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ية القانونية واالقتصاد قتصادية "، مجلة دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوممجلة البحوث القانونية واال "

مع إمكانية نشر  من كل سنة(، جوان، جانفيتصدر عن معهد الحقوق  والعلوم السياسية، املركز الجامعي أفلو كل ستة أشهر )

 أعداد خاصة دون إعتبار للمدة القانونية لإلصدار.

 لفرنسية أو األنجليزية على حد السواء. تقبل البحوث ذات الصلة بالعلوم القانونية واالقتصادية وباللغة العربية أو ا -1

 به ضمن ملتقى. -2
ً
 يشترط في املقال أن ال يكون قد سبق نشره أو تم تقديمه للنشر في جهات أخرى، أو مشاركا

 من رسالة أو أطروحة جامعية. -3
ً
 أن ال يكون البحث جزء من كتاب، أو فصال

بما في ذلك املراجع والهوامش واملالحق  اتفحصــ 11و أن ال يقل عن  ،صــفحة 22يتعين أن ال يزيد عدد صــفحات البحث عن  -4

 اإلنجليزية.لغة الإن وجدت مع إرفاقه بملخص ال يتجاور نصف صفحة باللغة العربية، وآخر ب

 يرفق املقال بسيرة ذاتية للناشر خاصة ما تعلق بالدرجة العلمية والجهة التي يعمل فيها.  -2

 باملراجعة اللغوية والعلمية للمقال وتحكيمه.تقوم هيئة التحرير  -6

 للمجلة، وال يحق للباحث أن يطالب بتعادأها أو إعادة نشــــرها إال بعد املوافقة من طرف إدارة  -7
ً
تصــــبح البحوث واملقاالت ملكا

 املجلة. 

 يخضع ترتيب البحوث واملقاالت إلعتبارات  فنية فقط دون سواها.  -8

 ، ليها في كتابة البحوث األكاديميةد األصول العلمية واملنهجية املتعارف عيراعى في املقال إعتما -9

 نوع وحجم الخط في املتن والهامش: -11

    الخط باللغة العربية (    :نوع وحجم الخط في املتن Simplified Arabic)     : 14حجم 

 12حجم : (     Times New Romanالخط باللغة األجنبية  )                                                       

  الخط باللغة العربية (  :نوع وحجم الخط في الهامش Times New Roman)    : 12حجم 

 11حجم : (    Times New Roman)الخط باللغة األجنبية                                                        

    A4الصفحة من الحجم  -11

 سم( 2سم ( . )اليسار   3سم ( .) اليمين  2سم ( . )أسفل  2حواف الصفحة ) أعلى  -12

ـــــون في  -13 ـــــش تكـ ـــ ـــــون بدون وضـــع األقوا  مثل أسفل الصفحة وليس في آخر املقال الهوامـ ـــ ـــــالة تكـ ـــــة، اإلحـ بالطريقة اإللكترونيـ

 ( في املتــن أو في الهامش، 1)

 د.   في بداية كل صفحة جديدة. -1/  في الهامش:   1في املتن: مجـلة  -تكون على شكل: مثالو                   

  يجب ذكر قائمة املصادر واملراجع في نهاية املقال. -14

ال تعبر بالضرورة البحوث واملقاالت التي تنشر ألصحابها عن وجهة رأي املجلة أو الجامعة، ويتحمل أصحابها مواقفهم، وال -12

 أي إخالل ألحد الباحثين باألمانة العلمية ويخضع ذلك إلى النصوص القانونية املتعلقة بامللكية الفكرية.  تتحمل املجلة

مضغوط مباشــرة إلى مدير هيئة التحرير، أو يتم إرسال املقال  يقدم املقال في شكل ثالث نسخ ورقية وأخرى في شكل قرص -16

 إلــى البريد الخاص ب
ً
 droit.eco86@gmail.com:  عبر البريد اإللكترونياملجلة، إلكترونيا

 العلمية للمجالت الجزائرية البوابة بزيارة قم املجلة، أعداد مختلف على واإلطالع النشر شروط حول  أكثر للتفاصيل17-

ASJP، التالية املنصة عبر املجلة موقع إلى بالدخول  وهذا:  https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/512 

 

 

 

mailto:droit.eco86@gmail.com


 



 11____ص___________________________فعالية قانون املنافسة في حماية املستهلك من الشروط التعسفية

 د/ طيطوس فتحي، أستاذ محاضر أ، جامعة طاهر موالي،  سعيدة

 21______ص_____________ الجزائري  السياس ي النظام في املدني املجتمع بتنظيمات البرملانية املعارضة عالقة

 الجزائر معسكر، جامعة السياسية والعلوم الحقوق  مراح كلية أحمدأ/ 

  41ص ________________العام املال لحماية كألية العام املرفق وتفويضات العمومية الصفقات ضبط سلطة

 الجزائر سكيكدة، 1955 أوت 20 جامعة، أحسن غربيد/ 

 26 ______صالسوق املالية في اإلقتصادية العمومية املؤسسة عن التنازل  عمليات على اإلداري  القضاء رقابة

 الجزائر بوعريريج، برج جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية توفيق، زيدالخيلأ/ 

 الجزائر بوعريريج، برج جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية حنان، عالوةأ/ 

اللجنة الوالئية للصفقات  -الرقابة الخارجية في ضمان سالمة إجراءات إبرام الصفقات العمومية هيئاتدور 

 73______ص_________________________________________________________________ العمومية نموذجا

 الجزائرعلي سايح جبور، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، د/ 

 94ص ______________________________________دور نظام الشهر العيني في حماية امللكية العقارية الخاصة

 جامعة عمار ثليجي االغواط، كلية الحقوق والعلوم السياسية، حسين بطيميد/ 

 جامعة االغواط، كلية الحقوق والعلوم السياسيةسعداوي نذير ،ط.د/ 

 111__________ص____________________________الجنائي الوطني في تطبيق اإلتفاقيات الدوليةدور القاض ي 

 ، الجزائر1قصاص عبد الحميد، كلية الحقوق جامعة الجزائر ط.د/ 

 128_______ص_____________دراسة قياسية حول العالقة بين النفقات العامة والنمو االقتصادي في الجزائر

 جياللي ليابس، سيدي بلعباس جامعة آسية موس ي،ط.د/ 

 جياللي ليابس، سيدي بلعباس جامعة، زين الدين الوافي مغربي ط.د/

 جياللي ليابس، سيدي بلعباس جامعة، عبد الجليل جميلد/ 

 142__________ص_____________2121رؤية وآفاق  –دراسة تحليلية لواقع  وآفاق القطاع السياحي في املغرب 

 3حنان، جامعة الجزائر ط/د سعيدي 

 3ط/د بلبقرة عبلة، جامعة الجزائر 

 / املستمر التعليم مركز في استطالعية دراسة املدركة الخدمة جودة تعزيز في ودورها االستراتيجيةخفة الحركة 

 168____________ص_______________________________________املستنصرية _________________ الجامعة

 العراق املستنصرية، الجامعة الوهاب عبد أسامة محمود.م

 العراق املستنصرية، جامعة، البياتي على ثائر محمود م.م

 191_________ص________ حدود املسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب العراقي في ضوء الحصانة النيابية 

 د/  أميل جبار عاشور، كلية الحقوق، جامعة ميسان، العراق

 223________ص________العراق ___________________ في اإلداري  القضاء محاكم عن الصادرة األحكام جودة

 ، العراقاملستنصرية، الجامعة القيس ي محمد حنان/ د.أ



 246_____________ص ____ ربوآلياته وإشكالياته في التطبيق املغ دالالته: لسياسات العموميةلتقييم البرملان 

 ربالدار لبيضاء/املغ -أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية،جامعة الحسن الثاني  رشيد املدور أ.د/ 

 274___________ص_______________________________تقييم أداء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر 

 مكاوي الحبيب، املدرسة العليا لالقتصاد، وهران /باحثال

 ، الجزائر2بابا أحمد كريمة،جامعة وهران  / باحثةال

دراسة مقارنة على ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية -تفعيل إجراءات حماية املستهلك في زمن الندرة بسبب األزمات 

 293______ص_________________________________________________________________والتشريع الجزائري 

 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارتد/ سنوس ي علي، كلية 

 312_______ص___________________________________العمومية ________ السياسات تقييم منظومة تطوير

 الجزائر تلمسان، الباسط،جامعة عبد محمد لطفاوي ط.د/ 

 الجزائر تلمسان، جامعة جواد، منصوريط.د/ 

 331ص____________________________________________________ القضائيتحقيق استقرار القوانين باألمن 

 أ/ سامية قلوشة، أستاذة مساعدة قسم ب، املركز الجامعي بتسمسيلت

 339 ___________________________________________صبدائل نقل املخاطر في شركات التأمين على األشخاص

 -الجزائر– 1سطيف منال بن شيخ، جامعة فرحات عباس د/ 

 361ص______________ املفتوح التأسيس حالة التأسيسية العمومية والجمعية املساهمة شركة بأسهم الوفاء

 الجزائر بتيارت، خلدون  ابن جامعة عبدالقادر، حمرالعيند/ 

 379___________ص______________________________ اإلسالمية والشريعة الدولية املواثيق في األسري  العنف

 الجزائر األغواط، جامعة دكتوراه طالبة مايدي، نعيمةط.د/ 

 الجزائر األغواط، جامعة قريبيز، مرادأ/ 

 412_______ص___________ -مقارنة تحليلية دراسة املكتسبة والحقوق  الدستورية بعدم اثرالحكم بين املوازنة

 العراق السليمانية، جامعة عمر، حسن شورشأ/ 

 العراق السليمانية، جامعة أمين، مصطفى لطيفأ/ 

 429ص ____________________________________________والقانون  الواقع بين الجزائر في اإلسالمية املصارف

 الجزائر ، 2 سطيف دباغين ملين محمد امعة، جشاكري  سمية /د

 478________ص_______________ " دراسة مقارنة " املشاكل التي يثيرها حادث طريق العمل في القانون األردني

 جامعة ظفار، العراق، محمد حفيظ املناصير/د

 238________ص_________________2116الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 

د/ أونيس ي ليندة، أستاذة محاضرة، جامعة خنشلة

 224____ص_______________________________________املغربي القانون  في املعلوماتية بالنظم املاسة الجرائم

 املغرب بسطات، األول  الحسن بجامعة زائر أستاذ الخاص القانون  أستاذ ، الفوركي مصطفى /د

 268_ص____________ االقتصاد السياس ي للدولة الريعية النفطية في إفريقيا االستوائية: دراسة حالة الغابون 

 جامعة مستغانم، الجزائر، بلغيت عبد هللاالباحث/ 

 284______________ص_______رنةتدخالت أجنبية، دراسة تحليلية مقا إزاءللعقد اإلداري  اليالتوازن امل إعادة

 ململكة العربية السعوديةاجهاد ضيف هللا ذياب الجازي، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن،د/ 



 619________ص______________________________االقتصاديمي وأثرها على النشاط أسس االقتصاد اإلسال 

 جامعة أنقرة للعلوم االجتماعية، تركيا أحمد فايز الهرش،د/ 

Protecting electronic money from money laundering in Algeria _________________________ P634 

Salima BOUAKAZ, Doctorate Student, University of Larbi Tebessi- Tebessa, Algeria 
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 مجلـة البحوث القـانونية واالقتصادية 20 -01ص(، 2020)  01/ العـــدد:  03 املجلد
 

1 

 فعالية قانون املنافسة في حماية املستهلك من الشروط التعسفية
The effectiveness of competition law in protecting consumers from abusive 

conditions 

 

 () أستاذ محاضر قسم "أ"، د.طيطوس فتحي

 لجزائر، اجامعة د. طاهر موالي سعيدة

fethitaitous@yahoo.fr 

 09/05/2020 تاريخ القبول للنشر:          21/04/2020 :ستالمريخ االتا
******* 

  ملخص:

ت التشريعات الغربية     بحماية موضوعية للمستهلك في عقد على غرار التشريع الجزائري أقرَّ

ذعن إلرادة االستهالك، وهذا نظرا ألنه يظهر  في صورة املتعاقد الضعيف الذي كثيرا من األحيان ما يُّ

العون االقتصادي، فأقرت بحماية بموجب قانون ينظم املسائل املتعلقة باالستهالك وهذا وفقا ملا 

 يسمى بقانون االستهالك أو قانون املستهلك.

لة ما قبل التعاقد، أين يركز ولقد كفل املشرع آليات من شأنها جعل الحماية فعالة خاصة في مرح   

ُجل الفقه على هذه املرحلة ملا فيها من أهمية بالغة وقصوى على رضا املستهلك، وهكذا كان لزاما على 

املشرع ضمان رضا مستنير ملستهلك، حتى يقف عند املاهية الحقيقية للمنتوج أو الخدمة ثم اإلقبال 

 عليها بإرادة حرة وواضحة.

 قانون املنافسة، املستهلك، الشروط التعسفية، العون اإلقتصادي، الخدمة.:  الكلمات املفتاحية

Abstract: 
Western legislation, as our legislator recognized substantive protection for the 

consumer in the consumption contract, because it appears in the form of a weak 

contractor who often complies with the will of economic agent, so it has 

recognized protection under a law that regulates consumption-related matters, in 

accordance with the so-called consumption law or consumer law. 

   The legislator has ensured mechanisms that make protection effective, 

especially in the pre-contracting stage, where most of the jurisprudence focuses on 

this stage because of its extreme importance and its importance on consumer 

satisfaction, and thus the legislator had to ensure informed consent for a 
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consumer, so that he stands at the true nature of the product or Service and 

demand for it, with a free and clear will. 

key words : Competition law, consumer, arbitrary terms, economic agent, service. 

                                                                                                                        

 مقّدمة: 

ت التشريعات الغربية بحماية موضوعية للمستهلك في عقد االستهالك، وهذا نظرا ألنه     لقد أقرَّ

ذعن إلرادة العون االقتصادي، فأقرت يظهر في صورة املتعاقد الضعيف الذي كثير  ا من األحيان ما يُّ

بحماية بموجب قانون ينظم املسائل املتعلقة باالستهالك وهذا وفقا ملا يسمى بقانون االستهالك أو 

 قانون املستهلك.

غير أنه وتدعيما لهذه الحماية، أقرت التشريعات بحماية إضافية ال تقل أهمية عن الحماية األولى،    

لكن هذه املرة جاءت بموجب قانون ُيفترض فيه تنظيمه للعون االقتصادي أو املنهي وليس له عالقة 

 باملستهلك، وهو قانون املنافسة.

فإذا كان لقانون املنافسة دور في تنظيم الحياة االقتصادية لألعوان االقتصاديين، وهذا من خالل     

في حماية املستهلك  فسة، فهل يلعب هذا القانون دور ضبطه ملعايير والشروط التي تقوم عليها املنا

 وخاصة في مجال مكافحة الشروط التعسفية؟

شرع من خالل حماية    
ُ
وهكذا قد يتبادر في األذهان السؤال حول ما هو: املغزى الذي أراده امل

هالك، املستهلك من الشروط التعسفية في قانون املنافسة ولم يذهب إلى ذلك من خالل قانون االست

 وهذا يجعلنا نتساءل عن جدوى ذلك في ظل وجود قانون موضوعي.

 املبحث األول: مستويات الحماية ومضامينها

لقد أكد املشرع الجزائري على ضرورة توفير حماية فعالة للطرف الضعيف في العالقة التعاقدية،      

وهكذا تنوعت مستويات الحماية والتي يكون موضوعها بيع سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة معينة، 

املقررة للطرف الضعيف كمظهر حقيقي للحماية )املطلب األول(، غير أنه يجب تحديد مضمون هذه 

 الحماية وتبيان آثارها )املطلب الثاني(.

 مستويات الحمايةاملطلب األول: 

ذه املرحلة )الفرع ملعرفة مستويات الحماية يجب علينا أوال الوقوف عند أهم محاور الحماية في ه   

 األول( ثم بعدها نتطرق إلى مظاهر هذه الحماية )الفرع الثاني(.
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 الفرع األول: محاور الحماية

ت التشريعات حماية غير مسبوقة للطرف الضعيف في العالقة التعاقدية، حماية أرادتها     لقد أقرَّ

ة قبل اقتناء املنتوج من طرف اإلرادة التشريعية فعالة غير منقوصة، فكان البد من تقرير حماي

املستهلك )أوال(،  وحماية بعدية تأتي الحقة ملرحلة االستهالك أو االنتفاع من الخدمة املقدمة من 

 طرف املنهي أو العون االقتصادي )ثانيا(.  

أي تكون قبل إبرام عقد االستهالك، وهذا عن طريق خلق ما يجعل لهذا الحماية القبلية:  -أوال

 .1الخيار، فانعدام الخيار هنا يجهل من هذه الحماية "عقيمة"املستهلك 

 وهذه الحماية تكون في إطار حماية:الحماية القانونية:  -ثانيا

 * املصالح املالية للمستهلك؛  

* حماية املراكز القانونية للمستهلك: وهذا قد يتجسد من خالل في حماية حق املستهلك في  

، وهذا في إطار حماية 2قبل إقباله على إبرام عقد من عقود االستهالكالتفكير، أي يتدبر ويتفكر 

 3رضاه من الوقوع في غلط أو لبس قد يفقده صفة الرضا املستنير.

 مظاهر الحماية الفرع الثاني:

ال تتجسد هذه الحماية وال يمكن تصورها إلى بتظافر أو باألحرى ظهور بعض املظاهر على مستوى    

 التطبيق:

وهو املحور األساس ي، إذ يجب تمكين املستهلك من حقه في "التداعي"، إذ أن هر األول: املظ -1

تكاثر القضايا في هذا املجال يوحي بوجود تطور في مستوى الحماية من جهة، وتطور الوعي القانوني 

 4لدى املستهلك العادي من جهة أخرى.

، أي الوعي في أوساط املجتمع، ونقصد وهذا يتمثل في وجود ذلك الوعي املدنياملظهر الثاني:  -2

بذلك جمعية حماية املستهلكين، فدارلية املستهلكين وحتى املستهلك بحد ذاته ما دام هو موضوع 

 5الحماية خاصة مع دخول الجزائر إلى اقتصاد السوق.

وفيه يظهر دور السلطات العمومية وذلك إما بـ: التحسيس أو اإلعالم  أو املظهر الثالث:  -3

لرقابة أو الردع، وهنا تجدر اإلشارة إلى الدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في الحد من التجاوزات ا

ولعلى ظهور بعض  6التي يمارسها أصحاب النفوذ على األطراف الضعيفة في العالقة التعاقدية،

تي الوضعيات وخاصة في مجال املتعاقدين مثل العون االقتصادي واملستهلك جعلت من اآلليات ال

شرع في قانون حماية املستهلك وحدها غير كافية من أجل الحد والردع من هذه 
ُ
أوجدها امل

شرع يسوغ آليات في قانون املنافسة دورها األساس ي هو إرجاع 
ُ
الوضعيات، األمر الذي جعل امل

 7التوازن العقدي بين الجانبين وخاصة في إطار مكافحة الشروط التعسفية.
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 هذه الحماية  املطلب الثاني: مضمون 

شرع الجزائري أن تكون هذه الحماية سابقة ملرحلة وقوع الضرر املحتمل للمستهلك    
ُ
أراد هنا امل

 وذلك ال يتأتى إال عن طريق:املتعاقد العاقل وبالتالي تجسيد فكرة 

  حماية رضا املستهلك الفرع األول:

لقد دأبت التشريعات املقارنة على غرار تشريعنا الجزائري في مجال حماية املستهلك إلى إيجاد آليات    

لحماية رضاه، بحيث تهدف هذه الحماية إلى الوصول برضا املستهلك إلى درجة من الوضوح، بحيث 

 يجب أن تتوفر في رضاه مجموعة من الخصائص أهمها: 

لك تعزيز عنصر اإلرادة في العقد خاصة عندما يتعلق األمر : وهنا نعني بذ* أن يكون رضاه حر

بالدافع إلى التعاقد، ألن من شأن ذلك مساعدة املستهلك في صنع تصور خاص به حول ماهية املنتج 

 أو طبيعة الخدمة املقدمة له.

بة، هنا تبرز فكرة عيوب الرضا، وهكذا يجب أن ال تكون إرادة املستهلك معي * أن يكون رضاه سليم:

ألن من شأن ذلك التأثير في أثار العقد، خاصة إذا ما مست هذه العيوب العنصر األساس ي في العقد 

 وهو "الدافع إلى التعاقد".

: هذه الفكرة تجد مالذها في مسألة أخلقة العقد، إذ يتعين على العون * أن يكون رضاه مستنير

 ى التعاقد عن دراية وعلم.االقتصادي تبصير املستهلك وتنويره حتى يكون إقدامه عل

 حماية املستهلك من املشارطات: الفرع الثاني

إنَّ أغلب القوانين التي تنظم العقود هي قواعد مكملة بحيث نجد ألطراف بعض الحرية في التعاقد،    

وبالتالي يمكنهم أن يضعوا مشاراطات تختلف عن أحكام القانون وهذا ما يفتح املجال إلى ولوج تلك 

والتي في حقيقة األمر تصب في مصلحة العون االقتصادي، وذلك حتى يتخذ  8التعسفية الشروط

مكنه من فائدة مبالغ فيها )فائدة فاحشة( وهذا يتنافى مع 
ُ
وضعية أقوى من وضعية املستهلك والتي ت

 9مبدأ حسن النية.

بإمالء شروطه على وهذا ما يدعونا إلى القول بأن العون االقتصادي في وضعية واقعية تسمح له    

املستهلك حتى لو كان ذلك ضد مصالح هذا األخير، ألنه أدرى منه بخبايا املنتوج ودهاليس القواعد 

 10القانونية التي تحكم النشاط أو املجال الذي يعمل به العون االقتصادي.

 الفرع الثالث: هجر "فكرة املساواة القانونية"

طراف كلها على قدم مساواة، إذ هناك إيجاب من طرف املنهي رغم أن ظاهر العقد نجد فيه أنَّ األ    

وما دام ال يوجد أي عيب من عيوب اإلرادة، إال أنه وجب علينا عدم إعمال  11وقبول من املستهلك،

 هذه النظرية "املساواة القانونية"، إذا ما ملسنا وجود شروط تعسفية وهذا لعدة اعتبارات أهمها:
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حماية املتعاقد الضعيف هو انحراف عن فكرة مقتض ى العقد * يرى بعض الفقه أن قبول 

والدخول إلى مستوى آخر وهو مستوى األخالق الذي يختلف عن مستوى القانون وهذا كله يدخل في 

 .12إطار أخلقة العقد

* ال يمكن تطبيق هذه النظرية مع وجود شروط تعسفية ألننا نجد أنفسنا أمام مساواة شكلية 

ألطراف ستهدر باسم مبدأ الحفاظ على قدسية العقد من جهة وتحت داعي فقط، إذ أن حقوق ا

 13الحفاظ كذلك على االستقرار القانوني لفكرة العقد من جهة أخرى.

* ضف إلى ذلك تجسد فكرة الالعدل، وهذا من الجانب الواقعي أين نجد فئتين في العقد، الفئة 

عة ومال وفئة أخرى تتمثل في املستهلكين تعتبر الفئة األولى واملتمثلة في املنهي التي لديها معرفة واس

 14الضعيفة.

كما أن هذه الفكرة أي "الالعدل" نجد إطارها في القانون، إذ حتى القانون يفرق بين املنهي واملستهلك    

 عل األقل في التسمية وهذا بحد ذاته يعتبر إجحافا في حق الطرف الضعيف في العقد.

 ء كان لهم آراء متباينة حول هذه املسألة، نذكر منهم:لذلك نجد بعض الفقها   

يرى الفقيه بأن سبب أفول مبدأ سلطان اإلرادة يرجع إلى التعسف في : Berloseالفقيه  -أ

 15الحرية التعاقدية التي مورست في إطار قانون السوق والذي يسمح باستغالل األقوياء للضعفاء.

يكون العقد أداة للتوفيق بين املصالح املتضاربة  ذكر بأنه بدال من أن: Ripertالفقيه  -ب

يسعى من خالله الطرف القوي إلى  16لألطراف، فإن هذا العقد يستعمل إلنشاء نظام إقطاعي جديد،

فرض سيطرته على الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية باسم ما بات يعرف بالعقد قانون 

 األطراف.

 La moralisation duوذكر بأن الحل في نظره هو الدعوى إلى ما يسمى بـ: أخلقة العقد، 

contrat.17 

 الفرع الرابع: تبني "فكرة املساواة الفعلية للعقد"

وهذه املرحلة تعتبر املرحلة الثانية بعد مرحلة املساواة القانونية للعقد، ومن ضمن األفكار التي    

 ذكر أهمها:جاءت بها هذه املرحلة ن

* مبدأ حسن النية: أي وجب على األطراف تنفيذ العقد وفقا ملا اشتمل عليه وبحسن نية، وهذا 

يستوجب على كل طرف مراعاة مصلحة الطرف اآلخر ومساعدته على تحصيل مزية متقاربة مع 

 18مزيته في العقد املبرم بينهما.

ينتظر السؤال حتى ُيعلم املستهلك وإنما أصبح * فكرة اإلعالم واالستعالم: بحيث لم يصبح املنهي 

 20، وهذا كله في إطار ما بات يعرف بأخلقة العقد.19دوره إيجابي في مسألة اإلعالم
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* فكرة التوازن العقدي: أي وجب على العقد أن يحمل في طياته مؤشرات التوازن العقدي، أي 

وهنا التصدي لفكرة الفائدة الفاحشة، توازن على األقل بين االلتزامات، وكذلك األمر في الحقوق، 

وهي فكرة أتت بها الوضعيات التعسفية، كأن يحتج بـ: إثراء بسبب العقد وبالتالي ال مجال لتحريم 

 21هذه العملية، لذلك أتت فكرة التوازن العقدي.

ة * االلتزام بالتعاون: وهنا نجد قفزة نوعية في مجال وظيفة العقد، إذ تغير العقد من كونه أدا

 22ملبادلة إلى كونه وسيلة للدخول إلى السوق، وكذلك يعتبر وسيلة للتموقع في السوق.

ر االختالالت التعاقدية املستقبلية مثل شرط التحكيم. ِّ
 بل أصبح العقد بالوظيفة الجديدة ُيسي 

اء * هذه املرحلة اتسمت باهتماماتها لفكرة "ما قبل التعاقد"، وهذا نظرا ألنه أحيانا عند االنته

من إبرام العقد يكون من الصعب التدخل فيه نظرا لتلك الذهنية املتعصبة لفكرة "العقد شريعة 

 23املتعاقدين"

بقواعد تقليدية لكن في حلة حديثة تتماش ى والتوجهات الحديثة لفكرة  لذلك أتت هذه الفكرة

 العقد، من ضمنها:

مثال يكون من قبيل اإلضرار مبدأ حسن النية قد يكون مطبق حتى في مرحلة التفاوض، ف -1

 24بمصلحة املستهلك عدم إعطائه مهلة للتفكير والتدبير.

النصيحة في العقد: يقع على املنهي بموجب هذا االلتزام أن ينصح املستهلك، وهذا يؤدي بنا إلى  -2

 Leحينما قال، أن بهذه الطريقة نصل إلى فكرة الرضا املستنير  Boifouiما ذهب إليه الفقيه 

consentement éclairé،25  وهكذا قد يلجأ الشخص إلى املنافسة عن طريق حمل املتعاقد على

 26الفهم الواسع للمنتوج وألثاره اإليجابية والسلبية.

لكن اتجه بعض الفقه إلى نقد هذه الفكرة واعتبرها مثالية بحيث ال يمكننا بأي حال من األحوال    

لذلك ركن  27طراف املتعاقدة في معظم العقود املسماة.بلوغها، خاصة في ظل تعارض مصالح األ 

 28الفقه إلى دراسة حاالت التعاقد حالة بحالة.

وردَّ أنصار مؤيدي فكرة الرضا املستنير، بأن املنهي الذي يعتمد على النصيحة سيجلب عمالة كبيرة    

 مقارنة باملنهي اآلخر الذي يكون دوره سلبي فيما يخص واجب اإلعالم.

يؤدي إلى جعل الشروط  période prés-contractuelleإعطاء األهمية ملرحلة ما قبل التعاقد  وإن   

التي توضع في هذه املرحلة محل مراقبة، وهكذا قد ال ننتظر حتى تكون في شكلها النهائي في العقد لكي 

 29تكون محل مراقبة من طرف قاض ي املوضوع.
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، إذ أعتبر ما كان 30صة في مفهومه فجعلته يختلف ويتغيرلقد عرفت هذه املرحلة تطور في العقد خا   

يحمل في طياته تعارضا ملصالح طرفين عدال يأخذ صورة "تبادل املصالح" أو هذا يعني أن العقد 

 31وجب أن يحقق مصالح لكلى الطرفين.

 املبحث الثاني: أحكام الشروط التعسفية

الولوج إلى ماهية الشرط التعسفي ومحاولة إن معرفة أحكام الشروط التعسفية يحتم علينا    

إعطاء تعريفا جامعا له )املطلب األول(، ثم بعدها نحاول معرفة الشروط التي ينبغي أن تتوفر في 

الشرط املوجود في العقد العتباره شرطا تعسفيا ومن ثم يجوز مخاصمته بداع اإلخالل بالتوازن 

 العقدي )املطلب الثاني(.

 د مفهوم الشرط التعسفي: تحدي املطلب األول:

، 32الوقوف على هذا املدلول يثير خالفات كثيرة انصبت كلها على وجوب توافر شرطين اثنينإنَّ    

  33ويتعلق األمر بضرورة أن يكون العقد املبرم مكتوبا.

 34بضرورة أن يكون هنالك اختالل في التوازن بين التزامات األطراف املتعاقدة. وثاني شرط يتعلق   

 لكن قبل ذلك وجب علينا التفرقة بين الشرط التعسفي وبعض الشروط املشابهة له.   

 الفرع األول: التفرقة بين الشرط التعسفي وبعض املفاهيم األخرى 

قد تثير فكرة وجود بعض املفاهيم املتشابهة للشرط التعسفي عدة إشكاليات، لذلك كان البد من    

 ميز الشرط التعسفي عن بعض املفاهيم األخرى:الوقوف عند أهم الفروقات التي ت

  الشرط التعسفي والشرط الجزائي: -أوال

فهنا السبب يكمن في حد ذاته في كلمة شرط أما عن املعنى، فالشرط الجزائي هو التعويض    

 35االتفاقي، وبالتالي قد يقدر بمال.

الجوهرية للمستهلك عند استعمال أما الشرط التعسفي: فهو ما يرد في العقد ويمُس بالحقوق    

 36العون االقتصادي لنفوذه ليتحصل على ميزة فاحشة أو مفرطة.

 الشرط التعسفي وشرط األسد: -ثانيا

إذ يكون هنالك شرط  37شرط األسد: يدرج في العقد بند أو شرط يخالف مقتض ى هذا العقد،   

ال يعتبر مظهر من مظاهر التعسف  ، ومع ذلك فهذا38بإعفاء شريك من الخسارة أو حرمانه من الربح

ألن السياق مختلف، ففي الشركة هنالك مصالح واحدة لكل األطراف، عكس العقود أين نجد في 

 غالب األحيان حقوق متباينة لدى األطراف املتعاقدة.

 أما الشرط التعسفي: فنلمس التعسف في بنود االتفاق بحد ذاتها.   
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 ي:عقد اإلذعان والشرط التعسف -ثالثا

يكون عقد اإلذعان: في مجال االحتكار، إذ تؤدي حاجة الشخص بسلعة معينة إلى التعاقد مع    

عند إبرام أي عقد فهي تكون قد وضعت شروط عامة  SonelGaz، فمثال شركة 39الطرف املحتكر

 .40موحدة، وهكذا يعتبر قبول الطرف اآلخر للعقد حتمية عن طريق التسليم واالنضمام

نعني باالحتكار، أن تكون لدى شخص واحد تلك السلعة، فقد تكون متوفرة لدى أكثر من وهنا ال    

 41بائع لكن عنصر احتكار موجود.

 كما أنه هنالك بعض أنماط العقود نلمس فيها اإلذعان من ضمنها:   

 .Les contrats prés-rédigésعقود سابقة التحرير  -

 Les contrats types.42العقود النموذجية  -

 .Les contrats cadresعقود اإلطار  -

أما الشرط التعسفي: فقد يتضمن عقد اإلذعان شرط تعسفي، وهذا يدخل في إطار ممارسة    

 الطرف املحتكر لسلطته في إرغام املتعاقد اآلخر على التعاقد.

 الشرط كوصف التزام والشرط التعسفي: -رابعا

التعسفي، إذ كان السؤال حول هل نأتي على حصر كل لقد ثار الخالف حول تحديد مفهوم الشرط    

الشروط التي تعتبر تعسفية أم نقوم بوضع تعريف معياري وكل الحاالت التي تستجمع الشروط 

 الواجبة في هذا التعريف.

شرع الجزائري:
ُ
 الفرع الثاني: موقف امل

أوال( ومن جهة أخرى لقد كان للمشرع الجزائري موقف وسط، إذ أعطى من جهة تعريف معياري )    

 اكتفى بذكر بعض الحاالت )ثانيا(.

 التعريف املعياري:  -أوال

منه "الشرط  05فقرة  03في املادة  43املتعلق باملمارسات التجارية 04/02 القانون  في جاء لقد   

 التعسفي كل بند أو شرط.... من شأنه اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد".

إذ جاء نصها: "ويقصد بالعقد طبقا  06/308من املرسوم رقم  02في فقرتها  01لو قارنا هذه املادة    

لهذا املرسوم.... حرر مسبقا من أحد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف اآلخر مع عدم إمكانية هذا 

 األخير من إحداث تغيير حقيقي فيه". 
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أن "الشروط  1977من القانون األملاني لسنة  01دة إذ جاء في املاموقف القانون األملاني:    

التعسفية أو الشروط العامة... تلك الشروط التي تثار في العديد من العقود والتي يفرضها أحد 

 "44املتعاقدين أثناء إبرام العقد، كما قد تكون منفصلة عن العقد.

فرط أو مبالغ فيه بما يتنافى كما أنه اعتبر الشرط الذي يأتي في غير مصلحة املستهلك بشكل م   

من قبيل الشروط التعسفية التي تعطي الحق للقاض ي من  45وحسن النية الواجب في املعامالت،

 أجل التدخل ورفع الغبن عن الطرف املتضرر.

 محاولة تعريف الشرط التعسفي:

ل شرط لقد جاءت عدة محاوالت لتعريف الشرط التعسفي، فقد عرفه جانب من الفقه على أنه ك   

أو بند مدرج في العقد بحيث يجعل هنالك اختالل في األداءات بحيث ال يمكن للطرف الضعيف 

فُينقل الطرف القوي من الوضعية العادية إلى وضعية غير عادية تجعله يظهر بمظهر  46التغيير فيها،

 47متميز يسمح له باكتساب ميزة مفرطة تجعله يجني فائدة فاحشة.

إلى اعتبار الشرط التعسفي "كل شرط أو بند يتم إدراجه في  48الفقه الجزائري  بينما ذهب جانب من   

العقد إساءة في استعمال النفوذ االقتصادي للعون االقتصادي، والذي من شأنه أن يحقق في 

 49صالحه ميزة مفرطة ويطال حقوق املستهلك بالعهد أو باملساس.

 املطلب الثاني: شروط الشرط التعسفي 

ط املشرع الجزائري لتفعيل الحماية القانونية لفائدة املستهلك من الشرط التعسفي، لقد اشتر    

ضرورة توافر فيه بعض الشروط تأتي في مقدمتها أن يتم العقد بين املنهي واملستهلك )الفرع األول(، 

 وأن يأخذ التعسف شكل استعمال النفوذ االقتصادي للمنهي، أو العون االقتصادي )الفرع الثاني(،

 كما يجب أن يتحقق من خالل هذا الشرط ميزة مفرطة لصالح العون االقتصادي )الفرع الثالث(.

 الفرع األول: أن يتم العقد بين املنهي واملستهلك

لكن هنالك خلط في املرسوم التنفيذي، إذ يتعلق هذا املرسوم بالعناصر  أن يجب التنويه إلى   

 50صاديين أي املنهي واملستهلكين وكذلك البنود التعسفية.األساسية املبرمة ما بين األعوان االقت

من القانون املدني، أم ذلك  54فهل يقصد بالعقد في هذا املرسوم املفهوم الذي جاء في املادة    

والتي جاء فيها: "العقد هو كل  04/02من األمر رقم  03من املادة  04املفهوم الذي تضمنته الفقرة 

لعة أو تأدية خدمة"، حور مسبقا من أحد أطراف االتفاق مع طرف آخر، اتفاقية تهدف إلى بيع س

 كما يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو سند ضمان.

فالعقد ينشأ ويعدل وينهي االلتزام، أما االتفاق فينشأ االلتزام )فهو أوسع من العقد(، فاالتفاق هنا    

 ات مثل فكرة الضمان.وجب أن يشمل على: املحل، الثمن، إبراز بعض معطي
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 الفرع الثاني: التعسف في استعمال النفوذ االقتصادي

، ألن عقد االستهالك سيجمع 51مسألة النفوذ في عقد االستهالك مسألة أصلية ليست عابرة إن   

بالضرورة فئتين: املهنيين الذين لهم الدراية والنفوذ، واملستهلكين الذين يفتقرون للملكة الفنية 

 52والتقنية.

وبالتالي الغرض هنا ليس منع النفوذ ألنه مسألة واقع، وإنما التخفيف منه وتنظيم هذا النفوذ حتى    

بالشكل الذي قد يضر به املستهلك أو الطرف الضعيف في العالقة  53ال يتعسف املنهي في استعماله 

 54التعاقدية بشكل فاحش.

 لكن ماذا نعني بالتعسف في استعمال النفوذ؟   

ع مؤسسة اإلنتاج أو الخدمة على مجموعة من املكنات والقدرات التقنية والفنية والبشرية تتمت   

وفي مقابل هذه اإلمكانيات هنالك  55)دوائر قانونية، دوائر اقتصادية( تجعلها تظهر في صورة قوية،

وهو في حاجة ماسة إلى املنتوج أو الخدمة  56Vulnérableاملستهلك الذي هو األعزل الساذج 

عروضة وال يمكنه الحصول عليها إال من خالل هذه املؤسسة، فتذيق لديه فرص االختيار ويصبح امل

 57مذعن بصورة أو بأخرى.

فتستغل املؤسسة هذه املالبسات وتضع في العقود بعض التقنيات التي تسمح لها فيما بعد حين    

 58نشوء نزاع أن تكون في مركز قوة.

 الفائدة املبالغ فيهاأو الفرع الثالث: تحقيق امليزة املفرطة، 

قد يتحصل هذا العون على فائدة فاحشة من جراء هذه العالقة التعاقدية التي بنيت على عدم    

بأنه اإلخالل  04/02من األمر رقم  05فقرة  03التوازن في األداءات، وهذا اإلخالل عبرت عنه املادة 

 الفاحش بين الواجبات وحقوق األطراف في العقد. الظاهر أو اإلخالل

 املطلب الثالث: الشروط التعسفية في الشريعة اإلسالمية

لقد نظم املشرع هذه املسألة بوجود حاالت كثيرة يجد فيها املستهلك الضعيف أمام حاالت غبن    

ي، وهذا يدعونا تجعله يظهر في ذلك الوضع الضعيف مقارنة بذلك الذي يتمتع به العون االقتصاد

إلى التفكير في ماهية العقد في ظل الفقه الشرعي )الفرع األول( بصفة عامة، ثم تتطرق إلى فكرة 

املشارطات في الشريعة اإلسالمية )الفرع الثاني(، وبعدها نحاول معرفة موقف الفقه اإلسالمي من 

 الشروط التعسفية في عقود املعاوضة )الفرع الثالث(. 

 طبيعة العقد ووظيفته في الشريعة اإلسالميةالفرع األول: 

لقد كانت اإلرادة هي الواقعة املنشئة للعقد في الشريعة اإلسالمية، حكم لم ينطبق على األحكام    

 واآلثار، إذ أن الشارع هو الذي ينظمها )هللا تعالى(، لذلك يقال في الفقه اإلسالمي بأنه:
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عية"، ألن الشارع اإلسالمي جعل لكل عقد من عقود "العقود هي أسباب جعلية وليست أسباب طبي

أثر يثبت إذا توافرت أركانه، سواء أراده العاقد أم لم يريده، وبالتالي ليس للعاقد إرادة في ترتيب أثار 

 .59العقد إال إذا كان هنالك رخصة أو إذن من الشارع بتدخل إرادة العاقد

 رأسهم: وسنتعرض فيما يلي إلى قول بعض الفقهاء وعلى   

        قول محي الدين سوار: -أوال

إن تكلم الشارع اإلسالمي على أثار العقد ترجع في الواقع إلى حرصه على اإلشراف املباشر على إقامة    

، وهذه الحقوق يراها الشارع بأنها من النظام العام 60التوازن بين حقوق املتعاقدين الناشئة للعقد

 إذ هو يهدف إلى: التعاقدي الذي ال يمكن تجاهله

 إقامة التوازن. -

 يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية. -

ل على أحد املتعاقدين. -  يرفع الغبن والضرر املحم 

 قول محمد الليتي: -ثانيا

، لذلك يجب النص 61عدم البت والحسم في هذا األمر قد يورث الجهالة والنزاع بين أطراف العقد   

 62ترك مجال للشك أو التأويل في مقاصد وأهداف العقد.عليه في بنود العقد صراحة دون 

 قول محمد أبو زهرة -ثالثا

هدف الشارع هو الوصول إلى ما يسمى بـ: "العدالة التعاقدية" وصون املعامالت عن دواعي الفساد    

 63والضرر وهي مسببات النزاع.

لهم إال أن ينضمون إلى هذا  والعقد من املسائل املنظمة من حوض الشارع، واألطراف هنا ال يكون    

 الحكم رغم إرادتهم.

أما األسباب الجعلية: أي اعتبار هذا العقد سببا لترتيب أحكام التي تنجز عن هذا العقد في مواجهة    

املتعاقدين، سواء تعلق األمر باآلثار املباشرة التي حددها األطراف في بداية التعاقد، أو جاءت هذه 

  64رادة األطراف فيه.اآلثار بسبب ال دخل إل 

 الفرع الثاني: الشروط بصفة عامة

لقد جاء في الفقه اإلسالمي اتجاهين بخصوص مسألة املشارطات داخل العقود، وكال منهما كان له    

 حجج وبراهين.
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االتجاه األول: أكد هذا االتجاه أن األصل أن هذه الشروط عموما ال محل لقبولها، طاملا أن  -أوال

ار وأحكام العقد هو الشارع، وما إرادة األطراف إال أسباب جعلية ال أثر لها على مقومات السبب في أث

 65العقد.

االتجاه الثاني: الحنابلة واملالكية: يقرون بحرية الشروط ما لم يرد منع من طرف الشارع، وهم  -ثانيا

رورة مراعاة جميع يتوسعون في فكرة الشروط، أما فيما يخص الشروط الباطلة فقد أقر كل منها بض

 األمثلة: 

* إذا كان الشرط يتنافى ومقتض ى العقد، مثال لو باع عمر ألحمد بيت وطلب منه أن ال يستقبل 

مصطفى عنده، فهذا الشرط ال يتوافق مع مقتض ى العقد ألن البيع هو تنازل عن كل سلطة لصالح 

 املشتري بما في ذلك حق الرقية.

 ى جهالة الثمن.* إذا كان الشرط يخل أو يؤدي إل

 * كل شرط محرم شرعا.

حجتهم حديث املصطفى عليه الصالة والسالم: "املسلمون عند شروطهم ما عدى شرط أحل حرام    

 66أو حرم حالل"

 الفرع الثالث: الشروط التعسفية

ويسمونها شروط مخالفة ملوجب العقدة ألنها فيها منفعة مفرطة ألحد املتعاقدين، وهذه الشروط    

جميع الفقهاء تعد باطلة، كونها تخرج العقد من مضمونه وهو تحقيق منفعة متوازنة لكل عند 

   67أطرافه، بما في ذلك الطرف الذي يبدو ضعيفا في العالقة التعاقدية.

يشترط البائع الذي باع للمشتري املنزل أنه في حالة إذا ما أراد هذا  عن تلك الشروط أن ومثال   

وهذا  exlusivitéيعه له، فهنا نجد أن هنالك ميزة مفرطة وهي في امليزة الحصرية األخير بيع املنزل بب

 68االشتراط )الحصرية في البيع( ال تكون إال في:

 الرهن )التأمينات الشخصية( -

 الشفعة مثال -

 غير أن هناك بعض الفقهاء الذين يتسامحون إذا كانت املنفعة معقولة، كأن يبيع شخص إلى    

 ترط املشتري أن يوصله إلى بيته، فقبلوا بهذا الشرط إذا كان بيت املشتري قريب من أحدهم ش يء ويش

 69محل البيع )هنا ال يمكننا القول أن هنالك ميزة مفرطة(.
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شرع الجزائري من قائمة الشروط التعسفية
ُ
 الفرع الرابع: موقف امل

عنوان "املمارسات التعاقدية التعسفية"، من خالل هذا  04/02األمر  29لقد جاء في املادة     

شرع الجزائري بتخصيصه لفصل كامل لهذه املمارسات فهذا يعني أنه يهتم لهذا 
ُ
العنوان نجد أن امل

 األمر كحالة فرضها الواقع التعاقدي. 

من القانون املدني، غير ذلك لم تكن أية مادة تعالج  110وهذا ما كان على العكس من ذلك في املادة    

 هذا األمر من قبل، وهذا يرجع لحداثة القانون املدني الجزائري وفكرة قدسية العقد التي جاء بها.

شرع وهذا في إطار مطابقة النصوص    
ُ
ثم سرعان ما أصبح يأخذ هذا املوضوع حيزا من اهتمام امل

 La normalisation des textes.70وروبية في هذا الصدد الجزائرية للنصوص املنظومة األ 

شرع الجزائري لهذه الفكرة بالنظر إلى املشاكل العملية    
ُ
كما أنه يعتبر مظهرا من مظاهر اهتمام امل

التي بدأت تظهر في التطبيق، وارتفاع ملموس لعدد القضايا التي يكون فيها املستهلك ضحية نتيجة 

 لجهالته.

شارة إلى أنه ال زالت الشروط التعسفية في القانون الجزائري ينظر إليها على أنها عالقة وتنبغي اإل    

 بين املنهي واملستهلك، رغم أن املادة جاءت بعبارة "البائع" إال أن هذا يعتبر خلط ألنه:

 ال يقترب مفهوم البائع مع مفهوم العون االقتصادي أو املنهي. -

 ي، بائع بالجملة،  بائع بالتجزئة....الخ.كما أن في البائع، هناك بائع عرض  -

وهذا ما يدعونا إلى القول أن هنالك تخبط تشريعي في هذه املادة، لذلك نجد املشرع في األمر رقم    

أين يتكلم عن البائع  306/06يتكلم عن العون االقتصادي وكذلك بالنسبة للمرسوم رقم  04/02

 وهذا بحد ذاته تراجع في املفهوم.

 خاتمة:

إن اعتماد املشرع الجزائري على قواعد قانون املنافسة من أجل حماية املستهلك من شأنه تعزيز     

الحماية املوضوعية التي أقرها له بموجب قانون االستهالك، وهذا إن دلَّ يدل على حرص املشرع على 

 حماية الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية.

جعل الحماية فعالة خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد، أين يركز  ولقد كفل املشرع آليات من شأنها   

ُجل الفقه على هذه املرحلة ملا فيها من أهمية بالغة وقصوى على رضا املستهلك، وهكذا كان لزاما على 

املشرع ضمان رضا مستنير ملستهلك، حتى يقف عند املاهية الحقيقية للمنتوج أو الخدمة ثم اإلقبال 

 رة وواضحة.عليها بإرادة ح
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غير أن فعالية هذه اآلليات واإلجراءات ال يمكن ضمانها دون أن يكون املستهلك ذو دراية وخبرة بما    

يريده، وهكذا قد نجد أنفسنا أمام مستهلك ساذج قد ال تنفع معه آليات الحماية، إذ البد له من وعي 

 خصوصا في جانب االستهالك.

تعسفية يدل على حرص املشرع على إعادة التوازن إلى عقد إن حماية املستهلك من الشروط ال   

االستهالك، خاصة مع تفش ي ظاهرة العقود املبرمجة، كعقود اإلطار مثال أو العقود املعدة سلفا 

كعقود النماذج، أين يجد نفسه املستهلك في حالة إذعان، بحيث يذعن إلرادة املنهي أو العون 

 أقرها في هذه العقود.االقتصادي واالنصياع لشروطه التي 

ها املشرع الجزائري بعقوبات مقررة لكل من يخرق هذه    
ُ
ل غير أن هذه الحماية تبقى عقيمة ما لم َيصِّ

الحماية، خاصة أولئك املهنيين الذين يثبتوا نيتهم السيئة، كأن يعتادوا على هذه التصرفات مع 

ء املهنيين في أكثر من مرة، فمثل هذه جميع املتعاملين أو يثبت وجود نزاعات أمام القضاء لهؤال

العقوبات من شأنها الحد من هذه التصرفات والتقليل من حدة هيمنة العون االقتصادي على عقود 

 االستهالك.

 هوامش:
                                           

 .114، ص. 2000عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان،  - 1
وهكذا يتعين على العون االقتصادي إظهار بصورة واضحة ال تدع شكا، جميع األسعار والتعريفات بصفة مرئية ومقروءة، وهذا من  - 2

شأنه توعية املستهلك وجعله يسعى للتعاقد مع علمه التام غير الناقص بجميع ميزات وصفات املنتوج املعروض من طرف املنهي أو 

 العون االقتصادي. 
 .24، ص.1988علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  علي - 3
لذلك ال يجب النص في حالة خالف مع املستهلك على تخلي هذا األخير عن اللجوء إلى وسيلة التقاض ي ضده، فهذا يعطل حق  - 4

 دستوري وهو حق التقاض ي أو حق التداعي.
إال أنه وإلى غاية يومنا هذا ال يزال هنالك انعدام لإلطار  1989در بنا أن ننوه بأن فكرة اقتصاد السوق قد تجد أصلها منذ سنة يج - 5

 السوسيولوجي القانوني لهذه الفكرة.
6  - G. Rouhette, contribution à l’étude critique de la notion de contrat, thèse, Paris, 1965, p.135. 
7 - Ginette lecterc, la bonne foi dans l’exécution des contrats, Mc gill law Journal, Montcéal, vol.37, n°02, Canada, 

1992, p.301.   
تهديد املنهي بقطع العالقات التعاقدية ملجرد رفض املستهلك شروط تجارية جديدة غير متكافئة يعتبر خرقا ألبجديات التعاقد، إن   - 8

لتي يفترض فيها التكافؤ في املركز القانوني لألطراف املتعاقدة، وهنا يحق للقاض ي أن ينظر إلى الشرط في كل مراحل العقد، وعليه ا

 وجب التفرقة بين:

 استخدام وسائل من شأنها توليد الرهبة والخوف وتجبر الطرف الذي وقع فيها على التعاقد* اإلكراه: 

ه يولد في املستهلك رهبة من نوع خاص ومن أمثلة التهديد مثال: "ذلك الذي يصب إلى حرمان املستهلك من فهو أقل عدة، لكن* التهديد: 

 املنتوج أو الخدمة، خاصة ما تعلق منها باملنتوجات الصيدالنية مثل أدوية األعراض املزمنة.
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9  - Romain J-F., Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, thèse Bruxelles, préface de Van 

ommeslaghe P. Bruxelles, Bruylant, 2000, p.45: "Le champ d'application de la bonne foi est très vaste à cette époque... 

en relève les applications, bien entendu dans le domaine des contrats.  
10  - Styan Haupt, An Economic Analysis of consumer protection in contract low, 4 German, L-J. [GLJ] 1137, 1137-38 

(2003), p.1130: "Therefore, insofar as consumers are today deemed in need of protection from an economic 

protection, ti is not because they are concidered "weaker" and at risk of exploitation by large companies- Rather, it is 

because consumers know less about products and contracts than professionals do". 
عدة أشخاص آخرين من القانون املدني: " العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو  54جاء في املادة  - 11

 بمنح أو فعل أو عدم فعل ش يء ما".
رباحي أحمد، حماية املتعاقدين من الشروط التعسفية في القانون الجزائري والقوانين املقارنة والفقه اإلسالمي، أطروحة  - 12

 .121، ص.2007/2008دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة وهران، 
 نفس املرجع. - 13

14  -Stoffel Munck (phillipe), L’abus dans le contrat, Essai d’une théarie, libraire générale de droit et de juripridence 

(L.G.D.J), Paris, 2000, p.34. 
15  -Georges Berlioz, Le contrat d’adhésion, L.G.D.J, Paris, 1979, p.31. 
16 - G. Ripert, la règle morale dans les obligations civiles, L.G.D.J., 2ème éd., 1927, n°57, p.104: "On a posé comme 

règle que le contrat est la discussion entre égaux pendant longtemps on s'est contenté de légalité théorique et 

abstraite, révélée par l'échange des consentements. Puis l'idée égalitaire s'est plus fortement réalisée et, sous l'égalité 

juridique, on a vu l'inégalité de fait." 
يعتبر عنصر املطابقة من العناصر األساسية للمستهلك مع عنصر األمن، لذلك فإن التزام املستهلك بتنفيذ التزامات دون أن يلزم  - 17

منها بالتنفيذ العيني أين يلجأ في غالب األحيان إلى الغرامة التهديرية، يجعله يظهر في  نفسه بها، وما ينجز عنه من أحكام خاصة ما تعلق

مظهر التعسف، وهكذا قد ُيرفض حق املستهلك بفسخ العقد إذا أخل هو بالتزام أو بعدة التزامات، وهذا بدوره يخالف قاعدة 

التزام املستهلك، وبالتالي إذ تعطل أحد األطراف فللطرف اآلخر أن  موجودة في القانون املدني، إذ أن سبب التزام املنهي هو نفسه سبب

 ال ينفذ ويطلب فسخ العقد.
 .177، ص.1990لعشب محفوظ بن حامد، عقد اإلذعان في القانون املدني الجزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - 18

19  - Georges Berlioz, op.cit., p.107. 
20  - Ibid: "... au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits net les 

obligations des parties au contrat." 
رة من فسخ العقد حكم يقض ي بعدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاه 03الفقرة  306/06من املرسوم  05لقد جاء في املادة  - 21

إال بمقابل يدفعه، وهذا يعتبر تعطيل ملبدأ مهم في القانون وهو مبدأ أو نظرية القوة القاهرة، وهنا يجب التفرقة بين بعض 

 املصطلحات املتشابهة، إذ يتعلق األمر بـ:

 ال تجعل االلتزام مستحيل وإنما مرهقالقوة القاهرة: 

 107مثل السرقة )مثال سرقة املادة التي كانت محل تنفيذ(، فهذا يؤدي إلى تعطيل نص املادة يجعل االلتزام مستحيل السبب األجنبي: 

 قانون املدني.
، 2009/2010مندي آسيا يسمينة، النظام العام والعقود، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،  - 22

 .29ص.
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23  -  Ghestin J., Conformité et garanties dans la vente, L.G.D.J., 1983, Paris, p.288. 
24  -cass. civ., 1er ch, 18 Juin 1980, J.C.P., tableau de juris, p.37 

 .28، ص.2005، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، -دراسة مقارنة -محمد بودالي، االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات - 25
 .115، ص.2000فسة غير املشروعة في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، أشرف وفا، املنا - 26

- هناك من أكد أن فكرة التنافس تقوم على معيار متناقض، بحيث يجعل املتعاملون االقتصاديون يظهرون في صورة املتنافسون  27

على بلوغ هدف واحد دون الحاجة إلى النظر إلى مصلحة اآلخر، ويبقى الهدف املنشود لديهم هو الوصول إلى الزبائن ومحاولة جذبهم 

 بأية طريقة كانت.  
28 - Ch. Bourrier, La faibless d'une partie au contrat, Academia, 2004, p.104: "Une justice contractuelle de masse aux 

contractants identifiés, une collection de la protection contractuelle.. les règles protectrices ne peuvent ... qu'être faute 

secteur par secteur." 
لجمعيات املستهلكين املعتمدة قانونا الحق في  1988جانفي  05املؤرخ في  78وهكذا قد أتاح املشرع الفرنس ي بموجب القانون رقم  - 29

رفع دعوى مستقلة لحذف أو إزالة أحد أو بعض الشروط التعسفية التي تتضمنها العقود التي سبق إبرامها، وهذا العقد يعتبر شرط 

 القضاء املدني الدعوى املرفوعة من طرف هذه الجمعيات. أساس ي مسبق لقبول 
30 - J. Mestre, l'évolution du contrat en droit privé français, in l'évolution contemporaine du droit des contrats, P.U.F., 

1986, p.47: "la liberté contractuelle devenait chimérique, et le contrat allait donc changer... l'autonomie de la volonté 

était plus que jamais contestable."   
31 - G. Ripert, les forces créatrices du droit, L.G.D.J., 2ème éd. 1998, spéc.n° 142, p.346: "...la partie faible est une 

nécessité pratique..." 
، 2007نظرية الظروف الطارئة بين القانون والفقه اإلسالمي، دار املطبوعات الجامعية، مصر، محمد محي الدين ابراهيم سليم،  - 32

 .272ص.
حالق عبد القادر، أساس القوة امللزمة للعقد وحدودها، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  - 33

 .104، ص.2008/2009جامعة تلمسان، 
34  - Paisant G., Les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses abusives, D. 1998, Chronique 253, n°1100, p.301.  

: "... وعلى 84، ص.2007محمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية في العقد، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى،  - 35

 ق الشرط الجزائي هي نفس شروط استحقاق التعويض وهي أيضا: الخطأ والضرر واإلعذار."ذلك فإن شروط استحقا
 .117أشرف وفا، املرجع السابق، ص. - 36
إذا تضمن عقد شركة األشخاص، كشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة شرط األسد بطل الشرط والعقد، لوجود ذلك  - 37

تضمن عقد شركة األموال شرط األسد، فيبطل الشرط ويبقى العقد قائما، ألن شخصية  االعتبار الشخص ي في التعاقد، أما إذا

 الشريك ليست محل اهتمام بقدر ما هي عليه ذمته املالية ومساهمته الشخصية.
على  املتعلق بالقواعد املطبقة 08-04زبيري بن قدور، حماية املستهلك من املمارسات التجارية غير الشرعية في ضوء قانون  - 38

 .105، ص. 2006، 2005املمارسات التجارية، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان، 
تبنى املشرع الجزائري مبدأ تحرير األسعار، وهذا يعني عدم تدخل السلطات العمومية في تحديد األسعار إال في حاالت قصوى، غير  - 39

 مة حصرية قد ال نجد الكثير من املتعاملين فيها. أنه قد ال ينطبق هذا األمر في جميع الحاالت، عندما نكون أمام خد
قد يستعمل العون االقتصادي ما يملكه من نفوذ في تغيير أجال منتوج أو تسليم خدمة للمستهلك، وهذا من شأنه التشديد في  - 40

 عقوبات التأخير عن الدفع أو التسليم باعتبارها من العناصر األساسية.
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عدة شروط من العقد وهنا غالبا ما يتعلق األمر بتحفظات، إذ هي التي تخلق بعض النوع من التفرد بحق تفسير شرط أو  - 41

 الغموض مما يجعل املشكل يثار فيما يخص تفسير هذه التحفظات
زغودي عمر، مكافحة الشروط التعسفية كوسيلة لتحقيق التوازن العقد بين أطراف العالقة االستهالكية، مجلة البحوث  - 42

: "إن مصطلح العقد النموذجي 157، ص2014والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، العدد الثاني،  القانونية

اقترن بعقد اإلذعان حتى اعتقد أنهما مصطلحان مترادفان، غير أن الحقيقة غير ذلك غاية ما في األمر أن أولهما وسيلة الثاني... وليس 

وذج يعتبر شرط إذعان تعسفي، فمن العقود ما يعد فيها من شروط ال تعكس بالضرورة التعسف وال كل شرط معد مسبقا في شكل نم

 يقصد من ورائها إذعان القابل..."
،  العدد 2004جوان  26املتعلق باملمارسات التجارية، الجريدة الرسمية مؤرخة في  2004جوان  23املؤرخ في:  04/02القانون رقم  - 43

 .2010أوت  15املؤرخ في  10/06املتمم بالقانون رقم املعدل و  14، ص 72
محاولة لتأصيل الفكرة وتقرير آليات الحماية، مجلة الدراسات القانونية،  –قادة شهيدة، حماية الطرف الضعيف في عقد العمل  - 44

 .79، ص.2008، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 05العدد 
التعسفي" بارزا كما هو عليه الحال بالنسبة ليومنا هذا، لذلك جل التشريعات املقارنة اعتبرت كل شرط   لم يكن مصطلح "الشرط - 45

من شأنه خلق حالة من عدم التوازن املفرط في العقد من قبيل الشروط التي ترتقي إلى الشروط التعسفية، ومنه يجوز إبطالها حماية 

 للطرف املتضرر في العالقة التعاقدية.
46  - Hugh Beal, Inequality of Batguining power, 6 Oxford J. Legal Stud 123 (1986) UK, p.571 : « In legal literature, 

consumer protection is generally explained, and justified, with the concept of the « weaker party », consumers are 

considered to be « weaker » than their contracting partners…. » 
، 2006خالد جمال أحمد حسن، الحماية القانونية للمستهلك في اتفاقيات اإلعفاء من املسؤولية العقدية، دار النهضة العربية،  - 47

 .153ص. 
بتلمسان، مدير مخبر القانون  أ.د. قادة شهيدة، أستاذ التعليم العالي، بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبو بكر بلقايد - 48

 املقارن بذات الجامعة.
قادة شهيدة، قانون املنافسة بين تكريس حرية املنافسة وخدمة املستهلك، امللتقى الوطني "االستهالك واملنافسة في القانون  - 49

 .2001جوان  27، جامعة تلمسان، 2001الجزائري"، 
ائر على اقتصاد السوق، على تبني قواعد قانونية تخدم املستهلك وهذا سواء في القانون لقد دئب املشرع الجزائري منذ انفتاح الجز  - 50

املتعلق باملنافسة، حيث أكد في مادته  95/06أو األمر رقم  89/02اإلطار الذي استعمل به قانون االستهالك ويتعلق األمر بالقانون رقم 

 األولى: "... تحسين معيشة املستهلكين".
على إلزام شركات التأمين بإعالم  1989ديسمبر  31نينات دئب املشرع الفرنس ي بموجب قانون التأمين الذي صدر بتاريخ بعد الثما - 51

املؤمن له قبل إقباله على التعاقد معلومات تتعلق أساسا كاألقساط وكذلك الضمانات التي تقع على املؤمن له تقديمها، كما يلزمه 

 لصالح املؤمن له من أجل الوقوف عند أهم اآلثار القانونية لعقد التأمين. كذلك بتقديم مشروع عقد وملحقاته
52  - E. Agostini, De l’autonomie de la volonté à la sauvegarde de justice, D. 1994, p.235 : « le libéralisme hérité de 

l’époque napoléonienne et de la révolution allait d’une autre manière « l’écrasement des plus faibles par les forts ». De 

manière liminaire, disons encore que, bien sur, des contrats mettant en scène des contractants mal informés ont 

toujours existé. » 
53 - M.-P. Grégore, L’obligation d’information des intermédiaires d’assurance, revue lamy Droit civil, septembre 2006, 

p.14. 
54  - Cass. Civ., 10 novembre 1964, J.C.P., éd. 13981, p.131. 
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   ملخص:

وسيلة  تعتبر منظمات املجتمع املدني بمثابة الجهاز املكمل واملتمم لعمل املعارضة البرملانية بل هي

وحتى  مهمة لتفعيل دورها في مجال التشريع والرقابة والتواصل السياس ي والبرملاني مع املواطنين

مختلف القوى السياسية واالجتماعية. ولهذا سنحاول في هذا البحث معرفة مفهوم كال من املعارضة 

، وكيفية توضيح العالقة القائمة بينهما في النظام السياس ي الجزائري البرملانية واملجتمع املدني ثم 

 جيد للعمل البرملاني. مساهمة هذه التنظيمات في تبصير وترشيد املعارضة البرملانية من اجل أداء

  .، املجتمع املدني، األنظمة السياسية، التشريع، املراقبةاملعارضة البرملانية: الكلمات املفتاحية

Abstract:   

The civil society organizations are considered as the supplementary and 

complementary institution to the act of the parliamentary opposition and they are, 

in fact, a basic means for making their role efficient in the field of legislation, 

control and the parliamentary political communication with citizens and even with 

the different social and political powers. Hence, in the present research, we will 

attempt to find out the concept of both parliamentary opposition and the civil 

society as well as clarifying the relationship between them in the Algerian 

political system, then, how did these organizations contribute in the process of 

enlighting and rationalizing the parliamentary opposition for a good parliamentary 

performance. 

key words: parliamentary opposition, civil society, political system, legislation, 

control. 
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 مقّدمة: 

، نظام سياس ي يعتمد على مبدأ التعددية الحزبيةتعد املعارضة البرملانية عنصرا أساسيا في أي 

، كونها تعتمد على تقديم برنامج وغيابها يؤدي إلى غياب الديمقراطية النيابية داخل قبة البرملان

سياس ي بديل لبرنامج الحكومة وممارسة الرقابة على نشاطها ومسائلتها، والهدف من ذلك أخذ دورها 

ينظر إلى وجود املعارضة البرملانية في  السلمي على السلطة. لذلك في ممارسة الحكم وفق مبدأ التداول 

، وإثراء البدائل على أنها ضمان للحياة السياسية من االضطرابات الديمقراطيات الحديثة

السياسية، وكقوة توازن ضرورية بجانب السلطة السياسية الحاكمة في الدولة، وكشرط الزم 

تبر إحدى أهم املبادئ التي يقوم عليها التنظيم السياس ي في هذه لتحقيق التعددية السياسية التي تع

  الديمقراطيات.

كما ارتبطت هذه املعارضة بتنظيمات املجتمع املدني والتي تعد من أهم املؤسسات التي تقدم 

، ومن أهم وظائفها تنظيم املعارضة، وذلك حتى أعظم الوظائف في النظم الدستورية املعاصرة

 ا من املؤسسات في بناء الديمقراطيات التعددية. تتفاعل مع غيره

وحتى تتمكن املعارضة من طرح انشغاالتها ومشاركتها في صنع القرار بالدولة نجدها  ،ومنه

، وذلك حتى تعبر عن شريحة معينة من املجتمع، األمر الذي يرسخ فعال قواعد تتواجد داخل البرملان

عن أراء ومصالح هذه الفئة من أفراد الشعب ال يكون بداية الديمقراطية النيابية. لكن هذا التعبير 

إال عن طريق وسائل تحاول من خاللها تجسيد برامجها وأهدافها وخططها داخل البرملان، تختلف 

 عن أهداف وخطط السلطة السياسية الحاكمة.

عارضة اإلطار القانوني املنظم للعالقة بين امل: عن ولدراسة هذا املوضوع سيتم طرح التساؤل 

يقتض ي منا األمر  معرفة مفهوم كال هذه اإلشكالية  لىلإلجابة ع ؟البرملانية وتنظيمات املجتمع املدني

من املعارضة البرملانية واملجتمع املدني، وأيضا معرفة العالقة بينهما وهل تم تنظيمها في قالب قانوني 

   معتمدين في ذلك على املنهجيين الوصفي والتحليلي.     أم ال 

 املعارضة البرملانية واملجتمع املدني دراسة مفاهمية :األول  املبحث

، وذلك تبعا لطبيعة يختلف مفهوم املعارضة البرملانية واملجتمع املدني من نظام سياس ي آلخر

نظام الحكم السائد في تلك الدولة شرط أن يتبنى هذا النظام قواعد الديمقراطية. ومنه سنتطرق إلى 

، ثم الحديث عن مفهوم املعارضة البرملانية والبحث عن أهميتها في النظم الديمقراطيةمفهوم 

 املجتمع املدني وذكر أبرز سماته.
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 أوال: مفهوم املعارضة البرملانية

يشترط لقيام الدولة وجود حكومة وذلك لكي تنظم وتدير شؤونها في كل املجاالت داخليا 

وتضيق حسب النظام السياس ي للدولة، لذلك باإلمكان أن تتعسف وخارجيا، غير أن سلطاتها تتسع 

الحكومة في استخدام هذه السلطة وتنحرف عن تحقيق األهداف املرجوة لشعبها، وبالتالي تصبح 

وهي من الركائز األساسية في النظم  ،الحكومة استبدادية لذا تطلب األمر وجود ما يعرف باملعارضة

ذا النوع من النظم يتطلب العمل جنبا إلى جنب مع الحزب الحاكم وهو الديمقراطية. فالوصول إلى ه

 غالبا املشكل للحكومة.

 تعريف املعارضة البرملانية  .1

فت املعارضة البرملانية على أنها نشاط سياس ي مؤسس ي سلمي علني يمارس من قبل عر  

استنادا إلى الدستور داخل البرملان تهدف الضغط على السلطة لتقويم أدائها  مجموعات سياسية

كذلك املعارضة البرملانية هي في حقيقتها تمارس الدور الرقابي على أعمال   .1والقوانين ذات الشأن

. 2، ويمكن أن تكون من أحزاب املعارضة أو أحزاب الحكومةالحكومة وسياسيتها الداخلية والخارجية

يكون داخل قبة البرملان كون أنه –ية على غرار املعارضة السياس–وممارسة هذا النوع من املعارضة 

املؤسسة القانونية الرئيسية التي تستطيع فيها قوى املعارضة تمثيل نفسها. ومن ثمة يتبين أن 

البرملان يلعب الدور املهم في مراقبة وتقييد ومعارضة عمل الحكومة وهذا لصالح الشعب. كما نشير 

لطة التنفيذية بوسائل مختلفة أهمها االستجواب أن البرملان يمارس هذا الدور الرقابي تجاه الس

السؤال سحب الثقة...وهنا تبرز أكثر أهمية املعارضة من خالل الحد من هيمنة السلطة على الحياة 

العامة وفرض القيود على الحقوق والحريات خاصة السياسية منها. لذا تظهر حقيقة املعارضة 

 .3التقويم لسلوك السلطة السياسيةللتعبير عن حق في توجيه النقد واملناقشة و 

 وتجدر اإلشارة أن بعض الفقه أعتمد في تعريف املعارضة البرملانية على ثالث مستويات:

املستوى األول: عندما توصف املعارضة البرملانية على أنها حالة والتي يربطها اعتراف  -

من حيث امتالك هذه األخيرة سلطة اتخاذ القرار مقابل اعترافها للمعارضة كأقلية  4متبادل باألغلبية

 .5بحق الرأي املخالف، وذلك من خالل معارضتها ملشاريع القوانين املقدمة لها

املستوى الثاني:عندما توصف املعارضة البرملانية على أنها عالقة، فيكون اهتمامها أكثر  -

الحكومة واألغلبية، وفي الغالب ال تدعم الحكومة وال السياسيات التي بطبيعة العالقة بينها وبين 

 .6يقدمها أصحاب السلطة رغم تواجد املعارضة ضمن التشكيالت السياسية املوجودة في البرملان
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، هنا يكون نصب املستوى الثالث: حينما توصف املعارضة البرملانية على أنها وظيفة -

ق السياس ي، وهنا ترتبط بمفاهيم السلطة، التمثيل، التعددية اهتمامها بكل ما له عالقة بالنس

السياسية، الديمقراطية كل هذا يشمل مراقبة السلطة، والنتيجة إبراز رؤية مغايرة ملا تقدمه هذه 

 .7السلطة

غير أن هناك من عرف املعارضة البرملانية على أنها جهاز منظم وفعال يعمل داخل البرملان 

 ،وأعضاؤها يتم اختيارهم من قبل زعيم الحزب» حكومة الظل « بعض الدول بــويشكل ما يعرف في 

، كما ترغب وهي مؤسسة متكاملة تنشط داخل قبة البرملان تتمثل مهمتها في رصد انحرافات الحكومة

 .8في الحلول محلها

إلى أن املعارضة هي حق األقلية في نقد سياسة  ) Eva kolinski (كولنسكي إيفاوأيضا ذهبت 

 .9األغلبية وممارسة الدور الرقابي عن طريق تأييد االنتخابات الشعبية التي قد تأتي باملعارضة

وما يمكن قوله أن املعارضة البرملانية، والتي تمارس في إطار مؤسسة قانونية منظمة، هي جهة 

االنتخابية وأيضا عنصر فعال ملحاسبة ورقابة هذا الحزب تواجه الحزب الحاكم الفائز في العملية 

إذا ما حاد عن طريق الصواب. فوجود أحزاب املعارضة يحدد مسؤولية الحكومة املتعاقبة، وبالتالي 

 يتحمل كل حزب مسؤوليته أمام الشعب عما قام به من أعمال أثناء فترة توليه الحكم.

 أهمية املعارضة البرملانية .2

حيث تنطوي  ،املعارضة البرملانية من املكونات الرئيسية للنظام الديمقراطيتعتبر 

الديمقراطية على عدة مبادئ وقيم أساسية تتمثل في الحرية املساواة املشاركة والتعددية. وعلى هذا 

األساس فإن املعارضة ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ التعددية في األفكار واألحزاب والبرامج والحلول 

 . 10طروحة للمشكالتامل

لذا يمكن القول أنه ال ديمقراطية وال نظام وال ضمان للحريات العامة بعيدا عن املعارضة في 

، أما يرى أنه ال حرية سياسية بدون معارضة أيزمن، فاألستاذ شكلها الرسمي أو الحزبي على األقل

يذهب إلى القول أن املعارضة هي عماد الديمقراطية، وأن العداء لألحزاب يخفي عداء  كلسنالفقيه 

أن تطور املعارضة أرتبط بظهور وتطور  يتجه إلى القول ماكس فيبر للديمقراطية ذاتها. أما الفقيه 

 .11حق االقتراح العام، باعتبار أنه يضمن تعبئة وتنظيما شامال للجماهير

ن الحكومة ال يمكن أن تلقى إجماع ومساندة كل شرائح املجتمع وفي هذا الصدد، نقول أ

ومطالبه، وبالتالي تظهر املعارضة في الطرف املقابل لها ليتم انتقاد نشاطها، وهذا وفقا ملا يسمح به 

القانون من خالل وسائل التعبير عن أرائها وطرح البدائل أو الحلول املناسبة، وهذا ال يكون إال من 
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اسية فاعلة في املؤسسات الدستورية للدولة بدءا من مراقبة عمل الحكومة، وهنا خالل قوى سي

نكون أمام املعارضة التي تمارس عملها داخل البرملان، والتي تتكون من مجموع األحزاب السياسية 

التي تحصلت على مقاعد في البرملان إلى جانب األحزاب السياسية الفائزة بأغلبية املقاعد، لذا نجدها 

 ،نتخابية الالحقةتسعى دائما للوصول إلى السلطة عبر تشكيل الحكومة من خالل االستحقاقات اال 

، ومحاولة منها إقناع الرأي لكن هذا ال يتحقق إال من خالل الرقابة الدائمة على أعمال الحكومة

 .   12العام ببرامجها البديلة لالنتخابات القادمة

، وهذا ال يتجسد إال رفع الوعي السياس ي لدى املواطنأيضا تظهر أهمية املعارضة من خالل 

عن طريق ممارسة مهامها الرقابية على أعمال الحكومة والكشف عن أخطائها وتقديم البدائل 

. فتوعية 13املتاحة لها، وهذا ال يكون إال باالعتماد على اإلعالم الذي يلعب الدور في كشف الحقائق

االقتصادية، االجتماعية، ( ملعلومات في شتى املجاالتاملواطن وإعطائه القدر الكافي من ا

بشكل مبسط يمكنه من إيجاد صياغة سياسية آلماله الفردية، وهنا يظهر أن الدافع  )..السياسية.

لتكوين األحزاب السياسية في األنظمة الديمقراطية هو إحساس الهيئة الناخبة بوجود فراغ في 

 . 14هر كأن املعارضة منظمة تعليمية تبدأ بالتوجيه ثم بالتوعيةعالقتها مع الهيئة الحاكمة، ومنه تظ

وبذلك يتجلى لنا مدى أهمية املعارضة في تكوين الرأي العام، فهو يلزم الفرد على األقل عند 

ممارسة حقه في االنتخابات أن يحدد وضعيته ومكانه من الجماعة، وأن يتخذ موقفا من القضايا 

د املنعزل عن أعضاء الجماعة ال تأثير له وال يمكن أن تصل رغباته إلى العامة تجاه املجتمع. فالفر 

آذان السلطة الحاكمة، لذا تبرز أهمية الجماعات واألحزاب في التعبير عن رغباتها ومعتقداتها 

 .15بطريقة منظمة وفعالة

القول، أن املعارضة البرملانية من خالل ممارسة وظائفها تساهم في إثراء اإلنتاج  كذلك يمكن

التشريعي وجودته، وفي السعي نحو تكييف املنظومة القانونية والتنظيمية بما يتماش ى واملقتضيات 

املستجدة واملتجددة وطنيا ودوليا، واملساهمة في االستقرار السياس ي للمؤسسات الدستورية 

عات، وهذا ال يتحقق إال عن طريق االعتراف لها بحقوقها دستوريا وقانونيا مع توفير الحماية واملجتم

؛ بمعنى مأسسة املعارضة دستوريا من جهة، وتحديد القواعد اإلجرائية املنظمة لهذه الحقوق في لها

 األنظمة الداخلية لغرفتي البرملان من جهة أخرى.

 مفهوم املجتمع املدنيثانيا: 

هوم املجتمع املدني اهتمام العديد من الباحثين واملفكرين خاصة وأنه أرتبط بمفهوم نال مف

، وأصبح يحتل مكانة هامة في النظام السياس ي كون أنه يمثل شرائح واسعة الدولة ملدة زمنية طويلة
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من املواطنين وطرح انشغاالتهم، فاملجتمع املدني يمثل املحرك الرئيس ي لعملية إصالح املنظومة 

 القانونية والسياسية، وذلك من خالل توفير بيئة ديمقراطية تفتح املجال أمام املشاركة املجتمعية.

وعلى هذا األساس سيتم التطرق في هذا النقطة إلى تعريف املجتمع املدني، ثم الحديث عن 

 أبرز سماته.

 . تعريف املجتمع املدني1

نشير بداية أن املجتمع املدني ال نجد له تعريفا لغويا دقيقا في املعاجم السياسية والفلسفية 

التينية األصل تعني مجتمع وهي كلمة مشتقة من الفعل أجتمع  Sociétéواالجتماعية العربية. فكلمة 

ق مجازا ، ويقال أجتمع الش يء أي أنظم وتألف، واملجتمع هو مكان االجتماع ويطليجتمع اجتماعا

وتعني  Civisفهي ذات األصل الالتيني  Civil. أما كلمة 16على جماعة من الناس خاضعين لقوانين عامة

، أما املوسوعة الفلسفية السوفيتية ترى أن هذا املصطلح استخدمه الفالسفة في القرن 17املواطن

عالقات امللكية، ووصفته الثامن عشر للداللة على العالقات االجتماعية، وبمعنى آخر للداللة على 

 .18باملصطلح الذي ال يتسم بالوضوح الكافي

أما اصطالحا اختلف أختلف املفكرين حوله بين الفكر الغربي من جهة،  والفكر العربي من 

أن املجتمع املدني هو املجتمع الذي تنتظم فيه  « إلى القول: غرامش ي أنطونيوجهة أخرى. فذهب 

العالقات بين األفراد على أساس الديمقراطية ويمارس فيه الحكم على أساس األغلبية الحزبية مع 

احترام حقوق املواطن السياسية واالقتصادية، أي أنه املجتمع الذي تقوم فيه دولة املؤسسات 

ي مع الدولة ما يعرف باملنظومة السياسية في املجتمع، باملعنى الحديث، حيث يشكل املجتمع املدن

 .19 »وأعتبر أن الدولة هي املجتمع السياس ي زائد املجتمع املدني

وبهذا املعنى تكون العالقة بين املجتمع املدني عالقة جدلية تستمد الدولة عبرها املشروعية 

ناحية، وعبر اإلقناع والقبول  من املجتمع املدني من خالل وسائل السيطرة والتحكم والتوجيه من

 والرضا من ناحية أخرى.

وبهذا ال تملك الدولة الحديثة وسيلة غير ذلك ملواصلة وجودها الشرعي، باعتبار أن املجتمع 

املدني يضم األحزاب السياسية، املنظمات والنقابات واالتحادات والجمعيات... أي أن له بعدا 

لة أن تفرض هيبتها حقا بوسائل قسرية تتجاهل املجتمع سياسيا، األمر الذي يستحيل على الدو 

 .20املدني بمختلف مؤسساته ودوره في الحياة السياسية

أن املجتمع املدني شبكة االتحادات طواعية التكوين  «ذهب إلى القول: ريموند هينيبوشأما 

اء االنقسامات مستقلة عن الدولة والجماعات األولية، ولكنها في الوقت الذي تعمل فيع على احتو 

 .  21» االجتماعية وتشكيل منطقة عازلة بين الدولة واملجتمع، فإنها تعمل على ربطه بالدولة وسلطتها



 

  عالقة املعارضة البرملانية بتنظيمات املجتمع املدني في النظام السياس ي الجزائري 
 

27 

 رابطة  « من كتاب فلسفة الحق بأنه: 157فقد عرف املجتمع املدني في املقطع   هيجلأما 

اة للحفاظ على امن لألفراد كأعضاء عمومية شكلية، وذلك بواسطة حاجاتهم ونظامهم الحقوقي كأد

   . 22»األفراد وعلى ملكياتهم كنظام مفروض من خارجهم ينظم مصالحهم العامة والخاصة

أن مفهوم املجتمع املدني قاصر على تحقيق أمن األفراد وحماية مصلحتهم هيجل كما أعتبر 

شديد الخاصة، فضال عن مصلحة الدولة، وهذا يرجع إلى ما تتميز به مكونات املجتمع من تمزق 

واختالف الرؤى والغايات والصراع الطبقي، بحيث من املستحيل الوصول إلى استقرار سياس ي 

ضروري لتحقيق التقدم والتطور املطلوب اعتمادا على املجتمع املدني. ولهذا يتبين أن الدولة هي 

املصالح  الوحيدة التي بإمكانها تحقيق هذا االستقرار، والدولة يلزم أن تعلوا مصلحتها على جميع

الذاتية، وال بد أن تكون لها القدرة على إعادة تشكيل العوامل املوجودة بداخلها مهما بلغت قوة هذه 

 .23العوامل

أن االجتماع املنظم لألفراد ليس هو غاية في ذاته، بل الغاية هيجل ، يرى وعلى هذا األساس

ط من خالل توسيع شبكة تكمن أساسا في تأمين شروط وجودهم والتحسين املستمر لهذه الشرو 

الحرية لتشمل كل أعضاء الهيئة االجتماعية حتى يتاح لهم املشاركة في صنع مصيرهم وتحديد 

غاياتهم الحالية واملستقبلية بما يتماش ى ووعيهم، وبهذا املعنى يتطور ويزدهر املجتمع املدني، والدولة 

 .24تكون هي الوسيلة لبلوغ هذه الغاية

ن املجتمع املدني هو شبكة من التنظيمات واملمارسات والضوابط التي أأالن ريدشارد وينظر 

تنشأ باإلرادة الطوعية الحرة ألعضائها خدمة لقضية أو مصلحة، أو تعبيرا عن مشاعر وقيم يعتز بها 

هؤالء األفراد، مع استقالل نسبي عن سلطة الدولة وعن املؤسسات اإلرثية، شرط أن تكون ملتزمة في 

 .25سامح واحترام اآلخرينأنشطتها بالت

أن البناء التاريخي ملفهوم املجتمع املدني تمحور حول ثالثة برتراند بادي ومن جهة أخرى، يرى 

مبادئ مختلفة هي: اختالف الفضاءات االجتماعية الخاصة مقارنة مع املجال السياس ي، وفردانية 

داخل املجتمع تكون أفقية بحيث  الروابط االجتماعية التي تمنح للمواطنة قيمة أولية، والعالقات

تفضل املنطق الجمعوي في البناء الجماعي العام الذي يهمش الهويات الخصوصية لصالح الهوية 

 . 26القومية

أستعمل مفهوم الفضاء االجتماعي الخاص للداللة على املجتمع  برتراند باديوعليه نالحظ أن 

األفقية واالعتماد على التكوين والتنظيم  والعالقات 27القائم على الروابط الفردية واملواطنة

 .28الجمعوي، وهذا مختلف عن املجتمع السياس ي والدولة
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بناءا على ما سبق،  يبدو أن املفكرين الغربيين اتفقوا على أن املجتمع املدني مختلف ومستقل 

عن الدولة، حيث يتكون من التنظيمات غير حكومية والجماعات غير الرسمية والحركات 

تماعية...كما أنهم وضعوا مجموعة من السمات والخصائص ملفهوم املجتمع املدني، ومنها فكرة االج

الطواعية في تكوين التشكيالت االجتماعية املختلفة، وحرية املبادرة، العالقات األفقية والقيم 

 األخالقية.

 فيما يلي:أما بخصوص الفكر العربي، فقد ظهرت عدة تعريفات للمجتمع املدني نورد أهمها 

هو مجموعة األبنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  « املجتمع املدني:

والقانونية تنتظم في إطار شبكة معقدة من العالقات واملمارسات بين القوى والتكوينات االجتماعية 

التي تنشأ  في املجتمع، ويتم ذلك في إطار ديناميكي مستمر من خالل عدد من املؤسسات التطوعية

 .29» وتعمل باستقاللية عن الدولة 

للممارسة االجتماعية االختيارية من خالل  مجتمع تداولي مفتوح «على أنه:علي حرب وعرفه 

حيث يتيح لألفراد والجماعات من الناس  كل املؤسسات املكونة للحياة االجتماعية فهو ميدان حر

تجمع والتنظيم أو في الرأي والتعبير، أيضا يمنح هؤالء ممارسة حريتهم في االختيار واالختالف أو في ال

األفراد الحق في مناقشة القضايا العامة أو القرارات التي تمس مصالحهم وتتعلق بمصيرهم. ويرى 

أيضا أن املجتمع املدني مستقل ينبني ويتشكل بمنعزل أو بمواجهة السلطات السياسية أو 

 . 30» االقتصادية أو املجتمعية 

مركز أبن خلدون للدراسات اإلنمائية في القاهرة، فقد عرف املجتمع املدني على أما 

مجال مختلط من الجمعيات واألندية واالتحادات املنظمات والنقابات...يهدف إلى تحسين « أنه:

في سلوكه ومؤيدا  العالقة بين الدولة واملواطن، مما يعني أن املجتمع املدني ينبغي أن يكون مدنيا

  .»31ح الديمقراطيلإلصال 

كذلك ذهب مركز الوحدة العربية للمجتمع املدني من خالل الندوة الفكرية التي نظمتها سنة 

حول املجتمع املدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية بأن املجتمع املدني هو  1992

دين مختلفة وفي استقالل املؤسسات السياسية االقتصادية، االجتماعية والثقافية التي تعمل في ميا

عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض مشتركة، كاملشاركة في صناعة القرار على املستوى الوطني ومثال 

ذلك األحزاب السياسية، أو الدفاع عن مصالح أعضائها، أو من خالل نشر الوعي الثقافي حسب 

 .32اتجاهات كل جماعة لإلسهام في العمل االجتماعي لتحقيق التنمية

ا سعد الدين إبراهيم في تعريفه للمجتمع املدني أبتعد عن كل االختالفات املتباينة أم

مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي « واملتضاربة، وجاء بتعريف شامل إذ عرفه على أنه:
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مأل املجال العام بين األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة فيه بقيم ومعايير االحترام 

والتراض ي والتسامح واإلدارة السلمية للتنوع، وتشمل هذه التنظيمات كل ماهو غير حكومي، وكل ما 

  .»33هو غير عائلي أو أرثي

أخيرا، ومن وجهة نظرنا نعتقد أن هذا التعريف أشمل وأعم باعتبار أنه ضم مختلف 

التي تشكل جوهر  االتجاهات الغربية والعربية، بل أكثر من ذلك أنه حدد مجموعة من الخصائص

املجتمع املدني كالحرية والطواعية في إنشاء وتنظيم هذه التنظيمات، االستقاللية واإلدارة السلمية 

 وتحقيق مصلحة األفراد والجماعات.

 :34سمات املجتمع املدني .2

، وإنما يكون على طريق الطواعية بمعنى أن العضوية في املجتمع املدني ال تقوم على اإلجبار .أ

 األفراد ينظموا إليها بمحض إرادتهم وإيمانا منهم بأنها قادرة على حماية مصالحهم والتعبير عنها.أن 

أن مؤسسات املجتمع املدني من حيث األصل تتمتع باستقاللية نسبية من النواحي املالية  .ب

ية أفراد والتنظيمية واإلدارية عن النظام السياس ي القائم، ومن هذا املنطلق فإنها تجسد معنى إمكان

 املجتمع على تنظيم نشاطهم بعيدا عن تدخل هذا النظام.

ال يشترط أن يكون النظام السياس ي القائم في ظل وجود املجتمع املدني فاعل ومبني على  .ت

أسس ديمقراطية، وإنما يكفي فقط أن يكون نظام مقيد أي غير مطلق السلطة؛ بمعنى خضوع هذا 

النية، سواء وضع هذه القواعد برملان منتخب من قبل أغلبية النظام في أداء مهامه إلى قواعد عق

املواطنين، أو جاءت عبر تطور تاريخي طويل وأشرف على تطبيقها نخبة من املثقفين ذوي املعرفة 

 والخبرة.

أن املجتمع املدني يتكون من العديد من املؤسسات كل لها صدى وتأثير سواء من الناحية 

سياسية، الثقافية والفكرية، وهدفها الوحيد هو التوسط بين املواطن ، االقتصادية الاالجتماعية

والدولة، ومن هذه املؤسسات املؤسسات الدينية والتعليمية، االتحادات املهنية والنقابات العمالية، 

 النوادي الثقافية واالجتماعية، الجمعيات...ألخ.

املعارضة البرملانية بين عالقة غياب اإلطار القانوني املنظم للثاني: املبحث ال

 تنظيمات املجتمع املدنيو 

باملعطيات تعمل تنظيمات املجتمع املدني على ترشيد املعارضة البرملانية من خالل تزويدها 

حول األوضاع االجتماعية والظواهر السياسية أثناء مناقشة التشريعات ودراسة  األساسية
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قوانين التي تعني املجتمع والدولة؛ بمعنى أخر أن لهذه ، ومشاريع الاالقتراحات التي يتقدم بها النواب

  التنظيمات دور إرضائي ألعضائها خاصة إذا كان لها تمثيل مباشر في البرملان وفي املعارضة البرملانية.

ما يميز العالقة بين البرملان ومنظمات املجتمع املدني هو غياب لكن ما تجدر اإلشارة إليه، أن 

، فال الدستور وال األنظمة الداخلية لغرفتي البرملان، وال القانون العضوي املنظم لهااإلطار القانوني 

الناظم لعملهما تحتوي على أي مادة تتيح ملنظمات املجتمع املدني بان تشارك في أعمال البرملان سواء 

ينا املواد من ناحية الدور التشريعي أو من ناحية الدور الرقابي على أعمال الحكومة إال إذا استثن

يمكن للجان   « من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  نصت على انه: 43التالية، فاملادة 

الدائمة في إطار ممارسة أشغالها أن تدعوا أشخاصا مختصين وذوي خبرة االستعانة بهم في أداء 

أن يحرر ملخص  « :من جهتها على ما يلي وهي تحدد طرق عمل اللجان 47، كما نصت املادة  »مهامها 

ال يمكن اإلطالع  –تحفظ األشرطة املسموعة في أرشيف اللجنة الدائمة  –قرارات اجتماعات اللجان 

تودع هذه األشرطة لدى أرشيف املجلس في نهاية الفترة التشريعية  –عليها إال بموافقة رئيس اللجنة 

 «35. 

، في إطار يمكن للجان الدائمة« نه:من النظام الداخلي ملجلس األمة على أ 40وقد نصت املادة 

. أيضا املادة  »ممارسة أشغالها أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة لالستعانة بهم في أداء مهامها 

، وأن أعمالها من محاضر جاء في مضمونها أن اللجان الدائمة ال يمكنها نشر أو إعالن محاضرها 45

في فقرتها  68طالع عليها إال بإذن رؤسائها. أما املادة وتسجيالت تحفظ في أرشيف اللجنة وال يسمح باإل 

يمكن اللجنة املختصة في إطار عملها، أن تستعين بخبراء مختصين في « األخيرة نصت على انه:

 .36» املوضوع، وتعد تقريرا تمهيديا حول اقتراح القانون 

، يقصد أن االستعانة بالخبراء تكون بصفتهم الشخصية ال باعتبارهم ممثلين لتنظيمات وعليه

املجتمع املدني بمختلف أشكالها التنظيمية، وهو ما تترجمه اللجان املختصة بدعوتها لخبراء من 

مختلف التخصصات لالستماع ألرائهم، األمر الذي جعل العديد من التنظيمات تعمل خارج أسوار 

ة البرملانية بهدف الضغط على الهيئة التنفيذية من أجل تحقيق مطالبها دون املرور على املؤسس

البرملان خاصة في ظل وجود صحافة مستقلة جزئيا تتيح لها الفرصة بأن تطرح انشغاالت الفئات التي 

 تمثلها واملشاكل التي تعترضها، وكشف عيوب الحكومة وتقصيرها في التكفل بمطالبها، مما تضطر

أن التحدث ضروري  جورج بوردوالحكومة في الغالب إلى التكفل بإنشغالتها. وفي هذا الصدد يقول 

 .37للناس، فإذا أخرجناه من البرملان سنجده في الشارع بحواجز أخرى تكون منصة له

وعلى هذا األساس، وفي ظل انعدام آلية إشراك منظمات املجتمع املدني في العمل البرملاني من 

لجأت العديد منها كما قلنا سابقا إلى العمل خارج املؤسسة البرملانية ومثال ذلك ما قامت به الداخل 
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املنظمات النسوية للمطالبة بحصول املرأة على نسبة تواجد معتبرة في قوائم الترشيحات لالنتخاب 

وحتى بعض  سواء في املجالس املحلية أو الوطنية، مقارنة بما هو عليه الحال في كثير من الدول بل

دول املغرب العربي كتونس واملغرب، مما يسمح لها بوضع مذكرة تتضمن العديد من االقتراحات 

. هذا الواقع دفع 38للوصول إلى تمثيل عادل للمرأة على مستو املؤسسات السياسية والعمومية

لسنة  بالسلطات العامة إلى املبادرة بترقية الحقوق السياسية للمرأة ضمن التعديل الدستوري

يحدد توسيع  12/03، وأستتبع ذلك بقانون عضوي رقم 39مكرر  31أين تم إضافة املادة  2008

مشاركتها في املجالس املنتخبة، والذي دخل حيز التطبيق بمناسبة االنتخابات التشريعية واملحلية 

 .201240سنة 

العمل التشريعي  ومع ذلك، وفي ظل غياب اإلطار القانوني ملشاركة منظمات املجتمع املدني في

والرقابي عن طريق االستماع لها وإبداء رأيها في مبادرات القوانين ومحاسبة الحكومة لم يمنع من بروز 

ممارسات حاولت السير في هذا االتجاه، إذ تم السماح في بعض الحاالت بمشاركة الجمعيات في عمل 

عي من خالل االستماع إلى رؤساء اللجان البرملانية املتخصصة التي يغلب عليها الطابع االجتما

 .41الجمعيات الوطنية باعتبارهم خبراء

لكن ما يالحظ هو جعل الجمعية مختزلة في شخص رئيسها من ناحية، وخضوع هذه الدعوات 

االنتقائية وفقا للسلطة التقديرية للجنة التي قد ال تبنى على أسس ومعايير موضوعية، وتستند إلى 

الستشارة قيمتها. كما أن اختزال استشارة الجمعية في االستماع إليها من أسس ومعايير أخرى تفقد ا

طرف اللجان الدائمة بصفة خبير ال باعتبارها تنظيما يمثل شريحة من املواطنين ولها هدف معين 

تقلل من أهمية مشاركتها خاصة في ظل التشديد القانوني على سرية أعمال اللجان الدائمة، وعدم 

من النظام الداخلي للمجلس  47يطلع عليها الجمهور هذا وفقا ملا جاء في أحكام املادة نشر مداولتها ل

من النظام الداخلي ملجلس األمة املذكورين أعاله. كما أنه من بين اثني  45الشعبي الوطني، واملادة 

جنة لجنة دائمة في املجلس الشعبي الوطني توجد لجنة واحدة تهتم بالعمل الجمعوي هي ل )12(عشر

الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي التي قامت بانفتاح جزئي في بعض مراحل العمل البرملاني على 

 .42منظمات املجتمع املدني، في حين يغيب عن لجان مجلس األمة التسعة ذلك

أيضا لم يمنع القانون اللجان الدائمة من اللجوء إل تنظيم أيام برملانية ملناقشة بعض 

لة بالنصوص القانونية املطروحة للنقاش، مما يسمح لبعض جمعيات املجتمع املواضيع ذات الص

املدني بالحضور وإيصال أصواتها حول القضايا املطروحة للدراسة سواء تعلقت بالشأن الوطني أو 

 .43الدولي
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ورغم أهمية األيام البرملانية باعتبارها مجاال عاما للنقاش وتبادل الرؤى ووجهات النظر 

التي تثري املوضوع من عدة زوايا، إال أن تأثيرها محدود في ظل الظروف الدستورية املختلفة 

والسياسية والقانونية الحالية. بل املالحظ أن السلطة غالبا ما تعتبر هذه التنظيمات الورقة الرابحة 

هذه  التي تخرجها عند الحاجة في مواجهة أي معارضة حزبية لترجيح كفتها وتمرير مقترحاتها. بل أن

التنظيمات تعتبر من أهم الوسائل التي تستعملها السلطة إلضفاء الشرعية في بعض األحيان وهذا ما 

، والتي قادها 2016حدث فعال من خالل املشاورات املتعلقة بمشروع التعديل الدستوري لسنة 

إليها من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية آنذاك بعد مقاطعة أحزاب املعارضة كل الدعوات املوجهة 

 الرئاسة.

وفي هذا السياق، نجد أن تنظيمات املجتمع املدني كانت من أهم مكونات املجلس االنتقالي 

الذي جاء كحل مؤقت ملرحلة الفراغ املؤسساتي في املجال التشريعي بعد إلغاء االنتخابات التشريعية 

ل االستحقاقات ، وأكثر من ذلك شكلت أهم وعاء انتخابي ملرشحي السلطة في ك1991لسنة 

 . هذا من جانب. 44االنتخابية خاصة املتعلقة منها بالتنافس على منصب رئيس الجمهورية

املتعلق بالجمعيات النتقادات شديدة من  12/06ومن جانب آخر، فقد تعرض القانون رقم 

ألنها قبل الجمعيات وحتى املنظمات الحقوقية، ومن بينها منظمة العفو الدولة التي طالبت بإلغائه 

حسبها سيلحق ضررا ال يمكن إصالحه باملجتمع املدني، وذلك بسبب القيود التعسفية على ممارسة 

الحق في حرية التعبير التي تصل إلى درجة تجريمه، مما اعتبرته انتهاكا اللتزامات الدولة الجزائرية 

ون تعرضت لعدة القانون الدولي، كما أن العديد من الجمعيات النشطة بموجب هذا القان ببموج

طلب تسجيل الجمعية الوطنية ملكافحة الفساد  2012مضايقات منها رفض السلطات في أكتوبر 

 . 45بحجة أن طلبها ال يحترم القانون، وأن مكافحة الفساد يدخل ضمن اختصاص الدولة

منه  54وبالتحديد في املادة  2016لكن، ولتدارك هذه الثغرات، جاء التعديل الدستوري لسنة 

، وهذا على خالف ما كان قبل 46لى أن القانون العضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعياتع

التعديل، إذ كانت الجمعيات تنظم بموجب قانون عادي مما أعطى املشرع لهذه التنظيمات املزيد 

 من الفرص كي تساهم في تفعيل العمل التشريعي والرقابي للبرملان من خالل تبنيه القتراحاتها.

ف إل ذلك، أن املشرع الدستوري قام بدسترة عضوية هذه التنظيمات في الهيئة العليا أض

 «على أنه:  2016من التعديل الدستوري لسنة  194املستقلة ملراقبة االنتخابات، إذ نصت املادة 

، تحدث هيئة عليا مستقلة ملراقبة االنتخابات...ترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية

قضاة يقترحهم املجلس  -عد استشارة األحزاب السياسية...تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من: ب

كفاءات مستقلة يتم اختيارهم من ضمن املجتمع  –األعلى للقضاء، ويعينهم رئيس الجمهورية. 
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ذه لينظم ه 16/11. وقد صدر فيما بعد القانون العضوي رقم 47» املدني، يعينها رئيس الجمهورية...

، ومن ثم فإشراك هذه التنظيمات في عضوية الهيئة يعني 48الهيئة ويحدد تشكيلتها وصالحياتها

إسهامها في تكريس شفافية العملية االنتخابية، وبالتالي تجاوز فكرة اإلدالء بالتصويت فقط إثناء 

، فإن تنظيمات هذه العملية. ومنه إذا قلنا أن دور الناخب ينتهي بمجرد انتهاء العملية االنتخابية

املجتمع املدني تبقى مستمرة، بل يصبح البرملان متابعا من قبل هذه التنظيمات عن طريق مساهمته 

 في التشريع والرقابة وتقييم السياسيات  العامة.

واملجتمع  )املعارضة البرملانية(وعلى هذا األساس، ال يمكن تصور أن تكون العالقة بين البرملان 

املدني مفيدة للعمل التشريعي والرقابي دون تقوية قدرات هذه التنظيمات سواء من الناحية 

، أو من ناحية تدعيمها بالوسائل املادية القانونية من خالل تحسين اإلطار الذي تشتغل ضمنه

التواصل املدني  والبشرية الضرورية لعملها. أيضا ال يمكن تطوير العمل البرملاني إال من خالل تفعيل

البرملاني وإعطاء أهمية لبعض آليات العمل في اللجان وفي املناقشة العامة كجلسات االستماع 

العامة، الخبراء، املواطنين...، فجلسات االستماع هذه تعد ضرورة ملحة في العمل البرملاني، بدليل 

ها عند قيامها بدراسة النصوص أنها آلية اجتماع للحصول على املعلومات تلجأ إليها اللجان في عمل

القانونية أو بداعي الرقابة. فهذه الجلسات تطلع أعضاء البرملان جميعا بما فيهم املعارضة على 

أو في شقها الرقابي  )مشروع، اقتراح قانون (مختلف املسائل املطروحة سواء في شقها التشريعي

 .49)متابعة مدة تطبيق مخطط عمل الحكومة ومراقبة نشاطاتها(

أخيرا، وقصد إعطاء فعالية ونجاعة ألداء السلطة التشريعية، وبما أنه من واجب البرملان 

خاصة أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويضل يتحسس تطلعاته، وعدم اختزال منظمات املجتمع املدني 

في مجموعة أفراد، يشترط تقنين العالقة بين الطرفين من خالل القانون الداخلي للبرملان بحيث 

مح بإشراك مؤسسات املجتمع املدني ذات الصلة باملوضوع املطروح للنقاش داخل هياكل البرملان يس

وإبداء الرأي وليس مجرد استدعاء رؤساء الجمعيات أو املنظمات بصفتهم الشخصية. كذلك تمكين 

  .نواب املعارضة من رئاسة اللجان واملشاركة في صياغة ومناقشة القوانين

 :خاتمة

تم تناوله في هذا املوضوع توصلنا إلى أنه ال يمكن اليوم إنكار أهمية املعارضة  على ضوء ما

، كما ال يمكن تجاهل دور تنظيمات املجتمع املدني في البرملانية ودورها في عملية التطور الديمقراطي

صياغة السياسات وسن التشريعات املنظمة لحياة املواطنين. ولهذا من الضرورة بمكان تطوير 

القة ما بين هذه التنظيمات واملعارضة البرملانية من خالل مأسستها بما يكفل في األخير حقوق الع

 وحريات جميع األطراف.
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 وقد توصلنا في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوردها تباعا:

 النتائج:

النواب أو األعضاء توجه وتنشط تحت رعاية  ناملعارضة البرملانية هي عبارة عن مجموعة م .1

، تكون في مواجهة أغلبية برملانية حزب سياس ي أو ائتالف سياس ي تمارس عملها داخل قبة البرملان

 أيدت الحكومة، أو في مواجهة الحزب الفائز في العملية االنتخابية.

في الفكر العربي املجتمع املدني مفهوم وثيق االرتباط بالحضارة الغربية، كما له حضور  .2

وان  ،وأن مؤسسات املجتمع املدني تتمتع باالستقاللية عن الدولة اإلسالمي بشكل ملحوظ.

االنخراط فيها يكون طواعية لها الحق في مناقشة القضايا العامة أو القرارات التي تمس مصالح 

 األفراد أو الجماعات وتتعلق بمصيرهم.

 ت املجتمع املدني.قوة املعارضة البرملانية من قوة منظما .3

تنظيمات املجتمع املدني وسيلة مهمة لتفعيل دور املعارضة البرملانية  في مجال التشريع  .4

 وتقييم السياسات العامة. والرقابة

 التوصيات:

تقنين العالقة بين تنظيمات املجتمع املدني واملعارضة البرملانية من خالل القانون الداخلي  .1

بإشراك مؤسسات املجتمع املدني ذات الصلة باملوضوع املطروح  للبرملان الجزائري بحيث يسمح

للنقاش داخل قبة البرملان وإبداء الرأي وليس مجرد االكتفاء باستدعاء رؤساء هذه املؤسسات 

 بصفتهم الشخصية.

 تمكين نواب املعارضة  البرملانية من رئاسة اللجان واملشاركة في صياغة ومناقشة القوانين.  .2

وار واملفاوضات مع املواطنين للوصول إلى الغرض املطلوب املتمثل أساسا في فتح قناة الح .3

إصدار تشريعات تستجيب لحاجات املجتمع وتلبي طموحاته املستقبلية على مختلف املستويات، 

 وأيضا إطالعه على الدور الرقابي ألعمال الحكومة حتى يكون له دراية بمدى فاعلية هذا الدور. 

 :الهوامش
                                           

 ،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،)تحليل وتقييم(دور املعارضة البرملانية في بناء الدولة  ،ماجد نجم عيدان الجبوري 1

 .6جامعة كركوك، د.س، ص 
 . 48، ص 1989أشرف مصطفى توفيق، املعارضة، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة  2
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األحزاب املتحدة مع نظيراتها لإلستالء على السلطة. ينظر في ذلك: بوزيد لزهاري، املعارضة البرملانية في النظام البرملاني، مداخلة 

 .61، ص 2016سنة  13منشورة في مجلة الوسيط، وزارة العالقات مع البرملان، ع 
5 William Gills, L’opposition parlementaire, etude de droit comparé, revue du droit public, nè 5, 2006, 

p1349. 
6 Michel Hasting, oppositions parlementaires gouvernements minoritaires et politique comparée, vol 18 né 

2, 2011, p46. 
7  Marie claire ponthoreau, L’opposition comme garantie constitutionnelle, revue du droit public né 4, 

2002, p 1135. 
، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الدراسات )دراسة في املفهوم ولدروس التجارب املقارنة (محمد اتركين، نظام املعارضة البرملانية  8

 .15، ص 2014، املغرب، سنة 1بالدار البيضاء، مطبعة املعارف الجديدة بالرباط، ط واألبحاث، دار األفاق املغربية للنشر والتوزيع 
املركز الديمقراطي العربي  ،مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،املعارضة البرملانية في النظام الدستوري املغربي ،هشام عميري  9

 .274ص  ،2018أكتوبر   ،العدد األول   ،برلين، أملانيا
تاريخ   alwafd.news/essay///: https 3084إكرام بدر الدين، دور املعارضة في نظم الحكم، مقال منشور في املوقع االلكتروني :10

 .22:53على الساعة  2019 /07 /28اإلطالع يوم 
 .23- 22أشرف مصطفى توفيق، املعارضة، املرجع السابق، مصر، ص  ص  11
البرج محمد، الضوابط القانونية لتكوبن ونشاط املعارضة البرملانية، مجلة الفكر القانوني والسياس ي، العدد الثالث، كلية الحقوق  12

 .113والعلوم السياسية جامعة األغواط، ص 
 .113املرجع نفسه، ص  13
 .37مصطفى اشرف توفيق، مرجع سابق، ص  14
 .38- 37املرجع نفسه، ص  15
 .14، ص 1991، الجزائر 7ية وآخرون، القاموس الجديد للطالب، املؤسسة الوطنية للكتاب، طعلى بن هاد 16
، 1998، بيروت 1، مركز دراسات الوحدة العربية، ط)إشارة إلى املجتمع املدني العربي(، املجتمع املدني دراسة نقدية عزمي بشارة 17

 .64ص 
. نقال عن سالف ساملي، دور املجتمع املدني 45، ص 1985، بيروت 5، املوسوعة الفلسفية، دار الطليعة، طم. روزنتال و ب. بودين 18

، ص 2009/2010، جامعة بسكرة، سنة مذكرة لنيل شهادة املاجستير –دراسة حالة  – في املغرب العربي في عهد التعددية السياسية 

21. 
جتمع املدني في تعزيز املشاركة السياسية في فلسطين، رسالة لنيل شهادة املاجستير ناصر محمود رشيد شيخ علي، دور منظمات امل 19

 .14، ص 2008في التخطيط والتنمية السياسية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، سنة 
 .15-14ناصر محمود رشيد شيخ علي، املرجع السابق، ص ص  20
 .112، ص 2005الديمقراطي في الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  زهير بوعمامة، التحول  21
 .156عزمي بشارة، املرجع السابق، ص  22
، األزهر ضيف، مفهوم املجتمع املدني بين التأصيل النظري ومشكلة املرجعية، مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية كلثوم زعطوط 23

 .46، ص 2018، جامعة ورقلة، مارس 33واالجتماعية، العدد 
 .47-46، ص ص املرجع نفسه 24
 .112، املرجع السابق، ص زهير بوعمامة 25

26Bertrand Badie, d’état importé, l’accidentalition de l’orde politique, paris, édition favard, 1992, p 116.  
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، فالشخص يحصل على حقوقه املدنية والسياسية متبادلة بين األشخاص والدولةيقصد باملواطنة على أنها عبارة عن التزامات  27

واالقتصادية نتيجة انتمائه ملجتمع معين، وفي الوقت ذاته عليه واجبات يتحتم أدائها. عالء الدين عبد الرزاق جنكو، املواطنة بين 

. منشور في املوقع 33جامعة كوردستان، العراق، ص السياسة الشرعية والتحديات املعاصرة، كلية القانون والعلوم السياسية،

 /magazines/pdf/3_11_3.pdf/includeshttp://neelain.edu.sd/mmacpanelاإللكتروني: 

 .10:51الساعة  على 2019نوفمبر  7تاريخ اإلطالع يوم الخميس املوافق 
يعرف املجتمع السياس ي على أنه نظام لعالقة املواطنين مع الدولة، وهو نظام مركزي ومستند إلى قانون ثابت وموضعي ورسمي على  28

غرار املجتمع املدني فهو نظام لعالقة األفراد مع بعضهم البعض بصورة منظمات لها استقالليتها الداخلية وعالقات تقوم على الترابط 

 .15الق واملصلحة. راجع، ناصر محمود رشيد شيخ علي، املرجع السابق، ص بين العادات واألخ
، ص 2001، بيروت، 2حسنين توفيق إبراهيم، بناء املجتمع املدني املؤشرات الكمية والكيفية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 29

694 . 
 .17، ص 2007، سنة 2عربي، املغرب، طعلي حرب، العالم ومأزقه منظم الصدام ولغة التداول، املركز الثقافي ال 30
، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العلوم )2006-1989(، املجتمع املدني والتحول السياس ي في األردن والكويت لقرع بن علين 31

 .27ص  ،2009/2010السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران، 
 .111، ص 2010سياسة، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، عبد الوهاب بن خلف، املدخل إلى علم ال 32
، سعد الدين إبراهيم، الدولة واملجتمع املدني والتحول الديمقراطي في العراق، مركز ابن خلدون للدراسات فالح عبد الجبار 33

 .50، ص 1995اإلنمائية، القاهرة، سنة 
 .109، املرجع السابق، ص ثامر كامل الخزرجي  34
 .2000يوليو  30املوافق  1421ربيع األول  28، مؤرخة في 46من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج.رع  47، 43املادتين  35
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 .305-304، ص 2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة، سنة الدكتوراه
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 سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام كألية لحماية املال العام
The authority to control public deals and public utility delegations as a 

mechanism for protecting public money 

 

 ()  أستاذ محاضر أ، غربي أحسن

 جزائر، السكيكدة 1955أوت  20جامعة 

ahcenegharbi4@gmail.com 

 29/05/2020 تاريخ القبول للنشر:          04/04/2020 :ستالمريخ االتا
******* 

 
  ملخص:

استحداث سلطة ضبط في الصفقات العمومية وتفويضات  247-15تضمن املرسوم الرئاس ي رقم      

املرفق العام، إال أنه لم يبين تشكيلتها وتنظيمها وسيرها، ولم يمنحها استقاللية حقيقية من 

 الناحيتين العضوية والوظيفية، باملقارنة مع باقي سلطات الضبط املستقلة.

بعض  247-15من املرسوم الرئاس ي  213غير أنه بخصوص الصالحيات فقد منحت بموجب املادة 

عليها الطابع االستشاري، إذ لم يمنحها سلطة التحري وتوقيع العقوبات  الصالحيات والتي يغلب

 وسلطة التحكيم والفصل في النزاعات بين املتعاملين االقتصاديين.

سلطة الضبط، الصفقات العمومية، االستقاللية العضوية، االستقاللية : الكلمات املفتاحية

 الوظيفية، املتعامل االقتصادي.

Abstract:   
Presidential Decree No. 15-247 included the creation of a control authority in 

public deals and public utility delegations, but it did not clarify its composition, 

organization, and functioning, nor did it give it real independence in both 

membership and functional terms, compared to the rest of the independent control 

authorities. 

However, with regard to powers, it was granted, under Article 213 of 

Presidential Decree 15-247, some powers which are predominantly consultative in 

nature, as they were not granted the power to investigate and impose penalties and 

the power to arbitrate and adjudicate disputes between economic dealers. 

 

                                           

 د. غربي أحسن: ahcenegharbi4@gmail.com 
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keywords: Control authority, public transactions, organic independence, 

functional independence, and economic operators. 

 

 مقّدمة: 

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247-15رقم  1لقد أنشأ املرسوم الرئاس ي        

منها سلطة ضبط الصفقات  ،املرفق العام العديد من األجهزة الرقابية في مجال الصفقات العمومية

العمومية وتفويضات املرفق العام، إال أنها لم تفعل لحد اآلن، وذلك لعدم صدور املرسوم التنفيذي 

 وبالتالي عدم تنصيبها على أرض الواقع.،  247-15من املرسوم الرئاس ي  213الذي أحالت إليه املادة 

ة حديثة تكلف بضبط الصفقات العمومية وأيضا وعليه أدرج املرسوم الرئاس ي املذكور أعاله آلي      

تفويضات املرفق العام، على غرار ما هو موجود في العديد من القطاعات االقتصادية وحقوق 

 .االنسان وفي مجال الشفافية والتسيير

رغم عدم تكييفها من  سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، ويمكن اعتبار      

ير وحماية املال العام يبمثابة سلطة إدارية مستقلة مستحدثة في مجال الشفافية والتس ،قبل املشرع

 واتصالها من ناحية أخرى بأهداف اقتصادية بحتة.

ومن االهداف املتوخاة من استحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام        

صفقات العمومية هي عقود مكتوبة طبقا للمادة على أساس أن ال بين طرفي الصفقة التوازن  ضمان

تبرم بمقابل بين مصلحة متعاقدة ومتعاملين اقتصاديين قصد  247-15من املرسوم الرئاس ي  02

تحقيق مصالح اقتصادية خالصة تعود باملنفعة العمومية على املجتمع  واملصلحة املتعاقدة حيث 

تلبية حاجات املصلحة املتعاقدة في مجال األشغال من املرسوم الرئاس ي في ضرورة  02حددتها املادة 

 .واللوازم والخدمات والدراسات

كما أن سلطة الضبط املستحدثة في املرسوم الرئاس ي املذكور أعاله تعتبر في مجال تفويضات        

مة املرفق العام الهيئة املكلفة بتنفيذ أهداف تفويض املرفق العام واملتمثلة في تحقيق املصلحة العا

املرافق املنتفعين من خدمات وتحسين أداء املرافق العامة وتقديم أفضل الخدمات للجمهور والسيما 

 .2الصناعية والتجارية

املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247-15رقم  املرسوم الرئاس يفي وحاول املشرع        

االستقاللية في التسيير سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام  منح املرفق العام

مغيبة في سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية وإن كانت أغلب مظاهر االستقاللية ، 

 النص على النحو الذي سنبينه.
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صفقات العمومية وعليه تتمحور اشكالية الدراسة حول النظام القانوني لسلطة ضبط ال     

 وتفويضات املرفق العام، ودورها في حماية املال العام.

لعدم اكتمال  ،ورغم عدم تنصيب سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام       

النظام القانوني لها املتوقف على صدور املرسوم التنفيذي، إال أننا ارتأينا التطرق لها وفق ما هو 

وباملقارنة مع النظام القانوني املطبق على السلطات اإلدارية املستقلة املوجودة  موجود من نصوص

، لنخرج بجملة من وال سيما في املجال االقتصادي على أرض الواقع في العديد من القطاعات

املستحدثة في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  لهذه السلطة نااالقتراحات بخصوص تصور 

 الجهات املعنية تأخذ بها عند إعداد املرسوم التنفيذي املرتقب. املرفق العام لعل

 هي:و في ثالث فروع أساسية،  الدراسةوعليه ارتأينا معالجة هذه  

 استقاللية سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام  املبحث األول/

 رفق العاماختصاصات سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات امل املبحث الثاني/

              خصائص سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.املبحث الثالث/ 

 استقاللية سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام :األول  املبحث

بما فيها سلطات الضبط املستقلة ومنها سلطة مستقلة تنقسم دراسة استقاللية أي سلطة       

 دراسة: إلى ،الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العامضبط 

 ستقاللية من الناحية العضوية اال   -

 ستقاللية من الناحية الوظيفية. اال  -

 أوال/ االستقاللية من الناحية العضوية

 من، من الناحية العضوية بناء على عدة معايير مستقلة يقاس مدى استقاللية أي سلطة ضبط        

 أهمها:

بدال من التسيير الفردي للسلطة، وهو ما لسلطة الضبط أخذ املشرع بالتشكيلة الجماعية  -

خصوصا إذا تنوعت تركيبة التشكيلة، وما يدعم هذا املظهر اشتراط  ،يضمن تنوع في اآلراء

شروط تتعلق بالخبرة والتخصص والكفاءة  املشرع في القانون املنشأ لسلطة الضبط املستقلة

الفصل بين جهات االقتراح وجهات أيضا ، و املستقلة في اعضاء سلطة الضبطيتعين توفرها 

 التعيين مع تفضيل آلية االنتخاب على التعيين.
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غير املستقلة بشكل صريح ، والتأكيد على أن املدة تحديد املشرع ملدة العضوية بسلطة الضبط  -

ابعاد الضغط عن االعضاء  وذلك بغرض، قابلة للتجديد أو على األقل قابلة للتجديد مرة واحدة

 التجديد. كلما اقترب موعد

لتشمل جميع االعضاء املستقلة توسيع املشرع في حاالت التنافي مع العضوية بسلطة الضبط  -

الحكومية والعهدة و جميع املناصب اإلدارية يمتد لو دون أن يقتصر على رئيس السلطة فقط، 

لمهن الحرة وامتالك مباشر أو غير يمتد التنافي لوطنية أو محلية كما االنتخابية مهما كان نوعها 

إلى أقارب العضو ملصالح في مؤسسات خاضعة لرقابة سلطة الضبط كما يمتد املنع مباشر 

ويستمر  ،مصالح في مؤسسات خاضعة لرقابة سلطة الضبطاملعين في سلطة الضبط إلمتالك 

لق عليه باملنع املطلق خالفا للمنع ، وهو ما يطاملنع للسنتين املواليتين النتهاء العضوية هذا

 .النسبي الذي يقتصر على بعض املظاهر فقط أو على الرئيس دون االعضاء

عدم قابلية  املشرع إذا كرس ،من الناحية العضويةالضبط استقاللية سلطة أيضا تدعم  -

منها ني، القانو إال وفق الحاالت املحددة حصرا في النص  ،للعزل العضو املعين بالسلطة املستقلة 

وقوع العضو في حالة التنافي وأيضا صدور عقوبة سالبة للحرية ضد العضو خصوصا في الجرائم 

 املتصلة باملال العام والشرف.

املتعلق بتنظيم الصفقات  247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  213بالرجوع إلى أحكام املادة         

ما يعني التي ذكرناها  نجد أنها لم تنص على جميع هذه املعايير العمومية وتفويضات املرفق العام، 

، وذلك بخصوص في شكل مرسوم تنفيذي أنها تركت املسألة للتنظيم الذي يصدره الوزير األول 

ومدة العضوية بها وحاالت التنافي، وإن كانت هذه الحالة األخيرة الضبط تحديد تشكيلة سلطة 

العديد من  01حيث تشمل املادة  01-07 3من األمر رقم 3، 2، 1 مكرسة بصورة عامة بموجب املواد

السلطات والهيئات التي تشملها حاالت التنافي منها سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية مكلفة 

كل امتالك مباشر أو غير  02مهمة الضبط أو املراقبة أو التحكيم وتشمل حالة التنافي حسب املادة ب

تابعة لرقابة السلطة ويمتد هذا املنع للسنتين املواليتين بعد انتهاء مباشر ملصالح في مؤسسات 

 من األمر 03العضوية بسلطة الضبط أو الهيئة املكلفة بالضبط أو الرقابة أو التحكيم طبقا للمادة 

 .املذكور اعاله

عايير أو مل 213املادة تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام في ن عدم تحديد كما أ       

مظاهر استقاللية سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام وترك املسألة للتنظيم 

يؤثر سلبا على استقالليتها من الناحية العضوية وال يخدم هو بمثابة إجراء الصادر عن الوزير االول 

 .هاوالقرارات التي تصدر  ينعكس سلبا على اختصاصاتها، كما بتاتا استقالليتها
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النص على أن سلطة ضبط الصفقات  247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  213تضمنت املادة و        

العمومية وتفويضات املرفق العام تنشأ لدى الوزير املكلف باملالية، وهو ما ينعكس سلبا على 

 االستقاللية العضوية لسلطة الضبط.

ضات املرفق العام املستحدثة بموجب املادة وعليه فإن سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفوي        

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق  247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  213

العام هي سلطة ضبط غير مستقلة من الناحية العضوية، إذ باإلضافة إلى انشائها لدى الوزير 

ية من حيث التشكيل، خصوصا إذا تضمن املكلف باملالية، فإنها تفتقد ألدنى مقومات االستقالل

املرسوم التنفيذي الذي سيصدر الحقا النص على تشكيلها من ممثلي الوزارات أو القطاعات ما يعني 

 تقريبها من الهيئة العمومية اإلدارية.

وتفتقد سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ألدنى مقومات االستقاللية من      

ام القانوني لألعضاء من خالل تأثير السلطة التنفيذية على تشكيلة سلطة الضبط من حيث النظ

خالل فتح العهدة وجعلها قابلة للتجديد، وهو عامل يسمح للحكومة بالضغط على اعضاء سلطة 

الضبط للتأثير على قرارات السلطة، كما يبقى العضو مهدد باإلقالة في أي لحظة، نظرا لغياب نص 

 عدم قابلية العضو للعزل.صريح يكرس 

كما أنه في حال عدم تشكيل سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام من         

 247-15كفاءات متخصصة في مجال عملها فما الفائدة من انشائها، خصوصا أن املرسوم الرئاس ي 

ة آلية رقابية على نفس تضمن النص على العديد من آليات الرقابة، وعليه فما الفائدة من إضاف

شاكلة اآلليات الرقابية األخرى، لذا فإننا نرى بأن استحداث سلطة ضبط في تنظيم الصفقات 

 العمومية هو رغبة املشرع في تنويع آليات الرقابة ونوعية الرقابة على املال العام. 

 ثانيا/ االستقاللية من الناحية الوظيفية

حتى نقيس مدى استقاللية أي سلطة ضبط من الجانب الوظيفي يتعين التركيز على عدة نقاط،        

 أهمها:

عدم خضوع سلطة الضبط ألي مظهر من مظاهر الرقابة اإلدارية الرئاسية أو الوصائية ما يعني  -

ائية غياب التدرج اإلداري أو التبعية لجهة إدارية تقليدية، غير أن هذا ال يشمل الرقابة القض

املستقلة، إذ تبقى خاضعة في تصرفاتها لرقابة القضاء اإلداري  على تصرفات سلطة الضبط

مالم ينص املشرع على استثناء لصالح القضاء العادي مثل الطعن في قرارات مجلس  4املختص

 .5املنافسة الذي يرفع أمام الغرفة التجارية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة
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تقالل اإلداري من خالل قيام السلطة على أجهزة وهياكل توضع تحت تمتع سلطة الضبط باالس -

سلطة رئيس السلطة باإلضافة إلى خضوع مستخدميها للسلطة السلمية لرئيس السلطة 

املستقلة، كما توضع قواعد سير السلطة من قبل املشرع أو تدرج ضمن النظام الداخلي 

ت السلطة وترجيح صوت الرئيس في وخصوصا كيفية التصويت على قرارااملستقلة للسلطة 

 .في التصويت حال االخذ بنظام االغلبية البسيطة

الذي يحدد االستقالل القانون واملتمثل في منح سلطة الضبط الحرية في اعداد النظام الداخلي  -

قواعد عملها وسيرها والنظام القانوني ملستخدميها واألجور الخاصة بهم، وذلك دون إشراك جهة 

دون موافقة جهة أخرى، إذ يعد هذا املعيار حاسم  ى النظام الداخلياملصادقة علأخرى وأيضا 

 باإلضافة إلىكما يشمل االستقالل القانوني ، الوظيفية لسلطة الضبط في منح االستقاللية

معيار الشخصية املعنوية بالشخصية املعنوية وإن كان سلطة الضبط تمتع النظام الداخلي، 

 .حاسممعيار هو معيار ثانوي وليس 

والسيما منح املشرع سلطة الضبط حرية  ،االستقالل املالي وهو من أهم ضمانات االستقاللية -

بناء على موارد خاصة خارج تمويل الخزينة تمويل نشاطها بنفسها على اعتبار أن تمويل السلطة 

، خالفا لسلطة الضبط التي تعتمد على التمويل 6العمومية يقوي من استقاللية سلطة الضبط

الكلي من خزينة الدولة أو التي ليست لها ميزانية خاصة بها مثل مجلس النقد والقرض، اللجنة 

سلطة الضبط تملك مصادر تمويل ذاتي ، فكلما كانت 7املصرفية، لجنة االشراف على التأمينات

كلما كانت أكثر استقاللية، وبذلك يشكل االستقالل املالي أحد الركائز االساسية لنجاعة وفعالية 

 .8طة الضبط في القيام بمهامها وتحقيق النتائج املرجوة منهالس

ير أو كلما تحررت سلطة الضبط من االلتزام بإعداد تقرير أو حصيلة مهما كان شكل التقر  -

الحصية، كلما زادت استقالليتها باملقارنة مع سلطة الضبط امللزمة قانونا بتقديم التقرير أو 

حصيلة عن نشاطاتها لجهة أو أكثر داخل السلطة التنفيذية أو البرملان أو لكليهما. إال أنه عامل 

 .ثانوي وليس عامل حاسم في منح االستقاللية

شريع يكرس استقاللية أكبر من منحها صالحيات منح سلطة الضبط صالحيات بموجب الت -

بموجب التنظيم، إذ غالبا ما تعمل السلطة التنفيذية على تقييد دور سلطات الضبط في 

القطاع الذي انشئت فيه لصالح تدخل الحكومة عن طريق الوزير، وهو ما يتعارض مع فلسفة 

 إنشاء سلطات الضبط املستقلة خصوصا في القطاع االقتصادي.
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معايير حاسمة في بمثابة املالي هي االستقالل اإلداري و االستقالل  وعليه فإن االستقالل القانوني و       

وخصوصا سلطات الضبط املستقلة ومنها سلطة مستقلة ألي سلطة العضوية منح االستقاللية 

 .ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام

نجد أنها لم تنص على أغلب هذه  ،247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  213إذ بالرجوع لنص املادة       

، وهذا ال يشكل بالضرورة املظاهر باستثناء النص على تمتع سلطة الضبط باالستقاللية في التسيير

 على أنور من املرسوم املذك 213املادة ، كما نصت استقالل قانوني واستقالل إداري واستقالل مالي

 ما يلي: تشملسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 

 مرصد للطلب العمومي   -

 هيئة وطنية لتسوية النزعات، -

، إذ تندرج ضمن أن املادة نصت على أن تنظيم السلطة وسيرها يتم عن طريق مرسوم تنفيذي إال      

 وهو ما يمنح إلدارية أو غياب هذه االستقاللية،هذا املرسوم مظاهر استقاللية السلطة من الناحية ا

 .وليس منحها أكبر قدر من االستقاللية الحكومة فرصة لتقييد هذه السلطة من وجهة نظرنا

عن مسألة النظام  247-15من املرسوم الرئاس ي  213في نص املادة سكت املشرع غير أنه ما دام        

لطة في إعداد نظامها الداخلي بكل حرية واملصادقة عليه فإننا نرى بأنها فرصة أمام الس ،الداخلي

للوزير  247-15من املرسوم الرئاس ي  213شريطة أن تحترم املوضوعات املمنوحة بموجب املادة 

األول ليصدر بشأنها مرسوم تنفيذي. أما بخصوص الجانب املالي فهي على غرار العديد من سلطات 

، وعليه فإن ها تكون خاضعة لتمويل كلي من خزينة الدولةالضبط التي ال تملك حرية تمويل نشاط

سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ليس لها مصادر تمويل خاصة بها، رغم 

أنها مستحدثة في قطاع اقتصادي ومالي يمكنها من تمويل نفسها بنفسها إذا كانت هناك رغبة صريحة 

تحدثة في قطاع الشفافية في التسيير وحقوق االنسان التي من املشرع خالفا لسلطات الضبط املس

 .تحتاج لتمويل كلي من خزينة الدولة

ما يعني أن اعضائها  213وتبقى أيضا مسألة تعويضات اعضاء سلطة الضبط لم تتطرق لها املادة       

مستحقاتهم املالية بموجب مرسوم تنفيذي على غرار العديد من سلطات الضبط  حديديتم ت

، وربما ال تكون لهم أي تعويضات في حال تم تشكيلها من طرف ممثلين عن الوزارات املستقلة

 .والقطاعات التي لها صلة بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام
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ات العمومية وتفويضات املرفق الثاني/ اختصاصات سلطة ضبط الصفق املبحث

 العام

الضبط في سلطة التنظيم و تتكفل سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ب       

مجال املالية وموارد الدولة في إطار التسيير الجيد للمال العام ومكافحة الفساد، وهو ما يضمن 

، إذ ال تكتفي سلطة 9التوازن بين املصالح املتعاقدة 247-15حسب فلسفة واضعي املرسوم الرئاس ي

ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام بإعداد مدونة أدبيات واخالقيات املهنة لألعوان 

وإنما  ،تدخلين في مراقبة وابرام وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العامالعموميين امل

 247-152التي منحت لها بموجب أحكام املرسوم الرئاس ي رقم  10تقوم بالعديد من االختصاصات

على اختصاصات سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام  213حيث نصت املادة 

من نفس  88( صالحيات واردة في املادة باإلضافة إلى الصالحية الواردة في نص املادة 10وهي عشر )

 املرسوم.

 ذه الصالحيات إلى اربعة اختصاصات رئيسية وهي:وعليه يمكن رد ه        

 أوال/ الصالحيات ذات الطابع االستشاري والتكويني واالتصال 

بخصوص الصالحيات ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام تصدر سلطة          

واملبادرة  االستشارية رأيا، وتشمل هذه الجوانب كل من جانب االعالم ونشر املعلومات والوثائق

ببرامج التكوين وترقيته )املتعلق بالصفقات العمومية(، لتشكل بذلك سلطة الضبط في إطار مرصد 

 .بخصوص املسائل املتعلقة بمجال عملها مكانا للتشاور  ،الطلب العمومي

وتكلف سلطة الضبط أيضا وباالتصال مع الهيئات املستخدمة بضمان دورات تكوينية وتحسين        

ى وتجديد املعارف بغرض تحسين مستمر ملؤهالت وكفاءات املوظفين واالعوان العموميون املستو 

 . 11وتنفيذها والرقابة عليهاالعمومية  املكلفون بتحضير ابرام الصفقات

 ثانيا/ الصالحيات ذات الطابع الرقابي

ذات الطابع الرقابي املمنوحة لسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات  صالحياتمثل التت         

بالدراسة والتحليل للمعطيات والوثائق واالحصاءات السنوية للطلب  املرفق العام في كل ما يتعلق

العمومي، وتشمل أيضا التدقيق في إجراءات اإلبرام والتنفيذ، وتباشر السلطة هذه الصالحية بناء 

ت املختصة، كما تكلف املصلحة املتعاقد بإعداد بطاقات احصائية وإرسالها لسلطة على طلب الجها

لتمكين سلطة الضبط من القيام بمهمة  الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، وذلك ضبط

  ، الذي من خالله تتحكم في عملية ضبط القطاع.اإلحصاء االقتصادي للطلب العمومي السنوي 
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ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام قائمة املؤسسات املدرجة في تمسك سلطة و       

في  ، وذلكالصفقات العموميةالحصول على قائمة املتعاملين االقتصاديين املمنوعين من املشاركة في 

، إذ ال يمكن للمصلحة املتعاقدة التعامل مع هذه املؤسسات املقصاة من 12إطار مكافحة الفساد

ات العمومية، وتراقب سلطة ضبط الصفقات العمومية مدى احترام املصلحة ابرام الصفق

بخصوص تعامل سلطة ضبط  89املتعاقدة لهذا املنع رغم الغموض الذي يتخلل نص املادة 

الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام مع الحاالت التي تتعامل فيها املصلحة املتعاقدة مع 

الصفقات العمومية، وإن كان إجراء إبطال الصفقة وفسخها هو  املؤسسات املمنوعة من ابرام

 .247-15اإلجراء املمكن باعتبار ان الصفقة قد ابرمت خرقا للمرسوم الرئاس ي

عالقة سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات  247-15كما لم يبين املرسوم الرئاس ي       

املرفق العام بسلطات الضبط في القطاع االقتصادي أو مجلس املنافسة والهيئة الوطنية للوقاية 

 من الفساد ومكافحته وذلك إذا خلصت من خالل سلطتها في الرقابة إلى وجود خرق لقواعد املنافسة

أو وجود فساد مالي في ابرام الصفقة العمومية، وهي مسائل كان يتعين على املشرع التطرق لها في 

 أو مواد أخرى في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام. 213نص املادة 

لدورها ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام وفي إطار تسهيل ممارسة سلطة        

املصلحة املتعاقدة  164ألزم تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق  العام في املادة  ،يالرقاب

بإرسال نسخة من التقرير التقييمي  الذي اعدته عن ظروف إنجاز املشروع وكلفته االجمالية مقارنة 

اء ، وهذا اإلجر بالهدف املسطر له إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام

يمكنها من القيام بدور رقابي حقيقي وتساهم من خالله في حماية املال العام، وإن كان النص لم 

ينص بشكل صريح على خضوع التقرير التقييمي لرقابة سلطة الضبط عندما استالمه له، كما لم 

إذا يحدد الجزاء املترتب على عدم ارساله لسلطة الضبط أو الجزاء املتخذ من قبل سلطة الضبط 

 .ثبت أن التقرير يحمل دالئل قاطعة لوجود هدر للمال العام

لسلطة الضبط صالحية إعداد مدونة أدبيات  247-15من املرسوم الرئاس ي  88كما منحت املادة       

واخالقيات املهنة لألعوان العموميين املتدخلين في مراقبة ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية 

والتي تخضع ملوافقة وزير املالية، وتعد هذه املدونة ملزمة للجهات املذكورة وتفويضات املرفق العام، 

وذلك من خالل تعهدهم باحترامها بناء على تصريح ممض ي ومقدم من قبلهم مع تأكيدهم على عدم 

، إذ من خالل هذه الصالحية تمارس سلطة ضبط الصفقات العمومية وجود تضارب في املصالح

 .اختصاصا تنظيميا له عالقة بالدور الرقابي لها وتفويضات املرفق العام
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وقائية ملكافحة الفساد املالي واإلداري في إطار السياسة التي كرسها  ةتعد هذه املدونة بمثابة آليو        

 منه 94إلى  88، والسيما في املواد من 24713-15املرسوم الرئاس ي 

 ثالثا/ صالحيات تتعلق بحل النزاعات

لسلطة الضبط صالحية حل النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية  213منحت املادة         

التي تبرم مع متعاملين أجانب دون أن تبين املادة نوع القرار الذي تصدره السلطة وهل هو متعلق 

يامها ، إال أنه بخصوص إمكانية قاملتعاقدة بحل ودي للنزاع أو فصل في نزاع أو تحكيم بين االطراف

سمح بطلب إجراء التحكيم الدولي بناء على الجزائري ألن املشرع  ، وذلكبالتحكيم فهو أمر مستبعد

 .14اتباع جملة من اإلجراءات والشروط

نسخة من رأي لجنة الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام كما تتلقى سلطة ضبط        

زارة أو الهيئة العمومية أو الوالية طبقا للمادتين التسوية الودية للنزاعات املشكلة على مستوى الو 

، دون أن يوضح النص الهدف من تلقي هذا الرأي، 247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  155و 154

وبأي صفة تتلقاه، هل باعتبارها جهة رقابية على اللجنة أو من باب االعالم فقط، وكيف تتعامل معه 

 اغفلها النص. سلطة الضبط، وغيرها من املسائل التي

 رابعا/ صالحيات تتعلق بالتعاون الخارجي

مع الهيئات االجنبية والهيئات الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام تتعاون سلطة ضبط        

 الدولية التي لها عالقة بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.

ملرفق العام منح سلطة الضبط صالحية وعليه فإن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ا      

السهر على تطبيق سياسة إعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات املرفق 

 العام املبرمة من قبل املصلحة املتعاقدة.

سلطة ضبط الصفقات العمومية  املشرع من خالل النص على استحداثوبذلك يكون         

على عملية )جديد( قد اختار نمط رقابي آخر  في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام

إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية، غير أنه ال يمكن أن تكون أهداف الرقابة املفروضة من قبل سلطة 

بصفة  تخرج عن نطاق أهداف الضبط اإلداري الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ضبط 

املدرجة ضمن مخطط عملها املوافق عليه من قبل املجلس الشعبي الوطني  خاصة وأهداف الحكومة

بصفة عامة، إذ ال يمكن لسلطات الضبط املستقلة أن تعمل خارج اإلطار الذي تحدده السلطة 

 .15التنفيذية والبرملان
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 خصائص سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام :الثالث  املبحث

يمكن  ،تتميز سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام بالعديد من الخصائص      

 في ما يلي: ،إجمال أهمها

  بشكل صريح على أنها سلطة وبالتالي فهي ليست  247-15من املرسوم الرئاس ي  213نصت املادة

طات الضبط املستقلة هيئة أو لجنة أو مجلس أو وكالة ما يعني أنها تختلف عن العديد من سل

والبت في  من حيث التسمية، كما أنها ليست هيئة استشارية وإنما هي سلطة تملك حرية التقرير

 .املسائل املعروضة عليها أي سلطة حقيقية

  الطبيعة اإلدارية لسلطة ضبط من تنظيم الصفقات العمومية  213في املادة لم يحدد املشرع

ق العام، كما أنه تخلو النصوص املحددة لصالحياتها من الصفقات العمومية وتفويضات املرف

إضفاء ألي صفة نهائية وأي قوة تنفيذية لقراراتها، وأبعد من ذلك ال يوجد نص صريح يدل على 

أنها تصدر قرارات باستثناء الفصل في النزاعات، وهذا ما يجعل اغلب صالحياتها تميل نحو 

وتصدر :" ...  247-15من املرسوم الرئاس ي  213 الطابع االستشاري حيث جاء ضمن نص املادة

بهذه الصفة رأيا موجها للمصالح املتعاقدة وهيئات الرقابة ولجان الصفقات العمومية 

..."، ما يطرح التساؤل حول الزامية ولجان التسوية الودية للنزاعات واملتعاملين االقتصاديين

غياب أي إشارة إلى الطعن في قراراتها أمام  هذا الرأي بالنسبة للجهات املحددة. كما أنه نالحظ

القضاء املختص وهو القضاء اإلداري، غير أن عدم النص على الطعن في قراراتها ال يعني أنها 

فإن جميع قرارات السلطات  16تتحصن ضد رقابة القضاء اإلداري، إذ طبقا للمبدأ الدستوري

 اإلدارية خاضعة لرقابة القضاء املختص.

  التي انشئت املستقلة سلطة ضبط وفق املفهوم السائد بخصوص سلطات الضبط  بمثابةتعتبر

قوق ماية حح وأالشفافية التي انشئت من أجل إضفاء  وواملالية أفي القطاعات االقتصادية 

 االنسان وغيرها واملعروفة في القانون االداري .

 ليل من قيمتها كسلطة ضابطة تقوم بإعداد مدونة ألخالقيات املهنة، وهذه الحالة تؤدي إلى التق

 في حال عدم تدعيمها باختصاصات حقيقية أخرى. فعالة في القطاع

  تبعية سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام لوزير املالية ، إذ نصت املادة

على أنها تنشأ لدى وزير املالية، وهذه الصورة هي متكررة في العديد  247-15من املرسوم  213

سلطات الضبط املستقلة حيث ينص املشرع على وضع هذه السلطات لدى سلطة إدارية  من

تقليدية قد تكون رئيس الجمهورية أو الوزير األول أو الوزراء املعنيين بالقطاع الذي تستحدث 
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ضمنه سلطة الضبط، غير أن هذه التبعية ال تعني تبعية وصائية أو رئاسية في إطار قواعد 

 .17ة، فهي مجرد تبعية شكلية ال غيرالرقابة اإلداري

  تمتع سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام باستقاللية التسيير، غير أنها

استقاللية منقوصة لتخلف العديد من عوامل دعم االستقاللية من الناحيتين العضوية 

 .في الفرع األول من هذه الدراسةعلى النحو الذي بيناه وذلك والوظيفة 

  اعتماد السلطة على أجهزة وطنية وهي، املرصد الوطني للطلب العمومي والهيئة الوطنية لتسوية

 .ما يعني أنها توزع املهام على هاذين الجهازين النزاعات

   اختفاء أغلب مظاهر الضبط املعروفة لدى غالبية سلطات الضبط املستقلة مثل سلطة

تنظيم القطاع املتواجدة فيه، سلطة العقاب، غياب سلطة التحقيق والتحري في املخالفات 

. كما أن الصالحية املمنوحة لها 18املرتكبة في الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام

النزاعات فهي صالحية غامضة، فهل يقصد بالنزاعات التسوية الودية أو  واملتعلقة بالفصل في

 إجراء التحكيم أو الوساطة أو ما ذا؟

  ما يميز اختصاصات سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام هو تغليب

وزارة الطابع الرقابي لها على الصفقات وتفويضات املرفق العام، إذ تتعاون في هذا الصدد مع ال

 .املعنية ثم مع باقي الهيئات الرقابي

  وأيضا  العمومية من حيث االبرام والتنفيذ تنفرد بخاصية أنها جهة رقابية على الصفقات

تفويضات املرفق كأسلوب جديد لتسيير املرافق الصناعية التجارية على وجه الخصوص خالقا 

 رقابتها لشق تفويضات املرفق العام.التي ال تمتد العمومية لباقي جهات الرقابة في الصفقات 

وبهذا الشكل فإن سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام هي بمثابة إدارة        

حديثة في مجال الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، تكيف على أنها سلطة إدارية 

لعديد من مظاهر االستقاللية على االتكييف التشريعي والقضائي لها وغياب ، رغم غياب 19مستقلة

 .سابقا في الفرع األول  النحو الذي بيناه

 :الخاتمة

القائم على تحرير القطاعات  اقتصاد السوق التحول من النظام االشتراكي إلى  في إطار         

، واعتماده املبادئ 1989االقتصادية من قبضة الدولة، والذي تبناه املؤسس الدستوري في دستور 

أنشأ املشرع الجزائري  ،1996الليبرالية املبنية على حرية التجارة والصناعة ألول مرة في دستور 

قتصادي واملالي على وجه الخصوص والسيما في القطاع اال العديد من سلطات الضبط املستقلة
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بين السلطات اإلدارية  منو  وقطاع االعالم وامتد ذلك للتسيير والشفافية وحقوق االنسان،

وتفويضات املرفق العام املستحدثة في املرسوم سلطة ضبط الصفقات العمومية املستقلة، نجد 

، إال أنها لم رفق العاماملتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات امل 247-15الرئاس ي رقم 

تنصب لحد اآلن، كما أنه لم يكتمل نظامها القانوني نظرا لعدم صدور املرسوم التنفيذي الذي يحدد 

 املذكور اعاله. 247-15من املرسوم الرئاس ي  213واملشار إليه في املادة  تنظيمها وسيرها

 247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  213املادة في تحديد وسجلنا من خالل هذه الدراسة قصور         

من حيث للنظام القانوني لسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام والسيما 

تنظيم استقاللية السلطة عضويا ووظيفيا، باإلضافة إلى عدم وضوح ودقة صالحياتها باملقارنة مع 

االمتيازات والصالحيات التي تتيح لها ب 213، إذ لم تزودها املادة العديد من سلطات الضبط املستقلة

 سلطة اصدار القرارات النهائية.

 وعليه نرى ضرورة ما يلي:

وبالتالي  ،إدراج تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ضمن مجاالت التشريع -

وذلك التصالها باملال العام الذي  ،إخراجها من مجاالت السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

 تنفقه اإلدارات التابعة للسلطة التنفيذية على وجه الخصوص.

منح سلطة الضبط في مجال الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام استقاللية حقيقيه  -

من الناحيتين العضوية والوظيفية، إذ يتعين النص في القانون املتضمن الصفقات العمومية 

 ما يلي: ات املرفق العام علىوتفويض

  تشكيلة متوازنة للسلطة تقوم على عنصر التخصص والخبرة والسيما الجانب القانوني والتقني. 

  لتشمل جميع الوظائف اإلدارية التشديد على حاالت التنافي النص على التنافي املطلق من خالل

باشرة أو غير مباشرة سواء والحكومية، املهن الحرة، العهدة االنتخابية، امتالك مصالح م

بخصوص العضو أو  االقارب من الدرجة الثانية على االقل في مؤسسات تخضع لرقابة سلطة 

ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، امتداد املنع للسنتين املواليتين النتهاء 

املصلحة العضوية حتى نضمن الشفافية في سلطة الضبط قبل أن تفرض هي الشفافية على 

املتعاقدة، إذ يتعين أن تبدأ عملية محاربة الفساد من سلطة الضبط نفسها وتمتد لجميع 

 املتعاملين في القطاع.

 ( سنوات غير قابلة للتجديد06تحديد مدة العضوية بست ) (03أو على األقل تحديدها بثالث )

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
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 دون اشراك جهة  في إعداد النظام الداخليالضبط النص بشكل صريح على حق سلطة  يتعين

  .واملصادقة عليه دون موافقة الوزارة املعنية أخرى في وضعه

  حق تمويل نشاطها بنفسها عن طريق اقتطاعات بنسب مئوية محددة الضبط منح سلطة

لصالح ميزانية سلطة الضبط وفرضها لغرامات على املخالفين لتنظيم الصفقات العمومية 

 ضات املرفق العام مع سد العجز من الخزينة العمومية.وتفوي

الصفقات العمومية أحكام قانون تطبيق يتضمن منح سلطة الضبط اختصاص تنظيمي  -

، وذلك بالنظر ملا يحمله هذا القانون من قواعد يغلب عليها الجانب وتفويضات املرفق العام

  التقني والذي ال يمكن تحديده إال من قبل أهل االختصاص.

كل من تثبت ختصاص قمعي من خالل إصدار العقوبات اإلدارية على ا سلطة الضبط منحيتعين  -

وتفويضات املرفق العام والسيما عملية ابرام  الصفقات العموميةتنظيم ألحكام  مخالفته

وتنفيذ الصفقة العمومية، أو تسيير املرافق العامة عن طريق عقود االمتياز مثال، وهذه 

 تفرضها سلطة الضبط يمكن من خاللها تمويل نشاط سلطة الضبط. العقوبات التي

النزاعات التقنية على  حل فيتساهم من خالله اختصاص تحكيمي  يتعين منح سلطة الضبط  -

 األقل املتعلقة بتطبيق قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.  

 الهوامش:
                                           

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، الجريدة 2015سبتمبر سنة  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاس ي رقم  1

 .2015سبتمبر سنة  20مؤرخة في  50الرسمية رقم 
آليات حماية املال العام في مجال الصفقات العمومية  وتفويضات املرفق العام على ضوء أحكام املرسوم  د/ سامية حساين: 2

 .79، ص2019، ديسمبر 52، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد 247-15الرئاس ي رقم 
الخاصة ببعض املناصب والوظائف، الجريدة ، يتعلق بحاالت التنافي وااللتزامات 2007مؤرخ في أول مارس سنة  01-07األمر رقم  3

 .2007مارس سنة  07مؤرخة في  16الرسمية رقم 

  د/ محمد الصغير بعلي: النظام القضائي اإلداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، 2009، ص156. 4 
يوليو سنة  20مؤرخة في  43، يتعلق باملنافسة، الجريدة الرسمية رقم 2003يوليو سنة  19، املؤرخ في  03-03من األمر رقم  63املادة  5

 ، املعدل واملتمم.2003
)قراءة انتفاء استقاللية ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام في الجزائر  د/ بن جيالني عبد الرحمان: 6

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام(، مجلة االستاذ  247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  213في نص املادة 

 .1106، ص2019، سنة 02، العدد 04الباحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 
أوت  20املستقلة، مجلة البحوث والدراسات االنسانية، جامعة  نسبية االستقاللية الوظيفية للسلطات اإلدارية د/ أحسن غربي: 7

 .237، ص 2015، ديسمبر 11سكيكدة، العدد  1955
 .1107مرجع سابق، ص د/ بن جيالني عبد الرحمان: 8
 .79مرجع سابق، ص سامية حساين: 9
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، مجلة العلوم 247-15فق العام رقم قراءة في األحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية وتفويضات املر  د/ خلدون عيشة: 10

 .56، ص2017جوان  02، العدد 02القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشور الجلفة، املجلد 
 ، مرجع سابق.247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  212املادة  11
 ، مرجع سابق.247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  89املادة  12
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق  247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  88قراءة في نص املادة  د/ بوطبة مراد: 13

 .11، ص2018، سبتمبر 03، العدد  23، املجلد 1العام، حوليات جامعة الجزائر 
، مجلة 247-15ملرسوم الرئاس ي التسوية الودية ملنازعات تنفيذ الصفقات العمومية كضمان للتنفيذ في ظل ا غالب عبد الحق: 14

 .98، ص2018، جوان 02، العدد 02معالم للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 

  د/ عبد هللا حنفي: السلطات االدارية املستقلة "دراسة مقارنة" دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص15.10 
مؤرخة  14، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 2016 مارس سنة 06مؤرخ في  01-16من القانون رقم  161املادة  16

 .2016مارس سنة  07في 
 81-80مرجع سابق، ص د/ سامية حساين: 17
 .1101مرجع سابق، ص د/ بن جيالني عبد الرحمان: 18
 .79مرجع سابق، ص د/ سامية حساين: 19

 :قائمة املراجع
 النصوص القانونية

 14، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 2016مارس سنة  06مؤرخ في  01-16القانون رقم  -1

 .2016مارس سنة  07مؤرخة في 

 20مؤرخة في  43، يتعلق باملنافسة، الجريدة الرسمية رقم 2003يوليو سنة  19، املؤرخ في  03-03األمر رقم  -2

 ، املعدل واملتمم.2003يوليو سنة 

، يتعلق بحاالت التنافي وااللتزامات الخاصة ببعض املناصب 2007سنة مؤرخ في أول مارس  01-07األمر رقم  -3

 .2007مارس سنة  07مؤرخة في  16والوظائف، الجريدة الرسمية رقم 

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 2015سبتمبر سنة  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاس ي رقم  -4

 .2015سبتمبر سنة  20ي مؤرخة ف 50املرفق العام، الجريدة الرسمية رقم 

 الكتب

  .2000: السلطات االدارية املستقلة "دراسة مقارنة" دار النهضة العربية، القاهرة، د/ عبد هللا حنفي -1

: النظام القضائي اإلداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، د/ محمد الصغير بعلي -2
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 املقاالت العلمية

نسبية االستقاللية الوظيفية للسلطات اإلدارية املستقلة، مجلة البحوث والدراسات  غربي:د/ أحسن  -1

 .2015، ديسمبر 11سكيكدة، العدد  1955أوت  20االنسانية، جامعة 

انتفاء استقاللية ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق  د/ بن جيالني عبد الرحمان: -2

املتضمن تنظيم الصفقات  247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  213ة في نص املادة العام في الجزائر )قراء

، 04العمومية وتفويضات املرفق العام(، مجلة االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 

 .2019، سنة 02العدد 

ضمن تنظيم الصفقات املت 247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  88قراءة في نص املادة  د/ بوطبة مراد: -3

 .2018، سبتمبر 03، العدد  23، املجلد 1العمومية وتفويضات املرفق العام، حوليات جامعة الجزائر 

-15قراءة في األحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام رقم  د/ خلدون عيشة: -4

 .2017جوان  02، العدد 02ر الجلفة، املجلد ، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشو 247

آليات حماية املال العام في مجال الصفقات العمومية  وتفويضات املرفق العام على ضوء  د/ سامية حساين: -5

 .2019، ديسمبر 52، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد 247-15أحكام املرسوم الرئاس ي رقم 

ية ملنازعات تنفيذ الصفقات العمومية كضمان للتنفيذ في ظل املرسوم التسوية الود غالب عبد الحق: -6

 .2018، جوان 02، العدد 02، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 247-15الرئاس ي 

 

 

 

 

 

 



 البحوث القـانونية واالقتصاديةمجلـة   72 -56ص ، (2020)01 / العـــدد:   03 املجلد
 

56 

في السوق  اإلقتصادية اإلداري على عمليات التنازل عن املؤسسة العمومية القضاءرقابة 

  املالية
Administrative judicial control of the economic public company missions on 

the financial market 

 ()دكتور في القانون العام أستاذ مؤقت،، زيدالخيل توفيق

 الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة برج بوعريريج

 عضو بمخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة بجاية

    zidelkhil-toufik@hotmail.com 

 دكتورة في القانون العام أستاذة مؤقتة،، عالوة حنان

 الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة برج بوعريريج

 عضوة بمخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة بجاية

allaoua.hanane6@gmail.com 

 02/05/2020 تاريخ القبول للنشر:          30/04/2020 :ستالمريخ االتا
******* 

 
   ملخص:

اإلداري في حماية املال العام للدولة من خالل الرقابة  ضاءتهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور الق      

التي يمارسها بمناسبة التنازل عن املؤسسة العمومية اإلقتصادية داخل السوق املالية، التي تعد 

 رقابة مشروعية قرارات لجنة تنظيم 
ً
كمرحلة ثانية بعد تقييم املؤسسة املراد خوصصتها، وتحديدا

 للمعيار العضوي لرقابة القضاء اإلداري بإعتبارها ومراقبة عمليات البورصة، ال
ً
تي تخضع تطبيقا

 سلطة إدارية وهي من بين الهيئات العمومية الوطنية.

 الخوصصة، املؤسسة العمومية اإلقتصادية، القاض ي اإلداري، البورصة.:  الكلمات املفتاحية

Abstract: 
This study aims to clarify the role of the administrative judicial in the 

protection of the public funds of the State through the control which he exercises 

at the time of the transfer of the public economic institution within the financial 

market, which is considered as a second step after evaluation of the institution to 

be privatized, in particular the control of the legitimacy of the decisions of the 

                                           
.زيد الخيل توفيق: دtoufik@hotmail.com-zidelkhil 
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committee for regulation and monitoring of stock market operations, which are 

subject to In application of the organic standard for the control of the 

administrative judicial power as an administrative authority and it is part of 

national public bodies. 

Key words: privatization, economic public company, administrative judicial, 

stock market.   

 مقّدمة: 

األموال العامة للدولة من خالل بسط رقابته على عمليات خوصصة  القضاء اإلداري يحمي 

مطابقة قرار تقييم  رقابة مدى على القاض ي اإلداري  املؤسسات العمومية اإلقتصادية، حيث يحرص

املؤسسة العمومية اإلقتصادية لغرض التنازل عنها مع النصوص القانونية املنظمة إلعداد وتقييم 

 ملا تمليه القواعد العامة للقرارات اإلدارية التي تفرض سالمة 1مليات الخوصصةومتابعة ع
ً
، وطبقا

 أركانها الداخلية والخارجية من كافة العيوب التي قد تشوبها وتؤدي إلى إبطالها.

 بعد دخول املؤسسة العمومية اإلقتصادية املراد 
ً
 مهما

ً
ُيمارس القضاء اإلداري كذلك دورا

السوق املالية، وُيعتبر الطرح العام ألسهم املؤسسة العمومية العامة في البورصة من  التنازل عنها في

أكثر األساليب املتبعة في خوصصة رأس املال، السيما في البلدان التي تتوفر لديها بورصة قيم منقولة 

عد الجزائر من بين البل
ُ
دان التي متطورة قادرة على إدارة عمليات بيع املؤسسة العامة بكفاية، وت

جعلت طرح األسهم في األسواق املالية في مقدمة أساليب التنازل عن ملكية املؤسسة العامة 

 اإلقتصادية.

 1996أدى إنسحاب الدولة من التدبير املباشر لألنشطة اإلقتصادية نتيجة تبني دستور سنة 

إلى  2قتصادي الحرملبدأ حرية الصناعة والتجارة وحماية امللكية الخاصة كأهم ركائز النظام اإل

إستحداث آليات ملراقبة العمليات اإلقتصادية واملالية، وتجسد ذلك بإنشاء سلطات الضبط 

بمنحها  3املستقلة التي أوكل لها مهمة ضبط النشاط اإلقتصادي وقمع املمارسات املنافية للمنافسة

ازات السلطة العامة إختصاصات واسعة تجعلها تبتعد عن الهيئات اإلستشارية بحكم تمتعها بإمتي

 .4املمنوحة لإلدارة

تعد لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أحد سلطات الضبط القطاعية الناشطة في املجال 

 في تسيير عمليات التنازل عن ملكية املؤسسة العمومية داخل السوق 
ً
 هاما

ً
املالي، والتي تمارس دورا

 املالية بالعرض في البورصة وذلك من خالل السلط
ً
، وقد تم 5ة التنظيمية العامة املمنوحة لها قانونا
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بموجب املادة  6الذي يتعلق ببورصة القيم املنقولة 10-93تأسيسها بصدور املرسوم التشريعي رقم 

 تنشأ لجنة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. «التي تنص على أّنه:  20

 «.وتتكون من رئيس وستة أعضاء 

املشرع لم يبين الطبيعة القانونية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات  ُيالحظ من خالل النص أّن 

املعدل واملتمم للمرسوم  04-03البورصة بل إكتفى فقط بتحديد تشكيلتها، إال أّنه بصدور قانون 

 إلى طبيعتها عند إدراجها 7الذي يتعلق ببورصة القيم املنقولة 10-93التشريعي رقم 
ً
، أشار ضمنيا

تؤسس سلطة ضبط  «منه التي تنص على أّنه:  12ملستقلة بموجب املادة ضمن سلطات الضبط ا

 مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل املالي.

 «.( أعضاء 6وتتكون من رئيس وستة )

 إن تحديد الطبيعة القانونية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يتحدد من فحوى 

املتعلق ببورصة القيم  04-03من قانون رقم  12النصوص القانونية املنشأة لها، فبالرجوع إلى املادة 

املنقولة نجدها تعترف بالشخصية املعنوية للهيئة مما يجعلها ال تخضع ألي وصاية أو رقابة من 

ة القانونية تجعلها السلطة التنفيذية، وال يمكن أن تتقلى أي توجيهات أو تعليمات منها، وهذه األهلي

تصدر قرارات إدارية تتمتع بإمتيازات السلطة العامة لتمتعها بقوة النفاذ املباشر منذ صدورها وهذا 

توقف  ال «التي تنص على أّنه:  8من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 833ما تضمنته أحكام املادة 

على  القانون  ينص لم ما فيه، املتنازع اإلداري  تنفيذ القرار املحكمة اإلدارية أمام الدعوى املرفوعة

 خالف ذلك.

  غير أّنه يمكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف املعني، بوقف تنفيذ القرار 

، األمر الذي يكيفها على أنها سلطة إدارية تحدث آثار قانونية وليست مجرد جهة «اإلداري 

 راراتها لرقابة القضاء اإلداري.، وبالتالي تخضع جميع ق9إستشارية

يحمي القاض ي اإلداري األموال العامة للدولة من خالل بسط رقابته على قرارات لجنة تنظيم 

ومراقبة عمليات البورصة املتخذة عند التنازل عن املؤسسة العمومية في السوق املالية، وذلك 

 إللتزامه الدستوري الذي تضمنته أحكام املادة 
ً
والتي تنص على  1996من دستور سنة  161تكريسا

عن في قرارات الّسلطات اإلدارّية » ه : أنّ 
ّ
وهذا ما يدفعنا إلى البحث عن مجال ، «ينظر القضاء في الط

 .رقابة القاض ي اإلداري على عمليات التنازل عن املؤسسة العمومية اإلقتصادية في السوق املالية

لبورصة لرقابة القضاء اإلداري باعتبارها سلطة تخضع قرارات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات ا

 10إدارية
ّ
الذي يتعلق ببورصة  10-93أّن املشرع الجزائري لم ُيبين في املرسوم التشريعي رقم  ، إال
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القيم املنقولة املعدل واملتمم أي نوع من الطعون القضائية واإلجراءات الواجب إتباعها ملواجهة 

(ثار التساؤل عن إمكانية إخضاعها لرقابة القضاء اإلداري قرارات رفض منح التأشيرة، مما يُ 
ً
، )أوال

 للقانون رقم 
ً
املتعلق ببورصة القيم  10-93الذي يعدل ويتمم املرسوم التشريعي رقم  04-03خالفا

املنقولة الذي إعترف فيه صراحة بخضوع قراراتها املتعلقة برفض إعتماد الوسطاء املاليين وكذا 

(التأديبي لرقابة مجلس الدولة  املتخذة في املجال
ً
 .)ثانيا

مدى إمكانية الطعن القضائي في قرارات منح أو رفض التأشيرة أمام  املبحث األول:

 مجلس الدولة

من  43إعترف املؤسس الدستوري بحرية الصناعة والتجارة من خالل الفقرة األولى من املادة 

حّرّية اإلستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار  «التي تنص على أّنه:  1996دستور سنة 

 « القانون 
ّ
 أنّ  ، إال

ً
ويظهر ذلك من خالل إخضاع املؤسسات  ،ملمارسة هذا الحق ه وضع حدودا

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات  العمومية بضرورة تقديم مشروع مذكرة إعالمية تخضع لتأشيرة

الفعلي للمؤسسة العمومية على مستوى األسواق البورصة من أجل الدخول في مرحلة التسويق 

 التي تعد املرحلة التالية بعد إتمام مرحلة تقييمها وحصر قيمتها. ،املالية

تتضمن املذكرة اإلعالمية معلومات عن تشكيلتها ونظامها ووضعيتها املالية باإلضافة إلى املعلومات 

 ألحكام املادة املتعلقة بالتنازل عن األسهم في البورصة والعملية امل
ً
من نظام  26راد تنفيذها تطبيقا

الذي يتعلق بالنظام العام لبورصة القيم  03-97لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم 

يتضمن طلب قبول الوثائق القانونّية واإلقتصادّية » التي تنص على أّنه:  11املنقولة املعدل واملتمم

ركة التي تطلب قبول قيمها املنقولة في عمليات الّتداول في البورصة.
ّ
 واملالّية والحسابّية للش

جنة قائمة العناصر التي يجب أن يحتويها ملف طلب القبول 
ّ
 «.تحّدد الل

 ألهمية املعلومة املالية ف
ً
ي البورصة ملساهمتها في توفير املعلومات املتعلقة بالشركة املراد نظرا

خوصصتها سواء ما تعلق بالسندات التي تمثل في مجموعها رأس مال الشركة أو تلك التي تمثل 

، أخضها 12ديونها، والتي على أساسها تحدد رغبة املستثمر في شراء القيم املنقولة محل اإلعالن

يم ومراقبة عمليات البورصة التي بدونها ال يمكن للمؤسسة العمومية املشرع لتأشيرة لجنة تنظ

الدخول إليها، والتي تتأكد قبل منحها من صحة املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة العمومية 

 .13لتمكين املستثمر من إتخاذ قراره عن سابق دراية وقصد

يمكن  بارها اآللية التي من دونها اليتبن من خالل ما سبق األهمية التي تتضمنها التأشيرة بــإعت

للمؤسسة العمومية من طرح أسهمها داخل السوق املالية، إال أّنه يثار التساؤل حول الطبيعة 
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القانونية لهذه األخيرة التي على أساسها يتحدد مدى إمكانية الطعن فيها في حالة قبول أو رفض 

 منحها من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة؟.

 الطبيعة القانونية لتأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة -1

لم يحدد املشرع الجزائري الطبيعة القانونية للتأشيرة التي تمنحها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات 

البورصة، لكن بإعتبارها سلطة إدارية فإن هذه الصفة تجعل التأشيرة عبارة عن قرار إداري ينتج 

نشائها لطالبها حق نشر املذكرة اإلعالمية وسط الجمهور ومواصلة خطوات تسعير آثار قانونية، إل

القيمة املنقولة داخل البورصة، ومن جهة أخرى إن رفض منحها يحرم الشخص املعني باألمر من 

 .14القيام باألعمال التي تلي املنح

ذلك ال يمنع خضوعها لم يشر املشرع إلى إمكانية الطعن في حالة رفض اللجنة منح تأشيرة لكن 

 للمبدأ الدستوري الذي يقض ي بخضوع جميع أعمال 
ً
للرقابة القضاء اإلداري، وذلك إعماال

والتي  1996من دستور سنة  161السلطات اإلدارية لرقابة القضاء وهذا ما تضمنته أحكام املادة 

عن في قرارات الّسلطات اإلدارّية » ه: تنص على أنّ 
ّ
واملبدأ الذي يقض ي بأن ، «ينظر القضاء في الط

 157القضاء هو حامي الحقوق والحريات من تعسف السلطات العمومية املنصوص عليها في املادة 

تحمي السلطة القضائية املجتمع والحريات، وتضمن للجميع » ه: من ذات الدستور التي تنص على أنّ 

 «.     ولكل واحد املحافظة على حقوقهم األساسية 

 ملبدأ 
ً
التقاض ي يمكن للشخص الذي تضرر بقرار منح التأشيرة ملؤسسة عمومية، أن يرفع إحتراما

 ألحكام املادة 
ً
التي تنص  1996من دستور سنة  158دعوى قضائية أمام مجلس الدولة وذلك إعماال

رعّية واملساواة.» ه: على أنّ 
ّ
 أساس القضاء مبادئ الش

، وكذا الفقرة األولى «ويجّسده إحترام القانون الكّل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع 

 «.الحق في الدفاع معترف به » ه: من ذات الدستور والتي تنص على أنّ  169من املادة 

 لغياب أي نص قانوني يبين قابلية قرارات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة التي تقض ي 
ً
نظرا

متضرر من هذه القرارات رفع دعوى اإللغاء أمام بمنح التأشيرة أو رفضها للطعن القضائي، فيحق لل

 للقواعد العامة باعتبارها تندرج ضمن الهيئات العمومية الوطنية، في آجال 
ً
مجلس الدولة إستنادا

 لنص املادة  04
ً
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية التي  907أشهر من تاريخ تبليغه بالقرار تطبيقا

ل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق األحكام املتعلقة باآلجال عندما يفص» تنص على أّنه: 

» من ذات القانون:  829والتي تحيلنا إلى أحكام املادة « أعاله  832إلى  829املنصوص عليها في املواد 
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( أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخص ي 4يحدد آجال الطعن أمام املحكمة اإلدارية بأربعة )

 «.ار اإلداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي بنسخة من القر 

يتغير آجال رفع دعوى اإللغاء ضد قرارات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة املتعلقة بمنح         

أو رفض التأشيرة في حالة تفضيل املتضرر بالقرار تقديم التظلم اإلداري الذي يجب أن يرفع خالل 

ى التظلم في آجال أربعة أشهر من تاريخ إعالمه بالقرار، ويقع على اللجنة إلتزام بالرد صراحة عل

، وفي هذه الحالة يحق للمتضرر رفع دعوى اإللغاء 
ً
 ضمنيا

ً
شهرين وسكوتها خالل هذه املدة ُيعد رفضا

أمام مجلس الدولة خالل شهرين من تاريخ تبليغ الرد الصريح برفض التظلم أو من تاريخ إنتهاء مدة 

 
ً
 إستنادا

ً
 ضمنيا

ً
من قانون اإلجراءات  830ألحكام املادة شهرين التي ُيعتبر فيها سكوت اللجنة رفضا

يجوز للشخص املعني بالقرار اإلداري، تقديم تظلم إلى الجهة » املدنية واإلدارية التي تنص على أّنه: 

 أعاله.  829اإلدارية مصدرة القرار في األجل املنصوص عليه في املادة 

(، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ 2) يعد سكوت الجهة اإلدارية املتظلم أمامها عن الرد، خالل شهرين

 هذا األجل من تاريخ تبليغ التظلم. 

(، لتقديم طعنه القضائي، 2وفي حالة سكوت الجهة اإلدارية، يستفيد املتظلم من أجل شهرين )

 ( املشار إليه في الفقرة أعاله. 2الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين )

( من تاريخ تبليغ 2في حالة رد الجهة اإلدارية خالل األجل املمنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين )

 الرفض. 

 «. يثبت إيداع التظلم أمام الجهة اإلدارية بكل الوسائل املكتوبة، ويرفق مع العريضة 

 إتساع رقابة مجلس الدولة ملراقبة مالئمة قرار رفض منح التأشيرة  -2

 إلى ا
ً
لسلطة املمنوحة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لفرض شروط إضافية إضافة

من نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات  06املادة ألحكام ، نجد أن املشرع من خالل 15ملنح التأشيرة

البورصة منح لها إختصاصات واسعة في مجال تنظيم السوق املالية، ملا تتمتع به من إمتيازات 

ي تطبيقها لقواعد قانونية عندما يقتض ي ذلك حماية املدخرين؛ من خالل سلطتها السلطة العامة ف

،  16التقديرية
ً
 ممكنا

ً
في منح التأشيرة، األمر الذي يجعل إمكانية تعسفها في إستعمال سلطاتها أمرا

 يمكن اللجنة أن ترفض منح تأشيرتها لألسباب التالية: «ه: حيث تنص على أنّ 

 عالمية غير مطابقة ألنظمة اللجنة وتعليماتها،( إذا كانت املذكرة اإل 1

 ( إذا كانت املذكرة غير مرفقة بالوثائق املنصوص عليها في أنظمة اللجنة،2

( إذا كانت املذكرة غير مكتملة أو غير صحيحة فيما يخص بعض النقاط أو إذا أهملت ذكر 3

 وقائع من الالزم اإلشارة إليها في املذكرة،
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 الطلبات الخاصة بتعديالت املذكرة املبلغة من اللجنة غير مرضية،( إذا كانت 4

 .  »( إذا كان حماية املدخر تقتض ي ذلك،...5

تقتض ي قرارات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة املتخذة في مجال سلطتها التقديرية أن تتم 

يمارسها القاض ي اإلداري على  في إطار مبدأ املشروعية، والتي تجد فعاليتها في الرقابة املعمقة التي

قرار منح أو رفض التأشيرة؛ بإعتباره يمارس رقابة مزدوجة فهو الضامن لتطبيق القانون والحامي 

، حيث يقدر أهمية الوقائع املؤدية لرفض منح التأشيرة وصحة 17لحقوق املدخرين من جهة أخرى 

 .18إلى قاض ي مالئمة تكييفها من الناحية القانونية، لينتقل بذلك من قاض ي مشروعية

قرارات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ل رقابة القاض ي اإلداري  املبحث الثاني:

 في مواجهة الوسطاء  املتخذة

عتبر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة سلطة ضبط السوق املالية الجزائرية، أناط بها 
ُ
ت

من جهة، والسوق املالية من جهة أخرى،  املشرع مهمة السهر على حماية املستثمرين واملدخرين

خولت لها كل الوسائل القانونية الالزمة لتحقيق هذه املهمة، منها مراقبة األعوان املتدخلين في 

السوق حتى قبل دخولهم فيها، يكون ذلك عن طريق إجراء اإلعتماد املسبق الذي تمنحه اللجنة 

ات تأديبية عليهم، لكن باملقابل أخضع املشرع للوسطاء املاليين، وكذا صالحيتها في توقيع عقوب

 للمعيار العضوي، وبما 
ً
قراراتها املتخذة في مواجهة الوسطاء املاليين لرقابة القضاء اإلداري تطبيقا

 أّن اللجنة ليست هيئة محلية فمن البديهي أن يعود اإلختصاص ملجلس الدولة.

 ء أمام مجلس الدولةالطعن القضائي في قرارات رفض طلب إعتماد الوسطا -1

 في عملية خوصصة املؤسسة العمومية داخل البورصة، يُ 
ً
 هاما

ً
مارس الوسيط املالي دورا

، 19باعتباره املكلف بتوظيف وتسيير قيمها املنقولة من خالل تحفيز املستثمرين على شراء أسهمها

ق املالية، قيد وبغرض ضمان إحترام قواعد أخالقيات املهنة من طرف جميع املتعاملين في السو 

من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات  20املشرع وظيفة الوسيط بضرورة حصوله على قرار إعتماد

 أل 
ً
املتعلق ببورصة القيم املنقولة التي تعدل  04-03من قانون رقم  04ملادة حكام االبورصة إستنادا

يمارس نشاط الوسيط في » التي تنص على أّنه:  10-93من املرسوم التشريعي رقم  06املادة أحكام 

من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، من طرف الشركات    عمليات البورصة، بعد إعتماد 

 لهذا الغرض، والبنوك واملؤسسات املالية 
ً
، الذي يعد وجه من أوجه 21«التجارية التي تنشأ خصيصا

 ممارسة الرقابة من طرف سلطات ضبط أسواق األوراق املالية.    
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      وفر املشرع الجزائري ضمانات قانونية لحماية حقوق الوسطاء املاليين في بورصة القيم 

املنقولة، من خالل اإلعتراف لهم بإمكانية الطعن القضائي ضد قرارات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات 

منح اإلعتماد أو تحديده برفع دعوى اإللغاء أمام مجلس الدولة وذلك في  البورصة التي تقض ي برفض

 
ً
من القانون  6من املادة  04و 03ألحكام الفقرة  أجل شهر من تاريخ تبليغ قرار اللجنة وذلك تطبيقا

يجوز لطالب اإلعتماد أن يرفع » ه: الذي يتعلق ببورصة القيم املنقولة والتي تنص على أنّ  04-03رقم 

 ( واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.1باإللغاء ضد قرار مجلس الدولة، في أجل شهر ) طعنا

 .22«( أشهر من تاريخ تسجيله 3يبت مجلس الدولة في الطعن باإللغاء ويصدر قراره خالل ثالثة )

ُيالحظ من خالل النص السالف الذكر، أن املشرع مكن املعني بقرار رفض طلب اإلعتماد برفع 

باإللغاء إبتداًء من تاريخ تبليغه الرسمي بالقرار، ويلتزم مجلس الدولة يإصدار حكمه خالل مدة طعن 

 أشهر من تاريخ تسجيل الطعن. 03

 
ُ
 في حساب املواعيد، وبإستقراء النظام رقم ت

ً
 03-96عتبر مدة الرد على طلب اإلعتماد مهمة جدا

امللغى نجده نص على  23اجباتهم ومراقبتهماملتعلق بشروط إعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وو 

تبدي اللجنة رأيها حول طلب » ه: والتي نصت على أنّ  11هذه املدة من خالل الفقرة األولى من املادة 

، لكن إستغنى املشرع على هذه املدة «اإلعتماد في أجل أقصاه شهران، إبتداء من تاريخ إستالم الطلب 

املتعلق بشروط  01-15م عمليات البورصة ومراقبتها رقم القانونية بموجب النظام لجنة تنظي

في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، مما يفتح السلطة التقديرية للجنة في    إعتماد الوسطاء 

 تحديد مدة الرد.

أدى عدم تحديد املنظم الجزائري للمدة القانونية التي يتم فيها الرد على طلب اإلعتماد إلى إثارة 

أخرى تتعلق بحالة سكوت اإلدارة عن الرد، ففي هذه الحالة نتساءل عن املدة التي ينتظرها  مشكلة

 
ً
لسكوت نظام لجنة  املتقاض ي ليعتبر سكوت اللجنة بمثابة رفض ضمني لطلبه في اإلعتماد؟، نظرا

ة املتعلق بشروط إعتماد الوسطاء في عمليات البورص 01-15تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 

وواجباتهم ومراقبتهم عن تحديد املدة ال بد من الرجوع إلى القواعد العامة، املنصوص عليها في قانون 

اإلجراءات املدنية واإلدارية، الذي إعتبر سكوت اإلدارة عن الرد بمثابة قرار بالرفض حيث تنص على 

( بمثابة قرار بالرفض 2يعد سكوت الجهة اإلدارية املتظلم أمامها عن الرد، خالل شهرين )» ه: أنّ 

 «.  ويبدأ هذا األجل من تاريخ تبليغ التظلم 
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 الطعن القضائي في قرارات تأديب الوسطاء أمام مجلس الدولة -2

 لضمان حسن سير إجراءات خوصصة املؤسسة العمومية داخل السوق املالية مكن املنظم

توقيع عقوبات تأديبية على الوسيط املالي الجزائري لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بصالحية 

عند مخالفته لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول بها، وذلك بسحب اإلعتماد املمنوح له أو 

 أل 
ً
 إلى إمكانية إيقافه ملدة معينة تطبيقا

ً
الفقرة األولى  17ملادة حكام احصره لبعض النشاطات إضافة

املتعلق بشروط إعتماد الوسطاء في  01-15مراقبتها رقم من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و 

تستطيع اللجنة القيام بالسحب النهائي » عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم التي تنص على أّنه: 

لإلعتماد أو حصره لبعض النشاطات أو إيقافه في حالة ما إذا لم يعد الوسيط في عمليات البورصة 

ة في هذا النظام، أو في حالة ما إذا كانت تصرفات الوسيط في عمليات يفي بشروط اإلعتماد املحددّ 

 «.   البورصة تضر بصالح الزبائن أو بسالمة السوق 

تتخذ العقوبات التأديبية التي تصدرها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ضد الوسيط املالي 

شكل القرارات الفردية، وملا كانت من املكلف بتسيير أسهم املؤسسة العمومية املراد التنازل عنها 

طبيعة هذه القرارات املساس باملركز القانوني للمعني، كان البد من إخضاعها لرقابة القضاء لضمان 

 مشروعيتها وحماية حقوق املخاطب بها.

 24تخضع قرارات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة املتخذة في مجال تأديب الوسيط املالي

ي أمام مجلس الدولة، خالل أجل شهر واحد يبدأ حسابه من تاريخ تبليغ القرار محل للطعن القضائ

 
ً
الطعن، ويلتزم مجلس الدولة بالبت في هذا الطعن خالل ستة أشهر من تاريخ تسجيله، وفقا

من املرسوم  57املادة أحكام التي تعدل وتتمم  04-03من قانون رقم  18املادة أحكام ملقتضيات 

تعد قرارات الغرفة » الذي يتعلق ببورصة القيم املنقولة التي تنص على أّنه:  10-93 التشريعي رقم

( واحد من 1الفاصلة في املجال التأديبي قابلة للطعن باإللغاء أمام مجلس الدولة، خالل أجل شهر )

 تاريخ تبليغ القرار موضوع اإلحتجاج.

 «. سجيله ( أشهر من تاريخ ت6يحقق ويبت في الطعن خالل أجل ستة )

 : خاتمة

يتبين من خالل هذه الدراسة أن الدولة الجزائرية سعت إلى مواكبة التطورات اإلقتصادية 

وإنتهاج النهج الليبرالي بإدخال القطاع الخاص كفاعل أساس ي في تطوير اإلقتصاد وذلك بتكرس 

قانونية سياسة خوصصة املؤسسات العمومية اإلقتصادية، لكنها تشهد نقص في تكرس نصوص 

 تفرض رقابة قضائية عليها بالرغم من أهميتها في الحماية على املال العام للدولة.
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يتوقف دخول املؤسسة العمومية اإلقتصادية إلى البورصة التي تعد املرحل الثانية لعملية 

الخوصصة على تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، ومن خالل تفحص النصوص 

الحظ أن املشرع لم يخضعها للرقابة القضائية، إال أّن طبيعتها اإلدارية تفرض ظمة لها يُ القانونية املن

على القاض ي اإلداري ممارسة رقابة معمقة تمتد إلى السلطة التقديرية املمنوحة للجنة؛ حيث يقدر 

 لل
ً
مبدأ أهمية الوقائع املؤدية لرفض منح التأشيرة وصحة تكييفها من الناحية القانونية إعماال

 الدستوري الذي يقض ي بخضوع جميع أعمال السلطات اإلدارية لرقابة القضاء.

 10-93املعدل واملتمم للمرسوم التشريعي رقم  04-03حرص املشرع الجزائري في ظل قانون رقم 

الذي يتعلق ببورصة القيم املنقولة، على إخضاع قرارات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 

سطاء املاليين سواًء برفض إعتمادهم أو املتضمنة عقوبات تأديبية للطعن باإللغاء الصادرة ضد الو 

 لحقوقهم باعتبارهم املكلفين بتوظيف وتسيير قيم املؤسسات 
ً
أمام مجلس الدولة، وذلك حماية

 العمومية اإلقتصادية املراد خوصصتها لتحفيز املستثمرين على شراء أسهمها.

 أّنه ولتعزيز مجال رقا
ّ
على عمليات التنازل عن املؤسسة العمومية بة القضاء اإلداري إال

 ، ال بد من القيام بالعديد من اإلصالحات القانونية ومن بينها: اإلقتصادية في السوق املالية

النص صراحة بموجب نص قانوني على الطبيعة القانونية للتأشيرة التي تمنحها لجنة تنظيم   -

جل الدخول في مرحلة التسويق الفعلي للمؤسسة العمومية على من أ ومراقبة عمليات البورصة

 مستوى األسواق املالية التي تعد املرحلة التالية بعد إتمام مرحلة تقييمها وحصر قيمتها.

 إجراءات الطعن في حالة رفض لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة   -
ً
تحديد املشرع صراحة

تصادية، وعدم إخضاعها للقواعد العامة املنصوص عليها في منح التأشيرة للمؤسسة العمومية اإلق

 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 

على طلب إعتماد  تضمين املشرع الجزائري آلجال رد لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  -

 لتعسف هذه األخيرة في إعمال املاليين في بورصة القيم املنقولة الوسطاء
ً
سلطتها ، وذلك تفاديا

 التقديرية.

 على خضوع قرارات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات  -
ً
على املشرع الجزائري النص صراحة

البورصة املتضمنة قبول منح اإلعتماد للوسطاء املاليين لرقابة مجلس الدولة، ألّن  إخضاع فقط 

 قرارات رفض طلب اإلعتماد للطعن القضائي يعتبر تعدي على مبدأ التقاض ي املكفول 
ً
 دستوريا

 ألحكام املاد
ً
تحمي السلطة القضائية » ه: التي تنص على أنّ  1996سنة  من دستور  157 ةتطبيقا

وأحكام املادة ، «املجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد املحافظة على حقوقهم األساسية 

رعّية واملسا» ه: التي تنص على أنّ من ذات الدستور  158
ّ
 واة.أساس القضاء مبادئ الش
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 «.لجميع ويجّسده إحترام القانون الكّل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول ا

 الهوامش:
                                           

، 2001أوت سنة  20مؤرخ في  ،04-01للمزيد من التفصيل حول إجراءات خوصصة املؤسسة العمومية اإلقتصادية راجع: أمر رقم  -1

، 9، ص. 2001أوت سنة  22، مؤرخ في 47يتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية اإلقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج. ر. ج. ج عدد 

، و أيت 15، ص. 2008مارس سنة  2، مؤرخ في 11، ج. ر. ج. ج عدد 2008فيفري سنة  28، مؤرخ في 01-08متمم بموجب أمر رقم 

 املدرسة الوطنية لإلدارة، الجزائر، ، مجلة إدارة،«اإلجراءات التحضيرية لخوصصة املؤسسة العمومية اإلقتصادية » ل، منصور كما

 .48-47، ص ص. 2009، 2عدد 
 :كل من أحكام تنص - 2

، مؤرخ 438-96، منشور بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 1996من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  43املادة  -

، معدل ومتمم منشور بموجب: قانون رقم 06، ص. 1996ديسمبر سنة  08، مؤرخ في 76، ج. ر. ج. ج عدد 1996ديسمبر سنة  07في 

، مؤرخ في 19-08، وقانون رقم 13، ص. 2002أفريل سنة  14، مؤرخ في 25، ج. ر. ج. ج عدد 2002أفريل سنة  10، مؤرخ في 02-03

مارس سنة  6، مؤرخ في 01-16، وقانون رقم 08، ص. 2008نوفمبر سنة  16، مؤرخ في 63، ج. ر. ج. ج عدد 2008نوفمبر سنة  15

 ظر املوقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة الجزائرية: ، أن03، ص. 2016مارس سنة  07، مؤرخ في 14، ج. ر. ج. ج عدد 2016

www.joradp.dz ه:  ،04/06/2016، تم اإلطالع عليه بتاريخ
ّ
 حّرّية اإلستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون. «على أن

 ع على إزدهار املؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية اإلقتصادية الوطنية.تعمل الدولة على تحسين مناخ األعمال، وتشج

 تكفل الدولة ضبط السوق، ويحمي القانون حقوق املستهلكين.

 «. يمنع القانون اإلحتكار واملنافسة غير النزيهة 

ه:  ، السابق الذكر،1996الفقرة األولى من دستور سنة  64املادة  -
ّ
 «.مونة امللكية الخاّصة مض «على أن

إّن إنسحاب الدولة من الحقل اإلقتصادي نتيجة تبنيها لإلقتصاد الليبرالي، ال يعني إنعدام تدخلها في هذا املجال بل يختفي دورها  - 3

 :وراء فكرة جديدة تسمى " الضبط "، والتي تمارس عن طريق هيئات تدعى سلطات الضبط املستقلة، راجع
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation Economique, Berti, Alger, 2006,  p. 15. 

- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Pourquoi des autorités de régulation ? », Economica, Paris, 2002, p. 

285. 
اإلجتهاد القضائي، كلية ، مجلة «املكانة الدستورية للهيئات اإلدارية املستقلة: مآل مبدأ الفصل بين السلطات  «عيساوي عزالدين،  - 4

 . 214، ص. 2008، 04الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، عدد 
5 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Op.Cit, p. 26.   

ماي  23، مؤرخ في 34، يتعلق ببورصة القيم املنقولة، ج. ر. ج. ج عدد 1993ماي سنة  23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشريعي رقم  - 6

جانفي سنة  14، مؤرخ في 03، ج. ر. ج. ج عدد 1996جانفي سنة  10، مؤرخ في 10-96، معدل ومتمم بأمر رقم 04، ص. 1993سنة 

، 20، ص. 2003فيفري سنة  19، مؤرخ في 11، ج. ر. ج. ج عدد 2003فيفري سنة  17، مؤرخ في 04-03، وبقانون رقم 34، ص. 1996

ديسمبر سنة  27، مؤرخ في 11-17(، واملتمم بقانون رقم 19، ص. 2003ماي سنة  07، مؤرخ في 32. ج. ج عدد )إستدراك في ج. ر

 .02، ص. 2018ديسمبر سنة  28، مؤرخ في 76، ج. ر. ج. ج عدد 2018، يتضمن قانون املالية لسنة 2017
، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، 10-93التشريعي رقم ، يعدل ويتمم املرسوم 2003فيفري سنة  17، مؤرخ في 04-03قانون رقم  - 7

 .19، ص. 2003ماي سنة  07، مؤرخ في 32، إستدراك في ج. ر. ج. ج عدد 20، ص. 2003فيفري سنة  19، مؤرخ في 11ج. ر. ج. ج عدد 
 23، مؤرخ في 21. ر. ج. ج عدد ، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج2008فيفري سنة  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  - 8

، تم اإلطالع   عليه بتاريخ www.joradp.dz ، أنظر املوقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة الجزائرية:03 ، ص.2008أفريل سنة 

11/04/2016. 
9- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de régulation économique en Algérie,  Belkeise, Alger,  

2012, p. 23. 
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بين قضاء وإدارة قاضية: » مزاري صبرينة،  :للمزيد من التفصيل حول الطابع السلطوي لسلطات الضبط املستقلة راجع      

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ، املجلة األكاديمية للبحث القانوني،«اإلختصاص التنازعي للسلطات اإلدارية املستقلة 

 .417، ص. 2017، 01بجاية، عدد
يشارك القاض ي اإلداري في نشاط الضبط اإلقتصادي باعتباره صاحب اإلختصاص بمراقبة أعمال سلطات الضبط كونها هيئات  - 10

 حقيقية عليها، أنظر: إدارية، األمر الذي يقع عليها إلتزام بتبرير قراراتها حتى يسمح للقاض ي بممارسة رقابة
DUPUIS TOUBOL Frédérique, « Le juge en complémentarité du régulateur », in  FRISON-ROCHE Marie 

Anne (sous la direction de la), Les régulations économiques: légitimité et efficacité, Presses de Sciences Po 

et Dalloz, Paris, 2004, p. 138. 
، يتعلق بالنظام العام لبورصة القيم 1997نوفمبر سنة  18، مؤرخ في 03-97نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  - 11

جانفي سنة  12، مؤرخ في 01-12، معدل ومتمم بنظام رقم 06، ص. 1997ديسمبر سنة  29، مؤرخ في 87املنقولة، ج. ر. ج. ج عدد 

 .19، ص. 2012جويلية سنة  15مؤرخ في ، 41، ج. ر. ج. ج عدد 2012
، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، « ضمان املساواة في املعلومة املالية بين املتدخلين في سوق األوراق املالية »تغربيت رزيقة،  - 12

دور لجنة تنظيم  »د، زقموط فري :، راجع أيضا في ذلك272، ص. 2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، عدد خاص، 

، ص 2014، 1، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، عدد « عمليات البورصة ومراقبتها في ترقية اإلستثمار في املجال البورص ي واملالي

 .289-288ص. 
تم اإلطالع  ،www.cosob.org اإللكتروني متوفر على املوقع 2010التقرير السنوي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  - 13

 .02/02/2018عليه بتاريخ 
اجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم مزوار حفيظة، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة  - 14

 .60، ص. 2004السياسية، جامعة الجزائر، 
واملتعلق  1996جوان سنة  22ؤرخ في م، 02-96من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  5املادة أحكام تنص  - 15

، مؤرخ 36باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ عالنية إلى اإلدخار عند إصدارها قيما منقولة، ج. ر.ج ج عدد 

 28، ص. 1996جوان  01في 
ّ
مكن اللجنة، إذا إقتضت حماية املستثمر ذلك، أن تضع شروطا، ملنح تأشيرتها، تتعلق بطلب ي «ه: ، على أن

 . »توضيح املعلومات املقدمة، تعديلها، إتمامها أو تحيينها 
16 - « Il ya à pouvoir discrétionnaire lorsque l’administration dispose d’une certaine liberté d’action – agir 

ou ne pas agir-, et de décision – choix entre plusieurs solutions légales. C’est une compétence modulable, 

graduée selon une échelle de discrétionnaire », DEVILLER Jacqueline Morand, Droit administratif, 12ème 

éd, Montchrestien, Paris, 2011, p. 262. 
دور القضاء اإلداري في حماية الحريات » ، أعمال امللتقى الدولي الثالث حول: «القاض ي اإلداري والحريات العامة » أبركان فريدة،  - 17

 .276-275، ص ص. 2010أفريل سنة  29و 28نية واإلدارية، املركز الجامعي الوادي، يومي ، معهد العلوم القانو «األساسية 
 للقاعدة العامة بالرقابة العادية للقرارات اإلدارية، حيث يفحص مدى مشروعيتها دون أن يتعدى  - 18

ً
يكتفي القاض ي اإلداري تطبيقا

إستثناًء عن ذلك في مجال الضبط اإلداري تمتد سلطته إلى فحص إلى فحص مدى مالئمتها باعتبار ذلك من إختصاص اإلدارة، لكن 

 للمشروعية، راجع
ً
سليماني السعيد، الرقابة القضائية على أعمال  :مدى مالئمتها كون أّن هذه األخيرة في هذا املجال تعد شرطا

، وللمزيد من 21، ص. 2016وزو،  الضبط اإلداري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي 

، مجلة العلوم القانونية واإلدارية، كلية «الرقابة القضائية على املالئمة وأثرها على الحقوق والحريات » دايم بلقاسم،  :التفصيل راجع

دارة ودورها في رقابة القاض ي اإلداري على قرارات اإل » ، نسيغة فيصل، 283-281، ص. 2008، 6، عدد تلمسان   الحقوق، جامعة 

، 2006،  03، مجلة اإلجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، عدد «الدفاع عن الحريات العامة لألفراد 

 .  251ص. 
19- VALLET jean-paul, Droit de la régulation des marchés financiers, Gualino éditeur, Paris, 2005, p. 77. 
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، املتعلق 2015أفريل سنة  15، مؤرخ في 01-15من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  9املادة أحكام حددت  - 20

 ،19، ص. 2015أكتوبر سنة  21، مؤرخ في 55بشروط إعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، ج. ر. ج. ج عدد 

 
ّ
 رفق طلب اإلعتماد بما يأتي:ي» :  هملف طلب اإلعتماد بنصها على أن

 من هذا النظام، 55و 54وثائق إثبات الضمانات املطلوبة في املادتين  -

 اإللتزام بآداب املهنة وقواعد اإلنضباط والحذر، -

 وثيقة إثبات ملكية أو إستئجار محالت مخصصة لنشاط الوسطاء في عمليات البورصة، -

 رأسمال شركة تسيير بورصة القيم ضمن الشروط التي تحددها اللجنة،اإللتزام بإكتتاب أو شراء حصة من  -

 «.اإللتزام بدفع املساهمة لصندوق ضمان الوسطاء في عمليات البورصة  -

الذي يتعلق ببورصة القيم املنقولة املعدل واملتمم لألشخاص الطبيعية  10-93من املرسوم التشريعي رقم  6املادة أحكام إعترفت  - 21

يمكن أن يمارس  »الذي حصرها في األشخاص املعنوية فقط حيث نصت على أنه:  04-03مل الوسيط، خالفا للقانون رقم ممارسة ع

، «عمل الوسيط في عمليات البورصة، بعد إعتماد من اللجنة، أشخاص طبيعيين أو شركات ذات أسهم تنشأ خصيصا لهذا الغرض 

، املجلة األكاديمية للبحث «ز القانوني للوسيط املالي في بورصة القيم املنقولة املرك» تواتي نصيرة،  :للمزيد من التفصيل راجع

 .122، ص. 2017القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، عدد خاص،  
املدنية واإلدارية من تختلف مواعيد رفع دعوى إلغاء قرار رفض اإلعتماد أو تحديده عن تلك املواعيد املحدد في قانون اإلجراءات  - 22

والتي نصت على أن ميعاد رفع دعوى اإللغاء يتحدد بأربع أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشر، وهذا اإلختالف يمليه  829خالل املادة 

كما تظهر  الدور اإلستراتيجي الذي تلعبه األسواق املالية كقطاع إقتصادي، األمر الذي يحتاج نوع من السرعة في النظر في منازعاته،

خصوصية املواعيد من خالل آجال رد مجلس الدولة على الطعن القضائي املحددة بشهر، خالفا لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

الرقابة القضائية على » صولي إبتسام،  :في  الفصل في الطعن، راجع في ذلك 03الذي أعطى السلطة التقديرية للقاض ي من خالل املادة 

                            ، 2016، 11، عدد بسكرة جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية، ، مجلة اإلجتهاد القضائي، «يم ومراقبة عمليات البورصة لجنة تنظ

 .266-265. ص ص
طاء في ، يتعلق بشروط إعتماد الوس1996جويلية سنة  03، مؤرخ في 03-96نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  - 23

 .، ملغى21، ص. 1997جوان سنة  01، مؤرخ في 36عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، ج. ر. ج. ج عدد 
بتعليل قرار سحب اإلعتماد، فبالرجوع إلى التشريع الجزائري رغم  لم يلزم املنظم الجزائري لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة - 24

خالفا للمشرع الفرنس ي الذي خصص قانون يلزم بموجبه اإلدارات بتسبيب قراراتها  بالتسبيبعدم وجود قانون خاص يلزم اإلدارات 

 وذلك من خالل القانون املتعلق بتسبيب القرارات اإلدارية وتحسين عالقة اإلدارة بالجمهور حيث تنص املادة األولى على أنه:
»Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions 

administratives individuelles défavorables qui les concernent.  

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 

-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de    police ; 

-infligent une sanction ; 

-subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 

-retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 

-opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 

-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions 

légales pour l'obtenir ; 

-refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte 

à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de 

la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre 

l'administration et le public ; « , la  Loi N° 79 587 ـ, Du 11 Juillet 1979, Relative à La motivation des actes 

administratifs et à lamélioration des relations entre ladministration et le  public, J. O. R. F N° 12, du 12 

juillet 1979, p.1711, modifié par la loi N° 2011 525 ـ, du 17 Mai 2011, relative a la simplification et l 
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amélioration de qualité du droit, J. O. R. F N° 0115, du 18 mai 2011, p. 8537, www.legifrance.gouv.fr, 

consulté le 10/07/2016. 

        
ّ
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر. ج. ج 2006سنة  يفري ف 20، مؤرخ في 01-06املشرع من خالل مثال قانون رقم  أّن  إال

  11، من خالل الفقرة السادسة من املادة 04، ص. 2006مارس سنة  08، مؤرخ في 14عدد 
ّ
إلضفاء الشفافية  »ه: والتي تنص على أن

: )...( بتسبيب قراراتها عندما على كيفية تسيير الشؤون العمومي
ً
ة، يتعين على املؤسسات واإلدارات والهيئات العمومية أن تلتزم أساسا

، أكد على ضرورة تعليل القرارات الصادرة في غير صالح األفراد، بالرغم من أن «تصدر في غير صالح املواطن، وبتبيين طرق املعمول بها 

: عبديش ليلة،  صبح ملزمة به في حالة ما إذا نص القانون على ذلك، للمزيد من التفصيل راجعإلزام التسبيب جاء كإستثناء فاإلدارة ت

، ص 2010اجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، مإختصاص منح اإلعتماد لدى السلطات اإلدارية املستقلة، مذكرة 

القانون، كلية في  دكتوراه  للقرارات اإلدارية في الجزائر، أطروحة بوفراش سفيان، مبدأ التعليل الوجوبي :، وراجع أيضا100-91ص. 

 .188، ص. 2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

 :قائمة املراجع
I - غة العربية

ّ
 قائمة املراجع بالل

 
ً
 األطروحات واملذكرات الجامعية -أوال

 األطروحات -أ

في القانون، كلية دكتوراه بوفراش سفيان، مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات اإلدارية في الجزائر، أطروحة  -1

 .2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

سليماني السعيد، الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق  -2

 .2016السياسية، جامعة تيزي وزو، والعلوم 

 املذكرات -ب

زوار حفيظة، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة ماجستير في القانون، كلية  -1

 .2004الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
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 دور هيئات الرقابة الخارجية في ضمان سالمة إجراءات إبرام الصفقات العمومية

 - اللجنة الوالئية للصفقات العمومية نموذجا -
Role of external oversight bodies in ensuring safety of public 

procurement procedures 

- The State Committee for Public deals as an example - 

 

 () د. علي سايح جبور 

 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر

b.saiahdjebbour@univ-chlef.dz 

 
 25/04/2020 تاريخ القبول للنشر:          29/02/2020 :ستالمريخ االتا

******* 

   ملخص:

تخضع الصفقات العمومية خالل مراحل إبرامها وتنفيذها  247-15وفقا ألحكام املرسوم الرئاس ي  

لرقابات عديدة أهمها الرقابة الخارجية القبلية التي تمارسها لجان الصفقات العمومية، فمن خالل 

ن أعضاء دراستنا للجنة الصفقات الوالئية وجدنا أنها تقوم على نظام قانوني متميز، فهي تتشكل م

لهم عالقة دائمة ومستمرة بالصفقات العمومية، كما أن إختصاص هذه اللجنة يتمركز حول رقابة 

مطابقة دفاتر الشروط، الصفقات واملالحق للتشريع والتنظيم املعمول بها، لتتوج في األخير هذه 

ية حسب الحالة( من الرقابة بتأشيرة تمنحها هذه اللجنة لتمكن املصلحة املتعاقدة )الوالية أو البلد

 إتمام إجراءات الصفقة مع املتعامل.

الصفقات العمومية، اللجنة الوالئية للصفقات، الرقابة الخارجية، حماية املال :  الكلمات املفتاحية

 العام.

Abstract:   

In accordance with the provisions of Presidential Decree 15-247, public deals 

during the stages of concluding and implementing them are subject to many 

checks, the most important of which is the tribal external oversight exercised by 

the public procurement committees. Also, the competence of this committee is 

focused on monitoring compliance with the books of conditions, deals and 

annexes to the legislation and regulations in force, finally crowning this control 

with a visa granted by this committee to enable the contracting authority (state or 
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municipality, as the case may be) to complete the procedures of Deal with the 

trader. 

key words: Public Deals, State Committee for Public deals, External Monitoring, 

Protection of Public Money. 

 مقّدمة: 

املتضمن تنظيم  2015سبتمبر سنة  16املؤرخ في  247-15املرسوم الرئاس ي رقم لقد إعتنى 

الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام بموضوع الرقابة على الصفقات العمومية، بحيث 

خصص لها بابا كامال إشتمل على مختلف أنواع الرقابات من رقابة داخلية، خارجية، قبلية أو بعدية 

 كانت.

مية هذه الرقابة في الحفاظ على املال العام وضمان املنافسة في الوصول إلى الطلبات ونظرا أله

العمومية من جهة، وإتساع هذه الرقابة وشمولها لجميع أنواع الصفقات العمومية ولجميع املراحل 

التي تمر بها الصفقة من جهة، حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية التطرق إلى الشق املتعلق 

رقابة الخارجية القبلية التي تمارسها لجان الصفقات العمومية على املستوى الوطني واملحلي مع بال

 التركيز على اللجنة الوالئية للصفقات كنموذج للدراسة.

 ومن أجل دراسة هذا املوضوع بش يء من التفصيل قمنا بتقسيم ورقة بحثنا هذه كما يلي:

 تطور رقابة لجان الصفقات العمومية في التشريع الجزائري  املبحث األول:

 النظام القانوني للجنة الوالئية للصفقات العمومية  املبحث الثاني:

 نتائج رقابة اللجنة الوالئية للصفقات العمومية  املبحث الثالث:

 مدى فعالية رقابة اللجنة الوالئية للصفقات العمومية  املبحث الرابع:

 ل: تطور رقابة لجان الصفقات العمومية في التشريع الجزائري املبحث األو 

حضيت الرقابة التي تمارسها لجان الصفقات العمومية بإهتمام كبير من طرف املشرع 

الجزائري، وهذا ما نلمسه من خالل تعرض هذا النوع من الرقابة إلى التعديل واإلثراء في كل مرة كان 

، فمنذ اإلستقالل عرفت هذه اللجان تطورا ملحوظا والذي يعدل فيها قانون الصفقات العمومية

 يمكن تقسيمه إلى ثالث مراحل:

 1967و  1962املطلب األول: فترة ما بين 

كانت مباشرة بعد اإلستقالل حيث عانت الجزائر من غياب التشريع املنظم لرقابة الصفقات 

ي كان ساري املفعول أثناء الحقبة العمومية مما إضطرها إلى مواصلة العمل بالتشريع الفرنس ي الذ



 

 دور هيئات الرقابة الخارجية في ضمان سالمة إجراءات إبرام الصفقات العموميةعنوان املقال: 

 - نموذجااللجنة الوالئية للصفقات العمومية  -
 

75 

والرامي إلى تمديد مفعول  1962ديسمبر  31املؤرخ في  157-62اإلستعمارية، وذلك بموجب القانون 

 .1التشريع الفرنس ي ما لم يكن منافيا للسيادة الوطنية

فعمال بالقانون السالف الذكر تم اإلحتفاظ بالنظام القانوني للصفقات العمومية الفرنس ي 

املتمثل في عدد من النصوص التي نظمت مجال إبرام الصفقات في الجزائر، ومنها النصوص التي 

 نظمت عملية الرقابة على الصفقات، نذكر منها:

 واملتعلق باللجنة اإلستشارية لصفقات الدولة؛ 1954جويلية  20القرار الصادر في  -

رقابة على الصفقات املبرمة واملتعلق بال 1957أوت  26املؤرخ في  1015-57املرسوم رقم  -

 بإسم الدولة؛

واملتضمن إنشاء لجنة ملراقبة الصفقات العامة والتموين في  1957أوت  17القرار الصادر في  -

 .2الجزائر

هذه النصوص أملت بأهم الجوانب املرتبطة بإبرام الصفقة، كما ركزت على الجانب الرقابي، 

 ئر لتسهيل عملية تسيير املرافق العامة.فتميزت بإنشاء لجان رقابية في مقاطعة الجزا

على الرغم من إحتفاظ الجزائر بالتشريع الفرنس ي، إال أن هذا لم يمنع من صدور بعض 

 النصوص التنظيمية التي جاءت لتتماش ى مع مقتضيات املصلحة العامة للبالد نذكر منها: 

اإلستثنائية للصفقات املتعلق بالتسبيقات  1964فيفري  10املؤرخ في  60-64املرسوم رقم  -

 ؛3العمومية

 املتضمن تنظيم اللجنة املركزية للصفقات. 1964مارس  26املؤرخ في  103-64املرسوم رقم  -

هذه النصوص تناولت الرقابة على الصفقات بصفة عامة وليست صفقات الجماعات 

 املحلية.

 1991و  1967املطلب الثاني: فترة ما بين 

اإلنتقالية قد ُحِكَمت بمجموعة من النصوص التنظيمية  إذا كانت الصفقات في املرحلة

إختلف األمر، وذلك بعد صدور أول تشريع للصفقات العمومية في  1967املختلفة، فإنه ومنذ 

 املتضمن قانون الصفقات العمومية. 1967جوان  17املؤرخ في  90-67الجزائر، وهذا بموجب األمر 

ع الفرنس ي، غير أنه مع ذلك يتماش ى واإلقتصاد هذا النص مستوحى بصفة كبيرة من التشري

 .4اإلشتراكي الذي تبنته الجزائر في تلك الفترة

يعتبر هذا األمر أول نص قانوني يحدث لجانا لرقابة الصفقات العمومية على املستوى املحلي، 

تص إذ تضمنت أحكامه تشكيلة وإختصاص اللجنة العمالية )الوالئية( للصفقات العمومية، التي تخ
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منه بإبداء رأيها في مشاريع الصفقات املبرمة من قبل العماالت، البلديات،  139طبقا ألحكام املادة 

 املؤسسات واملكاتب العمومية العمالية والبلدية.

تتوج رقابة هذه اللجان برأي يكتس ي طابع اإللزامية وذلك خالل شهر إبتداء من تاريخ تسليم 

وافقة فإنه يجوز للمصلحة املتعاقدة أن تعرض األمر على اللجنة امللف، غير أنه إذا حصلت عدم امل

 املركزية للصفقات التي تدرس امللف ضمن الشروط املقررة في األمر السالف الذكر.

جانفي  30املؤرخ في  09-74لعدة تعديالت جوهرية أهمها صدور األمر  90-67خضع األمر 

واملتعلق أساسا بلجان الصفقات،  90-67مس من األمر الذي ألغت املادة األولى منه الباب الخا 1974

 ليتم تعويضها بلجان فقد أعتبرت بمثابة هيئات تأسيسية مكلفة ببرمجة ومراقبة إبرام العقود.

واملنظم للصفقات التي يبرمها  1982أفريل  10املؤرخ في  145-82بعد ذلك صدر املرسوم 

املخطط وتذبذب قيمة الدينار، حيث إعتمد هذا  ، وذلك في ظل نظام اإلقتصاد5املتعامل العمومي

وعلى عدة نصوص أخرى تثبت تأثره بالنهج  1976املرسوم في مقتضياته على امليثاق الوطني ودستور 

 اإلشتراكي.

السالف الذكر الصفقات التي يبرمها املتعامل العمومي إلى الرقابة قبل  145-82أخضع املرسم 

ها وبعدها، وقسمها ألول مرة إلى رقابة خارجية ورقابة داخلية الشروع في تنفيذ الصفقة وأثناء

 وأخرى وصائية.

ماَرس الرقابة الخارجية القبلية للصفقات من طرف لجان الصفقات، وتتمثل غاية هذه 
ُ
ت

الرقابة في السهر على مطابقة هذه الصفقات للسياسة الوطنية في التنمية والتأكد من مطابقة 

ا للتشريع والتنظيم املعمول بهما، إلى جانب التحقق من كون إلتزام املتعامل الصفقات املعروضة عليه

 العمومي يطابق العمل املبرمج.

من ذات املرسوم، والتي تميزت بإنفراد  121إختصاص هذه اللجان تم تحديده بموجب املادة 

ية عن اللجنة كل لجنة برقابة صفقات متعاملها العمومي فقط، فنرى مثال إستقاللية صفقات البلد

 .90-67الوالئية للصفقات من حيث الرقابة التي كانت تخضع لها بموجب األمر 

تتوج رقابة لجان الصفقات العمومية بمنح أو رفض التأشيرة خالل مدة أقصاها عشرون 

( يوما إبتداء من إيداع امللف كامال لدى كتابة اللجنة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون هذا القرار 20)

ة مسببا كما يمكنه أن يكون محل تجاوز من طرف املسؤول عن املتعامل العمومي وفقا ألحكام املاد

 من نفس املرسوم.  159
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 1991املطلب الثالث: فترة ما بعد 

، صدرت مجموعة من النصوص 1989على إثر مصادقة الشعب الجزائري على دستور 

، من بين تلك 6القانونية التي تتماش ى مع التوجه السياس ي واإلقتصادي الجديد الذي تبنته الدولة

املتضمن تنظيم الصفقات  1991نوفمبر  9في املؤرخ  434-91النصوص نجد املرسوم التنفيذي 

 .145-82العمومية ملغيا بذلك املرسوم 

مما يالحظ بالنسبة لهيئات الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في املرسوم التنفيذي 

الجديد هو وضوحها وتباينها مقارنة بالنصوص التشريعية والتنظيمية السابقة كما إستبدل مصطلح 

فبموجبه عرفت لجان الصفقات العمومية ، 7"املصلحة املتعاقدة"بمصطلح  لعمومي""املتعامل ا

تغييرا من حيث عدد أعضائها وكذا صفاتهم وذلك من أجل تدارك أزمة نقص الكفاءات التي حدثت 

 في ظل نظام املتعامل العمومي.

-91فيذي تمثلت أهداف الرقابة القبلية الخارجية للصفقات العمومية طبقا للمرسوم التن

في التأكد من مطابقة الصفقات للتشريع والتنظيم املعمول بهما، وإلتزام املصلحة املتعاقدة  434

 بالعمل املبرمج، باإلضافة إلى أن هذه اللجان تقدم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية. 

فيذي أحكاما فيما يتعلق بسير وعمل لجان الصفقات العمومية، فقد أورد ذات املرسوم التن

منه إلى جانب التعرض ملسألة التجاوز  152إلى  136مشتركة تعمل بها جميع اللجان وهذا في املواد من 

 في حالة رفض التأشيرة. 

املتضمن تنظيم الصفقات  2002جويلية  24املؤرخ في  250-02جاء املرسوم الرئاس ي  بعدها

للسياسات اإلقتصادية التي إنتهجتها الجزائر ، ونظرا 1996في مرحلة ميزها صدور دستور  8العمومية

في تلك املرحلة وتماشيا مع تطور املرحلة اإلقتصادية الجديدة القائمة على فتح املجال أمام 

، تم إعادة صياغة 9املتعاملين اإلقتصاديين الوطنيين أو األجانب للمساهمة في بناء اإلقتصاد الوطني

 ذي يوافق بين املصلحة العامة واملصلحة الخاصة.تنظيم الصفقات العمومية على النحو ال

غير أن هذا النص التنظيمي لم يسلم من التعديل، فبعد مض ي أقل من سنة تم تعديله 

، الذي صدر في ظروف إستثنائية كانت 2003سبتمبر  11املؤرخ في  301-03بموجب املرسوم الرئاس ي 

، جاء هذا التعديل مكرسا ملبادئ املساواة 200310ماي  21تعيشها الجزائر خاصة بعد حدوث زلزال 

وتحقيقا للشفافية في مجال الصفقات العمومية، أما التعديل الثاني فكان بموجب املرسوم الرئاس ي 

الذي حمل معه تعديالت مست إختصاصات لجان  2008أكتوبر  26املؤرخ في  338-08رقم 

أخرى جاء بها كل من املرسوم الرئاس ي رقم الصفقات العمومية بصفة مباشرة، ليتبع ذلك تعديالت 
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، مرورا 2010املؤرخ في أول مارس  98-11ثم املرسوم الرئاس ي  2010أكتوبر  7املؤرخ في  10-236

يناير  18املؤرخ في  23-12، فاملرسوم الرئاس ي 2011جوان  16املؤرخ في  222-11باملرسوم الرئاس ي 

 . 2013يناير  13في  املؤرخ 03-13وأخيرا املرسوم الرئاس ي  2012

املعدل واملتمم سير  250-02، نظم املرسوم الرئاس ي 434-91على غرار املرسوم التنفيذي رقم 

وعمل لجان الصفقات العمومية بمجموعة من القواعد واألحكام املشتركة بينها، وضح من خالله 

يرة، مع ما ينتج عن القواعد األساسية التي تحكم إجتماعات اللجان وكذا حاالت منح ورفض التأش

 ذلك الرفض ويتم هذا بمساعدة الكتابة الدائمة للجنة الصفقات املعنية.

 املبحث الثاني: النظام القانوني للجنة الوالئية للصفقات العمومية

على " تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة ...  247-15من املرسوم الرئاس ي  165نصت املادة 

القبلية الخارجية للصفقات العمومية ... "، هذه هي املادة التي تعتبر لجنة للصفقات تكلف بالرقابة 

 منطلق دراستنا للجان الصفقات العمومية بصفة عامة على أن نأخذ اللجنة الوالئية كنموذج لها.

 تشكيلة اللجنة الوالئية للصفقات العموميةاملطلب األول: 

ة على مستوى الوالية، تتشكل اللجنة تمثيال ملختلف األطراف والجهات اإلدارية ذات العالق

 من املرسوم الرئاس ي السالف الذكر من: 173الوالئية للصفقات العمومية وفقا للمادة 

 الوالي أو ممثله، رئيسا؛ -

 ممثل املصلحة املتعاقدة؛ -

 ( ممثلين عن املجلس الشعبي الوالئي؛3ثالثة ) -

 يزانية ومصلحة املحاسبة(؛( عن الوزير املكلف باملالية )مصلحة امل2ممثلين إثنين ) -

مدير املصلحة التقنية املعنية بالخدمة بالوالية، حسب موضوع الصفقة )بناء، أشغال  -

 عمومية، ري( عند اإلقتضاء؛

 مدير التجارة بالوالية. -

عند مالحظتنا لتشكيلة اللجنة الوالئية للصفقات العمومية وفق املرسوم الجديد املنظم 

الجزم بأنها عينة تمثيلية ألقطاب التنمية بالوالية، زيادة على ذلك للصفقات العمومية، نستطيع 

 :11يمكن مالحظة ما يلي

رئاسة اللجنة تم إسنادها إلى والي الوالية، بإعتباره ممثال للدولة على املستوى املحلي، كما  -

 يمكنه أن يعين ممثال له في اللجنة والذي عادة ما يكون األمين العام للوالية؛
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للجنة الوالئية للصفقات العمومية تضم صنفين من األعضاء، األمر الذي يضفي تشكيلة ا -

جانبا من التنوع على هذه التشكيلة، أول الصنفين يتمثل في األعضاء املنتخبين املمثلين عن 

املجلس الشعبي الوالئي والذين يمارسون مهمة الرقابة الشعبية السابقة على إبرام 

ئة الثانية فتنحصر في األعضاء املتبقين واملعينين من مختلف الصفقات العمومية، أما الف

 مديريات ومصالح الوالية التي لها عالقة دائمة ومستمرة بالصفقات العمومية؛ 

تشكيلة اللجنة ضمت عضوين ينتميان لوصاية واحدة )وزارة املالية(، الش يء الذي يؤكد  -

العضوين لم يحدد املرسوم الرئاس ي ، هذين 12عالقة الصفقة العمومية بالخزينة العمومية

السالف الذكر هويتهما بل فقط أشار إلى املصلحة لتي يشتغالن بها عكس التنظيمات 

 السابقة التي حصرتهما في املراقب املالي وأمين الخزينة الوالئي.

 تعيين أعضاء اللجنة الوالئية للصفقات العموميةاملطلب الثاني: 

طريقة تعيين أعضاء لجان الصفقات العمومية بصفة عامة  247-15بين املرسوم الرئاس ي 

 منه، وهي نفس طريقة تعيين أعضاء اللجنة الوالئية.  176وذلك في املادة 

فقد نصت هذه املادة على أن تعيين أعضاء لجان الصفقات العمومية يكون من قبل إدارتهم 

تقع على عاتق كل إدارة ينتمي إليها أعضاء اللجنة الوالئية بإستثناء من وبأسمائهم وبالتالي فهذه املهمة 

عين بحكم وظيفته على غرار مدير التجارة بالوالية، كما يتكفل املجلس الشعبي الوالئي بإختيار 

 ممثليه في اللجنة بعد مداولة املجلس.

اللجنة الوالئية  من املرسوم الرئاس ي السالف الذكر فإن تعيين 166طبقا ألحكام املادة 

للصفقات العمومية يكون بموجب مقرر من رئيسها واملتمثل في والي الوالية، هذا املقرر يعتبر تنصيبا 

 للجنة حتى يمكنها من مباشرة عملها.

 247-15من املرسوم الرئاس ي  176ينبغي تسجيل مالحظة في غاية األهمية، وهي أن نص املادة 

مثل بشخصية أخرى لرئاسة اللجنة الوالئية للصفقات، أما بالنسبة لم يجز إال لوالي الوالية أن ي

ألعضاء اللجنة فال يحق لهم ذلك، إال أن نفس املادة سمحت لهم بتعيين مستخلفين عنهم يتولون 

إستخالفهم عند حدوث مانع من حضورهم الشخص ي، ويتم تعيينهم بنفس شروط وكيفيات تعيين 

 .13األعضاء الدائمين

، 15( سنوات قابلة للتجديد3عضاء اللجنة الوالئية للصفقات العمومية ملدة ثالث )يتم تعيين أ

( فقط قابلة للتجديد وذلك في نظام املتعامل 2مع العلم أن هذه العهدة كانت محددة بسنتين )

 العمومي.
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 إختصاصات اللجنة الوالئية للصفقات العموميةاملطلب الثالث: 

منه على أن اللجنة الوالئية للصفقات تختص  173ادته في م 247-15نصت الرسوم الرئاس ي 

أساسا بـدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات واملالحق التي تبرمها الوالية واملصالح غير املمركزة 

 للدولة واملصالح الخارجية لإلدارات املركزية عندما يتعلق األمر بـ:

اجات أو الصفقة مليار دينار دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق التقدير اإلداري للح -

 دج(، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة؛ 1.000.000.000.00)

دفتر شروط أو صفقة لوازم يفوق التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة ثالثمائة مليون  -

 دج(، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة؛ 300.000.000.00دينار )

اإلداري للحاجات أو الصفقة مائتي مليون دفتر شروط أو صفقة خدمات يفوق التقدير  -

 دج(، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة؛ 200.000.000.00دينار )

دفتر شروط أو صفقة دراسات يفوق التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة مائة مليون  -

 دج(، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة. 100.000.000.00دينار )

اتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية واملؤسسات كما تختص اللجنة بدراسة دف

العمومية املحلية، التي يساوي مبلغها أو يفوق التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة مائتي مليون 

دج( بالنسبة لصفقات األشغال واللوازم، وخمسين مليون دينار  200.000.000.00دينار )

دج(  20.000.000.00مات، وعشرين مليون دينار )دج( بالنسبة لصفقات الخد 50.000.000.00)

 بالنسبة لصفقات الدراسات.

السالفة الذكر يجد أنها تنص على إختصاصات اللجنة الوالئية  173املالحظ ملحتوى املادة 

للصفقات العمومية مبينة األشخاص املعنوية املبرمة لهذه الصفقات ممثلة في الوالية، البلدية، 

زة واملؤسسات العمومية املحلية واملستويات القصوى لهذه الصفقات، مع التمييز املصالح غير املمرك

 .16بين صفقات األشغال واللوازم من جهة، وصفقات الدراسات والخدمات من جهة أخرى 

 اإلختصاص الرقابي للجنة الوالئية للصفقات في مجال تحضير الصفقةالفرع األول: 

على أن تقوم لجان الصفقات العمومية  247-15رقم  من املرسوم الرئاس ي 169أكدت املادة 

بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية، وإتمام تراتيبها أي في تحضير دفاتر الشروط 

وبالتالي فإن دراسة مشاريع دفاتر الشروط من قبل اللجنة الوالئية للصفقات العمومية يكون قبل 

ة، وعليه فاملصلحة املتعاقدة )الوالية، البلدية، املصالح غير الشروع في مرحلة اإلعالن عن العملي

املمركزة أو املؤسسات العمومية املحلية( ال يمكنها الشروع في عملية إبرام الصفقة العمومية قبل 

 الحصول على تأشيرة دفتر شروطها.
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 ماهية دفتر الشروطأوال: 

بموضوع الصفقة، طريقة منحها، هو عبارة عن وثيقة تتضمن مجموعة من البنود التي تعلق 

الوثائق املكونة لها واملطلوبة من املتعهدين واألسس التي يتم اإلعتماد عليها في إختيار املتعامل 

املتعاقد إضافة إلى األحكام املتعلقة بتنفيذ الصفقة والشروط التقنية التي تضعها اإلدارة من أجل 

 .16حسن تنفيذ الصفقة

 قابة على مشاريع دفاتر الشروطنتائج ممارسة الر ثانيا: 

تؤدي دراسة مشاريع دفاتر الشروط من قبل اللجنة الوالئية للصفقات العمومية إلى صدور 

( يوما من تاريخ إيداع امللف كامال 20مقرر منح التأشيرة أو رفضها وذلك في أجل أقصاه عشرون )

، لكن هذه املادة 247-15ئاس ي رقم من املرسوم الر  178لدى كتابة اللجنة وهذا طبقا ألحكام املادة 

لم تشر إلى املصادقة الضمنية ملشروع دفتر الشروط في حالة تجاوز األجل دون صدور التأشيرة أو 

 الرفض.

نستنتج مما سبق أن الرقابة على مشاريع دفاتر الشروط هي خطوة فعالة، أراد من خاللها 

لصفقة وكذا مراحلها وهذا بدءا من التحضير املشرع تطبيق الرقابة على جميع الوثائق املتعلقة با

لها، وهي خطوة من شأنها أن تغني املصلحة املتعاقدة من إضاعة الوقت بتفادي األخطاء املادية قبل 

 الشروع في اإلبرام.

 اإلختصاص الرقابي للجنة الوالئية للصفقات قبل دخول الصفقة حيز التنفيذالفرع الثاني: 

الوالئية عند دراسة مشاريع دفاتر الشروط كرقابة أولية على  ال تتوقف إختصاصات اللجنة

الصفقة، وإنما تمتد لتشمل مشاريع الصفقات ومشاريع املالحق ويكون ذلك قبل دخول الصفقة 

 حيز التنفيذ.

 مشاريع الصفقاتأوال: 

بعدما تتحصل املصلحة املتعاقدة على دفتر شروط مصادق عليه من قبل اللجنة الوالئية 

ات العمومية تمر إلى مرحلة الدعوة إلى املنافسة، ثم من بعدها إلى مرحلة إسناد الصفقة ثم للصفق

 اإلعالن عن املنح املؤقت للصفقة في نفس وسائل اإلعالن التي إستخدمتها لإلعالن عن املنافسة.

بعد كل ما سبق تودع املصلحة املتعاقدة مشروع الصفقة لدى اللجنة الوالئية لدراسته 

 247-15من املرسوم الرئاس ي  95شير عليه والذي يتضمن كل البيانات املنصوص عليها في املادة والتأ

والتي تنص على " يجب أن تشير كل صفقة عمومية ... ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات ... 

اسة "، تقدم املصلحة املتعاقدة هذا املشروع مرفقا بملف كامل لتشرع لجنة الصفقات الوالئية بدر 
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وتفحص كل وثيقة والتأكد من مطابقتها شكال ومضمونا للتشريع والتنظيم املعمول بهما خاصة ما 

 تعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

 مشاريع املالحقثانيا: 

في إطار تنفيذ الصفقة العمومية، يمكن للمصلحة املتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام مالحق 

، فامللحق كما وضحته 17مومية وتفويضات املرفق العامللصفقة، وذلك وفقا لتنظيم الصفقات الع

هو " وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع  247-15من املرسوم الرئاس ي رقم  136املادة 

 الحاالت إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة ".

العمومية من حيث خضوعه للرقابة الخارجية القبلية وذلك  إن امللحق شأنه شأن الصفقة

بإعتباره وثيقة تعاقدية ملحقة بالصفقة األصلية، فامللحق يبرم ويعرض على لجنة الصفقات الوالئية 

في حدود آجال التنفيذ التعاقدية الخاصة بالصفقة األصلية، وبالتالي فإن املصلحة املتعاقدة ال 

 بنود امللحق قبل الحصول على تأشيرة اللجنة الوالئية للصفقات العمومية.يمكنها الشروع في تنفيذ 

 دراسة الطعون في املنح املؤقت من قبل اللجنة الوالئية للصفقات العموميةالفرع الثالث: 

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق  247-15لقد كرس املرسوم الرئاس ي 

، 18لبات العمومية واملساواة في معاملة املرشحين وشفافية اإلجراءاتالعام مبادئ حرية الوصول للط

التي جاءت  82وهو ما يظهر جليا من خالل تنظيمه إلجراء الطعن في املنح املؤقت للصفقات في مادته 

فاصلة في هذا املجال مانحة الحق للمتعهد املحتج على رفع الطعن في املنح املؤقت لصفقة ما أمام 

( أيام من تاريخ 10ت املختصة ال سيما اللجنة الوالئية وذلك في أجل أقصاه عشرة )لجنة الصفقا

نشر إعالن املنح املؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي أو في الصحافة على 

عمل أن يتم تمديد هذا التاريخ إذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية إلى يوم ال

 املوالي.

بالرجوع إلى املادة السالفة الذكر وفي الفقرة الثامنة منه نجد أن اللجنة الوالئية للصفقات  

العمومية تقوم بدراسة الطعون املرفوعة إليهاـ وتفصل فيها بموجب قرار تصدره في أجل خمسة 

( أيام املحددة لرفع الطعن من طرف 10( يوما إبتداء من تاريخ إنقضاء أجل العشرة )15عشر )

 املحتج، ويبلغ هذا القرار للمصلحة املتعاقدة ولصاحب الطعن.

جدير بالذكر أن في حالة وجود طعن في املنح املؤقت للصفقة، ال يمكن أن يعرض مشروع 

( يوما، إبتداء من نشر إعالن املنح 30الصفقة على اللجنة لدراسته إال بعد إنقضاء أجل ثالثين )

يوما(  15أيام( ولدراسته ) 10آلجال املحددة لتقديم الطعن )املؤقت للصفقة، هذا األجل يوافق ا

أيام(، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة الوالئية للصفقات العمومية بحضور  5ولتبليغ قرار اللجنة )



 

 دور هيئات الرقابة الخارجية في ضمان سالمة إجراءات إبرام الصفقات العموميةعنوان املقال: 

 - نموذجااللجنة الوالئية للصفقات العمومية  -
 

83 

ممثل املصلحة املتعاقدة بصوت إستشاري وذلك محافظة على حياد لجنة الصفقات العمومية 

 .19رفوعة أمامهاالوالئية حال دراستها للطعون امل

  سير وعمل اللجنة الوالئية للصفقات العموميةاملطلب الرابع: 

 247-15أشرك تنظيم الصفقات العمومية املعمول به حاليا واملنظم بموجب املرسوم الرئاس ي 

لجان الصفقات العمومية التابعة ملصالح املتعاقدة في القواعد املنظمة لسيرها وعملها، بحيث 

كامال لهذه القواعد، وضح من خاللها كيفية ممارسة هذه اللجان ملهامها  خصص قسما فرعيا

 الرقابية، مع تحديد آجال لكل إجراء رقابي.

 إجتماعات وجلسات اللجنة الوالئية للصفقات العموميةالفرع األول: 

من املرسوم الرئاس ي السالف الذكر التي تنص على " يعين أعضاء  166طبقا ألحكام املادة 

ة ... ، بموجب مقرر من رئيس اللجنة ... " فإن تعيين اللجنة الوالئية للصفقات العمومية يكون اللجن

بموجب مقرر من رئيسها واملتمثل في والي الوالية، هذا املقرر يعتبر تنصيبا للجنة حتى يمكنها مباشرة 

 عملها.

على سبيل اإلستشارة، كما تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة الوالئية للصفقات يمكنها أن تستعين، 

 .20بأي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها، شريطة أن يلتزم بالسر املنهي

-15من املرسوم الرئاس ي  191ينعقد إجتماع اللجنة الوالئية للصفقات العمومية طبقا للمادة 

كما يضمن حسن بمبادرة من رئيسها، أي الوالي أو ممثله؛ يسهر الرئيس على إدارة ملناقشات  247

 سير إجتماع اللجنة.

املشاركة في أشغال إجتماعات اللجنة الوالئية للصفقات العمومية تكون شخصية، أي ال 

يمكن مشاركة أي شخص كان من غير األعضاء املذكورين في التشكيلة املنصوص عليها في تنظيم 

التي  247-15املرسوم الرئاس ي من  191الصفقات العمومية، هذا ما أكدته الفقرة الرابعة من املادة 

تنص " يتعين على أعضاء اللجنة أن يشاركوا شخصيا في إجتماعاتها، وفي حال غيابهم أو حدوث مانع 

 لهم، ال يمكن أن يمثلهم إال مستخلفوهم ".

جاءت هذه املادة حازمة فيما يخص التمثيل الشخص ي لألعضاء، لكن طبيعة املسؤولية 

اء اللجان تجعل من املستحيل تحقيق الحضور الشخص ي الدائم لهم، واملناصب التي يشغلها أعض

 مما دفع باملشرع إلى التخفيف عنهم بالسماح لهم بإمكانية تمثيلهم من طرف مستخلفيهم. 
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 مداوالت اللجنة الوالئية للصفقات العموميةالفرع الثاني: 

القانوني املحدد في الفقرة ال تصح إجتماعات اللجنة الوالئية للصفقات إال ببلوغ النصاب 

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية واملتمثل في  247-15من املرسوم الرئاس ي  191الثالثة من املادة 

األغلبية املطلقة ألعضاء اللجنة، أما في حالة عدم إكتمال هذا النصاب تجتمع اللجنة من جديد في 

 تها مهما كان عدد الحاضرين.( أيام املوالية وتصح عندئذ مداوال8غضون الثمانية )

إذا كانت اإلجتماعات ال تعقد للمرة األولى إال بحضور األغلبية املطلقة فإن قرارات اللجنة 

 تتخذ دائما بأغلبية األعضاء الحاضرين على أن يكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل األصوات.

لصفقات من خالل تعيين رئيسها تتم دراسة ومعالجة امللفات املعروضة على اللجنة الوالئية ل

لعضو من أعضائها وتكليفه بدراسة امللف )سواء تعلق األمر بدراسة مشروع دفتر شروط أو مشروع 

صفقة أو مشروع ملحق(، ويسمى هذا العضو في هذه الحالة مقررا، هذا األخير ينهي دراسته للملف 

بامللف مع ذكر نتيجة التقرير التي تكون  بتقديم تقرير تحليلي عنه يوضح من خالله البيانات املتعلقة

إما قبول امللف كامال أو قبوله بتحفظات أو رفضه مع اإلشارة إلى أن هذه النتيجة ليست نهائية وإنما 

 تخضع ملناقشة اللجنة الوالئية.

في  247-15من املرسوم الرئاس ي  193وبهدف مساعدة املقرر على القيام بمهمته، فرضت املادة 

( أيام على األقل من إنعقاد الجلسة املخصصة 8رابعة إرسال امللف إليه كامال قبل ثمانية )فقرتها ال

 لدراسة هذا امللف.

 الكتابة الدائمة للجنة الوالئية للصفقات العمومية الفرع الثالث: 

ال يتأتى للجنة الوالئية للصفقات العمومية أداء مهامها بشكل نظامي وفعال إال بمساعدة 

 الكتابة الدائمة. 247-15اللجنة والتي سميت بموجب املرسوم الرئاس ي أمانة 

من املرسوم الرئاس ي املذكور سابقا فإن الكتابة الدائمة للجنة  199فتبعا ألحكام املادة 

الوالئية للصفقات العمومية موضوعة تحت سلطة رئيسها أي تحت سلطة الوالي وهي تتولى أساسا 

 تالية:القيام باملهام املادية ال

 التأكد من أن امللفات املقدمة من قبل املصلحة املتعاقدة كاملة؛ -

تسجيل امللفات وكذا أي وثيقة تكميلية وتسليم مقابل ذلك وصل إستالم إلى املصلحة  -

 املتعاقدة؛

 إعداد جدول األعمال؛ -

 إستدعاء أعضاء اللجنة وممثلي املصلحة املتعاقدة واملستشارين املحتملين؛ -

 ت إلى املقررين؛إرسال امللفا -



 

 دور هيئات الرقابة الخارجية في ضمان سالمة إجراءات إبرام الصفقات العموميةعنوان املقال: 

 - نموذجااللجنة الوالئية للصفقات العمومية  -
 

85 

إرسال املذكرة التحليلية ملشروع الصفقة أو مشروع امللحق والتقرير التقديمي إلى أعضاء  -

 اللجنة؛

 تحرير التأشيرات واملذكرات ومحاضر الجلسات؛ -

 إعداد التقارير التفصيلية عن النشاط؛ -

 تمكين أعضاء اللجنة من اإلطالع على املعلومات والوثائق املوجودة لديها؛  -

 .تابعة رفع التحفظات غير املوقفة باإلتصال مع املقرر م  -

مما سبق يمكن التأكد من الدور التنسيقي الذي تلعبه الكتابة الدائمة مما يسهل وبشكل 

فعال عمل اللجنة الوالئية للصفقات العمومية في دراسة ومعالجة امللفات املعروضة عليها واملقدمة 

 من قبل املصالح املتعاقدة.

 الثالث: نتائج رقابة اللجنة الوالئية للصفقات العموميةاملبحث 

تعتبر اللجنة الوالئية للصفقات العمومية وهي تمارس مهامها الرقابية على الصفقات الداخلة 

في إختصاصها مركز إتخاذ القرار في مجال رقابة الصفقات العمومية املعنية بها، وهو ما أكدته املادة 

، حيث تتوج هذه الرقابة بمنح التأشيرة أو رفضها من طرف هذه 247-15من املرسوم الرئاس ي  195

 اللجنة.

من نفس املرسوم الرئاس ي على " يجب على املصلحة املتعاقدة أن تطلب  196كما نصت املادة 

إجباريا التأشيرة، وتفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على املصلحة 

واملراقب املالي واملحاسب املكلف ... "، ومن هنا تبرز أهمية الرقابة التي تقوم بها لجنة املتعاقدة 

 .21الصفقات الوالئية والتي تكمن في مدى إلزامية تأشيرتها إلتمام عملية إبرام الصفقة وتنفيذها

 منح التأشيرةاملطلب األول: 

و مشروع ملحق من طرف إن دراسة امللف الكامل ملشروع دفتر شروط أو مشروع صفقة أ

 اللجنة الوالئية للصفقات ينتج عنه منح التأشيرة والتي قد تكون شاملة أو مصحوبة بتحفظات. 

 منح التأشيرة الشاملةالفرع األول: 

إن التأشيرة التي تمنحها اللجنة الوالئية للصفقات تعبر عن إرادة هذه األخيرة، وهي تعتبر أهم 

ية على إبرام الصفقات العمومية، حيث تملك هذه اللجنة الحرية في خطوة في عملية الرقابة القبل

من املرسوم السالف الذكر التي تنص على " ... يمكن اللجنة  195منح التأشيرة أو رفضها وفقا للمادة 
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أن تمنح التأشيرة أو ترفضها ... "، فبعد دراسة امللف والتأكد من أنه كامل ويستوفي الشروط 

 للجنة منح التأشيرة التي تعتبر تصرفا قانونيا لها.القانونية تقرر ا

 منح التأشيرة بتحفظاتالفرع الثاني: 

تمنح لجنة الصفقات الوالئية التأشيرة الشاملة عندما يكون امللف املعروض عليها كامال، أما 

إذا شابه نقصان أو بعض األخطاء يمكن للجنة أن تمنح التأشيرة لكن بتحفظات والتي قد تكون 

 قفة أو غير موقفة، وفضا عن ذلك يمكن للجنة تأجيل مشروع امللف إلستكمال املعلومات.مو 

 منح التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفةأوال: 

، يمكن للجنة الوالئية للصفقات العمومية أن 247-15من املرسوم الرئاس ي  195طبقا للمادة 

بموضوع مشروع دفتر الشروط أو  تمنح تأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة، وذلك عندما يتعلق األمر

الصفقة أو امللحق، ويتعين حينئذ على األمانة الكتابة الدائمة للجنة متابعة رفع هذه التحفظات 

باإلتصال مع املقرر املكلف بدراسة امللف، وال يمكن في هذه الحالة للصفقة أن تدخل حيز التنفيذ 

علقة على شرط واقف، وهو إزالة التحفظات إال بعد تصحيح العيب وإزالته، ألن التأشيرة تكون م

 .22املوقفة من طرف املصلحة املتعاقدة املعنية بالصفقة

 منح التأشيرة مرفقة بتحفظات غير موقفةثانيا: 

هناك نوع آخر من األخطاء والعيوب التي توجد في امللفات التي تعرض على اللجنة الوالئية 

أشيرة مرفقة بتحفظات غير موقفة، وهذا عندما ترتبط للصفقات العمومية، والذي يترتب عنه منح ت

هذه العيوب بالشكل، ففي هذه الحالة يمكن للصفقة أن تدخل حيز التنفيذ لكن مع ذلك يجب رفع 

التحفظات الشكلية بالتنسيق بين مسؤول الكتابة الدائمة للجنة وكذا املقرر الذي عهد إليه دراسة 

قائما هو ما املقصود بشكل الصفقة؟ فاملشرع لم يعين معيارا هذا امللف، لكن التساؤل الذي يبقى 

 .23أساسيا لتحديده

 تأجيل مشروع امللف إلستكمال املعلوماتثالثا: 

إضافة إلى إمكانية اللجنة الوالئية للصفقات في عدم منح التأشيرة الشاملة بسبب وجود 

حيث تقرر بشأنها تأجيل مشروع تحفظات إال أن هناك حالة أخرى ال تمنح فيه التأشيرة شاملة 

امللف إلستكمال املعلومات، ويحدث هذا في حالة وجود نقص بعض الوثائق الهامة والضرورية في 

 ملف الصفقة، والتي تقع حائال دون تمكن اللجنة من دراسة امللف بشكل كامل.

 رفض التأشيرة واآلثار املترتبة عن ذلكاملطلب الثاني: 

على " ... يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو  247-15رسوم الرئاس ي من امل 195نصت املادة 

 ترفضها، وفي حالة الرفض يحب أن يكون هذا الرفض معلال ".
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 رفض منح التأشيرة الفرع األول: 

إنطالقا من نص املادة، يمكن أن نستنتج أن رفض منح التأشيرة من قبل اللجنة الوالئية 

 :24مجموعة من األركان، تتمثل فيما يليللصفقات العمومية يقوم على 

 أوال: السبب

يعود سبب رفض منح التأشيرة إلى قيام حالة قانونية تعاينها اللجنة من حيث وجود مخالفة 

للتشريع      و/أو التنظيم املعمول بهما للصفقات العمومية مهما كان مصدرها وهو ما تؤكده الفقرة 

 الثالثة من املادة السالفة الذكر.

 ثانيا: اإلختصاص

حتى يكون رفض منح التأشيرة من قبل اللجنة الوالئية للصفقات العمومية مؤسسا يجب أن 

يراعي قواعد اإلختصاص الشخص ي )مراعاة الحدود املالية والهيئات الخاضعة للرقابة املنصوص 

قواعد (، كما يجب أن يراعي هذا الرفض 247-15من املرسوم الرئاس ي  173عليها في املادة 

 ( يوما إبتداء من إيداع امللف كامال لدى كتابة اللجنة.20اإلختصاص الزمني واملقدر بـعشرين )

 ثالثا: الشكل واإلجراءات

من التنظيم السالف الذكر تبليغ رفض منح التأشيرة  195تقتض ي الفقرة السابعة من املادة 

( أيام من إنعقاد الجلسة، كما 8ة )للمصلحة املتعاقدة والسلطة الوصية علها في أجل أقصاه ثماني

يجب على اللجنة الوالئية أن تفرغ هذا الرفض في شكل مقرر )وثيقة مكتوبة( وهو ما يظهر جليا في 

 من نفس املرسوم الرئاس ي. 199املهام املادية التي تقوم بها كتابة اللجنة املنصوص عليها في املادة 

 رابعا: املحل

نح التأشيرة يتمثل أساسا في عدم تنفيذ الصفقة، أي عدم ترتيب إن اآلثار املترتبة عن رفض م

 أي إرتباط تعاقدي بين املصلحة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد معها.

 خامسا: الهدف أو الغاية

بالنظر إلى أسباب رفض منح التأشيرة، وهو مخالفتها للتنظيم و/أو التشريع املعمول بهما، 

تمثل في الحفاظ على مبدأ املشروعية وإحترامه من طرف املصلحة يتضح لنا الهدف هذا الرفض وامل

املتعاقدة من حيث إحترام القواعد القانونية املتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، تكريسا لدولة 

 الحق والقانون.
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 اآلثار املترتبة عن رفض منح التأشيرةالفرع الثاني: 

، يتضح تماما أن الكلمة األخيرة 247-15اس ي رقم من املرسوم الرئ 200بالرجوع إلى نص املادة 

من نفس املرسوم  4في إبرام الصفقة العمومية تعود للمصلحة املتعاقدة واملحددة في املادة 

، فقد خول املشرع لهذه الهيئات صالحية تتمثل في تجاوز التأشيرة حيث أن تنظيم 25الرئاس ي

وضرورات املصلحة العامة والتسيير اإلداري الصفقات العمومية رخص هذه الصالحية إلعتبارات 

الحسن، األمر الذي يجعل من رقابة اللجنة الوالئية للصفقات العمومية مجرد رقابة قبلية وليس 

 إختصاصا بإبرام الصفقة.  

، فقد أحاطه تنظيم الصفقات العمومية 26ونظرا لخطورة مقرر التجاوز على مبدأ املشروعية

 فيما يأتي:بجملة من القيود، تتمثل 

، فإن املخول لهم قانونا إتخاذ مقرر 247-15من املرسوم الرئاس ي  201و  200طبقا للمادتين  -

تجاوز تأشيرة اللجنة الوالئية هم الوالي، رئيس املجلس الشعبي البلدي ومسؤول الهيئة 

من نفس  4العمومية املحلية وهم نفسهم املخول لهم إمضاء الصفقة وإبرامها طبقا للمادة 

 التنظيم؛

يشترط لصحة مقرر التجاوز أن يكون معلال ومسببا، وأن ينبني على تقرير من املصلحة  -

 املتعاقدة؛

، فإنه على املصلحة 247-15من املرسوم الرئاس ي  201تطبيقا للفقرة الثانية من املادة  -

ممثال في املتعاقدة تبليغ نسخة من مقرر التجاوز إلى مجلس املحاسبة، الوزير املكلف باملالية 

سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام واملفتشية العامة للمالية إضافة 

 إلى مجلس املحاسبة وكذا اللجنة الوالئية للصفقات العمومية؛

من املرسوم الرئاس ي املذكور سابقا، فإنه ال يمكن إتخاذ مقرر  202مراعاة ألحكام املادة   -

ة املعلل لعدم مطابقة األحكام التشريعية )قانون الوالية أو التجاوز في حالة رفض التأشير 

قانون البلدية مثال(، في حين يمكن إتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة املعلل لعدم 

 مطابقة األحكام التنظيمية؛

( يوما، إبتداء من 90ال يمكن إتخاذ مقرر تجاوز التأشيرة ألي سبب كان بعد أجل تسعين ) -

 تبليغ رفض التأشيرة.تاريخ 
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 مدى فعالية رقابة اللجنة الوالئية للصفقات العموميةاملبحث الرابع: 

إن دراسة مدى فعالية الدور الرقابي للجنة الوالئية للصفقات العمومية ال بد أن ننظر إليه 

ار الرقابة من جانبين أولهما واجبات أعضاء اللجنة أما الثاني فيتعلق بالصالحيات املمنوحة لها في إط

القبلية للصفقات العمومية التي تبرمها الهيئات العمومية والتي تدخل ضمن إختصاصات هذه 

 اللجنة.

 واجبات أعضاء اللجنة الوالئية للصفقات العموميةاملطلب األول: 

في القسم  247-15على غرار سائر لجان الصفقات العمومية، فقد حدد املرسوم الرئاس ي 

لقسم الثاني الواجبات امللزمة ألعضاء اللجنة الوالئية للصفقات العمومية والتي الفرعي الثالث من ا

 يمكن ذكرها في النقاط التالية:

 الحضور الشخص ي في اللجنةالفرع األول: 

فإن إجتماعات اللجنة الوالئية  247-15من املرسوم الرئاس ي  191تبعا ألحكام املادة 

األغلبية املطلقة ألعضائها، ما يبرز أهمية حضور كل للصفقات العمومية ال تصح إال بحضور 

 األعضاء للمشاركة في أشغال الجلسات التي يتولد عنها إتخاذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

كما أن ما يميز هذه املشاركة هو الطابع الشخص ي لها، وهو ما أكدته نفس املادة السالفة 

ضاء اللجنة الوالئية للصفقات باملشاركة الشخصية في الذكر في فقرتها الرابعة والتي تلزم أع

إجتماعاتها، على أن يمثلهم مستخلفوهم دون غيرهم في حالة وقوع مانع لهم، األمر الذي يجعل رقابة 

 اللجنة محصورة في عدد من األعضاء املعرفين بأسمائهم وصفاتهم.

 املشاركة في العمل الرقابي الفرع الثاني: 

من خالل نظام عمل اللجنة الوالئية للصفقات العمومية الذي حدده  تتم هذه املشاركة

تنظيم الصفقات العمومية، والذي يتم من خالله إستجابة العضو إلى التكليف الذي يتلقاه من 

 رئيس اللجنة بتحضير وتقديم تقرير تحليلي عن ملف معين مدرج في جدول أعمال اللجنة.

امللف وإعداد التقرير التحليلي للملف يتلقى هذا امللف وبهدف تسهيل مهمة املقرر في دراسة 

( أيام على األقل من إنعقاد اإلجتماع 8كامال ومرفقا بالوثائق واملستندات األساسية قبل ثمانية )

 .27املخصص ملناقشة ذلك امللف

 اإللتزام بالسر املنهيالفرع الثالث: 

اإللتزام بالسر املنهي وذلك على كل  على وجوب 247-15من املرسوم الرئاس ي  194نصت املادة 

شخص يشارك في إجتماعات اللجنة الوالئية للصفقات العمومية بأي صفة كانت، ولعل هذا 
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الواجب يرمي إلى حماية مصلحة األفراد الشخصية وأسرارهم الخاصة من جهة وضمان الثقة بين 

 .28املستفيد من خدمات اإلدارة وبين املوظف العام من جهة أخرى 

 15املؤرخ في  03-06تجدر اإلشارة إلى أن واجب اإللتزام بالسر املنهي قد نص عليه األمر 

املتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية، كما إعتبر إفشاءه من  2006جويلية سنة 

 .29األخطاء املهنية من الدرجة الثالثة

 للصفقات العموميةمحدودية فعالية رقابة اللجنة الوالئية املطلب الثاني: 

إن اإلختصاص األصيل للجنة الوالئية للصفقات العمومية هو رقابة مطابقة مشاريع دفاتر 

الشروط والصفقات واملالحق التي تدخل في إختصاصها للتنظيم والتشريع املعمول به لتنتهي هذه 

ودية في فعاليتها وذلك الرقابة بمنحها التأشيرة، إال أن الدراسة املعمقة لهذه الرقابة أظهر لنا محد

 من املرسوم الرئاس ي املذكور سلفا. 201و  200، 196بالنظر إلى ما جاءت به املواد 

 عدول املصلحة املتعاقدة عن إبرام الصفقةالفرع األول: 

على " ... وإذا عدلت املصلحة املتعاقدة عن  247-15من املرسوم الرئاس ي  196تنص املادة 

كانت موضوع تأشيرة من قبل، فإنها يجب أن تعلم اللجنة املختصة  إبرام إحدى الصفقات التي

 ..."..بذلك

هذه املادة تشير إلى النهاية غير الطبيعية للصفقة، وذلك بفسخ العقد من طرف اإلدارة 

باإلرادة املنفردة بسبب مقتضيات املصلحة العامة، فمما سبق يتبين لنا أن رقابة اللجنة الوالئية 

ية تغدو ذات فعالية نسبية في ظل كل األشواط التي مرت بها الصفقة )تحضير، للصفقات العموم

طرح للمنافسة، إستقبال املترشحين، إختيار املتعامل املتعاقد معه( والتي خضعت لرقابة الخارجية 

 اللجنة لتأتي املصلحة املتعاقدة في نهاية األمر لتعلن عدولها عن اإلبرام.

 التجاوز على رفض منح التأشيرةتأثير مقرر الفرع الثاني: 

على إمكانية إتخاذ مقرر تجاوز التأشيرة في  201و  200كما سبق ذكره فقد نصت املادتين 

حالة رفضها من قبل اللجنة الوالئية للصفقات عندما يتعلق سبب الرفض بعدم مطابقة األحكام 

 هذه اللجنة. التنظيمية، وهو ما يشكل إضعافا كبيرا ملهمة الرقابة التي تمارسها

وقد ال ينتهي األمر عند هذا الحد، بل تتواصل اإلمتيازات في هذا املجال والتي منحها املشرع 

كمقرر التغاض ي الذي يصدره اآلمر بالصرف في  للسلطة املكلفة باملصادقة على الصفقة العمومية

كانية تسخير اآلمر بالصرف حالة رفض املراقب املالي منح التأشيرة على اإللتزام بالنفقة، إلى جانب إم

للمحاسب العمومي وذلك تجاوزا لرقابته في حالة رفضه لدفع النفقات املتعلقة بالصفقة 

 .30العمومية
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 : خاتمة

بعد كل ما أوردناه عبر هذا املوضوع، تولدت لدينا جملة إستنتاجات وجملة إقتراحات 

اللجنة الوالئية للصفقات العمومية من وتوصيات رأينا على ضرورة العمل لتنفيذها تدعيما لرقابة 

 جهة وحفاظا على املال العام من جهة أخرى، وفيما يلي بيان ذلك:

 اإلستنتاجات:

الرقابة القبلية الخارجية التي تمارسها لجان الصفقات العمومية لها نظام قانون محدد،  -

الصفقات هذا النظام عرف تطورا ملحوظا عبر مختلف النصوص املتعاقبة واملتعلقة ب

 العمومية.

تعتبر التأشيرة التي تمنحها اللجنة الوالئية للصفقات العمومية من النتائج التي تعكس رقابة  -

 هذه اللجنة وهي إلزامية تطلبها املصلحة املتعاقدة قصد إستكمال إبرام الصفقة وتنفيذها.

والغموض الذي املتعمق لدراسة رقابة اللجنة الوالئية للصفقات العمومية يكتشف التعقيد  -

يكتنف هذه الرقابة، إضافة إلى تجاوز منح التأشيرة في حالة رفضها الذي يمكن للمصلحة 

 املتعاقدة إتخاذه وهو األمر الذي يحد من فعالية الدور الرقابي لهذه اللجنة.

تتميز تشكيلة اللجنة الوالئية للصفقات العمومية بمشاركة املنتخبين فيها إال أن مشاركتهم  -

ه اللجنة تبقى جد محدودة أو تكاد تكون معدومة، باإلضافة إلى عدم إشتراط املشرع في هذ

لشرط الكفاءة ألعضاء لجان الصفقات العمومية بصفة عامة واللجنة الوالئية للصفقات 

 بصفة خاصة.

 اإلقتراحات والتوصيات:

يق تكوينهم ضرورة تفعيل دور املنتخبين في لجنة الصفقات العمومية الوالئية وذلك عن طر  -

 وتحسين مستواهم في هذا املجال.

ضرورة اإلرتقاء بالدور الرقابي للجان للصفقات العمومية بصفة عامة من رقابة املطابقة إلى  -

 رقابة األداء ونوعية التسيير.

املتضمن  247-15اإلسراع بإعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية للمرسوم الرئاس ي رقم  -

وتفويضات املرفق العام، وذلك إلزالة الغموض والبس عن كثير تنظيم الصفقات العمومية 

 من النقاط التي يتضمنها.
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     ملخص
و رالسددددت ير  لددددل ر تع  دددد  ر ع دددد     رأل دددد  تح يدددد   رإلجب  يدددد  رإلجددددير ر يعددددش ر اددددري ر ع دددد     دددد   

ر اددري  إار  إلددت جيددمي    تلددر ر تاددير   ر دد ر ا   عقددت هدد ر ر ع دد    ددش    رإلجددير هدد ر  يهددش بحيدد  

ر ع ددددد    إلعدددددبه ر و رددددد  جهددددد   و ك دددددق  ددددد  مجددددد  ار ددددديت ر ل يددددد  ر ع   يددددد  و اددددد     رسدددددت ير  ر عددددد  ب  

 رإلقدشره مد  يتدتل ه عردش   ش  ر تعد  ل   لدل ر ع د    ر طم نير ر ع   ي  و  رع ر ض  ب  اح ي    لث   

عقددددت معددددد   ع  لددددد  ع   يدددد  راليدددددبي رددددد  ر عقددددت ر  إدددددعي  ر   ي ددددد   لع دددد   و ال عدددددتت ك دددددق إال ب الااددددد   

ور  فدددل ر ع ددد      ددد  ق  ددد    ر ددد ه ر ادددري ر عيعددد  او ر  ح  يددد  لدددل عمليدددد   رأل رضددد  بماددد  س  يدددس 

تم دددح بةميددد  عقدددت ر  إدددعي  ر   ي يددد  و ر   ن نيددد   لع ددد   ب رسدددط  ر دددشر   ر ع ددد    ر ددد   ع رإلراددد  

ق ن ني  او ا او    طل د  لدل  حتد رف  رود     ر د  عليرد  يمت ااد   عمليد  افضدي  هد ر ر ر د ه عد  

ن  ه ر اري ر شخص   رمل ف   ب ملخ يي ور    غ  ب     ريترفه ر غم ض وب  تد لل ر عيد . ع علمد  ر  

ع  دد  لددل رنكدد ل  دد  ر عمليدد   ر ف رألار او  هدد ه لددل عمليدد  ر تطر دد  ر ع دد     ر دد   يعت دد   رأل رضدد   يددس 

 عتت ر ت سيس ر ع     وب  ت لل رست يرج ر شر اي ر ع   ي ع  مس سر ر ي ي  ور ت  عقت 

 عرأل رض  ر اري ر ع    ؛ ر ل ي  ر ع   ي ؛ ر شر   ر ع    ؛ ر  يش؛  يس  الكلمات املفتاحية:
 

                                           

  :ط/اعسعشرو  ن عيnadirtaifouri@yahoo.com 
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Abstract: 
  The Real estate register is contained as mandatory procedures to ensure secure 

and stable land transactions. This  procedure aims at recording all actions related 

to property at the  real- estate department so as to inform  all- thus, it would be 

easier to organize property ownership, to ensure property transaction stability , 

and to prevent any kind of speculation  in order to consolidate the confidence and 

quietness of real - estate traders-  this will imperatively lead to an immediate 

access to the real satiation of property at any real estate transactions according  to 

the land surveying services and land registration. 

   Ocular real estate registering system has got a key role in claiming the real and 

legal situation of property through the real estate book which is fitted with au 

almost absolute legal force in its content- As specialists, we are obliged to foster 

this system in prochoice, of the individual registering system which is exposed to 

all kinds of risks and uncertainty and thus to lots of deficiencies. 

    Cadastral work has an important role in the Real estate clearance process. It's 

the most efficient instrument in surveying land which is the basis on which all 

property is established and a real estate mark is delivered.  

key words: real estate publicity؛Real Estate Property؛ WordPad Real Estate؛ 

Record؛ Land surveying. 
 

 مقدمة: 

ا رددددي مهميدددد  ر ع دددد    دددد  وددددب  ر  يمدددد  ر   ن نيدددد  ر تدددد  من يردددد  ر ادددديي  دددده و ر اددددغ   رأل ددددخ          

ب يتتدددد به ب عتبدددد  ف ر ادددد و  ر ب قيدددد  رب ددددش   دددد  احادددد  ر شددددخ  عدددد  ع دددد  ر  يث دددد   ب ددددش   دددد  عودددد   

  ادد    هدد ر ر ع دد  ر  ك دد     يددد  غريدد  ردد  ا ر  هدد   بتظددت بعددد  رإل تدد    ون ددير  خطدد    ر تادددير  

ر دد ر ا  عقددت ر ع دد   جدد   ر تاددييع   ر  إددعي  ق يبدد  ولددل   ددش  ه  ر ادديي ر م ر ددي   ب  رعددش ق ن نيدد  

آ ددددي  اتعلدددد  لددددل ج هيهدددد  بتحشعددددش ر ر دددد ه ر  دددد ن  ف ر دددد   عح ددددت ر ل يدددد  ر ع   يدددد  لددددل ر م ر ددددي   يدددد  

م ر دددي  رددديض مصدددبحل الدددق ر   رعدددش رب دددي  بمث بددد  ر تدددي ج ر ريدددع   م عددد  ر ع ددد    يمددد  م  ر اددديي ر 

ج ن     ر يسمي  عقت   ر  ر تادير   ر د ر ا  عقدت ر ع د    يصد   رده السدت ير  ر تع  د  بد   ر رد   

لدل  كدد   ر عد  ب  ر ع   يدد  ال وبدد  رب ادل ر اددولي  ر دديي  ر دشررع إلددت ر تع قددش إكر جعلد  رأل ددي بمع  لدد  

 مدددد   لع دددد  ر  رنطبقدددد   دددد    إدددد عر  ر ع دددد  ر  و   دددد ي ع   يدددد  عيحيدددد   دددد  ق جدددد    رأل ودددد ه  ر ر

ر ت ر   ر ش ف رلت غ ع  ر يرسيت ر ترفي ع  ر بعا   ور ترد ري  هرد  وهرد ن   هد   د  جعلد  بتيدمي  ر ع د   

و  هدد   دد  اضددم  ر اددري ر ع دد    و يددس رأل رضدد    يمدد  مولددت ر ادديي ر ددش ف لددل بدد . رإلربدد   مهميدد  ب  غدد  

 ع   يد   يد   درمل ر اديي ر  ميد  ر طل د   لدش ي  ر  تد  ف  لع       وب  ر تاشا لل إرب   ر ل ي  ر
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السيم    ه  ر يسم     ه ف ر   رعش ج    إلسع   ر ع  ب  ر ع   ي  و م ع ه     رالعتشر ر   د  

جرددددد  وام ددددد   ر شو ددددد  ومجر اهددددد   ددددد  م وددددد ه  ق ب هددددد  عقدددددت ر تددددد ي ر ع   يددددد   غيددددد   ردددددع ر ضددددد  ب  ر غ ددددد  

   ر   ددد ي ر عيحيددد  ر ع   يددد  او   ق بددد  ر شو ددد   مددد  ع  اددد  عليددده ياددد    اددديوع    مددد  جتدددممل إلدددت رنت ددد

ر ر لعددد   ر ع   يددد  ويددد ر ئدددتو ر مدددير ت ر ددد ر ا  عقدددت ر ع ددد    ددد  جعدددش  وابشعدددش رأل ددد ر  ر عم  يددد   مددد  

يتدددت ج  عقدددت ر شو ددد  ر  اضدددع عدددشه  عقدددت  ددد  اادددي  ور ا عقدددت ع ددد   رحيصدددر    هددد  عقدددت  تددد  سددد   

ولفدد  ب نت دد   ر ل يد  ابعددو ر ادديي  تدد    وجد . إوضدد ي ر تاددير   ر ع   يدد  إلددت ر يررد  ر عم  يدد   ر 

 1975سدتتم    26ر در   لدل  58/75 د  رأل دي  793عملي  رإلئر   ر ع د    و هد   د  ميشاده رعدب ر د ا  

  ر تضددم  ر ت ردد   ر ددش ف ور تدد  رعت دد   م  ر عدد  ب  ر ع   يدد  اودد   غ دد  ن ردد    تددو ريمدد  بدد   رأليددير

ر تع قددددش  إال بميرعدددد   إجددددير ر  ر اددددري ر ع دددد     وجعت دددد  هدددد ف ر دددد ا  ر تدددد  احتمدددد  إلددددت ر اددددييع  ر ع  دددد  

(commun  droit)   قددش مئدد    ألهميدد  ر اددري ر ع دد    بدد  يغت  دد  م  هدد ر ر ددر   دد   لددل بشرع ادده ال

 74/75صشو  رأل دي  ع فف  تر يت ر ل ي  ر ع   ي  و    ر  شث ر رت ر    اتر ف ر ايي  عش ك ق ه 

ر تضددددددم  إعددددددشرا ر يدددددس رأل رضدددددد   وا سدددددديس ر يددددددم  ر ع دددددد    ي  دددددد  م   1975ندددددد رم   12ر دددددر   لددددددل  

 كم عدددد   دددد  ر ر لعدددد   ر تدددد  اح مردددد  ق رعددددش ر ت ردددد   ر ددددش ف ر تدددد  ال عم دددد  ر  تددددت ر هدددد  إال بم جدددد  

الستغب   م  اطل   عش م و ه رأل ي ر تعل  بميس رأل رض   وا سيس ر يم  ر ع     ب  م ر ي  عش ر

ر رددددش    هددد  ار ددديت ر  فددددل ر ع ددد    و عدددد   1ك دددق ر يجددد ي إلددددت ر تر ددديت لدددل إصددددشر   يرسددديت ارفي عددد 

رال تمددد   لدددل ر عددد  ب  ر ع   يددد  وب  تددد لل رمل  ر ددد  عقدددت رسدددت ير  ر   ددد ي ر عيحيددد  بددد  يغت  ددد  ر  رمددد  

 1971ندددد رم    18ر ددددر   لددددل  73/71مور ددددي   نددددل قددددش صددددش   قبدددد  ر ت ردددد   ر ددددش ف السدددديم  رأل ددددي  قددددت 

ر تعلددد  باربددد    ددد   1973عرددد عي  5ر دددر   لدددل  32/73ر تضدددم  قددد ن   ر ثددد    ر   رعيددد  ور يسددد ه  قدددت 

 ر ل ي  ر خ ص ع

ورنطبقدددد   دددد  ك ددددق ردددد   ن دددد ه ر اددددري ر ع دددد    هدددد  رألار  ر   يددددش   رفدددد ك ر تاددددير   ر دددد ر ا  عقددددت      

ر ع دد    مدد  عددشرعر  بدد   نبحدد  لددل هدد ر ر  إدد ي  دد  وددب  احشعددش ن دد ه ر اددري ر ع دد    ر دد   هدد  لددل 

ه   ي تددده عمددد  رعددد  ر ردددش   رددده جيدددمي    تلدددر ر تادددير   ر ع   يددد  بددداار   ر ادددري ر ع ددد    ألعدددب 

ر و ردد  جهدد ر رإلجدددير   مدد  ما  إلدددت اطدد   هدد ر ر ر ددد ه رلددت شرددد   ن دد     مس سددي    ادددري ر ع دد    وهمددد  

ن دد ه ر اددري ر شخصدد   ر دد   يعتمددش مس سدد  عقددت ر   ددق  لع دد   لددل عمليدد  ر اددري م دد  ر ر دد ه ر دد   هدد  

مش عقت بي ند    ح   ه ف رمل  إي  ه  ن  ه ر اري ر عيع  ر    ه  ع س ر ر  ه رألو  ي    رنه يعت

ر ع ددد   ي سددد   لدددل عمليددد  رإلئدددر   ر ع ددد   ع وعليددده رددد   ا رسدددتر  اتمحددد    ددد   ن ددد ه ر ادددري ر عيعددد  

واو ف يدد ار   لتددلت لددل ر عدد  ب  ر ع   يدد   يدد  قتددمر  هدد ر ر  إدد ي إلددت  بحثدد   رألو  سددرتر و  ريدده 
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  ن دد ه ر اددري ر عيعدد  لددل   إدد ي   هيدد  ر اددري ر عيعدد ع م دد  ر بحدد  ر ثدد  ف ر ااددر ف  لتددشقي  لددل او 

  م ع  ر ع  ب  ر ع   ي  ر خ ص  ب  او  ر    سن رف لل ر بحث   ر ت  ي   :

 املبحث األول: ماهية نظام الشهر العيني

اتكقت مهمي  ن  ه ر اري ر عيع     وب     ييسه ر ايي ر م ر ي     ق رعش ق ن ني  وار يميد       

ت غددير  ر عيدد . ر تدد  رع دد   ن دد ه ر اددري ر شخصدد    دد  ق عليردد  م  إلنكدد   هدد ر ر ر دد ه ر دد   جدد   عقدد

نحشا ر اولي  ر تعل   ب إلئر   ر ع     لل ر طل  رألو  رمعي   ر تفيق  ب   ن  ه ر اري ر شخصد   

ون  ه ر اري ر عيع  لل ر طل  ر ث  ف رت نتعديض لدل ر طلد  ر ث  د   م دحر  ن د ه ر ادري ر عيعد  وك دق 

 ت لل: ت  ر تفاي  ر 

 املطلب األول: الشكلية املتعلقة باإلشهار العقاري 

ر  غ  بي  ر   رن   ر  إعي  ريإل ه ف ر اولي  ي ار     قيد  ر  يد   رالقتاد اع  ورنتع ئدر      

وار ددديت ر ل يدددد  ر ع   يدددد  و جشدددميع رالسددددتثم   ر ع دددد     لمتدددد هم  لدددل ر ترميدددد  رالقتادددد اع  ر  يريدددد  

شو ددد  هددد  ا جيددده رالقتاددد ا ب رسدددط  رددديض هددد ف ر ادددولي  و ام ددد  مجرددد   رمددد  ر تددد ال رألس سدددي   ل

ر شو ددد   ددد   يرقبدددد  ر عددد  ب  ال بددد  ر ددددش ا ددد ه ر شو ددد  ب   ددددش  ددد   عددد  ر عدددد  ب  ر تددد  ال اتم  دددد و و 

   د  ق ع د    عد  رب ر   د   وصدر ر ادولي  ب ظهد  ر  ردي 2ر ت جر   ر تي سد  رالقتاد اع   لشو د 

ف و هل ر تعب   ر  ا  ع  إ را     يا  ن لل احض   ر عم  ر  د ن  ف و إبير ده  ر خ  جل  لعم  ر   ن  

ر إل را  هل جد هي ر تادي  و ر ادو  هد  إوديرج هد ف رإل را  إلدت ر خد  ج  ررد  ير عد  عد  ر    د  ر د   

ع إدددع ريددده ر عمددد  ر  ددد ن  ف وب  تددد لل ال ع جدددش ر  عمددد  قددد ن  ف ع  اددد  عليددده مرددد   او  م  ع ردددي  اددددو  

وعرش     نل ر اولي  مس سي  لل إ ا   رهدت ر تادير   ر   ن نيد   د   رد   د  واد    جعلدل  3 ع  

 ك الاهدد   تتددع  و صدد  ه   تعددشا  ومغيرإددر   تر عدد  وك ددق  دد  وددب  ر اددولي  ر ب ئددي  و ر اددولي  

ب     دد  ق عددي  ر ف دده ر  ددد ن  ف رندده لددل    دد  ر عددشره  يددد  ر اددولي  ر ندده ع  ادد  عل هدد  بطددد4غ دد   ب ئددي 

   ي  ددد  م  ر عددد  ب  ر ددد ر ا  عقدددت ر ع دد  ر  السددديم    هددد  ر ر قلددد   لمل يددد  و يددد  ق 5ر تاددي  ر  ددد ن  ف

ر تاير   ر   ن ني  او   ب يل  إكر  دت عدتت  يرعد   إجدير ر  ر ادولي   د  ا ريد  ر تادي  ر  د ن  ف و 

ر  و ددد  ئددديوط اتطل هددد  جيدددميله  دددش  إار   ر تيدددمي  و ئدددريف لدددل رمل  ر ددد  ر ع   يددد  ب  حتدددب   لع ددد   

  تضي   ر اولي  ر ب ئي  وغ    ب ئدي  رداكر ر عدش ل هد ف رإلجدير ر ع رمد  ر ف رد   لدل ر م ر دي  د  

ب اددد   إ  ر يددد   1  دددي   324علددد  عقدددت ر اددديي ر م ر دددي  ر دددش ف وعردددش   جددد    ت إددديمل قدددير   ر ددد ا  

  ئدددديط جدددد هي  لددددل ر تاددددي  ر يسددددمي  لددددل ر تاددددير   ر   ن نيدددد   يدددد  جدددد   ا ييددددش ر يسددددمي  ب عتب  هدددد
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  وهدد  لددل  ر يردد    قددر سددليت عتفدد   ددع نيدد  ر ادديي ر ددش ف لددل 6و دديس  كدديا وسدديل   دد  وسدد    رإلربدد  

 ريض ر اولي  إل ا   ر تاير   ر   ن ني  احل ي  ل  ر بطب ع

ر   ن نيددد   وا ردددي هددد ف ر ادددولي   ددد   7رعت  هددد   عددد  ر ت ااددد   مظهددد   ددد  قبيددد  ئدددولي  ر علريددد 

ئر   ر    عو   إ   لل ر ع  ب  ر ع   ي   رو ريم  عتعل  ب  تادير   ر تك  يد  كر  رألهميد  وب  رإل 

  وإ ادددد   ر   دددد ي ر عيحيدددد  8ر ب  غدددد    دددد  ر ي دددد    رألس سددددي  ر تدددد  ا دددد ه عل هدددد  رنت دددد   ر ل يدددد  ر ع   يدددد 

ر ت ريد   ر يسدمي  ر ع   ي  اتمث  لل ر اولي  ر علريد  ر    مد  عقدت  تد    رإلئدر   و ر د   ع ادش بده 

ر تدد  جتددممل باامدد ه إجددير ر  ر اددري  ا  دد ي ر ع   يدد  رنطبقدد   دد  عمليدد   تددق ر يددم  ر ع دد     دد  

قبددد  هيمددد    تاددد   غددديض جيدددمي    تلدددر ر تادددييح   ر   ن نيددد  ر تعل ددد  ب  ع ددد  ر   رو قيدددش  ددد  

ر ع ددددد    عتمثددددد  لدددددل    ددددد  ق رددددد   ر ادددددري 9ر   ددددد ي ر عيحيددددد   وك دددددق  تم ددددد   ر غ ددددد   ددددد  راليدددددبي عل هددددد 

 كم عدد  رإلجددير ر  و ر اددولي   ر   ن نيدد   تددفل  دد  رمل  ر دد  ر ع   يدد   م عدد     ددبن ر ع   يدد  و 

ر    ي ر عيحي  ر ع   ي   ور  يد ه بد إلعبه  ف  دش  ر غ د  ب   إدعي  ر   ن نيد   لع د    و غديض ر  يد ه 

صددددد  عددددد ه  و   سدددددت ر   رو يمي لددددد  جهددددد ف رإلجدددددير ر  ادددددخي ر اددددديي ر م ر دددددي  ن ددددد ه ر ادددددري ر عيعددددد  ي 

  و دد  ق 10رنت   يد   ر دش رود  بر دد ه ر ادري ر شخصد   ر د  وث عدد  رالسدتعم  ) رالسدتش   ( ر في  د  

رددددد   ر م ر دددددي  عدددددش رالسدددددت ب   رحدددددل ر عر عددددد  ر بل ددددد   ت سددددديس ر يدددددم  ر ع ددددد    بم جددددد  ر يسددددد ه 

ر يدددم  ر ع ددد    بم جددد     ور عمددد  يددد  ق  ددد  رجددد  إعدددشرا ر يدددس    رضددد   ر عددد ه  وا سددديس76/63

 لردددد  ماور  مو يدددد  سدددد  عل بم ج هدددد  ر ممر  يدددد  ر م ر ييدددد  ب  عمدددد  عقددددت إامدددد ه إجددددير ر   75-74رأل ددددي 

ر اددري ر ع دد     وك ددق ب سددت شره ر ر دد  ي   ر ع دد  ي    عدد  ) ن دد ه ر اددري ر شخصدد    ون دد ه ر اددري 

 ر عيع (ع

  رنت   يددد   تر دددديت ر عدددد  ب  جدددد   يمي لدددد p. personnel)رب  حتدددب   ر دددد ه ر ادددري ر شخصدددد   )

ر ع   يدددد  رنطبقدددد   دددد  إجددددير ر  ئددددولي  و إار يدددد  اطلبددددل إابدددد ي ن دددد ه مو نمدددد كج ر بط قدددد   ر ع   يدددد   

ربددد  يغت  ددد  نك  رددد  لدددل  م عددد  ر ل يددد  ر ع   يددد   إال ر  رمددد  عيددد . يث ددد    حتددد ب  عقدددت هددد ر ر ر ددد ه 

ط قد   ر ع   يد    مد  ع  اد  عليده ع رقد  ر شخص   ر    ال عو ا ع ل ر  د   عد  رألوطد   لدل الدق ر ب

 ع11ب  ت   ب     ي و ر يري     خ   ر طبيع  ور عر ي 

سدر     12  ر رعتش ر  ض   لدل ري تد  قىد و بضديو   إئدر    تدو ع د ا رإلعكد   ر تد  اتكد ول  دشاه  

ه ر اددددري   رفددددف شدددد  ن دددد  12بحيدددد  ال اودددد   ن ردددد   لددددل  دددد  ر غ دددد  إال إكر اددددت رعددددب إجددددير  هدددد ر  رإلئددددر  

 ر شخص   قش عو   هر ن إغف    ث  ه ر رإلجير  لل ر م ر ي  رياع  ب  ت لل إعبه ر غ   ب  قع

رلددده  ددد  ر م دددحر   ددد  جعلدددل رالعت ددد ا لدددل  ثددد  هددد ر  p.reel(13م ددد  ب  حتدددب   ر ددد ه ر ادددري ر عيعددد ) 

ربتددش ر  ر ر دد ه  ور دد   ع تلددر عدد  ن دد ه ر اددري ر شخصدد     يدد   دد   هدد ر رألو دد  عرطلدد  لددل ار يمدده
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 دد  ر شددخ  ر   ددق  ور دد   يعدد   عليدده لددل احشعددش و ااددحير ر بط قدد  ر ع   يدد  وبردد   ر دد ه ر اددري 

ر عيعدد  ر دد   يعت دد  ريدده ر   ددش  ر ع   يدد ) ر ع دد   و دديس ر   ددق( هددل ر يي ددح  رألس سددي  ر تدد  عرطلدد    هدد  

 cadastre)14 عددد ههددد ر ر ر ددد ه ب عتمدددد اف عقدددت ييي ددد  جيددددش  لدددل  يدددس ك ددددق ر ع ددد   لدددل إيدددد   ر يدددس ر

généralع) 

بحيدددددد  ع  ددددددش هدددددد ر ر ع دددددد   بم جدددددد  ئددددددر ا   يددددددس   ت ددددددشه  عددددددش ك ددددددق  ادددددد  س ر  فددددددل ر ع دددددد    

السدت يرج ر دشر   ر ع د      ثلده  ثد  رإل تد   ر د   ع  دش و عادبمل   جد ار بم جد  ئدر ا   دديبا رت 

 ع15عشو  ه ف ر ار ا  لل ر شر   ر ع  قل

إم    م ع  ر ع د    ن دير  رجدير ر  ر شقي د  و ر فادل     ق مصبمل ن  ه ر اري ر عيع  ه  رأل 

لددل  ع عردد  و احشعددش ر ع دد   احشعددش    عدد   امر  دد    دد   يدد   تدد  ته و   رصددف اه و ددشواف و و ن ادده 

 ويبيعتهعععر خع

و برد  ر عقددت ك دق ردد   ر عمد   بدده    يد  لددل ر م ر دي لددل شد  ر ر   دد  ر ع   يد   ور  فددل ر ع دد     

  وبد  يغت يد  ق  د  بطد  لدل 16ب  يغت    ر عي . ر ت  ريترفل ن  ه ر اري ر شخصد   ر   ر ر      

عملي  ر يس  وعشه رإلسيري لل اد ر    د  ر دشر اي ر ع   يد   لمد       رد   رمل  ر د   ر ع   يد  جعمدش 

(  (p.inconnueإلدددت اطبيددد  اددد    ن ددد ه ر ادددري ر شخصددد   عردددش   عتعلددد  رال دددي بمل يددد  ع   يددد   كر  ددد  

  بم جددد  ن ددد ه ر ادددري ر عيعددد   وك دددق بت شيدددر ر دددشر   ر ع ددد    يط يددد  ق ن نيددد  وإار يددد   ضدددب  وجعمددد

ر عد  ب  ر ع   يد  لدل ر م ر دي  و دع ك دق   لر دل رمل  ر د   ر ع   يد   جعد  ف  د  ر تد و  ر تد  احدي  

 عل  دد  ب  ر دد ه ر شخصدد   يم  مظهدد   يه دد  لددل إامدد ه إجددير ر  رسددت يرج ر ددشر اي ر ع   يدد   لمل يدد   ر

(p.connue لل ن  ه ر اري ر عيع )ع17 

 املطلب الثاني: معيار التفرقة بين نظام الشهر الشخص ي و نظام الشهر العيني

قش عي  ن  ه ر اري ر ع     اط  ر     ي  ر  س    ر تد  رعتمدشه  لدل عمليد  ر ادري ر ع د     

ر شخصدد   ر دد   ع دد ه عقددت  بددشم  ردد و  ن دد ه عيرتدده ر ددشو  لددل  كدد   إار   ر اددري ر ع دد    هدد  ر ر دد ه

جديا   رد  ر تاددير   ر د ر ا  عقددت ر ع د  ر  ب سددت ر شدخ  رو م ددخ   ر تادير   لددل الدق ر ع دد  ر  

 ر جش ه ر ر ر  ه وايا   يصش    ر تاير   ر حام      ي عيحي  ع   ي ع

ادمب   و  نل ر شو  قش رعتمش  لل جت  ه  إلار   ر اري ر ع     قش وإعل يب    ر ر ر ر د ه

 ر م  ب سم   رأل خ   ر تاير   و  نل  خاي  ر   ق   و ك  لل شد  هد ر ر ر د ه  حد  رعتبد   

ر الهتمد ه ور   ي دح عود   لدل ر شدخ  و  ديس لدل ر ع دد    حد  ر ادري ر ع د     د  ق سدم  هد ر ر ر دد ه 
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ميد  ر طل د     ر  و  ر ت  وقدع ر هد  هد ر ر ر د ه ولد ف  د  ر    personnel)بر  ه ر اري ر شخص  )

 ألنه ال عص س ر ع  ا ر عيب  مو ع م  ر ر   ر  ر ا لل إ ش  بي ن   الق ر ع  اع

ون ددي  لمتدد و  ر ممدد  ر تدد  وقددع ر هدد  هدد ر ر ر دد ه ر دد   قددش عددرا  إلددت إ ددشرث جغي دد ر  لددل مسددم   

   ر دشو   ر       ألسب .   تلف   م  يتتتبع عشه رالست ير  لل ر ع  ب  ر ع   ي   م  ارع ر عشعش

إلدددت إعدددد ا  ر ر ددددي لدددل  ثدددد  هدددد ر ر ر دددد ه ر ددد   ال عح دددد  رال تمدددد   لددددل ر عددد  ب  ر ع   يدددد   الددددق ر عيدددد . 

ور تددد و  ر تددد  ارعدددل وا ددد   ر ت دددشه وراللاهددد   لدددل ار ددديت الدددق ر عددد  ب  ر ع   يددد  ر تددد  اح ددد  نددد ي  ددد  

 عتمددد ا ن ددد ه جشعدددش ع ددد ه عقدددت رالسدددت ير  و ر تددد ير  لدددل نفددد   ر ددد       لع ددد  ر  وال عتددد ج  ك دددق إال ب

عمليدددد  راليددددبي عقددددت ر بط قدددد  ر ع   يدددد  رمل شردددد   عددددش إامدددد ه ر عمدددد  ر تعلدددد  ب  يددددس ر عدددد ه    رضدددد   و 

ر مت ن عقت  تت   إار   ر اري ر ع    ع ر صبمل ن  ه ر اري ر عيع  ه  ر رتيك  ر  تمي   لعملي  

رألن مددد  ر بددد  ل  لدددل ن ددد ه ر ل يددد  ر ع   يددد   ر تعل ددد  بميدددس رأل رضددد    ر إدددذت ب  تددد لل هددد ر ر ر ددد ه  ددد 

ر دددد    غددددت او  يفدددده ر ب ه دددد  و إجير رادددده ر ت ريدددد  و ر   ن نيدددد  ر تتددددم  بردددد ي  دددد  ر تع يددددش ور ددددب   لددددل 

إجير راددده  ددد لر  عتبددد م ر و نددد  رألولدددت لدددل ار ددديت ر تادددير   ر ع   يددد  ومصدددبحل  ددد  او  اتترددد ف اب عددد  و 

ر ر دد ه  دد  نتدد  ب رعك بيدد  لددل رنت دد   ر ل يدد  ر ع   يدد ع وهدد   دد   رقتر عدد  وك ددق  دد  وددب   دد     دده هدد ر

عتم ددح ريدده عدد  ر ر دد ه ر شخصدد   ك ددق ر  ر ر دد ه ر اددري ر عيعدد  يعت دد  ر ع دد   هدد   حدد   رنطددبي عمدد  

ه ر ر ر  ه رر  ر   ش  ر ت  عقت مس سر  اتت عملي  ر يس رت رإلئر   ر ع     وه ر     ت ع   مصب 

( ارعدددل Réelادددري ر شخصددد    الددق رالعك بيددد   ر تدد  سددد ا  ن ددد ه ر اددري ر عيعددد  )  جدد ار لدددل ن دد ه ر 

ب  عشعددش  دد  ر ددشو  إلددت رعتمدد ا هدد ر ر ر دد ه ولددل   ددش  ه  الددق ر ددشو  او دد  رسدد  ر ي  ور تدد  هددل مو  او دد  

عيرل ن  ه ر اري ر عيع  ور ت  جعلل ر ه  ه ف ر شو   و ي  ق ب  حتدب  أل  نيد  م  هد ر ر ر د ه ق  مد  

ت ن  ه قض ئف ك ق رنه لل  ث  هد ف ر دشو  رد    رمد  ا سديس ر يدم  ر ع د    و تد ه ادت إسدر اف عق

إلت ق ض      قض   ر مر   ر  ض  ي  رو  د  رافد  بتتدميته ب سدت ق ضد   ر يدم  ر ع د   ع ويد  ق لدل 

ر دددشو  ر عيبيددد   ددد  رعتر دددل هددد ر ر تدددق ر  ضددد ئف ور ددد   عيرتددده   ي تددده او ددد  سددد  ي  لدددل  ددد   رددد   

يي ر م ر ددددي  عقددددت غددددير  ر ادددديي ر في  دددد   رابددددع ر ددددري. رإلار    ر دددد ه ر اددددري ر ع دددد   ع وغعددددو عدددد  ر ادددد

ر بيددد   رددد   غ  بيددد  او  ر عددد  ت راف دددل عقدددت رعترددد ي ن ددد ه ر ادددري ر عيعددد  يتددد  س و ر غدددي. و سددد  ي  

   طدددد  و و بردددد   ور عدددديري و اددددي وم  نيدددد  وس يتددددير ر رمتدددد  ور تدددد يش ورسددددب ني  و ر   جغدددد   و رنكل دددد ر و 

سددددرغ ر    و ر   رليدددد  و عدددد  ر  العدددد   ر تحددددش  و جدددد    دددد  يرددددشر و شغادددد ي و ر  رغدددد  و ر تددددرغ   و 

ر و اعفددد ر  وغيحيددد  ورسددد  ر ي ع   ددد    ل دددل  عددد  ر دددشو  ر ت ش ددد  ا وددد  بر ددد ه ر ادددري ر شخصددد     هددد  

ليد  لدل الدق ر دشو  و ري   و باميو  و ه  رشر ورعط  ي  و ت عتت ظه  يد  إا رج ن د ه ر ادري ر عيعد  بادف   

رعتمددش  ر تددع اع  ن دد ه ر اددري ر عيعدد  ر ع دد      دد  ق ما  ل ددر هدد ر  2002لددل موروددي ئددري ربييدد  
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ر ر  ه لل  ك   ر اري ر ع     إلت رإمحب  ن  ه ر اري ر شخصد   ر د   مصدبمل  د    ر د    عد و. 

ر ر ر دددد ه جددددشعي ب نتاددد   ورقتحدددد ه ن دددد ه ر اددددري ر عيعددد  ر تدددد    ر ع   يدددد   مدددد  جعدددد  بحددد   دددد  ر  هدددد 

ب الهتمددد ه  ددد  يدددي  سي سددد   ر شو ددد  ايسدددي    شو ددد  ر  ددد  و ر  ددد ن   و ارعددد    يدددش  ددد  رالسدددت ير  و 

 رأل   ر ع        وب   م حر  ن  ه ر اري ر عيع  رألجف كييه  لل ر طل  ر ت لل

 املطلب الثالث: مميزات نظام الشهر العيني 

  رع  ر ت  اتم ح جه  ه ر ر ر  ه لل ر فيي رألو  م   ر فيي ر ث  ف علير  م  نحشا    وب  ه ر ر طل  ر    

 ر اار ف  ت و  ن  ه ر اري ر عيع  

 الفرع األول: مزايا نظام الشهر العيني 

    ر  رع  ر ر    ر ت  عتم ح جه  ه ر ر ر  ه يث    و  تعشا  ور ت  عم   ااخيار  لل ر ت    ر ت  ي :    

لدددل إددد  هددد ر ر ر ددد ه عوددد   ريددده إدددب     ددد  ر ع ددد   ورسدددت     ددده بادددف   ددد يح  عقدددت مسدددس و  أوال:

ق رعددش سددليم  و تيردد  ور تدد  سددترا   تمدد  إلددت إسددر ا ر ل يدد  ر ع   يدد  إلددت     ردد  ر   ي ددف   مدد  عددرا  

 إلت ام    ر شو   لل م و ه  ق ب ه  عقت ر ت ي ر ع   ي ع

 دد   ردد ر ر ر دد ه اكعدد   ل يدد  ر شددخ  ر   ددق ر بتدد  و  تددت ي  إ  إئددر   ر تددرشر  ر ع   يدد  يب ثانيــا:

 ي  عابمل ر   ق قش احا  عقت ر ع د    طردير  وصد ري   د   د  غدد مو ادش يس  ردب سدتي  مل  و د  

 ا          ه  ر بل  عش رإلئر   ر ع    ع

من مد  ر تيدمي   يعت   ر يم  ر عيع  ر    لل ن  ه ر اري رك ع  ا  عقت اطبي ده جغ د  جد    لدل ثالثا:

 ر ع    ع

حمي  ر بي ن   ر  ر ا  ب  يم  ر ع     ر رسس  عش رإلام ه  د  عمليد  ر يدس ر عد ه    رضد    رابعا:

 ريتح   ب  ت لل ر ي    لل   ي   املق ر ع    وك ق    وب  ر تعي   ور تشقي  ر ر لل  امر   ع

 ال عم   رالاع   ب ج ا    عيع  ع     إال  ر  ا  يخ إئر  ف و عش  رحه ر شر   ر ع     ع خامسا:

رسددتح    إدددي ي ر ع دد   ر متددد   ال  ليدد  وال ج  يددد  ي  دد  رندده عبل ددده  قددت  عددد    يددم  ب سدددت  سادســا:

  ن دد ه     دده ر   ي ددف ر دد   يتددلت  دده ار دد ر ع   يدد  و ر دد   هدد  بمث بدد  جتددت ر ل يدد  ر ع   يدد  لددل إدد

 ر اري ر عيع ع

    ب  يغت    ه ف رمل  س  ر ت  اكع  ن  ه ر اري ر عيعد  هد  ر ر د ه رأل ثد  ر د   عدر    لم  دق     

جميددع ر ضددم ن   ر تدد  ا فدد   دده  دد  ر تمليددق بددشو   ردد لي ردد   هدد ر ر ر دد ه جع  عدده  عدد  ر عيدد . ر تدد  

 عم   ااخيار  لل ر ر  ط ر ت  ي : 
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 هر العيني الفرع الثاني: عيوب الش

عردددش   ن ددد    رالعك بيددد   ر تددد  جددد   جهددد  هددد ر ر ر ددد ه راظهددد  اوددد ا جتدددتغيي ر عيددد . ر تددد  اكتددد   هددد ر      

 ر ر  ه رم و  ه ر ر ر  ه قليل  جشر إك م  الق ر تلبي   ا ري    وب :

لد   دش  رإلجير ر  رألو يد  ر  رجد  إاب عرد  قادش إئدر   ر   د ي ر عيحيد  ر ع   يد  ور تد  غ  بد   د  اتط-

 ل ري  ي يل ع

يم  م  عمليد   يدس رأل رضد   اتطلد  اود  ير    يد  ب ه د  ات بدشه  ر خ يرد  ر عم  يد  قادش اح يد  -

 ميا  قش   م      ر يس ر ع ه    رض  ع

وعرش       ن  ه ر ادري ر عيعد  عتطلد  عمليد  إامد ه ر يدس ر عد ه    رضد   اد ر   نف د   يث د   عقدت     

يدد  ردد    عدد  ر ددشو   مدد   إلددت رعتمدد ا ر عمدد  بر دد ه رالوتيدد     لاددري ر ع دد    عدد ا  ر خ يردد  ر عم  

  سدد  ر ي   يددد  قدددي   رنددده  ددد  عيغددد  لدددل روتيدد   ن ددد ه ر ادددري ر عيعددد  عليددده بدددشرع  تدددتح    ر خ يرددد  

 ر عم  ي   ع احم  او  ير ر يس ور ت سيس ر ع    ع

بطر  ال عددددتت مبدددشر لددددل ميددد   ن دددد ه ر اددددري   ددد   دددد  عم ددد  رسددددتحت جه ردددد   اطر ددد  ر ل يدددد  ر ع   يددد  وإدددد    

ر شخص   و ال  تو لل ن  ه ر اري رالوتي    ب  ال عتح   ك ق إال لل إ  ن  ه ر اري ر عيع  ن ي    

 ددده  ددد  رالعك بيددد   ا تىددد    ددد  ر ددد ري  ور شو ددد  عقدددت  دددش ر تددد ر   ف شددد  عقدددت رالسدددت ير  ر ع ددد    و 

 م ع ه     ر ض  ب  ر غ    ايوع عام ير   لشو   لل  يرقب  ر ت ي ر ع   ي  و  

   ق ر   هد ف ر م دحر  ر تد  ع دت  جهد  هد ر ر ر د ه ا يدش ر دشو  ر فعد   ر د   ع د ه بده ن د ه ر ادري    

 ر عيع  لل  م ع  ر ع  ب  ر ع   ي  وه ر    سحتعيض  ه لل ر بح  ر ت لل:

 ارية الخاصةاملبحث الثاني: دور نظام الشهر العيني في حماية املعامالت العق

 ف ش  عقت ر ل يد  ر ع   يد  وعقدت ر   د ي ر عيحيد  و يصد  عقدت إديو   اد  ل ر  يطد  ور  د    د        

يددي   حددي   هدد ف ر عدد  ب  ر راددب  عقددت ر ع دد   رددب عكددش ر  ردد  مو ر   ضدد   مبددشر  دد  ر تتددليت جهدد ر 

و ي  ر ر دددد ه ر تعلدددد  ب  اددددري ر عيعدددد  ي  دددد  رندددده عصدددد س عيدددد . ر تاددددي  يمدددد  ر  ر ددددشو  اتحمدددد   تددددر 

ر   دددد ي ر  يددددش    يدددد  عتدددد ري  لشو دددد  ايتدددد   و رإل  يدددد  ب  يصدددديش ر ع دددد    وسددددر    احشعددددش ر  عدددد   

ر مردد ئف بطيي دد  سددليم  وع ا دد   مدد  عح دد  إددم   رسددت ير  ر عدد  ب  ر ع   يدد  رمدد    دد هي ر  م عدد  

     ر ت  ي : ن يي عقت ستي  ر ث   ر  س    ر ر جع    م ع  الق ر ع  ب  ر ع   ي     وب  ر ط

 املطلب األول : حماية املعامالت العقارية من خالل نقل امللكية و إعالم املتعاملين بالعقارات

 م عدد   لع دد   و دد  ع  ادد  عردده  دد  ااددير   ق ن نيدد  ردديض ر ادديي ر م ر ددي  احددل ي  لدد  ر ددبطب        

ولي  ر تطلبددد  جددد    مصددددب إرددديرا   رددد  ر تادددير   ر ددد ر ا  عقدددت ر ع ددد   لددددل ق  ددد   سدددم  ي  ددد  م  ر اددد
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 م عددد   ددد   تددد و  ر يإددد  ي  لدددل ر ع ددد ا  بددد  و يصددد   ددد  ر اددديي  تح يددد  الدددق ر  م عددد  رددد   ر ت رددد   

قش رستل ه لل رنت    ر ل ي  ر ع   ي  و ر    ي ر عيحي  رألودي  م  ايرادت لدل ك دق  793ر ش ف لل   ااه 

 63/76 دددد  ر يسدددد ه ر ترفيدددد    قددددت  61 ا   دددد  رإلجددددير ر  ر تعل دددد  ب  اددددري ر ع دددد    ال وبدددد  ردددد   ر دددد

ريإددددل ر اددددو  ر يسددددم   ودددد  ر ع دددد ا ر تدددد  اودددد     إدددد ي إئددددر   لددددل رمل  ر دددد  ر ع   يدددد   يمدددد  ميددددش  

ر ددد     ور تعلددد  بت سددديس ر يدددم  ر ع ددد    و يدددس رأل رضددد    75-74 ددد  رأل دددي  قدددت :  19و  16ر ددد اا   

 ئر   ر ع      تو احتب ع ه  مر   ق ن ني ععقت وج . إوض ي ر ع  ب  ر ع   ي  إلت عملي  رإل 

 دد  ق ر ندده يتددتحتب  دد  وددب   دد  ناددل عليدده رألور ددي ر دد      م   لتددرش ر ع دد    إك  ال عم دد  م       

عودد     جدد ار  دد  ر ر  يدد  ر   ن نيدد  إال  عددش  يرعدد   إجددير ر  ر اددري ر ع دد    وايايبدد  عقددت ك ددق ردد   

ر  رجدددد  اطبيدددد  ق عددددش  رألرضددددلي  لددددل ر اددددري لددددل    دددد   ادددد    م عدددد  ر   ددددق  لمل يدددد  ر ع   يدددد  رمدددد  

 ر لعدد   ع   يدد  م دد ه ر  ضدد    ردد  ع    ب ألسددب ي  ب يددش ر  دد  ر عيعدد  ر ع دد    بدداار   ر اددري ر ع دد    

وهددد   ددد  رسدددت ي عليددده ر ف ددده ر في  ددد   و ر م ر دددي   هددد ر  ددد  اردددع ب  اددديي ر م ر دددي    ددد  رعترددد ي  بدددشم 

ر      ب  ط  ع  يم    و  ر اديي  1975ن رم    12ر ر   لل  75-74قت ر اري ر ع     يب      ي   

ر م ر دددددي  جعمددددديت ر عمددددد  ب  ر ددددد ه ر ادددددري ر عيعددددد   ددددد  هددددد ر رألو ددددد   ددددد    رعددددد  و ح سددددد  اكعلددددده  جدددددشعير 

ب الهتمدد ه ور عر عدد   دد  يددي  ر ادديي ر م ر ددي   غيدد  اح يدد  ري دد  قددش   م دد   دد  رالسددت ير  لددل ر  يدد   

وب  اطر   ر  إع ر    ت لل ر تد ي ر ع   يد   يد   درمل ر اديي ر م ر دي  او ر رعد ال  رالجتم عي    

 لاري ر ع      د  ودب  ايايد  رردي  حاد   ا  د ي ر عيحيد  وهد   د  جد   ا ييتده لدل عشعدش  د  قدير ر  

 1994  ندد رم  09رمل  مدد  ر عليدد  و ر تدد  جدد     لردد  ا ييددير  بددشم رألرددي ر ر قدد   لمل يدد  ر ع   يدد  ر ددر   

ب ا   ع ش ر رب     عقل: ))ععععع ويا  ط لل ر ع  ا ر تضمر  ن   ر ل ي  ر ع   ي  م  احي  لل ئو  

 ددددد  قددددد ن   رألسدددددي  م  ر ربددددد  ارع دددددش  206 سدددددم   وإال وقعدددددل احدددددل ي  لددددد  ر دددددبطب  (( و ادددددر  ر ددددد ا  

جعت ددددد  ب يلددددد   عدددددشه ب إلعكددددد . ور  بددددد    دددددع  يرعددددد   قددددد ن   ر ت ريددددد  لدددددل ر ع ددددد  ر  ع  ددددد  ق رددددد   ر ربددددد  

ع يمدد  جدد    ا ييددش  يرعدد   رإلجددير ر  ر   ن نيدد  و ر تعل دد  ب  اددري  18رسددتف  ه   لادديوط ر م هييدد  ((

جدددد   ريدددده: ))  دددد  ر  ددددي  ق ن ندددد  ال احت دددد   1994ر  رعدددي  07ر ع ددد    لددددل قددددير  رمل  مدددد  ر عليدددد  ر ددددر   لددددل 

بدددد   ر تع قددددشع  رو لددددل  دددد  ر غ دددد  إال إكر ر ل يددد  ور   دددد ي ر عيحيدددد  رألوددددي  لددددل ر ع دددد   سدددد ر   دددد   ك ددددق 

 وعيددل رإلجدددير ر  ر   ن نيددد  وال سددديم  ر تددد  ادددشعي  اددا   ر ادددري ر ع ددد    و عكددد ل بم تىددد و ر  ددد ن   

رالافددد ي م  اوددد    ل يددد  سدددطمل رأل ض  رفادددل  عددد   ل يددد   ددد  ر قرددد  مو  ددد  اح هددد   و ددد  رتدددل لدددل قضدددي  

ت لل ال يعش ر اديي     د       د  ض عقدت ر ادي ي  د  ر     م  ع ش ر ل ي   يس ع شر  سمي  ر نه ب  

   د  ق رسدت ي 19ر ر  ي  ر   ن ني  يم  ج   وط  لل ر  ير  ر طعد   ريده ر د   م دي بت تديمر  بي همد  عع 
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ر  ضدد   لددل ر م ر ددي عقددت إدديو   ادد رري  يدد  ر ادددولي   دد  جردد  و يرعدد   إجددير ر  ر اددري ر ع دد     ددد  

بشرعدددد  ر ع ددددش لددددل ئددددوليته ر دددد   ال بددددش م  احت دددد   دددد  عمليدددد  ر اددددري جردددد  ر نيدددد  ك ددددق م  ر يسددددمي  هددددل 

 ر ع     الست م      ر اولي  ر تطلب  لل ر تاير   ر  ر ا  عقت ر ع   ر ع

وايايبدددد  عقددددت ك ددددق ردددد   عمليدددد  ر اددددري ر ع دددد     دددد  وددددب  رن هدددد ج  ددددري. ر اددددري ر عيعدددد  ااددددبمل رألار     

 ر ر ر د ه إك  هد   امد   د   د  عييدش  عيرد  يبيعد  ر ع د   ر ر جع  لل إعبه ر تع قشع  ب  ع د  ر  ررد

 ح  ر ع  ل   تو عو   ر ععو ب  ي ر ع  ل  عقت بير     م يف ربعش ريبعده عقدت ر عل  د   ر  رريد  و 

ر و ريدددددد  ب ادددددد   ر ع دددددد   ويبيعتدددددده رلدددددده  ييدددددد  رإلقددددددشره مو رإلحمدددددد ه عدددددد   ب ئددددددي  الددددددق ر عدددددد  ب  

 ددد  ر تدددرشر   20ر  ر ي يتدددي   ر ددد ه ر ادددري ر ع ددد    جيدددمي  وقيدددش ر ع   يددد    ددد  ق  ددد    ددد  رألهدددش

 ر ع   ي  باار    ر اري ر ع    ع

 املطلب الثاني: من حيث القوة الثبوتية املطلقة و املشروعة 

ر  ن دد ه ر اددري ر عيعدد  هدد   اددش   دد  ر   دد ي ر عيحيدد  ر ع   يدد  ري دد ه بتعددشعلر  وبر لردد  وبالر  هدد        

ر   ر ترشر  ر ع   ي  ر اري  اح   إ و ني  ر تك ج م   جه  بم ج ه  عقت ر و ر   وبا ا ئه      ق 

ررئدددر   ب  ر ددد ه ر عيعددد   دددرمل  لشدددخ  ريتتددد به ظه  يددد   لع ددد   برددد   عقدددت ر تدددرش ر ع ددد    ر ادددري  مددد  

 يع عع  ا  عره  رمل ق عش  ر  يش ر طل  مو ر     ر ثب اي  عقت  بشم رألري م تطر     ر  ه ر اري ر ع

 م  عح   رال تم   ر ع     و راليممر   إلت اشرو  ه ر ر ع    لل ر   وم    او  ن ري مو جا يق لدل    

حميدددد  ر تددددرش ر ع دددد     مدددد  يتددددتحي  رسددددتح     طل دددد  رإلي  دددد  بمدددد  جدددد   بدددده ر يددددم  ر ع دددد     دددد  

تددد  هدددل ن ددد ر  ر تددد  ر   ددد ي ر ث بتددد  ر تددد  ي  ددد  م   ددد  ر بي نددد   ر شونددد  ريددده جادددو  عر رنددد   ا  ي ددد  ر 

 يهتش  به ر شخ  ر   ق إلت س ر  ر تتي ع

 اددددش ه   ادددديوعي  جيددددمي  واددددشوي  ر   دددد ي ر ع   يدددد  ب  يددددم  ر ع دددد    وك ددددق م  عمليدددد  رإلئددددر   

ر ع دد     لتدددرشر  ر خ إدددع   لادددري جتدددب ر  ا رسددد  ق ن نيددد  اقي دد   لت يدددش  ددد  ول هددد   ددد   ددد  عيددد  

ر اددددري ر عيعدددد  ) ر  ر تيددددمي  بدددداار   ر اددددري ر ع دددد    عح دددد و ر  دددد  ي  دددد  م  ر   عددددش  ر ع  دددد  لددددل ن دددد ه 

ر عيعد   و د  ادم    ده لدل ر يدم  ر ع د    ع تتد    د   اديوع  عليده(ع هد ف ر اديوعي  ر د   جد   

ا ييشه  لل ر دشو  ر رد ط ب مل  ر د  ر ع د    ر د   عتم دح بدشو  رعكد  ف وك دق ب  تدشو  لدل  يرقبد   دش  

 63/76 د  ر يسد ه  38 اديوط ر  إد عي  و ر ادولي  يب د  أل ود ه ر د ا  ا رري الق ر تدرشر  عقدت ر

 ع21ر      رعبف

ومو دد ر عم دد  ر  دد   م  ر اددري ر عيعدد  كو اال دد  ع يحيدد  رردد  كو حميدد  ق يعدد  عقددت ر و ردد   ردد          

  ر يدم  ر  يش ب  يم  ر ع      ه ق   رب اي   طل    وك ق بر  ر عقت  بشم ر ايوعي  لدل عمد  إار  
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ر ع ددد    و ددد  ودددب  ر تدددشقي  لدددل سدددرشر  ر ل يددد  و  يرقبددد  رمل ددد رل ر ع ددد    ب  ادددو  ر ددد    دددشان ف 

 آنف ع

 املطلب الثالث: إلية التخصيص و حظر التقادم املكتسب حماية للمعامالت العقارية 

 ع   يدد  جدد    ق عددش  ر ت اددي  يرتيكدد   ر دد ه ر اددري ر عيعدد  و ر دد   ع دد ه عقددت ن دد ه ر بط قدد  ر     

ر عيحيددد    يددد  يتدددتف ا  ددد  هددد ف ر   عدددش  م  ن ددد ه ر ادددري ر عيعددد  قدددش واددد   وددد  اادددي  ور ا عقدددت 

ر ع     رم      ن عه )  حام  مو  عشال مو ن قب     ر ل ي  ر ع   ي ( ر بط ق  ر ع   ي   ت يدش جميدع 

 عف ر      معب  63/76   ر يس ه  38ر ع  ب  ر ع   ي  يب   أل و ه ر  ا  

 دد  ق  ددد    تىددد و هددد ف ر بط قددد   ر ع   يددد  ياددو   ددد  رافددد  بتتدددميته ب  يدددم  ر ع ددد      يددد  م      

ر بط قدددد  ر ع   يدددد  هددددل بمث بدددد  ع ددددش  دددديبا ر ع دددد    دددد  ر ر  يدددد  ر   ن نيدددد  ولددددل ر   بدددد  يعت دددد  ر يددددم  

  يد  ر ع     بمث ب  ام  ر      ر شني   لع   ر  ر مت   ع   ق رد    د  جغي د  لدل  دشوا و دش  ع 

عو     إ ي إعشرا بط ق   ع   ي   ط ب   ويتت ر ت ئ   به عقت ر بط ق   رألصلي  و ر مشعش   يمد  

م     ااي  عقت ر ع    س ر  جعل  رأل دي بحد  عيعد  مصدقل مو     ابفدل البدش  د  ر ت ئد   عقدت ر بط قد  

ر ع دددد     تلددددق ر ع   يدددد  رملخاادددد  وك ددددق  غيدددد  إددددم    ط ب دددد  بي ندددد   ر يددددم  ر ع دددد    و ر ددددشر   

 ر بي ن   ر شون  ب  بط ق  ر ع   ي ع

   ق ر نه ع  ا  ع  عملي  رإلئر   ر ع     يب    ر  ه ر اري ر عيع  عشه ق بلي  رال تك ج  غ        

ر   ددد ي ر  يدددش  لددددل  كم عددد  ر بط قددد   ر ع   يدددد  وعليددده ردددد   ر   ددد ي ر عيحيددد  غ دددد   ادددري  ال اودددد   

   وال عم   رال تك ج جه  ب   ميير  ر ع  ل  مو لل   رجر  ر غ د  إال  د    ج ا     ر ر  ي  ر   ن ني

 ا  يخ إئر  ه ع

وعليدده ردد   عمليدد  ر اددري ر ع دد    إك  اح دد ي ر  دد  ر عيعدد  لددل ر م ر ددي ويعت دد  ر تيددمي  ب مل  ر دد       

  د ي سد ر   ر ع   ي   ر ط رال تك ج وك ق ب  حتب   مميع ر ع  ب  ر ع   ي  و رم     اضمرته   

مصددلي  مو ابعيدد ع الددق ر  رعدد  ر تدد  ام ددح جهدد  ن دد ه ر اددري ر عيعدد  جعلددل ر تاددييع   ر  إددعي  اتفدد  عقددت 

إ سدد    بددشم  ضددي ر ت دد اه لددل   رجردد  صدد    ر  دد  ر اددري ي  دد  م  ن دد ه ر اددري ر ع دد    ال يعددي  

  لدل  كد   ريتتد . يديي    ق مو ص  ب   ا   ر عيع  وبق   لم  ق مو ص    ر    ر  يشع رب عم 

ر ل ي  ر ع   يد  ب  ت د اه ي  د  رنده عادطشه ب  عدش  ر  د   ر ثب ايد  ر طل د  ر تد   رحرد  ر اديي  ر د ه 

ر اري ر ع     و ر ت   ف اه  م        ه    يش لل ر يم  ر ع     هد    ي د   طل د   لا عقدت ك دق 

ايبه لل ن  ه ر اري ر ع     عقت ر  يدش  د  رردي ر  ر ت  اه ر      عتع  ض  مس  ومس س   ع    ج   اي 

 ح ددد ي و هددد  ب  تددد لل  ادددش  ر   ددد ي ر عيحيددد  ك دددق رنددده  ددد  سدددلمر  ب اعددد   ر ت ددد اه ر  تددد  ألا  ك دددق 
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 تمد  باهدشر  ر ث دد  ر ع  د  ر تدد ري  و ج بد  وقطعدد   ليدم  ر ع د     يمدد  رنده با ودد   ر شو د  م  جغدد  

ت بددش  اد  ير واود  ير ب ه د  إلنكد   عمليد   يدس رأل رضدد   ر ر دي عد  ن د ه ر ادري ر عيعد   تدو ال ا

وب  تددد لل اح ددد  نددد ي  ددد  رالسدددت ير  لدددل ر عددد  ب  ر ع   يددد  ور ت ليددد   ددد  ر ر لعددد   ر ع   يددد  ر تددد  اث ددد  

 تد ط رمل د يت  مدد  ا د ن ر   ضد   عت ددب  لدل  ر لعدد   ع   يد   د   هدد ر رألو د   غعدو عدد  ر تح يد  ر هدد  

عدد  اتمثدد  لددل ن دد ه ر اددري ر عيعدد  ر دد   عطمددت  إ يدده  دد  ر مردد   ر  ضدد  ي  و ي  دد  ر  رمدد  وسدديل  ن ج

 ر ت  إي   عقت  ش س ر ع

 خاتمة:

 عش ر شر س  ر تتفيض  لل   إ ي ن  ه ر اري ر عيع  و او ف لل رمل  ر   عقت ر ع  ب      

ته ر  ا    ر ع   ي  ر نر  ظهي  ب  ايي ر م ر ي  ر    وط  وط   عمبق  ب  يغت    اكيب

ب ا   ار يمه  ر  ه ر اري ر ع     ر    يعت   بح  مهت وسيل   لمح ر   عقت ر ع    ب عتب  ف 

ريو  ب قي  ال ا و  ب ور  رأل خ   و ر شو  ب ش  قيمته لل وقتر  ر   لل بلغل ك واه     وب  

رنه    ر ر  ي  ر   ج  ر  س     ر ر  ي  رالجتم عي  عرش   عتعل  رأل ي ب ل   ر ت   يم  

رالقتا اع  وع    بستثم   رالقتا ا  ر  يع  و رألجرب  ن هيق عم  اش ف رأل رض   ر فب ي     

و  ر  ورم   سشر    ج  ر ت هلق ر ي  ي     ق ر   ر اري ر ع     رألس   ر   ن  ف الست ير  

  ور ل ي  ر ع     لشو   رر  ر ع  ب  ر ع   ي  بم تلر من رعر  وماور ه   ف ش  عقت ر ل ي  ر خ ص

جه ف ر طيي   ر ثقت  تر يت ر  ي   ر ع   ي  عح    لمكتمع سب  رأل   مالجتم ال رالقتا ا  و تو 

ر تي س   و رإلار  ع و ع  مهت ر   رن   ورألور ي ر ت  ييسل ه ر ر ر  ه بح ج    س  ي  ق   س    

عرش   عتعل  رأل ي بت سيع نط ي  يس رأل رض   لل  افعي  ه ر ر ر  ه ر تعل  ب  اري ر ع     السيم 

     ر   ر. ر  يع   ون ير ال  عملي  ر يس ر ع ه ملختلر ر بلشع   عملي  بطيم  وي يل  ر ت  

اتطل  ا ر   رإل و ني   ر  اع  ور تايي  ن ي  خا صي  عم  ر يس ر    يعت      رألسب . 

ي  ر يس ر ع ه و اح ي  ب  ت لل ن  ه ر اري ر عيع  ر نه    ر ا ق  ر نه ب  يغت    ات رنك لف لل عمل

ر ر  ي  ر  رقعي   ت يعمت ن  ه ر اري ر عيع  لل      اير. ر  طي ر م ر ي      ق اب   ر شو   

ر م ر يي  جعم  بر  ه ر اري ر شخص   ب  يغت     ت و ه و    ييف و ار قض اه لل ش  ن  ه 

 ر اري ر ع    ع

ي  اب   مجر   ر شو   رملخ    باار    يس رأل رض   و ر  فل ر ع     اطب    لل ر  ور ش ر نت         

ن   ف ر اري ر شخص   ور اري ر عيع  إلت غ ع  رست م   ظه  ي  إجير ر  ر يس ر ع ه  و  والع   

ر شو   ر م ر يي ع    ق    وب  ه ف ر ش رس  ر ت اا  لل ر يشر  ر ع      ا يه ر ر ي  



 

 دور نظام الشهر العيني في حماية امللكية العقارية الخاصة
 

107 

 عمقل و ر رت  ب ر تحا  عل ه  ب ا   ا ييت ن  ه ر اري ر عيع  علم  وعمب    وب  افط  ور

ر  ي ا  ر تي سي  و ر م  ع  ر م ر يي     إيو   إا رج ر   رن   ر ع   ي  إم   ر ه. ر تش يس 

ه ر ور بح  ر علم  عقت  تت  ) ر  س   لل ر   ن   ر ع     و ر  جتت   و ر شيت  رف( لل  ث  

 ر ت ا  ر      نل افت شف ر م  ع  ر م ر يي   ر  م ش  عيشع

   ق علير  م  نت شه ببع  رالق  ر    عقت ر ايي ر م ر ي   تو يتت يت  ش    ر اري ر عيع       

 وا ص  ون  ه ر اري ر ع     باف  ع    مهمر :

 تر ع     ق رعش ر   ن   ر ع ه  ج    رأل و ه و ر   رعش ر   ن ني  ر ر م   لع      تلف  و أوال:

وق رعش ر   ن   ر خ   يم  ج   احشعش  ا    ع  ر  إعي   ور طيي و ر  ل   ر تعل   ب  اري 

ر ع     عم    ور ع    باف  و ص  إلت إا رجر  لل ر تر يت    وب  ر يرسيت ر ترفي ع  ور  ير ر  

ع    لل ر     ر ع     رنه     عحبظل عقت ر ايي و ر ر ئ    م  علفل رنتب هر  ورنتب ف ر   ض   و ر 

ر م ر ي  وإع ق رعش و ص   لع    و رإلجير ر  ر ع   ي  لل ق ن     ت  ن ير ألهمي  ه ر ر ع    

   ر ر  ي  ر تعليمي  وي ر    ر ر  ي  ر عملي  ر رري  ر بحت   تو عت ل  ر   ض   ور  ر  

ر بح  ع  ق عش  ق ن ني  مو ر ي  اتعل  بمر لع  ع   ي   ورمل   ف    لل  ك   روتا صه      لي 

رو بتحييي ع ش ا ري ف غ  ب     عت بش هرال  ر مرش ر ف ي   و ر بح  ر ش و. لل ر غ   لل   تلر 

ر   رن   ور يرسيت ر تر ري  هر  وهر ن لل   تلر ا اا   ر   ن   وإجير راه اح ي   لعم  

يت و رأل ث  او  ر  ق ي لل رألوط   ور تر قض   لل رأل و ه ور  ير ر  ر  ض ئف ر نحعه و ر ت ري  ر تل

 ر  ض  ي ع

إ ا   برق ع      ت  ع  ر عملي   ر ع   ي  ارو  ر شو   ر م ر يي   ف ش  عقت ر ل ي   ثانيا:

 ر خ ص  و  ل ي  ر شو         جعش  مو ظه  مو ابشعش  لم   ر ع هع

ر و   معبف  76-63 ترفي ع  إلت  ا   ر   رن   و رألور ي    يس ه إيو   ايقي  ر يرسيت ر ثالثا:

عقت ستي  ر ث   ك ق م  م ي ر تر يت    ر ر  ي  ر ت ري  ر   ن ني   يس    صب يته احشعش ر    

 وق رعش ج هيي  جتتغيي ر   رن   و رألور يع

 ا عل ه  لل ر  ض   لل ن   ر ل ي  إيو   افعي  ر   رن   ر تعل   ب إلئر   ر ع      بعتم رابعا:

ر ع   ي  وك ق م  غ  بي  رأل و ه و ر  ير ر  وي ر قير ر  رمل  م  ر علي  جعتمش عقت ر  را ر تعل   

رك عم   جتبي  رأل و ه ور  ير ر   1  ي  /324بطيي رإلرب   لل ر ت ر   ر ش ف السيم    ه  ر  ا  

 ر ت  ايا   عل ه  وج ا رو عشه وج ا ر    ر عيع  ر ع    عبر   عقت   را ق ن   ر اري ر ع     
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م  ر ت ي   رأل ت  لل ر م ن  ر تاي  ر  وا ب إل و ني   ر  اع  و ر   رر  ر   ي   لعراي  خامسا:

ر تاي  ب إلإ ر   لتو ي  ر تتمي و ر  ثر ألع ر  ر شو   لل  ك    يس رأل رض   و ر اري ر ع     

ف   ال  ثي   ر  لل عملي  ر يس ور اري ر ع     عرش   او   إ را  ر شو   سيح   ال  ح    ق

   ج ا  وج ا  ب  تحتي   ع رألع ر  ر ب ئيي   عملي  ر يس ور  فل ر ع    ع

ومو  ر  عم   ر     رنه ب  يغت    ر ر     ور ا ر   ر ت  ام ضل ع  ن  ه ر اري ر عيع          

را  يس ع ه    رض   و ر ر   ر ف ا  لل ر ت ي   لل إا رج  يس وب  ر عم  ر ا ي عرش إعش

رأل رض   ور  فل ر ع     ألنر   نثع  عقت ر تض ي   ر ت  ع ش ر  مع ر  ه ف ر ريم   ر يسمي  يم  

نذل ر مرش ر ف ي  و ر عم   ل  ض   ر ع     ر م ر ي  عرش   مصبمل ر  ض   ر م ر ي   يصشر  و  

و تو اط   رالج ه ا ومصبمل س ب   قض  ي     وب      ابحته رمل  م   رج ه ا اضم  ن ري ع     

 ر علي  و  كلس ر شو   لل عشعش    ر  ير ر  يهتش  جه  ر ب    لل ر   ن   رلت س   ر تتي ع

جه  نو   قش رن هير     ه ر ر عم  ر علم  ر   مصتر  رب  ت ري     هللا سبح نه وجع لت ور     

  عموط  ر  رم  منفتر
 

 قائمة املراجع و املصادر:

 الكتب: -اوال

ج ن غتت    ر ط   لل ر   ن   ر ش ف   ف عي  ر ع ش ومر  ف  ر رست  ر م  عي   لش رس   ور حاي و ر ت ليع   -1

 .2005   بر    سر  رألولتر طبع  

 .2008 لحاي ر م ر ي  سر  ريبلل عقت  رال  حر     ر ر يي  ر ع     لع ش يبع   ر ح  و عش       رت  -2

   حا  ر  لي  ر    قي    بر     سر  مولت حمش عقت عبشف  او  ر او  لل ر ع  ا  ا رس      ن   يبع  -3

2007. 

 الرسائل العلمية:  -ثانيا

  ا رس      ن   رإلسب ف ب    حمش  ن يي  بطب  ر تاي  ر   ن  ف لل ر   ن   ر ش ف ر م ر ي  ور  ر ف ه  -1

  ب  ع ر    ج  ع  رإلار ي  س     ري  ا ج  ايت  رف ر شو   لل ر   ن   ر خ     عرش ر    ي و ر عل ه 

 ع1986ر م ر ي  

سيش  ع لر  في    ر اولي  ال ع  ا ر بيع ر ع     لل ر   ن   ر م ر ي     يي   ري  ئر ا  ر  جتت   لل  -2

 ع2009   لي  ر    ي  ر تر  ر م  عي  1ر    ي  ريي ر ع  ا ور ترو ي   ج  ع  ر م ر ي

عقت ر علي  ر ع  ا    يي    ش    ري  ئر ا  ر  جتت   لل  ومريه عحي و  ع سر  ر اولي  غ    ب ئي   -3

 ع2013/2014ر   ن   ر خ    ر ع  ا ور ترو ي   ج  ع  ر م ر ي  سر  

ر   ن   ر م ر ي   ا رس      ن      يي    جتت    لورو   حم ا  ر اولي   لص   لل ر تاير   ر شني  لل  -4

 ع1987ا ا  ع  ا و ترو ي    عرش ر    ي ور عل ه رالا رع   ج  ع  ب  ع ر    ر م ر ي 
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 املجالت والبحوث: -ثالثا

سلط   رال را  ب   ر  يي  ور ت يش        حا   بمكل  ا رس   ر شو ي  و  ح م       بشمبطيم   ت     -1

  ع 2016  سر    38عم   رليجل  رالغ رط  ر عشا  ج  ع 

بطيم   ت     ح إي        إ ي ن  ه ر اري ر عيع  واو ف لل  م ع  ر ع  ب  ر ع   ي     كل  ر  ر    -2

 ع2013رالج ه ا ر  ض ئف لل  ك   ر ت ري   رملمم ع  ر ث ني   ر عشا ر ث  ف  ايتم   

عقت يلب    س   ا ا  ع  ا و  ترو ي   ر تر   م  يلي  لل ر ع  ا  بطيم   ت     ح إير      ر اول -3

    لي  ر    ي و ر عل ه ر تي سي   ج  ع  رالغ رطع2015/2016ر ش رسي  

اع ريبلل عقل  ر اري ر ع     عقت إ   ر  ض   ر م ر ي         حا   لل  كل  ر عل ه ر   ن ني  و ر تي سي   -4

 ع2000ر    س42و رالقتا اع  ر م   

 املراجع بالفرنسية: -رابعا

- Nguyen tien– le formalisme en matière contractuelle dans les droits français et vietnamien – thèse 

de doctorat soutenue le 30 novembre 2011,université panthéon Assas école doctorat de droit privé . 

 :هوامشال
                                           

 ع1976ربيي   13  ر ا ا  لل: 30  جع ع  قت: ر تعل  باعشرا  يس رأل رض   ر ع ه 1976       25  ر ر   لل: 62/76ر يس ه    - 1

 ع1976ربيي   13  ر ا ا  لل: 30  جع    قت: ر ع       ر تعل  بت سيس ر يم  1976/03/25  ر ر   لل: 63/76ر يس ه  -  

رعبف  ر تعل   63/76  ر عش  ور تمت  لميس ه ر ترفي    قت:  05/1993/ 19  ر ر   لل: 123/93ر يس ه ر ترفي    قت:  -  

 ع34ب  يم  ر ع      جع    قت 
ر م ر ي     يي     رج  ني  ئر ا  ر  جتت   لل ر    ي  ريي  سيش  ع لر  في   ر اولي  ال ع  ا ر بيع ر ع     لل ر   ن     - 2

بطيم   ت     -ع رن ي ي  ق: 13-12    2009/2010   لي  ر    ي  ر تر  ر م  عي  1ر ع  ا ور ترو ي   ج  ع  ر م ر ي

   رليجل  رالغ رط  ر عشا  بشر سلط   رال را  ب   ر  يي  و ر ت يش        حا   بمكل  ا رس   ر شو ي  و  ح م   ج  ع  عم

 ع217   2016  سر    38
  رئ   ر  ه  عحي و  ع سر  ر اولي  غ    ب ئي  2007 حمش عقت عبشف  او  ر او  لل ر ع  ا  ا رس      ن   يبع  رولت  سر   - 3

ي   ج  ع  ر م ر ي  سر  ورريه  عقت ر علي  ر ع  ا    يي    ش    ري  ئر ا  ر  جتت   لل ر   ن   ر خ   ر ع  ا ور ترو 

 ع218ع رن ي ي  ق:بطيم  ر  ت     يجع س ب     5    2013/2014
لورو   حم ا  ر اولي   لص   لل ر تاير   ر شني  لل ر   ن   ر م ر ي   ا رس      ن      يي    جتت    ا ا  ع  ا    - 4

ريبلل عقت  رال  حر     ر ر يي   -و  عل ه ع 38   1987 ي و ترو ي    عرش ر    ي ور عل ه رالا رع   ج  ع  ب  ع ر    ر م ر

 و   عل ه ع 294 ع   2008ر ع     لع ش يبع   ر ح  و عش      رت  لحاي ر م ر ي سر  
  ب    حمش   ن يي  بطب  ر تاي  ر   ن  ف لل ر   ن   ر ش ف ر م ر ي  ور  ر ف ه رالسب ف  ا رس      ن    س     ري  ا ج   - 5

 ع 178-177    1987ايت  رف ر شو   لل ر   ن   ر خ     عرش ر    ي و ر عل ه رالار ي   ب  ع ر    ج  ع  ر م ر ي  
 ع231-331جب    حمش   نفس ر يجع     - 6
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ع    لل ه ر ر اشا"ج ن غتت  " رنه  يس ألئو   ر علري  جميع  ر  إ ي نفته   ربعضر  رعب ف ال عف  ض     ر ع ش وال  - 7

حميته  و عضر  رالوي  ح  ي عت قر وج ا ر ع ش عقت رام  ر   وهر ن ن ي روي ع صر ب  تع ي   وه  ال عتعل  ب   م  ج ن 

 عي  ر ع ش ورر  ف  ر رست  ر م  عي   لش رس   ور حاي و ر ت ليع   بر    ر طبع  رالولت  غتت    ر ط   لل ر   ن   ر ش ف   ف

 ع41رئ   ر يه: عحي و  ع سر  ر يجع ر ت ب      554    2005سر  
  ض ئف لل بطيم   ت     ح إي        إ ي ن  ه ر اري ر عيع  واو ف لل  م ع  ر ع  ب  ر ع   ي     كل  ر  ر   رالج ه ا ر - 8

 ع41    2013 ك   ر ت ري   رملمم ع  ر ث ني   ر عشا ر ث  ف  ايتم   
اع ريبلل عقل  ر اري ر ع     عقت إ   ر  ض   ر م ر ي         حا   لل  كل  ر عل ه ر   ن ني  و ر تي سي  و رالقتا اع   - 9

 ع43ب       رئ   ر  ه  عحي و  ع سر  ر يجع ر ت  116    2000  سر  42ر م   
    43عحي و  ع سر  ر يجع ر ت ب      - 10

بطيم   ت     ح إير      ر اولي  لل ر ع  ا  ر  يل عقت يلب    س   ا ا  ع  ا و  ترو ي   ر تر  ر ش رسي   -   

 ع67   لي  ر    ي و ر عل ه ر تي سي   ج  ع  رالغ رط   2015/2016
 ع42لل  م ع  ر ع  ب  ر ع   ي    يجع س ب      بطيم   ت    ن  ه ر اري ر عيع  واو ف - 11

12-  cass-civ 1er janvier 2009؛ de François15 ؛ mai 2009؛ p926 note s. piedelieve – cité par Nguyen tien 

 nguyen tien – le formalisme en matière contractuelle dans les droits français et vietnamien – thèse de؛

doctorat soutenue le 30 novembre 2001 ؛  université panthéon Assas école doctorat de droit privé ؛  p 232 

n 993.       

 2015/2016بطيم   ت     ح إير      ر اولي  لل ر ع  ا  ر  يل عقت يلب    س   ا ا  ع  ا و  ترو ي   سر  ا رسي    -

 ع67ج  ع  رالغ رط       لي  ر    ي و ر عل ه ر تي سي  
   42بطيم   ت     ح إي        إ ي ن  ه ر اري ر عيع  واو ف لل  م ع  ر ع  ب  ر ع   ي   ر يجع ر ت ب      - 13
 ع  44بطيم   ت    نفس ر يجع ر ت ب     - 14
 بطيم   ت    نفس ر يجع ر ت ب  ونفس ر افح ع   - 15
 ع  45 بطيم   ت    نفس ر يجع ر ت ب     - 16
 بطيم   ت    نفس ر يجع ر ت ب   ونفس ر افح ع   - 17
ر شع   ر  يع    ئغ   ر   ب ي   51   اي  ر  ض   ر عشا 103656   لر  قت: 1994ن رم    09قير رمل  م  ر علي   ر ر   لل:  - 18

 و   عل ه ع 67صفح   1997 تر  
  صفح  1994 ا   ر يه: ب ململ  ر  ض  ي   ر عشا ر ث  ف  سر   113840   لر  1994ر  رعي  07قير  رمل  م  ر علي   ر ر   لل:  - 19

 و   عل ه ع 158
ر  ر فيي ر م هي  ب   ر تيمي  و ر  يش ب مل  ر   ر ع   ي  ع م  لل ر  ر تيمي  عتعل  ب     ي ر عيحي  رالصلي  ر   ر  يش  - 20

 ريتعل   تري ر    ي ر عيحي  ر تبعي ع
عقت   عقل: ))    رئر    ع  ا رو قير ر  اتضم  ر ا   رو جعشع  رو رظه   ر اف ق   رو    ق   ا  ي  عك  ر   38 نال ر  ا  - 21

 عو     إ ي ا ئ   عقت بط ق     ع   (( ع
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 ةدور القاض ي الجنائي الوطني في تطبيق اإلتفاقيات الدولي
The role of a criminal judge in implementing international agreements 
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 ملخص:

هذا كجرائم الفساد، فني بتنظيم مواضيع مختلفة ومتنوعة،  تتع املعاهدات الدولية أصبحت

عند الدول أطراف اإلتفاقية بل تمتد التنوع في مواضيع هذه اإلتفاقيات جعل أثارها ال تتوقف 

لتشمل مواطني تلك الدول، األمر الذي يجعلهم يتمسكون بتطبيقها أمام القاض ي الوطني رغم 

إختالف إجراءات وضعها عن إجراءات وضع التشريعات الداخلية، فضال عن ما تتميز به التشريعات 

و العقاب، أو من حيث املبادئ الجنائية الوطنية من خصوصيات سواء من حيث مصادر التجريم 

 .األساسية التي تقوم عليها خاصة مبدأ الشرعية و مبدأ اإلقليمية. هذه املعطيات

 اإلتفاقيات الدولية، القاض ي الجنائي.  سمو  :  الكلمات املفتاحية

Abstract: 
International treaties have become concerned with organizing various and 

varied subjects, such as corruption crimes. This diversity in the subjects of these 

agreements has made their effects not stop at the states parties to the agreement, 

but extends to the citizens of those countries, which makes them adhere to their 

application before the national judge, despite the different procedures put in place 

from the procedures for developing internal legislation In addition to the 

peculiarities of the national criminal legislation, both in terms of sources of 

criminalization and punishment, or in terms of the basic principles on which they 

are based, in particular the principle of legality and the principle of territoriality. 

These data. 

key words: International agreements, national judge, constitution  
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 مقّدمة: 

تطورات هامة من حيث املواضيع التي تتناولها، إذ لم تعد لقد عرفت اإلتفاقيات الدولية 

تقتصر على تنظيم املسائل ذات الطابع السياس ي أو العسكري املتعلقة بالحروب و السلم و الحدود 

و العالقات الدولية ... وغيرها، بل أصبحت تعني بتنظيم مواضيع مختلفة ومتنوعة كالتعاون 

العنصري، املخدرات، العنف ... وغيرها، إن هذا التنوع في  القضائي، تسليم املجرمين، التمييز

مواضيع هذه اإلتفاقيات وخاصة تلك التي تعرف باإلتفاقيات الشارعة جعل أثارها ال تتوقف عند 

الدول أطراف اإلتفاقية بل تمتد لتشمل مواطني تلك الدول، األمر الذي يجعلهم يتمسكون بتطبيقها 

الف إجراءات وضعها عن إجراءات وضع التشريعات الداخلية، فضال أمام القاض ي الوطني رغم إخت

عن ما تتميز به التشريعات الجنائية الوطنية من خصوصيات سواء من حيث مصادر التجريم و 

العقاب، أو من حيث املبادئ األساسية التي تقوم عليها خاصة مبدأ الشرعية و مبدأ اإلقليمية. هذه 

يد ضوابط تطبيق القاض ي الجنائي الوطني لإلتفاقيات الدولية و املعطيات، تطرح إشكالية تحد

 مختلف الصعوبات التي تعترضه في ذلك. وهي النقاط التي نعالجها كما يلي:

 املطلب األول: ضوابط تطبيق القاض ي الجنائي الوطني لإلتفاقيات الدولية

إلتزامه بتطبيق  إذا كانت ذاتية وخصوصيات القانون الجنائي تفرض على القاض ي الجنائي

النصوص القانونية التي تصدرها السلطة املختصة بالتشريع في الدولة، إذ أن املشرع هو الذي 

يختص بمقتض ى الدستور بوضع نصوص التجريم و العقاب تطبيقا ملبدأ شرعية الجرائم و 

 بحيث ،1العقوبات، فهذا يعني أنه ال يمكن للقاض ي اإلعتماد على نصوص مستمدة من مصادر أخرى 

إذ لم يجد في التشريع نصا يجرم الفعل املوجه للمتهم يجب عليه وبصفة حتمية الحكم بالبراءة، وملا 

كانت الجزائر تعتبر عضوا من أعضاء املجتمع الدولي، وملا أصبح هذا األخير يتدخل لتنظيم املسائل 

دول بمجرد التصديق ذات اإلهتمام املشترك بواسطة اإلتفاقيات الدولية و التي تصبح ملزمة لل

عليها، فكيف يمكن للقاض ي الجنائي الوطني تطبيق هذه اإلتفاقيات وهو ملزم بتطبيق النصوص 

الجنائية الوطنية من جهة؟ و من جهة أخرى كيف له أن يوفق بين هذا اإللتزام و بين املبدأ 

جمهورية على الدستوري الذي يقض ي بسمو اإلتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف رئيس ال

القوانين الوطنية؟ ولتوضيح أكثر هذه املسألة نتعرض في الفرع األول ملفهوم مبدأ سمو اإلتفاقيات 

الدولية كأساس لتطبيقها من طرف القاض ي الجنائي الوطني و في الفرع الثاني لطرق تطبيق هذه 

 اإلتفاقيات من القاض ي الجنائي الوطني.
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 قيات الدولية كأساس لتطبيقهاالفرع األول : مبدأ سمو اإلتفا

يعتبر مبدأ سمو اإلتفاقيات الدولية املسلم بها عامليا رغم عدم النص عليه في ميثاق األمم 

إعترفت باملبدأ بصفة  1969، إال أن إتفاقية فيينا املتعلقة بقانون املعاهدات الدولية لعام 2املتحدة

في املعاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب منها بنصها "اليجوز لطرف  27غير مباشرة في املادة 

لعدم تنفيذ هذه املعاهدة". ولتحديد دور و أبعاد هذا املبدأ في املنظومة القانونية الوطنية خاصة 

 الجنائية منها نتطرق أوال إلستظهار مفهومه، و ثانيا لشروط إعماله.

 مفهوم مبدأ سمو اإلتفاقيات الدوليةأوال / 

من املبادئ التي يقتضيها املنطق القانوني إذ ال يتصور  4الدولية 3اإلتفاقياتيعتبر مبدأ سمو 

. فمبدأ سمو اإلتفاقية الدولية إذا مبدأ مستقر 5قيام أي نظام قانوني إال بسموه على املخاطبين به

ريقة ومعترف به على املستوى الدولي و اليقبل املجادلة فيه، إال أن الدساتير العاملية قد تباينت في ط

 تكريسها لهذا املبدأ في إطار ثالثة إتجاهات:

اإلتجاه األول: يقض ي بسمو اإلتفاقيات الدولية على الدستور، غير أن الدول التي تأخد بهذا اإلتجاه 

التي تكرس سمو اإلتفاقيات  63أدرج املادة  1953فالدستور الهولندي مثال املعدل سنة  6نادرة جدا

قتضت ضرورات الحياة الدولية ذلك، بنصبها علي مايلي "يمكن الدولية على الدستور إذا إ

 للمعاهدات أن تخالف أحكام الدستور إذا كان تطور النظام القانوني الدولي يستوجب ذلك".

اإلتجاه الثاني: يجعل اإلتفاقيات الدولية جزءا من التشريع الداخلي، حيث تتعادل أحكام اإلتفاقية 

وقد أخدت بهذا اإلتجاه دول كثيرة من بينها مصر، فتنص املادة  7داخليالدولية مع أحكام القانون ال

على أن "رئيس الجمهورية يبرم املعاهدات ويلغها مجلس الشعب، مشفوعة  1971من دستور  151

بما يناسب من البيان ـ وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها و التصديق عليها و نشرها وفقا لألوضاع 

ح من هذا النص أنه يكفي لسؤيان اإلتفاقيات الدولية املصادق عليها من رئيس املقررة... " يتض

الجمهورية نشرها وفقا لألوضاع املقررة دون إشتراط املوافقة املسبقة للمشرع بإستثناء اإلتفاقيات 

 .9التي تشترط موافقة مجلس الشعب عليها 151الهامة املذكورة على سبيل الحصر في املادة 

الث: إذا كان اإلتجاه األول يعطي للقانون الدولي قوة تفوق قوة الدستور ، و إذا كان اإلتجاه الث

اإلتجاه الثاني يعطي القنون الدولي قوة تعادل القانون الوطني، فإن اإلتجاه الثالث يعطي اإلتفاقيات 

القانون  الدولية قوة تتوسط قوة الدستور و قوة القانون العادي، فهي ادنى من الدستور و أعلى من

 150الوطني العادي، و من بين اللدول التي أخدت بهذا اإلتجاه الجزائر، فرنسا و غيرهما. إن املادة 

كرست مبدأ سمو اإلتفاقيات الدولية بنصها "املعاهدات التي  10 2016من دستور الجزائر لسنة 

لى القانون" و في يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط املنصوص عليها في الدستور تسمو ع
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على أن "يكون للمعاهدات أو اإلتفاقيات  1958من دستور فرنسا لسنة  55السياق ذاته تنص املادة 

املصادق عليها أو املعتمدة بمجرد نشرها قوة أعلى من قوة القوانين بشرط تطبيق املعاهدة أو 

للقاض ي الجزائري  من الدستور يمكن 132وبمقتض ى نص املادة  11اإلتفاقية من الطرف اآلخر"

 إستبعاد تطبيق القانون املخالف لإلتفاقية دون أن يشكل ذلك تجاوزا لصالحياته.

نستخلص مما سبق أن تباين دساتير العالم حول مكانة اإلتفاقيات الدولية في املنظومة القانونية 

كانة التي تراها الوطنية، يبرره من جهة ممارسة الدول لسيادتها في منح هذه اإلتفاقيات الدولية امل

مناسبة، من جهة أخرى يبرهن على مدى تقديرها للدور الذي يجب عليها أداءه في سبيل تطوير 

 املنظومة القانونية الوطنية بحسب ما تمليه مقتضيات املصالح الدولية املشتركة.

 شروط إعمال مبدأ سمو اإلتفاقيات الدوليةثانيا / 

راحل األولى إلبراهما و املتعلقة باملفاوضات و التحرير و إذا إستوفت اإلتفاقيات الدولية امل 

التوقيع عليها من قبل الدول املتعاقد، يستوجب األمر التأكد من عدم مخالفتها للدستور و التصديق 

 عليها من طرف الجهة املختصة تم نشرها بالوسائل التي يقررها القانون.

مبدأ سمو اإلتفاقيات الدولية على القانون الوطني يشترط إلعمال دستورية اإلتفاقيات الدولية: -1

بمعنى أال تتعارض مع التوابث الدستورية  12عدم مخالفتها للمبادئ األساسية املكرسة في الدستور 

السياسية، الدينية، اإلقتصادية، الثقافية ... ، وقد اكد الدستور الجزائري على هذا الشرط في 

على ما يلي: "يفصل املجلس الدستوري  165حيث تنص املادة  1996من دستور  168و  165املادتين 

... في دستورية املعاهدات ... إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ ، او بقرار في الحالة العكسية ..." 

فنتص على أن "إذا إرتأى املجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو إتفاق او  168اما املادة 

 تصديق عليها ".إتفاقية، فال يتم ال

يعتبر التصديق شرطا أساسيا إلعمال مبدأ سمو اإلتفاقية  ratificationالتصديق أو املصادقة -2

من دستور  150التي تقابلها املادة  1996من دستور  132الدولية على القانون الوطني تطبيقا للمادة 

لة طرفا فيها وتلتزم بأحكامها . ويعد التصديق آخر مراحل إبرام اإلتفاقية و به تصبح الدو 13 2016

،وهو عبارة عن تصرف قانوني رسمي يصدر عن الجهات املختصة 14وإال تحملت املسؤولية الدولية

دستوريا بقبول اإلتفاقية التي تم التوقيع عليها، فالتصديق إذا وسيلة تعبر بها الدولة عن قبولها 

 و إجراء ضروري لكي تصبح اإلتفاقية نافدة.اإللتزام بأحكام و بنوذ اإلتفاقية، و في نفس الوقت فه

هذا و تختلف الجهة املختصة بالتصديق بحسب ما يقرره كل دستور فإما ان تتجسد هذه الجهة في 

من  132. وفي هذا الصدد تنص املادة 15رئيس الجمهورية منفردا أو باملشاركة مع السلطة التشريعية

صادق عليها رئيس الجمهورية ... " إال ان املالحظ ان "املعاهدات التي ي 1996دستور الجزائر لسنة 
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رئيس الجمهورية مقيد في هذا اإلختصاص، إذ من جهة ال يصادق على اإلتفاقيات الهامة إال بعد 

من الدستور التي تنص : "يصادق رئيس الجمهورية  131موافقة البرملان غرفتيه و هذا تطبيقا للمادة 

ت السلم و التحالف و اإلتحاد، ز املعاهدات املتعلقة بحدود الدولة على إتفاقيات الهدنة، و معاهدا

و املعاهدات املتعلقة بقانون األشخاص و املعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية 

الدولة بعد أن توافق كل غرفة من البرملان صراحة" و من جهة اخرى فإن مصادقة رئيس الجمهورية 

من الدستور  168املجلس الدستوري حول دستورية اإلتفاقية، هذا تطبيقا للمادة تتوقف على رأي 

. لإلشارة فإن إجراء املصادقة قد يقترن بإجراء التحفظ، وهو إجراء رسمي يصدر عن الدولة 1996

عند املصادقة أو اإلنضمام إلى إتفاقية دولية، تهدف من خالله إستبعاد أحكام معينة خاصة تلك 

فق مع خصوصيات و ثوابت الدولة، وقد أقرت إتفاقية فيينا املتعلقة بقانون املعاهدات التي ال تت

حق التحفظ وذلك لتشجيع الدول على انضمام و املصادقة على اإلتفاقيات الدولية، إال  1969لسنة 

أن هذا اإلجراء قد يستغل من طرف الدول ملنع تطبيقها أو للتحفظ على أحكام أساسية مما يفرغ 

 تفاقية من مضمونها و تجريدها من الهدف الذي وضعت من أجله.اإل

النشر : يعتبر النشر شرطا ضروريا إلعمال مبدأ سمو اإلتفاقيات الدولية على القانون الدولي، ألن -3

بدونه تبقى اإلتفاقية حبيسة األدراج ال أثر لها. و تظهر أهمية النشر في كونه الوسلية التي بواسطتها 

فإذا كان املبدأ الدستوري يقض ي بأنه ال يعذر أحد بجهل  17 16ية إلى علم املخاطبين بهاتصل اإلتفاق

، فإن ذلك يتطلب وسيلة تسمح بالعلم به وهذه الوسيلة هي النشر. هذا وإن نشر 18القانون 

اإلتفاقية الدولية ال يعني فقط علم املخاطبين بها لإللتزام بها بل هو إجراء ضروري يمثل مرحلة 

، فالهدف من النشر إذا يختلف بين القوانين 19سية يتعين القيام بها لتكتسب اإلتفاقية قوتهاأسا

فال تكون  20العادية و اإلتفاقيات الدولية، بحيث إذا كانت القوانين العادية ملزمة بمجرد إصدارها

يق عليها فإنها ال ، أما اإلتفاقيات الدولية إذا كانت الدول تلتزم بها بمجرد التصد21نافدة إال بشرها

، و الوسيلة املحددة لنشر اإلتفاقيات الدولية هي 22تصبح ملزمة ملواطني تلك الدول إال بنشرها

الجريدة الرسمية مثلها مثل القوانين العادية، واليعتد بأية وسيلة اخرى ولو كانت أكثر إنتشارا و 

 إتصاال باملواطنين كاإلذاعة، الصحف ...

من دستور الجزائر لم تشر إطالقا إلى شرط النشر إلعمال مبدأ  132إلى أن املادة هذا وتجدر اإلشارة 

سمو افتفاقيات بل إكتفت بإشتراط املصادقة عليها فهل هذا يعني أن اإلتفاقية الدولية تصبح نافدة 

 و تعلو على القانون الوطني بمجرد التصديق عليها؟

قية الدولية إلعمال مبدأ سموها على القانون في إعتقادنا فإن عدم إشتراط صراحة نشر اإلتفا

بل تأخد  23الوطني يجد تبريره في أن الجزائر ال تأخد بالتطبيق الذاتي أو املباشر لإلتفاقيات الدولية



 

 ط/د. قصاص عبد الحميد
 

116 

بطريقة إدماج اإلتفاقيات في القانون الوطني، وهذا يعني أنه بمجرد إفراغ اإلتفاقية في القانون 

في الجريدة الرسمية تماشيا مع القواعد العامة التي تخضع لها الداخلي تخضع بالضرورة للنشر 

القوانين العادية، ومع ذلك فإن املجلس الدستوري أكد على ضرورة نشر اإلتفاقيات الدولية في 

 1990نوفمبر  10الصادر في  90/359من املرسوم  6، إلى جانب املادة 1989أوت  20القرار الصادر في 

 .24سعي للنشر من طرف وزارة الخارجيةالتي تشير إلى مجرد ال

 الفرع الثاني : طرق و أساليب تطبيق القاض ي الجنائي الوطني لإلتفاقيات الدولية

إذا إستوفت اإلتفاقية الدولية شروطها الشكلية و املوضوعية، فهي تسري في مواجهة جميع 

وفق طريقتين أو أسلوبين هما األطراف و تلتزم املحاكم الوطنية بتطبيق أحكامها، ويتم هذا التطبيق 

التطبيق املباشر أو الذاتي، و التطبيق غير املباشر أو إدماج اإلتفاقية في القانون الداخلي، وهذا ما 

 سنحاول توضيحه.

 التطبيق املباشر أو الذاتي لإلتفاقية الدوليةأوال / 

ا كما هي دون حاجة يقصد بالتطبيق الذاتي لإلتفاقية الدولية إلتزام القاض ي الوطني بتطبيقه

 . 25لإلصدار قانون بشأنها، و يطلق على هذا النوع من اإلتفاقيات "اإلتفاقيات النافدة لذاتها"

غير ان إلعمال هذا األسلوب في تطبيق اإلتفاقيات الدولية يشترط أن يتضمن نصوص قانونية 

انه نادرا ما تكون واضحة، محددة و دقيقة ال تحمل في طياتها أي لبس أو غموض، لكن املالحظ 

 اإلتفاقية الدولية قابلة للتطبيق الذاتي لألسباب التالية:

ناذرا ما تكون كل احكام اإلتفاقية الدولية قابلة للتطبيق أمام القاض ي الوطني إذ غالبا ماتتضمن  -

إلى جانب األحكام املتعلقة بموضوع اإلتفاقية، أحكاما تخاطب األجهزة املكلفة بالشؤون الخارجية 

 .26خصوص التعامل مع اإلتفاقيةب

ناذرا ما تصاغ نصوص اإلتفاقية الدولية بصياغة واضحة، دقيقة، تماثل تلك التي تميز القوانين  -

 الداخلية خاصة الجنائية منها.

لذا يمكن القول أن اإلتفاقيات الدولية املتعلقة باملسائل الجنائية ال يمكن أن تخضع للتطبيق 

الجنائي الوطني ألن األمر يتعلق بالحقوق و الحريات الفردية و ان مبدأ شرعية املباشر امام القاض ي 

الجرائم و العقوبات الذي يشكل ضمانة لحماية هذه الحقوق و الحريات، يقتض ي أن تكون صياغة 

النصوص الجنائية مضبوطة التحمل أكثر من معنى و أن تكون واضحة و دقيقة سواء فيما يتعلق 

، 27الجريمة، أركانها و عناصرها، أو فيما بتعلق بالجزاء بتحديد نوعه و مقداره بالتجريم، بتحديد

 وهذا ما لم يتوفر في نصوص اإلتفاقية الدولية.
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   التطبيق غير املباشر أو إدماج اإلتفاقية الدولية في القانون الوطنيثانيا / 

يتم في إطار الشروط التي إن تطبيق قواعد اإلتفاقيات الدولية بمعرفة القاض ي الوطني عموما 

تحددها السلطة التشريعية، وعليه ال يملك القاض ي الجنائي الوطني تطبيق اإلتفاقية الدولية 

املتعلقة باملسائل الجنائية، إال إذا تدخل املشرع وأخضعها لإلجراءات الشكلية املطلوبة لوضع قانون 

اإلجراءات الخاصة بالتشريع الداخلي، عادي، بعبارة أخرى يجب ان تتخد حيال اإلتفاقية الدولية 

من ضرورة املوافقة و املصادقة عليها من السلطة املختصة و هي السلطة التشريعية املجسدة في 

البرملان، وكذلك إصداره من طرف رئيس الجمهورية، تم نشره في الجريدة الرسمية، وعليه التدمج 

غت في قاعدة قانونية داخلية ينظمها قانون اإلتفاقية الدولية في القانون الداخلي إال إذا أفر 

العقوبات أو قانون اإلجراءات الجزائية و يتحقق بذلك تعديل النصوص القانونية السابقة بما 

ومن مبررات إشتراط ضرورة إصدار قانون وطني يتضمن  .28يتالئم و مضمون اإلتفاقية الدولية

دد بدقة و وضوح أركان و عناصر الجريمة وال مضمون اإلتفاقية الدولية، أن القانون الدولي ال يح

 يحدد الجزاء املقابل لها وهذا يتنافى مع مبدأ الشرعية.

 موقف القانون الجزائري ثالثا / 

التي تنص : "املعاهدات التي  1996من الدستور الجزائري لسنة  132بالرجوع إلى نص املادة 

 ها في الدستور تسمو على القانون".يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط املنصوص علي

هل يفهم من هذا النص الدستوري، أن اإلتفاقية الدولية تطبق أمام القاض ي الجنائي الوطني بمجرد 

املصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية وفقا لإلجراءات و الشروط التي يتطلبها الدستور، أم أن 

 القانون الوطني؟األمر يستوجب تدخل املشرع إلدماج اإلتفاقية في 

 إن اإلجابة على هذا التساؤل تختلف بحسب التفسير الذي يحتمله النص الدستوري،

التفسير األول: وهو تفسير ظاهري حرفي للنص، يقض ي أنه بمجرد املصادقة على اإلتفاقية من طرف 

لوطنية رئيس الجمهورية وفقا للشروط املحددة في الدستور، تصبح جزءا من املنظومة القانونية ا

مما يجعلها ملزمة لكافة السلطات في الدولة بما فيها السلطة القضائية، كما تصبح ملزمة لألفراد 

دون حاجة إلتباع اإلجراءات التي يتطلبها القانون العادي. إن هذا التفسير غير منطقي و ال يمكن 

ية تجاه املجتمع الدولي، التسليم به، ألن إذا كانت املصادقة شرط ضروري لكي تلتزم الدولة باإلتفاق

فإن ذلك ال يسري على املستوى الداخلي حيث يتطلب األمر نشرها لتمكين املواطنين العلم بها. غير 

أن بالنسبة لإلتفاقيات املتعلقة باملسائل الجنائية، خاصة التجريم و العقاب، فإن املصادقة و 

ن إذا كانت اإلتفاقية تتضمن شق التكليف النشر ال يكفيان لتطبيقها أمام القاض ي الجنائي الوطني أل 

 للقاعدة الجنائية، فإنها ال تتضمن شق الجزاء، وبدون هذا الشق األخير ال تكتمل القاعدة الجنائية.
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التفسير الثاني: يقتض ي هذا التفسير أن اإلتفاقية الدولية خاصة املتعلقة باملسائل الجنائية ال تدمج 

التطبيق أمام القاض ي الجنائي الوطني إال إذا إستوفت إجراءات وضع في القانون الوطني وال تقبل 

القانون الداخلي، وعليه فإن القاض ي الجنائي الجزائري ال يطبق اإلتفاقية الدولية ما لم تفرغ في 

قانون العقوبات أو قانون اإلجراءات الجزائية، بل له حق إستبعادها إذا تضمنت أحكاما تتعارض مع 

. وفي إعتقادنا فإن تفسير الثاني هو السليم ألنه من جهة يحقق إلتزام الدولة 29ليالقانون الداخ

باإلتفاقية التي صادقت عليها، ومن جهة أخرى يحقق ضمان إحترام الشرعية الجنائية الوطنية. فإذا 

رام كانت املواثيق و اإلتفاقيات الدولية تؤكد على حماية حقوق اإلنسان، فلتبدأ هذه الحماية من إحت

 الشرعية الجنائية التي تعتبر أكبر ضمانة لهذه الحقوق.

 املطلب الثاني : اإلشكاالت التي تعترض القاض ي الجنائي الوطني في تطبيق اإلتفاقيات الدولية

إذا إستكملت اإلتفاقية الدولية املتعلقة باملسائل الجنائية إجراءات إدماجها في التشريع 

لزمة للقاض ي الجنائي الوطني، يطبقها كما يطبق القانون الداخلي، تصبح نصوصا تشريعية م

الداخلي كلما إقتضت الضرورة لذلك، دون حاجة ألن يتمسك بها األطراف، كما تصبح اإلتفاقية 

الدولية ملزمة بالنسبة للدول التي تأخد بالتنفيذ املباشر بمجرد إستيفائها شرطي التصديق و 

 . 30عاد تطبيقها وإال أعتبر ذلك إنكار للعدالةالنشر، فال يملك القاض ي الوطني إستب

إذا كان القاض ي الجنائي في الحالة األولى ال تعترضه إشكاالت التعارض بين اإلتفاقيات الدولية و 

فإن في الحالة الثانية قد  -القانون الداخلي–قد أدمجت فيه  -اإلتفاقية-القانون الداخلي ألنها 

تطبيق نصوص اإلتفاقية إذا كانت غامضة و غير دقيقة او  تعترض القاض ي الوطني إشكاالت في

 متعارضة مع القانون الجنائي الوطني، فما موقف القاض ي الجنائي الوطني في هذه الحالة؟

 بناءا على ما تقدم، نتعرض في هذا املطلب إلى دراسة هذه اإلشكاالت و كيفية التصدي لها.

 القانون الجنائي الوطني الفرع األول : تعارض اإلتفاقية الدولية مع

يتخذ التعارض بين اإلتفاقية الدولية و القانون الجنائي الوطني صورتين: إما ان ينشأ 

التعارض بين اإلتفاقية و املبادئ األساسية للقانون الجنائي، أو بين مضمون نصوص اإلتفاقيات و 

 مضمون القانون الداخلي.

 املبادئ األساسية للقانون الجنائي الوطنيالتعارض بين اإلتفاقيات الدولية و أوال / 

يقوم القانون الجنائي الوطني على مبادئ اساسية تتطلبها خصوصيات هذا القانون، إال أن 

إعتماد اإلتفاقيات الدولية في املنظومة القانونيو الوطنية من شانها املساس بهذه املبادئ، وهذا ما 

 سنحاول بيانه فيما يلي:
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و مبدأ اإلقليمية: يشكل مبدأ إقليمية القانون الجنائي تجسيدا ملبدأ سيادة  اإلتفاقيات الدولية (1

الدولة على إقليمها، فإذا كان مبدأ سمو اإلتفاقية الدولية معترف به من طرف الدول و ال يقبل 

املجادلة فيه، فإن القوانين الداخلية ال تزال بعيدة عن اإلعتراف بكل اآلثار التي تترتب عنه، وهذه 

نتيجة مرتبطة أساسا بمبدأ سيادة الدولة على إقليمها وملا كان حق العقاب من العناصر األساسية ال

ملمارسة السيادة الوطنية على إقليم الدولة، فإنه من املنطقي جعل مصادر وطنية تنحصر في 

التشريع، وعليه فإن منح اإلتفاقيات الدولية صفة السمو قد يشكل مساسا بمبدأ السيادة و 

قليمية، إال أنه يمكن القول أن مبدأ سمو اإلتفاقية الدولية يتحدد نطاقه إستنادا إلى مبدأ سيادة اإل

الدولة على إقليمها ألن القانون الدولي العام لم يضع قاعدة عامة تبين طرق تطبيق اإلتفاقيات 

صاحبة السيادة في الدولية في القانون الداخلي بل تترك الحرية املطلقة للدول األعضاء  بإعتبارها 

 .31تحديد طرق تطبيقها

فإلتزام الدولة باإلتفاقيات الدولية إذ يعد من العناصر املكونة لسيادتها و ال ينبغي ان تشكل هذه 

السيادة أيضا على إحترام الدولة إللتزاماتها الدولية و إال فقد القانون الدولي وجوده ولذلك يجب 

. وفي السياق ذاته يمكن القول أن 32السمو و السيادة العمل على تحقيق التوقيف بين مبدأي

القانون الجنائي يشكل أهم مظاهر سيادة الدولة على إقليمها، ألنه يجسد األوضاع السياسية 

اإلجتماعية، اإلقتصادية، الثقافية ... في الدولة و التي تشكل أساسا لرسم سياستها في التجريم و 

تفاقيات الدولية مع مبدأ اإلقليمية اإلعتماد على اإلتفاقيات .  ومن مظاهر إصطدام اإل33العقاب

الدولية في مجال التعاون القضائي بين الدول كإتفاقية اإلنابة القضائية مثال التي تسمح لسلطة 

قضائية تفويض سلطة قضائية أخرى أجنبية إلتخاد إجراء ما خارج إقليمها، إال أن إعتراف املشرع 

ية املتعلقة باإلنابة القضائية في القانون الداخلي يحول دون املساس بمبدأ الوطني بتطبيق اإلتفاق

 . 34اإلقليمية و السيادة

اإلتفاقيات الدولية و مبدأ الشرعية: من املبادئ األساسية للقانون الجنائي، مبدأ الشرعية الذي  (2

املبدأ ال يمكن للقاض ي ، إنطالقا من هذا 35يقض ي "الجريمة و ال عقوبة او تدابير أمن بغير قانون"

الجنائي إعتبار فعال ما جريمة و معاقبة مرتكبه عليه ما لم يرد النص عليه بوضوح  دقة في قانون 

 .36مكتوب صادر عن السلطة املختصة بالتشريع

و الجدير بالذكر ان نطاق مبدأ الشرعية ال ينحصر في التجريم و العقاب فحسب، وإنما يشمل 

التي يتم إعمالها منذ لحظة وقوع الجريمة أو إكتشافها حتى صدور حق نهائي أيضا كل اإلجراءات 

بالعقوبات، وإذا لم يجد هذا النص فال يحق له إعتبار فعل ما جريمة حتى و لو إقتنع بأنه مخالف 

للمجتمع. وعلى هذا األساس اليمكن إعتبار اإلتفاقيات الدولية الجنائية مصدرا مباشرا للتجريم و 
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، ألن من شأن ذلك اإلصطدام بذاتية وخصوصيات القانون الجنائي، بمعنى يحق 37العقاب

زيادة على  للقاض ي إستبعاد تطبيق اإلتفاقية التي تجرم فعال مادام القانون الجنائيا يعتبره كذلك

ماسبق، فإن اإلتفاقيات الدولية ال تتضمن قواعد التجريم و العقاب التي تقبل التطبيق أمام 

طني ألنها في أغلب األحيان ال تتضمن شقي التكليف و الجزاء معا وهذا يشكل خروجا القاض ي الدو 

، وعليه يجب تدخل املشرع لتحديد مضمون القاعدة القانونية الجنائية 38عن مبدأ الشرعية

 )جريمة و عقوبة ( لضمان إحترام هذا املبدأ.

 ة الوطنيةالتعارض بين اإلتفاقيات الدولية و القواعد القانونيثانيا / 

بالنسبة للقوانين  –قد تعترض القاض ي الجنائي الوطني وهو بصدد تطبيق اإلتفاقيات الدولية 

إشكالية تعارض بين نصوص هذه اإلتفاقيات و نصوص  –التي تأخد بالتطبيق املشار لإلتفاقيات 

م نصوص ، فهل يطبق القاض ي في هذه الحالة نص اإلتفاقية الدولية أ39القانون الجنائي الوطني

القانون الوطني؟ إن حل هذه اإلشكالية يختلف بحسب صدور التعارض وبحسب مكانة 

اإلتفاقيات الدولية في املنظومة القانونية الوطنية، وفي هذا الصدد نجد أن التعارض يتخذ 

 صورتين:

 التعارض بين قانون جنائي وطني سابق وإتفاقية دولية الحقة: (1

بين القانون الجنائي الوطني السابق و اإلتفاقية الدولية االحقة عندما  40يكون التعارض الحقيقي

تكون أحكام كل منهما عامة أو خاصة، وفي هذه الحلة يتطلب األمر إستبعاد أحدهما من التطبيق 

فال تلغيه بل يبقى  41حيث تستبعد اإلتفاقية الالحقة القانون الوطني فتفوقه و تعلق تطبيقه

نصوص اإلتفاقية من ناحية، والعودة إلينا في حالة إلغاء اإلتفاقية أو ساريا فيما يتعدى 

، ألن اإلتفاقية تتميز بأنها نسبية ومؤقتة، فهي نسبية ألنها 42اإلنسحاب منها من ناحية أخرى 

تطبق في مواجهة أطرافها فقط، ومؤقتة ألن اإلنسحاب واإللغاء متوقعا من أطرافها ومتوقفا على 

إلغاء تشريع ال يتم إال بتشريع أعلى منه درجة أو في نفس مرتبته، وعليه ال  إراداتها، كما أن

 تستطيع اإلتفاقية الدولية إلغاء القانون الجنائي السابق ألنها ليست تشريعا.

 التعارض بين إتفاقية دولية سابقة و قانون جنائي وطني الحق: (2

جنائي الوطني الالحق إلى تعارض إذا تعرضت احكام اإلتفاقية الدولية السابقة و القانون ال

حقيقي فإن الحل في هذه الحالية يتوقف على قوة كل منهما، فإذا كانت اإلتفاقية الدولية تسمو 

على القانون الوطني، فإن القانون الوطني الالحق ال يلغي اإلتفاقية رغم تعارضها، أما إذا كانت 

 .43االخير يستبعد اإلتفاقيةقوة اإلتفاقية في نفس قوة القانون الوطني، فإن هذا 

 الفرع الثاني: اإلشكاالت املتعلقة بتفسير اإلتفاقيات الدولية
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، وهو 44يقصد بالتفسير البحث عن املعنى الحقيقي للنص بحيث يمكن تطبيقه على الوقائع

عبارة عن عملية فكرية ذهنية يقوم بها املفسر معتمدا على ألفاظ النص و عباراته و وفقا ألسلوب 

معين بهدف تحديد املعنى املقصود بمصطلح او بمادة من مواد اإلتفاقية الدولية فهو إذا عملية 

جوهرية لتحديد معاني ومدلوالت و مقاصد النصوص ذلك العجز عبارات النص عن الداللة عن 

مقاصد الدول املتعاقدة أو لغموضها أو لتناقضها مع النصوص األخرى. فالغاية من التفسير إذا هي 

إستخالص معنى ومضمون النصوص الواردة باإلتفاقية بإزالة اللبس و الغموض الذي يكتنفها 

أي نص   45بحيث تصبح قابلة للتطبيق، وعليه يمكن القول أن التفسير هو مقدمة منطقية للتطبيق

 قانوني وطني أو دولي.

ى معنى و مقصود واحد و لتفسير أهمية بالغة في مجال اإلتفاقيات الدولية ألنه يسمح بالوقوف عل

لنص اإلتفاقية، كما تتجلى أهميته أيضا في أنه يساعد على إكتشاف أهداف اإلتفاقية التي دفعت 

الدول إلى إبرامها و التي قد ال تظهر من خالل ظاهر النصوص، إال ان مثل هذا التفسير إذا كان 

نه يؤدي إلى املساس بمبدأ مقبوال على املستوى الدولي، فإنه ال يقبل على املستوى الداخلي أل 

، كما تظهر أهمية التفسير أيضا 47الذي يقتض ي بعدم الخروج عن النص محل التطبيق 46الشرعية

عندما تعمد أطراف اإلتفاقية إلى صياغة نصوصها بش يء من الغموض و العموم محاولة بذلك 

 التوفيق بين مصالحها املتعارضة، املر الذي يستلزم إخضاعها للتفسير.

إذا كانت اإلتفاقية الدولية تستلزم لألسباب السالفة الذكر ضرورة تفسيرها، فإن السؤال يطرح 

 بشأن الجهة املختصة بالتفسير و بطريقة القيام بعملية التفسير.

 الجهة املختصة بالتفسيرأوال / 

نسبة إذا كان من واجب القاض ي تطبيق اإلتفاقيات الدولية على الوقائع التي تتطلب ذلك، بال

بالتطبيق املباشر لإلتفاقيات الدولية، فإن رفضه لذلك يعد إنكارا للعدالة، وطاملا  للدول التي تأخد 

هو ملزم بتطبيقها، فإن املنطق السليم يقض ي بأن القاض ي يختص بتفسيرها إذا إعترضته نصوص 

 غامضة، إال أن هذا املنطق محل إختالف فقها وقضاء.

ير اإلتفاقيات الدولية ليس من إختصاص القاض ي الوطني ألن إبرام اإلتجاه األول: يرى أن تفس

اإلتفاقية عمل سياس ي حكومي، فالحكومة إذا ممثلة في الوزارة الخارجية وهي وحدها تملك تفسير 

وحتى ال يفتح باب اإلحتجاج من طرف  48اإلتفاقيات بما يتفق و مقاصد الدول أطراف هذه اإلتفاقية

سير اإلتفاقيات للقاض ي الوطني و تسبب في الخروج عن مقاصدها املشتركة، هذه الدول لو أسند تف

فضال عن ذلك فإن القضاء الوطني ال يملك الخبرة الكافية التي تسمح له بالتعامل مع املشاكل و 

، كما أن اإلتفاقيات الدولية تجسد 49القضايا الدولية وال اإلملام الكافي بمسائل القانون الدولي
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يعبر عن  –القضاء  –ول أطراف اإلتفاقية فمن غير املعقول تفسيرها بإرادة جهاز واحد إرادات الد

 إرادة دولة واحدة.

ممثلة في  –وفقا لهذا اإلتجاه فإن القاض ي يوقف الفصل في الدعوى لحين وصول تفسير الحكومة 

وهذا يشكل  للنصوص الغامضة الواجبة التطبيق على الوقائع املعروضة امامه، –وزير الخارجية 

خرقا ملبدأ الفصل بين السلطات من جهة، وتدخال من السلطة التنفيذية في العمل القضائي الذي 

 تختص به السلطة القضائية من جهة اخرى.

اإلتجاه الثاني: يذهب هذ اإلتجاه إلى ان تفسير اإلتفاقيات الدولية من إختصاص القاض ي الجنائي 

قضائي مطبقا في ذلك القواعد العامة في تفسير النصوص الوطني، فهو يندرج في إطار عمله ال

الجنائية إي اإللتزام بالتفسير الضيق، وبهذا املنطق يحقق هذا اإلتجاه مبدأ إستقاللية القضاء و 

مبدأ الفصل ما بين السلطات من جهة، و يتجنب تعطيل و تأخير الفصل في الدعاوى التي تتطلب 

طلب األمر إحالته إلى الحكومة لتتولى عملية التفسير من جهة النصوص املطبقة عليها تفسيرا ويت

اخرى، كما ان توقيف الفصل في الدعوى لحين قيام الحكومة بعملية التفسير يشكل تدخال من 

، وعليه فغن واجب تطبيق القانون يتضمن بالضرورة واجب 50السلطة التنفيذية في الحكم القضائي

ة تفسير القاعدة القانونية و مرحلة تطبيقها ألن منطق األمور تفسيره، فال يجوز الفصل بين مرحل

 للقاض ي. –التفسير و التطبيق  –يقتض ي إسناد املهمة بأكملها 

هذا اإلختالف الفقهي حول الجهة املختصة بتفسير اإلتفاقيات الدولية قد إمتد إلى القضاء حيث 

ويرفض القيام بمهمة تفسير اإلتفاقيات الدولية فكان  1990كان مجلس الدولة الفرنس ي، إلى غاية 

يقض ي بعدم إختصاص القضاء الوطني بتفسير اإلتفاقيات الدولية ويرى أن اإلختصاص ينعقد 

لجهة الحكومية خاصة وزير الخارجية وكان يعلق الفصل في الدعوى إلى أن يصل تفسير وزير ل

الخارجية. أما بعد هذا التاريخ أصبح إختصاص تفسير اإلتفاقيات الدولية ينعقد ملجلس الدولة 

الفرنس ي وحده. أما القضاء العادي بما فيه القضاء الجنائي فقد كان أقل تشددا من القضاء 

ي، حيث تم توزيع اإلختصاص بتفسير نصوص اإلتفاقية الدولية بين القضاء الجنائي اإلدار 

بمختلف درجاته الذي يتصدى لتفسير اإلتفاقيات املتعلقة باملصالح الخاصة وبين الجهة الحكومية 

 .51أي وزارة الخارجية  التي تختص بتفسير اإلتفاقيات املتعلقة بالقانون الدولي العام

اإلتفاقيات الدولية في الجزائر، في إعتقادنا املشكل ال يثار على مستوى القضاء أما عن تفسير 

بإعتبار أن اإلتفاقية تدمج في التشريع العادي فتصبح كأي قانون ومن ثم تخضع لألحكام العامة 

لتفسير النصوص الجنائية، إال أن اإلشكال قد يثور بصدد إدماج اإلتفاقية في القانون الوطني إذ قد 
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ترض السلطة املختصة غموض يتطلب التفسير، وفي هذه الحالة فإن املنطق يقتض ي أن يصدر يع

 التفسير من الجهة الحكومية.

 طرق التفسيرثانيا / 

يقتض ي تفسير اإلتفاقيات الدولية عموما إتباع الطرق و األساليب املعمول بها في هذا املجال، وتتجلى 

 هذه الطرق فيما يلي:

مفاد هذه الطريقة البحث عن نية أطراف اإلتفاقية و قصدها، بعبارة أخرى  الطريقة الشخصية: (1

يجب العمل على كشف املعنى الذي يجب إعطاءه للنص من خالل نية األطراف، فهذه النية إذا 

هي العنصر الجوهري في التفسير، إال أن من الصعب الوصول إلى تحديد النية املشتركة ألطراف 

 اد على األعمال التحضيرية إلبرام اإلتفاقية يمكن الوصول إلى تحديدها.اإلتفاقية لكن باإلعتم

طريقة املعالجة النصية: يحتل النص في هذه الطريقة أهمية في التفسير إذ منه ينطلق البحث عن  (2

مدلوالته، فالنص وفقا لهذه الطريقة يعبر عن إرادة األطراف و من ثم فإن تفسير النص 

 إلرادة األطراف، غير أن هذه الطريقة في التفسير تتجاهل نية األطراف.وتوضيحه يعني توضيح 

الطريقة الوظيفية: تسعى هذه الطريقة في تفسير اإلتفاقيات إلى البحث عن الغرض األساس ي  (3

لإلتفاقية ومن ثمة تفسير نصوصها في ضوء هذا الغرض بشكل يسمح بالتطبيق الفعلي 

 ثار التي قصدها األطراف.للنصوص على نحو يكفل ويضمن ترتيب اآل

الطريقة املوضوعية: تستخدم هذه الطريقة خاصة في تفسير اإلتفاقيات الدولية الشارعة التي  (4

 تتميز بالطابع اإلنساني و اإلجتماعي، هذه الطريقة يؤخذ عليها أيضا أنها تتجاهل نية األطراف.

: فقد وضعت هذه اإلتفاقية  1969 التفسير وفقا إلتفاقية فيينا املتعلقة بقانون املعاهدات لعام (5

منها على تفسير املعاهدات بحسن النية طبقا للمعنى العادي  31قواعد التفسير، فنصت املادة 

لأللفاظ و املصطلحات في اإلطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها، وقد وضعت في 

 .  52يرسبيل ذلك وسائل أساسية ومكملة يستعان بها للقيام بعملية التفس

هذه هي طرق وقواعد تفسير اإلتفاقيات الدولية عموما، إال أن في املسائل الجنائية فإن تفسيرها 

يجب أن يتم في إطار القواعد و الضوابط التي تحكم تفسير التشريعات الجنائية من جهة، ومن جهة 

، بعبارة أخررى فإن 53أخرى يجب الوقوف عند اإلرادة الحقيقية ألطراف اإلتفاقية في مجال التجريم

تفسير اإلتفاقيات الدولية املتعلقة باملسائل الجنائية تخضع لألحكام العامة للتفسير الجنائي خاصة 

 .54اإللتزام بالتفسير الضيق لنصوص التجريم لعدم الخروج عن مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات

دولية على القانون الداخلي امر ال مفر نخلص في ختام هذه املداخلة إلى القول أن تأثير اإلتفاقيات ال

منه، و مكانته في املنظومة القانونية الوطنية تحددها الدولة بحسب ظروفها اإلجتماعية، 
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وفي إعتقادنا إذا سلمنا بأن اإلتفاقيات الدولية تشكل مصدرا ، السياسية، اإلقتصادية ... وغيرها

في بعض الفروع القانونية كالقانون الجنائي  مباشرا لبعض القوانين، فإنه ال يمكن التسليم بذلك

بالنظر لخصوصيات هذا القانون، فالشرعية الجنائية )الجريمة وال عقوبة او تدابير أمن بغير 

 قانون( تمنع هذا التدخل املباشر.

وعليه فإن آثر اإلتفاقيات الدولية على القانون الجنائي يجب أن يتوقف عند إدماج نصوص 

ال تتعارض مع خصوصيات املجتمع في القانون الجنائي الوطني للحفاظ على اإلتفاقيات التي 

الشرعية الجنائية التي تشكل ضمانة أساسية للحقوق و الحريات الفردية. في األخير يمكن القول أم 

( 1996من الدستور الجزائري لسنة  132مبدأ سمو اإلتفاقيات الدولية على القانون الوطني )املادة 

 ه بالنسبة للقانون الجنائي طاملا اإلتفاقيات تدمج في القانون الوطني و تعد جزءا منه.ال أهمية ل

 الخاتمة:

إن اإلتفاقيات الدولية تسمو على الدستور فاملعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية 

اإلتفاقيات حسب الشروط املنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون بمعنى أن للمعاهدات أو 

املصادق عليها أو املعتمدة بمجرد نشرها قوة أعلى من قوة القوانين بشرط تطبيق املعاهدة أو 

اإلتفاقية من الطرف اآلخر و من ثم يكون للقاض ي الجزائري إستبعاد تطبيق القانون املخالف 

 لإلتفاقية دون أن يشكل ذلك تجاوزا لصالحياته.
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 ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة املوجودة بين إجمالي النفقات العامة والنمو 

باستخدام نموذج تصحيح الخطأ،  2017و 1970الجزائر، خالل الفترة املمتدة ما بين االقتصادي في 

توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين إجمالي النفقات العامة والنمو  .اختبار السببية

االقتصادي في املدى القصير والطويل إال أنها عالقة ضعيفة، كما أظهرت نتائج اختبار السببية 

 القة سببية أحادية االتجاه تنطلق من النفقات العامة إلى النمو االقتصادي الجزائري.وجود ع

نموذج تصحيح الخطأ، اختبار  الجزائر، ،النفقات العامة، النمو االقتصادي الكلمات املفتاحية:

 السببية.

Abstract : 
This paper examines the relationship between total public expenditure and 

economic growth in Algeria, between 1970 and 2017, using the error correction 

model (ECM), and the causality test. We found that there is a positive and weak 

relationship between government expenditure and economic growth in the short-

                                           

 .آسية موس يط/د :moussi.assia@hotmail.com 
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run and long-run. The results of the causality test also showed a one-way causal 

relationship flowing from public expenditure to Algerian economic growth. 

Keywords: Government expenditure, Economic Growth, Error Correction 

Model (ECM), Test of Causality, Algeria. 

 :املقدمة

يعد اإلنفاق العام والنمو االقتصادي من املواضيع الشائعة في قلب النقاش االقتصادي، حيث 

 ينقسم االقتصاديون حول ما إذا كان التوسع في اإلنفاق العام يساعد أو يبطئ النمو. 

أخذت العالقة بين اإلنفاق العام والنمو االقتصادي اهتماًما كبيرا بين األدبيات االقتصادية، 

اهتمت الدراسات كثيرا بهذه املسألة. كما اختلفت نتائجها حول اتجاه السببية، وخلقت وجهات فقد 

نظر مختلفة ومتباينة. أحد األسئلة الرئيسية في هذا املوضوع هو من بين هذين املتغيرين أيهما داخلي 

 وأيهما خارجي؟

ب استخدامه كأداة سياسية وفًقا لرأي كينيز، ُينظر إلى اإلنفاق العام على أنه عامل خارجي يج

ظهر األدبيات التجريبية أن النمو االقتصادي يتحدد 
ُ
للتأثير على النمو االقتصادي وبشكل عام، ت

 بواسطة نشاط اإلنفاق العام في العديد من البلدان النامية.

ونتيجة لالنتعاش الكبير في اإليرادات بسبب ارتفاع أسعار البترول  2001في الجزائر منذ سنة 

نتهجت الحكومة سياسة توسعية في النفقات وذلك عبر برامج استثمارات عمومية مثل برنامج دعم ا

( وكذا املخطط الخماس ي 2009 -2005( والبرنامج التكميلي )2004 -2001اإلنعاش االقتصادي )

 (، وهذا قصد دفع النمو االقتصادي وتجاوز األزمة التي رافقت هذه املرحلة2014 – 2010للتنمية )

ثم اصطدمت بانهيار أسعار البترول مما اضطرها النتهاج سياسة تقشفية حدت من التوسع في 

 النفقات.

وبناء على ما سبق تظهر إشكالية بحثنا حيث يمكننا التساؤل عن مدى تأثير النفقات العامة 

ين على النمو االقتصادي في الجزائر، عن طريق معرفة طبيعة العالقة التي تربط هذين املتغير 

 الهامين.

ولذلك سنفترض وجود عالقة تكاملية في املدى الطويل بين النفقات العامة والنمو االقتصادي، 

باالستعانة باملنهج الوصفي بأسلوب تحليلي باعتباره مناسب مع عالقة سببية في اتجاه واحد بينهما. 

وذج املستخدم في الستعراض الدراسات السابقة وتحليلها وتطرق ملختلف املفاهيم الخاصة بنم

دراستنا، ثم نستخدم املنهج التجريبي لتطبيق نموذج تصحيح الخطأ ودراسة اختبار السببية من 

 أجل استقراء النتائج وتحقق من فرضيات الدراسة.
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 وعليه تسعى دراستنا للوصول إلى:

  تصحيح الخطأ واختبار السببية؛ كل من تكامل املتزامن ونموذجالتعرف على منهجية 

 ،معرفة طبيعة العالقة املوجودة ما بين النفقات العامة والنمو االقتصادي 

 .الكشف عن وجود عالقة سببية بين متغيرات الدراسة 

 املحور األول: مراجعة األدبيات السابقة 

تعد الدراسات التجريبية للعالقة بين النفقات العامة والنمو االقتصادي متعددة ومختلفة 

املستعملة وحجمها أو من حيث الطريقة املتبعة ولكن النتيجة املتفق عليها من حيث نوع العينات 

تقريبا هي أن لنفقات االستهالك تأثير سلبي على النمو االقتصادي عكس نفقات االستثمار . وعليه 

سنقوم بعرض مجموعة من الدراسات السابقة والتي تبين حقيقة العالقة التي تربط ما بين النفقات 

نمو االقتصادي وهذا من أجل تحديد موقع بحثنا مقارنة بالدراسات السابقة واملتمثلة العامة وال

 فيما يلي:

 Chude & izuchukwu 2013:1  اهتمت هذه الورقة بمعرفة أثر النفقات العامة على النمو

( مع التركيز على نفقات التعليم باستخدام 2012-1977االقتصادي في نيجيريا خالل الفترة )

صحيح الخطأ. توصلت هذه الدراسة إلى وجود تأثير كبير لنفقات التعليم على الناتج نموذج ت

املحلي اإلجمالي النيجيري، حيث زيادة في نفقات التعليم بواحد بمائة يرتفع النمو 

 بمائة. 0.3االقتصادي ب 

  نوع العالقة  يقامت هذه الدراسة بالبحث ف 2013:2دراسة طاوش قندوس ي واألخضر خراز

باستعمال  2012-1970النفقات العامة والنمو االقتصادي في الجزائري خالل الفترة  بين

التكامل املتزامن املشترك، وخلصت إلى وجود عالقة تكامل متزامن بين النفقات العامة 

 والنمو االقتصادي.

  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة التي تربط  2015:3دراسة أحمد سالمي

، باستخدام 2013-1970العامة بالنمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة النفقات 

املتغيرات التالية: االنفاق الحكومي ونصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي كمتغيرات تابعة 

ملتغير الزمن. خلصت هذه الدراسة إلى وجود عالقة توازنية في املدى الطويل بين اإلنفاق 

 تصادي الجزائري كما وجدت عالقة سببية بين متغيرات الدراسة.الحكومي والنمو االق
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  دراسةGizem Baş 2018:4   سعت هذه الدراسة إلى البحث في طبيعة العالقة التي تربط كل

، باستخدام نموذج 2015-1980من نفقات الصحة والنمو االقتصادي في تركيا خالل الفترة 

ardl تكاملية قوية بين املتغيرات على املدى الطويل.، وخلصت هذه الدراسة إلى وجود عالقة 

  دراسةElsadig &Elsadig  2018:5  تمحورت هذه الدراسة حول معرفة العالقة التي تربط

النفقات العامة والنمو االقتصادي لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خالل الفترة 

واختبار السببية. توصلت الدراسة باستخدام التكامل املشترك  2014و 2005املمتدة ما بين 

إلى وجود عالقة طويلة األمد بين اإلنفاق والنمو، وعالقة سببية ثنائية االتجاه بين متغيرات 

 الدراسة.

  دراسةOgar and other 2019:6  الهدف الرئيس ي من هذه الدراسة هو دراسة تأثير اإلنفاق

(، باستخدام نموذج 2017-1980)الحكومي على النمو االقتصادي النيجيري خالل الفترة 

االنحدار الذاتي. خلصت هذه الدراسة إلى أن النفقات العامة لها تأثير إيجابي على النمو 

االقتصادي في املدى القصير، كما كشفت هذه الدراسة بأن العجز املالي الحكومي كان له 

 تأثير سلبي على النمو االقتصادي النيجيري.

 لتحليليةاملحور الثاني: الدراسة ا

سنتعرض في هذا املحور إلى دراسة تحليلية ملختلف املتغيرات الدراسة املتمثلة في نصيب  

الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي وهو الناتج املحلي مقسوما على عدد السكان وهذا املتغير سنستعمله 

خالل الفترة املمتدة للتعبير عن النمو االقتصادي، وكذلك تحليل تطور النفقات العامة في الجزائر 

. حيث قمنا بتوسيع فترة الدراسة لكي تشمل معظم األحداث والتطورات 2017و 1970ما بين 

كل البيانات املستعملة في هذه الدراسة   االقتصادية والهيكلية التي مرت على االقتصاد الجزائري.

 .مستخرجة من تقارير البنك املركزي الجزائري وكذا بيانات البنك الدولي

 Pibpcنصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي  .1

يعرف النمو االقتصادي على أنه " التوسع في الناتج الحقيقي، أو توسع في دخل الفرد في الناتج 

 .7الوطني الحقيقي"

وللتعبير عن النمو استعملنا نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي، و هو حاصل قسمة الناتج 

 PIBPCاملحلي اإلجمالي على تعداد السكان، و رمزنا له بـــــ 
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: تطور نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي خالل الفترة املمتدة ما بين 01الشكل رقم 

 .2017و 1970

 
  إعداد املؤلفين باالعتماد على بيانات البنك الدوليمن املصدر: 

يتضح لنا من خالل الشكل أن نصيب الفرد من الناتج املحلي االجمالي قد انخفض في فترة 

دوالر أمريكي في  3558سنويا ، ليرتفع بعد ذلك ليصل إلى   دوالر أمريكي 2306حيث قدر ب  1971

في الستينات التي سمحت ببناء قاعدة صناعية، حيث وهذا بسبب جهود التنمية االقتصادية  1979

تم تخصيص مبالغ استثمارية ضخمة امتصها كل من قطاع املحروقات والصناعة بالدرجة األولى 

مقارنة بإجمالي االستثمارات فاالهتمام بالصناعة أدى إلى إهمال الزراعة لهذا قلت مساهمتها في 

ثم بعد ذلك يبقى في تذبذب  1981و 1980تني االنتاج الوطني، لينخفض انخفاض طفيف في س

خالل هذه الفترة قامت السلطات الجزائرية بالتشدد املالي  1994دوالر أمريكي في  3037ليصل إلى 

والذي أثر على التطورات النقدية نتيجة لتفاقم األزمة االقتصادية واألمنية مع انهيار أسعار النفط، 

هذه املرحلة ارتفاع متواصل في أسعار النفط والذي انعكس ( شهدت 2014-1995لكن خالل الفترة )

ايجابيا على النمو االقتصادي الجزائري، وهذا ألن الجزائر من البلدان الريعية، وبرغم من انخفاض 

سعر النفط في سنتين أخيرتين إال أنه لم ينخفض نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي وبلغ حوالي 

 2017.8ويا في دوالر أمريكي سن 4825
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 النفقات العامة -2

تعرف النفقات العامة على أنها جميع النفقات التي تتكبدها الدولة أو الحكومة املحلية لبلد ما في 

إدارة الرعاية االجتماعية بغية تحقيق املنفعة العامة وكذلك قصد تحقيق التنمية االقتصادية 

 9للبلد،

بالدوالر األمريكي في الجزائر خالل الفترة املمتدة ما بين : تطور النفقات العامة 02الشكل رقم 

 .2017و1970

 
 البنك الدولي من إعداد املؤلفين باالعتماد على بياناتاملصدر: 

ترتبط نمو النفقات العامة بالتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسات التي تنتهجها 

وهذا  1985-1970كانت متزايدة طوال الفترة الدولة، نالحظ من خالل الشكل أن النفقات العامة 

بسبب محاولة الجزائر تطبيق مجموعة من املخططات في فترة السبعينات والتي أطلقت عليها اسم 

املخطط الرباعي األول واملخطط الرباعي الثاني، فخصصت موارد مالية معتبرة وهذا من أجل تحقيق 

ديدة تخص قطاع املحروقات، أما فترة التنمية االقتصادية وركزت على إنشاء صناعات ج

الثمانينات حاولت تطبيق املخطط الخماس ي األول والذي كان موجه إلعادة التوازن بين القطاعيين 

ويعود السبب التراجع إلى وجود األزمة السياسية  1988الصناعي والزراعي. ثم تراجع بعض ذلك حتى 

ها كانت تعاني من نقص السيولة وهذا ما دفعها أدت إلى عدم إكمال مخطط الخماس ي الثاني، كما أن

إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك العاملي والذي فرض عليها تغيير نظامها االقتصادي 

 74مليار و 67والتوجه نحو اقتصاد السوق. أما فترة التسعينات كان في تذبذب طفيف في حدود 
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قف بعض املشاريع الكبرى العمومية، أما خالل الفترة مليار دوالر أمريكي، كما شهدت هذه الفترة و 

شهد املنحنى اإلنفاق العام تطور ملحوظ وهذا بسبب ارتفاع أسعار  2017إلى غاية  2000املمتدة من 

النفط في األسواق العاملية وتحسن املتغيرات االقتصادية الكلية خالل هذه الفترة وهذا ما أدى إلى 

عدية تحت مخططات االنعاش االقتصادي وخاصة اإلنفاق على قطاع تنفيذ مشاريع املنشآت القا

 الصحة، التعليم، الدفاع، كم خصصت كذلك مبالغ معتبرة بالبنى التحتية.

و عليه نالحظ أن االقتصاد الجزائري  تبنى في أغلب فتراته سياسة إنفاقيه توسعية يمكن تقسيمها 

أين دفع تبني الدولة للنظام  1990 -1970بين إلى أربع فترات مهمة ، بداية من فترة التخطيط 

التي شهدت انخفاضا في  1999 – 1991االشتراكي إلى رفع اإلنفاق العمومي، ثم فترة اإلصالحات بين 

من املداخيل  % 67نسبة تطور  النفقات و ذلك نظرا للمديونية الخانقة التي استحوذت على حوالي 

تميزت بوفرة مالية نظرا الرتفاع   2014- 2000تصادي بين الخارجية ثم تليها فترة االنتعاش االق

إيرادات البترول مما جعل الدولة تسير وفق منهج كينزي يرتكز على أهمية نفقات الدولة في تحقيق 

 النمو. 

ما يسمى بسياسة ترشيد النفقات او ما يعرف بالتقشف  2017-2015ثم شهدت الفترة املمتدة بين 

رول مما أخل بميزانية الدولة وهذا كان له أثر كبير على املشاريع الكبرى بعد انهيار أسعار البت

 ومخططات التنمية التي كانت الدولة قد باشرت بها.

 العالقة بين النفقات العامة والنمو  -3

العالقة بين اإلنفاق العام والدخل القومي قضية خالفية بين الباحثين وواضعي السياسة 

والتجريبية. يدور النقاش حول نهجين أساسيين، هما نهج فاجنر للقانون ونهج من الناحية النظرية 

 ( Wagner ) كينز. حيث إن البداية ملناقشة تحديد حجم اإلنفاق تعود بنا إلى أدولف فاجنر

والذي ينص  " Wagner's Law " االقتصادي األملاني والذي حدد ما ُيعرف في األدبيات بقانون فاجنر

 مع زيادة مستوى دخل الفرد أي أن العالقة بينهما تكتب على أن مستوى 
ً
اإلنفاق العام يتناسب طرديا

 :في صورة دالية كما يلي

G=f(Y) 

، والذي يفترض أن .إلى متوسط دخل الفرد )Y (تمثل اإلنفاق الحكومي بينما تشير )G (حيث

إلى الدخل تميل إلى الزيادة إلى اإلنفاق الحكومي يتسم باملرونة في الدخل وأن نسبة اإلنفاق الحكومي 

 بالتوازي مع التنمية االقتصادية.
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أما النهج الكينزي فينص على أن اإلنفاق العام يسبب في الدخل القومي، إذا كان ينطوي على 

استثمارات عامة في البنية التحتية، ولكن يمكن أن يكون له تأثير سلبي إذا كان ينطوي فقط على 

 االستهالك الحكومي.

 حور الثالث: الدراسة القياسيةامل

سنتناول في هذا املحور إلى دراسة طبيعة العالقة بين النفقات العامة والنمو االقتصادي في 

باستخدام نموذج تصحيح الخطأ  2017إلى غاية  1970الفترة املمتدة ما بين  خاللالجزائر، 

 للمتغيرات التالية:

LPIBPC : ملحلي اإلجمالي ؛      لوغاريتم نصيب الفرد من الناتج اLG: لوغاريتم النفقات العامة 

( التمثيل البياني لسلسلة  4الشكل )                     lpibpc( التمثيل البياني لسلسلة 3الشكل )

Lg 

22
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

LG

 

 eviews 10من خالل برنامج 

نالحظ من خالل الرسم البياني للسلسلتين وجود مشكل االتجاه العام، و يمكن تحقيق ذلك من 

 10خالل االنحدار التالي :

𝑙𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐𝑡 = 𝑎1 + 𝑎2𝑡 + 𝑣𝑡  
هو حد الخطأ مع  vt، و  48، ... ،  2،  1)الزمن( هو متغير االتجاه يأخذ القيم التسلسلية ،  tحيث 

 الخصائص املعتادة ، نحصل على: 

𝑣𝑡 = 𝑙𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐𝑡 − 𝑎1 − 𝑎2𝑡 
بدون اتجاه عام و نطبق نفس الش يء على السلسة  lpibpcهي السلسلة التي تمثل  𝑣𝑡و عليه تصبح 

Lg ة الجديدة و نحصل على السلسل𝑣1𝑡   التي تمثل السلسلةLg  .بدون اتجاه عام 
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 التكامل املتزامن -1

إن تحليل التكامل املتزامن يقوم بتحديد العالقة الحقيقية بين املتغيرات في املدى الطويل على 

، أنجل جرانجر 1983عكس نماذج اإلحصائية التقليدية، قدمت هذه الطريقة من طرف غرانجر 

 اعتمدها العديد من االقتصاديين كمفهوم جديد ومهم في مجال االقتصاد القياس ي.، وقد 1987

 دراسة استقرارية السالسل الزمنية  -

  :يقال عن سلسلة زمنية معينة أنها مستقرة إذا توفرت فيها الخصائص التالية

   : 𝐸(𝑦𝑡) = 𝜇 ثبات الوسط الحسابي عبر الزمن .أ

 2𝜎=  2)𝜇−  𝑦𝑡(𝐸) = 𝑦𝑡(𝑉𝑎𝑟 :ثبات التباين عبر الزمن .ب

يعتمد    𝑡 + 𝑘 , t   أن التباين املشترك بين أي قيمتين لنفس املتغير عند النقطتين الزمنيتين .ج

فقط على الفجوة الزمنية بين هاتين النقطتين و ليس على القيمة الفعلية للزمن الذي يتم 

 :عنده حساب التباين املشترك

𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑡 , 𝑦𝑡+𝑘 ) = 𝐸[(𝑦𝑡 − 𝜇)(𝑦𝑡+𝑘 − 𝜇)] = 𝛾𝑘 

 " هي ذات استقرار ضعيف 𝑦𝑡إذا تحققت هذه الشروط الثالثة، نقول أن السلسلة الزمنية 

Weak Stationary"   أو ذات تباين مشترك مستقر ،" Covariance Stationary "  أو أنها ذات معنى

   Wide Sense Stationary" 11  ”واسع لالستقرار 

باختصار، إذا كانت السلسلة الزمنية مستقرة، فإن كل من وسطها الحسابي، تباينها، و تباينها 

املشترك يبقى ثابت عبر الزمن، و هذا يعني أن السلسلة املستقرة ال تحتوي على اتجاه عام أو 

 .موسمية، و بعبارة أخرى فهي ال تضم أي عامل يتطور مع الزمن

، حيث تكون األخطاء 𝜀𝑡سيرورة الخطأ أو التشويش األبيض  انطالقا من هذه الخصائص، فإن

 .تعتبر مستقرة مستقلة وذات توزيع متماثل 𝜀𝑡العشوائية 

هناك عدة طرق الختبار استقرارية السالسل الزمنية سنعتمد في بحثنا على اثنين من أهم هذه 

 Augmented Dickey-Fullerاملوسع أو املطور   Dickey-Fullerاالختبارات و هما اختبار 

 Phillips-Perron (1988)و اختبار   (1981)

اختبار يأخذ بعين االعتبار مشكلة االرتباط  Dickeyو Fuller: اقترح ADFاختبار  -

 Dickey-Fullerالتسلسلي بين األخطاء فهذا االختبار يقوم على مبدأ توسيع املعامالت الثالثة الختبار 

 .𝑦𝑡للمتغير التابع  𝑝من الفروق ذات الفجوة الزمنية البسيط وذلك بإضافة عدد 
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وهو اختبار شامل لجذر الوحدة الخاص بعدم االستقرارية، وهذا : PPاختبار  -

من أجل األخذ  البسيط DFولكنه يتضمن تصحيحا تلقائيا الختبار  ADFاالختبار هو مماثل الختبار 

من  ومشكلة عدم ثبات تباين حد الخطأ، وفي الكثيربعين االعتبار كل من مشكلة االرتباط الذاتي 

 .األحيان تعطي هذه االختبارات نفس النتائج

سنقوم باختبار استقرارية السالسل الزمنية للمتغيرات التالية: لوغاريتم نصيب الفرد من 

هذا بعد و  ،lgوالنفقات العامة التي نرمز له برمز  lpibpc الناتج املحلي اإلجمالي الذي نرمز له برمز

 ، عند املستوى والفرق األول.ADF، PPالتخلص من االتجاه العام باستخدام االختبارات التالية: 

 نتائج دراسة استقرارية السالسل الزمنية عند مستوى  :01الجدول رقم 
 عند الفرق األول  عند املستوى  املتغير

 ADF PP ADF PP مركبات النموذج 

 

نصيب 

الفرد من 

الناتج 

 املحلي

 اإلجمالي

 الحد الثابت

 

-2.0939 

 0.2480 

n0 
 

 
 

-1.6504 

 0.4494 

n0 
  

-9.3990 

 0.0000 

***  

-8.6703 

 0.0000 

*** 
 

باتجاه عام وحد 

 ثابت

-2.1804 

 0.4887 

n0  

-1.6322 

 0.7649 

n0 
 

-9.4043 

 0.0000 

*** 
 

-8.6453 

 0.0000 

*** 
 

بدون اتجاه عام 

 وبدون ثابت

-2.1013 

 0.0555 

*  

-1.6893 

 0.0860 

* 
 

-9.2632 

 0.0000 

*** 
 

-8.6178 

 0.0000 

*** 
 

 

النفقات 

 العامة

 الحد الثابت

-1.9335 

 0.3146 

n0  

 

-1.9431 

 0.3104 

n0 
 

 

-7.0074 

 0.0000 

***  

 

-7.0075 

 0.0000 

*** 
 

باتجاه عام وحد 

 ثابت

 

-1.9095 

 0.6338 

n0  

 

-1.9099 

 0.6336 

n0 
 

 

-7.0019 

 0.0000 

***  

 

-7.0022 

 0.0000 

*** 
 

بدون اتجاه عام و 

 بدون ثابت

 

-1.9528 

 0.0595 

 

-1.9627 

 0.0484 

 

-7.0846 

 0.0000 

 

-7.0848 

 0.0000 
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*  ** 
 

***  *** 
 

 ( (Eviews 10أعد باالعتماد على برنامج املصدر: 

Note : (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1% and (no) 

Not Significant   

خلصت على أن السالسل الزمنية غير مستقرة عند  PPو ADFيتضح من الجدول أن نتائج اختبارات  

، كما  %5املستوى من خالل مقارنة القيمة املحسوبة مع القيمة املجدولة عند مستوى معنوية 

نالحظ أن السلسلتين استقرتا بعد الفرق األول و هذا ما يعني أن السلسلتين متكاملتين من الدرجة 

دى تشوهت في املدى القصير بفعل الزمن، و عليه يمكننا األولى أي يوجد عالقة توازنية طويلة امل

 كتابة معادلة املدى الطويل كما يلي: 

𝑙𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐𝑡 = 𝑐1 + 𝑐2𝑙𝑔𝑡 + 𝜀𝑡  

 تقدير معادلة املدى الطويل  -

بعد اختبار استقرارية السالسل الزمنية سنتعرض اآلن إلى تقدير معالم نموذج االنحدار 

 ى التالية:البسيط بطريقة املربعات الصغر 

 : تقدير معالم النموذج02الجدول رقم 

 
Dependent Variable: LPIBPC   

Method: Least Squares   

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LG 0.024037 0.002365 10.16361 0.0000 

C 7.499129 0.068541 109.4111 0.0000 

     
     R-squared 0.691894     Mean dependent var 8.182769 

Adjusted R-squared 0.685196     S.D. dependent var 0.162634 

S.E. of regression 0.091250     Akaike info criterion -1.909661 

Sum squared resid 0.383019     Schwarz criterion -1.831694 

Log likelihood 47.83186     Hannan-Quinn criter. -1.880197 

F-statistic 103.2991     Durbin-Watson stat 0.446801 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 (.(Eviews 10من إعداد املؤلفين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

انطالقا من هذه النتائج يمكن القول بأن العالقة بين املتغير التابع واملتغيرات املفسرة 

، كما نالحظ 0.69والذي لم يتجاوز  R-squaredمتوسطة نوعا، ما وذلك من خالل معامل االرتباط 

اإلحصائية، باإلضافة إلى أن كل معلمة املتغير املستقل معنوية  Fمعنوية النموذج من خالل قيمة 

% وإشارتها متوافقة مع النظرية االقتصادية. كما يتضح لنا وجود عالقة طردية في املدى 5عند 

الطويل بين نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي وإجمالي النفقات العامة، حيث إذا تغيرت 

بما أننا  .% 0.024دة يتغير نصيب الفرد الناتج املحلي اإلجمالي ب النفقات العامة بوحدة واح

 استعملنا اللوغاريتم فنحن بصدد دراسة املرونات وعليه نكتب معادلة املدى الطويل كما يلي: 

LPIBPC = 0.024*LG + 7.49 

 دراسة استقرارية سلسلة البواقي -

سنختبر دراسة استقرارية سلسلة  بعد ما وجدنا أن السالسل الزمنية متكاملة من درجة أولى

 .ADFالبواقي عند املستوى باستخدام اختبار التالي: 

 نتائج استقرارية سلسلة البواقي 03الجدول رقم: 

ADF TEST 

 القيمة املحسوبة مركبات النموذج املتغير

 

 سلسلة البواقي

 

  الحد الثابت

-2.9314 

 0.0493 

** 
 

  االتجاه العام

-2.9625 

 0.0039 

*** 
 

 ((Eviews 10أعد باالعتماد على برنامج املصدر: 

نجد أن القيمة املحسوبة كانت أكبر من القيم الحرجة  ADFمن خالل تحليل نتائج اختبار 

يعني رفض الفرضية العدمية التي تقول   %1عند مستوى معنوية    Engle and yoo (1987)لجداول 

إن سلسلة البواقي غير مستقرة، وقبول الفرضية البديلة القائلة إن سلسلة البواقي مستقرة، و بالتالي 

يمكننا من القول أن النموذج توفرت فيه الشروط لقبوله و عليه نالحظ وجود عالقة طردية بين 

حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام إال أن هذه العالقة النفقات العامة و النمو املعبر عنه بزيادة 
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ليست قوية و هذا يرجع لعدم انعكاس هذه الزيادة في النفقات على املستوى املعيش ي لألفراد، 

فالنفقات العسكرية و نفقات التجهيز تأخذ حصة األسد من امليزانية في حين نفقات املوجهة 

 .لالستثمار ال تعطي النتائج املطلوبة 

 نموذج تصحيح الخطأ -2

نموذج تصحيح الخطأ يفيدنا في تقدير واختبار العالقة في األجل القصير والتي من خاللها إن تقدير 

نستطيع الوقوف على مدى وجود انحرافات في املدى القصير في اتجاه العالقة التوازنية نستخدم 

 معادلة التوازن التالية:

𝑑𝑙𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐𝑡 = 𝑐1 + 𝑐2𝑑𝑙𝑔𝑡 + 𝑐3𝑒𝑡−1 + 𝑢𝑡  
 هو معامل تصحيح الخطأ الذي يجب أن يكون سالبا ومعنويا. c3حيث 

 

 : نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ04الجدول رقم 

                             
Dependent Variable: DLPIBPC   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1971 2017   

Included observations: 47 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DLG 0.033203 0.003785 0.846171 0.0420 

ET -0.177030 0.073218 -2.417842 0.0198 

C 0.011596 0.006485 1.788139 0.0806 

     
     R-squared 0.118924     Mean dependent var 0.012823 

Adjusted R-squared 0.078875     S.D. dependent var 0.045607 

S.E. of regression 0.043772     Akaike info criterion -3.357964 

Sum squared resid 0.084302     Schwarz criterion -3.239870 

Log likelihood 81.91216     Hannan-Quinn criter. -3.313525 

F-statistic 2.969456     Durbin-Watson stat 2.072129 

Prob(F-statistic) 0.061702    

 

 (.(Eviews 10من إعداد املؤلفين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
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، نالحظ أن جميع املعلمات في هذا الجدول 
ً
٪ أو أقل. 5عند مستوى ذات داللة إحصائية  هي أوال

في نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي الخام، و هي  % 0.03في النفقات تزيد  %1حيث أن زيادة بنسبة 

وهو  0.17 –يساوي  c3عالقة طردية إال أنها عالقة ضعيفة، كما نالحظ أن معامل تصحيح الخطأ 

ين املدى الطويل واملدى فقط من االختالل ب % 17سالب ومعنوي وهذا يعني أنه يتم تصحيح 

القصير في غضون سنة واحدة، أحد األسباب التي تجعل معدل التعديل منخفًضا هو أن نموذجنا 

 بسيط إلى حد ما، فلو أضفنا متغيرات أخرى للنموذج لربما نجد نتائج أفضل. 

 ويمكن تفسير ذلك من خالل انخفاض حجم  النفقات املوجهة لالستثمار، والقطاعات املنتجة

كالفالحة والصناعة التي من شأنها رفع الناتج الداخلي الخام، وبالتالي النمو االقتصادي، كما أن 

الزيادة في النفقات الحكومية يسبب مزاحمة للقطاع الخاص مما يضعف من االستثمارات الخاصة و 

 بالتالي انخفاض الناتج املحلي الخام.

 تي:وعليه يمكننا كتابة معادلة املدى القصير كاآل

DLPIBPC = 0.032*DLG - 0.17*ET + 0.011 

 اختبار السببية -3

يستخدم هذا االختبار لفحص وجود عالقة سببية بين متغيرين ويعتمد بشكل رئيس ي على  

حيث يصاغ أن املتغير األول يؤثر على املتغير الثاني، إذا كان التباطؤ الزمني للمتغير األول،  Fاختبار 

له طاقة تنبؤية أعلى من الطاقة التنبؤية للتباطؤ الزمني للمتغير، فقبول الفرضية العدمية تعني أن 

، ورفض 0.05أكبر من  املتغير األول ال يؤثر في املتغير الثاني في حالة ما إذا كانت قيمة االحتمال

الفرضية العدمية تعني أن املتغير األول يؤثر في املتغير الثاني في حالة ما إذا كانت قيمة االحتمال 

السببية أحادية االتجاه عندما يكون املتغير األول يؤثر  نجد ثالثة حاالت للسببية:، و 0.05أصغر من 

ي املتغير األول، التأثير املتبادل عندما يكون كل متغير في املتغير الثاني، ولكن املتغير الثاني ال يؤثر ف

يؤثر في األخر بشكل آني، االستقاللية عندما تكون املتغيرات ال تؤثر في بعضها، أي أن املتغيرين 

 12مستقالن.

 نتائج اختبار العالقة السببية بين متغيرات الدراسة :06الجدول رقم 

 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 10/25/19   Time: 20:57 

Sample: 1970 2017  

Lags: 2   
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     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     LG does not Granger Cause LPIBPC  46  6.60740 0.0033 

 LPIBPC does not Granger Cause LG  1.43655 0.2495 

    
    

 ((Eviews 10مستخرج من برنامج املصدر: 

 الفرضيات:

0Hالعدمية(؛ : ال يسبب )الفرضية 

1Hالبديلة(. : يسبب )الفرضية 

من خالل تحليل جدول اختبار السببية نجد أن احتمال في الفرضية األولى أصغر من مستوى 

 %، وعليه يمكن القول رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة10%، 5%، 1معنوية 

 القائلة بأن النفقات العامة تسبب في نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي.

%، وهذا ما يجعلنا نقبل الفرضية 5أما فيما يخص السببية الثانية نالحظ أن االحتمال أكبر من

 العدمية التي تقول أن نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ال يسبب في سعر النفط.

 

 :الخاتمة

من بعد ما تطرقنا في هذا املحور إلى دراسة تحليلية قياسية حول العالقة التي تجمع بين 

، بحيث 2017إلى غاية  1970إجمالي النفقات العامة والنمو االقتصادي في الجزائر للفترة املمتدة من 

معرفة قمنا بتحليل تطور كل متغيرات الدراسة، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى الدراسة القياسية بهدف 

العالقة التي تجمع بين هذه املتغيرات، من خالل ما قمنا به من أساليب قياسية املتمثلة في اختبارات 

وبالتالي توصلنا إلى مجموعة من   .Grangerاالستقرارية، نموذج تصحيح الخطأ، اختبار السببية ل 

 النتائج والتي سنلخصها فيما يلي:

 ت العامة ونصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي على وجود تكامل متزامن بين إجمالي النفقا

 املدى الطويل، وهذا يعني أن النمو االقتصادي دالة تابعة للنفقات العامة؛

  بينت الدراسة وجود عالقة طردية بين نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي وإجمالي

 النفقات العامة في املدى القصير واملدى الطويل؛

  النفقات العامة إلى النمو  نتائج اختبار السببية وجود عالقة أحادية االتجاه منأثبتت

 االقتصادي في الجزائر.
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  ،0.32تقدر بــ كشفت الدراسة على عالقة ضعيفة بين النفقات العامة والنمو االقتصادي% 

وذلك يرجع إلى ارتفاع نفقات التسيير في املدى الطويل  % 0.024في املدى القصير و

الستهالك على حساب النفقات املوجهة لالستثمار. وهذا ما يؤكد وجود آثار الكينزية وا

 للتوسع في النفقات.

ان انتهاج الجزائر لسياسة توسعية في النفقات لم يساعد كثيرا في تحقيق النمو االقتصادي في أغلب 

كشف عن قصور في توجيه الفترات وذلك يرجع إلى املشاكل الهيكلية في البنية االقتصادية نفسها، وي

 .النفقات العامة

 التوصيات

بعد محاولة البحث في العالقة بين النفقات العامة والنمو االقتصادي الجزائري، وعلى ضوء 

 النتائج التي تم التوصل إليها، نستخلص مجموعة من التوصيات واالقتراحات وتجمل أهمها فيما يلي:

  ستهالك ومحاولة زيادة في حجم نفقات املوجهة العمل على تخفيض من نفقات التسيير واال

 لالستثمار؛

  إعادة توجيه النفقات لدعم القطاعات املنتجة كالفالحة والصناعة والسياحة واالستثمار في

 اليد العاملة.

  القيام بدراسات تخص كل نوع من النفقات على حدى لتحديد حجم أثر كل نوع على النمو

 االقتصادي.
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 لخص:م

يشهد القطاع السياحي في املغرب تناميا ملحوظا حيث يعتبر ثاني قطاع للوظائف في املغرب و      

% من الدخل الوطني،  كما يشكل مع الصادرات وتحويالت املغاربة في الخارج أحد أبرز 11يوفر 

ت املغرب إستراتيجية واضحة تسعى من خاللها إلى النهو 
ّ
ض بالقطاع مصادر العملة األجنبية، ولقد تبن

، حيث اتخذت 2020السياحي هادفة بذلك لتكون البالد من بين أكبر عشرين وجهة عاملية بحلول عام 

فيما يخص ذلك عدة تدابير وآليات لدعم وتطوير القطاع السياحي فيها، وأعطت له آفاقا مستقبلية 

 ."2020مبنية على الجودة والكمية وفقا ملا يسمى "رؤية 

هذه الورقة البحثية التعرف على أهم مميزات القطاع السياحي املغربي وسنحاول من خالل   

ومدى مساهمته في تنمية وتطوير االقتصاد املغربي ، وكذا على أهم الجهود والتدابير الرامية إلى 

 تطوير هذا القطاع االستراتيجي.

 .2020رؤية  السياحة، القطاع السياحي املغربي، إستراتيجية السياحة ، :الكلمات املفتاحية

Abstract: 
    Morocco's tourism sector shows a remarkable developmentand progress, witch 

considered as the second job sector in The country ,a key sector of the Morocco’s 

economy that provides 11% of national income, and it poses with Moroccan 

                                           

 ب/د. سعيدي حنان :@gmail.com16h.saidi 
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exports and remittances to Morocco Abroad, one of the most important sources of 

foreign exchange. 

  Morocco has adopted a clear strategy to promote the tourism sector in order to 

make the country one of the top 20 global tourism destinations by 2020. In this 

regard, it has taken several measures and mechanisms to support and develop the 

tourism sector, and gave it future prospects based on quality and quantity in 

accordance with the so-called "Vision 2020." 

We will try through this paper to identify the most important characteristics of 

the Moroccan tourism sector and the extent of its contribution to the development 

of the Moroccan economy, as well as the most important efforts and measures 

aimed at the development of this strategic sector. 

Keywords: Tourism, Moroccan Tourism Sector, Tourism Strategy, Vision 2020. 

 

 قدمة:امل

يعتبر االقتصاد املغربي من االقتصاديات القوية، فاململكة املغربية تمتلك أكبر مخزون عاملي            

للفوسفات، ولديها قطاع زراعي فعال ومتنوع وقطاع صناعي متطور، ناهيك عن القاعدة العريضة 

السياحة في املغرب، من النشاطات التقليدية والتحويلية الحديثة  التي تساهم إلى حد كبير في تطوير 

 في االقتصاد املغربي، حيث تعتبر النواة األساسية لقطاع الخدمات 
ً
 هاما

ً
والتي أضحت تلعب دورا

 واملصدر الرئيس ي للدولة من العملة الصعبة.

ويرتكز النشاط السياحي في املغرب على املوروث الثقافي الذي تعرضه املدن العتيقة الغنية           

يخية وصناعاتها التقليدية وثقافتها الشعبية، إلى جانب وجوده على فضاءات متميزة بآثارها التار 

كيلومتر من الشواطئ ثلثها على البحر  3500ملمارسة السياحة الجبلية، ناهيك عن توفره على 

األبيض املتوسط، والبقية على املحيط األطلس ي، وهو ما يجعل منه وجهة مفضلة من وجهات هواة 

 السياحة.

كما ولم تدخر املغرب أي جهد للنهوض بقطاع السياحة حيث اتخذت عدة تدابير وآليات لدعم            

وتطوير القطاع السياحي فيها وأعطت له آفاقا مستقبلية مبنية على الجودة والكمية، أبرزها تطوير 

استغالل جميع البنية التحتية بكافة أشكالها من طرق، وسائل نقل، مطارات و اتصاالت ، إلى جانب 

املؤهالت الطبيعية املوجودة في البالد و توعية السكان بأهمية القطاع السياحي في دعم االقتصاد 

 الوطني ، من خالل تكوين العنصر البشري املؤهل في هذا املجال .

 . و عليه ترتكز إشكالية ورقتنا البحثية حول دراسة وتقييم واقع القطاع السياحي في املغرب           
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  :إشكالية البحث 

إلى أي مدى يساهم القطاع السياحي في االقتصاد املغربي ؟ وما هي ارتأينا طرح اإلشكالية التالية: 

 .آفاق تطوير هذا القطاع؟

  :األسئلة الفرعية 

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية يتطلب األمر اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:

 القطاع السياحي في املغرب وماهي أهم إنجازاته ؟ما األهمية التي يلعبها  -

 ماهي التحديات التي واجهها القطاع السياحي في املغرب ؟ -

  :لإلجابة على أسئلة الدراسة ارتأينا إعطاء الفرضيات التالية:فرضيات البحث 

يعتبر قطاع السياحة عصبا اقتصاديا رئيسيا في املغرب بحكم مساهمته الفعالة في تطوير  -

قتصاد البلد وذلك بحكم  توفر املغرب على إمكانيات طبيعية وبشرية هامة استطاعت الدولة ا

 املغربية أن تستغلها استغالال أمثال ، دراية منها بالدور املهم الذي يمكن أن تلعبه السياحة هناك.

أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي هي شدة املنافسة خصوصا مع  ظهور أقطاب  -

 احية جديدة على مستوى العالم كتركيا وماليزيا وغيرها من الدول.سي

 :أهمية الدراسة 

تتمثل أهمية دراسة القطاع السياحي في كونه مورد هام لخزينة الدولة و مدى مساهمته في تطوير 

االقتصاد من خالل قدرته على تحقيق فائض في العملة األجنبية وجذب االستثمارات األجنبية 

خلق فرص تشغيل،  باإلضافة إلى ذلك تكمن أهمية الدراسة في تبيان املؤهالت الجغرافية وبالتالي 

 والطبيعية التي يزخر بها املغرب والجهود املبذولة من طرف الدولة للنهوض بقطاع السياحة .

 :أهداف الدراسة 

 تشخيص واقع  القطاع السياحي في املغرب  وأهم التحديات  التي تواجهه ؛ -

التدابير واآلليات التي تبنتها املغرب لدعم وتطوير القطاع السياحي لجعله أحد أهم املحركات  إبراز -

 الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية .

 :منهج الدراسة 

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة تم اتباع املنهجين الوصفي والتحليلي، الوصفي العطاء شرح ملختلف 

 لسياحة و التحليلي لتحليل االحصاءات املجمعة حول املوضوع. املفاهيم ا

 : ولإلملام بجوانب املوضوع ارتأينا تقسيم الدراسة إلى 
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 مفاهيم أساسية حول السياحة؛ -

 واقع القطاع السياحي في املغرب؛ -

 تحديات و آفاق تطوير القطاع السياحي في املغرب. -

 أوال: مفاهيم أساسية حول السياحة 

 فهوم السياحة: م -1

 لقد تعددت مفاهيم السياحة بتنوع وجهات النظر  إليها، نذكر منها :

  عرفت السياحة على أنها ذلك النشاط الحضاري واالقتصادي والتنظيمي بانتقال األفراد إلى

ساعة ألي غرض ما عدا العمل الذي يدفع  24بلد غير بلدهم، وإقامتهم فيه ملدة ال تقل عن 

 .1د املزارأجره داخل البل

  ويرى البعض اآلخر أن السياحة تعني الحركة االجتماعية التي تتم إداريا والتي تهدف إلى

الترفيه واالستمتاع واالستجمام الذهني والروحي والنفس ي والعقلي والبدني، أو قد ينظر إلى 

السياحة على أنها وسيلة االتصال الثقافي والحضاري الذي يساعد على تكوين الشخصية 

 .2القوية وتقليل املسافات االجتماعية بين الشعوب

  وحسب تعريف منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة فإن السياحة الدولية تشمل

أنشطة األفراد املتمثلة في السفر إلى أماكن خارج أماكن إقامتهم املعتادة والدائمة واملكوث 

ممتعة أو ممارسة أنشطة األعمال التجارية أو شهرا لقضاء أوقات  12بها ملدة ال تتجاوز 

 . 3لغيرها من األغراض

رغم أن للسياحة مفاهيم متعددة لكن معظمها يؤكد على البعدين الزماني واملكاني من حيث تغيير 

ساعة وال تصل إلى اإلقامة الدائمة وتنشأ للحصول على  24مكان اإلقامة الدائم لفترة ال تقل عن 

 ليس العمل .الراحة والترفيه و 

 أنواع السياحة :  -2

تعددت أنماط السياحة تبعا مليول ورغبات ومقاصد السياح و الختالف مستوى التطور االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي وزيادة االتصاالت وسهولة املواصالت بين مناطق العالم املعاصر، ويمكن ذكر 

 : 4بعض أنواعها كالتالي
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 السياحة الترفيهية: -2-1

وتعد   80تعتبر من أقدم أنواع السياحة وأكثرها انتشارا وتصل نسبتها من السياحة الدولية إلى 

دول حوض البحر املتوسط من املناطق األكثر اجتذابا لهذا النوع من السياحة ، حيث الشواطئ 

الجميلة و اعتدال املناخ، ويكون هذا النوع من السياحة لغرض إشباع رغبات الفرد في الترفيه 

 والترويج عن النفس .

 السياحة الثقافية: -2-2

ة من الناس والذين يتمتعون بمستوى معين من الثقافة يجتذب هذا النوع من السياحة شريحة معين

والتعليم، لإلطالع و زيارة الدول التي تزخر باملعالم األثرية والدينية والثقافية والحضارية لالستمتاع 

 بالحضارات واإلطالع عليها عن قرب .

 السياحة الدينية : -2-3

ي زيارة األماكن املقّدسة من املزارات قد تكون داخلية أو اإلنتقال إلى خارج حدود الدولة، وه 

 واألضرحة واملساجد والكنائس وغيرها.

 السياحة العالجية: -2-4

تمتلك الكثير من الدول أماكن تتوفر فيها مقومات العالج الطبيعي من املياه الحارة الغنية باألمالح 

الجة بعض األمراض املعدنية والكبريتية وتستخدم هذه املناطق كمنتجعات سياحية وعالجية ملع

 الجلدية والروماتيزمية.

 :5كما ويجري تصنيف السياحة أيضا إلى سياحة خارجية دولية وسياحة داخلية محلية

 السياحة الدولية أو العاملية:-2-5

وهو النشاط السياحي الذي يتم تبادله ما بين الدول والسفر من حدود دولة ألخرى، وتتصف 

 وسمية.السياحة الخارجية الدولية بامل

 السياحة املحلية:-2-6

والتي تعرف بأنها تنقل األفراد من مكان آلخر داخل حدود الدولة )ملدنها املختلفة التي يتواجد بها 

جذب سياحي أو معالم سياحية تستحق الزيارة(، ويختلف هذا التعريف عند بعض الدول فنجد 

كلم  100ي يقطعها املسافر فإذا كانت أمريكا وكندا تعرف السياحة املحلية حسب مسافة الرحلة الت

أو أكثر بعيدا عن مقر إقامته تعتبر سياحة داخلية، أما دول أخرى كبلغاريا وأملانيا فيعرف السائح 

 الداخلي فيها أنه املواطن الذي يقض ي خمسة أيام بعيدا عن مقر إقامته .

 العوامل التي ساعدت على انتشار السياحة: -3
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اب التي أدت إلى انتشار السياحة وتفضيلها من أغلب األفراد، والتي يمكن هناك مجموعة من األسب

 أن نذكر منها:

االنتقال املستمر للسكان من املناطق الريفية إلى املدن الكبرى وما تنطوي عليه الظروف املعيشية  -

ة والترويح فيها من ضجيج وروتين، دفع بالغالبية إلى البحث عن مناطق مغايرة للهروب من زخم املدين

 عن أنفسهم؛

انخفاض ساعات العمل نتيجة دخول اآلالت الحديثة أدى إلى زيادة أوقات الفراغ لدى أغلب  -

 األفراد، األمر الذي أدى إلى ظهور الحاجة نحو السفر واالنتقال إلى أماكن أخرى غير محل إقامتهم ؛

إحداث العديد من قوانين العمل  بروز الرغبة إلى التمتع باإلجازات مدفوعة الثمن، خصوصا بعد -

 والتنظيم والتشريعات التي تحدد اإلجازات اإلجبارية مدفوعة الثمن؛

التطور املستمر في وسائل وطرق النقل، سهل من انتقال األفراد من دولة ألخرى واختصر الوقت  -

 املستغرق للسفر حتى لألماكن البعيدة؛

كبرى أدى إلى رغبة الناس في الهروب لفترات من الزمن تلوث البيئة وخاصة جو املدن الصناعية ال -

 إلى املناطق السياحية؛

تطور وتقدم وسائل االتصال واإلعالم الحديثة والتي ساهمت بشكل فعال في الترويج للمناطق  -

 السياحية وللسفر إليها؛

حة العالجية التقدم العلمي في مجاالت الطب ومعالجة األمراض ساهم في بروز الحاجة إلى السيا -

 خاصة في الدول الرائدة في هذا املجال؛

زيادة الوعي الثقافي واالجتماعي وانتشار املعلومات أدت إلى زيادة الرغبة لدى كثير من الناس إلى زيارة  -

 البلدان لغرض االطالع على ثقافتهم وأمور معيشتهم؛

 أهمية السياحة في االقتصاد الوطني: -4

سياحة صناعة تختلف عن بقية الصناعات األخرى لكونها تشبعت مع مرور الوقت أصبحت ال

وتداخلت مع معظم القطاعات االقتصادية األخرى، وبالتالي ازدادت أهمية السياحة في االقتصاديات 

 :6الوطنية بتأثيراتها االيجابية والتي يمكن تحديدها في النقاط التالية

املجتمع من خالل توفير فرص العمل لأليدي تعمل السياحة على امتصاص جزء من البطالة في  -

 العاملة املاهرة وغير املاهرة، كونها قطاعا كثيف العمالة يقوم على الجهد البشري بدرجة أساسية؛

تعمل السياحة في املحافظة على املواقع األثرية والتاريخية من التدمير واإلندثار عن طريق اإلدامة  -

 ناصر الجذب السياس ي؛املستمرة لكونها تمثل عنصرا من ع
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تساهم السياحة في تصحيح وإعادة التوازن إلى ميزان املدفوعات في حالة حصول أي عجز فيه ناتج  -

 عن زيادة االستيراد على الصادرات أو خروج بعض األموال خارج الدولة؛

احية املتأتية تساهم السياحة في زيادة الدخل القومي والناتج املحلي اإلجمالي عن طريق األرباح السي -

 من زيادة معدالت إنفاق السياح داخل البلد وبقائهم أطول فترة ممكنة؛

تعمل السياحة على تحقيق تنمية في بعض األقاليم النائية عن طريق إقامة البني التحتية والفوقية  -

 ين فيه؛والتي تقتصر االستفادة منها على السياح الوافدين ، بل تشمل بفائدتها سكان اإلقليم املقيم

تساعد على تشجيع االستثمار بمختلف أنواعه في البلد بالشكل الذي يدعم البنى الفوقية والتي  -

تمثل أحد املرتكزات األساسية للسياحة مثل إنشاء الفنادق واملطاعم... ، وبالتالي تساهم في توفير 

 ومي للبلد؛العملة الصعبة لكونها موردا إضافيا وقد يكون رئيسيا من موارد الدخل الق

تساعد السياحة على نشر الثقافة وإحياء العادات والتقاليد والنهوض بالصناعات الشعبية  -

والتقليدية والتي يقبل السياح على اقتنائها كتذكارات خاصة عند إقامة بعض املهرجانات الثقافية 

 والفنية؛

كما تحافظ على البيئة تحد السياحة من ظاهرة تلوث البيئة ألنها تعتبر صناعة بال مدخنة  -

الطبيعية عن طريق إقامة محميات الطبيعية النباتية والحيوانية واستغالل مثل هذه املحميات 

 كعناصر جذب سياحي طبيعي.

 :7أما بخصوص السياحة املحلية فتتلخص املزايا التي تحققها فيما يلي

 ت العامة؛زيادة االستثمارات السياحية في مجاالت الفندقة واملطاعم واملحال  -

 االنتعاش االقتصادي للمناطق السياحية نتيجة زيادة اإلنفاق السياحي بها ؛ -

تخفيف حدة مشكلة البطالة في املناطق السياحية وخلق فرص عمل للعاطلين مما ينعكس ذلك  -

 على ارتفاع مستوى املعيشة في هذه املناطق؛

االهتمام بتطويرها وتجديدها ملواجهة الحركة ارتفاع مستوى املناطق السياحية بصف عامة نتيجة  -

 املتزايدة للسياحة املحلية؛

 رفع الوعي الثقافي و الفكري والسياحي لدى املواطنين أنفسهم؛ -

تحقيق االرتباط الشديد بين السياحة املحلية والسياحة الدولية من حيث االهتمام باملناطق  -

زيادة الحركة السياحية الدولية وبذلك تصبح  السياحية وتشجيع السياحة املحلية ينعكس على

 السياحة املحلية ركيزة أساسية للسياحة الدولية؛
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الترويح عن املواطنين وإزالة مظاهر التعب والقلق عن نفوسهم مما يجعلهم أكثر حيوية ونشاطا  -

 وقدرة على العمل واإلنتاج؛

باشر بالسياحة مثل النقل والبناء تنشيط الصناعات املختلفة ذات االرتباط املباشر وغير امل -

 والصناعات الغذائية والتقليدية.

 ثانيا: واقع القطاع السياحي في املغرب

% من  11تعتبر السياحة ثاني قطاع للوظائف في املغرب، وهي قطاع أساس ي في اقتصاد البالد ويوفر 

برز مصادر العملة الدخل الوطني، ويشكل مع الصادرات وتحويالت املغاربة في الخارج، أحد أ

 . 8األجنبية

 األصناف السياحية في املغرب:-1

املغرب بموقع جغرافي مميز حيث تقع من ناحية الشمال على البحر األبيض املتوسط كما  تتمتع

يفصل بينها وبين اسبانيا من الحدود الشمالية مضيق جبل طارق، ونظرا لقرب املغرب من أوروبا 

 السياح األجانب وخاصة من اسبانيا.فهي وجهه سياحية لكثير من 

 ليكون قبلة سياحية 
ً
 جعلته مؤهال

ً
ويحتوي املغرب على مؤهالت جغرافية و طبيعية مهمة جدا

مرغوبة،  فاملغرب يتميز بمناخه املتوسطي املعتدل وبمؤهالت ساحلية هامة. وتتمثل أهم األصناف 

 :9السياحية في املغرب في

 ريخية:السياحة الثقافية و التا -1-1

تركز النشاط السياحي الرسمي في املغرب خالل عقود على املوروث الثقافي الذي تعرضه املدن 

العتيقة الغنية بمآثرها التاريخية وصناعاتها التقليدية وثقافتها الشعبية، فتعتبر مدينة فاس أول 

ألسواق التقليدية مدينة إسالمية في بالد املغرب، كما ويضم جامعة القرويين العريقة وسلسلة من ا

 والفنادق التاريخية، كما وتعتبر مدينة مراكش الحمراء مثار اهتمام الزوار والسياح األجانب.

 سياحة أعالي الجبال: -1-2

منذ أن بدأ النشاط السياحي يأخذ شكله املعاصر، اكتشف الرواد فضاءات متميزة ملمارسة 

الصغيرة )شرق مراكش( حاضرة النشاط، ففي  السياحة الجبلية في املغرب ، وتعتبر مدينة أزيالل

الشتاء تشكل جبال األطلس قطب الجذب السياحي بفضل الثلوج التي تغمرها ، ويتوفر املغرب على 

 مساحات هامة للتزلج على الثلج بمختلف أصنافه.

 السياحة الصحراوية: -1-3

اتخذت هذه السياحة  تعتبر السياحة الصحراوية املنافس األول لسياحة املدن العتيقة، وقد

عاصمتها في ورزازات التي أثارت اهتمام كبار املنتجين السينمائيين العامليين، حتى أصبحت تسمى 



 

 2020رؤية وآفاق  –دراسة تحليلية لواقع  وآفاق القطاع السياحي في املغرب عنوان املقال: 
 

153 

"هوليوود إفريقيا"، ومنذ عقود كانت هناك رحالت منظمة تنقل زبائنها من فرانكفورت إلى مدينة 

 ورزازات مباشرة.

 السياحة الرياضية: -1-4

جهودا خاصة لجعل النشاط الرياض ي في خدمة السياحة، واعتمدت بصفة بذلت السلطات املغربية 

خاصة على لعبة الغولف باعتبارها رياضة كبار رجال املال واألعمال، فبنت قرى سياحية حول 

سلسلة من مالعب الغولف عبر أرجاء البالد لكن السياحة الرياضية في املغرب لم تولد بهذا القرار 

الجبال توفر فضاء مالئما للطيران الشراعي، كما أن البحيرات الطبيعية  اإلداري، فقبل ذلك كانت

 الواقعة في مختلف جهات البالد تشكل محل اهتمام وإعجاب السياح.

 سياحة البحار: -1-5

كيلومتر من الشواطئ، ثلثها على البحر األبيض املتوسط والبقية على  3500يتوفر املغرب على 

عل منه وجهة مفضلة من وجهات هواة السياحة البحرية مغاربة املحيط األطلس ي، وهو ما يج

 وأجانب، وقد كانت الشواطئ دوما مقصدا مفضال لدى السياح خالل فصل الصيف بصفة خاصة. 

 إحصائيات حول القطاع السياحي في املغرب: – 2

ولي يؤثران على الرغم من الظروف الدولية الصعبة التي تتسم باستمرار األزمة وبسياق جيوسياس ي د

ن املغرب من تحقيق االستقرار في تدفقاته السياحية، بل 
ّ
على معدل سفر السياح الدوليين ، تمك

 بالعكس تم تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشرات القطاع.

 الوافدين من السياح: -2-1

على اعتبار املغرب من إحدى املحطات الرئيسية لالستقطاب السياحي العاملي للسياح نظرا لعدة 

وامل مشجعة، والجدول التالي يوضح تطور عدد السياح الدوليين الوافدين إلى املغرب خالل الفترة ع

 :2018إلى سنة  2010املمتدة من سنة 

 2010(: تطور عدد السياح الدوليين الوافدين إلى املغرب خالل الفترة املمتدة من 01الجدول رقم )

 .2018إلى 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

السياح 

الدوليين 

الوافدين 

 )مليون(

9,28 9,34 9,37 10,04 10,28 10,17 10,33 11,34 12,28 
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 %8,31 %9,77 %1,52 %1,03 %2,34 %7,15 %0,35 %0,58 / نسبة التغير

: املوقع الرسمي لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املصدر 

 http://www.tourisme.gov.ma/ar/node/2976. 30/05/2019املغربية، تاريخ االطالع 

ياح الدوليين الوافدين إلى املغرب شهد تطورا خالل ( نالحظ أن عدد الس01ومن خالل الجدول رقم )

مليون سائح،   3أي ما يعادل  32,32%بزيادة تقدر بـ  2018إلى سنة  2010الفترة املمتدة من سنة 

وذلك على الرغم من التطور البطيء من سنة إلى أخرى نظرا لحساسية هذا القطاع وارتباط تطوره 

ا بسبب وجود منافسة كبيرة على استقطاب السياح، ومن جملة بالعديد من املتغيرات الخارجية وكذ

 التدابير املتخذة من طرف السلطات املغربية في هذا الخصوص ما يلي: 

 الترويج املحلي واألجنبي عبر مختلف وسائل اإلعالم ورفع وتحسين هياكل االستقبال؛ -

 االت ومطارات ؛تطور البني التحتية بكافة أشكالها من طرق ووسائل النقل واتص -

 تشجيع االستثمار فيها بهدف تأسيس وبناء وترميم الفنادق وتجهيزها؛ -

توعية السكان بأهمية متابعة القطاع السياحي من خالل تكوين عنصر بشري للعمل في القطاع  -

 السياحي؛

ره الطبيعية باإلضافة للمميزات التي يتمتع بها املغرب من موقعه الجغرافي واالستراتيجي املميز ومناظ

 الجذابة، وامتالكه ملعالم أثرية وتاريخية ساعد على توافد السياح إليه.

 عدد ليالي املبيت: -2-2

يعمل املغرب على الرفع من عدد ليالي املبيتات السياحية من خالل إطالة مدة إقامة السياح ، 

 وسنوضح تطورها من خالل الجدول التالي: 

 .2018إلى 2010املبيت السياحية في املغرب خالل الفترة املمتدة من ( : تطور ليالي 02الجدول رقم )

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
2017 2018 

 7,16 7,05 6,56 5,91 5,32 5,18 4,93 4,44 4,06 املقيمين )مليون(

نسبة املقيمين من إجمالي 

 عدد السياح
22,5% 26,3% 28,0% 26,9% 26,9% 31,9% 34,0% 

31,9% 29,8% 

 16,86 15,05 12,72 12,58 14,44 14,07 12,62 12,41 13,95 غير املقيمين )مليون(
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نسبة غير املقيمين من 

 إجمالي عدد السياح
77,5% 73,7% 72% 73,1% 73,1% 68,1% 66% 68,1% 70,2% 

تطور عدد املبيتات 

بمؤسسات االيواء 

 السياحي)مليون(

18,02 16,86 17,56 19,26 19,76 18,50 19,28 22,11 24,03 

املوقع الرسمي لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي  املصدر :

 http://www.tourisme.gov.ma/ar/node/2978. 30/05/2019املغربية، تاريخ االطالع 

 2018إلى سنة  2010شهدت عدد املبيتات بمؤسسات اإليواء السياحية تطورا ملحوظا من سنة 

ماليين ليلة مبيت ، وقد كان النصيب األكبر للسياح  3وبما يعادل   33,35بنسبة تطور تقدر ب  

من مجموع عدد السياح، وتعتبر الفئة األوروبية أغلب  %74غير املقيمين بنسبة متوسطة تقدر بـ 

  %26هؤالء السياح،  أما بالنسبة للسياح املقيمين فقد كانت نسبتهم  أقل بقيمة متوسطة تقدر بـ 

 من مجموع عدد السياح.

ويعود التفوق في نسبة السياح غير املقيمين على غيرهم من السياح املقيمين لعدة اعتبارات أهمها 

ي خصوصا مع الغالء في األسعار ضعف وتدني القدرة املعيشية لدى أغلب أفراد املجتمع املغرب

 والخدمات املقدمة في املدن السياحية .

 الطاقة اإليوائية: -2-3

-2010إن تطور الطاقات االستيعابية للفنادق املصنفة حسب عدد األسرة في املغرب خالل الفترة 

 يمكن توضيحها في الجدول التالي: 2018

 .2018-2010حسب عدد األسرة في املغرب للفترة  (: تطور الطاقة اإليوائية املصنفة03الجدول رقم)

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

تطور الطاقة االيوائية 

املصنفة حسب عدد 

 األسرة )ألف(

174 187 199 212 223 233 244 253 261 

املوقع الرسمي لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي  املصدر :

 http://www.tourisme.gov.ma/ar/node/2979. 30/05/2019املغربية ، تاريخ االطالع 
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إليوائية املصنفة بالقطاع السياحي باملغرب سجلت أفادت إحصائيات الجدول أعاله  بأن الطاقة ا

على مستوى مختلف املدن السياحية باململكة، إذ تطورت   2018-2010نموا هاما خالل الفترة 

ألف سرير ، وهذا يرجع الهتمام املعنيين بهذا القطاع  87أي بزيادة تقدر بـ   50بنسبة تفوق 

* والنوادي 5* و4* و3ب عليها، وتشكل الفنادق من فئة بزيادة طاقات اإليواء التي تتماش ى مع الطل

 .10مؤسسات اإليواء السياحي املصنفة في املغرب  من إجمالي عدد% 58الفندقية 

وتنبع األهمية املتزايدة للمغرب كوجهة سياحية مفضلة لدى الكثيرين من هواة السفر والترحال  

لغنائه بثروات طبيعية غاية في التنوع ، بحيث توفر للراغب في التمتع بها قاعدة عريضة من 

الخيارات، فإحاطته بالبحر املتوسط من الشمال واملحيط األطلس ي من الغرب خلقت فيه تنوعا 

 يعيا فريدا.طب

 انجازات القطاع السياحي املغربي: -3

 :11من خالل أهم املؤشرات 2017ويمكن تلخيص أهم انجازات قطاع السياحة في املغرب سنة 

 461,7عقود شراكة مع شركات الطيران ومنظمي الرحالت السياحية ووكاالت األسفار عبر األنترنت ) -

مليون درهم( والتظاهرات  52,7مليون درهم( والحمالت اإلدعائية واإلعالنات واملطبوعات ) 

 مليون درهم(. 9,3مليون درهم ( والعالقات العامة مع الخارج ) 32,4السياحية في املغرب والخارج )

 %11,50مليون مسافر بزيادة تقدر بـ   11,34بلوغ عدد املسافرين العابرين للحدود املغربية الدولية -

 .2014مقارنة مع عدد املسافرين العابرين للحدود سنة 

 12التطورات التالية: 2018كما وقد سجل القطاع السياحي في املغرب سنة 

تسجيل تطور ملموس في عدد الوافدين وليالي املبيت ويهم هذا النمو األسواق األساسية للمملكة:  -

( كما سجلت معدالت نمو جيدة على األسواق الصاعدة %5,9( وأملانيا )%12انيا )( واسب%72فرنسا )

 كالصين والبرازيل.

أي بزيادة  2018مليون ليلة سنة  9523,بلوغ عدد ليالي املبيت في املنشات السياحية املصنفة حوالي  -

 %(؛ 70مليون سائح دولي)بنسبة   12,28: 2014% مقارنة مع سنة  22قدرها 

% مقارنة  23,13أي بزيادة قدرها  2018مليون درهم سنة  73.000غ العائدات السياحية حوالي بلو  -

 .2014بسنة 
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 (2018-2014(: أهم مؤشرات القطاع السياحي في املغرب خالل الفترة )01الشكل رقم )

 
اإلحصائيات االقتصادية تقرير عن األنشطة القطاعية ضمن من إعداد الباحثتين اعتمادا على معطيات املصدر:

تاريخ   https://www.finances.gov.maتروني لوزارة االقتصاد و املالية املغربية لكواملالية، متوفر على املوقع اال

 .2019-05-17االطالع 

ومن خالل الشكل السابق يمكن مالحظة أن مؤشرات القطاع السياحي في  املغرب في تطور ملحوظ ، 

مليار درهم أي  73,03مايقدر ب 2018كما أن املداخيل السياحية جد معتبرة فقد قاربت سنة 

 مليار دوالر أمريكي، وهو مايعكس حجم أهمية القطاع السياحي في املغرب.  7,55مايعادل 

 تحديات و آفاق تطوير القطاع السياحي في املغربثالثا: 

 أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي في املغرب: -1

على الرغم من األداء الجيد واملتطور الذي يقوم به القطاع السياحي في املغرب، إال أنه ال يخلو من 

 13: ملنوط به، والتي نذكر منهاالتحديات واملشاكل الجدية التي الزالت تقف عائقا دون تأديته للدور ا

معاناة القطاع من ضعف تنوع العرض والذي يبقى مركزا في أربع مدن رئيسية هي مراكش،  -

 %4.86و   %8.34و  %18.70و   %29.3أكادير، الدار البيضاء وطنجة، بنسب تشكل على التوالي 

 من الطاقة االستيعابية اإلجمالية للفنادق املصنفة باملغرب؛

 السياحة الساحلية على العرض السياحي والتي تتصف باملوسمية؛هيمنة  -

59 61 64 72 73

216
230

242 251
261

19 18 19 22 23

2014 2015 2016 2017 2018

2018-2014أهم مؤشرات القطاع السياحي في المغرب خالل الفترة 

(مليار درهم)المداخيل السياحية (ألف سرير)الطاقة االيوائية  (مليون)الليالي السياحية في الفادق المصنفة 
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من التدفقات   %75احتكار الطلب السياحي على ستة بلدان رئيسية تسيطر على حوالي  -

السياحية اتجاه املغرب وهي فرنسا، اسبانيا، اململكة املتحدة، ايطاليا، بلجيكا وأملانيا ، مما 

 ة االقتصادية في أوروبا؛يجعل القطاع السياحي مرتبطا بالظرفي

عدم االلتزام الجدي بمخططات تطوير القطاع السياحي، حيث يتم استبدال بعض البرامج  -

وتعويضها بأخرى غير واردة في املخططات السياحية، و قد عملت الدولة بمخططات سياحية 

 % فقط من40ثالثية ورباعية وخماسية ال تتعدى نسبة تنفيذها في أحسن األحوال نسبة 

 مشاريع االستثمار؛

ضعف آليات الدعاية واإلشهار والتسويق لفائدة املنتوج السياحي املغربي، وضعف مجاالت  -

التنشيط والترفيه السياحي، إلى جانب املشاكل العقارية )قلة الرصيد العقاري، تعدد األنظمة 

ا العديد من املدن العقارية، غالء األراض ي، مشاكل التعمير..( والحالة املزرية التي توجد عليه

 واملراكز الحضرية بسبب غياب متطلبات النظافة؛

انتهاج سياسة غير شمولية باالعتماد أكثر على إعداد وتهيئة السواحل التي تتطلب قدرات مالية  -

 وتقنية مهمة، واإلغفال عن السياحة الثقافية خاصة باملدن العتيقة والقصبات؛

شريحة من السياح األجانب ، بدل العمل على االهتمام التركيز على السياحة الفاخرة لجلب  -

من وضع مخطط "بالدي" الذي لم يحقق األهداف املأمولة   بتنمية السياحة الداخلية بالرغم

  أفرز عن تأثيرات سلبية على الساكنة املستقبلة  منه ، كما أن االهتمام بالسياحة الخارجية

 ي تتأثر بسلوكيات السياح األجانب (؛واألخالق الت  والثقافة املغربية  )القيم

السياحة ببعض الجهات واملدن الكبرى بالبالد ، مما يعزز من الفوارق   التركيز على دعم -

 جهات البالد؛ االقتصادية واالجتماعية بين مختلف

لم تمكن املغرب من االنخراط بقوة في املحيط الدولي املطبوع  سياحية نتهاج سياسةا -

تكون من بين  ن بلدان شبيهة كمصر وتونس وتركيا التي تسعى بقوة أنخاصة م بالتنافسية

مليون  40السياحية تأمل إلى جلب حوالي   األوائل في القطاع السياحي، ففي إطار استراتيجياتها

مليار دوالر سنويا ، وتسعى أيضا  50ورفع املداخيل السياحية الخارجية إلى  ، 2023في أفق سنة  

 .14  20123لوجهات الخمس األولى في العالم بحلول سنةأن تكون من ضمن ا 

 آفاق تطوير القطاع السياحي املغربي: -2

تسعى املغرب من خالل إستراتيجية تطوير السياحة إلى االستمرار في جعل السياحة أحد املحركات 

لبالد من الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية باملغرب، ويتمثل طموحها في أن تكون ا
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و فرض نفسها كمرجع في مجال التنمية املستدامة  2020بين أكبر عشرين وجهة عاملية بحلول عام 

 في منطقة البحر األبيض املتوسط.

 15إلى مضاعفة حجم القطاع وذلك من خالل : 2020وتهدف رؤية 

ألف في  5وألف منهم في الفنادق  150ألف سرير جديد،  200مضاعفة الطاقة اإليوائية بإحداث  -

 مؤسسات مماثلة، من أجل توفير تجربة سياحية غنية وشاملة للسياح؛

مضاعفة عدد السياح الوافدين من خالل مضاعفة الحصة من األسواق األوروبية الرئيسية  -

 وجذب مليون سائح من األسواق النامية؛

 البالد؛مضاعفة عدد الرحالت الداخلية ثالث مرات بهدف دمقرطة السياحة في  -

ألف منصب شغل جديد مباشر في مجموع التراب الوطني من أجل توظيف قرابة مليون  470خلق  -

 مغربي بنهاية العشرية؛

مليار  1000، أي ما يقارب 2020مليار درهم سنة  140الرفع من العائدات السياحية من أجل بلوغ  -

 درهم من التراكمات املالية بنهاية العشرية؛

ناتج املحلي اإلجمالي السياحي في الناتج املحلي اإلجمالي الوطني بنقطتين من أجل رفع نسبة ال -

 مليار املسجلة حاليا. 60مليار درهم، مقابل  150الوصول إلى ما يقارب 

إن تحقيق هذه األهداف يتطلب تطوير مجموعة من البرامج التي تسمح ببروز عرض سياحي متنوع 

 :16، تمثلت هذه البرامج فيذي جودة يستجيب ملتطلبات السياح

 التهيئة املجالية املعممة واملتسقة: -

تتركز السياحة في املغرب إلى حد كبير في وجهتين رئيستين اثنتين هما مراكش وأكادير، والتي تمثل 

أكثر من نصف ليالي املبيت الدولية،  وال يسمح هذا التركيز الجغرافي بإبراز كافة إمكانات املغرب، 

الق سياسة جديدة للتهيئة والتنمية، حيث تم إنشاء ثمانية مناطق منسجمة،  ويتمثل لذلك تم إط

الهدف من ذلك في جعلها تتبوأ مكانة دولية مرموقة ومساعدتها في أن تكون وجهة سياحية قائمة 

 بذاتها.

 اإلطار املؤسس ي الجديد: -

تصاد السياحي الجديد، الهيئة لقد تم إنشاء العديد من البنيات لضمان اإلشراف املنسجم على االق

العليا للسياحة هي هيئة وطنية مكلفة باإلشراف على القطاع، تجمع في إطار شراكة الدولة والجهات 

وتعزيز الشرعية املؤسسية للسياحة،  2020والقطاع الخاص. وتتمثل مهمتها في ضمان تنفيذ رؤية 
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مناطق سياحية لضمان نجاح  8في كما تم إنشاء وكاالت التنمية السياحية بدورها تدريجيا 

 االستراتيجيات املحلية والسياسة السياحية الجهوية.

 برامج اإلستراتيجية الرئيسية :ال -

تم تحديد ستة برامج مهيكلة تتمحور حول الثقافة والشواطئ والطبيعة، وتركز هذه البرامج على 

 .السياحة املستدامة وعلى تحقيق قيمة مضافة عالية

  الذي يتمحور حول عرض الشواطئ؛ 2020األزرق املخطط 

 البيئة/التنمية املستدامة، ويهدف إلى تعزيز املوارد الطبيعية والقروية مع الحفاظ عليها؛ 

 التراث واملوروث التاريخي الذي يهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية للمغرب؛ 

  ع يكمل البنية التنشيط والرياضة والترفيه، والذي يطمح إلى خلق عرض ترفيهي متنو

 التحتية السياحية؛

 مواقع تجارية صغيرة ذات قيمة مضافة عالية ذات صلة بسياحة األعمال، والرفاه والصحة؛ 

  برنامج السياحة الداخلية "بالدي" الذي من شأنه أن يساعد على تلبية تطلعات املغاربة من

 .خالل تقديم منتوج مناسب

لالبتكار والتنافسية السياحية يتمحور حول املجاالت برنامجا وطنيا  2020وتتضمن أيضا رؤية 

 :الرئيسية التالية

 دعم محدد للمقاوالت السياحية الصغرى واملتوسطة؛ 

 .دعم شبكات اإلحالة على امتداد سلسلة القيمة السياحية 

 ديناميكية لالستثمار قوية : -

 (FMDT) ي للتنمية السياحيةلتسهيل الحصول على املوارد املالية، أنشأت الدولة الصندوق املغرب

ومن خالل نهج مقاربة مندمجة، سيساعد هذا الصندوق في بناء ثقة املستثمرين وإعطاء دفعة قوية 

وبموازاة ذلك  سيتم وضع تحفيزات لدعم ، 2020للمشروعات الكبرى التي تندرج في إطار رؤية 

 .وكذا نحو فرص جديدة للتنمية االستثمار والسياحة، حيث سيتم توجيهها نحو املناطق األقل نموا،

 ووكاالت التنمية السياحية (ONMT) وفيما يتعلق بالنقل، سيضع املكتب الوطني املغربي للسياحة

(ADT) استراتيجيات محددة لدعم الخدمات الجوية وزيادة جاذبية املناطق السياحية. 
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كوين مع متطلبات سوق وسيتم إنشاء مراكز للتميز في التكوين في كل منطقة لضمان مالئمة الت

 .العمل، وستتمخض هذه املراكز عن شراكة بين القطاعين العام والخاص

وفي مستوى آخر،عملت عدة إجراءات على تعزيز الربط الجوي للمغرب، يتعلق األمر على وجه    

اتفاقية شراكة مع مؤسسة   2014 الخصوص بتوقيع املكتب الوطني املغربي للسياحة في شهر جوان

 .التي تلتزم بتعزيز رحالتها املباشرة إلى البالد )كي إل إم -وهي شركة تابعة لشركة إيرفرانس(  ترانسافيا

فتح ( من جانبها، وباملوازاة مع تطوير الروابط الجوية مع األسواق الّرئيسية املصدرة والصاعدة

الخطوط الجوية املغربية ،شرعت )...روابط جديدة مع البرازيل وجزر الكناري ، وتعزيز عدد الرحالت

في تدشيِن العديد من الخطوط الجوية الداخلية وذلك لسد الحاجة إلى الربط الجوي  2014 خالل

رحلة في  1079 - 1032 ،التي تتوقع ربطا جّويا يتراوح مابين 2020 من أجل تحقيق أهداف رؤية

،   17,5، الشمال  30,8الصحراء املحيط األطلس ي(الجنوب األطلس ي الكبير -سوس( األسبوع

 .  14ومراكش األطلس ي 15,5، األطلس والواحة   15,7وسط املغرب

 فيمكن تلخيصها في الجدول املوالي: 2020أما أهم مؤشرات رؤية 

 "2020( : أهم مؤشرات قطاع السياحة في املغرب " رؤية 04جدول رقم )

 2020 2015 2010 املؤشرات

 372.300 256.400 178.000 الطاقة االستيعابية)عدد األسرة(

 20.000 13.711 9.200 عدد السياح غير املقيمين)باآلالف(

عدد الرحالت املحلية )إقامات في مؤسسات اإليواء السياحي 

 املصنفة باآلالف(
1.850 3.930 5.752 

 304 14 8809 5804 العائدات السياحية لغير املقيمين)مليون $(

 395 15 9691 6209 السياحي املباشر )مليون$(الناتج الداخلي الخام 

نسبة مساهمة العائدات السياحية لغير املقيمين في الناتج 

 الداخلي الخام السياحي
93% 90% 92% 

 914.706 645.147 449.283 فرص شغل ناتجة مباشرة عن النشاط السياحي
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املتعلق باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي األخرى،  80-14مشروع القانون رقم :املصدر

 .13ص  16/2015املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي املغربي، إحالة رقم 

( يالحظ أن املغرب يعقد آماال كبيرة حول آفاق تطوير القطاع 04ومن خالل الجدول رقم )    

ما يعادل  2020، حيث من املتوقع أن يصل الناتج الداخلي الخام السياحي سنة 2020السياحي لسنة 

ـ حيث كان يقدر ب 2010% عما حققه القطاع سنة 150مليار دوالر أمريكي وهو ما يزيد بـ  15,39

مليار دوالر أمريكي ، كما ومن املتوقع أن يبلغ عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع  6,206

 2010ألف منصب شغل سنة  449ألف منصب شغل مقابل  914ما يزيد عن  2020السياحي سنة 

 وهو ما يمثل الضعف.

هذا الناتج الداخلي  كما ويمكن مالحظة أن العائدات السياحية لغير املقيمين تساهم بنسبة كبيرة في

مما يعني أن القطاع السياحي في املغرب يعتمد ،  %90الخام السياحي في املغرب وذلك بنسبة تفوق 

 بشكل كبير على مداخيل الوافدين الدوليين وما يوفرونه من عملة صعبة للبلد.

 مساهمة القطاع السياحي في االقتصاد املغربي: -3

اقتصادي وهي تمس عمليا كل مجاالت -يع وتيِرة النمو السوسيوتشكل السياحة رافعة أساسية لتسر 

 :17النشاط االقتصادي، وبالتالي تمارس تأثيرا كبيرا على باقي القطاعات االقتصادية األخرى 

 السياحة ثاني مساهم في الناتج املحلي اإلجمالي وخلق مناصب الشغل: -3-1

نسبة البطالة والحد من الفقر مع طلب تساهم السياحة بشكل كبير في خلق الثروات وتقليص 

في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي، كما يعتبر القطاع مصدرا ممتازا  11سياحي إجمالي يمثل حوالي 

في املائة  5، أي ما يمثل حوالي 2017ألف منصب شغل مباشر سنة  532 للشغل حيث ساهم في خلق

 .من إجمالي نسبة الشغل في االقتصاد

 احة مساهم رئيس ي في ميزان األداءات:السي -3-2

فيما يتعلق بمصادر جلب العملة الصعبة إلى اململكة وذلك إلى  تحتل السياحة كذلك مكانة هامة

درت العائدات املحصلة من طرف السياح غير 
ُ
جانب تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج، حيث ق

 7,51ب مصاريف النقل الدولي( بحوالي دون احتسا)  2017املقيمين الذين أقاموا باملغرب سنة 

من صادرات السلع   %19، وتمثل هذه العائدات من العملة الصعبة حوالي مليون دوالر أمريكي 

 .2017والخدمات خالل سنة 

 السياحة رافعة للتنمية: -3-3
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تشغل السياحة مكانة هامة في البنية االقتصادية للمملكة، إذ يعتبرها املسئولون الكبار كقطاع 

استراتيجي من أجل دعم وتسريع التنمية االقتصادية، فبإمكان السياحة أن تفتح املجال لالستثمار 

يويا في رؤوس األموال، وأن تولد عائدات كثيرة وتخلق مناصب شغل مهمة، كما تعتبر مصدرا ح 

 لخلق فرص الشغل، ولهذا أولى املغرب للنشاط السياحي خالل 
ً
 كبيرا

ً
لجلب العملة الصعبة ومصدرا

 العقدين األخيرين مكانة هامة في سياسته التنموية .

 الخاتمة: 

تعتبر املغرب من الدول النامية التي تحاول النهوض باقتصادها من خالل استغالل املميزات 

بها، بما فيها قطاع السياحة الذي يمتاز بالتنوع والجودة ، إذ تحتوي املغرب على والثروات التي تزخر 

 جعلتها مؤهلة لتكون قبلة سياحية مرغوبة والتي ساهمت 
ً
مؤهالت جغرافية و طبيعية مهمة جدا

بدورها في تصنيف املغرب كأول وجهة سياحية افريقية حسب تقرير املنظمة العاملية للسياحة لسنة 

2016. 

ى جانب املؤهالت التي تتمتع بها املغرب، لم تدخر الحكومة هناك أي جهد للنهوض بقطاع إل

السياحة بل العكس من ذلك عملت على تطوير القطاع السياحي من خالل العديد من اآلليات 

" ، والتي 2020والبرامج، و التي من أبرزها تبني ما يسمى "بالرؤية اإلستراتيجية لقطاع السياحة: رؤية 

تعتمد على مقاربة شمولية ودقيقة تهدف إلى مقاربة هيكلية لتهيئة املناطق فيما يخص مناصب 

الشغل وتنمية تنافسية السياحة املغربية باالرتكاز على مؤهالت الجهات حسب بعد ترابي مندمج 

يتطلب تحقيقها تطوير مجموعة من البرامج التي تسمح ببروز عرض سياحي متنوع ذي جودة  والتي

 تجيب ملتطلبات السياح.يس

إن القطاع السياحي في املغرب يساهم إلى حد بعيد في تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة 

فإلى جانب كونه مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، يساهم القطاع في توفير مناصب الشغل ويمكن 

 البلد من االستغالل األمثل للموارد واملؤهالت الطبيعية والبشرية.

وء ما سبق، وبغية تطوير القطاع السياحي في املغرب وجعله من أكبر الوجهات وعلى ض

 السياحية في العالم يمكن إعطاء التوصيات التالية:

 ضرورة االلتزام ببرامج إستراتيجية التنمية السياحية ومتابعتها قصد تحقيق األهداف املرجوة؛ 

  السياحة على املستويين الوطني والجهوي وذلك إنجاز وتنفيذ الدراسات واألبحاث الالزمة لتنمية

 لتعزيز املزايا التنافسية للدولة املغربية؛

 تأطير وضمان دعم مهنيي قطاع السياحة واألنشطة السياحية طبقا للقوانين املعمول بها؛ 
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  السهر على إنشاء وتعزيز العالقات في إطار العالقات الثنائية مع املنظمات املعنية وذلك قصد

 فادة من الخبرات األجنبية؛االست

 زيادة عدد مؤسسات التكوين في قطاع السياحة قصد تكوين فئة عاملة مؤهلة في هذا املجال؛ 

  تقديم آليات الدعم الالزمة للمؤسسات املستثمرة في القطاع خصوصا الناشئة منها وذلك عن

 طريق منح تحفيزات استثمارية لها؛

  املغــــرب وذلــــك بإعــــداد معــــارض محليــــة ودوليــــة للتــــرويج لهــــا تعزيــــز مكانــــة الصــــناعات التقليديــــة فــــي

 والستقطاب أكبر عدد من السياح؛

 قائمة املراجع :

 .1996، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة ، اقتصاديات السياحةحمدي عبد العظيم،  -

صناعة السياحة في الدول العربية الواقع وسبل النهوض )رؤية عبد الرزاق عزيز حسين،  -

 .2012، جامعة الواسط، العراق، 06(، مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، العدد مستقبلية

، املركز املغربي للتنمية الفكرية ، متاح مفارقات السياسة السياحية باملغربعبد العزيز رشدي،  -

 .2019-06-20االطالع ، تاريخ http://www.cmdi.maعلى املوقع  

دور صناعة السياحة في تطور االقتصاد العراقي للمدة عبد خضير إيمان ، عبير علي كاظم،  -

 .2012، العراق، 67، العدد 18، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ، املجلد 1990-2009

للنشر والتوزيع  ، دار املنهلرحلة تأسر القلوب-السياحة في األردننجاة سليم محدود محاسيس،  -

 . 2014عمان 

 . 2001، 1، مجموعة النيل العربية القاهرة طمبادئ السياحةماهر عبد الخالق السيس ي،  -

السياحة الدولية في الدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي منظمة التعاون االسالمي،  -

تماعية والتدريب للدول ، مركز األبحاث االحصائية واالقتصادية واالج2017اآلفاق والتحديات

 االسالمية )سيسرك(.

، وزارة تقرير حول املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية،  2018مشروع قانون املالية لسنة  -

 االقتصاد واملالية املغرب .

،  15، مجلة املالية ، العدد  رؤية إستراتيجية متجددة : القطاع السياحيوزارة االقتصاد واملالية،  -

 . 2011،  جوان

، املتعلق باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي األخرى ، 80-14مشروع القانون رقم -

 . 16/2015املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي املغربي، إحالة رقم 
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 https://www.finances.gov.maاملوقع الرسمي لوزارة االقتصاد واملالية املغربية  -

     https://ar.wikipedia.org/wiki/موقع ويكبيديا املوسوعة الحرة بعنوان السياحة في املغرب -

ية املوقع الرسمي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي املغرب   -

https://www.tourisme.gov.ma/ar/node/166                         
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https://www.tourisme.gov.ma/ar/node/166 2019-06-21، تاريخ االطالع 
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 االستراتيجية ودورها في تعزيز جودة الخدمة املدركةخفة الحركة 

 دراسة استطالعية في مركز التعليم املستمر / الجامعة املستنصرية
Strategic agility and its role in enhancing the perceived service 

quality 

An exploratory study at the Center for Continuing Education 

/Al-Mustansiriya University 
 

 ()  م.محمود أسامة عبد الوهاب

 الجامعة المستنصرية، العراق

mahmooda73i@uomustansiriyah.edu.iq 

 م.م محمود ثائر على البياتي 

 جامعة المستنصرية، العراق

mohammedalbayati@uomustansiriyah.edu.iq 

 19/05/2020تاريخ القبول للنشر:           10/02/2020تاريخ االستالم: 
******* 

   ملخص:

: يهدف البحث الحالي الى تحديد دور خفة الحركة االستراتيجية  غرض الدراسة 

الخاصة بـــ ابعادها  )الحساسية االستراتجية، واالستجابة االستراتيجية، والقدرات 

التعاونية( كمتغير مستقل في تعزيز جودة الخدمة املدركة كمتغير تابع، وقد انبثقت 

تدريبية املقدمة للمستفيدين في الدراسة من مشكلة واقعية الخاصة بالدورات ال

املراكز التعليمية ، من خالل االطالع على استمارات االستبيان املقدمة لهم بعد 

 عن 2019ــــ  2018( و ) 2018ــــ 2017انتهاء الدورات التدريبية للعامين )
ً
(، فضال

 . استطالع رأي املحاضرين ومسؤولي مركز التعليم املستمر في الجامعة املستنصرية

( استبانة على املحاضرين ومسوؤلي مركز 60: تم توزيع ) املنهجية / التصميم

( استمارات غير صالحة 5( استمارة كون )55التعليم املستمر ، اذ تم استرجاع )

 ,spss.v25للتحليل ، وتم تحليل االستمارات  بأستخدام برنامجي التحليل االحصائي )

Amos v25. ) 

                                           

 م.محمود أسامة عبد الوهاب :mahmooda731@uomustansiriyah.edu.iq 
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 ،  قيمة الدراسة
ً
: تتمثل بأهمية متغيرات البحث كونها من املواضيع الحديثة نسبيا

 عن تطبيق  هذه املتغيرات على القطاع التعليمي.
ً
 فضال

: توصل الباحثان الى مجموعة من النتائج ولعل ابرزها وجود تاثير  النتائج العلمية

 عن معنوي ملتغير خفة الحركة االستراتيجية في جودة الخدمة املدركة ، ف
ً
ضال

توصل الباحثان الى مجموعة من التوصيات من اهمها ضرورة تعاون مركز التعليم 

املستمر في الجامعة املستنصرية واالستفادة من تجارب املراكز العاملية والعربية 

 الرائدة في هذا املجال لتحقيق جود الخدمة املدركة.

االستراتيجية،  خفة الحركة االستراتيجية، الحساسية: الكلمات املفتاحية

 االستجابة االستراتيجية، القدرات التعاونية ، جودة الخدمة املدركة .

Abstract:   
Purpose of the study: The current research aims to define the role 

of strategic agility in its dimensions (strategic sensitivity, strategic 

response, and cooperative capabilities) as an independent variable in 

enhancing the quality of perceived service as a dependent variable, 

and the study has emerged from a realistic problem of training 

courses offered to beneficiaries in educational centers, Through 

reviewing the questionnaire forms submitted to them after the end of 

the training sessions for the years (2017-2018) and (2018-2019), as 

well as polling lecturers and officials of the Center for Continuing 

Education at Al-Mustansiriya University. 

Methodology / design: (60) questionnaires were distributed to 

lecturers and officials of the Center for Continuing Education, as 

(55) forms were retrieved, (5) forms were not valid for analysis, and 

the forms were analyzed using two statistical analysis programs 

(spss.v25, Amos v25). 

The value of the study: It is the importance of research variables as 

it is a relatively recent topic, in addition to applying these variables 

to the educational sector. 

Scientific results: the researchers reached a set of results, 

perhaps the most prominent of which is the existence of a moral 

impact of the variable strategic agility in the quality of perceived 

service, in addition to the researchers took a set of recommendations, 

the most important of which is the necessity of cooperation in the 

Continuing Education Center at Al-Mustansiriya University and 
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benefit from the experiences of leading international and Arab 

centers in this The field to achieve quality of perceived service 

key words: strategic agility, Strategic Sensitivity, Strategic response, 

Collective capabilities perceived quality of service. 

 : املقدمة

ان التغييرات في األعمال والبيئة هي حقيقة الحياة التي تعيشها املنظمات، لذلك    

 ، وخاصة مع التطورات 
ً
فأن االساليب االدارية التقليدية لم تعد تجدي نفعا

التكنولوجية الحديثة ، الذي يتوجب على املنظمات ان تكون لها مرونة لالستجابة 

ب ادارية حديثة تمكنها من تخطي هذه لتلك التغيرات ، والى استخدام اسالي

التطورات ، ومن هذه االساليب خفة الحركة االستراتيجية التي تمكنها من الوصول 

الى التميز في جودة الخدمات التي تقدمها ، وجاء هذا البحث لتبني فكر استراتيجي 

 حديث تمكن الجامعات من اتخاذ قرارات وتقديم حلول سريعة ألي امر طارئ .

لت الدراسة اربعة مباحث ، تناول املبحث االول )املنهجية العلمية للبحث والذي تناو 

 عن املخطط الفرض ي( ، في 
َ
تضمن مشكلة واهمية واهداف وفرضيات البحث فضال

حين تناول املبحث الثاني )االطار النظري الخاص بــــ حركة الخفة االستراتيجية 

ث فقد احتوى على )عرض وتحليل النتائج وجودة الخدمة املدركة( ،اما املبحث الثال

 تناول املبحث الرابع )االستنتاجات والتوصيات التي 
ً
واختبار فرضيات( ، واخيرا

 توصل اليها الباحثين ( .

 املبحث االول: منهجية البحث

 : مشكلة البحث 
ً
 اوال

 يمكن تحديد مشكلة البحث من خالل مجموعة من التساؤالت :      

خفة الحركة االستراتيجية في تقديم جودة خدمة مدركة ما مستوى تأثير  .1

 من قبل املستفيدين؟

مدى اهمية خفة الحركة االستراتجية وجودة الخدمة من قبل مركز التعليم  .2

 املستمر في الجامعة املستنصرية ؟

: اهداف البحث 
ً
 ثانيا

 تبرز اهداف البحث من خالل مايلي :    

 االستراتيجية في جودة الخدمة املدركة .قياس تأثير ابعاد خفة الحركة  .1
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قياس مستوى خفة الحركة االستراتيجية في مركز التعليم املستمر /  .2

 الجامعة املستنصرية.

قياس مستوى جودة الخدمة املدركة في مركز التعليم املستمر / الجامعة  .3

 املستنصرية.

: اهمية البحث
ً
 ثالثا

غيري البحث كونهما من املفاهيم تتجسد اهمية البحث الحالي من خالل مت     

 عن استهداف موقع مهم في تطوير مهارات املورد البشري اال 
َ
 ، فضال

ً
الحديثة نسبيا

 ملتخذي 
ً
وهو مركز التعليم املستمر في الجامعة املستنصرية ، وتعد الدراسة مرشدا

القرار في وضع الستراتيجيات وبشكل سريع يتناسب مع التطورات التكنولوجية في 

 لبيئة االعمال .    ا

 : املخطط الفرض ي للبحث 
ً
 رابعا

من خالل ما تقدم من املنهجية العلمية للبحث من اهداف واهمية تم اعداد       

املخطط الفرض ي للبحث ليعبر عن العالقة بين متغيرات البحث ، وكما في الشكل 

(1. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( املخطط الفرض ي للبحث1شكل)

 :اعداد الباحثان .املصدر 

 : فرضيات البحث
ً
 خامسا

 
 
 
 
 
 

تأثري                         
عالقة                        

احلركة االسرتاتيجية خفة  

 

حلساسية االسرتاتيجيةا  

الستجابة االسرتاتيجيةا  

القدرات التعاونية     

 
 

 جودة اخلدمة املدركة
 امللموسية

 املوثوقية

 االستجابة 

 االعتمادية 

 التعاطف
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يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية ألبعاد   ( الرئيسة: Hypothesisالفرضية )  

وتتفرع منها ثالث فرضيات  خفة الحركة االستراتيجية في تعزيز جودة الخدمة املدركة

 ثانوية على النحو االتي :

يوجد تأثير معنوي ذو داللة : ( الثانوية األولى Hypothesisالفرضية )   .1

 . احصائية لبعد الحساسية االستراتيجية في تعزيز جودة الخدمة املدركة 

يوجد تأثير معنوي ذو داللة  :( الثانوية الثانية Hypothesisالفرضية )   .2

 احصائية لبعد االستجابة االستراتيجية في تعزيز جودة الخدمة املدركة .

يوجد تأثير معنوي ذو داللة  :( الثانوية الثالثة Hypothesisالفرضية )   .3

 .  احصائية لبعد القدرات التعاونية في تعزيز جودة الخدمة املدركة

 : منهج البحث
ً
 سادسا

 اعتمد الباحثان املنهج )الوصفي والتحليلي( في التعامل مع حيثيات البحث.     

 : مجتمع وعينة البحث
ً
 سابعا

تم اختيار مركز التعليم املستمر في الجامعة املستنصرية كمجتمع للدراسة ،     

 من )مدربين التعليم املستمر، املتدربين ، 55وتم اختيار عينة الدراسة )
ً
( فردا

ومسؤولي ومتخذي قرار مركز التعليم املستمر ( كونهم الفئة املستهدفة 

 واملناسب في البحث الحالي .

 : اداة ا
ً
 لبحثثامنا

اعتمد الباحثان االستبانة املصدر الرئيس ي لجمع بيانات الخاصة بالجانب العملي    

وصممت فقراتها على املقاييس الجاهزة من الدراسات العربية واالجنبية واجراء 

بعض التعديالت عليها لتكون مناسبة مع متطلبات البحث الحالي ويوضح الجدول 

 ( فقرات االستبانة .1)

 قاييس بمتغيرات الدراسة( م1جدول )

تسلسل  مصادر املقياس

الفقرات في 

 االستبانة

عدد 

 االسئلة 

االبعاد 

 الفرعية

 ت املتغير الرئيس ي

(Mavengere,2013) 1الحساسية  3 3ـــ

 االستراتيجية

خفة الحركة 

 االستراتيجية

1 

االستجابة  3 6ـــ4
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 االستراتيجية

القدرات  3 9ــــــ7

 التعاونية

  املجموع  9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)راض ي وعباس 

،2012) 

  امللموسية 3 12ـــــ 10

جودة الخدمة 

 املدركة

2 

 املوثوقية 3 15ــــ13

 االستجابة 3 18ــــ16

 االعتمادية 3 21ـــــ19

 التعاطف 3 24ـــــ22

  املجموع  15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

املجموع    24 ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الكلي

 

 املبحث الثاني : االطار النظري 

: مفهوم خفة الحركة االستراتيجية 
ً
 اوال

في تقرير يسمى "استراتيجية  1991ظهرت كلمة "خفة الحركة" ألول مرة عام    

في   Iaocca" الذي تم اعداده من قبل معهد 21الشركات  الصناعية في القرن ال

بسبب التدهور الحاصل في القطاع االنتاجي للشركات االمريكية  Lehighجامعة 

وفقدانها القدرة التنافسية ، وظهور مصطلح "االنتاج الخفيف" كطريقة انتاج 

( 
ً
 من نوع هي فالخفة( ، KUMKALE,2016:118جديدة في البلدان املتقدمة صناعيا

 :Narasimhan, 2006)  لها مخطط الغير االعمال على القدره وهي املرونة انواع

 ذلك على للحفاظ واستثمارها العامة املفاهيم تطوير الى الباحثون  سعى، (443

 تلك بين من  Doz & Kospnen ) )الفلنديان الباحثان جهود فكانت التفوق،

 اال ، بحوثهما من العديد في الحركة خفة مفهوم اعتمادهما من املساعي، فبالرغم

 عام Fast Strategy ) ) كتابهما في "االستراتيجية الحركة خفة" مصطلحرا اثا انهما

 على الوقوف بدافع (Santala, 2009: 35) املوضوع حول  الالحقة وابحاثهما 2008

تعددت مفاهيم  ،" Nokia, IBM " كشركات  العاملي الشركات بعض تفوق  اسباب

الخفة االستراتيجية لكنها تشترك كونها االستجابة السريعة للتغيرات في سوق العمل  
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(Al-Romeedy,2019:2 واشار ، )(Becker,2007:5) استغالل  على بأنها القدرة

 بسرعة األعمال االمد بسبب تغيرات بعید والتنفیذ التخطیط خالل من الفرص

 التشغیل على هي القدرة (Oyedijo,2012:1)صفها لها ، وو  الحاجة وحسب وفاعلیة

متوقع،وتغير فرص العمالء،  وغير مستمر، بشكل تنافسیة بیئة في املربح

بأنها التطبيق الناجح لقواعد املنافسة مثل   (Swafford et al.,2008:291)ويضيف

السرعة واملرونة والجودة والربحية من خالل التكامل بين املوارد من اجل تقديم 

 خدمة تقود الزبون في بيئة سريعة ومتغيرة .

 والتوافق التكيف على القدرة تعكس االستراتيجية بوصفها الحركة خفةوينظر الى 

 االستراتيجية ، الوظائف من كوظيفة االعمال فييجي راتاالست التوجه مع املستمر

 مبتكرةرائق وط نمإذج وانما جديدة وخدمات منتجات فقط ليس لخلق والسعي

القيمة ، حيث تمتاز املنظمات الرشيقة بالصفات التي تميزها عن املنظمات  لخلق

 ( .2وكما موضحة في الجدول ) (Audran, 2010: 47)التقليدية 

 الفرق بين املنظمات التقليدية واملنظمات الرشيقة( 2الجدول )

املنظمات  معيار املقارنة ت

 التقليدية

 املنظمات الرشيقة

 هيكل شبكي ذو شكل شبكي مسطح هرمي / رأس ي الهيكل التنظيمي .1

 متعددة االختصاصات تمتلك الخبرة قدرة الوحدات وفرق العمل  .2

تدفق املعلومات واتخاذ  .3

 القرار

 ال مركزية مركزية

 التنسيق والتسوية السيطرة والرقابة دور املدير .4

االحترام  جودة العاملين .5

 املتبادل،والكفاءة 

التكيف،واملسؤولية،واالستقاللية،واخ

 القيات العمل

 
Source: Audran, A. (2011). Strategic agility: a winning phenotype in turbulent 

environments.environments (Master of Science in Management, Economics and Industrial 

Engineering), Politecnico Di Milano, Scuola di Ingegneria dei Sistemi.p 43. 

: اهمية خفة الحركة االستراتيجية 
ً
 ثانيا
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لنجاح املنظمة وبقائها  تعد خفة الحركة االستراتيجية أحد أهم املتطلبات الرئيسة   

، وان من اسباب حاجة املنظمات الى خفة الحركة االستراتيجية تعزى الى التغيير في 

 إن( (Doz&Kosonen, 2008:106، واكد  (Kwon,et.al,2018:3بيئة االعمال )

 املتطلبات بتوفير كافة النمو وتحقيق ذاتها تكوين تعيد أن تستطيع املنظمات

 طرق  وايجاد باملرونة ملواجهة التطورات، والتحلي الخارجية، املنافسة ملواجهة

خفة الحركة  اعتمادها خالل من للمنظمة القيمة خلق اجل من مبتكرة

مدى اهمية خفة الحركة  ( (Najrani,2016:1االستراتيجية ، فيما اوضح 

االستراتيجية عندما اشار الى بعض املنظمات التي كانت تتميز بالنجاح وكانوا 

( التي اختفت بعد ان كانت رائدة circuit Cityمنافسين في مجال عملهم مثل منظمة )

( كونها منظمات   Kodak, Ericssonفي مجال االلكترونيات ومنظمات اخرى مثل )

بأنها تؤكد على التفكير االستراتيجي   (Santala, 2009: 35)شار ليست خفيفة ، وا

وتبرز اهمية خفة الحركة االستراتيجية من خالل السرعة التي والرؤية الواضحة ،  

تمارسها املنظمات في انشطتها من خالل ردة الفعل املناسب تجاه اي تطور في املنتوج 

املنتوجات املقدمة للزبون ، التي يقدمها املنافسون االخرون،فضال عن تنوع 

( الى varley,2012:4( ، في حين اشار )  Tallon,2008:23والتوسع في التسويق )

اهميتها من خالل قدرتها على مساعدة املنظمات في العمل بشكل اسرع  واكثر فاعلية 

 وخلق مزيد من االنفتاح في املجتمع وتعزيز حركة الناس باملعرفة .

 : ابعاد خفة 
ً
 الحركة االستراتيجيةثالثا

لم يكن هناك تباين كبير في في اراء الكتاب والباحثين حول ابعاد خفة الحركة     

االستراتيجية ، وان وجدت فانها محاولة لتشخيص الحالة التي ستمكن املنظمة من 

 فقد تم اختيار االبعاد 
ً
ان تواكب التغيرات والتطورات الحاصلة في البيئة ، واخيرا

 ذكورين وهي :التالية بناًء على الباحثين امل

: هي قدرة املنظمة على تحديد التغيرات في البيئة  الحساسية االستراتيجية .1

 )وفهمها من خالل تحديد وفهم الفرص املؤاتية بشكل اسرع من املنافسين)

Kettunen, 2010:11  اي بمعنى اخر تمثل حدة االدراك والوعي املبكر ،

( ، فيما (Doz&Kosonen, 2008:96لالتجاهات البيئية وفي الوقت املناسب 

وتعني االنفتاح على اكبر  Insightالبصيرة  Ofoeghu & AKanbi)اعتبرها ) 
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قدر ممكن من املعلومات واالستخبارات واالبتكارات املمكنة عن طريق خلق 

 & Ofoeghu) عالقات مع مجموعة معينة من االفراد واملنظمات       

AKanbi,2010:155)  . 

: تمثل ردة فعل املنظمات اتجاه بيئة االعمال عبر  اتيجيةاالستجابة االستر  .2

( ، وقد تكون (Mavengere, 2013: 11التعاون مع شركائها بسرعة وسهولة 

االستجابة نحو تغيير بيئة املنظمة وقد يفرض تغيير في تركيب وهيكلة 

املنظمة والذي يمكن ان يحدد فشلها اونجاحها كونها تمثل قدرة داخلية 

 & Dozلقدرات املنظمية واعادة استخدام املوارد بصورة سريعة العادة ا

Kosonen,2008:96) 
ً
( ، ويمكن القول بأن املنظمات الخفيفة استراتيجيا

بأمكانها اتخاذ قرارت اكثر بشأن سيولة املوارد وبصوة افضل ببما تجعل 

: هي قدرة القدرات التعاونية  Kettunen2010:11 )اعمالها اكثر مرونة )

نظمة من االستفادة من تكامل جميع مواردها مثل )املعلومات واملوظفين امل

 :Mavengere, 2013 والشركاء والبنية التحتية( لتحقيق اهدافها املنشودة

: االعتمادية (11
ً
(، وتتمثل القدرات التعاونية باملمارسات التالية :)اوال

املتابدلة من خالل العمل التعاوني ومنع الفئوية ، وتعاون الفريق العلوي 

 اسلوب قيادة املدير التنفيذي والذي يمكن 
ً
باالشتراك مع الزمالء ، ثانيا

 . (Pesonen,2010:16)املنظمة من تعظيم نتائج فريق اداري منسجم(  

: مفوم جودة الخدمة املدركة 
ً
 رابعا

تعرف بأنها جودة الخدمة كما يدركها الزبون وتأتي من خالل املقارنة بين توقعاته      

( ، وتتكون تلك التوقعات من خالل الخبرات Singh et al, 2010:3298مع ادراكه )

واشار )نور الدين ، ( ، Kotler,2000:438السابقة باملنتج واالعالنات والدعايات )

( بأنها حكم الزبون بدرجة التميز والتفوق املنسوبة الى الخدمة ، كما 70: 2010

(  & CM Junaedi LI Darsono ,2006:325عرفت الجودة الخدمة املدركة من قبل )

( Zeithaml, 1988:3املقياس الذي يقييم الخدمة من قبل الزبائن ، كما عرف )بأنها 

حودة الخدمة املدركة من وجهة نظر املستهلكين بهي الجودة التي يفسرها االخرون 

 من الجودة الحقيقية ، في حين يرى كل من 
ً
بأن  (Sumaedi, et al, 2012:167)بدال
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داء الخدمة املقدمة من قبل املنظمة الجودة املدركة تقتصر على تقييم مستو ا

بأستبعاد تقييم السعر والصورة او السمعة للمنظمة ، وفي ذات االتجاه يرى 

(Myers & Shocker, 1981 بأن الجودة املدركة هي التقييم الشامل لتفوق )

 ملستخدميه  )
ً
  Author Li& 2017:99,املنتجات او الخدمات وفقا

ً
(، ووفقا

Grönroos ,1984:37) فأن جودة الخدمة املدركة "هي نتيجة عملية التقييم حيث )

 يقارن الزبائن توقعاتهم بالخدمة التي يستخدمونها .

: معايير قياس جودة الخدمة املدركة 
ً
 خامسا

من  ويمثل مستوى جودة الخدمة الفجوة بين الخدمة املدركة والخدمة املتوقعة،     

 خالل خمسة أبعاد لجودة الخدمة وهي :

)Silva and Yapa, 2009:3, ( (,2010:197S RasporS markovic´& )Kotler ( 

&Keller, 2012:374),  

 امللموسية: هي املنشآت املادية ، واملعدات ، املوظفين. .1

 الخدمة بشكل موثوق وبدقة  . املوثوقية : هي القدرة على أداء .2

 االستجابة : هي االستعداد ملساعدة الزبائن وتقديم خدمة سريعة. .3

 االعتمادية : هي معرفة املوظفين ولطفهم وقدرتهم على اكتساب الثقة. .4

 التعاطف : هي توفير االهتمام الخاص للزبائن. .5

 يسمى نموذج الفجوة (  Parasuraman et al ,1985وقد طور )
ً
( Servqual)نموذجا

لتقييم جودة الخدمة وتحديد مدى التطابق بين الخدمة املتوقعة والخدمة املدركة 

( كما موضحة في Singh et al, 2010:3298)حيث حدد خمس فجوات هي : 

 ( : ـــــ2الشكل)

 قد التدرك االدارة بدقة  الفجوة بين توقعات الزبون وإدارك االدارة :

 االت او قلة املعلومات عن السوق.رغبات الزبائن بسبب ضعف االتص

 تشير الى عدم تطابق  الفجوة بين ادارك االدارة وخصائص الخدمة :

املواصفات الخاصة بالخدمة مع ادارك االدارة لتوقعات الزبائن ، اي ان 

 االدارة غير قادرة على ترجمة توقعات الزبائن .

 هي الفجوة بين خصائص  الفجوة بين خصائص الخدمة وتسليم الخدمة :

 الخدمة واالداء الفعلي لها لعدم وجود تدريب كافين للعاملين .
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 هي عدم تتطابق الخدمة  الفجوة بين الخدمة املروجة والخدمة املقدمة :

 املروجة مع الخدمة املقدمة لضعف التنسيق بين االنشطة داخل املنظمة .

 او تسمى ايضا  ملستلمةالفجوة بين توقعات الزبون وادراكاته للخدمة ا :

بالفجوة الحقيقية وتتعلق بالفجوة بين الخدمة املتوقعة والخدمة املقدمة 

 وعلى اساسها يتم الحكم على جودة الخدمة املقدمة من قبل املنظمة .
ً
 فعال

 أنموذج تحليل الفجوة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Parasuraman ,A., Zeithaml ,v.A.,& Berry, L,L,(1985),"A conceptual model of service 

quality and its implications for future research ", Journal of marketing ,vol.49 ,No.3,pp41-

50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارك االدارة لتوقعات
 الزبائن

حتديد خصائص اخلدمة وفقاً 
لتوقعات الزبائن )خدمة 

 مصممة(

تسليم اخلدمة )متضمنة 
االتصاالت قبل وبعد 

 التسليم(

 اخلدمة املدركة 

 اخلدمة املتوقعة

الخبرة 

 السابقة
الحاجات 

 الشخصية

االتصاالت 

الشفوية مع 

 الزبون

 الزبون

2الفجوة   

3الفجوة   

4الفجوة   

5الفجوة   

 السوق

1الفجوة   

اتصاالت 

خارجية مع 

 الزبون
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 املبحث الثالث: التحليل االحصائي للجانب العملي للبحث

( لعرض مدى موثوقية  Cronbach's Alphaاعتمد الباحثان على معامل ثبات )

البيانات املحصلة من عينة البحث، أما لبرهنة صدق فقرات االستبانة في تمثل ) دور 

خفة الحركة االستراتيجية في تعزيز جودة الخدمة املدركة ( خير تمثيل فقد استعمل 

 Confirmatoryالباحثان الصدق البنائي بوساطة التحليل العاملي التوكيدي )  

Factor Analysis   يليه تحليل وصفي إلجابات افراد العينة من خالل االوساط ،)

 Standard) ( واالنحرافات املعياريةWeighted Meanالحسابية املرجحة )

deviation( واالهمية النسبية )The relative importance لكل فقرة من فقرات ) 

املتعدد لبيان تأثير االستبانة. ثم انتقل الباحث الستعمال تحليل االنحدار الخطي 

كة. إذ خفة الحركة االستراتيجية بأبعادها الثالث في تعزيز جودة الخدمة املدر 

وكانت النتائج على النحو    SPSS v25و    Amos v25   استعان الباحثان ببرنامجي

 االتي:

( ألداة القياس Tests Of Reliability and Validityاختبارات الثبات والصدق )

 االستبانة

( ملجمل فقرات Cronbach's Alpha ( ان قيمة معامل ثبات ) 3أكد جدول )        

فقرات االستبانة بما يؤكد تخطي (  0.700( وهي أكثر من )  0.739االستبانة تساوي ) 

الختبار الثبات بنجاح، ليرجح بذلك وجود ثبات عالي في فقرات االستبانة ولكل متغير 

 من متغيري البحث.

 Reliabilityنتائج اختبار الثبات ( 3جدول )

 املتغيرات

 قيمة معامل الثبات

Cronbach's Alpha 

 

 تعليق الباحث

Comment of the researcher 

 املستقل

Independent 

Variable 

خفة الحركة 

 االستراتيجية
0.732 

وجود ثبات عالي في فقرات خفة الحركة 

 االستراتيجية
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( ان الفقرات التسع 3( وشكل )4وأكد التحليل العاملي التوكيدي في جدول )      

ضمن املتغير املستقل تمثل خفة الحركة االستراتيجية خير تمثيل، بما رسخ ان ) 

الحساسية االستراتيجية واالستجابة االستراتيجية والقدرات التعاونية ( تمثل خفة 

( صدق تمثيل 4( وشكل )4كما وثق جدول )الحركة االستراتيجية بأفضل صورة ، 

الفقرات الخمس عشرة املوجودة ضمن املتغير التابع لجودة الخدمة املدركة خير 

تمثيل بما يؤكد ان ) امللموسية واملوثوقية واالستجابة واالعتمادية والتعاطف ( 

 تؤشر جودة الخدمة املدركة بأفضل صورة.

 

(  AMOSيدي )على وفق معطيات برنامج ( مخطط التحليل العاملي التوك3شكل )

 ملتغير خفة الحركة االستراتيجية

 التابع

Dependent 

Variable 

 جودة

الخدمة 

 املدركة

0.701 
وجود ثبات عالي في فقرات جودة الخدمة 

 املدركة

 وجود ثبات عالي في فقرات االستبانة 0.828 مجمل فقرات االستبانة
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(  AMOS( مخطط التحليل العاملي التوكيدي )على وفق معطيات برنامج  4شكل ) 

ملتغير جودة الخدمة املدركة
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 ( نتائج التحليل العاملي التوكيدي4جدول )

 

 معيار القبول  مؤشرات التطابق

 قيمة املؤشر

 تعليق الباحثتان
خفة الحركة 

 االستراتيجية

 

جودة الخدمة 

 املدركة

 

The Relative Chi-Square  1.874 1.639 5أقل من 

جميع نتائج 

التحليل العاملي 

التوكيدي كانت 

معنوي وبالتالي 

تأكد صدق تمثيل 

الفقرات االربع 

والعشرين 

املوجودة في 

االستبانة تمثل 

 متغيري البحث

 خير تمثيل

Good of Fit Index ( GFI )  0.903 0.901 دل ذلك على جودة النموذج 0.9كلما كانت قيمة هذا املؤشر أكبر من 

Root Mean Square Error Of Approximation 

( RMSEA ) 

دل ذلك على ان النموذج يطابق تماما  0.05أذا كانت قيمة املؤشر أقل أو تساوي 

يدل على ان النموذج  0.08و  0.05البيانات أما اذا كانت قيمة املؤشر محصورة بين 

 يطابق بدرجة كبيرة بيانات العينة في خالف ذلك يرفض النموذج

0.067 0.075 

Normed Fit Index ( NFI ) 
قيمة املؤشر محصور بين صفر  وواحد كلما اقتربت من الواحد كان التطابق بدرجة 

 عالية
0.740 0.781 

Comparative Fit Index ( CFI ) 
بين صفر  وواحد كلما اقتربت من الواحد كان التطابق بدرجة قيمة املؤشر محصور 

 عالية
0.867 0.882 

Incremental Fit Index ( IFI ) 
قيمة املؤشر محصور بين صفر  وواحد كلما اقتربت من الواحد كان التطابق بدرجة 

 عالية
0.879 0.901 

Tucker-Lewis Index ( TLI ) 
وواحد كلما اقتربت من الواحد كان التطابق بدرجة قيمة املؤشر محصور بين صفر  

 عالية
0.800 0.815 
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 تحليل وصفي لخفة الحركة االستراتيجية ولجودة الخدمة املدركة

يعين الباحثان في هذه املرحلة من التحليل مستوى استجابة املستجيب على فقرات استبانة البحث        

 من مصفوفة قوة االستجابة وكما في جدول )
ً
 ( على النحو االتي:5انطالقا

 ( مصفوفة قوة االستجابة على فقرات االستبانة5جدول )

قيمة الوسط الحسابي املرجح 

(Weighted Meanمحص ) ورة ضمن

 الفترة

قوة االستجابة على فقرات 

 االستبانة

The strength of response to 

the resolution paragraphs 

 مستوى االستجابة

Response level 

 عدم االتفاق بشدة 1.8إلى أقل من  1من 
 منخفض

 عدم االتفاق 2.6إلى أقل من  1.8من 

 معتدل الحياد 3.4إلى أقل من  2.6من 

 االتفاق 4.2إلى أقل من  3.4من 
 مرتفع

 االتفاق بشدة 5إلى  4.2من 

 

( لخفة الحركة االستراتيجية   Weighted Mean( ان قيمة الوسط الحسابي املرجح )6أكد جدول )        

( وهي يوكد ان مستوى أهمية اجابات العينة على فقرات املتغير املستقل قد  اتجهت نحو 4.0640)

( في  4.2إلى أقل من  3.4من ضمن الفئة ) االتفاق وبمستوى استجابة مرتفع والسيما أنها جاءت 

(، والذي 0.4157( بلغت قيمته )Standard deviationوبانحراف معياري )مصفوفة قوة االستجابة، 

يؤشر وجود تناغم في اجابات العينة بخصوص فقرات خفة الحركة االستراتيجية، بينما كانت األهمية 

% (، وهذه النتائج توضح اتفاق معظم افراد عينة الدراسة على فقرات 81.28النسبية قد بلغت )

 املتغير املستقل.

ستقل بين أعلى مستوى اجابه كانت لبعد القدرات التعاونية بوسط وقد توزعت أبعاد املتغير امل      

( ، بينما  %81.80(، وأهمية نسبية كانت )0.5720( وبانحراف معياري بلغ ) 4.0900 حسابي مرجح بلغ )

( إلى أن االستجابة االستراتيجية حققت ادنى مستوى اجابة بين أبعاد املتغير املستقل  6أشار جدول )

(، وأهمية 0.4965( وكان االنحراف املعياري لها )4.0238ة الوسط الحسابي املرجح لها )إذ بلغت قيم

 (.5(  وكما مؤشر في شكل ) %80.48نسبية بلغت )
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 النسبية( توزيع أبعاد خفة الحركة االستراتيجية على وفق األهمية 5شكل )

 

 ( مستوى اهمية خفة الحركة االستراتيجية و جودة الخدمة املدركة6جدول )

( ان قيمة الوسط الحسابي املرجح  لجودة الخدمة املدركة قد سجلت    6نستشف من جدول )       

( وهي يؤكد ان مستوى أهمية اجابات العينة على فقرات املتغير التابع قد  اتجهت نحو  4.0909)

الحساسية 
االستراتيجية

االستجابة 
االستراتيجية

خفة الحركة يةالقدرات التعاون
االستراتيجية

X1X2X3X

81
80

8181

 املتغيرات وأبعادها الرمز
Weighted 

Mean 

Std. 

Deviation 

The relative 

importance 
Response level 

X1 مرتفع % 81,56 0.4755 4.0782 الحساسية االستراتيجية 

X2 مرتفع % 80,48 0.4965 4.0238 االستجابة االستراتيجية 

X3 مرتفع % 81,8 0.5720 4.0900 القدرات التعاونية 

X 

خفة الحركة 

 االستراتيجية

 

 مرتفع % 81,28 0.4167 4.0640

Y1 مرتفع % 80,11 0.5344 4.0056 امللموسية 

Y2 مرتفع % 82,06 0.4581 4.1031 املوثوقية 

Y3 مرتفع % 82,67 0.5471 4.1336 االستجابة 

Y4 مرتفع % 82,67 0.4428 4.1333 االعتمادية 

Y5 مرتفع % 81,57 0.3954 4.0787 التعاطف 

Y 
 جودة الخدمة املدركة

 
 مرتفع % 81,82 0.3210 4.0909
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( في  4.2إلى أقل من  3.4من ضمن الفئة ) ق وبمستوى استجابة مرتفع والسيما أنها جاءت االتفا

(، والذي يؤشر وجود تناغم في 0.3210وبانحراف معياري بلغت قيمته )مصفوفة قوة االستجابة، 

اجابات العينة بخصوص فقرات جودة الخدمة املدركة، بينما كانت األهمية النسبية قد بلغت 

، وهذه النتائج توضح اتفاق معظم افراد عينة الدراسة على فقرات املتغير التابع الخمس % (81.82)

 عشرة.

وقد توزعت أبعاد املتغير التابع بين أعلى مستوى اجابه كانت لبعد االستجابة بوسط حسابي مرجح       

بينما أشار جدول ( ،  %82.67(، وأهمية نسبية كانت )0.5471( وبانحراف معياري بلغ ) 4.1336 بلغ )

( إلى أن امللموسية حققت ادنى مستوى اجابة بين أبعاد املتغير التابع  الخمسة إذ بلغت قيمة 6)

(،وأهمية نسبية بلغت 0.5344( وكان االنحراف املعياري لها )4.0056الوسط الحسابي املرجح لها )

 (.6( وكما مؤشر في شكل )80.11%)

 

 الخدمة املدركة على وفق األهمية النسبية( توزيع أبعاد جودة 6شكل )

 

 اختبار تأثير خفة الحركة االستراتيجية في تعزيز جودة الخدمة املدركة

( لبيان Multiple linear regression analysis (تحليل االنحدار الخطي املتعدد لجأ الباحثان إلى     

تحليل ، وكانت نتائج  جودة الخدمة املدركة تأثير خفة الحركة االستراتيجية بأبعادها الثالثة في تعزيز

 على النحو التالي: االنحدار الخطي املتعدد

% (، إذ  95(  قبول الفرضيات الثانوية األولى والثانية والثالثة وبنسبة ثقة ) 7نستخلص من جدول )    

بسبب كونها ، ( وهي جميعها معنوية 29.642،  21.454،  36.169لكل منها  ) املحتسبة Fبلغت قيمة 

(، وال سيما ان مستوى  0.05( عند مستوى معنوية ) 4.0012الجدولية البالغة )  Fأكبر من قيمة 

( وهي  0.000املحتسبة كانت         )  Fاملناظر لقيم  Probability Valueالقيمة االحتمالية( الداللة )

الملموسية

الموثوقية

االستجابة

االعتمادية

التعاطف

جودة الخدمة المدركة
Y
1

Y
2

Y
3

Y
4

Y
5

Y

80

82

82

82

81

81
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للحساسية االستراتيجية في  (، بما يرسخ وجود يوجد تأثير ملحوظ 0.05أصغر من مستوى معنوية ) 

تعزيز جودة وكذلك وجود تأثير ملحوظ لالستجابة االستراتيجية في   تعزيز جودة الخدمة املدركة.

 تأثير ملحوظ للقدرات التعاونية في تعزيز جودة الخدمة املدركة( وجود 7وأكد جدول ) الخدمة املدركة

 املحتسبة F% (، إذ ان قيمة  95بنسبة ثقة ) (  قبول الفرضية الرئيسة و 8يستشف من جدول )        

( عند مستوى 2.8387الجدولية البالغة )  F، بسبب كونها أكبر من قيمة ( وهي معنوية21.129بلغت )

القيمة االحتمالية( (، وال سيما ان مستوى الداللة )  0.05)   the level of significanceمعنوية 

Probability Value  املناظر لقيمةF  ( 0.05( وهي أصغر من مستوى معنوية )  0.000املحتسبة كانت 

(، بما يرسخ وجود يوجد تأثير ملحوظ ألبعاد خفة الحركة االستراتيجية مجتمعة في تعزيز جودة 

 % 2R  Coefficient Of Determination   (55.4التحديد% بينما بلغت قيمة معامل الخدمة املدركة ، 

 أبعاد خفة الحركة االستراتيجية مجتمعة في تعزيز جودة الخدمة املدركة.( مؤشرة بذلك نسبة تفسير 

 (.7كما في شكل )

 

 ( مخطط يؤشر تأثير خفة الحركة االستراتيجية في تعزيز جودة الخدمة املدركة7شكل )

( AMOS)على وفق معطيات برنامج  
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 أثير خفة الحركة االستراتيجية في تعزيز جودة الخدمة املدركة( اختبار ت7جدول )

 املدركة( اختبار تأثير خفة الحركة االستراتيجية في تعزيز جودة الخدمة 8جدول )

 الفرضية

(  Hypothesis ) 

 املتغيرات
الحد 

 الثابت ألفا

α 
Constant 

معامل 

 االنحدار

 β بيتا

Regression  

Coefficient 

 معامل التحديد

R2 % 

 نسبة التفسير

Coefficient Of 

Determination 

F - Test 

 تعليق الباحثان

Comment of the 

researchers 

 املستقل

independent 

variable 

 

 املعتمد

Dependent 

Variable 

F value 

calculated 

Probability 

Value 

 الثانوية األولى
الحساسية 

 االستراتيجية
جودة الخدمة 

 املدركة
2.337 0.430 40.6% 36.169 0.000 

يوجد تأثير للحساسية 

تعزيز جودة االستراتيجية في 

 الخدمة املدركة

 الثانوية الثانية
االستجابة 

 االستراتيجية
جودة الخدمة 

 املدركة
2.694 0.347 28.8% 21.454 0.000 

يوجد تأثير للحساسية 

االستراتيجية في تعزيز جودة 

 الخدمة املدركة

 الثانوية الثالثة
القدرات 

 التعاونية
جودة الخدمة 

 املدركة
2.716 0.336 35.9% 29.642 0.000 

يوجد تأثير للحساسية 

االستراتيجية في تعزيز جودة 

 الخدمة املدركة

 ( 4.0012)  %  تساوي  The level of confidence 95 عند مستوى ثقة ( THE VALUE OF THE F-TABULARالجدولية ) F  قيمة

 تعليق الباحثان F - Test معامل التحديدمعامل الحد الثابت  املتغيرات الفرضية
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(  Hypothesis ) 
 املستقل

independent variable 

 

 املعتمد

Dependent 

Variable 

 ألفا

α 
Constant 

 االنحدار

 β بيتا

Regression  

Coefficient 

R2 % 

 نسبة التفسير

Coefficient Of 

Determination 

F   قيمة    

 املحتسبة

F value 

calculated 

Probability 

Value 

Comment of 

the 

researchers 

 الرئيسة

 الحساسية االستراتيجية

جودة الخدمة 

 املدركة
1.734 

0.290 

55.4 % 21.129 0.000 

يوجد تأثير لخفة 

الحركة 

االستراتيجية في 

تعزيز جودة 

 الخدمة املدركة

 

 0.117 االستجابة االستراتيجية

 0.172 القدرات التعاونية

 ( 2.8387)  %  تساوي  The level of confidence 95 عند مستوى ثقة ( THE VALUE OF THE F-TABULARالجدولية ) F  قيمة
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 املبحث الرابع / االستنتاجات والتوصيات

 

: االستنتاجات 
ً
 اوال

اهتمام مركز التعليم املستمر في الجامعة املستنصرية بنسبة عالية فيما يتعلق بالحساسية  .1

 االستراتيجية ، مما يدل على توجه املركز نحو مراقبة التطورات الحاصلة في البيئة .

باالستجابة اهتمام مركز التعليم املستمر في الجامعة املستنصرية بنسبة عالية فيما يتعلق  .2

 االستراتيجية ، مما يدل على قدرة املركز مواجهة التغيرات في البيئة ومواكبتها .

اهتمام مركز التعليم املستمر في الجامعة املستنصرية بنسبة عالية فيما يتعلق بالقدرات  .3

ة ( نحو التعاونية ، مما يدل على تكامل جميع موارد املركز )املالية واملادية والبشرية واملعلوماتي

 تحقيق االهداف املخطط لها .

اوضحت نتائج التحليل االحصائي بأهتمام مركز التعليم املستمر في الجامعة املستنصرية في  .4

تقديم خدمات ذات جودة ممتازة لجميع ابعادها )امللوموسية ، املوثوقية ، واالستجابة ، 

 واالعتمادية ، التعاطف( .

ود تأثير قوي إلبعاد خفة الحركة االستراتيجية في جودة اوضحت نتائج التحليل االحصائي بوج .5

 الخدمة املدركة وهذا يدل بأن خفة الحركة االستراتيجية تسهم في تعزيز جودة الخدمة املدركة.

 : التوصيات 
ً
 ثانيا

ضرورة توفير بنية تحتية تكنولوجية تواكب التطورات الحاصلة في البيئة وتحديثها بأستمرار  .1

 تمتاز بالجودة .لتقديم خدمات 

ضرورة ادراك مركز التعليم املستمر في الجامعة املستنصرية ان تحقيق جودة الخدمة املدركة  .2

اليعني بالضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية بدون تحقيق التوزان بين هذه التطورات وبما 

 يحتاجه املركز بشكل فعلي .

ملستنصرية واالستفادة من تجارب املراكز ضرورة تعاون مركز التعليم املستمر في الجامعة ا .3

 العاملية والعربية الرائدة في هذا املجال لتحقيق جود الخدمة املدركة .

ضرورة توجه مركز التعليم املستمر في الجامعة املستنصرية نحو بالتوقعات املدركة من قبل  .4

 املستفيدين من خالل تحشيد الجهود في تحسين جودة الخدمات املقدمة .

مل على تطوير معايير خاصة ملتابعة االداء التعليمي وتقيمه ومن ضمن هذه املعايير قياس الع .5

 رضا املستفيدين .
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 حدود املسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب العراقي في ضوء الحصانة النيابية
Borders Criminal liability to a Member of the Iraqi Council of 

Representatives in the light of parliamentary Immunity 
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   ملخص:

مما ال شك فيه أن حدود املسؤولية الجزائية لألعضاء املجالس النواب العراقي من املوضوعات         

املهمة في القانون الجنائي ؛ وعليه توشك غالبية التشريعات الدستورية على منح أعضاء مجالس 

 من الحصانة التي تمكن العضو النيابي من القيام بكافة أوجه مظاهر الع
ً
مل النيابي النواب نوعا

بحرية تامة دون أن تلحقه أي نوع من املسؤولية, وبما أن تلك املسؤولية ومنها املسؤولية الجزائية 

تعد إستثناء من القاعدة العامة التي توجب املساواة إلتامة بين املواطنين، فإنه يجب وضع الحدود 

يتمكن أعضاء املجالس النواب القانونية لإلطار الذي يجب أن تمارس فيه اطاره تلك الحرية, فلكي 

العراقي من القيام بمهام عمله النيابي فال بد من منحه الحصانة بشقيها املوضوعي واالجرائي التي 

تجنبه املسائلة عن أقوالة أثناء مناقشتة واقرار مشاريع القوانين داخل قبة البرملانية، عالوة على 

من خالل طرح األسئلة واالستجوابية, كما أن من ذلك قيامه بواجبة الرقابة على السلطة التفيذية 

 لحين أخذ إذن البرملان، 
ً
أهم إثار الحصانة هي ايقاف جميع اإلجراءات الجنائية ولو بصورة موقتا

 عن ذلك تحول دون اإلتهامات الكيدية ضد اعضاء البرملان والتي تحول دون حضور النائب 
ً
فضال

التي تعد من مستلزمات الرقابة على إعمال السلطة جلسات املجلس التي قد يمارسها النائب و 

 التنفيذية.

 املسؤولية الجزائية, الحصانة, عضو مجلس النواب, العقوبات:  الكلمات املفتاحية
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Abstract:   

here is no doubt that the limits of the criminal responsibility of members of the 

Iraqi Council of Representatives are important issues in the criminal law; 

Consequently, most constitutional legislations are close to granting members of 

the Council of Representatives a kind of immunity that enables the member of 

parliament to carry out all aspects of the parliamentary work freely without 

inflicting any kind of responsibility on him, and since that responsibility, 

including criminal responsibility, is an exception from the general rule that 

requires complete equality Among citizens, the legal boundaries of the framework 

within which its framework must exercise that freedom must be established. In 

order for members of the Iraqi Council of Representatives to carry out the tasks of 

its Parliamentary work, it must be granted immunity, both substantive and 

procedural, that avoids accountability for statements during the discussion and 

approval of bills within the Parliamentary Dome Moreover, he has an obligation to 

monitor the executive authority by asking questions and interrogating, and one of 

the most important effects of immunity is the cessation of all criminal procedures, 

even temporarily until the permission of Parliament is taken, in addition to that 

prevent the malicious accusations against members of Parliament that prevent the 

presence of the deputy Council sessions that the deputy may practice, which are 

considered requirements for monitoring the implementation of the executive 

authority. 

key words: Criminal responsibility, immunity, member of the House of 

Representatives, penalties. 

 مقّدمة: 

 :
ً
 أهمية البحث.اوال

تكمن أهمية املوضوع في دارسة نطاق املسؤولية الجزائية وحدودها الزمانية واملكانية في ضوء  أوال:

الحصانة الدستورية لألعضاء مجلس النواب, وآثار تطبيقها من الناحية املوضوعية واالجرائية على 

 اعملهم التشريعية والرقابية.

:
ً
ئية لالعضاء املجلس النواب، والحاالت التي يمكن معها اعمال معرفة حدود املسؤولية الجزا ثانيا

 .قواعد املسائلة، ومدى االختالف بين النظام الدستوري املقارنة في هذا املجال

: اشكالية البحث.
ً
 ثانيا

يسعى الباحث من خالل هذا البحث الى التعرف على الوقوف على حدود املسؤولية الجزائية       

لعضو مجلس النواب العراقي وذلك في ضوء الحصانة الدستورية, من خالل االجابة عن بعض 

 التساؤالت االساسية في هذا البحث واملتمثلة في معرفة ماهي املسؤولية الجزائية التي يرتكبها عضو

مجلس  عضو جراء التعقيبات الجنائية بحق يمكن مجلس النواب العراق وما شروط تحقها؟ هل
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  في حالة ارتكابه النواب
ً
 جنائيا

ً
 اتيانها بعدم الدستوري املشرع أوجب التي وخالف املحضورات جرما

 مبررات متسقة مع النيابية املجالس لألعضاء املقررة البرملانية العضوية, وهل الحصانة خالل فترة

 دستوريا . اقرارها

:منهج البحث. 
ً
 ثالثا

سنعتمد في هذا البحث املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، اذ سنتناول بالوصف والتحليل  

اجراءات فرض املسؤولية الجزائية على أعضاء مجلس النواب العراقي وحسب ما جاء في دستور 

والوقوف على مواطن القوة والقصور والتناقض ، ولعل استخدام هذا املنهج يسهم في التعرف  2005

في األحكام الدستورية والقانونية الجنائية املتعلقة بفرض املسائلة الجزائية على جرائم عضو مجلس 

ن من اقتراح أنسب الحلول 
ّ
النواب املعمول بها في العراق في ضوء الحصانة الدستورية، وهو ما يمك

 تعظيم االستفادة من مواطن القوة. ملعالجة القصور وإزالة التناقض، مع

وما من شك في أن الدراسة املقارنة لألنظمة القانونية في البالد املختلفة تغدو ضرورة ملحة ،        

 للنظر في النظام القائم ابتغاء تمحيصه وتقييمه على ضوء تجارب اآلخرين 
ً
 والزما

ً
 جوهريا

ً
ومطلبا

 ، اذ ستتم املقارنة وخبراتهم ، ومن ثم كان من الطبيعي أن ت
ً
تجه دراستنا نحو املنهج املقارن ايضا

 بموقف بعض القوانين العربية  كالقانون املصري وبعض القوانين االخرى .

: هيكلية البحث.
ً
 رابعا

وبناء على ما تقدم سنقسم الدراسة على ثالثة مباحث خصصنا املبحث االول توضيح مفهوم        

العضوية البرملانية وشروطها , بينما كان املبحث الثاني لبيان املسؤولية الجزائية لعضو مجلس 

املجلس النواب واركانها وجعلنا املبحث الثالث واالخير الى االحكام الجزائية الصادرة بحق عضو 

 النواب.

 مفهوم العضوية البرملانية وشروطها: ول املبحث ال 

لبيان مفهوم العضوية البرملان العراقي والدورالذي يلعبة عضو مجلس النواب من خالل دوره        

 عن املسائلة 
ً
الرقابي والتشريعي والتي تمنحه هذه الوظيفة الحصانة الدستورية والقانونية بعيدا

هذه العضوية من أهم واخطر الوظائف في الدولة ملا تتضمنه من مهام متعلقة  الجزائية , كون 

بالتشريع والرقابة, والتي تتصل بعمل السلطات االخرى في الدولة بل يقوم عليها كيان الدولة واملجتمع 

. وعليه سوف نقسم هذا املبحث الى مطلبين نتناول في االول بيان وتعريف العضوية بينما يكون 

 ب الثاني شروط الترشح لعضوية مجلس النواب  العراقي، وعلى النحو االتي :املطل

 املطلب الول: مفهوم العضوية البرملانية

 من أجل الوقوف على تعريف لعضوية البرملانية بشكل دقيق , سوف نتطرق لتعريفها من       
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, وهذا ما سيتم في الفرع 
ً
االول, أما الفرع الثاني سيكون لبيان الناحيتين اللغوية واالصطالحية تباعا

 أنواع العضوية البرملانية.

 : الفرع االول 
ً
 تعريف عضو مجلس النواب لغة واصطالحا

العضو في اللغة العربية يدل على الجزء اي تجزئة الش ي من ذلك العضو,  -تعريف العضوية لغة :

ايضا العضو يعني الشخص املشترك في  (1)والعضة هي القطعة من ذلك الش ي وعضيت الش ي وزعته.

جماعة او حزب او شركة او الشخص الذي يحترف التحدث الى اعضاء الكونغرس لدعم موقف 

 ( 2)معين او الئحة تشريعية معينة.

عض ى تعضية الش ي: فرقه ووزعه, عض ى القوم فرقهم, عض ى الشاة جزاها والعضو كل جزء من 

 ( 3)مع الخ ...مجموع الجسد كاليد للملس واالذن للس

كما يقال للعضو كل عظم واخر من الجسم بلحمه وهو الفرد من جماعة او جمعية او مؤسسة او 

اذن العضوية تعني الجزء او الفرد او العضو الواحد في جماعة او هي الصيغة التي  (4)نادي معين.

ة الصيغة به تطلق على كل من يكون جزء من كل, فالنائب هو جزء من املجلس والعضوية هي صف

 كونه يمثل ذلك الجزء. 

هي هيئة تشريعية عليا في الحكم الديمقراطي تتكون من عدد من النواب املمثلين  -اما كلمة برملان:

عن الشعب, ويعرف كذلك باسم مجلس النواب ومجلس النواب او مجلس االمة واعضاوءه ينتخبون 

 (5)من قبل الشعب ويمثلون السلطة التشريعية.

ونالحظ انه لم يرد تعريف دقيق لعضو البرملان او للعضوية  -ضوية البرملانية اصطالحا:اما الع

املعدل , النظام الداخلي ملجلس النواب العراقي  2005لسنة  16البرملانية في قانون االنتخابات رقم 

 منها. واالنظمة الصادرة  2007لسنة  11وكذلك قانون املفوضية العليا لالنتخابات رقم  2005لعام 

 حيث ان وظيفة النائب هي تمثيل       
ً
 مباشرا

ً
ولكننا نستطيع القول انها مرتبطة بالنائب ارتباطا

الشعب في داخل البرملان ومنها تظهر صالحياته املتعددة في املساهمة في حقل التشريع وفي سياسة 

نتحابية, اذ يستطيع الحكومة وان عضو البرملان يمثل االمة باكملها وليس فقط تمثيل دائرته اال 

النائب ان يعبر عن رأيه بحرية كاملة من دون التقييد باي تعليمات من الناخبين النه يعمل من اجل 

 (6)الصالح العام الذي يلبي رغبات االمة وليس تحقيق مصالحه الشحصية.

 أنواع العضوية البرملانية:الفرع الثاني 

هناك نوعان من العضوية البرملانية، األولى العضوية املباشرة أو األصلية والتي يحصل عليها           

النائب عن طريق صناديق االقتراع والفوز باألصوات الالزمة لشغل املقعد النيابي بعد اإلعالن النهائي 

الثاني فهي العضوية غير  لنتائج االنتخابات واملصادقة عليها من قبل الجهة املختصة، أما النوع
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املباشرة أو البديلة أو الالحقة أو املكتسبة وذلك بحلول أحد املرشحين محل اآلخر لوجود أحد 

األسباب التي حددها القانون كالوفاة أو االستقالة أو اإلقالة أو املرض أو العجز عن أداء املهام أو 

 (7)فقدان أحد شروط العضوية أو اإلستيزار....... الخ.

فهذا النوع من العضوية لم يحصل عليها املرشح من خالل صناديق االقتراع بالحصول على العدد       

املطلوب من أصوات الناخبين كما في العضوية األصلية أو املباشرة بل جاءت الحقة إلعالن النتائج 

عين في فقرتين النهائية لالنتخابات وعن طريق قانون استبدال األعضاء. وعليه سنتناول کال النو 

 (8) مستقلتين.

 أوال: العضوية املباشرة.

يعد فوز املرشح باالنتخابات النيابية ومصادقة الجهة املختصة على النتائج االنتخابية النهائية       

 في السلطة التشريعية فيكتسب صفة العضوية األصلية أو املباشرة 
ً
 أصيال ومباشرا

ً
يجعل منه عضوا

ي أهلته أن يكون بعد أن أستحق املقعد النيابي من خالل أصوات الناخبين وصناديق االقتراع الت

 (9) عضوا في البرملان إبتداءا.

كما أن اكتساب املرشح لهذا النوع من العضوية وشغل املقعد النيابي يتم من خالل النظام        

االنتخابي الذي نجده في النصوص الدستورية ونصوص قانون االنتخابات، ويختلف هذا النظام من 

النظام الفردي، ومنها من يأخذ بنظام القائمة سواء كانت دولة إلى أخرى، فهناك من الدول تتبنى 

مفتوحة أو مغلقة أو مزدوجة، فحصول املرشح على األصوات الالزمة الشغل املقعد النيابي يجعل 

من وصوله إلى البرملان واكتسابه صفة العضوية فيه ديمقراطية في أعلى صور الديمقراطية وبشكل ال 

ويمكننا أن نسمي هذا النوع من العضوية )بالعضوية االنتخابية أو  (10)يدع مجال للشك أو الطعن .

 .العضوية باالنتخاب(

: العضوية الغير املباشرة.
ً
 ثانيا

في بعض األحيان ال يكون مجيء النائب عن طريق صناديق االقتراع مباشرة وإنما إستنادا        

ء، فاملقعد النيابي الذي شغر ال لنصوص قانونية خاصة تقض ي بإمكانية استبدال األعضاء األصال

يمكن إبقاءه شاغرة وإنما يتم شغله من قبل مرشح بدیل وفقا لشروط محددة فإذا حصلت مثل 

هكذا حالة )وجود املقعد الشاغر( وألي سبب كان سواء بعد إجراء االنتخابات بفترة قصيرة أو طويلة 

في عدد أعضاء املجلس املحدد  يتم اللجوء إلى قانون استبدال األعضاء لسد النقص الحاصل

 (11)قانونا.

إن هذا النوع من العضوية يتم اكتسابها دون اللجوء إلى صناديق االقتراع مباشرة كما هو الحال      

االنتخابات للحاجة املاسة إلكمال العدد املطلوب في العضوية األصلية والتي كانت ثمرة نتائج 
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قانون ذا شغر أحد املقاعد النيابية، وهذا ما نص عليه العضاء املجلس والذي يتأثر ال محالة إ

، ويمكننا أن نسمي هذا النوع من العضوية )بالعضوية  2006( لسنة 6استبدال األعضاء رقم )

 (12).بالتعيين(

 العراق النواب مجلس في العضوية شروط: املطلب الثاني

غالبا ما ينص الدستور والقوانين ذات العالقة على حق الترشح والشروط الواجب توفرها في       

منه على  ۲۰۰5( لسنة 49املرشح لكي يكون عضوا في مجلس النواب، إذ نص دستور العراق في املادة )

 شرطين هما الجنسية واألهلية، واحال بقية الشروط إلى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي،

وكان االجدر باملشرع العراقي النص على شروط العضوية كلها في الدستور ألهميتها وأهمية دور 

 ۲۰۰5( من دستور العراق لسنة 49( من املادة )۲العضو في العملية التشريعية, إذ جاءت الفقرة )

، (14)ب، واحالة بقيت الشروط إلى قانون انتخابات مجلس النوا(13)بشرطين هما الجنسية واالهلية 

وبالرجوع إلى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الذي نص على شروط املرشح لعضوية مجلس 

( التي جاء فيها )يشترط في املرشح لعضوية مجلس النواب اضافة للشروط ۸النواب في املادة )

ن ال يكون ( ثالثين سنة عند الترشيح وا۳۰الواجب توفرها في الناخب ما يأتي: )أن ال يقل عمره عن )

مشموال بقانون هيئة املساءلة والعدالة أو أي قانون أخر يحل محله وان يكون حسن السيرة 

والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وان يكون حاصال على شهادة اإلعدادية كحد ادني أو 

ال يكون من  ما يعادلها وان ال يكون قد اثري بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو املال العام وان

افراد القوات املسلحة أو املؤسسات األمنية عند ترشيحه(. ومن خالل ما تم ذكره سوف نبين هذه 

الشروط في فرعين نتاول في الفرع االول شروط العضوية الواردة في نصوص الدستور العراقي , بينما 

 نتاول في الفرع الثاني الشروط الورادة في قانون االنتخابات العراقي.

 شروط العضوية الواردة في نصوص الدستور العراقيل: و لفرع ال ا

أشار املشرع الدستوري لشرطين أساسيين للترشيح لعضوية مجلس النواب العراقي وهما شرط 

الجنسية العراقية وشرط األهلية، وقد جاء النص على هذين الشرطين بشكل عام ومطلق دون ذكر 

الدستورية في معظم دول العالم تنظم املسائل تنظيما عاما، التفاصيل، وهذا هو شان النصوص 

تاركة التفاصيل للمشرع العادي الذي يتولى توضيح األحكام التفصيلية وهذا ما أكدته الفقرة )ثالثا( 

 (15))).( بقولها: ))تنظم بقانون، شروط املرشح والناخب وكل ما يتعلق باالنتخابات49من املادة )

: شرط شرط 
ً
 :العراقية نسيةالج أوال

لعل الحقوق السياسية بصفة عامة من الحقوق التي ال يتاح لالجانب التمتع بها في أراض ي الدول         

التي يتواجدون فيها، فهي حقوق ذات صفة وطنية تمنح فقط للمواطنين وتتمثل بحق االنتخاب وحق 
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املشاركة في االنتخابات بالترشيح، الترشح وحق املشاركة في االستفتاء العام، لذا يمنع األجنبي من 

وذلك أن حق الترشيح هو من أكثر الحقوق السياسية خصوصية بالنسبة لألفراد، والذي يجب أن 

يبقى محصورة باملواطنين فقط حاملي جنسية الدولة وذلك الرتباطه الوثيق بممارسة سيادة الدولة، 

ا هو من تربطه رابطة الجنسية والتي هي عبارة والتي ال يترك أمر تقرير مصيرها لالجانب، فاملواطن هن

عن رابطة قانونية وسياسية تقوم بين الشخص والدولة على النحو املنصوص عليه في القانون 

وتتضمن الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها من الحقوق وكذلك مسؤوليات كل 

 (16) من الفرد والدولة.

ويتبين من التعريف املذكور أن رابطة الجنسية هي املانحة للفرد حق الترشيح، حيث أن املرشح         

هو الذي يمكن أن يكون هدفه تحقيق املصلحة العامة واداء وظائف الدول باسم وملصلحة الشعب، 

تدخل األجنبي وهذا ال يتوفر في األجنبي الذي ال تكون له رؤية ومناسبة لواقع املجتمع، كما وان 

وتمتعه بحق الترشيح يخش ى منه من حيث تدخل دولته في الشؤون الوطنية(، وذلك لعدم توفر صفة 

 (17) املواطنة فيه(.

ان تكون الجنسية أصلية، أم كانت  -أي في الترشيح  -ويمكن أن نسأل هنا، هل يستوي في ذلك         

ب، سوف لم نجد أي تمييز فيه بين الجنسية مكتسبة ؟ لو دققنا في األمر على مستوى حق االنتخا

األصلية والجنسية املكتسبة، اال أن األمر يكون مختلف في أحكامه بالنسبة لحق الترشيح، فما ساوى 

( 26، ال نجد له صدي عند مراجعة قانون الجنسية رقم )۲۰۱۳( لسنة 45فيه قانون االنتخاب رقم )

على عدم الترشيح بالنسبة لحامل الجنسية املكتسبة  ثانية( منه/۹، فقد نصت املادة )۲۰۰6لسنة 

لالنتخابات البرملانية قبل مرور عشر سنوات على اكتسابه الجنسية العراقية، ويستثنى من هذا 

الحكم، من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضأ، وكان مقيمة 

األساس قدم طلبأ ألكتساب الجنسية العراقية، وذلك وفق بصورة معتدلة عند والدة ولده وعلى هذا 

 (18) املادة الخامسة من قانون الجنسية العراقية املذكور اعاله.

وإذا كان هذا هو حكم حامل الجنسية املكتسبة، يبقى لنا هنا مناقشة حكم األشخاص متعددي       

لى حملة أكثر من جنسية الجنسية، والذي يقصد به أن يكون الشخص في وضع قانوني يؤدي ا

( ۲6واحده، فيكون في ذات الوقت هو من رعايا أكثر من دولة، فمع أن قانون الجنسية العراقي رقم )

, لم ينص بشكل واضح وصريح على منع ۲۰۱۳( لسنة 45، وكذلك قانون االنتخاب رقم )۲۰۰6لسنة 

من املنطق هنا اعمال نص  متعددي الجنسية من الترشيح النتخابات مجلس النواب، اال اننا نجد

, والتي تمنع متعددي الجنسية من تولي املناصب 2005رابعة( من دستور العراق لسنة /۱۸املادة )

السيادية، ذلك كوننا نجد أن عضو مجلس النواب من املناصب السيادية، أو على األقل يمكن 
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سيات األخرى غير العراقية في املتعدد الجنسية الترشيح لالنتخابات مع اجباره على التخلي عن الجن

حالة فوزه وحصوله على مقعد في مجلس النواب، ذلك أن السلطة التشريعية تشترط في اعضاءها 

الوالء الخالص للدولة التي يكونون جزءأ من هيئتها التشريعية لكي يمارس دوره التشريعي والرقابي 

 (19) .أخرى  بكل حيادية وبعيدا عن أي تأثيرات تتعلق بالوالء ألي دولة

: شرط الهلية:
ً
 ثانيا

تعرف اهلية االداء بأنها ))القدرة والصالحية لثبوت الحقوق للمرشح ووجوب االلتزامات عليه((،         

واألهلية التي يشترطها القانون في املرشح لعضوية مجلس النواب العراقي نوعان، أهلية عقلية واهلية 

أو محجورة عليه، وأن يكون متمتعة باألهلية األدبية، أي أن أدبية، أي ال يكون مجنونة أو معتوهة 

تكون سيرته فوق الشبهات، وأن يكون حسن السيرة والسمعة واألخالق، وأن ال يكون محكوم عليه 

 20).باإلفالس أو بالسجن مدة تزيد على سنة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام

 نتخابات العراقيالشروط الورادة في قانون اال :الفرع الثاني 

, املعدل على مجموعة من الشروط لم 2005( لسنة 16اوضح قانون االنتخابات العراقي رقم )      

يشر لها الدستور العراقي بنصوصه التي يجب توافرها في الشخص ليكون مرشحين لعضوية مجلس 

ها ما يشترط عدم الشمول النواب العراقي منها ما يتعلق بالسن، ومنها ما يتعلق باملؤهل العلمي، ومن

بقانون املساءلة والعدالة، وعدم اإلثراء على حساب الوطن واملال العام بطريقة غير مشروعة، ومنها 

ما يتعلق بعدم انتسابه للقوات املسلحة عند الترشيح، وسوف نتطرق لهذه الشروط  وعلى نحو 

 التالي:

: شرط السن القانوني
ً
 اوال

ان فوز املرشح في االنتخابات البرملانية سيؤهله بكل تأكيد ليكون جزء من السلطة التشريعية في       

الدولة، وال يمكن هنا نكران ما لهذه السلطة من أهمية في حياة املجتمع، وعلى هذا األساس يفترض 

ختلفة، ولهذا يلعب في املرشح أن يكون مكتمل االرادة من جهة، وصاحب خبرة في مجاالت الحياة امل

 في تحديد مالمح تلك الخبرة واملعرفة، وعلى هذا األساس، وضع املشرع العراقي في 
ً
السن املطلوب دورا

( ۳۰شرط السن القانوني للمرشح، بأن ال يقل عمره عن ) ۲۰۱۳( لسنة 65قانون االنتخاب رقم )

د ورد سلفا في القسم الثالث سنة وذلك بموجب املادة الثامنة من القانون املذكور، وهذا كان ق

بفقرته األولى في البند )أ( منه، واملنظم لعمل املفوضية العليا املشكلة لالنتخابات، واملتعلق بشروط 

. ونجد أن اعتماد عبارة اكمال الثالثين هي 
ً
املرشحين، حيث نص على وجب اكمال املرشح ثالثون عاما

وذلك أن العبارة األولى هي التي اعتمدها املشرع العراقي أدق من عبارة ))على أن ال يقل عن ثالثين((، 
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، والتي تتعلق بكمال األهلية وهي اتمام الثامنة عشرة من 1951( لسنة 49في القانون املدني رقم )

 (21)العمر، وذلك لغرض توحيد املصطلحات القانونية املعتمدة في التشريع العراقي.

: شرط عدم الشمول بقانون املساءل
ً
 ة والعدالة.ثانيا

( من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي على أن ال يكون مشموال بقانون 8نصت املادة )       

, ويالحظ أن هذا القانون قد حلة محله قانون اجتثاث ۲۰۰۸( لسنة ۱۰املساءلة والعدالة رقم )

هو عدم الشمول البعث، إذ وضع هذا القانون على املرشح لعضوية مجلس النواب العراقي قيدا و 

بأحكام هذا القانون، حيث يتم رفض طلب الترشح املقدم من املرشح املشمول بأحكام هذا القانون 

 (22)من قبل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.

 ثالثا: الكفاءة العلمية.

املجالس النيابية تكون ممثلة لجميع أفراد الشعب على اختالف وعيهم الثقافي ودرجاته العلمية       

واالجتماعية، اال ان هذا ال يعني باملقابل أن يكون هناك قبول ألشخاص ال يجيدون القراءة والكتابة 

يعية وأخر رقابية، على أنهم ممثلين الفئة األميين داخل الدولة، فمجلس النواب يمارس دورة تشر 

فهو هيئة على درجة كبيرة من األهمية، ولهذا العرض يفترض في املرشح الحد األدنى من الكفاءة 

العلمية والتي حددها قانون انتخابات مجلس النواب العراقي بشهادة االعدادية أو ما يعادلها على أقل 

الشهادة تمكنه من الوصول إلى  تقدير، وذلك مسلك محمود من جانب املشرع العراقي. حيث أن هذه

املعرفة والفهم والدراية بمجريات األمور في السلطة التشريعية، وتفهم االلتزامات امللقاة على عاتق 

هذه السلطة. كما وبين املرشح مؤهله العلمي من خالل وثيقة تقدم الى املفوضية العليا املستقلة 

أو وزراة التعليم العالي والبحث العلمي ، باعتبارهما لالنتخابات تكون صادرة أما من وزراة التربية، 

 (23)الجهات املسؤولة عن منح الشهادات في العراق.

: شرط عدم االنتماء للقوات املسلحة.
ً
 رابعا

قيد قانون االنتخابات مجلس النواب العراقي املرشح للعضوية بأن ال يكون عضو في القوات       

ك بسبب طبيعة تلك الوظيفة وحساسيتها تجاه الوظيفة النيابية، املسلحة أو القوات األمنية، وذل

وبذلك ال يسمح ألي عضو في القوات املسلحة أو القوات األمنية الترشح لعضوية مجلس النواب 

 (24) العراقي، إال إذا قدم استقالته قبل الترشح بشكل رسمي وامام الجهة املختصة.

 : شرط
ً
 .الحسنة السيرة خامسا

 وواجهة تبين شكل الهيئة التشريعية في العراق، لذلك البد من أن عضو    
ً
مجلس النواب يكون ممثال

 بحسن السيرة والسمعة في األوساط االجتماعية، ويتم االعتماد في 
ً
أن يكون املرشح لهذا الدور متمتعا

 ذلك على أن ال يكون هذا املرشح قد صدر بحقه أحكام قضائية تويد سوء سيرته االجتماعية،
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وبالتالي سيكون قدوه سيئة للعراق، ويتم االعتماد هنا من جانب املفوضية املستقلة لالنتخابات على 

أية أدلة مادية تقتنع من خاللها بسوء سمعة املرشح، وعلى هذا األساس يتم حرمان مرتكب الجرائم 

صدد هو حرمان املخلة بالشرف من الترشيح، ويترتب على صدور أحكام قضائية جنائية باته بهذا ال

 ۱۱۱املرشح بشكل نهائي من الترشح، وتشمل هذه الجرائم ما نص عليه قانون العقوبات العراقي رقم 

املعدل، والتي تشمل جرائم السرقة واالختالس والتزوير وخيانة األمانة واالحتيال  1969لسنة 

 (25) والرشوة وهتك العرض وجرائم اإلرهاب.

 الجزائية والحصانة النيابيةاملسؤولية : املبحث الثاني

ن املشرع العراقي لم يتطرق لإلحكام الخاصة باملسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب العراقي إ     

بإعطائها الخصوصية الالزمة ألهمية وخطورة الدور الذي يقوم به، واقتصرت تلك األحكام على 

، تاركة 2005هورية العراق لعام ( من دستور جم63النصوص الدستورية وبالتحديد نص املادة )

التفاصيل والجزئيات املفترض معالجتها للمشرع الجنائي العراقي الذي لم يقم لحد اآلن بسن قانون 

يبين اإلحكام الخاصة بمساءلة عضو مجلس النواب جزائية، فأصبح اللجوء إلى اإلحكام العامة 

 علينا لوضع اإلطار النظري لها، املعدل 1969( لسنة 111الواردة في قانون العقوبات رقم )
ً
 واجبا

ً
, أمرا

واألمر نفسه بالنسبة لإلجراءات التي استطبق ويخضع لها عضو مجلس النواب إذ اتهم بارتكاب 

 علينا اللجوء إلى اإلحكام الواردة في قانون أصول املحاكمات 
ً
جريمة جنائية, لذلك اصبح لزاما

أجل تسليط الضوء على األحكام القانونية الخاصة  املعدل، ومن 1971( لسنة 23الجزائية رقم )

بمساءلة عضو مجلس النواب جزائيا سوف نقتصر في هذا الفصل على اإلحكام املوضوعية 

للمسؤولية الجزائية، والتي تقتض ي دراستها إن نقسم هذا املبحث إلى مطلبين، نبين في األول ماهية 

ئصها، ونتناول في املطلب الثاني  الطبيعة القانونية املسؤولية الجزائية من حيث تعريفها وبيان خصا

 لحصانة أعضاء مجلس النواب .

 ماهية املسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب العراقي: ول املطلب ال 

إن القاعدة القانونية التي ال تواجه وقائع الحياة االجتماعية هي حبر على ورق ضاع جهد املشرع       

سدى في سنها , وليس معنى هذا أنه يشترط في قواعد القانون أن تكون مجرد صدى أو انعكاس لواقع 

جموعة قواعد الحياة االجتماعية فمهمة القانون ال تقف عند هذا الحد , فالقانون يتألف من م

 
ً
 واضحا

ً
)تقديرية( ال )تقريرية( ومن هنا كان على املشرع أن يرصد وقائع الحياة ويفهمها فهما صحيحا

 (26) ثم يتولى بعد ذلك وزنها أو تقييمها , فيقر الصالح منها ويطرح ما هو فاسد ضار.
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جود قوانين خلقية فمسائلة كل إنسان عن أفعاله احساس غريزي في النفس بمقدار احساسها بو       

 على قدر طاقته , وأقوى صور املسألة التي 
ً
 صحيحا

ً
ينبغي على كل إنسان أن يتسق معها اتساقا

 واتخذت صور متباينة بتباين 
ً
عرفتها البشرية منذ القدم هي املسؤولية الجزائية التي تطورت كثيرا

 بوصفه املجتمعات والحضارات , لكن االعتقاد فيها بأن كل جريمة ينبغي أن 
ً
تقابلها عقوبة ظل راسخا

 عن طبيعة عادلة الزمة لنجاة البشرية واستقرارها في حياة آمنة مطمئنة.
ً
 (27) تعبيرا

وفي اطار املسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب العراقي ال نبحث في حرية االدراك أو التمييز        

قد قطعت الطريق إمامنا للبحث في هذه  من حيث السن كون الشروط التي جاء بها قانون االنتخابات

املسألة، فأشترط القانون العراقي بلوغ املرشح لعضوية مجلس النواب )الثالثين من العمر، يعني انه 

اجتاز مرحلة التمييز. فالتركيز يتم على الحرية واالختيار، فمتى كانت إرادة النائب حرة مختارة بعيدة 

ة قامت مسؤوليته الجزائية، أما أذا اعترى تلك اإلرادة مانع من عن الضغوط واإلكراه املعدم لإلراد

موانع املسؤولية وقت ارتكاب الفعل فال يمكن إثارة مسؤوليته عما ارتكبه من أفعال لصریح نص 

ومن أجل الوقوف على األحكام القانونية ملسؤولية عضو مجلس النواب من الناحية  (28)القانون.

تفصيل، سوف نتطرق في هذا املطلب والذي سنقسمه الى فرعيين ، املوضوعية بشكل أكثر دقة و 

نخصص األول تعريف املسؤولية الجزائية ونتناول في الثاني خصائص املسؤولية الجزائية لعضو 

 مجلس النواب.

 تعريف املسؤولية الجزائية: الفرع الول 

تعالى )) وأوفوا بالعهد إن العهد  املسؤولية الجزائية لغة تعني املطلوب الوفاء به ومن ذلك قوله      

,أي مطلوبا الوفاء به, وتعني أيضا املحاسبة عنه ومنه قوله تعالى ))إن السمع  (29)كان مسئوال((

,أي مسؤوال عنه صاحبه ومحاسبة عليه, واملسؤولية  (30)والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسوال((

يسأل سؤاال واسم الفاعل من سال سائل عند النحاة أسم مفعول منسوب اليه مأخوذ من سأل 

 (31)وهم سائلون واسم املفعول مسئول هم مسئولون. 

إن املعنى اللغوي ليس بعيدا عن جوهر املسؤولية بل هو يؤكد الصلة بين افكار ثالثة هي االلتزام        

االنفصام ,  واملسؤولية والجزاء والواقع أن هذه االفكار الثالثة يأخذ بعضها بحجز بعض وال تقبل

فإذا ما وجدت األولى تتابعت األخريات على أثرها , وإذا اختفت ذهبنا على الفور في اعقابها, فاأللزام 

بال مسؤولية يعني القول بوجود الزام فرد ملزم ,وليس بأقل استحالة من ذلك أن تفترض كائنا ملزم 

سب, فأن معناه تعرية الكلمات ومسؤوال بدون أن تجد هذه الصفات ترجمتها وتحققها في جزاء منا

 (32).من معانيها
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هي تحمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العلمية من  -اما املسؤولية اصطالحا:      

الناحية االيجابية والسلبية امام هللا في الدرجة االولى وامام ضميره في الدرجة الثانية وامام املجتمع في 

على اعماله وملزما بتبعاته  الدرجة الثالثة. كذلك هي حالة ان يكون فيها االنسان صالخا للمؤاخذة

 (33)املختلفة. 

,واملسؤولية بصورة عامة  (34) املسؤولية في معناها الدقيق هي ))مسؤولية االنسان أمام اإلنسان((

تعني التزام شخص بما تعهد القيام به, أو األمتناع عنه حتى إذا أخل بتعهده تعرض للمسائلة عن 

لتكوث, وقد يتسع هذا التعريف ليشمل التزام شخص بتحمل نكوثه , فيلزم عندها بتحمل نتائج هذا ا

نتائج فعل أتاه بنفسه أم بواسطة غيره أكان مفوضأ منه أم عام بأسمه, كما يتسع ليشمل التزام 

الشخص يتحمل نتائج فعل شخص تابع له أو موضوع تحت رقابته أو ادارته أو واليته أو وصايته, 

 يتسع التعريف ليشمل التزام كما يشمل نتائج فعل األشياء والحيو 
ً
انات املوضوعة بحراسته , وأخيرا

الشخص بأحترام ما فرضه عليه القانون من موجبات وسلوك تحت طائلة تحمل عواقب اإلخالل 

 (35).بهذا االلتزام

واملسؤولية الجزائية هي مجموعة الشروط التي تنش ئ من ارتكاب الجريمة لوما شخصية موجها        

ضد الفاعل للفعل الذي يشكل خرقا للقواعد واألحكام التي قررتها التشريعات والبد من وجود 

لى أهلية االسناد املادي الذي يقوم على ثبوت ارتكابه للجريمة ووجود االسناد املعنوي الذي يقوم ع

الفاعل, فيقال أن الشخص مسؤول , أي أنه اهل لتحمل املسؤولية الجنائية إذا كان مميزا حرا في 

 (36 .اختیار عمله فيقال انه غير اهل لتحمل املسؤولية إذا كان فاقد االدراك أو فاقد االختيار في عمله

لقوة ,أو مسؤولية بالفعل , ويراد واملسؤولية الجزائية بشكل عام مفهومان ,فهي أما مسؤولية با       

باملفهوم األول صالحية الشخص ألن يتحمل تبعة سلوكه. واملسؤولية بهذا املعنى صفة في الشخص 

ويراد باملفهوم الثاني  ,أو حالة تالزمه سواء وقع منه ما يقتض ي املسائلة أم لم يقع منه ش يء بعد

بهذا املعنى ليست مجرد صفة أو حالة  تحميل الشخص تبعة سلوك صدر منه حقيقة, واملسؤولية

قائمة بالشخص فحسب, بل هي ) جزاء( أيضا, وهذا يعني أن املفهوم الثاني يستغرق األول, أو 

يفترضه, بحكم اللزوم العقلي ألنه ال يتصور تحميل شخص تبعة سلوك أتاه إال إذا كان أهال لتحمل 

   (37) .هذه التبعية

إن املسؤولية الجزائية لعضو املجلس النيابي تعني )ألترام يتحمل  ومما تقدم يمكننا القول        

بموجبه عضو املجلس النيابي النتائج املترتبة عن فعله املجرم قانونا( أو هي )التزام عضو مجلس 

النيابي بتحمل التبعات القانونية الناشئة عن فعله غير املشروع جزائيا(. وباختصار يمكننا تعريفها 

 جلس النواب لتبعات فعله جزائية(.  )بتحمل عضو م
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 خصائص املسؤولية الجزائية : الفرع الثاني

أن املسؤولية الجزائية تحكمها مبادئ معينة تمثل في نفس الوقت خصائص مميزة لها، فال يمكن        

، وهذا التجريم ال يتم 
ً
أثارتها بحق عضو مجلس النواب مالم يكن الفعل املنسوب إليه مجرم قانونا

ى النائب إال من خالل صدور حكم قضائي من جهة قضائية مختصة، وبالشكل الذي يقتصر أثره عل

املخالف شخصية دون أن تتعداه للغير مهما كانت صلته به، كما يتطلب وجود تناسب بين الفعل 

املرتکب والعقوبة املقررة عند قيام املسؤولية، وتقوم تلك املسؤولية على مبدأ املساواة بين النائب 

قق العقاب دون وغيره من األفراد طاملا ارتكب فعال مخالفة للقانون وقامت مسؤوليته فسيتح

ومن اجل تسليط الضوء على تلك الخصائص التي تعد في الوقت نفسه مبادئ تحكم  (38)تمييز.

.
ً
 املسؤولية الجزائية لعضو املجلس النيابي سوف نتناولها تباعا

: مبدأ شرعية املسؤولية.
ً
 اوال

تشكل جريمة  ال يمكن تقرير مسؤولية عضو مجلس النواب مالم تكن األفعال املنسوبة إليه     

 ملبدأ الشرعية الذي ينص )ال 
ً
)ايجابية كانت االفعال أم سلبية( , وبنصوص صريحة وواضحة تطبيقا

جريمة وال عقوبة اال بناءا على قانون( هو مبدأ عام يحكم القانون الجنائي بأكمله وليس املسؤولية 

ير والقوانين املعاصرة، الجزائية فحسب، وغني عن البيان أنه مبدأ دستوري تقرره معظم الدسات

( والتي نصت على )ال جريمة وال 19/2في مادته) 2005وقد نص عليه دستور جمهورية العراق لعام 

عقوبة إال بنص، وال عقوبة إال على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، وال يجوز تطبيق 

ملبدأ هو ثمرة كفاح االنسان ضد عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة(, وهذا ا

االستبداد والظلم عندما كان تقرير املسؤولية الجزائية يخضع الهوى وتقدير الحكام وبعض القضاة 

وقد ترتب على هذا املبدأ نتائج هامة تمثلت بمبدأ عدم مرجعية القانون العقابي على املاض ي وعدم 

رائم والعقوبات، ومبدأ تفسير النصوص جواز القياس على النصوص التي تحدد املسؤولية والج

 (39)الجزائية ملصلحة املتهم والحكم ببراءته عند الشك في ثبوت التهمة املسندة اليه.

 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 1وقد أقر املشرع العراقي هذا املبدأ في املادة )       

ناع اال بناءا على قانون ينص على تجریمه وقت املعدل, حيث جاء فيها )العقاب على فعل أو امت

 اقترافه وال يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون(.

ونستنتج من هذا النص بأن مبدأ الشرعية ينطوي على شقي التجريم والجزاء وبما أن املسؤولية        

مة، فهذا يعني أن املسؤولية بدورها تخضع ال تنهض اال بوجود خطا بمعناه العام يتمثل في الجري

 ملتطلبات التجريم منصوص عليها في القانون هذا من جانب ومن 
ً
ملبدأ الشرعية ألنها تتقرر وفقا

جانب آخر أن هو األخر خاضع ملبدأ الشرعية، مما يعني أن هذه العقوبات ال يمكن فرضها مالم تكن 
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قا للقانون، ألن املسؤولية مفتاح الجزاء الجنائي، بهذا مستندة إلى اثبات املسؤولية بحق الجاني وف

 (40) فان شرعية الجزاء مرتبطة بشرعية املسؤولية.

: مبدأ شخصية املسؤولية .
ً
 ثانيا

املسؤولية الجزائية تثار بحق عضو مجلس النواب مرتكب الفعل ألجرمي وال تسري بحق الغير ما       

 في ارتكاب ت
ً
 عليه أن يتحمل لم يكن مساهمة أو شريكا

ً
لك الجريمة فمن يصدر منه خطأ جنائيا

تبعات خطئه، وال يمكن تحميل تبعات فعله للغير مهما كانت صلته وعالقته به , ويترتب على مبدأ 

شخصية املسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب سقوطها بوفاته وبالتالي انتهاء الدعوى الجزائية 

ها، فال تنتقل تلك املسؤولية لورثته، وهذا األمر مرده مبدأ وسقوطها في أية مرحلة من امراحل

  (41)شخصية العقوبة في القانون الجنائي.

: مبدأ قضائية املسؤولية.
ً
 ثالثا

وفق هذا املبدأ أن تقرير املسؤولية الجزائية يجب أن يتم من قبل القضاء، أي يجب أن يصدر بها       

رى منحها القانون سلطة القضاء بها بموجب هذا املبدأ ,فال حكم من املحكمة الجزائية أو أي جهة أخ

 
ً
يمكن مساءلة عضو مجلس النواب مالم يكن هناك قرار صادر من جهة قضائية مختصة وفقا

للقانون, ومراعاة لخصوصية املسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب استنادا الى ألحكام الدستور 

ي تحريك الدعوى الجزائية بحقه وكيفية إثارة مسؤوليته العراقي الذي بين االلية القانونية ف

 (42)ومطاقها.

وفق لهذا املبدأ أن املسؤولية الجزائية يجب أن تتقرر بموجب حكم قضائي لعضو مجلس         

النواب صادر من قبل جهة مختصة بأصداره، وبناءا على ذلك فان اعتراف النائب بالجريمة املنسوبة 

ء العام أو الشرطة أو محكمة التحقيق تقرير مسؤوليته والحكم عليه، بل ال بد اليه ال يخول االدعا

 (43).من اجراء محاكمته أمام املحكمة املختصة وتقرير مسؤوليته بموجب حكم قضائي

 الطبيعة القانونية لحصانة أعضاء مجلس النواب: املطلب الثاني

لكي يتحقق استقالل البرملان ويستطيع ممارسة اختصاصاته بالفعالية املطلوبة تحرص معظم        

الدساتير الدول على أن توفر ال عضاء البرملان، على وجه الخصوص الضمانات التي تكفل لهم الحرية 

ت العامة والطمأنينة عند مباشرتهم الوظائفهم النيابية دون وصاية من جانب األفراد أو السلطا

ولعل من أهم الضمانات الدستورية التي تجسد االستقرار واالستقاللية هي الحصانة البرملانية 

بنوعيها املوضوعي واإلجرائي التي نصت عليها معظم الدساتير . إن هذه الحصانة تمثل استثناء من 

األخرى أال أن القانون العام اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية بمنأى عن اعتداء السلطات 

عدم املساواة هنا لم يقرر ملصلحة النائب بل ملصلحة الشعب ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته 
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ضد أي اعتداء، لكن ليس معنى ذلك أن يصبح أعضاء البرملان فوق القانون ال حسيب عليهم وال 

بهدف محدد رقيب فالحصانة ليست طليقة من قيد أو شرط فهي عندما تقررت أنما كان ذلك 

  (44) وواضح ال يجوز تجاوزه أو الخروج عليه وأال تعرض عضو البرملان إلى املسؤولية كاملة.

وانطالقا من ذلك أرتأينا تقسيم هذا مطلب إلى فرعيين خصصنا الفرع األول عن مفهوم الحصانة       

 تها القانونية.البرملانية ، أما الفرع الثاني تناولنا به نطاق الحصانة البرملانية وطبيع

 مفهوم الحصانة البرملانية: الفرع الول 

حاول الفقه بصفة عامة، والفقه الدستوري بصفة خاصة إعطاء مفهوم الحصانة البرملانية،         

بيد أنه لم يوفق في اقتراح مفهوم موحد للحصانة البرملانية فتعددت املصطلحات الدالة على 

هيم املحيطة بها، حيث يذهب غالبية الفقه الدستوري إلى وجوب الحصانة البرملانية وتعددت املفا

اطالق مصطلح الحصانة البرملانية للداللة على ضمانتي عدم مسؤولية أعضاء البرملان عما يبدونه 

من أراء وأفكار عند ممارستهم الوظيفتهم البرملانية، وعدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم إال 

  (45)ين لهم.بأذن من املجلس التابع

فالصحانة هي مظاهر من مظاهر االستقالل ان يتمتع بها اعضاء املجلس النواب وتمتعهم         

باالستقالل من أجل اداء دورهم التشريعي, بضمانة عما يبديه من راي وقول في أداء أعماله في 

النواب وهي املجلس أو في لجانه وعليه فهي احدى الضمانات التي قررها الدستور لعضو مجلس 

ذاتها تكفل لعضو املجلس الحرية الكاملة في صياغة أفكاره والتعبير عن آرائه، لذلك فأن هذه 

ملجموع ناخبيه, و إن  الحصانة تحمي عضو البرملان في اطار عمله البرملاني بصفته ممثال للشعب

يها بالحصانة فالبعض يسم (46)أغلب الفقهاء اختلفوا في التسمية الخاصة بالحصانة بصفة عامة،

والبعض األخر يسميها  (48)والبعض األخر يسميها باملناعة البرملانية بعدم املسؤولية، (47)املوضوعية،

بالحصانة ضد املسؤولية البرملانية، ورغم هذا االختالف في املسميات ففي النهاية توجد حصانة تمنح 

لعضو البرملان لكي يباشر عمله النيابي بحرية تامة. فهي تعني عدم مسؤولية عضو املجلس النيابي 

، عما يبديه من أراء وأفكار أثناء عمله في
ً
املجلس أو لجانه، مهما تضمنت هذه األفكار  جنائيا ومدنيا

أو االراء، فهذه الضمانة قاعدة موضوعية تنفي صفة الجريمة عن األقوال أو األفكار أثناء وبسبب 

 (49)قيامه بوظيفته النيابية في املجلس أو لجانه.

انه مرده في إن الحكمة من تقرير هذه الحصانة للنائب عند أدائه لعمله في املجلس أو في لج        

الواقع إلى تمتعه بحصانة شخصية تجعل أرائه وأفكاره بمأمن من املسؤولية الجنائية أو املدنية على 

حد سواء، ولهذا السبب فإن هذه الحصانة تتميز بعدة أمور منها حصانة دائمة ومستمرة طوال مدة 

رأي أبداه حينما كان  نيابة العضو وبعدها فال يؤاخذ العضو بعد زوال العضوية عنه عن قول أو
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عضوا في املجلس، وكذلك أنها محدودة إذ تقتصر على جرائم الرأي التي تقع من النائب بالقول أو 

الكتابة بحكم عمله سواء في خطبه أو أسئلته أو تقاريره أو مداوالته وسواء في املجلس أو في احدى 

عضو من أفكار وأراء خارج املجلس لجانه، ويترتب على ذلك أن الحصانة ال تمتد إلى ما يبديه ال

ولجانه اذا كانت تكون جريمة، وكذلك ال تمتد الى ما يقع من العضو في املجلس من أفعال يجرمها 

 (50)القانون، كما لو اعتدى بالضرب على أحد زمالئه.

 نطاق الحصانة البرملانية وطبيعتها القانونية: الفرع الثاني

نية بنوعيها املوضوعية، اإلجرائية وذلك تبعا الختالف نوعي يختلف نطاق الحصانة البرملا      

الحصانة، فالحصانة املوضوعية )عدم املسؤولية اعضاء مجلس النواب( تتعلق بمباشرة عضو 

مجلس النواب بوظيفته البرملانية بينما تنحصر الحصانة اإلجرائية في عدم جواز أتخاذ اإلجراءات 

التابع له باستثناء حالة التلبس في الجريمة، وقد اوضح الدستوري الجنائية إال بعد موافقة املجلس 

النافذ الحصانة البرملانية بقسميها، فقد قرر الحصانة املوضوعية ألعضاء ۲۰۰5العراقي لسنة 

ثانيأ/ ب، ج(، /63ثانية/ أ(، بينما نص على الحصانة اإلجرائية في املادة )/63مجلس النواب في املادة )

نتناول بيان طبيعة القانونية للحصانة املوضوعية واالجرائية لالعضاء مجلس  ولبيان ذلك سوف

 (51)النواب وعلى نحو التالي.

: نطاق الحصانة املوضوعية.
ً
 اوال

أن الحصانة املوضوعية والتي يطلق عليها كما ذكرت بالحصانة ضد املسؤولية البرملانية، فهي تعد       

امتيازأ دستورية، وحقأ قانونيا مقررأ ألعضاء مجلس النواب بصفاتهم ال بأشخاصهم سواء أكانوا 

باتهم البرملانية معينين ام منتخبين، فذلك يتيح لألعضاء أثناء أو بمناسبة قيامهم بأعمالهم وواج

حرية الرأي والتعبير(، عن أرادة الشعب، دون مسؤولية جنائية أو مدنية، فتعتبر هذه من اهم 

الضمانات البرملانية التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب، فهي تمنحهم الحماية حتى يتمكنوا من 

 (52) سلطة التنفيذية .حرية أبداء اآلراء واألفكار واألقوال واملناقشات وحق مراقبة أعمال ال

النافذ نصأ للحصانة املوضوعية والذي نص على ما يأتي  2005فقد نص الدستور العراقي لسنة      

)يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة االنعقاد، وال يتعرض 

لس النواب على )أن عضو للمقاضاة أمام املحاكم بشأن ذلك(، وكذلك نص النظام الداخلي املج

مجلس النواب ال يسأل عما يبديه من آراء أو ما يورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في املجلس(, 

ويالحظ من هذه النصوص أن هذه الحصانة غير مجزأة عن اآلراء التي يبديها العضو سواء أكانت 

راء تحمل معنى القذف أو السباب هذه اآلراء سياسية أم قانونية أم اجتماعية حتى ولو كانت هذه األ 

 ,5۲۰۰والشتم في طياتها، فهو حر في أبداء آرائه وأقواله، ويالحظ على حكم الدستور العراقي لسنة 
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, الذي يمنح الحماية لآلراء واألفكار  2014أنه كان أكثر حماية للنائب من الدستور املصري لعام  (53)

في حين أن الدستور العراقي لم يشترط هذا القيد املكاني، الصادرة أثناء أداء األعمال أو في لجانه، 

آلراء النائب في املجلس وخارجه، وعليه فإن املرشح املنتخب يعد عضوا في املجلس ويتمتع بجميع 

حقوق العضوية ابتداء من تاريخ املصادقة على نتائج االنتخابات ويباشر مهامه بعد أداء اليمين 

الحصانة ال تتعلق بالجرائم الخارجة عن نطاق عمله النيابي، ولو  الدستوري، أضافة إلى أن هذه

ظهر فيها بوصفه نائبا، فالرشوة أو استغالل النفوذ تعد من األفعال التي يسأل النائب عنه, أما في 

كذلك أشار إلى الحصانة املوضوعية أذ نص على )ال يسأل العضو  ۲۰۱4مصر فإن الدستوري لعام 

تعلق بأداء أعماله في املجلس أو في لجانه (, ويالحظ من هذا النص إنه ال يجوز عما يبديه من آراء ت

االحتماء بالحصانة املوضوعية بالنسبة للسب والقذف الذي يصدر من العضو في ممرات املجلس أو 

االستراحات املخصصة لألعضاء داخله، أو ما شابه ذلك من أماكن ال يباشر فيها النائب مهام 

  (54) العضوية.

ترتيبا على ما سبق أن العضو وأن كان حرأ فيما يبديه من أفكار وأراء في املجلس النيابي إال أنه          

يصبح شخصأ عاديا ويسأل مساءلة جنائية ومدنية اذا تمت هذه األفكار أو األراء خارج اطار عمله 

الحصانة ال تغطي فقط جميع البرملاني، حتى وان ابدأها داخل املجلس النيابي نفسه, وعليه فإن هذه 

أعضاء البرملان الحاليين، وأنما تغطي كذلك األعضاء السابقين بهذا البرملان كافة، بمعنى أنها تغطي 

كل ما صدر من قول أو رأي عن عضو البرملان الذي انتهت مدة عضويته في املجلس أو مدة نيابته 

ءه لهذا القول أو ذاك الرأي كان عضوا في للشعب، وأيا كان سبب هذا االنتهاء مادام أنه عند إيدا

البرملان، وبمناسبة أداء عمله النيابي، كما تغطي أيضأ كل ما يصدر عن أعضاء البرملان الحاليين عند 

 (55)مباشرتهم لعملهم البرملاني.

ومن ثم فإن سريان الحصانة املوضوعية وتمتع العضو بها مقيد في الدستور بضرورة أن تكون         

الرأي والفكر التي يبديه متعلقة بوظيفته النيابية، وفي داخل املجلس أو احد لجانه، وبناء على  هذا

ذلك، فإن هذه الحصانة ال تسري على األقوال واالراء واألفكار التي يبديها العضو خارج املجلس 

هذه األراء النيابي، حتى وان حدث ذلك أثناء أدوار االنعقاد، فهو يخضع للقانون فيما يبديه من 

واألفكار في االجتماعات أو الندوات أو املؤتمرات العامة أو في البرامج اإلذاعية أو التليفزيونية وفيما 

ينشره في الصحف واملجالت، وكذلك فيما يقوله في التجمعات أو املؤتمرات الحزبية، اذا ما تضمنت 

تطيع التنصل من املسؤولية جرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات كالقذف أو السب، وال يس

بالقول بأنه قد سبق له ان ابدى هذا الراي أو الفكر أو شيئا منه في املجلس أو لجانه، وان كان يظل 

متمتعا بالحصانة اإلجرائية وإذا تمادی العضو في سلوكه وصدرت عنه أقوال تضمنت عبارات غير 
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مادية كالضرب مثال، فان ذلك يخرج الئقة أو تخل بمقتضيات آداب الحديث، أو صدرت عنه أفعال 

 (56) عن حدود الحصانة املوضوعية، ويتم اتخاذ اإلجراءات الجنائية بحقه طبقا لشروط معينه .

: نطاق الحصانة االجرائية.
ً
 اوال

أن هذه الحصانة هي حصانة شكلية أو إجرائية فهي تحمي تصرفات عضو مجلس النواب في      

الحياة العادية، من أتخاذ اإلجراءات الجنائية في حال ارتكاب جريمة، إال أن هذه الحصانة تعتبر 

 مع ا
ً
لحكمة حماية معطلة في حالة التلبس بالجريمة، وذلك ألن حالة التلبس بالجريمة تتعارض تماما

النافذ أقر حماية  2005التي قامت من أجلها هذه الحصانة, ففي العراق فإن الدستور العراقي لعام 

ال عضاء مجلس النواب من أتخاذ اإلجراءات الجنائية بحقهم، أذ وردت اإلشارة إلى الحصانة 

إلقاء القبض  ثانيأ/ب( على أنه )ال يجوز /63اإلجرائية خالل مدة الفصل التشريعي اذ نصت املادة )

على العضوخالل مدة الفصل التشريعي إال إذا كان متهم بجناية، وبموافقة األعضاء باألغلبية 

املطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسأبالجرم املشهود في جناية(، وكذلك نصت املادة 

ى العضوخالل مدة ثانية( من النظام الداخلي ملجلس النواب على )ال يجوز القاء القبض عل/۲۰)

الفصل التشريعي إال اذا كان متهما بجناية، وبموافقة األعضاء باألغلبية املطلقة على رفع الحصانة 

 (57) عنه، أو اذا ضبط متلبسا بالجرم املشهود في جناية(.

النافذ حماية خارج مدة الفصل التشريعي اذ نصت املادة  2005وكذلك أقر الدستور العراقي لعام 

أ/ج( على ما يأتي )ال يجوز إلقاء القبض على العضوخارج مدة الفصل التشريعي إال إذا كان ثاني/63)

متهم بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم 

لفاء ثالثأ( من النظام الداخلي ملجلس النواب على )ال يجوز ا/۲۰املشهود في جناية(، وكذلك املادة )

القبض على العضوخارج مدة الفصل التشريعي إال اذا كان متهم بجناية، وبموافقة رئيس مجلس 

النواب على رفع الحصانة عنه، أو اذا ضبط متلبسة بالجرم املشهود في جناية(, يالحظ من تلك 

 عن الدساتير العربية وحتى الدساتير
ً
 بعيدا

ً
 النصوص أن املؤسس الدستوري عندنا سلك مسلكا

العراقية السابقة بمنح النائب حصانة مطلقة عند ارتكابه جنحة وليس املجلس النواب أن يرفع عنه 

الحصانة عند ارتكابه أية جنحة بل حتى لو عاد إلى ارتكابها أكثر من مرة وهو ما يوضح استهانة املشرع 

نح كافة الجرائم الدستوري عندنا بالجنحة وعدم إدراكه خطورتها في بعض األحيان اذ تعد من الج

املخلة بسير العدالة كشهادة الزور واإلخبار الكاذب وانتحال الوظائف والصفات وكذلك جرائم 

التحريض على الفسق والفجور أو الفعل املخل بالحياء أو جريمة خيانة األمانة واالحتيال وغير ذلك، 

 عن انه زاد من تلك الحصانة باشتراطه تحقق األغلبية املطلقة 
ً
لعدد أعضاء مجلس النواب فضال

الكلي على رفع الحصانة اال انه سلب تلك الصالحية من املجلس خارج مدة الفصل التشريعي وأناطها 
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برئيس مجلس النواب مما يفقدها الكثير من قوتها باعتبارها معلقة على موافقة شخص وكان حري 

د انعقاد الفصل التشريعي باملشرع آن يلزم رئيس مجلس النواب بعرض املوضوع على املجلس عن

 (58)ليكون اله القرار النهائي بذلك.

أن هذه الحصانة تتميز بصفة الدوام واالستمرار أي أنه إذا حدث تجديد للبرملان، من خالل       

 من تاريخ انتهاء الدورة االنتخابية السابقة، فإن 45إجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قبل )
ً
( يوما

قديم يتمتعون بالحصانة اإلجرائية لحين انتهاء مدة نيابتهم وال يتمتع بها أعضاء أعضاء املجلس ال

املجلس الجديد إآل من يوم انعقاده، ألنه ال يمكن أن يكون للدائرة االنتخابية الواحدة نائبان 

يتمتعان بهذه الحصانة في وقت واحد أما العضو املرشح الذي يتبوأ مقعدا في مجلس النواب في حالة 

لوه، فإنه يتمتع بهذه الحصانة بمجرد إعالن شغله املقعد الشاغر من القائمة نفسها التي شغر خ

, منع أتخاذ 2014املقعد املخصص لها في مجلس النواب , وأما في مصر فأن الدستور املصري لعام 

متع أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب في غير حالة التلبس في الجريمة ما دام العضو يت

( منه ۱۱۳بصفة العضوية النيابية ولم تزل عنه ألي سب من األسباب، هذا ما نصت عليه املادة )

على )ال يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في 

ن مكتب مواد الجنايات والجنح إال بإذن سابق من املجلس. وفي غير دور االنعقاد، يتعين أخذ إذ

املجلس، ويخطر املجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء(, اذ يجب اخطار املجلس بما يكون قد 

اتخذ ضد عضو مجلس النواب من اجراءات جنائية خالل مدة أدوار االنعقاد، سواء أكان هناك أذن 

ك اإلجراءات من رئيس املجلس برفع الحصانة عنه ام لم يكن هناك مثل هذا األذن، كما لو تمت تل

على اثر تحقق حالة من حاالت التلبس بالجريمة على ان يتم هذا األخطار في أول انعقاد للمجلس أو 

اجتماع للمجلس وهو االجتماع الذي يتلو مباشرة ارتكاب الجريمة، وكذلك تسري كذلك خارج أدوار 

 (59)انعقاد املجلس.

ترتبط باألشخاص الذين يتمتعون بعضوية يالحظ مما تقدم أن هذه الحصانة حصانة شخصية        

مجلس النواب سواء أكان األعضاء بالبرملان منتخبين أو معينين كما هو الشأن في حال الحصانة 

املوضوعية، أال أنها تفترق عنها في أن الذين يستفادون منها هم فقط أعضاء البرملان الحاليين دون 

د التأكد من جدية اإلجراءات التي يراد اتخاذها االعضاء السابقين، ذلك أنها تقف فقط عند مجر 

من أن تتخذ ضده  (60)ضد عضو البرملان، أي أنها تقتصر على حماية هذا العضو في حدود معينة،

إجراءات جنائية كيدية أو غير كيدية، في حين أن الحصانة ضد املسؤولية البرملانية تجنب عضو 

رائم التي يكون قد اقترفها بمناسبة مباشرته العمل النيابي البرملان من املساءلة الجنائية عن كافة الج
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مدى الحياة، لذلك فهي حصانة شخصية تقتصر على الشخص الذي توافرت فيه صفة النائب، وال 

 تمتد إلى غيره، مهما كانت صلتهم به كأفراد أسرته.

الحكام الجزائية الصادرة بحق عضو املجلس النواب: املبحث الثالث  

ن أتخااااذ اإلجاااراءات القانونياااة بحاااق عضاااو مجلاااس الناااواب املاااتهم بارتكااااب جريماااة ماااا، أو ضااابطه إ        

متلبسااااااة بهااااااا، يقتضاااااا ي تحريااااااك الاااااادعوى الجزائيااااااة بحقااااااه، بخصااااااوص الفعاااااال املااااااتهم بارتكابااااااه، وهااااااذه 

اإلجراءات التي يمكن اتخاذها بحق النائب املتهم مختلف عليها مان حياث كونهاا تشاكل مسااس أو قيادة 

ية النائب أم ال؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى ارتباطها بمسألة تحريك الادعوى الجزائياة بحاق على حر 

النائب واشتراط الحصول على اإلذن مان املجلاس أو رئيساه مان عدماه، كماا أن األمار يختلاف إذا كانات 

نائاااب الجريماااة عادياااة أو متلااابس بهاااا )مشاااهودة( فهاااذه األخيااارة تجياااز اتخااااذ اإلجاااراءات الجزائياااة بحاااق ال

مباشاارة. وماان أجاال الوقااوف علااى اإلجااراءات الخاصااة بااالتحقيق مااع عضااو املجلااس النيااابي ومحاكمتااه، 

ومااا يعتاااري تلاااك اإلجاااراءات فاااي كااال املااارحلتين مااان قياااود، سنقسااام هااذا املبحاااث الاااى مطلباااين االول يكاااون 

 لقامة الدعوى الجزائية, بيما يكون الثاني لبيان اجراءات محاكمة النائب املتهم.

 اجراءات اقامة الدعوى الجزائية بحق عضو مجلس النواب: ملطلب االول ا

وماان اجاال الوقااوف بدقااة علااى كيفيااة تحريااك الاادعوى الجزائيااة بحااق النائااب والقيااود التااي تاارد علااى        

اتخاااذ بعااض اإلجااراءات القانونيااة بحقااه سااوف نقساام هااذا املطلااب علااى فاارعين، نتناااول فااي األول منهمااا 

 .لجزائية، ونتطرق في الثاني لشروط إقامتهااقامة الدعوى ا

 اقامة الدعوى الجزائية: الفرع االول 

يقصااااااد بقامااااااة الاااااادعوى الجزائيااااااة طلااااااب اتخاااااااذ اإلجااااااراءات القانونيااااااة ضااااااد مرتكبهااااااا أو هااااااو الباااااادء        

 للااادعوى الجزائيااة إقامتهاااا أماااام 
ً
بتسااييرها أو تحركهاااا أو مباشاارتها أماااام الجهااات املختصاااة ويعاااد تحريكااا

املساؤول فااي مركااز الشاارطة, أو القاضاا ي املخااتص, أو طلااب االدعاااء العااام ماان قاضاا ي التحقيااق املخااتص 

إجراء التحقيق مع متهم ما, أو صدور أمر من قاض ي التحقيق املختص ألحد أعضاء الضبط القضاائي 

 (61).بالتحري وجمع املعلومات عن جريمة منسوبة إلى املتهم

وتتفااق غالبياااة القاااوانين اإلجرائياااة علاااى أن األصااال فاااي الاادعوى الجزائياااة أنهاااا تحااارك دونماااا قياااد يااارد         

عليها فيحول دون ذلك بوصف ان الجريمة تمس حقوق املجتمع, ومع ذلك ترد علاى هاذا األصال بعاض 

االت معينااة اال االسااتثناءات يتعااذر معهااا تحريااك الاادعوى الجزائيااة ازاء مرتكبااي بعااض الجاارائم او فااي حاا

 (62)بأذن  ومنها الجرائم املرتكبة من قبل اعضاء مجلس النواب الذين يعدون ممثليين عن الشعب.
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تاااذهب غالبيااااة التشااااريعات علااااى فاااارض قيااااود تاااارد علااااى تحريااااك الاااادعوى الجزائيااااة لعضاااااء مجلااااس         

املجتمع بقدر ما يقصاد النواب ملنحهم الحصانة  الدستورية، وال يقصد بذلك تمييزهم عن باقي افراد 

به توفير الحماية الجنائية الوقائية لهم تيسيرا وتمكينا لهم على ممارساة اعماالهم واختصاصااتهم التاي 

تقتضااا ي هاااذه الحصاااانة، و يتمتعاااون بالحصاااانة خاااالل فتااارة الحصاااانة املؤقتاااة العضااااء مجلاااس الناااواب 

امار القابض واتخااذ االجاراءات القانونياة بقدر الدورة االنتخابية وهي اربع سنوات اذ باإلمكان تنفيذ او 

بحق البرملانيين حال اكمالهم مدة االربع سنوات, وحتى في هذه الحال يجوز اتخااذ اإلجاراءات القانونياة 

( مااااان ٦٣بحاااااق النائاااااب فاااااي اثنااااااء الااااادورة التشاااااريعية اذا تااااام رفاااااع الحصاااااانة عااااان النائاااااب طبقاااااا للماااااادة )

 1969لسااانة  111رقااام قاااانون العقوباااات العراقاااي النافاااذ  النافاااذ, وكاااذلك2005الدساااتور العراقاااي لعاااام 

 11)لهذا األمر بإشارته لذلك في املادة املعدل قد تطرق 
ً
علاى ذلاك )ال يساري هاذا ( حياث نصات صاراحة

مقااااااررة بمقتضاااااا ى ماااااان االشااااااخاص املتمتعااااااين بحصااااااانة علااااااى الجاااااارائم التااااااي تقااااااع فااااااي العااااااراق القااااااانون 

 (63) .الداخلي( الدولي او القانون  او القانون االتفاقيات الدولية 

 شروط اقامة الدعوى الجزائية: الفرع الثاني

 التخاااااااذ اإلجااااااراءات          
ً
إلقامااااااة الاااااادعوى الجزائيااااااة وتحريكهااااااا بحااااااق عضااااااو املجلااااااس النيااااااابي تمهیاااااادا

ة، القانونياة بحقااه، يتطلاب األماار التفرقااة باين نااوعين ماان الجارائم، األولااى تتمثاال باالجرائم غياار املشااهود

:
ً
 والثانية الجرائم املشهودة أو املتلبس بها. وهو ما سوف نتاوله اتباعا

 .الول: الجرائم غير املشهودة

هناااك أحاااوال معيناااة يجاااب لتحريااك الااادعوى الجزائياااة فيهاااا وقبولهااا بحاااق عضاااو مجلاااس الناااواب ،         

 ألحكاااام القاااانون، والتاااي 
 
الحصاااول علاااى اإلذن مااان الجهاااة التاااي تمتلاااك الحاااق فاااي أعطااااء ذلاااك اإلذن وفقاااا

ر العراقي لسنة تختلف باختالف الفترة الزمنية التي تقع خاللها هذه الجرائم، التي أشترط فيها الدستو 

النافاااذ أن تكاااون مااان ناااوع الجناياااات حصااارة دون غيرهاااا مااان األناااواع األخااارى الجااانح واملخالفاااات،  2005

حياااث أن املشااارع العراقاااي لااام يكااان موفقاااة وذلاااك عنااادما حصااار املسااااءلة الجزائياااة بحاااق عضاااو مجلاااس 

وجسااامة مااان  النااواب بالجنايااات فقااط، فهناااك مااان جاارائم الجاانح الخطياارة مااا ال يقااال خطااورة وأهميااة

حيث اآلثار املترتبة عن الجنايات, وتتمثل هذه الجهة حسب الدستور العراقي باألغلبية املطلاق ملجلاس 

إذا قادم طلاب رفاع الحصاانة فاي مادة الفصال التشااريعي، ولارئيس مجلاس الناواب فاي حالاة كاون املجلااس 

 (64) خرج مدة الفصل التشريعي.

وتباااادأ هااااذه االجااااراءات باستصاااادار االذن بالبااااداء بااااالتحقيق وقااااد عاااارف اإلذن فااااي اقامااااة الاااادعوى         

إجراء يصدر من جهة معينة تعبر به عن عادم اعتراضاها والساماح بالساير فاي إجاراءات  الجزائية بأنه ))

، (65) ضادها((الدعوى الجنائيةالجزائية ضد شخص معين ينتمي إليها أو بصدد جريماة معيناة ارتكبات 
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وعرفه جانب أخر من الفقه بأنه ))إفصاح الجهة التي ينتمي إليها املتهم عن أنه ال مانع لاديها مان اتخااذ 

اإلجاااراءات الجنائياااة ضاااده، وهاااو ماااا يعناااي أنهاااا تحققااات مااان أن هاااذه اإلجاااراءات ال تنطاااوي علاااى كياااد أو 

ء تعبار بمقتضااه سالطة عاماة إجارا ، وعارف أيضاا بأناه )) (66) ))تعساف ضاد الشاخص الاذي ينتماي إلياه

عاان عاادم اعتراضااها علااى تحرياات الاادعوى الجنائيااة أو رفعهااا ضااد شااخص ينتسااب إليهااا، وماان هنااا كااان 

 (67) تحديد شخص املتهم جوهري في اإلذن((.

وفاي العااراق  ياتم الحصااول علاى اإلذن ماان خاالل طلااب رسامي يتقاادم باه االدعاااء العاام، أو مجموعااة        

أو أحااد األعضاااء، أو جهااة رساامية، أو صاااحب الشااكوى )املشااتكي(، أو املتضاارر ماان ماان أعضاااء البرملااان 

الجريمة، إلى محكماة التحقياق أو املحكماة املختصاة يطلاب فياه رفاع الحصاانة عان النائاب ومانح اإلذن 

ملباشرة اإلجراءات التحقيقية بحقه، وتقوم هذه املحكماة بادورها بإحالاة الطلاب إلاى املراجاع املختصاة 

بااذلك، فيحاال الطلااب علاى محكمااة االساتاناف االتحاديااة والتاي تعااد املساؤولة عاان ذلاك، لتقااوم  قانوناا

بإرساله بدورها إلى مجلس القضاء األعلى، والذي يطلب بدوره مان مجلاس الناواب برفاع الحصاانة عان 

س النائااب املعنااي باااألمر أي املشااكو منااه، وعنااد ورود الطلااب ماان مجلااس القضاااء األعلااى إلااى رئاسااة مجلاا

الناااواب ياااتم إحالتاااه علاااى اللجناااة القانونياااة ولجناااة شاااؤون األعضااااء، إلباااداء الااارأي فياااه وتقاااديم تقريااار 

مفصااال بخصاااوص املوضاااوع املرفاااوع، قباااوال أو رفاااض، ويرفاااع ذلاااك إلاااى هيئاااة الرئاساااة فاااي البرملاااان لياااتم 

رئااايس  إدراجااه فاااي جااادول األعماااال ومااان ثااام التصاااويت عليااه باااالقبول أو الااارفض، أو البااات فياااه مااان قبااال

املجلااس إذا قاادم خااارج دورة االنعقاااد، علاااى أن يااتم عاارض القاارار املتخااذ مااان قباال رئاايس املجلااس علاااى 

املجلاااس فاااي أول جلساااة انعقااااد إلحاطاااة املجلاااس علماااا باااذلك، وقاااد خاااال النظاااام الاااداخلي للمجلاااس مااان 

م الاااداخلي اإلشااارة إلااى مثاال هكااذا إجاااراءات، والتااي ناارى ماان الضااروري الااانص عليهااا وتضاامينها فااي النظااا

 (68)وبشكل مفصل تجنبا لإلشكاليات التي من املحتمل أن تحصل في مثل هكذا مسائل.

: الجرائم املشهودة
ً
 .ثانيا

اإلجراءات التي تتخذ بحق عضو مجلس الناواب فاي حالاة الجريماة املشاهودة تختلاف عماا هاو الحاال      

بعض الجهاات تعاد اساتثناء علاى املبادأ في الجرائم العادية، كما أن الصاالحيات والسالطات التاي تمانح لا

أو األصااال العاااام، فيتمتاااع أعضااااء الضااابط القضاااائي مااان ضاااباط الشااارطة وماااأمورو املراكاااز ومفوضااايها 

بصالحيات واسعة في حالة الجريمة املشهودة، ال تمنح لهم في حالة الجريماة العادياة أو غيار املشاهودة. 

اهد حااال التلاابس بهااا، أو هااي الجريمااة التااي تكتشااف وتعاارف الجريمااة املشااهودة بأنهااا  الجريمااة التااي تشاا

عند ارتكابها، أو هي الجريمة التي تتوافر فيها أحدى حااالت التلابس التاي ناص عليهاا القاانون ، وقاد ذكار 

( مناه والتاي 1, فاي الفقارة )ب( مان املاادة )1971لسنة  23قانون أصول املحاكمات الجزائية العراقي رقم 

شااوهدت حااال ارتكابهااا أو عقااب ارتكابهااا ببرهااة يساايرة أو إذا تبااع املجنااى عليااه  إذا تاانص علااى مااا يااأتي ))
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مرتكبهااا أثاار وقوعهااا أو تبعااه الجمهااور مااع الصااياح أو إذا وجااد مرتكبهااا بعااد وقوعهااا بوقاات قریااب حااامال 

أآلت أو أساااالحة أو أمتعااااة أو أوراق أو أشااااياء أخاااارى يسااااتدل منهااااا علااااى انااااه فاعاااال أو شااااريك فيهااااا أو إذا 

 (69)به في ذلك الوقت آثار أو عالمات تدل على ذلك ((. وجدت

وقد أعطاى املشارع العراقاي لعضاو الضابط القضاائي صاالحيات عديادة فاي حالاة الجريماة املشاهودة،       

فمن حقه عند حصول هذا النوع مان الجارائم االنتقاال إلاى محال الحاادث بعاد إشاعار قاضا ي التحقياق 

راءات التاااي يراهاااا ضااارورية للمحافظاااة علاااى ساااير التحقياااق وإظهاااار وعضاااو االدعااااء العاااام، واتخااااذ اإلجااا

الحقيقة کاالستماع إلفادة الشهود، واملتهم واالساتعانة باالخبراء وأفاراد الشارطة إذا اساتدعت الحاجاة 

ذلاااااك، واملحافظاااااة علاااااى األدلاااااة فاااااي مسااااارح الجريماااااة فيمناااااع أي شاااااخص مااااان مغاااااادرة محااااال الحاااااادث أو 

 (70)هم وسؤاله عن الجريمة املرتكبة.الدخول إليه، والقبض على املت

 اجراءات املحاكمة بحق عضو مجلس النواب: املطلب الثاني

تتم إحالته عضو مجلس النواب املتهم الى املحكمة املختصة عند تاوافر األدلاة الكافياة ملحاكماة            

، و قاااد قصااار القاااانون محاكماااة عضاااو مجلاااس الناااواب املاااتهم عااان الجناياااة فقاااط دون غيرهاااا مااان أناااواع 

لتاااي تجاااري الجااارائم األخااارى )جنحاااة، مخالفاااة(، لاااذلك يكاااون االختصااااص هناااا هاااو ملحكماااة الجناياااات وا

محاكمته على وفق األصول املحددة قانونا وبدعوی غير ماوجزة، وفاي أطاار األحكاام التاي جااء بهاا قاانون 

املعااادل، وهاااو ماااا سااانبينه فاااي هاااذا املطلاااب،  1971( لسااانة 23أصاااول املحاكماااات الجزائياااة العراقاااي رقااام )

ق عضاو مجلاس الناواب والذي سنقسمه على فرعيين نتاول في االول منه صدور االحكام القضائية بحا

 وفي الثاني نتاول صدور الطعن باألحكام القضائية الصادرة بحق عضو مجلس النواب.

 صدور الحكم القضائي بحق عضو مجلس النواب: الفرع االول 

أن الااااادعوى الجزائياااااة الخاصاااااة بعضاااااو مجلاااااس الناااااواب املاااااتهم تنظااااار مااااان قبااااال محكماااااة الجناياااااات        

ري تحديااد يااوم معااين للمحاكمااة، ويشااترط هنااا تبلیااغ جميااع أطااراف بصاافتها األصاالية، حيااث يجااري يجاا

الادعوى الجزائيااة، وكاذلك االدعاااء العاام باملوعااد املحاادد للمحاكماة قباال ثمانياة أيااام علاى أقاال تقاادير، 

بخااالف ذلااك تكااون اإلجااراءات الخاصااة بااالتبليغ غياار صااحيحة، ويمكاان أن تكااون سااببا لاانقض الحكاام، 

راءات الجوهرياااة التااي يجاااب االلتااازام بهاااا، إال إذا حضاار النائاااب مااان تلقااااء کااون ذلاااك األمااار يعااد مااان اإلجااا

نفسااه ولاام يباادي اعتراضااه فااي الجلسااة األولااى علااى العيااب الااذي أعتااري التبليااغ، فااإذا حاال اليااوم املحاادد 

لجلسااة املحاكمااة األولااى، يااتم جلااب عضااو مجلااس النااواب املااتهم فااي ذلااك اليااوم ماان قباال أفااراد الساالطة 

  (71) ن موقوفة، أو يحضر من تلقاء نفسه.العامة إذا كا

وتتم اجراءات املحاكمة عضاو مجلاس الناواب املاتهم بصاورة علنياة حياث تعقاد املحاكماة جلسااتها        

في مكان يستطيع أي فرد من الجمهاور أن يدخلاه، ويشاهد املحاكماة مان دون قياد إال ماا يساتلزم ضابط 
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ة. كمااااا تشااامل إمكانيااااة نشااار وقااااائع املحاكماااة بوساااااطة النظاااام، ومحدوديااااة املكاااان وطاقتااااه االساااتيعابي

طااااااارق النشااااااار واإلعاااااااالم املختلفاااااااة )املساااااااموعة واملرئياااااااة واملقاااااااروءة(. كاإلذاعاااااااة والتلفزياااااااون والقناااااااوات 

 (72)الفضائية واالنترنت والصحف واملجالت، وغيرها ذلك من وسائل اإلعالم.

ر الاااااادعوى غياااااار املااااااوجزة، كااااااون الجريمااااااة وبعااااااد أن تسااااااتكمل املحكمااااااة إجراءاتهااااااا القانونيااااااة بنظاااااا        

املنسااوبة للمااتهم النائااب ماان نااوع الجنايااات، سااواء تاام ذلااك فااي جلسااة أو أكثاار، فهااي تنظاار بطريقااة غياار 

ماوجزة وتوجااه فيهااا التهماة للنائااب وفااق املااادة التاي تراهااا املحكمااة مناساابة وفقاا لقناعتهااا القضااائية التااي 

سااات املحاكمااة ماان قباال أطااراف الاادعوى، أو توصاالت إليهااا کونتهااا ماان خااالل األدلااة التااي طرحاات فااي جل

املحكمااة بناااء علااى قيامهااا باااإلجراءات املطلوبااة والتااي أطلااع عليهااا الجميااع، ومنحااه الفرصااة املناساابة فااي 

الاادفاع عاان نفسااه، تقاارر بعااد ذلااك املحكمااة بعااد اسااتكمال قناعتهااا بالالدلااة املقدمااة والاادفوع الااى غلااق 

ة تمهياادا للمداولااة القانونيااة بااين القضاااة ماان أجاال استصاادار الحكاام النهااائي باااب املحاكمااة أو املرافعاا

املبناااي علاااى قناعاااة املحكماااة وتقاااديرها لجمياااع الوقاااائع املعروضاااة امامهاااا, ويجاااب أن يكاااون هاااذا الحكااام 

مشتمال األسباب التي استندت إليها املحكمة في إصدار حكمها أو قرارها, وهذه األحكام التي تصادر أماا 

نة والعقوبة املناسبة ويجب أن تبين املحكمة وأسباب تخفيف العقوبة أو تشديدها وان يشتمل باإلدا

الحكاااام بالعقوبااااة علااااى العقوبااااات األصاااالية والفرعيااااة التااااي فرضااااتها املحكمااااة ومقاااادار التعااااويض الااااذي 

لية، حكماات بااه علااى املااتهم، أو يكااون حكمهااا بااالبراءة ماان التهمااة التااي وجهاات إليااه، أو قاارار عاادم املسااؤو 

 (73)وقرار اإلفراج لعدم كفاية األدلة.

 الطعن بالحكام القضائية الصادرة بحق عضو مجلس النواب: الفرع االول 

بعااد صاادر الحكاام االبتاادائي ماان املحكمااة الجنائيااة املختصااة, يحااق لعضااو مجلااس النااواب املتضاارر       

فاي الطعاون وفاي العاراق يكاون مان من هذا الحكم الطعن تمييزا  لدى املحمكاة العلياا  املختصاة باالنظر 

اختصااااص )محكماااة التميياااز االتحادياااة(، وذلاااك خاااالل فتااارة زمنياااة محاااددة هاااي )ثالثاااون يوماااا( بااادء مااان 

الياااوم التاااالي الصااادور الحكااام، أماااا إذا كانااات العقوباااة املحكاااوم بهاااا اإلعااادام أو الساااجن املؤباااد، فيكااااون 

باااااأن أوراق الااااادعوى سترساااال تلقائياااااة إلاااااى الطعاااان تلقاااااائي، ويفهاااام باااااذلك األمااااار املحكااااوم علياااااه، ويعلاااام 

 (74) محكمة التمييز االتحادية إلجراء التدقيقات القانونية.

النافاااذ ،  1971لسااانة  23وطااارق الطعااان التاااي ناااص عليهاااا قاااانون أصاااول املحاكماااات الجزائياااة رقااام          

 وهي أربع طرق منها التمييز بنوعيه )الوجوبي، االختياري(، تصحيح القرار التمييزي،

االعتااااااراض علااااااى الحكاااااام الغيااااااابي، إعااااااادة املحاكمااااااة، ولكاااااال نااااااوع ماااااان األنااااااواع لااااااه مميزاتااااااه وخصائصااااااه 

 . ءاته الخاصة التي يمكن إتباعها، والتي ال تختلف بالنسبة للنائب عن غيره من األفراد العاديينوإجرا
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 :الخاتمة

،  2005مااااان خاااااالل دراساااااتنا ملوضاااااوع املساااااؤولية الجزائياااااة لعضاااااو مجلاااااس الناااااواب العراقاااااي فاااااي دساااااتور 

 توصل البحث إلى العديد من النتائج واملقترحات التي نورد أهمها فيما يأتي :

 أوال : النتائج: 

لم يرد تعريف في القوانين العراقية لعضو مجلس النواب لكنها أشارت للشروط الواجب  .1

 توفرها في املرشح .

ان االحكااام الخاصااة باملسااؤولية الجزائيااة لألعضاااء مجلااس النااواب لاام تقاا ن بنصااوص خاصااة  .2

منه على الرغم مما  وهذا جعل الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد هذه املسؤولية أمر ال مفر

فيهاااا مااان قصاااور واضاااح باألحكاااام وال تلباااي ماااا مطلاااوب فاااي إقاماااة املساااؤولية املدنياااة علاااى الوجاااه 

 الصحيح.

ان الحصانة املمنوحة لعضة مجلس النواب العراقي ضد اإلجراءات الجزائية تعد استثناء  .3

ناء يجد مبرراته من القانون العام الذي يفترض املساواة بين املواطنين اال ان هذا االستث

ومقتضياته في أمور عدة قد يكون أهمها جعل السلطة التشريعية بوصفها املعبر الحقيقي 

عن إرادة الشعب بمنأى عن اعتداءات السلطة التنفيذية في الدولة وتمكينه من قيام النائب 

 بمهامه على وجه األمثل .

 شخصيا للنائب أو حقا له كما ان الحصانة البرملانية ضد املسؤولية الجزائية التعد امتي .4
ً
ازا

 للبرملان بوصفه املمثل الحقيقي للشعب بما 
ً
 مقررا

ً
انها لم تقرر ملصلحته وإنما هي امتيازا

يضمن استقالله في عمله وحماية ألعضائه من كيد اآلخرين سواء أكانوا سلطات عامة أو 

ن النظام العام وبالتالي ال يجوز أفراد  ولذلك فان األنظمة الداخلية للبرملانات املقارنة تعده م

االتفاق على مخالفتها وإنها حصانة شخصية تشمل النائب فقط دون ان تمتد إلى أفراد 

 عائلته .

ان اقرر املسؤولية الجزائية بحق التائب املتهم يتأتى من خالل رفع الحصانة التي ال ترفع من  .5

ب من جهات محددة في القانون مجلس النواب من تلقاء نفسها وإنما يجب ان يسبق ذلك طل

أو النظام الداخلي , وفي العراق فقد جرى تطبيق ازاء عدم وجود نص يعالج املوضوع إلى ان 

 يقدم طلب رفع الحصانة من مجلس القضاء األعلى.

 ثانيا : التوصيات:

 ضرورة تقنين االحكام الخاصة بشروط ترشح عضو مجلس النواب املتناثرة في نصوص  .1
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 نظام الداخلي ملجلس النواب في قانون واحد يجمعها ويلم شتاتها.الدستور وال .2

ضرورة النص في النظام الداخلي على آلية رفع الحصانة البرملانية ضد مسؤولية الجنائية  .3

 عن النائب وموقف مجلس النواب .

/ب( من الدستور العراقي لسنة /63إعادة النظر بحكم املادة ) .4
ً
النافذ بما يؤمن  ۲۰۰5ثانيا

كانية مساءلة النائب عند ارتكابه جنحة اذ ان املادة اعاله تمنحه حاليا حصانة مطلقه إم

عند ارتكابه إياها حتى ولو كانت مشهودة وبذلك سيعود املشرع الدستوري إلى جادة 

 في هذا املوضوع عن الدساتير العربية املقارنة أو حتى الدساتير 
ً
الصواب وال يكون شاذا

 العراقية السابقة. 

النافذ الذي  ۲۰۰5ثانيا/ب، ج( من الدستور العراقي لسنة   /6۳أعادة النظر بنص املادة ) .5

يفهم منها أنه أقر حصانة لعضو مجلس النواب من اتخاذ اإلجراءات الجنائية بحقه اذا كان 

متهما بجناية واستثناء من ذلك حالة التلبس في الجريمة، وهذا يعني انه ال يجوز القاء 

لعضو اذا كانت الجريمة املنسوبة اليه تمثل جنحة أو مخالفة وهذا ما يوضح القبض على ا

 .الى استهانة املشرع الدستوري عندنا بالجنحة وعدم إدراكه لخطورتها

 :الهوامش
                                           

 .264, ص1985الترا ث العربي, بيروت, , منشورات دار احياء 3, ط4( ابن منظور,لسان العرب, ج1

, تااااااااريخ الزياااااااارة www.a/maany/ar/diet/far ://http/( معجااااااام املعااااااااني الجاااااااامع, منشاااااااور علاااااااى موقاااااااع شااااااابكة التواصااااااال االجتمااااااااعي, 2

1/12/2019 , 

 .265ابن منظور, املصدر السابق, ص  3)

 .215, مطبعة الغدير, منشورات ذوي القربى , ايران, ص4, املنجد في اللغة, طلوئيس معلوف 4)

 .44معجم املعاني الوسيط, املصدر السابق, ص 5)

, 2010, 1ملااى علااي فاارج, الديمقراطيااة شاابه املباشااره وتطبيااق مظاهرهااا فااي بعااض الدساااتير املعاصاارة, منشااورات الحلبااي الحقوقيااة, ط 6)

 .39ص

 .259-257, ص 2014, عمان, اوي, القانون الدستوري املقارن, مكتبة الرشدعلي خطار شطند.  7)

 .335, ص 2017, مكتبة الرشد, عمان,  البسيط في النظام الدستوري, نعمان أحمد الخطيب د.8) 

 .168 ص ، 2006 االسكندرية، الجامعي، الفكر دار السياسية، الحياة في املشاركة حق الباز، د. داود 9)

 .23، ص  2001د.جورجي شفيق ساري، دراسات والبحوث حول حق الترشيح ملجالس النيابية، دار النيضة العربية، القاهرة، 10) 

النتظيم الدستوري والقانوني لشورط الترشيح في انتخابات املجالس النيابية،  مجلة القانون املقارن، بغداد، عدد   د.ميثم حنظل، 11)

 .129، ص 2007، لسنة  46

 .45 ص ، 1996القاهرة، الجامعية، املعرفة دار السياسية، املشاركة شحاته ، محي .د12) 

 على يشترط في املرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون كامل االهلية. 2005( من دستور العراق لسنة 46نصت املادة ) 13) 

 العراقي النواب مجلس انتخابات قانون  من (9) املادة14) 
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, ص 2013د. ضياء عبد هللا االسدي, املسوؤلية الجزائية لعضو املجلس النيابي )دراسة مقارنة(, منشورات زين الحقوقية, بيروت, 15) 

74. 

( من الدستور العراقي ، بحث منشور في مجلة دارساات قانونياة، منشاوارت بيات  2/ 18ائي، قراءة في نص املادة  )د. حيدر أدهم الط16) 

 .93، ص  2007(  لسنة 20الحكمة، العدد  )

 .168 ص ، السياسية, املصدر السابق الحياة في املشاركة حق الباز، د. داود17) 

 .2، ص  2001العدالة، بغداد، د. منذر الشاوي، االقتراع العام، منشورات 18) 

 . ١٤٩، ص   ٢٠٠٧جامعة بغداد،  –ثامر داود عبود، تعدد الجنسية وآثاره القانونية، رسالة ماجستير، كلية القانون 19) 

 .197,ص 2007, دار الثقافة, عمان, 1د. هاني علي الطهراوي, النظم السياسية والقانون الدستوري, ط20) 

، ۱د. عباااد البااااقي البكاااري، د. محماااد طاااه البشاااير، الاااوجيز فاااي نظرياااة االلتااازام فاااي القاااانون املااادني العراقاااي، ج د. عباااد املجياااد الحكااايم، 21) 

 .63، ص ۲۰۰۸، املكتبة القانونية، بغداد ، ۲مصادر االلتزام ، ط

تور العااراق لساانة أسااد عباادهللا شااناوه الحمااداني، املسااؤولية الجزائيااة لعضااو مجلااس النااواب العراقااي، دراسااة تطبيقيااة فااي ظاال دساا22) 

 .62، ص  2013، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الكوفة، 2005

 .2013( لسنة 45( من قانون االنتخابات مجلس النواب العراقي رقم ) 8املادة )23) 

 .46-45ص  ، املصدر السابق السياسية، املشاركة شحاته، محي  .د24) 

 .2005( لسنة 13( من قانون مكافحة االرهاب )6/1, وكذلك املادة )1969لسنة  111ات العراقي رقم أ( من قانون العقوب/21املادة )25) 

 .12,ص  1985بيروت,  -مؤسسة نوفل ,د. مصطفى ألعوجي, القانون الجنائي العام, املسؤولية الجزائية, الجزء الثاني26) 

 .85, ص1998لنهضة العربية, د. عمر سالام, املسؤولية الجنائية لالشخاص املعنوية, دار ا27) 

 .92د. ضياء عبد هللا االسدي, املسوؤلية الجزائية لعضو املجلس النيابي, املصدر السابق, ص 28) 

 (.34سورة االسراء )آية 29) 

 (. 36سورة االسراء )آية 30) 

 . 338أين منظور , لسان العرب, املصدر السابق, ص 31) 

 .۱۳5األخالق في القرآن مؤسسة الرسالة بيروت, بال سنة نشر، ص د. محمد عبد هللا دراز, دستور 32) 

 .24, ص 2010د. جمال الحيدري, أحكام املسؤولية الجزائية, مكتبة السنهوري , بغداد, 33) 

 الشاركة ،1 ط املحاامي(،  .املقااول  , املعمااري  املهنادس  الطبياب,( املهنياة االخطااء عان املدنياة املساؤولية الحسايني، اللطيف عبد .د34) 

 .27 ص ، 1987 لبنان، للكتب، العاملية

 .128,ص 1961د. أحمد فتحي بهنس ي, املسؤولية الجنائية في الفقه االسالمي, دار القلم, القاهرة, 35) 

 .32د. جمال الحيدري, أحكام املسؤولية الجزائية, املصدر السابق, ص 36) 

االحتماليااااااة، رسااااااالة ماجسااااااتير مقدمااااااة الااااااى كليااااااة القااااااانون جامعااااااة الشاااااارق معتااااااز ابااااااو سااااااويلم ، املسااااااؤولية الجزائيااااااة عاااااان جاااااارائم 37) 

 .٤٤، ص  ٢٠١٤االوسط،

 .29د. جمال الحيدري, أحكام املسؤولية الجزائية, املصدر السابق, ص 38) 

 .35د. أحمد فتحي بهنس ي, املسؤولية الجنائية في الفقه االسالمي, املصدر السابق, 39) 

, 2003ية الجنائية )دراسة مقارنة في القانون الوضاعي الفقاه االساالمي, دار النهضاة العربياة, القااهرة, د. عصام عفيفي, مبدأ الشرع40) 

 .12-9ص 

 .30د. جمال الحيدري, أحكام املسؤولية الجزائية, املصدر السابق, ص 41) 
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فااي كليااة الحقااوق جامعااة املوصاال، د. نوفاال عمااي الصاافو، تعريااف املسااؤولية الجنائيااة، محاضاارة ألقياات علااى طلبااة املرحمااة الثانيااة 42) 

 https://www. rights.uomosul.edu.iq/files/files/files_. املوقع .٢٠١٩أ//٢٣منشورة على شبكة التواصل االجتماعي، تاريخ الزيارة 

 .2019 /4/4تاريخ الزيارة 

 .55دون سنة طبع, صادوار غالي الذهبي, دراسات في قانون العقوبات املقارن, مكتبة الغريب, القاهرة, ب43) 

د. حناااان القيسااا ي، الحصاااانة البرملانياااة فاااي العاااراق، بحاااث منشاااور فاااي مجلاااة امللتقاااى تصااادر عااان مؤسساااة آفااااق للدارساااات واالبحااااث 44) 

 .13-12،ص  ٢٠09، 13العراقية، العدد 

 .٤-٣، ص 1995غداد, عامر عياش عبد الجبوري, الحصانة البرملانية, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون, جامعة ب45) 

 .53- 52عامر عياش عبد الجبوري, الحصانة البرملانية, املصدر السابق., ص46) 

 .359- 357, ص 1987عقل يوسف مقابلة, الحصانات القانونية في املسائل الجنائية, القاهرة, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 47) 

, 1995الجرائياااة مااان وجهاااة النظااار الجنائياااة, دار النهضاااة العربياااة, القااااهرة, حساااام الااادين احماااد, الحصاااانة البرملانياااة املوضاااوعية وا48) 

 .73ص

 . 404, ص1964د. محمد كامل ليلة, القانون الدستوري, مكتبة القاهرة الحديثة, القاهرة ,49) 

 . 68ص, 2004د. عالء علي احمد عبد املتعال, الحصانة في ميزان املشروعية, دار النهضة العربية , القاهرة , 50) 

 .12-11د. حنان محمد القيس ي، الحصانة البرملانية في العراق, املصدر السابق, ص 51) 

 .٢٦دراسة مقارنة بين األردن وبريطانيا، بال مطبعة بال مكان،بال سنة، ص -د. إبراهيم كامل الشوابكة، الحصانة البرملانية 52) 

 .3-2املصدر السابق ،صد. حنان القيس ي، الحصانة البرملانية في العراق، 53) 

 .59, ص  1987يوسف مقابلة, الحصانات القانونية في املسائل الجزائية , القاهرة , كلية الحقوق , جامعة عين شمس , 54) 

, تااريخ الزياارة  s://www.parliament.johttpحاول مجلاس الناواب, الحصاانة البرملانياة , منشاورة علاى شابكة التواصال االجتمااعي,    )55

7/2/ 2019. 

 .35 -355صعقل يوسف مقابلة, الحصانات القانونية في املسائل الجنائية, املصدر السابق, 56) 

 .13 -11د. حنان القيس ي، الحصانة البرملانية في العراق، املصدر السابق ،ص 57) 

)دراساة مقارناة( ، بحاث منشاور فاي مجلاة الجامعاة املستنصارية، ٢٠٠٥العراقاي شذى فالح حسن، الحصانة البرملانية في ظل دساتور 58) 

 .٥-٤، ص ٢٠١٧،  ٣١العدد 

،  ٥محمد عبد جري، مسؤولية عضاو البرملاان )دراساة مقارناة( ، بحاث منشاور فاي مجلاة كلياة الدراساات اإلنساانية الجامعاة، العادد 59) 

 . ٨٧-٨٣، ص 2016

 . ٨٧-٨٣ملان, املصدر السابق، ص محمد عبد جري، مسؤولية عضو البر 60) 

 

د. نجيب شكر محمود ، الحصانة البرملانية ضاد اإلجاراءات الجنائياة )دراساة مقارناة(، بحاث منشاور فاي مجلاة املحقاق الحلاي للعلاوم 61) 

 . ٢٢٤، ص ٢٠١٣، ٥القانونية والسياسية، جامعة بابل، العدد 

يبيااة لعضااو املجلااس النيااابي فااي التشااريع األردنااي واالماااراتي، بحااث منشااور فااي علااي محمااد الشاايحي، حاادود املسااؤولية الجزائيااة والتأد62) 

د 
ّ
 .   ١٣٢٣- ١٣٢٢، ص ٤٣مجلة علوم الشريعة والقانون، املجل

لساانة  34محمااد عباااس محساان ، رفااع الحصااانة البرملانيااة اإلجرائيااة دراسااة تطبيقيااة فااي ضااوء قاارار املحكمااة اإلتحاديااة العليااا رقاام 63) 

 .292-260ر في مجلة االداب ، جامعة بغداد، ص ، بحث منشو 2008

 .171,ص 1966د.منذر الشاوي,القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية العراقية, مطبعة شفيق, بغداد, 64) 

 .٢٢٤د. نجيب شكر محمود ، الحصانة البرملانية ضد اإلجراءات الجنائية, املصدر السابق، ص 65) 

 .8-7انية, املصدر السابق، صشذى فالح حسن، الحصانة البرمل66) 
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 .169-167د. ضياء عبد هللا االسدي, املسوؤلية الجزائية لعضو املجلس النيابي, املصدر السابق, ص 67) 
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 جودة األحكام الصادرة عن محاكم القضاء اإلداري في العراق
The quality of judgments issued by the administrative judiciary courts in 

Iraq 
 

 (). حنان محمد القيسي.دأ

 الجامعة المستنصريةأستاذ القانون العام/ 

 مشرف قسم الدراسات القانونية/ بيت الحكمة

 
 22/05/2020 تاريخ القبول للنشر:          19/05/2020 :ستالمريخ االتا

******* 
   ملخص:

إذا كانت جودة القضاء تنطلق من حاجة اإلنسان إلى نظام قضائي متكامل ومستقل ونزيه، وإذا  

أركان الدولة القانونية، فان تلك الرقابة لن تتحقق من دون استقالل كانت الرقابة الفعالة ركن من 

القضاء وحياده، ونزاهة القضاة، وجودة األحكام الصادرة عنه. وكل ما تقدم يرتبط بالضرورة 

بتحقيق األمن القضائي. وال بديل عن جودة القضاء لعدم إمكان تقديم الخدمة القضائية اال من 

اإلفراد إلى اقتضاء حقوقهم بأنفسهم او بوسائل غير مشروعة، مما قد ينجم هذا املرفق، وإال اضطر 

 .عنه فقدان الثقة بالنظام القانوني للدولة بأكمله

وجودة القضاء تقاس بعدة مؤشرات منها رضا املتعاملين مع املحاكم عن أسلوب وطريقة األداء 

ين والقضاة معهم، وتكامل املرافق فيها، وسهولة اإلجراءات، وقرب املواعيد، وحسن تعامل املوظف

واألقسام التي تقدم الخدمة لهم داخل املحاكم، وتهيئة املباني املناسبة، وضمان حقوق املتقاضين في 

الدفاع عن أنفسهم وتقديم كل ما لديهم من دفوع وأدلة، وحفظ ضمانات العدالة، وتسبيب األحكام 

ير الوسائل املعينة لهم على القيام بدورهم إلى القضائية بشكل جيد، وحماية حقوق املحامين وتوف

عّد من معايير الجودة في العمل القضائي
ُ
 .غير ذلك من جوانب ت

 : الجودة/ حكم قضائي/ قضاء إداري/ مجلس دولة/ تسبيب اإلحكام.الكلمات املفتاحية

Abstract:   
If the quality of the judiciary stems from the human need for an integrated, 

independent and impartial judicial system, and if effective oversight is an 

important element of the legal state, then such oversight will not achieved without 

the independence and impartiality of the judiciary, the integrity of the judges, and 
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the quality of judgments issued by it. All of the above linked necessarily to 

achieving judicial security, because there is no substitute for the quality of the 

judiciary because the judicial service provided only by this facility, otherwise 

individuals are enforced to claim their rights by themselves or by unlawful means, 

which may result in loss of confidence in the entire legal system of the state. 

Quality of judiciary is measured by several indicators, including the 

satisfaction of individuals who deal with the courts about their performance, the 

easiness of procedures, the proximity of appointments, the good treatment of 

employees and judges with them, the integration of facilities and departments that 

provide them with services, the preparation of appropriate buildings, and ensuring 

the rights of litigants, preserving justice guarantees, causation of judgments, 

protecting the rights of lawyers and providing them with the means to do their 

jobs, and other aspects that are considered quality standards in the judicial work. 

Key words: Quality/ Judicial Ruling/ Administrative Judiciary/ State Council/ 

causation of judgments. 

 :املقدمة

)حقيقي( كحقيقة وجود دستور تقوم الدولة القانونية على نوعين من األركان، بعضها واقعي 

وحقيقة وجود رقابة قضائية فعالة وحقيقة االعتراف بالحقوق الفردية، وأركان أخرى نظرية، أي 

مبادئ تسعى الدولة إلى ضمان تحقيقها للقول بانها دولة قانونية، مثل مبدأ الفصل بين السلطات 

 ومبدأ املشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية.

ع
ُ
 من أركان الدولة القانونية، ُيمكن التحقق ومن ثم ت

ً
 جوهريا

ً
ّد الرقابة القضائية الفعالة ركنا

من وجوده ببعض األمارات والدالالت. فالرقابة القضائية الفعالة لن تتحقق من دون استقالل 

القضاء وحياده، ونزاهة القضاة، وجودة األحكام الصادرة عنه، بل ُيمكن القول إن جودة القضاء 

طلق تنطلق من حاجة اإلنسان إلى نظام قضائي متكامل، مستقل ونزيه. ولعل كل ما تقدم يرتبط بامل

بالضرورة بتحقيق األمن القضائي، والذي ُيعّد بدوره أحد الضمانات األساسية لتطبيق وسيادة 

 الديمقراطية، وحماية حقوق اإلنسان والحريات العامة.

على مستوى األفراد، فإذا كان انخفاض مستوى جودة  ولجودة القضاء أهمية استراتيجية كبيرة

خدمة أي مرفق عام يؤدي إلى إحجامهم عن اللجوء إلى املرفق وطلب خدماته، وطلبها من القطاع 

الخاص على سبيل املثال، فإن األمر أكثر خطورة في مرفق القضاء، إذ أن انعدام الثقة في مرفق 

قد يدفع األفراد القتضاء حقوقهم بأنفسهم أو بوسائل غير القضاء وعدم قدرته على القيام بأعبائه 

مشروعة، وقد تتغلب اعتبارات أخرى على سيادة القانون كالقبلية والعشائرية، وربما فقدان الثقة 

 بالنظام القانوني للدولة بأكمله.
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توى كما أن للجودة أهمية ال تخفى على مستوى املرافق العامة على اختالف أنشطتها، وعلى املس

 
ً
الوطني، فإذا كانت سمعة املرفق مرتبطة بجودة خدماته، فإن املنافسة العاملية اليوم أصبحت دافعا

للدول للسعي، من خالل مرافقها ومواطنيها، إلى تحقيق الجودة في جميع عمليات ومراحل تقديم 

ك بهدف التمكن الخدمات، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اكتشاف األخطاء والعمل على تالفيها، وكل ذل

 من تحقيق املنافسة.

لم تكن في منأى من ضرورة املبادرة  –ممثلة في أجهزتها وإداراتها املختلفة  -واملؤسسة القضائية  

عنى بها. وهنالك 
ُ
للوصول إلى جودة شاملة على كافة األصعدة واملجاالت القضائية والقانونية التي ت

مام بالجودة والسعي نحو تطبيقها، سواء أكانت عدة عوامل وأسباب تقود املؤسسة إلى االهت

 عما تقدم، ونعتقد أن ( 1)ضرورات مالية أو تجارية أو تقنية، 
ً
وال يخرج موضوع جودة القضاء عموما

، فجودة الخدمة القضائية تنطلق من 
ً
أهم عوامل جودة القضاء تتمثل في الضرورات القانونية أوال

العدل والقضاء النزيه املستقل الذي يأمن معه على حقوقه، حاجة اإلنسان الضرورية وامللحة إلى 

ويطمئن إلى أنه ال ُيمكن املساس بها في ظل هذا القضاء، كما أن هنالك ضرورات اقتصادية، فمن 

شأن تحقيق الجودة في القضاء إصالح اقتصاد الدولة واملساهمة الفاعلة في ازدهاره ونموه عبر 

 والتي ال ُيمكن أن تزدهر في ظل نظام قضائي تشجيع وجلب االستثمارات الوطني
ً
ة واألجنبية جميعا

 رضا جمهور املستفيدين، إذ من املهم التأكيد على أن تقييم عمل 
ً
متعثر أو بطيء أو غامض، وأخيرا

املحاكم والتحقق من سالمة أدائها ال ُيمكن أن يقاسا دون معرفة واستطالع آراء املتعاملين معها 

التي ال ُيمكن أن يرض ى بها  -وليس املقصود رضا الناس عن نتائج األحكام القضائية واملراجعين لها، 

، بل البد من سخط أو رفض أحد الطرفين لها 
ً
إنما املقصود هو رضا  -طرفا الخصومة جميعا

املتعاملين مع املحاكم عن أسلوب وطريقة األداء فيها، مثل سهولة اإلجراءات، وقرب املواعيد، 

املوظفين والقضاة معهم، وتكامل املرافق واألقسام التي تقدم الخدمة لهم داخل وحسن تعامل 

املحاكم، وتهيئة املباني املناسبة، وضمان حقوق املتقاضين في الدفاع عن أنفسهم وتقديم كل ما 

لديهم من دفوع وأدلة، وحفظ ضمانات العدالة، وتسبيب األحكام القضائية بشكل جيد، وحماية 

عّد من حقوق املحامي
ُ
ن وتوفير الوسائل املعينة لهم على القيام بدورهم إلى غير ذلك من جوانب ت

 معايير الجودة في العمل القضائي.

وقد بادرنا للكتابة في هذا املوضوع رغبة في تسليط الضوء على مدى جودة األحكام الصادرة من 

ء الفتّي التي يقف في مقدمتها قلة القضاء اإلداري في العراق، مع كم التحديات التي تواجه هذا القضا

وتراكم القضايا الواردة إلى املحكمة، في حين أن  -نتيجة قلة عدد أعضاء املجلس  -عدد املحاكم 
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جودة األحكام تقتض ي توافر عناصر سابقة على صدور الحكم وأخرى تتعلق به أو تكون الحقة عليه، 

 اآلتية: كل ذلك يستدعي منا البحث والتحليل وعلى وفق الخطة

 في جودة األحكام القضائية: املبحث األول 

 لبيان املقصود بجودة األحكام القضائية يقتض ي التطرق إلى أمرين:

: تعريف جودة األحكام:
ً
إن تعريف مصطلح "جودة األحكام"، يدفعنا إلى بيان كل من املفردتين، أوال

ملتزايد بها إال أن هنالك اختالفات بّينة في فإذا ما بدأنا بالجودة فنالحظ أنه وعلى الرغم من االهتمام ا

تعريفها، نتيجة الختالف وجهات النظر املتعلقة باملوضوع،إال أنه بكل األحوال أقل صعوبة من ذي 

 قبل. 

فمن الناحية التاريخية ارتبطت الجودة بالسلع واملنتجات وكان تحديد معنى جودة املنتج أو 

فيها طرق عديدة، منها النهج الشخص ي القائم على  الخدمة املناسب عملية صعبة، استخدمت

املستخدم ونوع الخصائص التي يأخذها بنظر االعتبار، والنهج القائم على القيمة، إذ يربط 

 (2) املستهلكين بين الجودة والسعر ويقومون باستنتاجات عامة للجودة بناًء على مثل هذه العالقة.

ا مجموع الصفات والخصائص للسلعة أو الخدمة التي وعلى أي حال ُيعّرف البعض الجودة بأنه

ويعرفها غيره بأنها تفادي الخسارة التي ( 3) تؤدي إلى قدرتها على تحقيق رغبات معلنة أو مفترضة.

ُيسببها املنتج للمجتمع بعد إرسالها للمستعمل، ويتضمن ذلك الخسائر الناتجة عن الفشل في تلبية 

ويرى آخر بأن  (4) بية الناجمة عن املنتج كالتلوث والضجيج وغيرها.خصائص األداء والتأثيرات الجان

ن العميل من حصوله على متطلباته.
ّ
 (5) الجودة هي أداء العمل بطريقة صحيحة بما ُيمك

 بأنها "انتاج املنظمة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عاٍل من الجودة 
ً
عّرف الجودة أيضا

ُ
وت

على الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها بالشكل الذي يتفق مع  املتميزة، تكون قادرة من خاللها

 (6) توقعاتهم وتحقق الرضا والسعادة لديهم".

بدلوها في مجال التعريف، إذ ُيعرفها املعهد  –الدولية واإلقليمية  –وقد أدلت بعض املنظمات 

لخدمة والتي تجعلها بأنها "جملة من السمات والخصائص للسلعة أو ا (7)الوطني األمريكي للمعايير

عّرف املنظمة الدولية للمواصفات )( 8) قادرة على الوفاء باحتياجات معينة".
ُ
الجودة بأنها  ISO)(9)وت

 ( 10) "مجموعة الصفات والخصائص التي تؤثر على مقدرة سلعة أو خدمة على تلبية حاجة معينة".

فالجودة ببساطة هي قياس ش يء مقابل أشياء أخرى من نفس النوع، أي معرفة مدى أو درجة 

ماثله. وُيركز مصطلح الجودة في مفهومه العام على جانبين 
ُ
 بأشياء أخرى ت

ً
التميز في ش يء ما قياسا
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و اثنين وهما، الجانب اإلنتاجي والجانب الخدمي. ويكون ضابط مقياسهما هو مدى رضا املستهلك أ

 (11)متلقي الخدمة من حيث التوقعات وما يتحقق له من سعادة. 

ختم بها الخصومة القضائية، 
ُ
وهو الوثيقة أما الُحكم القضائي فهو النهاية الطبيعية التي ت

 للنزاع القائم بينهم، وُيعّرف 
ً
قرر حقوق الخصوم وتضع حدا

ُ
"فض الُحكم بأنه القضائية املهمة التي ت

 .
ً
 (12)املنازعات"، فالنزاع هو العنصر الجوهري في العمل القضائي، ولوال النزاع ال ُيعتبر العمل قضائيا

وعّرفه غيرهم بأنه "عمل إرادي قانوني يرمي إلى حسم نزاع أو مركز خالفي بين أطراف متعارضة 

ت معينة وينتهي إلى املصالح بوساطة هيئة من الغير في نطاق إجراءات خاصة تكفل لألفراد ضمانا

 (13)تقرير الحقوق وااللتزامات املتبادلة ألطراف النزاع". 

مصطلح )الُحكم( على القرار 1969لسنة  83وقد أطلق قانون املرافعات املدنية العراقي رقم 

، أما -ومنها ما يصدر عن املحاكم اإلدارية  -الذي تنتهي به الدعوى والذي يصدر عن جميع املحاكم 

لقرار( فأطلقه على اإلجراء الذي تتخذه املحكمة قبل الفصل في النزاع، فقد أجاز القانون مصطلح )ا

صدر قبل الفصل في النزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات، ولها أن تعدل عن هذه 
ُ
للمحكمة أن ت

بين أسباب ذلك في محضر الجلسة.
ُ
ما  وذلك في (14)القرارات أو أن ال تأخذ بنتيجة اإلجراء بشرط أن ت

ُيطلق عليه القضاء املستعجل، أما مصطلح )أمر( فيتخذه القاض ي في القضاء ألوالئي، فالقاض ي في 

 القانون العراقي )يحكم ويقرر ويأمر(.

من جماع ما تقدم ُيمكن القول إنه إذ كانت الجودة هي نظام تفعيل العمل القضائي لتحسين 

ال األداء القضائي تعني: محاكمة عادلة، عدالة مستوى أدائه ورفع نسبة الثقة فيه، فالجودة في مج

 التقييم الذاتي للعدالة 
ً
أقل تكلفة، حياد تام للقاض ي، سهولة الوصول إلى املعلومة القضائية، وأيضا

 (15)لوضع املخططات واملشاريع املستقبلية. 

والجودة في الحكم القضائي هي مجموعة السمات والخصائص التي يتصف بها الحكم ليكون 

 صحيحة ق
ً
 على تلبية حاجة األفراد من اللجوء إلى القضاء. وُيفترض في األحكام أن تصدر دائما

ً
ادرا

من ناحية الشكل وُمطابقة للحقيقة من حيث املوضوع، فمتى صدر الُحكم امتنع على القاض ي الذي 

عيد ا
ُ
خرى من نفس الدرجة أن ت

ُ
لنظر فيه، أصدره أن ُيعدله أو يرجع عنه، وال يجوز ألية محكمة أ

 لحقوق الخصوم، وقد جعل سبيل إلغاء األحكام 
ً
فقد أحاط القانون األحكام بعناية خاصة ضمانا

.
ً
 لحقوق الخصوم أيضا

ً
 عن طريق الطعن فيها بطرق خاصة وعلى وفق شروط معينة وذلك ضمانا

: جودة األحكام وعالقتها باألمن القانوني: 
ً
 ثانيا

ً
عّد جودة األحكام القضائية ركنا

ُ
من أركان املحاكمة  ت

العادلة وهذه األخيرة هي أساس األمن القضائي وأهم عوامل وجوده، فاذا كانت الدول تهتم بضمان 

( 16) أمنها االقتصادي واالجتماعي والسياس ي، فإنها باتت تهتم وبالقدر نفسه بضمان أمنها القضائي.
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عّد  (17))تكوينية( وموضوعية،  ولضمان األمن القضائي البد من توافر نوعين من العوامل: ذاتية
ُ
وت

جودة األحكام من بين العوامل الذاتية )التكوينية(، إذ بالرغم من تعدد كليات الحقوق وارتفاع 

مستوى التكوين الحقوقي والشروط العلمية املفروضة، فإن مستوى األحكام من حيث الجودة 

 (18)أحكام جيدة وفي آجال معقولة.  والسرعة ال يعكس االهتمام الرئيس ورغبة املجتمع في استصدار

وُيعّد مفهوم األمن القضائي من املفاهيم الحديثة التي تحرص الدول من خاللها على خلق مناخ 

مالئم لعمل السلطة القضائية، وإن لم يحظ بالقدر نفسه من االهتمام الذي حظي به األمن 

 والذي ُيكسبه القانوني. وهو ُيعّرف بأنه ذلك الشعور الذي يسكن كل شخص طب
ً
 كان أم معنويا

ً
يعيا

 (19)الثقة في املؤسسة القضائية، ألنها تجعل سيادة القانون فوق كل اعتبار. 

ولألمن القضائي مفهومان، أولهما ضيق يرتبط بوظيفة املحاكم العليا، املتمثلة بصفة أساسية 

مكن القول إن األمن في السهر على توحيد االجتهاد القضائي وخلق وحدة قضائية، وبصفة أخرى يُ 

القضائي في هذا املستوى يعمل على تامين أمرين أساسيين هما، تأمين االنسجام القانوني والقضائي 

 (20)وتأمين الجودة. 

وثانيهما مفهوم واسع يرى بأن األمن القضائي هو الذي يعكس الثقة في املؤسسة القضائية، من 

 ملبدأ الشرعية الدستورية خالل دعم استقالل القضاء كمؤسسة والقضاة كأف
ً
راد تحقيقا

والقانونية، التي نصت على مبدأ استقالل القضاء كأهم املرتكزات التي تقوم عليها دولة القانون، 

وكأحد الشروط األساسية لتحقيق السلم االجتماعي، من خالل ضمان استقرار املعامالت، وطمأنة 

 ( 21)متى ما تعرضت للخطر.  املستثمرين بوجود قضاء عادل ومستقل يحفظ حقوقهم

وإذا كان األمن القانوني ينحدر من الحق الطبيعي لإلنسان في األمان والطمأنينة، أي أن لكل 

شخص الحق في استقرار القاعدة القانونية، وأن يكون في مأمن من التعديالت املفاجئة التي ُيمكنها 

يء للقانون، وعليه فإن أي ضمان لتطبيق أن تؤثر على االستقرار، فيكون األمن بذلك هو الوجه املض 

 لفائدة 
ً
 وقائيا

ً
األمن القانوني ُيعّد املدخل األساس ي واملركزي لتأمين األمن القضائي الذي ُيعّد حاجزا

 من دون تجاوز اإلدارة ضد هؤالء من جهة 
ً
األشخاص ضد تجاوزات بعضهم البعض من جهة، وحائال

ن القانوني، وبالتالي ُيمكن القول أن األمن القضائي مرتبط ثانية، وذلك عن طريق تطبيق مبادئ األم

 (22)باألمن القانوني بشكل أو بآخر. 

بل وُيعّرف البعض األمن القضائي بانه فرع من مبدأ األمن القانوني الذي يجد مصدره في القانون 

األمن  الطبيعي، ويختلط مفهومه مع مفهوم أوسع هو األمن القانوني مع وجود فارق في ارتباط

 .
ً
فاألمن القانوني يستغرق األمن القضائي ويحتويه، وما األخير  (23)القضائي بالنشاط القضائي حصرا

إال إحدى آليات حماية األمن القانوني، فاألمن القانوني ُيعّد مقدمة البد منها لتحقيق األمن القضائي، 
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 ما ُيضا
ً
 بين املفهومين، وغالبا

ً
ف األمن القضائي لألمن القانوني، من بعبارة أخرى إن هنالك ارتباطا

أجل الداللة على أمرين اثنين، أولهما اقتران مبدأ األمن القانوني باألمن القضائي، وثانيهما إبراز 

الطابع الحمائي للقضاء في سهره على تطبيق القانون وحماية الحقوق، هو الجانب الطاغي في النظرة 

 (24)لألمن القضائي. 

وهذا األمر يقتض ي عالقة تكاملية ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتحقيق 

األمن القانوني والقضائي من جهة، ومن جهة أخرى ال تختص باألمن القضائي جهة قضائية معينة، 

، كما أنه ال ينحصر 
ً
 أم متخصصا

ً
وإنما يختص به القضاء بمختلف أنواعه سواء أكان قضاء عاديا

فقط في املؤسسة القضائية، وإنما يتعدى إلى كل من له صلة بالقضاء من متقاضين وشرطة قضائية 

وكتاب ضبط وقضاة، فهي مسؤولية الجميع.لذا البد أن تحرص السلطة القضائية من جانبها على 

ضمان توحيد واستقرار االجتهاد القضائي، وبالشكل الذي يجعل املتقاضين على بصيرة من أمرهم، 

ن دون أن يكونوا رهن االجتهادات املختلفة التي قد تصل حّد التناقض في بعض األحيان. وعلى م

ضمان جودة األحكام وسرعة الفصل في النزاعات املعروضة عليها، وسهولة التقاض ي بأسرع وقت 

 (25)وأقل تكلفة. 

  مدى انطباق معايير الجودة على املرافعة السابقة لصدور الحكم: الثاني بحثامل

قبل الخوض في معايير جودة املرافعات أمام القضاء اإلداري في العراق البد من اإلشارة إلى 

خصوصية املنازعة اإلدارية عن املنازعات التي تنشأ بين األفراد، بسبب اختالف املراكز القانونية 

زعات العادية، لألطراف، وال جدال أن هذا االختالف يجعل اللجوء إلى اإلجراءات التي تنطبق على املنا

 محل نظر بل وقد يؤدي إلى صعوبة تحقيق الجودة في 
ً
التي تفترض ابتداًء تساوي الخصوم، أمرا

األحكام الصادرة عن القضاء االداري، فقد أسلفنا أن الجودة في العمل القضائي تعني تفعيل العمل 

 القضائي لتحسين مستوى أدائه والعمل على رفع ثقة األفراد به. 

إلى الدعوة إلى ضرورة تقنين إجراءات خاصة باملنازعات (26)دعا الكثير من الفقه وما تقدم

طّبق على املنازعات العادية، وتتلمس طبيعة املنازعة اإلدارية 
ُ
اإلدارية، تختلف عن تلك التي ت

وخصوصيتها، وتكون متسقة مع طبيعة النشاط اإلداري وتؤدي إلى جودة األحكام الصادرة بعيدة عن 

 د والروتين.التعقي

ونعتقد أن الحديث عن جودة األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري ال يمنع األخير من االستعانة 

بقواعد اإلجراءات املنصوص عليها في قوانين املرافعات املدنية، بل هو ملزم بذلك،إذ نصت املادة 

ي أحكام قانون على "تسر  2017لسنة  71حادي عشر( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم /7)
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وقانون أصول  1979( لسنة 107وقانون اإلثبات رقم ) 1969( لسنة 83املرافعات املدنية رقم )

في شأن  1981( لسنة 114وقانون الرسوم العدلية رقم ) 1971( لسنة 23املحاكمات الجزائية رقم )

كمة قضاء املوظفين فيما اإلجراءات التي تتبعها املحكمة اإلدارية العليا ومحكمة القضاء اإلداري ومح

 لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون". 

فليس للقاض ي اإلداري في العراق التملص من تطبيق القواعد الواردة في قانون املرافعات املدنية 

أو أن يقوم بمؤامتها، فهو قضاء تطبيقي بحت، ومن ثم فهو ملزم بتطبيق نصوص قانون املرافعات 

ة املدنية بشأن اإلجراءات فيما لم يرد به نص خاص في قانون املجلس، وهو أمر يطعن في جود

األحكام الصادرة عنه ابتداًء بسبب أن تلك اإلجراءات ال تتالءم مع طبيعة املنازعة اإلدارية وضرورة 

 الفصل فيها بسرعة. 

وعلى أي حال هنالك جملة من املعايير لضمان جودة الحكم القضائي في مرحلة املرافعة، سوف 

 العراقي، وعلى النحو اآلتي: نتولى بيانها والبحث في مدى توافرها في أحكام القضاء اإلداري 

: عالنية الجلسات: 
ً
وهي من شروط املحاكمة العادلة، إذ يجب أن تكون جلسات القضاء أوال

مفتوحة أمام الجميع، وتؤدي عالنية الجلسات إلى إضفاء شفافية ووضوح أكبر على العمل 

 من الرقابة الشعبية على ُحسن سير 
ً
إجراءات التقاض ي، كما ينتج القضائي، إذ تشكل العالنية نوعا

عنها زرع الثقة في القضاء، وتحقيق األمن القضائي من جهة أخرى، وال ريب أن جودة األحكام 

الصادرة عنه ستكون مفتاح ذلك األمن القضائي. وهذا ما من شأنه أن يؤدي إلى االطمئنان للقضاء، 

 ما تتم والتوجه له بغية تحقيق العدل واإلنصاف، عوض إتباع طرق أخرى 
ً
لحل النزاعات، غالبا

 (27)خارج مقتضيات القانون.

إلجراءات اإلدارية في العراق من الخصوصية ما يجعلنا نصنفها أنها إجراءات شبه والحقيقة إن ل

سرية فيما  1991لسنة  14سرية، فهي بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

بمعنى أن إجراءات املرافعة منذ انطالق الدعوى (28)طية، يتعلق بالطعون في العقوبات االنضبا

)تقديم العريضة( إلى غاية انتهاء املداولة في القضية تكون سرية، أي بين أطراف الخصومة أو 

محاميهم وتحت نظر هيئة املحكمة من دون غيرهم، غير أن النطق باألحكام ينبغي أن يكون في جلسة 

 علنية.

في حين ان املرافعات التي تتم امام محكمة قضاء املوظفين فيما يتعلق بحقوق الخدمة، 

 (29)واملرافعات التي تتم امام محكمة القضاء اإلداري تكون علنية وفقا لقانون املرافعات املدنية. 

: سهولة اإلجراءات وسرعة الفصل في الدعوى 
ً
ي أي أن تبدأ اإلجراءات القضائية وتنتهي ف :ثانيا

غضون مدة معقولة، وضرورة مراعاة التوازن بين حق املدعي في مساحة زمنية وتسهيالت كافية 
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إلعداد دفاعه، وضرورة البدء في نظر الدعوى وإصدار الحكم دون أي تأخير ال مبرر له. إذ أن سرعة 

 من بين أهم مقومات املحاكمة العادلة. فالبطء في إجراء املحاكم
ً
ة والنطق الفصل في الدعوى أيضا

 من الظلم. ويدخل في هذا اإلطارأن تكون مدد 
ً
 بحقوق الخصوم ونوعا

ً
بالحكم قد ُيشكل مساسا

حسم الدعاوى اإلدارية بسرعة، كي نضمن استقرار املراكز 
ُ
 كي ت

ً
تأجيل املرافعات قصيرة نسبيا

 القانونية من جهة والحفاظ على حقوق األفراد من جهة أخرى.

ءات اإلدارية على توجيه القاض ي من جهة، وطبيعة الوظيفة اإلدارية ودقة والحق أن اعتماد اإلجرا

عالجها من جهة أخرى، تتطلب أن تكون اإلجراءات أمام القضاء اإلداري سهلة 
ُ
املواضيع التي ت

وسريعة الحسم، وال ريب في أن الصيغة غير املقننة لإلجراءات اإلدارية ساعدت على أن تتسم هذه 

طة والسرعة واملرونة والتطور ملواكبة التطورات املستمرة في مجال القانون اإلجراءات بالبسا

 (30) اإلداري.

 من 
ً
وُيلزم هذا الحق محاكم القضاء اإلداري في العراق بضمان االنتهاء من جميع اإلجراءات، بدءا

 
ً
في  املراحل السابقة للمحاكمة حتى صدور الحكم ومن ثم الطعن فيه إلى أن ُيصبح الحكم نهائيا

غضون فترة زمنية معقولة. لكن وبالعودة إلى تلك اإلجراءات أمام القضاء اإلداري في العراق فأننا 

نعتقد أن طغيان اإلجراءات املدنية التي ال تتالءم مع طبيعة املنازعات اإلدارية من جهة، وعدد 

له على إجراءات  القضايا الكبير الذي ال يتالءم البتة مع عدد املحاكم من جهة أخرى، ألقى بظال

املرافعة أمام القضاء اإلداري في العراق لتتسم من ثم بالتأخير والتعقيد الذي ُيفقد األحكام جودتها 

بطبيعة الحال، خاصة إذا ما علمنا أن زخم القضايا يرغم محاكم القضاء اإلداري على وضع مدد 

، فأن املحاكمة العادلة تفقد أحد أركانها ا
ً
ملهمة، وهذا بدوره يطيح بمبدأ األمن تأجيل طويلة نسبيا

القانوني من جهة، ويؤثر على جودة األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري في العراق. لذا ندعو إلى 

وضع إجراءات خاصة باملرافعة اإلدارية تتسم بالسهولة والسرعة لضمان أن تكون األحكام الصادرة 

 عن اإلسراع بإكمال تشك
ً
 يالت القضاء اإلداري في العراق.عنها أكثر جودة، فضال

: وضمان حقوق املتقاضين في الدفاع عن أنفسهم وتقديم كل ما لديهم من دفوع وأدلة: 
ً
ثالثا

قبل أن يفصل القاض ي اإلداري في القضية يجب أن يكون كل طرف قد قدم مذكراته ودفوعه من 

الفصل في الدعوى على أساس خالل تبادل املذكرات والردود. أي أن القاض ي اإلداري ال يستطيع 

 مستند لم يتيسر ألحد الطرفين فرصة االطالع عليه ومناقشته وتقديم املالحظات بشأنه.

في  -إذ أن من أهم ضمانات املحاكمة العادلة ومقومات األمن القضائي، تمكين جميع األشخاص 

لك، وحقهم في من الدفاع عن أنفسهم بشكل شخص ي إن أمكنهم ذ -حال توجيه تهمة معينة لهم 

االستعانة بمحام من اختيارهم للدفاع عنهم إذا كانت لهم القدرة املالية لتسديد أتعاب املحامي، كما 
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نهم في حالة العوز املادي أن يتقدموا للمحكمة بطلب االستفادة من املساعدة القضائية وفي هذه 
ّ
يمك

 
ً
ومن غير مقابل، حيث يتم اعفاءهم من الحالة تتولى املحكمة تعيين محام يتولى الدفاع عنهم مجانا

 (31)دفع أتعاب املحامي. 

وفيما يتعلق بحق الفرد في االستعانة بمحام للدفاع عن حقوقه، اشترط املشرع املصري في كل 

طلب يرفع إلى القضاء اإلداري أن ُيقدم إلى الجهة املختصة بعريضة موقعة من محاٍم مقيد بجدول 

 لنص املادة  املحامين، وهذا الشرط وضع في
ً
 23مصر عند بداية تقرير القضاء اإلداري هناك، طبقا

امللغي، وكان بسبب حداثة هذا القضاء  1959لسنة  55من قانون مجلس الدولة املصري املرقم 

ولعدم دراية الخصوم بإجراءات التقاض ي أمام القضاء اإلداري، مما أدى إلى ضرورة رفع الدعوى عن 

 لرفع هذه الدعوى  طريق أحد املحامين. وفي
ً
فرنسا تستثنى دعوى اإللغاء من هذا الشرط تشجيعا

 ( 32) املوضوعية التي تهدف إلى حماية املشروعية.

االستعانة بمحام لغرض  2017لسنة  71أما في العراق فال يشترط قانون مجلس الدولة رقم 

 عن إقامة الدعوى أمام القضاء اإلداري، واحترم حرية اختيار املحامي، وتيس
ً
ير االتصال به تخفيفا

كاهل األفراد، مع تمكّينهم من حق الدفاع في كل املراحل سواء أثناء املرافعة أو بعدها، وكل ذلك 

بهدف زرع ثقة املتقاضين في القضاء االداري ومنظومة العدالة في العراق بشكل عام، وضمان عدالة 

 يق األمن القضائي.املحاكمة، وجودة األحكام الصادرة عنه، مما يصب في تحق

 مدى انطباق معايير الجودة على هندسة األحكام القضائية وضماناتها: الثالث بحثامل

 عن سيادة الدولة 
ً
 من مظاهر ارتقاء الدول وتقدمها وتعبيرا

ً
عّد مظهرا

ُ
أسلفنا أن جودة األحكام ت

القانون البيانات  الديمقراطية التي ُيصطلح عليها بدولة الحق والقانون، ومن هذا املنطلق حدد

الواجب توفرها في األحكام القضائية، ورتب على عدم ذكر إحدى البيانات بطالن الحكم أو القرار، 

والتي نعتقد أنها من مظاهر جودة األحكام في نفس الوقت، وأهم هذه البيانات تعليل وتسبيب 

 وكما
ً
 سيأتي: األحكام، صياغة األحكام والطعن فيها، وسوف نحاول بيانها تباعا

: تعليل )تسبيب( األحكام: 
ً
ُيعّد تعليل األحكام من بين أهم الشروط األساسية لتحقيق الجودة في أوال

وهو األحكام القضائية وضمان إجراء محاكمة عادلة، بما يترتب عنهما من تحقيق لألمن القضائي، 

 ملجمل السلطات العامة، أن يستمع إلى الحجج 
ً
ُيشكل امليزة األساسية للقضاء، الذي عليه، خالفا

واملطالب املدلى بها أمامه وأن يصوغ أجوبته عليها على أساس املبادئ واألحكام القانونية، وأن يخضع 

 من خالل ذلك أعماله لرقابة الرأي العام. 
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لبيانات الواجب توفرها في األحكام القضائية، ورتب على عدم ومن هذا املنطلق حدد القانون ا

ذكر إحدى البيانات بطالن الحكم أو القرار وأهم هذه البيانات: التعليل الذي يعني اإلفصاح كتابة 

فهو سرد واستعراض  (33)في صلب الحكم عن األسباب الواقعية والقانونية الداعية إلى إصداره.

لنصوص القانونية واالجتهادات القضائية، التي اعتمدت عليها املحكمة في جميع الوقائع والحيثيات وا

 تكوين قناعتها وصدور أحكامها. 

وهذا ما وأشارت العديد من الوثائق الدولية إلى حق الشخص في سماع دعواه بشكل عادل، 

( من العهد الدولي 14/1واملادة ) (34)من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 10نصت عليه املادة 

( من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لسنة 6/1وكذا املادة ) (35)للحقوق املدنية والسياسية،

لها بقولها إن "الحق  وقد فسرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان هذه الفقرة في قرارها (36).1950

 إال
ً
  بمحاكمة عادلة... ال يمكن أن يكون فّعاال

ً
أي إذا حظيت  إذا كانت املالحظات "مســــــموعة" فعليا

 (37)بدراسة فعلية من قبل املحكمة التي تنظر في الدعوى".

( من قانون املرافعات املدنية 159كما أشارت له أكثر قوانين املرافعات املدنية، ومنها نص املادة )

ملة على األسباب التي ُبنيت عليها وأن . يجب أن تكون األحكام مشت1العراقي النافذ التي جاء فيها "

. على املحكمة أن تذكر في حكمها األوجه التي 2 .تستند إلى أحدأسباب الحكم املبينة في القانون 

 حملتها على قبول أو رد االدعاءات والدفوع التي أوردها الخصوم واملواد القانونية التي استندت اليها".

اإلنسان "... أنه على الرغم من أن للمحكمة املحلية  وقد الحظت املحكمة األوروبية لحقوق 

هامش تقديري معين عند اختيار الحجج في قضية معينة وقبول األدلة الداعمة لطلبات األطراف، 

وجاء في حكم آخر "من الضروري أن (38)فإن السلطة ملزمة بتبرير أنشطتها بإعطاء أسباب لقراراتها".

 (39)م شامل لألدلة املقدمة وأن تحتوي على أسباب كافية".تستند القرارات املحلية إلى تقيي

تعليل الحكم أو وتتعدد األهداف املرجوة من وراء تعليل األحكام القضائية، إذ يرى البعض أن 

بنيان أسبابه هو أمر جوهري، ويهدف إلى تحقيق غرضين: عدالة فضلى ورقابة فعالة من قبل 

باشرة بحق التقاض ي، ل األحكام وظائف عديدة يتصل بعضها ملتعليأن ويرى آخر  (40)املحاكم العليا.

 بتعزيز 
ً
وأخرى تتصل بتطوير أداء املؤسسة القضائية أو بتطوير الدور االجتماعي للقضاء أو أيضا

وعلى أي حال ُيمكن القول أنأهم وظائف تعليل األحكام ما  (41)الشفافية واملساءلة والرقابة العامتين.

 يأتي:

أ. حماية القاض ي، حيث أن في تعليل األحكام حماية للقاض ي أو هيئة الحكم التي صدر الحكم عنها، 

فالتعليل يرفع الشبهات عن القضاة، ويؤكد شفافية ونزاهة األحكام، فهو الضمانة األساسية لحياد 

القاض ي وعدم انحيازه إلى أي من األطراف، فقد جاء في حكم للمحكمة األوروبية لحقوق 
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"..إن املحكمة كانت غير مدركة لـ "حقيقتين" تستند اليهما املحكمة األوروبية في قراراتها، االنسان

، 1977أولهما أن السيد )فان ديوال( كان رئيس محكمة اسييز حتى األول من تشرين األول من عام 

 لقسم النيابة العامة في بروكسل املسؤول عن محاكمة املدعي )
ً
ثانيهما أنه قد (، و Piersackورئيسا

 في اإلجراءات"،
ً
 معينا

ً
 مما يقدح في الحياد الواجب. (42)مارس بصفته هذه في الواقع دورا

حماية املتقاضين، وهو الوسيلة الفعالة لتالفي الظلم وتحقيق العدالة واإلنصاف، وتقريب ب.   

الدعوى بأهميةالحل الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية. إذ أن التعليل يؤدي إلقناع أطراف 

الذي تضمنه الحكم القضائي، ويجعلهم مقتنعين بعدالة املحكمة، ويؤدي لزرع الثقة في القضاء 

 .كسلطة والقضاة كأشخاص. وكل هذه النتائج يترتب عنها بطبيعة الحال تحقيق األمن القضائي

على أهمية هذه الوظيفة، إذ أن الحق باللجوء إلى  (43)وقد شدد بعض الفقهاء الفرنسيين

املحكمة ومعه حق الدفاع يكونان بمثابة "صدفة فارغة" و"ضمانة وهمية محضة" ما لم تدرس 

 إذا سمحنا للمحكمة 
ً
 لوائح الخصوم ولم ترد على ادعاءاتهم. وهذا ما يحصل حكما

ً
املحكمة فعليا

 قاضين.بأن ال ترد على اإلدالءات املقدمة من املت

ج. تمكين جهة القضاء العليا من ممارسة حقها في الرقابة، إذ أن إلزامالقضاة بتسبيب األحكام، 

يترتب عنه تيسير وتسهيل مهمة املحاكم األعلى درجة في الرقابة على أحكام املحاكم األقل درجة، 

، أو كان
ً
ت أجزاؤه متناقضة وتصحيحها والرقابة عليها. فكل حكم ال يتضمن التعليل، أو كان ناقصا

 فان تقدير مدى صحة وسالمة الحكم القضائي 
ً
مصيره النقض. ومن ثم إذا كان التعليل واضحا

الذي تضمنه من قبل املحكمة االعلى يكون أيسر، ومن شأن هذا العامل أن يزيد من تعميق الثقة في 

 منظومة العدالة بالشكل الذي من شأنه تحقيق األمن القضائي. 

حكم للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التأكيد على أنه "... ينبغي لقرارات املحاكم وقد جاء في 

والهيئات القضائية أن توضح بشكل كاف األسباب التي تستند إليها. وقد يختلف مدى تطبيق واجب 

 لطبيعة القرار ويجب تحديده في ضوء ظروف القضية. على الرغم من أن املادة 
ً
إبداء األسباب تبعا

لزم املحاكم بتقديم أسباب لقراراتها، إال أنه ال يمكن فهمها على أنها تتطلب إجابة مفصلة 6/1)
ُ
( ت

لكل حجة. وهكذا، عند رفض االستئناف، يجوز ملحكمة االستئناف، من حيث املبدأ، أن تؤيد 

راف من ببساطة أسباب قرار املحكمة االبتدائية، واألخيرة تلتزهم بدورها بتقديم أسباب تمكين األط

 (44)االستخدام الفّعال ألي حق قائم في االستئناف".

د. توحيد األحكام القضائية، إذ ما يزيد من أهمية التعليل ما يقوم به من وظيفة في األحكام الفاصلة 

في الدعوى، فهو الوسيلة التي تساعد على توحيد األحكام القضائية، إذ على الرغم من اختالف 

 في األحك
ً
 واحدا

ً
 وتسلسال

ً
 منطقيا

ً
ام، إذ يشير القاض ي القضايا وتباين وقائعها، نجد أن هنالك ترابطا
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إلى وقائع القضية قبل تكييفها وإضفاء الوصف القانوني املناسب لها واستنتاج النتائج القانونية التي 

 .تؤدي إلى منطوق حكم متناسب مع األجزاء السابقة

ه. تعزيز الدور االجتماعي للقضاة، يعمل التعليل على تعزيز ثقة الرأي العام بعدالة وموضوعية 

األحكام القضائية، ومن ثم تعزيز الثقة بالسلطة القضائية، وترى املحكمة األوروبية وشفافية 

 لحقوق االنسان 
ً
 أساسيا

ً
 ضد التعسف، وهو من هذه الزاوية ُيعّد مرتكزا

ً
 ضامنا

ً
أنالتعليل يلعب دورا

 أحد أركان املج
ً
تمع لترسيخ ثقة الرأي العام بعدالة موضوعية وشفافية القضاء، مما ُيشكل حكما

أن االتفاقية ال تشترط على املحلفين إعطاء أسباب لقرارهم وأن الديمقراطي، فقد جاء في حكم لها "

( ال تحول دون محاكمة املدعى عليه من قبل هيئة محلفين عادية حتى في حالة عدم تقديم 6املادة )

ون املتهم، والجمهور أسباب للحكم. ومع ذلك، ولكي يتم تلبية متطلبات املحاكمة العادلة، يجب أن يك

بالفعل، قادرين على فهم الحكم الذي صدر؛ وهذا ضمان حيوي ضد التعسف. كما الحظت 

املحكمة في كثير من األحيان، فإن سيادة القانون وتجنب السلطة التعسفية مبدأين أساسيين 

قضائي موضوعي لالتفاقية، وفي املجال القضائي، تعمل هذه املبادئ على تعزيز ثقة الجمهور في نظام 

 (45).وشفاف، وهو أحد أسس املجتمع الديمقراطي"

وبتطبيق ما تقدم على األحكام الصادرة من القضاء اإلداري في العراق، فأننا نجد أنها تحوي  

 على أسبابها وعللها، إال أن فيها مشكلة واضحة في الصياغة، وهذا ما سوف نبينه في الفقرة اآلتية.

: صياغة األحكام: 
ً
 ثانيا

ً
 خاصا

ً
 أهمية املقومات املوضوعية للحكم وبياناته، فأن هنالك أسلوبا

ً
فضال

لصياغة األحكام القضائية وقواعد معينة تحكم هذه الصياغة، إذ تعتمد هذه الصياغة على الحس 

هن بشخص السليم والثقافة القانونية واللغوية لكل قاٍض. بعبارة أخرى "فاللغة القضائية ترت

 (46)القاض ي وتتأثر بجوانب شخصيته وتكوينه العلمي القضائي والثقافي".

 
ً
 في الفاظه، جليا

ً
 عن فكر القاض ي يقتض ي أن يكون واضحا

ً
والحكم القضائي باعتباره تعبيرا

عّد الدقة والبساطة 
ُ
 في مبانيه. وكل ذلك يعتمد بال ريب على لغة القضاء، التي ت

ً
في معانيه، حاسما

عّبر عن حقائق قانونية أو والوضو 
ُ
ح من أهم خصائصها، ولغة القضاء لغة اصطالحية خاصة، ت

 عن األفعال املحظورة والجزاءات املترتبة على 
ً
عّبر أيضا

ُ
حقائق طبيعية واجتماعية، كما أنها ت

 (47)ارتكابها، وتتسع كذلك لتعبر عن أدق العمليات الذهنية التي تؤدي إلى نتيجة معينة. 

دم هنالك قواعد خاصة يقتض ي احترامها عند صياغة الحكم القضائي، يمكننا على ما تق

 (48)تلخيصها بما يأتي:

 .أ. الوضوح واختيار العبارات املناسبة إليضاح الفكرة، من خالل توخي الدقة في املفردات املستعملة

فدور القضاء هو نقل النص التشريعي أو أي قاعدة قانونية تتصف بالعمومية، من العمومية إلى 
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ً
التخصيص، ومن التجريد إلى التطبيق، وذلك بحكم قضائي ذا لغة واضحة محددة، ال تفتح مجاال

 (49)للتأويل أو االحتمال.

لك العبارات املعقدة بحجة ب. تجنب األلفاظ واملصطلحات املهجورة أو املبتكرة والفضفاضة وكذ

الفصاحة وإبراز املعرفة باللغة. فاملسألة في صياغة األحكام ليست مسألة آداب لغوية وإنما هي 

مسألة صياغة قانونية وايصال الفكرة بلغة علمية باستخدام املصطلحات املطلوبة باللغة التي 

 ُيكتب فيها الحكم.

فالغموض واالبهام في لغة األحكام من عيوب  .لتأويلج. عدم استخدام عبارات تسمح باالستنتاج وا

 عن أنهما ُيعدان من أسباب إلغاء الحكم عند الطعن فيه. والوضوح في أسباب 
ً
الصياغة فضال

الحكم أحد االعتبارات املهمة لبث الطمأنينة في نفوس الخصوم، والوضوح في عبارات األسباب هو 

ة وما انتهت اليه من قضاء، وهي السبيل إلىإعمال الذي ُييسر سبل الوقوف على عقيدة املحكم

 (50)محكمة التمييز رقابتها عليها.

د. اإلجمال والتعميم: ُيعّد اإلجمال والتعميم من قبيل عدم الوضوح الذي قد يؤدي إلى املساس 

بصحة أسباب الحكم، فاإليجازأو اإلجمال أو التعميم أو التجهيل يعيب صياغة الحكم ويفض ي به 

إذ على القاض ي أال يخرج عن موضوع القضية واملسائل القانونية املثارة، فالحكم (51)قصور.إلى ال

 للمواقف الفقهية والقضائية على اختالفها وأنواعها من تلك 
ً
 أو عرضا

ً
 قانونيا

ً
القضائي ليس بحثا

 عليه.  املسائل، وإنما هو فصل في نزاع واإلجابة على املطالب وفق القواعد القانونية التي تنطبق

وعلى أي حال نرى أهمية العمل على ترصين صياغة األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري في 

العراق، فهو أمر يقتض ي التركيز عليه باعتباره من شروط جودة األحكام القضائية، واضعين في 

رّد في الشكل، فأن الحكم القضائي ُيرّد في علم القانون و 
ُ
األحكام االعتبار كما أن الدعوى قد ت

 للعيوب
ً
صيبه دون سبب القضائية أيضا

ُ
 .في الصياغة التي قد ت

:الطعن في الحكم الصادر )التقاض ي على درجتين(:
ً
 ثالثا

ُيعّد الحق في الطعن باألحكام، من أهم شروط وضمانات املحاكمة العادلة، التي تهدف 

قبل الجهات القضائية  لتحقيق الجودة في األحكام القضائية من خالل تصحيحها ومراجعتها من

 يجب أن تتوفر 
ً
 وعادال

ً
العليا، ومدخل الزم لضمان األمن القضائي. فحتى يكون القضاء ناجزا

للمتقاض ي جملة من الضمانات أهمها حق التقاض ي على درجتين. ويجد هذا املبدأ أساسه في نص 

ى "لكل شخص أدين ( من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، التي تنص عل14/5املادة )

عيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب 
ُ
بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما ت

 الذي حكم به عليه".
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والتقاض ي على درجتين يعني إتاحة الفرصة للخصم الذي صدر ضده حكم من محكمة درجة 

بكافة عناصره الواقعية والقانونية  أولى يمّس بحقوقه وحرياته أو يضر بها، أن ُيعيد طرح موضوعه

مرة ثانية أمام محكمة الدرجة الثانية، لتفصل فيها من جديد، إما بإقراره وتأييده وإما بنقضه 

وإبطاله، على أن تكون املحكمة الثانية أعلى من األولى. وإعادة طرح موضوع الدعوى يهدف إلى 

 وأوسع خبرة، مما سيمكنهم مراجعته وفحصه مّرة ثانية، إذ أن قضاة الدرجة الثا
ً
نية هم أكثر عددا

 من تعديل حكم قضاة الدرجة األولى وتصحيح أخطائه ونقائصه.

 ملصالح املتقاضين، إذ 
ً
 أساسيا

ً
وتبرز أهمية مبدأ ازدواج درجة التقاض ي، في كونه ُيشكل ضمانا

ن الخصم الذي لم يستطع الدفاع عن نفسه أو لم يستكمل أوجه دفاعه أمام 
ّ
محكمة الدرجة ُيمك

 وأكثر خبرة 
ً
االولى من إعادة عرض النزاع أمام محكمة أخرى أعلى درجة تتشكل من قضاة أكثر عددا

 فتطمئن نفسه إلى عدالة الحكم الذي سيصدر.

 للمصلحة العليا للعدالة )حسن سير العدالة(، وذلك من خالل إعادة 
ً
كما أنه ُيشكل ضمانا

ئع، واعتماد تفسير جديد للنصوص القانونية املطبقة في محكمة الدرجة الثانية تكييف الوقا

القضية املعروضة على أنظار املحكمة، والبحث في مدى سالمة ونزاهة األحكام والقرارات القضائية. 

من جهة أخرى إن للتقاض ي على درجتين جانب وقائي على اعتبار أن قضاة الدرجة األولى سُيقبلون 

د والعناية بأحكامهم والتأني في إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها والحالة تلك على مضاعفة الجهو 

 من محاكم الدرجة الثانية.

 لهذا املبدأ تنقسم املحاكم في هرم القضاء اإلداري في العراق إلى محاكم درجة أولى تنظر 
ً
وإعماال

اء املوظفين، في النزاع ألول مرة، وهي كل من محكمة )محاكم( القضاء اإلداري ومحكمة )محاكم( قض

 ومحكمة درجة ثانية تنظر في النزاع للمرة الثانية، وهي املحكمة اإلدارية العليا.

والتقاض ي على درجتين في العراق هو حق، وال ُيقبل الطعن في األحكام إال ممن خسر الدعوى وال 

 صريحا ًأمام املحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل،
ً
وهو  (52)ُيقبل ممن أسقط حقه اسقاطا

 من ضمانات حق التقاض ي، ولقد أقر املشرع في هذا اإلطار وملزيد التأكيد على األخذ 
ً
ما ُيشكل ضمانا

به، والتأكيد على أهميته بأن املدة املعينة ملراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم 

ا برد عريضة الطعن إذا مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقض ى املحكمة من تلقاء نفسه

كما أكد املشرع على أن القرارات التي تصدر أثناء سير املرافعة  (53)حصل بعد انقضاء املدة القانونية.

وال تنتهي بها الدعوى ال يجوز الطعن فيها إال بعد صدور الحكم الحاسـم للدعوى كلها عدا القرارات 

 بمقتض ى القانون.
ً
بيح تمييزها اســتقالال

ُ
 (54)التي أ
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وال جدال في أن إنشاء املحكمة اإلدارية العليا في العراق بموجب قانون التعديل الخامس لقانون 

كان بداية اكتمال القضاء اإلداري في العراق من حيث  2013لسنة  17مجلس شورى الدولة رقم 

 /2املؤسسات، إذ نصت املادة )
ً
شكل املحكمة اإلدارية -رابعا

ُ
العليا في بغداد أ( من القانون على "ت

( أربعة 4( ستة مستشارين و )6وتنعقد برئاسة رئيس املجلس أو من يخوله من املستشارين وعضوية )

 مستشارين مساعدين يسميهم رئيس املجلس".

مارسها محكمة التمييز االتحادية املنصوص 
ُ
مارس املحكمة اإلدارية العليا االختصاصات التي ت

ُ
وت

عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء  1969( لسنة 83املدنية رقم )عليها في قانون املرافعات 

وتختص املحكمة اإلدارية العليا بالنظر في الطعون املقدمة على  (55)االداري ومحكمة قضاء املوظفين.

 (56)القرارات واألحكام الصادرة عن محكمة القضاء اإلداري ومحاكم قضاء املوظفين.

ام القضاء اإلداري كانت تنظر منذ بداية إنشاء القضاء اإلداري في مع اإلشارة إلى أن أحك 

العراق على مرحلتين، فقد كانت األحكام الصادرة عنه، سواء من محكمة القضاء اإلداري أم من 

ميز أمام الهيئة العامة ملجلس شورى الدولة 
ُ
محكمة قضاء املوظفين )مجلس االنضباط العام(، ت

 .1989منذ عام 

، وكان من 2005لسنة  30تم إنشاء املحكمة االتحادية العليا بموجب قانونها رقم  2005في عام 

 في أحكام محكمة القضاء 
ً
بين االختصاصات التي نص عليها القانون املذكور اختصاص النظر تمييزا

اإلداري، في حين استمرت الهيئة العامة في املجلس بنظر الطعون في أحكام مجلس االنضباط العام 

 محكمة قضاء املوظفين( ولغاية صدور قانون التعديل الخامس سابق الذكر.)

 :الخاتمة

إن جودة القضاء من بين املوضوعات املهمة اليوم، والتي ال مناص من البحث فيها، خاصة 

وأنها تتداخل مع موضوعات أخرى مهمة، كاألمن القانوني/القضائي، وال ضامن لجودة القضاء أكثر 

الولوج إلى العدالة، وال جدال في أن إتاحة الولج إلى العدالة ال يكفي لوحده لضمان جودة من إتاحة 

 القضاء بل يجب كذلك حصول القضاء على مستوى مقبول من ثقة املواطنين في نظام العدالة.

والثقة في النظام القضائي هو ما يعكس املستوى العالي من الجودة في النظام القضائي، وهو 

غاية األهمية، إذ أن مرفق القضاء هو املرفق الوحيد املختص بتقديم العدالة من دون أي أمر في 

بديل، ومن دون إمكانية ولوج القطاع الخاص له، فإذا كان ُيمكن لألفراد االستغناء عن خدمات 

اص بعض املرافق التي ال تنال على ثقتهم، مثل مرافق الصحة والتعليم والنقل، والتي بات القطاع الخ
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 على تقديمها وربما بجودة أكبر، فإن مرفق القضاء حتمي، وليس لألفراد بديل عنه، بل 
ً
اليوم قادرا

 وُيمكن القول أن انعدام الثقة فيه ذا عواقب كارثية تطعن في سيادة القانون في الدولة. 

، أي ومن ثم فأن الجودة العمل القضائي ُيراد بها تحسين مستوى أدائه ورفع نسبة الثقة فيه

محاكمة عادلة، بأقل تكلفة، وبحياد تام للقاض ي، مع سهولة الوصول إلى املعلومة القضائية، أما 

 
ً
الجودة في الحكم القضائي فهي مجموعة السمات والخصائص التي يتصف بها الحكم ليكون قادرا

 ولة.على تلبية حاجة األفراد من اللجوء إلى القضاء، أي استصدار أحكام جيدة وفي آجال معق

 املقترحات:ومن جماع ما تقدم توصلنا إلى جملة من 

. الدعوة إلى ضرورة قانون خاص للمرافعات اإلدارية، تتلمس طبيعة وخصوصية املنازعة 1

االدارية، تختلف عن قوانين املرافعات التي تطبق على املنازعات العادية، لضمان جودة 

تعقيد والروتين، مع إمكان االستعانة األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري بعيدة عن ال

 املنصوص عليها في قوانين املرافعات املدنية عند الضرورة.بقواعد اإلجراءات 

. إكمال تشكيالت القضاء اإلداري في العراق، على وفق ما أشار له قانون املجلس، وإنشاء 2

، خاصة وأن املحاكم التي نص عليها القانون لرفع العبء عن املحكمتين املوجودتين ح
ً
اليا

األحكام الصادرة عن القضاء تكامل املرفق من بين أهم مؤشرات جودته، ومن ثم جودة 

 اإلداري في العراق.

. تقليص آجال املرافعات أمام القضاء اإلداري لضمان سرعة الفصل في املنازعة،والعمل على 3

ملحاكم من جهة، ووضع صدور األحكام في غضون فترة زمنية معقولة. مما يقتض ي زيادة عدد ا

 قانون خاص باملرافعات اإلدارية من جهة أخرى.

. ضرورة احتواء جميع األحكام الصادرة عن محاكم القضاء اإلداري على أسبابها، أي تعليل 4

األحكام واإلفصاح كتابة في صلب الحكم عن األسباب الواقعية والقانونية الداعية إلى 

 م القضائية وضمان إجراء محاكمة عادلة.إصداره، لتحقيق الجودة في األحكا

. العمل على ترصين صياغة األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري في العراق، من خالل إدخال 5

قضاة املحكمة في دورات تطويرية في فن الصياغة، إذ أن الصياغة الرصينة والدقيقة 

 لألحكام ُيعّد من بين شروط جودة األحكام القضائية. 

جودة األحكام القضائية ال تنفصل عن جودة مرفق القضاء نفسه، ومن ثم يجب السعي إلى . إن 6

تحسين جودة القضاء اإلداري من حيث تهيئة املباني املناسبة، وحسن تعامل القضاة 

والعاملين في املرفق مع املواطنين، وحماية حقوق املحامين وتسهيل ممارستهم لعملهم وغير 

عّد م
ُ
 ن معايير الجودة في العمل القضائي.ذلك من جوانب ت
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 :الهوامش
                                           

الضرورة املالية تنطلق من إن أخطاء الجودة تعبر عن تبذير يؤدي إلى ارتفاع سعر التكلفة وانخفاض األرباح واملنافسة للمؤسسة،  -1

 
ً
الضرورة التقنية ومؤداها ان الجودة تساهم اما الضرورة التجارية فمؤداها ان الجودة تعتبر أساس قدرة املؤسسة التنافسية، وأخيرا

في التحكم الجيد في التقنيات وذلك بتوحيد طرق التصنيع وتحسين األساليب وإجراءات املراقبة. للمزيد راجع: نسرين محمد عبد 

نية في قطاعي البنوك والتأمين املحمود، العالقة بين إدارة الجودة الشاملة ومجاالت إدارة املوارد البشرية وأثرها على األداء )دراسة ميدا

 .18-19، ص 2004في األردن، رسالة ماجستير في تخصص إدارة أعمال، جامعة اليرموك، 
2Garvin, D.A. (15 October 1984). "What Does "Product Quality" Really Mean?". MIT Sloan  - 

Management Review, Massachusetts Institute of Technology. Retrieved 29 November 2017. 
 .18علي السلمي، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لأليزو، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص  -3
، دار صفاء 1محمود حسين الوادي، حسين محمد سمحان عبد هللا إبراهيم نزال، إدارة الجودة الشاملة في الخدمات املصرفية، ط -4

 .20، ص2010والتوزيع، عمان،  للنشر
 63، ص2008مدحت أبو النصر، أساسيات إدارة الجودة الشاملة، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر،  -5
 .17، ص2009، دار وائل للنشر، 2وجهة نظر، ط –د. عمر وصفي، مدخل إلى املنهجية املتكاملة إلدارة الجودة  -6
باملكتب الوطني للمعايير، وهو مختبر معايير القياس  1988وعام  1901( املعروف بين عام ISTNاملعهد الوطني للمعايير والتقنية ) -7

قدرة وهي وكالة غير اعتيادية إلدارة التجارة في الواليات املتحدة. ومهمة املعهد الرسمية تتمثل في تشجيع االبتكار بالواليات املتحدة وال

اس واملعايير والتقنيات في السبل التي تعزز األمن االقتصادي وتحسين نوعية الحياة. التنافسية الصناعية من خالل تطوير علم القي

 https://ar.wikipedia.orgمتاح على املوقع االلكتروني: 
8I, p5, -QM-National Institute of Standards and Technology, NIST Quality Manual for Measurement Services, NIST - 

available at:  

v11_controlled_and_signed.pdf-i-.nist.gov/sites/default/files/documents/2019/04/09/nist_qmhttps://www 
( هيئة معايير وطنية، امانتها 164هي املنظمة الدولية للتوحيد القياس ي، وهي منظمة دولية غير حكومية مستقلة تضم في عضويتها ) -9

تبادل املعرفة وتطوير املعايير الدولية الطوعية القائمة على التوافق في السوق والتي ب-من خالل أعضائها -العامة في جنيف. وهي تقوم 

 للتحديات العاملية. وموقعها الرسمي هو: 
ً

 us.html-https://www.iso.org/aboutتدعم االبتكار وتوفر حلوال
، 2010نظام إدارة الجودة الشاملة واملواصفات العاملية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان األردن،فتحي أحمد يحيا العالم،  -10

 .27ص
د. ثاني بن سالم مبارك العامري، دور التفتيش القضائي في تحقيق الجودة في عمل القضاء، ورقة عمل مقدمة إلى االجتماع الثالث  -11

، املركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، 2019القضائي في الدول العربية، نيسان  والعشرين لرؤساء إدارات وأجهزة التفتيش

 .3لبنان، ص –بيروت 
 .64، منشاة املعارف، االسكندرية، ص1د. ابراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، ج - 12
 .59د. محمود سعد عبد املجيد، اصول املسؤولية عن األعمال القضائية، املكتب الفني للموسوعات القانونية، االسكندرية، ص - 13
 ( من قانون املرافعات املدنية العراقية النافذ. 155املادة ) -14
 12عهد الوطني للدراسات القضائية، بشرى النية وسعيد األخضر، تقرير حول ندوة "جودة الخدمات وتقييم عمل املحاكم"، امل -15

 topic-http://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t59، متاح على املوقع االلكتروني:2003آيار  13و
لوزارة العدل في فيتنام مكلفة بتنفيذ بعض الدول تستعمل مصطلح االمن القضائي للداللة على قوة خاصة لألمن القضائي تابعة  -16

األحكام القضائية، ويعني االمن القضائي في كندا نظاما مبتكرا للمساعدة القضائية، وقد يقصد باألمن القضائي في دول أخرى 
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لمؤتمر الثالث املجموعات املكلفة بحراسة املحاكم. عبد املجيد غميجة، مبدا االمن القانوني وضرورة االمن القضائي، ورقة مقدمة ل

 .17، ص2008اذار  28عشر للمجموعة االفريقية لالتحاد العاملي للقضاة، الدار البيضاء، 
 العوامل التكوينية والوازع األخالقي املتمثل في أن الشرط األخالقي في القضاء هو روح اعمل القضائي،  -17

ً
تشمل العوامل الذاتية كال

مكانيات املادية ونقص وسائل العمل من جهة، وتفش ي ظاهرة االستهانة بالقانون وبروز من اما العوامل املوضوعية فتشمل ضعف اإل 

دواعي الشك في الحصول على الحق، او الوصول إلى الغاية، وعدم وجود الثقة في الجهاز القضائي. للمزيد راجع: د. عبد املجيد لخذاري 

 وما بعدها. 396وفطيمة بن جدو، نفس املرجع، ص 
 .397ملجيد لخذاري وفطيمة بن جدو، مرجع سابق، صد. عبد ا -18
 .7، ص2006جمعية العدالة: األمن القضائي في جودة األحكام، دار القلم، املغرب،  -19
 .77، ص2011، دفاتر محكمة النقض، املغرب، 19محمد الخضراوي، األمن القضائي من خالل املجلس األعلى، العدد  -20
 https://www.hjc.iq/view.3646/ي، متاح على املوقع االلكتروني: عامر حسن شنتة، األمن القضائ -21
عالقة تكامل، مجلة الشهاب، معهد العلوم اإلسالمية/  –د. عبد املجيد لخذاري وفطيمة بن جدو، األمن القانوني واألمن القضائي  -22

 .395، ص2018زيران ، ح2، عدد4جامعة الوادي، مجلد 
محمد املجدوبي االدريس ي، تحوالت االجتهاد ومتطلبات ضمان األمن القضائي، املؤتمر الثاني لرؤساء املحاكم العليا في الدول  -23

 .58، ص 2011سبتمبر  17،18،19العربية، دفاتر محكمة النقض، العدد 
 .16عبد املجيد غميجة، مرجع سابق، ص -24
 من القضائي، مرجع سابق.عامر حسن شنتة، األ  - 25
وما بعدها، حمدي ياسين عكاشة،  509، ص 1994، 1للمزيد ينظر: د. رمضان بطيخ، القضاء اإلداري، دار النهضة العربية، ط - 26

 .449، ص1997املرافعات اإلدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
 .19، ص2013وجودة األحكام، دار القلم بالرباط،  الشراكة من أجل التغيير، األمن القضائي -27

( من القانون على "يراعي مجلس االنضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون أصول املحاكمات /15تنص املادة ) -28
ً
خامسا

 الجزائية وبما يتالءم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية".
رافعات املدنية العراقي النافذ على "تكون املرافعة علنية إال إذا رأت املحكمة من تلقاء نفسها أو ( من قانون امل61/1اذ تنص املادة ) -29

 بناء على طلب احد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة لآلداب ولحرمة النساء".
، 1977، )حزيران( 9لعلوم اإلدارية، العدد األول، السنة د. أحمد كمال الدين موس ى، طبيعة املرافعات اإلدارية ومصادرها، مجلة ا - 30

 .9ص
 .22الشراكة من أجل التغيير، مرجع سابق، ص 31
 .253، ص1985ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، دار املطبوعات الجامعية، القاهرة،  -32
 د. أحمد النويض ي، مراقبة أداء املحاكم ونشر األحكام القضائية، متاح على املوقع االلكتروني:  -33

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t1067-topic 
ّ إنسان، على قدم املس10تنص املادة ) -34  ( من اإلعالن على " لكل 

ٌ
ة
َّ
 مستقل

ٌ
نظر قضيَته محكمة

َ
اواة التامة مع اآلخرين، الحقُّ في أن ت

ه إليه". وجَّ
ُ
ة تهمة جزائية ت ا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّ ، نظًرا ُمنصًفا وعلنيًّ

ٌ
 ومحايدة

أية تهمة جزائية توجه إليه  ( من العهد على "الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في14/1تنص املادة ) -35

أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، 

 منشأة بحكم القانون".
معقولة، ( على "لكل شخص الحق في سماع محكمة مستقلة ونزيهة قضيته، بشكل عادل وعلني وضمن مهلة 6/1تنص املادة ) -36

 للفصل في حقوقه والتزاماته، ومسوغات التهمة الجزائية املوجهة إليه.".
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37- European court of human rights، case of Diplurans v. France،(Application no.  34553/97), 

STRASBOURG, 21 mars 2000 para 26. 
38 - European court of human rights, case of SUOMINEN v. FINLAND, (Application no. 37801/97), 

STRASBOURG, 1 July 2003, para 36. 
39 - European court of human rights, case of CARMEL SALIBA v. MALTA, (Application no. 24221/13), 

STRASBOURG, 29 November 2016, para 73. 
 .88واالثبات والتنفيذ، الجزء الرابع، رقم دوار عيد، موسوعة اصول المحاكمات المدنية د. إ -40
 .7، ص2014، تموز 19مجلة املفكرة القانونية، العدد بيرل الشويري، هذه هي الوظائف املنسية لتعليل األحكام،  -41

42 - European court of human rights, case of QUADRELLI v. ITALIE, (Application no. 28168/95), 

STRASBOURG,11 jankier 2000, para 6.  
43-Laurent Berthier et Anne-Blanding Cairo, “LA motivation des decisions de justice et la Convention euro 

penne des droits de home », Revue franchise de droit administrative (RFDA), no 4, juillet-août 2009, p. 

677 
44 - European court of human rights, case of HIRVISAARI v. FINLAND, (Application no. 49684/99), 

STRASBOURG, 27 September 2001, para 30. 
45 - European court of human rights, case of TAXQUET v. BELGIUM, (Application no. 926/05), 

STRASBOURG, 16 November 2010, para 90. 
، مؤسسات عبد الكريم بن عبد هللا للنشر والتوزيع، تونس، الكتاب بدون تاريخ، ص 2مصطفى احمد بلخيرية، رسالة القاض ي، ط -46

66. 
 ، متاح على املوقع االلكتروني: 18أشرف توفيق شمس الدين، أصول اللغة القضائية، ص  -47

https://profashrfshms.com. 
دراسة تحليلية في األحكام القضائية اللبنانية،  -د. سامي منصور، العيوب في صياغة الحكم القضائي ملزيد من التفاصيل ينظر:  -48

 منشور على املوقع االلكتروني: 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewResearchPage.aspx?id=46&language=ar 
 .18أشرف توفيق شمس الدين، أصول اللغة القضائية، مرجع سابق، ص -49
 .506، ص1986، دار الفكر العربي، القاهرة، 3د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب األحكام الجنائية، ط -50
، 131، رقم 2017لنقض في املواد الجنائية وطلب إعادة النظر، دار النهضة العربية، القاهرة، د. احمد فتحي سرور، الوسيط في ا -51

 .199ص
 .1969لسنة  83( من قانون املرافعات املدنية العراقي رقم 169املادة ) -52
 ( من نفس القانون.171املادة ) -53
 ( من نفس القانون.170املادة ) -54
 التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.ب( من قانون -رابعا/2املادة ) -55
 ( من نفس القانون.1-ج-رابعا/2املادة ) -56

 :قائمة املصادر
: الكتب باللغة العربية:

ً
 أوال

 ، منشأة املعارف، اإلسكندرية.1د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، ج .1

وطلب إعادة النظر، دار النهضة العربية، د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في النقض في املواد الجنائية  .2

 .2017القاهرة، 

 د. إدوار عيد، موسوعة أصول املحاكمات املدنية واإلثبات والتنفيذ، الجزء الرابع. .3
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 .2013الشراكة من أجل التغيير، األمن القضائي وجودة األحكام، دار القلم بالرباط،  .4

 .2006دار القلم، املغرب، جمعية العدالة: األمن القضائي في جودة األحكام،  .5

 .1997حمدي ياسين عكاشة، املرافعات اإلدارية في قضاء مجلس الدولة، منشاة املعارف، اإلسكندرية،  .6

 .1986، دار الفكر العربي، القاهرة، 3د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب األحكام الجنائية، ط .7

 .1994، 1د. رمضان بطيخ، القضاء اإلداري، دار النهضة العربية، ط .8

علي السلمي، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لأليزو، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  .9
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Parliament's evaluation of public policies: 
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 () رشيد المدور 

 دكتور في الحقوق

     أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية

 الدار البيضاء/المغرب. -جامعة الحسن الثاني 

rachid.medouar@univh2c.ma 

 
 19/05/2020 تاريخ القبول للنشر:          13/05/2020 :ستالمريخ االتا

******* 
 ملخص:

إسناد صالحية "تقييم السياسات العمومية"  2011من مستجدات الدستور املغربي لسنة  

للبرملان، وهو إسناد يتغيى التخفيف من الطابع الرئاس ي للملكية واالتجاه بها نحو طابع برملاني، من 

تبر خالل إشراك البرملان، باعتباره سلطة تشريعية، في رسم السياسات العمومية. وبهذا املعنى، يع

آلية لتحقيق مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة. ويأتي لتكريس املفهوم املرن لفصل السلط القائم على 

توازنها وتعاونها، ويأتي أيضا، لتجسيد ملفهومي الديمقراطية املواطنة والتشاركية، كما يعتبر مقوما 

ها: الجلسة السنوية للحكامة الجيدة. وقد وضع املشرع الدستوري جملة من اآلليات لتفعيله، من

ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وعرض رئيس الحكومة أمام البرملان الحصيلة املرحلية، 

والجلسة الشهرية املخصصة لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة، ومناقشة البرملان لتقارير عدد من 

ى البرملان في السنة الثانية املؤسسات الدستورية، ودسترة وجوب عرض قوانين تصفية امليزانية عل

التي تلي تنفيذها، كما أن عددا من املؤسسات الدستورية تكون رهن طلب البرملان ملساعدته في تقييم 

السياسات العمومية.  وكان من اإلشكاالت التي أنتجتها املمارسة البرملانية، إشكالية مناقشة أعضاء 

لى تلك املناقشة، هل تتم في جلستين مشتركتين البرملان لعرض رئيس الحكومة ورد هذا األخير ع

ملجلس ي البرملان أم في جلستين خاصتين بكل منهما؟ وقد تبين أن ممارسة ذلك في جلسات مشتركة 

 مخالف للدستور. 

                                           
  :د . رشيد املدورc.ma2rachid.medouar@univh 
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 السلطة التشريعية ;تقييم السياسات العمومية ;البرملان :املفتاحيةالكلمات 

Abstract:   

Morocco's 2011 constitution reaffirms the power to 'evaluate public policies' 

of parliament, a mandate that changes the presidential nature of ownership and its 

tendency towards a parliamentary character, by involving parliament, as a 

legislative authority, in public policy-making. In this sense, it is a mechanism for 

achieving the principle of linking responsibility to accountability. It comes to 

enshrine the flexible concept of separation of power based on its balance and 

cooperation, and also to embody the concepts of citizenship and participatory 

democracy, as well as the embodiment of good governance. The constitutional 

legislator has put in place a number of mechanisms to activate it, including: the 

annual session to discuss and evaluate public policies, the prime minister's 

presentation to Parliament of the interim outcome, the monthly session devoted to 

policy questions, the parliamentary debate on the reports of a number of 

constitutional institutions, and the need for budget liquidation laws to be presented 

to parliament in the second year following its implementation, and a number of 

constitutional institutions are subject to parliament's request to assist him in 

assessing public policies. One of the problems produced by parliamentary practice 

was that of members of Parliament discussing the Prime Minister's presentation 

and the latter's response to that debate, whether it took place in two joint sessions 

of the Houses of Parliament or in their own sessions? The practice of doing so in 

joint meetings has proved unconstitutional. 

key words: Parliament; Public Policies Evaluation; legislature 

 

 مقّدمة:   

جاءت دسترة صالحية البرملان في تقييم السياسات العمومية باعتباره اختصاصا جديدا له في 

  :، والتي تميزت بثالث سمات رئيسة2011سياق املراجعة الشاملة للدستور املغربي سنة 

فبراير"، الذي كان  20تميزت بكونها جاءت إثر الحراك الشعبي املعروف بحركة "فمن جهة أولى، 

  .االنتقال إلى "ملكية برملانية" ووضع دستور جديد على أسس ديمقراطية أهم مطالبه

بمثابة خارطة طريق لإلصالح  2011ومن جهة ثانية، كان الخطاب امللكي للتاسع من مارس 

أعلن فيه عن املرتكزات السبعة لهذا اإلصالح، ويهمنا هنا أن نشير إلى الدستوري املنشود؛ ألن امللك 

املرتكز الرابع الذي نص بنده األول على توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة 

وتحديث املؤسسات وعقلنتها، من خالل إقامة برملان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس 
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دارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويل البرملان اختصاصات جديدة، كفيلة النواب مكانة الص

  .بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية

ومن جهة أخيرة، تميزت تلك املراجعة الدستورية باملنهجية التشاركية في إعدادها؛ حين قرر 

، هي األولى من نوعها في تاريخ امللك محمد السادس تكوين لجنة استشارية خاصة ملراجعة الدستور 

املراجعات الدستورية املغربية، ودعاها "إلى اإلصغاء والتشاور مع املنظمات الحزبية والنقابية، ومع 

وفي هذا  ".الفعاليات الشبابية، والجمعوية والفكرية والعلمية املؤهلة، وتلقي تصوراتها في هذا الشأن

مذكرة، حرص عدد من األحزاب السياسية  200ر من الصدد، تلقت هذه اللجنة االستشارية أكث

واملركزيات النقابية وجمعيات املجتمع املدني على تضمينها مطلب إسناد وظيفة جديدة إلى البرملان هي 

تقييم السياسيات العمومية، وهو ما استجاب له املشرع الدستوري بشكل جلي، بدليل أن موضوع 

ة، على نحو غير معهود في الدساتير السابقة؛ إذ تم تناوله "السياسات العمومية" أصبح حاضرا بقو 

، لدرجة أن بعض الباحثين اعتبره "دستورا للسياسات العمومية". 2011في سبعة فصول من دستور 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الدستور أتى بمستجدات أساسية بصفة خاصة، على مستوى العالقة بين 

  .عموميةاملؤسسة التشريعية والسياسات ال

ت القناعة بأن "تقييم السياسات العمومية" لم يكن مجرد  وفي ضوء هذه السمات املميزة، تقوَّ

وظيفة تقنية محايدة تنضاف إلى وظائف البرملان، وإنما هو صالحية تنطوي على أبعاد دستورية 

بر أغوار هذا كبرى وعلى دالالت سياسية عميقة؛ وألجل ذلك، فإن االجتهاد في هذه املقالة يتوخى س

اإلسناد؛ إلبراز تلك األبعاد والدالالت، وبيان اآلليات الدستورية التي وضعها املشرع لتفعيل هذا 

االختصاص الجديد، إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ثم إلقاء الضوء على بعض اإلشكاليات 

 فضل.الدستورية املتعلقة بتقييم السياسات العمومية؛ من أجل ممارسة برملانية أ

 دالالت دسترة اختصاص البرملان بتقييم السياسات العمومية: األول املبحث 

ته التي درج عليها 
ّ
لقد كان الفتا املنهج الذي سلكه املشرع الدستوري عندما اختار، خالفا لسن

في الدساتير السابقة، أْن يجمع اختصاصات البرملان وصالحياته في فصل واحد، واألكثر إثارة من 

ليديين املنهج في هذا الفصل، أنه نّص على اختصاص جديد للبرملان، إضافة إلى االختصاصين التق

املتمثلين في التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة، هو اختصاص تقييم السياسات 

أّن البرملان يَصّوت على القوانين، ويراقب عمل  الدستور علىمن  70العمومية، وهكذا نص الفصل 

ّيم السياسات العمومية.
َ
 الحكومة، ويق

 املغربية تجاه نحو الطابع البرملاني للملكيةاملطلب األول: تقييم السياسات العمومية ودعم اال
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يتَعّين االنتباه إلى أن إسناد تقييم السياسات العمومية للبرملان ليس مجرد اختصاص جديد، 

وإنما هو آلية دستورية تندرج في صلب اإلصالح الدستوري الشامل الرامي إلى التخفيف من الطابع 

املغربي واالتجاه بها تدريجيا نحو طابع برملاني، ولعل أبرز إقرار الرئاس ي للملكية في النظام السياس ي 

" باعتبارها ُبعدا جديدا في توصيف نظام الحكم في البرملانيةدستوري لهذا التوجه هو إضافة سمة "

املغرب. وتعتبر هذه اإلضافة حدثا دستوريا تاريخيا بامتياز؛ إذ هي املرة األولى التي عمد فيها املشرع 

، إلى تعديل الفصل األول من الدستور الذي كان يكتفي في وصف 19621ري، منذ دستور الدستو 

نظام الحكم في املغرب بأنه نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، فأضاف في هذه املراجعة 

 الدستورية إلى هذا التوصيف ُبعًدا جديدا، يمثل بشكل ما استجابة ملطلب "امللكية البرملانية" الذي

فبراير"، وهكذا أصبح الفصل األول من الدستور ينص على  20رفعه وطالب به الحراك االجتماعي لـ "

واجتماعية"، وهو ما ترجمته  برملانيةأن "نظام الحكم باملغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية 

ط الناظم املراجعة الدستورية الشاملة ذاتها في فصول أخرى من الدستور، القاسم املشترك والخي

ملقتضياتها هو، كما سبقت اإلشارة، التخفيف من الطابع الرئاس ي للملكية في النظام السياس ي 

املغربي واالتجاه بها تدريجيا نحو طابع برملاني، وذلك من خالل اإلعالء من مكانة البرملان وتقوية 

ير السابقة مقارنة مع سلطاته في النظام السياس ي املغربي؛ لتجاوز مكانته "املتواضعة" في الدسات

الحضور املهيمن للملكية، وكذا إلعادة بعض التوازن املفقود في عالقة البرملان بالحكومة الناتج عن 

 "اإلفراط" في استعمال تقنيات "العقلنة البرملانية".

ومن اآلثار الشاهدة على هذا التحول، انتقال نظرة املشرع الدستوري للبرملان من اعتباره مجرد 

ة، كما كان عليه وضعه في الدساتير السابقة، إلى اعتباره "سلطة تشريعية" مستقلة ترتكز مؤسس

 على مقومات املشاركة في السلطة وتمتلك آليات ممارستها. 

وفي هذا السياق، يأتي إسناد اختصاص تقييم السياسات العمومية للبرملان، باعتباره اختصاصا 

دودة. فالبرملان املغربي نشأ في ظل تبني املشرع الدستوري جديدا، توسعة لصالحيات البرملان املح

لفلسفة "العقلنة البرملانية" من حيث هي "مجموعة من اآلليات الدستورية الرامية إلى الحد من 

سيادة البرملان في ممارسة التشريع والرقابة، وإخضاع أعماله للرقابة الدستورية؛ ملنع هيمنته على 

؛ وألجل ذلك، فإن صالحياته، إن على مستوى التشريع أو 2ن استقرارها"السلطة التنفيذية، وضما

الرقابة على أعمال الحكومة محدودة في الوسائل واألدوات التي حددها له املشرع الدستوري على 

 سبيل الحصر وال يمكنه التوسع فيها. 
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التوجه الجديد للمشرع وتبعا لذلك، فإن إسناد صالحية جديدة للبرملان يندرج باألساس في إطار 

 الدستوري، الرامي إلى التخفيف من قيود "العقلنة البرملانية" التي تحد من سلطات البرملان.

ولبيان أهمية إدراج هذا االختصاص والنص عليه صراحة في الدستور من ضمن صالحيات 

ورية، وتكاد تكون البرملان األصيلة، ينبغي اإلشارة إلى أنه قبل هذا الدستور، كانت الفرصة الدست

الوحيدة، املتاحة صراحة أمام البرملان ملناقشة السياسات العمومية هي أثناء مناقشة البرنامج 

املتضمن للخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في ميادين السياسة  الحكومي،

لتقييم السياسات العمومية،  . وأما بالنسبة3االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية

فإن الفرصة الدستورية النادرة الحدوث التي كانت تتاح أمام البرملان هي عند مناقشة ملتمس 

ملتمس املساءلة الخاص بمجلس املستشارين، من حيث  الخاص بمجلس النواب، أو 4الرقابة،

ّين فرصة مناقشة مشاريع كونهما فرصة إلغناء النقاش العمومي. وعدا ذلك، فإن البرملان كان يتَح 

، ال سيما عندما يتعلق األمر 5قوانين املالية ليستغلها في مناقشة السياسات العمومية وتقييمها

بمشاريع قوانين التصفية املتعلقة بتنفيذ قوانين املالية، لكن بسبب التماطل في عرض هذه األخيرة 

 من اهتمام البرملانيين. لم تكن تلقى ما ينبغي -كما سيأتي بيانه -على البرملان 

ومما سبق، يظهر كيف أن البرملان كان تواقا بشدة ويتحين كل الفرص املتاحة أمامه ليجعل من 

تلك املناسبات مدخال ملناقشة السياسيات العمومية وتقييمها، إال أن ذلك كله لم يمكنه من 

في األنظمة الديمقراطية، وهو  ممارسة هذه املناقشة والتقييم على نحو ما يجري به العمل البرملاني

األمر الذي يفسر كيف كان مطلب إضافة صالحية تقييم السياسات العمومية، باعتبارها صالحية 

أصيلة للبرملان، حاضرا بقوة في جل املذكرات التي رفعتها األحزاب السياسية واملنظمات النقابية 

 . 6والجمعيات إلى اللجنة االستشارية ملراجعة الدستور 

لى سبيل املثال ال الحصر، يمكن اإلشارة إلى أن توجهات مذكرة حزب العدالة والتنمية حول وع

اإلصالحات الدستورية كانت واضحة في تطلعها إلى إقرار ديمقراطية قائمة على برملان ذي مصداقية 

ان بصالحيات واسعة؛ وألجل ذلك، طالبت املذكرة بتوسيع االختصاصات التشريعية والرقابية للبرمل

ورفع فعاليته، وذلك بالتنصيص الدستوري على إسناد صالحية "تقييم السياسات العمومية 

. وكذلك بالنسبة ملذكرة حزب االتحاد االشتراكي بشأن مراجعة الدستور، التي كانت بدورها 7للبرملان"

مة، بتقييم صريحة في اقتراح أن يقوم البرملان، إضافة إلى التشريع ومراقبة األداء العمومي للحكو 

 . 8السياسات العمومية

منح الثقة للحكومة،  على مستوى قّوى سلطة البرملان  2011وهكذا، وباإلضافة إلى أن دستور 

عندما نقل تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي من تصويت سلبي، كان يكفي فيه عدم 
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ضد البرنامج الحكومي لتنال تصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب 

إلى تصويت إيجابي يفرض أن ال تحصل الحكومة على تلك الثقة البرملانية  9الحكومة الثقة البرملانية،

، 10إال بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب لصالح البرنامج الحكومي

صاص الجديد إلى البرملان، وبالتالي جعل تلك أعقب املشرع الدستوري ذلك ودعمه بإسناد هذا االخت

، متبوعة بالضرورة ووجوبا 11الثقة البرملانية، إعماال للمبدأ الدستوري "ربط املسؤولية باملحاسبة"

بلحظة تقييم جماعي مشترك للبرنامج الحكومي بين البرملان مانح الثقة وبين الحكومة املستفيدة منها؛ 

ور، من جهة، يجب على رئيس الحكومة أن يعرض أمام البرملان من الدست 101إذ، وطبقا للفصل 

الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من 

جلسة سنوية  أغلبية أعضاء مجلس املستشارين، ومن جهة أخرى، يجب على البرملان أن يخصص

 .املناقشة السياسات العمومية وتقييمه

 السلطتين التشريعية والتنفيذية بين تعاون لتقييم السياسات العمومية كأفق ل :املطلب الثاني

يأتي إسناد هذا االختصاص الجديد أيضا، تجسيدا ملفهوم املشرع الدستوري املرن ملبدأ فصل 

السلط القائم على توازن تلك السلط وتعاونها، مما يقتض ي أن ممارسة البرملان لهذه الصالحية ينبغي 

 أن تظل في هذا اإلطار وهذا املفهوم املرن. 

اء تعزيزا لدور البرملان في مجال مراقبة إن اختصاص تقييم السياسات العمومية وإن ج

، مما يجعله يبدو وكأنه اختصاص مشتق من الوظيفة الرقابية للبرملان على 12الحكومة، ودعما له

أعمال الحكومة، فإن املشرع الدستوري حرص على إظهار استقاللية هذا االختصاص عن الوظيفة 

وقد توخى املشرع الدستوري من ذلك التأكيد  الرقابية، واختالفه عنها من حيث األهداف والغايات،

على املفهوم الجديد ملوقع البرملان في بنية النظام السياس ي وممارسة السلطة فيه، وعلى كون البرملان 

ل إلى سلطة، مجرد مؤسسة تقوم بالتشريع والرقابة، وإنما أضحى شريكا  لم يعد، بعد أن تحوَّ

إنجاح السياسات العمومية، في إطار مقومات النظام  مسؤوال إلى جانب السلطة التنفيذية على

الدستوري للملكية املغربية القائمة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية 

 املواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط املسؤولية باملحاسبة. 

ممارسة البرملان لصالحيته في تقييم السياسات وهذا املعنى التعاوني بين البرملان والحكومة عند 

من  290العمومية، هو ما حرصت املحكمة الدستورية على تأكيده حين بتها في دستورية املادة 

التي نصت على أْن "يحسم مكتب مجلس النواب  2017أغسطس  8النظام الداخلي ملجلس النواب 
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واضيع املقترحة للتقييم وفق املعايير السياسية في اختيار موضوع التقييم بناء على دراسة قابلية امل

والتقنية والسياقية. يعد مكتب املجلس انتدابا لتقييم السياسة أو البرنامج العمومي املقترح، يحدد 

من خالله رهانات التقييم وأسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك نوعيته واألسئلة التقييمية الجوهرية 

إلى تشكيل مجموعة العمل املوضوعاتية التي يوكل إليها تتبع إنجاز التي تؤطره. يدعو مكتب املجلس 

التقييم في املوضوع الذي حدده ووفق االنتداب الذي أعده"؛ إذ أكدت املحكمة الدستورية على 

ضرورة إخبار البرملان املبكر للحكومة بكل ما يتعلق باختيار السياسة العمومية التي ستكون موضوع 

ورهانات هذا التقييم وأسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك نوعيته واألسئلة التقييمية  التقييم البرملاني،

الجوهرية التي تؤطره. ولتحقيق هذا الغرض، استعملت املحكمة الدستورية تقنية التحفظ التأويلي 

أو املوافقة املشروطة بتفسير بناء، فصرحت بأن هذه املادة "ليس فيه ما يخالف الدستور، مع 

إخبار الحكومة بموضوع التقييم؛ لتمكينها من التحضير للجلسة السنوية املخصصة ملناقشة مراعاة 

 .13السياسات العمومية"

ولعل التعبير الصريح عن هذه الشراكة املسؤولة بين السلطة التشريعية والتنفيذية هو ما جاء 

يسهر على  -كما الحكومة-من الدستور، عندما نص صراحة على أن البرملان أضحى  77في الفصل 

الحفاظ على توازن مالية الدولة، أي أنه لم يعد يمارس مهمة دراسة امليزانية السنوية ومناقشتها 

وإدخال ما يراه من تعديالت مناسبة عليها ثم يصوت عليها بمنطق االجتهاد في كسب التأييد الشعبي 

األخذ باالعتبار اإلمكانات الحقيقية للدولة، بل أصبح يمارس كل ما سبق ذكره، بمنطق املمكن دون 

واملتاح، أي: أنه يوازن بين التطلعات وإمكانات الواقع، وال يطالب باملستحيل وبما ال تقدر أي حكومة 

عطاها على تحقيقه، في ظل الظروف نفسها، لو قدر على سحب الثقة من الحكومة الحالية، وأ

 لحكومة جديدة من اختياره، وهنا، وفي هذه الحالة، يمكننا أن نتحدث عن مفهوم "البرملان املواطن".

وهكذا، فإن املمارسة املسؤولة لصالحية البرملان في تقييم السياسات العمومية تجعلها بعيدة 

ة تلك التي تترتب عنها عن األجواء املشحونة واملتوترة التي تمارس فيها عادة اآلليات الرقابية، خاص

إثارة املسؤولية السياسية الحكومية، حيث تكون "الرغبة في االنتصار" أو "الخوف من الهزيمة" هي 

السمة الغالبة أثناء املمارسة. وفي مقابل ذلك، فإن األجواء التي يفترض أن تمر فيها ممارسة تقييم 

ينبغي أن تكون إيجابية وهادئة  -للحكومة كونها ال تثير املسؤولية السياسية-السياسات العمومية 

مطبوعة بطابع التعاون بعيدة عن منطق الربح والخسارة بمعناهما الحزبي السياس ي الضيق؛ ألن 

النجاح في هذا التقييم الجماعي املشترك بين البرملان والحكومة، من حيث هو تمرين ديمقراطي، 

 سيكون نجاحا للوطن أوال وأخيرا.
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فإن موضوع تقييم السياسات العمومية من القضايا التي تستوجب التعاون وأكثر من ذلك، 

ليس فقط بين املجلس البرملاني املعني بتقييم سياسات عمومية ما والحكومة وإنما أيضا التنسيق 

والتكامل بين مجلس ي البرملان معا. وهذا الذي جعل املجلس الدستوري يصرح في قرار له بأن انفراد 

، كما جاء في املادة التي يشملها سنويا تقييمه لسياساتها العمومية تحديد القطاعاتمجلس النواب ب

الذي يستفاد مما تنص عليه الفقرة الثانية من  من نظامه الداخلي، يعد مخالفا للدستور  151

من أنه "تخصص جلسة سنوية من قبل البرملان ملناقشة السياسات العمومية  101فصله 

لجلسة تحدد بتنسيق وتكامل بين مجلس ي البرملان وليس بإرادة منفردة من أحد وتقييمها"، أن هذه ا

 .14املجلسين

 تقييم السياسات العمومية من مقومات الحكامة الجيدة -ثالثا

ومن الدالالت أيضا، أن إسناد وظيفة تقييم السياسيات العمومية للبرملان يصبح آلية دستورية 

الجيدة" التي تعتبر، طبقا للفصل األول من الدستور، من األسس أخرى لتحقيق "مبادئ الحكامة 

التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة املغربية؛ إذ ال يخفى أن عملية تقييم للسياسات 

العمومية ستفض ي ال محالة إلى استنتاجات وتقديم توصيات إلى الحكومة تكون مفيدة لها لتدارك 

جاوز االختالالت التي أظهرتها املمارسة. وهذا املعنى هو ما أشار إليه النقائص، وإصالح األعطاب، وت

امللك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، عندما قال: بإن اختصاص 

البرملان بتقييم السياسات العمومية سيفتح "آفاقا واعدة أمام إمكانية إدخال التعديالت املالئمة 

. وهو 15برامج، في الوقت املناسب، وذلك من أجل ضمان حسن سيرها وإنجاحها"والضرورية على ال

املعنى ذاته الذي استحضره مجلس النواب عندما أراد أن يحدد غايات املجلس من ممارسة لهذه 

من نظامه الداخلي على أن تقييم السياسات العمومية يهدف إلى  288الصالحية؛ إذ نصت املادة 

ل دقيقة، بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس "إنجاز أبحاث وتحالي

آثارها على الفئات املعنية وعلى املجتمع، كما يهدف إلى معرفة مستوى اإلنجاز الذي تم تحقيقه، 

قياسا باألهداف املرسومة، وتحديد العوامل التي مكنت من بلوغ تلك األهداف. وذلك بغاية إصدار 

اقتراحات بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها على السياسة العمومية موضوع توصيات وتقديم 

 التقييم". 

إن ما تمت اإلشارة إليه آنفا من أن املشرع الدستوري حرص على إظهار استقاللية وظيفة تقييم 

السياسات العمومية وتمييزها عن الوظيفتين التشريعية والرقابية للبرملان، ال يعني ذلك االستقالل 
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زم والتكامل الحاد املؤدي إلى القطيعة بينها، بل على العكس من ذلك، حرص على إبراز عالقة التال 

بين كل هذه الوظائف؛ إذ ال ريب أن إضافة اختصاص تقييم السياسات العمومية للبرملان سيكون 

داعما لوظيفتيه في الرقابة والتشريع، ذلك أن النتائج املتحصلة من تقييم أي سياسية عمومية 

يمكن أن تؤدي إلى يمكن اإلفادة منها وتوظيفها في الرقابة على عمل السلطة التنفيذية، كما أنها 

 مراجعة التشريعات املعنية بالسياسة العمومية موضوع التقييم إما بالتغيير أو اإلتمام أو اإللغاء. 

 العمومية السياسات تقييم الختصاص البرملان ممارسة آليات: املبحث الثاني

لم يكتف املشرع الدستوري بإقرار هذا االختصاص الجديد املتعلق بتقييم السياسات 

لعمومية، وإنما عمل، من أجل تفعيله، على وضع وتحديد عدد من اآلليات الدستورية املتنوعة ا

 والجديدة املساعدة على ممارسته إما بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة منها:

  املطلب األول: الجلسة السنوية ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها

ملمارسة البرملان لصالحيته في تقييم السياسات العمومية لعل أبرز آلية وضعها املشرع الدستوري 

: الجلسة البرملانية السنوية املخصصة ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وذلك ومناقشتها

خصص جلسة سنوية  101عندما نص في الفقرة األخيرة من الفصل 
ُ
من الدستور على وجوب أن "ت

 مومية وتقييمها".من قبل البرملان ملناقشة السياسات الع

على  16من نظامه الداخلي 287املادة وتفعيال لهذا املقتض ى الدستوري، نص مجلس النواب في 

أنه سيخصص ملمارسة صالحيته في تقييم السياسات العمومية جلسة سنوية ملناقشة السياسات 

من  308العمومية التي قام بتقييمها. ونظير ذلك نجده أيضا عند مجلس املستشارين بموجب املادة 

لس ي (. وهذا التصريح من النظامين الداخليين بااللتزام بتخصيص كل من مج2020نظامه الداخلي )

البرملان لجلسة سنوية لتقييم السياسات العمومية يتطابق مع داللة النص الدستوري التي تفيد 

 الوجوب.

أما بالنسبة للفترة الزمنية التي ستعقد فيها هذه الجلسات السنوية املخصصة ملناقشة 

قد  2013السياسات العمومية وتقييمها، فلئن كان النظام الداخلي ملجلس النواب لفاتح أغسطس 

منه، في "النصف األول من دورة أبريل"، وهي الفترة ذاتها التي قررها  211حددها، بموجب املادة 

، إال أن مجلس النواب أغفل هذا 17من نظامه الداخلي 264مجلس املستشارين، بموجب املادة 

ه أيضا ، وهو ما تبعه في2017من نظامه الداخلي لسنة  287التحديد الزمني كما يظهر من املادة 

 .201918من نظامه الداخلي لسنة  315مجلس املستشارين، كما تدل على ذلك املادة 
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من  101وملا أراد مجلس النواب وضع إجراءات تفعيل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

على أنه يمكن للجان الدائمة  2012يناير  12من نظامه الداخلي لـ  48الدستور، نص في املادة 

بمجلس النواب أن تخصص اجتماعات لتقييم السياسات العمومية للقطاعات التي تدخل ضمن 

املذكورة، صرح بأن ما تتضمنه هذه  48اختصاصاتها. لكن املجلس الدستوري، حين فحصه للمادة 

لف للدستور؛ ألن الذي املادة من إمكان تقييم السياسات العمومية في إطار اللجان الدائمة مخا

من الدستور، التي تنص على تخصيص جلسة سنوية من  101يستفاد من الفقرة الثانية من الفصل 

قبل البرملان ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها، أن مناقشة السياسات العمومية وتقييمها يتم 

في نطاق اللجان البرملانية من قبل مجلس ي البرملان في جلسات عمومية تعقد في نفس الفترة وليس 

الدائمة، مما يكون معه ما تتضمنه هذه املادة من إمكان تقييم السياسات العمومية في إطار اللجان 

 .19الدائمة مخالفا للدستور 

 101وقد اعتبر حسن طارق، في تعليقه على هذا القرار، أن قراءة املجلس الدستوري للفصل 

 تقييمية برملانية منظومة إلى تقليدية رقابية برملانية نظومةم من االنتقال حدود جلي بشكل "توضح

ع من  48مجلس النواب، من خالل املادة وحديثة"، وذلك على اعتبار أن  من نظامه الداخلي، "وسَّ

تأويل هذا االختصاص املتعلق بالتقييم"، بجعله من صالحية اللجان الدائمة ملجلس النواب، أن 

تخصص اجتماعات لتقييم السياسات العمومية للقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. لكن 

يه؛ ألنه اعتبر أن الصالحية حالت دون ذاك االنتقال املشار إل 101قراءة املجلس الدستوري للفصل 

وتابعه في ذلك، أمين الّسعيد حين اعتبر أن توجه املجلس  20للدستور. مخالفة للجان املمنوحة

الدستوري في قراره املذكور يندرج في "عوائق التحول البرملاني في تقييم السياسات العمومية"؛ ألنه 

تشدد في مقاربته النصية واملعيارية"، وتعامل "بشكل حذر، حيث تشبت في اجتهاده بمنطق نص ي "

معياري ضيق، وحرص أن ال يخرج عن الحدود الدستورية دون أن يجتهد في البحث عن مقاصد روح 

وذهب طه لحميداني، أبعد من ذلك، فوصف تعليل املجلس الدستوري، بأنه  21".2011دستور 

 22راع ال روح الدستور، وال التجارب الدستورية املقارنة"."تبرير لم ي

 68وأعتقد أن األمر خالف ذلك تماما؛ ألنه بموجب منطوق الفقرتين األولى والثالثة من الفصل 

من الدستور، فإن األصل في اجتماعات اللجان البرملانية أن تكون في جلسات سرية، وال يعدل عن 

الحاالت والضوابط التي يحددها النظام الداخلي لكل من مجلس ي هذا األصل لتصير علنية إال في 

البرملان، وتبعا لذلك، ال تنشر املحاضر التفصيلية الجتماعات اللجان في الجريدة الرسمية. أما 

جلسات مجلس ي البرملان فعمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة 
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أن تقييم السياسات العمومية الذي يجري على مستوى الجلسات الرسمية للبرملان. وما من شك، 

 العامة للبرملان يكون أكثر قوة وتأثير من الذي يمكن أن يكون في اجتماعات اللجان البرملانية السرية.

وتأسيسا عليه، فإن مجلس النواب حين رخص للجانه الدائمة تخصيص بعض اجتماعاتها 

ع من تأويل هذا االختصاص، بل العكس من ذلك، يكون قد لتقييم السياسات العمومية لم يوس

َضّيق واسعا، وأضعف من قوة هذه اآللية التقييمية؛ ألن املشرع الدستوري ملا نص على أْن 

خصص جلسة سنوية من قبل البرملان ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها" يكون قد وسع من 
ُ
"ت

ف استعماله تكون على مستوى الجلسات العامة ممارسة هذا االختصاص؛ إذ املناقشة في عر 

العمومية التي ينشر محضرها برمته في الجريدة الرسمية للبرملان، األمر الذي يكون معه املشرع 

الدستوري هو من وسع صالحية البرملان في ممارسة صالحية تقييم السياسات العمومية؛ ألن جعل 

عات اللجان السرية يشكل قيدا آخر من قيود هذا التقييم واملناقشة يكون على مستوى اجتما

العقلنة البرملانية، وانتصارا صريحا للمنظومة البرملانية بشكلها التقليدي. أما من عمل على جعل 

 إلىتقييم السياسات العمومية يجري على مستوى الجلسات العامة، فهو الحريص على االنتقال 

حديثة. وتبعا لذلك، يكون "تشدد" املجلس الدستوري في التمسك بمنطوق  تقييمية برملانية منظومة

تشددا في اتجاه تقوية مكانة البرملان في النظام السياس ي املغربي، والتخفيف من قيود  101الفصل 

 .2011العقلنة البرملانية، وهما سمتان معا من السمات األساسية لدستور 

فتتعين اإلشارة إلى أن البرملان املغربي مارس هذا االختصاص أما على مستوى املمارسة البرملانية، 

إلى حدود تاريخه ست مرات فقط، ثالثة ملجلس النواب  2011يوليو  29منذ إقراره بموجب دستور 

 وثالثة ملجلس املستشارين كما يلي:

، فإنه لم يتمكن من القيام بأول تمرين عملي ملمارسة صالحية التقييم 23بالنسبة ملجلس النواب

إال في نهاية الفترة التشريعية األولى التي تلت صدور األمر بتنفيذ الدستور، وكان ذلك في الدورة 

(؛ حيث اختار أن تكون 2016-2011( من السنة التشريعية الخامسة )2016الربيعية )دورة أبريل 

م على السياسات العمومية املنجزة في مجال التنمية القروية، وأحدث لهذا الغرض، أول عملية تقيي

من نظامه الداخلي، لجنة موضوعاتية خاصة، اختارت بدورها أن تجرب عملية  290بموجب املادة 

التقييم وتحصرها في برنامجين للتجهيز بشبكات الكهرباء واملاء الصالح للشرب اللذين ينفذهما 

(، وهما: البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي ONEEطني للماء الصالح للشرب والكهرباء )املكتب الو 

 (. PERGوبرنامج الكهربة القروية الشمولي ) ؛(PAGERباملاء الصالح للشرب )

وهكذا، وبعد أن قامت مجموعة العمل املوضوعاتية املسؤولة عن تقييم البرنامجين املذكورين 

قييمية، وتحديد املعايير املستخدمة في كل منهما لتقييم النجاحات أو صعوبات بصياغة األسئلة الت
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زة بتحليل املعاينات النوعية والكمية،  التنفيذ، مما أسفر عن عدد من الخالصات والتوصيات املعزَّ

تم عرض التقريرين املتعلقين بتقييم البرنامجين ومناقشتهما، بمشاركة من الحكومة، في جلسة 

 . 201624أغسطس  3جلس النواب بتاريخ عمومية مل

أما املرة الثالثة التي مارس فيها مجلس النواب صالحية تقييم السياسيات العمومية فكانت في 

وقد تعلقت بتقييم: مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك  2018-2017دورة أكتوبر 

جل تقديم التقرير املتعلق بهذا التقييم جلسة العزلة عن املناطق الجبلية. وعقد مجلس النواب أل 

 .201825أبريل  24عمومية بتاريخ 

ومن الخالصات التي توصل إليها مكتب مجلس النواب بعد هذه التمارين الثالثة األولى في تقييم 

مجلس النواب للسياسات العمومية املذكورة، باعتباره شريكا محوريا في تدبير هذا التقييم، أن 

ارت ماسة إلى مالئمة هيكلة إدارة املجلس مع هذه الصالحية الجديدة، وألجل ذلك، قرر الحاجة ص

من قراره بشأن تنظيم واختصاصات إدارة مجلس  6مكتب مجلس النواب إدخال تعديال على املادة 

النواب، بإضافة "التقييم" إلى مديرية املراقبة، وتصبح مديرية للمراقبة والتقييم، تضم خاصا 

 . 26السياسات العمومية والعالقات مع املؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة بتقييم

أما بالنسبة ملجلس املستشارين، وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، فقد تمكن بدوره من إنجاز ثالثة 

تقييمات للسياسات العمومية، ويستعد، خالل السنة التشريعية الجارية، لخوض تجربته الرابعة في 

الصالحية، وقد اختار أن يكون موضوعها هو تقييم االستراتيجية الوطنية للماء، ممارسة هذه 

 . 27وشكل ألجل ذلك لجنة موضوعاتية مؤقتة

يوليو  23بتاريخ  2015 -2014بالنسبة للجلسة السنوية األولى، املنعقدة خالل السنة التشريعية 

ة، فكان موضوعها يتعلق ، التي خصصها مجلس املستشارين لتقييم السياسات العمومي2015

بالحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية. وكان موضوع الجلسة السنوية الثانية املخصصة 

أغسطس  08بتاريخ  2016-2015لتقييم السياسات العمومية، املنعقدة خالل السنة التشريعية 

الجلسة السنوية الثالثة،  ، يتعلق بالسياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة. وأما موضوع2016

، 2019فبراير  11بتاريخ  2018من دورة أكتوبر  2019 - 2018املنعقدة خالل السنة التشريعية 

 .28فكان يتعلق بالسياسة العمومية املرتبطة باملرفق العمومي

 : عرض الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة أمام البرملان املطلب الثاني

من اآلليات التي وضعها املشرع الدستوري ملمارسة البرملان لصالحيته في تقييم السياسات 

العمومية ومناقشتها: عرض رئيس الحكومة أمام البرملان الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة؛ وألجل 
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من الدستور على أْن "يعرض رئيس الحكومة أمام البرملان الحصيلة  101ذلك، نص في الفصل 

من أغلبية  بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو لية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أواملرح

 أعضاء مجلس املستشارين".

وهذا اإلجراء، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك آنفا، هو من مستلزمات الثقة التي تحصل عليها 

سية للعمل الذي الحكومة من مجلس النواب على إثر مناقشة برنامجها، املتضمن للخطوط الرئي

تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجاالت النشاط الوطني، وباألخص في ميادين السياسة 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية؛ إذ بموجب التصويت اإليجابي، باألغلبية 

عتبر الحكومة املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، لصالح البرنامج الحكومي ت

 .من الدستور  88منصبة، طبقا للفصل 

أما على مستوى املمارسة، فقد تم تفعيل هذه الصالحية، إلى حدود تاريخه، مرتين، كانتا معا 

 بمبادرة من رئيس الحكومة: 

األولى، في الوالية التشريعية التي تلت صدور األمر بتنفيذ الدستور، أي: الوالية التشريعية: 

بتاريخ االثنين  2013-2014حيث عقد البرملان، في دورة أبريل من السنة التشريعية: ، 2011-2016

، جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب ومجلس املستشارين خصصت لعرض 2014يوليو  8

يوليو  20رئيس الحكومة السيد عبد اإلله بن كيران للحصيلة املرحلية لعمل الحكومة. ثم بتاريخ 

، عقد البرملان جلسة عمومية ثانية مشتركة لغرفتيه، خصصت ملناقشة عرض رئيس الحكومة 2014

يوليو  23للحصيلة املرحلية للحكومة. وبعد ذلك، عقد البرملان جلسة عمومية ثالثة مشتركة بتاريخ 

خصصت لالستماع لرد رئيس الحكومة على مداخالت الفرق واملجموعات البرملانية حول  2014

 . 29املرحلية لعمل الحكومة الحصيلة

، حين عقد البرملان، في دورة أبريل 2021-2016: أما الثانية، فكانت في الوالية التشريعية الجارية

، جلسة عمومية مشتركة بين 2019مايو  13من السنة التشريعية الثالثة بتاريخ االثنين  2019

سيد سعد الدين العثماني مجلس النواب ومجلس املستشارين خصصت لعرض رئيس الحكومة ال

، عقد مجلس النواب بمفرده خصصت 2019مايو  22للحصيلة املرحلية لعمل الحكومة. ثم بتاريخ 

ملناقشة عرض رئيس الحكومة للحصيلة املرحلية للحكومة. وبعد ذلك، عقد مجلس النواب جلسة 

ة على مداخالت خصصت لالستماع لرد رئيس الحكوم 2019مايو  27عمومية أخرى بمفرده بتاريخ 

 . 30الفرق واملجموعات النيابية حول الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة
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أما مجلس املستشارين، فقد عقد جلسته الخاصة باملناقشة العامة للفرق واملجموعات 

، ثم عقد، بعد ذلك، جلسة خاصة لالستماع إلى رد رئيس 2019يونيو  3البرملانية بتاريخ االثنين 

 .201931يونيو  26الحكومة السيد سعد الدين العثماني على تلك املناقشة العامة بتاريخ األربعاء 

 املطلب الثالث: الجلسة الشهرية املخصصة لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة

خصص  100الدستوري في الفصل بموازاة مع ما سبق ذكره، فإن ما نص عليه املشرع 
ُ
من أْن ت

جلسة واحدة كل شهر في كل من مجلس النواب ومجلس املستشارين يجيب فيها رئيس الحكومة 

شخصيا عن أسئلة أعضاء البرملان املتعلقة بالسياسة العامة يندرج بدوره في نطاق الوسائل 

لسياسات واألدوات التي وضعها املشرع الدستوري رهن إشارة البرملانيين ملمارسة اختصاص تقييم ا

 العمومية وإن بطريقة غير مباشرة.

وألجل أن تبقى لهذه الجلسة خصوصيتها من حيث كونها ال تدرج فيها إال األسئلة املتعلقة 

بالسياسة العامة؛ فإن املجلس الدستوري إلى حد التصريح بعدم املطابقة للدستور ملا نصت عليه 

من "أن  2013جلس النواب لفاتح أغسطس من النظام الداخلي مل 203الفقرة األولى من املادة 

مجلس النواب يخصص كل سنة أربع جلسات شهرية لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة"، وذلك 

بعلة أن هذا التحديد العددي قد يؤول إلى عقد جلسات شهرية من دون أن تكون لدى املجلس 

العامة التي ال يمكن أن يجيب عنها إال  البرملاني املعني "أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة

رئيس الحكومة"؛ وألجل ذلك، على مكتب كل مجلس من مجلس ي البرملان، قبل اإلعالن عن عقد تلك 

الجلسات الشهرية، أن يتحقق مسبقا بكون األسئلة املوجهة إلى رئيس الحكومة تكتس ي بالفعل صبغة 

 32سياسة عامة.

 لتقارير عدد من املؤسسات الدستوريةاملطلب الرابع: مناقشة البرملان 

من مظاهر تحول البرملان من مجرد مؤسسة إلى سلطة تشريعية، وتخويله آليات ممارستها إلزام 

املشرع الدستوري عددا من املؤسسات والهيئات الدستورية بتقديم عروض سنويا عن أعمالها أمام 

البرملان. ومما ال شك فيه، أن هذا البرملان وتكون تلك العروض موضوع مناقشة من قبل مجلس ي 

 األمر سيقوي الفرص التي أصبحت متاحة أمام البرملان ملناقشة السياسات العمومية ويزيدها كثرة. 

وفي مقدمة هذه املؤسسات الدستورية يأتي املجلس األعلى للحسابات الذي يوجه تقريرا سنويا، 

ملان، وذلك، بعد أن يرفعه إلى امللك، ويوجهه يتضمن بيانا عن جميع أعماله، إلى رئيس ي مجلس ي البر 

أيضا إلى رئيس الحكومة، ثم ينشر بالجريدة الرسمية للمملكة. وإضافة إلى ذلك، ُيقدم الرئيس األول 
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للمجلس األعلى للحسابات عرضا عن أعمال هذا املجلس أمام البرملان، ويكون هذا العرض متبوعا 

 من الدستور. 148بمناقشة، طبقا للفصل 

إلى  161وأما سائر املؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة الجيدة املشار إليها في الفصول من 

تكون ملزمة بتقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في  160من الدستور، والتي بموجب فصله  170

وطني السنة على األقل، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل مجلس ي البرملان فهي: املجلس ال

(؛ مجلس الجالية املغربية بالخارج 162(؛ مؤسسة الوسيط )الفصل 161لحقوق اإلنسان )الفصل 

(؛ الهيئة العليا 164(؛ الهيأة املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز )الفصل 163)الفصل 

(؛ الهيئة الوطنية للنزاهة 166(؛ مجلس املنافسة )الفصل 165لالتصال السمعي البصري )الفصل 

(؛ املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 167والوقاية من الرشوة ومحاربتها )الفصل 

(؛ املجلس االستشاري للشباب 169(؛ املجلس االستشاري لألسرة والطفولة )الفصل 168)الفصل 

 (.170والعمل الجمعوي )الفصل 

 اللجان البرملانية إلى مسؤولي اإلداراتاملطلب الخامس: دسترة طلب استماع 

من األدوات التي وضعت رهن إشارة البرملانيين للمساعدة في ممارسة اختصاص تقييم 

السياسات العمومية بفعالية، النص في صلب الدستور على حق اللجان البرملانية املعنية في كال 

ات واملقاوالت العمومية، بحضور املجلسين في أن تطلب االستماع إلى مسؤولي اإلدارات واملؤسس

 من الدستور. 102، بموجب الفصل الوزراء املعنيين، وتحت مسؤوليتهم

وأهمية اإلقرار بهذا الحق في صلب الوثيقة الدستورية تأتي من أنه على الرغم من أن مجلس 

وصرح املجلس الدستوري بمطابقته  200433النواب نص عليه صراحة في نظامه الداخلي منذ سنة 

، فقد ظل مثار خالف في التطبيق واملمارسة بين البرملان وبعض مسؤولي املؤسسات 34للدستور 

 .35العمومية الذين كانوا يمانعون في الحضور إلى البرملان

 دسترة األجل الذي يجب عرض قوانين تصفية امليزانية فيه على البرملان :سادساملطلب ال

قشة مشاريع قوانين التصفية املتعلقة بتنفيذ قوانين املالية من أهم املناسبات التي تعتبر منا

ن البرملان من ممارسة االختصاص املتعلق بتقييم السياسات العمومية للحكومة؛ ألنها القوانين  ِّ
ّ
َمك

ُ
ت

املالية التي يثبت ويحصر فيها املبلغ النهائي للمداخيل املقبوضة والنفقات املتعلقة بنفس السنة 

واملؤشر على األمر بصرفها ويحصر حساب نتيجة السنة. كما تثبت، إن اقتض ى الحال، التجاوزات في 

توجب أن  36من القانون التنظيمي السابق لقانون املالية 47االعتمادات املفتوحة..، وكانت املادة 

يودع مشروع قانون التصفية لدى البرملان في نهاية السنة الثانية املوالية لسنة تنفيذ قانون املالية 

يرفق مشروع القانون املذكور بتقرير يعده املجلس األعلى على أبعد تقدير، وإضافة إلى ذلك، تلزم أن 
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ابات املحاسبين الفردية للحساب للحسابات حول تنفيذ قانون املالية وبالتصريح العام بمطابقة حس

 العام للمملكة. 

لكن، وبسبب أن الحكومة لم تكن تلتزم بأي أجل لعرض مشاريع قوانين التصفية على البرملان 

ملناقشتها، وتبعا لذلك، كانت الحكومات املتعاقبة تتلكأ في إعدادها، وتتماطل في عرضها على البرملان 

بالنسبة لقوانين التصفية املتعلقة بتنفيذ قوانين املالية التي ، وال تعزم على ذلك إال 37للمناقشة

أعدتها الحكومات السابقة؛ إذ لم تعد أي جدوى في مناقشتها من لدن برملان لم يصادق على قوانين 

 املالية املتعلقة بها.

ومن أجل تجاوز هذا االختالل ومعالجته، عمل املشرع الدستوري على دسترة األجل الذي يجب 

الحكومة فيه تقديم هذا النوع من القوانين إلى البرملان، وضبطه على نحو يسمح للبرملان  على

بمناقشة كل مشروع قانون تصفية خالل السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون املالية املتعلق به، 

فية من الدستور على أن "تعرض الحكومة سنويا على البرملان، قانون التص 67وهكذا نص الفصل 

املتعلق بتنفيذ قانون املالية، خالل السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون 

من القانون التنظيمي  65التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها"، وزادت املادة 

ق بتنفيذ قانون املالية لقانون املالية توضيحا فنصت على أْن "يودع مشروع قانون التصفية املتعل

سنويا باألسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع األول من السنة الثانية التي تلي 

 .38سنة تنفيذ قانون املالية املعني"

من القانون التنظيمي  66وفي سياق دعم البرملان في مناقشة قوانين التصفية، نصت املادة 

م إرفاق مشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية ليس فقط لقانون املالية نفسه، أن يت

بتقرير املجلس األعلى للحسابات حول تنفيذ قانون املالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات 

الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة، وإنما أيضا بالحساب العام للدولة مدعما بالحصيلة 

لبيانات املالية األخرى وبتقييم لاللتزامات الخارجة عن الحصيلة املحاسبية؛ وملحق املحاسبية وا

يتعلق باالعتمادات اإلضافية املفتوحة مرفقا بكل اإلثباتات الضرورية عند االقتضاء؛ والتقرير 

السنوي حول نجاعة األداء املعد من طرف الوزارة املكلفة باملالية، الذي يقوم بتلخيص وتجميع 

رير نجاعة األداء املعدة من طرف القطاعات الوزارية أو املؤسسات؛ وتقرير حول املوارد املرصدة تقا

 للجماعات الترابية؛ ثم تقرير افتحاص نجاعة األداء.

ومما يعزز هذا الدور الذي لقانون التصفية في تقييم السياسات العمومية، أن القانون 

بة تدبير املالية العمومية من تدبير يرتكز على الوسائل إلى التنظيمي الجديد لقانون املالية غير مقار 
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تدبير ميزانياتي يرتكز على النتائج، استنادا إلى برمجة ميزانياتية متعددة السنوات تَحّين في كل سنة؛ 

لدعم استدامة السياسات العمومية؛ وألجل ذلك، عدل التبويب التقليدي للميزانية القائم على 

 .39 جديد وهيكلة جديدة للميزانية قائمة على برامج ومشاريع وعمليات ... النفقات إلى تبويب

وفي ضوء هذه املستجدات الدستورية، يمكننا القول بأن قانون التصفية يشكل آلية من 

اآلليات البرملانية األساسية لتقييم السياسات العمومية من خالل القانون املالي؛ لكونه يقدم جردا 

ه على ضوء األهداف والسياسات املسطرة، والتي نال على أساسها مشروع مفصال بما تم إنجاز 

 .40القانون املالي ترخيص البرملان

 مؤسسات دستورية لدعم البرملان ومساعدته في تقييم السياسات العمومية :سابعاملطلب ال

لدعم البرملان ومساعدته في ممارسة الوسائل واألدوات آنفة الذكر، وضع املشرع الدستوري 

عددا من املؤسسات والهيئات الدستورية رهن إشارة البرملان لتقديم املساعدة إليه في مجال تقييم 

 السياسات العمومية، ونخص بالذكر: املجلس األعلى للحسابات، واملجلس االقتصادي واالجتماعي

والبيئي، واملجلس األعلى للسلطة القضائية، وسائر هيئات الحكامة الجيدة واملؤسسات الدستورية 

من الدستور  160من الدستور، والتي بموجب الفصل  170إلى  161املنصوص عليها في الفصول من 

بل ملزمة بتقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على األقل، يكون موضوع مناقشة من ق

البرملان. وبصفة خاصة منها تلك التي خولها املشرع الدستوري صالحية إبداء الرأي حول توجهات 

 السياسات العمومية التي تندرج في اختصاصها.

ولبيان هذه الصلة والعالقة بين البرملان واملؤسسات املشار إليها ونوع املساعدة والدعم التي 

ات العمومية، يمكن استحضار أحكام ومقتضيات الدستور تقدمها للبرملان في مجال تقييم السياس

من الدستور 148ذات العالقة. فبالنسبة للمجلس األعلى للحسابات، نصت الفقرة األولى من الفصل 

على أْن "يقدم املجلس األعلى للحسابات مساعدته للبرملان في املجاالت املتعلقة بمراقبة املالية 

 التقييمستشارات املرتبطة بوظائف البرملان في التشريع واملراقبة والعامة، ويجيب عن األسئلة واال 

من  152املتعلقة باملالية العامة". وبالنسبة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، نص الفصل 

الدستور على أنه إضافة إلى الحكومة، ملجلس النواب وملجلس املستشارين أن يستشيروا هذا 

كما يدلي هذا املجلس أيضا برأيه  .، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئياملجلس في جميع القضايا

في التوجهات العامة لالقتصاد الوطني والتنمية املستدامة. أما بالنسبة للمجلس األعلى للسلطة 

من الدستور تنص على أن ُيصدر هذا، بطلب من امللك  113القضائية، فالفقرة األخير من الفصل 

 أو الحكومة أو البرملان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. 
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وأما بالنسبة لسائر هيئات الحكامة الجيدة واملؤسسات الدستورية امللزمة بتقديم تقرير عن 

قل، يكون موضوع مناقشة من قبل البرملان. وبصفة خاصة منها أعمالها، مرة واحدة في السنة على األ

تلك التي خولها املشرع الدستوري صالحية إبداء الرأي حول توجهات السياسات العمومية التي 

 تندرج في اختصاصها نذكر منها على الخصوص:

  من الدستور، فهو  161املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وكما ينص على ذلك الفصل
ة تتولى النظر في جميع القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات وحمايتها، مؤسس

وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات واملواطنين، 
أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام املرجعيات الوطنية والكونية في هذا 

 جال؛امل
 إبداء آرائه من الدستور،  163الفصل يتولى، بموجب  مجلس الجالية املغربية بالخارج الذي

حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن املغاربة املقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على 
التنمية عالقات متينة مع هويتهم املغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا املساهمة في 

 البشرية واملستدامة في وطنهم املغرب وتقدمه؛
  من الدستور، بتحليل وضبط وضعية  166مجلس املنافسة، املكلف، بموجب الفصل

املنافسة في األسواق، ومراقبة املمارسات املنافية لها واملمارسات التجارية غير املشروعة وعمليات 
 التركيز االقتصادي واالحتكار؛

 من  167للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي تتولى، بموجب الفصل  الهيئة الوطنية
الدستور، مهام املبادرة والتنسيق واإلشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي 
ونشر املعلومات في هذا املجال، واملساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة 

 ملرفق العام، وقيم املواطنة املسؤولة؛الجيدة، وثقافة ا
  من الدستور،  168املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي، بموجب الفصل

يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، ويبدي، 
عمومية، والقضايا الوطنية، وكذا حول من حيث هو هيئة استشارية، اآلراء حول كل السياسات ال

 أهداف املرافق العمومية املكلفة بهذه امليادين وسيرها؛
  من الدستور، مهمة  169املجلس االستشاري لألسرة والطفولة الذي يتولى، بموجب الفصل

 تأمين تتبع وضعية األسرة والطفولة، وإبداء آراء حول املخططات الوطنية املتعلقة بهذه امليادين،
 وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال األسرة ...؛

  من  170املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي يعتبر، بموجب الفصل

وهو ، الدستور، هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية

مليادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي مكلف بدراسة وتتبع املسائل التي تهم هذه ا
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واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم 

 اإلبداعية، وتحفيزهم على االنخراط في الحياة الوطنية، بروح املواطنة املسؤولة.

 292ن مجلس النواب في املادة وتأكيدا ألحكام هذه الفصول املذكورة من الدستور، نص كل م

، 2014من نظامه الداخلي لسنة  266ومجلس املستشارين في املادة  2017من نظامه الداخلي لسنة 

على أنه يمكن لرئيس املجلس أن يوجه بشكل تلقائي، أو بطلب من مجموعة العمل املكلفة بالتقييم، 

هيئات الحكامة واملؤسسات الدستورية، طلبا إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أو إحدى 

بحسب الحاجة، إلبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول البرنامج العمومي موضوع التقييم، 

 ونص مجلس املستشارين، إضافة إلى ما ذكر، على للمجلس األعلى للسلطة القضائية.

  املناقشةو  االستماع بين املشتركة الجلسات البرملانية دسترة: املبحث الثالث

 مبدأ استقاللية مجلس ي البرملان ضوء في

في ثنايا هذه املقالة، تمت مناقشة عدد من اإلشكاالت الدستورية املتعلقة بوظيفة تقييم 

من الدستور، وتم بحث كل واحدة في  70السياسات العمومية املسندة للبرملان بموجب الفصل 

احدة أخرى من أهم اإلشكاالت املثارة بهذا موضعها ومكانها املناسبين. وقد آثرنا أن نخصص و 

 الخصوص؛ نظرا ألهميتها والحاجة إلى بسط القول فيها، بالبحث واملدارسة في مبحث خاص بها.

 إشكالية االجتماعات املشتركة بين مجلس ي البرملان لتقييم السياسات العمومية املطلب األول:

عند الحديث عن وجوب عرض الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة أمام البرملان، باعتباره آلية 

من اآلليات التي وضعها املشرع الدستوري ملمارسة البرملان لصالحيته في تقييم السياسات العمومية 

ين، ومناقشتها، ذكرنا أنه على مستوى املمارسة تم تفعيل هذه الصالحية، إلى حدود تاريخه، مرت

أنتجتا لنا ممارستين مختلفتين على مستوى مناقشة أعضاء البرملان لعرض رئيس الحكومة ورد هذا 

في جلستين ، 2016-2011األخير على تلك املناقشة؛ إذا تمت في األولى التي كانت في الوالية التشريعية: 

ومة على تلك املناقشة في ، في حين، أن املناقشة واالستماع لرد رئيس الحكمشتركتين ملجلس ي البرملان

في جلستين خاصتين بكل من مجلس ، كانت 2021-2016: الثانية التي جرت في الوالية التشريعية

 . النواب ومجلس املستشارين

، تستوجب بحثها ودراستها، أمام إشكالية دستورية على قدر من األهميةاألمر الذي يجعلنا 

الكيفيتان معا مقبولتان دستوريا، أم أن إحداهما هي فقط ويمكننا صياغتها في السؤال التالي: هل 

املقبولة دستوريا، وبالتالي، تكون الثانية مخالفة للدستور؟ وإذا كان األمر كذلك، فما هي األسس 

  واالعتبارات املعتمدة في هذا الحكم عليهما، إيجابا أو سلبا؟
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الدستور واجتهادات القضاء الدستوري الجلسات البرملانية املشتركة في ضوء  املطلب الثاني:

 والفقه

من املبادئ التي يقوم عليها نظام الثنائية البرملانية، مبدأ استقالل املجلسين بعضهما عن بعض. 

وتأسيسا عليه، فاألصل أن مجلس ي البرملان ال يمكنهما أْن يمارسا بصفة مشتركة االختصاصات 

هذا األصل إال في الحاالت املذكورة صراحة في الدستور. املخولة لهما دستوريا، وال يمكن الخروج عن 

ومعنى ذلك، أن كل مجلس من مجلس ي البرملان يمارس االختصاصات األصيلة املخولة له دستوريا 

، 2011يوليو  29قبل دستور  ،بصفة منفردة عن املجلس اآلخر؛ وألجل ذلك، لم يكن يسمح البرملان

منهما بموجب الدستور،  األولى :في مناسبتين اثنتين فقط البين مجلسيه إ أن يعقد جلسات مشتركة

أما الثانية فكانت ُعرفا دستوريا، وهي  .41وهي مناسبة االستماع إلى الخطب امللكية املوجهة للبرملان

 الستماع إلى رؤساء الدول والحكومات األجنبية بطلب من امللك.ا مناسبة

مجلس النواب ومجلس املستشارين تكون واملالحظ، هو أن هذه الجلسات املشتركة بين 

مخصصة فقط ملجرد االستماع املشترك إما للخطب امللكية وإما لكلمات رؤساء الدول والحكومات 

 األجنبية في البرملان بإذن من امللك، ولم تكن تجرى خاللها أية مناقشة.

نائية البرملانية، بعد وقد كان سوء تدبير الزمن من االختالالت التي أظهرتها املمارسة في ظل الث

من هذا الدستور ملزما  60، إذ كان الوزير األول، بموجب الفصل 1996العودة إليها بموجب دستور 

بأن يتقدم أمام كل من مجلس ي البرملان، بعد تعيين امللك ألعضاء الحكومة، ويعرض البرنامج الذي 

يعتزم تطبيقه. وتبعا لذلك، كانت جميع التصريحات التي يدلي بها الوزير أمام البرملان كانت تتم، وفقا 

كل نفسه، أي: أمام مجلس النواب منفردا وبعد للنظامين الداخليين ملجلس ي البرملان، بالطريقة والش

ذلك أمام مجلس املستشارين منفردا. كما أن عرض وزير املالية ملشروع القانون املالي السنوي كان، 

بدوره، يتم أمام كل مجلس من مجلس ي البرملان على حدة، بموجب النظام الداخلي لكل من مجلس 

 . ومجلس املستشارين.42النواب

االختالل، املتمثل في سوء تدبير الزمن والتكرار، عمل املشرع الدستوري لسنة  ومعالجة لهذا

واالجتماعات املشتركة بين مجلس ي البرملان املخصصة فقط على توسيع دائرة الجلسات  2011

وهكذا، أصبح البرملان ملزما، طبقا  ، وذلك بغرض ترشيد الزمن البرملاني والحكومي معا.لالستماع

من الدستور، بأْن يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه  68ة من الفصل للفقرة الرابع

الخصوص، في الحاالت املتعلقة بافتتاح امللك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، 

واالستماع إلى الخطب امللكية املوجهة للبرملان، واملصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 
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االستماع إلى التصريحات، التي يقدمها رئيس الحكومة، وعرض مشروع قانون املالية ، و 174

السنوي، واالستماع إلى رؤساء الدول والحكومات األجنبية. كما نص أيضا، على أنه "يمكن لرئيس 

الحكومة أن يطلب من رئيس ي مجلس ي النواب واملستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرملان، 

يانات تتعلق بقضايا تكتس ي طابعا وطنيا هاما". ونص كذلك، على أنه، عالوة على ما لالستماع إلى ب

سبق ذكره، يمكن للجان الدائمة للبرملان، أن تعقد اجتماعات مشتركة لالستماع إلى بيانات تتعلق 

 43بقضايا تكتس ي طابعا وطنيا هاما.

ات واالجتماعات املشتركة كيف أن القاسم املشترك، املبرر لتلك الجلسوهكذا يمكن مالحظة، 

بين مجلس ي البرملان، في الحاالت املذكورة هو االستماع املشترك، وأن االستثناء الوحيد من ذلك، هو 

البرملان، املنعقد، بدعوة من امللك، في اجتماع مشترك ملجلسيه، على مصادقة االختصاص املتعلق ب

 .17444فصله على مراجعة بعض مقتضيات الدستور، وفقا ألحكام مشروع 

مبدأ استقالل املجلسين بعضهما عن وفي غير هذه الحالة املقررة صراحة في الدستور، فإن 

بعض يفرض أن يمارس كل مجلس اختصاصاته بشكل منفرد، وهذه القاعدة قررها املشرع 

الدستوري وأكد عليها بمناسبة بيان أحكام عرض البرنامج الحكومي ومناقشته أمام البرملان؛ لتكون 

أصال يقاس عليه. وهكذا، ميز بين حالتي العرض واملناقشة، فبالنسبة لعرض البرنامج الحكومي، 

"، أما بالنسبة مجتمعينأمام مجلس ي البرملان الذي هو عبارة عن مجرد استماع، قرر أن يكون "

ألولى "، وإليكم النص الكامل للفقرتين ااملجلسينكال  أمامملناقشة هذا البرنامج، فقرر أن تكون "

أمام من الدستور: "بعد تعيين امللك ألعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة  88والثانية من الفصل 

، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج مجتمعين مجلس ي البرملان

لوطني، الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجاالت النشاط ا

وباألخص في ميادين السياسة االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج 

 ، يعقبها تصويت في مجلس النواب".مناقشة أمام كال املجلسيناملشار إليه أعاله، موضوع 

ن يكون غير أن مجلس النواب لم ينتبه إلى هذا التمييز الدقيق، الذي يفرق بين ما يجوز أ

موضوع الجلسات املشتركة وما ال يجوز، وهكذا عندما أراد أن يضع في نظامه الداخلي املقتضيات 

من الدستور من أنه  101املتعلقة باإلجراءات الخاصة بما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 

خصص جلسة سنوية من قبل البرملان ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها"، ذهب ف
ُ
ي اتجاه أن "ت

 هذه الجلسة املخصصة للمناقشة ستكون مشتركة بين مجلس ي البرملان.

وتأسيسا عليه، فإن املجلس الدستوري ملا أحيل إليه النظام الداخلي ملجلس النواب، الذي أقره 

، في إطار إحالة وجوبية للبت في مطابقته للدستور، طبقا 2013هذا املجلس في فاتح أغسطس 
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من  217إلى  211من الدستور، صرح بأن "ما تضمنته املواد من  132من الفصل للفقرة الثانية 

مقتضيات تتعلق بعقد البرملان لجلسة مشتركة سنويا ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها، غير 

مطابق للدستور". وفي تعليله لهذا الحكم ذكر في الحيثيات بأنه "إذا كان للبرملان أن يعقد جلسات 

من الدستور أو  68مشتركة بمجلسيه، إما في الحاالت الواردة صراحة في الفقرة الرابعة من الفصل 

في تلك التي يمكن استخالصها ضمنا من بعض أحكامه، فإن البرملان ال يمكنه أْن يمارس بصفة 

مشتركة االختصاصات املخولة له دستوريا، إال في الحالة املذكورة صراحة في الدستور املتمثلة في 

يعرضه عليه بظهير، املصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور التي لجاللة امللك أن 

 .45من الدستور" 174وفق أحكام الفصل 

وقد عاد املجلس الدستوري في قراره املذكور إلى التأكيد على قاعدة أن العرض، مقصود منه 

مجرد االستماع، ويكون أمام البرملان بمجلسيه، أما املناقشة، فتكون داخل كل مجلس من مجلس ي 

مل مجلس النواب على أجرأة أحكام الفقرة األخيرة من الفصل البرملان على حدة. وكان ذلك، عندما ع

من الدستور التي تنص على أن "يقدم الرئيس األول للمجلس عرضا عن أعمال املجلس األعلى  148

من النظام  225للحسابات أمام البرملان، ويكون متبوعا بمناقشة."، نص في املقطع األول من املادة 

أن العرض الذي يقدمه الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات عن الداخلي ملجلس النواب على 

أعماله يكون أمام مجلس النواب، مما يعني أن الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات سيكون 

 ملزما بتقديم عرض آخر أمام مجلس املستشارين.

رة الجلسات وحيث إن هذا التوجه يتناقض مع القاعدة التي قعد لها املشرع الدستوري بدست

من  225املقطع األول من املادة  واالجتماعات املشتركة، صرح املجلس الدستوري بأن ما نص عليه

"كون الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات يقدم عرضا عن أعمال هذا األخير  النظام الداخلي من

من الدستور التي يستفاد  148أمام مجلس النواب، غير مطابق ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل 

 . 46منها أن هذا العرض يقدم أمام البرملان في جلسة مشتركة بمجلسيه"

ثم بعد ذلك، نبه املجلس الدستوري إلى أن االختصاصات املخولة للبرملان دستوريا ال يمكن أن 

تمارس بصفة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس املستشارين، فصرح أن "ما نصت عليه نفس 

مع مراعاة أن هذه املناقشة ة من أن هذا العرض يكون متبوعا بمناقشة فمطابق للدستور، املاد

 .47تجري داخل كل مجلس على حدة بين أعضائه وبين الحكومة

وهذا الذي قرره املجلس الدستوري، بالنسبة للتقرير الذي يقدمه املجلس األعلى للحسابات 

في جلسة مشتركة بين مجلس ي البرملان، وأن املناقشة  ومناقشته أمام البرملان، مْن أّن العرض يكون 
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تجري داخل كل مجلس على حدة، ينسحب كذلك على جميع املؤسسات الدستورية التي تقدم 

من الدستور الذي  160تقاريرها أمام البرملان وتكون موضوع مناقشة من قبل البرملان، طبقا للفصل 

من هذا الدستور تقديم  170إلى  161ينص أنه "على املؤسسات والهيئات املشار إليها في الفصول 

 ".تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على األقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرملان.

لعرض الحصيلة تجربة األولى وتأسيسا على ما سبق بيانه، نخلص إلى أن املمارسة التي أنتجتها ال

، حين تمت 2016-2011الوالية التشريعية: في  املرحلية لعمل الحكومة ومناقشتها أمام البرملان

املناقشة العامة لتك الحصيلة والرد على تلك املناقشة في جلسات مشتركة بين مجلس النواب 

مست بمبدأ دستوري هو ومجلس املستشارين، تعتبر ممارسة خاطئة ومخالفة للدستور؛ ألنها 

استقاللية مجلس ي البرملان بعضهما عن بعض، وإضافة إلى ذلك، تنطوي على إهدار للحجية التي 

تكتسيها قرارات املحكمة الدستورية، والتي بصريح منطوق الدستور ال تقبل أي طريق من طرق 

وأن قرار املجلس  الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات اإلدارية والقضائية، وخاصة

البرملان ال يمكنه أْن يمارس بصفة مشتركة االختصاصات الدستوري الذي تم التصريح فيه بأن 

، كان قرارا سابقا 48من الدستور  174املخولة له دستوريا، إال في الحالة املذكورة صراحة في الفصل 

، في حين أن 2013أغسطس  22على تلك املمارسة، وقد تم تبليغه إلى كل من مجلس ي البرملان بتاريخ 

  .2014يوليو  23و 20املناقشة املشتركة بين املجلسين كانت في جلستين، على التوالي، بتاريخ 

، والتي 2021-2016: وتبعا لذلك، فإن املمارسة الثانية التي جرت في الوالية التشريعية الجارية

جلسة مشتركة بين مجلس ي البرملان، جعلت تقديم عرض الحصيلة املرحلية لعمل لحكومة يجري في 

جلستين خاصتين بكل من مجلس  في حين جعلت كل من املناقشة والرد على املناقشة يجريان في

  تكون ممارسة مطابقة للدستور. ،النواب ومجلس املستشارين

 خاتمة:

حاصل القول، مما سبق، أن إسناد املشرع الدستوري اختصاص تقييم السياسات العمومية، 

باعتباره اختصاصا جديدا يتم إقراره ألول مرة لصالح البرملان، ليس مجرد إسناد الختصاص تقني 

جديد، بل هو إسناد يتغيى باألساس دعم التخفيف من الطابع الرئاس ي للملكية واالتجاه بها نحو 

برملاني، وذلك من خالل إعطاء للبرملان، باعتباره سلطة تشريعية قائمة وليس مجرد مؤسسة،  طابع

دورا حقيقيا أكبر من السابق في رسم السياسات العمومية، التي كانت الحكومات تنفرد في وضعها، 

ناد ويأتي هذا اإلسوبهذا املعنى، يعتبر آلية من آليات تحقيق مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة. 

النظام الدستوري للملكية الدستوري أيضا، من جهة، لتكريس املفهوم املرن لفصل السلط في 



 

 :لسياسات العموميةلتقييم البرملان 

 وآلياته وإشكالياته في التطبيق املغربي دالالته
 

269 

، حيث يغدو تقييم البرملان للسياسات العمومية، والحالة توازن السلط وتعاونهاالقائم على املغربية 

ملفهوم الجديد . ومن جهة أخرى، لتجسيد اأفقا متميزا لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذيةهذه، 

الديمقراطية املواطنة والتشاركية. وإضافة إلى كل ذلك، وتكامال معه، ملمارسة السلطة القائم على 

 فإن صالحية تقييم السياسات العمومية تعتبر مقوما ال غنى عنه من مقومات الحكامة الجيدة. 

تصاص الجديد وقد تبين من خالل البحث، أن املشرع الدستوري لم يكتف بإقرار هذا االخ

للبرملان، وإنما عمل، من أجل تفعيله، على وضع وتحديد عدد من اآلليات الدستورية املتنوعة 

الجلسة السنوية  والجديدة املساعدة على ممارسته إما بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة منها:

ام البرملان، ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وعرض الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة أم

والجلسة الشهرية املخصصة لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة التي يختص باإلجابة عليها رئيس 

الحكومة شخصيا، ودسترة طلب استماع اللجان البرملانية إلى مسؤولي اإلدارات، ودسترة األجل الذي 

لتقارير عدد من املؤسسات يجب عرض قوانين تصفية امليزانية فيه على البرملان، ومناقشة البرملان 

الدستورية، وأكثر من ذلك، أن املشرع الدستوري وضع عددا من تلك املؤسسات رهن إشارة البرملان 

 لدعمه ومساعدته في تقييم السياسات العمومية.

 :الئحة املصادر واملراجع
 املؤلفات واملقاالت:

)القسم األول(، منشورات القصر امللكي،  56الجزء  - انبعاث أمة .عبد هللا ،بريول العلوي  ؛أبوبكر ،بنمنصور  -1
 .2011الرباط 

(، منشورات القصر امللكي، الثاني)القسم  57الجزء  - انبعاث أمة .عبد هللا ،بريول العلوي  ؛أبوبكر ،بنمنصور  -2
 .2012الرباط 

". كة املغربيةتقييم السياسات العمومية من طرف البرملانات: حالة مجلس النواب باململ" .الخدي، نجيب -3
 .2017اجتماع جمعية األمناء العامين للبرملانات الوطنية. بنجالديش، مارس 

 2011التوازن بين السلطات في النظام الدستوري املغربي بين الوثيقة الدستورية لسنة  .السعيد، أمين -4
 .2019الطبعة األولى، مطبعة شمس برانت، الرباط . السياسيةواملمارسة 

سلسلة شباب من أجل  .مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية .كاير، عثمان؛ حسن ،طارق  -5
 .2014الديمقراطية، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، الرباط 

املجلة املغربية للتدقيق والتنمية =  ."البرملان املغربي واجتراح تقييم السياسات العمومية" .لحميداني، طه -6
REMA 67-75. الصفحات 2012، الرباط 33، العدد. 

سلسلة "نصوص ووثائق"،  .2011الدستور الجديد للمملكة املغربية  .املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية -7
 .2011 ، الرباطREMALD، 246العدد 

منشورات مجلس النواب، العدد األول، الرباط  .اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العموميةمجلس النواب.  -8
2016. 
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سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد  .الدستور إشكالية النظام الداخلي للبرملان في ضوء  .رشيد ،املدور  -9
 . 2016صفحة، الرباط:  744، الطبعة األولى، = REMALD، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية 111

سلسلة دفاتر في القانون البرملاني املغربي، العدد األول،  .برملان في ضوء مستجدات الدستور ال .رشيد ،املدور  -10
 .2019الرباط 

 . 2006. الطبعة األولى. مطبعة طوب بريس، الرباط العمل البرملاني في املغرب قضايا وإشكاالت .رشيد ،املدور  -11
 .2000الطبعة األولى، مطبعة إمبريال، الرباط  .ملتمس الرقابة .املسيوي، عبد العزيز -12

 الوثائق:

ديسمبر  14) 1382رجب  17، الصادر األمر بتنفيذه بمقتض ى ظهير شريف في يوم دستور اململكة املغربية -13
 .2993، ص1962ديسمبر  19مكرر،  2616(. الجريدة الرسمية: عدد 1962

 1432من شعبان  27بتاريخ  1.11.91بالظهير الشريف رقم ، الصادر األمر بتنفيذه دستور اململكة املغربية -14
 .3600، ص2011يوليو  30مكرر في  5964(. الجريدة الرسمية: عدد 2011يوليو  29)

 1417من جمادى األولى  23بتاريخ  1.96. 157، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم دستور اململكة املغربية -15
 .2281، ص1996أكتوبر  10بتاريخ  4420عدد (، الجريدة الرسمية: 1996أكتوبر  7)

بتاريخ  1.15.62، الصادر األمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم لقانون املالية 130.13القانون التنظيمي رقم  -16
 .5810، ص2015يونيو  18 - 6370(. الجريدة الرسمية عدد: 2015يونيو  2) 1436من شعبان  14

نوفمبر  26في  1.98.138، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم اليةلقانون امل 7.98القانون التنظيمي رقم  -17
 .3297، ص1998ديسمبر  03 - 4644، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 1998

 .2004النظام الداخلي ملجلس النواب  -18
 .2017النظام الداخلي ملجلس النواب  -19
 . 2014النظام الداخلي ملجلس املستشارين  -20
 .2019الداخلي ملجلس املستشارين  النظام -21

، بشأن النظام الداخلي ملجلس النواب 2004مارس  8، الصادر بتاريخ 561/04قرار املجلس الدستوري رقم:  -22
  .1607، ص2004أبريل  5بتاريخ  5201. الجريدة الرسمية: عدد 2004املراجع في سنة 

، بشأن النظام الداخلي ملجلس النواب 2012ير فبرا 4، الصادر بتاريخ 829/12قرار املجلس الدستوري رقم:  -23
 .655: الصفحة: 2012فبراير  13، بتاريخ 6021، الجريدة الرسمية: عدد 2012يناير  12

(، بشأن 2013أغسطس  22) 1434من شوال  14، الصادر بتاريخ 924/13قرار املجلس الدستوري رقم:  -24
، 2013سبتمبر  9بتاريخ  6185دة الرسمية: عدد ، الجري2013النظام الداخلي ملجلس النواب لفاتح أغسطس

 .6030ص
، بشأن النظام الداخلي ملـجلس 2017سبتمبر 11، الصادر بتاريخ 37/17قرار املحكمة الدستورية رقم:  -25

 .5344، ص2017سبتمبر  25بتاريخ  6604. الجريدة الرسمية: عدد 2017أغسطس  8الـنواب لـ 
( املتمم لقرار مكتب 2019أبريل  2) 1440من رجب  26لصادر في ا ،19.06قرار مكتب مجلس النواب رقم  -26

( بشأن تنظيم واختصاصات إدارة 2018سبتمبر 3) 1439من ذي الحجة  22بتاريخ  18.04مجلس النواب رقم 
 .5926(، ص2019أغسطس  26) 1440ذو الحجة  24 - 6807مجلس النواب. الجريدة الرسمية، عدد 

 : الجريدة الرسمية للبرملان -27
  2437، ص2016أغسطس  15، الصادر بتاريخ 27نشرة مداوالت مجلس النواب، العدد  
  3429، ص2018أبريل  28، الصادر بتاريخ 59نشرة مداوالت مجلس النواب، العدد . 
  2019مايو  14، الصادر بتاريخ 88نشرة مداوالت مجلس النواب، العدد. 
  2019مايو  29بتاريخ ، الصادر 89نشرة مداوالت مجلس النواب، العدد. 
  2019فبراير  11(، عدد 2018نشرة مداوالت مجلس املستشارين )دورة أكتوبر. 
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  2019دورة أبريل  -نشرة مداوالت مجلس املستشارين. 
]وثيقة[، مؤرخة في مذكرة تصور واقتراحات االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية بشأن مراجعة الدستور  -28

 صفحة. 13، 2011مارس  28يوم االثنين 
 14 ،2011مارس  29، مؤرخة في يوم الثالثاء ]وثيقة[مذكرة حزب العدالة والتنمية حول اإلصالحات الدستورية -29

 .صفحة

 الهوامش:
                                           

 19مكرر،  2616(. الجريدة الرسمية: عدد 1962ديسمبر  14) 1382رجب  17األمر بتنفيذه يوم ، الصادر الدستور اململكة املغربية  -1
 .2993، ص1962ديسمبر 

 .37، ص2019، رشيد املدور، دفاتر في القانون البرملاني املغربي، العدد األول، الرباط البرملان في ضوء مستجدات الدستور  -2
 1992، غير أنه، وابتداء من دستور 1972و 1970من دستوري  59، والفصل 6219من الدستور األول  65بموجب الفصل  -3

بموجب  1996، أصبح البرنامج الحكومي، إضافة إلى املناقشة، يصوت عليه، وهو ما كرسه بعد ذلك دستور 59وبموجب فصله 
 منه. 88، وكرسه أيضا الدستور الحالي بموجب الفصل 60فصله 

لرقابة" نصت عليه جميع الدساتير املغربية، إال أنه لم يفعل في تاريخ الحياة البرملانية إال مرتين اثنتين: على الرغم من أن "ملتمس ا -4
ضد حكومة عز  1990مايو  14، والثانية بتاريخ 1962ضد حكومة أحمد باحنيني في نطاق دستور  1964يونيو  15األولى بتاريخ 

، عبد العزيز ملتمس الرقابةائق الكاملة املتعلقة بملتمس ي الرقابة املذكورين في: . تنظر الوث1972الدين العراقي في نطاق دستور 
يوي، مطبعة إمبريال، الرباط   .2000املّسِّ

لتثبيت هذا التوجه الذي يجعل من مناقشة مشروع قانون املالية السنوي مناسبة ملناقشة السياسات العمومية للحكومة، دأب  -5
امه الداخلي على أن منـاقشة مشروع قانـون املاليـة داخل اللجان الدائمة تبتدئ باالستماع إلى وزير مجلس النواب على النص في نظ

 175]تنظر مثال املادة  مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية.املالية الذي يقدم بيانات إضافية حول املشروع، ثم يشرع في 
 [. 2013من النظام الداخلي ملجلس النواب لفاتح أغسطس 

الدستور الجديد مذكرة( بخصوص اإلصالح الدستوري في:  35تنظر نصوص مذكرات األحزاب السياسية واملركزيات النقابية ) -6
 -38. ص 2011، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، الرباط 246سلسلة "نصوص ووثائق"، عدد  ،2011للمملكة املغربية 

394 . 
، من 2من الفقرة رقم  3البند رقم )وثيقة(،  2011مارس  29مذكرة حزب العدالة والتنمية حول اإلصالحات الدستورية مؤرخة في  -7

 صفحات. 10التوجهات التفصيلية،  - IIIرابعا من 
بع واألخير من املطالب مذكرة تصور واقتراحات االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية بشأن مراجعة الدستور )وثيقة(، البند السا -8

 صفحات. 8العامة املتعلقة بالبرملان، 
ينص على أن يتقدم الوزير األول أمام كل من مجلس ي البرملان بعد تعيين امللك ألعضاء الحكومة  1996من دستور  60كان الفصل  -9

ناقشة أمام كال املجلسين ويتلو مناقشته في ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، وعلى أن يكون البرنامج املشار إليه أعاله موضوع م
ويترتب عليه األثر  75مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط املنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 

الحكومة أو رفض تنص على أنه "ال يمكن سحب الثقة من  75املشار إليه في الفقرة األخيرة منه. وكانت الفقرة الثانية من الفصل 
النص إال باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب". واملعنى أن الحكومة كان يكفيها لتنال ثقة مجلس النواب أن 

 ال يصوت ضد البرنامج تلك األغلبية املوصوفة.
جلس النواب، املعبر عنها بتصويت ينص أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة م 2011من دستور  88ينص الفصل  -10

 األغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
تنص الفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور على أن النظام الدستوري للمملكة املغربية يقوم على أساس فصل السلط،  -11

 .وربط املسؤولية باملحاسبةشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية املواطنة والت
"وتعميقا لدور البرملان في مجال مراقبة الحكومة، فقد تم تدعيمه دستوريا، ليتولى مهمة تقويم السياسات العمومية". من خطاب  -12

. 2012أكتوبر  12شريعية التاسعة بتاريخ الجمعة امللك بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية الت
 .255، ص2012)القسم الثاني(، منشورات القصر امللكي، الرباط  57، الجزء انبعاث أمة

 .2017سبتمبر 11، الصادر بتاريخ 2017أغسطس  8بشأن النظام الداخلي ملـجلس الـنواب لـ  37/17قرار املحكمة الدستورية رقم:  - 13
 .2012فبراير  04، الصادر بتاريخ 2012يناير  12بشأن النظام الداخلي ملـجلس الـنواب لـ  829/12الدستوري رقم:  قرار املجلس -14
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أكتوبر  12الخطاب امللكي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية التاسعة بتاريخ الجمعة  -15

 .255، ص2012)القسم الثاني(، منشورات القصر امللكي، الرباط  57، الجزء انبعاث أمة. 2012
 .2017أكتوبر  16، كما تم تعديله بتاريخ 2017أغسطس  8النظام الداخلي ملجلس النواب لـ  -16
 .2014النظام الداخلي ملجلس املستشارين يوليو  -17
 .2019النظام الداخلي ملجلس املستشارين يونيو  -18
. 2012فبراير  4، الصادر بتاريخ 2012يناير  12بشأن النظام الداخلي ملجلس النواب  829/12دستوري رقم: قرار املجلس ال - 19

 .655: الصفحة: 2012فبراير  13، بتاريخ 6021الجريدة الرسمية: عدد 
 .31حسن طارق، )مرجع سابق(، ص السياسات العمومية: مفاهيم وتطبيقات، -20
، أمين السعيد، واملمارسة السياسية 2011ام الدستوري املغربي بين الوثيقة الدستورية لسنة التوازن بين السلطات في النظ -21

 .310-309، ص2019الطبعة األولى، مطبعة شمس برانت، الرباط 
، 2012ط الربا 33املجلة املغربية للتدقيق والتنمية، العدد  "، طه لحميداني،البرملان املغربي واجتراح تقييم السياسات العمومية" -22

 .73ص
اإلطار املرجعي لتقييم ملزيد من التفاصيل حول وظيفة التقييم وكيفية وطرق ممارستها على مستوى البرملان، ينصح بالرجوع إلى:  -23

 ، يمكن تحميله على موقع مجلس النواب:1، منشورات مجلس النواب عدد السياسات العمومية
www.chambredesrepresentants.ma.  

، الصادر 27االطالع على املحضر الكامل لهذه الجلسة في الجريدة الرسمية للبرملان: نشرة مداوالت مجلس النواب، العدد يمكن  -24
. كما يمكن االطالع على التقريرين الذين على أساسهما كانت املناقشة العامة املخصصة 2437، ص2016أغسطس  15بتاريخ 

(، PERG(، وتقييم برنامج الكهربة القروية الشمولي )PAGERلقروي باملاء الصالح للشرب )لتقييم البرنامج املندمج لتزويد العالم ا
 على املوقع اإللكتروني ملجلس النواب.

، الصادر 59يمكن االطالع على املحضر الكامل لهذه الجلسة في الجريدة الرسمية للبرملان: نشرة مداوالت مجلس النواب، العدد  -25
. كما يمكن االطالع على التقرير الذي على أساسه كانت املناقشة العامة املخصصة لتقييم 3429ص ،2018أبريل  28بتاريخ 

 مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن املناطق الجبلية على املوقع اإللكتروني ملجلس النواب.
( املتمم لقرار مكتب مجلس النواب 2019أبريل  2) 1440رجب  من 26الصادر في  19.06بموجب قرار مكتب مجلس النواب رقم  -26

( بشأن تنظيم واختصاصات إدارة مجلس النواب. الجريدة الرسمية، 2018سبتمبر 3) 1439من ذي الحجة  22بتاريخ  18.04رقم 
 .5926(، ص2019أغسطس  26) 1440ذو الحجة  24 - 6807عدد 

لمة افتتاح الورشة التكوينية حول تقييم السياسات العمومية املنعقدة بمجلس أعلن عن ذلك رئيس مجلس املستشارين في ك -27
 .2019بتاريخ الثالثاء فاتح أكتوبر  www.maroc.ma. البوابة الوطنية 2019أكتوبر  2و 1املستشارين يومي 

(، 2018ستشارين )دورة أكتوبر في الجريدة الرسمية للبرملان: نشرة مداوالت مجلس امل 206ينظر املحضر الكامل للجلسة رقم:  -28
 .2019فبراير  11عدد 

في محاضر مداوالت مجلس النواب لدورة أبريل  193، و189، و182ينظر املحضر الكامل لهذه الجلسات ذات األرقام بالتتابع  -29
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 ملخص: 

االقتصاديات القومية أصبح من أولويات الدول  واملتوسطة فيإن دور املؤسسات الصغيرة   

هذا النوع من املؤسسات  واالجتماعي ويمثلاالقتصادي  وتحقيق النموالستكمال مشاريع التنمية 

تطبيق اإلصالحات االقتصادية ووضع  ومرحلة ال يمكن االستغناء عنها في وقاعدة هامةركيزة 

إلى تبيان أهمية هذا النوع من  وتهدف الدراسة ،مؤطرة الكتساب مزايا نسبية جديدة استراتيجية

الجزائري خالل  الكلية لالقتصاداملؤسسات بمساهمتها في تطوير مختلف املؤشرات االقتصادية 

باالعتماد على النشرات اإلحصائية املكلفة باملؤسسات الصغيرة وذلك  9002/9002الفترة 

 واملتوسطة.

املؤشرات االقتصادية  الجزائري، االقتصاد واملتوسطة،املؤسسات الصغيرة : الكلمات املفتاحية

 الكلية.

Abstract:  
The role of SMEs in national economies has become a priority for countries to 

complete development projects and to achieve economic growth and social and 

represents this type of pillar institutions and an important base and the stage can 

not be dispensed with in the implementation of economic reforms and the 

development of a strategy framed to acquire new comparative advantages , The 

study aims to demonstrate the importance of this type of institutional contribution 
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to the various macro-economic indicators of the Algerian economy development 

during the period 2009/2016, based on statistical bulletins in charge of SMEs. 

Key words: Small and medium enterprises, the Algerian economy, macro-

economic indicators. 

 مة: مقد  

إن قرارات التنمية االقتصادية التي اتبعتها الجزائر مباشرة بعد االستقالل أهملت الدور الفعال       

للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الوطني واقتصرت على بناء وتشييد املجمعات 

نجاعة املشاريع الصغيرة واملتوسطة في  الصناعية الكبرى في حين أن تجارب الدول املتقدمة أثبتت

 تحقيق التنمية.

ولقد بادرت الدولة إلى مباشرة جملة من اإلصالحات االقتصادية السيما التجارية منها بغرض      

ترقية وتأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وزيادة فعاليتها وذلك لخلق اندماج فعال في عجلة 

أنشئت الجزائر وزارة خاصة لهذه الفئة من املؤسسات ليبقى قطاعها النمو ونظرا ألهميتها البالغة 

 قطاعا مستقال يحظى بمزايا التقدم واالزدهار. 

 الدراسة:إشكالية         

مكانة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد  بإبرازمحاولة منا أن تساهم هذه الدراسة         

 الوطني، نطرح االشكالية الرئيسية التالية:

ما هي مكانة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الجزائري وما مدى مساهمتها في دفع 

 عجلة التنمية؟

  الدراسة:أهمية        

اقتصاديات الدول السائرة في  واملتوسطة فيالصغيرة  إن املكانة التي تحظى بها فئة املؤسسات           

 والصناعي والخروج منطريق النمو تعكس مدى إرادة هذه الدول على تطوير نشاطها التجاري 

بالدنا هي  ودعمها فيوبالتالي فحماية هذه املؤسسات  الدخل، وتنويع مصادرتبعيات املوارد الريعية 

كما يساعدها على املساهمة بشكل كبير في تحسين املؤشرات  وأولويات االقتصادمن ضروريات 

  التنمية. ودفع عجلةاالقتصادية الكبرى 

  الدراسة:أهداف          

 واملتوسطة نتيجةتهدف هذه الدراسة إلى تبيان النتائج املحققة للمؤسسات الصغيرة              

م هذه املؤسسات مستقبال في االقتصاد أي مدى يمكن أن تساه وتوضيح إلىاإلصالحات املتعاقبة 

 الوطني.
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 فرضيات الدراسة:     

 التالية:لإلحاطة بجوانب الدراسة نقترح الفرضيات        

 لالقتصاد الوطني. وقاعدة هامة واملتوسطة ركيزةتعتبر املؤسسات الصغيرة  -

مختلف مؤشرات  ومتزايد علىفعال  واملتوسطة بشكلتساهم املؤسسات الصغيرة   -

 .االقتصاد الوطني

   الدراسة:نموذج 

اعتمدنا في هذا البحث على الدراسة التحليلية اإلحصائية من خالل مجموعة من النشرات        

 الفترة محل الدراسة. واملتوسطة خاللاإلحصائية املكلفة باملؤسسات الصغيرة 

  البحث:خطة 

 التالية:لتغطية جواني الدراسة بأسلوب منهجي علمي تم تقسيمه الى املحاور       

 الجزائر. واملتوسطة فياإلطار العام للمؤسسات الصغيرة  األول:املحور 

مختلف املؤشرات االقتصادية الكبرى في  واملتوسطة فيمساهمة املؤسسات الصغيرة  الثاني:املحور 

 .9002-9002االقتصاد الجزائري خالل الفترة 

  الجزائر واملتوسطة فياإلطار العام للمؤسسات الصغيرة :  األول املبحث 

 واملتوسطة وذلكينبغي اإلشارة إلى وجود صعوبة في تحديد مفهوم موحد للمؤسسات الصغيرة 

يستند إليها كرأس املال وعدد  واملعايير التي واالجتماعية والسياسية،الختالف الظروف االقتصادية 

 وندرة عواملالعمال ومستوى التقدم التقني وبعض العوامل األخرى كمراحل النمو املخطط 

 والجهات الرسمية.اإلنتاج، لكن سنشير في هذا املبحث إلى أهم التعاريف لبعض املنظمات الدولية 

  واملتوسطةر املحددة ملفهوم املؤسسات الصغيرة املعايياملطلب األول: 

واملتوسطة، محدد ملفهوم املؤسسات الصغيرة  إطارتتعدد املعايير املستخدمة لوضع     

 يلي:وتتمثل هذه املعايير فيما  منظمة دوليةأخرى وحسب كل  إلىمن دولة  وتختلف

  الكميةاملعايير  الفرع األول:
وهو من أكثر املعايير الكمية استخداما في تحديد حجم املشروعات  :1العمالةمعيار  -أ

الصغيرة نظرا إلمكانية حصر بيانات العمالة املتوافرة في معظم املشروعات املسجلة رسميا 

في مختلف الدول ويتم استخدام معيار العمال للمقارنة الدقيقة بين املشروعات النظيرة 

ولكن نظرا الختالف معامل رأس املال / العمل، فقد ال التي تقوم على نفس الفن اإلنتاجي، 
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يصلح استخدام هذا املقياس بمفرده غالبا كما أنه ال يصلح أيضا في حاالت تباين الفنون 

 اإلنتاجية املمكن استخدامها.

: هو مقياس مالي ويعبر عن رأس املال العامل والثابت الذي يقيس حجم معيار رأس املال -ب

وتتصف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بمحدودية رأس املال املستثمر الطاقة اإلنتاجية. 

فيها فضال عن اختالف حجمه من دولة إلى أخرى حسب الوضع االقتصادي السائد فيها 

 2ونشاط املؤسسة

ويطلق كذلك عليها املعايير الترجيحية وهي تستخدم أكثر من متغير في املعايير املركبة:  -ج

اإلنتاج والقيمة املضافة والطاقة اإلنتاجية وحجم االستهالك التمييز نذكر منها قيمة 

السنوي من املواد والجدول التالي يبين عدد الدول املرجحة ملفهوم املؤسسات الصغيرة 

 دولة متقدمة ونامية. 45واملتوسطة حسب كل معيار من مجموع 

ديد مفهوم املؤسسات : املعايير املعتمدة من طرف الدول النامية واملتقدمة في تح20الجدول 

 الصغيرة واملتوسطة.

عدد  

 العمال

أصول 

 عاملة

حجم 

 املبيعات

العمالة 

 واملبيعات

العمالة 

 واألصول 

املبيعات 

 واألصول 

 اإلجمالي

عدد 

الدول 

 املتقدمة

9 0 - 0 3 - 01 

عدد 

الدول 

 دول نامية

6 02 0 1 06 0 39 

 12 0 09 7 0 00 01 اإلجمالي

، 9002املنظمة العربية للتنمية اإلدارية: " تطوير إدارة املشروعات الصغيرة في الوطن العربي، سبتمبر  املصدر:

 .00ص

وتستعمل هذه املعايير عند استحالة الترجيح باملعايير الكمية أو املركبة املعايير الوظيفية: -د 

 للتفرقة بين املشرعات الصغيرة والكبيرة منها:

  غالبا إدارة وتسيير نشاطه مع بساطة الخبرة اإلدارية.يتولى مالك املشروع 

 .انخفاض وتيرة االتصال بالعمالء واملوردين 

 .صعوبة االستفادة من األسواق املالية والحصول على القروض واالئتمان 
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وتستمد هذه املعايير عناصرها من الظروف االقتصادية الكلية التي تميز كل بلد  املعايير الكلية:-ه

 ا:من بينه

 :من الصعب أمام تنوع النشاط االقتصادي الوصول إلى مفهوم  اختالف النشاط االقتصادي

موحد للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وذلك أنه بينما تحتاج املؤسسة الصناعية إلى استثمارات 

كبيرة في شكل مباني ومعدات فان املؤسسة التجارية تحتاج فقط إلى بعض العناصر املتداولة 

طها يرتكز على دورة االستغالل باإلضافة إلى أن املؤسسة كاملخزونات، البضائع والحقوق ألن نشا

 .3التجاريةالصناعية تحتاج إلى عدد كبير من العمال مقارنة باملؤسسة 

ولقد اختلف االقتصاديون في التفرقة بين املشروعات الصغيرة والكبيرة بحيث أن االعتبار القائم     

عمال تعتبر كبيرة أما  00فمثال مطبعة تشغل على         التفرقة على أساس حجم العمال خاطئ 

 عامل فهو صغير لذلك يتم التمييز على أساس معايير أخرى كحجم اإلنتاج. 000املصنع الذي يشغل 

 ويختلف فرع النشاط من حيث حجم االستثمار وحجم  :اختالف فروع النشاط االقتصادي

ية أو املالبس تختلف عن نظيراتها في اليد العاملة فاملؤسسة الصغيرة واملتوسطة في صناعة األغذ

 الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب.

  :وتعتبر مقاييس التكنولوجيا املستخدمة أهم املعايير املرجحة اختالف درجة التطور بين الدول

 لحجم ومكانة املؤسسة وهذا يختلف من دولة إلى أخرى.

 

 الجزائر.: معايير التمييز بين حجم املؤسسات في 20الجدول 

 املعايير

 الصنف

الحصيلة السنوية  رقم األعمال السنوي  عدد العمال

 )مليون دينار(

 00أقل من  مليون دينار 90أقل من  2إلى  0من  مؤسسة مصغرة

 000أقل من  مليون دينار 900أقل من  52إلى  00من  مؤسسة صغيرة

مليار  9مليون إلى  900من  940إلى  40من  مؤسسة متوسطة

 دينار

 400إلى  000من 

 .4 04/09/9000، تاريخ 77العددالجريدة الرسمية  م،لترقية املؤسسات ص  01-00القانون التوجيهي رقم  املصدر:

  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: الفرع الثاني: مفهوم

إن كثرة التعاريف املستخدمة جعل مفهوم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة غامض ويثير الكثير      

من الجدل في األوساط الدولية فبعض الدول تعتمد على عدد العمال والبعض اآلخر على رقم 

دولة ومن جهة  74تعريف في  40األعمال والدليل على ذلك فقد أحصت بعض الدراسات أكثر من 
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رى لجنة األمم املتحدة للتنمية الصناعية انه ال يوجد تعريف دولي شامل متفق عليه وفيما أخرى ت

 يلي عرض لبعض أهم هذه التعاريف:

عامل  40إلى  00تعرف املنشآت الصغيرة على أنها منشآت توظف من  تعريف البنك الدولي: -أ

عمال كمشروعات متناهية الصغر وما بين  00وتصنف املشروعات التي يعمل بها أقل من 

عامل باملشروعات املتوسطة وهذا على أساس معيار عدد العمال والذي يعتبر  000إلى  40

 معيار مبدئي.

اعتمد االتحاد األوروبي في تعريفه للمؤسسات الصغيرة لقد  تعريف االتحاد األوروبي: -ب

على معيار مركب من رقم األعمال، عدد العمال، مجموع امليزانية 0222واملتوسطة سنة 

أجير ورقم  940كل مؤسسة تضم أقل من »ودرجة استقاللية املؤسسة فهو يعرفها على أنها: 

مليون  97وع امليزانية ال يتجاوز مليون وحدة نقدية أوروبية أو مجم 50أعمالها أقل من 

من قبل مؤسسة أخرى ال  % 94وحدة نقدية أوروبية والتي ال تكون بحد ذاتها ممتلكة بنسبة 

 تنطبق على هذه املعايير".

عامل، وتحدد مبلغا ال يزيد عن  40هي الصناعات التي يعمل بها  منظمة العمل الدولية: -ت

في بعض الصناعات على أال يزيد رأس مال  دوالر 4000دوالر لكل عامل تصل إلى  0000

 .4ألف دوالر 000املنشاة عن 

هي تلك املشروعات التي يديرها مالك تعريف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية:  -ث

 00واحد ويتكفل بكامل املسؤولية بأبعادها الطويلة والقصيرة األجل والتي يعمل بها أكثر من 

 عامل  40وأقل من 

وهذه بعض التعاريف الرسمية املعتمدة في دول مختارة حسب  لبعض الدول:تعاريف  -ج

 الجدول.
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 : يبين اختالف التعاريف حسب املعايير املتبعة في كل دولة:23الجدول 

 التعريف الدولة

عامل في املنشأة الصناعية ويقل  400املشروع الصغير هو الذي يقل عدد العاملين فيه عن  كندا

 ماليين دوالر. 4عامال في املنشأة الخدماتية وال يزيد الناتج أو الربح السنوي عن  40عن 

يحدد ميثاق املنشآت الصغيرة الناتج عن الحكومة الفدرالية تعريف للمنشأة الصغيرة على أنها  الواليات املتحدة

ما بين كيان له ملكية مستقلة وال يملك قدرة السيطرة على املجال الذي يعمل فيه وتوظف 

 ماليين دوالر 4عامل في بعض الصناعات وال تزيد قيمة املبيعات عن  0400إلى  940

 عامل 900هي املشروعات التي توظف أقل من  تايالند

 ألف روبية. 400عامل وال يتجاوز رأس مالها  000عامل إلى  40هي الوحدات التي توظف من  الهند

من إعداد الباحثين استنادا على املصدر اآلتي: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية: تطوير إدارة املشروعات  املصدر:

 .21-42-41، ص9002الصغيرة في الوطن العربي، سبتمبر 

 

 تعريف املؤسسة الصغيرة واملتوسطة في التشريع الجزائري: .د

في ظل التحديات التي تواجهها الجزائر وفي مستقبل االنضمام إلى التكتالت اإلقليمية و االنفتاح        

على التجارة العاملية أخد القانون الجزائري باملعايير الدولية ، خاصة األوروبية منها لوضع إطار يعرف 

 9000املؤرخ في ديسمبر  01-00املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ففي املادة الرابعة من القانون رقم 

و املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة عرف املشرع الجزائري هذه 

عامل ، وال يتجاوز رقم  940الفئة من املؤسسات بأنها مؤسسة سلع أو خدمات توظف إلى حد 

 مليون دينار . 400سنوية مليار دينار أو ال يتجاوز مجموع امليزانية  ال 9أعمالها السنوي 

  :ومميزات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملعوقات التي تواجهها الفرع الثالث: خصائص

نظرا لألهمية الكبيرة والدور الفعال للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تحقيق التنمية املستدامة      

ات، ثم أصبحت وزارة مستقلة لتحظى أنشئت الجزائر في البداية وزارة منتدبة لهذا النوع من املؤسس

بقطاعها الخاص وهذا ما يكسبها مجموعة من الخصائص واملميزات كما ال يخفى وجود بعض 

 املعوقات والعراقيل التي تواجه قيام وتوسع املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

 واملميزات: الخصائص 

 فانه ال يوجد انفصال بين امللكية واإلدارة داخل املنشآت الصغيرة امللكية واإلدارة:  -أ

 واملتوسطة بحيث يلعب مالك املشروع دور املسير والقائم على األعمال اإلدارية واالنفراد  -ب
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 بإصدار القرارات.

تقوم هذه املؤسسات غالبا في فروع النشاطات ذات كثافة في  عناصر اإلنتاج املستعملة: -ت

عنصر العمل وهذا يتناسب مع ظروف اإلنتاج البسيطة في الدول التي تفتقر إلى رؤوس 

 األموال.

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بوجود مرونة كبيرة في تغيير مجال  مناخ األعمال: تختص -ث

مالء واملوردين مع الفاعلية في االتصال مع النشاط كما تتميز بعالقات مباشرة مع الع

 الحاجة إلى التحكم في مجال األعمال.

تختار املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عادة األسواق املحدودة األسواق ودرجة املخاطرة:  -ج

البعيدة عن اهتمام املؤسسات الكبيرة، كما تتميز درجة املخاطرة بنسبة أقل من نظيراتها 

ألموال املستثمرة ولكن يمكن أن تكون درجة املخاطرة كبيرة إذا تم وضع الكبيرة نظرا لحجم ا

 الرهان على مشاريع رائجة بكثرة أو نقص الخبرة واملعرفة بدراسة السوق.

املتعارف عليه فان غالبية املنشآت الصغيرة واملتوسطة  دعم ورفع الكفاءة اإلنتاجية: من  -ح

تستعمل يد عاملة تفتقر إلى الخبرة املهنية، لكن سرعان ما تنتقل هذه العمالة إلى املنشآت 

 الكبرى بعد مرور الوقت واكتسابها للخبرة وهذا ما يساعد على توفر الكفاءة الالزمة.

نقطة ضعف من وجهة نظر تحليل أخر  حتى وإن كان هو بحد ذاتهمستويات التنظيم:  -خ

سيأتي ذكرها فيما بعد إال أن بساطة هيكلها التنظيمي يمكن اعتبارها في جانب أخر، نقطة 

إيجابية في اكتساب املوقع التنافس ي فهي ال تعتمد على كثافة التنظيم املتسم بالنمط 

 الكبيرة.ؤسسات البيروقراطي الذي يتطلب مستويات تنظيمية متعددة مثلما نجده في امل

وهذا مبدأ سائد في كل الدول إما عن طريق الحماية التجارية أو  دعم وتشجيع الحكومة: -د

الدعم املالي أو التسهيالت اإلدارية والتنظيمية وكذلك املساعدة في توفير بيئة مالئمة ملزاولة 

 النشاط وهذا قل ما تستفيد منه املشروعات الكبرى.

دودية األمر الذي يقلل من تكاليف وأعباء التخزين لكن هذا ال باملح حجم اإلنتاج: ويتميز -ذ

 يساعد على االستفادة من وفورات الحجم.

  واملتوسطةتواجه املؤسسات الصغيرة  واملعوقات التيالعراقيل: 

بالرغم من وجود خطاب سياس ي لترقيتها وتطبيق الكثير من اإلجراءات التحفيزية و املساهمة في         

رفع قدرتها اإلنتاجية و التنافسية ، و التأقلم مع تحديات السوق ال يزال قطاع املؤسسات الصغيرة و 

وبين استكمال التنمية،  املتوسطة في الجزائر قطاعا هشا يعاني الكثير من املعوقات التي تحول بينه

فيما يتعلق بهذه  0227حسب ما جاء في تقرير املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي لسنة ف
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املؤسسات وكيفية تطويرها, فإن العائق األساس ي يكمن في ارتفاع معدالت الفائدة على القروض 

 هذه املعوقات إلى نوعين:ويمكننا تقسيم   املقدمة من طرف البنوك واملوجهة لتمويل هذه املؤسسات

 معوقات داخلية: -أ

 .نقص الخبرة والكفاءة املهنية عند العمال  

  القصور في اإلدارة ونقص املعرفة في التسيير وهذا ما يؤدي إلى انكماش اإلنتاج وزيادة نسبة

 املخاطرة فضال عن بساطة التنظيم.

 رغم االتصال املباشر  عدم كفاية الجهود التسويقية والخبرات املتخصصة في هذا املجال

والشخص ي بين املالك والعمالء واملوردين وتتضمن عدة مظاهر من بينها محدودية قنوات 

 وشبكات التوزيع.

 معوقات خارجية: -ب

  انعدام أو نقص الحماية الحكومية وخاصة في ظل االنفتاح التجاري ومبدأ الحرية التجارية

 باألساليب املختلفة كسياسة اإلغراق.وفي مواجهة التدفق العشوائي للسلع املستوردة 

  غياب جهاز معلومات فعال يحدد أنواع املنتجات املحلية الش يء الذي من شأنه وضع

 خريطة اقتصادية لتوطين املؤسسات واملنتجات ومن ثم وضع ما يلزم من سياسات الحماية.

  سطة على املشاكل التمويلية فان سبل حصول املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتو

رأس املال والخدمات التمويلية محدودة للغاية وال تتناسب على اإلطالق مع احتياجاتها مع 

 رأس املال الثابت والعامل.

  تنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل العوملة وتتمثل القدرة التنافسية للمؤسسة

بط تنافسية املؤسسة في مدى قدرتها على الصمود في السوق في ظل اقتصاد معولم. وترت

 بمستوى تنافسية االقتصاد على املستوى الكلي، فاملؤسسة ليست نظاما معزوال أو مغلقا.

   الجزائر:ظروف ومراحل تطور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في  الفرع الرابع:

تميزت وتيرة التطور للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة بصورة بطيئة نتيجة لتهميشها في فترة ما بعد      

االستقالل، وعموما يمكن حصر املراحل التي مرت بها هذه املؤسسات إلى ثالث مراحل حسب 

 التسلسل الزمني وخصائص كل مرحلة:

  ئر غداة االستقالل النظام االشتراكي إن اعتماد الجزا: 0992إلى غاية  0963خالل املرحلة من

الذي يقوم على تحكم الدولة في القوى االقتصادية للتنمية وإعطاء األولوية للقطاع العام على 

الخاص أدى إلى تهميش دور قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وبقي تطور القطاع الخاص 
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لصغيرة واملتوسطة يتشكل في محدودا على هامش املخططات الوطنية. وكان قطاع املؤسسات ا

من منظومة  % 21معظمه من مؤسسات موروثة عن فترة االستعمار، بحيث كانت تشكل حوالي 

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

املتضمن إجراءات االستثمار،  0222الصادر في جويلية  22/977من القانون  92ففي املادة 

ال االجنيي كما يلي: " تتدخل الدولة باالستثمارات اشارت الى تدخل املال الوطني مرتبطا براس امل

العمومية في إنشاء مؤسسات وشركات وطنية او شركات مختلطة بمساهمة راس املال األجنيي أو 

 .5الوطني بفرض تحقيق الشروط الضرورية لبناء االقتصاد

وقد توقفت هذه املؤسسات عن العمل نتيجة لرحيل أصحابها من املعمرين الفرنسيين األمر          

الصادرين في  21-09واملرسوم رقم  29-09الذي جعل   الدولة تصدر عدة مراسيم مثل املرسوم رقم 

عية على التوالي، الخاص بلجان التسيير في املؤسسات الزراعية والصنا 0229أكتوبر ونوفمبر 

الرامي إلى تشجيع  0222الشاغرة، ثم قامت الدولة بإصدار القانون الخاص باالستثمارات ابتداء من 

 االستثمار في ظل التنمية االقتصادية.

  في هذه املرحلة بدأت مالمح االهتمام بضرورة  :0992إلى غاية  0992خالل املرحلة من

 لي:ترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وقد اتسمت بما ي

املتعلق بإعادة الهيكلة العضوية واملالية  0210أكتوبر  5املؤرخ في 959-10إصدار املرسوم  -

 للمؤسسات االقتصادية.

الصادر  00-19بعث تنظيم جديد لالستثمار االقتصادي الخاص الوطني من خالل القانون  -

 .0219فيفري  90في 

 .0212وذلك سنة  OSCIPإنشاء ديوان للتنسيق واملتابعة والتوجيه لالستثمارات الخاصة  -

 .0217فتح الغرفة الوطنية للتجارة للمستثمرين الخواص سنة  -

 .املتعلق باستقاللية املؤسسات االقتصادية 0211أكتوبر5املؤرخ في029-11إصدار املرسوم -

-05السوق وإصدار قانون النقد والقرض بداية اإلصالحات االقتصادية واعتماد اقتصاد  -

05-0220. 

 .0220-09-02الصادر في  27-20تحرير التجارة الخارجية بموجب املرسوم  -

الهادف إلى فتح املجال لتطوير  0222أكتوبر 4الصادر في 09-22إصدار املرسوم التشريعي  -

 االستثمار.



 

 بابا حامد كريمة-الحبيب مكاوي 
 

284 

 بقطاع املؤسسات الصغيرة تم إنشاء وزارة مكلفة  :0229إلى غاية  0992خالل املرحلة من

تتكفل بتوفير البيئة املالئمة لهذه املؤسسات، وقد ألحقت  0225واملتوسطة بالجزائر سنة 

الدولة الصناعات التقليدية بهذا القطاع وبدأ العمل منذ ذلك الحين على اعتماد برامج 

غيرة لتأهيلها وذلك بعد إنشاء صندوق لضمان القروض البنكية املوجهة للمؤسسات الص

ثم أعقبها  9009نوفمبر  00املؤرخ في  272-9009واملتوسطة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

 .9002فيفري 97إنشاء نظام لإلعالم االقتصادي خاص باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في 

عملية تأهيل وتشخيص وتكوين في إطار الدعم املباشر ثم  500تم إحصاء أكثر من  9005أما في       

، وقد خصصت مبالغ 9004شئت الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة سنة أن

مليار دينار موجهة لدعم الصناعات التقليدية في 5تقدر ب  9002-9004مالية معتبرة في الفترة 

 الوسط الريفي وانجاز املشاتل والصناعات الحرفية.

 الجزائر: واملتوسطة فيوتوزيع املؤسسات الصغيرة  الفرع الخامس: حركية

لعل تنوع األقاليم الجغرافية للجزائر وتنوعها يساهم في تذبذب حركية وتوزيع املؤسسات الصغيرة 

 واملتوسطة.

-0229: التوزيع الجغرافي وأعداد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب كل منطقة 20الشكل 

0206: 

 
من إعداد الباحث اعتمادا على النشرات اإلحصائية لوزارة الصناعة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة  املصدر:

9002 

ألف مؤسسة  500وصل تعداد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في املنطقة الشمالية أكثر من         

ألف  092 . كما أحصينا حوالي% 24بزيادة تقدر بـ  9002ألف مؤسسة سنة  900مقابل 9002سنة 

ألف مؤسسة سنة  004مقابل أكثر من  9002مؤسسة متمركزة في منطقة الهضاب العليا سنة 

أما بخصوص الواليات الصحراوية وبالرغم من أنها تبقى نسبها متواضعة إال أنها عرفت زيادة  ،9002
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ة ألف مؤسس 40بلغ تعدادها ما يقارب  9002ملحوظة خالل الفترة املدروسة حيث وخالل سنة 

، يمكن إرجاع هذا التذبذب في التوزيع إلى % 55بزيادة قدرها  9002ألف مؤسسة سنة  24مقابل 

تنوع األقاليم باإلضافة الى صعوبة تأقلم بعض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مع املناطق 

 الصحراوية.  

 :0206: توزيع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بين املؤسسات الخاصة والعمومية 20الشكل 

 
 من إعداد الباحثين اعتمادا على: املصدر:

Source : Ministère de l’industrie de la PME et la promotion de l’investissement ; op.cit. 2016 

      

مؤسسة بين خاصة وعامة ونالحظ أن  242202النسب املوجودة في الشكل هي من مجموع    

املؤسسات الخاصة والتي تنقسم إلى مؤسسة األشخاص املعنويين والطبيعيين والنشاطات الحرفية، 

  .%22.2تأخذ حصة كبيرة مقارنة بالعمومية بنسبة 

خالل الفترة ص. م  لعمومي للمؤسسات: تعداد مناصب الشغل في القطاعي الخاص وا23الشكل 

0229-0206. 

 
 9002من إعداد الباحثين اعتمادا على النشرات اإلحصائية لوزارة الصناعة واملؤسسات الصغيرة  املصدر:
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غل في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة خالل 
ّ
من خالل الشكل يّتضح لنا تطور مناصب الش

غل بنسبة 9002سنة إلى  9002الفترة املمتّدة من سنة 
ّ
 .% 20، أين تطّور عدد مناصب الش

كان هذا الّتطور في عدد مناصب الشغل، بنسبة كبيرة في القطاع الخاص والذي عرف تزايد من سنة 

غل في  % 21و % 27إلى أخرى وتبقى مساهمة القطاع الخاص تتراوح بين 
ّ
من إجمالي مناصب الش

 قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في املؤشرات االقتصادية الكلية حث الثاني :املب

 لالقتصاد الجزائري 
بعد بتحليل تعداد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتوزيعها حسب املناطق الجغرافية للوطن 

وكذا مساهمتها في توفير مناصب الشغل، سنحاول الوقوف على املعطيات املتعلقة بالوزن 

شاط االقتصادي واالجتماعي، ومساهمة هذه املؤسسات في 
ّ
االقتصادي لهذه املؤسسات في الن

 وغيرها.ة والدخل القومي ونشاط التصدير واالستيراد والقيمة املضافة التجارة الخارجي

 واإلجراءات  املطلب األول: الطريقة

من أجل تبيان وتوضيح دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الجزائري ومدى     

الرسمية من مساهمتها في مؤشرات االقتصاد الكلية، قمنا بجمع العديد من النشرات االحصائية 

والتي تصدر عن وزارة الصناعة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة وبعض  9002إلى غاية  9002سنة 

االحصائيات األخرى من الديوان الوطني لإلحصائيات، وقمنا بتكييفها وتنسيقها مع كل مؤشر 

 تحليل.اقتصادي على حدى، كما قمنا أيضا بترجمتها الى أشكال بيانية واضحة لتسهيل عملية ال

من خالل وضعية امليزان التجاري الجزائري في نشاط التجارة الخارجية:  ةالفرع األول: املساهم

سنحاول توضيح إلى أي مدى تساهم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في  (0206-0229)خالل الفترة 

 تطوير املبادالت التجارية.

)الوحدة  0206-0229امليزان التجاري : مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في 22الشكل 

 مليون دوالر(.
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من إعداد الباحثين اعتمادا على النشرات اإلحصائية لوزارة الصناعة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة  املصدر:

9002. 

عرف امليزان التجاري خالل هذه الفترة مرحلتين وهما مرحلة الفائض التجاري و التي تميزت بين          

مليار  2مقارنة مع  9009مليار دوالر أمريكي سنة  97حيث قدر ما يقارب   9002و بداية  9002سنتي 

خالل نفس  % 22.70 ، وذلك راجع إلى الزيادة في عائدات البترول  بنسبة 9002دوالر أمريكي سنة 

انية هي مرحلة التراجع حيث بلغ 
ّ
 9002مليار دوالر أمريكي في بداية سنة  00الفترة، و املرحلة الث

، وهذا  9002مليار دوالر سنة  00لواصل امليزان التجاري تراجعه بشكل كبير ليصل إلى عجر يقدر ب 

اجع أسعار املحروقات وبالتالي تراجع مما أدى إلى تر  9001راجع لتداعيات األزمة االقتصادية لسنة 

 مداخيل املحروقات.

 (:0206-0229واردات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بحسب أنواع السلع ) ر الفرع الثاني: تطو 

من خالل الشكل التالي يمكننا إعطاء نظرة شاملة عن تطور واردات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

روسة تتمثل هذه السلع في الغالب من املواد الغذائية واملنتجات حسب أنواع الّسلع خالل الفترة املد

 الخاصة.
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-0229: تطور واردات مختلف السلع للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة خالل الفترة 21الشكل 

 )الوحدة مليون دوالر(. 0206

 
 .9002من إعداد الباحثين اعتمادا على النشرات اإلحصائية للديوان الوطني لإلحصائيات  املصدر:

 

من خالل الشكل البياني نالحظ ان سلع التجهيزات تأخذ حيزا كبيرا من واردات املؤسسات الصغيرة     

مليار وهذا  04.27حيث بلغت  9002مقارنة بسنة  9005مليار دوالر سنة  90واملتوسطة حيث بلغت 

من املؤسسات،  راجع الى سياسة الحماية التجارية والتسهيالت التي انتهجتها الدولة لدعم هذه الفئة

 تليها السلع الخاصة باإلنتاجية ثم السلع الغذائية.

مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الصادرات خارج قطاع املحروقات  :ثالفرع الثال

(0229-0206:)  

في حين تبقى مساهمة  عائدات النفط، % 27تحتوي مصادر الدخل القومي الجزائري على نسبة      

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ضئيلة في القيمة الكلية للصادرات. 

 0206-0229صادرات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة خارج قطاع املحروقات للفترة  :22الجدول 

 الوحدة بمليون دوالر

 0206 0201 0202 0203 0200 0200 0202 0229 السنوات

 722.2 0 202 9 292 0 779 0 299 0 770 0 992 104.54 حجم الصادرات
Source : Ministère de l’industrie de la PME et la promotion de l’investissement ; op.cit., 2009/ 

2016. 
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من خالل القيم املتحصل عليها نلحظ مساهمة غير كافية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في      

يجب على الدولة إيجاد حلول مستعجلة لدفع مساهمتها في مختلف  إجمالي الصادرات الكلية، وعليه

 قطاعات خارج املحروقات.

 (:0202-0229مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الناتج الداخلي الخام ) :عالفرع الراب

في ظل املعطيات الجديدة لالقتصاد الجزائري تساهم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بشكل كبير     

دعم الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات لكن تبقى هذه النتائج محتشمة إذا ما قورنت  في

بالنسب املحققة في الدول املتقدمة. وقد بينت تجارب الدول املتقدمة في قطاع املؤسسات الصغيرة 

ك من الناتج الداخلي الخام، مثال ذل % 70واملتوسطة الصناعية أن هذه املؤسسات تساهم بحوالي 

 .%47، واليابان ب % 20.1وفرنسا ب  %25اسبانيا ب 

 0202-0229: مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الناتج الداخلي الخام 26الشكل 

 الوحدة بمليون دوالر

 
Source : Ministère de l’industrie de la PME et la promotion de l’investissement ; op.cit., 

2009/2016 

 

تطور الناتج الداخلي الخام خارج قطاع املحروقات حيث سجل ارتفاعا مستمرا خالل الفترة       

مليون دوالر  5271.19مقابل  9005مليون دوالر أمريكي سنة  1492.41، حيث بلغ 9002-9005

 .9002أمريكي سنة 

الفترة، بقيمة وعرف مساهمة القطاع الخاص هو اآلخر ارتفاعا في الناتج اإلجمالي الخام خالل هذه 

، ويرمز 9002مليون دوالر أمريكي سنة  5029.09مقابل  9005مليون دوالر أمريكي سنة  7221.24

 على االرتفاع إلى أهمية القطاع الخاص واالنفتاح التجاري للجزائر على العالم الخارجي.
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مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في التوطين الصناعي والبحث  :سالفرع الخام

 التطوير: و 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل املخطط الوطني للتوطين الصناعي أداة لالمركزية والتنمية     

الجهوية تعمل على تنمية املوارد على املستوى املحلي، وتمارس املؤسسات االقتصادية الحديثة 

أولها داخلي ينفذ  خاصة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة نوعين أو شكلين أساسيين للبحث والتطوير

 .6لةداخل املؤسسة، وثانيها خارجي ينجز من قبل املؤسسات املتعاقد معها في إطار عملية املقاو 

 : مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تلبية الطلب االستهالكي الفرع السادس:

والطلب وتعويض تلعب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة دورا هاما في تحسين العالقة بين العرض   

 العجز في بعض األنواع من السلع والخدمات على املستوى املحلي.

 مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في القيمة املضافة:  الفرع السابع:

على غرار املساهمة االيجابية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تخفيض نسبة البطالة فان        

يعد هو اآلخر ايجابيا والشكل التالي يبين مساهمة القطاع الخاص في مساهمتها في القيمة املضافة 

إلى  9002تطور القيمة املضافة واملعطيات التالية تظهر لنا جليا ارتفاع في القيمة املضافة من سنة 

9002. 

)الوحدة 0203-0229: مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في القيمة املضافة 7الشكل 

 جزائري(.مليار دينار 

 
 .9002من إعداد الباحثين اعتمادا على النشرات اإلحصائية للديوان الوطني لإلحصائيات  املصدر:
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سنة  % 92.94من خالل الشكل نالحظ أن قطاع التجارة والّتوزيع يحتل املرتبة األولى، بمساهمة  

مليار دينار جزائري، لكنها سجلت تراجعا طفيفا في نسبة مساهمتها  0040.22أي بقيمة قدرها  9002

 . 9004سنة  % 92.90لتصل إلى 

 % 99.10العمومية، حيث بلغت نسبة مساهمتها أما في املرتبة الثانية، فكان لقطاع البناء واألشغال 

مليار دينار جزائري لكنها عرفت انخفاض طفيف لتصل إلى  0000.04بقيمة قدرها  9002سنة 

 . 9002سنة  90.11%

 الخاتمة:

إن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر اكتسبت أهمية كبيرة في البلدات الرائدة وذهبت      

قامت بإنشاء عناقيد صناعية وترقية هذه املؤسسات الصغيرة إلى مؤسسات أبعد من ذلك حين 

كبرى بعد عقود من الزمن، نذكر كمثال على ذلك الشركة التكنولوجية " ميكروسوفت " والتي 

أنشأها طالبان جامعيان رفقة أستاذهما بوسائل بسيطة جدا، أصبحت أكبر شركة رائدة في العالم 

رغم االصالحات املتواترة والدعم الذي تحظى به املؤسسات و  ترونيةفي مجال البرمجيات االلك

، كما الصغيرة واملتوسطة في الجزائر إال أن مساهمتها في االقتصاد الوطني تبقى محتشمة وضئيلة 

تؤثر السياسة التجارية للدولة بمختلف وسائلها الحمائية على فعالية املؤسسات الصغيرة 

 القتصاد العالمي.واملتوسطة واندماجها في ا

 ووفقا الستنتاجات البحث نوص ي بما يلي:

  ضرورة تطبيق سياسة تجارية حمائية لدعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في السوق

 املحلية امام املؤسسات األجنبية.

  تشجيع االستثمار في مناطق الجنوب بإقامة عناقيد صناعية مصغرة خاصة باملؤسسات

املجال للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الناشطة محليا للدخول  الصغيرة واملتوسطة، وفتح

 الى السوق العاملية عبر منح امتيازات جمركية واعانات مالية واعفاءات ضريبية.
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 الهوامش:

                                           
"، ندوة تطوير إدارة تطوير إدارة املشروعات الصغيرة في الوطن العربي، 9002املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، سبتمبر    1 

 .2املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الوطن العربي، القاهرة، ص

، امللتقى في تنمية املؤسسات الصغيرةدور الحاضنات اإلنتاجية ، 9002أفريل  01-07هالل إدريس مجيد، معن ثابت عارف، يومي    2 

 .0الدولي حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، ص

أثر عدم تناظر املعلومات على تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة دواسة حالة وكالة بنك ، 9007عبد الحفيظ مازري، سنة 3 

 2،5، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، فرع تحليل اقتصادي، املركز الجامعي بشار، صاملحلية بشار التنمية

، دراسة حالة والية مستغانم، دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تطوير القطاع السياحي في الجزائر، 9009قارة ابتسام،  4 

 .90مذكرة ماجستير، تسويق دولي، جامعة تلمسان، ص

، مداخلة امللتقى قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر متطلبات التكيف واليات التأهيل، 9000عثمان بوزيان،  5 

 .92الدولي جامعة الشلف، ص

، واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر وآفاق تنميتها " مذكرة ماجستير في علوم التسيير، 9002سعدية السعيدي، سنة  6 

 .92جامعة ورقلة، ص 
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 حماية املستهلك في زمن الندرة بسبب األزمات تتفعيل إجراءا

 -دراسة مقارنة على ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية والتشريع الجزائري -
Activating consumer protection measures in times of scarcity due to crises 

-A comparative study in the light of the provisions of Islamic law and 

Algerian legislation- 

 

 ()  أستاذ محاضر، سنوسي علي

 الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت

Ali.snouci@univ-tiaret.dz 

 
 19/05/0202 تاريخ القبول للنشر:          23/04/0202 :ستامريخ االتا

******* 
 امللخص:

یشهد العالم الیوم ثورة في مختلف املجاالت رغبة منه في تحسین مستوى معیشة الفرد، وتحقیق       

ما یحتاجه الفرد في حیاته، مجتمع الرفاهیة، حیث أصبحت السلع والخدمات متوفرة وتلبي كل 

وبقدر ما تحققه هذه الوفرة من جوانب ایجابیة فان لها سلبیاتها الخطیرة على املستهلك، فهو مهدد 

بالعدید من املخاطر مما استلزم تدخل املشرع بوضع ترسانة من التشریعات لحمایته، فأصبح 

لع والخدمات في مختلف مراحلها، بحاجة أكثر من أي وقت مض ى إلى حمایة قانونیة من الغش في الس

ومنع التعدي علیه وتقریر عقوبات ملن یمارس االعتداء علیه، كما تحدد الشریعة اإلسالمیة منهج 

االستهالك وفقا لضوابط وقواعد تدعوا إلى التوسط في االستهالك هذا ما سنحاول بيانه في هذا 

ة بسبب األزمات ، دراسة مقارنة بین البحث ، حيث نتطرق إلى تفعيل حماية املستهلك زمن الندر 

 أحكام الشريعة اإلسالمية و التشريع الجزائري.

 ، السلع، الخدمات.األزمات ،زمن الندرة ،حماية املستهلكالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
    Today, the world is witnessing a revolution in various fields, desiring to 

improve the standard of living of the individual, and achieve a welfare society, 

where goods and services have become available and meet all the needs of the 

individual in his life. It is one of the dangers that necessitated the legislator’s 

intervention to put an arsenal of legislations in order to protect him, so he became 

more than ever required to have legal protection from fraud in goods and services 
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in all its stages, and to prevent encroachment on him and to establish penalties for 

those who practice assault on him. T AWA to mediate in consumption this is what 

we will try his statement in this research, where we address the activation of 

consumer protection time of scarcity because of the crisis, a comparative study 

between the provisions of Islamic Sharia and the Algerian legislation 

keywords: Consumer protection, times of scarcity, crises, commodities, consumer 

services 

 

 : مقدمة
 ال یكون  فبدونه الحالي، وقتنا في التجارة علیه تقوم الذي الرئیس ي العنصر املستهلك یعتبر      

 التاجر الدعایة بها یحاول  التي والكیفیة الطریقة في املختلفة األسالیب وتتنوع أهمیة أي للتجارة

 تسلیط من كان البد لذلك تجارته، وراء من مادي ربح تحقیق واخیرا أوال الحسبان في واضعا لتجارته

في هذه األيام، الذي انتشر  أهمیته ازدادت والذي الهام -املستهلك حمایة -املوضوع هذا على الضوء

فيه هذا الوباء العالمي، واجتاح كل الدول، وهدد إقتصادياتها وعرض األمن الغذائي لألفراد إلى 

 قدر توفیر على العمل أجل من العالمي التجاري  االنفتاح الزمن خطیر محقق، ضف له ما يمیز هذا 

 حق وهذا مستمرة بصورة سلع من یشتریه ما تجاه الطمأنینة له تكفل للمستهلك الحمایة من معقول 

إلى  وبالرجوع هذا قبل ولكن أخرى، جهة من اإلسالمیة والشریعة جهة من القانون الوضعي كفله

 املشرع كان إذا بأنه القول  یمکننا ، القدیمة عن الحضارات التاریخیة الدراسات ومختلف النصوص،

األزمة  أثناء العاملیتین الحربین فترة في إال املستهلك حمایة لفكرة ینتبه لم الحدیثةالعصور   في

 بهذه عن الوفاء اإلنتاج وعجز الناس مطالب زیادة نتیجة العالم، اجتاحت التي الطاحنة االقتصادیة

 فإن أسعارها،من ارتفاع  للحد اقتصادیة قیود فرض و األسعار ارتفاع إلى أدى الذي األمر املطالب

 و االقتصادیة للتغیرات تبعا تدخل املشرع مدى فیها تفاوتت قديمة عقود إلى ترجع الحمایة هذه

 بإرساء القدیمة املجتمعات هذه اهتمام فکان هذه العصور، من عصر كل في والسیاسیة االجتماعیة

 تلك بین من وكان ،الضعیف القوي على سیطرة ومنع بینهم، األفراد فیما سلوك تنظم هامة، قواعد

 نجد أننا غیر الوضعیة، القوانین تنشده التي الحدیث باملفهوم "املستهلك"بحمایة  یتعلق ما القواعد

 عموم ومن ومكان، زمان لكل شامال صالحا جاء فقد الخاتمة، الرسالة باعتباره هو اإلسالم أن

ین أمور  نظم وشموله أنه اإلسالم ِّ
 ُیقر   فهو وعادال؛ منتظما املالي نظامه فجاء جمیعا، والدنیا الد 

كها وسائل مادامت امللكیة الفردیة
 
ِّیة وُیقر   مشروعة تمل

ف  ذلك مادام األموال في التصر ف حر  التصر 

 وُیقر  استهالك الجماعة، مصلحة على تطغى ال الفرد مصلحة ومادامت الشریعة، روح مع متماشیا
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ًدا االستهالك ذلك مادام والخدمات السلع مات، بعیدا اإلسالمیة، الشریعة بضوابط مقیَّ  عن املحر 

 املستهلك. ومال اإلضرار بصحة شأنه من ما كل عن وبعیدا

 :اآلتي السؤال من خالل لهذا البحث األساسیة، عرض اإلشكالیة یمكننا لذا

فل مدى أي إلى
 
زمن الندرة بسبب املستهلك في  بحمایة اإلسالمي والفقه لوضعي ا القانون  یتك

 :اآلتیة منها األسئلة األزمات؟ ویتفر ع

فرها التي الحمایة هذه مرتكزات أهم تتمثل فیم -  اإلسالمي للمستهلك؟ والفقه الوضعي القانون  یو 

 للمستهلك؟ الحمایة توفیر في الوسائل هذه وفعالیة نجاعة ما مدى -

ة، القضایا من املستهلك حمایة املوضوع من كون اعتبار وحيث تظهرأهمیة هذا    خاصة الهام 

یني قلَّ  حیث الحالي؛ عصرنا في  سواء نوعیة، نقلة من العالم شهده ما أن كما األفراد، لدى الوازع الد 

ى االقتصادیة، االجتماعیة أو للنواحي بالنسبة  تغییر وبالتالي والخدمات، السلع إنتاج في تغییر إلى أد 

 كان مهما للحمایة، دائمة حاجة في هو الذي األخیر هذا املستهلك، لدى السلوكات االستهالكیة في

املعالم  إبراز في املوضوع؛ هذا أهمیة تظهر ذلك على وبناء الدولة، تطبقه الذي النظام االقتصادي

الالزمة للمستهلك في  الحمایة توفیر في الوضعي، والقانون  اإلسالمي الفقه علیها یعتمد التي األساسیة

الجوائح والضوائق اإلجتماعية واإلقتصادية، مثل هاته األيام التي تمر على كل دول العالم زمن 

 (، الذي أحدث زلزاال في كل املقاييس .91بسبب وباء فیروس كورونا) كوفيد 

 املواضیع أهم   من یعد املستهلك، حمایة موضوع أن اعتبار  كما نهدف من خالل هذا البحث 

 هذه توفیر واجب عاتقها على التي یقع  الوضعية، وكذا املنظومات القانونيةالدول،  بال تشغل التي

 مجال في خاصة النقائص، بعض تشوبها األخیرة هذه رغم أن وسائل، من تملكه ما بكل الحمایة

ه التشريع اإلسالمي، أهمیة بیان على العمل هو هدف أهم   فإن لذا التطبیق،
 
 ما خالل من الرائد، وأن

 الرئیس، الهدف هذا جانب وٕالى الحسبة، طریق  جهاز عن أو ذاتیة سواء شرعیة، رقابة من یفرضه

 :جملتها ومن تحقیقها التي قصدنا الجزئیة األهداف من مجموعة توجد فإنه

النبویة  والسنة الكتاب من أصوله یستمد باعتباره اإلسالمي؛ للتشريع املمیزة الجوانب إبراز 1-

 .الشریفة

لق والتي اإلسالمي؛ الفقه في املستهلك حمایة وسائل تحدید 2-  ومن ومن املنتج نفسه من بحمایته تتع 

ق  إلى التدليل على  الوصول  و  .التاجر   .املستهلك حمایة مجال في اإلسالمي النظام تفو 
 .املستهلك حمایة ماهیة :األول  املبحث
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یكون  ال فبدونه الحالي وقتنا في التجارة علیه تقوم الذي الرئیس ي العنصر املستهلك یعتبر 

 وهذا من  -املستهلك حمایة– املوضوع  هذا على الضوء تسلیط من البد كان لذلك أهمیة أي للتجارة

 .نطاقه وتحدید تعریفه خالل

 .ونطاقه املستهلك لحمایة اإلطار املفاهيمي : األول  املطلب

طرحت  کما الفقهي، املستوى  على ثورة أحدثت التي املفاهیم من املستهلك مفهوم یعد 

 على مستوى  املشرعین بعض حسابات وأربك القضائیة، املمارسة خالل من مفهوم هذا إشكاالت

 خاصة مفهوم املستهلك تحدید في والتوسع التضییق بین االتجاهات فتباینت ، املفهوم هذا نطاق

 االقتصادیین، عند هو الحال كما االختالف من الكثیر یطرح ال الفقهاء باقي عند ألنه القانونیین عند

 يراد الذي املجال وهذا باختالف"املستهلك هو من" تحدید بشأن وتختلف التعریفات تتعدد حیث

 حسب كل یعرفه الدین ورجال فنجد االقتصادیین والقانونیین آثار، من علیه یترتب ملا األخیر لهذا

 تعریفات وضع في العصور  عبر التاریخي ور ساهم التط أیضا خاللها، من للمستهلك ینظر التي الزاوية

 حدد وكیف - . املستهلك؟ مفهوم مع القضائي الفقه واالجتهاد تعامل فکیف- .للمستهلك  مختلفة

 املستهلك؟ مفهوم الجزائري  املشرع

 .املستهلك حمایة تعریف : األول  الفرع

في  تعریفه إلى نتطرق  سوف لذا املستهلك مفهوم تحدید في وتضاربت التعریفات اختلفت لقد 

 .والقضاء اإلسالمي الفقه وفي واالصطالح اللغة

 .واالصطالحي اللغوي  التعریف :أوال

 في املستهلك ، و1الالم وكسر املیم بضم استهلك من فاعل اسم املستهلك  :لغة املستهلك تعریف  -21

 2و أنفذه" أنفقه"املال أستهلك و )هـ، ل ، ك(،  مادة من مأخوذة "اللغة

 و الخدمات السلع باستعمال یقوم من":هو اصطالحا املستهلك :االصطالح في املستهلك مفهوم -20

 أو أو تحویلها بیعها، إعادة بهدف لیس و یعولهم، من وحاجیات الشخصیة، حاجیاته إلشباع

 .3املنهي" نشاطه نطاق في استخدامها

 .اإلسالمي الفقه املستهلك في تعریف : ثانیا

حاجیاته  والخدمات لسد بالسلع یقوم ينتفع  من"هو الشرعي االصطالح في املستهلك 

بیعیها، او تحويل أصلها إلى غیر ما  أو من تلزمه نفقتهم ، في ما ال يخالف الشرع، وال يعيد ‘الشخصیة

  4صنعت له"

 بضوابط مقیدا ٲن یكون  ینبغي‘اإلسالمي االقتصاد في والخدمات للسلع املستهلك استعمال ٲن غیر    

 .اإلسالمیة الشریعة
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 . تعریف  الفقه القضائي للمستهلك :ثالثا

 : الواسع فأما ضیق ومفهوم واسع مفهوم : مفهومان للمستهلك الفقهي التعریف یتنازع 

 أو الشخصیة أغراضه  في الخدمة أو املال استخدام أجل من قانونیا تصرفا یبرم من به كل فیقصد

 . املهنیة

 حاجته على للحصول  یسعى الذي الشخص بأنه املستهلك فیعرف الراجح،  وهو الضیق أما 

  :5یلي ما التعریف هذا من ونستخلص والخدمات السلع من مختلف

السلع  على للحصول  یسعى الذي هو املستهلك معنوي،  أو طبیعي شخص یكون  قد املستهلك  -9

 البیع أو نیة أو للمضاربة مسبقة نیة له تكون  أن دون  بها ینتفع أي الشخص ي الستعماله والخدمات

 . ذلك غیر

 .علیه والحصول  القتنائه یسعى ما على للحكم الفنیة بالقدرة یتمتع ال املستهلك -2

 وهذه املنتوجات منهي، غیر بهدف خدمات أو سلع على یحصل الذي الشخص ذلك هو املستهلك -3

 یسمى املستهلك واملحترف بین املبرم والعقد محترفا، یكون  ما غالبا آخر شخص طرف من له تقدم

 . االستهالك عقد

 استعماله مثال یمكن ما شخص طرف من شراء محل منتوج أن كون  كذلك األمر لیس لكن 

في  املستهلك هو الغیر هذا الغیر، من البیع لعقد بالنسبة هم الذین كعائلته آخرین أفراد  من قبل

أو  یحصل أن إما العقد، بمفهوم مرتبط حق جهة  من الهامش على یكون  لكنه الوقت نفس

 هي خاصة التي احتیاجات وجود یقتض ي املنهي غیر والهدف شخصا دائما یعتبر فاملستهلك یستعمل،

 .الطبیعیین األشخاص احتیاجات أساسا

یهدف  وال منهي غیر نشاطها كان متى املستهلك بصفة املعنویة األشخاص لبعض نعترف لكن 

 التي تسعى والدینیة والریاضیة الثقافیة الجمعیات املثال سبیل على ونذكر ذلك من الربح تحقیق إلى

 في املقررة بالحمایة  التمتع یمكنهم هؤالء فمثال املجتمع في السلوكات وتحسین تأطیر الشباب إلى

 .6غیرها  مع للعقود إبرامها  أثناء االستهالك قانون 

 .املستهلك حمایة تطبیق نطاق :الثاني الفرع

حیث  من 93-91 رقم الغش وقمع املستهلك حمایة قانون  تطبیق نطاق تحدید مسألة تكتس ي  

 لصالح املستهلك، قانونا املقررة بالحمایة واملدین الدائن تحدید خالل من کبیرة أهمیة األشخاص 

 في حقوق، من ملا تضمنه الحمایة هذه من واملستفید الجدیر الطرف باعتباره الدائن هو األخیر هذا

 .الغش وقمع املستهلك قانون حمایة عاتقه على ألقاه الذي اإللتزام  بهذا املدین فهو املتدخل مواجهة
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 .األشخاص حیث من املستهلك حمایة نطاق :أوال

 هو تتضمنها أحكامه التي بالحمایة الدائن أن الغش وقمع املستهلك حمایة قانون  اقر :املستهلك  -21

 فلقد الحمایة، بهذه  املعنیین األشخاص لتحدید املستهلك تعریف ضرورة تكمن وهنا املستهلك،

 أو بمقابل یقتني، :" كل شخص طبيعي أو معنوي  منه 93املستهلك في املادة  93-91 القانون  عرف

 حاجة تلبیة أو حاجته الشخصیة تلبیة اجل من النهائي لالستعمال موجهة خدمة أو سلعة مجانا،

 7به" متكفل حیوان أو أخر شخص

من  الغرض هو املستهلك صفة تحدید معیار جعل املشرع أن التعریف هذا من نستخلص 

 هو سد الخدمة أو السلعة اقتناء من الغرض یكون  أن یقتض ي املستهلك صفة ثبوت أن إذ االقتناء،

 یعني ما غیر منهي، الغرض یكون  أن أي به، یتكفل حیوان أو أخر شخص حاجة أو شخصیة حاجة

 .استثماري  منهي أو لغرض خدمة أو سلعة یقتني عمن املستهلك صفة نفي املخالفة بمفهوم

موجهة  املقتناة الخدمة أو السلعة تكون  أن على التعریف هذا في نص املشرع أن ذلك یؤكد

 خدمات موجهة أو سلعا یقتني عمن املستهلك صفة نفي یعني ما لالستهالك، أي النهائي لالستعمال

 و و اإلنتاج التصنیع كإعادة مهنیة ألغراض  تستخدم الوصف بهذا كونها الوسیط لالستعمال

 .لالستهالك لیس و االستثمار

 اللفظ نفس املنتوج شراء  على للداللة الغش وقمع املستهلك حمایة قانون  استخدم حیث 

 دائرة من االستعمالین أسقط فقد وبالتالي ،"یقتني" لفظ هو و ،31-19،من املرسوم 92الوارد 

یتم  ما كثیرا  ولكن أو الخدمة، املنتوج یستعمل من غالبا هو یقتني الذي فاملستهلك املستهلكین،

 الش ئ نفس التعریف، هذا في یجب تداركه أمر وهو املقتني، أسرة كأفراد  الغیر طرف من استعمالها

 یكون  االقتناء تماما، ألن محله غیر في "یقتني" لفظ فإن مجانا أو بمقابل املنتوج اقتناء عن یقال

 یستهلكها وٕانما السلعة یشتري  ال الذي بذلك املستعمل قصد املشرع فإن األرجح وعلى بمقابل، دائما

 هذه وفي هبة، أو كهدیة املنتوج یبعه ولم حتى بحمایة املستهلك املتدخل یلتزم أن أراد   أنه أو فقط،

 "8یتحصل "لفظ هو ، و"یقتني "من لفظ أوسع استخدام املشرع على كان الحالة

 یشتري  كأن به، یتكفل حیوان حاجة لسد خدمة أو سلعة یقتني من أیضا مستهلكا یعتبر كما 

 بها صار یحظى التي األهمیة یعكس هذا و ملداواته، بیطري  مع أو لتدریبه مدرب مع یتعاقد أو له علفا

 بمصالح األفراد، ارتباطه و البیئیة و االقتصادیة ملنافعه نظرا الصحبة، حیوان سیما الحیوان

 عن قد خرج الوجهة بهذه املشرع أن البعض یرى  و الحیوان و البیئة حمایة منظمات نفوذ وتنامي

 من "جنینیا"شخصا  اعتباره و املدني القانون  أشیاء من شیئا باعتباره للحیوان السابقة نظرته

  الحیوان لحقوق  الیونسكو منظمة إعالن بعد للحیوان داخلي لقانون  تمهیدا القانون، أشخاص
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 هل بالكفالة املقصود حول  تساؤال املشرع استخدمه الذي ،"یتكفل "لفظ ، وهنا یطرح9 9191لعام 

 األشخاص وضعیة هي ما ، و األسرة؟ قانون  في أم املدني القانون  في املوجودة الكفالة تلك بها یقصد

 هم من كل "یتكفل" بلفظ یقصد املشرع لعل بهم؟ یتكفل ال لكنه و املستهلك مع الذین یقطنون 

ألفاظ  باعتماد للمفاهیم الدقیق غیر التعبیر أوجدها التساؤالت هذه فكل املستهلك، تحت مسؤولیة

 أمرا بالغ  املستهلك حمایة لقانون  السلیم التطبیق من یجعل هو و تأویالت، عدة تحتمل و غامضة

 .10الصعوبة"

یناسب  أمر الشخصیة الحاجة تلبیة كون  طبیعیا شخصا املستهلك یكون  أن األصل كان إذا 

 هو و املعنوي،  الشخص على املستهلك صفة خلع بإمكانیة صرح املشرع أن إال الطبیعي، الشخص

 املتعلق 92-90 القانون  في للمستهلك تعریفه في أیضا تبناه إذ املشرع، علیه استقر عام موقف

 .11)املعدل واملتمم ( التجاریة املمارسات على املطبقة بالقواعد

معدل ومتمم باملرسوم )31 -19رقم  التنفیذي املرسوم من  02املادة في املشرع أقر لقد 

 بأن املستهلك هو كل" شخص" (:هذا األخیر توسع في نظام حماية املستهلك 393-99التنفيذي رقم 

 طبیعة حسم الغموض، و ولتجنب معنویا، أو طبیعیا شخصا املستهلك كان إذا ما یحدد لم أنه أي

 دائرة ضمن املعنویة  393-99رقم  القانون  في األمر تدارك - األشخاص طائفة أدخل حین املستهلك

 12املستهلكین.

 املستهلك أن یفهم الغش وقمع املستهلك حمایة قانون  خالل من املستهلك تعریف من  

 " النهائي االستعمال " بعبارة ذلك على ویستدل املنهي غیر العادي املستهلك هو املشمول بالحمایة

 من الزمن، مدة خالل أو الفوري االستهالك أجل من االقتناء ومفاده تعریف املستهلك، في الواردة

 إلى دون إخضاعها علیه املوجودة النهائي شكلها على الخدمة أو السلعة استهالك یكون  أن على

 بذلك ألنه منها، یغیر .و السلع یقتني من املستهلك مفهوم دائرة من یخرج بذلك و تحویالت، و تغییرات

 13تشمله. ال الحمائیة القواعد بالتالي و لألول  مغایر منتوجا أنتج قد یكون 

 هو عمل ،"للمستهلك" شامل و جامع دقیق تعریف وضع مهمة أن إلى نشیر أن األخیر في یبقى 

 سوف و غیره التعریف هذا وضع في نفسه املشرع إقحام و للفقه أصیل اختصاص هو و فني و تقني

 عن نبتعد و من روحه القانون  یفرغ و التطبیقیة و النظریة الناحیتین من إشكاالت و یثیر تعارضا

 و التعاریف في هذا الغموض بسبب القوانین هذه لنصوص السلیم التطبیق من املرجو الهدف

 املفاهیم.

 املستهلك وقمع حمایة قانون  في للمستهلك املقابل الوصف "املتدخل" وصف یعد :املتدخل  -20

 كما " املحترف " بلفظ دائنا املستهلك مواجهة في املدین عن الجزائري یعبر املشرع كان فلقد الغش،
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املرسوم ب) امللغى   والخدمات املنتوجات بضمان املتعلق 222-19رقم التنفیذي املرسوم في الشأن هو

 93-91رقم القانون  جاء حتى 14وغیرها من املراسيم (،2993/91/21املؤرخ في  321-93التنفيذي رقم 

توسع الذي هذا األخیر  91-99تمم بالقانون رقم املمعدل و الاملتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش  

 على املشرع أعتمد حیث.في الحماية الجزائية للمستهلك كما أضاف حق العدول لصالح املستهلك 

 .قبل من یكن لم املشرع أستحدثه مصطلح وهو ،"املتدخل" مصطلح

هو  " املتدخل"فإن الغش وقمع املستهلك حمایة قواعد من املستفید هو" املستهلك "كان فإذا 

 .لالستهالك املنتوج وضع عملیة طوال القواعد هذه بتطبیق امللتزم

 في یتدخل معنوي  أو طبیعي شخص كل" بأنه : املتدخل  09 :رقم القانون  من 03 املادة عرفت لقد -

بأنها:  املنتوج لالستهالك وضع عملیة املادة نفس عرفت ثم ،"لالستهالك املنتوجات عرض عملیة

 نفس وعرفت ،"بالجملة وبالتجزئة والتوزیع والنقل والتخزین واإلستیراد  و اإلنتاج مراحل   "مجموع

 والجني املحصول  وجمع تربیة املواش ي في تتمثل التي العملیات" بأنه:  اإلنتاج 09 و 08 الفقرة في املادة

 تخزینه ذلك في بما املنتوج، والتركیب وتوضیب والتحویل والتصنیع واملعالجة والذبح البحري  والصید

 ."األول  تسویقه قبل وهذا تصنیعه مرحلة أثناء

والناقل  واملخزن  واملستورد الخدمة أو للسلعة املنتج یشمل املتدخل مصطلح فان ثم ومن 

 النظر عن بغض متدخال یعتبر األنشطة هاته ألحد ممتهن فكل بالتجزئة، أو بالجملة لها واملوزع

 .نشاطه طبیعة

للمحترف)املنهي( في   تعریفه عن یختلف یكاد ال للمتدخل املشرع تعریف فان وبالنتیجة 

 وسیط - أو صانع أو منتج كل ":بأنه والخدمات، املنتجات بضمان املتعلق  222-19التنفیذي املرسوم

 أو املنتوج في عرض مهنته إطار ضمن متدخل كل العموم وعلى موزع أو مستورد أو تاجر أو حرفي أو

 لالستهالك". الخدمة

 من یملكه ملا بالنظر باملستهلك مقارنة قوة مركز في وجوده هو املتدخل یمیز ما أهم إن 

خالل  من املشرع تدخل برر  ما االستهالكیة، العالقة واقع على یهیمن تجعله واقتصادیة قدرات فنیة

 كاهل كل إثقال خالل من التوازن  من را قد العالقة لهذه لیحفظ الغش وقمع املستهلك حمایة قانون 

 خطر االستغالل من املستهلك حمایة تستهدف بالتزامنات لالستهالك املنتوج وضع عملیة في متدخل

 جدید بمصطلح ملصطلح املحترف املشرع استبدال عدا فیما أنه ، املالحظ15املتدخل طرف من السیئ

 املنتوجات عرض عملیة املتدخلین في تعداد حذف سوى  بجدید یأت لم القانون  فإن املتدخل هو

 سهولة وبالتالي املستهلك ألزمهم بحمایة الذین املتدخلین لتحدید تبیانه علیه كان ما وهو لالستهالك

املتدخل )منتج، وسیط، حرفي، مستورد، موزع (،  یكون  فقد منهم املخالفین على القانون  تطبیق
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 للحمایة مدینا معنویا كالشركة  أو شخصا كالتاجر طبیعیا شخصا املتدخل یكون  قد كذلك

 .16دائنا باعتباره للمستهلك

 محترفا املنهي إعتبار في بینها ما في تتشابه الجزائري  املشرع بها جاء التي التعریفات مختلف إن 

 والوسیط واعتبرهم واملوزع املنتج بین یفرق  لم املشرع أن كما نشاطه فیه یباشر الذي املجال في

 قانون  في الواردة " املتدخل "مصطلح یجعل الذي لالستهالك، األمر املنتوج عرض عملیة في متدخلین

 العالقة في بدور  قام كل من غطائه تحت یدخل عاما مصطلحا الجدید الغش وقمع املستهلك حمایة

 .17لالستهالك املنتوج وضع غایة إلى األولى مرحلتها من اإلنتاجیة

 املحل. حیث من املستهلك حمایة نطاق :ثانیا

  ،"18للمنتوج  "موحد مفهوم ضبط في وتتباین التعاریف تختلف :لالستهالك كمحل السلعة- 99

 السلعة املادیة على املنتوج قصر نصوصه بعض وفي موحد، حیث تعریف یضع لم الجزائري  فاملشرع

 مصطلح وأطلق علیهما املادیة للسلعة الخدمة أضاف األخرى  القانونیة النصوص بعض وفي فقط

من  كل وضع املشرع نجد أن 93-91رقم الغش وقمع املستهلك حمایة ، وبالرجوع لقانون "املنتوج"

أو  سلعة "كل  :املنتوج" 03 املادة من 10 الفقرة نصت حیث واحد مصطلح في والخدمة السلعة

   17 في الفقرة املادة نفس في السلعة عرف ، و " مجانا أو بمقابل تنازل  موضوع یكون  أن یمكن خدمة

 ."مجانا أو بمقابل عنه للتنازل  قابل مادي ش يء كل :السلعة

كاألغذیة،  لها استعمال بأول  تستهلك التي األشیاء على یقتصر ال االستهالك مفهوم فإن بذلك 

 .واآلالت كاملالبس املتكرر  االستعمال ذات األشیاء یشمل بل

 املعنویة األموال استثناء یعني ما املادیة، األشیاء على السلعة مفهوم  املشرع قصر وقد هذا 

 العلة في ولعل الصناعیة، والنماذج والرسوم والعالمات اإلختراع  كبراءات  لالستهالك محال أن تكون 

 غیر مالئمة یجعلها ما محسوسة غیر معنویة طبیعة ذات كونها األموال هذه لطبیعة ترجع ذلك

 باإلضافة القترانها بعالم لتطبیقها، مادیا وجودا تتطلب التي والتفتیش واملطابقة الرقابة ألسالیب

 تجاریة عالمة تجاري أو محل أو اختراع  براءة بشراء  شخص یقوم أن مثال یتصور  ال إذ األعمال،

 ذهني كمنتوج األموال املعنویة بعض تكون  أن من مانعا یرى  ال من ثمة كان منهي، وٕان غیر لغرض

 .19لالستهالك محال

لم يشترط أن تكون السلعة محال الستهالك شيئا  93-91رقم  القانون  في املشرع أن یالحظ 

 بمراقبة النوعية وقمعاملتعلق  31-19رقم التنفیذي املرسوم في األمر علیه كان منقوال ، بخالف ما

 ."معامالت مادیة موضوع یكون  أن یمكن مادي منقول  ش يء كل بأنها " السلعة عرف الذي الغش
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محال  املسكن أو العقار یكون  أن من املشرع نظر في مانع ال أن تفسیره یمكن ما وهو 

 ما الغش، وهو وقمع املستهلك حمایة قانون  یقررها التي الخاصة للحمایة بالتالي ویخضع لالستهالك

 أن وبالنظر إلى الیوم الناس حیاة في املسكن یحتلها التي األهمیة إلى بالنظر ،20البعض له دعا

 یبرر متخصصون، ما محترفون  علیها یشرف أصبح وٕایجار بیع من العقار على الواردة العملیات

 محل في السلعة الجدیة عنصر یشترط لم املشرع أن كما املجاالت، هذه في املستهلك حمایة

 أشیاء یقتني . ويعتبرمستهلكا من93-91رقم القانون  بأحكام مشمولة فهي ثم ومن االستهالك،

 الجزائرية السوق  علیها في الواسع اإلقبال ظل في وجیه موقف وهو لشخص ي، الستعمالها مستعملة

 .21الیوم

بجمیع  املستهلك بإعالم االقتصادي العون  یلتزم حیث املستعملة، السيارات بیع ذلك مثال 

 املستهلك الوقوف على ییسر بما املباعة، املستعملة السیارة بأوصاف املتعلقة واملعلومات البیانات

 تهم التي البیانات واملعلومات أهم ومن الشراء،  من للغرض مالءمتها و وصالحیتها، السیارة قیمة على

 الحقیقي والعدد محركها، نوعها، وسعة أو اوطرازه  الصنع، سنة الخصوص، بهذا معرفتها املستهلك

 مخصصة كانت الذي لها، والغرض السابق واالستعمال قطعتها، التي للكیلومترات والصحیح

 السیارة، لها تعرضت التي والحوادث السابقة لها، الجوهریة األجزاء ومصدر وأصل فیه، لالستعمال

 العامة بالحالة الخاصة املعلومات وكافة علیها  أجریت التي اإلصالحات ونوع الحادث، جسامة ومدى

 22... للسیارة

لقانون  یخضع منتوج هي والتي الخدمات نجد السلع جانب إلى : لالستهالك كمحل الخدمة -20

 في وٕانما تقدم مادیة، سلعة صورة في املجسدة غیر االقتصادیة األنشطة بها ویقصد املستهلك حمایة

 املال تأمین وأسواق وشركات بنوك من املالیة الخدمات مثل یطلبه ملن مفید نشاط أو خدمة صورة

 السمعیة االتصاالت والخدمات شركات خدمات وكذلك والجوي، والبحري  البري  النقل وخدمات

 وقطاع السیاحة شركات به ونشاط املرتبطة والصناعات اآللي الحاسب فیها بما واملعلومات والبصریة

 واملستشارین والخبراء  والقانونیة والهندسیة الطبیة االستشارات ومكاتب والتعمیر اإلنشاءات

 تسلیم غیر یقدم، عمل كل "بأنها الخدمة 93-91رقم القانون  من  03املادة عرفت وقد  23األجانب

 ".املقدمة مدعما للخدمة أو تابعا التسلیم هذا كان ولو حتى السلعة،

التزاما  علیه وأبقى الخدمة، مفهوم من السلعة بتسلیم اإللتزام صراحة املشرع استثنى قد 

من  364 املادة بموجب البیع عقد في املحترف البائع وهو املتعاقدین أحد عاتق على مستقال یقع

 .24التشریعات بین للتناسق تحقیقا املدني، القانون 
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 على یصدق الغش وقمع املستهلك حمایة لقواعد العام املرفق خضوع مدى وبخصوص 

على  93-91 رقم القانون  أحكام تطبیق بسط یمكن حیث املرافق، هذه تقدمها التي الخدمات 

اإلداریة  العامة املرافق تقدمها التي الخدمات وكذا االقتصادي، الطابع ذات العامة خدمات املرافق

 نص  93-91رقم القانون  كان وٕان الفقه، من جانب یقرره ما حسب املجانیة خدماتها دون  بمقابل

 ما نطاق تطبیقه، تحت مجانا أو بمقابل لالستهالك معروضة خدمة أو سلعة كل بدخول  صراحة

 علیها انطبق نطاقه متى في العمومي العام للمرفق املجانیة دخول الخدمات إمكانیة احتمال من یزید

 25القانون  هذا في الخدمة مفهوم

 .املستهلك حمایة وأهمیة مجاالت :الثاني املطلب

املهن   من العدید هناك أن إال یختارها، التي املهنة یمارس أن شخص لكل یجوز  أنه األصل 

 اإلشراف واملراقبة من نوع تحقیق هو ذلك من والهدف بها، خاصا نظاما املشرع لها وضع والحرف 

 لبعض مراقبة صارمة ضمان أجل من وٕاما نطاقها، تحدید أجل من إما الخاصة النشاطات هذه على

 كافیة ضمان حمایة أجل من أیضا وٕاما حاسما، االقتصادي دورها یكون  التي النشاطات

 .للمستهلكین

 . املستهلك حمایة مجاالت األول:  الفرع

فقط  هو وٕانما الش ئ، صانع هو لیس الحاالت من كثیر في البائع أن بحقیقة القضاء یعترف 

 أو املنتج الصانع أو لكن املوزع، أو املنتج أو الصانع من املبیع بشراء األخر هو وقام للبیع، معید

 بأن یخولهم أو الوصف املركز هذا وٕان كمحترفین، مصنفون  خدمات مؤدي أو البائع أو املوزع

 اإلنتاج مرحلة من شتى املجاالت وفي النواحي جمیع من املستهلك لحمایة قصوى  أهمیة یعطوا

 في اإلسالمیة الشریعة دور  ما یفسر التسعیر،هذا مرحلة ثم والتوزیع الترویج مرحلة إلى والتسویق

 وهو التعاقدیة العالقة طرفي ألضعف من الحمایة قدر اكبر توفیر في املشرع ورغبة املستهلك حمایة

 بینهما، العقدي التوازن  في اختالل هناك أن ثبت املحترف، بعد أن وهو األقوى  مواجهة في املستهلك

 .آمرة قاعد بسن إال یتحقق ال أمر وأنه آلیة، یتحقق بطریقة لن املنشود التوازن  أن كذلك وثبت

 .التسویق نتاج اإل مرحلة في املستهلك حمایة : أوال

 یتحمل بدوره وهو املنتج، عاتق على تأتي السوق  في والخدمات املنتجات دخول  حریة إن 

 أحیانا املشرع یتدخل قد أنه نرى  ومدنیة، لذلك عقابیة جزاءات من نشاطه عن یترتب قد مغبة ما

واملستهلكین  عموما، األشخاص وسالمة صحة حفظ ذلك في معینة، دافعه مادة وتسویق ملنع إنتاج

 .الخصوص وجه على
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بموجب  السوق  في الخدمة أو للمنتوج وضع أول  عن املكلف مسؤولیة مبدأ املشرع قرر  لقد 

 الخدمة للمستهلك أو املنتوج عرض عملیة عن املسؤولیة وتشمل امللغى 92-89 قانون  من األولى املادة

 التسوق  بالغرض النهائي أي وانتهاء واإلستیراد  اإلنتاج إلى األولى اإلنشاء طور  من بدءا املراحل بجمیع

 .للمنتج املدنیة املسؤولیة ، قیام 93-91 محله حل بالتجزئة، والذي والبیع

 تعمیمه الستحالة محدودا، نظرا یبقى املراقبة  هذه مجال أن إال النظام، هذا نجاعة رغم 

دخول  إخضاع إلى عادة اإلدارة تلجأ لذلك لتكلفته، كذلك ونظرا السوق، في یعرض ما لیشمل كل

 مسبق مجرد تسریح تتطلب األخر بعضها وفي منها خاص بإذن السوق  إلى والخدمات املنتجات بعض

 .26تسویقها وبالتالي السوق  في لعرضها املستورد أو املنتج من

 واألسعار والتوزیع الترویج مرحلة في املستهلك حمایة :ثانیا

 مرعاتها املنهي على یجب مبادئ من البد لذا اإلعالن الترویج وسائل أحد :ویج التر – 21

 .املستهلك لدى واإلعالم الخبرة نقص یستغل ال أن -أ

 .الجمهور  لدى الخوف مشاعر استغالل عدم جوب -ب

 الخصائص الجوهریة في املستهلكین خداع أو تضلیل أو الغموض إلى یؤدي شأنه من ما كل تجنب  -ج

 .27وشروط الضمان واإلصالح والرد التسلیم كیفیات و البیع وشروط وثمنه وأثره وقیمته للمنتوج،

 وهو ملزاولة التجارة العادي املكان في غالبا یحدث املستهلك و املحترف بین االتصال إن :التوزیع - 20

 غالبا وهو مكان خاص في السابق، أي املكان غیر في یحدث قد أخرى  أحیان وفي املتجر أو املحل

 فإن غیره في أم املعد لذلك املحل في الطرفین بین االتصال هذا تم ، وسواء نفسه املستهلك مسكن

 طریق عن تمت أو محل معین في وقعت سواء املنتجات، وتوزیع طرق  تنظیم عن یغفل لم املشرع

 البیوع في الحال هو كما مباشر بطریق  أو بعد عن البیع طریق عن حصلت أو التجاري، السعي

 بطریقة والخدمات املنتجات توزیع طرق  تنظیم على حرص قد املشرع أن الواضح من  28املباشرة

 في املتجر أو أو املحل أو العادي املكان في التجارة بمزاولة األمر تعلق سواء املستهلك مالئمة لحمایة

 .النشاط بهذا خاص آخر مكان أي

 إلى اتساع أدى االستهالك ظاهرة وتزاید االقتصادیین للمتعاملین التنافس باب فتح إن :األسعار -ج

 تلك أن أسعار واملالحظ مستوردة، وأجنبیة محلیة منتجات فیها تتزاحم التي الجزائرية األسواق

 األزمات و األعیاد رمضان و کشهر املناسبات في خاصة مفرطة بصورة ترتفع ثابتة غیر املنتجات

 املناطق في خاصة بصورة تعسفیة األسعار رفع في یفرطون  املتدخلین بعض أن كما والكوارث،

 .النائیة
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معدل ومتمم بالقانون ) 93-91والقانون  ) املعدل واملتمم (92-90 رقم القانون  ألحكام وطبقا 

 مدى ملالحظة لألسواق املستمرة املتابعة من  خالل 93-93املنافسة رقم وأحكام قانون  ( 91-99رقم 

 طرف من املقدمة الشكاوى  دراسة وکذا یخص األسعار، ما فی املستهلك حمایة بمتطلبات االلتزام

 األمر. لزم إن القضائیة الجهات على وٕاحالتها لها الحلول املناسبة وٕایجاد فیها والتحقیق املستهلكین

 االستهالك. مرحلة في نفسه من املستهلك حمایة :ثالثا

ج ُمنَتج :أساسیة أطراف  ثالثة بمشاركة إال تكتمل ال االستهالك عملیة " إن هذا  ومستهلك، وُمنتِّ

 إذا احتاج، األضعف فهو االستهالك؛ عملیة في والحاسم واألقوى  األضعف الطرف یعتبر الذي األخیر

 وهو التي تستهدفه، الدعائیة الحرب ألبعاد مدركا وكان الشراء في رغبته ونظم سیطر إذا واألقوى 

 29."للوعي بامتالكه أو باستسالمه إیجابا أو سلبا الحاسم

 :خالل من املستهلك عاتق على تقع املرحلة هذه في الحمایة فإن لذلك

نه للمستهلك الثقافي الوعي زیادة إن :التوعیة و الوعي  -21 ِّ
واملفاهیم  الفكري، الخلل من سیحص 

ة بها  یقوم التي التجاوزات، كافة إلى إرشاده في ویساهم واالستهالكي، التسویقي بالنشاط الخاص 

 30الضعیفة. النفوس ذوي  من البعض

ي أن البد   لذا" :نیة العقال و الرشد إتباع -20 بعوا وأن الوضع، هذا خطورة املستهلكون  َیعِّ
 
في  یت

 والخدمات دون  السلع من املثلى، احتیاجاتهم على بالحصول  واالعتدال، اإلقتصاد استهالكهم طریقة

 31املالیة. مواردهم حدود في ذلك یكون  أن على نقصان، أو زیادة

ك بحقوقه مطالبته عدم في املستهلك عاتق على تقع الكبیرة املسؤولیة إن  أن عدم كما بها، والتمس 

ع الغش حاالت عن تبلیغه ِّ
 :32 علیه یجب لذا علیه، الظلم وقوع على یشج 

 .للمواصفات املطابقة غیر السلع قبول  عدم -

ة األسعار رفع حاالت عن التبیلغ -  .الضار 

عین الباعة مسایرة عدم -
فات واملوز  رة بالتصر  ِّ

 .بمصالحه املض 

م أو قانونا، املمنوعة املنتجات استخدام عن اإلمتناع -  .استعمالها املحرَّ

حة تسبب خطرا على التي املنتجات استهالك عن اإلمتناع -  التدخین، الخمور،... :مثل الص 

 .املستهلك حمایة أهمیة :الثاني الفرع

مختلف  تحریم خالل من املستهلك حمایة في بالغة أهمیة اإلسالمیة الشریعة أولت لقد 

 .القوانینو  للتشریعات سنه في الجزائري  املشرع وكذا املستهلك وسالمة بصحة تضر التي التصرفات

 اإلسالمیة. الشریعة في املستهلك حمایة أهمیة :أوال
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 لو التي والضوابط املبادئ و القواعد من مجموعة الغراء اإلسالمیة الشریعة تضمنت لقد 

  طبقت تطبیقا
ً
 لتناولها املقام ویضیق واملجتمع، وللفرد وللمستهلك، للمنتج الخیر حققت شامال

 .العملیة النماذج بعض منها نعطي تفصیال، ولكن

 هللا، بشرع امللتزم الورع الصالح املسلم املستهلك یتسم :نفسه من املستهلك تحمي الشریعة  -21

 بقاعدة األولویات االلتزام املقام هذا في الشرعیة الضوابط ومن یشتریه ما اختیار في سوى  بسلوك

  یبذر یسرف وال الكمالیات، وال ثم الحاجیات ثم الضروریات على باإلنفاق یبدأ حیث اإلسالمیة

  املحرمات شراء یتجنب أنه كما أعمى، تقلیدا الغیر یقلد ال و الشراء،
ً
 عز هللا بقول  والخبائث، ملتزما

ُهُم  َوُیِحل   ﴿  :وجل
َ
َباِت  ل ِ

ی 
َّ
ِمُ  الط

ْیِهُم  َوُیَحر 
َ
  َعل

َ
َباِئث

َ
وا ﴿  :وتعالي تبارك ، وقوله33﴾ الخ

ُ
ل
ُ
َرُبوا َو  َوك

ْ
  َو  اش

َ
 ال

وا
ُ
ْسِرف

ُ
هُ  ت

َّ
  ِإن

َ
﴾ ُیِحب   ال

َ
ْسِرِفین

ُ
 .34امل

 35مخیلة﴾ أو إسراف دون  شئت ما والبس شئت ما ﴿كل :وسلم علیه هللا صلى الرسول  وقول 

 املنهج على التنشئة الصالحة طریق عن إال هللا بشرع املنضبط املستهلك هذا یوجد أن یمكن وال

 .36إسالمي اقتصادي تربوي  منهج اإلسالمي، و

 بتجنب إنتاج املنتج اإلسالم أمر لقد :املنتج غش من املستهلك تحمي اإلسالمیة الشریعة - 20

 هللا ﴿إن :في الحديث  الصنع بإتقان الرسول صلى هللا عليه وسلم  أمر كما ، والخبائث املحرمات

  عمل إذا أحدكم من یحب
ا
 علیه هللا فقال صلى الغش بعدم اإلسالم أمر كما 37﴾ یتقنه أن عمال

 في متناول  األسعار تكون  حتى النفقات ترشید ، وعلیه وجب38منا﴾ فلیس غشنا ﴿من وسلم

 فیه حمایة الشرعیة الضوابط بهذه املنتج االتزام أجره، كما إن العمل یبخس العادي، وال املستهلك

 من املنتجات الردیئة، وكذلك السیئة السلعة من یحمیه كما والخبائث، املحرمات من املستهلك

 النفقات، والوفرة في ، والربح والبركة الخیر لكالهما یحقق العالیة، وهذا األسعار ومن املغشوشة

 بذلك التزم واألخالقیة كما اإلیمانیة بالقیم یلتزموا أن الزمن هذا في اإلنتاج رجال یستطیع فهل

 بسواء. سواء للمستهلك وحمایة للمنتج حمایة فقیه ذلك تحقق إذا الصالح؟ السلف

اإلسالمیة  الشریعة تضمنت لقد :التجار جشع من املستهلك تحمي اإلسالمیة الشریعة -22

في  املعامالت بحریة أمر اإلسالم فقد التجار، مع املعامالت تحكم التي الضوابط من مجموعة

 الربویة، وكل واملعامالت والغرر  والجهالة واملقامرة والتدلیس الغش من خالیة تكون  وأن األسواق

 من صور  الغش ألنه اإلسالمیة الشریعة حرمت : املثال سبیل فعلي بالباطل الناس أموال أكل صیغ

 ألنه االحتكار املستهلك، وحرمت أموال ابتزاز نماذج من ألنها الرشوة وحرمت األموال، ضیاع صور 

 .39املستهلك وظلم األسعار غالء إلى یؤدى
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 علیهم املسلمین لیغلیه أسعار من ش يء في أدخل ﴿من : قال إذ وسلم علیه هللا صلى الرسول  وصدق

  كان
ا
 النجش و العینة بیع  اإلسالم حرم وعندما 40﴾ القیامة یوم النار من یقعده أن هللا على حقا

 املستهلك. لحمایة هذا كل ذلك، وغیر الغرر  وبیع التلجئة، وبیع

 الوضعي القانون  في املستهلك حمایة أهمیة :ثانیا

 على عملت السوق، اقتصاد نظام إلى االشتراكي والتحول  النظام انتهاج عن الجزائر تخلي منذ 

 باتخاذها العدید شاملة اقتصادیة تنمیة تحقیق إلى والسعي االقتصادي التخلف أشكال كل محاربة

 التي النصوص القانونیة خالل من حمایته، إلى والسعي باملستهلك اهتمامها فیها كرست املواقف من

 شأنها من التي االقتصادیة  واألنشطة املمارسات كل جرمت الحمایة، كما هذه إضفاء قصد تبنتها

 .41باملستهلك اإلضرار و املساس

 .االقتصاد في املستهلك حمایة أهمیة :ثالثا

من  املثلى الفائدة على الحصول  من تمكینهم خالل من االقتصاد في املستهلك حمایة أهمیة 

 صحتهم التي تهدد كاملخاطر االقتصادیة بمصالحهم تضر التي املمارسات من وحمایتهم املالیة، املوارد

 فهو االقتصادیة، التنمیة في الركیزة األساسیة املستهلك ویعتبر ، الخ...اإلعالم في وحقهم وسالمتهم،

 استراتيجياتها تبني االقتصادیة املؤسسات جل  إذ االقتصادیة، الحلقة تدویر في كبیر بقدر یساهم

 .42علیه

االشارة ملختلف التدابیر التحفظية ومبدأ االحتياط في مواجهة هذا مع عدم إغفال  

وبعدها  30و 33املنتوجات املستوردة التي تسوق داخل السوق الوطنية خالل فترات األزمات . )املواد 

 اللتان تنصان على:  43من قانون حماية املستهلك

من هذا القانون، كافة التدابیر التحفظية قصد  23"  يتخذ األعوان املذكورون في املادة  :32املادة 

 حماية املستهلك وصحته وسالمته ومصالحه ، 

وبهذه الصفة، يمكن األعوان القيام برفض الدخول املؤقت أو النهائي للمنتوجات املستوردة عند 

قت الحدود واإليداع والحجز والسحب املؤقت أو النهائ ي للمنتوجات أو إتالفها والتوقيف املِّ

 للنشاطات طبقا لألحكام املنصوص علیها في هذا القانون..."

  عدم  في  الشك  حالة  في  الحدود  عند  منتوج مستورد  لدخول  ملؤقت ا بالرفض  يصرح"  :33املادة

 . مطابقته  أو لضبط  مدققة  تحريات  إجراء  لغرض  وهذا  املعني  مطابقة النتوج

  مطابقته  عدم  إثبات  حالة  في  الحدود  مستورد عند  منتوج  لدخول   النهائي بالرفض  ويصرح

  ملدققة ا  التحريات  إجراء  بعد  أو  بالعاينة الباشرة
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املسؤولية الجنائية الناجمة عن انعدام السالمة في هذا كله مع اإلشارة  والتأكيد على  

التي يمكن أن تتسبب في الوفاة أو التسممات التي تكثر في فترات األزمات املنتوجات خاصة تلك 

 .والندرة نتيجة لترويج منتجات منتهية الصالحية أو مقلدة

 :الخاتمة 

 یمكن القانون الجزائري  و اإلسالمي الفقه في املستهلك حمایة موضوع في البحث لهذا ختاما 

 :نتائج من فیه جاء ما أهم   نستعرض أن

ة غیر خالل اإلجراءات من ذلك و بالغا، اهتماما باملستهلك اهتم   الجزائري  املشرع إن   1-  التي القضائی 

تخاذها، األخیر لهذا یمكن
 
لجوء خالل من أو ا

 
 مباشرة. إلى القضاء ال

ل الجزائري  املشرع   إن   2- لت املستهلك، تجاه كبیرة مسؤولیة املنهي حم   مجموعة في هذه املسؤولیة تج 

وق  في و عند عرضه املنتوج، ض عر قبل علیه فرضت التي اإللتزامات من  تسلیمه عند و الس 

 .للمستهلك

نى الجزائري   املشرع إن   3- ق املفهوم یتب  ع ولم للمستهلك املضی   املستهلك عر ف وذلك عندما فیه، یتوس 

 .مهنیة غیر ألغراض خدمة أو منتوجا یقتني شخص كل بأنه

لطات إلى أوكل املشرع إن   4- ة الس  مها أعمال على الرقابة مسؤولیة اإلداری   من بترسانة املنهي ودع 

ة النصوص سات القانونی  تحالیل لكي ومخابر االستشاریة واملؤس 
 
 على وظیفتها أداء من تتمكن ال

 .وجه أحسن

تل للمستهلكین املجال فتح املشرع إن   5-
 
 أیدیهم بین أنفسهم ووضع حمایة غرضها جمعیات في للتك

ة األدوات ة القانونی   .النبیلة أغراضهم إلى للوصول  الضروری 

 التاجر من املستهلك ،سواء حمایة ضرورة على الوضعي، والقانون  اإلسالمي الفقه من كل اتفاق 6-

 أصوله، من یستمد اإلسالمي الفقه أن غیر الدولة، من واجبات تعتبر حمایته ألن املنتج، أومن

 اإلطار تشكل املصادر الثالث فهذه الصحابة، عمل من جاء ما وكذا والسنة، الكتاب نصوص

 وزمان، مكان كل في للتطبیق قابل واملرونة، فهو الشمولیة اإلسالمي الفقه في نلمس له، لذا املرجعي

 .ضرار وال ضرر  بینهما بقاعدة ال ویحقق التوازن  والعامة الخاصة املصالح یسع وهو

 كانت ممكن، مهما إشباع أقص ى تحقیق هو الوحید هدفه الوضعي، القانون  في املستهلك إن 7-

 إلى استهالكه راء و من الفقه اإلسالمي، یبغي في املستهلك بینما مشروعة، غیر أو مشروعة الوسیلة

 عز من هللا الثواب على ، الحصول  الشرع ضوابط وفق السلع والخدمات من لحاجاته إشباعه جانب

 .غیره عن املسلم املستهلك یمیز ما وهذا الطاعة، بنیة استهالكهاقترن  إذا وجل،
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 علیه هللا صلى عهد الرسول  إلى تعود جذورها نجد املستهلك، حمایة نشأة أصل إلى وبالرجوع إنه 8-

  والسنه. القرآن خالل من باملستهلك، ما یضر وكل واالحتكار الغش تمنع أحكام، من قرره وما وسلم

 املحافظة على :املستهلك هو حمایة من تحقیقها إلى اإلسالمي الفقه یصبو التي األهداف أهم من 9-

 منعه من وكذا منها، الضار النافعة ومنع والخدمات السلع إنتاج خالل من املستهلك؛ ومال صحة

هذه  بالعقالنیة، متسما فیصبح سلوكه، على ترشید یعمل مما االستهالك، في والتقتیر اإلسراف

جمیع   تمتع كفالة إلى اإلسالمي، الفقه یهدف كذلك في تحقیقها، الوضعي القانون  فشل التي األخیرة

 یخلق أن شأنه من علیه، وهذا مستخلف واإلنسان هللا، مال املال أن إذ الدولة، بموارد املجتمع أفراد

 من العدید ظهور  منع مما یساعد على الذات، ونبذ التكافل على أفراده ینشأ سویا، مجتمعا

 .واالحتكار كالربا املشروعة غیر املعامالت

 یعتبر اإلسالمي في الفقه فاملال الوضعي، القانون  في عنها تختلف للمال اإلسالمي الفقه نظرة إن -99

ین مصالح لتحقیق وسیلة غایة، ولیس وسیلة ِّ
 وحاجات الفرد إلشباع حاجات معا، وسیلة والدنیا الد 

 یتبعون  األفراد یجعل بذاتها، مما الثروة لتنمیة غایة هو فاملال الوضعي القانون  في بینما یعول، من

 .بالغیر اإلضرار في وتتسبب غیر مشروعة، السبل هذه كانت ولو الثروة، هذه لتضخیم السبل كافة

 التى قررها الضوابط الشرعیة من بمجموعة اإلسالمي، الفقه في املستهلك حمایة وسائل تتمثل 11-

 :وهي الحكیم الشارع

 بمصدر یتعلق سواء فیما الشرعیة، بالضوابط االستهالكي سلوكه في املسلم املستهلك التزام ضرورة -

 الطیبة والخدمات السلع طریق استهالك عن استهالكه بمحل أو الحالل، الكسب طریق عن إنفاقه

 فی االستهالك، واالعتدال التوسط بالتزام بكیفیة استهالكه أو مشروعة، منفعة تحقق التي واملباحة،

 بین ذلك. قواما بل تقتیر وال إسراف فال

 خالل والحرام؛ من الحالل ضابط :منها الشرعیة بالضوابط إنتاجه في املسلم املنتج االتزام -

 مكان املسلم املجتمع في فلن یكون  وبالتالي املشروعة، والخدمات السلع إنتاج في املوارد تخصیصه

 أما املستهلك، وحمایة الفردي لترشید االستهالك سبیل أفضل وهذا محرمة، خدمة أو لسلعة

 الطبیعیة، املوارد استخدام ترشید شأنه من وهذا ضابط األولویات؛ في فیتمثل الثاني الضابط

 استنزاف. أو هدر عقالني دون  بشكل فتستغل

 جهاز إلى ذلك یعود في والسبب اإلسالمي، الفقه في املستهلك حمایة وسائل وفعالیة نجاعة 12-

 یخضع أوتاجرا منتجا مستهلكا، :سواء كان فیه الفرد أن حیث اإلسالمي، الفقه به یتمیز الذي الرقابة

سلوكه  في تعالى هللا يراقب فهو املسلم، ضمیر من تنبع ذاتیة خاصة رقابة الرقابة: من لنوعین

 تقوم التي الحسبة، بها وأقصد عامة رقابة و  .بنواهیه وينتهي بأوامره فیأتمر االقتصادي، ونشاطه
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 الذي وسلم علیه هللا صلى الرسول  عهد في وجدت حیث والنهي عن املنكر، باملعروف األمر بوظیفة

 الذین الراشدون  الخلفاء بعده من جاء ثم ومنع املنكرات، األسواق على بنفسه بالرقابة یقوم كان

النشاط  برقابة یقوم األخیرالذي هذا املحتسب، وظیفة ظهرت هنا ومن الدرب، ساروا على

 .ومعاقبته املخالف وتعزیر املنكر بإنكار االقتصادي،

 أساسا املستهلك، تتعلق لحمایة یستخدمها التي الوحیدة الوسیلة فإن الوضعي، القانون  في بینما

 بعیدین ماداموا ا،یمكنهم مخالفته األفراد أن لكون  فعالیتها؛ عدم أثبتت والتي الوضعیة، بالقوانین

 .الرقابة عن

 الهوامش:

                                           

 920 .،ص 8ت،ج د ط، د اإلسالمیة، للشؤون األعلى اإلسالمي،املجلس ه الفق في الناصر عبد جمال : موسوعة1 

-  1990ه  1420بیروت،لبنان، صادر، دار بیروت، ، 3مج األولى، ط ھلك، مادة العرب لسان منظور، : ابن2 

 .329م،ص

   1الجامعي،ج الفكر دار اإللكترونیة، ، التجارة لحمایة القانوني النظام حجازي، بیومي الفتاح : عبد3 

 .138 م،ص 2002 ،سنة .، اإلسكندریة

 .909: املرجع نفسه، ص 4 

 الدراسات الجزائري، مذكرة املستھلك قانون  في الغش وقمع البیع بعد ما خدمة ، ضمانخدیجة عشیرة : یوسف5 

 .99-91، ص 2999-2999 بوعلي،الشلف بن حسیبة التطبیقیة،جامعة الجامعیة

 معمري،تیزي   مولود جامعة القانون  في ماجستیر الحرة،مذكرة املنافسة ظل في املستھلك أرزقي،حمایة : زوبیر6 

 46 ،ص 2011 وزو،

 93، ج ر عدد 92/2991/   25في املؤرخ الغش وقمع املستھلك بحمایة ملتعلق 93-91من القانون  93:  املادة 7 

 .99/93/2991الصادرة في 

الغش،  وقمع املستھلك حمایة قانون  ضوء في املستھلك سالمة بضمان املتدخل التزام حنین نوال، : شعباني8 

 .32م،ص 2012 وزو، معمري، تیزي  مولود املھنیة، جامعة املسؤولیة فرع القانونیة العلوم في ماجستیر مذكرة

  دارالكتاب -الفرنس ي القانون  مع مقارنة دراسة -املقارن  الفانون  في املستھلك حمایة"بودالي : محمد9 

 .32م،ص 2006 الحدیث،الجزائر،

 .21: شعباني نوال، املرجع السابق، ص 10 

، املحدد للقواعد املطبقة 2990يونيو سنة  23املوافق لـ  9023جمادى األولى  3املؤرخ في  92-90القانون رقم : 11 

 .م2990يونيو  21هـ، املوافق لـ 9023جمادى األولى  91، صادرة بتاريخ 09على املمارسات التجارية، ج ر عدد

معدل ومتمم باملرسوم  31-19املرسوم التنفيذي رقم ، مع العلم أن :  .39: شعباني حنان، املرجع نفسه، ص 12 

، يعدل ويتمم املرسوم 2999أكتوبر سنة  92املوافق  9022رجب عام  29مؤرخ في  )  393-99التنفيذي رقم 
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و املتعلق بمراقبة الجودة و قمع  9119يناير سنة  39املوافق  9099رجب عام  3املؤرخ في  31-19التنفيذي رقم 

  هذا األخیر توسع في نظام حماية املستهلك.(،2999—29الغش )ج ر رقم 

 مذكرة"املنافسة وقانون  الغش وقمع املستھلك حمایة قانون  ظل في املستھلك حمایة"ة: لحراري)شالح(ویز 13 

 معمري، تیزي  مولود السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق  املھنیة، كلیة املسؤولیة قانون  القانون، فرع  في ماجستیر

 15 م،ص 2012 وزو،

 09، ج رعدد 93/91/9119في  املؤرخ والخدمات، املنتوجات بضمان املتعلق 222-19املرسوم التنفيذي رقم : 14 

 .2993/91/21املؤرخ في  321-93املرسوم التنفيذي رقم امللغى ب .91/99/9119بتاريخ 

  1955أوت  20بجامعة الحقوق  بكلیة الخامس الوطني امللتقى أعمال ضمن مداخلة عیاض، الدین عماد : محمد15 

  سكیكیدة م،

 .91، ص99/2999/ 91-99أيام  93-91رقم  القانون  ظل في املستھلك حمایة" حول 

 .92: شعباني حنان، املرجع السابق، ص 16 

 .09: أرزقي الزوبیر، املرجع السابق، ص 17 

،ج ر 39/99/9119املتعلق برقابة الجودة وقمع الغش الصادر في  31-19رقم  التنفیذي املرسوم من  02: املادة18 

 .  39/99/9119املؤرخة في   93عدد 

 .30 م،ص  2007سنة :اإلسكندریة الجامعي، الفكر دار الدولیة، املستھلكین عقود حسن، علي البحور  : طرح19 

 .99املرجع السابق، ص عیاض، الدین عماد : محمد20 

 ألن الصریح، بالنص أیضا هي یشملها أن باملشرع نهیب .، و هنا هنا99: محمد بودالي، املرجع السابق،ص 21 

 بالسلع تتعلق التي تلك لیست املستعملة، بالسلع الخاصة املستهلك من طرف بها العلم یجب التي البیانات

  .بعضها في كانت تتشابه وٕان الجدیدة،

 للقانون  وفقا املعاصرة التكنولوجیا وسائل تقدم ضوء في وتطبیقاتھ باملبیع العلم أحكام"مبروك محمد : ممدوح22 

  املدني

 .920م،ص 1999 القانونیة، القاھرة، لإلصدارات الفني املكتب"القضاء وأحكام اإلسالمي والفقه والفرنس ي املصري 

  1998العربیة،القاھرة، النھضة العالم ، دار نھب وتقنین أوروغواي جولة-العاملیة التجارة منظمة"إبراھیم : علي23 

 .913 م،ص

 .39: محمد بودالي، املرجع السابق، ص 24 

 .99عياض، املرجع السابق، ص : محمد عماد الدين 25 

 .9: محمد بودالي، املرجع السابق، ص 26 

 .922: محمد بودالي، املرجع نفسه، ص 27 

 .333: محمد بودالي، املرجع نفسه، ص 28 

 .م  2001العمرانیة،دط، التنمیة،القاھرة،مطبعة ومستقبل االستھالكي النجار،املجتمع : أحمد29 

 املتحدة العربیة م،اإلمارات  2001لعام املستھلك حمایة حول  ةالخاجة،ندو  الحمید عبد : فاطمة30 
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 الخاجة، املرجع نفسه. الحمید عبد : فاطمة31 

 -الوظائف-األسس-املفاھیم -التسویق البرزنجي،إستراتیجیات فھمي محمد وأحمد البرواري  الید عبد : نزار32 

 .921-929ص م،ص 2004 للنشر، .  وئل ،عمان، دار

 .931أألعراف، اآلية : سورة 33 

 .39: سورة األعراف، اآلية 34 

 احمد في املسند. : رواه اإلمام 35 

- ه  1420للجامعات، النشر اإلسالمیة،مصر،دار الشریعة ضوء في العام املال شحاتة،حرمة حسین : حسین36 

 .م 1990

هـ   1415السعودیة، العربیة املعارف،الریاض،اململكة ،مكتبة  03الصحیحة،مج السلسلة:األلباني الدین : ناصر37 

 .992م،ص 1995 / 

 رقم"منا فلیس غشنا من "وسلم علیھ هلل صلى النبي قول  اإلیمان،باب كتاب مسلم، مسلم،صحیح:: أخرجھ38 

  ابن دار ، 102

 .20م،ص 2002 -ه 1423 لبنان، حزم،بیروت،

 شحاتة، املرجع نفسه، حسین : حسین39 

 حسن، رواه ابن ماجه..: حديث 40 

: عمرعبدالباقي،الحمایةالعقدیة للمستھلك دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشأة املعارف،اإلسكندریة، 41 

 .54 م، ص 2004 مصر،

 .923: عمر عبد الباقي، املرجع السابق.ص 42 

الكتعلق بحماية  23/92/2991لـ هـ املوافق  9039صفر عام  21املؤرخ في  93-91: قانون حماية املستهلك رقم 42 

 م99/93/2991هـ، املوافق لـ 9039ربيع األول  99، الصادرة بتاريخ :  92املستهلك وقمع الغش.، ج ر عدد 

 : قائمة املصادر واملراجع

 .القرآن الكريم

 كتب السنة وشرحها.

 م. 2002 / 1423 لبنان، حزم،بیروت،  ابن دار ، اإلیمان، كتاب مسلم، مسلم،صحیح (9

 احمد ،  املسند. اإلمام  (2

 ابن ماجه، السنن. (3

 1415 السعودیة، العربیة املعارف،الریاض،اململكة ،مكتبة 03 الصحیحة،مج السلسلة:األلباني الدین ناصر (0

 م 9113-هـ 
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 املراسيم والقوانین : 

 09ج رعدد ، 93/91/9119في  املؤرخ والخدمات، املنتوجات بضمان املتعلق 222-19املرسوم التنفيذي رقم  (9

 .91/99/9119بتاريخ 

  93،ج ر عدد 39/99/9119املتعلق برقابة الجودة وقمع الغش الصادر في  31-19رقم  التنفیذي املرسوم (2

 .39/99/9119املؤرخة في 

الصادرة في  93، ج ر عدد 92/2991/  25 في املؤرخ الغش وقمع املستھلك بحمایة ملتعلق 93-91القانون  (3

99/93/2991. 

  الكتب -

 1990 -ه 1420 بیروت،لبنان، صادر، دار بیروت، ،3 مج األولى، ط ھلك، مادة العرب لسان منظور، ابن (9

 م. 2001 العمرانیة،دط، التنمیة،القاھرة،مطبعة ومستقبل االستھالكي أحمد النجار،املجتمع (0

 الفكر دار اإلسكندریة، اإللكترونیة، التجارة لحمایة القانوني النظام حجازي، بیومي الفتاح عبد (3

 .2002 الجامعي،،سنة

  دارالكتاب -الفرنس ي القانون  مع مقارنة املقارن دراسة الفانون  في املستھلك بودالي حمایة محمد (0

 م 2006 الحدیث،الجزائر،

 وفقا املعاصرة التكنولوجیا وسائل تقدم ضوء في وتطبیقاتھ باملبیع العلم أحكام"مبروك محمد ممدوح (3

  املدني للقانون 

 .1999 القانونیة، القاھرة، لإلصدارات الفني املكتب"القضاء وأحكام اإلسالمي والفقه والفرنس ي املصري  (2

 الفكر دار اإلسكندریة، اإللكترونیة، التجارة لحمایة القانوني النظام حجازي، بیومي الفتاح عبد (1

 ( 1الجامعي،ج

 م. 2002 ،سنة . (9

 -الوظائف-األسس-املفاھیم -التسویق البرزنجي،إستراتیجیات فھمي محمد وأحمد البرواري  الید عبد نزار (1

 م. 2004 للنشر، .  وئل ،عمان، دار

 2007 سنة :اإلسكندریة الجامعي، الفكر دار الدولیة، املستھلكین عقود حسن، علي البحور  طرح (99

 العربیة،القاھرة، النھضة العالم ، دار نھب وتقنین أوروغواي جولة-العاملیة التجارة منظمة"إبراھیم علي (99

 م. 1998

عمرعبدالباقي،الحمایةالعقدیة للمستھلك دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشأة املعارف،اإلسكندریة،  (92

 م 2004مصر،

 -ه 1420 للجامعات، النشر اإلسالمیة،مصر،دار الشریعة ضوء في العام املال شحاتة،حرمة حسین حسین (93

 .م 1990

 ت. د ط، د اإلسالمیة، للشؤون األعلى اإلسالمي،املجلس الفقھ في الناصر عبد جمال موسوعة (90

 املتحدة.) د س ط(. العربیة م،اإلمارات 2001 لعام املستھلك حمایة حول  الخاجة،ندوة الحمید عبد : فاطمة (93
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 ملخص:

تعتبر عملية صنع السياسة العامة من الوظائف الحكومية الهامة و املعقدة في آن واحد، لذلك      

اكتسبت السياسات أهمية متنامية لدى الدول، و ذلك لالعتقاد السائد بأن السياسات هي املحدد 

الرئيس ي للنمو و التنمية، ضمن إطار أوسع و املتمثل في الهندسة السياسية عن طريق التأسيس 

إلدارة سياسية داعمة إلستراتيجيات رقمنة الهياكل اإلدارية في الدولة و إدخال التغييرات الضرورية 

على أساليب العمل اإلداري. و للتصدي ملوضوع بحثنا هذا اعتمدنا املنهج الوصفي و التحليلي بغرض 

ضرورة اعتماد ا الى تبيان تأثير تغيير السياسات العمومية على عملية التنمية الشاملة، و قد توصلن

االقتصادي و  اإلنعاش كبرامجسياسة التنمية كبديل من خالل عقد برامج تنموية ضخمة  الدول 

 دعم النمو.

  السياسات العمومية، التنمية، االستراتيجيات العمومية. :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

    The policy-making process is considered an important and complicated 

government job at the same time. Therefore, policies have acquired a growing 

importance for countries. It is believed that they are the main determinant of 

growth and development within the broader framework of political engineering 

that establishes a supportive political administration strategies for digitizing 

administrative structures in the country and making the necessary changes to the 

methods of administrative work. To address this topic of our research, we have 
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adopted the descriptive and analytical approach in order to show the effect of 

changing public policies on the overall development process.  

Key words: public policies, development, public strategies. 

 :املقدمة

تعمـل املنظمـات الحكوميـة فـي ظـل متغيـرات بيئيـة داخليـة وخارجيـة متنوعـة وشـديدة التعقيـد،      

وهـو مـا يفـرض عليهـا ضـرورة التكيـف مـع متطلبـات الحـدث بكـل أبعـاده، للتحـول مـن نظـام تقليدي إلى 

تقييم للسياسات العمومية   نظام عصـري وفـق فلسـفة سياسية وإداريـة حديثـة، وكـذا صـنع أدوات

ظيت دراسة حجديـدة ملواكبـة التغيـرات الحاصـلة علـى شـتى املسـتويات وفـي كـل املجـاالت. حيث 

 واسع من لدن علماء السياسة في السنوات األخيرة.  تداول  السياسة العامة باهتمام بالغ و

لهامة واملعقدة في آن واحد ، لذلك  تعتبر عملية صنع السياسة العامة من الوظائف الحكومية ا    

اكتسبت السياسات أهمية  متنامية لدى الدول ، وذلك لالعتقاد السائد بأن السياسات هي املحدد 

عن طريق التأسيس إلرادة  ,الرئيس ي للنمو والتنمية. في إطار أوسع و املتمثل في الهندسة السياسية

ارية في الدولة وإدخال التغييرات الضرورية على سياسية داعمة الستراتيجيات رقمنة الهياكل اإلد

 أساليب العمل اإلداري  .      

ومـن هـذا املنطلـق واستعراضـا لطبيعـة التحـوالت التـي يشـهدها العـالم، يمكننا طرح اإلشكالية     

 التالية :

همة في ترشيد يعتبـر تطـوير منظومة تقييم السياسات العمومية آليـة جوهريـة مـن شـأنها املسا

 السياسة العامة؟

 وهذا ما نتصدى له في هذا املقال الذي قسمناه ملحورين بحيث نتناول في :  

 لسياسات العموميةل املدلول العام األول : بحثامل -

 الثاني : اإلطار العام  لتقييم السياسات العمومية.  بحثامل-

 لسياسات العموميةل املدلول العاماملبحث األول : 

سيتم التطرق في هذا املبحث إلى ماهية تقييم السياسات العامة، من خالل مطلبين، املطلب       

 مقوماتالعام للسياسة العامة، أما املطلب الثاني يتحدث عن  ملفهوميتمحور حول ا األول 

 السياسات العمومية وقد تمت معالجته كما يلي:

 العام للسياسات العمومية املفهوماملطلب األول : 

سنتصدى لهذا املطلب من خالل فرعين ، نتطرق في الفرع األول إلى مفهوم السياسات العامة، أما      

 وقد تمت معالجته كما يلي: السياسات العمومية مميزاتالفرع الثاني نتطرق إلى بحث 
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 مفهوم السياسات العمومية الفرع األول : 

لغة تعني ساس يسوس وتعني القيام على الش يء بما يصلحه أي طلب املصلحة  تعريف السياسة : -أ

، أو كما عرفها  1وتدبير األمر والتصرف فيه بما يصلحه ، أما اصطالحا يقصد بها تدبير أمور الدولة

بريستوس على أنها " أسلوب أو طريقة للتصرف الذي يتم إختياره بواسطة الحكومة واملنظمات 

فراد من بين العديد من البدائل في ضوء ظروف معينـة لكي ترشد وتحدد القرارات الجماعية أو األ 

 ".2الحالية واملستقبلية

تمثل محصلة عملية منظمة من تفاعل » عرفها )جبرائيل أملوند( بأنها تعريف السياسة العامة :  -ب

أداء النظام  املدخالت )مطالب + دعم( مع املخرجات )قدرات وقرارات وسياسات،( للتعبير عن

السياس ي في قدرته )االستخراجية، التنظيمية، التوزيعية، الرمزية، االستجابية، الدولية( من خالل 

 4. وعرفها روبرت اوستون على أنها العالقة بين الوحدة الحكومية وبيئتها3القرارات السياسية املتخذة

ت العموميــة تعتمــد علــى تركــيز صياغــة وإعــداد السياســا إن تعريف السياسات العمومية : -ج

املجهــودات الحكوميــة ملعالجــة اإلشــكاالت املوجــودة واملتوقعــة علــى عــدة مسـتويات )اقتصاديـة، 

اجتماعيـة، ثقافيـة، بيئيـة،(... واختيار اآلليـات والبدائل ملعايــير املالئمــة لحلهــا مــن خــالل منهجيــة 

 « :. حيث عرفها جيمس أندرسون بأنها5ــين هــذه اآلليــات وفقــ أداة علميـة وموضوعيـةاملفاضلــة ب

 .6فردي أو جماعي في التصدي ملشكلة أو ملواجهة قضية أو موضوع برنامج عمل هادف يعقبه أداء

 مميزات السياسات العمومية: الفرع الثاني 

 تخص السياسة العامة وسنبينها كما يلي :سنتطرق في هذا الفرع إلى أهم املميزات التي     

السياسة العامة باعتبارها مصدر توازن بين الجماعات: في هذه الحالة تعبر عن التوازن بين  -

الجماعات املصلحية، و هذا ما يطلق عليه بالنفوذ النسبي للجماعات، مما سيؤثر حتما على 

اعات التي يتضاعف نفوذها و أقل تعبيرا عن السياسة العامة ، إذ تصبح أكثر تعبيرا عن إرادة الجم

 .الجماعات التي يتقلص نفوذها

السياسة العامة يمكن أن تقتصر على األقوال والوعود و ال تنش ئ بالضرورة عمال ماديا ملموسا:  -

فمثال تصريح الحكومة بأنها تساند قضية إنسانية تمس الحقوق األساسية لإلنسان ، يعبر عن 

 .ي تقتصر على وعودحكومية، فه سياسة

السياسة عمل حكومي: ويعني هذا أن السياسة العمومية عمل من صميم إختصاص الحكومات و  -

 7. ممثليها وكل من يعبر عن إرادتها

 السياسة العامة إنجاز كفء للهدف: السياسة العامة يمكن أن تتسم بالرشد، و ذلك إذا وضعت -

 يكون املعدل بين ما تحققه من قيم و ما تضحي به موجباعلى أساس تعظيم القيم املتحققة، أي بأن 
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              و أعلى مما هو بالنسبة ألية سياسة بديلة أخرى، فالقيم ال تقتصر على ما يعبر عنه برموز كمية، 

 .8إنما تشمل كل القيم اإلجتماعية و السياسية و اإلقتصادية و

             ه الحالة تعد السياسة العامة بمثابة إستجاباتالسياسة العامة كمخرج للنظام السياس ي: في هذ -

و مخرجات للنظام السياس ي للمدخالت املتمثلة في الضغوط و املؤثرات الصادرة إليه من البيئة 

 .9سواء البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية

أنواعا  ديثة تمارسالسياسة العامة شاملة: تمتد إلى عموم املجتمع املقصود بها، فالحكومات الح -

فئات  متعددة من السياسات العامة في سبيل حماية املصلحة العامة، التي تشكل مضمون مصالح

 .10املجتمع و شرائحه املختلفة

 السياسة العامة ذات سلطة تشريعية: السياسة العامة لها أبعاد هامة من خالل ضوابط -

فإنه ال  ر سياسة عامة معينة من قبل صانعيها،التشريعية و القانونية، حيث بمجرد إقرا اإللتزامات

  صددها مرسوم أو قانون يمنع أو يجيز تصرفا أو سلوكا معينا بد أن يصدر 

 يعتمد تحديد السياسة العامة على األساليب العلمية: بغرض صياغة أي سياسة عامة تستعين -

الحقائق  الرقمية التي تعتمد علىالحكومة بالخبرة و املشورة العلمية و خاصة في عصر التكنولوجيا 

 .11 و التخطيط السليم حتى تضمن فعالية السياسات املوضوعية

 واقعية و نتيجة فعلية: أي أن السياسة العامة تعبر عن األمور و املسائل استجابةالسياسة العامة  -

 نتائج و التي تشكل مطلبا ملموسا أو محسوسا، أي أن السياسة العامة ينبغي أن تكون عبارة عن

 مخرجات يمكن معايشتها و إدراكها، و يجب أن تقوم الحكومة بعمل أو جهد حقيقي و فعلي. 

 السياسات العمومية مقوماتاملطلب الثاني: 

وسائل حياة  سنتصدى لهذا املطلب من خالل فرعين ، نتطرق في الفرع األول إلى مفهوم      

دورة حياة السياسات العمومية وقد تمت ، أما الفرع الثاني نتطرق إلى بحث السياسات العمومية 

 معالجته كما يلي:

 الفرع األول: وسائل حياة السياسات العمومية

املوارد البشریة :  اذ یجب توفر العنصر البشري سواء من حیث الكمیة او النوعیة , ولكن ذلك  -

 ین ...الخ.بالقدرة على التوظیف  و مستوى التكو  متعلق

النصوص القانونیة و التنظیمیة : و تخص االعوان العمومیين فحتى یقوموا بدورهم املنوط بهم ال  -

توفر نصوص قانونیة و تنظیمیة تبين صالحیاتهم و تعطيهم قوة االكراه الشرعي التي تتميز بها  بد من

 . 12السیاسات العمومیة الدولة لتنفیذ
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العمومیين لوضع و تنفیذ  لألعوانتوفر املعلومات : تعتبر املعرفة احد اسس القدرة على التدخل  -

السیاسات العمومیة, و عادة ما تعتبر املعرفة نادرة و موزعة توزیعا غير متكافئ , و املقصود باملعرفة 

سیاسیة املتعلقة باملشكل و املعطیات التقنیة و االجتماعیة و االقتصادیة و ال    هنا كل املعلومات 

 املطروح .  

التنظیم : و هذه الوسیلة مرتبطة ارتباطا اساسیا باملوارد البشریة و املعرفة معا , فتوفر املعلومات  -

ال بد ان یتناسب مع الكفاءات البشریة و مع ایجاد نسق معين لتدفق املعلومات من وحدة ألخرى , و 

یقة تسلسلیة افقیا او عمودیا , و هو ما یجعل القرارات كذلك توزیع للمهام و الصالحیات بطر 

  .13املتخذة من طرف االعوان العمومیين تتجه في اطار تاركمي لحل املشكلة العمومیة

املوارد املالیة :لتنفیذ أي سیاسة ال بد من توفر وسائل مالیة ال تندرج فقط ضمن سیاسة التوزیع و  -

 .حلول للمشكل املطروحاعادة التوزیع, و لكن ایضا لوضع ال

الهیاكل القاعدیة : و تتعلق بموارد تقنیة ) مثل االالت ،معدات ...( ,او هیاكل مبنیة )مثل البنایات  -

  . والطرق ...( ,او موارد قاعدیة )مثل الطاقة واملاء ...( , وكلها تمثل سلع مادیة في ایدي مستعمليها

سیاسة معینة ال بد من ان یحدد لها مدة زمنیة أي توقیت  تحدید املدة الزمنیة الالزمة : لتطبیق أي -

للبدایة و اخر للنهایة , وال بد ان تكون الفترة الفاصلة بینهما كافیة لتنفیذ هذه السیاسة وال یجب ان 

  . تكون اكثر من الالزم حتى ال یكون هناك هدر للموارد

اسة عمومیة ال بد من توفر إجماع املورد السیاس ي )اإلجماع السیاس ي(: لوضع و تنفیذ أي سی -

 , سیاس ي حولها حیث یعتبر احد املوارد او الوسائل الواجب توفرها لنجاح أي سیاسة عمومیة

  خاصة مع انتشار الدمقراطية

 الفرع الثاني: دورة حياة السياسات العمومية

اختلفت االطروحات املحاولة لرسم مخطط لدورة حیاة السیاسة العمومیة و لكنهم اتفقوا على      

 : انها تبدأ من ظهور املشكلة و تنتهي بمرحلة التقویم , ولهذا سنحاول تعداد م ارحل دورتها كما یلي

االجتماعیة او  املشكلة: و تبدأ هذه املرحلة عند ما یسمى بالطبقات االقتصادیة و ظهور مرحلة -

الثقافیة حیث تعبر عن وضعیة ینتج عنها حاجة جماعیة محددة ومعرفة , و بدا االهتمام بها یظهر 

علنا و بدات الحاجة لحل هذه املشكلة , اذا فهي عبارة عن تحدید لوضعیة ما غير مرضیة و البحث 

 عن وضعیة احسن.

تقدیم الطلبات من الطبقات مرحلة اإلدراج ضمن الرزنامة السیاسیة :  وتبدا من  -

االجتماعیة ,االقتصادیة و الثقافیة نحو النظام السیاس ي و اإلداري مع إمكانیة تقدیمها من طرف 
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و تعتبر هذه املرحلة كمرحلة  ,النظام السیاس ي نفسه بعدما یتم برمجتها ضمن جدول األعمال 

 . 14ترتیب األولوياتتصفیة للمشاكل من طرف النظام السیاس ي او بعبارة اخرى مرحلة ل

مرحلة تشكيل السياسة العمومية : و تشمل عملیة تحدید إطار املشكل و إعداد البرنامج للسیاسة  -

 .العمومیة عن طریق تحدید األهداف والوسائل و اإلجراءات الواجب اتخاذها لحل هذا املشكل

حدد بالسیاسة العمومیة و مرحلة تنفيذ السياسة العمومية : و یتعلق االمر بتنفیذ البرنامج امل -

محاولة تكییفه مع الواقع مما یجعل هذه املرحلة االكثر تعقیدا بحیث یتم إجراء تعدیالت في كل مرة 

 . یلزم ذلك

مرحلة التقييم : تعتبر اخر املراحل حیث یتم فيها تقییم االثار الناتجة عن السیاسة العمومیة على  - 

وتحقيق األهداف. حيث أنه يعتبر   و بالتالي درجة حل املشكلةسلوك األفراد والجماعات املستهدفة 

آخر مراحل عملية صنع السياسات العامة وذلك ألن السياسة العامة  ما هي إال محاولة إلحداث 

 .15تغيير إيجابي في واقع معين

 املبحث الثاني : اإلطار العام  لتقييم السياسات العمومية

 ، من خالل مطلبين، لتقييم السياسات العمومية اإلطار العامسيتم التطرق في هذا املبحث إلى      

، أما املطلب الثاني يتحدث عن  ماهية تقييم السياسات العموميةاملطلب األول يتمحور حول 

 ضوابط تقييم السياسات العمومية وقد تمت معالجته كما يلي:

 اسات العموميةاملطلب األول: ماهية تقييم السي

أهمية تقييم  سنتصدى لهذا املطلب من خالل فرعين ، نتطرق في الفرع األول إلى مفهوم     

وقد تمت  ، أما الفرع الثاني نتطرق إلى بحث أنواع تقييم السياسات العموميةالسياسات العمومية 

 معالجته كما يلي:

 الفرع األول : مفهوم  تقييم السياسات العمومية

عرفها معجم املصطلحات األساسية على أنها" تقدير منهجي موضوعي ملشروع أو برنامج أو        

) جارية أو مكتملة ( بهدف تحديد مالءمة األهداف وتحققها" ، من هنا يعتبر التقييم عملية  سياسة 

عملية تعريف  تبني معايير محددة لتقدير القيمة واألهمية ، ثم تحديد قيمة معينة لكل معيار تتبعها

وتوضيح وتطبيق لهذه املعايير من أجل التوصل إلى األهمية أو القيمة النهائية لنتائر القرار أو 

 .16السياسة

ويعتـبر التقييـم بمثابـة محاولـة لتحديـد فعاليـة إحـدى هـذه السياسـات، عـبر مقارنـة نتائجهـا      

 .17رهـن إشارتهاباألهـداف املسـطرة لهـا وبالوسـائل املوضوعـة 
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 كبيرة. تتجلى مظاهرها في اآلتي:18حيث يكتس ي التقييم في مجال السياسات العمومية أهمية        

يتطلب تقييم السياسات العامة مبدئيا الوقوف على اآلثار الفعلية الناجمة عن تطبيقها إذ أنه  -

املطبقة فيها ، فبفضل عملية ينعكس عن كل سياسة أثناء التنفيذ أثار و ردود فعل تنجم عن البيئة 

التقييم  يمكن لصانع السياسات العمومية مراجعة برنامجه أو مشروعه السياس بالنظر إلى ما 

حققه من عوائد أو آثار على املواطنين املستهدفين من طرف السياسات املعنية . فإن كانت وزارة 

ل تخصيص اعتمادات مالية كبيرة على سبيل املثال تعتمد سياسات عمومية من أج -التعليم العالي

ملخابر البحث العلي و النشاطات العلمية. وتوفر حاسوب لكل أستاذ جامي, فإن إجراء التقييم يؤدي 

إلى معرفة ما حجم العوائد العلمية املرتبة ودرجة تطور النشاطات العلمية مقارنة بما تم إنفاقه؟ و 

ث العلي يتوافق و يستحق مثل هذا اإلنفاق زيادة هل أن ما يتوصل إليه من درجة تطوير ملجال البح

 .19أو نقصانا؟ و من ثمة تصل الجهة القائمة على التقييم إلى نتائج تتعامل معا حسب أي حالة

يساعد التقييم في معرفة قيمة السياسات العمومية وجدواها االقتصادي من خالل تبيان سلبياتها  -

تقييم قدرة على التميز بين سياسات عمومية ايجابية ناجحة وإجابياتها حيث يمنح للجهة القائمة بال

تستحق البقاء و االستمرارية. و أخرى فاشلة كثرت سلبياتها و زادت فجواتها و قلت عائداتها املرجوة 

بالرغم من كثرة األموال العامة املنفقة عليها مما يستدعي إنهاؤها و استبدالها بسياسة أخرى أكثر 

 فعالية و نجاعة.

بفضل التقييم يتسنى للجهة القائمة بالتقييم معرفة إلى أي حد استطاعت السياسات العمومية  -

 تحقيق أهدافها؟ و ماهي الفئة املستفيدة من عائداتها؟ و هل هي الفئة نفسها أثناء التصميم؟.

ومية يساعد التقييم في معرفة درجة التطابق القائم بين العائدات املحققة و حجم األموال العم -

املنفقة لصالح مشروع السياسات العمومية فإن كان حجم اإلنفاق العام أكرب من قيمة العائدات, 

فسر ذلك بأنه حالة من حاالت التبذير للمال العام  و خلل في مجال التسيير ينبغي تداركه بإعادة 

منافع السياسة  النظر في ترشيد االعتمادات املالية املخصصة أو البحث في أسباب قلة العائدات و

 .20العمومية

 21تقييم السياسات العمومية أنواع  الفرع الثاني:

التقييم السابق للتنفيذ: يعتبر تقييما أولياء يحدث في بداية تطبيق برنامج السياسات العمومية ء  -

أين تبادر الجهة القائمة بالتقييم بإجراء دراسة مستقبلية استشرافية تسمح بالتنبؤ فيما يخص 

ار التي من املحتمل أن تنجم أثناء التطبيق, أخذا بعني االعتبار جميع املعطيات البيئية والزمنية و اآلث

اإلمكانات املتوفرة .و عليه يركز هذا التقييم على دراسة جدوى السياسات العمومية نفسها وذلك 

 .22قبل أن يتم تنفيذها للتأكد من مدى مالئمتها وانسجامها
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واكب هذا النوع من التقييم عملية تنفيذ السياسات العمومية حيث أنه ال يرتبط التقييم املالزم: ي -

بمرحلة بعيهنا من مراحل رسم السياسات العمومية و تنفيذها. إنما يظهر مالزما و متابعا لكل مراحل 

تصميمها و هو ما أكده الباحث جيمس أندرسون حين قال "إن تقييم السياسة يمكن بل يجب أن 

خالل عمليات الرسم و الصنع و الصياغة و التطبيق, وليس كنشاط الحق و كمرحلة يتحقق من 

 أخيرة".

التقييم الالحق للتنفيذ: يهدف هذا النوع من التقييم للتعرف على مدى نجاح السياسات املنفذة في  -

التي  تحقيق األهداف املحددة لهاء حيث يسمح للجهة املشرفة على التقييم إلى دراسة مختلف اآلثار

تظهر جراء تنفيذ برنامج السياسات العمومية وتحديد املنافع و السلبيات املباشرة و غير املباشرة 

املترتبة على تنفيذها و يكون ذلك في األجل املتوسط و الطويل, و لعل من ايجابيات هذا التقييم كونه 

ا عمليات تنفيذ السياسات يمنح للجهة التي تقوم بالتقييم صورة متكاملة عن الكيفية التي تمت به

 .العمومية

هو ذلك التقييم الذي يهتم بالنتائج على املدى القصير و يكون مباشرة بعد االنتهاء  :التقييم النهائي -

من تنفيذ السياسات العمومية أو البرنامج العمومي ومحاولة تحليل التأثيرات املباشرة حيث يركز 

 ."23هذا النوع من التقييم على الفعالية و الكفاءة للعمل العمومي

 م السياسات العموميةاملطلب الثاني: ضوابط تقيي  

، أما الفرع  معايير التقييمسنتصدى لهذا املطلب من خالل فرعين ، نتطرق في الفرع األول إلى      

 وقد تمت معالجته كما يلي: الثاني نتطرق إلى بحث أدوات عملية التقييم

 24الفرع األول : معايير التقييم   

تساعد هذه املعايير واضعي السياسات العمومية على تحسني املالئمة الفعالية والكفاءة و        

االنسجام ومحاولة أيضا جعل العملية موضوعية وذات مصداقية. حيث يرى " برنارد بيري "أن 

لى معايري تقييم السياسات العمومية هي املميزات األساسية اليت يستخدمها املقيم إلعطاء حكم ع

مدى جودة  السياسات العمومية" كما أكدت الدراسات املعاصرة  في مجال تقييم السياسات 

أكثر -أي الدراسات  -العمومية على ضرورة تبين مبدأ التعددية  في استخدام املعايير مما يجعلها

ل تعدد شمولية و اتساعا و إملاما بكل الجوانب التقييمية التي  تساعد على بلوغ تقييما حقيقيا لع

هذه املعايير و كرتها راجع  الرتباطها بمختلف أنواع التقييم التي يمكن بمقتضاها إحداث تقييما 

 صحيحا و ناجحا مع مراعاة اختالف االقترابات و األهداف والفوارق. 

معيار املالئمة: إن وجود سياسة عمومية يبرر بظهور حاجة أو مشكل اجتماعي تعمل السلطات  -

مواجهته ويقال أن سياسة ما مالئمة عم إذا كانت أهدافها املعلنة ونظرية عملها   العمومية على
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متكيفة مع طبيعة املشكل املراد التكفل به ".األمر الذي يشعر الحكومات بأنها ملزمة بمواجهة هذا 

 املشكل بشكل عقالني. كما تعرف املالئمة على أنها تقدير االستراتيجية كاستجابة مناسبة ملعالجة

مشكل تمت معاينته خالل التشخيص ومن خاللها نتحقق من التناسق املنطقي االستراتيجي وإمكانية 

 .التوصل إلى الوضعية املرغوبة

يعتبر مبدأ املالئمة معيارا مهما في تقييم السياسات العمومية. بحكم أنه يسمح بدراسة درجة    

ح و برنامج السياسة العمومية املعتمدة التوافق التداخل القائم بين املشكل االجتماعي املطرو 

 .إنها تمثل آلية لتقدير و قياس مدى التناسب و درجة التناسق بني متغيرات أربع  25لحله

 الدوافع املبررة لوجود السياسات العمومية.-أ 

 :األدوات املستخدمة لتحقيقها-ب 

 برنامج السياسة العمومية املعتمد-ج 

 عائدات السياسة العمومية.-د 

ن الحكم على سياسة عمومية بأنها مالئمة يعني تناسب األهداف مع الرهانات التي تعمل على إ    

مواجهتها وتناسب الوسائل املحددة مع األهداف أخذا بعني االعتبار الحاجات واملشاكل املطروحة 

البد أن يراعى من  فغاية املالئمة تحليل العالقة بني البيئة. املهام الرهانات واألهداف. من جهة أخرى 

الذي صدرت فيه السياسة العمومية و طبقت فكم من  26مة الظرف الزمنيءخالل هذا املعيار مال

برامج سياسات ظهر عدم جدواها بسبب أن القائمين علها لم يولوا أهمية لعامل الوقت, بالرغم من 

ئمة على مستوى مدى تطابق رائه كما يظهر معيار املال و  التأثري الذي يلحق بالسياسة العمومية من 

و تجانس القيم الفكرية و الدينية التي يتبناها مشروع السياسة العمومية, و قيم املجتمع املراد 

 تجسيدها فيه. 

عيار الكفاية : يقصد به في معناه البسيط و العام كفاءة املوارد املستهلكة لتحقيق سياسة م - 

األمر يتعلق بمعرفة أن كانت النتائج املحققة فعليا مرضية عمومية مقارنة للنتائج املحققة فعليا، ف

ومعقولة. ونحاول أيضا اإلجابة على السؤال التالي*:هل يمكن أن نفعل املزيد و بشكل أفضل بنفس 

املوارد . بالتالي يبحث على معرفة الحدود املمكنة التي تجعل املخرجات كافية لحل املشكلة العامة. 

ملحققة أقل حال و احتواء للمشكلة العامة. كان ذلك دليال لعدم كفايتها مما فكلما بدت املخرجات ا

يشكل دافعا قويا لتقييم املخرجات و اآلثار املترتبة جراء تطبيق السياسة العمومية الكفاية 

 .الشاملة، وتمثل العالقة بين الوسائل املخصصة والنتائج املحققة

ليه يمكن القول بأن معيار الكفاية. يتم بتحليل العالقة القائمة بني املوارد و اإلمكانيات وع   

املخصصة للسياسة العمومية و اآلثار و االنعكاسات املترتبة عن هذه األخيرة. باإلضافة إلى دراسة 
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ملترتبة عن األدوات املستخدمة أثناء رسم السياسات العمومية من خالل حجم تكلفها     و اآلثار ا

 .استعمالها

معيار الفاعلية : :قبل التطرق إلى معيار الفاعلية وجب التطرق إلى بعض املصطلحات التي لها  -

 عالقة وهي: 

* النتائج :وهي املخرجات و اإلنجازات املقصودة و الغير مقصودة سلبية أو ايجابية كما يمكن أن      

مباشرة مع األهداف كما يمكن ان تظهر النتائج في املدى قة التكون كمية أو كيفية .و النتائج لها ع

 الطويل:

* األثر:  اآلثار األوسع الذي تمنحها السياسة أو املشروع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في     

 املتوسط . املدى الطويل و

* التأثير :األثر على املدى الطويل سواء كان إيجابي أم سلبي والناتج عن التدخل بشكل مباشر أو     

غير مباشر بصفة مقصودة أو غيريها إن تقييم اآلثار املترتبة عن تنفيذ السياسات العمومية يسمح 

يذ هذه السياسات بالوقوف على االنعكاسات و اآلثار السلبية و اإليجابية التي تحدثها عملية تنف

علما أن هذه االنعكاسات و اآلثار قد تكون أحيانا مقصودة مثل املساعدات التي تقدمها الدولة 

فمن الخطأ الحكم على عدم فعاليات  لبعض الفئات كالفئة املعوقين و املحتاجين و ذوي الدخل 

ن اعتبارها جانبية بالتالي السياسات العمومية بنظر أثارها على املدى القصير  هذه األثار التي يمك

 يمكن انتظار حتى على املدى املتوسط أو البعيد.

معيار االنسجام: يركز هذا املعيار أثناء تقييم السياسات العمومية على حاالت التناسق القائم و  -

 الترابط املوجود و البناء املنسجم بين العناصر املشكلة لبرنامج السياسة العمومية. السيما األهداف

املسطرة واإلمكانيات املادية و البشرية املسخرة وحتى النصوص القانونية تتكيف و تتوافق مع االهد 

 اف املسطرة.

: إن تقييم فعالية السياسة يعني إلى أي مدى اآلثار الخاصة للسياسة تتسق مع 27معيار الفعالية  -

عن السياسة ذاتها وليس تأثير  أهدافها نستعمل عبارة اآلثار الخاصة لإلشارة إلى اآلثار الناجمة

ونجد التعريف التالي كتعريف مناسب: الفعالية هو تقييم -السياق أو العوامل الخارجية األخرى 

نتائج سياسة عمومية من خالل مقارنها باألهداف الرسمية الوسيطة والنهائية وقياس تحقيق 

جماعية أو محاولة الحد مهنا األهداف لذلك يسلط الضوء على نتائج التقرير الخاصة بحل مشكلة 

فمعيار الفعالية يجيب على أهم اهتمامات طالب التقييم. في تبيان فشل أو نجاح السياسة.  وهو 

األمر الذي تقدره مؤشرات قياس الفعالية و مهنا صراحة األهداف ، بقياسها باملؤشرات الكمية 

طة بالظاهرة املعقدة . فمثال تطور والكيفية حيث  من الضروري امتالك العديد من املؤشرات لإلحا
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نسبة البطالة هو مؤشر على وضعية سوق العمل وبالتالي مؤشر على نتائج سياسة الشغل. وإذا ما 

أردنا تكوين فكرة عن تطور الشغل البد من تجميع واستغالل عدد معين من املؤشرات املتكاملة 

  .لتوضيح جوانب هذه الظاهرة

هذا املعيار ما إذا كانت اآلثار اإليجابية مستديمة بعد االنتهاء من تطبيق معيار االستدامة: يحدد  -

 سياسة معينة.

 28أدوات عملية التقييم  الفرع الثاني:

إن اللجوء ألداة في التقييم له فوائد متعددة. من ناحية ضمان النتائج املحصل عليها ومحتوى     

انية املقارنة بين النتائج املحصل عليها من تقييمات العملية التقييمية والتحكم في التكاليف وكذا إمك

والتقييم الذي يكون على أساس تقنية معينة يكون من السهل وأكثر مصداقية ملستغل  مختلفة. 

 التقرير النهائي للتقرير.

: فهو عبارة عن أداة تم تطويرها منذ الخمسينات ملساعدة املؤسسات على تحديد  S.W.O.Tتحليل  -

استراتيجياتهم في بيئة تنافسية متقلبة و ملزمة وهذه األداة املساعدة للقرار تجمع بين دراسة نقاط 

 للمنظمة مع الفرص والتهديدات في بيئتها للمساعدة في تجديد استراتيجيتها . 29القوة والضعف

ي تعد جزءا من األدوات الكالسيكية للتحليل االستراتيجي في القطاع العمومي ، غرض التحليل وه   

أن تأخذ في االعتبار في إعداد االستراتيجية العوامل الداخلية والخارجية على السواء تعظيم إمكانات 

داة في أنواع القوة والفرص املحتملة وتقليل أثار نقاط الضعف والتهديدات, يمكن استخدام هذه األ 

 التقييم كما يلي:

 .* التحليل املسبق: لتعريف الخطوط االستراتيجية أو املالئمة  

 .* التحليل املصاحب :الحكم على مدى مالئمة ومدى انسجام البرامج الجارية  

 .* التحليل الالحق: للتحقق من مدى مالئمة و انسجام االستراتيجية أو البرنامج  

مجموعة من الطرق النوعية و الكيفية املعتمدة في التقييم و املعالجة فهي تعتبر  دراسة الحالة : في -

تحليل معمق و مفصل لفاعلين في امليدان االجتماعي انطالقا من مالحظة أو مجموعة محددة من 

املالحظات واملعاينات .وتسمح هذه الدراسة بأخذ بعين االعتبار و بطريقة فعلية و معمقة لواقع 

و الجماهير واملؤسسات و املنظمات..., أو سير و تطور مثال كيفية بحث و إحياء نشاط األعمال 

الدراسات تعتمد على املساهمات في الجماعات في مواعيد محددة أو  البرامج الخاضعة للتقييم وهذه

حتى متابعة مجموعة الشواهد واملالحظين...الخ و يمكن استخدامها كتكملة لوسائل أخرى تستعمل 

 التقييم و املعالجة و ليس كممارسة لتحليل متكامل بدون نقائص.في 
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جمع الخرباء : يمكن تعريف هذه األداة على أهنا مجموعة من املختصين املستقلين ومعترف لهم  -

على األقل في مجال الخاص بالبرنامج الذي يدخل ضمن السياسات العمومية املزمع إخضاعها 

حكم جما عي و توا فقي على برنا مج ما ووفقا لترتيب يكون الحكم للتقييم ..حيث يجتمعون الصدار 

 على التنفيذ أو اآلثار أو جزء من البرنامج.

ويقوم جمع الخروء بالتقييم بناء على إجراءات معيارية و هذه األداة تعتبر طريقة دقيقة و من أجل    

 مله تحت ظروف معينة.عقد االجتماعات و إصدار األحكام إما في منطقة معينة أو بلد بأك

التحليل متعدد املعايير : تستعمل هذه التقنية في إصدار أحكام مقارنة حول مشاريع متعاقبة  -

بعين االعتبار عدة معايري تدخل في حاالت متنوعة  وإجراءات غير متجانسة. وتسمح باألخذ

مرجعية زمنية على اتخاذ في إطار نظرة مستقبلية مبنية على 30ومعقدة .وبهذا تساعد متخذي القرار 

قرارات تجمل رأي كل الفاعلين, والهدف من خالل هذه التقنية إلى هيكلة وتشكيل مالحظات بغية 

املشاركة في عملية اتخاذ القرار. ومن ثم ينبغي أن نشير  أننا نقصد بعملية القرار تلك العملية التي 

اآلراء والقناعات الشخصية للفاعلين بالنظر  تتميز بتعدد فيها الخيارات كما تهدف التقنية إلى إبراز

 إلى مسالة معينة .وبالتالي بلورة اآلراء املطروحة من اجل ترتيب املعايير حسب األهمية و األولوية".

أسلوب التكلفة / العائد : ال يكفي قياس أثر السياسة العمومية للحكم إذا كانت فعالة أم ال في  -

عتبر فعالة إال إذا كان كل فوائدها تفوق التكاليف اإلجمالية .وتحليل الواقع أي سياسة ال يمكن أن ت

العائد هو تعيين القيمة النقدية لهذين العنصرين من أجل حساب القيمة الصافية -التكلفة

اإلجمالية للسياسة املعنية. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من التحليل كأداة التخاذ القرار قبل تنفيذ 

 ة ) . ولكن يمكن أيضا أن يكون بمثابة إطار للتحليل الالحق بعد تنفيذ اإلصالح .السياسة املعني

 :الخاتمة

نستخلص أن عملية تقييم السياسات العمومية تعتبر كاستجابة للمعادلة الصعبة التي تواجه       

العديد الحكومات من جراء تعدد وتعقد املطالب االجتماعية ومحدودية املوارد ملواجتها. حيث توجد 

من األدوات واألساليب  واملعايير لتقييم السياسات العمومية حيث تستخدم حسب طبيعة البرامج 

والسياسات العمومية وطبيعة البيئة التي توجد فيها هذه السياسة أو البرنامج كما أنه مسار أي 

 .عملية تقييمية تبدأ بطلب التقييم إلى حين استالم الجهة التي قدمت التقرير 

 :هوامشال

                                           
 –مذكرة ماجستير  – -تحليل فعالية السياسات العمومية في ترقية الصادرات خارج املحروقات في الجزائر  –مدوري عبد الرزاق  - 1 

 .3ص  -1122/1121 –كلية العلوم االقتصادية  -جامعة وهران



 

 تطوير منظومة تقييم السياسات العمومية
 

327 

                                                                                                                             
مذكرة  -ني االقتصادي واالجتماعي ( دور املعلومات في رسم السياسات العامة في الجزائر ) دراسة حالة املجلس الوط –أحمد طيب  - 2 

 .11ص  -1112/1112 –كلية العلوم السياسية واإلعالم –جامعة بن يوسف بن خدة  –ماجستير 

 – 1122سنة  -22العدد  –مجلة األستاذ  –جامعة طرابلس ليبيا  -مفهوم صنع السياسة العامة ومراحلها  -النعمى السائح العالم  - 3 

 .252ص 

 6العدد   -دفاتر السياسة والقانون  -السياسات العمومية بين السياسة واإلدارة، مالحظات حول الحالة املغربية  - حسن طارق  - 4 

 .12ص  - 1121جانفي 

 .33ص  –منشورات مجلس النواب  –تقييم السياسات العمومية ) اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية(  –مجلس النواب  - 5 

جامعة  –مذكرة ماجستير  –( 2131/1111دور الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة العامة في الجزائر )  –ابتسام قرقاح  - 6 

 .11ص – 1121/1122 –الحاج لخضر باتنة 

 .15، ص 2111عمان : دار املسيرة للنشر و التوزيع ،1 )، ط الكبيس ي ، مترجما ، السياسة العامة عامر -7 

 .311، ص 1112عمان :دار املجدالوي للنشر والتوزيع، )يمان الحمداني قحطان ، األساس في العلوم السياسيةأحمد سل -8 

 وما يليها. 221، ص  2112القاهرة : دار غريب للطباعة و النشر ،  ) محمد مهنا ،علم السياسة نصر - 9 

 .21،ص 1112عمان : دار مجدالوي ،  )العامةثامر كامل محمد الخزرجي ، النظم السياسية الحديثة و السياسات  -10 

 .31ثامر كامل محمد الخزرجي ، مرجع سابق ،ص  -11 

 .15صدار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  –صنع السياسات العامة  –ترجمة عامر الكبيس ي –جيمس أندرسون   - 12 

 –السلطة وعالقتها بالرأي العام في األنظمة املفتوحة صنع السياسة العامة من منظور توزيع  –هشام زغاشو  -أنظر في ذلك  - 13 

 .23ص  ومايليها – 1125سنة  -21مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية العدد 

مقال غير  –جامعة أبي بكر تلمسان  –دور السياسات العمومية في تفعيل سياسة التشغيل في الجزائر  –شليل عبد اللطيف  - 14 

 .12منشور ص

 –سلسلة الكتاب العربي الجامعي التدريس ي في العلوم السياسية  –مدخل إلى تحليل السياسات العامة  -أحمد مصطفى الحسين   - 15 

 .121ص  – 1111الطبعة األولى  –املركز العلمي للدراسات السياسية  –جامعة الخرطوم 

 11 -مقال غير منشور ص  –من منظور حقل السياسات العامة  تقييم السياسات العامة إلصالح الدولة في الجزائر –رابح قاصد  - 16 

 25ص  – 1122أبريل  –ات العمومية مبادئ ومقاربات في تقييم السياس –الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان  - 17 

 .31ص  –مرجع سابق  –رابح قاصد  - 18 

جامعة مصطفى اسطنبولي  -ر "مقاربة قطاعية " رسالة دكتوراه تقييم السياسات العمومية في الجزائ –تسابت عبد الرحمان  - 19 

 .25ص  -1125/1122 –م االقتصادية كلية العلو  -معسكر 

 ومايليها. 35، ص2131القاهرة : مركز الدراسات السياسية ،  ، عبد املطلب غانم و آخرون ، تقويم السياسة العامةأنظر في هذا ،  -20 

 .22ص  -مرجع سابق –تسابت عبد الرحمان  - 21 

سلسلة دورية تعنى بقضايا  –املعهد العربي للتخطيط بالكويت  –السياسات التنموية  –ألكثر توضيح أنظر عيس ى محمد الغزالي  - 22 

 ومايليها. 12ص  – 1113 –مارس  – 12العدد  –التنمية في الدول العربية 

 القاهرة : مركز البحوث و الدراسات ) ن هالل ،تحليل السياسات العامة : قضايا نظرية و منهجيةعلي الديألكثر توضيح أنظر ،  -23 

   وما يليها. 33، ص 2133السياسية ،  

 ومايليها. 11ص  -مرجع سابق –مان تسابت عبد الرح - 24 

 –مركز جيل البحث العلمي  –الديمقراطية التشاركية وواقع الحوكمة املحلية في الجزائر " مدخل نضري "  –محمد السنوس ي  - 25 

 .25ص 1123فبراير -25العدد  –مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية 
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 –بحث في اآلليات واألسس  -لترشيد السياسة العامةتطوير األداء الحكومي كخيار استراتيجي    -عائشة عباس أنظر في ذلك ) - 26 

 .21ص -1125أكتوبر  – 3العدد –املجلة الجزائرية للسياسات العامة 

 225ص  –مرجع سابق    -النعمى السائح العالم   - 27 

 وما يليها. 15ص  -مرجع سابق  –ن تسابت عبد الرحما  - 28 

 .15ص -مقال غير منشور  –ح الدولة في الجزائر من منظور حقل السياسات العامة تقييم السياسات العامة إلصال  –رابح قاصد   - 29 

السنة  –مجلة معاريف  -1123أطر رقمنة اإلدارة العمومية في مشروع الجزائر اإللكترونية –يتوجي سامية  -ألكثر توضيح أنظر  - 30 

 .121ص  -1125-جوان  23العدد  –التاسعة 

 :املراجع
 أوال:  الكتب

دراسة حديثة في استراتيجية  –النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة  –ثامر كامل محمد الخزرجي  -21

 .1112 –الطبعة األولى  –عمان األردن  –إدارة السلطة 

أبريـــل  –مبــادئ ومقاربـــات فـــي تقيــيم السياســـات العموميـــة  –الوســيط مـــن أجـــل الديمقراطيــة وحقـــوق اإلنســـان  -20

1122. 

 دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  –صنع السياسات العامة  –ترجمة عامر الكبيس ي –جيمس أندرسون  -25

سلسـلة الكتـاب العربـي الجـامعي التدريسـ ي فـي  –مدخل إلى تحليل السياسات العامـة  -أحمد مصطفى الحسين   -20

 . 1111الطبعة األولى  –سية املركز العلمي للدراسات السيا –جامعة الخرطوم  –العلوم السياسية 

 .2111عمان : دار املسيرة للنشر و التوزيع ،1 )، طالسياسة العامة الكبيس ي ، مترجما ،  عامر -23

 .1112عمان :دار املجدالوي للنشر والتوزيع، )أحمد سليمان الحمداني قحطان ، األساس في العلوم السياسية -20

 .2112هرة : دار غريب للطباعة و النشر ، القا ) محمد مهنا ،علم السياسة نصر -20

 .1112عمان : دار مجدالوي ،  )ثامر كامل محمد الخزرجي ، النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة -20

 القــاهرة : مركــز البحــوث و الدراســات ) علــي الــدين هــالل ،تحليــل السياســات العامــة : قضــايا نظريــة و منهجيــة -23

 .2133السياسية ،  

 .2131القاهرة : مركز الدراسات السياسية ،  ، عبد املطلب غانم و آخرون ، تقويم السياسة العامة -12

 : املقاالتنياثا

 –تطوير األداء الحكومي كخيار اسـتراتيجي لترشـيد السياسـة العامـة بحـث فـي اآلليـات واألسـس    -عائشة عباس  -21

 -1125أكتوبر  – 3العدد –املجلة الجزائرية للسياسات العامة 

سلسـلة دوريـة تعنـى بقضـايا  –املعهـد العربـي للتخطـيط بالكويـت  –السياسات التنموية  –عيس ى محمد الغزالي  -20

 1113 -مارس  – 12العدد  –التنمية في الدول العربية 

 –ســــتاذ مجلــــة األ  –جامعــــة طــــرابلس ليبيــــا  -مفهــــوم صــــنع السياســــة العامــــة ومراحلهــــا  -النعمــــى الســــائح العــــالم   -25

 .1122سنة  -22العدد 
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الســـنة  –مجلـــة معـــاريف  -1123أطـــر رقمنـــة اإلدارة العموميـــة فـــي مشـــروع الجزائـــر اإللكترونيـــة –يتـــوجي ســـامية  -20

 .1125-جوان  23العدد  –التاسعة 

مقــال  –تقيــيم السياسـات العامـة إلصــالح الدولـة فـي الجزائــر مـن منظـور حقــل السياسـات العامـة  –رابـح قاصـد  -23

 غير منشور .

ـــار املرجعــــي لتقيــــيم السياســــات العموميــــة(  –مجلــــس النــــواب  -20 منشــــورات  –تقيــــيم السياســــات العموميــــة ) اإلطـ

 مجلس النواب.

ـــر  –دور السياســــات العموميــــة فــــي تفعيــــل سياســــة التشــــغيل فــــي الجزائــــر  –شــــليل عبــــد اللطيــــف  -20 ـــة أبــــي بكـ جامعـ

 مقال غير منشور. –تلمسان 
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 تحقيق استقرار القوانين باألمن القضائي
Achieve the stability of laws in the judicial security 
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fleueamel13@gmail.com 
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******* 

 ملخص:

استقرار القاعدة القانونية هو األمن القضائي للحفاظ على الحقوق و الحّريات فلم يعّرفه القانون    

شريعات وال الّدستور بل تّم توضيح 
ّ
و وضوح القاعدة القانونية ، عدم  مساواة،من  مبادئهما،وال الت

 بأمن قانوني ، 
ّ
ى ذلك إال

ّ
تناقض الّنصوص فيما بينها ، استقرار العالقات الّتعاقدية ،... و ال يتأت

والذي   juge gardienبمعنى عدم تضارب األحكام إثر تكوين قضاة متخّصصين حّراس للقانون 

استقرار القوانين عن طريق األمن  تحقيق تظهر فياملوضوع  أهميةينعكس على األمن القانوني، 

واملوضوع له أهداف من الناحية االجتماعية واالقتصادية ،يعكس نوعية املجتمع  ،القضائي

 واالقتصاد لهدا يجب على الدول االجتهاد في هذا املجال.

 :األمن القضائي، األمن القانوني،االستقرار.الكلمات املفتاحية

Abstract: 
  The stability of the legal base is the judicial security to preserve the rights and 

freedoms, so neither the law, nor the legislation, nor the constitution defined it, but 

their principles were explained, from equality, clarity of legal rule, non-

contradictory texts between them, stability of contractual relations, ... and that 

does not follow Except by legal security, in the sense that there is no conflict of 

rulings after the formation of specialized judges guardians of the law, juge gardien, 

which is reflected on legal security, the importance of the matter appears in 

achieving stability of laws through judicial security, and the subject has goals in 

social and economic terms, reflecting the quality of society and the economy. 

Countries diligence in this area. 

key words: judicial security, legal security, stability. 

 

                                           

 أ.سامية قلوشة: flleuamel13@gmail.com 



 

  القوانين باألمن القضائيتحقيق استقرار 
 

331 

  مقدمة:
القضاء هو الجهة الوحيدة لضمان تحقيق عناصر النظام العام في املجتمع أي تحقيق األمن     

والسكينة والصحة من اجل استمرار الحياة في املجتمع،من خالل إيجاد سلطة قضائية مستقلة عن 

فيطبق القاض ي القانون على كل من خرق قاعدة قانونية  األخرى املسنة واملنفذة للقانون،الجهات 

وفق احترام مبدأ املشروعية فهنا تتحقق سيادة القانون،وبالتالي يتحقق األمن القضائي الذي يحقق 

 يتم ذلك  بتعميم االجتهاد القضائي بنشره .  العدالة من خالل  تقه املواطنين فى القضاء ،

إن األمن القضائي ال يتحقق إال باألمن القانوني أي تطبيق خصائص القاعدة القانونية فيتحقق 

األمن القانوني الذي سينعكس على األمن القضائي،من خالل إيجاد ثباث للعالقات القانونية 

 واستقرار الحقوق املكتسبة مما يؤدي إلى التنمية االقتصادية.

تعريف األمن القانوني و القضائي على نطاق واسع لضمان الحقوق إّن الهدف من هذا املوضوع هو  

قة في الّسلطة القضائية ألّنها الوحيدة التي تضمن مناخا قضائيا يطمئن إليه 
ّ
و الحرّيات ، و تعزيز الث

املستثمرون؛  فاألمن القضائي كاشف ملدى ممارسة الفرد  لحرّيته من خالل إبرام الّصفقات 

اني فهو  ممارسة  الّصحافة إلخ ... وفق وضوح القاعدة القانونية، أماالعمومية مثال ،أو 
ّ
العنصر الث

شريعات الّدولية و متطابقة 
ّ
ربط األمن القضائي بوجود منظومة تشريعية متكاملة منسجمة مع الت

 مع الّدستور.

بع منهجا تحليليا مقارنا بالّدول األوروبية لالستدالل بمسيرتها في هذا املجال ، و من أجل    
ّ
و لذا ، سنت

بلوغ آفاق املوضوع ، يجب تحديد وظائف و خصائص األمن القضائي و إبراز العالقة  بينه و بين 

ير فّعالية القانون من خالل األنظمة القانونية ،  و منها  حفظ الّسالم و الّنظام داخل املجتمع و تطو 

مة القانون في كّل دول العالم ؛ و إبالغ أكبر قدر من املواطنين به ، و أّن القرارات ءتوحيد و مال

م القوانين و توسيع نطاق القاعدة 
ّ
القضائية يجب أن يكون تأسيسها قانوني محض مع تفادي تضخ

 قّيد بالقانون فقط .القانونية اآلمرة ،  و الحّد من تأويالت القضاة و التّ 

ر على    
ّ
فيتبّين أّن األمن القانوني ينعكس على األمن القضائي عند تطبيق القانون ؛ و هذا األخير يؤث

 األمن القانوني ، عند تحقيق جودة القرارات القضائية ، و من أجل تأطير موضوع.

 من القضائي  يستوجب طرح اإلشكال اآلتي: كيف نحّقق استقرار القوانين عن طريق األ  

من خالل معالجة مسألتين أساسيتين سنبين العالقة بين األمن القضائي والقانوني: )املبحث األول(  

القضائي  مفهوم األمن القانوني و القضائي بتوضيح خصائصهما، ثم مدى تفاعل األمن القانوني و

 فيما بينهما )املبحث الثاني(.
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 وخصائصه :املبحث األول: مفهوم األمن القانوني 

يرتبط األمن القانوني بعدم تضخم القوانين أو تغيير القوانين عندما تتعلق بمجريات النظام العام   

االقتصادي،أو عدم استقرار القاعدة القانونية عند ممارسة الرقابة القضائية على العقود، أو 

في  الزمان ويحصل عادة في  اعتماد اجتهاد قضائي غير الذي كان موجود وبالتالي التقيد به بأثر رجعى

الجرائم الجنائية بفرض قيود على حرية الجاني في جرائم العود الجنسية أو في مجال املعامالت 

. 2والتي ال يمكن للقانون إن يستقر فيها1التكنولوجية املتغيرة  والتي يتغير فيها القانون االقتصادي 

 األول(،ومن خالل ذلك يظهر مفهوم األمن القانوني )املطلب 

 املطلب األول: مفهوم  األمن القانوني:

إذ أكدت املحكمة الفدرالية الدستورية دستورية املبدأ   1961وجد األمن القانوني في أملانيا منذ   

وما يقاربه من مفهوم الثقة  2691اعترف به دستوريا من محكمة العدل للمجموعة األوروبية في سنة 

اي حماية القواعد القانونية ، إذ إن األمن القانوني ال يمكن حصر مفهومه بل انه يظهر  3املشرعة 

 وفق مبادئ )الفرع األول(، ثم التطرق إلى دستورية األمن القانوني من عدمها )الفرع الثاني(. 

  : مبادئ األمن القانوني:األول الفرع 

 : أنالقانوني هي  األمنمبادئ  أهممن 

 واجب البث طبقا للقوانين يوم البث في القضية التي بين يديه،على القاض ي   -

 عدم رجعية القوانين، -

 احترام اآلثار امللزمة التفاق األطراف ، -

 التأويل في نطاق ضيق في القوانين الجزائية، -

 احترام آجال الطعون والتقادم ، -

 احترام الش يء املقض ي به، -

 حماية مبدأ الثقة املشروعة. -

ن القانوني يتجلى في تطبيق هذه املبادئ من دون ذكر مفهومه صراحة  صراحة من مبدأ األم ان    

 .4قبل القاض ي

فألمن القانون يعتبر وفق ما سبق ذكره كل ضمانة او نظام قانوني للحماية ،يهدف الى تحقيق االمن    

ثوق في من خالل تطبيق القانون  دون مفاجآت، ثم حسن تنفيذ االلتزامات ، و الحد من عدم الو 

من هنا تتحقق جودة القانون من خالل تحقيق أهدافه فيؤمنه املواطنون ويثقون فيه  5القانون.
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النه واضح القاعدة القانونية قابل للتطبيق في  6لتطبيقه مستقبال فقانون  بذلك توقعي التطبيق

 .7املستقبل لعدم تغييره حسب ذكر  مجلس الدولة الفرنس ي 

 األمن القانوني:الفرع الثاني:دستورية 

 األملانيمن خالل  الدستور  مبدأ األمن القانوني دستوريا ، أما في فرنسا فلقد اعتمد أعنبرفي أملانيا     

يقرره املجلس الدستوري الفرنس ي، لكن استعمل في القضاء حماية للحقوق والحريات  أندون 

أما عن دستوريته فيمكن اإلقرار ، 8في قرار يحد من الطعون  2669من املجلس الدستوري في  بإقرار

 .9من إعالن الحقوق العامة لإلنسان و للمواطن  1بها فيما جاءت به املادة 

إن الهدف من األمن القانوني هو حماية املواطن من اآلثار السلبية للقانون لتعقد القوانين 

اية املواطنين من واألنظمة،أو تعديلها املتكرر،اذ يجب الحفاظ على أمور أساسية تضمن حقوق وحم

 بينها:

 الحرص على مساواة املواطنين، -

 فهمها من املخاطبين بها، ة، لسهولوضح القاعدة القانونية -

 وجود قواعد معيارية في القواعد القانونية، -

 عدم تناقض القواعد القانونية، -

 استقرار القواعد القانونية، -

 استقرار املعامالت القانونية، -

 قابلية القانون للتوقع، -

 سهولة الولوج الى القانون واملحكمة، -

 املحاكمة العادلة، -

 ضمان حقوق الدفاع، -

 الشفافية في تطبيق القانون  -

القانون ال يمنع من تحول القاعدة القانونية مواكبة للعصر، لكن باملقابل يجب مراعاة  أناال     

تكون القاعدة القانونية مرتبطة بحسن  أّن  أيضاالشفافية فيه ونشر القواعد الجديدة، ولهذا يجب 

تكون املراسيم التنفيذية التي تبين كيفية تطبيقها تضمن  أّن تطبيقها تحقيقا للمصلحة العامة على 

 فعالية لتطبيقها وال تشل من تطبيقها.
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 القضائي: األمناملطلب الثاني:مفهوم 

 ر عليها االجتهاد القضائي)الفرع الثاني(.(، والتي يؤثاألول القضائي يبرز من خالل مبادئ) الفرع  األمن

 القضائي:  األمن: معنى األول الفرع 

القانوني عند تطبيق القاعدة  األمنالقضاء يحمى  أّن يستغرق االمن القانوني االمن القضائي اذ 

القانونية وحماية الحقوق، لكن ال يتأتى ذلك اال وفق نمط خاص يعتمده القضاء لحسن سيره 

 : أّن  ابتداءفيجب 

 يكون القضاء مستقال عن اية جهة اخرى، -

 ضمان جودة االحكام القضائية ، -

 فاالمن القضائي يحقق مفهومين:

 فهو حاجز لتجاوزات االشخاص فيما بينهم،وتجاوز االدارة ملصالحهم، -

 حامى لالشخاص ضد التعسف،  -

 التصدي للدعاوى الكيدية وتعسفات املتقاضين. -

قضائي يضمن الثقة في املنظومة القضائية وبالتالي تحقيق استقرار في ان تحقيق الغاية من االمن ال

املعامالت التجارية، االمر الذي تزدهر به االقتصاد، وهو هدف تسعى اليه كل دول العالم لهذا 

 10أصبحت املنظومة  القضائية كأولوية.

 الفرع الثاني: عالقة األمن القضائي باالجتهاد القضائي:

إن االجتهاد القضائي عنصر فعال في مواكبة التطورات املفاجئة و أن وجوده يضمن استمرار   

الهيئات القضائية في العمل اثر تحقيقه ملالئمة القاعدة القانونية للمستجدات،اال إن االجتهاد 

قبل  القضائي يحد أحيانا من قابلية القاعدة القانونية للتوقع اثر اجتهاد قضائي غير متوقع من

املتقاضين،مثل ظهور وقائع جديدة أو من خالل شهادة شهود أو حجج جديدة ،أو خبرة فنية أو من 

 خالل السلطة التقديرية التي يمارسها  القاض ي،وسلطته في التأويل. 

 املبحث الثاني:عالقة األمن القانوني بالقضائي:

دة القانونية وضمان فعالية تطبيقها إن األمن القانوني الذي من بين عناصره الهامة استقرار القاع

)املطلب  األول(، يؤثر مباشرة عل استيعابها من القضاء فتستقر األوضاع القانونية وإال اثر عليها 

 االجتهاد القضائي)املطلب الثاني(. 
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 املطلب األول:عالقة األمن القضائي باالجتهاد القضائي:

إّن مفهوم االجتهاد القضائي له خصائص تميزه عما سواه من املفاهيم )الفرع األول(،ثم نبين اثر   

 االجتهاد القضائي على األمن القضائي) الفرع الثاني(.

 الفرع األول: االجتهاد القضائي:

ع أكدت أن االجتهاد القضائي يجب أن يكون محددا بالقانون ،فانه يتب 11إن املحكمة األوروبية

 إجراءات معينة كاألتي:

 اإلعالن عن تغيير االجتهاد القضائي، -

 الحد من األثر السلبي  الرجعى لالجتهاد القضائي الجديد، -

 الحد من تضارب االجتهادات القضائية على مستوى محكمة النقض، -

 مراقبة األمن القانوني في االجتهاد القضائي ، -

ضمان قيام استقالل القضاء و استقالل القضاة، بما يؤكد توفر  *فتتجلي مظاهر األمن القضائي:

الشروط الدستورية و القانونية لالستقالل العضوي ولالستقالل الشخص ي و االستقالل املالي 

 واإلداري واملؤسساتي.

إن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، ألن الدولة يجب أن تخضع للقانون. وال عقوبة إال    

ء على قانون. وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي، وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ بنا

 القانون.

إن أهم مظاهر األمن القضائي و األمن القانوني هو عدم التنصيص في القوانين على تحصين أي   

 عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

ذ، و كل تعطيل بتنفيذها من جانب املوظفين العموميين كما أن األحكام القضائية يجب أن تنف   

املختصين هو جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. و للمحكوم له في هذه الحالة مثال حق رفع 

 الدعوى الجنائية مباشرة إلى املحكمة املختصة.

تتوالها إنه من املعلوم أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية، و 

 .املحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون 

 الفرع الثاني: اثر االجتهاد القضائي على األمن القضائي:

اوضحت التجربة ان من مصلحة االفراد والجماعات ان تستند على االجتهادات القضائية النها     

تسد الغموض في القاعدة القانونية، اال انه يشكل  من جهة اخرى اضطراب في استقرار املعامالت 

واملراكز القانونية املكتسبة في ضل اجتهادات سابقة، وقد اقرت محكمة النقض الفرنسية  ان " 
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االمن القانوني يمكن من االعتداد بحق مكتسب وفق اجتهاد ثابث النه متروك للقاض ي في تطبيق 

القانون ، ولقد رأت عدة محاكم فرنسية ان االجتهاد غير مضر بالصالح العام وغير مضر باالمن 

ن القضائي ، فالقانون الحي تصنعه املحاكم ولهذا فالتوقع في املحاكم ليس باألمر السهل"اال ا

املحكمة االوروبية لحقوق االنسان  جعلت من االجتهاد القضائي محصورا مقيد بضوابط لعدة 

 اسباب:

إن االجتهاد القانوني يخلق القاعدة القانونية و لهذا يؤثر على املعامالت لهذا يجب توحيده  -

ك الستقراره وتحقيق األمن القضائي وبالتالي تحقيق األمن القانوني. و من اجل تحقيق ذل

 ينبغي نشره.

إن خطر رجعية االجتهاد القضائي على األمن القضائي تنحصر في تطبيقه حالة صدوره دون  -

مراعاة الوقائع التي حصلت أثناءه وهذا قد يؤثر بثقة املتقاضين في العدالة لتزعزع مراكزهم 

 القانونية.

 خاتمة: 

األفراد وحرياتهم  التي ال تتحقق إن األمن القضائي يحقق دولة القانون والعدالة  حماية لحقوق 

إال باحترام مبادئ األمن القانوني ، من وضوح القاعدة القانونية وعدم رجعيتها،الن القضاء يقض ي 

وفقا  ملبادئ القاعدة القانونية ويحقق األمن القانوني الذي ينعكس على األمن القضائي  مباشرة من 

بالرأي العام لثقة املواطنين في العدالة ، وتوحيد خالل نشر االجتهادات القضائية التي لها صلة 

 االجتهادات في كل الهيئات القضائية.

يتحقق األمن القانوني بالدسترة عليه في الدستور كما فعل املشرع األملاني،كما أن القاعدة   

جب القانونية الجامدة ملا فيها من مرونة ودقة العبارات توثر هي األخرى  على األمن القضائي. ي

 التوسيع من دائرة القواعد اآلمرة لحماية الحقوق والحريات .

كما يجب التقيد بمبدأ اليقين في القضاء أي احترام املحاكم االبتدائية الجتهادات املحكمة 

 العليامن اجل عدم تضارب األحكام فزعزعة ثقة املواطنين في القضاء.

 الهوامش:

                                           
1 . Anne PENNEAU - La sécurité juridique à travers le processus de normalisation - Sécurité juridique et 

sécurité technique : indépendance ou métissage? Conférence organisée par le Programme international de 

coopération scientifique (CRDP / CECOJI), Montréal, 30 septembre 2003. http://www.lex-

electronica.org/articles/v9-2/penneau.pdf . Consulté le 18/03/2008.. 



 

  القوانين باألمن القضائيتحقيق استقرار 
 

337 

                                                                                                                             
عبد املجيد غميجة مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي، عرض مقدم في . 2 

الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة املؤتمر الثالث عشر للمجموعة اإلفريقية اللتحاد العالمي للقضاة، إطار الندوة املنظمة من طرف 

 .2،ص.2001مارس  21الدار البيضاء، 
3 . Jean-François Boudet - La Caisse des dépôts et consignations-: histoire, statut, fonction. les Logiques 

Juridiques, 2006. p. p. 27 et 28. 
4 . Bertrand Mathieu – Le principe de sécurité juridique. Études réunies. 

http://www.conseilconstitutionnel.fr/cahiers . Consulté le 16/03/2008. 
5 . - Cathy Pomart - La magistrature familiale : Vers une consécration légale du nouveau 

visage de l'office du juge de la famille. Editions L'Harmattan , 2004. Collection Logiques 

Juridiques. p.791. 
6 . Eric Carpano - Etat de droit et droits européens. Collection Logiques Juridiques, 2005. 

p . 231.  
7  Le contenu du principe: "Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens 

soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de 

déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à 

ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être être 

soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes,  ni surtout imprévisibles". 
8 . Cathy Pomart - La magistrature familiale. Op.cit. p. 195. 
9 .. L'art. 2 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 

dispose:" Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la 

résistance à l'oppression". 
10 . « La sécurité juridique et judiciaire constitue un élément fondamental pour les 

investisseurs, pour le développement économique, l'image et la compétitivité du Maroc et 

de ses entreprises », CGEM - L I V R E BLANC : P o u r r e n f o r c e r e t c o n s o l i d 

e r le dynamisme de l’économie marocaine. 2007. p. 34. 
11  . Guy Canivet - Incertitude et politique jurisprudentielle de sécurisation du droit 

Questions et évolutions majeures de la jurisprudence : une politique jurisprudentielle de 

sécurisation du droit 

http://www.courdecassation.fr//formation_br_4/2005_2033/jurisprudentielle_securisation

_80. 

 قائمة املراجع:

 : بالعربية الكتب

عبد املجيد غميجة مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي، عرض مقدم في 

إطار الندوة املنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة املؤتمر الثالث عشر للمجموعة اإلفريقية لالتحاد العالمي للقضاة، 

 .1002مارس  21الدار البيضاء، 
 الكتب بالفرنسية:

1. Cathy Pomart - La magistrature familiale : Vers une consécration légale du nouveau visage de  

2. l'office du juge de la famille. Editions L’Harmattan, 2004. Collection Logiques Juridiques.  

http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2005_2033/jurisprudentielle_securisation_80
http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2005_2033/jurisprudentielle_securisation_80


 

 سامية قلوشة أ.
 

338 

                                                                                                                             

3. Jean-François Boudet - La Caisse des dépôts et consignations-: histoire, statut, fonction. les 

Logiques Juridiques, 2006.  

4. CGEM - L I V R E BLANC : P o u r r e n f o r c e r e t c o n s o l i d e r le dynamisme de l’économie 

marocaine. 2007.  

5. L'art. 2 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 . 

Conférence 

1. Anne PENNEAU - La sécurité juridique à travers le processus de normalisation - Sécurité 

juridique et sécurité technique : indépendance ou métissage? Conférence organisée par le 

Programme international de coopération scientifique (CRDP / CECOJI), Montréal, 30 

septembre 2003 

. Cite internet 

..Bertrand Mathieu – Le principe de sécurité juridique. Études réunies.  

http://www.conseilconstitutionnel.fr/cahiers . Consulté le 16/03/2008. 

1. Guy Canivet - Incertitude et politique jurisprudentielle de sécurisation du droit 

Questions et évolutions majeures de la jurisprudence : une politique jurisprudentielle de 

sécurisation du droit 

http://www.courdecassation.fr//formation_br_4/2005_2033/jurisprudentielle_securisation_80 
 



 مجلـة البحوث القـانونية واالقتصادية 362 -333ص ، (0220)  01/ العـــدد:   03 املجلد
 

333 
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      ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز آليات نقل املخاطر في شركات التأمين على األشخاص؛ وذلك من  

املخاطر التي تتعرض لها هذه األخيرة وما هي البدائل املتاحة أمامها لنقل خالل التعرف على أهم 

. وأيهما أفضل   -التوريق–آليات حديثة أو ؛  -إعادة التأمين–آليات تقليدية مخاطرها ؛ سواء كانت 

ومميزاتها؛ فالتوريق يعتبر مخطط بديل إلعادة التأمين في نت الدراسة أن لكل آلية خصائصها يوقد ب

ة املخاطر الكارثية؛ وفي نفس الوقت يعتبر مكمل له في كثير من الحاالت، وبتالي يجب على شركة حال

 التأمين اختيار البديل األفضل حسب احتياجاتها وحسب املخاطر التي تواجهها.

 شركات التأمين؛ تأمينات األشخاص؛ إعادة التأمين ؛ التوريق.: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The objective of this study is to highlight the risk transfer mechanisms in the 

insurance companies by identifying the most important risks to which they are 

exposed and what alternatives are available to them to transfer their risks, whether 

traditional mechanisms - reinsurance - or modern mechanisms - securitization - 

Best . Valuation is an alternative scheme for reinsurance in the event of 

catastrophic risks; at the same time it is complementary in many cases, and as a 

result the insurance company must choose the best alternative according to its 

needs and the risks it faces. 

key words: Insurance companies; person insurance; reinsurance; securitization 
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 مة: مقد  

تتعرض شركات التأمين على األشخاص ملخاطر متعددة؛ وذلك باعتبارها مؤسسة مالية من   

جهة وبالتالي تتعرض ملختلف املخاطر التي تتعرض لها املؤسسات املالية؛ ومن جهة أخرى الطابع 

الخاص الذي يميزها عن غيرها من املؤسسات املالية؛ والذي يميزها أيضا عن غيرها من شركات 

ن. وعليه فهي تسعى ملواجهة هذه املخاطر لضمان الوفاء بالتزاماتها وتحقيق ربح مناسب يمكنها التأمي

من االستمرار والبقاء، دون التعرض للمشاكل. حيث توجد عالقة ترابط وتداخل بين مختلف 

املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين عل األشخاص؛ حيث بمجرد التعرض ملخاطرة ما، يمكن أن 

ي ذلك بالشركة إلى مخاطر أخرى أي تحقق مخاطرة ما، يكون في نفس الوقت سببا لتحقق يؤد

 مخاطرة أخرى.

ومن أهم اآلليات التي تسمح لشركات التأمين بنقل املخاطر  هي إعادة التأمين؛ فهذه األخيرة          

كانت وال زالت تمثل أهم بدائل نقل املخاطر؛ لكن مع التطورات السريعة  وزيادة حجم املخاطر 

ة أصبحت هذه اآللية عاجزة أمام املخاطر الكارثية؛ فظهرت الحاجة إلى آلية جديدة  أكثر حداث

ومالئمة لهذه املخاطر. وهذا  ما وفر االبتكار املالي والذي انجر عنه ظهور التوريق كآلية حديثة لنقل 

املخاطر من شركات التأمين إلى السوق املالي؛ والذي بدوره مكن شركات التأمين من مواجهة املخاطر 

 بشكل أفضل. 

 التوريق في نقلما مدى فعالية تمثلة في: من خالل ما سبق  تنبثق اإلشكالية  و امل  إشكالية البحث :

 املخاطر في شركات التامين على األشخاص؟ 

 تتفرع عنها التساؤالت التالية:و

 ما هي  أنواع املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين على األشخاص؟  - 

 شركات التأمين على األشخاص؟  ما هي البدائل املتاحة لنقل املخاطر في  - 

 يعتبر التوريق بديل إلعادة التأمين؟وهل  -

 :لإلجابة على التساؤالت املطروحة و ملعالجة املوضوع تم االعتماد على:   فرضية البحث

اآلليات التقليدية والحديثة من  ةمجموعإلى شركات التأمين على األشخاص  لجأتالفرضية الرئيسية: 

 تواجهها. وذلك حسب احتياجاتها وحسب املخاطر التي لنقل مخاطرها

 : الفرضيات الفرعية              

التي تواجهها  تواجه شركات التأمين على األشخاص مجموعة من املخاطر تختلف عن باقي املخاطر -             

 املؤسسات األخرى؛

   إعادة التأمين والتوريق أهم آليات نقل املخاطر في شريكة التأمين على األشخاص؛ -             
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 يعتبر التوريق بديل فعال إلعادة التأمين وبتالي يمكن لشركات التأمين االستغناء عن إعادة التأمين. -            

تكتس ي هذه الدراسة أهميتها من اهتمام الباحثين املتزايد بالبحث عن مواكبة  أهمية الدراسة: 

التطورات ومسايرة مختلف املستجدات في القطاع املالي؛  ال سيما في مجال نقل املخاطر  وإيجاد آليات 

حديثة ملواجهتها؛ كما تتجسد أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على قطاع مهم وهو تأمينات 

والتعرف على البدائل املتاحة لتحويل املخاطر ومحاولة املقارنة بينها والتعرف على البديل األشخاص 

 األفضل. 

 م اآلليات املتاحة لنقلإلى إبراز أهبالدرجة األولى  ههذدراستنا نطمح من خالل   أهداف الدراسة:

 يق األهداف التالية:وتسعى هذه الدراسة إلى تحق التي تواجه شركات التأمين على األشخاص؛ املخاطر

التعرف على مفهوم شركات التأمين على األشخاص؛ وتسليط الضوء على أهم املخاطر  التي  -

 تواجهها؛

تقييم مدى نجاح آليات نقل املخاطر  الحديثة )التوريق( مقارنة باآلليات التقليدية )إعادة  -

 التأمين(؛

 البدائل الحديثة.لفت االنتباه إلى أهم املخاطر التي يمكن أن تنجر عن  -

 

 املخاطر في شركات التأمين على األشخاص :األول املبحث 

تتعرض شركات التأمين على األشخاص ملخاطر متعددة؛ وذلك باعتبارها مؤسسة مالية من جهة      

وبالتالي تتعرض ملختلف املخاطر التي تتعرض لها املؤسسات املالية؛ ومن جهة أخرى الطابع الخاص 

عن غيرها من املؤسسات املالية والذي يميزها أيضا عن غيرها من شركات التأمين.     الذي يميزها 

وعليه فهي تسعى ملواجهة هذه املخاطر لضمان الوفاء بالتزاماتها وتحقيق ربح مناسب يمكنها من 

 .االستمرار والبقاء، دون التعرض للمشاكل

 مفهوم شركات التأمين على األشخاصاملطلب األول: 

شركات التأمين على األشخاص كنوع خاص من شركات التأمين لذا سنتعرف أوال على تعتبر 

 شركات التأمين ثم نتطرق إلى تأمينات األشخاص.

 الفرع األول: تعريف شركات التأمين
 :أهمها لقد تعددت التعاريف املقدمة لشركات التأمين 

"شركة التأمين منشأة تجارية تهدف لتحقيق الربح؛ حيث تقوم هذه الشركة أو املنشأة بتجميع -

األقساط من املؤمن لهم؛ واستثمارها في أوجه استثمارية مضمونة؛ بغرض توفير األموال الالزمة 
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لدفع التعويضات للمؤمن لهم أو املستفيدين عند تحقق األخطار املؤمن ضدها، وتغطية نفقات 

 .1زاولة النشاط التأميني، وتحقيق ربح مناسب"م

" هي نوع من املؤسسات املالية التي تمارس دورا مزدوجا؛ فهي شركة للتأمين تقدم الخدمة التأمينية -

ملن يطلبها، كما أنها تقوم بتحصيل األموال من املؤمن لهم في شكل أقساط؛ لتعيد استثمارها بغرض 

  2تحقيق عوائد"

هي مؤسسة مالية تقوم بدور مزدوج؛حيث تقدم خدمة التأمين ملن  التأمينوعليه فشركات 

يطلبها مقابل تلقي أقساط من املؤمن لهم، إذن هي أداة تأمين، كما أنها تقوم باستثمار األقساط 

املتحصل عليها من املؤمن لهم نيابة عنهم مقابل عائد؛ وهذا بغرض توفير األموال الالزمة لدفع 

من لهم أو املستفيدين عند تحقق الخطر املؤمن ضده، وتغطية نفقات مزاولة التعويضات للمؤ 

 .النشاط التأميني وتحقيق ربح

 مفهوم التأمين على األشخاص الفرع الثاني:
إن التأمين على األشخاص يمثل جميع عمليات التأمين التي يكون لحياة اإلنسان دخل فيها،             

أي أن الخطر املؤمن منه يكون متعلقا بحياة اإلنسان، فهو يوفر حماية اإلنسان ومن يساعدهم 

 ماديا من األخطار املختلفة التي تؤدي إلى تخفيض أو انعدام قدرة اإلنسان على العمل واإلنتاج. 

يذكر املؤرخون أن أول صور الـتأمين على األشخاص كانت  : نشأة وتطور التأمين على األشخاص  -1

على حياة الربان واملالحين، حيث كان أصحاب السفن يؤمنون على حياة ربان السفينة واملالحين 

)لندن( عام خالل مدة الرحلة)سنة أو أقل(. ويذكر أن أول وثيقة تأمين على الحياة كانت في انجلترا 

نقطة  3671أصدرها املؤمن ريتشارد مارتن على حياة املؤمن عليه وليم جيبونز. ويعتبر عام  3851

تحول في تاريخ التأمين على الحياة،حيث قامت جمعية التكافؤ للتأمين على الحياة بإنجلترا بتحصيل 

( كأساس Life Tablesة )أقساط التأمين تبعا لعمر املؤمن على حياته باالعتماد على جداول الحيا

 .3لحساب األسعار وتحديد القسط

وبظهور الثورة الصناعية زاد الطلب على وثائق التأمين على الحياة بسبب ظهور الطبقة املتوسطة      

(، ولقد Industrial Life Assuranceوزيادة عدد العمال؛ وبذلك ظهر التأمين على الحياة الصناعي)

طوال حياة الفرد )املؤمن له( ويدفع مبلغ التأمين عند وفاته.    وتطور  كانت أقساط التأمين تدفع

التأمين ملقابلة رغبات األفراد ومطالبهم فظهر التأمين املختلط على أن تحدد مدة التأمين ويستحق 

مبلغ التأمين في نهاية املدة إذا ظل الفرد على قيد الحياة أو توفي خالل مدة التأمين، وعرف التأمين 

 .3681ى الحياة في أمريكا قبل عام عل
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قبل التطرق إلى تعريف التأمين على األشخاص؛ سنتعرف أوال  :تعريف التأمين على األشخاص-0

على تعريف التأمين من بعد ذلك نعرض أهم التعريفات التأمين على األشخاص. فالتأمين أحد 

تعددت التعريفات التأمين نذكر  وسائل مواجهة الخطر، ولو ال وجود الخطر لم يوجد التأمين، وقد

 منها التعريف التالي:

أن يؤدي إلى الطرف الثاني )املؤمن  Insurerالتأمين:"هو اتفاق يلتزم بمقتضاه الطرف األول )املؤمن( 

الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من املال أو إيرادا أو مرتبا  Beneficiaryأو املستفيد insuredله( 

 Riskفي حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر  Sum Insuredخر )مبلغ التأمين( أو أي عوض مالي آ

 .4أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن Premiumاملبين بالعقد وذلك مقابل قسط 

 لتأمين على األشخاص:ا  تعريفالتأمين سنحاول اآلن  عرضبعد       

تحقق أي من أخطار الحياة. فنجدها تغطي حوادث بلوغ " عقد يغطي الخسائر املالية التي تنتج عن -

أرذل العمر كما تغطي حوادث قصر العمر، كما تغطي تلك الحوادث التي تقع لألشخاص في مجال 

 5حياتهم مثل الزواج أو دخول الجامعة أو بلوغ عمر محدد أو الوفاة أو غيرها من حوادث الحياة"

ول) املؤمن أو شركة التأمين( بأن يدفع للطرف " اتفاق بين طرفين يتعهد فيه الطرف األ -

الثاني)املؤمن له أو مؤمن عليه أو املستفيد( مبلغا من املال مرة واحدة أو يدفع بصفة دورية عند 

تحقق حادث معين يتعلق بحياة شخص أو عدة أشخاص معينين خالل مدة محددة في مقابل أن 

وية أو شهرية أو... ( وتكون قيمة القسط أقل يدفع الطرف الثاني للطرف األول قسطا)أقساط سن

 .6من مبلغ التأمين"

أما املشرع الجزائري فقد عرف تأمينات األشخاص على النحو التالي:"هي اتفاقية احتياط بين           

املؤمن له واملؤمن، ويلتزم بموجبه بأن يدفع للمكتتب أو املستفيد املعين مبلغا محددا، في حالة 

أو عند حلول األجل املنصوص عليه في العقد، ويلتزم املكتتب بدفع األقساط حسب  تحقق الحادث

 7جدول استحقاق متفق عليه"

من خالل التعريفات السابقة نستنتج أن تأمين على األشخاص يشمل التأمين ضد األخطار التي           

ون الشخص هو موضوع يتعرض لها األشخاص والتي تصيبهم مباشرة في حياتهم أو صحتهم، حيث يك

التأمين ويرتبط به مباشرة الخطر املؤمن ضده كالتأمين ضد املرض أو الحوادث الشخصية. وبتالي 

فهو عقد يكتتب بين املكتتب واملؤمن، يلتزم بواسطته املؤمن بدفع مبلغ محدد للمؤمن له أو 

خل أو خالل فترة املستفيد في حالة وقوع الحدث )موت املؤمن عليه؛ مرضه أو عدم كفاية الد

 التعاقد، في حين يلتزم املكتتب بدفع أقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه. 
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يتناول التأمين على األشخاص كل أنواع التأمين املتعلقة بشخص  :أنوع التأمين على األشخاص -3

املؤمن له، وهناك أنواع عديدة تتمثل أهمها في التأمين على الحياة وهو األكثر شيوعا؛ تأمين املرض و 

 حولنا تلخيصها في الشكل املوالي: التأمين ضد الحوادث الجسمانية، 

 

 أنواع التأمين على األشخاص 1الشكل رقم 

 

 املصدر: من إعداد الباحثة

  املخاطر التي تتعرض لها شركات التامين على األشخاص املطلب الثاني: 

رض لها شركات التأمين على األشخاص باختالف وجهة النظر فحسب عتختلف املخاطر التي تت           

املخاطر املتعلقة بجانب الخصوم ومخاطر استثمارية  االكتواريين تنقسم إلى مخاطر التقنية وهي

والتي تخص األصول أما املخاطر غير التقنية فهي تلك املخاطر التي ال يمكن تصنيفها كمخاطر تقنية 

أو استثمارية مثل املخاطر القانونية ومخاطر اإلدارة والنشاط العام وغيرها. أما من وجهة نظر مالية 

ات التأمين محصورة في: املخاطر االكتوارية؛ مخاطر القرض؛ مخاطر فاملخاطر التي تواجه شرك

 السيولة؛ املخاطر التشغيلية واملخاطر القانونية.

 (ActuarialRisks ) املخاطر االكتوارية :الفرع األول 

تنشأ هذه املخاطر من ارتفاع تكاليف إصدار وثائق التأمين وااللتزامات األخرى، عندما تسدد             

لشركة التعويضات املستحقة عليها بقيم أكبر، وبمعنى آخر هي املخاطر التي تنجم عن استقبال ا

الشركة مبالغ من األموال أقل مقارنة باألخطار التي توافق على تحملها. فإذا استثمرت الشركة 

أموالها في أوراق مالية مسوقة بكفاءة، ينبغي أن تتوقع الحصول على ربح مناسب. وإذا عوضت 

للمؤمن لهم بحد كبير مقارنة بتلك األموال، فال تستطيع أن تتوقع ربحا مرضيا على املدى الطويل. 

 التأمني على األشخاص

  اجلسمانية أتمني احلوادث التأمني ضد املرض التأمني على احلياة

 حلال الوفاة املختلط حلال احلياة

مؤجل رأمسال  مؤقت مدى احلياة  معاشات 
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وضمن هذه املخاطر وخالل أي فترة زمنية معطاة، فإن خسائر االكتتاب ستتجاوز تصورها لها، 

 وهذا قد يحدث لسببين؛ هما:

الخسائر قد تتجاوز توقعاتها في  سارة؛توقعاتها قد تكون معتمدة على معرفة غير مالئمة لتوزيع الخ -

السير الطبيعي ألعمالها، وبالتالي فإن الخسائر ستتقلب حول متوسطها، ودرجة الخسائر ستتعلق 

 . 8بالطبع بخصائص توزع الخسارة، والذي يتعلق بطبيعة الخطر املؤمن ضده

 Systematic riskاملخاطر املنتظمة  الفرع الثاني: 

الخارجية، وهي تنشأ من عالقة االستثمار الخاص للمنشأة بالنشاط ويقصد بها املخاطر           

 . 9،حيث يتأثر العائد صعودا و هبوطا بالتغيرات في العائد السوقي)االقتصادي ككل )السوق 

مخاطر تغيرات قيمة الخصوم واألصول املرتبطة بعوامل نظامية؛ قد يعود ذلك ملخاطر  وهي         

ى لكن ال يمكن تنويعها بشكل كامل؛ وبالتالي فاملخاطر املنتظمة 
َّ
السوق مثال، حيث يمكن أن تغط

 يمكن اعتبارها مخاطر غير قابلة للتنويع. وكل املستثمرين يقبلون هذا النوع من املخاطر أين تكون 

 .10األصول املمتلكة أو الحقوق املصدرة معرضة للتغير في القيمة كنتيجة لعوامل اقتصادية كثيرة

وبالنسبة لقطاع التأمين قد تتمثل املخاطر املنتظمة في انخفاض سعر الفائدة لألصول املستثمر 

بة لشركات فيها، وقد يتعلق ذلك بتغير في املستوى العام لنسب الفائدة، أو بالتضخم، وخاصة بالنس

التأمين على املمتلكات واملسؤوليات. ألن املؤمنين الذين يعتمدون هذه العوامل املنتظمة غالبيتهم 

يحاولون تقدير أثر هذه املخاطر املنتظمة الهامة على األداء وتغطيتها، وبالتالي تحديد حساسية 

 أدائها املالي للتغير في العوامل غير القابلة للتنويع.

  Credit riskمخاطر االئتمان  الثالث:لفرع ا

تعد مخاطر االئتمان من أهم املخاطر التي تواجهها املؤسسات املالية. وعليه سنحاول عرض        

مفهوم مخاطر االئتمان، وذلك من خالل تقديم التعريف التالي: "مخاطر االئتمان هي احتمال عدم 

. وعليه فمخاطر 11"ته وفقا للشروط املتفق عليهاوفاء أحد املقترضين أو الطرف املقابل بالتزاما

االئتمان هي مخاطر عدم أداء املقترض التزاماته وفق الشروط املتفق عليها، وقد تنشأ مخاطر 

.وهذا قد 12االئتمان من عدم قدرة أو عدم رغبة املقترض في السداد وفقا لالتفاق األولي املتعاقد عليه

القرض.ويرتبط هذا الخطر بنوعية املوجودات واحتمال التخلف يؤثر على املستثمرين، أو على مالك 

عن السداد، وبسبب هذا الخطر، هناك عدم تأكد من صافي الدخل والقيمة السوقية لحقوق 

والخطر الحقيقي من االئتمان هو  امللكية الناشئة عن عدم الدفع وتأخر سداد أصل الدين والفائدة.

املتوقعة. وبناء عليه، فإن مخاطر االئتمان قابلة للتنويع ولكن  االنحراف في أداء املحفظة عن قيمها

يصعب إلغاؤها تماما، ألن  معدالت التخلف عن السداد نفسها تظهر الكثير من التذبذب. وهذا ألن 
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جزءا من مخاطر عدم سداد القرض قد ينجم، في الواقع، عن املخاطر املنتظمة. وباإلضافة لذلك، 

ثر املفيد للتنويع على عدم التأكد الكلي، ال تزال الخسائر تمثل مشكلة فإنه وعلى الرغم من األ

بالنسبة للدائنين.وهذا ينطبق بشكل خاص على شركات التأمين التي تعتمد بشكل كبير على 

املوجودات غير السائلة. وفي مثل هذه الحاالت، ال يمكن نقل أو تحويل مخاطر االئتمان بسهولة ومن 

 .13لخسائر بدقةالصعب تقدير حجم ا

 Liquidity riskمخاطر السيولة الفرع الرابع: 

تنشأ من الفشل أو العجز عن الوفاء بااللتزامات املالية الحالية واملستقبلية من بسبب نقص           

تحدث مخاطر السيولة عند العجز عن الوفاء وبالتالي  ،في النقد أو ما يعادله من األصول النقدية

الفورية من السحب في األجل القصير، أو في حالة قصور التدفقات النقدية الداخلة باالحتياجات 

عن مقابلة التدفقات النقدية الخارجة، وعليه فمخاطر السيولة تتلخص في العجز عن تسييل أي 

أما بالنسبة لشركات التأمين فيمكن وصف مخاطر  أصل من األصول، بسرعة وبدون أي خسائر.

(، ففي بعض الحاالت ُينظر إليها بدقة fundingcrisisالسيولة على أنها مخاطر أزمات التوظيف )

أكبر كاحتمال ألزمات التوظيف. وفي حاالت أخرى ال يمكن تجنبها ألنها مرتبطة بحدث غير متوقع مثل 

ض قيمة األصول أو الخسارة الناجمة عن أزمات الثقة أو مطالبات التعويضات الكبيرة أو انخفا

األزمات القانونية، ألن املؤمنين يتعاملون في األسواق أين يمكن أن يتلقوا مطالبات مجمعة تعود 

لكوارث طبيعية، أو طلبات كبيرة السترداد أو التنازل عن وثائق التأمين على الحياة بصفة خاصة، 

 .14دةوالتي تعود لتغير نسب الفائ

  Operational risksاملخاطر التشغيلية الفرع الخامس: 

تظهر هذه املخاطر نتيجة عدم الدقة في تنفيذ العمليات املختلفة أو ارتكاب األخطاء،أو فشل           

أنظمة التشغيل في االستجابة لتعليمات أو قوانين معينة أو نتيجة الخداع أو االحتيال. وتعرف 

 املخاطر التشغيلية كالتالي:"احتمال الخسارة التي قد تنشأ عن فشل أو عدم كفاية العمليات

  15الداخلية، أو من األشخاص، أو األنظمة،أو بسبب أحداث خارجية"

 Legal risksاملخاطر القانونية  الفرع السادس: 

ترتبط هذه املخاطر بعدم وضع العقود املالية موضع التنفيذ أي أنها ترتبط بالنظام األساس ي           

والصفقات. وربما تكون طبيعة هذه  والتشريعات واألوامر الرقابية التي تحكم االلتزام بالعقود

املخاطر خارجية مثل الضوابط الرقابية التي تؤثر في بعض أنواع األنشطة التي تمارسها املؤسسة، 

كما يمكن أن تكون ذات طبيعة داخلية ذات صلة باإلدارة واملوظفين مثل االحتيال وعدم االلتزام 

 .16تشغيليةبالضوابط والقوانين، وهي تعتبر جزء من املخاطر ال
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 لنقل املخاطر تقليدي بديلإعادة التأمين ك :املبحث الثاني 

إن املخاطر في شركات التأمين على األشخاص مرتبطة ببعضها البعض وحدوث مخاطرة ما 

قد يؤدي إلى حدوث مخاطر أخرى، وبتالي تلجأ الشركة إلدارة هذه املخاطر إلى عدة طرق وتقنيات 

 .طرف آخر يقبل تحملها وهو معيد التأمينأبرزها تحويل املخاطر إلى 

 املطلب األول: نشأة ومفهوم إعادة التأمين

تمهيد حول املطلب األول والنقاط التي سوف تعالج فيه، تمهيد حول املطلب األول والنقاط 

 التي سوف تعالج فيه.

 الفرع األول: ملحة تاريخية عن إعادة التأمين

التأمين في القرن الرابع عشر مصاحبة للتأمين التجاري الذي ظهر في القرن بدأت فكرة إعادة             

ولكنها لم تكن قائمة في ذلك  3161نفسه، وأول وثيقة معروفة في إعادة التأمين يرجع عهدها إلى عام 

وتمت أول اتفاقية إلعادة   الوقت على أسس فنية صحيحة بل كانت أقرب ما تكون إلى الرهان.

حيث كانت اتفاقية متبادلة إلعادة التأمين بين شركة بلجيكية وأخرى  3513وروبا عام التأمين في أ

عندما تأسست شركة كولونيا  3587فرنسية؛ ولم تظهر شركات اإلعادة املتخصصة إال في عام 

 Cologne Re 17األملانية 

وأما عن التأمين على الحياة فلم تتطور إعادة التأمين بها إال في القرن التاسع عشر عند ارتفاع          

مبالغ التأمين وزيادة الطلب على وثائق تأمين بمبالغ كبيرة، ويرجع تاريخ أول اتفاقية إعادة من هذا 

نشاطها عام  التي بدأت Swiss Reعن طريق الشركة السويسرية "سويسري" 3585الفرع إلى عام 

؛ أما إنجلترا فلم تستخدم اتفاقيات إعادة التأمين على الحياة إال بعد الحرب العاملية 3578

.ثم توالى بعد ذلك إنشاء شركات إعادة التأمين التي سرعان ما انتشرت في معظم البالد 18األولى

هي تلك الشركات التي الصناعية، ومن املعروف أن أكبر الشركات العاملية لإلعادة في الوقت الحاضر 

حيث تتمتع بمالءة مالية ومركز مالي أقوى مما تتمتع به دول  Swiss Reأنشئت في تلك الفترة مثل 

 عديدة من العالم.

  الفرع الثاني: تعريف إعادة التأمين
تلعب إعادة التأمين دورا مهما في صناعة التأمين ومن الناحية العملية نجد أن كافة فروع            

التأمين تحتاج إلعادة التأمين؛ الذي لواله الضطرت شركات التأمين إلى تحديد عملياتها ونشاطاتها 

التأمينية، فشركات إعادة التأمين تتقاسم املخاطر مع شركات التأمين. وعليه سنحاول تقديم بعض 

 بإعادة التأمين: التعاريف الخاصة
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 يتفق عليه من أقساط التأمين هي:"دفع ش Reinsuranceأن عملية إعادة التأمين -
ً
ركة التأمين جزءا

التي تحصل عليها من املستأمنين إلى شركة إعادة التأمين، تضمن لها نظير أقساط إعادة التأمين هذه 

 19 تحمل جزء من الخسائر في حال وقوع الخطر املؤمن ضده

التي تنظمها -املناظرة للتأمين-والتسهيالتكما يعرف بأنه: "اللفظ الذي يطلق على أنواع الحماية -

فيما يبنها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين املتخصصة على هيئة عقود بغرض تنمية محفظة 

 20التأمين وإعادة التأمين

"إن عملية إعادة التأمين هي عملية مقاسمة املسؤولية عن الخطر املؤمن منه ونتائجه، بين شركة -

وبين شركة متخصصة هي شركة The ceding Companyبالشركة املسندة  التأمين التي توصف

وتتم هذه العملية بموجب عقد تلتزم The re-insurerإعادة التأمين والتي توصف بمعيد التأمين 

–الشركة املسندة بموجبه بأن تأخذ على عاتقها مسؤولية تغطية جزء من قيمة تغطية الخطر 

يمة إلى معيد التأمين لكي يتولى املسؤولية عن تغطيته، مقابل جزء وتسند الجزء الباقي من هذه الق

 .The cessionيتناظر معه من قيمة القسط. وتعرف عملية املقاسمة هذه بعملية اإلسناد 

 Theكما يعرف الجزء الذي تحتفظ به شركة التأمين لحسابها من قيمة تأمين الخطر باالحتفاظ       

retentionمل كل طرفي هذا العقد جزءا من الخسارة الناتجة عن وقوع الحوادث ، ونتيجة ذلك يتح

املرتبطة بالخطر املسند وبمقدار تحدده شروط العقد. وكما تتم عملية املقاسمة بإسناد جزء من 

قيمة تأمين الخطر ملعيد التأمين، فإنها قد تتم أيضا بإسناد جزء من الناتجة عن تحقق الحوادث 

لنظر عن قيمة تأمينه. فتحدد شركة التأمين مقدار الخسارة التي يمكنها املرتبطة به، وبصرف ا

على  The Undelying Retentionتحملها؛ والتي تعرف بشريحة الخسارة األولى أو االحتفاظ األساس ي 

أن يكون معيد التأمين مسؤوال عن الخسارة الزائدة عن هذا االحتفاظ وضمن السقف املحدد في 

 21العقد"

ادة التأمين: "قيام شركة التأمين بقبول األخطار ذات املبالغ الكبيرة ومن ثم توزيع هذا يقصد بإع-

الخطر بإعادة تأمين جزء أو أجزاء منه لدى شركات تأمين أخرى تقوم باملشاركة بالجزء املخصص 

ولى، لها في تحمل األخطار بحدود األجزاء التي تقبلها وذلك مقابل دفع عمولة متفق عليها للشركة األ 

 .وبالجزء املعاد تأمينه

وبناء عليه يمكننا تعريف إعادة التأمين بأنه : عقد بين شركة التأمين املباشرة وشركة إعادة        

التأمين تلتزم بمقتضاه شركة التأمين املباشرة بدفع حصة من أقساط التأمين املستحقة لها من 

شركة إعادة التأمين بتحمل حصة من املخاطر التي املستأمنين لشركة إعادة التأمين مقابل التزام 

 تلتزم بها شركة التأمين املباشرة .
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 ومن خالل التعاريف السابقة يمكن تحديد العناصر الرئيسة في عقد إعادة التأمين وهي:     

وهي شركة التأمين األصلية التي قبلت العملية التأمينية كبيرة  Direct Insuranceاملؤمن املباشر  -

الحجم، فاحتفظت بجزء لنفسها و تنازلت عن الجزء املتبقي لصالح شركات تأمين أخرى، و يطلق 

 على املؤمن املباشر عدة تسميات ) الشركة املتنازلة، الشركة املحولة، الشركة املسندة(.

هو الطرف الثاني في عملية إعادة التأمين، حيث يتمثل في إحدى شركات  Reinsureمعيد التأمين  -

لتأمين التي قبلت إعادة تأمين جزء من العملية لديها، و يطلق عليها عدة تسميات )شركة إعادة ا

 التأمين، الشركة املشترية، الشركة املتنازل لها، الشركة الضامنة(.

يمثل املبلغ الذي تنازلت عنه شركة التأمين املسندة من عملية  ReinsureSumاملبلغ املعاد تأمينه   -

 لح شركة إعادة التأمين .التأمين لصا

يمثل املبلغ الذي احتفظت به الشركة املسندة حيث يقع تحت  Retentionاملبلغ املحتفظ به  -

 مسؤوليتها وتتسلم األقساط عنه .

قسط تدفعه الشركة املسندة لشركة إعادة التأمين Reinsurance Rationقسط إعادة التأمين  -

يتناسب طردا ً مع املبلغ املتنازل عنه لصالح شركة إعادة و يؤلف جزء من التأمين األصلي وهو 

 التأمين.

هو مبلغ مستحق للشركة املسندة من شركة Reinsurance Commissionعمولة إعادة التأمين  -

إعادة التأمين نتيجة تنازل الشركة املسندة عن جزء من عملية التأمين لصالح شركة إعادة التأمين. 

ة معينة من القسط املستحق لشركة إعادة التأمين و تتفاوت النسب حسب يتمثل هذا املبلغ بنسب

 .نوع التأمين

هو وثيقة قانونية تنظم العالقة بين الشركة Reinsurance Contractعقد إعادة التأمين  -

املسندة وشركة إعادة التأمين، وعلى هذا األساس ال يستطيع املؤمن له األصلي أن يطالب شركة 

ن بأي مبلغ وبأية مطالبات نتيجة تحقق خطر حيث يستطيع فقط مطالبة الشركة إعادة التأمي

 املسندة سواء كانت شركة إعادة التأمين ستدفع نصيبها من الخسائر أم ال.

يمكن إجراء عمليات إعادة التأمين بين املؤمن املباشر طرق إعادة التأمين: الفرع الثالث:              

 22بأكثر من طريقة في الحياة العملية، وأبرزها ما يلي:وشركة إعادة التأمين 

وتعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق التي تم إتباعها في عمليات إعادة الطريقة االختيارية:  -1

التأمين،وتعتمد هذه الطريقة على إعطاء الحرية املطلقة لكل من املؤمن املباشر وشركات إعادة 

له الحق في االحتفاظ بالعمليات التأمينية كلها أو جزء منها أو إعادة التأمين، فاملؤمن املباشر يكون 
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تأمينها كلها أو جزء منها،باإلضافة إلى الحق في نسبة الجزء الذي يقوم بإعادة تأمينه واختيار معيد 

 التأمين  الذي يقوم بإعادة التأمين لديه.

ة في أن تقبل أو ترفض كل أو ومن ناحية أخرى نجد أن لشركة إعادة التأمين الحرية الكامل 

جزء العمليات التي تعرض عليها.أما شروط إعادة التأمين لهذه لطريقة فإنها تخضع للمفاوضة بين 

 املؤمن املباشر وشركة إعادة التأمين.

تنص بعض قوانين اإلشراف والرقابة على أسواق التأمين املحلية في بعض   الطريقة اإلجبارية: -0

لتزام شركات التأمين العاملة في السوق املحلي بإعادة نسبة معينة من عملياتها الدول علي ضرورة ا

وفي إطار هذا املفهوم  التأمينية املقبولة لدى واحدة أو أكثر من شركات إعادة التأمين املتخصصة. 

 تب فيها،السابق إلعادة التأمين اإلجبارية يكون املؤمن املباشر مجبرا علي التنازل في كل العمليات املكت

 واملتفق عليها وفي املقابل يكون معيد التأمين ملزما بقبول إعادة التأمين لهذه العمليات.

- : بمقتض ى هذه الطريقة يتم االتفاق املسبق بين الطرفين على عدة بنود منها: طريقة االتفاقية -3

 نوع العمليات التأمينية التي سوف يعاد تأمينها.

 النسب املقرر تأمينها من تلك العمليات املتفق عليها.  -

 شروط إعادة التأمين.  -

 املطلب الثاني: إعادة التأمين على الحياة
تأمينات الحياة غالبا ما تكون طويلة األجل وغالبا ما يعاد تأمينها على أساس اتفاقية فائض           

خسارة تأمينات الحياة خسارة  النسبي. وتعتبرالحد أو الحصص ونادرا ما تستخدم االتفاقيات غير 

 عند الوفاة أو البقاء على قيد الحياة. يدفع كلية ألن مبلغ التأمين

 Life Reassurance   إعادة التأمين على الحياة  الفرع األول: أهداف    

بات في معدل الهدف الرئيس ي إلعادة التأمين على الحياة هو حماية الشركة املسندة من التقل          

الوفاة أو اإلصابة املرضية املعاكسة، فتستطيع شركة التأمين على الحياة أن تحدد احتفاظها عند 

املستوى املعقول بناء على الخبرة والدراسة اإلكتوارية، كما أن إعادة التأمين من أثر إجهاد األعمال 

ال الجديدة مثل عمولة السمسار التأمينية الجديدة على الشركة املتنازلة واملقصود بأجهاد األعم

واملصروفات اإلدارية وبناء االحتياطي الالزم على الوثيقة وقد يزيد مجموع هذه العوامل على أول 

قسط تتقاضاه شركة التأمين فيدفع املعيد نصيبه في العمولة املبدئية. وتساعد إعادة التأمين 

أمين يكون خبيرا في األخطار دون املستوى االختياري في اكتتاب األخطار الضخمة. كما أن معيد الت

عندما تكون صحة املؤمن عليه دون املستوى فيساعد معيد التأمين في تسعير هذه األخطار ووضع 

الشروط؛ وقد تتعرض شركات التأمين على الحياة لنتائج سيئة من حادث واحد مثل وفاة عدد من 
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كوارث ضد وفاة عدد من األشخاص في حادث املؤمن عليهم في حادث معين لذلك قد تشتري حماية ال

 .23واحد

 أسس إعادة التأمين على الحياةالفرع الثاني:    

هناك طريقتان يتم على أساسها إعادة التأمين على الحياة؛ وهما طريقة الشروط األصلية         

  وطريقة القسط على خطر الوفاة

فإن الشركة املسندة تتنازل عن  بموجب هذه الطريقةOriginal termsالشروط األصلية - 1

 األعمال التأمينية إلى معيد التأمين بنفس الشروط األصلية كما وردت بوثيقة التأمين األصلية.

وحقيقة األمر أن هذه الطريقة تعتبر عملية مشاركة وهي غير شائعة في الوقت الحاضر ألن     

التأمين األصلية بهدف االستثمار وعلى الشركة املسندة تريد االحتفاظ بأكبر قدر ممكن من أقساط 

سبيل املثال فإن معيد التأمين بتسليم نسبة من أقساط التأمين عن كل خطر يتحمل نفس النسبة 

عن كل خطر ويكون مسؤوال عن حصته من املطالبات في حالة الوفاة أو البقاء على قيد الحياة أو 

 التصفية بالنسبة لوثيقة التأمين املختلط.

كما هو واضح من االسم فإن اإلعادة تكون على خطر  Risk Premiumالقسط على خطر الوفاة  -0

الوفاة فقط وتمنح تغطية اإلعادة على أساس املبلغ املعرض للخطر ويسمى أيضا إجهاد الوفاة 

Death strain  ويعرف بأنه الفرق بين مبلغ التأمين بموجب وثيقة التأمين على الحياة واالحتياطات

ألول قسط تقوم باحتجاز  -املسندة-ملتراكمة على هذه الوثيقة، فعند استالم شركة التأمين األصليةا

جزء منه كاحتياطي على الوثيقة ملقابلة خسارة الوفاة ويكون املبلغ املعرض للخطر كبير عند بداية 

وقسط إعادة الوثيقة ألن القسط املبدئي للوثيقة تسدد منه عمولة املنتج واملصاريف اإلدارية 

التأمين وعمل االحتياطي الالزم للوثيقة. وبمرور السنين فإن املبلغ املعرض للخطر يتناقص نتيجة 

لبناء وعمل االحتياطات على الوثيقة سنة تلو األخرى من األقساط املحصلة... ومن ثم فإن املبلغ 

االحتياطي بمرور الزمن، كما  املعاد تأمينه يقل بناء على تناقص املبلغ املعرض للخطر كنتيجة لزيادة

أن سعر القسط يزداد بزيادة عمر املؤمن عليه وبهذه الطريقة فإن الشركة املسندة تدفع فقط 

للغطاء التأميني الذي تحتاجه على أساس سنة بسنة، ولكنها تحصل على تغطية كاملة ضد نتائج 

سط الكلي الذي تحصل عليه الوفاة املعاكسة تكون تكلفة قسط خطر الوفاة منخفضة بالنسبة للق

 الشركة املسندة.

 لنقل املخاطر كبديلالتوريق  املبحث الثالث:

أدت التطورات االقتصادية واملالية املختلفة إلى ظهور مجموعة من اآلليات و األدوات                

بغرض تحسين اإلدارة املالية لشركات التأمين؛ ومن أبرز هذه اآلليات توريق املخاطر التأمينية، وهي 
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أما حيث استخدم التوريق بكثرة في البنوك لكنه جديد بالنسبة للتأمينات؛  ظاهرة جديدة نسبيا

  بالنسبة للتأمينات الحياة فهو أحدث.

   املطلب األول: مفهوم توريق مخاطر التأمين  

إن التوريق في التأمين يعتمد على تحويل املخاطر املتعلقة بنشاط التأمين نحو السوق املالية.               

حياة؛ وكذلك ويتم تصنيفه حسب نوع املخاطر إلى توريق مخاطر الحياة وتوريق مخاطر غير ال

 املخاطر الكارثية و غير الكارثية. 

 تعريف توريق مخاطر التأمين   الفرع األول:     

 قدمت عدة تعاريف تلخص مضمون التوريق في مجال التأمين؛ نذكر منها ما يلي:            

غالبا ما  "التوريق في مجال التأمين يسمح بتمويل مخلفات الكوارث عند وقوعها؛ ألن شركات التأمين-

تكون غير قادرة على تعويض جميع الضحايا في اآلجال املحددة. وفي الواقع، فإن أموالها الخاصة، 

وكذلك أموال معيدي التأمين، غير كافية لتعويض جميع املؤمن عليهم. ونتيجة لذلك، تلجأ شركات 

وشراء األوراق املالية،  التأمين إلى السوق املالية حيث هناك املستثمرين الذين يرغبون في املضاربة

 24وتمويل جزء من  الضرر الذي تم تحويله إلى أوراق مالية للجزء املؤمن عليه"

التوريق هو مخطط بديل يسمح بتقسيم خطر التأمين إلى مخاطر أخرى، لتوثيقه بدقة وتوزيعه "-

ية املرتبطة بشكل منفصل، ويشمل هذا املخطط أدوات منظمة ووسائل مهيكلة، وعليه فاألوراق املال

( تعطي Insurance (ILS  "Linked Securitiesبالتأمين )األوراق املالية املشتقة في مجال التأمين( "

 .25املستثمر حق املساهمة املباشرة في محافظ مخاطر التأمين"

" تهدف عملية التوريق أساسا إلى نقل املخاطر الشديدة إلى األسواق املالية. وهي توفر بدائل عن -

أنشطة إعادة التأمين التقليدية، وبالتالي فهي من  بين أساليب إدارة املخاطر الجديدة املعروفة باسم 

بدائل نقل املخاطر. وهذا ال يعني استبدال عملية إعادة التأمين، ولكن الغرض منه توفير بدائل 

  26لتوفير حماية أفضل للمؤمنين

أمينات الحياة وإعادة التأمين على غير الحياة. و " وتستخدم تقنيات التوريق على نطاق واسع في ت-

تتمثل في اللجوء إلى األسواق املالية لتغطية مخاطر التأمين، حيث تحول األصول املالية إلى أوراق 

مالية قابلة للتداول في سوق رأس املال. وقد تطورت هذه العملية بفضل تطور التقنيات املالية 

م أساسا في البلدان األكثر تقدما حيث يتم تطوير النظام املالي وأسواق األسهم. ولذلك فهي تستخد

 27بشكل خاص"
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 بدأ التوريق على مخاطر التأمينالفرع الثاني: م        

هي أداة مالية تعتمد قيمتها االسمية بتحقق أو عدم  ILSالورقة املالية املرتبطة بالتأمين              

تحقق مخاطر التأمين. معظم هذه األوراق مهيكلة على شكل سندات بسعر فائدة متغير وتتعلق 

 .cat bondsبالكوارث الطبيعية. هذا النوع الخاص يسمى سندات الكوارث 

 يوضح الشكل املوالي آلية عمل التوريق   :مخطط آلية التوريق

 مخطط آلية عمل التوريق 0الشكل رقم 

 
Source : Scherer Alexandre. La titrisation des risques d’assurance : le marché des "Insurance Linked 

Securities" (ILS) ; Revue d'économie financière ; n°59 ; Paris – France ;2000 ; p 136 

(. SPVيتم إصدار سندات  الكوارث من قبل الشركة الناقلة املختصة ، أو ذات الغرض الخاص )       

بتعويض  SPVكما تلتزم هذه الشركة الناقلة بنقل املخاطر ضمن عقد التحوط. يلزم هذا العقد 

يعية املحول )شركة التأمين( ، مقابل دفع قسط التأمين ، بعد وقوع أحد  أو جميع الكوارث الطب

املحددة مسبًقا. يتم التعويض بالرجوع إلى عقد التغطية ، و أمور أخرى : فترة الخطر ، طبيعة 

األحداث الكارثية املغطاة وآلية التعويض. يتم االحتفاظ بأموال إصدار سندات الكوارث من قبل 

ملخاطر وتشكل ضمانات لعقد التحوط. لتستثمر بطريقة سائلة وخالية من ا SPVالشركة الناقلة 

هيكل مستقل والغرض  SPVاملتعلقة بالثقة. ولضمان تنظيم هذا النوع من املعامالت يجب أن تكون 

 الوحيد منها هو نقل املخاطر من املحول )شركة التأمين( إلى املستثمرين.

في األصل سندات الكوارث قابلة لالسترداد ؛ حيث يتم تخفيض املبلغ الرئيس ي املسترد بمقدار       

بموجب عقد التحوط. هذا التخفيض هو صفر إذا لم تحدث أي كارثة  SPVبلغ املدفوع من قبل امل

طبيعية أو إذا حدثت كارثة طبيعية لكن بمعدل كثافة غير كافي لتفعيل عقد التحوط. يكون 

 التخفيض من أصل السداد جزئيا أو كليا وفقا لكثافة الحدث.

 )شركة التأمني( احمليل
 

 الشركة الناقلة)ذات الغرض
(اخلاص  

وناملستثمر   

ةالتغطي  سندات الكوارث 

 نقل املخاطر / العائد

 أموال  األقساط
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بر مقارنة بإعادة التأمين التي يتم شراؤها من قبل شركات التغطية باالعتماد على سندات الكوارث أك-

التأمين. هذا يعني أن سوق سندات الكوارث ال يمكن أن تتأثر  بحدوث الكوارث؛ في حين سوق إعادة 

 ارث الطبيعية.لكوكبير عند حدوث اأثر بشكل التأمين نفسها تت

مذجة املفصلة،فهناك العديد من الخطر املحدق بهذه العملية )سندات الكوارث( هو موضوع الن -

املخاطر الكارثية. هذه الشركات مستقلة عن شركات  -الشركات املتخصصة املعترف بها في هذا املجال

 مراحل. 1التأمين. نهجهم ينقسم بشكل تخطيطي إلى 

 لسيناريوهات مختلفة ممكنة من 
ً

تتمثل الخطوة األولى في إنشاء مكتبة أحداث كارثية تقدم تمثيال

واقع. كل حدث في املكتبة يتميز باحتمال حدوثه وبمعلمات فيزيائية. على سبيل املثال ، يتم وصف ال

زلزال بواسطة املعلمات بما في ذلك خط طول مركزه وخطه وشدته واتجاهه. املكتبة تضم جميع 

مكن أن "أحداث الكوارث" املعروفة في املاض ي. كما تشمل األحداث لم تالحظ في املاض ي ، ولكن من امل

تحدث . يتم إنشاء هذه األحداث األخيرة وفقا لنماذج متسقة مع الحالة الراهنة ملعرفة أضرار 

 الكوارث الطبيعية املعنية.

الخطوة الثانية هي تقييم الضرر املالي الذي يسببه كل حدث بالنسبة ملحفظة معينة من ممتلكات 

علومات حول نوع البضاعة وموقعها املؤمن. يتم وصف املحفظة املؤمنة بواسطة ملف يوفر م

الجغرافي وقيمتها. يتم استخدام هذه املعلومات لتحديد درجة ضعف األصول ومقدار الضرر الناجم 

 عن كل من أحداث املكتبة.

الخطوة الثالثة واألخيرة هي تقييم الخسائر التي تكبدتها عقود التأمين وإعادة التأمين ، وفي النهاية 

بالتطبيق الناجح لشروط هذه العقود و   -إصدار سندات الكوارث-يتعلق األمر سندات الكوارث. إذن

 28باألضرار النقدية التي تم الحصول عليها في الخطوة الثانية.

 سبب وجود األوراق املالية املرتبطة بالتأمينالفرع الثالث:      

األوراق املالية املرتبطة بالتأمين هي يبدو أن -لعدة سنوات؛ كان هناك تناقض في عالم التأمين          

، يتمثل هذا التناقض فيما يلي: من ناحية هناك أموال خاصة كبيرة على املستوى االقتصادي -الحل

في قطاع التأمين؛ نتيجة للمنافسة الكبيرة لبعض فروع التأمين وصعوبة خلق أرباح من تلك األموال، 

األموال الخاصة لتغطية بعض املخاطر الكبيرة واملتقلبة من ناحية أخرى ، تفتقر شركات التأمين إلى 

جدا مثل الكوارث الطبيعية؛ ألن القدرات املالية لكل من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين معا 

لن تكون كافية؛ مثال ال تكفي لتغطية الخسائر الناجمة عن كوارث كبيرة. وبالتالي يمكن أن تكون 

 ة بالتأمين هي الحل الن الكوارث الطبيعية تمثل تهديدا لشركة التأمين.األوراق املالية املرتبط
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باإلضافة إلى ذلك فهذه الكوارث تعد مصدر تقلب كبير ملحفظة املخاطر، ولتجنب هذا التقلب ،      

فإن شركة التأمين تعتمد من جهة على أمواله الخاصة ، ومن جهة أخرى ، على إعادة التأمين. حيث 

 التأمين إلى:يهدف إعادة 

 . الحفاظ على تقلب صافي نتائج إعادة التأمين عند مستوى واحد بما يتفق مع توقعات املساهم ،3

 . تقليل احتمال الخسارة،1 

. زيادة صافي الدخل من تكلفة إعادة التأمين. عمليا ، تستخدم شركات التأمين بشكل أولي إعادة 1 

زيادة في رأس املال فال تتم إال في ظروف محددة على أساس التأمين كمتغير للتحكم في  املخاطر. أما 

 خطة التطوير املتبعة متوسطة / طويلة األجل. 

إذن توفر شركات إعادة التأمين التغطية الالزمة لشركات التأمين ضد الكوارث الطبيعية حيث       

كات التأمين بمجرد وقوع الخسائر  سوف يطلب اآلالف من املؤمن عليهم تعويضهم من قبل شر 

الخاصة بهم و كل شركة تأمين بدورها ستطلب من شركات إعادة التأمين تعويضها، ومعيد التامين 

من قبل شركات -كوارث طبيعية-بدوره سيتلقى العديد من املطالبات  والتي تكون أسبابها متطابقة

 املخاطر. التأمين املختلفة. باختصار ، فإن معيد التأمين هو أيضا يواجه مشكلة تنويع 

إذن فالتوريق مخطط بديل ومكمل عندما تكون القدرة املالية ثابتة في إطار العمليات املهيكلة            

واملتعلقة بمحفظة األخطار التأمينية املحددة واملوثقة بشكل دقيق، زيادة على ذلك فإن الطلب على 

القتصاديات املتقدمة مثل التغطية ضد مخاطر الكوارث الطبيعية كبير جدا في العديد من ا

الواليات املتحدة وأوروبا واليابان. وتوريق هذه املخاطر يقدم مستويات جذابة للغاية من 

التعويضات واألرباح، باستخدام النماذج املتقدمة بشكل مستقل من قبل الشركات املتخصصة من 

 ي التأمين.جهة ومن جهة أخرى مقارنة باألسعار املطبقة لنفس املخاطر من قبل معيد

 املقارنة بين إعادة التأمين والتوريق  املبحث الرابع:

بعد التطرق إلى مفهوم كل من إعادة التأمين والتوريق سنحاول اآلن التعرف على أهم            

 الفروقات بينها وهل يعتبر التوريق بديل ام مكمل إلعادة التأمين في شركات التأمين على األشخاص.

 األول: أوجه االختالف والتشابه بين إعادة التأمين والتوريقاملطلب       

يوفر كل من إعادة التأمين والتوريق آلية لنقل املخاطر  من شركات التأمين على األشخاص إلى          

 ؛مما يزيد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير  -معيد التأمين أو السوق املالي–طرف ثالث 

 .ا فوائد ومخاطر في نفس الوقتوكل منهم

وسنحاول التعرف على أهم االختالفات  :أهم الفروقات بين إعادة التأمين والتوريقالفرع األول: 

 بين هاتين العمليتين في الجدول املوالي: 
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 االختالف بين إعادة التأمين والتوريق  1الجدول رقم 

 التوريق إعادة التأمين 

)ديون( اتجاه شركة لدى معيد التأمين مسئولية 

 التأمين

 لدى املستثمر رصيد )أصول(

تستخدم للمخاطر  من الصعب تحديدها )صعبة 

 الحساب(

تستخدم للمخاطر التي يمكن لشركة التأمين 

 حسابها )قابلة للقياس الكمي(

معيد التأمين ال يعرف فقط  مخاطر السوق 

 ولكنه يعمل على معرفة خصائص محفظته

األحيان غير مختص في املستثمر في أغلب 

مخاطر التأمين ؛ فهو يعتمد على نماذج وكاالت 

 التصنيف وسعر السوق 

العالقة بين شركة التأمين و معيد التأمين خاصة  

،حيث أن الصعوبة تتمثل في كيفية التنازل؛ 

 ومنح الخصوم.فاألهمية تتمثل في عنصر الثقة

العالقة بين شركة التأمين واملستثمر مجهولة 

معروفة، ويمكن للمستثمر بيع أصله؛  وغير

 فاألهمية هنا هي السمعة.

 يتضمن بشكل رئيس ي املخاطر الكارثية متاح تقريبا ألي خطر

دفع املطالبات وفقا ملطالبات الفعلية للشركة 

 املتنازلة

دفع املطالبات وفقا لآلثار املخاطر األساسية: 

 محدودة؛ مؤشر القطاع؛ مطالبات نموذجية.

 إعادة البناء معقدة بناء الضمانات ممكنةإعادة 

 الثبات في السعر والقدرة على مدى عدة سنوات السعر والقدرة غير مستقرة على مدى سنوات

مخاطر الطرف املقابل تعتمد على تقييم معيد 

 التأمين

مخاطر الطرف املقابل منخفضة وتقريبا 

 معدومة

 وتشغيلية أقل مخاطر قانونية املخاطر القانونية والتشغيلية

 املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على:

Emmanuel Dubreuil ; La titrisation des grands risques : Évolution ou Révolution ?; Aon 

Benfield Analytics ; p 26 
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يمكن التلخيص أهم  االختالف بين إعادة التأمين والتوريق من حيث التسعير:الفرع الثالث: 

االختالفات بين إعادة التأمين والتوريق في شركات التأمين على األشخاص  من حيث التسعير في 

 الشكل التالي:

 ( االختالف بين إعادة التأمين والتوريق من حيث التسعير3الشكل رقم) 

 
     Source : Munich Re Group – Risk Trading Unit 

يتضح من خالل الشكل أعاله أن التسعير الخاص بإعادة التأمين يتضمن ثالثة عناصر               

رئيسة هي: أوال االحتمال الرياض ي للضرر أي احتمال تحقق الخسارة ويتم تحديده من قبل 

الكتواريين؛ ثانيا التحميالت وهي عبارة عن مختلف املصاريف اإلضافية من أجل إتمام العملية؛ ا

وثالثا تكليف هذه العملية مع تحيقيق ربح مناسب. أما التوريق فيتحكم فيه عنصرين رئيسين هما: 

ذج قسط الخطر أي قيمة الخطر املورق باإلضافة إلى هيكل عملية التوريق والذي يكون حسب نما

 التوريق والتي تم التطرق إليها سابقا. أما إذا قارنا السعر مباشرة فإننا نحصل على الشكل املوالي:

 ( مقارنة السعر مباشرة بين إعادة التأمين والتوريق4الشكل رقم )

 التحميالت
chargement de volatilité 

 االحتمال الرايضي للضرر
Espérance 

mathématique 

de dommage 

 التكاليف والربح
Coûts et profit 

 
 قسط اخلطر

(Prime de risque) 

 
 
 

 
 

 

 اهليكلة والتوظيف
Structuration et placement 

 التوريق إعادة التأمين
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Source : Swiss Re Capital Markets 

 

 التوريق بديل أم مكمل إلعادة التأمين في شركات التأمين على األشخاص املطلب الثاني: 

لقد رأينا أن سوق إعادة التأمين لديه قدرة كبيرة على التنويع على مستوى املخاطر املستقلة           

الصغيرة. هذا هو السبب الرئيس ي لنجاحه املطول ولعدم زواله وبقائه إلى يومنا هذا . باإلضافة إلى 

ون أكثر فعالية في ذلك ، فإن إعادة التأمين له ميزة تجميع الكثير من املعلومات التي تسمح له بأن يك

إدارة املخاطر ، وبالتالي تقليل تكاليفها. في بداية ظهور التوريق، يمكن القول  أن تكاليف املعاملة 

كانت منخفضة نسبًيا بإعادة التأمين. من ناحية أخرى، فإن الزيادة في التعامل باألوراق املالية 

عل من املمكن تمديد رسوم التوريق وجعلها ( يجILSاملتعلقة باملنتجات السندات املرتبطة بالتأمين )

أكثر جاذبية من ذي قبل. على هذا املستوى ، إعادة التأمين  ILSثابتة التكلفة بعدة طرق، مما يجعل 

 و التوريق هي بدائل.

يتغير الوضع عندما نكون في مواجهة مخاطر مهمة ومترابطة. في هذا الوقت ، إعادة التأمين لديها       

مكملتين  –إعادة التأمين والتوريق –ة باملقارنة مع التوريق وبالتالي تصبح العمليتين عدم الكفاء

لبعضهما البعض. من ناحية أخرى ، من الضروري اإلشارة إلى أن العالقة لم يتم حسابها قبل الوقوع 

ت لنا األزمة في أزمة تقييم وإدراج األوراق املالية املدعومة بالرهن العقاري مثال. ونتيجة لذلك ، أظهر 

كيف أن  ارتباطات األسواق املالية  أثرت أيضا على فعالية التوريق. باختصار ، وبالنظر إلى الكفاءة 

مقارنة -التي تؤديها عملية إعادة التأمين حيث تدير كمية كبيرة من املخاطر املستقلة الصغيرة

 
 
 

قالتوري  

 
 

إعادة 
 التأمني

 
يدالتقل
 ي

 
 

 
 التوريق

 
 

الخطر 
 األساس ي

 
 

إعادة 
التأمني  

ديالتقلي  

 

دادتكلفة االستر  إذا قارنا مباشرة السعر  

وعسعر ثابت لسعة املوض  

 تقليل مخاطر القرض

 :فوائد أخرى 

 الوصول إلى 

مصادر 

لرأس  بديلة

 املال

  الصورة

 املالئمة املالية
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لتوريق والتي تركز على ، فمن غير املرجح أن نرى هذا السوق يختفي لصالح عملية ا -التوريق

 29املخاطر األكثر أهمية واملترابطة بينها.

ومع   التوريق هو حاليا الطريقة األكثر فعالية وهو بذلك  منافس مباشر لسوق إعادة التأمين.    

 ذلك  فإن سوق التوريق ليست بعد سوق ناضجة وتحمل معها العديد من املخاطر.

 خاتمة: 

من خالل ما جاء في هذه الدراسة يتبن لنا  أن شركات التأمين على األشخاص تتعرض ملجموعة من        

املخاطر؛ بعض من هذه املخاطر تمس كافة املؤسسات والشركات مثل مخاطر السوق وسعر الفائدة 

ية واملخاطر التشغيلية؛ والبعض اآلخر منها يمس شركات التأمين بشكل خاص مثل املخاطر التأمين

والتي مفادها أن "شركات التأمين على األشخاص تواجه مجموعة من  الفرضية األولىوهذا ينفي صحة 

" إعادة  الفرضية الثانيةاملخاطر تختلف عن باقي املخاطر التي تواجهها املؤسسات املالية األخرى؛ أما 

؛ فهي صحيحة حيث نقل املخاطر في شريكة التأمين على األشخاص " بدائلالتأمين والتوريق أهم 

الحظنا أن شركات التأمين تلجأ إلى طرف ثالث سواء كان معيد التأمين أو السوق املالي )التوريق( يكون 

"  صحة الفرضية الثالثة عدمهو املسؤول عن تعويض املستأمنين في حالة وقوع الضرر .كما أثبتنا 

يعتبر التوريق بديل فعال إلعادة التأمين وبتالي يمكن لشركات التأمين االستغناء عن إعادة التأمين." 

وتضح هذا جيدا من خالل املكانة التي يحتلها إعادة التأمين والدور الفعال الذي يلعبه في تحمل 

ل حديثة لنقل املخاطر  املخاطر التي تعجز شركة التأمين وحدها  تغطيتها،  فرغم ظهور آليات وبدائ

وأهمها التورييق الذي يسمح بتحويل املخاطر إلى السوق املالي والذي يعتبر  أكبر من سوق إعادة 

التأمين؛ إال أن شركات التأمين ال زالت تعتمد على معيد التأمين بشكل كبير؛ وهذا يدل على أن التوريق 

 املتان هدفهما واحد وهو تحمل املخاطر .مكمل إلعادة التأمين وليس بديل له وهما عمليتان متك

 ويمكن توضيح أهم النتائج املتوصل إليها في النقاط التالية: النتائج: 

تتبع شركات التأمين على األشخاص مجموعة من الطرق واألساليب ملواجهة املخاطر وذلك بإتباع  -

املنتجات واملخاطر ذات إستراتيجية منظمة لتغطية هذه املخاطر حيث يتم تكييفها وفقا ألنواع 

الصلة.و  يتم تغطية املخاطر عن طريق تحويلها إلى أطراف أخرى، إتباع إستراتيجية مناسبة ، تهدف 

 إلى ضمان الوفاء بالتزامات اتجاه حاملي الوثائق في جميع األوقات.

أطراف  تعتمد شركات التأمين على األشخاص على مجموعة من البدائل لنقل مخاطرها وتحويلها إلى -

أخرى؛ منها ما هو تقليدي وظهر وتطور مع تطور شركات التأمين وهو إعادة التأمين؛ والبعض اآلخر 

حديث وظهر بظهور االبتكارات املالية وهو التوريق. وبتالي أصبحت شركات التأمين ملزمة باختيار 

 البديل األفضل حسب املخاطر  التي تواجهها وحسب األهداف املسطرة. 
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   ملخص:

شركات املساهمة التي تتبنى التأسيس املفتوح، تلجأ في جمع رأس مالها إلى تحصيله عن طريق  إن        

طرح األسهم على الجمهور ليقوم بشرائها، وكون هذا النوع من الشركات يقوم على اإلعتبار املالي، 

وكذا تقديم الحصص املمثلة بأسهم نقدية وعينية والوفاء بها،  وتنشأ عنه شخصية معنوية، فإن  

وتعيين ملمثلي ادارة  ،انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية وما يصاحبها من تقدير للحصص العينية

عد محورا رئيسيا ينبني عليه نجاح مشروع الشركة، فإذا ما تم  الوفاء بأسهم 
ُ
هذا الكيان القانوني، ت

ة أن تبدأ نشاطها، وتمارس الشركة، وايداعها قانونا، فضال عن تعيين القائمين بإدارتها، كان للشرك

 أعمالها تماشيا وأهليتها في ذلك.

شركة املساهمة، الوفاء باألسهم، الجمعية التأسيسية. : الكلمات املفتاحية  

Abstract: 

    The shareholding companies that adopt open incorporation resort to collecting 

their capital by collecting shares by offering them to the public to buy them, and 

because this type of company is based on financial consideration and creates a 

moral personality, then providing the shares represented by cash and in-kind 

shares and fulfilling them, as well as The convening of the founding general 

assembly and the accompanying assessment of the in-kind shares, and the 

appointment of representatives of the management of this legal entity, which is 

considered a major axis upon which the company's project’s success is based, and 
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if the company’s shares are fulfilled, and it is legally deposited, in addition to 

appointing those who manage it, the company has to start its activity and practice 

Businesses It is in line with its eligibility. 

key words: Joint Stock Company, Fulfillment of Shares, Constituent Assembly. 

 مقّدمة: 

السااافا فاااي هاااذا  إنشااااء شاااركة املسااااهمة يترلاااا الكثيااال مااان اإلجاااراءات الرويلاااة واملعقااادة، ولعااا    إن  

، فهاي هذا النوع مان الشاركاتقتصادية الكبيلة التي يضرلع بها التعقيد والتروي  راجع إلى األهمية اإل

تترلااااا تجميااااع رلوس أمااااواة طائلااااة كفيلااااة بتحقيااااق أهاااادافها، فضااااال عاااان قاااادرتها فااااي اجتااااذا  رلوس 

ة اإلكتتااا  طااامعين فااي األمااواة ماان كبااار املساااهمين، أو ماان املاادارين الصاابار الااذين  سااتجبون لنشاار 

 استثمار طيا ألموالهم.

عاااار ك شاااااركة املسااااااهمة بأيهااااا الشاااااركة التاااااي ينقساااام رأس مالهاااااا إلاااااى أسااااهم، وتت اااااون مااااان شاااااركاء   
ُ
وت

 بقااااادر حصاااااتهم
 
، فتقتصااااار مساااااهولية املسااااااهم علاااااى أداء قيماااااة األساااااهم التاااااي (1)يتحملاااااون الخساااااائر إ 

 في
 
 .حدود ما اكتتا فيه من أسهم اكتتا فيها، و   سأة عن ديون الشركة إ 

كماااا أن ت اااوين شاااركات املسااااهمة قاااد ي اااون بلجوئهاااا إلاااى اإلدااااار العلناااي، وهاااو ماااا  سااا ى بالتأسااايس 

املفتوح أو املتعاقاا، كماا قاد ي اون تأسيساا بادون اللجاوء إلاى اإلدااار العلناي وهاو ماا  سا ى بالتأسايس 

فاااي كاماااا  رأس املاااااة علااااى املهسسااااين وحاااادهم دون  (2)املبلاااق أو الفااااوري، والااااذي يقتصاااار فيااااه اإلكتتااااا 

 اللجوء إلى الجمهور.

قصااد بالتأساايس املفتااوح  طاارح أسااهم الشااركة إلااى الجمهااور ل كتتااا  فيهااا، وماان  اام  الوفاااء بهااا ويُ     

حالااااة نجاااااح املشااااروع، وقااااد تاااادا  املشاااارع بقواعااااد قانونيااااة إماااارة إذا مااااا لجااااأت شااااركات املساااااهمة  إلااااى 

فأاضع ت وينها لجملة قواعاد وإجاراءات تهادك إلاى التأكاد مان جاديتها وياحة ت وينهاا، اإلداار العلني، 

وهااذا حمايااة لصشااخاه املساااهمين، ودبيااة تفااادي العبااي بااأمواة املاادارين، وتحصاار هااذ  اإلجااراءات 

فاااي تحريااار مشاااروع نةاااام الشاااركة، واإلكتتاااا  فاااي رأس مالهاااا، والوفااااء بمباااال  اإلكتتاااا  وإياااداعها، وكاااذا 

 الجمعية التأسيسية ل نعقاد.دعوى 

وبإعتبااار شااركات املساااهمة تقااوم علااى اإلعتبااار املاااالي، وتنشااأ عنهااا شخصااية معنويااة، فااإن  تقاااديم    

 
ُ
مثلااة بأسااهم نقديااة وعينيااة والوفاااء بهااا، وكااذا انعقاااد الجمعيااة العموميااة التأسيسااية ومااا الحصااص امل

ة وتساااييل هاااذا الكياااان القاااانوني  تعاااد أهااام يصااااحبه مااان تقااادير للحصاااص العينياااة، وتعياااين ملمثلاااي إدار 

مثا  فاي أساهم نقدياة 
ُ
محور يرتكز عليه نجاح مشروع الشركة، فاإذا ماا تام  الوفااء بارأس مااة الشاركة امل

وأااااارى عينيااااة واياااااداعها قانونااااا، فضاااااال عاااان تعياااااين القااااائمين بادارتهاااااا، كااااان للشاااااركة أن تباااادأ نشااااااطها 

قواعد تجمياع رأس مااة شاركة  ومنه فالبحي يهدك إلى تفيان ،وتمارس أعمالها تماشيا وأهليتها في ذلك
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املسااااهمة حالاااة إنشاااائها كويهاااا محاااري اإلقتصااااد الاااوطني، وإداة لتنميتاااه وتراااوير ، فضاااال  عااان أح اااام 

لنااااا أن نتساااااءة عاااان أح ااااام  ماااان ذلااااكو دسااااتورها املصااااادي عليااااة فااااي الجمعيااااة العموميااااة التأسيسااااية، 

 ؟ ذا قواعااد انعقاااد الجمعيااة العموميااة التأسيسااة وااتصا اااتهاالوفاااء بأسااهم الشااركة وإيااداعها، وكاا

وتبعاااااا لهاااااذا فقاااااد اعتمااااادنا املااااانإس التحليلاااااي الو ااااافي وذلاااااك بإساااااتقراء النصاااااوه القانونياااااة وتحليلهاااااا 

هاتاه الورقاة البحثياة إلاى النقاا  تماشيا واآلراء الفقهية الاواردة فاي هاذا الشاأن، وعلياه فقاد تام  تقسايم 

 التالية: 

 الوفاء بأسهم الشركة وإيداعهاألول : املبحث ا

 الجمعية العمومية التأسيسيةاملبحث الثاني: 

 املبحث األول : الوفاء بأسهم الشركة وإيداعها                         

الشاااركة التاااي تتبناااى التأسااايس املفتاااوح تلجاااأ فاااي جماااع رأس مالهاااا إلاااى ماااا  سااا ى باإلكتتاااا  املفتاااوح، 

تحصاايله عاان طريااق طاارح األسااهم علااى الجمهااور ليقااوم بشاارائها، فالااذي يراارح  بمعنااى أن رأس مالهااا يااتم

علااى اإلكتتااا  هااو الاارأس املاااة النقاادي واألسااهم النقديااة التااي تمثلااه، أمااا األسااهم التااي تمثاا  الحصااص 

العينية واملسماة باألسهم العينية فينبغي تقديمها مباشرة عند تأسايس الشاركة، وإذا ماا تام  ذلاك فإيهاا 

م قو 
ُ
 .(3)بالنقود، ويمنح أيحابها أسهما بقدر قيمتها ت

واأل ااا  أن يااادفع الشاااريك املسااااهم القيماااة اإلسااامية للساااهم ب املهاااا بمجااارد حصاااوة اإلكتتاااا ،   

غيااال أناااه يجاااوا للمهساااس الااانص فاااي نةاااام الشاااركة علاااى الوفااااء بجااازء مااان هاااذ  القيماااة عناااد اإلكتتاااا ، 

ولكاااان حريااااة املهسسااااين فااااي تحديااااد القاااادر الواجااااا الوفاااااء بااااه ماااان قيمااااة السااااهم عنااااد اإلكتتااااا  لاااايس 

   قيدها املشرع بقيمة معينة يجا دفعها.مرلقا، ب

وعلياااه سااانبين تبجيااا  مبلااا  الرداااع فاااي األساااهم النقدياااة وكيفياااة الوفااااء فاااي املرلاااا األوة، فاااي حاااين    

نتناوة في املرلا الثااني إ باات املباال  املدفوعاة مان املسااهمين وإياداعها، وتقادير الحصاص العينياة فاي 

      املرلا الثالي.

 جيل مبلغ الربع على األقل لألسهم النقدية وكيفية الوفاءاملطلب األول: تع 

وفيااه ساانت لم عاان الحااد األدناا  الااذي يجااا الوفاااء بااه نقاادا، وكااذا مسااالة أح ااام هااذا الوفاااء الحا اا   

 من قب  املكتتبين أو املساهمين في الشركة.  

 تعجيل مبلغ الربع على األقل لألسهم النقدية الفرع األول:

مااان القاااانون التجااااري علاااى أناااه أيجاااا أن يكتتاااا رأس املااااة ب املاااه، وت اااون األساااهم  695نصااامل املاااادة 

 .(4)املالية مدفوعة عند اإلكتتا  بنسبة الردع على األق  من قيمتها اإلسميةأ
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إذن فاملشااااارع اشااااابل  أداء رداااااع قيماااااة األساااااهم النقدياااااة املكتتاااااا بهاااااا، وهاااااذا ببااااار  الحيلولاااااة دون 

ن حصااااوة الشااااركة منااااذ إنشاااااءها علااااى قاااادر معااااين ماااان الساااايولة اإلكتتااااا  الصااااوري ماااان جهااااة، و ااااما

النقديااة ملباشاارة نشاااطها ماان جهااة أااارى، وكااذا تفاديااا للمساااود التااي قااد تاانجم عاان دفااع كاماا  القيمااة 

املكتتاااا بهاااا، والتاااي غالباااا ماااا   تحتاااا  إليهاااا الشاااركة عناااد بااادء عملهاااا وماااا يبلتاااا علاااى ذلاااك مااان تعريااا  

 أمواة املكتتبين.

ع الاااواردة فاااي القاااانون والواجاااا دفعهاااا عناااد اإلكتتاااا  تعاااد حااادا أدنااا  يتعلاااق بالنةاااام ونسااابة الردااا

على مخالفته، ولكن ذلاك   يمناع مان  (5)العام، إذ   يجوا للمكتتبين تجاوا  و  اإلتفاي مع املهسسين

ماثال  إدرا  بند في النةام القاانوني للشاركة  ساتوجا الوفااء بقيماة أك ال مان الرداع، كالنصاث أو الثلاي

 لدى اإلكتتا ، أو حتى دفع قيمة األسهم املكتتا بها ب املها.

ويجمع الفقه والقضااء أن الوفااء برداع قيماة األساهم املكتتاا بهاا يجاا أن يتنااوة كا  ساهم بمفارد  

، بمعنااااى أنااااه   يكفااااي أن ي ااااون مجمااااوع املبااااال  (6)حيااااي يجااااا دفااااع ردااااع قيمااااة كاااا  سااااهم سااااهما، سااااهما

بااااين والتااااي تتجاااااوا ردااااع قيمااااة مااااا اكتتبااااوا بااااه، و   عتااااد  بهااااا لتبريااااة الاااانقص املدفوعااااة ماااان بعاااا  املكتت

 الحا   في ما دفعه اآلارون.

كمااااا أن الردااااع الواجااااا دفعااااه علااااى األقاااا  عنااااد ا كتتااااا  ي ااااون فااااي األسااااهم النقديااااة فقاااا ، بينمااااا 

 األسهم العينية فيجا تقديمها كاملة عند تأسيس الشركة وهو ما سنفينه  حقا.

 ع الثاني: كيفية الوفاء الفر     

أل اا  أن يحصاا  الوفاااء بااالنقود، ويجااوا للمكتتااا أن يفااي بااالرري املصاارفية، بااأن   ااحا شااي ا ا

 إذا قاااام املصااارك امل اااحو  علياااه بالوفااااء فعاااال، ذلاااك أن 
 
علاااى مصااارفه، لكااان الوفااااء    عاااد  حا اااال إ 

جاااائزا أيضاااا عااان طرياااق التحويااا  الوفاااء بالشااايك هاااو وفااااء معلاااق علاااى شااار  التحصاااي ، وي اااون الوفااااء 

أ شااااار  أن ي اااااون فعلياااااا، أي أن ياااااتم تحويلاااااه مااااان حساااااا  املكتتاااااا إلاااااى الحساااااا  Virementاملصااااارفي أ

 .(7)املفتوح باسم الشركة

وعلى العكس من ذلك   يكفاي تعهاد املكتتاا بالوفااء عان طرياق تاحا سافتجة علاى مادين لاه، أو 

تمااااد لاااه لااادى مصااارك ونحاااو ، ألن هاااذ  الراااري وماااا بواسااارة حوالاااة حاااق لاااه فاااي ذماااة البيااال، أو فاااتح اع

شابهها   تجع  الوفاء ناجزا، وقد يبلاخى قب  الحق الثابي في الصك ملا بعد ت وين الشركة، فاي حاين 

 شااابل  القاااانون الوفااااء عناااد اإلكتتاااا ، وكاااذلك   يفااال الوفااااء ببيااال املتفاااق علياااه، فاااإن كانااامل األساااهم 

تتااااا أن يقاااادم أوراقااااا مالياااة أو شاااايفا إااااار فااااي مقاباااا  الوفاااااء باااااملبل  املكتتاااا فيهااااا نقديااااة،   يجااااوا للمك

 أن يتفاااق ماااع املهسساااين علاااى تقاااديم حصاااة عينياااة، وتخضاااع الحصاااة فاااي هاااذ  الحالاااة إلاااى 
 
املرلاااو ، إ 

 .(8)النةام القانوني الخاه بالحصص العينية
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ها، وليسااامل لهاااا كماااا أناااه   يجاااوا كاااذلك الوفااااء برريقاااة املقا اااة ذلاااك أن الشاااركة لااام ياااتم تأسيسااا

امااااة للتقارااااتي، فااااال يتصااااور أن ت ااااون مدينااااة للمكتتااااا، وهااااذا بعكااااس مااااا هااااو 
 
الشخصااااية املعنويااااة الال

الحااة علياه فاي حالاة اياادة رأس املااة أ نااء حيااة الشاركة، حياي يجاوا للمكتتاا فاي الزياادة أن ياوفي عاان 

 .(9)مالية مستقلة لها طريق املقا ة، ذلك أن الشركة مهسسة ولها شخصية كاملة ينجر  عنها ذمة

هااذا وجاادير بالااذكر بصاادد الوفاااء بردااع القيمااة اإلساامية لصسااهم أن املشاارع وبصاايبة األماار أوجااا 

ماااان القااااانون التجاااااري أن يااااتم وفاااااء الزيااااادة املتبقيااااة عاااان الردااااع املاااادفوع ماااان قيمااااة  695فااااي نااااص املااااادة 

اإلدارياة، وي ااون هاذا الوفااء فاي أجاا  األساهم مارة واحادة أو عادة ماارات، وهاذا بنااءا علاى قاارار مان الهيفاة 

  يمكااان أن يتجااااوا اماااس سااانوات ابتاااداء مااان تااااريج ت اااجي  الشاااركة فاااي ال اااج  التجااااري، وطاملاااا أن 

املسااااهم لااام ياااوك كامااا  القيماااة فاااال تسااالم إلياااه أساااهم للحامااا ، بااا  أساااهم اسااامية حتاااى الوفااااء ب امااا  

وفااا للشااركة، فتسااتريع مرالبتااه مباشاارة فااي ، واملبتغااى ماان هااذا أن يةاا  املساااهم املعنااي معر (10)القيمااة

الوقاامل املناسااا باادفع القيمااة الباقيااة ماان أسااهمه، ولكاان ذلااك    عنااي أنااه   يحااق للمساااهم التصاارك 

بأساااهمه قبااا  تحريااار قيمتهاااا بشااا   كامااا ، بااا  ي اااون لاااه حاااق التصااارك فيهاااا وبيعهاااا، علاااى أن يجاااري نقااا  

  بقائهاا اسامية، فينتقا  إلاى املشابلي الباوام الوفااء قيدها عندئذ إلى املشبلي في دفاتر الشاركة ماع وجاو 

، وماع ذلاك أعرا  املشارع الشاركة  امانا اا اا إذ جعا  بااوع األساهم واملشابلي مناه (11)بالقيماة الباقياة

 .(12)مسهولين بالتضامن عن وفاء القيمة الباقية االة مدة سنتين من تاريج إ بات التنااة 

 طلب الثاني: إببات املبالغ املدفوعة م  املتتببين وإيداعها ملا  

ماان القااانون التجاااري ماااا مفاااد  أن اإلكتتابااات واملبااال  املدفوعااة ت ااون مثفتااة فاااي  699جاااء فااي املااادة 

تصاريح املهسسااين بواسارة عقااد مو ااق، ويهكاد املو ااق بناااءا علاى تقااديم براقااات اإلكتتاا  فااي مضاامون 

مبلاا  الاادفعات املصاارح بهااا ماان املهسسااين يرااابق مقاادار املبااال  املودعااة إمااا بااين  العقااد الااذي يحاارر  أن

 يديه أو لدى املهسسات املالية املههلة قانونا.

ويتضااال مااان الااانص أن الرسااامية املرلوباااة غر اااها حماياااة املكتتباااين الصااابار، وكاااذلك حماياااة لااارأس 

املشاا   للضاامان العااام لاادائني الشااركة، ماااة الشااركة امل ااون ماان املبااال  املدفوعااة ماان قباا  املكتتبااين، و 

وتجساايدا لهااذ  الحمايااة أيضااا ألاازم القااانون املو ااق أن يهكااد فااي مضاامون العقااد الااذي يحاارر  أن املبلاا  

املصااارح باااه مااان قبااا  املهسسااااين يراااابق املبلااا  املاااودع إماااا بااااين يدياااه أو لااادى املهسساااات املالياااة املههلااااة 

 .(13) ملرابقة على براقات ا كتتا قانونا، ويستند املو ق في التأكد من هذ  ا

ماان القااانون التجاااري أنااه أاألمااواة الناتجااة  695وفيمااا يخااص إيااداع هااذ  األمااواة فقااد بيناامل املااادة 

عااان اإلكتتاباااات النقدياااة وقائماااة املكتتباااين وذكااار املباااال  الاااذي يااادفعها كااا  مكتتاااا تاااودع لااادى مو اااق أو 

د سااااام ل  33املاااااهر  فااااي  96/835لتنفياااااذي رقاااام لاااادى مهسسااااة مالياااااة مههلااااة قانونااااااأ، وجاااااء املرسااااوم ا
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موضااااحا  واملتضاااامن تربيااااق أح ااااام القااااانون التجاااااري املتعلقااااة بشااااركات املساااااهمة والتجمعااااات 5996

منه هذا بقولها أيتولى إيداع األمواة الناتجة عن اإلكتتاا  نقادا  6لكيفية هذا اإليداع، فتناولمل املادة 

ذ  األمااااااواة مااااااع القائمااااااة املتضاااااامنة اللقااااااا واإلساااااام لحسااااااا  الشااااااركة، األشااااااخاه الااااااذين تساااااالموا هاااااا

املستعم  وموطن املكتتبين، مع ذكر املباال  الاذي دفعهاا كا  واحاد مانهم، وي اون هاذا إماا عناد مو اق أو 

فاااي بناااك أو لااادى مهسساااة مالياااة أاااارى مههلاااة قانوناااا حساااا البياناااات املاااذكورة فاااي اإلعاااالن، وياااتم هاااذا 

اريج تساالم األمااواة إ  إذا تساالمتها بنااوي أو مهسسااات ماليااة أااارى أيااام ابتااداء ماان تاا 5اإليااداع فااي أجاا  

 مههلة قانونا.

ويتعاااين علاااى املودعاااة لدياااه األماااواة أن يبلااا  حتاااى تاااحبها القائماااة املنصاااوه عليهاااا فاااي الفقااارة األولاااى 

الساااابقة إلاااى كااا  مكتتاااا ي ااالر إكتتاباااه، ويمكااان الرالاااا اإلطاااالع عليهاااا والحصاااوة علاااى ن اااخة منهاااا علاااى 

 أ.حسابه

وبمقتضتى هذا النص نجد أن األشخاه الذين تلقوا األمواة الناتجة عن اإلكتتابات النقدية، 

وغالبا ما ي ون املهسسون ملزمون بإيداعها لدى مو ق أو بنك أو مهسسة مالية مههلة قانونا، وفي 

صاد هذا الصدد نشيل الى أنه من الخرأ أن تودع أمواة طائلة بحجم أمواة مشروع كبيل يهم اقت

الوطن لدى املو ق، والذي وإن كان  ابرا عموميا وله قواعد  ارمة تحكمه، إ  أنه يبق  إنسان 

 عيث  عث عامة الفشر، ومعلوم أن املاة  بري  احبه اا ة إذا علمنا أن الوااع الديني قد 

، لذا نرى  رورة حصر إيداع هذ  األمواة لدى بنك أو مهسسة مالية مههلة قانونا.  ق  

أمااا عاان ماادة اإليااداع فقااد حااددت بأجاا   ماااني أيااام تحتسااا ابتااداءا ماان تاااريج تساالم األمااواة مماان    

هاااو مفاااو  بهاااذا التساااليم، و  أ ااار لهاااذا األجااا  إذا كاااان املساااتلم بن اااا أو مهسساااة مالياااة أاااارى مههلااااة 

عم ، ومااوطن قانونياا، كااذلك علااى املاودع لديااه األمااواة أن يبلا  القائمااة املتضاامنة اللقاا واإلساام املساات

املكتتبين، مع ذكر املبال  التي دفعها كا  واحاد مانهم إلاى كا  مكتتاا، وعلاى هاذا األايال أن ي الر إكتتاباه، 

لع على هذ  القائمة، مع إم انية الحصوة على ن خة منها على نفقته الخا ة.
 
 كما له أن ير

ملحصااالة مااان اإلكتتاااا  هاااذا والباياااة مااان كااا  هاااذ  اإلجاااراءات هاااو الحيلولاااة دون التصااارك بااااألمواة ا

وتجمياادها لحسااا  الشااركة ، حتااى اكتماااة تأسيسااها والتثفاامل ماان دفااع املكتتبااين الحااد األدناا  املرلااو  

 دفعه عند إكتتابهم.

ماان القاانون التجاااري، فإناه   يجااوا لوكيا  الشااركة تاحا األمااواة  508كماا أنااه وعماال باانص املاادة 

هلااة قانونااا قباا  ت ااجي  الشااركة فااي ال ااج  التجاااري، الناتجااة عاان اإلكتتااا  واملودعااة فااي الجهااات امله 

أشااااهر تحتسااااا ابتااااداءا ماااان تاااااريج إيااااداع مشااااروع القااااانون  5غياااال أنااااه إذا لاااام تهسااااس الشااااركة فااااي أجاااا  

األساساتي باااملركز الااوطني لل ااج  التجاااري، فإنااه يجااوا ل اا  مكتتااا أن يرالااا أمااام الجهااات القضااائية 
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ويكفاااي تقاااديم طلاااا اإلسااابلداد مااان مكتتاااا ، للمكتتباااين بتعياااين وكيااا  ي لاااث ب اااحا األماااواة إلعادتهاااا

واحااااد أيااااا كااااان عاااادد األسااااهم التااااي اكتتااااا فيهااااا، وبالتااااالي  سااااتفيد كاااا  املكتتبااااين ماااان الرلااااا املقاااادم ماااان 

أحدهم، و  يمكن القوة بأنه يجا تقديم الرلا من كا  املكتتباين أو مان جماعاة املكتتباين الاذين قاد 

، ويخصاااام ماااان هااااذ  املبااااال  (14)عيااااة عموميااااة أو مااااا شااااابه ذلااااك   عاااارك بعضااااهم بعضااااا ولاااايس لهاااام جم

املرجعاااة مصاااااريث التواياااع ، والتااااي قااااد تشااام  نفقااااات تعياااين الوكياااا  امل لااااث بال اااحا وباااادة أتعابااااه، 

ولكااااان يمكااااان للمكتتباااااين الرجاااااوع بهاااااذ  النفقاااااات علاااااى املهسساااااين علاااااى أسااااااس املساااااهولية التقصااااايلية 

 دم اكتماة التأسيس.الناتجة عن ارأ أو إهماة منهم تسفا في ع

 املطلب الثالث: تقدير الحصص العينية  

تقتضتي الحصص العينية حماية املشرع أكثال مماا تقتضايه الحصاص النقدياة، ولعا  أك ال املخااطر 

التي تبلتا عن هذ  الحصص هي السهولة التي يتم بهاا تقويمهاا باأكثل مان قيمتهاا الحقيقياة، باأن يتخلاى 

ي نااااوع كاناااامل فااااي نةياااال تلقاااايهم أسااااهما تزيااااد قيمتهااااا علااااى قيمااااة هااااذ  بعاااا  املهسسااااين عاااان أمااااواة ماااان أ

بااع هاذ  األساهم ل اي يحصا  أربابهاا علاى رباح تام  علاى حساا  الشاركة، 
ُ
الحصص، ويكفي بعد ذلك أن ت

وقااد ي ااون مقاادم الحصااة حساان النيااة ومااع ذلااك فهااو  عمااد إلااى تقويمهااا بااأكثل ماان قيمتهااا، إذ اإلنسااان 

فاااي تقاااويم ماااا يملاااك، لكااان البالاااا أن ي اااون املقااادم ساااتيء النياااة، فيقااادم  مجباااوة بربيعتاااه علاااى الزياااادة

، لااذا (15)مصاانعا عتيقااا أو أر ااا ساابخة علااى اعاام أيهااا اصاابة رغبااة فااي الااتخلص منهااا أليهااا   تعرااي غلااة

تعت اال الحصااص العينيااة مصاادرا اصاابا لشااتى املخاااطر ماان عاادة اوايااا، فبالنساابة للشااركة  شااو  رأس 

التضاااخم حياااي    ع ااال رأس مالهاااا عااان مركزهاااا املاااالي الحقيقاااي الاااذي  عاااوة مالهاااا مناااذ تأسيساااها عياااا 

عليااه فااي  اامان تواجاادها ك ااائن قااانوني، وكااذا األماار بالنساابة لاادائنيها إلعتمااادهم علااى  اامان مخااالث 

للحقيقااة، فضااال عااان اإل اارار بأيااحا  األساااهم النقديااة الااذين يااازاحمهم أيااحا  الحصااص العينياااة 

 يه بالقدر الزائد عن حقيقته.املقدرة تقديرا مبالبا ف

لهاااذ  األسااابا  ومااان أجلهاااا كاااان تقاااويم الحصاااص العينياااة محااا  اعتباااار واهتماااام كبيااال ل ااا  القاااوانين 

الحديثة املتعلقة بشركات املساهمة، وذلاك بتنةيمهاا وإاراجهاا مان حةيالة اإلرادة وإاضااعها لقواعاد 

 إمرة  تتص  بالنةام العام.

 مااااا  متقومااااا عاااادا النقااااود والعماااا ، كاااااملحالت التجاريااااة وتبلكااااا الحصااااص العينيااااة ماااان كاااا  ماااا
ا  عااااد 

والعقارات واملنشآت واآل ت...إلا،، ولقاد سااير املشارع الجزائاري التشاريعات الحديثاة، وأولاى مان ااالة 

 نصو ه اهتماما لهذ  الحصص إذا ما كانمل مح  تقديم كمساهمة في الشركة وذلك من االة :

  يرالفرع األول: إجراءات التقد 
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مااان القاااانون التجااااري علاااى أناااه أ عاااين فاااي حالاااة ماااا إذا كانااامل الحصاااص املقدماااة  505/5نصااامل املاااادة 

عينيااة، مااا عاادا فااي حالااة وجااود أح ااام تشااريعية اا ااة مناادو  واحااد للحصااص أو أكثاال بقاارار قضاااوي 

 556بنااااء علااااى طلاااا املهسسااااين أو أحاااادهم، ويخضاااع هااااه ء ألح اااام التنااااافي املنصااااوه عليهاااا فااااي املااااادة 

 من نفس القانونأ. 5مكرر 

 ومااااااااان اااااااااااالة هااااااااااذا يتضاااااااااال أناااااااااه لتقاااااااااادير هااااااااااذ  الحصااااااااااص يتعاااااااااين أن يقاااااااااادم املهسسااااااااااون أو أحااااااااااد

ماانهم برلااا إلااى رئاايس املحكمااة املختصااة فااي املنرقااة التااابع لهااا مركااز الشااركة الرئي ااتي بتعيااين مناادو  

 للحصاااااااااااااااااااااص أو أكثااااااااااااااااااااال، ويصااااااااااااااااااااادر فاااااااااااااااااااااي ذلاااااااااااااااااااااك القاراااااااااااااااااااااتي أمااااااااااااااااااااارا بنااااااااااااااااااااااءا علاااااااااااااااااااااى هاااااااااااااااااااااذا الرلاااااااااااااااااااااا

والتااي تشاايل إلااى  5مكاارر  556ياال لهاتااه الحصااص علااى أن يرااااي فااي هااذا التعيااين أح ااام املااادة بتعيااين اب

 أحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواة عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادم األهلياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة لتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااولي هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذ  الخ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالة كالقراباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة أو املصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهرة

 إلااااااااااااااى الدرجااااااااااااااة الرابعااااااااااااااة بااااااااااااااين املهسسااااااااااااااين وماااااااااااااان قاااااااااااااادموا الحصااااااااااااااص والخبياااااااااااااال، وعالقااااااااااااااة التبعيااااااااااااااة

 الشاااااااااااااركة فاااااااااااااي إجااااااااااااااة معيناااااااااااااة... إلاااااااااااااىأو العمااااااااااااا  باااااااااااااأجر لاااااااااااااديهم، وكاااااااااااااذا مااااااااااااان امتهناااااااااااااوا و اااااااااااااائث فاااااااااااااي 

من القانون التجاري، والتااي تهادك إلاى الحااد مان  5مكرر  556غيلها من الحا ت التي نصمل عليها املادة 

 .(16)مواطن الشبهات والتواطه للمباالبة في تقدير هذ  الحصص

علااااى انااااه أيقااااع تقاااادير الحصااااص العينيااااة علااااى مسااااهولية مناااادودي الحصااااص،  505/3وتاااانص املااااادة 

ويو ع التقرير لدى املركز الوطني لل ج  التجاري مع القانون األساستي تحمل تصرك املكتتباين بمقار 

الشاركةأ، إذن فمساهولية املناادو  أو املنادوبين فاي حالااة التعادد تقااع عان تقادير قيمااة هاذ  الحصااص، 

ساسااتي قيااد ويو ااع هااذا التقرياار الااذي تاام  إيداعااه لاادى املركااز الااوطني لل ااج  التجاااري مااع القااانون األ 

 إطالع املكتتبين إذ ي ون في متناولهم في مقر الشركة.

 الفرع الثاني: الوفاء بالحصص أو األسهم العينية عند تأسيس الشركة  

ماان القاااانون التجااااري علااى أناااه أ...وت ااون األساااهم العينياااة مسااددة القيماااة ب املهاااا  695نصاامل املاااادة 

ة وتسااااليمها إلااااى أيااااحابها إ  مقاباااا  وفاااااء كامااااا  حااااين إ اااادارهاأ، وعليااااه   يجااااوا إ اااادار أسااااهم عينياااا

 ردااع 
 
الحصااص التااي تمثاا  هااذ  األسااهم، وفااي ذلااك بيااان الفااري بااين األسااهم النقديااة التااي قااد   ياادفع إ 

 قيمتها عند التأسيس.

وتحماااا  األسااااهم العينيااااة بيانااااا عاااان قيمتهااااا اإلساااامية، ويساااالم مقاااادموا الحصااااص العينيااااة عااااددا ماااان 

، والباياة مان تساليم الحصاص العينياة كاملاة عناد التأسايس مان (17)يمة الحصةاألسهم كافيا لتمثي  ق

ما أن كااا  حصاااة عينياااة ت اااون اا اااعة  شاااأنه أن  ساااه  علاااى الخ ااالاء منااادودي الحصاااص تقويمهاااا،  ساااي 

إلجراء تقوي ي ااه بها، فإذا قدم املكتتا لحصص عينية جازءا منهاا، واساتبق  الجازء اآلاار علاى أن 
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اااا  عناااي أن  منهاااا ي اااون  يدفعاااه فيماااا بعاااد، فقاااد يقااادم نوعاااا   يتصاااث باااالجودة واملزاياااا املتفاااق عليهاااا، مم 

 أق ، ورأس املاة بالتالي غيل مستكم .

واياااادة عااان هاااذا فاااإن مشاااروع الشاااركة فاااي غالاااا األمااار يحتاااا  عناااد بااادء  إلاااى حصاااص عينياااة ت اااون 

نع ومنشاااااآت ت اااااون منرلقاااااا لبااااادء أعمااااااة التأسااااايس، فالبالاااااا أن يحتاااااا  املشاااااروع إلاااااى عقاااااارات ومصاااااا

قاعدة للمشروع، باإل افة إلى نوع من السيولة النقدية  منها املشرع بحد أدن  يتمثا  فاي الوفااء برداع 

قيمااة األسااهم النقديااة، ومااا يمكاان اإلشااارة إليااه أن وفاااء الحصااص العينيااة عنااد التأساايس أماار ماارتب  

اها إعفااء مقادم الحصاة العينياة بالنةام العاام، فاال يجاوا للمهسساين و  للجمعياة التأسيساية أو ساو 

 .(18)من وفاء قيمتها عند اإلكتتا  أو عند تأسيس الشركة

 املبحث الثاني: الجمعية العمومية التأسيسية                        

متااى تاام  اإلكتتااا  فااي رأس ماااة الشااركة بال اماا ، تااأتي بعااد ذلااك مرحلااة  دعااوة الجمعيااة التأسيسااية 

تضاااااام قانونااااااا كافااااااة املكتتبااااااين فااااااي األسااااااهم التااااااي تاااااام  طرحهااااااا باإل ااااااافة إلااااااى  ل نعقاااااااد، وهااااااذ  الجمعيااااااة

املهسسين، وهي تجتمع للمرة األولاى واألايالة فاي حيااة الشاركة بهادك املصاادقة علاى ماا تام  مان إجاراءات 

التأساايس، وي اااون باااذلك تأسااايس الشاااركة موقوفاااا علاااى موافقاااة الجمعياااة التأسيساااية، وهاااذ  املوافقاااة 

 .تعر  باألغلبية

وطاملاااااا أن موافقاااااة األكثلياااااة هاااااي التاااااي تقااااارر مساااااألة انعقااااااد الشاااااركة علاااااى وجاااااه يهااااااوي رغااااام معار اااااة 

األقلية، فذلك  عناي تبلياا فكارة النةاام القاانوني فاي شاركة املسااهمة علاى فكارة التعاقاد االفاا ملاا هاو 

ياحتها  عليه في شركات األشخاه. وعلياه سانترري الاى دعاوى الجمعياة التاسيساية ل نعقااد وشارو 

 ااتصا ات الجمعية التأسيسية في املرلا الثاني. في املرلا األوة، في حين نبين

 ول: دعوة الجمعية التأسيسية لإلنعقاد وشروط صحتهااملطلب األ  

وفيااااه ساااانت لم عاااان قواعااااد توجيااااه الاااادعوة للمساااااهمين فااااي الشااااركة، ماااان اااااالة مصاااادر هاتااااه الاااادعوة 

 ومدتها، وكذا شرو  يحتها. 

 األول: دعوة الجمعية التأسيسية لإلنعقادالفرع  

مان القااانون التجااري نجاد أيهااا تانص علاى أنااه أيقاوم املهسساون بعااد  500/5باالرجوع إلاى نااص املاادة 

التصااااااريح باإلكتتااااااا  والاااااادفعات بإسااااااتدعاء املكتتبااااااين إلااااااى جمعيااااااة عامااااااة تأسيسااااااية حسااااااا األشاااااا اة 

 واآلجاة املنصوه عليها عن طريق التنةيمأ.

جع الصالل لدعوة الجمعية التأسيسية ل نعقاد هام املهسساون، وياتم هاذا اإلساتدعاء فاي إذن فاملر 

مناااه أناااه  5/5الساااابق بيانااه، والاااذي جااااء فااي املاااادة  96/835إجاااة وشااا ليات أتااا  بهااا املرساااوم التنفياااذي 
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 ااان ماان القااانون التجاااري إلااى امل 500أتسااتداى الجمعيااة العامااة التأسيسااية املنصااوه عليهااا فااي املااادة 

 من نفس املرسومأ. 3املشار إليه في اإلعالن املذكور في املادة 

منه، نجد أن إعالن اإلكتتا  يتضمن كيفيات اساتدعاء الجمعياة التأسيساية  3وبالرجوع إلى املادة 

وم اااااان اإلجتمااااااع، وبالتاااااالي فاملهسساااااون هااااام الاااااذين يحاااااددون كيفياااااات اإلساااااتدعاء وم اناااااه ، وماااااا علاااااى 

 التق
 
 يد بذلك بإعتبارهم سبق لهم املوافقة من االة قبوة اإلكتتا .املكتتبين إ 

وتوجااه الاادعوة إلااى جميااع املكتتبااين بأسااهم الشااركة سااواء اكتتبااوا بأسااهم نقديااة أو عينيااة، وأيااا كااان 

عاااادد أسااااهم كاااا  ماااانهم، وكاااا  شاااار  ينرااااوي علااااى التمييااااو بااااين املكتتبااااين، ويعلااااق دعااااوتهم وداااااولهم إلااااى 

 .(19)اة حد أدن  من األسهم ي ون باطالالجمعية التأسيسية على حيا

أما عن املدة التي تتم الدعوة االلها فلم يحددها املشرع الجزائري على االك بع  

يما املادتين (20)التشريعات السابق   508و 500، غيل أننا وعلى  وء نصوه القانون التجاري،  س 

الجمعية التأسيسية بعد التصريح اإلشارة اليهما، يمكن القوة أن مشرعنا أوجا اإلستدعاء إلى 

 .(21)باإلكتتا  والدفعات واملثفتة في عقد مو ق

أشهر ابتداء من تاريج إيداع مشروع  5على أنه إذا لم تهسس الشركة في أج   508وجاء باملادة 

القانون األساستي باملركز الوطني لل ج  التجاري، يحق ل   مكتتا الرجوع في اكتتابه برد املبل  

ا كان انعقاد الجمعية التأسيسية كمرحلة لتأسيس الشركة و  تتم إ  بها، فنلى أن املدفوع
 
، ومل

أشهر، تبدأ من تاريج إيداع مشروع القانون األساستي باملركز  5انعقاد الجمعية ي ون في االة 

 الوطني لل ج  التجاري.

نه الدعوة أو اإلستدعاء فقد بينمل املادة  التنفيذي  السابق الذكر  من املرسوم 5/3أما ما تتضم 

على أنه أ ويذكر اإلستدعاء اسم الشركة، وش لها، وعنوان مقرها ومبل  رأسمالها، ويوم الجمعية، 

 وساعتها، وم ايها، وجدوة أعمالهاأ.

والحكمة من هذا إعالم جمهور املكتتبين بتفا ي  سيل الجمعية واملسائ  التي ستناقش، وامان 

 للخرأ والبمو  وتجسيدا للشفافية وإيضاح األمور لهم. انعقادها، وم انه، تفاديا

كما بينمل نفس املادة في الفقرة الثالثة منها واألايلة أنه أ ويدر  هذا اإلستدعاء في النشرة الرسمية 

ل عالنات القانونية وفي جريدة مههلة إلستالم اإلعالنات القانونية في و ية مقر الشركة قب   مانية 

 من تاريج انعقاد الجمعيةأ. أيام على األق 

ومنه يتضل  رورة نشر اإلستدعاء في جريدتين إحدهما النشرة الرسمية ل عالنات القانونية، 

وأارى جريدة مههلة إلستالم اإلعالنات القانونية في الو ية التي يتواجد بها مقر الشركة، وهذا 

معية، وذلك ل ي يمنح الوقمل ال افي إلعالم النشر يتم قب   مانية أيام على األق  من تاريج انعقاد الج
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ا لذريعة 
املكتتبين ويسمح لهم بتمحيص جدوة األعماة الذي سيناقش في الجمعية التأسيسية، سد 

 الجه  وعدم العلم بهاته األمور.

 الفرع الثاني : شروط صحة اجتماع الجمعية التأسيسية 

تتداوة الجمعية التأسيسية حسا شرو  من القانون التجاري على أنه أ  503/3نصمل املادة 

اكتماة النصا  واألغلبية املقررة إلى الجمعيات غيل العادية أ، وبالرجوع إلى أح ام التداوة في 

ما املادة  من القانون التجاري نجد أيها تشبل  لفحة اجتماع  558/3الجمعية غيل العادية،  سي 

ون النصث على األق  من األسهم املكتتا بها، الجمعية التأسيسية حضور عدد من املكتتبين يمل 

فإن لم يتوافر في اإلجتماع هذا النصا  وجا توجيه الدعوة إلى اجتماع  اني مع تخفي  النصا  

إلى ردع األسهم، وإن لم يكتم  النصا  للمرة الثانية فإنه يمكن تأجي  اجتماع الجمعية إلى شهرين 

جتماع مع بقاء النصا  املرلو  هو الردع، ولع   سفا على األكثل، وذلك من يوم استدعائها ل  

تخفي  النصا  من النصث إلى الردع تبدو في معاقبة املكتتبين املهملين ملصالحهم، وللمشاركة 

 الفعلية في تأسيس الشركة واتخاذ القرارات بشأيها، ومن  م  حماية ل قتصاد الوطني.

ما يتخلث املهسسون عن حض
 
ور الجمعية التأسيسية، وعادة ما يمل ون هذا وفعليا فإنه قل

 .(22)نصث األسهم املكتتا بها، ولهذا غالبا ما يفل ا جتماع بهم ولو لم يحضر سواهم من املكتتبين

من القانون التجاري ي ون ل   مكتتا عدد من األ وات  عادة  503/5كما أنه وملا تضمنته املادة 

من العدد اإلجمالي لصسهم سواء كان  % 6ذلك نسبة  األسهم التي اكتتا بها، شر  أن   يتجاوا 

 .(23)املكتتا حا را بنفسه أو ممثال ببيل ، فاألمر سواء

 املطلب الثاني: اختصاصات الجمعية التأسيسية  

تختص الجمعية العامة التأسيسية باتخاذ القرارات التي من شأيها إنشاء شركة املساهمة ذات 

 للجمهور، وتتمث  هذ  ا اتصا ات في:اإلكتتا  املفتوح املوجه 

 الفرع األول : تقويم الحصص العينية   

 عد  تقويم الحصص العينية من أهم و ائث الجمعية التأسيسية التي ينا  لها بهذا اإلاتصاه، 

وبذلك ت ون الحصة العينية قد مرت بمرحلتين للتقويم، أو ها تجري بناءا على طلا املهسسين كما 

و انيها ت ون أمام الجمعية العمومية التأسيسية، وهذا  مانا للمبا ة في التقويم الذي  سبق بيانه،

 من شأنه إلحاي الضرر بالشركة وبدائنيها، وبحملة األسهم النقدية.

 505/3ودفعا ل   هذ  األ رار جاءت نصوه القانون بإجراءات يجا إتباعها، فقد نصمل املادة 

يجا على الجمعية العامة التأسيسية، أن تفص  في تقدير الحصص  من القانون التجاري على أنه أ

  التقدير هذا تخف  أن لها يجوا  و  ،العينية
 
 املكتتبينأ بإجماع إ 
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 قيمتها أساس على العينية للحصص التأسيسية الجمعية مناقشة حصوة  يتضل النص ومن

ة الشركة، نةام في املقدرة  إليها قدم الذي الحصص مندو  تقرير في الوارد بالتقدير الجمعية وتستد 

 الشركة. بمقر املكتتبين تصرك تحمل وو ع ،

 على التصويمل في ون  يحيحا، النصا  بتوافر الجمعية انعقاد حالة في أنه إليه اإلشارة يمكن وما

 عن أمر في الفص  حالة في أنه على ،(24)عنها املع لة األ وات  لثي بأغلبية للنقاش  عر  وما القرارات

 .(25)تحتسا   البيضاء األوراي فإن )اإلنتخا ( ا قبلاع طريق

من القانون التجاري يتضل أنه  503/3أما عن كيفية وشرو  ا قبلاع، فبالرجوع إلى نص املادة 

ملكتتبي األسهم سواء كانمل نقدية أو عينية حق التصويمل على قرارات الجمعية سواء بأنفسهم، أو 

نون    شبل  حضور املساهم ل جتماع بنفسه، ب  يفل له أن ينيا بتوكي  أحد األشخاه، فالقا

غيل  سواء كان من املساهمين، أو غيلهم لحضور هذا اإلجتماع، ذلك أن املساهم قد   يتمكن من 

الحضور شخصيا لسفا مشروع ، كمر  أو سفر،أو ارتبا  بالبوامات أارى أكثل أهمية، ويود  في 

في اإلجتماع والتصويمل على القرارات املنوي اتخاذها، فال ي ون له عندئذ  الوقمل نفسه اإلد ء بآراء 

 إنابة غيل  ممن يثق بهم في حضور اجتماع الجمعية والتصويمل على قراراتها، وبذلك 
 
من وسيلة إ 

ي ون قد أبدى رأيه برريقة غيل مباشرة، هذا و   شبل  في الوكالة أي ش لية ما، فيكفي الوكالة 

 ن اشبلا  وكالة اا ة باعتبار القانون لم يتضمن ذلك.العامة دو 

ا باملوافقة على تقرير الحصص العينية، وإما  بعد املداولة واملناقشة تفص  الجمعية بقرار إم 

 بعدم املوافقة، أو بتخفي  قيمة الحصة إن اقتضتى األمر.

 : حالة املوافقة على التقديرااااا أوال    

ي ون ملوافقتها  فة اإللزامية، كما أن تداوة الجمعية حوة املوافقة يصبح هذا التقرير يهائيا و 

على الحصة العينية   يهاذ في حسا  األغلبية أسهم مقدم الحصة، وليس له  وت في املداولة   

، والحكمة من ذلك أن األمر املعرو  يتعلق (26)بنفسه و  بصفته وكيال عن غيل  من املكتتبين

ة على رأيهم فيه، وباملث    ي ون لرأيهم اعتبار لو أيهم بالفص  في شأن من    أن  عو 
 
شهويهم، فال يتأت

عاة إلشبلاكهم في  كانوا قد اكتتبوا في نفس الوقمل في بع  األسهم النقدية حتى   ي ون ذلك مد 

 .(27)تقدير الحصص العينية التي قدموا، فيتدالون تداال ُيضر بمصالل الشركة وسائر الشركاء

من القانون التجاري  503/3وتجدر اإلشارة أن املنع من التصويمل الوارد في نص املادة  هذا

يقتصر على أيحا  الحصص العينية فيما يتعلق بالقرارات الخا ة بحصصهم فق ، أي 

 . مقدم الحصة   يحرم من التصويمل في تقويم الحصص العينية األارى 

  لحصص العينية:بانيا ـــــ حالة رفض املوافقة على تقدير ا
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إذا لم توافق الجمعية التأسيسية على تقدير الحصص العينية فإن اإلكتتا  ب ام  رأس املاة لم 

يتحقق، وبالتالي يفقد عنصر جوهري في التأسيس، ويفش  املشروع، ويحق للمكتتبين اسبلداد 

 .(28)أموالهم

أموالهم عن األعماة التي وي ون املهسسين مسهولين مسهولية تضامنية ومن غيل تحديد في     

، على أنه إذا أ ر  املهسسون على تأسيس (29)قاموا بها والتعهدات التي أبرموها أ ناء التأسيس

الشركة بالرغم من عدم املوافقة على تقدير الحصص، يمكنهم أن  عاودوا إجراءات التأسيس بدون 

دى املهسسات املالية املههلة حاجة إلى و ع نةام جديد للشركة، بشر  إيداع األمواة من جديد ل

 .(30)قانونا وإفراغ اإلكتتابات واملبال  املدفوعة في قالا رس ي لدى املو ق

 بالثا ـــــ حالة تخفيض الحصص العينية:  

يرى جانا من الفقه أن تخفي  قيمة الحصص العينية أمر يهز بقاعدة جوهرية في شركات 

اة، وما على  احا الحصة العينية إ  أن يقدم الفري املساهمة وهي  رورة اإلكتتا  ب ام  رأس امل

 .(31)نقدا، أو بصورة حصة عينية  إ افية، فإذا ما رف  هذا فال مناه من القوة بفش  املشروع

غيل أن الرأي الراجل فقها وقضاء، يذها إلى أن رأس املاة الحقيقي للشركة سيعلن بعد 

الدفع بأن الجمعية غيل العادية هي وحدها التي لها  التخفي ، وي ون مكتتبا به بال ام ، و  يمكن

القوة في تخفي  رأس املاة، فاألغلبية املرلوبة في تبييل رأس املاة ت ون مرلوبة في اجتماع الجمعية 

من  505/3، وهو نفس املسلك الذي انتإجه مشرعنا في نص املادة (32)التأسيسية وست ون باإلجماع

إم انية التخفي  بشر  إجماع جميع املكتتبين، واشبل  لسريان القانون التجاري، حيي قرر 

التخفي  موافقه مقدمي الحصص، وفي حالة عدم املوافقة الصريحة من هه ء فإن الشركة   

 .(33)تعد  مهسسة

بت م  صحة اإلجراءات املباشرة في سبيل التأسيس 
ّ
 الفرع الثاني : التث

مل من يح ة اإلجراءات وكافة العمليات التي باشرها املهسسين في تقوم الجمعية التأسيسية بالتثف 

سفي  تأسيس الشركة، فتتأكد من شخصية الشركاء، ومن وجود األمواة، كما تتثبمل من أن  

من القانون التجاري، وأن مبل  األسهم  695ا كتتا  كان في كام  رأس املاة طبقا لنص املادة 

نةام العام، واآلدا  بمخالفة قواعد إمرة نص عليها مستحق الدفع، وما إذا كان هناي مخالفة لل

القانون كوجو  توافر الحد األدن  ملبل  رأس املاة ) امسة مليون دينار على األق (، ولعدد الشركاء 

، وتستعين الجمعية في ذلك بو ائق إعالن اإلكتتا ، وبتقارير مندو  (34)) سبعة شركاء على األق (

 ارى.الحصص، والعقود الرسمية األ 
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كما أنه وعلى  وء ما ذكر، فالجمعية لها أن تصادي أو ترف  ك  العقود التي أبرمها الشركاء 

املهسسين قب  القيد في ال ج  التجاري، وتبدي رأيها في املصادقة على القانون األساستي الذي و ع 

ن األساستي الذي من قب  املهسسين ووافق عليه املكتتبين بأكتتابهم في أسهم الشركة، فيعت ل القانو 

 عد  املهسسون بمثابة دستورا للشركة، فهو يحدد بيان غر ها، ومدة بقاءها، وكيفية إدارتها، وما 

للمساهمين من حقوي، وما عليهم من البوامات، وعلى الجمعية إبداء الرأي في املوافقة أو املصادقة 

 على هذا الدستور.

 بإجماع جمي
 
، واألغلبية املرلوبة هنا باإلجماع (35)ع إراء املكتتبينغيل أن تعدي  أح امه   يقب  إ 

جاءت لحماية  بار املدارين، والذين قبلوا اإلنضمام إلى الشركة على أساس القانون األساستي 

 األوة، ومنه التعدي    ي ون في  الحهم إن لم يكن باإلجماع.

 املراقبة : الفرع الثالث: تعيين القائمين باإلدارة األولين أو أعضاء مجلس 

من القانون التجاري، إذ تقوم الجمعية التأسيسية بتعيين الهيفة  500/3وهذا ما جاءت به املادة 

امة للشركة سواء كانوا القائمين باإلدارة األولين، أو أعضاء مجلس املراقبة، كما أنه 
 
اإلدارية الال

ين أو أعضاء مجلس املراقبة، فإنه باإل افة إلى تعيين أحد الهيئتين سواء كان أعضاء اإلدارة األول

 كذلك  عن واحد او أكثل من مندو  الحسابات.

، و   شبل  القانون  يبة معينة لهذا (36)و  ي ون تعيين هه ء يهائيا إ  بقبولهم و ائفهم

القبوة، فقد ي ون  ريحا أو  منيا كالكتابة الخرية باملوافقة أو التوقيع على محضر اإلجتماع أو 

 .(37)الجلسة

وجدير بالبيان أن اجتماع الجمعية التأسيسية يتو  في األايل بمحضر  س ى املحضر التأسي تي،  

يتضمن ااتتام إجراءات التأسيس، وإعالن تأسيس الشركة وتحديد تاريج انرالقها، وإن لم يتضمن 

ر هو القانون الجزائري نصا  ريحا بشأن محضر الجمعية التأسيسية، وكيفية تدوينه ولكن املحض

 .(38)من بديهيات األمور في الجمعيات العمومية من الناحية العملية

 خاتمة:

كخاتمة ملا تم  ذكر  ، نقوة أن شركات املساهمة تهدك لتجميع األمواة قصد القيام بمشروعات 

ما تشبي  أك ل عدد ممكن من العماة،   ناعية، أو تجارية، وإلشباع حاجيات يترلبها املجتمع،  سي 

التنافسية في تقديم أفض  السلع وأرقى الخدمات، فهي بذلك أداة للترور اإلقتصادي،  فضال عن

 والروح املحركة ل قتصاد الوطني.
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وقد أحا  املشرع الجزائري إجراءات ت وينها بقواعد قانونية إتسممل بالنةامية، إذ   يجوا 

ونشاطها، وو و  إلى تحقيق اإلتفاي على االفها، وهذا ُببية إ فاء الجدية على مشروع الشركة 

وعلى الرغم من كون الوفاء بأسهم الشركة  املرروحة على  مصلحة الشركاء واملتعاملين مع الشركة،

جمهور املكتتبين  ُ عد األساس الذي ينروي على مدى نجاح مشروع الشركة، والذي يختتم بعقد 

قبة القبلية إلجراءات جمعية عمومية تأسيسية تصادي على دستور الشركة من االة املرا

 أن املشرع الجزائري لم يكن  ريحا ودقيقا  في اإلفصاح عن بع  األح ام التي من 
 
التأسيس، إ 

ما فيما يتعلق بتبجي  ردع األسهم النقدية، وتخفي  قيمة  شأيها أن تحدث مجا  للفس،   سي 

يلها من األح ام التي تم  الحصص العينية، ومدة عقد الجمعية التأسيسية، ونصابها القانوني وغ

 تناولها، وعلى ذلك فإن النتائج املتو   عليها والتو يات املقبلحة في هذا الشأن تتمث  فيما يلي :

من القانون التجاري، يمكن القوة أن مشرعنا أوجا  500ااااا إستنادا إلى أح ام املادة  5                 

ية بعد التصريح باإلكتتا  والدفعات املثفتة في العقد اإلستدعاء إلى الجمعية العمومية التأسيس

من نفس القانون تضمنمل ما مفاد  أنه إذا لم تهسس  508وباملوااة مع ذلك فإن املادة  املو ق،

أشهر ابتداء من تاريج إيداع مشروع القانون األساستي باملركز الوطني لل ج   5الشركة في أج  

ا كان انعقاد الجمعية التأسيسية التجاري، يحق ل   مكتتا الرجوع في 
 
إكتتابه برد املبل  املدفوع، ومل

 بها، فنعتقد أن إنعقاد الجمعية ي ون في االة 
 
أشهر، تبدأ من  5كمرحلة لتأسيس الشركة و  تتم إ 

تاريج إيداع مشروع القانون األساستي باملركز الوطني لل ج  التجاري، وفي ذلك نرى  رورة تحديد 

تم الدعوة االلها بنص قانوني  ريح منعا إلاتالك التأويالت والتفسيلات في هذا الشأن، املدة التي ت

يما واألمر يتعلق بنجاح مشروع شركة تجارية بحجم شركات املساهمة.     س 

ااااااا فيما يتعلق بإيداع مبال  إكتتا  الجمهور لدى املو ق، فنعتقد أنه من الخرأ أن تودع  3              

ة طائلة بحجم أمواة مشروع كبيل يهم اقتصاد الوطن لدى املو ق، والذي وإن كان  ابرا أموا

ما والوااع الديني   أنه يبق  إنسان  يمكن للماة أن  بريه، سي 
 
عموميا، وله قواعد  ارمة تحكمه، إ 

ورة حصر قد ق   في واقعنا املعاش، ومادام القاعدة القانونية تتبيل بتبيل الواقع ، فإننا نرى  ر 

إيداع هذ  األمواة لدى بنك أو مهسسة مالية مههلة قانونا، دون إم انية اإليداع لدى املو ق، وهو 

 ما يحقق أكثل أمانا وحماية ل   األطراك سواء كانوا مهسسين أو مكتتبين في الشركة.

حضور  ااااا فيما يخص النصا  الذي تستوجبه الجمعية العمومية التأسيسية فإن 3            

مهس تي الشركة   بني عن حضور املكتتبين من الشركاء املساهمين، إذ البالا أن يملك هه ء 

 املهسسين نصث األسهم املكتتا بها، ولهذا فيفل اإلجتماع بهم ولو لم يحضر سواهم من املكتتبين.
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إنما الواجا ومن هنا فإنه على غيلهم من الشركاء املكتتبين أن   يتقاعسوا في حضور اإلجتماع، و 

الحضور كي ي ونوا على بينه من أمر الشركة، وما ُيتخذ في اجتماعها األوة من قرارات، وبالتالي 

املحافةة على مصالحهم في مراقبة تأسيس الشركة وتحقيق لتعاون إيجادي في الق هذا الكيان 

 القانوني.

 الهوامش:

                                           

 
 

      5  - املادة 693 من القانون التجاري الجزائري.
اااااا اإلكتتا  هو انصراك إرادة املكتتا نحو شراء األسهم املرروحة في السوي، بدفع قيمتها اإلسمية وهذا بالتقيد بنةامها األساستي،  2

 ويبلتا على هذا أن يصبح فيما بعد مساهما في شركة املساهمة.
 .555، ه  3008نادية فضي ، شركات األمواة في القانون الجزائري، ديوان املربوعات الجامعية، الجزائر،  - 3
من االة النص نقوة أن األسهم املقصودة هنا هي األسهم النقدية   املالية، إذ األسهم املالية هي التي تقوم باملاة وتضم األسهم  - 4

 النقدية والعينية.
شرع املصري املهسس بأنه من  شبلي اشبلاكا فعليا في تأسيس الشركة، ولديه النية في تحم  املسهولية الناجمة عن عملية اا ُ عرك امل 5

 5التأسيس، وأعت ل بالخصوه مهسسا من وقع على العقد ا بتداوي أو طلا البلايص لتأسيس الشركة أو قدم حصة عينية.) املادة 

املتعلق بشركات املساهمة وشركات التو ية باألسهم والشركات  5955/ 55/09املهر  في  5955لسنة  569من القانون املصري رقم 

 ذات املسهولية املحدودة(.

يما األح ام الخا ة بالتأس يس، نقوة أن أما املشرع الجزائري فلم  عرك املهسس؟ ولكن بإستقراء نصوه القانون التجاري، و س 

والقيام  ى تنةيم إجراءات التأسيس مهسسا من االة التوقيع على العقد التأسي تيمشرعنا قد اعت ل الشخص الذي  شرك عل

ع لم  عرك املهسس بإجراءات التو يق، والقيد، واإليداع، والنشر، وكذا استدعاء املكتتبين إلى جمعية تأسيسية، غيل أنه وما دام املشر 

أمر مبلوي للقضاء. تعريفا جامعا مانعا   يجوا التوسع فيه، فإن تحديد  فة املهسس  
 .55، ه 5989محمد  الل بك، شركات املساهمة، مربعة جامعة فهاد األوة، الربعة األولى،  - 6
 .355، ه 3000إلياس نا يث، موسوعة الشركات التجارية، الجزء السابع، تأسيس الشركة املبفلة، بدون ناشر،  - 7

8- G.Ripert et R.Roblot, traite de droit commercial, 17eme édition, Tome1, L.G.D.J, Paris, 1998. 
من القانون التجاري الجزائري تنص على أنه : أويتم إ بات وفاء األسهم باملقا ة كديون نقدية ومستحقة األداء على  505/3املادة  - 9

 الشركة بواسرة تصريح مو ق  ادر إما عن مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين...أ.
 من نفس القانون تنص على أنه : أي ون السهم النقدي إسميا إلى أن  سدد كامالأ. 63مكرر  556املادة  - 10
 .300، ه 5995فليح العبيدي عباس مراوي، اإلكتتا  في رأس ماة شركة املساهمة، مكتبة دار الثقافة، عمان،  - 11
أنه : أ عد املساهم املتخلث واملحاة لهم املتتابعون واملكتتبون  من القانون التجاري الجزائري تنص على 85مكرر  556املادة  - 12

ملزمين بالتضامن بمبل  السهم غيل املسدد، ويمكن للشخص الذي  سدد ما للشركة من دين املرالبة بال    د أيحا  أسهم 

 املتتابعين، ويبق  العبئ النهاوي للدين على عاتق األايل منهم. 

 د    يبق  ملزما عن سداد األقسا  التي   االمل لم ترلا بعد سنتين من إ بات التنااةأ.ك  مكتتا أو مساهم أحاة سن
أن طرح األسهم ل كتتا  من قب  مهس تي الشركة ي ون بموجا و يقة تس ى براقاة ا كتتاا ،  ببراقة أو شهادة اإلكتتا  اا يقصد  13

منه فاإلكتتا  في األسهم النقدية يفرغ في محرر عباارة عان براقاة تشام  علاى وهذ  البراقة  يتم بها إ بات ا كتتا  باألسهم النقدية ، و 
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واملتضاامن تربيااق أح ااام القااانون التجاااري  5996د ساام ل  33املااهر  فااي  96/835ماان املرسااوم التنفيااذي رقاام  8شاارو  تضاامنتها املااادة 

ماان القااانون  695تتااا  املنصااوه عليهااا فااي املااادة املتعلقااة بشااركات املساااهمة والتجمعااات، والااذي جاااء فيااه أتااهر  وتمضااتى براقااة اإلك

 التجاري من املكتتا، أو موكله، الذي يذكر باألحرك ال املة عدد السندات املكتتبة وتسلم له ن خة منها على ورقة عادية أ
 .358، ه 5999غراشة أحمد عبد اللريث، الشركات التجارية، دار الصفاء،عمان،  - 14
 .58محمد  الل بك، املرجع السابق، ه  - 15
 من القانون التجاري الجزائري تنص على أنه : أ   يجوا أن  عين مندوبا للحسابات في شركة املساهمة 5مكرر  556املادة  - 16

  مجلس مراقبة الشركة.ن و األقرباء واأل هار لباية الدرجة الرابعة بما في ذلك القائمين باإلدارة وأعضاء مجلس املديري -           

القائمون باإلدارة وأعضاء مجلس املديرين، أو مجلس املراقبة وأاوا  القائمين باإلدارة وأعضاء مجلس املديرين أو مجلس  -          

( رأس 5/50( رأس ماة الشركة، أو إذا كانمل هذ  الشركة نفسها تملك عشر )5/50املراقبة للشركات التي تملك عشر )

 الشركات.ماة هذ  

أاوا  األشخاه الذين يتحصلون بحكم نشا  دائم غيل نشا  مندو  الحسابات أجرا أو مرتبا، إما من القائمين  -

 باإلدارة أو أعضاء مجلس املديرين أو مجلس املراقبة.

من األشخاه الذين منحتهم الشركة أجرة بحكم و ائث غيل و ائث مندو  الحسابات في أج  امسة سنوات ابتداءا  -

 إيهاء و ائفهم.

األشخاه الذين كانوا قائمين باإلدارة أو أعضاء في مجلس املراقبة أو مجلس املديرين في أج  امسة سنوات ابتداءا من  -

 تاريج إيهاء و ائفهمأ.
 .55محمد  الل بك، املرجع السابق، ه  - 17
 .335إلياس نا يث، املرجع السابق، ه  - 18
 .389ق، ه إلياس نا يث،املرجع الساب - 19
منه املدة بشهر تبدأ من تاريج إيداع تقرير الخ لاء، وهي كذلك شهر في القانون املصري  9حدد القانون التجاري اللبناني في املادة  - 20

 35/3تفتدء من قف  با  اإلكتتا ، أو انتهاء املوعد املحدد للمشاركة، أو تقديم تقرير بتقويم الحصص العينية أيهما أقر  )املادة 

 منالقانون املصري(. 

 من القانون التجاري الجزائري. 500املادة   -21 
22 - Jacque Mestre , Droit commercial, 24emeédition, L.G.D.J, Paris, 2000, p 736. 

سهم، وما دام أنه ل   سهم  وت، فإنه   يمكن ل   مكتتا في ك  األحواة أن  5000فمثال إذا كان العدد اإلجمالي لصسهم  - 23  

 من العدد اإلجمالي لصسهم.  %6سهما، إذ   يمكن تجاوا نسبة  60 وتا ولو كان عدد أسهمه أكثل من  60يتجاوا 

 األمور كما هو الحاة بالنسبة للموافقة على تقويم الحصص العينية كما سنلى  حقا.قد يترلا القانون أغلبية اا ة في بع   -24 

 .الجزائري من القانون التجاري  558/3املادة   -25 

 من القانون التجاري الجزائري. 503/3،3املادة  -26 
 .86تاريج، هعلي حسن يونس، النةام القانوني للقراع الخاه والقراع العام، دار الفكر العردي، بدون  -27

 من القانون التجاري. 508املادة  -28 

 من القانون التجاري الجزائري. 689املادة  -29 

 من القانون التجاري الجزائري. 508/3املادة  -30 

 .53،ه 5955أبو ايد ر وان، الشركات التجارية، الجزء األوة، دار الفكر العردي، القاهرة،  -31 

 353ه الياس نا يث، املرجع السابق، -32 

 من القانون التجاري الجزائري. 505/8املادة  -33 
 من القانون التجاري الجزائري. 693و  698/5ااا املادة  34
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 من القانون التجاري الجزائري. 500/3املادة   -35 

 من القانون التجاري الجزائري. 500/3املادة  -36 
37  -G.Ripert, R. Roblot , op.cit , p1093 

من الالئحة التنفيذية، على أن الجمعية  38السابق الذكر فقد نص  راحة في املادة  5955لسنة  569املصري رقم أما القانون  -38 

التأسيسية تختار أمينا للسر، وجامعي أ وات، ويحرر أمين السر محضرا يتضمن نصا  الحضور، واال ة للمناقشات، وما يحدث 

وات املوافقة وغيل املوافقة بالنسبة إلى ك  قرار على حدى، وكذلك ك  ما يرلا أ ناء اإلجتماع، وما يتخذ من قرارات، وعدد األ 

الحا رون إ باته في املحضر، كما ت ج  أسماء الحضور من املكتتبين، وأيحا  الحصص في تج  ااه وال ج  املشار إليهما 

 ل   من رئيس الجلسة، وأمين السر، وجامعي األ وات.

 قائمة املراجع :

 تب:فئة الت    

 .5955دار الفكر العردي، القاهرة، أبو ايد ر وان، الشركات التجارية، الجزء األوة، ااااااا  5

 .3000الشركة املبفلة، بدون ناشر، إلياس نا يث، موسوعة الشركات التجارية، الجزء السابع، تأسيس اااااا  3

 .5989األوة، الربعة األولى، محمد  الل بك، شركات املساهمة، مربعة جامعة فهاد ااااااااا  3

 .3008نادية فضي ، شركات األمواة في القانون الجزائري، ديوان املربوعات الجامعية، الجزائر، اااااااا  8

 .علي حسن يونس، النةام القانوني للقراع الخاه والقراع العام، دار الفكر العردي، بدون تاريجااااااا  6

 .5999ث، الشركات التجارية، دار الصفاء،عمان، غراشة أحمد عبد اللرياااااااا  5

 .5995فليح العبيدي عباس مراوي، اإلكتتا  في رأس ماة شركة املساهمة، مكتبة دار الثقافة، عمان، اااااااااا  5

   5ااااا   Paris, 2000.édition, L.G.D.J, eme, Droit commercial, 24 Jacque Mestreا                                            

        .G.Ripert et R.Roblot, traite de droit commercial, 17eme édition, Tome1, L.G.D.J,Paris, 1998ااااااا 9  
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   ملخص:

شكلت األسرة اهتماما دوليا ملحوظا خصوصا في ظل تزايد مختلف املؤثرات التي تزعزع          

استقرارها باعتبارها اللبنة األساسية في تكوين املجتمعات الدولية ولذا دأبت هذه األخيرة على انتهاج 

ه املشاكل نمو السبل الكفيلة بمجابهة املشاكل و العقبات التي تضرب كيان األسرة ،ولعل أبرز هذ

ظاهرة العنف األسري و ما انجر عنها من عواقب طالت األسرة و املجتمع معا، نتيجة ملا يتولد عنه 

من انحرافا سلوكية و إجرامية لدى األفراد مما سيتسبب في تفكك النسيج االجتماعي وبالتالي يجعل 

 املجتمع عرضة للخلل االجتماعي.

ه ـــوي سلطتــه القـي الذي يظهر فيـمط من أنماط السلوك العدوانـري نـــاألسر العنف ـــــإذ يعتب         

ى الضعيف لتسخيره في تحقيق أهدافه و أغراضه الخاصة مستعمال وسائل العنف ـــه علـــوقوت

 ل األقوى  في األسرة ضد أحد أفرادها أو األفراد اآلخرين.ــي يصدر من قبــوبالتال

هذه الظاهرة وبيان ـة للتصدي لـجهود الدوليـط الضوء على الـــثنا هذا تسليحـي بــــولذا سنحاول ف

 العنف األسري. الحد منفي  اإلسالميةالشريعة  إسهامات

 الشريعة اإلسالمية.-االتفاقيات الدولية-العنف-األسرة:  الكلمات املفتاحية

Abstract:   

The family formed a remarkable international interest, especially in light of the  
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increasing various effects that destabilize it, as it is the basic building block in 

the formation of international societies. Therefore, the latter has consistently taken 

ways to confront the problems and obstacles hitting the family entity. One of the 

consequences for the family and society together, as a result of the behavioral and 

criminal deviations it generates among individuals, which will cause the 

disintegration of the social fabric and thus make society vulnerable to social 

imbalance. 

   As domestic violence is considered a type of aggressive behavior in which the 

strong man shows his authority and power over the weak to harness him in 

achieving his own goals and purposes using the means of violence and thus issued 

by the strongest in the family against one of its members or other individuals. 

  Therefore, in our research, we will try to shed light on international efforts to 

address this phenomenon and explain the contributions of Islamic law to reducing 

domestic violence.. 

key words: Family - Violence - International Agreements - Islamic Sharia. 

 مقّدمة: 

يتسبب العنف األسري في زعزعة استقرار املجتمع ملا يتكبده من آثار وخيمة في وسط األسرة    

في تكوين املجتمع حيث يؤدي إلى تفكك األسرة و يعدم الثقة بين أفرادها ملا باعتبارها اللبنة األولى 

يوقعه من إيذاء جسدي ونفس ي على الضحية ،وتعود أسباب العنف األسري إلى دوافع عدة لعل 

أبرزها غياب ثقافة الحوار بين الزوج و الزوجة و األبناء،وقد تعود إلى الظروف االجتماعية و 

 ن غياب الوازع الديني قد يؤثر في العالقات األسرية مما يؤدي إلى تفش ي الظاهرة.االقتصادية ،كما أ

بأنه:" كل سلوك يصدر في  2002ويعرف العنف األسري حسب منظمة الصحة العاملية عام          

إطار عالقة حميمية ويسبب أضرارا أو آالما جسمية أو نفسية أو جنسية ألطراف تلك العالقة  

لزوج تجاه زوجته وعنف الزوجة تجاه زوجها وعنف الوالدين تجاه األوالد و ويشمل عنف ا

 1بالعكس."

وتتعدد أشكال العنف األسري من أشدها و املتمثل في العنف الجسدي ومن صوره: الضرب،شد    

الشعر، الصفع،املسك بعنف،اللكم، الحرق،الخنق...إلى العنف النفس ي و املتمثل في السب و الشتم 

ات النابية كاالتهام و التخويف اإلهمال عدم تقدير الذات.إلى العنف الجنس ي وهو االستدراج والعبار 

بقوة والتهديد إما لتحقيق اتصال جنس ي أو استخدام املجال الجنس ي في اإليذاء كالتحرش و الهجر 

 2من قبل الزوج،استخدام العبارات الجنسية أو املالمسة بقصد اإلشباع الجنس ي.
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حال هذه الظاهرة وما انجر عنها من عواقب طالت األسرة و املجتمع معا كان لزاما إيجاد ونظرا الستف

ضوابط وحلول للحد من الظاهرة وهو األمر الذي حذا باملجتمع الدولي إلى محاولة تطويق العنف 

 األسري بعقد العديد من املؤتمرات.

سري وأوجدت لها حلوال أقل ما يقال عنها والشريعة اإلسالمية  تناولت هي األخرى ظاهرة العنف األ     

أنها كانت وقائية  قبل أن تكون عالجية وهو ما تجلى في العديد من اآليات و األحاديث النبوية التي 

 تنبذ العنف وتدعو إلى الرحمة والرفق.

ولعل ذلك ما شجعنا لتناول موضوع العنف األسري من وجهة نظر املواثيق الدولية و الشريعة     

متبعين في ذلك املنهج الوصفي في تناول مختلف جوانب العنف سالمية النتمائنا العقائدي لها .اإل 

التعقيب على وجهة األسري في  تلك املواثيق و املنظور اإلسالمي للعنف املنزلي ،و املنهج التحليلي في

 نظر كل منهما  في تناولهما لهذه الظاهرة  

هل عالجت املواثيق و االتفاقيات الدولية ظاهرة العنف األسري بطريقة  :و السؤال املطروح هنا

 وما مدى تطابقها و النظرة اإلسالمية للعنف األسري؟ كفيلة للحد منها؟

 لإلجابة على هذه اإلشكاليةارتأينا تناولها في خطة البحث التالية:

 محدودية الجهود الدولية للحد من العنف األسري املبحث األول:    

 املطلب األول: املعالجة الضيقة للعنف األسري في املواثيق الدولية   

 حصر املواثيق الدولية للعنف األسري في فئات محددة في األسرةاملطلب الثاني:   

 النظرة الشمولية للشريعة اإلسالمية للعنف األسري املبحث الثاني :    

 ري لدى جميع أفراد األسرةنبذ الشريعة اإلسالمية للعنف األس املطلب األول:   

 املطلب الثاني : تعارض الشريعة اإلسالمية مع املواثيق الدولية في مفهوم العنف األسري.   

 املبحث األول:محدودية الجهود الدولية للحد من العنف األسري 

تتذرع املواثيق الدولية بأن أكثر املتضررين من العنف األسري هم فئة األطفال و النساء ولذا 

خصتهما بعناية خاصة وتعددت املواثيق العامة التي تعنى بهما أوردت جملة من الحقوق إضافة إلى 

 املواثيق الدولية الخاصة وهو ما نتناوله في املطلبين املواليين.

 املطلب األول: املعالجة الضيقة للعنف األسري في املواثيق الدولية العامة

يــــة واإلقليميــــة مشــــكلة العنــــف األســــري بصــــفة محتشــــمة حيــــث تناولــــت املواثيــــق الدوليــــة بشــــق ها العامل

 حصرته في فئات دون أخرى .

 الفرع األول: العنف األسري في املواثيق العاملية
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يعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من أولى :43113اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  أوال

عضاء  في األمم املتحدة /حيث تضمن نصوصا املواثيق الحائزة على تأييد شبه جماعي من الدول األ 

عامة شملت جميع الدول فأصبح من القواعد العامة في القانون الدولي حيث حاز على الصفة 

العاملية لحقوق اإلنسان بمصادقة جميع دول العالم عليه وقد جاءت مواده عامة دون إشارة 

في الكرامة و الحقوق بين الناس وأن  صريحة إلى العنف األسري وكل ما تضمنته النص على املساواة

 4يعاملوا بعضهم بروح اإلخاء.

وهو ما يشير ضمنا إلى نبذ العنف بجميع أشكاله بما فيه العنف األسري كما أكدت املادة الثانية منه 

على حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات دون أي تمييز يعود سببه إلى العنصر اللون أو الجنس 

املعاملة القاسية و التعذيب من ضروب العنف األسري فقد حظرت املادة الخامسة منه ،وملا كانت 

 5إخضاع أي أحد ملثل هذه املعاملة.

أحد ضروب العنف التي حظرتها املادة  6و يعتبر االستعباد الجنس ي والحمل و اإلجهاض القسري      

أو استعباده،ويحظر الرق و االتجار الرابعة من ذات امليثاق بنصها على أن :" اليجوز استرقاق أحد 

 بالرقيق بجميع صورهما" 

وباستقراء مواد هذا امليثاق نجد أنها رغم عموميتها وشموليتها لغالبية حقوق الفرد إال أنها  غضت      

الطرف عن حماية األسرة باعتبارها عماد املجتمع وكل ما احتوته مجرد عموميات تولي عناية 

 7في األسرة.باإلنسان بصفته فردا 

تعتبر هذه االتفاقية املصدر الرسمي و القانوني العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية : ثانيا  

عضو دون  601بحيث تم إقراره بأغلبية  61/62/6611للحقوق،اعتمدته الجمعية العامة في 

 معارضة.

و الدولة في حماية وقد خصت هذه االتفاقية لألسرة مادة وحيدة تضمنت واجب املجتمع      

األسرة،كما أقرت الحق للرجل و املرأة في تكوين أسرة برضا الطرفين دون أي إكراه ،مع كفالة الدول 

األطراف في االتفاقية اتخاذ التدابير املناسبة لضمان مساواة الزوجين في الحقوق و الواجبات وكذا 

لى املجتمع وعلى الدولة اتخاذ تدابير . ولكل ولد دون أي تمييز حق على أسرته و ع8حماية األوالد

من  22الحماية التي يقتض ها كونه قاصرا وتسجيله فور والدته وإعطائه اسما وهو ما تضمنته املادة 

 االتفاقية سالفة الذكر.

اعتمدته الجمعية العامة في   :9ثالثا العهد الدولي للحقوق االقتصادية و االجتماعية       

عهد في مادته العاشرة على وجوب منح األسرة أكبر قدر ممكن من الحماية نص هذا ال 61/62/6611

و املساعدة ،بحيث تقوم على الرضا املتبادل بين األطراف املعنية دون أي قسر أو إكراه .وتجعل 
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االتفاقية تثقيف األطفال القاصرين حقا أساسيا من حقوق األسرة،وتوجب الفقرة الثانية من ذات 

ير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده ،أما الفقرة الثالثة املادة وجوب توف

فقد نصت على وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لجميع األطفال من جرائم األحداث  

 10واالستغالل االقتصادي و االجتماعي.

ثيقته الختامية على إدانة حرص هذا املؤتمر في و  4331رابعا مؤتمر السكان و التنمية في القاهرة 

العنف املوجه ضد املرأة وبشكل خاص االغتصاب تجارة األطفال من أجل الدعارة العنف الجنس ي 

 بكل أنواعه

 الفرع الثاني:العنف األسري في املواثيق اإلقليمية

تناولت هذا بالنسبة للمواثيق العاملية ،وما يمكن قوله في هذا الصدد أنه حتى املواثيق اإلقليمية 

 العنف األسري ولو ضمنيا ولعل أبرزها:

و امللحقة  6690املبرمة في نوفمبر  أوال: االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية:

بخمس بروتوكوالت من بين ما تضمنته تحريم التعذيب وكل املعامالت وكل العقوبات غير اإلنسانية 

 ..أو املهنية ،حق الزواج وتكوين أسرة.

: والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 4393ثانيا: االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان املبرمة سنة 

من جملة ما تضمنت حق الفرد في املعاملة اإلنسانية الكريمة و الحق في الخصوصية  61/00/6601

 وحرية االعتقاد و الديانة.

والذي دخل حيز النفاذ في  661011املبرم سنة  ثالثا: امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب :

،فإضافة إلى ماتضمنه هذا امليثاق من حق الفرد في احترام كرامته وحظر أشكال  6611أكتوبر 

امتهانه واستبعاده خاصة االسترقاق و التعذيب بكافة أنواعه و املعاملة الوحشية أو الالإنسانية أو 

 12املذلة 

على إلزام الدول بمساعد األسرة في أداء رسالتها لحماية األخالقيات و  61فقد أشار امليثاق في مادته 

القيم التقليدية في املجتمع وكذا القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة وكفالة حقوقها وحقوق 

الطفل،وما يالحظ على نص املادة أنه تناول فئة أخر من األسرة وهي فئة املسنين واملعوقين والتي 

 . 13ي املواثيق سالفة الذكركانت مغيبة ف

صدر عن الدول األعضاء تضمن مبادئ إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم : رابعا:

تحرم العنف ضد اإلنسان وتدعو املجتمع إلى حماية هذه الحقوق األساسية ذات الصلة بمحاربة 

 العنف ضد املرأة*
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لبدني و النفس ي و أي نوع من املعامالت على تحريم تعريض أي إنسان للعنف ا 20وتنص املادة 

 القاسية أو املنافية للكرامة اإلنسانية.

يعد  69/00/2001: و الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 0221امليثاق العربي لحقوق اإلنسان : خامسا

هذا امليثاق وثيقة هامة لحماية املرأة العربية من جميع أشكال العنف حيث نص على املساواة 

 ع الرجل وحظر أشكال العنف ضدها وحث الدول على اتخاذ التدابير لضمان حمايتها*.الفعلية م

ما يمكن قوله هنا أن هذه املواثيق وإن أشارت في بعض موادها على حظر التمييز والعنف ولو      

بصفة محتشمة إال أنها لم تؤكد صراحة على مفهوم العنف و بالخصوص العنف األسري وسبل 

 ماية منه.الوقاية و الح

 املطلب الثاني:حصر املواثيق الدولية للعنف األسري في فئات محددة في األسرة

تزايد االهتمام الدولي بظاهرة العنف بمختلف أشكالها نظرا لتفاقمها واستفحالها خصوصا تجاه 

الفئات الضعيفة في األسرة ولذا فإن أغلب االتفاقيات الدولية جاءت مشحونة بمبادئ ومواد تحمي 

فئتين اعتبرتهما أكثر عرضة للعنف األسري تمثلت في كل من األطفال والنساء على أساس أنهما 

الفردين األضعف في األسرة.بالنظر لإلحصائيات املخيفة و التي تنبئ عن تفاقم ظاهرة العنف األسري 
لي إلى عقد ،ولذا تعالت النداءات إليجاد آليات للتصدي للعنف األسري ،وهو ما حذا باملجتمع الدو 14

 العديد من املؤتمرات و االتفاقيات الدولية نستعرض أهمها في اآلتي: 

 الفرع األول:بالنسبة للطفل:

أين تم إصدار مبادئ أساسية تضمنت  6620يرجع االهتمام بحقوق الطفل بشكل عام إلى سنة 

بأفضل ما بعض النصوص املتعلقة بحقوق الطفل ،ومما تضمن في ديباجته أن البشرية مدينة 

عندها لألطفال دون أي تمييز قائم على أساس العرف الدين العقيدة أو املذهب أو الجنسية كما 

نص املبدأ الرابع منه على ضرورة حماية الطفل من جميع أشكال سوء االستغالل و املعاملة 

دون مضمون ،إال السيئة.إال أنه وباندالع الحرب العاملية الثانية فقد هذا اإلعالن قيمته و أصبح من 

 6696أنه مهد لظهور إعالن األمم املتحدة لحقوق الطفل لعام 

و التي لم يكن لها  6699لتلي هذه املبادئ اعتماد الجمعية العامة لألمم املتحدة حقوق الطفولة عام 

ة هي األخرى  أي أثر قانوني إلى أن أقرت اللجنة االجتماعية و اإلنسانية و التعاونية للجمعية العام

،وقد نص هذا اإلعالن في ديباجته على ضرورة  20/66/669615اإلعالن العالمي لحقوق الطفل بتاريخ 

توفير الحماية للطفل و العناية الخاصة به و االعتراف بحقوقه سواء من قبل والديه أو من 

 16الغير،وكذا على السلطات املحلية و الحكومات القومية باتخاذ تدابير تشريعية 
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تصريح اإلعالن بضرورة حماية الطفل من العنف األسري إال أن مبادئه العشرة تضمنت ورغم عدم 

وجوب تمتعه بجميع حقوقه دون تمييز كما حث على ضرورة منحه الحب و التفهم في جو يسوده 

الحنان و األمن املعنوي و املادي وكذا حمايته من جميع صور القسوة و اإلهمال و االستغالل وكذا 

 .17هاالتجار ب

وما يالحظ على هذا اإلعالن أنه قدوسع من نطاق الحماية إذ كانت في السابق يعترف بها منذ والدة 

 اإلنسان إال أن هذا اإلعالن تعداها إلى مرحلة ما قبل الوالدة.

وتتويجا للجهود الدولية في مجال حقوق الطفل عموما تم التصديق على اتفاقية حقوق الطفل في      

،وتتكون هذه  26وفقا للمادة  666018التي دخلت حيز النفاذ في الثاني من سبتمبر  و 20/66/6616

مادة تضمنت في مجملها معظم الحقوق األساسية للطفل ،فقد أشارت في ديباجتها  92االتفاقية من 

 على إيالء االهتمام باألسرة باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو و رفاه جميع

األفراد وبخاصة األطفال وبمنحها املساعدة و الحماية الالزمتين للنهوض بمسؤوليتها داخل املجتمع 

ونظرا للدور البارز لألسرة فقد أكدت الديباجة على ما جاء في املادة العاشرة من العهد الدولي 

رة توفير السعادة .كما أقرت بضرو 19للحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و التي سبق تناولها

و املحبة و التفاهم للطفل حتى تترعرع شخصيته ترعرعا كامال ومتناسقا وذلك ال يتأتى إال في ظل 

أسرة خالية من أشكال العنف و املعاملة الالإنسانية .وأوجبت املادة التاسعة عدم فصل الطفل عن 

 20أو إهمالهما له. والديه إال في حالة املصالح الفضلى له، كحالة إساءة الوالدين له

من ذات االتفاقية  66ونجد إشارة صريحة لضرورة حماية الطفل من أشكال العنف األسري في املادة 

و إن لم يرد اللفظ صريحا ،إال أن املادة قد عددت مختلف أنماط العنف األسري التي قد يتعرض لها 

،املعاملة املنطوية على إهمال ،أو  الطفل في كنف والديه من اإلساءة البدنية أو العقلية أو اإلهمال

إساءة املعاملة أو االستغالل ،اإلساءة الجنسية ،وذلك بحث الدول األطراف باتخاذ جميع التدابير 

التشريعية و اإلدارية و االجتماعية و التعليمية املناسبة التي تكفل للطفل الحماية من العنف 

 .21األسري 

لتي أثبتها الواقع املعاش من تشغيل القصر خصوصا في األعمال ونظرا لتزايد نسبة عمالة األطفال و ا

الشاقة ولعل مرد ذلك إلى أسباب منها ما يتعلق باألسرة منها:املستوى الثقافي املتدني لألسرة والتي قد 

تعتبر التعليم ال جدوى منه،ارتفاع الفقر في العديد من األسر مما يضطر الطفل للخروج للحياة 

أهله ،أو قد يرجع إلى إجبار ذويه على العمل إلعالتهم،التفكك األسري الناتج عن  العملية ملساعدة

الطالق مما يدفع الطفل للعمل لتوفير حاجياته األساسية في حال التخلي عنه،زيادة عدد أفراد 

 22األسرة األمر الذي يزيد معه األعباء املادية و التي تضطر الطفل لاللتحاق بسوق العمل 
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ترفت الدول األطراف بحق الطفل بحمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء األعمال لذلك فقد اع

الخطيرة و الضارة بصحته أو بنموه البدني ،العقلي، الروحي،املعنوي،االجتماعي،ولذا فقد ألزمت 

الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بهذه الحماية كتحديد العمر  األدنى لاللتحاق بالعمل ووضع نظام 

ناسب لساعات العمل وظروفه،وكذا فرض عقوبات أو جزاءات مناسبة لضمان تنفيذ االتفاقية م

 .23بفعالية

ومن مظاهر سوء معاملة الطفل والتي قد تنطوي على أعمال عنف االعتداء و االستغالل الجنس ي 

 24.الذي قد يتعرض له الطفل داخل محيطه األسري من طرف األب،األم،اإلخوة،األعمام،األخوال..

من االعتداءات الجنسية التي حصلت في أماكن كان يفترض أن تكون  12وتشير اإلحصائياتإلى أن 

من الفارين من  10من املتعدين أشخاص من املفترض أن يكونوا في موضع ثقة الطفل و 00آمنة.و

 منازلهم يشيرون إلى أن االستغالل الجنس ي هو العامل األساس ي بل في هروبهم ،كما تشير أغلب

الدراسات في الدول العربية  إلى تفش ي االستغالل في الوسط األسري بحيث أظهرت أن عددا كبيرا من 

 .25األطفال قد اعتدي عل هم من قبل أقربائهم 

وبالنظر لهذه النسب الكبيرة فقد كان لزاما على الدول إيالء اهتمام كبير ملحاربة هذه املشكلةسواء     

و ما ظهر في اتفاقية حقوق الطفل التي أوجبت على الدول اتخاذ في الوسط األسري أو غيره وه

 .26اإلجراءات الالزمة الوطنية و الثنائية و املتعددة األطراف ملنع جميع أشكال االستغالل الجنس ي

 6616وقد لقي هذا املوضوع اهتمام األسرة الدولية وذلك بإرفاق اتفاقية حقوق الطفل لعام 

يع األطفال و استغالل األطفال في البغاء و املواد اإلباحية ،وإن لم ينص ببروتوكول إضافي يتعلق بب

على االستغالل الجنس ي في األسرة إال أنه يفهم من ذلك أي أعمال استغالل جنس ي سواء في األسرة 

 . 27أوفي غيرها من األوساط كاملدرسة والشارع

 الفرع الثاني بالنسبة للمرأة:    

رغم التقدم الكبير الذي أحرزته األمم املتحدة في مجال الحقوق و الحريات ،إال أن ظاهرة العنف 

بقيت منتشرة ولعل التظاهرات املنظمةمن قبل الجمعيات النسوية و املنددة باغتيال الناشطات 

افاييل ر في جمهورية الدومينيكان على يد الديكتاتور  29/66/6610في  األخوات ميرابالالسياسيات 

 .28مطالبة بجعل هذا اليوم يوما عامليا للتنديد بالعنف ضد املرأة  تروخيلو

 ومن بين اإلعالنات التي عنيت باملرأة :

:صدر بالتعاون بين اللجنة  4397إعالن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  -6

الخاصة بوضع املرأة واللجنة الفرعية الثالثة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة ،وافقت عليه 
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مادة تضمن املساواة بين الجنسين)الرجل  66،وتتكون من  00/66/6610هذه األخيرة باإلجماع بتاريخ 

 .29و املرأة( في جميع الحقوق دون تمييز

الحقوق:حق املرأة في اختيار زوجها بملء إرادتها،وعدم تزويج برضاها الحر  ومن ضمن هذه

التام،التساوي مع الرجل في الحقوق أثناء قيام الزواج وعند حله،اعتبار زواج الصغار وخطوبة 

 .30الفتيات غير البالغات من ضروب العنف األسري وهو ما حظره اإلعالن

تدابير املناسبة ملكافحة جميع أنواع االتجار باملرأة منه على ضرورة اتخاذ ال 1وحثت املادة 

وبغائها،غير أن ذات املادة لم تنص على االتجار الوارد من الوسط األسري وإنما ورد بصفة عامة مما 

 يفهم منه شموله أيضا بهذه املادة واعتباره من أشكال العنف األسري.

:املعتمدة بموجب قرار 437331ة لعام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأ -2

أكدت هذه االتفاقية على ما  60/62/6606املؤرخ في  02/610الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

جاء في املواثيق الدولية السابقة و املتعلقة بحقوق اإلنسان،من تأكيد على املساواة بين الرجل و 

 .32املرأة في الحقوق دون تمييز

التفاقية يالحظ أنها لم تتطرق ملسالة العنف بصورة صريحة وواضحة إال أن اللجنة واملتصفح ملواد ا

أن العنف ضد املرأة :"يشمل  6662لسنة  66املعنية بالتقيد بهاته االتفاقية أوضحت في توصيتها رقم 

ترسخ االتجاهات التقليدية التي تضع املرأة في مرتبة أدنى من الرجل وتحددها باألدوار النمطية التي 

املمارسات املنتشرة التي تستخدم العنف و اإلكراه.ومن ذلك العنف األسريواإلساءات األسرية و 

.وكانت 33الزواج القسري،والقتل املتعلق بالبائنة،أي املهر والعنف باستعمال األسيد،وختان البنات"

طراف أن تدرج بشأن العنف ضد املرأة أوصت ف ها األ  6616عام  62سابقا قد أصدرت التوصية رقم 

في تقاريرها معلومات تخص تشريعاتها النافذة واملتعلقة بحماية املرأة من كافة أشكال العنف اليومي 

بما في ذلك العنف الجنس ي داخل األسرة والتحرش الجنس ي في العمل،وكذا التدابير األخرى املتخذة 

االعتداء و اإليذاء، بيانات  الستئصال هذا العنف،وجود خدمات مساندة للنساء الالتي يقعن ضحايا

 .34إحصائية عن كافة أنواع العنف املمارس و النساء ضحايا العنف

:واملعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد املرأة -0

القضاء  .أكد هذا اإلعالن في ديباجته على دور اتفاقية20/62/6660املؤرخ في  602/21املتحدة رقم 

على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في القضاء على العنف ضد املرأة و الذي يشكل عقبة أمام 

تحقيق املساواة والسلم كما يشكل انتهاكا لحقوق املرأة األساسية ملا يفرضه من تبعيتها للرجل،وقد 

منتشرة تتخطى حدود جاء في الديباجة أيضا أن العنف ضد املرأة سواء في األسرةأو املجتمع ظاهرة 



 

 نعيمة مايدي          مراد قريبيز 
 

388 

الدخل و الطبقة والثقافة ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه وهذا بناء على 

 .22/09/6660املؤرخ في  69/6660من مرفق قرار املجلس االقتصادي و االجتماعي  20الفقرة 

املؤرخ في  61/6666ومن ضمن ما جاء في الديباجة اإلشارة إلى قرار املجلس االقتصادي و االجتماعي 

 35والذي يوص ي بوضع إطار لصك دولي يتناول صراحة قضية العنف ضد املرأة. 00/09/6666

ونتيجة لذلك فقد جاء اإلعالن إلعطاء تعريف للعنف ضد املرأة والذي تناولته املادة األولى منه 

أذى أومعاناة  بأنه :"أي فعل عنيف تدفع به عصبية الجنس وتترتب عليه ،أويرجح أن يترتب عليه

للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا 

القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أوالخاصة" وفي 

 العبارة األخيرة إشارة إلى األسرة.

قرتها األولى أشكال العنف األسري و التي جاءت على سبيل املثال بينما عددت املادة الثانية في ف

كالعنف البدني والجنس ي و الضرب والتعدي الجنس ي على أطفال األسرة اإلناث ،العنف املتصل 

باملهر،اغتصاب الزوجة ،ختان اإلناث وغيره من املمارسات التقليدية املؤذية للمرأة ،والعنف غير 

 االستغالل.الزوجي والعنف املرتبط ب

ولحماية املرأة من أشكال العنف األسري فقد حثت االتفاقية األطراف على ضرورة إيجاد نهج      

وقائية وتدابير قانونية وسياسية وإدارية وثقافية تفي بهذا الغرض من ضمنها وضع جزاءات جنائية 

نف ،إضافة إلى إجراء مدنية أو جزاءات عمل إدارية بحق من يصيبون من النساء بأضرار بإيقاع الع

األبحاث واإلحصائيات خصوصا فيما يتعلق بالعنف األسري،وفيما يخص النساء املعرضات للعنف 

 36فقد نوهت االتفاقيةإلى تقديم املساعدة لهن كتأهيلهن،تقديم املساعدة الصحية وإعالتهن....

زيادة على كونه يشكل  وبذلك يشكل هذا اإلعالن مرجعية مشتركة في محاربة العنف ضد املرأة     

 .37التزاما معنويا للبلدان املوقعة عليه

عقد املؤتمر الثاني للمرأة في كوبنهاجن الذي اعتمد قرارا بشأن العنف األسري ،ودعا  6610وفي 

 املؤتمر إلى وضع برامج للقضاء على العنف ضد النساء و األطفال .

ى بالعنف ضد املرأة من ضمنها املؤتمر العالمي ليلي بعد ذلك عقد العديد من املؤتمرات التي تعن   

الرابع الخاص باملرأة في بكين تضمن دعوة الدول إلدانة العنف ضد املرأة و االمتناع عن التذرع بأي 

عرف ،أوتقليد أو اعتبار ديني للتحلل من التزاماتها.املالحظ على هذه الدعوة إشارة صريحة للتحلل 

 و األعراف التي سارت عل ها الشعوب منذ األزل . من القيم الدينية و العقائدية
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 29قررت فيه جعل يوم  92/602صدر قرار هيئة األمم املتحدة تحت رقم  60/62/6666وفي     

 .38نوفمبر من كل سنة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة

لثالث في نيروبي عقد مؤتمر لتقويم التقدم املنجز في تطبيق مؤتمر املرأة ا 69/01/2001وفي 

فقد جاء هذا املؤتمر للتعرف على االستراتيجيات املحققة ومناهج عمل بيجن بعد مرور  6619لسنة

سنوات و الذي التزمت بموجبه الدول األطراف بإعداد استراتيجيات وطنية وفقا ملحاور بيجن وما  9

لتنمية والسالم في القرن املساواة بين الجنسين و ا 2000تم تحقيقه منها تحت شعار املرأة عام 

 .39الحادي و العشرين

الذي أكد على تعزيز املساواة بين الجنسين  2000وفي إفريقيا عقد بروتوكول حقوق املرأة لعام     

للقضاء على العنف و تعديل األدوار االجتماعية النمطية للتقليل من املمارسات التقليدية الضارة 

البروتوكول قد وسع التعريف الوارد في اإلعالن املتعلق بالقضاء على  باملرأة و امللفت لالنتباه أن هذا

 .40العنف ضد املرأة بإضافة العنف االقتصادي

أما عربيا فقد نالت قضايا العنف ضد املرأة اهتمام العديد من املواثيق واإلعالنات العربية     

قوق اإلنسان،حيث تضمن الخاصة بحماية حقوق اإلنسان كمساهمة للجهود البشرية في حماية ح

 عدة مبادئ تحرم العنف ضد

اإلنسان وتلزم الدولة واملجتمع بحماية هذه الحقوق ،هذا باإلضافة إلى امليثاق العربي لحقوق 

 .41اإلنسان والذي دعا إلى املساواة بين الجنسين في الحقوق و الواجبات والكرامة

و اإلعالنات إال أن ظاهرة العنف األسري التزال  ما يمكن مالحظته هنا رغم هذا الزخم من املواثيق    

متفشية خصوصا لدى املجتمعات الغربية التي دعت للمساواة التامة بين الرجل و املرأة دون مراعاة 

للفوارق بينهما و األخطر من ذلك دعوة هذه املواثيق للتحلل من القيم و العادات و العقائد للتذرع 

نف ،ناهيك عن تغاض ها عن بقية الفئات التي تتكون منها األسرة ككبار بحماية املرأة و الطفل من الع

السن ،الخدم وتركيزها على فئة األطفال و النساء فقط،واليمكننا أن نغفل أن كل من هاتين الفئتين 

قد تمارس هي األخرى العنف ضد بقية األفراد وليس شرطا أن يماس ضدها ،فهل سارت الشريعة 

 كان لها موقف آخر؟ بنفس هذا املنحى أم

 املبحث الثاني:النظرة الشمولية للشريعة اإلسالمية للعنف األسري 

عني اإلسالم باألسرة ودعا إلى الحفاظ عل ها وحماية أفرادها وشرع لهم حقوقا وواجبات لضمان 

سالمتها من املشكالت الداخلية والتي يعتبر العنف األسري أكبر ما يؤرقها ولدا اتصفت أحكامه 

 شمولية رغم تعارضها مع املواثيق الدولية السابق ذكرها.بال
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 املطلب األول:نبذ الشريعة اإلسالمية للعنف األسري لدى جميع أفراد األسرة

نبذ الدين اإلسالمي العنف بكافة أنواعه بما فيه العنف األسري إذ حث على التسامح والرحمة 

تعالى:" وأن تعفوا أقرب للتقوى وال تنسوا الفضل" والرفق و التحلي باألخالق الحسنة مصداقا لقوله 

،وقد حرصت الشريعة اإلسالمية على التأكيد على نبذ العنف واالعتداء مهما كان 200البقرة اآلية 

شكله ومن ذاك قوله تعالى :"قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى و هللا غني حليم" البقرة 

صلى هللا عليه و سلم:" ولو كنت فضا غليظ القلب النفضوا من  وقوله في خصال الرسول  210اآلية 

 . 696حولك"آل عمران اآلية 

ولضمان استمرارية األسرة فقد فرضت الشريعة اإلسالمية على أفرادها حقوقا وواجبات يتوجب 

درجة  القيام بها منها ما يتعلق بالزوجين لقوله تعالى :"ولهن مثل الذي عل هن باملعروف وللرجال عل هن

،فعلى الزوجة طاعة زوجها طاعةغير عمياء لقوله صلى هللا عليه  211وهللا عزيز حكيم"البقرة اآلية 

وسلم :"ال طاعة ملخلوق في معصية الخالق"،كما يتعين عل ها صيانة عرضه في غيابه لقوله 

يتها ملن يكره ،وعدم اإلذن بالدخول لب02تعالى :"قانتات حافظات للغيب بما حفظ هللا"النساء اآلية 

الزوج ،لقوله صلى هللا عليه وسلم :"ال يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه،وال تأذن في بيته 

إال بإذنه"،ويتوجب عل ها كذلك استئذانه قبل الخروج من البيت وإال لعنتها املالئكة لحديثه صلى هللا 

ها إال بإذنه ،فإن فعلت لعنتها مالئكة عليه وسلم :"من حق الزوج على الزوجة أن ال تخرج من بيت

 .42السماء ومالئكة الرحمة ومالئكة العذاب حتى ترجع"

ويتوجب عل ها رعاية شؤون األسرة أيضا وفي املقابل شرعت لها حقوقا بدء من املهر واملفروض على 

،والنفقة من  2الزوج مقابل استمتاعه بها لقوله تعالى :"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة" النساء اآلية 

الحال لقوله تعالى :"أسكنوهن من حيث سكنتم  43مأكل وملبس وخدمات صحية ولو كانت ميسورة

،ويتعين على الزوج أن يحسن معاملة 1من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عل هن"الطالق اآلية 

ت في زوجته يقول تعالى :"وعاشروهن باملعروف" ،ومن جوانب املعاملة الحسنة العدل بين الزوجا

حال تعددهن يقول صلى هللا عليه وسلم :" من كانت له امرأتان فمال مع أحداهما على األخرى جاء 

 يوم القيامة وأحد شقيه ساقط".

وهناك حقوق مشتركة تتمثل في استمتاع كل منهما باآلخر ،اإلنجاب ،وفي حال الوفاةيرث أحدهما 

 . 44الصبر على الزالتاآلخر،املعاشرة باملعروف،حفظ األسرار وستر العيوب،

وملا كانت األسرة تتكون من األطفال أيضا ،فقد حرص اإلسالم على رعايتهم وضمان جملة من 

الحقوق منها:حق الطفل أن يختار له األم الصالحة ،وأن يوفر له أسباب عيش كريمة،وأن يعدل بين 

 45لى طاعة هللا عز وجل...األطفال سواء كانوا إناثا أم ذكورا وفي تنشئتهم تنشئة إسالمية تقوم ع
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فئة أخرى ال تقل عن الفئات السابقة واملتمثلة في فئة املسنين والتي لها حقوق مثل بقية الفئات من 

واجب الطاعة تجاههم النفقة عل هم احترامهم وبرهم،وقد صفهم هللا عز وجل بالطاعة وجعلهم في 

 مرتبة عليا ال يعلوها سواه.

األسري من جهة فرد أو أفراد آخرين في األسرة للعنف األسري  وقد تتعرض هذه الفئات للعنف

 فكيف عالجت الشريعة اإلسالمية مشكلة العنف األسري؟

آثرنا هذا التقسيم باعتبار األسرة تنطلق من الرابطة الزوجية العنف لدى الزوجين  الفرع األول:

 كرامتها وتجلى ذلك في: لتتفرع عنها بقية الروابط ،فبالنسبة للزجة فقد حرص اإلسالم على 

جعل الزوجة الصالحة من أسباب السعادة في الدين،لقوله صلى هللا عليه وسلم :"ثالثة من  -

السعادة و ثالثة من الشقاء ،فمن السعادة املرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها 

 فتأمنها على نفسها ومالك"؛

ا الذي تحبه وترغب فيه لقوله صلى الحرص على ترك الحرية للمرأة في اختيار شريك حياته -

هللا عليه وسلم :"التنكح الثيب حتى تستأ مر،والتنكح البكر حتى تستأذن،وإذنها 

 الصموت"رواه الترميذي؛

الوصية بحسن معاملة الزوجة وفقا لعالقة تسودها املودة و الرحمة ال استبداد وال ظلم  -

ه و أنا خيركم ألهلي" رواه ف ها لقوله صلى هللا عليه وسلم :"خيركم خيركم ألهل

الترميذي،فيراعى عند الخالفات الزوجية خصوصا عند نشوز الزوجة تجنب الشتم والسب 

 و التحقير؛

االلتزام باملنهج الشرعي املعتمد في عالج نشوز الزوجة بدء من الوعظ ثم الهجر وانتهاء  -

 بالضرب غير املبرح الذي يكاد يكون أقرب للتلويح به دون فعله؛

 اللجوء إلى الحكمين عند استفحال الخالف؛ -

 46اللجوء للطالق كحل أخير وفق درجاته )رجعي،بائن بينونة صغرى أو كبرى...(؛ -

وال يحق للزوج إتيان زوجته رغما عنها فهذا التعامل يعتبر من قبيل العنف ضدها ،وفي 

لنفاس أو اإلرهاق املقابل ال يحق لها أن تمتنع عنه إال في حال وجود عذر شرعي كالحيض و ا

 أو التعب؛

وال يحق له إهانة زوجته بالقول و الشتم و التنقيص من شأنها فذلك مخالف ملقاصد 

الشريعة اإلسالمية في حفظ كرامة اإلنسان ،يقول تعالى :"ولقد كرمنا بني آدم" اإلسراء اآلية 

00 . 
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حال اكتشاف خيانة أحدهما كما أن اإلسالم حرم القتل و الجرح بداعي الحفاظ على الشرف في    

 لآلخر وهذا بخالف بعض القوانين التي تحل ذلك وأخرى تجعله من قبيل األعذار املخففة .

وفي مقابل هذا كله يحظر على املرأة ممارسة العنف ضد زوجها أيا كان نوعه بل يتوجب عل ها    

ه عليه أو معايرته ،فعن عبد طاعته و احترامه ال أن تقوم بإيذائه أو تشويه سمعنه أو تأليب أوالد

الرحمان بن عوفأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :"إدا صلت املرأة خمسها،وصامت 

 .47شهرها،وحفظت فرجها،وأطاعت زوجها،قيل لها أدخلي الجنة من أي األبواب شئت"

 العنف لدى بقية الفئات  الفرع الثاني: 

 العنف ضد األطفال -4

د األطفال من حرمانهم من اللعب و العطف و الحنان االعتداء الجنس ي تتعدد أشكال العنف ض 

عل هم...والدين اإلسالمي حث على الرحمة باألطفال وحسن معاملتهم لحديثه صلى هللا عليه 

،ولقوله صلى هللا عليه وسلم :"من عال ثالث 48وسلم:"علموا وال تعنفوا فإن املعلم خير من املعنف"

حسن إل هن فله الجنة" رواه أبو داوود، ويقول أيضا :"من ولد له ولد بنات فأدبهن وزوجهن وأ

فليحسن أدبه واسمه "،فالتأديب مسألة ضرورية بالنسبة لألبناء لتجنب تمردهم على أوليائهم 

وعصيانهم لهم، والتأديب ال يعني استعمال العنف ضدهم بل يتجنب الضرب املبرح وتجنب 

 ؤذية وال يلجأ إليه إال في حال استنفاذ الطرق األخرى.الوجه ...وغيرها من األساليب امل

كما حث اإلسالم على الرفق في وعظ األبناء و استعمال الخطاب الدال على املحبة و اللين لقوله 

صلى هللا عليه وسلم :" إن هللا رفيق يحب الرفق ،ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف و ما ال 

 مسلم.يعطي على ما سواه" رواه 

و الشريعة اإلسالمية نبذت العنف على الطفل حتى قبل والدته فحرم إجهاضه بعكس املواثيق 

السابقة و التي أجازتإتاحة سبل اإلجهاض ،و أولى اإلسالم اهتماما كبيرا بمسألة االعتداء الجنس ي 

 التي كثيرا ما يقع األطفال ضحيتها فحرمها وجعل لها حدودا تطبق على مرتكب ها.

قد يعرض املسنون داخل الوسط األسري إلى أشكال عدة من العنف من  العنف ضد املسنين -0

سوء املعاملة كالحرمان من املأكل وامللبس اإلهانة و الشتم  التصرف في أمواله دون موافقته 

ولذا جاءت الشريعة اإلسالمية بمبادئ لصون  49التحرش الجنس ي اإلكراه على ممارسة الجنس ...

كرامة املسن فقد نهى عن مجرد التأفف على الوالدين لقوله تعالى :" وقض ى ربك أال تعبدوا إال إياه 

و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما و قل 

،وقوله صلى هللا عليه وسلم :"ليس منا من لم يرحم صغيرنا  20لهما قوال كريما " اإلسراء اآلية 
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ويوقر كبيرنا"،وال يمكن بأي حال إرسال املسن أو العاجز إلى دور العجزة إال إذا لم يكن لهم أهل أو 

 أقرباء بل يتوجب أن نحسن معاملتهم ورعايتهم.

ت لفظية وجسدية كثيرا ما تحدث جرائم ضدالخدم تكون في شكل إهانا العنف ضد الخدم -9

تصل إلى حد اإليذاء بالضرب ،أو االغتصاب أو الحرمان من الراتب...فغلى أفراد األسرة أن يتقوا هللا 

في الخدم وتجنب ظلمهم وتعنيفهم و التحلي بروح التسامح معهم،و االقتداء بسيرة خيرة خلق هللا 

خادما فقد قال لجاريته بعد أن  سيدنا محمد عليه الصالة والسالم و الذي لم يشهد له قط أنه أنب

أغضبته :"لوال خشية القود ألوجعتك بهذا السواك"،و روى أنس خادم رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم :" خدمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسع سنين ،فما أعلمه قال لي قط :لم فعلت كذا 

 وكذا؟ وال عاب علي ش يء قط "

شريعة اإلسالمية كانت نظرتها شمولية في معالجة العنف األسري بل و من هذا املنطلق نجد أن ال     

الوقاية منه أيضا ،وكذا بيان سبل مواجهته تجاه مختلف فئاته وليس تضييقه وحصره في النساء و 

 األطفال فقط كما كان الشأن في املواثيق الدولية.

 ي مفهوم العنف األسري املطلب الثاني:تعارض الشريعة اإلسالمية مع املواثيق الدولية ف

كما سبقت اإلشارة فإن املواثيق الدولية أولت عناية خاصة بفئة األطفال و النساء من خالل عقد 

العديد من املؤتمرات الفئوية ،مهملة في ذلك بقية الفئات التي قد تتكون منها األسرة من أولياء 

 فيهوخدم،وهو األمر الذي احتوته الشريعة اإلسالمية وكانت سباقة 

و املتصفح ملجاالت العنف األسري في املواثيق الدولية يجد تعارضا واضحا بينها وبين الشريعة      

ففي الوقت الذي كانت هذه االتفاقيات تعتبر أنواعا من التصرفات عنفا أسريا وخصوصا ضد 

 املرأة كان للشريعة اإلسالمية موقف آخر،فمن أوجه التعارض نورد ما يلي:

 : منظور املواثيق الدولية والشريعة اإلسالمية للعنف بين الزوجين الفرع األول 

اعتبار االتفاقيات الدولية تعدد الزوجات عنفا ضد املرأة بينما تبيح الشريعة ذلك وال تعتبرها من -6

قبيل العنف األسري ذلك أن الزوجة األولى تستأذن أي برضاها فمن حقها رفض ذلك وبإمكانها 

 50ج عل ها في العقد ،وباشتراط اإلسالم العدل بين الزوجات ينتفي العنف هنا؛اشتراط عدم الزوا

مهر العروس تعتبره املواثيق الدولية ثمنا يحط من قيمة املرأة و يعطي للزوج الحق في تملكها و  -2

 معاشرتها ولذا طالبت بإلغائه في حين تعتبره الشريعة اإلسالمية تكريما لها؛

ية املعاشرة الزوجية بدون رضا الزوجة اغتصابا زوجيا حتى في حال النشوز و تعد املواثيق الدول -0

التي أباح اإلسالم ضربها ضربا غير مبرح شريطة استنفاذ جميع السبل األخرى،و اإلسالم لم يجبر 
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الرجل على إتيان زوجته رغما عنها وإنما قصد بالناشز املرأة التي تمتنع عن زوجها من دون عذر 

 بق و أسلفنا.شرعي كما س

األدوار الفطرية لكل من الرجل و املرأة داخل األسرة :فلكل من الرجل و املرأة دور في األسرة  -2

،فاملرأة ترعى األبناء وبيت الزوجية بينما يتمثل دور الرجل في العمل لتوفير املأكل و امللبس لهذه 

ا واعتبارها تمييزا ضد املرأة األسرة هذه األدوار التي سعت االتفاقيات الدولية للقضاء عل ه

،وتصطلح على قوامة الرجل بالهياكل الطبقية في إدارة البيت و التي تمنح الحقوق والقوة للرجل 

أكثر من املرأة وتجعلها دليلة تابعة للرجل ،كما أن إنفاق الرجل على األسرة والذي تطلق عليه 

جل تعتبره االتفاقيات السبب الرئيس ي في املواثيق الدولية باالعتماد االقتصادي للمرأة على الر 

 العنف ضد املرأة.

بينما 51الطالق ضمن ضوابطه الشرعية املحددة ال تعتبره الشريعة اإلسالمية عنفا ضد املرأة؛ -9

يشكل عنفا بالنسبة لالتفاقيات الدولية خصوصا التطليق باإلرادة املنفردة للزوج،التطليق 

املهر(،وكذا اقتسام املمتلكات بعد الطالق وعدم احتفاظ األم الغيابي،الخلع)إلزام الزوجة برد 

 52بأبنائها في حال زواجها بآخر بعد الطالق؛

 الفرع الثاني: العنف ضد بقية الفئات في املواثيق الدولية الشريعة اإلسالمية 

 عرفت الشريعة اإلسالمية تمايزا واضحا بينها وبين املواثيق واملعاهدات الدولية حول أشكال

التصرفات التي تعد من قبيل العنف أو تخرج من نطاقه خصوصا فيما يتعلق باألفراد غير 

 املتزوجين حيث تمثلت الخالفات الجوهرية بينهما في اآلتي

تحظر الشريعة اإلسالمية صور االقتران غير الشرعي، وتدعو إلى االلتزام بأحكام الشريعة بينما  -6

 تبيح العالقات خارج نطاق الزواج؛ ال تحظر املواثيق الدولية ذلك بل

عدم إتاحة وسائل منع الحمل لغير املتزوجين الشرعيين ال يعتبر عنفا من املنظور اإلسالمي بينما  -2

 العكس في املواثيق الدولية؛

منع اإلجهاض إال في الحاالت الطبية االستثنائية ال يعتبر عنفا أو تمييزا في الشريعة اإلسالمية  -0

( املنعقد في دورته التاسعة عشر 1/66) 610كده قرار مجمع الفقه اإلسالمي  الدولي رقم وهذا ما أ

 ،وهذا خالفا للمواثيق الدولية التي أباحت اإلجهاض؛

االتفاقيات الدولية حظرت الزواج املبكر و طالبت من األطراف تحديد سن قانوني للزواج  -2

هي بذلك تحمي الشباب من الوقوع في املحرمات بعكس الشريعة اإلسالمية التي حددته بالبلوغ و 

 53،وبذلك فإن هذه االتفاقيات تشجع على العالقات الجنسية خارج إطار الزواج؛
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وفي الوقت الذي تحارب فيه هذه االتفاقيات الزواج املبكر فهي تدعو إلى الزنا املبكر وتطالب 

ي جرمت الزواج املبكر تلتها بتسهيل حصول املراهقين على وسائل منع الحمل ففي الفقرة الت

مباشرة النص على ضمان حصول املراهقين على خدمات وبرامج ملنع الحمل املبكر و األمراض 

املنقولة عن طريق االتصال الجنس ي،وهو األمر الذي أكدته كل من الوثيقة الختامية الصادرة عن 

( و التي 2002دير باألطفال )و إعالن بكين و كذا وثيقة عام ج  6662مؤتمر القاهرة للسكان عام 

 .54اعتبرت الزواج املبكر من املمارسات الضارة 

تصف وثائق األمم املتحدة التمسك بعذرية الفتاة بالعنف و الكبت الجنس ي وتعتبرها عنفا ضد  -9

املرأة كما يعد اإلصرار على تزويجها من ذكر عنفا ضدها حيث أجازت هذه االتفاقيات للفتاة حرية 

جنسها و جنس شريكها األمر الذي يتنافى و مقاصد الشريعة اإلسالمية التي تحرم العالقات اختيار 

 55املثلية؛

عمل الفتاة في بيت أهلها :تحاول لجنة املرأة الضغط على منظمة العمل الدولية كي تدرج عمل  -1

 .56مية كذلكالفتاة في بيت أهلها ضمن عمالة األطفال وهو األمر الذي ال تعتبره الشريعة اإلسال 

يقر مجمع الفقه اإلسالمي في قراره السابق أن ما قررته الشريعة اإلسالمية من أنصبة امليراث و  -0

الوصايا ال يعتبر من قبيل العنف ضد املرأة،فهذه األخيرة و ترث أقل من الرجل باعتبار القوامة 

ينما تخالف املواثيق الدولية ذلك تعود له كما أنه يتحمل األعباء املالية عنها كاملصاريف و النفقة.ب

فتعده من قبيل التمييز ضد املرأة ،ولذا فإن األمم املتحدة تدفع باملنظمات النسوية في البالد 

 املختلفة ،لتمهيد الطريق أمام الحكومات لتطبيق مساواة املرأة و الرجل في امليراث.

مي ،في حين والية الولي على البنت البكر في الزواج ال تعد عنفا أو تمييزا من املنظور اإلسال -1        

ضدها يتوجب  تعتبر لجنة  مركز املرأة الدولية أن اختصاص الفتاة بمبدأ الوالية في الزواج تمييزا

 القضاء عليه لتحقيق   املساواة التامة بين الرجل و املرأة57.      

إلنجابية اج الصحةاملواثيق الدولية لطاملا طالبت بالحرية الجنسية و تشريع الزنا بتوفير برام -6        

لعنف و الجنسية و وسائل الحماية من الحمل غير املرغوب فيه ،واعتبار ما يخالف ذلك نوع من ا

الدولية إلى  قياتضد املرأة وهو ما تحرمه الشريعة اإلسالمية بتكريمها لجسد املرأة وتذهب االتفا

ا ضدهم.        أبعد من ذلك باعتبار السماح  للمراهقات الحوامل باالندماج في التعليم النظامي عنف  

تأديب األبناء: تنكر الوثائق الدولية حق اآلباء تأديب أبنائهم وتعتبر أي نوع من أنواع اإليذاء  -60

ذا األخير االشتكاء على والده الذي ضريه أو النفس ي أو البدني عنفا ضد الطفل ،وبالتالي السماح له

نهره أو منعه من ش يء يرغب فيه بعكس الشريعة اإلسالمية التي تجيز تأديب األبناء ملصلحتهم فلو 
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ترك األطفال دون تأديب لكان ذلك منفذا لهم لفعل ما يرغبون فيه دون رقيب على أفعالهم و 

 .58لسبع واضربوهم عل ها لعشر" لحديثه صلى هللا عليه وسلم :"مروهم بالصالة 

ما يالحظ على املواثيق الدولية أنها تحاول إلغاء األدوار النمطية في األسرة و التي حددت لكل من     

الجنسين كل حسب طبيعة تكوينه فاملرأة بحكم تكوينها املبني على العاطفة و الحنان أوكل إل ها مهمة 

مل منحت له القوامة في النفقة و املصاريف وغيرها،ناهيك رعاية األبناء و باتصاف الرجل بقوة التح

عن اهتمامها بكل من املرأة و الطفل مع إهمال بقية الشرائح و التي لم تغفلها الشريعة اإلسالمية التي 

تدعو لحماية األسرة من أشكال العنف التي حاولت املواثيق الدولية توسعتها بالدعوة لتجاوز األديان 

 في هذا املجال.

 :خاتمة

ما يمكننا قوله في األخير أن العنف األسري من أبرز املشاكل التي تعكر صفو األسرة التي تشكل       

دعامة املجتمع و نواته األولى،غير أن هذا املصطلح كان األداة التي حاولت املواثيق الدولية تجاوز 

لطبيعة كل منهما و الدعوة القيم الدينية والفطرة،باملساواة التامة بين الرجل و املرأة دون مراعاة 

الستباحة ما نبذته العقائد منذ القدم ،وإال فما املغزى من دعوة هذه املواثيق  تبني هذه املساواة 

وتعديل قوانينها بما يتماش ى مع هاته املواثيق التي لطاملا كانت العقائد مصدرا وملهما لها ،ورغم 

مته إال أن االتفاقيات الدولية ما فتأت حرص الشريعة اإلسالمية على حفظ الجسد وحماية كرا

تدعو للتحرر و االنفتاح لتمكينها من رسم سياساتها بادرت بدعوة الدول إلى إيفاد تقارير عن تنفيذ 

االتفاقيات املناهضة للتمييز ضد املرأة و الطفل إلى اللجان الخاصة بها،إن تسليط الضوء على هذه 

لعنف األسري ضدها دون غيرها من الشرائح إنما هو ذريعة الفئة دون غيرها و االدعاء بممارسة ا

إللغاء التشريعات السماوية واستبدالها بغيرها فما الهدف من ادعاء ممارسة العنف و التمييز ضدها 

دون غيرها من الفئات و التي خصتها الشريعة اإلسالمية اللحماية من أشكال العنف األسريضدها 

الدولية التي أغفلت بقية الفئات ،ومن املؤسف أن نجد نحن متجاوزة بذلك قصور املواثيق 

املسلمون ننساق وراء هذه املواثيق و الدليل على ذلك قيام عديد الدول العربية بتعديل قوانين 

األحوال الشخصية بما يتماش ى وهاته االتفاقيات و انحرافها عن قيمنا السمحاء التي تدعو للرحمة و 

 كاله.الرفق ونبذ العنف بكل أش

 :توصيات

 وللحد من ظاهرة العنف األسري نورد بعض التوصيات

 األخذ بالجانب االيجابي من االتفاقيات الدولية والذي يتماش ى وقيمنا وعقائدنا. -6
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عرض االتفاقيات الدولية املناهضة للعنف على أهل االختصاص من علماء الشريعة والقانون  -2

 شرع ،ورفض ما يتعارض منها مع الشريعة اإلسالمية.قبل التوقيع عل ها لضبطها بميزان ال

 إعطاء مزيد من العناية ملختلف فئات األسرة لتفادي تزايد أعمال العنف ف ها. -0

املساواة في املعاملة بين أفراد األسرة والتخلي عن النظرة الدونية للمرأة باعتبارها فرد هام في  -2

 األسرة.

يم الشكوى لدى املصالح املعنية،ليتعظ املعتدي ويتجنب تكرار تشجيع الفرد املتضرر على تقد -09

 االعتداء.

إعداد برامج توعية في أوساط املجتمع تهدف إلبراز خطورة العنف على الفرد واألسرة واملجتمع  -01

 على السواء.

 تضمين القوانين الداخلية لعقوبات صارمة على القائمين باالعتداء على أي من أفراد أسرهم. -00

 الهوامش:

                                           
نهى عدنان القاطرجي،العنف األسري بين اإلعالنات الدولية والشريعة اإلسالمية ،املنتدى العربي للعلوم االجتماعية واإلنسانية  1-

 .06:22على الساعة  62/60/2061تاريح االطالع: awqafshj.Gov)لبنان( ،مقال متاح على املوقع :
على الساعة  62/60/2061تاريخ االطالع:  dribhyoo7.comزياد الزيادي، أنواع العنف األسري ، مقال متاح على املوقع االلكتروني :  -2

60:62. 
 .6610سبتمبر  60،املؤرخة في 12،الجريدة الرسمية رقم  6610من دستور سنة  0صادقت عليه الجزائر بموجب املادة  - 3
 أنظر نص املادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. - 4
ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية تنص املادة الخامسة من اإلعالن العالمي على أن :" ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب و ال للمعامل - 5

 أو الحاطة بالكرامة " .

 .90-26،ص ص 2000محمود حجازي محمود، العنف الجنس ي في أوقات النزاعات املسلحة،دار النهضة العربية  للنشر،القاهرة ، -6 
بالجزائر ، مقال منشور في مجلة جيل  أمحمدي بوزينة أمنة، اآلليات الدولية والوطنية لتفعيل حماية املرأة من العنف األسري  - 7

 .22/06/2061،تاريخ االطالع jilrc.comمتاح على الرابط  96،ص 2062،الجزائر، 21حقوق اإلنسان، العدد 
ألف  2200من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية  ،الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  20أنظر نص املادة  - 8

 .6611ديسمبر  61( ، املؤرخ في 26 -)د
،الجريدة 6616ماي  61،املؤرخ في  10-61،بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  6616ماي  61صادقت الجزائر على العهدين معا  بتاريخ  -9

 .6616ماي  60،املؤرخة في 20الرسمية العدد 
لالطالع أنظر نص  املادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ، الصادر بموجب قرار الجمعية  -10

 .6611ديسمبر  61( ، املؤرخ في 26 -ألف )د 2200العامة لألمم املتحدة 
 02،الصادرة بتاريخ  1،الجريدة الرسمية العدد 06-10،بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 6610فيفري  00الجزائر في  صادقت عليه 11

 .6610فيفري 
 sciences juridiques .ahlamontada.netالنظم اإلقليمية لحقوق اإلنسان على املوقع : - 12
 من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والذي تم إجازته من قبل مجلس الرؤساء األفارقة في دورته العادية  61تنص املادة  - 13
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األسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس املجتمع ،وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها  -6،على أن :"  6616بنيروبي ، في يونيو  61رقم 

 قياتها.وسالمة أخال

 يتعين على الدولة  القضاء على كل تمييز ضد املرأة وكفالة  حقوقها وحقوق الطفل ... -2

 للمسنين أو املعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تالءم حالتهم البدنية أو املعنوية ". -0
مليوني طفل يعانون من أشكال متعددة من العنف ففي إحصائية أجريت في أمريكا و بلدان أوروبا وجد أن في أمريكا لوحدها يوجد  - 14

 واالضطهاد من قبل الكبار . بحث كامل عن العنف األسري واملدرس ي ضد األطفال على املوقع :

بليون طفل للعنف سنويا ويقدر عدد األطفال الذين يشهدون العنف األسري في كل  6.9مليون و 9وتشير التقديرات  إلى تعرض مابين 

مليون طفل في العالم : حماية الطفل من العنف واالستغالل واإليذاء ،مقال منشور على  209إلى عنف بما يصل 

،كما تشير نتائج البحوث الغربية  إلى انتشار العنف في األسرة بأشكاله ومستوياته لدرجة اعتبار   https://www.unicef.orgاملوقع :

 6611من جرائم القتل املرتكبة بين سنتي  %22أستراليا وحدها تشير أن  هذه األخيرة من أكثر مؤسسات العنف في املجتمع ففي

.وفي حملة  ar.m.wikipedia.org://https،كان منفذوها من أفراد األسرة : عنف أسري ،وكيبيديا املوسوعة الحرة ،على املوقع :  6616و

البدني الذي يلحقه العشير باملرأة هوأكثر أشكال العنف شيوعا األمين العام بان كي مون "اتحدوا النهاء العنف ضد املرأة " أن : العنف 

في العالم ، وتتعرض امرأة واحدة من بين ثالث نساء في املتوسط  للضرب أو ممارسة الجنس قسرا أو لإليذاء من قبل العشير خالل 

لعنف األسري عن بقية األخطار التي تتعرض سنة لالغتصاب وا 22و  69فترة حياتها . تزايد تعرض النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 

 لها .

وتشير دراسات استقصائية عاملية أن نصف النساء الالئي يتوفين جراء القتل إنما يتم قتلهن من قبل أزواجهن أو عشائرهن حيث 

من بين ضحايا القتل % 00 إلى 20تراوحت نسبة النساء الالئي قتلن على أيدي عشائرهن في كل من أستراليا كندا ،وم أ إفريقيا مابين 

 ،وفي كولومبيا تتعرض امرأة واحدة للقتل كل ستة أيام على يد عشيرها الحالي أو السابق .

مليون امرأة وفتاة ممن الزالت على قيد الحياة تعرضن لتشويه األعضاء التناسلية أو ما يعرف بختان  600كما يقدر ما يزيد عن 

البنات ،وذلك  بصفة رئيسية في إفريقيا وبعض بالد الشرق األوسط ،وأن مليوني فتاة معرضات لهذا النمط من العنف كل سنة. أنظر 

 https//m.facebook.com/HMS.Ourme/1112/2013ضد املرأة في ميزان اإلسالم متاح على املوقع : عبد الرزاق مقري ،العنف 
 m.alwafd.news.:https//بهاء الدين أبو شقة ،مبادئ عامة حول حقوق الطفل في االتفاقيات الدولية  ، مقال متاح على املوقع   -15
 .6696نوفمبر  20( ،املؤرخ في 62)د. 6011بموجب قرار الجمعية العامة أنظر ديباجة إعالن حقوق الطفل املعتمد واملنشور  - 16
 نفس املرجع . - 17
،الجريدة الرسمية 6662ديسمبر  66،املؤرخ في 216-62،بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 6662ديسمبر  66صادقت عل ها الجزائر في  -18

 .6662ديسمبر  20،املؤرخة في 66العدد 
 20،املؤرخ في  22/29املتحدة لحقوق الطفل ،املعتمدة بموجب قرار الجمعية  العامة لألمم املتحدة رقم أنظر اتفاقية األمم  - 19

 .6660نوفمبر 02،النافذة بتاريخ 6616نوفمبر 
تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه عن كره منهما ،إال عندما تقرر  -6على أن "  6تنص الفقرة األولى من املادة  - 20

لسلطات املختصة رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية ،وفقا للقوانين و اإلجراءات املعمول بها ،أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح ا

الطفل ،وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له أو عندما يعيش الوالدين منفصلين ،ويتعين 

 قامة الطفل .اتخاذ قرار بشأن محل إ
 من اتفاقية حقوق الطفل . 66أنظر نص املادة  - 21
 mawdooe.com:https //عالجيات ظاهرة عمالة األطفال على املوقع  - 22
 من اتفاقية حقوق الطفل . 02أنظر نص املادة  - 23
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إلرضاء رغباته الجنسية  يتضمن االستغالل الجنس ي تشكيلة واسعة من السلوك الجنس ي الذي يحدث بين طفل وشخص أكبر منه -24

مستخدما القوة والسيطرة ،دون اعتبار لرد فعل الطفل واختياراته ودون اعتبار لتأثيرات السلوك  على الطفل ويتضمن هذا السلوك 

فخر  في الغالب : التقبيل الجنس ي، ملس ومالطفة األعضاء التناسلية ،عرض األفالم االباحية ،االغتصاب ... أنظر :الرا محمد شويش و

  06، ص  2000-2001،جامعة دمشق ، عدنان عبد الحي ،االستغالل الجنس ي لألطفال ،مشروع مقدم لنيل اإلجازة في اإلرشاد النفس ي 
 . 00املرجع نفسه ،ص  - 25
 من اتفاقية حقوق الطفل .  02أنظر نص املادة  - 26
أنظر البروتوكول االختياري  امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي املواد اإلباحية  - 27

جانفي  61والذي بدأ سريانه  في  2000ماي 29املؤرخ في  92/ 201املعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة بناء على قرارها رقم 

2002. 
 عبد الرزاق مقري ، مرجع سابق. - 28
 أمحمدي بوزينة أمنة ، مرجع سابق. -29
( 22-)د 2210أنظر نص املادة السادسة من إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة  ،املعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم  - 30

 . 6610نوفمبر  00،املؤرخ في 
،الجريدة الرسمية 6661جانفي  22،املؤرخ في 96-61ب املرسوم الرئاس ي رقم ،بموج6661حانفي  22صادقت عل ها الجزائر في  -31

 .6661جانفي  22،املؤرخة في 1العدد 
:املعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم 6606اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام أنظر ديباجة  - 32

 .6616سبتمبر  00،والتي بدأ نفاذها بتاريخ 60/62/6606املؤرخ في  02/610املتحدة رقم 
 نهى عدنان القاطرجي ، مرجع سابق. - 33
 .96أمحمدي بوزينة أمنة ، مرجع سابق،ص  - 34
، املؤرخ في 602/21اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد املرأة،واملعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  - 35

20/62/6660. 
 املادة الرابعة من االتفاقية. أنظر - 36
مسؤوليات السلطة الوطنية الفلسطينية ،على املوقع  – 6660ياسر صالح ، اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد املرأة لعام  -37

//hogog.wordpress.com.:https 
 عبد الرزاق مقري ، مرجع سابق. -38
 نهى عدنان القاطرجي ، مرجع سابق. -39
 يقصد بالعنف االقتصادي االحتفاظ بالنقود أو االحتكار أو  مطالبة الزوجة  بأخذ راتبها أو منعها من امتالك ش يء. - 40
"حق املرأة العربية في حياة خالية من العنف  2020 2066هيفاء أبو غزالة ،اإلستراتيجية العربية ملناهضة العنف ضد املرأة  - 41

 . 60-62،ص  2066، 6ة،ط ،منظمة املرأة العربية ،القاهر 
 .60نهى عدنان القاطرجي، مرجع سابق،ص - 42
 .660،ص 2002، 6بيروت،ط  -عبد الفتاح أحمد الخطيب ،الحياة الزوجية في القرآن الكريم،اليمامة للطباعة والنشر،دمشق - 43
 islsmweb.netالحقوق املتبادلة واملشتركة بين الزوجين ، مقال منشور على املوقع : - 44
 www.ashams.comماهي حقوق األطفال على الوالدين ،مقال منشور على املوقع : - 45
( بشأن العنف في نطاق األسرة ،الدورة التاسعة عشر،باإلمارات املتحدة 1/66) 610أنظر قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  - 46

 .2006أفريل  21هـ املوافق لـ  6200جمادى األولى  9إلى  6،املنعقد من 
 محمد بن محمد حسين وآخرون، مرجع سابق. - 47
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 نهى عدنان القاطرجي ، مرجع سابق. - 48
 نفس املرجع. -49
 نفس املرجع. - 50
( بشأن العنف في نطاق األسرة ،الدورة التاسعة عشر،باإلمارات املتحدة 1/66) 610قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  -51

 .2006أفريل  21هـ املوافق لـ  6200األولى جمادى  9إلى  6،املنعقد من 
 كاميليا  حلمي ،مرجع سابق -52
من اتفاقية سيداو على أن:" اليكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية بما  61تنص املادة  -53

 ف ها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج"
ف األسري في املواثيق الدولية ،بحث مقدم في املؤتمر اإلسالمي الرابع للشريعة والقانون كاميليا حلمي محمد،مصطلح العن -54

 .2066جويلية  6هـ املوافق لـ  6202شعبان  1بلبنان،بتاريخ 
 www.aldhiaa.com. :https//كاميليا حلمي ،األمم املتحدة والتعريف الفاسد للعنف األسري ،مقال منشور على املوقع :  -55
 كاميليا حلمي ،نفس املرجع. - 56
 من اتفاقية سيداو. 61أنظر البند  و من املادة  -57
 كاميليا  حلمي ،مرجع سابق. -58

 قائمة املصادر و املراجع :

 القرآن الكريم.

 2000محمود حجازي محمود،العنف الجنس ي في أوقات النزاعات املسلحة،دار النهضة العربية للنشر،القاهرة،-06

 6،2002الفتاح أحمد الخطيب،الحياة الزوجية في القرآن الكريم،اليمامة للطباعةوالنشر،دمشق،بيروت،طعبد -02

"حق املرأة العربية في حياة خالية من  2020 2066العربية ملناهضة العنف ضد املرأة  اإلستراتيجيةهيفاء أبو غزالة ،-00

  2066،منظمة املرأة العربية ،القاهرة،  6العنف ، ط 

الرا محمد شويش و فخر عدنان عبد الحي،االستغالل الجنس ي لألطفال ،مشروع مقدم لنيل اإلجازة في اإلرشاد النفس ي  -02

 .2000-2001،جامعة دمشق ، 
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أمحمدي بوزينة أمنة ، اآلليات الدولية والوطنية لتفعيل حماية املرأة من العنف األسري بالجزائر ، مقال منشور في  -69
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//m.alwafd.news.:https 

 dribhyoo7.comزياد الزيادي، أنواع العنف األسري ، مقال متاح على املوقع االلكتروني :  -60

عبد الرزاق مقري ،العنف ضد املرأة في ميزان اإلسالم متاح على املوقع :  -61

https//m.facebook.com/HMS.Ourme/1112/2013 

مصطلح العنف األسري في املواثيق الدولية ،بحث مقدم في املؤتمر اإلسالمي الرابع للشريعة كاميليا حلمي محمد، -66

 .2066جويلية  6هـ املوافق لـ  6202شعبان  1والقانون بلبنان،بتاريخ 

 www.aldhiaa.com.:https// كاميليا حلمي ،األمم املتحدة والتعريف الفاسد للعنف األسري ،مقال منشور على املوقع : -20

نهى عدنان القاطرجي،العنف األسري بين اإلعالنات الدولية والشريعة اإلسالمية ،املنتدى العربي للعلوم االجتماعية  -26

 awqafshj. govواإلنسانية )لبنان( ،مقال متاح على املوقع :

لطة الوطنية الفلسطينية مسؤوليات الس – 6660ياسر صالح ، اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد املرأة لعام  -22

 hogog.wordpress.com.:https//،على املوقع 

 .islsmweb.netالحقوق املتبادلة واملشتركة بين الزوجين ، مقال منشور على املوقع : -20

  https://www.unicef.orgحماية الطفل من العنف واالستغالل واإليذاء ،مقال منشور على املوقع : -22

 mawdooe.com:https //عمالة األطفال على املوقع  عالجيات ظاهرة -29

 ar.m.wikipedia.org://httpsكيبيديا املوسوعة الحرة ،على املوقع : يعنف أسري ،و  -60

 www.ashams.comماهي حقوق األطفال على الوالدين ،مقال منشور على املوقع : -21

 sciences juridiques .ahlamontada.netالنظم اإلقليمية لحقوق اإلنسان على املوقع : -20

 



 القـانونية واالقتصاديةالبحوث  مجلـة   254 -220ص ، (0220)  01/ العـــدد:   03 املجلد
 

355 

 بعدم الدستورية والحقوق املكتسبةاملوازنة بين اثرالحكم 
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The balance between the impact of unconstitutionality and acquired rights 

Comparative analytical study 
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   ملخص:

املساس مجال القانون الدستوري من خالل عدم إمكانية في  ةاملكتسب وق تتبلور فكرة الحق

ترتب اثر الحكم بعدم الدستورية من حيث الزمان لدى نتيجة ل ببعض املراكز القانونية املشروعة،

هذا القضاء يختلف في تقرير األثر املترتب على الحكم بعدم  لكون غالبية الدول،  لدىهذا القضاء 

الدستورية على القانون املخالف للدستور، فيما اذا كان هذا االثر رجعيا ام مباشرا، وما لذلك من 

التأثير على الحقوق التي اكتسبها االفراد في فترة نفاذ النص املحكوم بعدم الدستورية.عليه فمن 

الحقوق من أثر هذا الحكم، تحقيقا الشاعة األمن القانوني في املجتمع، وذلك  الضروري  حماية  هذه

ك لمن خالل مساهمة القضاء الدستوري في ايجاد املواءمة بين اثر حكمها بعدم الدستورية وت

 .الحقوق املكتسبة

يتجلىىىى مشىىىكلة هىىىذا البحىىىث فىىىي ان القضىىىاء الدسىىىتوري الدسىىىلك اتجاهىىىا معينىىىا لتحديىىىد أثىىىر الحكىىىم و 

، ومىن هنىىا تىاهي اهميىىة هىىذا حمايىىة الحقىوق املكتسىىبة وتىاثير ذلىىك علىىدم دسىىتورية الىنص التشىىر  ي بعى

البحىىىىىىث فىىىىىىىي محاولتىىىىىىىه الكشىىىىىىىف عىىىىىىىن دور القضىىىىىىىاء الدسىىىىىىىتوري فىىىىىىىي ايجىىىىىىىاد موا نىىىىىىىة بىىىىىىىين احكامهىىىىىىىا بعىىىىىىىدم 

ملقارنىىىىىىة ن ىىىىىىم  املقىىىىىىارن التحليلىىىىىىي و لدراسىىىىىىة موعىىىىىىوعاتبعنا املىىىىىىن   الدسىىىىىىتورية مىىىىىىع الحقىىىىىىوق املكتسبة.و 

خطىىة  . وذلىىك مىىن خىىالل العىىراق، و ، ومصىىرء الدسىىتوري فىىي كىىل مىىن الواليىىاال املتحىىدة االمريكيىىة القضىىا
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أمىىىا  ،ومبىىىدأ عىىىدم رجعيىىىة القىىىوانين التعريىىىف بىىىالحقوق املكتسىىىبة تناولنىىىا فىىىي االول  يىىىة علىىىى مبح ىىىين،نمب

 .املبحث ال اني فخصصناه لدراسة  العالقة بين احكام القضاء الدستوري والحقوق املكتسبة

ي هىىىىذه الدراسىىىىة تبىىىىين لنىىىىا بىىىىان القضىىىىاء الدسىىىىتوري فىىىىي احكامهىىىىا الصىىىىادرة بصىىىىدد القىىىىانون املطعىىىىون وفىىىى

بدسىتوريته، سىىيما حكمهىا بعىىدم دسىتورية الىىنص التشىىر  ي، مىن حيىىث االخىذ بىىاألثرالرج ي او املباشىىر 

ق لهىىذا الحكىىىم، لىىىم تأخىىذ باتجىىىاه واحىىىد علىىىى اتالقىىه،بل تىىىردد بىىىين االتجىىىاهين مىىع التقيىىىد، وذلىىىك لتحقيىىى

املوا نىىىة بىىىين االعتبىىىارين أساسىىىيين، وهمىىىا، الشىىىرعية الدسىىىتورية واالمىىىن القىىىانوني، ل حتفىىىا  بىىىالحقوق 

املكتسىىىبة لالصىىىخاض بمقتنىىىلت الىىىنص التشىىىر  ي قبىىىل النىىىىاءه ، وهىىىذا مىىىا الح نىىىاه فىىىي قىىىراراال القضىىىىاء 

 الدستوري املقارن محل هذه الدراسة، وهم كل من،أمريكا، مصر، والعراق.

 املوا نة ، الحكم بعدم دستورية ، الحقوق املكتسبة.:  احيةالكلمات املفت

Abstract:   

        The idea of acquired rights in the field of constitutional law is crystallized by 

the inability to prejudice some legitimate legal centers, as a result of the order of 

the effect of the ruling unconstitutional in terms of time with this judiciary in the 

majority of countries, because this judiciary differs in determining the impact of 

the ruling on unconstitutionality on the law that violates the constitution, With 

regard to whether this effect is retroactive or direct, and what effect this has on the 

rights that individuals acquired in the period when the text governing 

unconstitutionality takes effect. Accordingly, it is necessary to protect these rights 

from the impact of this ruling, in order to achieve the spread of legal security in 

society, through the contribution of the constitutional judiciary in finding a 

harmony between the effect of its ruling of unconstitutionality and those acquired 

rights. 

    The problem of this research is evident in the fact that the constitutional 

judiciary does not follow a certain direction to determine the effect of the ruling 

on the unconstitutionality of the legislative text and the impact of this on 

protecting the acquired rights, hence the importance of this research in its attempt 

to reveal the role of the constitutional judiciary in finding a balance between its 

provisions of unconstitutionality with the acquired rights. To study a topic, we 

followed the analytical and comparative approach to comparing the systems of 

constitutional judiciary in the United States of America, Egypt, and Iraq. And that 

through a plan based on two topics, we dealt in the first with the definition of 

acquired rights and the principle of non-retroactivity of laws, while the second 

topic was devoted to studying the relationship between the provisions of the 

constitutional judiciary and acquired rights. 

      In this study, it became clear to us that the constitutional judiciary in its rulings 

issued regarding the law challenging its constitutionality, especially its ruling of 



 

 شورش حسن عمر       لطيف مصطفى أمين
 

404 

the unconstitutionality of the legislative text, in terms of taking a direct or 

retroactive effect of this ruling, did not take one direction to launch it, but rather 

hesitated between the two directions with compliance, in order to achieve a 

balance between The two considerations are essential, namely, Constitutional 

legitimacy and legal security, in order to retain the acquired rights of people under 

the legislative text before its abolition, and this is what we noted in the 

comparative constitutional judiciary decisions under consideration of this study, 

and they are all from, America, Egypt, and Iraq. 

key words: budget, unconstitutional judgment, acquired rights. 

 مقّدمة: 

 في مجال الدراساال القانونية، كما يتم ان مصطلح الحق املكتسب من املصطلحاال امل
ً
تداولة ك يرا

يتناوله في القانون الدولي وفي فروع القانون الداخلي العام منها والخاض. بحيث اصبح فكرة الحقوق 

 املكتسبة مبدأ دستوريا يتفاعل ويترابط مع بعض املباديء الدستورية االخرى كمبدأ استقرار املراكز

التوقعاال املشروعة لالفراد ومبدأ عدم رجعية القانون، والذي يتحقق من  القانونية ومبدأ احترام

 خاللهما االمن القانوني للمجتمع. 

وإن فكرة الحق املكتسب تفرض نفسها  في مجال القانون الدستوري من خالل العالقة الجدلية      

زمان، والذي يفرض بينها وبينسريان التشر ع و الحكم بعدم دستورية النص التشر  ي من حيث ال

اكتساب قاعدة ما في لح ة ما قيمة هشر عية عليا او انتزاع هذه القيمة منها. وبذلك تتبلور فكرة 

الحق املكتسب في مجال القانون الدستوري من خالل عدم إمكانية املساس ببعض املراكز القانونية 

 .املشروعة، ومن ثم تحقيق ال باال النسبي لها

دستورية القوانين من اختصىاض القضىاء الدسىتوري، غيىر انىه لىك  هنىا  سى يال  وبما ان الرقابة على

وحيىىدأ لترتكىىب اثىىر الحكىىم بعىىدم الدسىىتورية مىىن حيىىث الزمىىان لىىدى هىىذا القضىىاء املتبىىع مىىن قبىىل غالبيىىة 

الىىىىدول، بمعنىىىىت ان هىىىىذا القضىىىىىاء يختلىىىىف فىىىىي تقريىىىىىر األثىىىىر املترتىىىىب علىىىىى الحكىىىىىم بعىىىىدم الدسىىىىتورية علىىىىىى 

للدسىىىىتور، فيمىىىىا اذا كىىىىان هىىىىذا االثىىىىر رجعيىىىىا ام مباشىىىىرا، ومىىىىا لىىىىذلك مىىىىن التىىىىأثير علىىىىى  القىىىىانون املخىىىىالف

الحقىىىىوق التىىىىي اكتسىىىىبها االفىىىىراد فىىىىي فتىىىىرة نفىىىىاذ الىىىىنص املحكىىىىوم بعىىىىدم الدسىىىىتورية.عليه فمىىىىن الضىىىىروري  

حماية  هذه الحقوق من أثر هذا الحكم، تحقيقىا الشىاعة األمىن القىانوني فىي املجتمىع، وذلىك مىن خىالل 

ة القضىىىىىاء الدسىىىىىتوري فىىىىىي ايجىىىىىاد املواءمىىىىىة بىىىىىين اثىىىىىر حكمهىىىىىا بعىىىىىدم الدسىىىىىتورية وتلىىىىىك الحقىىىىىوق مسىىىىىاهم

 املكتسبة.

 اهمية البحث:
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إن حمايىىىىة الحقىىىىوق املكتسىىىىبة لهىىىىا أهميىىىىة كبيىىىىرة فىىىىي الوقىىىىا الحاعىىىىر لتحقيىىىىق األمىىىىن القىىىىانوني، وان         

سريان اثر الحكم بعدم الدستورية من حيث الزمىان قىد يترتىب عل هىا املسىاس اهىذه الحقىوق ، سىيما فىي 

املباشىىر بشىىكل حالىىة تقريىىر االثىىر الرج ىىي للحكىىم بشىىكل مطلىىق دون تقييىىده، وحتىىت فىىي حالىىة اعمىىال اثىىر 

مطلق في قراراال القضىاء الدسىتوري فانىه قىد يىلدي إلىى املسىاس بتلىك الحقىوق، لىذلك تىاهي اهميىة هىذا 

البحىىىىىىث فىىىىىىىي محاولتىىىىىىىه الكشىىىىىىىف عىىىىىىىن دور القضىىىىىىىاء الدسىىىىىىىتوري فىىىىىىىي ايجىىىىىىىاد موا نىىىىىىىة بىىىىىىىين احكامهىىىىىىىا بعىىىىىىىدم 

  عل ها.الدستورية مع الحقوق املكتسبة، بحيث يتمكن من خاللها حماية هذ الحقوق من التجاو 

 مشكلة البحث:

يتجلى مشكلة البحث في ان القضاء الدستوري الدسلك اتجاها معينا لتحديد أثر الحكم بعدم       

دستورية النص التشر  ي فيما اذا كان هذا االثر رجعيا ام مباشرا، مطلقا ام مقيدا عند االخذ باي 

عليه فان القضاء الدستوري في من الحالتين، ويرجع ذلك الى موقف التشر عاال املن مة لذلك، 

تقرير اثر الحكم بعدم الدستورية دعتمد على اجتهاداته في تفسير ما مقرر اهذا الخصوض في تلك 

التشر عاال، في حالة النص عليه  من عدمه، منطلقا في كل ذلك نحو تحقيق االستقرار القانوني و 

 حماية الحقوق املكتسبة.   

 منهج البحث:

ملوا نة بين اثرالحكم بعدم الدستورية والحقوق املكتسبة( اتبعنا املن   التحليلي لدراسة موعوع )ا 

واملقارن وذلك من خالل مقارنة موقف القضاء الدستوري لدول محل املقارنة وهم كل من)الوالياال 

املتحدة االمريكية ، ومصر، والعراق(، ومن ثم تحليل النصوصالقانونية واالحكام القضائية الخاصة 

ما يتعلق باالثر الحكم بعدم الدستورية واثره على حماية الحقوق املكتسبة لدى املحاكم في

 الدستورية لتلك الدول.

 خطة البحث:

التعريف اقتضا تبيعة املوعوع وعع خطة مبنية على مبح ين، خصص املبحث االوللدراسة 

ماهية  الحق املكتسب، وافرد ومبدأ عدم رجعية القوانين،نتناول في املطلب االول  بالحقوق املكتسبة

املطلب ال اني لدراسة مبدأ عدم رجعية القوانين وعالقته بالحقوق املكتسبة،أما املبحث ال اني 

فخصصناه لدراسة  العالقة بين احكام القضاء الدستوري والحقوق املكتسبة، فنبح ه من خالل 

على  بعدم الدستوريةالحكم  الفقه والقانون من اثر مطلبين ايضا، نتطرق في االول الى موقف

الحقوق  على بعدم الدستوريةاثر الحكم ، وفي املطلب ال اني نتكلم عن بيانالحقوق املكتسبة
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املكتسبة في القضاء الدستوري. وينتهي البحث بخاتمة تتضمن اهم االستنتاجاال واملقترحاال التي 

 نتوصل ال ها .

 ومبدأ عدم رجعية القوانين التعريف بالحقوق املكتسبة: ول املبحث ال 

ان فكرة الحق املكتسب تفرض نفسها من خالل السير الديالكتيكي للتشر ع عبر الزمان، والذي 

يفرض اكتساب قاعدة ما في لح ة ما قيمة هشر عية عليا، وبذلك تتبلور فكرة الحق الدستوري 

املكتسب من خالل عدم إمكانية املساس ببعض املراكز القانونية التي قننها الدستور ، ومن ثم ال باال 

 عليه نتناول في هذا املبحث ماهية الحق املكتسب ومبدأ عدم رجعية القوانين  ومن ثم .النسبي لها

 العالقة بينهما من خالل مطلبين. وكاالهي:

 املطلب االول: ماهية الحق املكتسب

 املطلب ال اني: مبدأ عدم رجعية القوانين وعالقته بالحقوق املكتسب

 ماهية  الحق املكتسب :ول املطلب ال 

( وهو احد الفقهاء الذين اشتركوا في وعع تقنين نابليون، Laurentترجع ن رية الحق املكتسب الى)

وبر  مفهوم الحق املكتسب في نطاق القانون بمناسبة الحديث عن الن رية التقليدية التي كانا 

القضاء، اذ تبحث هذه الن رية في االساس في فرنسا توال القرن التاسع عشر في الفقه و سائدة 

القانوني ملبدأ عدم رجعية القانون على املاضلي ، وتذهب هذه الن رية ايضا الى ان القانون الجديد 

يكون ذا أثر رج ي، اال انه يمتنع تطبيقه اذا م  حقا مكتسبا، ففي هذه الحالة الدسري هو، وانما 

و عتبرهذا املبدأ احدى املباديء ذاال ن الجديد أثر رج ي، دسري القانون القديم حتت اليكون للقانو 

القيمة الدستورية. لذلك سوف نبّين مفهوم الحق املكتسب واساسه ومدى ارتباتة باملراكز 

 القانونية من خالل فرعين مستقلين وكاآلهي :

الحق املكتسب واساسه هعريفالفرع االول:   

 لحقوق املكتسبةاراكز القانونية بالفرع ال اني: ارتباتامل
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 الحق املكتسب واساسه تعريف: ول الفرع ال 

 الحق املكتسب: تعريفاوال:     

يقصد بهذا املبدأ انه اليجوز ألي من سلطات الدولة سلب أو انتهاك حقوق استمدها االفراد بطريق 

والقرارات النافذة متى ما كانت هذه الحقوق تتعلق بممارسة احدى الحريات مشروع وبموجب القانون 

العامة أو الحقوق االساسية التي ينص عليها الدستور،ومن الناحية اللغوية  نجد ان الحق املكتسب 

 مصطلح مكون من مفردتين، هما، الحق واملكتسب،ومعنى الحق هو ضد الباطل
. وقد ورد 3.أما كلمة مكتسب يعني  طلب الرزق، وأصله الجمع2وامللك، وقد يأتي بمعنى العدل، واملال 1

ن)هذا اللفظ في القرآن الكريم في الكثيرمن اآليات، فقال تعالى: ِ
 م 
ٌ
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اما اصطالحا فهناك تعاريف فقهية عديدة للحق املكتسب، وهذه التعريفات تدور في معظمها حول       

( الحق املكتسب بانه الحق غير قابل لاللغاء، ويعرفه  Zachariaeيعرف )معنى متقارب، ف

(Demolombe بانه الحق الخاص بنا الذي اليستطيع الغيران يجردنا منه )أوهو كل فائدة يحميها 5 .

، كما عِرف بأنه مصلحة مالية تدخل في ذمة الشخص 6القانون لشخص معين عن طريق دعوى او دفع 

 .8، كما عرفه آخرون بأنه  الحق الذي يدخل في الذمة7ويمكن الدفاع عنه بدعوى او بدفع 

اك من عرف الحق املكتسب بانه وضع قانوني تتحصن املنفعة التي حصل عليها الشخص وهن        

.فقد عِرفه بعض الفقه الفرنس ي على انه يعني املحافظة على القرار االداري 9جزاء قانون أو قرار إداري 

ن االذي كان سببا لنشوء هذا الحق او املركز القانوني، واتجه قسم آخر من هذه الفقه الى القول ب

الحق املكتسب هو املانع من سحب والغاء القرار االداري لكونه يتعلق بالحفاظ على املركز الذي اوجده 

بال  وع  وهوالقرار االداري واالثر الذي احدثه القرار االداري وبالخصوص القرار االداري الفردي املشر 

تسبة ار املولد للحقوق املكشك يمثل مانعا ومسدا منيعا بوجه السلطة التنفيذية بان التمس بالقر 
ويعرف احد الباحثين الحق املكتسب بانه وضع شرعي بموجبه تتحصن املنفعة التي حصل عليها .10

 . 11الشخص جراء قانون او قرار اداري من االلغاء او التعديل 

وعلى ضوء التعاريف اعاله يمكن لنا تعريف الحق املكتسب بأنه، هو الحق الذي ينبغي احترامه من 

 املساس به عند الغاء او تعديلتشريع او قرار اداري معين، كونه حقا اكتسب وفق القانون.

 لحق املكتسب:لساس القانوني ثانيا: ال 

هناك عدة أسس تستند عليها الحقوق املكتسبة لتبرير اساسها القانوني، وإّن من أهم هذه 

 أسس هي : 

 .12حرمان الشخص من حق اكتسبه في الزمان املاض يمباديء العدالة: تتطلب مبادئ العدالة بعدم -1
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االعتبارات القانونية واملنطقية: تعد االعتبارات القانونية اساسا تستند عليه مؤسسات الدولة -2

التشريعية والتنفيذية والقضائية، في االخذ بفكرة الحقوق املكتسبة، اذ اليعقل ان تكون التصرفات 

دة، واليمكن اغفال حجم االضرار املترتبة على اهدار تلك التصرفات، التي تمت وفق قانونها عديم الفائ

اما االعتبارات املنطقية فيقض ي املنطق السليم بان التلغى التصرفات التي يقوم بها االشخاص والتي 

 .  13رتبت حقوقا اعترف بها القانون 

ة:-3 لى ما املراكز القانونّية مهددة إيقض ي هذا املبدأ بضرورة عدم بقاء  مبدأ استقرار املراكز القانوني 

 . 14ال نهاية

: إّن األثر الرجعّي للقوانين إذا امتد إلى إلغاء الحقوق املكتسبة، فإّن هذا األثر  الدساتير والقوانين--4

يتحول إلى أداة إلهدار قوة القانون السابقة. لذلك فان االصل هو عدم رجعية القوانين واالستثناء هو 

 رجعية اثر القوانين على املاض ي في حدود ضيقة والعتبارات حماية املصلحة العامة.

يتبين ان االساس القانوني لقاعدة الحق املكتسب يتاكد في هذه املباديء الدستورية التي قررت هكذا 

  ينص على عدم جواز رجعية القانون 
ً
 عاما

ً
، الن القول بغير ذلك يعني املساس بالحقوق 15مبدأ

م ايضا في ااملكتسبة التي حصل عليها اصحابها في ظل القوانين السابقة. وقد يؤكد على هذا املبدأ الع

.الذي يقرر بصورة 16القانون العادي،  وذلك باقرار القانون العادي بعدم املساس بالحقوق املكتسبة 

 صريحة على عدم جواز رجعية القانون على املاض ي.

لذلك فأن الدور األساس ي للقضاء، هو الفصل في املنازعات القائمة ، من خالل تطبيق 

ة وسهلة ، وأن لم تكن كذلك فهو، أي القضاء ملزم بالبحث عن القاعدة القانونية ، ان كانت واضح

الحل بأية طريقة قانونية متاحة ، فالقاض ي اليسكت بذريعة عدم وجود نص ، واال اعتبر منكر 

للعدالة . فالقاض ي اإلداري له الدور الفعال في حماية الحقوق  املكتسبة لالفراد وله دور أساس ي في 

بتنفيذ املقررات القضائية بكافة الطرق القانونية ، كما يلزمها بإلغاء القرارات  مواجهة اإلدارة بالزامها

 قانونًيا يحّد به 17اإلدارية املعيبة 
ً
، كما عّد القضاء الفرنس ّي من مفهوم احترام الحقوق املكتسبة مبدأ

اية ، فقاعدة عدم الرجعية قاعدة أساسّية تهدف إلى حم18من تصرف اإلدارة إذا ما صدر عن هوى 

حقوق األفراد وحرياتهم ضد تعسف السلطة، حتى ال تصدر تشريًعا يطبق بأثر رجعي على تصرفات 

 .19األفراد التي كانت مباحة ، وقت فعلها ويعاقب عليها 

هكذا يتبين لنا من مفهوم تاك النصوص القانونية بان االصل هو عدم جواز رجعية القانون على      

جواز الرجعية  كونه فيه املساس بالحقوق املكتسبة التي اكتسبت في  املاض ي، لذلك فاالصل هو عدم

ظل القانون القديم، غير ان هذا االصل ليست مطلقة بل يرد عليه بعض االستثناءات، اذ تقيدها 

الدساتير بوجوب موافقة اغلبية معينة لتمرير مثل هذه النصوص القانونية، وهذا يدل على رغبة 
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ى االستقرار والحقوق املكتسبة سواء على مستوى النص القانوني ام ما يعكسه املشرع في املحافظة عل

تطبيق هذا النص من استقرار في العالقات القانونية بين االشخاص ومدى احترام وحماية الحقوق 

املكتسبة. لذلك فإّن قاعدة عدم سريان القانون على املاض ي ضرورة الزمة لتحقيق العدالة بين الناس 

 ياتهم واطمئنانهم على حقوقهم ومراكزهم القانونّية .وضمان حر 

 الحقوق املكتسبة راكز القانونية بارتباط امل: الفرع الثاني

يقصد باملركز القانوني مجموعة من الحقوق وااللتزامات التي يتمتع او يتحمل بها شخص معين،       

واملراكز القانونية على نوعين ، املراكز القانونية املوضوعية او التنظيمية، وتتميز بان مضمونها واحد 

مون ويحدد هذا املضومتجانس لجميع االشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية الكتسابها، 

بالقوانين واالنظمة والتعليمات، واملراكز القانونية الفردية او الشخصية، الذي مضمونها واحد 

 .20ومختلف من شخص ألخر

ويختلف االثر املترتب على النوعين من املراكز، فاملراكز القانونية  املوضوعية يجوز تعديل      

واالنظمة والتعليمات التي تقرر مضمونها، فقد تؤدي تلك مضمونها، ألن تستمد وجودها من القوانين 

التشريعات الى تعديل مضمون هذه املراكز، وعندئذ يسري هذا التعديل على جميع االشخاص من 

شاغلي تلك املراكز، وليس لهم اي حق باحتجاج ازاء هذا التعديل بفكرة الحقوق املكتسبة. في حين 

تعديل او الغاء الذي يجري على تلك التشريعات، كون  تكون املراكز الشخصية محصنة من من

مضمون تلك املراكز محدد باجراءات قانونية فردية، لذلك فانها غير قابلة للمساس بها، على العكس 

من املراكز املوضوعية التي تحدد مضمونها باجراءات قانونية عامة ومعرضة للمساس بها نتجية 

 .  21لها  تعديل او الغاء التشريعات املنظمة

ان اصطالح املركز القانوني هو اصطالح عام في فقه النظرية الحديثة، الذي يفضل اصطالح الحق 

املكتسب، كونه االصطالح االخير ال ينطبق على بعض املراكز القانونية كمركز القاصر او املحجورعليه 

هذه  القانون التي تعرفوغيرها، فضال عن ان املراكز القانونية غير قابل للحصر بسبب تنوع فروع 

. ومن خالل انواع املراكز القانونية يتبين لنا ان فكرة الحقوق تنشأعن 22املراكز وفقا لقوانينها الخاصة 

املراكزالقانونية،الن املراكز القانونية هي مجموعة من الحقوق وااللتزامات، سواء كانت مراكز 

. وان 23ات التنظيمية او من القرارات الفردية موضوعية ام فردية فالحق املكتسب قد ينشأ من القرار 

ما يمكن االعتداد به في نظر القانون هو املراكز القانونية الفردية التي رتبت حقوقا مكتسبة، وهذه 

دخل في ذمة الشخص نهائيا، بحيث الحقوق اليجوز التعرض لها باي شكل ، النها حقوق ثابتة، وقد 

 تتمتع بالحماية التي يسبغها عليها القانون.اليمكن نزعه منه اال برضاه، كونها 
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يالحظ من هذا العرض ان كل التشريعات تهدف الى تنظيم عدد من املراكز القانونية، ملصلحة أو      

ضد مصلحة بعض االشخاص، وفي انطباق التشريعات على هذه املراكز القانونية، املاض ي منها أو 

من حيث الزمان. عليه ان الحق املكتسب يجد اساسه في  الحاضر أو املستقبل، يتحدد نطاق تطبيقها

الدستور والقانون، فاذا نص الدستور على هذا الحق اصبح حقا دستوريا ملزما للمشرع والقاض ي، 

وان بعض القوانين تنص عليه صراحة وهذا يؤكد اهمية هذا الحق وعدم جواز  االعتداء عليه، وينص 

ها ون املتمثلة باستقرار املراكز القانونية في املجتمع، التي تترتب عليعلى هذا املبدأ لتحقيق غاية القان

حقوقا والتزامات على االشخاص القانونية العامة والخاصة. هكذا يتبين لنا بوجود ارتباط وعالقة 

 اساسية بين فكرة الحقوق املكتسبة باملراكز القانونية، سيما املراكز القانونية الفردية التي تترتب عليها

حقوقا شخصية وذاتية، والتي تعرف بالحقوق املكتسبة الناشئة عن تلك املراكز، والتي اليمكن 

 املساس بها باي شكل نتيجة الغاء او  تعديل أي  قانون او قرار اداري.

 مبدأ عدم رجعية القوانين وعالقته بالحقوق املكتسبة:املطلب الثاني

يقوم تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان على مبدأين اساسيين، االول هو ان القانون      

يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه الى يوم الغاءه، وهذا هو االثر الفوري للقانون، والثاني 

ية القانون على هو ان القانون اليسري على الوقائع التي تحث قبل نفاذه، وهذا هو مبدأ عدم رجع

املاض ي، الذي يعد من املباديء االساسية التي تساعد في حل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان، 

لغرض املحافظة على استقرار االوضاع واملراكز القانونية وحماية الحقوق املكتسبة، علية في هذا 

تقلين كتسبة، وذلك في فرعين مساملطلب نتناول مبدأ مفهوم عدم رجعية القانون وعالقته بالحقوق امل

 وكاالتي:

 الفرع االول :مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين 

 الفرع الثاني: العالقة بين مبدأ عدم رجعية القوانين والحقوق املكتسبة

 مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين  :ول الفرع ال 

لدساتير اديء االساسية التي نص عليها امن القواعد املستقرة التي رفعتها بعض النظم الى مرتبة املب      

عدم رجعية القوانين، ووفق هذا املبدأ أن االصل في القانون انه يسري على الحوادث عادة قاعدة 

. بمعنى ان القانون الجديد ا ال يسري بأحكامه على املاض ي، سواء 24املستقبلة التي تقع بعد صدوره  

القضية تخص الوقائع، أو املراكز القانونية؛ فالقانون بشأن القوانين العامة، أو الخاصة، أو أن 

ثر رجعي؛ فنفاذه 
َ
الجديد ال يسري إال على األحداث الواقعة في املستقبل بعد اتخاذه، وال يوجد له أ

مع الفقه يجيعتبر الحد الفاصل بين نهاية سريان القانون القديم، وبداية سريان القانون الجديد.   و 

عية في اثر القانون أمر خطير، يسمح بدخول اإلرباك، وعدم االستقرار في والقضاء على أن الرج
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األوضاع والتصرفات القانونية السابقة، أي عدم انسحاب أثر القواعد القانونية على املاض ي، 

 واقتصارها على حكم الوقائع التي تقع ابتداًء من يوم نفاذها.

التي حرص عليها املشرع الدستوري والعادي على تأكيدها إن مبدأ عدم رجعية القوانين من املبادئ         

واحترامها فالقت تأييدا من الفقه والقضاء واستحسانا من السلطات العامة في الدولة . لذلك نجد ان 

، الذي أقر  2002معظم الدساتير قررت هذا املبدأ بشكل صريح، ومنها دستور جمهورية العراق لسنة 

جعي ما لم ينص على خالف ذلك وال يشمل هذا االستثناء قوانين الضرائب بأنه، ليس للقوانين أثر ر 

. وليست الساتير 26، وبان القانون الجزائي اليسري باثر رجعي اال اذا كان اصلح للمتهم 25والرسوم 

وحدها هي التي تنص على عدم رجعية القوانين بل ان كثيرا من القوانين املدنية قد نصت صراحة على 

نصت املادة الثانية منه على ان) التشريع اليسري اال بالنسبة  1001ذلك، من ذلك قانون نابليون سنة 

.  28، وقانون العقوبات العراقي 27لعراقي للمستقبل، فليس له مطلقا اثر رجعي(، وكذلك القانون املدني ا

ويتضح من مضمون هذه النصوص على األقرار الصريح  فيهما بمبدأ عدم رجعية القانون، فاالصل او 

املبدأ العام هو عدم جواز الرجعية ، ألن في الرجعية مساس بالحقوق املكتسبة التي اكتسبت في ظل 

القانوني يقتض ي بان يكون كل شخص له الحق في استقرار القانون السابق، عالوة على ان  مبدأ األمن 

القاعدة القانونية، وأن يكون في مأمن من التعديالت املفاجئة التي يمكنها أن تؤثر على ذلك االستقرار، 

 .29فيكون األمن بذلك هو الوجه املض يء للقانون 

دالة، تبارات، منها،  العيرجع الى بعض االسس و األععدم رجعية القوانينوان تبرير اعتماد مبدأ 

فاالفراد يتصرفون على اساس القانون القائم،وهو القانون الذي يعرفونه او يستطيعون معرفته ، اذ 

ليس من العدل ان يعاقب املشرع على اعمال كانت مباحة من قبل ثم جاء تشريع جديد فرض لها 

اظا عنه  لالستقرار في املجتمع وحف عقوبة. وكذلك فان اعتبار النظام يعتبر هذا املبدأ ضمانا الغتى

على املصلحة العامة، ألن سريان القانون على املاض ي يضعف اثر القانون في نفوس االفراد، ويجعلهم 

الينظرون اليه نظرهم الى الحقائق النهائية الثابتة. كما تتطلب قواعد املنطق عدم سريان القانون على 

واطالع الكافة على احكامه، واليتأتى ذلك اذا اجزنا ان يسري  املاض ي،ألن من شروط نفاذ القانون نشره

على الحوادث السابقة، باالضافة الى انه طبيعة القانون نفسها تقتض ي العمل بمبدأ عدم رجعية 

القانون، ألن من يدقق في طبيعة القانون، يقر بداهة بان القانون اليمكن ان يكون ذا اثر رجعي، واال 

  . 30خلق فوض ى عميقة 

عليه فإن سريان القانون او القرار بأثر رجعي يعد انتهاكا ملبدأ األمن القانوني أو االستقرار القانوني،      

 ألن هدف األمن القانوني هو تحقيق النظام في الحياة االجتماعية وفي العالقات االجتماعية
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كل أمانة ملسبق يستطيع األفراد، ب، بمعنى أنه يحقق بين األفراد األمن واملساواة القانونية ، فبوجوده ا

. لذلك عبر البعض 31أن يتصرفوا وفقا له وبمعرفة تامة ملا يريده القانون الذي ينظم هذه التصرفات 
،عن الحقوق التي يحميها مبدأ عدم الرجعية تحت مسميات شتى، فذهب البعض إلى أنه يحمي مبدأ 32

القانون الرجعي في مواجهة بعض املواطنين ممن املساواة أمام القانون، للحيلولة دون تحكم وقسوة 

طبق عليهم هذا القانون، ويحمي مبدأ الفصل بين السلطات، ويحمي مبدأ الحقوق املكتسبة ، فإن 

الحكمة من تقرير قاعدة عدم الرجعية عموما سواء تعلق األمر بقوانين أم بقرارات إدارية هي واحدة، 

ة لم يأت من فراغ، وإنما دعت الحاجة إليه باعتباره ضمانة وإن مبدأ عدم رجعية القرارات اإلداري

أكيدة لحماية حقوق األفراد، وإرضاء للمنطق القانوني السليم وتحقيق العدالة واالستقرار في 

 .33املعامالت 

ان سريان القانون من حيث الزمان محكوم كاألصل بمبدأ عدم الرجعية، غير انه يرد على هذا       

ستثناءات وهي ليست مطلقة، ومناقشة هذه االستثناءات املقررة لرجعية القانون، هي االصل بعض اال 

يسيتين، حالتين رئمناقشة علمية ومنطقية وفلسفية في سبب وجود هذه االستثناءات، التي تشمل 

وهما، أوال في حالة النص الصريح على الرجعية، وذلك في القوانينغير الجزائية،فيمكن للمشرع ان 

لى مبدأ الرجعية، اذ ينص صراحة  على ان  يكون للقانون اثر رجعي، اذ ان مصلحة الجماعة يخرج ع

تقتض ي ذلك، فالخروج رخصة استثنائية اليستخدمها املشرع اال اذا اقتضتها املصلحة العامة. فيجوز 

ويتم  ،للمشرع تطبيق القوانين غير الجزائية باثر رجعي، وذلك بالنظر إلى مقتضيات املصلحة العامة

ثر رجعي بموافقة أغلبية معينة على ذلك، وال يعد ذلك مساسا بالحق املكتسب 
َ
تطبيق هذه القوانين بأ

او استقرار املعامالت، ألنه يحقق بذلك غاية من غايات القانون املتمثلة بتحقيق استقرار املعامالت 

ين ن األصلح للمتهم والقوانوالعدالة بين االشخاص املخاطبين باحكامها. وثانيا، في حالة القواني

التفسيرية، فاذا صدر قانون أصلح للمتهم، بان كانت تمحو الجريمة او تخفف العقوبة، بعد أن يقع 

الفعل وقبل الحكم بشأن القضية بشكل نهائي، فان هذا القانون الصادر حديثا هو الذي يطبق 

الخطورة بالدرجة التي يستحق  دونغيره، كون الفعل لم يعد مضرا بمصلحة الجماعة، اولم يعد من

. والقوانين التفسيرية تطبق من تاريخ تطبيق القوانين السابقة، ألنها التأتي باحكام فيها عقوبة شديدة

 .34جديدة وانما توضح فقط مضمون القواعد السابقة على صدوره 

واعد إعمال القهكذا نجد في النهاية بان استقرار االوضاع واملراكز القانونية في املجتمع يتطلب 

القانونية الجديدة بأثر مباشر حتى يتمكن املخاطبين من االشخاص باحكامها من معرفتها، وتكييف 

سلوكهم وفقا ملقتضياتها، بما يضمن حقوقهم وحرياتهم، وذلك استجابة لطبيعة القانون نفسها 

، مثل لسابقة على صدورهاوألعتبارات العدل ، ألن تطبيق القواعد القانونية بأثر رجعي على الوقائع ا
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تجريم ما أتاه األفراد من أفعال مباحة أو إبطال تصرفاتهم التي تمت بمقتض ى القانون، سوف يؤدي 

الى انعدام الثقة لدى األفراد ازاء القانون ويجعلهم الينظرون اليه كالحقائق النهائية الثابتة، وبالتالي 

 رار واالمن القانوني في املجتمع.يحل الفوض ى واالظطراب القانوني بدال من االستق

 العالقة بين مبدأ عدم رجعية القوانين والحقوق املكتسبة: الفرع الثاني

ان مبدأ عدم رجعية القوانين مع استثناءاته املقررة للمصلحة العامة، يهدف إلى حماية األفراد من        

يعني الحفاظ  والحق املكتسب اآلثار السلبية للقانون وبالتالي تحقيق األستقرار القانوني في املجتمع.

 في ظل نظام قافاذا اكتسب  على املراكز القانونية الذي نجم عن تصرف قانوني معين.
ً
نوني األفراد حقا

معين، فانه اليجوز املساس بهذا املركز إال بنص خاص ويسري التغيير أو التعديل في هذا املركز بأثر 

. فالقاعدة املقررة بالنسبة للقوانين انه يجب 35حال و مباشر من تأريخ العمل به وليس بأثر رجعي

ير ضرورة أو من غير تعويض، لذلك حرصت احترام الحقوق املكتسبة وعدم املساس بها من غ

الدساتير على تأكيد هذه القاعدة، فجعلت األصل أال تسري القوانين على املاض ي حتى التمس الحقوق 

املكتسبة، واحترام الحقوق املكتسبة قاعدة تمتد جذورها إلى اعماق القانون الطبيعي واملباديء 

 . 36تى ولو لم يتم النص عليها في الدساتير األساسية للعدالة،فيجب العمل بهذه القاعدة ح

لذلك نجد ان حتى الدساتير التي تأخذ بمبدأ األثر الرجعي لألحكام الصادرة بعدم الدستورية من        

القضااااااااااااااء الدساااااااااااااتوري، اساااااااااااااتثنت من ساااااااااااااريان تلك االحكام الحقوق واملراكز القانونية التي تكون قد 

ك ان الحقوق التي تتولد عن القضاااااااااااء بعدم دسااااااااااتورية اسااااااااااتقرت عند صاااااااااادور هذه األحكام، وعلة ذل

 لقااانون لم 
ً
 للقواعااد العااامااة ان تنتقص من حقوق مكتسااااااااااااابااة طبقااا

ً
النص املطعون فيااه اليمكن وفقااا

يحكم بعدم دساااتوريته، ويتمتع اصاااحابها بمراكز قانونية الينتقص منها الحكم بعدم الدساااتورية مثل 

الحق املكتسااااب يقوم اساااااسااااا على مبدأ  األمن نجد ان ى ذلك .  عالوة عل37التقادم وقوة األمر املقضاااا ي

، ويعد مبدأ الحق املكتساااااب األرضاااااية الفلسااااافية ملبدأ ساااااريان القوانين من دون رجعية ومبدأ القانوني

عدم رجعية القرارات اإلدارية، ومن ثم فانه يرمي إلى حماية املراكز القانونية التي تولدت في املاضااااااااااااا ي، 

، ألنه يؤدي دورا في وهذا ينتج من  حقيقة مهمة هي أن الحق املكتساااااااااااااب في القانون العام له دور حامو

 .الرقابة على القوانين و القرارات االدارية التنظيمية والفردية

ومن املالحظ أن الحق املكتساااااااااب في القانون العام يطرح على أسااااااااااس عدم املسااااااااااس بالتصااااااااارف الذي 

أنتجه، والسااايما على مساااتوى القرارات اإلدارية الفردية، فضااارورة حماية مراكز قانونية معينة تفرض 

ساس دم املعدم املساس باألعمال املنتجة للمراكز القانونية املذكورة، وال بد من مالحظة أن ظاهرة ع

 لعاادم املسااااااااااااااااس باااملراكز 
ً
 واضاااااااااااااحااا

ً
باااملراكز القااانونيااة، غير ناااجمااة عن قوتهااا الااذاتيااة، لكنهااا تعااد أثرا
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في حين كون القاااعاادة الاادساااااااااااااتوريااة تتعلق بتااأسااااااااااااايس النظااام  .القااانونيااة التي تشاااااااااااااكلاات على مر الزمن

 إلغاءها من شاااااااااااااأنه أنالقانوني بوجه عام، وتتعلق بحماية الحقوق والحريات، ومن ثم فإن تعديلها و 

 على املساااتوى القانوني، فالقاعدة الدساااتورية تخضاااع لتسااالسااال قواعد النظام 
ً
 أسااااسااايا

ً
يسااابب تحوال

 مع ممارسااااااة سااااااياسااااااية ناجمة عن حراك 
ً
القانوني في الدولة، ومن ثم فإن تعديلها سااااااوف يترافق ماديا

دود تسبة تطرح على أساس الحعلى مستوى قوى الدولة، وهذا يعني في النهاية أن مشكلة الحقوق املك

  .38بين النظام القانوني والنظام السياس ي 

اذن في النهاية نصل الى ان هناك عالقة اساسية بين الحق املكتسب ومبدأ عدم رجعية القوانين       

ديد اذ ان تطبيق القانون الج على املاض ي، بل ان الحق املكتسب تعد اثرا ملبدأ عدم رجعية القوانين، 

على مركز قانوني اكتمل في ظل القانون السابق يمثل حقا مكتسبا، يعد سريانا على املاض ي، فيخضع 

هذا املركز للقانون القديم، وحكمة ذلك لضمان الحقوق املكتسبة التي ترتبت على الوقائع املاضية في 

ثقة بالحقوق القانونية واطمئنانا الى القوانين مأمن من الغائها او ضياعها ليكون االشخاص على ال

وبالتالي يعتبر الحق املكتسب اثر لقاعدة عدم رجعية القوانين. وعلى هذا االساس يكون الحق املكتسب 

في مجال القوانين بشكل عام، قد تكون عرضة للمساس او االهدار بسبب سريان القانون من حيث 

تزام باملباديء الدستورية املقررة ملبدأ عدم رجعية القوانين الزمان، ان لم يتم عند التطبيق االل

واالستثناءات الواردة عليها، تحقيقا للمصلحة العامة واستقرار املعامالت في املجتمع، وهذه الحالة قد 

يبرز بشكل اكثر فعالية في مجال القضاء الدستوري ، الذي يقرر بعدم دستورية القانون املخالف 

 مدى تاثير تحديد تاريخ الغاء هذا القانون على الحقوق املكتسبة لالشخاص.  للدستور، ومن ثم

 حكام القضاء الدستوري والحقوق املكتسبةأالعالقة بين  :املبحث الثاني

ان مشكلة التردد في تقرير األثر الرجعي لالحكام الصادرة في دستورية القوانين، تثار عادة بالنسبة 

ستورية، مثل األحكام الصادرة كاشفة عن العوار الذي اعترى التشريع لالحكام التي تصدر بعدم الد

منذ صدوره، أما االحكام االخرى التي تصدر بشأن الدستورية، مثل األحكام الصادرة بعدم القبول أو 

الرفض الدعوى، فانها التمس القانون املطعون فيه بعدم الدستورية و التؤثر على تطبيقه، ومن ثم 

. عليه نركز في هذا املطلب عن بيان اثر الحكم بعدم التثار أية تس
ً
اؤالت حول مدى تنفيذها زمنيا

الدستورية الصادرة عن القضاء الدستوري ومن ثم مدى تاثير تلك االحكام على الحقوق املكتسبة، 

وذلك من خالل عرضنا لالحكام القضائية املتضمنة هذا الجانب، وكذلك من خالل املحاوالت الفقهية 

قضائية اليجاد التوازن بين تاثير كل من االثر الرجعي واملباشر لالحكام الدستورية على الحقوق وال
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املكتسبة وبالتالي على تحقيق مبدأ االمن القانوني في املجتمع، وكل ذلك من خالل مطلبين مستقلين 

 وكاالتي: 

 الحقوق املكتسبةعلى  بعدم الدستوريةموقف الفقه والقانون من اثر الحكم املطلب االول: 

 ةالحقوق املكتسب على بعدم الدستوريةاثر الحكم  املطلب الثاني:موقف القضاء الدستوري من

 على الحقوق املكتسبة  بعدم الدستوريةموقف الفقه والقانون من اثر الحكم : ول املطلب ال 

يختلف موقف الفقه الدستوري ازاء سريان الحكم الصادر بعدم  دستورية نص تشريعي، فيما اذا      

كان يكون لهذا الحكم اثرا رجعيا ام فوريا بصورة مطلقة اومدى امكانية تقييد اي من االثرين في حالة 

املتعلقة  القوانين االخذ بها، وهذا بدوره قد شكل موضوعا شائكا حتى عند التصدي لها بالتنظيم  في

بالقضاء الدستوري في معظم الدول التي اخذت بهذا القضاء كوسيلة لضمان علوية الدستور، عليه 

سوف نتناول موقف الفقه الدستوري وكذلك القوانين املنظمة للقضاء الدستوري في النظم املقارنة 

 ، وذلك من خالل فرعين مستقلين وكاالتي:

 على الحقوق املكتسبة لدستوري من آثرالحكم بعدم الدستوريةالفرع االول: موقف الفقه ا

 الفرع الثاني: التنظيم القانوني ألثرالحكم بعدم الدستوريةعلى الحقوق املكتسيبة

 على الحقوق املكتسبة موقف الفقه الدستوري من أثرالحكم بعدم الدستورية: الفرع االول 

لى الحكم بعدم الدستورية نحو اتجاهين، اتجاه ذهب الفقه الدستوري في تحديد األثر املترتب ع  

يقر باألثرالكاشف واالخر يقر باالثر املنش يء للحكم، فيذهب االتجاه األول الى ان  الحكم بعدم 

الدستورية له أثر كاشف بإلغاء النص التشريعي املطعون عليه، اذ ان القاعدة العامة بالنسبة لألحكام 

وليست منشئة، فهي ال تنش ئ الحق وانما تكشف عن وجوده ، وعلى القضائية بصفة عامة انها كاشفة 

ذلك ، فإن املحكمة حين تقض ي بعدم دستورية تشريع معين مع ما يترتب على ذلك من إلغاءه وبطالنه، 

 بالفعل بحكم الدستورالقائم، فالتشريع الباطل 
ً
 قائما

ً
فإنها ال تنش ئ هذا البطالن، وإنما تقرر شيئا

ر، باطل منذ وجوده ألنه ولد مخالفا للدستور، والنص التشريعي ال ينشأ صحيحا إال ملخالفته للدستو 

 39باتفاقه مع الدستور 
ً
. ومن هنا، فإن املنطق القانوني املجرد يحتم أن يكون للحكم الذي يصدر مقررا

عدم الدستورية أثر رجعي يمتد إلى تأريخ صدور النص التشريعي غير الدستوري، وليس تاريخ صدور 

الحكم بعدم دستوريته، االمر الذي  يعني عدم جواز تطبيق هذا النص ليس في املستقبل فحسب، 

 بالنسبة للعالقات واألوضاع السابقة على صدوره ، بما مفاده بطالن هذه العالقات 
ً
وإنما ايضا

 إلى هذا النص املقض ي بعدم دستوريته
ً
 .40واألوضاع التي تمت في املاض ي استنادا
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األثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية على أساس أن عيب مخالفة القاعدة القانونية  ويعتمد      

للشرعية الدستورية يولد مع القاعدة ذاتها. كما انه بدون تقرير هذا األثر تنتفي الفائدة العملية من 

الحكم بعدم  الدستورية، اذ التستطيع املحكمة التي اوقفت الدعوى الدستورية ان تطبق الحكم 

الصادر فيها  بعدم الدستورية على النزاع املطروح امامها، ويؤكد ذلك أيضا الطبيعة القانونية لالحكام 

 وال تنش ئ مراكز قانونية لم 
ً
باعتبارها كاشفة للحقوق وليست منشئة لها، إذ هي ال تستحدث جديدا

 منذ تم ال
ً
. ومن 41عمل به تكن موجودة من قبل، بل انها تكشف عن حكم الدستور وهو مقرر سلفا

الدول التي اعتنقت قاعدة األثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية كل من الواليات املتحدة األمريكية، 

 .42ايطاليا ، املانيا ، البرتغال والكويت 

ويستند مبدأ األثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية على مبدأ املساواة أمام القانون، فاليجوز   

نية تكونت قبل هذا الحكم واخرى تكونت بعده، كما ان هذا األثر الرجعي التمييز بين مراكز قانو 

يضمن فعالية الرقابة على دستورية القوانين وتأكيد لسيادة القانون، وبالتالي تعلو الحقوق 

والحريات، والتنتقص قيمتها مهما تعرضت لالنتكاس في فترة مؤقتة، الن األثر الكاشف بعدم 

الة كل ما أصابها من انتكاس في املاض ي، هذا هو منطق دولة القانون التي الدستورية ضمان هام الز 

التترك الحقوق والحريات التي يحميها الدستورعرضة للمساس بها، وانما تكفل حمايتها من خالل هيئة 

 من نظام الدولة، وهي املحكمة الدستورية، ومع ذلك فانه اذا كان األثر الكاشف في حد 
ً
تعتبر جزءا

عكس قيمة دستورية معينة إال ان إقرار هذه القيمة اليجوز أن يكون على حساب قيم دستورية ذاته ي

 لنظام حماية الحقوق املكتسبة واملراكز القانونية املستقرة 
ً
  . 43اخرى، وفقا

اما االتجاه الثاني يقرر بأن الحكم بعدم الدساااتورية له أثر منشااا ئ بإلغاء النص التشاااريعي املطعون      

ومؤدى هاذا االتجااه ان الحكم بعادم الادساااااااااااااتورياة يعني إلغااء النص التشاااااااااااااريعي املطعون علياه  علياه.

 من تأريخ نشااار الحكم بعدم دساااتوريته، و ساااريان هذا الحكم بأثر حال منذ صااادوره وبالنسااابة 
ً
اعتبارا

ن مللمساااااااااااتقبل، ومن ثم، ال يكون لهذا الحكم أثر رجعي، وبالتالي فان القانون غير الدساااااااااااتوري يم ى 

 من تأريخ صااااااادور الحكم بعدم الدساااااااتورية و دخوله حيز النفاذ، أما املرحلة الساااااااابقة 
ً
الوجود اعتبارا

 آلثاره 
ً
. 44على صاااااااادور الحكم بعدم الدسااااااااتورية فيكون فيها القانون غير الدسااااااااتوري معترف به ومرتبا

ا، يونااان ،تركيااومن الاادول التي أعتنقاات قاااعاادة األثر املنشااااااااااااا ئ للحكم بعاادم الاادساااااااااااااتوريااة أسااااااااااااابااانيااا، ال

 .45 1220رومانيا، سلوفاكيا، والتشيك كما أخذت بهذا االتجاه النمسا في دستور عام 

وهذا التصور لطبيعة الحكم الصادر بعدم الدستورية من حسناته أن يحافظ على فكرة األمن   

ز القانونية كالقانونيأي يحقق قدرمن الثبات النسبي للعالقات القانونية وحد أدنى من االستقرار للمرا

املختلفة مما يساعد على اشاعة األمن والطمأنينة بين أطراف العالقات القانونية من أشخاص قانونية 
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. وبالتالي حماية حقوقهم املكتسبة، غير أن القول بأن الحكم له أثر منش ئ يؤدي بنا 46عامة وخاصة 

اكز األولى اخرى تكونت بعده، فاملر الىالتمييز بين مراكز قانونية تكونت قبل الحكم بعدم الدستورية و 

 ال يمسها الحكم بعدم الدستورية، بينما الثانية يمسها الحكم، االمر الذي ينافي مباديء العدالة .

هكذا نجد ان الفرق بين األثر الرجعي واألثر الفوري للحكم، هو ان األثر الرجعي يجعل القانون غير     

الدستوري كأن لم يكن منذ صدوره، ويزول من الوجود بالنسبة للماض ي واملستقبل، وبالتالي يحافظ 

الفوري املباشر  على مبدأ املشروعية وذلك باعدام القانون غير الدستوري منذ صدوره، أما األثر

فيجعل القانون املحكوم بعدم دستوريته كأن لم يكن منذ صدور الحكم بعدم الدستورية وبالنسبة 

للمستقبل، بمعنى انه يحافظ على اعتبارات مبدأ األمن القانوني واحترام الحقوق املكتسبة. ونرى بانه 

ي در بعدم دستورية النص التشريعفي حالة االخذ باالثر الرجعي على اطالقه، يكون لهذا الحكم الصا

تاثير على الحقوق التي اكتسبها االفراد اثناء سريان هذا القانون املطعون بدستوريته، لذلك نجد ان 

رأي الفقه الدستوري بشكل عام يتجه نحو حماية تلك الحقوق، وذلك من خالل اعمال التقييد ألثر 

 الحكم في حالة األخذ باالثر الرجعي.

 التنظيم القانوني لثرالحكم بعدم الدستوريةعلى الحقوق املكتسبة: يالفرع الثان

التنظيم القانوني ألثرالحكم بعدم الدستوريةعلى الحقوق املكتسبة  سوف نتناول في هذا الفرع        

لدى القضاء الدستوري املقارن في هذه الدراسة، وهم كل من املحكمة االتحادية العليا في امريكا و 

 املحكمة الدستورية العليا في مصر و املحكمة االتحادية العليا في العراق. 

قابة على دستورية القوانين ولم يتحدث عن تلك الرقابة في نص ان الدستور االمريكي لم ينظم الر  

من نصوصه، لكن الفقرة الثانية من املادة السادسة من الدستور االمريكي تقول)هذا الدستور 

وقوانين الواليات الصادرة وفقا له وكل املعاهدات املعقودة  او التي ستعقد في ظل سلطة الواليات 

االساس ي للبالد، والقضاة في كل البالد سيتقيدون بذلك بصرف النظر عن  املتحدة ستكون هي القانون 

اي حكم مخالف في دستور الوالية او قوانينها(، ان هذا النص مع نص الفقرة الثانية من املادة الثالثة 

من الدستورالتي تتحدث عن االختصاص القضائي، وان كانا الينظمان وسيلة معينة ملراقبة دستورية 

ن، اال انهما بغير شك يفتحان الباب عن طريق التفسير امام املحاكم للنظر في مدى اتفاق القواني

. ان هذا 47القوانين الصادرة في ظل الدستور مع ذلك الدستور، وهذا هو مافعله القضاء االمريكي

الوضع جعل من الرقابة على دستورية القوانين في الواليات املتحدة االمريكية ان تسمى برقابة 

االمتناع، الن املحكمة اذا تبينت لها بان القانون املخالف للدستور تمتنع عن تطبيقه، وهو ما حرص 

وحيث أن القضاء األمريكي يأخذ بنظام السوابق  هذا القضاء على تأكيده منذ بدأ ممارسته للرقابة.
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صاحب هاز قضائي و باعتبارها اعلى ج -القضائية، فإن الحكم الذي يصدرمن املحكمة االتحادية العليا

  -القول الفصل في دستورية القوانين
ً
بعدم دستورية قانون معين واالمتناع عن تطبيقه يكون ملزما

 
ً
 وقانونا

ً
للمحاكم األخرى االدنى منها، األمر الذي من شأنه ان يجعل االمتناع عن تطبيق القانون   عمال

 .48من الناحية العملية وكأنه بمثابة إلغاء له 

يوجد تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في الواليات املتحدة االمريكية بصورة هكذا اذن ال 

دقيقة، ومن ثم تقوم بالرقابة على دستورية القوانين جميع املحاكم في الواليات،باالضافة للمحكمة 

حدد ياالتحادية العليا، وامام غياب النص القانوني الذي يحدد الجهة املسئولة عن رقابة الدستورية و 

آثار الحكم الصادر بعدم الدستورية، فان االثر لم يكن واضحا،وكان في اغلب االحوال يقتصر على 

عدم تطبيق القانون املخالف للدستورمع بقائه موجودا، لدرجة انه يمكن ان تعاد له الحياة من 

 جديد، اذا غيرت املحكمة االتحادية العليا من حكمها. 

قد خول املشرع العادي بتنظيم مايترتب  1271( من دستور سنة 170املادة )اما في مصر فنجد ان        

( من 122على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار، وهذا املوقف قد تم تاكيده ايضا في املادة )

التي نصت بان).... و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي  2011دستورسنة 

وبهذا فإن الدستور املصري قد احال امرتنظيم اثرالحكم للقانون، وعلى اثر ذلك جاء قانون من آثار( 

نصت في ( منه، والتي 12ليحدد هذا األثر في املادة ) 1272( لسنة 10املحكمة الدستورية العليا رقم )

اليوم  ن)يترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيق النص مالفقرة الثالثة منها على ان 

التالي لتاريخ نشر الحكم(، وهذا يعني ان مقتض ى الحكم الذي يصدر بعدم دستورية نص تشريعي 

 من الناحية القانونية ويسقط كتشريع من تشريعات الدولة 
ً
يلغي قوة نفاذ هذا النص ويغدو معدوما

 لزامية. قوته اإل  . دون ان يؤدي الحكم الى الغاء هذا النص وانما يوقف نفاذه او يفقده49

(  املذكورة  قبل تعديلها نصت 12أما فيما يتعلق باثرالزمني  للحكم بعدم الدستورية ، فاملادة )  

بان )يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او الئحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر 

 بنص جنائي تعتبر اال 
ً
ة حكام التي صدرت باإلدانالحكم. فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا

 الى ذلك النص كأن لم تكن(، وظاهر هذا النص انه فيما عدا النصوص الجنائية يترتب على 
ً
استنادا

، ويرجع السبب في اعطاء الحكم هذا االثر هو رغبة املشرع 
ً
 مباشرا

ً
الحكم بعدم الدستورية اثرا

هي النص املطعون به.  لكن اتجاه فق بضمان االستقرارالتشريعي و ضمان الحقوق املكتسبة من جراء

ذهبوا الى عكس ذلك، باالستناد الى املذكرة االيضاحية لقانون املحكمة الدستورية العليا التي اكدت 

( هو تقرير االثر الرجعي للحكم بعدم  دستورية النص، على ان 12على ان املقصود من نص املادة )

 عن ان يستثنى من هذا االثر الرجعي الحقوق و املرا
ً
كز التي تكون قد استقرت عند صدوره، فضال
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الرجوع الى القواعد العامة التي تقرر االثر الكاشف لألحكام القضائية وطبيعة الرقابة القضائية 

 .50املقررة في مصرهي رقابة الغاء، مما يؤيد كل ذلك ترتب االثرالرجعي للحكم بعدم  دستورية النص

عالجا و ي حول االثر الزمني للحكم بعدم  دستورية نص تشريعي، ولغرض انهاء هذا الجدل الفقه   

للمشكالت الناجمة عن اإلطالق في تطبيق قاعدة األثر الرجعي ألحكام املحكمة في غير املسائل الجنائية 

 للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار املراكز 
ً
في مجال التطبيق، وتحقيقا

( املذكورة  12فقد تم تعديل الفقرة الثالثة من املادة) اية الحقوق املكتسبة في املجتمع،القانونية وحم

، فاصبحت نصها كاآلتي:) ويترتب على الحكم بعدم 1220لسنة  160قرارالرئاس ي بقانون رقم بموجب ال

دستورية نص في قانون او الئحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم  

 آخر، على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبي ال يكون له في جميع االحوال اال اثر 
ً
لذلك تاريخا

ملدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص(، فبموجب مباشر، و ذلك دون اخالل باستفادة ا

،  ان الرجعية لم تعد القاعدة املطلقة بالنسة ألثر 51هذا النص واملذكرة االيضاحية للقرار الرئاس ي 

الحكم الصادر بعدم الدستورية، وذلك فيما عدا النصوص الجنائية، فالرجعية في هذه الحالة مطلقة 

يد منها،وتتمثل القيود التي ترد على رجعية الحكم الصادال بعدم اتلدستورية واليجوز للمحكمة ان تق

في االستثناء الخاص باالحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي، حيث جعل القانون لهذه االحكام 

أثرا مباشرا في جميع االحوال، مع عدم االخالل باستفادة املدعي من هذا الحكم، كما تتمثل هذه القيود 

ى االثر الرجعي لحكمها، في غير املسائل الضريبية، في الرخصة التي اعطاها املشرع للمحكمة عل

الدستورية لتحديد تاريخ آخر لعدم جواز تطبيق النص املحكوم بعدم دستوريته، ولذلك فان 

ملحكمة االتعديل الذي ورد على الفقرة الثالثة اليغيرمن القيود التي كانت ترد على االثر الرجعي ألحكام 

 .52الدستورية، اذ النص الجديد لم يلغ هذه القيود وانما اضاف اليها قيودا جديدة 

ورغم ماطرح من قبل الفقه حول مسألة عدم  دستورية هذا التعديل من الناحيتين الشكلية 

،  اال انه حاول ان يحسم النزاع الثائر حول االثر الناتج على الحكم بعدم الدستورية 53واملوضوعية

أن يرتب االثر الفوري للحكم، اال انه اعطى للمحكمة حق النص على االثر الرجعي في قرار الحكم ب

بعدم الدستورية اذا رأت مقتض ى لذلك. لكن هذا التعديل لم ينه الجدل حول اثر الحكم بالدعوى 

ه اثر ل الدستورية بل على العكس فإنه أدى الى اختالف اكبر بين من يرى ان الحكم بعدم الدستورية

فوري و مباشر فقط، و اتجاه آخر يرى ان االثر الفوري املباشر هو االصل وان االثر الرجعي ال يكون 

 عن وجود اتجاه ثالث يرى التفريق بين النصوص الضريبية 
ً
اال استثناًء وبناء على قرار املحكمة فضال

 .54و غير الضريبية على التفصيل الذي ورد في التعديل 
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( من قانون ادارة الدولة 11ملحكمة االتحادية العليا في العراق فقد تم تشكيلها بموجب املادة)اما ا        

 2002( لسنة 00امللغي، والتي صدر امر تشكيلها بقانون رقم) 2001العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة 

تقرر بقاء التشريعات (من الدستور، التي 100استنادا اليها، الذي يعد نافذا لحد االن استنادا للمادة)

قرر تكوين املحكمة  2002. لكن دستور 55النافذة معموال بها ما لم تلغ او تعدل وفقا الحكام الدستور 

فبالنسبة لقانون إدارة الدولة . 2001االتحادية بشكل مختلف عن موقف قانون ادارة الدولة لسنة 

/ج( منه بنصها:)إذا قررت املحكمة 11قرر حكم اإللغاء على التشريع املخالف للدستور في املادة )

 أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به أنه غيرمتفق مع هذا القانون 
ً
 أو نظاما

ً
االتحادية العليا أن قانونا

(، لكنه دون ان يشيرالى األثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية من املحكمة االتحادية 
ً
يعد ملغيا

دستوريا في بناء هذه املؤسسة الدستورية املهمة سيما في الدول  العليا، ونرى بان ذلك يشكل نقصا

الفدرالية، فكان االحسن للدستور ان ينظم كل ذلك بين احكامه دون احالة تنظيمه الى القانون 

 العادي .

 الى 2002( لسنة 00وقانون املحكمة االتحادية العليا رقم )
ً
( املذكورة 11املادة ) الصادراستنادا

، جاء خاليا ايضا من تحديد النطاق الزمني لتنفيذ الحكم بعدم دستورية ارة الدولةمنقانون إد

ويرى البعض انه في مثل هذه الحالة يتم الرجوع إلى القواعد العامة التي تقض ي بان نص تشريعي. 

 لها، وعليه ال 
ً
حكم املحكمة بعدم الدستورية هو حكم كاشف للمخالفة الدستورية وليس منشئا

ري حكم اإللغاء بأثر رجعي، مع وجوب مراعاة الحقوق املكتسبة واملراكز القانونية بد ان يس

املستقرة، وذلك من خالل استثنائها من هذا األثر الرجعي على وفق ضوابط معينة وهي ان تكون 

تلك الحقوق واملراكز قد استقرت بحكم حاز قوة األمر املقض ي او بانقضاء مدة التقادم عليها، على 

. 56م النص على هذه الحدود والضوابط لألثر الرجعي بنص قانوني وال يتركها لتقدير املحكمة ان يت

وذلك بهدف تحقيق التوازن بين احترام الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار املراكز القانونية 

 في املجتمع وبالتالي حماية الحقوق املكتسبة.

فقد حدد االثر املترتب على الحكم الصادر بعدم  2002أما دستور جمهورية العراق لسنة      

/ثانيا( منه التي نصت على ان )اليجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور 10الدستورية في املادة)

ويعد باطال كل نص قانوني آخر يتعارض معه(، وبذلك فان النص قد حدد بصراحة البطالن كأثر 

ة االتحادية ذلك، مما يعني ان التشريع املحكوم للتشريع املخالف للدستورعندما تقرر املحكم

بعدم دستوريته يعد كأن لم يكن من تاريخ صدوره، أي ان القاعدة العامة تتمثل بسريان الحكم 

( من الدستور التي قررت بأن قرارات 21، لكن املادة )57بعدم الدستورية باثر رجعي وليس فوري 

ترتب حكم اإللغاء على القوانين واألنظمة املخالفة  هذه املحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة، لم
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للدستور، فكان موقف  قانون إدارة الدولة اكثر وضوحا في تحديد اثر الحكم الصادر بعدم 

/ب( منه بان اي نص قانوني يخالف هذا الدستور يعد 0الدستورية، اذ فضال عن اشارته  في املادة)

 11باطال، فانه  أضاف الى ذلك في املادة)
ً
/ج( منه بانه إذا قررت املحكمة االتحادية العليا أن قانونا

 .هكذا نجد 
ً
 أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به أنه غير متفق مع هذا القانون يعد ملغيا

ً
أو نظاما

لم يحدد األثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية، هل يكون بأثر رجعي   2002ان  دستور سنة 

حكم اإللغاء للقوانين واألنظمة املخالفة للدستور، ثابت ( منه، غير ان 21ملادة )أم بأثر مباشر في ا

( من قانون املحكمة االتحادية العليا رقم )1بحكم املادة )
ً
ورغم ان املادة .  2002( لسنة 00/ثانيا

( من قانون املحكمة رتبت حكم اإللغاء على القوانين واألنظمة املخالفة للدستور اال1)
ً
نها لم ا /ثانيا

تحدد النطاق الزمني لتنفيذ حكم املحكمة االتحادية العليا، وهل يكون بأثر رجعي ام يكون 

بأثرمباشر. ونعتقد أن تطبيق القواعد العامة في مثل هذه الحالة يقض ي أن يكون حكم اإللغاء 

، وعليه ال بد ان يسري بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القانون أ
ً
 وليس منشئا

ً
نظام والكاشفا

املحكوم بعدم دستوريته ، مع مراعاة املراكز القانونية املستقرة والحقوق املكتسبةعند صدور 

 الحكم بعدم الدستورية.

يتبين لنا في نهاية هذا املطلب اختالف موقف الفقه والتشريعات املنظمة للقضاءالدستوري ازاء  

 ه على مصير النص املطعون فيه،مسألة اثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي، من حيث تاثير 

غاء لففي امريكا يترتب على هذا الحكم امتناع تطبيق النص املخالف للدستور، وفي مصر يؤدي الى ا

، بينما في العراق يؤدي الى الغاءه. اما من ناحية  سريان اثر الحكم ، ففي امريكا لم يتم  قوة نفاذه

التحادية العليا كما سنوضحه في املطلب القادم، تحديد ذلك بالقانون وترك ألجتهادات املحكمة ا

فاألصل يؤخذ باالثر املباشر واستثناًء باالثر الرجعي فيما عدا الحكم املتعلق  أما في مصر

بالنصوص الضريبية التي يكون سريانه باثر مباشر، والنصوص الجنائية وفق االثر الرجعي 

 حكم بعدم الدستورية اثرا رجعيا مع امكانية تقييدباستثناء احكام البراءة. اما في العراق فيكون لل

هذا االثر وفق متطلبات او الحاالت التي تستوجب املحافظة على املراكز القانونية والحقوق 

 املكتسبة. 

 

 الحقوق املكتسبة في القضاء الدستوري على بعدم الدستوريةثر الحكم أ: املطلب الثاني
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اختلفت انظمة القضاء الدستوري في شأن أثر الحكم بعدم الدستورية على بنيان القاعدة 

القانونية سواء من حيث صحتها ابتداء من تاريخ مولدها، أو من حيث العمل بها انتهاء من تاريخ انهاء 

فاذ ن العمل بها، ومن ثم مدى تعلق او تاثير ذلك على الحقوق التي اكتسبت من قبل االفراد في ظل

القاعدة القانونية املطعون بدستوريته،عليه سوف نحاول في هذا املطلب ان نتناول موقف القضاء 

الدستوري املقارن من سريان احكامه من حيث الزمن وتاثير ذلك على الحقوق املكتسبة لالشخاص، 

الحكم اثر وذلك من خالل فرعين مستقلين، في االول نتناول موقف القضاء الدستوري املقارن نحو 

الحقوق املكتسبة، وفي الفرع الثاني نتطرق الى التبريرات  والضوابط التي تحكم على  بعدم الدستورية

لحكم بعدم الدستورية والحقوق املكتسبة، وذلك لحماية استقرار املراكز القانونية بين ااملواءمة 

 لدولة القانونية ، وكاالتي:وتحقيقا ملبدأ االمن القانوني في املجتمع الذي يعد ركنا من اركان ا

 بة الحقوق املكتسعلى  بعدم الدستوريةاثرالحكم الفرع االول: تطبيقات القضاء الدستوري في 

 لحكم بعدم الدستورية والحقوق املكتسبةبين ااملواءمة بررات وضوابط الفرع الثاني: امل

 تسبةالحقوق املكعلى  بعدم الدستوريةاثرالحكم تطبيقات القضاء الدستوري في : ول الفرع ال 

نتكلم في هذا الفرع عن موقف القضاء الدستوري املقارن ازاء اثراملترتب على الحكم بعدم  

دستورية النص التشريعي ومدى تاثير ذلك على الحقوق املكتسبة من حيث حمايته او اهداره. وفي هذا 

ان شكلة تتعلق باالطار الزمني لسرياالطار نجد ان احكام املحكمة االتحادية العليا االميركية واجهت م

الحكم فهل يسري باثر فوري ام يسري باثر رجعي، وقد ترددت املحكمة العليا بين االتجاهين مع اعطاء 

الغلبة لالثرالرجعي كقاعدة عامة، وقد عبرت املحكمة العليا عن هذه القاعدة في حكم لها صادرعام  

:)ان التشريع املخالف للدستور ليس في الحقيقة  )نورتون ضدمقاطعة شلبى( فقالت في قضية1006

قانونا على االطالق فهو الينشأ حقوقا،واليرتب واجبات، وال يمنح حماية، وال ينش ئ وظيفة، وهومن 

)
ً
 وكأنه لم يصدر أصال

ً
. كما قررت في قضية اخرى بعدم 58الناحية القانونية منعدم القيمة تماما

،حيث اعتبرت القانون كأن لم يكن. وعلى الرغم من 1220دستورية قانون الحد االدنى لالجور في عام 

ذلك فأن املحكمة االتحادية العليا من جانب أخر قيدت هذا االثرالرجعي، وذلك بأعترافها بضرورة 

عدم دستوريته، خاصة اذا كانت عدم الدستورية مراعاة الوجود املادي او الفعلي للقانون املحكوم ب

قد اثيرت بعد سنوات طويلة من دخوله حيز النفاذ، بحيث رتب االفراد امورهم و معامالتهم على 

 . 59اساسه 

لذلك فان ااملحكمة العليا عدلت في قضايا عديدة عن االثر الرجعي الى االثر املباشر للحكم  

، ومثال على ذلك في عام الصادر بعدم الدستورية بحيث رتبت 
ً
 مباشرا

َ
اذ قررت  1207عليه اثرا

املحكمة بانه ليس الحكامها أي قوة أللغاء التشريع فرغم  الحكم بعدم دستورية القانون يظل هذا 
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حين قررت: )إن الوجود  1210. وقد اكدت املحكمة هذا االتجاه في حكم لها صادرعام 60القانون نافذا 

يقض ى بعدم دستوريته حقيقة واقعة ليس من السهل تجاهلها، فليس من املادي للقانون قبل أن 

 من النسيان، ولذلك يجب أن 
ً
املمكن في كثير من األحوال أن يسدل حكم املحكمة على املاض ي ستارا

يعاد النظر في أثر القضاء بعدم دستورية القانون على كثير من األوضاع والعالقات التي نشأت في ظله( 
61 . 

ى تلك األحكام للمحكمة االتحادية العليا االميركية، بان املحكمة  ترددت في اعمال ببن يالحظ عل

االثر الرجعي واملباشر للحكم الصادر لديها بعدم دستورية القانون، وان هذا التردد يعود الى موقف 

لدستور من ا املحكمة باعتبارها اعلى هيئة قضائية في الواليات املتحدة نحو تحقيق التوازن بين سيادة

جهة واملصلحة العامة التي تتمثل بتحقيق االستقرار القانوني باحترام التوقعات املشروعة وحماية 

 الحقوق املكتسبة لالفراد. 

وفي مصراستقرت أحكام املحكمة الدستورية العليا على تقرير األثر الرجعي للحكم الصادر بعدم 

 لطبيعته الكاشفة ، مع اس
ً
تثناء املراكز والحقوق التي استقرت عند صدور هذا الدستورية استنادا

الحكم بحكم حاز قوة األمر املقض ي أو بانقضاء مدة التقادم من هذا األثر الرجعي، على أن يسري 

 إلى نص جنائي غير 
ً
األثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية على األحكام الصادرة باإلدانة استنادا

 باتة. من ذلك حكمها دستوري ، بحيث تعتبر هذه األحكام 
ً
كأن لم تكن ، حتى ولو كانت أحكاما

من قانون  12، الذي جاء بحيثياته: )وحيث أن ما نصت عليه املادة  1226نوفمبر  00الصادر في 

 من 
ً
هذه املحكمة من أن النصوص القانونية املحكوم بعدم دستوريتها، ال يجوز تطبيقها اعتبارا

 ال تتعداه، نشر األحكام الصادرة بشأنها في 
ً
 مباشرا

ً
الجريدة الرسمية، اليعني أن لهذه األحكام أثرا

وأنها بذلك ال ترتد إلى األوضاع والعالئق السابقة عليها ، ذلك أن كل ما قصد إليه هذا القانون بنص 

املشار اليها، ال يعدو تجريد النصوص القانونية التي قض ي بعدم دستوريتها من قوة  12املادة 

صاحبتها عند إقرارها أو إصدارها، لتفقد بالتالي خاصية اإللزام التي تتسم بها القواعد  نفاذها التي

االمر الذي يستتبع ان يكون للحكم . 62القانونية جميعها، فال يقوم من بعد ثمة مجال لتطبيقها(

بعدم الدستورية اثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة. وبذلك استقر الفقه و القضاء على 

( هوعدم تطبيق النص ليس في املستقبل فحسب و انما بالنسبة الى الوقائع و 12ن نص املادة )ا

العالقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على ان يستثنى من هذا االثر الرجعي 

الحقوق و املراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة االمر املقض ي او بانقضاء 

 .63التقادم  مدة
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وبالنسبة الى مفهوم االحكام القضائية املكتسبة لحجية الش يء املقض ي فيه التي تستثنى من االثر 

بذكرها  في  12/12/1226في   22الرجعي فقد وضحته املحكمة الدستورية العليا في حكمها املرقم 

 جعي يظل جاريااسباب الحكم بانه اذا كان النص املقض ي ببطالنه غير جنائي فان االثر الر 

وينسحب على األوضاع والعالئق التي اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره في 

الجريدة الرسمية ما لم تكن تلك الحقوق واملراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر امرها بناء 

حموال على النصوص على حكما قضائيا باتا وصادرا قبل قضاء املحكمة الدستورية العليا وم

.  هكذا فان رجعية الحكم بعدم دستورية النص التشريعي في 64القانونية عينها التي قض ي ببطالنها 

غير املسائل الجنائية تكون مقيدة وليست مطلقة أما رجعية االحكام الصادرة بعدم الدستورية 

ما اكدته املحكمة  املتعلقة بالنصوص الجنائية فأن لها اثرا رجعيا كامال بدون قيود وهذا

من قانون املحكمة الدستورية  12الدستورية العليا في نفس الحكم املذكور باشارتها الى ) ان املادة 

العليا جعل لالحكام الصادرة بابطال نصوص عقابية أثرا رجعيا كامال بالنسبة الحكام االدانة 

، وبذلك 65لم تكن ولو كان الحكم باتا(الصادرة استنادا اليها وتعتبر كافة االحكام في هذا الشأن كأن 

فان احكام االدانة وليس احكام البراءة هي التي ينطبق عليها األثر الرجعي الكامل للحكم بعدم 

 الدستورية . 

اما بالنساااابة ملوقف املحكمة الدسااااتورية العليا بصاااادد تحديد سااااياسااااتها بين هذه االتجاهات، فيما      

(من قانون املحكمة الدساااااااااااااتورية العليا املذكور آنفا، فانها 12ن املادة )يتعلق بتعديل الفقرة الثالثة م

لم توضااااااح صااااااراحة موقفها من مضاااااامون هذا التعديل، وحقيقة تفساااااايرها له ومدى تمسااااااكها بقاعدة 

األثر الرجعي للحكم الصااااااااااادر بعدم الدسااااااااااتورية أو تحولها عنها إلى قاعدة األثر املباشاااااااااار لهذا الحكم. 

األساااااااااااااتنتاج  من أحكام املحكمة الدساااااااااااااتورية العليا الصاااااااااااااادرة بعد هذا التعديل  ومع ذلك فانه يمكن

( قبل تعديلها على انها تقرر األثر الرجعي 12اسااااااتمرار هذه املحكمة في تبني تفساااااايرها السااااااابق للمادة )

 0. ففي حكمها الصاااااااااادر في 66للحكم الصاااااااااادر بعدم الدساااااااااتورية، كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشااااااااافة 

 72من القانون رقم  21والذي انتهت فيه إلى عدم دساااتورية نص الفقرة الثانية من املادة  2000يوليو 

بتنظيم مباشارة الحقوق الساياساية فيما تضامنه من جواز تعيين رؤسااء اللجان الفرعية  1226لسانة 

من غير أعضاء الهيئات القضائية، نجدها تقرر صراحة في مضمون حكمها بان: ) األصل على ما جرى 

باه قضااااااااااااااء هاذه املحكماة أن إجراء انتخااباات مجلس الشاااااااااااااعاب بنااء على نص تشاااااااااااااريعي قضااااااااااااا ي بعادم 

 حكمها الصااااادر في 67دسااااتوريته، يؤدي إلى بطالن تكوينه منذ انتخابه(
ً
 2000فبراير  2.ومن ذلك ايضااااا

حياااث ذهبااات إلى اناااه )وحياااث أن إبطاااال النصاااااااااااااين املطعون فيهماااا والاااذين حجباااا عن الطاااالاااب حقوق 
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بالخدمات الصااااااااحية واالجتماعية بما في ذلك املبلغ الشااااااااهري اإلضااااااااافي يعني انعدام وجودهما االنتفاع 

 .68منذ مولدهما، مما يستتبع أحقية الطالب في دعواه املوضوعية(

، بتأريخ وقد 
ً
، وحكمت فيه بعدم 11/6/2012أصااااااااااااادرت املحكمة الدساااااااااااااتورية العليا املصااااااااااااارية حكما

 2011لساانة  100، واملرسااوم بقانون الرقم 2011لساانة  120دسااتورية عدد من نصااوص القانون رقم 

في  1272لسااانة  00، والتي تضااامنت تعديالت على القانون رقم 2011لسااانة  120واملرساااوم بقانون رقم 

 2012شأن مجلس الشعب، وهي النصوص التي تشكل مجلس الشعب على أساسها، في كانون الثاني  

ريتها، فيها اخلت بمبدأ املساواة وتكافوء الفرص، وأقامت ، بأعتبار ان تلك النصوص املطعون بدستو 

 بين مرشاااااا ي االحزاب
ً
السااااااياسااااااية الذين خصااااااص لهم ثلني املقاعد، واملرشااااااحين املسااااااتقلين غير  تمييزا

. 69املنتمين إلى احزاب ساااياساااية الذين خصاااص لهم ثلث املقاعد، من دون أسااااس موضاااوعي يبرر ذلك 

ذا الحكم قررت بان عدم دسااااااااااااتورية القانون املنظم لالنتخابات فنجد ان املحكمة الدسااااااااااااتورية  في ه

التشاااااااااريعية يترتب عليه أثر حتمي هو بطالن تشاااااااااكيل مجلس الشاااااااااعب الذي انتخب على أسااااااااااس هذا 

 وبأثر رجعي، باعتبار ذلك نتيجة حتمية للحجية املطلقة التي يتمتع بها الحكم 
ً
 مطلقا

ً
القانون بطالنا

ون املنظم لالنتخابات والترشيح، ولكن املحكمة قررت في الوقت ذاته ان الصادر بعدم دستورية القان

 
ً
هذا البطالن اليمتد إلى القوانين واألعمال التي أصااااااااااااادرها مجلس الشاااااااااااااعب، في الفترة املاضاااااااااااااية، اخذا

ن الحكم أبفكرة الظاهر ومراعاة ملبدأ األمن القانوني واسااتقرار املراكز القانونية والحقوق املكتساابة.  

ادر بعدم الدسااااااااااتورية كاشاااااااااافت عن حقيقة القانون املعروض على املحكمة، والنتيجة الحتمية الصاااااااااا

لهذا التقرير هو القول باألثر الرجعي للحكم الصااااااادر بعدم الدسااااااتورية، ويتضااااااح من هذا االتجاه أن 

مبدأ األثر الرجعي للحكم الصاااااااااادر بعدم الدساااااااااتورية ال يساااااااااري في جميع األحوال، فإنه قد يصاااااااااطدم 

عتبارات الواقع، كما أنه قد يؤدي تطبيقه في بعض األحيان إلى نتائج غير مقبولة أو غير عادلة مما با

 لتلك النتائج، إذ إن تطبيق املبدأ بكل أبعاده 
ً
يقتضااااااااااااا ي التغاضااااااااااااا ي عنه او تقييد االثر الرجعي تفاديا

 على األوضاااع  القانو 
ً
 ساايئا

ً
 غير مرضااية أو تؤثر تأثيرا

ً
الذي  نية املسااتقرة، االمريمكن أن يخلق أوضاااعا

 يترتب عليه التاثير السلبي على الحقوق املكتسبة و املراكز القانونية.

اما املحكمة االتحادية العليا في العراق فقد اخذت باالثر الرجعي دون تقييدها في بعض       

( الصادر 01/7/2001( املؤرخ )67القرار رقم )منها حكمها التي قضت فيها بعدم دستورية  أحكامها،

من رئيس النظام السابق وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه لقطعة األرض موضوع الدعوىقبل إصدار 

القرار أعاله، وهذا الحكم قد تضمن تطبيق ملبدأ أن الحكم كاشف عن بطالن القانون املطعون فيه 

 كل تصرف تم بموجبه 
ً
( باثر رجعي جاء لحماية 67م املحكمة بالغاء القرار رقم )، وان حك70ويعد باطال
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الحقوق املكتسبة للمدعي التي تجاوزعليها بسبب القرار املذكور. وفي حكم آخر لها قضت املحكمة 

، التي تنص بان )) يحق 2010( لسنة  10( من قانون هيأة دعاوى امللكية رقم )22بعدم دستورية املادة )

بما يخص التعويض وقت إقامة  2006( لسنة 2نتيجة تطبيق القانون رقم )للذين وقع عليهم غبن 

الدعوى ولهم الحق بإقامة الدعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم((،  وحيث 

/سادسا( 12و  11( املذكورة يتعارض مع مبدأ املساواة املقررة في املادتين )22أن املبدأ الوارد في املادة )

لدستور، والتي بموجبهما يتكن املواطنين في حماية حقوقهم وذلك بالحصول على التعويض عن من ا

العقارات التي انتزعت منهم، لذا قررت املحكمة االتحادية العليا عدم دستوريتها، وتعطيل حكمها هو 

( لسنة 10بيان بمنزلة إعالن عن عدم وجودها منذ تاريخ صدورها، ونشر قانون دعاوى امللكية رقم )

، واملراكز التي نشأت في فترة نفاذها تكون ملزمة 2/0/2010في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ  2010

باملقدار الذي ال يتعارض مع الدستورإذا كانت تتعلق بترتيب حقوق ثابتة ومستقرة ألن القول بغير 

حماية الحقوق املكتسبة  . اذن هذا القرار يتضمن بحكمها71ذلك يؤدي إلى عدم استقرار املعامالت((

للمواطنين وذلك بالغاء النص الدستوري الذي كان يقرر التمييز بينهم في الحصول على التعويض عن 

العقارات التي انتزعت منهم، كما في جانب آخر قررت عدم املساس باملراكز القانونية التي نشأت في 

تلك  لتي اكتسبت من قبل بعض االفراد فيفترة نفاذ النص املحكوم بعدم الدستورية، حماية للحقوق ا

 الفترة.

لذين ا املحكمة االتحادية العليا الى تقييد االثر الرجعي املقرر لسريانهما، وفي قرارين آخرين ذهبت    

اقتصرا حكمهما على املستقبل واليسري على ما اتخذ من اجراء سابق لصدورهما، والذي قررت فيهما 

( قانون 2002لسنة  26ن )البند/ ثالثا( من املادة )االولى( من القانون رقم )بعدم دستورية الفقرة )ج( م

(من دستورجمهورية 20(و)11( لتعارضها مع املادة )2002لسنة  16تعديل قانون االنتخابات رقم )

( 11، كون القانون قد اخل بمبدأ املساواة بين العراقيين املنصوص عليه في املادة)2002العراق لسنة

ستورآلن اقتصار حق التصويت للمكون الصابئي على محافظة بغداد يضر باملرشح كما أنه من الد

يحرم أفراد بعض الطوائف من ممارسة حقهم في التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت 

( من الدستور، ومن ثم قررت املحكمة بعدم 20واالنتخاب والترشح املنصوص عليه في املادة )

( قانون تعديل 2002لسنة  26فقرة)ج(من البند)ثالثا(من املادة)االولى( من القانون رقم )دستورية ال

( واشعار السلطة التشريعية بتشريع نص جديد يكون موافقا 2002لسنة  16قانون االنتخابات رقم )

(من الدستور، على ان اليمس ذلك االجراءات املتخذة النتخاب اعضاء 20(و)11الحكام املادتين )

/ثانيا( من 12. وبنفس االتجاه قررت في حكمها بعدم دستورية املادة )72 2010جلس النواب لعام م

/اوال( من الدستورعلى ان اليمس 12لتعارضها مع احكام املادة) 2002لسنة  16قانون االنتخابات رقم 
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راقية ولة العاالجراءات التي جرت بموجبها انتخابات املجلس النيابي الحالي في ظل قانون ادارة الد

 .73للمرحلة االنتقالية 

املحكمة االتحادية العليا في مضمونها الى مفهوم الحقوق املكتسبة، عندما  تطرقت قرار اخر فيو      

/ ب( من قانون التقاعد املوحد رقم )02قررت بعدم دستورية املادة )
ً
الخاصة  2011( لسنة 2/ رابعا

ملحالين على التقاعد  قبل نفاذه، كون قانون التقاعد املوحد بتقاعد القضاة واعضاء االدعاء العام  ا

املذكور قد شرعت من مجلس النواب بشكل مغاير تماما عن مشروعها املرسل من مجلس الوزراء 

/ثانيا( من الدستور. وقد 00( و)70/اوال( و)60شكال ومضمونا ودون الرجوع اليه خالفا ألحكام املواد )

قدمة من قبل املديين في هذه الدعوى هو)الحق املكتسب( في الراتب كان من ضمن  السندات امل

التقاعدي الذي كانوا يتقاضونه قبل نفاذ القانون التقاعد املوحد املشار اليه وعدم جواز املساس به 

باعتباره)حق مكتسب(، رغم ان املحكمة لم تستند في قرارها عليه، لكنها تصدت لبيان مدلولها 

..فوجدت املحكمة االتحادية العليا ان التعريف الفقهي للحق املكتسب كما ورد في القانوني بأنه:)).

احد شروح القانون بانه )وضع قانوني تتحصن املنفعة التي حصل عليها الشخص جراء قانون أو قرار 

إداري(، وذهبت  املحكمة االتحادية العليا الى ان الراتب التقاعدي في حقيقته حق مكتسب للموظف 

توفر شروط منحه من الدولة واليجوز حجبه عن املوظف إال في األحوال التي ينص القانون عليها، عند 

 الن هذا النصاب محكوم بالوضع املالي 
ً
 مكتسبا

ً
إال ان نصابه من حيث الزيادة أو النقصان اليعتبرحقا

 .74للدولة وبالحالة االجتماعية للمتقاعدين((

للقضاء الدستوري املقارن، بان هذه املحاكم ، كانت تحاول دائما ان  يتبين لنا من األحكام املذكورة    

تكون االثر املترتب على نفاذ قراراتها من حيث الزمان وسيلة هادفة الى تحقيق املصلحة العامة واالمن 

القانوني من خالل املحافظة على االوضاع واملراكزالقانونية املستقرة و الحقوق املكتسبة لالفراد 

تهم املشروعة تجاه البناء القانوني السائد في الدولة. لذلك الحظنا عدم ثبات قراراتهم على اتجاه وتوقعا

معين من ناحية اآلثر الزمني املترتب على سريان تلك القرارات، بل هناك تعديال نسبيا في هذا املجال، 

 في الحالتين.بين االخذ باالثر الرجعي او باالثر املباشر مع امكانية تقييد ذلك االثر 

 لحكم بعدم الدستورية والحقوق املكتسبةبين ااملواءمة ربررات ووواب  امل: الفرع الثاني

ان الحكام الصادرة بعدم دستورية نص تشريعي واعتباره كأن لم يكن، وذلك بعد مرور فترة زمنية       

على صاااااااادور هذا النص، يمكن ان يمس الحقوق املكتساااااااابة لالشااااااااخاص الذين طبق عليهم هذا النص 

الفراد ل خالل فترة سااااااريانه حيث انهم رتبوا اوضاااااااعهم طوال هذه الفترة وفقا لهذا النص، اذ قد تترتب

حقوق ومراكز وآثار قانونية في ظل القواعد القانونية املعمول بها، واليجوز عدال ان يكون تعديل هذه 
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القواعد أو الغائها بقواعد قانونية جديدة أو نتجة الحكم عليها بعدم الدساااااااااتورية فرصاااااااااة للمسااااااااااس 

نيااة ظاال القواعااد القااانو  بهااذه الحقوق واملراكز، اواالنتقاااص من تلااك اآلثااار التي ترتباات صاااااااااااااحيحااة في

 القديمة.

لذلك نجد ان معظم الدساتير التي تأخذ بمبدأ األثر الرجعي لألحكام الصادرة بعدم الدستورية، 

يقرر ايجاد نوع من املوازنة بين رجعية أثر الحكم وفكرة األمن القانوني، والتي تعني املواءمة واملصالحة 

غيير من ناحية، وحق األفراد في ضمان الثبات بين قابلية الحياة القانونية للتطور والت

واالستقرارالنسبي ملراكزهم القانونية وما ينشأ لهم من حقوق في ظلها من ناحية اخرى، أي املصالحة 

 لسيادة القانون و مبدأ األمن القانوني الذي 
ً
بين مبدأين متزاحمين هما مبدأ املشروعية باعتباره تطبيقا

أحيان عدة، أي انها مواءمة بين متطلبات املشروعية من جهة واعتبارات تفرضه املصلحة العامة في 

ضمان حقوق األفراد و حماية مراكزهم القانونية من انهيارات مفاجئة لم يكن لهم يد في انشائها من 

 . 75جهة ثانية 

تقضاااااااا ي املحكمة الدسااااااااتورية بعدم دسااااااااتورية القانون، في الدول التي ترتب دساااااااااتيرها وكذلك عندما  

األثر الكاشااااف للحكم بعدم الدسااااتورية ، يجب أن توازن بين قيم دسااااتورية مختلفة. ومن هذه القيم 

املصلحة العامة املتمثلة في االستقرار القانوني وقدرة الدولة على االستمرار في اداء مهامها الدستورية 

. 76امة ت املصلحة العوحماية الحقوق املكتسبة، فممارسة الحقوق والحريات ال بد أن تتقيد باعتبارا

ألن الطبيعااة الكاااشااااااااااااافااة للحكم الصااااااااااااااادر بعاادم الاادساااااااااااااتوريااة على الرغم من اهميتااه، قااد تصاااااااااااااطاادم 

باعتبارات النظام العام و مايفرضاااااه من ضااااارورة حماية  الحقوق املكتسااااابة واالمن القانوني في الدولة. 

ر صااااااااااااارعند تنفيذها لالثوقد ظهرت فكرة االمن القانوني في قضااااااااااااااء املحكمة الدساااااااااااااتورية العليا في م

الرجعي لبعض النصاااااااااوص التشاااااااااريعية في غير املجال الجنائي، حيث قدرت املحكمة بأن تطبيقها باثر 

رجعي من شاااأنه املسااااس باملراكز القانونية بشاااكل يتجاوز الحدود التي تسااامح بها املباديء الدساااتورية 

ة بيق املحكمة الدسااتورية لنظريهذا من ناحية،ومن ناحية اخرى اتضااحت فكرة االمن القانوني في تط

االوضاااااااااع الظاهرة من اجل تقييد اثر الرجعي لبعض احكام صااااااااادرة عنها بعدم الدسااااااااتورية نصااااااااوص 

تشاااااااااااااريعياة حياث قادرت املحكماة أن ساااااااااااااقوطهاا بااثر رجعي ساااااااااااااوف ينتج عناه مساااااااااااااااس خطير بااملراكز 

 . 77القانونية التي اكتسبتها االفراد في ظل القانون املقض ي بعدم دستوريته 

عليه فان اهتمام القضاااااااااااء الدسااااااااااتوري بتطبيقات الحقوق املكتساااااااااابة، منطلقا من جوانب حماية       

 بشااااااااااكل كبير بين هذه التطبيقات و مبدأ األمن القانوني من جانب 
ً
الحقوق والحريات الفردية، ورابطا

ن وبين املباااااديء والقواعااااد األساااااااااااااااااسااااااااااااايااااة في اعمااااال عاااادم الرجعيااااة من جااااانااااب أخر، على اساااااااااااااااااس إ

 على األ-املنظورالزمني لألمن القانوني إنما يقوم معايير االساااااااااااااتقرار والثبات، التي تتناقض
ً
 -قل ظاهريا
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 إلى ذلك، كرس القضااااااااء الدساااااااتوري 
ً
مع اعمال الرجعية بمقتضااااااا ى النصاااااااوص التشاااااااريعية، وإساااااااتنادا

 عن تقييد األثر ال
ً
شكل عام  رجعي بالحماية الضرورية للحقوق املكتسبة والعالقات التعاقدية، فضال

نتيجة الحكم بعدم دساااااااااتورية نص تشاااااااااريعي. وقد اختلفت انظمة القضااااااااااء الدساااااااااتوري في شاااااااااأن أثر 

الحكم بعاادم الاادساااااااااااااتوريااة على بنيااان القاااعاادة القااانونيااة ساااااااااااااواء من حيااث صاااااااااااااحتهااا ابتااداء من تاااريخ 

 مولدها، أو من حيث العمل بها انتهاء من تاريخ انهاء العمل بها.

ءمة من خالل مجموعة الحدود والضوابط التي تحكم األثر الكاشف للحكم ويتحقق هذه املوا 

الصادر بعدم الدستورية، ومنها، اوال عدم املساس باملراكز القانونية املستقرة قبل الحكم، الذي 

يتمتع أصحابها بمراكز قانونية ال ينتقص منها الحكم بعدم الدستورية مثل التقادم وقوة االمر 

 للقواعد املقض ي، ألن الح
ً
قوق التي تتولد عن القضاء بعدم دستورية النص املطعون فيه ال يمكن وفقا

 لقانون لم يحكم بعدم دستوريته 
ً
. وثانيا احترام شرعية 78العامة أن تنتقص من حقوق مكتسبة طبقا

الجرائم والعقوبات التي تمثل أحدى مالمح الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، فالحكم الصادر 

باإلدانة باملخالفة لهذه الشرعية ال ينال أية حجية ولو حاز قوة األمر املقض ي، وذلك لتغلب اعتبارات 

الشرعية الدستورية على اعتبارات قوة األمر املقض ي، ويجد ذلك تبريره بأن األحكام الجنائية تمس 

بق النص الذي ط بطريق مباشر الحرية الشخصية للمواطن ، وهي أعز ما يحرص عليه، فإذا اتضح ان

عليه كان غير دستوري، فالعدالة تقتض ي أن تغلب جانب الحرية على جانب حجية األحكام الجنائية، 

باتة فاألحكام الجنائية ال ،وفي هذا إعمال كامل ملبدأ املشروعية، فاذا صدر حكم بعدم دستورية قانون 

 إلى هذا النص الذي حكم بعدم دستوريته، تعد
ً
 واخيرا وهو 79كأن لم تكن  التي صدرت استنادا

ً
. وثالثا

مراعاة األمن القانوني الذي يعد من أهم الغايات التي يهدف القانون إلى تحقيقها لبناء دولة القانون، 

وذلك بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعالقات القانونية وحد أدنى من االستقرار للمراكز القانونية 

راف العالقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة، دون املختلفة،  الشاعة الطمأنينة بين اط

التعرض ملفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه 

 .80الطمأنينة أو العصف بهذا االستقرار

لجأ ت دسااااتير الدول التي أخذت باألثر الفوري )املنشااا يء( للحكم بعدم الدساااتورية، وكذلك يالحظ ان 

إلى الحااد من السااااااااااااالبيااات الناااتجااة عن تنفيااذ الحكم بعاادم الاادساااااااااااااتوريااة بااأثر فوري ، من خالل بعض 

الحلول املنطقية، منها، ساااااااريان الحكم بعدم الدساااااااتورية في الحالة املعروضاااااااة على محكمة املوضاااااااوع 

كااام الحوالتي اثير بشااااااااااااااأنهااا الاادفع بعاادم الاادساااااااااااااتوريااة الااذي احياال إلى املحكمااة الاادساااااااااااااتوريااة، و وفقااا ل

الحديثة للمحكمة الدساااااااااااااتورية االملانية، انه يساااااااااااااري اثر البطالن على كل الحاالت االخرى التي كانت 
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منظورة امام املحكمة قبل قفل باب املرافعة في حالة التي صااااااااااااادر فيها الحكم، او كما يجوز للمحكمة 

 آخر لنفاذ حكمها غير األثر املباشر، بان تشمل
ً
تها حكمها وفي حدود سلط الدستورية ان تحدد تأريخا

وفي هذه الحالة، فان النص املحكوم بعدم دساااااااااااااتوريته الينتج أثره و تزول  -باألثر الرجعي–التقديرية 

 .81قوته القانونية منذ مولده 

عليااه نجااد ان النظم الرقااابااة الاادساااااااااااااتوريااة اختلفاات من حيااث االثر الرجعي ألحكااامهااا وارتااداده الى       

عالقات قانونية اساااااااتقرت وفقا للنصاااااااوص قبل الحكم بعدم دساااااااتوريتها،لهذا اتجهت بعض القوانين 

ما اتجهت نالى االكتفاء باالثر املباشااااااااار لهذه االحكام،مثل قانون املحكمة الدساااااااااتورية النمسااااااااااوية، بي

بعض القوانين االخرى الى تغليب جانب الساااالمة الدساااتورية في النصاااوص على جانب االمن القانوني، 

مثاله قانون املحكمة الدساااااااااااااتورية في املانيا وايطاليا ومصااااااااااااار( فقررت االثر الكاشاااااااااااااف للحكم بعدم 

ع خالفها التشاااااااااااااريالدساااااااااااااتورية. اال ان ذلك لم يحل دون واجب التوفيق بين القيمة الدساااااااااااااتورية التي 

 ة لالمن القانوني، فاتجهت املحكمة الدسااااتورية في املانيااملحكوم بعدم دسااااتوريته والقيمة الدسااااتوري

واسااااااااااااابانيا في بعض االحوال الى االكتفاء باالثر املباشااااااااااااار للحكم باعالن عدم الدساااااااااااااتورية دون ابطال 

ان املحكمة الدسااااااااااتورية . و 82ة االيضاااااااااااحية النصااااااااااوص التشااااااااااريعية باثر رجعي. وقد اوضااااااااااحت املذكر 

االيطالية اليقتصااااااااااااار دورها على مجرد القضااااااااااااااء بعدم دساااااااااااااتورية القانون الذي تتعارض احكامه مع 

الدساااااااااااااتور، وانما تهتم بحماية االمن القانوني، ولهذا فانه من املقرر ان اعالن عدم الدساااااااااااااتورية لدى 

اس ة، االمر الذي يساااااااااامح بتجنب املساااااااااااملحكمة اليمس العالقات املنتهية، او املراكز القانونية املكتمل

 .83باحكام حازت قوة االمر املقض ي او مراكز قانونية مستقرة بصفة نهائية 

من قانون املحكمة الدساااااااااااااتورية العليا في  12وان مقتضااااااااااااا ى النص الحالي للفقرة الثالثة من املادة       

علق ص الضاااااريبية، و فيما يتمصااااار، منع االثر الرجعي في كل االحكام املتعلقة بعدم دساااااتورية النصاااااو 

بااااالحكاااام الجناااائياااة ملزماااة بااااعتمااااد قااااعااادة حظر االثرالرجعي بصاااااااااااااورة مطلقاااة دون قياااد كماااا، منح 

املحكمة الدستورية سلطة تقرير االثر املباشر فيما تراه مناسبا بحسب الظروف املحيطة بها، عالوة 

قانونية التي استقرت باحكام حازت قوة على ان االثر الرجعي هو اآلخر مقيد بعدم املساس باملراكز ال

.واليقتصاااااااااار مصاااااااااادر املراكز القانونية بناء على قانون لم يحكم بعدم 84املقضاااااااااا ي به او نتيجة التقادم 

دساااااااااااتوريته على هذين املثالين، فاملوظف الفعلي الذي يمارس عمله بناء على قرار اداري صاااااااااااحيح من 

اص من مركزه أو املسااااااااس بالقرارات التي أصااااااادرها حيث الظاهر يكتساااااااب مركزا قانونيا اليجوز االنتق

 . 85بناء على الحكم بعدم دستورية القانون الذي بني عليه قرار تعيينه 

وان االساس القانوني لهذه االستثناءات هو الحرص على مبدأ االمن القانوني الذي رجحه املشرع في     

ورية، ألن االحكام الصادرة عن املحكمة هذا الصدد على مبدأ ضرورة أرساء دعائم املشروعية الدست
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الدساااااااتورية بعدم دساااااااتورية نص تشاااااااريعي تم تطبيقه خالل فترة معينة ورتب االفراد اوضااااااااعهم بناء 

عليه، ينبغي ان تكون له ضاااااااوابط وحدود بحيث اليطغي هدف أرسااااااااء دعائم املشاااااااروعية الدساااااااتورية 

واحترام الحقوق املكتساااااابة لالفراد وهو ما  على ضاااااارورة ضاااااامان االسااااااتقرار القانوني للمراكز القانونية

 . 86يعرف بمبدأ االمن القانوني 

من هذا العرض يتبين لنا بان القضااااااء الدساااااتوري يجب ان يتفق اتجاهاته مع مقتضااااايات الحفاظ      

على االمن القانوني، والذي تعد الحقوق املكتساااااااااابة من عناصاااااااااارها االساااااااااااسااااااااااية، فعلى الرغم بان هذا 

ل الرقابة على دساااااااتورية القوانين وموضاااااااوعية النزاع الدساااااااتوري يهدف اسااااااااساااااااا الى القضااااااااء من خال

الدفاع عن الدساااااتور، لكنه اليجوز تصاااااوير هذا القضااااااء وكأنه منفصااااال عن العالم. وذلك آلن الرقابة 

التي يمارسااااااااها القاضاااااااا ي الدسااااااااتوري تواجهها مشااااااااكلة خطيرة هي كيفية املحافظة على االمن القانوني، 

ل التغلب على هذه املشاااااااااااااكلة  من الضاااااااااااااروري تحديد اآلثار التي يجب ان تبقى من القانون وانه من اج

املقضااااااااااااا ي بعادم دساااااااااااااتوريتاه وتلاك التي يجاب الغاائهاا، واضاااااااااااااعاا في اعتبااره ظروف كال حاالاة على حادة، 

. وهذا ما الحظناه في تطبيقات ومواقف القضااااااء الدساااااتوري املقارن في 87ومقتضااااايات اليقين القانوني

طلب ، لدى كل من القضااااااء الدساااااتوري في امريكا، مصااااار، والعراق، عالوة على اتجاهات بعض هذا امل

املحاكم الدسااااااااتورية في اوروبا كاملحكمة الدسااااااااتورية النمساااااااااوية، االملانية، وااليطالية. لذلك نجد ان 

 القضاااااااااااء الدسااااااااااتوري تبذل جهودا رامية  الى تحقيق التوازن بين سااااااااااريان اثر الحكم بعدم دسااااااااااتورية

القانون مع الحقوق املكتسااااااااااااابة لالفراد تحقيقا للمصااااااااااااالحة العامة واالمن القانوني في املجتمع، وذلك 

لتجساااايد اليقيين القانوني والثبات النساااابي للعالقات القانونية و اسااااتقرار املراكز القانونية املختلفة، 

بة حماية الحقوق املكتساااااااااااامما يساااااااااااااعد على ايجاد الطمأنينة بين أطراف العالقات القانونية  وبالتالي 

لألشاااااااااخاص القانونية العامة والخاصاااااااااة. وال شاااااااااك ان اعمال هذه الضاااااااااوابط والتبريرات  ضااااااااارورية في 

بعض االحوال للحااد من فكرة االثر الرجعي للحكم بعاادم الاادساااااااااااااتوريااة، وليس الهاادف من وراء ذلااك 

قاااات احترام مباااادأ تعطياااال آثااااار الحكم كليااااة بحجااااة احترام احقوق املكتسااااااااااااابااااة، اذ يجااااب في نفس الو 

الشاااااارعية الدسااااااتورية وموازنتها مع مبدأ االمن القانوني، وذلك لغرض الوصااااااول الى هدف اساااااامى وهو 

 تحقيق املوازنة  بين الحقوق والحريات فيما بينها من جهة وبينها وبين املصلحة العامة من جهة اخرى. 
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ان مشكلة التردد في تقرير األثر الرجعي لالحكام الصادرة في دستورية القوانين، تثار عادة بالنسبة 

لالحكام التي تصدر بعدم الدستورية، مثل األحكام الصادرة كاشفة عن العوار الذي اعترى التشريع 

دستورية، مثل األحكام الصادرة بعدم القبول أو منذ صدوره، أما االحكام االخرى التي تصدر بشأن ال

الرفض الدعوى، فانها التمس القانون املطعون فيه بعدم الدستورية و التؤثر على تطبيقه، ومن ثم 

. عليه نركز في هذا املطلب عن بيان اثر الحكم بعدم 
ً
التثار أية تساؤالت حول مدى تنفيذها زمنيا

وري ومن ثم مدى تاثير تلك االحكام على الحقوق املكتسبة، الدستورية الصادرة عن القضاء الدست

وذلك من خالل عرضنا لالحكام القضائية املتضمنة هذا الجانب، وكذلك من خالل املحاوالت الفقهية 

والقضائية اليجاد التوازن بين تاثير كل من االثر الرجعي واملباشر لالحكام الدستورية على الحقوق 

تحقيق مبدأ االمن القانوني في املجتمع، وكل ذلك من خالل مطلبين مستقلين  املكتسبة وبالتالي على

 وكاالتي:

 على الحقوق املكتسبةبعدم الدستوريةموقف الفقه والقانون من اثر الحكم املطلب االول: 

 ةالحقوق املكتسب على بعدم الدستوريةاثر الحكم  املطلب الثاني:موقف القضاء الدستوري من

 على الحقوق املكتسبة  بعدم الدستوريةموقف الفقه والقانون من اثر الحكم : ول املطلب ال 

يختلف موقف الفقه الدستوري ازاء سريان الحكم الصادر بعدم  دستورية نص تشريعي، فيما اذا 

كان يكون لهذا الحكم اثرا رجعيا ام فوريا بصورة مطلقة اومدى امكانية تقييد اي من االثرين في حالة 

بها، وهذا بدوره قد شكل موضوعا شائكا حتى عند التصدي لها بالتنظيم  في القوانين االخذ 

املتعلقةبالقضاء الدستوري في معظم الدول التي اخذت بهذا القضاء كوسيلة لضمان علوية 

الدستور، عليه سوف نتناول موقف الفقه الدستوري وكذلك القوانين املنظمة للقضاء الدستوري 

 نة ، وذلك من خالل فرعين مستقلين وكاالتي:في النظم املقار 

 على الحقوق املكتسبة الفرع االول: موقف الفقه الدستوري من آثرالحكم بعدم الدستورية

 الفرع الثاني: التنظيم القانوني ألثرالحكم بعدم الدستوريةعلى الحقوق املكتسيبة

 على الحقوق املكتسبة موقف الفقه الدستوري من أثرالحكم بعدم الدستورية: ول الفرع ال 

ذهب الفقه الدستوري في تحديد األثر املترتب على الحكم بعدم الدستورية نحو اتجاهين، اتجاه 

يقر باألثرالكاشف واالخر يقر باالثر املنش يء للحكم، فيذهب االتجاه األول الى ان  الحكم بعدم 

حكام ان القاعدة العامة بالنسبة لأل الدستورية له أثر كاشف بإلغاء النص التشريعي املطعون عليه، اذ 

القضائية بصفة عامة انها كاشفة وليست منشئة، فهي ال تنش ئ الحق وانما تكشف عن وجوده ، وعلى 

ذلك ، فإن املحكمة حين تقض ي بعدم دستورية تشريع معين مع ما يترتب على ذلك من إلغاءه وبطالنه، 

 ق
ً
 بالفعل بحكم الدستورالقائم، فالتشريع الباطلفإنها ال تنش ئ هذا البطالن، وإنما تقرر شيئا

ً
 ائما
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ملخالفته للدستور، باطل منذ وجوده ألنه ولد مخالفا للدستور، والنص التشريعي ال ينشأ صحيحا إال 

 88باتفاقه مع الدستور 
ً
. ومن هنا، فإن املنطق القانوني املجرد يحتم أن يكون للحكم الذي يصدر مقررا

يمتد إلى تأريخ صدور النص التشريعي غير الدستوري، وليس تاريخ صدور عدم الدستورية أثر رجعي 

الحكم بعدم دستوريته، االمر الذي  يعني عدم جواز تطبيق هذا النص ليس في املستقبل فحسب، 

 بالنسبة للعالقات واألوضاع السابقة على صدوره ، بما مفاده بطالن هذه العالقات 
ً
وإنما ايضا

 إلى هذا النص املقض ي بعدم دستوريتهواألوضاع التي تمت في 
ً
 .89املاض ي استنادا

ويعتمد األثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية على أساس أن عيب مخالفة القاعدة القانونية 

للشرعية الدستورية يولد مع القاعدة ذاتها. كما انه بدون تقرير هذا األثر تنتفي الفائدة العملية من 

التستطيع املحكمة التي اوقفت الدعوى الدستورية ان تطبق الحكم الحكم بعدم  الدستورية، اذ 

الصادر فيها  بعدم الدستورية على النزاع املطروح امامها،ويؤكد ذلك أيضا الطبيعة القانونية لالحكام 

 وال تنش ئ مراكز قانونية لم 
ً
باعتبارها كاشفة للحقوق وليست منشئة لها، إذ هي ال تستحدث جديدا

 منذ تم العمل به تكن موجودة من
ً
. ومن 90قبل، بل انها تكشف عن حكم الدستور وهو مقرر سلفا

الدول التي اعتنقت قاعدة األثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية كل من الواليات املتحدة األمريكية، 

 .91ايطاليا ، املانيا ، البرتغال والكويت 

أ املساواة أمام القانون، فاليجوز ويستند مبدأ األثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية على مبد

التمييز بين مراكز قانونية تكونت قبل هذا الحكم واخرى تكونت بعده، كما ان هذا األثر الرجعي 

يضمن فعالية الرقابة على دستورية القوانين وتأكيد لسيادة القانون، وبالتالي تعلو الحقوق 

ترة مؤقتة، الن األثر الكاشف بعدم والحريات، والتنتقص قيمتها مهما تعرضت لالنتكاس في ف

الدستورية ضمان هام الزالة كل ما أصابها من انتكاس في املاض ي، هذا هو منطق دولة القانون التي 

التترك الحقوق والحريات التي يحميها الدستورعرضة للمساس بها، وانما تكفل حمايتها من خالل هيئة 

 من نظام الدولة، وهي املحكمة ال
ً
دستورية، ومع ذلك فانه اذا كان األثر الكاشف في حد تعتبر جزءا

ذاته يعكس قيمة دستورية معينة إال ان إقرار هذه القيمة اليجوز أن يكون على حساب قيم دستورية 

 لنظام حماية الحقوق املكتسبة واملراكز القانونية املستقرة 
ً
  . 92اخرى، وفقا

سااااااتورية له أثر منشاااااا ئ بإلغاء النص التشااااااريعي املطعون اما االتجاه الثاني يقرر بأن الحكم بعدم الد   

علياه. ومؤدى هاذا االتجااه ان الحكم بعادم الادساااااااااااااتورياة يعني إلغااء النص التشاااااااااااااريعي املطعون علياه 

 من تأريخ نشااار الحكم بعدم دساااتوريته، و ساااريان هذا الحكم بأثر حال منذ صااادوره وبالنسااابة 
ً
اعتبارا

حكم أثر رجعي، وبالتالي فان القانون غير الدساااااااااااتوري يم ى من للمساااااااااااتقبل، ومن ثم، ال يكون لهذا ال
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 من تأريخ صااااااادور الحكم بعدم الدساااااااتورية و دخوله حيز النفاذ، أما املرحلة الساااااااابقة 
ً
الوجود اعتبارا

 آلثاره 
ً
. 93على صاااااااادور الحكم بعدم الدسااااااااتورية فيكون فيها القانون غير الدسااااااااتوري معترف به ومرتبا

ت قاااعاادة األثر املنشااااااااااااا ئ للحكم بعاادم الاادساااااااااااااتوريااة أسااااااااااااابااانيااا، اليونااان ،تركيااا، ومن الاادول التي أعتنقاا

 .94 1220رومانيا، سلوفاكيا، والتشيك كما أخذت بهذا االتجاه النمسا في دستور عام 

وهذا التصور لطبيعة الحكم الصادر بعدم الدستورية من حسناته أن يحافظ على فكرة األمن   

النسبي للعالقات القانونية وحد أدنى من االستقرار للمراكز القانونية القانونيأي يحقق قدرمن الثبات 

املختلفة مما يساعد على اشاعة األمن والطمأنينة بين أطراف العالقات القانونية من أشخاص قانونية 

. وبالتالي حماية حقوقهم املكتسبة، غير أن القول بأن الحكم له أثر منش ئ يؤدي بنا 95عامة وخاصة 

يز بين مراكز قانونية تكونت قبل الحكم بعدم الدستورية واخرى تكونت بعده، فاملراكز األولى الىالتمي

 ال يمسها الحكم بعدم الدستورية، بينما الثانية يمسها الحكم، االمر الذي ينافي مباديء العدالة .

غير  يجعل القانون  هكذا نجد ان الفرق بين األثر الرجعي واألثر الفوري للحكم، هو ان األثر الرجعي    

الدستوري كأن لم يكن منذ صدوره، ويزول من الوجود بالنسبة للماض ي واملستقبل، وبالتالي يحافظ 

على مبدأ املشروعية وذلك باعدام القانون غير الدستوري منذ صدوره،أما األثر الفوري املباشر 

بة عدم الدستورية وبالنسفيجعل القانون املحكوم بعدم دستوريته كأن لم يكن منذ صدور الحكم ب

للمستقبل، بمعنى انه يحافظ على اعتبارات مبدأ األمن القانوني واحترام الحقوق املكتسبة. ونرى بانه 

في حالة االخذ باالثر الرجعي على اطالقه، يكون لهذا الحكم الصادر بعدم دستورية النص التشريعي 

ن هذا القانون املطعون بدستوريته، لذلك نجد ا تاثير على الحقوق التي اكتسبها االفراد اثناء سريان

رأي الفقه الدستوري بشكل عام يتجه نحو حماية تلك الحقوق، وذلك من خالل اعمال التقييد ألثر 

 الحكم في حالة األخذ باالثر الرجعي.

 التنظيم القانوني لثرالحكم بعدم الدستوريةعلى الحقوق املكتسبة: الفرع الثاني

التنظيم القانوني ألثرالحكم بعدم الدستوريةعلى الحقوق املكتسبة  سوف نتناول في هذا الفرع        

 لدى القضاء الدستوري املقارن في هذه الدراسة، وهم كل من املحكمة االتحادية العليا في امريكا و 

 املحكمة الدستورية العليا في مصر و املحكمة االتحادية العليا في العراق. 

ان الدستور االمريكي لم ينظم الرقابة على دستورية القوانين ولم يتحدث عن تلك الرقابة في نص 

من نصوصه، لكن الفقرة الثانية من املادة السادسة من الدستور االمريكي تقول)هذا الدستور 

اليات و وقوانين الواليات الصادرة وفقا له وكل املعاهدات املعقودة  او التي ستعقد في ظل سلطة ال

املتحدة ستكون هي القانون االساس ي للبالد، والقضاة في كل البالد سيتقيدون بذلك بصرف النظر عن 

اي حكم مخالف في دستور الوالية او قوانينها(، ان هذا النص مع نص الفقرة الثانية من املادة الثالثة 



 

 بعدم الدستورية والحقوق املكتسبةاملوازنة بين اثرالحكم 

 -دراسة تحليلية مقارنة-
 

435 

تورية ة معينة ملراقبة دسمن الدستورالتي تتحدث عن االختصاص القضائي، وان كانا الينظمان وسيل

القوانين، اال انهما بغير شك يفتحان الباب عن طريق التفسير امام املحاكم للنظر في مدى اتفاق 

. ان هذا 96القوانين الصادرة في ظل الدستور مع ذلك الدستور، وهذا هو مافعله القضاء االمريكي

تحدة االمريكية ان تسمى برقابة الوضع جعل من الرقابة على دستورية القوانين في الواليات امل

االمتناع، الن املحكمة اذا تبينت لها بان القانون املخالف للدستور تمتنع عن تطبيقه، وهو ما حرص 

وحيث أن القضاء األمريكي يأخذ بنظام السوابق  هذا القضاء على تأكيده منذ بدأ ممارسته للرقابة.

 باعتبارها اعلى جهاز قضائي وصاحب -تحادية العلياالقضائية، فإن الحكم الذي يصدرمن املحكمة اال

  -القول الفصل في دستورية القوانين
ً
بعدم دستورية قانون معين واالمتناع عن تطبيقه يكون ملزما

 
ً
 وقانونا

ً
للمحاكم األخرى االدنى منها، األمر الذي من شأنه ان يجعل االمتناع عن تطبيق القانون   عمال

 .97ه بمثابة إلغاء لهمن الناحية العملية وكأن

هكذا اذن اليوجد تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في الواليات املتحدة االمريكية بصورة 

دقيقة، ومن ثم تقوم بالرقابة على دستورية القوانين جميع املحاكم في الواليات،باالضافة للمحكمة 

املسئولة عن رقابة الدستورية ويحدد  االتحادية العليا، وامام غياب النص القانوني الذي يحدد الجهة

آثار الحكم الصادر بعدم الدستورية، فان االثر لم يكن واضحا،وكان في اغلب االحوال يقتصر على 

عدم تطبيق القانون املخالف للدستورمع بقائه موجودا، لدرجة انه يمكن ان تعاد له الحياة من 

 .جديد،اذا غيرت املحكمة االتحادية العليا من حكمها

قد خول املشرع العادي بتنظيم مايترتب  1271( من دستور سنة 170اما في مصر فنجد ان املادة )       

( من 122على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار، وهذا املوقف قد تم تاكيده ايضا في املادة )

ريعي ستورية نص تشالتي نصت بان).... و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم د 2011دستورسنة 

من آثار( وبهذا فإن الدستور املصري قد احال امرتنظيم اثرالحكم للقانون،وعلى اثر ذلك جاء قانون 

نصت في ( منه، والتي 12ليحدد هذا األثر في املادة ) 1272( لسنة 10املحكمة الدستورية العليا رقم )

رية عدم جواز تطبيق النص من اليوم )يترتب على الحكم بعدم الدستو الفقرة الثالثة منها على ان 

التالي لتاريخ نشر الحكم(، وهذا يعني ان مقتض ى الحكم الذي يصدر بعدم دستورية نص تشريعي 

 من الناحية القانونية ويسقط كتشريع من تشريعات الدولة 
ً
يلغي قوة نفاذ هذا النص ويغدو معدوما

 قوته اإللزامية.  نفاذه او يفقده . دون ان يؤدي الحكم الى الغاء هذا النص وانما يوقف98

(  املذكورة  قبل تعديلها نصت 12أما فيما يتعلق باثرالزمني  للحكم بعدم الدستورية ، فاملادة )  

بان )يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او الئحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر 
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 بنص جنائي تعتبر االحكام التي صدرت باإلدانة الحكم. فاذا كان الحكم بعدم الدستورية 
ً
متعلقا

 الى ذلك النص كأن لم تكن(، وظاهر هذا النص انه فيما عدا النصوص الجنائية يترتب على 
ً
استنادا

، ويرجع السبب في اعطاء الحكم هذا االثر هو رغبة املشرع 
ً
 مباشرا

ً
الحكم بعدم الدستورية اثرا

ان الحقوق املكتسبة من جراء النص املطعون به.  لكن اتجاه فقهي بضمان االستقرارالتشريعي و ضم

ذهبوا الى عكس ذلك، باالستناد الى املذكرة االيضاحية لقانون املحكمة الدستورية العليا التي اكدت 

( هو تقرير االثر الرجعي للحكم بعدم  دستورية النص، على ان 12على ان املقصود من نص املادة )

 عن ان يستثنى من هذا ا
ً
الثر الرجعي الحقوق و املراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره، فضال

الرجوع الى القواعد العامة التي تقرر االثر الكاشف لألحكام القضائية وطبيعة الرقابة القضائية 

 .99املقررة في مصرهي رقابة الغاء، مما يؤيد كل ذلك ترتب االثرالرجعي للحكم بعدم  دستورية النص

عالجا و لغرض انهاء هذا الجدل الفقهي حول االثر الزمني للحكم بعدم  دستورية نص تشريعي، و    

للمشكالت الناجمة عن اإلطالق في تطبيق قاعدة األثر الرجعي ألحكام املحكمة في غير املسائل الجنائية 

 للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبارات است
ً
رار املراكز قفي مجال التطبيق، وتحقيقا

( املذكورة  12فقد تم تعديل الفقرة الثالثة من املادة) القانونية وحماية الحقوق املكتسبة في املجتمع،

، فاصبحت نصها كاآلتي:) ويترتب على الحكم بعدم 1220لسنة  160قرارالرئاس ي بقانون رقم بموجب ال

الي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم  دستورية نص في قانون او الئحة عدم جواز تطبيقه من اليوم الت

 آخر، على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبي ال يكون له في جميع االحوال اال اثر 
ً
لذلك تاريخا

مباشر، و ذلك دون اخالل باستفادة املدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص(، فبموجب 

الرجعية لم تعد القاعدة املطلقة بالنسة ألثر ،  ان 100هذا النص واملذكرة االيضاحية للقرار الرئاس ي

الحكم الصادر بعدم الدستورية، وذلك فيما عدا النصوص الجنائية، فالرجعية في هذه الحالة مطلقة 

واليجوز للمحكمة ان تقيد منها،وتتمثل القيود التي ترد على رجعية الحكم الصادال بعدم اتلدستورية 

درة بعدم دستورية نص ضريبي، حيث جعل القانون لهذه االحكام في االستثناء الخاص باالحكام الصا

أثرا مباشرا في جميع االحوال، مع عدم االخالل باستفادة املدعي من هذا الحكم، كما تتمثل هذه القيود 

على االثر الرجعي لحكمها، في غير املسائل الضريبية، في الرخصة التي اعطاها املشرع للمحكمة 

اريخ آخر لعدم جواز تطبيق النص املحكوم بعدم دستوريته، ولذلك فان الدستورية لتحديد ت

التعديل الذي ورد على الفقرة الثالثة اليغيرمن القيود التي كانت ترد على االثر الرجعي ألحكام املحكمة 

 .101الدستورية، اذ النص الجديد لم يلغ هذه القيود وانما اضاف اليها قيودا جديدة 

لفقه حول مسألة عدم  دستورية هذا التعديل من الناحيتين الشكلية ورغم ماطرح من قبل ا

،  اال انه حاول ان يحسم النزاع الثائر حول االثر الناتج على الحكم بعدم الدستورية 102واملوضوعية
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بأن يرتب االثر الفوري للحكم، اال انه اعطى للمحكمة حق النص على االثر الرجعي في قرار الحكم 

اذا رأت مقتض ى لذلك. لكن هذا التعديل لم ينه الجدل حول اثر الحكم بالدعوى بعدم الدستورية 

الدستورية بل على العكس فإنه أدى الى اختالف اكبر بين من يرى ان الحكم بعدم الدستورية له اثر 

فوري و مباشر فقط، و اتجاه آخر يرى ان االثر الفوري املباشر هو االصل وان االثر الرجعي ال يكون 

 عن وجود اتجاه ثالث يرى التفريق بين النصوص الضريبية  اال
ً
استثناًء وبناء على قرار املحكمة فضال

 .103و غير الضريبية على التفصيل الذي ورد في التعديل 

( من قانون ادارة الدولة 11اما املحكمة االتحادية العليا في العراق فقد تم تشكيلها بموجب املادة)  

 2002( لسنة 00امللغي، والتي صدر امر تشكيلها بقانون رقم) 2001تقالية لسنة العراقية للمرحلة االن

(من الدستور، التي تقرر بقاء التشريعات 100استنادا اليها، الذي يعد نافذا لحد االن استنادا للمادة)

مة قرر تكوين املحك 2002. لكن دستور 104النافذة معموال بها ما لم تلغ او تعدل وفقا الحكام الدستور 

فبالنسبة لقانون إدارة الدولة . 2001االتحادية بشكل مختلف عن موقف قانون ادارة الدولة لسنة 

/ج( منه بنصها:)إذا قررت املحكمة 11قرر حكم اإللغاء على التشريع املخالف للدستور في املادة )

 أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به أنه غ
ً
 أو نظاما

ً
 يرمتفق مع هذا القانون االتحادية العليا أن قانونا

(، لكنه دون ان يشيرالى األثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية من املحكمة االتحادية 
ً
يعد ملغيا

العليا، ونرى بان ذلك يشكل نقصا دستوريا في بناء هذه املؤسسة الدستورية املهمة سيما في الدول 

احكامه دون احالة تنظيمه الى القانون  الفدرالية، فكان االحسن للدستور ان ينظم كل ذلك بين

 العادي .

 الى 2002( لسنة 00وقانون املحكمة االتحادية العليا رقم )
ً
( املذكورة 11املادة ) الصادراستنادا

، جاء خاليا ايضا من تحديد النطاق الزمني لتنفيذ الحكم بعدم دستورية منقانون إدارة الدولة

هذه الحالة يتم الرجوع إلى القواعد العامة التي تقض ي بان ويرى البعض انه في مثل نص تشريعي. 

 لها، وعليه ال 
ً
حكم املحكمة بعدم الدستورية هو حكم كاشف للمخالفة الدستورية وليس منشئا

بد ان يسري حكم اإللغاء بأثر رجعي، مع وجوب مراعاة الحقوق املكتسبة واملراكز القانونية 

من هذا األثر الرجعي على وفق ضوابط معينة وهي ان تكون املستقرة، وذلك من خالل استثنائها 

تلك الحقوق واملراكز قد استقرت بحكم حاز قوة األمر املقض ي او بانقضاء مدة التقادم عليها، على 

. 105ان يتم النص على هذه الحدود والضوابط لألثر الرجعي بنص قانوني وال يتركها لتقدير املحكمة

بين احترام الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار املراكز القانونية وذلك بهدف تحقيق التوازن 

 في املجتمع وبالتالي حماية الحقوق املكتسبة.
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فقد حدد االثر املترتب على الحكم الصادر بعدم  2002أما دستور جمهورية العراق لسنة 

عارض مع هذا الدستور /ثانيا( منه التي نصت على ان )اليجوز سن قانون يت10الدستورية في املادة)

ويعد باطال كل نص قانوني آخر يتعارض معه(، وبذلك فان النص قد حدد بصراحة البطالن كأثر 

للتشريع املخالف للدستورعندما تقرر املحكمة االتحادية ذلك، مما يعني ان التشريع املحكوم 

م مثل بسريان الحكبعدم دستوريته يعد كأن لم يكن من تاريخ صدوره، أي ان القاعدة العامة تت

( من الدستور التي قررت بأن قرارات 21، لكن املادة )106بعدم الدستورية باثر رجعي وليس فوري 

هذه املحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة، لم ترتب حكم اإللغاء على القوانين واألنظمة املخالفة 

لحكم الصادر بعدم للدستور، فكان موقف  قانون إدارة الدولة اكثر وضوحا في تحديد اثر ا

/ب( منه بان اي نص قانوني يخالف هذا الدستور يعد 0الدستورية، اذ فضال عن اشارته  في املادة)

 11باطال، فانه  أضاف الى ذلك في املادة)
ً
/ج( منه بانه إذا قررت املحكمة االتحادية العليا أن قانونا

 أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به أنه غير متفق
ً
 .هكذا نجد  أو نظاما

ً
مع هذا القانون يعد ملغيا

لم يحدد األثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية، هل يكون بأثر رجعي   2002ان  دستور سنة 

حكم اإللغاء للقوانين واألنظمة املخالفة للدستور، ثابت ( منه، غير ان 21أم بأثر مباشر في املادة )

( من قانون املحك1بحكم املادة )
ً
ورغم ان املادة .  2002( لسنة 00مة االتحادية العليا رقم )/ثانيا

( من قانون املحكمة رتبت حكم اإللغاء على القوانين واألنظمة املخالفة للدستور اال انها لم 1)
ً
/ثانيا

تحدد النطاق الزمني لتنفيذ حكم املحكمة االتحادية العليا، وهل يكون بأثر رجعي ام يكون 

تطبيق القواعد العامة في مثل هذه الحالة يقض ي أن يكون حكم اإللغاء بأثرمباشر. ونعتقد أن 

، وعليه ال بد ان يسري بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القانون أوالنظام 
ً
 وليس منشئا

ً
كاشفا

املحكوم بعدم دستوريته ، مع مراعاة املراكز القانونية املستقرة والحقوق املكتسبةعند صدور 

 ة.الحكم بعدم الدستوري

يتبين لنا في نهاية هذا املطلب اختالف موقف الفقه والتشريعات املنظمة للقضاءالدستوري ازاء 

مسألة اثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي، من حيث تاثيره على مصير النص املطعون فيه، 

غاء لففي امريكا يترتب على هذا الحكم امتناع تطبيق النص املخالف للدستور، وفي مصر يؤدي الى ا

، بينما في العراق يؤدي الى الغاءه. اما من ناحية  سريان اثر الحكم ، ففي امريكا لم يتم قوة نفاذه

تحديد ذلك بالقانون وترك ألجتهادات املحكمة االتحادية العليا كما سنوضحه في املطلب القادم، 

ق الحكم املتعل فاألصل يؤخذ باالثر املباشر واستثناًء باالثر الرجعي فيما عدا أما في مصر

بالنصوص الضريبية التي يكون سريانه باثر مباشر، والنصوص الجنائية وفق االثر الرجعي 

باستثناء احكام البراءة. اما في العراق فيكون للحكم بعدم الدستورية اثرا رجعيا مع امكانية تقييد 
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 قانونية والحقوق هذا االثر وفق متطلبات او الحاالت التي تستوجب املحافظة على املراكز ال

 املكتسبة.

 الحقوق املكتسبة في القضاء الدستوري على بعدم الدستوريةثر الحكم أ: املطلب الثاني

اختلفت انظمة القضاء الدستوري في شأن أثر الحكم بعدم الدستورية على بنيان القاعدة 

القانونية سواء من حيث صحتها ابتداء من تاريخ مولدها، أو من حيث العمل بها انتهاء من تاريخ انهاء 

فاذ ن العمل بها، ومن ثم مدى تعلق او تاثير ذلك على الحقوق التي اكتسبت من قبل االفراد في ظل

القاعدة القانونية املطعون بدستوريته،عليه سوف نحاول في هذا املطلب ان نتناول موقف القضاء 

الدستوري املقارن من سريان احكامه من حيث الزمن وتاثير ذلك على الحقوق املكتسبة لالشخاص، 

الحكم اثر وذلك من خالل فرعين مستقلين، في االول نتناول موقف القضاء الدستوري املقارن نحو 

الحقوق املكتسبة، وفي الفرع الثاني نتطرق الى التبريرات  والضوابط التي تحكم على  بعدم الدستورية

لحكم بعدم الدستورية والحقوق املكتسبة، وذلك لحماية استقرار املراكز القانونية بين ااملواءمة 

 لدولة القانونية ، وكاالتي:وتحقيقا ملبدأ االمن القانوني في املجتمع الذي يعد ركنا من اركان ا

 بة الحقوق املكتسعلى  بعدم الدستوريةاثرالحكم الفرع االول: تطبيقات القضاء الدستوري في 

 لحكم بعدم الدستورية والحقوق املكتسبةبين ااملواءمة بررات وضوابط الفرع الثاني: امل

 تسبةالحقوق املكعلى  بعدم الدستوريةاثرالحكم تطبيقات القضاء الدستوري في : الفرع االول 

نتكلم في هذا الفرع عن موقف القضاء الدستوري املقارن ازاء اثراملترتب على الحكم بعدم  

دستورية النص التشريعي ومدى تاثير ذلك على الحقوق املكتسبة من حيث حمايته او اهداره. وفي هذا 

ي لسريان زمناالطار نجد ان احكام املحكمة االتحادية العليا االميركية واجهت مشكلة تتعلق باالطار ال

الحكم فهل يسري باثر فوري ام يسري باثر رجعي، وقد ترددت املحكمة العليا بين االتجاهين مع اعطاء 

الغلبة لالثرالرجعي كقاعدة عامة، وقد عبرت املحكمة العليا عن هذه القاعدة في حكم لها صادرعام  

قيقة للدستور ليس في الح )نورتون ضدمقاطعة شلبى( فقالت :)ان التشريع املخالف في قضية1006

قانونا على االطالق فهو الينشأ حقوقا،واليرتب واجبات، وال يمنح حماية، وال ينش ئ وظيفة، وهومن 

)
ً
 وكأنه لم يصدر أصال

ً
. كما قررت في قضية اخرى بعدم 107الناحية القانونية منعدم القيمة تماما

ت القانون كأن لم يكن. وعلى الرغم من ،حيث اعتبر 1220دستورية قانون الحد االدنى لالجور في عام 

ذلك فأن املحكمة االتحادية العليا من جانب أخر قيدت هذا االثرالرجعي، وذلك بأعترافها بضرورة 

مراعاة الوجود املادي او الفعلي للقانون املحكوم بعدم دستوريته، خاصة اذا كانت عدم الدستورية 
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فاذ، بحيث رتب االفراد امورهم و معامالتهم على قد اثيرت بعد سنوات طويلة من دخوله حيز الن

 . 108اساسه 

لذلك فان ااملحكمة العليا عدلت في قضايا عديدة عن االثر الرجعي الى االثر املباشر للحكم 

، ومثال على ذلك في عام 
ً
 مباشرا

َ
اذ قررت  1207الصادر بعدم الدستورية بحيث رتبت عليه اثرا

ذا هاملحكمة بانه ليس الحكامها أي قوة أللغاء التشريع فرغم  الحكم بعدم دستورية القانون يظل 

حين قررت: )إن  1210. وقد اكدت املحكمة هذا االتجاه في حكم لها صادرعام 109القانون نافذا 

الوجود املادي للقانون قبل أن يقض ى بعدم دستوريته حقيقة واقعة ليس من السهل تجاهلها، فليس 

 من النسيان، ول
ً
ك يجب ذلمن املمكن في كثير من األحوال أن يسدل حكم املحكمة على املاض ي ستارا

أن يعاد النظر في أثر القضاء بعدم دستورية القانون على كثير من األوضاع والعالقات التي نشأت في 

 . 110ظله( 

يالحظ على تلك األحكام للمحكمة االتحادية العليا االميركية، بان املحكمة  ترددت في اعمال ببن 

انون، وان هذا التردد يعود الى موقف االثر الرجعي واملباشر للحكم الصادر لديها بعدم دستورية الق

املحكمة باعتبارها اعلى هيئة قضائية في الواليات املتحدة نحو تحقيق التوازن بين سيادة الدستور من 

جهة واملصلحة العامة التي تتمثل بتحقيق االستقرار القانوني باحترام التوقعات املشروعة وحماية 

 الحقوق املكتسبة لالفراد. 

رت أحكام املحكمة الدستورية العليا على تقرير األثر الرجعي للحكم الصادر بعدم وفي مصراستق

 لطبيعته الكاشفة ، مع استثناء املراكز والحقوق التي استقرت عند صدور هذا 
ً
الدستورية استنادا

الحكم بحكم حاز قوة األمر املقض ي أو بانقضاء مدة التقادم من هذا األثر الرجعي، على أن يسري 

 إلى نص جنائي غير األث
ً
ر الرجعي للحكم بعدم الدستورية على األحكام الصادرة باإلدانة استنادا

 باتة. من ذلك حكمها 
ً
دستوري ، بحيث تعتبر هذه األحكام كأن لم تكن ، حتى ولو كانت أحكاما

من قانون  12، الذي جاء بحيثياته: )وحيث أن ما نصت عليه املادة  1226نوفمبر  00الصادر في 

 من 
ً
هذه املحكمة من أن النصوص القانونية املحكوم بعدم دستوريتها، ال يجوز تطبيقها اعتبارا

 ال تتعداه، 
ً
 مباشرا

ً
نشر األحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية، اليعني أن لهذه األحكام أثرا

ون بنص ليه هذا القانوأنها بذلك ال ترتد إلى األوضاع والعالئق السابقة عليها ، ذلك أن كل ما قصد إ

املشار اليها، ال يعدو تجريد النصوص القانونية التي قض ي بعدم دستوريتها من قوة  12املادة 

نفاذها التي صاحبتها عند إقرارها أو إصدارها، لتفقد بالتالي خاصية اإللزام التي تتسم بها القواعد 

المر الذي يستتبع ان يكون للحكم ا. 111القانونية جميعها، فال يقوم من بعد ثمة مجال لتطبيقها(

بعدم الدستورية اثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة. وبذلك استقر الفقه و القضاء على 
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( هوعدم تطبيق النص ليس في املستقبل فحسب و انما بالنسبة الى الوقائع و 12ان نص املادة )

ان يستثنى من هذا االثر الرجعي العالقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على 

الحقوق و املراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة االمر املقض ي او بانقضاء 

 .112مدة التقادم 

وبالنسبة الى مفهوم االحكام القضائية املكتسبة لحجية الش يء املقض ي فيه التي تستثنى من االثر 

بذكرها  في  12/12/1226في   22ليا في حكمها املرقم الرجعي فقد وضحته املحكمة الدستورية الع

اسباب الحكم بانه اذا كان النص املقض ي ببطالنه غير جنائي فان االثر الرجعي يظل جاريا 

وينسحب على األوضاع والعالئق التي اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره في 

املراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر امرها بناء الجريدة الرسمية ما لم تكن تلك الحقوق و 

على حكما قضائيا باتا وصادرا قبل قضاء املحكمة الدستورية العليا ومحموال على النصوص 

.  هكذا فان رجعية الحكم بعدم دستورية النص التشريعي 113القانونية عينها التي قض ي ببطالنها 

ليست مطلقة أما رجعية االحكام الصادرة بعدم الدستورية في غير املسائل الجنائية تكون مقيدة و 

املتعلقة بالنصوص الجنائية فأن لها اثرا رجعيا كامال بدون قيود وهذا ما اكدته املحكمة 

من قانون املحكمة الدستورية  12الدستورية العليا في نفس الحكم املذكور باشارتها الى ) ان املادة 

ابطال نصوص عقابية أثرا رجعيا كامال بالنسبة الحكام االدانة العليا جعل لالحكام الصادرة ب

، وبذلك 114الصادرة استنادا اليها وتعتبر كافة االحكام في هذا الشأن كأن لم تكن ولو كان الحكم باتا(

فان احكام االدانة وليس احكام البراءة هي التي ينطبق عليها األثر الرجعي الكامل للحكم بعدم 

 الدستورية . 

اما بالنسبة ملوقف املحكمة الدستورية العليا بصدد تحديد سياستها بين هذه االتجاهات، فيما      

(من قانون املحكمة الدستورية العليا املذكور آنفا، فانها 12يتعلق بتعديل الفقرة الثالثة من املادة )

ة األثر بقاعد لم توضح صراحة موقفها من مضمون هذا التعديل، وحقيقة تفسيرها له ومدى تمسكها

الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية أو تحولها عنها إلى قاعدة األثر املباشر لهذا الحكم. ومع ذلك 

فانه يمكن األستنتاج  من أحكام املحكمة الدستورية العليا الصادرة بعد هذا التعديل استمرار هذه 

ى انها تقرر األثر الرجعي للحكم الصادر ( قبل تعديلها عل12املحكمة في تبني تفسيرها السابق للمادة )

والذي  2000يوليو  0. ففي حكمها الصادر في 115بعدم الدستورية، كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة 

بتنظيم  1226لسنة  72من القانون رقم  21انتهت فيه إلى عدم دستورية نص الفقرة الثانية من املادة 

از تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من جو 
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الهيئات القضائية، نجدها تقرر صراحة في مضمون حكمها بان: ) األصل على ما جرى به قضاء هذه 

املحكمة أن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعي قض ي بعدم دستوريته، يؤدي إلى 

 حك116بطالن تكوينه منذ انتخابه(
ً
حيث ذهبت إلى انه  2000فبراير  2مها الصادر في .ومن ذلك ايضا

)وحيث أن إبطال النصين املطعون فيهما والذين حجبا عن الطالب حقوق االنتفاع بالخدمات الصحية 

واالجتماعية بما في ذلك املبلغ الشهري اإلضافي يعني انعدام وجودهما منذ مولدهما، مما يستتبع 

 .117أحقية الطالب في دعواه املوضوعية(

، بتأريخ وقد 
ً
، وحكمت فيه بعدم 11/6/2012أصدرت املحكمة الدستورية العليا املصرية حكما

 2011لسنة  100، واملرسوم بقانون الرقم 2011لسنة  120دستورية عدد من نصوص القانون رقم 

في  1272لسنة  00، والتي تضمنت تعديالت على القانون رقم 2011لسنة  120واملرسوم بقانون رقم 

 2012ن مجلس الشعب، وهي النصوص التي تشكل مجلس الشعب على أساسها، في كانون الثاني  شأ

، بأعتبار ان تلك النصوص املطعون بدستوريتها، فيها اخلت بمبدأ املساواة وتكافوء الفرص، وأقامت 

 بين مرش ي االحزاب
ً
 رالسياسية الذين خصص لهم ثلني املقاعد، واملرشحين املستقلين غي تمييزا

. 118املنتمين إلى احزاب سياسية الذين خصص لهم ثلث املقاعد، من دون أساس موضوعي يبرر ذلك 

فنجد ان املحكمة الدستورية  في هذا الحكم قررت بان عدم دستورية القانون املنظم لالنتخابات 

التشريعية يترتب عليه أثر حتمي هو بطالن تشكيل مجلس الشعب الذي انتخب على أساس هذا 

 وبأثر رجعي، باعتبار ذلك نتيجة حتمية للحجية املطلقة التي يتمتع بها الحكم الق
ً
 مطلقا

ً
انون بطالنا

الصادر بعدم دستورية القانون املنظم لالنتخابات والترشيح، ولكن املحكمة قررت في الوقت ذاته ان 

 بفكرة ة املاضية، اخهذا البطالن اليمتد إلى القوانين واألعمال التي أصدرها مجلس الشعب، في الفتر 
ً
ذا

م الصادر أن الحكالظاهر ومراعاة ملبدأ األمن القانوني واستقرار املراكز القانونية والحقوق املكتسبة.

بعدم الدستورية كاشفت عن حقيقة القانون املعروض على املحكمة، والنتيجة الحتمية لهذا التقرير 

ية، ويتضح من هذا االتجاه أن مبدأ األثر هو القول باألثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستور 

الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية ال يسري في جميع األحوال، فإنه قد يصطدم باعتبارات 

الواقع، كما أنه قد يؤدي تطبيقه في بعض األحيان إلى نتائج غير مقبولة أو غير عادلة مما يقتض ي 

 ل
ً
تلك النتائج، إذ إن تطبيق املبدأ بكل أبعاده يمكن أن التغاض ي عنه او تقييد االثر الرجعي تفاديا

 على األوضاع  القانونية املستقرة، االمر الذي يترتب عليه 
ً
 سيئا

ً
 غير مرضية أو تؤثر تأثيرا

ً
يخلق أوضاعا

 التاثير السلبي على الحقوق املكتسبة و املراكز القانونية.

اما املحكمة االتحادية العليا في العراق فقد اخذت باالثر الرجعي دون تقييدها في بعض       

( الصادر 01/7/2001( املؤرخ )67القرار رقم )منها حكمها التي قضت فيها بعدم دستورية  أحكامها،
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دار إص من رئيس النظام السابق وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه لقطعة األرض موضوع الدعوىقبل

القرار أعاله، وهذا الحكم قد تضمن تطبيق ملبدأ أن الحكم كاشف عن بطالن القانون املطعون فيه 

 كل تصرف تم بموجبه 
ً
( باثر رجعي جاء 67، وان حكم املحكمة بالغاء القرار رقم )119ويعد باطال

ا قضت آخر لهلحماية الحقوق املكتسبة للمدعي التي تجاوزعليها بسبب القرار املذكور. وفي حكم 

، التي تنص 2010( لسنة  10( من قانون هيأة دعاوى امللكية رقم )22املحكمة بعدم دستورية املادة )

بما يخص التعويض وقت  2006( لسنة 2بان )) يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم )

جعي لرفع الحيف عنهم((،  إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة الدعوى بموجب القانون الجديد بأثر ر 

و  11( املذكورة يتعارض مع مبدأ املساواة املقررة في املادتين )22وحيث أن املبدأ الوارد في املادة )

/سادسا( من الدستور، والتي بموجبهما يتكن املواطنين في حماية حقوقهم وذلك بالحصول على 12

كمة االتحادية العليا عدم دستوريتها، التعويض عن العقارات التي انتزعت منهم، لذا قررت املح

وتعطيل حكمها هو بيان بمنزلة إعالن عن عدم وجودها منذ تاريخ صدورها، ونشر قانون دعاوى 

، واملراكز التي نشأت في فترة 2/0/2010في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ  2010( لسنة 10امللكية رقم )

ة ض مع الدستورإذا كانت تتعلق بترتيب حقوق ثابتة ومستقر نفاذها تكون ملزمة باملقدار الذي ال يتعار 

. اذن هذا القرار يتضمن بحكمها حماية 120ألن القول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار املعامالت((

الحقوق املكتسبة للمواطنين وذلك بالغاء النص الدستوري الذي كان يقرر التمييز بينهم في الحصول 

لتي انتزعت منهم، كما في جانب آخر قررت عدم املساس باملراكز القانونية على التعويض عن العقارات ا

التي نشأت في فترة نفاذ النص املحكوم بعدم الدستورية، حماية للحقوق التي اكتسبت من قبل بعض 

 االفراد في تلك الفترة.

الذين  ما،قرر لسريانهاملحكمة االتحادية العليا الى تقييد االثر الرجعي امل وفي قرارين آخرين ذهبت    

اقتصرا حكمهما على املستقبل واليسري على ما اتخذ من اجراء سابق لصدورهما، والذي قررت فيهما 

( قانون 2002لسنة  26بعدم دستورية الفقرة )ج( من )البند/ ثالثا( من املادة )االولى( من القانون رقم )

(من دستورجمهورية 20(و)11مع املادة ) ( لتعارضها2002لسنة  16تعديل قانون االنتخابات رقم )

( 11، كون القانون قد اخل بمبدأ املساواة بين العراقيين املنصوص عليه في املادة)2002العراق لسنة

من الدستورآلن اقتصار حق التصويت للمكون الصابئي على محافظة بغداد يضر باملرشح كما أنه 

متع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت يحرم أفراد بعض الطوائف من ممارسة حقهم في الت

( من الدستور، ومن ثم قررت املحكمة بعدم 20واالنتخاب والترشح املنصوص عليه في املادة )

( قانون تعديل 2002لسنة  26دستورية الفقرة)ج(من البند)ثالثا(من املادة)االولى( من القانون رقم )
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ار السلطة التشريعية بتشريع نص جديد يكون موافقا ( واشع2002لسنة  16قانون االنتخابات رقم )

(من الدستور، على ان اليمس ذلك االجراءات املتخذة النتخاب اعضاء 20(و)11الحكام املادتين )

/ثانيا( من 12. وبنفس االتجاه قررت في حكمها بعدم دستورية املادة )121 2010مجلس النواب لعام 

/اوال( من الدستورعلى ان اليمس 12عارضها مع احكام املادة)لت 2002لسنة  16قانون االنتخابات رقم 

االجراءات التي جرت بموجبها انتخابات املجلس النيابي الحالي في ظل قانون ادارة الدولة العراقية 

 .122للمرحلة االنتقالية 

ندما عاملحكمة االتحادية العليا في مضمونها الى مفهوم الحقوق املكتسبة،  تطرقتقرار اخر  فيو      

/ ب( من قانون التقاعد املوحد رقم )02قررت بعدم دستورية املادة )
ً
الخاصة  2011( لسنة 2/ رابعا

بتقاعد القضاة واعضاء االدعاء العام  املحالين على التقاعد  قبل نفاذه، كون قانون التقاعد املوحد 

من مجلس الوزراء املذكور قد شرعت من مجلس النواب بشكل مغاير تماما عن مشروعها املرسل 

/ثانيا( من الدستور. وقد 00( و)70/اوال( و)60شكال ومضمونا ودون الرجوع اليه خالفا ألحكام املواد )

كان من ضمن  السندات املقدمة من قبل املديين في هذه الدعوى هو)الحق املكتسب( في الراتب 

ه ملشار اليه وعدم جواز املساس بالتقاعدي الذي كانوا يتقاضونه قبل نفاذ القانون التقاعد املوحد ا

باعتباره)حق مكتسب(، رغم ان املحكمة لم تستند في قرارها عليه، لكنها تصدت لبيان مدلولها 

القانوني بأنه:))...فوجدت املحكمة االتحادية العليا ان التعريف الفقهي للحق املكتسب كما ورد في 

التي حصل عليها الشخص جراء قانون أو قرار احد شروح القانون بانه )وضع قانوني تتحصن املنفعة 

إداري(، وذهبت  املحكمة االتحادية العليا الى ان الراتب التقاعدي في حقيقته حق مكتسب للموظف 

عند توفر شروط منحه من الدولة واليجوز حجبه عن املوظف إال في األحوال التي ينص القانون عليها، 

 الن هذا النصاب محكوم بالوضع املالي إال ان نصابه من حيث الزيادة أو النقص
ً
 مكتسبا

ً
ان اليعتبرحقا

 .123للدولة وبالحالة االجتماعية للمتقاعدين((

يتبين لنا من األحكام املذكورة للقضاء الدستوري املقارن، بان هذه املحاكم ، كانت تحاول دائما ان     

المن دفة الى تحقيق املصلحة العامة واتكون االثر املترتب على نفاذ قراراتها من حيث الزمان وسيلة ها

القانوني من خالل املحافظة على االوضاع واملراكزالقانونية املستقرة و الحقوق املكتسبة لالفراد 

وتوقعاتهم املشروعة تجاه البناء القانوني السائد في الدولة. لذلك الحظنا عدم ثبات قراراتهم على اتجاه 

رتب على سريان تلك القرارات، بل هناك تعديال نسبيا في هذا املجال، معين من ناحية اآلثر الزمني املت

 بين االخذ باالثر الرجعي او باالثر املباشر مع امكانية تقييد ذلك االثر في الحالتين.

 لحكم بعدم الدستورية والحقوق املكتسبةبين ااملواءمة ربررات ووواب  امل: الفرع الثاني
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دساااااااااتورية نص تشاااااااااريعي واعتباره كأن لم يكن، وذلك بعد مرور فترة زمنية ان الحكام الصاااااااااادرة بعدم 

على صاااااااادور هذا النص، يمكن ان يمس الحقوق املكتساااااااابة لالشااااااااخاص الذين طبق عليهم هذا النص 

خالل فترة سااااااريانه حيث انهم رتبوا اوضاااااااعهم طوال هذه الفترة وفقا لهذا النص، اذ قد تترتب لالفراد 

نونية في ظل القواعد القانونية املعمول بها، واليجوز عدال ان يكون تعديل هذه حقوق ومراكز وآثار قا

القواعد أو الغائها بقواعد قانونية جديدة أو نتجة الحكم عليها بعدم الدساااااااااتورية فرصاااااااااة للمسااااااااااس 

بهااذه الحقوق واملراكز، اواالنتقاااص من تلااك اآلثااار التي ترتباات صاااااااااااااحيحااة في ظاال القواعااد القااانونيااة 

 .القديمة

لذلك نجد ان معظم الدساتير التي تأخذ بمبدأ األثر الرجعي لألحكام الصادرة بعدم الدستورية، 

يقرر ايجاد نوع من املوازنة بين رجعية أثر الحكم وفكرة األمن القانوني، والتي تعني املواءمة واملصالحة 

ضمان الثبات  بين قابلية الحياة القانونية للتطور والتغيير من ناحية، وحق األفراد في

واالستقرارالنسبي ملراكزهم القانونية وما ينشأ لهم من حقوق في ظلها من ناحية اخرى،أي املصالحة 

 لسيادة القانون و مبدأ األمن القانوني الذي 
ً
بين مبدأين متزاحمين هما مبدأ املشروعية باعتباره تطبيقا

متطلبات املشروعية من جهة واعتبارات تفرضه املصلحة العامة في أحيان عدة، أي انها مواءمة بين 

ضمان حقوق األفراد و حماية مراكزهم القانونية من انهيارات مفاجئة لم يكن لهم يد في انشائها من 

 . 124جهة ثانية 

تقضاااااااا ي املحكمة الدسااااااااتورية بعدم دسااااااااتورية القانون، في الدول التي ترتب دساااااااااتيرها وكذلك عندما  

الدسااااتورية ، يجب أن توازن بين قيم دسااااتورية مختلفة. ومن هذه القيم األثر الكاشااااف للحكم بعدم 

املصلحة العامة املتمثلة في االستقرار القانوني وقدرة الدولة على االستمرار في اداء مهامها الدستورية 

. 125وحماية الحقوق املكتسبة، فممارسة الحقوق والحريات ال بد أن تتقيد باعتبارات املصلحة العامة

لطبيعااة الكاااشااااااااااااافااة للحكم الصااااااااااااااادر بعاادم الاادساااااااااااااتوريااة على الرغم من اهميتااه، قااد تصاااااااااااااطاادم ألن ا

باعتبارات النظام العام و مايفرضاااااه من ضااااارورة حماية  الحقوق املكتسااااابة واالمن القانوني في الدولة. 

وقد ظهرت فكرة االمن القانوني في قضااااااااااااااء املحكمة الدساااااااااااااتورية العليا في مصااااااااااااارعند تنفيذها لالثر 

ي لبعض النصاااااااااوص التشاااااااااريعية في غير املجال الجنائي، حيث قدرت املحكمة بأن تطبيقها باثر الرجع

رجعي من شاااأنه املسااااس باملراكز القانونية بشاااكل يتجاوز الحدود التي تسااامح بها املباديء الدساااتورية 

ية ر هذا من ناحية،ومن ناحية اخرى اتضااحت فكرة االمن القانوني في تطبيق املحكمة الدسااتورية لنظ

االوضاااااااااع الظاهرة من اجل تقييد اثر الرجعي لبعض احكام صااااااااادرة عنها بعدم الدسااااااااتورية نصااااااااوص 
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تشاااااااااااااريعياة حياث قادرت املحكماة أن ساااااااااااااقوطهاا بااثر رجعي ساااااااااااااوف ينتج عناه مساااااااااااااااس خطير بااملراكز 

 . 126القانونية التي اكتسبتها االفراد في ظل القانون املقض ي بعدم دستوريته 

القضاااااااااااء الدسااااااااااتوري بتطبيقات الحقوق املكتساااااااااابة، منطلقا من جوانب حماية عليه فان اهتمام       

 بشااااااااااكل كبير بين هذه التطبيقات و مبدأ األمن القانوني من جانب 
ً
الحقوق والحريات الفردية، ورابطا

وبين املباااااديء والقواعااااد األساااااااااااااااااسااااااااااااايااااة في اعمااااال عاااادم الرجعيااااة من جااااانااااب أخر، على اساااااااااااااااااس إن 

 على األ-انوني إنما يقوم معايير االساااااااااااااتقرار والثبات، التي تتناقضاملنظورالزمني لألمن الق
ً
 -قل ظاهريا

 إلى ذلك، كرس القضااااااااء الدساااااااتوري 
ً
مع اعمال الرجعية بمقتضااااااا ى النصاااااااوص التشاااااااريعية، وإساااااااتنادا

 عن تقييد األثر الرجعي بشكل عام  
ً
الحماية الضرورية للحقوق املكتسبة والعالقات التعاقدية، فضال

م بعدم دساااااااااتورية نص تشاااااااااريعي. وقد اختلفت انظمة القضااااااااااء الدساااااااااتوري في شاااااااااأن أثر نتيجة الحك

الحكم بعاادم الاادساااااااااااااتوريااة على بنيااان القاااعاادة القااانونيااة ساااااااااااااواء من حيااث صاااااااااااااحتهااا ابتااداء من تاااريخ 

 مولدها، أو من حيث العمل بها انتهاء من تاريخ انهاء العمل بها.

والضوابط التي تحكم األثر الكاشف للحكم ويتحقق هذه املواءمة من خالل مجموعة الحدود 

الصادر بعدم الدستورية، ومنها، اوال عدم املساس باملراكز القانونية املستقرة قبل الحكم، الذي 

يتمتع أصحابها بمراكز قانونية ال ينتقص منها الحكم بعدم الدستورية مثل التقادم وقوة االمر 

 للقواعداملقض ي، ألن الحقوق التي تتولد عن القضاء ب
ً
 عدم دستورية النص املطعون فيه ال يمكن وفقا

 لقانون لم يحكم بعدم دستوريته 
ً
. وثانيا احترام شرعية 127العامة أن تنتقص من حقوق مكتسبة طبقا

الجرائم والعقوبات التي تمثل أحدى مالمح الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، فالحكم الصادر 

الشرعية ال ينال أية حجية ولو حاز قوة األمر املقض ي، وذلك لتغلب اعتبارات باإلدانة باملخالفة لهذه 

الشرعية الدستورية على اعتبارات قوة األمر املقض ي، ويجد ذلك تبريره بأن األحكام الجنائية تمس 

بطريق مباشر الحرية الشخصية للمواطن ، وهي أعز ما يحرص عليه، فإذا اتضح ان النص الذي طبق 

غير دستوري، فالعدالة تقتض ي أن تغلب جانب الحرية على جانب حجية األحكام الجنائية، عليه كان 

باتة فاألحكام الجنائية ال ،وفي هذا إعمال كامل ملبدأ املشروعية، فاذا صدر حكم بعدم دستورية قانون 

 إلى هذا النص الذي حكم بعدم دستوريته،تعد  كأن لم تكن
ً
 وا128التي صدرت استنادا

ً
خيرا وهو . وثالثا

مراعاة األمن القانوني الذي يعد من أهم الغايات التي يهدف القانون إلى تحقيقها لبناء دولة القانون، 

وذلك بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعالقات القانونية وحد أدنى من االستقرار للمراكز القانونية 

أشخاص قانونية عامة وخاصة، دون  املختلفة،  الشاعة الطمأنينة بين اطراف العالقات القانونية من

التعرض ملفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه 

 .129الطمأنينة أو العصف بهذا االستقرار
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دسااااتير الدول التي أخذت باألثر الفوري )املنشااا يء( للحكم بعدم الدساااتورية، تلجأ  وكذلك يالحظ ان 

ت الناااتجااة عن تنفيااذ الحكم بعاادم الاادساااااااااااااتوريااة بااأثر فوري ، من خالل بعض إلى الحااد من السااااااااااااالبيااا

الحلول املنطقية، منها، ساااااااريان الحكم بعدم الدساااااااتورية في الحالة املعروضاااااااة على محكمة املوضاااااااوع 

والتي اثير بشااااااااااااااأنهااا الاادفع بعاادم الاادساااااااااااااتوريااة الااذي احياال إلى املحكمااة الاادساااااااااااااتوريااة، و وفقااا لالحكااام 

دساااااااااااااتورية االملانية، انه يساااااااااااااري اثر البطالن على كل الحاالت االخرى التي كانت الحديثة للمحكمة ال

منظورة امام املحكمة قبل قفل باب املرافعة في حالة التي صااااااااااااادر فيها الحكم، او كما يجوز للمحكمة 

 آخر لنفاذ حكمها غير األثر املباشر، بان تشمل حكمها وفي حدود سلطتها 
ً
الدستورية ان تحدد تأريخا

وفي هذه الحالة، فان النص املحكوم بعدم دساااااااااااااتوريته الينتج أثره و تزول  -باألثر الرجعي–تقديرية ال

 .130قوته القانونية منذ مولده 

عليااه نجااد ان النظم الرقااابااة الاادساااااااااااااتوريااة اختلفاات من حيااث االثر الرجعي ألحكااامهااا وارتااداده الى       

م دساااااااتوريتها،لهذا اتجهت بعض القوانين عالقات قانونية اساااااااتقرت وفقا للنصاااااااوص قبل الحكم بعد

الى االكتفاء باالثر املباشااااااااار لهذه االحكام،مثل قانون املحكمة الدساااااااااتورية النمسااااااااااوية، بينما اتجهت 

بعض القوانين االخرى الى تغليب جانب الساااالمة الدساااتورية في النصاااوص على جانب االمن القانوني، 

وايطاليا ومصااااااااااااار( فقررت االثر الكاشاااااااااااااف للحكم بعدم  مثاله قانون املحكمة الدساااااااااااااتورية في املانيا

الدساااااااااااااتورية. اال ان ذلك لم يحل دون واجب التوفيق بين القيمة الدساااااااااااااتورية التي خالفها التشاااااااااااااريع 

 ة لالمن القانوني، فاتجهت املحكمة الدسااااتورية في املانيااملحكوم بعدم دسااااتوريته والقيمة الدسااااتوري

كتفاء باالثر املباشااااااااااااار للحكم باعالن عدم الدساااااااااااااتورية دون ابطال واسااااااااااااابانيا في بعض االحوال الى اال

. وان املحكمة الدساااااااااتورية 131ة االيضااااااااااحية النصاااااااااوص التشاااااااااريعية باثر رجعي. وقد اوضاااااااااحت املذكر 

االيطالية اليقتصااااااااااااار دورها على مجرد القضااااااااااااااء بعدم دساااااااااااااتورية القانون الذي تتعارض احكامه مع 

لقانوني، ولهذا فانه من املقرر ان اعالن عدم الدساااااااااااااتورية لدى الدساااااااااااااتور، وانما تهتم بحماية االمن ا

املحكمة اليمس العالقات املنتهية، او املراكز القانونية املكتملة، االمر الذي يساااااااااامح بتجنب املساااااااااااس 

 .132باحكام حازت قوة االمر املقض ي او مراكز قانونية مستقرة بصفة نهائية 

من قانون املحكمة الدساااااااااااااتورية العليا في  12الثة من املادة وان مقتضااااااااااااا ى النص الحالي للفقرة الث      

مصااااار، منع االثر الرجعي في كل االحكام املتعلقة بعدم دساااااتورية النصاااااوص الضاااااريبية، و فيما يتعلق 

بااااالحكاااام الجناااائياااة ملزماااة بااااعتمااااد قااااعااادة حظر االثرالرجعي بصاااااااااااااورة مطلقاااة دون قياااد كماااا، منح 

الثر املباشر فيما تراه مناسبا بحسب الظروف املحيطة بها، عالوة املحكمة الدستورية سلطة تقرير ا

على ان االثر الرجعي هو اآلخر مقيد بعدم املساس باملراكز القانونية التي استقرت باحكام حازت قوة 
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.واليقتصاااااااار مصاااااااادر املراكز القانونية بناء على قانون لم يحكم بعدم 133املقضاااااااا ي به او نتيجة التقادم 

هذين املثالين، فاملوظف الفعلي الذي يمارس عمله بناء على قرار اداري صاااااااااااحيح من دساااااااااااتوريته على 

حيث الظاهر يكتساااااااب مركزا قانونيا اليجوز االنتقاص من مركزه أو املسااااااااس بالقرارات التي أصااااااادرها 

 . 134بناء على الحكم بعدم دستورية القانون الذي بني عليه قرار تعيينه 

االستثناءات هو الحرص على مبدأ االمن القانوني الذي رجحه املشرع في  وان االساس القانوني لهذه    

هذا الصدد على مبدأ ضرورة أرساء دعائم املشروعية الدستورية، ألن االحكام الصادرة عن املحكمة 

الدساااااااتورية بعدم دساااااااتورية نص تشاااااااريعي تم تطبيقه خالل فترة معينة ورتب االفراد اوضااااااااعهم بناء 

كون له ضاااااااوابط وحدود بحيث اليطغي هدف أرسااااااااء دعائم املشاااااااروعية الدساااااااتورية عليه، ينبغي ان ت

على ضاااااارورة ضاااااامان االسااااااتقرار القانوني للمراكز القانونية واحترام الحقوق املكتساااااابة لالفراد وهو ما 

 . 135يعرف بمبدأ االمن القانوني 

ظ مع مقتضااااايات الحفا من هذا العرض يتبين لنا بان القضااااااء الدساااااتوري يجب ان يتفق اتجاهاته     

على االمن القانوني، والذي تعد الحقوق املكتساااااااااابة من عناصاااااااااارها االساااااااااااسااااااااااية، فعلى الرغم بان هذا 

القضااااااااء من خالل الرقابة على دساااااااتورية القوانين وموضاااااااوعية النزاع الدساااااااتوري يهدف اسااااااااساااااااا الى 

ة لم. وذلك آلن الرقابالدفاع عن الدساااااتور، لكنه اليجوز تصاااااوير هذا القضااااااء وكأنه منفصااااال عن العا

التي يمارسااااااااها القاضاااااااا ي الدسااااااااتوري تواجهها مشااااااااكلة خطيرة هي كيفية املحافظة على االمن القانوني، 

وانه من اجل التغلب على هذه املشاااااااااااااكلة  من الضاااااااااااااروري تحديد اآلثار التي يجب ان تبقى من القانون 

ظروف كال حاالاة على حادة،  املقضااااااااااااا ي بعادم دساااااااااااااتوريتاه وتلاك التي يجاب الغاائهاا، واضاااااااااااااعاا في اعتبااره

. وهذا ما الحظناه في تطبيقات ومواقف القضااااء الدساااتوري املقارن في 136ومقتضااايات اليقين القانوني

هذا املطلب ، لدى كل من القضااااااء الدساااااتوري في امريكا، مصااااار، والعراق، عالوة على اتجاهات بعض 

ن الملانية، وااليطالية. لذلك نجد ااملحاكم الدسااااااااتورية في اوروبا كاملحكمة الدسااااااااتورية النمساااااااااوية، ا

القضاااااااااااء الدسااااااااااتوري تبذل جهودا رامية  الى تحقيق التوازن بين سااااااااااريان اثر الحكم بعدم دسااااااااااتورية 

القانون مع الحقوق املكتسااااااااااااابة لالفراد تحقيقا للمصااااااااااااالحة العامة واالمن القانوني في املجتمع، وذلك 

ختلفة، القانونية و اسااااتقرار املراكز القانونية امل لتجساااايد اليقيين القانوني والثبات النساااابي للعالقات

مما يساااااااااااااعد على ايجاد الطمأنينة بين أطراف العالقات القانونية  وبالتالي حماية الحقوق املكتساااااااااااابة 

لألشاااااااااخاص القانونية العامة والخاصاااااااااة. وال شاااااااااك ان اعمال هذه الضاااااااااوابط والتبريرات  ضااااااااارورية في 

لرجعي للحكم بعاادم الاادساااااااااااااتوريااة، وليس الهاادف من وراء ذلااك بعض االحوال للحااد من فكرة االثر ا

تعطياااال آثااااار الحكم كليااااة بحجااااة احترام احقوق املكتسااااااااااااابااااة، اذ يجااااب في نفس الوقاااات احترام مباااادأ 



 

 بعدم الدستورية والحقوق املكتسبةاملوازنة بين اثرالحكم 

 -دراسة تحليلية مقارنة-
 

449 

الشاااااارعية الدسااااااتورية وموازنتها مع مبدأ االمن القانوني، وذلك لغرض الوصااااااول الى هدف اساااااامى وهو 

 يما بينها من جهة وبينها وبين املصلحة العامة من جهة اخرى.  تحقيق املوازنة  بين الحقوق والحريات ف

 

 :الخاتمة

: االستنتاجات:
ً
 أوال

هو الحق الذي ينبغي احترامه ومن املساس به عند الغاء او تعديل قانون ان الحق املكتسب  -1

 . وانينالقمباديء العدالة و استقرار املراكز القانونية و او قرار اداري معين، وذلك استنادا  الى 

 في بتاكتس التي بالحقوق  املساس فيه املاض ي،كونه على رجعيةالقانون  جواز عدم هو االصل -2

 الدساتير تقيدها االستثناءات التي بعض االصل القديم،ويرد على هذا قانون  ظالل

 املكتسبة القائمة.  القانونيةوالحقوق  للمحافظةعلى العالقات

 القرارات والفردية، املتولدة عن القانونية املوضوعية املراكز عن الحقوق تنشأ فكرة ان -3

 حقوقا ترتب دون املوضوعية  التي الفردية القانونية باملراكز والفردية . ويعتد التنظيمية

 ابرضاه،كونه اال منه نزعه يمكن ال نهائيا،بحيث الشخص ذمة في مكتسبة ،تلك التي قد يدخل

 ألي الغاءاوتعدينتيجة القانون، فاليمكناملساسبهابايشكل عليها يسبغها بالحمايةالتي تتمتع

 اداري. وقرار قانونا

اثرالهذا  تعد بالنها املكتسبومبدأعدمرجعيةالقوانين الحق توجدعالقةاساسيةبين -4

 حيث من القانون  سريان بسبب عرضةللمساس املكتسب الحق تكون  قد املبدأ،لذلك

 عليها الواردة واالستثناءات عدمرجعيةالقوانين بمبدأ مليتم االلتزام الزمان،ان

 بعدم عند الحكم القضاءالدستوري مجال للمصلحةالعامة،وقديبرز هذهالحالةفي

 الحقوق  على القانون  الغاءهذا تاثيرتحديدتاريخ مدى ثم دستوريةالقانون،ومن

 املكتسبةلالشخاص.

 جعيالر  الفوري،واألثر األثر أو الرجعي األثر القانون  دستورية بعدم قد يترتب على الحكم -5

ة مبدأاملشروعي على يحافظ منذصدوره،بالتالي كأنلميكن الدستوري غير قانون  يجعالل

 بعدم الحكم منذصدور  مليكن كأن القانون  فيجعل الفوري األثر الدستورية.أما

 لقانونيا مبدأاألمن انهيحافظعلىاعتبارات الدستوريةوبالنسبةللمستقبل فقط،بمعنى

الحقوقاملكتسبة. وللتوازن بين مبدأ املشروعية الدستورية واالمن القانوني  احترام وبالتالي
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يتجه الفقهوالقضاء الدستورينحو االخذ األخذباالثرالرجعي مع التقييد لحمايةالحقوق 

 املكتسبة.

 بعدم نحواثرالحكم للقضاءالدستوري املنظمة والتشريعات الفقه موقف يختلف -6

 امتناع ليهع يترتب امريكا هذا النص،ففي مصير على ناحيةتاثيره تشريعي،من دستوريةنص

 النص باالعتماد على القواعد العامة املتبعة في ذلك لدى القضاء االمريكي.وفي عن تطبيق

( من قانون املحكمة الدستورية العليا دون 12نفاذه باالستناد الى املادة) مصريؤديالىالغاءقوة

/ج( من  11. بينمافيالعراقيؤديالىالغاءه وفق املادة)2011و 7112تقرير ذلك في كل من دستور 

( من قانون املحكمة االتحادية، لكن دستور سنة 1واملادة) 2001قانون ادراة الدولة لسنة 

 ( منه.21لم يقرر ذلك صراحة في املادة) 2002

رن امن ناحية اثرالزمني للحكم بعدمدستوريةنصتشريعي فان موقف القضاء الدستوري املق -7

 حاديةالعليااالت املحكمة ألجتهادات وترك بالقانون  ذلك تحديد مليتم امريكا غير منضبط،ففي

 االثرب يؤخذ فاألصل مصر في التي االخذ باالثر الفوري  واالثر الرجعي املطلق واملقيد،أما

 حكاما باستثناء االثرالرجعي الجنائيةوفق الرجعي ،والنصوص باالثر واستثناءً  املباشر

( من قانون املحكمة الدستورية ودون تقرير ذلك في كل من 12البراءة، كما مقرر في املادة)

. امافيالعراقفان قانون ادارة الدولة وقانون املحكمة االتحادية  2011و 1271دستور 

لم يحددا ذلك، وهذا يعد نقصا اساسيا يجب تالفيه عند تعديل  2002ودستور سنة 

 يد للمحكمة، لكن في هذه الحالة نتبع  القواعد العامة فيكون الدستور او وضع قانون جد

 امكانيةتقييدها. مع جعيا اثرار الدستورية بعدم للحكم

 مع اتهاتجاه يتفق ان انالقضاءالدستوري املقارنفي دفاعه عن املشروعية الدستورية يجب -8

اسية، االس عناصرها القانوني،والذيتعدالحقوقاملكتسبةمن االمن على الحفاظ مقتضيات

لذلك كانتتسعى جاهدا ان تتحقق من خالل احكامها الصادرة  بعدمالدستوريةالتوازن بين 

كانت تتردد بين االخذباالثراملباشر  هذه املشروعية الدستورية واالمن القانوني، لذلك

أوباالثرالرجعيمعامكانيةتقييدذلكاالثرباالعتماد على بعض الضوابط والتبريرات الضروية 

الن مبدأ رجعية اثر الحكم ليس املصلحةالعامةوحماية الحقوقاملكتسبةلالفراد. لتحقيق

مجرد خيار تلجا اليه املحمكة الدستورية متى شاءت بل هو ضرورةتبررها اعتبارات عدة 

تجعل من الصعب االعراض عنه اال ألعتبارات تفوقه باالهمية كما هو الحال في تطبيقاتفكرة 

 األمن القانوني.
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:
ً
 املقترحات:  ثانيا

، او عند وضع قانون جديد 2002نقترح عند اجراء التعديل على دستور جمهورية العراق لسنة 

للمحكمة االتحادية العليا على ضوء نصوص هذ الدستور، ان يتم تقرير املسائل التالية فيهما 

 بشكل واضح و دقيق :

 . االلغاء على بشكل صريحبيان مصير النص املحكوم بعدم دستوريته، وذلك بتقريرحكم  -1

تحديد االثر الزمني لسريان هذا االلغاء للنص املكحوم بعدم دستوريته، بشكل يضمن من  -2

خاللها الحقوق املكتسبة لالفراد، وذلك باقرار االثر الرجعي مع اختصاص املحكمة بتقييد 

ين مبدأ ب هذا االثر ملقتضيات املصلحة العامة وضمان الحقوق املكتسبة، تحقيقا للتوازن 

املشروعية الدستورية ومبدأ االمن القانوني، كما هو الحال القضاء الدستوري لدى كثير من 

 الدول  ومنها مصر. 

يقرر فيه حق التعويض  ان يتضمن قانون املحكمة االتحادية العليا املزمع وضعه نصا -3

ا يلحق بهم للمتضرر من قبل الدولة باعتبارها مسؤولة عن اعمال السلطات العامة، عندم

من اضراربعد الغاء القانون املخالف للدستور واآلثار املترتبة على الحكم بعدم دستوريته، 

 ضمانا للحقوق التي اكتسبها االفراد عند نفاذ هذا القانون املحكوم بعدم دستوريته.

 نشر احكامها الصادرة بعدم الدستورية قانون املحكمة االتحادية العليا نصا يقرر ان يتضمن  -4

في الجريدة الرسمية للحفاظ على استقراراالوضاع القانونية و املعامالت و االحكام القضائية، 

كما هو الحال لدى املحكمة الدستورية العليا في مصر، ألن تلك االحكام لها حجية مطلقة و 

 يسري اثرها على الكافة من السلطات العامة واالفراد.

 الهوامش:

 - أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة ، دار الفكر ، القاهرة ، 1.1272
 - املنجد في اللغة واإلعالم ، دار املشرق ، بيروت ، 2.2000

 -محمد محيي الدينومحمد عبد اللطيف السبكي، املختار من صحاح اللغة،مطبعة االستقامة ، القاهرة ، دون سنة نشر.3
 - سورة النور ، اآلية :11 .4

 -  نقال عن : د.سمير عبدالسيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة املعارف باالسكندرية، 1222،ص5.660
 -د.سمير عبدالسيد تناغو، مصدر سابق، ص6.661

 -د. عبدالرحمن البزاز،اصول القانون،ط2، مطبعة العاني، بغداد، 1220، ص 7.206

 -د.مصطفىكامل ياسين، تنازع القوانين في الزمان،بحث منشور في مجلة األحكام القضائية،العدد 2، 1220، ص8.101
 - د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور واالنحراف في استعمال السلطة التشريعية ، بحث منشور في مجلة 9

.  1، ص1222مجلس الدولة املصري، السنة الثالثة ،   
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 -نقال عن: -د.عالء ابراهيم محمود عبدهللا، حماية الحقوق املكتسبة الناشئة عن القرار االداري، الدار الجامعية للنشر، االسكندرية،2010 ،ص 10.21

- د. زياد خالد املفرجي، الحق املكتسب في القانون اإلداري، بحث منشور في مجلة الحقوق -كلية الحقوق -الجامعة املستنصرية، 11

.212،ص 2011 - 1املجلد  6، السنة 17-16العدد   

- د.علي مجيد العكيلي، مبدأ األمن القانوني بين النص الدستوري والواقع العملي ، املركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2012، 12

. 12ص   

نشور في الوطني، بحث م د. مصطفى محمد مصطفى الباز، االحترام الدولي للحقوق املكتسبة في مواد تنازع االختصاص التشريعي -13

، 2006مصر،  -، الجزء االول، القاهرة01مجلة الشريعة والقانون تصدرها كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، عدد خاص ملحق بالعدد 

 .222-221ص
 .17، ص2001،  د.عالء عبد املتعال، مدى جواز الرجعية وحدودها في القرارات اإلدارّية، مطبعة كلية العلوم ، جامعة بني سويف - 14
، التي نصت على ان: ) ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على 2002/تاسعا( من دستور جمهورية العراق لسنة 12ينظر: املادة ) - 15

 خالف ذلك، واليشمل هذا االستثناء قوانين الضرائب والرسوم(.
 يعمل بالقانون اال من وقت صيرورته نافذا فال يسري ( للقانون املدني العراقي والتي نصت على:) ال10ينظر: املادة ) - 16

على ما سبق من الوقائع  اال اذا وجد نص في القانون الجديد يقض ي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام 

ملعدل، ا1200( من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 11العام  واآلداب(. وبنفس املعنى ينظر: املادة)

والتي نصت على: ) التسري احكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها اصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا 

بمراتبهم العلمية ومناصبهم االدارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع اثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد 

/اول/أ( من قانون التقاعد املوحد املعدل 00نفاذ القانون(، وينظر: املادة) القانونية واالدارية التي كانت سارية  قبل

والتي نصت على: ) تعدل رواتب املتقاعدين قب نفاذ القانون...... دون املساس بحقوقهم  2007( لسنة 62رقم )

 املكتسبة(.  
ة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ، العدد اوراك حورية ، مدى مساهمة القضاء اإلداري في تحقيق االمن القانوني ، مجل - 17

 .222، ص 2017، الجزائر 11
 .011، ص1261د. عبد القادر خليل ، نظرية سحب القرارات اإلدارّية ، دار النهضة العربّية ، القاهرة ،  - 18
 .00.، ص2016كندرية،نعيم عليوي خلف، مبدأ عدم الرجعية في القرارات االدارية،دار الجامعة الجديدة، االس-19
 .007، ص1260، دار الفكر العربي،2د.سليمان محمد الطماوي،مباديء القانون االداري،ط-20
 .010د. مصطفى ابو زيد فهمي،الوسيط في القانون االداري،دار الجامعة الجديدة،االسكندرية،دون سنة النشر، ص - 21
 .672و671د. د.سمير عبدالسيد تناغو، مصدر سابق، ص - 22
 .000د.سليمان محمد الطماوي،مباديء مصدر سابق، ص - 23

 .202د. عبدالرحمن البزاز، مصدر سابق، ص -24
 .2002/ تاسعا (دستور جمهورية العراق لسنة 12املادة ) - 25
 .2002/ عاشرا(دستور جمهورية العراق لسنة 12املادة ) - 26
يعمل بالقانون اال من وقت صيرورته نافذا فال يسري ) الاملعدل بان:  2112( لسنة 10قانون املدني العراقي رقم)( من 10تنص املادة) -27

 على ما سبق من الوقائع  اال اذا وجد نص في القانون الجديد يقض ي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام  واآلداب(. 
املعدل بان:) يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها  1262( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي املرقم)2تنص املادة) -28

 ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت  الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقيق نتيجتها.(
 .7، ص2002عدد السابع ، د.عبد املجيد غميجة، مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي ، مجلة الحقوق املغربية، ال - 29
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- ينظر: بصدد تبريرات هذا املبدأ في: د. منذر الشاوي، فلسفة القانون،ط1،دار الثقافة للنشر والتوزيع، االردن-عمان،2002، 30

.202. ود.عبدالرحمن البزاز، مصدر سابق، ص627-622. و د.سمير عبدالسيد تناغو، مصدر سابق، 212-210ص  
  - د. منذر الشاوي، دولة القانون ، مكتبة الذاكرة ، بغداد، 2010، ص31.21

  - د.أحمد فت ي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق ، القاهرة ، 2002 ، ص32.100
  - د. رفعت عيد سيد ، مبدأ األمن القانوني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دون سنة نشر ، ص33.61

 - ينظربصدد هذه االستثناءات في: د. منذر الشاوي، فلسفة القانون،مصدر سابق، ص216-210. و د.سمير عبدالسيد تناغو، 34

.202-200ود.عبدالرحمن البزاز، مصدر سابق، ص 607-677مصدر سابق،   

لفكر ومبدأ االمن القانوني.دار اد. احمد عبدالحسيب عبدالفتاح السنتريس ي، دور القاض ي االلغاء في املوازنة بين مبدأ املشروعية  -35

 .220، ص .2017الجامعي، االسكندرية،
دراسة -د.عبدالرزاق احمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور،منشور في كتاب )االنحراف التشريعي والرقابة على دستوريته - 36

 .201،ص 2006باعة، مصر، الجزء االول( للدكتور محمد ماهر ابو العينين، دار ابو املجد للط -تطبيقية في مصر
-د.مها بهجت يونس الصال ي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، بيت الحكمة، بغداد، 2002، ص 37

106.  
 - مهند نوح،الحقوق املكتسبة في القانون العام، بحث منشور على املوقع االلكتروني االتي: تاريخ الزيارة 382020/0/22

http//arab-ency.com.syllawldetail 

 .027د. احمد عبدالحسيب عبدالفتاح السنتريس ي، مصدر سابق، ص -39
د.محمد صالح عبد البديع السيد، الحكم بعدم الدستورية بين االثر الرجعي واالثر املباشر،دار النهضة  -40

 .2،ص 2002العربية،القاهرة،
 .007، دار الشروق، القاهرة،، ص 1والحريات،طد. احمد فت ي سرور، الحماية الدستورية للحقوق  -41
 .21،ص 2000د.صبري محمد السنوس ي محمد، آثار الحكم بعدم الدستورية، دار النهضة العربية،القاهرة، -42

 .000د. احمد فت ي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،مصدر سابق، ص  -43
القاض ي االلغاء في املوازنة بين مبدأ املشروعية ومبدأ االمن القانوني. دار الفكر  د. احمد عبدالحسيب عبدالفتاح السنتريس ي، دور  -44

 .200، ص2017الجامعي، االسكندرية،
 .012د. احمد فت ي سرور،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، مصدر سابق، ص  -45
 .101د.مها بهجت يونس الصال ي، مصدر سابق، ص - 46
 .01و 00، ص2011الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، د.يحيى الجمل، القضاء  -47
 .20مها بهجت يونس ، مصدر سابق، ص  - 48
 .002د.محمد صالح عبدالبديع السيد، املصدر السابق، ص  -49
 .111-112،ص 1220د.عزيزة شريف، القضاء الدستوري املصري،دار النهضة العربية،القاهرة، - 50
دراسة تحليلية نقدية -ينظر بصدد هذا القرار ومذكرته االيضاحية: د.اكرامي بسيوني عبدال ي خطاب، القضاء الدستوري -  51

 .071-062، ص 2011، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 1مقارنة،ط
 .102و 100، ص،2012،دارالنهضة العربية،القاهرة،1د.هشام محمد البدري، االثر الرجعي واالمن القانوني،ط -52
 .120-000ينظر بهذا الصدد:د.اكرامي بسيوني عبدال ي خطاب، مصدر سابق، ص  -53
. ود. 226-207،ص 2001د.محمود احمد ذكي،الحكم الصادر في الدعوى الدستورية آثاره وحجيته،دار النهضة العربية،القاهرة،- 54

 .101صبري محمد السنوس ي، مصدر سابق، ص



 

 مصطفى أمينشورش حسن عمر       لطيف 
 

454 

                                                                                                                             
( لسنة 00)القانون رقم ، بانها تعتبر محكمة دستورية مؤسسة بموجب 11/1/2010في  2010/ت/27ية العليا في قرارها املرقم قررت املحكمة االتحاد -55

وتبقى قائمة كذلك لحين الغاء قانونها  ( من الدستور من ضمن اختصاصاتها20الذي تضمن اختصاصاتها وان املهام التي وردت في املادة) 2002

 ( من الدستور.100نص املادة)او تعديله استنادا ل
 - د.مها بهجت يونس الصال ي، مصدر سابق، ص56.221

 .202، ص 2010د.عصام سعيد عبد احمد ، الرقابة على دستورية القوانين، املؤسسة الحديثة للكتاب ، بيروت ،  -57
، 1260م املصري،مكتبة النهضة العربية،القاهرة،د.احمد كمال ابو املجد، الرقابة على دستورية القوانين في الواليات املتحدة واالقلي -58

 . 220ص
  - د.عصام سعيد عبد احمد ، مصدر سابق ، ص 59.127

  - د. احمد فت ي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، ص 60.006
  - د. احمد كمال ابو املجد ، مصدر سابق ، ص 221 .61

 - نقال عن: د.مها بهجت يونس الصال ي، املصدر السابق، ص 202 و62.200

  - د.عصام سعيد عبد احمد ، مصدر سابق،ص 63.122
 -د.عصام سعيد عبد احمد ، مصدر سابق،ص 64.202

 .200 د.عصام سعيد عبد احمد ، مصدر سابق،ص -65
 . نقال .121د. محمد صالح عبد البديع السيد ، مصدر سابق ، ص - 66
د.مها بهجت يونس الصال ي، املصدر السابق،  .  نقال عن:2000يوليو  0ية "دستورية" ، جلسة قضائ 10لسنة  11القضية رقم  - 67

 .  211ص 
د.مها بهجت يونس الصال ي، املصدر السابق، ص  . نقال عن:2000فبراير  2قضائية "طلبات أعضاء " ،   12لسنة  1القضية رقم  - 68

212 . 
  sccourt.gov.egرية العليا املصرية، على املوقع االلكتروني االتي:    ينظر نص القرار على موقع املحكمة الدستو  -69

 26/0/2020تاريخ الزيارة: 
 .12/7/2010في  2002/اتحادية/60قرار املحكمة االتحادية العليا، رقم  -70
 . 1/12/2010. في 2010/ت/111قراراملحكمة االتحادية العليا،رقم -71
، الصادران في 2010/اتحادية / 7، وقرار املحكمة االتحادية العليا، رقم 2010/اتحادية/6العليا،رقم قراراملحكمة االتحادية -72

0/0/2010. 
 .26/1/2007في  2006/ت/12قرار املحكمة االتحادية العليا، رقم  -73
 .21/2/2012بتأريخ ( 2011/اتحادية/ 72و71و26و22و21و22و21و12و10وموحدتها  12رقم ) قرار املحكمة االتحادية العليا-74

  - د. احمد فت ي سرور ،  الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، ص 75.010
  -املصدر نفسه، ص 76.021

 - د. يسري محمد العصار، الحماية الدستورية لالمن القانوني في قضاء املحكمة الدستورية، مقال منشور في مجلة املحكمة 77

.20-22، ص2002ث، السنة االولى، يوليو، الدستورية، العدد الثال  

 .106د.مها بهجت يونس الصال ي، مصدر سابق، ص  - 78
 .112د. صبري محمد السنوس ي محمد، مصدر سابق ، ص  - 79
 .21د.يسري محمد العصار،  مصدر سابق ص- 80
 .010د. احمد فت ي سرور ،  الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، ص  - 81

 .06،ص 2006،دار الشروق، القاهرة،1د. احمد فت ي سرور ، القانون الجنائي الدستوري، ط -82
 .020د. احمد فت ي سرور ،  الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، ص  - 83
 .202و  201د. عصام سعيد عبد أحمد، مصدر سابق، ص - 84
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 .010للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، صد. احمد فت ي سرور ،  الحماية الدستورية -85

 .102هشام محمد البدري، مصدر سابق،ص - 86
 .022د. احمد فت ي سرور ،  الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، ص  - 87

 .027د. احمد عبدالحسيب عبدالفتاح السنتريس ي، مصدر سابق، ص -88
 .2ق،ص د.محمد صالح عبد البديع السيد، مصدر ساب -89
 .  007د. احمد فت ي سرور، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات، مصدر سابق ، ص  -90
 .21د.صبري محمد السنوس ي محمد،مصدر سابق، ص  -91
 .000د. احمد فت ي سرور، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات،  مصدر سابق، ص  -92

 .200ابق، صد. احمد عبدالحسيب عبدالفتاح السنتريس ي، مصدر س -93
 .012د. احمد فت ي سرور، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ،مصدر سابق، ص  -94
 .101د.مها بهجت يونس الصال ي، مصدر سابق، ص - 95
 .01و 00د.يحيى الجمل، مصدر سابق، ص -96
 .20مها بهجت يونس ،  مصدر سابق، ص  - 97
 .002د.محمد صالح عبدالبديع السيد، املصدر السابق، ص  - 98
 .111-112د.عزيزة شريف، مصدر سابق ،ص- 99

 .071-062ينظر بصدد هذا القرار ومذكرته االيضاحية: د.اكرامي بسيوني عبدال ي خطاب، مصدر سابق، ص  - 100
 .102و 100د.هشام محمد البدري، مصدر سابق، ص -101
 .120-000الصدد:د.اكرامي بسيوني عبدال ي خطاب، مصدر سابق، ص ينظر بهذا  -102
 .101. ود. صبري محمد السنوس ي، مصدر سابق، ص226-207د.محمود احمد ذكي،مصدر سابق،ص - 103

( لسنة 00)ون رقم القان، بانها تعتبر محكمة دستورية مؤسسة بموجب 11/1/2010في  2010/ت/27قررت املحكمة االتحادية العليا في قرارها املرقم  -104

وتبقى قائمة كذلك لحين الغاء  ( من الدستور من ضمن اختصاصاتها20الذي تضمن اختصاصاتها وان املهام التي وردت في املادة) 2002

 ( من الدستور.100قانونها او تعديله استنادا لنص املادة)
 .221د.مها بهجت يونس الصال ي، مصدر سابق، ص -105
 .202مصدر سابق، ص د.عصام سعيد عبداحمد،-106

 . 220د.احمد كمال ابو املجد،  مصدر سابق، ص - 107
 .127 د.عصام سعيد عبد احمد ، مصدر سابق ، ص - 108
 .006د. احمد فت ي سرور ،  الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، ص  - 109
 . 221د. احمد كمال ابو املجد ، املصدر السابق ، ص  - 110
 .200و 202د.مها بهجت يونس الصال ي، املصدر السابق، ص نقال عن:  -111

 .122 د.عصام سعيد عبد احمد ، مصدر سابق،ص - 112
 .202 د.عصام سعيد عبد احمد ، مصدر سابق،ص-113

 .200 د.عصام سعيد عبد احمد ، مصدر سابق،ص-114

 . 121د. محمد صالح عبد البديع السيد ، مصدر سابق ، ص - 115
د.مها بهجت يونس الصال ي، املصدر السابق، ص . نقال عن:2000يوليو  0قضائية "دستورية" ، جلسة  10لسنة  11القضية رقم -116

211 . 
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د.مها بهجت يونس الصال ي، املصدر السابق، ص . نقال عن:2000فبراير  2قضائية "طلبات أعضاء " ،   12لسنة  1القضية رقم -117

212 . 

  sccourt.gov.egوني االتي:رية العليا املصرية، على املوقع االلكترينظر نص القرار على موقع املحكمة الدستو -118

 26/0/2020تاريخ الزيارة: 

 .12/7/2010في  2002/اتحادية/60قرار املحكمة االتحادية العليا، رقم  -119

 . 1/12/2010. في 2010/ت/111قراراملحكمة االتحادية العليا،رقم -120

، الصادران في 2010/اتحادية / 7، وقرار املحكمة االتحادية العليا، رقم 2010/اتحادية/6قراراملحكمة االتحادية العليا،رقم -121

0/0/2010. 

 .26/1/2007في  2006/ت/12قرار املحكمة االتحادية العليا، رقم  -122

 .21/2/2012( بتأريخ 2011/اتحادية/ 72و71و26و22و21و22و21و12و10وموحدتها  12رقم ) قرار املحكمة االتحادية العليا-123

 .010د. احمد فت ي سرور ،  الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، ص  - 124
 .021د. احمد فت ي سرور ،  الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، ص - 125
 .20-22د. يسري محمد العصار، مصدر سابق، ص - 126

 .610د.مها بهجت يونس الصال ي، مصدر سابق، ص  - 127
 .112د. صبري محمد السنوس ي محمد، مصدر سابق ، ص  - 128
 .21د.يسري العصار،  مصدر سابق ص- 129
 .010د. احمد فت ي سرور ،  الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، ص  - 130

 .06د. احمد فت ي سرور ، القانون الجنائي الدستوري،مصدر سابق،ص  -131
 .020الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، ص  د. احمد فت ي سرور ،  - 132
 .202و  201د. عصام سعيد عبد أحمد، مصدر سابق، ص - 133
 .010د. احمد فت ي سرور ،  الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، ص-134

 .102هشام محمد البدري، مصدر سابق،ص - 135
 .022د. احمد فت ي سرور ،  الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، مصدر سابق ، ص  - 136

 :املصادر
 :القران الكريم:

ً
 أوال

 : معاجم اللغة :
ً
 ثانيا

 .2000املنجد في اللغة واإلعالم ، دار املشرق ، بيروت ،  .1

 .1272القاهرة ، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة ، دار الفكر ،  .2

محمد محيي الدين ومحمد عبد اللطيف السبكي، املختار من صحاح اللغة،مطبعة االستقامة ، القاهرة ،  .0

 دون سنة نشر.

 :الكتب القانونية :
ً
 ثالثا

 . 2002د.أحمد فت ي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق ، القاهرة ،  .1

 . 1222، دار الشروق، القاهرة،1حقوق والحريات،طد.أحمد فت ي سرور،الحماية الدستورية لل .2

د. احمد عبدالحسيب عبدالفتاح السنتريس ي، دور القاض ي االلغاء في املوازنة بين مبدأ املشروعية ومبدأ  .0

 .2017االمن القانوني. دار الفكر الجامعي، االسكندرية،
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املتحدة واالقليم املصري،مكتبة د.احمد كمال ابو املجد، الرقابة على دستورية القوانين في الواليات  .1

 .1260النهضة العربية،القاهرة،

، دار الجامعة 1دراسة تحليلية نقدية مقارنة،ط-د.اكرامي بسيوني عبدال ي خطاب، القضاء الدستوري .2

 .2011الجديدة، االسكندرية، 

 .2012،دارالنهضة العربية،القاهرة،1د.هشام محمد البدري، االثر الرجعي واالمن القانوني،ط .6

 .2011د.يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر،دار النهضة العربية،  .7

د.محمود احمد ذكي،الحكم الصادر في الدعوى الدستورية آثاره وحجيته،دار النهضة  .0

 .2001العربية،القاهرة،

د. مصطفى ابو زيد فهمي،الوسيط في القانون االداري،دار الجامعة الجديدة،االسكندرية،دون سنة  .2

 النشر.

 .2002عمان،-،دار الثقافة للنشر والتوزيع، االردن1د. منذر الشاوي، فلسفة القانون،ط .10

 .2010د. منذر الشاوي، دولة القانون ، مكتبة الذاكرة ، بغداد،  .11

د.محمد صالح عبد البديع السيد، الحكم بعدم الدستورية بين االثر الرجعي واالثر املباشر،دار النهضة  .12

 .2002العربية،القاهرة،

د.مها بهجت يونس الصال ي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، بيت  .10

 .2002الحكمة، بغداد، 

 .2016نعيم عليوي خلف، مبدأ عدم الرجعية في القرارات االدارية،دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، .11

 .1260الفكر العربي،، دار 2د.سليمان محمد الطماوي،مباديء القانون االداري،ط .12

 .1222د.سمير عبدالسيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة املعارف باالسكندرية،  .16

 . 2010د.عصام سعيد عبد احمد ، الرقابة على دستورية القوانين، املؤسسة الحديثة للكتاب ، بيروت ،  .17

لقرار االداري، الدار الجامعية د.عالء ابراهيم محمود عبدهللا، حماية الحقوق املكتسبة الناشئة عن ا .10

 . 2010للنشر، االسكندرية،

 .1220، مطبعة العاني، بغداد، 2د. عبدالرحمن البزاز،اصول القانون،ط .12

 .1261د. عبد القادر خليل ، نظرية سحب القرارات اإلدارّية ، دار النهضة العربّية ، القاهرة ،  .20

القرارات اإلدارّية، مطبعة كلية العلوم ، جامعة بني  د.عالء عبد املتعال، مدى جواز الرجعية وحدودها في .21

 .2001سويف ، 

د. علي مجيد العكيلي ، مبدأ األمن القانوني بين النص الدستوري والواقع العملي ، املركز العربي للدراسات  .22

 .2012والبحوث العلمية ، القاهرة ، 

 .1220قاهرة، د.عزيزة شريف، القضاء الدستوري املصري،دار النهضة العربية،ال .20

 .2000د.صبري محمد السنوس ي محمد، آثار الحكم بعدم الدستورية، دار النهضة العربية،القاهرة، .21

 :رابعا: البحوث والرسائل العلمية 
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اوراك حورية ، مدى مساهمة القضاء اإلداري في تحقيق االمن القانوني ، مجلة االجتهاد للدراسات  .1

 .2017جزائر ، ال11القانونية واالقتصادية ، العدد 

-وق كلية الحق-د. زياد خالد املفرجي، الحق املكتسب في القانون اإلداري، بحث  منشور في مجلة الحقوق  .2

 .2011 – 1املجلد  6، السنة 17-16الجامعة املستنصرية،، العدد 

د. يسري محمد العصار، الحماية الدستورية لالمن القانوني في قضاء املحكمة الدستورية، مقال منشور  .0

 .2002في مجلة املحكمة الدستورية، العدد الثالث، السنة االولى، يوليو، 

د.عبدالرزاق احمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور،منشور في كتاب )االنحراف التشريعي والرقابة  .1

الجزء االول( للدكتور محمد ماهر ابو العينين، دار ابو املجد  -دراسة تطبيقية في مصر-على دستوريته

د. رفعت عيد سيد ، مبدأ األمن القانوني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دون سنة 2006للطباعة، مصر، 

 نشر.

عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور واالنحراف في استعمال السلطة التشريعية ، بحث  .2

 .1222منشور في مجلة مجلس الدولة املصري، السنة الثالثة ، 

املجيد غميجة، مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي ، مجلة الحقوق املغربية، العدد السابع  د.عبد .6

 ،2002. 

د. مصطفى محمد مصطفى الباز، االحترام الدولي للحقوق املكتسبة في مواد تنازع االختصاص التشريعي  .7

القانون بالقاهرة، عدد خاص الوطني، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون تصدرها كلية الشريعة و 

 .2006مصر،  -، الجزء االول، القاهرة01ملحق بالعدد 

، 2د.مصطفى كامل ياسين، تنازع القوانين في الزمان،بحث منشور في مجلة األحكام القضائية،العدد  .0

1220. 

 :الدساتير والقوانين :
ً
 خامسا

 .1702دستور الواليات املتحدة االمريكية لسنة  .1

 .1271لسنة  الدستور املصري  .2

 .2011دستور املصري لسنة  .0

 .2001قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة  .1

 .2002دستور جمهورية العراق لسنة  .2

 .1979( لسنة 48قانون املحكمة الدستورية العليا املصرية رقم ) .6

 .2002( لسنة 00قانون املحكمة االتحادية العليا العراقية رقم ) .7

  :
ً
 املصادر االلكترونية:سادسا

 مهند نوح،الحقوق املكتسبة في القانون العام، بحث منشور على املوقع االلكتروني االتي:  .1

22/0/2020تاريخ الزيارة   

http//arab-ency.com.syllawldetail 
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 املصارف اإلسالمية في الجزائر بين الواقع والقانون 
The Islamic banks in Algeria between reality and the law 

 

 () سمية شاكري أستاذة محاضرة د.

 ، الجزائر2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

Soumayachakri@gmail.com 

 
 15/05/0202 تاريخ القبول للنشر:          13/03/0202 :ستامريخ االتا

******* 

 
 :ملخص

تأثرت الدولة الجزائرية بالنظام املصرفي الفرنس ي بعد خروجها من االحتالل ثم حذت حذو 

يجب أن يوافق كل الدول الغربية متناسية خصوصية املجتمع الجزائري املسلم الذي يعتقد أنه 

سلوكاته مع ما يوجبه دينه مما أدى إلى إحجام الجزائري عن وضع أمواله في غير البنوك اإلسالمية 

وفي حالة وضعها فإنه ال يأخذ فائدتها، في حين تتجه الدول الغربية حاليا لتطبيق مبادئ الشريعة 

 بهدف استقطاب رؤوس أموال املنظومة املصرفية .

 الجزائر يمكن اللجوء إليها ويدرس إمكانية وجود مصارف إسالمية في مدىيبحث املقال حول 

املصرفية الجزائرية بهدف استقطاب رؤوس أموال  املنظومة مختلف التعديالت التي أدخلت على

 .املجتمع الجزائري 

 -الصيرفة اإلسالمية -الجزائري   القانون  -املنظومة املصرفية -: املصارف اإلسالمية الكلمات املفتاحية

 .الصيرفة التشاركية
Abstract:   

Algeria was affected by the French banking system after its independence and 

then it has followed the path of Western countries, taking for granted the privacy 

of the Algerian Muslim society. This latter policy states that all the country's 

behavior must conform to what is required by its religion. This led to Algerians' 

reluctance to put its money in other than Islamic banks without taking advantage. 

On the other hand, Western countries are currently applying the principles of 

Islamic law in order to increase the capital of the banking system.  

                                           
 د.سامية شاكر: soumayachakri@gmail.com 
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The paper discusses the possibility of the presence of Islamic banks in Algeria 

that people can resort to and examines the various amendments introduced to the 

Algerian banking system, especially the privacy of the doctrine of Algerian 

society in order to attract capital in mind 

key words: The Islamic banks- Algeria - the banking system - practice. 

 

 مقّدمة: 

حدوث األزمة املالية العاملية ازداد أخذ الدول الغربية باملصارف اإلسالمية خاصة بعد 

، حيث تقوم املصارف اإلسالمية بعمليات مختلفة ومتنوعة تهدف كلها لتحقيق التنمية الحالية

لتحقيق التنمية بكل املستدامة من خالل تجميع األموال وتوظيفها في نطاق الشريعة اإلسالمية 

ها االجتماعية واالقتصادية والبيئية والعمرانية مما يؤدي إلى إحداث توازن بين مختلف أبعاد

 العوامل واالتجاهات.

ورغم أن أغلبية مجتمع الدولة الجزائرية يدين باإلسالم وينبذ التعامالت املالية الخارجة عن 

الفرنس ي، متجاهلة خصوصية النظام املصرفي الشريعة اإلسالمية إال أنها طبقت بعد استقاللها 

املجتمع الجزائري املسلم الذي يعتقد أنه يجب أن توافق كل سلوكاته مع ما يوجبه دينه. مما أدى إلى 

إحجام الجزائري عن وضع أمواله في غير البنوك اإلسالمية وفي حالة وضعها فإنه ال يأخذ فائدتها. في 

إلسالمية بهدف استقطاب رؤوس أموال حين اتجهت الدول الغربية لتطبيق مبادئ الشريعة ا

 املنظومة املصرفية.

أدخل املشرع الجزائري عدة تعديالت على قوانين النقد والقرض، لتواكب التطورات الحاصلة 

فهل أخذت مختلف التعديالت التي أدخلت على املنظومة املصرفية الجزائرية خصوصية عقيدة 

بعين االعتبار، من خالل وضع قوانين  املجتمع الجزائري بهدف استقطاب رؤوس أمواله

 للمصارف اإلسالمية قابلة للتطبيق؟ أم هي مجرد قوانين غير مطابقة للواقع؟

لإلجابة على هذه اإلشكالية كان من األهمية بمكان فهم املقصود باملصارف اإلسالمية وبعدها 

 طة التالية:جراسة املنظومة املصرفية ومعرفة مطابقتها للقانون. من خالل اتباع الخ

 املبحث األول :مفهوم املصارف اإلسالمية 

 املطلب األول: تعريف املصارف اإلسالمية 

 املطلب الثاني: نشأة املصارف اإلسالمية 

 املطلب الثالث: خصائص املصارف اإلسالمية 

 املطلب الرابع: أهداف املصارف اإلسالمية
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 املصارف اإلسالميةاملبحث الثاني: مدى أخذ الجهاز املصرفي الجزائري ب

 1991املطلب األول: مدى وجود املصارف االسالمية في الجزائر منذ اإلستقالل إلى 

 3002إلى  1991املطلب الثاني: مدى أخذ الجهاز املصرفي الجزائري باملصارف اإلسالمية من 

 3002املطلب الثالث: مدى أخذ الجهاز املصرفي الجزائري باملصارف اإلسالمية من إصالحات 

 .3012إلى

النظام املطلب الرابع: مدى أخذ الجهاز املصرفي الجزائري باملصارف اإلسالمية بموجب 

 .81/20القانوني رقم 

 املبحث األول:مفهوم املصارف اإلسالمية

يرتبط عمل الصرافة من الناحية التاريخية بظهور العمل املصرفي الذي يرجع إلى الحضارات 

القديمة، كالحضارات السومرية،اإلغريقية والرومانية. حيث كان الصرافيون يجلسون إلى موائد 

يضعون عليها العمالت التي يقومون بصرفها وانتقلت العادة إلى اإليطاليين حيث يسمى الصيرفي 

 Banco « .1 «واملشتقة من كلمة   Bankerب بلق

و ازدهر بعدها النظام املصرفي في الحضارة اإلسالمية باتساع حركتها بين بالد العالم اإلسالمي 

 من جهة و العالم اإلسالمي و أهل الذمة  والعالم اإلسالمي من جهة أخرى.

من خالل توكيل الدولة لهم  كما كان الصيارفة يساعدون الدولة بتسييرها من الناحية املالية

أحيانا صرف رواتب عمالها وموظفي، كما كان للصيارفة مركز ثقة واستشارة الخالفات والسالطين 

مما أدى إلى تطور تقديم الخدمات املصرفية إلى تحويل النقود بين املتعاملين في مراكز التجارة دون 

جارية: السفتجة، الشيك ورقاع الصارفة نقل حقيقي للنقود من خالل تشجيع التعامل باألدوات الت

) حاليا السند ألمر(، وهذا توفيرا للنفقات واتقاء ألخطار الطرق كما شمل تقديم الخدمات املصرفية 

من قبول للودائع لحفظها ونقل لاللتزامات املالية بين املتعاملين. ولفهم أكثر سيتم عرض مفهوم 

طلب األول ثم نشأتها في املطلب الثاني وعرض خصائصها املصارف اإلسالمية من خالل تعريفها في امل

 في املطلب الثالث، وأهدافها في املطلب الرابع.

 املطلب األول: تعريف املصارف اإلسالمية 

تنطلق املصارف اإلسالمية من منظور أن ملكية املال هلل، وما البشر إال مستخلفون في األرض 

 ه.لتسيير مال هللا فيما يرضيه وما يرتضي
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ويقال لغة املصرف: بكسر الراء، عرفه الجرجاني من الحنفية : " الصرف لغة هو الدفع و الرد 

وفي الشريعة اإلسالمية بيع األثمان بعضها ببعض."ولفهم تعريف املصارف االسالمية نعرض 

 التعريف الفقهي ثم القانوني.

 الفرع األول: التعريف الفقهي 

عرف العدوي من املالكية الصرف أنه بيع الذهب بالفضة و أخذهما بالنقد" وعرفه النووي 

من الشافعية :" إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة سميت مراطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب 

 سميت صرفا"، بينما وعرفه ابن قدامة من الحنابلة :"بيع األثمان بعضها ببعض". 

العربية امليسرة : مصرف أو بنك تطلق بصفة عامة على املؤسسات التي  وجاء في املوسوعة

تختص في إقراض واقتراض النقود عصب النظام االئتماني ألن النسبة الساحقة التي تختص في 

إقراض واقتراض النقود عصب النظام االئتماني ألن النسبة الساحقة من االقتراض و اإلقراض ال 

 ود ومن يرغب في استخدامها عن طريق املصرف".تتم مباشرة بين صاحب النق

رفه الجرجاني من الحنفية : " الصرف لغة هو الدفع و الرد و في الشريعة اإلسالمية بيع ع

األثمان بعضها ببعض." كما عرفه العدوي من املالكية :" الصرف بيع الذهب بالفضة وأخذهما 

هب بالذهب أو الفضة بالفضة سميت مراطلة ، بالنقد." و عرفه النووي من الشافعية :" إذا بيع الذ

و إذا بيعت الفضة بذهب سميت صرفا". و عرفه ابن قدامة من الحنابلة :"بيع األثمان بعضها 

 2ببعض".

وعليه يقصد بالبنوك اإلسالمية :" املؤسسات التي تباشر األعمال البنكية مع التزامها باجتناب 

بوصفه تعامال محرما شرعا ويجنبها أي عمل مخالف ألحكام التعامل بالفوائد الربوية أخذا و عطاء 

الشريعة اإلسالمية ، أساس املحافظة على القيم واألخالق اإلسالمية في الوقت الذي يضمن لها 

 3تحقيق معدل عائد اقتصادي وحياة كريمة للمجتمع الذي تتواجد فيه".

اطاتها االستثمارية و إدارتها كما يعرف بأنه"مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معامالتها و نش

 4لجميع أعمالها بالشريعة اإلسالمية و مقاصدها كذلك بأهداف املجتمع اإلسالمي داخليا و خارجيا".

مما سبق نستنتج أن املصرف اإلسالمي هو كل مؤسسة مالية تتعامل بالشريعة اإلسالمية في 

 عملياتها املالية.

 رف اإلسالميةالفرع الثاني : التعريف القانوني للمصا

لم ينص املشرع الجزائري على تعريف املصارف اإلسالمية غير أنه توجد العديد من القوانين 

الدولية والوطنية التي عرفت الصيرفة اإلسالمية منها تعريف اتفاقية إنشاء اإلتحاد الدولي للبنوك 

سالمية في هذا النظام، في مادته األولى الفقرة الخامسة :" يقصد بالبنوك اإل  1911اإلسالمية سنة 
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تلك البنوك أو املؤسسات التي ينص قانون انشائها ونظامها األساس ي صراحة على االلتزام بمبادئ 

 الشريعة اإلسالمية وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء".

وعرفه قانون االتحادي اإلماراتي:" هي تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها األساسية 

 5اما بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وتباشر نشاطها وفقا لهذه األحكام".التز 

تنشأ مصارف إسالمية في الجمهورية اليمنية بموجب أحكام  -كما عرفها القانون اليمني :" أ

 6هذا القانون وتمارس أعمالها وفقا للدستور وأحكام الشريعة اإلسالمية".

مي هو أي خخص معنوي يحمل تصريحا أو ترخيصا أما القانون العراقي :" املصرف اإلسال 

بمقتض ى هذه التعليمات للقيام بأعمال الصيرفة اإلسالمية على وفق الشريعة اإلسالمية، وال يتعامل 

 7بالفائدة أخذا وعطاء".

بأنه : " أي شركة مساهمة عامة تهدف إلى  3002لسنة  6و عرفه القانون الفلسطيني رقم  

خخا  الطبيعيين أو االعتباريين من أجل استخدامها في أوجه التمويل تجميع املخدرات من األ

 واالستثمار لصالح الفرد والجماعة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية".

فيما عرفه القانون السوري:" هو املصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه و نظامه األساس ي 

كام الشريعة اإلسالمية سواء في مجال قبول التزاما بممارسة األعمال الصيرفية التي ال تتعارض مع أح

 8.الودائع و تقديم الخدمات املصرفية األخرى أم في مجال التمويل و االستثمار"

 32كما توجد عدة تعاريف قانونية ال يتسع املجال لشرحها على غرار القانون األردني رقم 

 .3002لسنة  515رقم  ، القانون اللبناني في قانون إنشاء املصارف اإلسالمية3000لسنة 

 املطلب الثاني: نشأة املصارف اإلسالمية

وجدت بعض األعمال والعمليات املصرفية اإلسالمية لكنها لم تكن ترقى إلى درجة التنظيم 

املصرفي إلى غاية نشأة الدولة اإلسالمية و األمثلة كثيرة على مثل هذه العمليات املالية، منها ما كان 

ثم يكتب ملصعب بن الزبير  -وهي من فضة -الزبير حيث كان يأخذ بمكة دراهم يقوم به عبد هللا بن 

بالعراق فيأخذونها منه، وكان يطلق عليها قديما "الُسفتجة "وهي أن يعطي آخر مال ولآلخر مال في بلد 

وفي مجال اإليداع وجد الناس أن بعض  9املعطي فيوفونه إياها هناك، ليستفيد من أمن الطريق.

جتمع آنذاك يتمتعون بمزايا خلقية تجعلهم أهال لمأمانة وفي مقدمتهم الرسول محمد صلى أفراد امل

هللا عليه و سلم حتى هاجر إلى املدينة و وكل بها ابن عنه علي رض ي هللا عنه ليتولى ردها إلى أصحابها، 

ذا املجال من كما كان الزبير من املستأمنين الذين يحولون الوديعة إلى قرض، إذ كان ذو خبرة في ه

التعامالت محققا حق التصرف في املال املستودع باعتباره فرض ال أمانة و كذلك معطيا ضمانا 
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مؤكدا لصاحب املال، وعليه فقد كان الزبير يقوم بالعمليات املصرفية بشكل مبسط خدمة للدولة 

 10اإلسالمية.

اإلسالمية في جميع جوانب شهد العالم اإلسالمي صحوة إسالمية وعودة لتطبيق الشريعة 

الحياة بما فيها االقتصادية لتتماش ى وعقيدتهم و مبادئهم اإلسالمية فكانت أول تجربة للبنوك 

اإلسالمية في الباكستان في أواخر الخمسينيات ثم انتشرت في باقي العالم اإلنتمائي، ثم في مدينة غمر 

يعمل الشريعة اإلسالمية، ثم تم تأسيس ثم تم إنشاء بنك االدخار املحلي الذي  1962بمصر سنة 

الذي أكد على مبادئ و أهداف الشريعة اإلسالمية في نظامه  1911بنك ناصر االجتماعي  عام 

 11ظهر بنك التنمية اإلسالمية و مقره مدينة "جدة". 1915القانوني، وفي عام 

، بنك تأسست ثالث مصارف إسالمية هي بنك فيصل اإلسالمي السوداني 1911وفي عام 

فيصل اإلسالمي املصري و بيت التمويل الكويتي، وتكون اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية الذي يهدف 

إلى دعم الروابط بين املصارف اإلسالمية وتوثيق أواصر التعاون بينها وبين أنشطتها، كما يرتكز على 

، 1912مويل واالستثمار سنة املبادئ واألهداف اإلسالمية، كما أنش يء املصرف اإلسالمي األردني للت

، ثم بنك ماليزيا اإلسالمي ليقابله بنك البركة 1919لينشأ بعدها بنك البحرين اإلسالمي سنة 

 .1990اإلسالمي في موريتانيا وبنك قطر اإلسالمي الدولي سنة 

أنشئت عدت بنوك إسالمية في دول غير عربية كإيران التي تحولت كل بنوكها إلى بنوك إسالمية 

 اإليراني. 1922من قانون  22وجب الفصل بم

وبعد النجاح الذي حققته البنوك اإلسالمية في الدول العربية ثم اإلسالمية أنشأت املصارف  

، 31/01/1921اإلسالمية في الدول غير العربية و غير اإلسالمية منها دار املال اإلسالمي بسويسرا في 

ما أنش ئ املصرف اإلسالمي الدولي بالدانمارك في ، ك1/01/1923والتي بدأت نشاطها الفعلي في 

 1923.12وبنك كبريس اإلسالمي بقبر  سنة  1921، ومجموعة البركة ببريطانيا في 11/03/1922

 املطلب الثالث: خصائص املصارف اإلسالمية

يتميز املصرف اإلسالمي من حيث مبادئه ومحتواه ومضمونه عن غيره من املصارف و من أهم 

 الخصائص:هذه 

. تتحرى املصارف اإلسالمية الشريعة في جميع أعمالها الفرع األول:الطابع العقائدي    

فالدين اإلسالمي جاء منظما لجميع حياة البشر الروحية و الخلقية و االجتماعية و السياسية و 

املال هو مال االقتصادية، فاملصارف اإلسالمية تخضع للمبادئ و القيم اإلسالمية التي تقوم على أن 

و عليه تخضع املصارف اإلسالمية للرقابة الشرعية إضافة إلى  13هللا و ما اإلنسان إال مستخلف فيه،

 الرقابات املالية واإلدارية و املصرفية ، و هذه لرقابة تنفرد بها املصارف اإلسالمية و تميزها عن غيرها.
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فاإلسالم كل ال يتجزأ و وحدة  اعية.الفرع الثاني: ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتم

متكاملة ، فاالقتصاد مرتبط بالناحية االجتماعية ، فاملصرف اإلسالمي يجمع الزكاة و هو من يتكفل 

بمهمة توزيعها و إيصالها إلى مستحقيها و ذلك من خالل إقامة صناديق خاصة لجمع الزكاة يتولى 

شرعا ، فاملصرف اإلسالمي ال يهتم فقط بالحصول  املصرف إدارتها و إيصالها إلى مصارفها املحددة

على العوائد بل يتعدى ذلك إلى اهتمامه بالعائد االجتماعي كما تحر  على التعامل مع أصحاب 

املهن الصغيرة و الحرف الفردية ، و صغار التجار بنفس الحر  على التعامل مع كبار التجار ، 

جال للمواطن في تنمية موارده املحلية و زيادة دخل فاملصارف اإلسالمية تؤدي رسالة و تفتح امل

 14الفرد.

 الفرع الثالث:التنمية بطريق االستثمار الحالل

تعتبر املصارف اإلسالمية هي تنموية بالدرجة األولى و ملا كان طابعها العقائدي كما ذكر أعاله 

ع التي تفيد البالد والعباد مما فهي مبنية على ما أحله هللا لخدمة الخير و التدبر و التفكر في املشاري

أ* توجيه االستثمار و تركيزه في دائرة إنتاج السلع و الخدمات التي تشبع الحاجات 15 يؤدي إلى:

 السوية لإلنسان املسلم.

ب* تحري أن يقع املنتج في الحالل و أن تكون كل مراحله العملية اإلنتاجية ضمن الحالل و أن 

 ، نظام عمل...( منسجمة مع الحالل . تكون كل أسباب اإلنتاج ) أجور 

ج* تحكيم مبدأ احتياجات املجتمع و مصلحة الجماعة قبل النظر إلى العائد الذي يعود على 

 الفرد.

و يعتبر أسلوب التنمية بطريق االستثمار كحل لعدم قيام البنك بعمليات القرض بفائدة و 

بالتالي الشراكة في ملكية املشروع  هذا من خالل املشاركة في رأس مال املشروعات املنتجة و

اإلستثماري ونتائجه من خسائر وأرباح حيث يتسم هذا األسلوب بالعدالة من خالل املشاركة في 

 االجتماعيةكما يحفز البنك لدراسة جودة و صالحية املشاريع، كما يراعي الظروف  ،لخسارةاالربح و 

 لكل دولة و احتياجات أفرادها.

للمصارف اإلسالمية في التنمية من خالل إدارة نظام الزكاة بجمعها  الكبير باإلضافة إلى الدور 

 16وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية و سد حاجات الفقراء و املحتاجين.

 الفرع الرابع: التركيز على اإلنتاجية مقارنة بالتركيز على املالءة املالية للمقترض

فوائد في الوقت املحدد بل يطبق على ال يهتم املصرف اإلسالمي باسترجاع قروضه مع ال

املقترض مدى قدرته على الوفاء بالدين من خالل نظام تقاسم الربح و الخسارة حيث يتلقى العائد 

فقط في حال نجاح املشروع و تحقيقه أرباح حيث يكون املصرف مهتما بصحة و سالمة املشروع و 
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اإلسالمي في معامالته لقاعدة الغنم  حيث يخضع املصرف 17باالقتصاد الحقيقي املنتج للثروات.

 18بالغنم و التي تعتبر أساسا لتطبيق مبدأ املشاركة في الربح و الخسارة كبديل لسعر الفائدة .

 الفرع الخامس: إسقاط الفائدة الربوية من كل عملياته من أخذ و عطاء

 و رباء: زاد ونما، و هو الزيادة
ً
يء يربو ربوا

ّ
و هنا هو الزيادة على رأس  الّربا في اللغة: ربا الش 

أربى فالن على فالن أي زاد عليه، َربا الش يُء أي زاد على ما كان عليه، الربوة املكان املرتفع، أربى  املال .

،و عرف الدكتور راتب النابلس ي الربا لغة عمال بما ورد في القرآن الكريم و 
ً
 كثيرا

ً
فالٌن ماله صيره زائدا

 السنة املطهرة أن الربا هو 
ً
الزيادة. و ربا الش يء يربو أي زاد، وأرباه هللا تعالى أي ضاعفه أضعافا

 19كثيرة، املعاجم كلها تؤكد أن الربا هو الزيادة. 

" بالنسبة للربا في اإلقتصاد الّرأسمالي، فكلمة فائدة هي املستخدمة، وتعني: ما يحصل عليه 

عليه املقرض من املقترض مقابل املقرض من املقترض مقابل استخدام املال. أو هي ما يحصل 

 20املخاطرة في إقراض ماله، أو مقابل الجهد املبذول في اإلقراض."

 21والربا محرم في جميع الشرائع السماوية فهو محظور في اليهودية واملسيحية و اإلسالم.

في  فباإلضافة إلى املخاطر النفسية واألخالقية واالجتماعية للربا، هناك مخاطر إقتصادية تتمثل

األزمات االقتصادية، الغالء واالنحرافات املالية، كما أن تركز املال عند املرابي يحرم النشاط 

االقتصادي من هذا املال ومن دخوله فيه، مما يؤدي إلى الركود والتأخر االقتصادي، إضافة إلى تأثير 

 22 الربا على إنشاء الصناعات الجديدة، وتوسع الصناعات القائمة.

 .ا سبق ال يمكن إلنسان أن يعيش في الربا ألنه يؤدي إلى مجتمع مدمر منهك مفلسومم      

 املطلب الرابع: أهداف املصارف اإلسالمية 

 للمصارف اإلسالمية عدة أهداف أهمها إحياء املنهج اإلسالمي في املعامالت املالية و املصرفية

 .إدراج التصور اإلسالمي في النظام املصرفي العالميو 

 الفرع األول: إحياء املنهج اإلسالمي في املعامالت املالية و املصرفية 

تقوم املصارف اإلسالمية بإحياء املنهج اإلسالمي في املعامالت من خالل:االلتزام بالقواعد 

واملبادئ اإلسالمية في املعامالت املالية و املصرفية، تقديم البديل اإلسالمي للمعامالت البنكية 

لرفع الحرج عن املسلمين، فضال عن الدعوة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية في املعامالت الربوية 

 23املصرفية و املالية و جذب األفراد بإتباع السلوك اإلسالمي في توظيف و استثمار أموالهم.

كما ينمي املصرف اإلسالمي القيم العقائدية و املبادئ السلوكية اإلسالمية لدى العاملين 

 24لين مع املصرف اإلسالمي، وذلك لتطهير هذا النشاط االقتصادي الحيوي من الفساد.واملتعام
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عمال بقوله تعالى :" أفمن أسس بنيانه على تقوى من هللا و رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا 

 25جرف هار فانهار به في نار جهنم و هللا ال يهدي القوم الظاملين".

ى إيجاد التنسيق و التعاون و التكامل بين الوحدات كما يهدف املصرف اإلسالمي إل

االقتصادية داخل املجتمع : وذلك من خالل املساعدة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

لشعوب األمة اإلسالمية بكل السبل املشروعة ودعم التعاون اإلسالمي وتحقيق التضامن 

 26االقتصادي والتكافل االجتماعي . 

 اني: إدراج التصور اإلسالمي في النظام املصرفي العالميالفرع الث

حيث يهدف املصرف اإلسالمي إلى تحقيق األرباح وتحقيق نمو املوارد الذاتية للبنك املتمثلة في 

رأس ماله واألرباح املحتجزة واالحتياجات وزيادة حجم الودائع واالستثمارات، كما يهدف املصرف 

ل وجمع الفوائد املالية وتعبئة املوارد املتاحة في الوطن اإلسالمي وتنمية اإلسالمي إلى التصرف في املا

الوعي اإلدخاري لدى األفراد و تشجيع االستثمار وعدم االكتناز ، وذلك بإيجاد فر  و صيغ 

باإلضافة إلى توفير سيولة نقدية دائمة في  27لإلستثمار تتناسب مع األفراد و املؤسسات املختلفة.

كما يهدف إلى توفير التمويل 28 الت سحب ودائع العمالء ، خاصة الودائع تحت الطلب.مواجهة احتما

 الالزم للمستثمرين.

 املبحث الثاني: مدى أخذ الجهاز املصرفي الجزائري بالبنوك اإلسالمية

 مر الجهاز املصرفي الجزائري بمجموعة من املراحل يمكن تقسيمها كما يلي: 

 8448املصارف االسالمية في الجزائر منذ اإلستقالل إلى املطلب األول: مدى وجود 

الفرنس ي في الجزائر هو تدمير البنى التحتية للجزائر ومن بينها املؤسسات  االستعماركان هدف 

سحبت فرنسا العملة الوطنية  1229املالية واالقتصادية واستبدالها بأخرى تابعة لفرنسا، ففي سنة 

، كما أنشأت املجلس الجزائري للقرض في 02/02/1251 وأنشأت بنك الجزائر في آنذاك

وكانت هاتين الهيئتين تنفيذيتين لفرنسا، ثم تطور النظام املصرفي الفرنس ي وأصبح  16/01/1921

هيئة بنكية منها: بنك الجزائر كمؤسسة إصدار  120وكالة تابعة إلى  250يضم شبكة تتكون من 

تجارية كالصندوق الجزائري للقرض الصناعي والتجاري،  واملجلس الجزائري للقرض إضافة إلى بنوك

وبنوك أعمال منها بنك باريس ودول أوروبا الوسطى، البنك الصناعي للجزائر ودول البحر األبيض 

املتوسط، كما يضم مؤسسات متخصصة منها البنك الشعبي التجاري والصناعي الجزائري، 

 والتنمية الجزائري. الصندوق الوطني لصفقات الدولة وصندوق التجهيز
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و في أواخر الستينات من القرن العشرين لم يبق من هذه البنوك و املؤسسات املالية إال 

القليل وكانت كلها خاضعة إلى السيطرة االقتصادية الفرنسية أن و كان لزاما على الدولة الجزائرية 

 29طات.بعد االستقالل السياس ي أن تؤسس لبناء اقتصاد وطني ال يخضع ألي ضغو 

في هذه املرحلة لم يكن هناك وجود للمصارف اإلسالمية ال باملفهوم الضيق و ال باملفهوم 

 الواسع.

 3002إلى  1991املطلب الثاني: مدى أخذ الجهاز املصرفي الجزائري باملصارف اإلسالمية من 

ن والتي يمكن تقسيمها إلى عدة مراحل هي مرحلة تكوي 30،اتسمت هذه املرحلة باإلصالحات

، 1961إلى غاية  1966، ثم مرحلة تأميم البنوك األجنبية من1965إلى  1963نظام مصرفي وطني من 

ثم قانون  1926ثم قانون القرض والبنك سنة  1911ثم مرحلة اإلصالح املالي واملصرفي سنة 

 .1922استقاللية البنوك سنة 

 .1965إلى  1963الفرع األول: مرحلة تكوين نظام مصرفي وطني من 

عملت الجزائر بعد االستقالل على إضفاء السيادة على املؤسسات املالية الكبرى : الخزينة في 

، كما 63/129وفقا لقانون  1962جانفي  1، البنك املركزي الجزائري بدل بنك الجزائر في 1963أوت 

 ، ثم الصندوق 62/165بموجب القانون  1962ماي  1تم إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية في 

 .62/311بموجب القانون  1962أوت 10الوطني للتوفير واالحتياط في 

 1966الفرع الثاني: مرحلة تأميم البنوك األجبية سنة 

 نتج عن هذه املرحلة ثالث بنوك تجارية تعود ملكية رأس مالها كليا إلى الدولة و هي :

 . 66/112بموجب املرسوم  1966جوان  12البنك الوطني الجزائري في  -

 .1961ماي  11القرض الشعبي الجزائري في  -

 .1961أكتوبر  11في  302-61بنك الجزائر الخارجي بموجب األمر  -

 لم يشر املشرع الجزائري للمصارف اإلسالمية في هذه املرحلة إطالقا.

 1911الفرع الثالث: اإلصالح املالي و املصرفي سنة 

املختلفة، هدف اإلصالح إلى تخفيف  أمام عجز املصارف الوطنية عن تمويل االستثمارات

الضغط على الخزينة العمومية في تمويلها لالستثمارات وتم إنشاء مجلس القرض و اللجنة التقنية 

 .1911جوان 20للمؤسسات املصرفية في 

 الفرع الرابع: قانون القرض والبنك

و الذي 1926أوت  19املؤرخ في  26/13بموجب األمر  1926صدر قانون القرض والبنك سنة 

استعاد فيه البنك املركزي دوره كبنك للبنوك و قلص دور الخزينة في نظام التمويل و تم تأسيس 
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وبنك التنمية املحلية  23/306بمقتض ى املرسوم  1923مارس  12بنكك الفالحة والتنمية الريفية في 

 .1925أفريل  20املؤرخ في  25/25بموجب املرسوم 

قانون استقاللية البنوك  22/01:منح القانون 1922لبنوك سنة كما صدر قانون استقاللية ا

منح البنك خخصية معنوية تجارية تخضع ملبدأ االستقاللية املالية و  13/1/1922الصادر في 

 التوازن املحاسبي.

 كان غياب تام للمصارف اإلسالمية. 1922في هذه املرحلة منذ االستقالل إلى غاية سنة 

 3002خذ الجهاز املصرفي الجزائري باملصارف اإلسالمية من إصالحات املطلب الثالث: مدى أ

 3012إلى 

تسمى هذه املرحلة بمرحلة خصخصة البنوك الجزائرية، فمع التوجه الجديد لالقتصاد 

 90/10الجزائري نحو اقتصاد السوق والتخلي باملقابل عن نمط االقتصاد املسير صدر القانون 

، حيث 1922لذي جاء متزامنا مع صدور اإلتفاقية األولى للجنة بازل سنة واملتعلق بالنقد والقرض، وا

فتح سوق الصريفية أمام املستثمرين املقيمين وغير املقيمين أيا كانت جنسيتهم وتسارعت نتيجة 

ذلك وتيرة إنشاء البنوك والتي تميزت بخاصيتين هما : استقاللية البنك املركزي وانفراده بالسياسة 

تماد البنوك الخاصة دون تحديد واضح لطريقة اعتمادها، وطريقة نشاطها والرقابة النقدية، اع

 31عليها مما هدد استقرار النظام املصرفي في مواجهة إفالسات متتالية للقطاع الخا .

بنك ومؤسسة مالية عمومية  36أصبح القطاع املصرفي الجزائري يتكون من  1992بعد 

النقد و القرض وبنك الجزائر والخزينة العمومية واملصالح خاصة ومختلطة، معتمدة على مجلس 

 ومن بين املؤسسات املالية ما يلي : 32املالية للبريد واملواصالت.

 أ* البنوك الخاصة الجزائرية :

 . 31/01/1992بنك الخليفة املعتمد من مجلس النقد و القرض في  -

 .32/09/1992مد في و الذي اعت .(B.C.I.A)البنك التجاري والصناعي الجزائري  -

 .32/10/1999و تم إعتماده في  (C.A.B)املجمع الجزائري البنكي  -

 .20/02/3000واعتمد في  (B.G.M)البنك العام للبحر األبيض املتوسط  -

 ب* البنوك الخاصة األجنبية :

باملئة  51بنك البركة املختلط رأسماله حيث تمثل البنوك العمومية الجزائرية  -

 . 1990ئة.و الذي اعتمد في بامل 29والسعودية 

 .12/05/1992و تم اعتماده في  Cité Bankسيتي بنك  -
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 .32/09/1992في  (A.B.C)البنك العربي التعاوني  -

 .31/10/1999و الذي اعتمد في  (N.A.B)ناتيكس ي أمانة بنك  -

 .02/11/1999و اعتمدت في ‘ Société Générale‘الشركة العامة  -

 .02/10/3000اعتمد في بنك الريان الجزائري و  -

 .15/10/3001البنك العربي اعتمد في  -

 21/05/3003و الذي اعتمد في (B.N.P)البنك الوطني لباريس  -

 املؤسسات العمومية املعتمدة من مجلس النقد و القرض : -جـ

 .01/05/1995و الذي اعتمد في   (Union Bank)البنك اإلتحادي  -

 .06/02/1992في  و الذي اعتمد  (Finalep)بنك فيناالب  -

 .02/02/1992مونا بنك و الذي اعتمد في  -

 .31/03/3000البنك الدولي الجزائري و الذي اعتمد في  -

 رغم استحداث كم كبير من البنوك إال أنه ال يوجد أي بنك إسالمي في هذه الفترة.

 (.3009-3002-3001املطلب الرابع:  مرحلة تعديالت قانون االنقد و القرض )

بتاريخ  01/01املرحلة مرحلة محاولة وضع مصارف إسالمية حيث صدر القانون  تعتبر هذه

 3002أوت  36بتاريخ  02/11، ثم األمر 3003أكتوبر  32في  03/02و النظام  3001فيفري  31

، وكل هذه 3006فيفري  30الصادر في  06/51كقانون جديد للنقد والقرض، ليليهما القانون 

صرفي خا  بالبنوك اإلسالمية أي ال يوجد تنظيم خا  بالبنوك القوانين لم توجد قانون م

اإلسالمية في القانون الجزائري لكن ظهرت بعض املصارف يعتقد أنها بنوك إسالمية على غرار بنك 

 البركة و بنك السالم.

، ساهم فيه بنك  1991ماي 30أما بنك البركة فقد أنش ئ برأس مال مختلط عام وخا  في 

ية الريفية وشركة دلة البركة السعودي، ويظهر من مبادئها وقيمها اعتمادها على الفالحة والتنم

خصائص املصارف اإلسالمية، و من خالل رسالتها املتمثلة في احترام مبادئ الشريعة اإلسالمية 

 33.الكفيلة بضمان املمارسات األخالقية والعفة املالية

ويل قصير األجل بصيغة املرابحة، إضافة إلى كما يالحظ اعتماد بنك البركة الجزائري على التم

تمويله الكبير لقطاع التجارة وإهماله لقطاعات حيوية أخرى، مما أدى إلى تقليل دوره التنموي املميز 

 للبنوك اإلسالمية.
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لم يتحرر بنك البركة الجزائري من نظرية القروض التجارية التي تأثرت بالتقاليد األنجلو 

دم االهتمام الكافي بالجانب البشري وتأطيره، و ذلك يرجع لعدم إملام سكسونية، كما يالحظ ع

 34إطارات البنك باملعلومات الكافية حول النظام املصرفي اإلسالمي و معامالته.

و ما يبعد بنك البركة أن يكون إسالميا هو صعوبته في التعامل مع البنك املركزي و الغياب 

 ماله الشرعية.التام لهيئة الرقابة الشرعية على أع

أما مصرف السالم الجزائري فهو عبارة عن بنك شمولي يعمل طبقا للقوانين الجزائرية و وفقا 

ألصالة الشعب الجزائري في كافة تعامالته وهو ثمرة للتعاون الجزائري اإلماراتي ، أسس في 

ليزاول نشاطه في  10/09/3002و تم اعتماده من طرف بنك الجزائر في  02/06/3006

03/10/3002.35 

كان تأسيس مصرف السالم الجزائري في إطار عملية تأسيس مجموعة من مصارف السالم في 

البلدان العربية املسلمة منها خاصة اختيرت الجزائر لتحتضن أحد مقراته ملا تتمتع به من محيط 

 36إستثماري خصيب .

وترسيخ قواعده إن مصرف السالم يسعى إلى تمثيل الصيرفة اإلسالمية أحسن تمثيل، 

وتحقيق أهدافه لذا تنقسم أساليب التمويل بحسب العقود املستخدمة فيها حيث توجد عقود 

 معاوضات وعقود مشاركات.

أما عقود املعاوضات فتتمثل في عقد السلم ، عقد املرابحة لمأمر بالشراء ، عقود اإلستصناع 

 ، عقود اإليجار املنتهية بالتمليك.

ثل في عقود املضاربة، املشاركة الدائمة واملشاركة املتناقصة، املزارعة، عقود املشاركات و تتم

 الصكوك اإلسالمية.

يبقى اإلشكال قائما رغم تبني مبادئ الشريعة اإلسالمية في هذه البنوك التي تظهر أنها 

إسالمية، في عدم وجود نظام قانوني إسالمي يحكم هذه املصارف اإلسالمية، فقانون القرض والنقد 

في هذه املرحلة ال يتسع الحتضان املؤسسات املالية اإلسالمية، ولهذا قام املجلس اإلسالمي األعلى 

 .3012بإعداد مشروع تعديل لقانون البنوك لينش يء املصارف االسالمية سنة 

املطلب الرابع: مدى أخذ الجهاز املصرفي الجزائري باملصارف اإلسالمية بموجب النظام 

 12/03القانوني رقم 

تم إطالق "الصيرفة االسالمية" تحت مسمى "الصيرفة التشاركية" ضمن الخدمات املالية التي 

توفرها البنوك الجزائرية، حيث يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد املطبقة على املنتجات املسماة 
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بق من التشاركية والتي ال ترتب أي تحصيل أو فوائد، كما يهدف إلى تحديد شروط الترخيص املس

 37 طرف بنك الجزائر للمصارف واملؤسسات املالية املعتمدة والتي تقوم بعمليات الصيرفة التشاركية.

وتعتبر العمليات املصرفية التشاركية كل العمليات التي تقوم بها املصارف أو املؤسسات املالية 

والتي ال يترتب عنها والتي تندرج ضمن عمليات تلقي األموال و عمليات توظيف األموال واالستثمار 

تحصيل الفوائد السيما: املرابحة، املشاركة ، املضاربة، اإلجارة، االستصناع، السلم وكذلك الودائع 

 38في حسابات االستثمار.

خصص املشرع الجزائري دائرة ضمن املصرف املعتمد أو املؤسسة املالية املعتمدة شباك 

ستقال ماليا عن الدوائر والفروع األخرى للمصرف أو يطلق عليه "شباك باملالية التشاركية"، يكون م

 املؤسسة املالية.

 في الجزائر. اإلسالميةوعليه تعتبر املرحلة األخيرة هي أول مرحلة تطبق فيها الصيرفة 

 : خاتمة

 تتمثل في : قتراحاتتم التوصل في هذا البحث إلى مجموعة من النتائج و اال

 :النتائج

  بخصوصيات تميزها عن غيرها و لكن من بين هذه الخصوصية ما املصارف اإلسالمية تتميز

 يعرقل تطورها في النظام املصرفي التقليدي.

  املصارف اإلسالمية صالحة لكل زمان و مكان و هي الحل البديل للنظام املصرفي التقليدي و

 يمكنها استيعاب رؤوس األموال في الدول اإلسالمية و غيرها.

 ملعنى الضيق رغم عدم منع املعامالت املصرفية اإلسالمية في الجهاز عدم وجود نظام مصرفي با

 املصرفي الجزائري.

  إن تجربة البنوك اإلسالمية في الجزائر متمثلة في بنك البركة الجزائري، ومصرف السالم

الجزائري لكن ال يمكن اعتبارهما بنوك إسالمية وإنما مصارف تطبق في بعض مبادئها الشريعة 

لغياب العديد من الخصائص واألهداف الخاصة باملصارف اإلسالمية في النظام القانوني اإلسالمية 

 لهذه املصارف.

  بموجب النظام رقم  3012بدأت الدولة الجزائرية في تطبيق الصيرفة اإلسالمية منذ سنة

 تحت إسم " الصيرفة التشاركية". 12/03

  مية باملعلومات الكافية حول النظام عدم إملام إطارات املصارف املفترض فيها أن تكون إسال

 املصرفي الجزائري.
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 :قتراحاتاال

  عقد ندوات ومؤتمرات دولية بصفة دورية لالستفادة من تجارب املصارف اإلسالمية في الدول

 املسلمة وغير مسلمة، واالستفادة من خبراتها خاصة تلك التي تجاوزت العقد الثالث و الرابع .

 لإلطارات في البنوك اإلسالمية لإلملام بالجانب النظري على األقل للنظام دورات تكوينية  إعداد

 املصرفي اإلسالمي و املعامالت املالية اإلسالمية .

 .توزيع اختصا  املعامالت حسب التخصص للمختصين و األكفاء 

  من أجل تجسيد املصارف اإلسالمية على الواقع. 12/03البدأ في تطبيق النظام 

 

 الهوامش:
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 2 .12، 12،   3010دار أسامة للنشر و التوزيع،  املصارف اإلسالمية بين النظرية و التطبيق،عبد الرزاق الهيتي ،  -
اختيار البنوك اإلسالمية من وجهة نظر املتعاملين األفراد مع البنوك اإلسالمية في دولة  محدداتمحمد فهد بشير ،   -3

  2.،  . 3012، ماجستير محاسبة ، جامعة الشرق األوسط ، الكويت:دراسة ميدانية
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  املتعلق بشأن املصارف اإلسالمية اليمنية. 3009لسنة  16املعدل بالقانون رقم  1996( لسنة 31املادة الثالثة من قانون )  -6 
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 . العراقي
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يمن فتحي و فضل الخالدي ، قياس مستوى جودة خدمات املصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين ،رسالة ماجستير، الجامعة أ -11 

 .30،    3006اإلسالمية غزة ، كلية التجارة ، قسم إدارة األعمال ، 

املالي و املصرفي الدولي وبديل البنوك نصر سلمان، " البنوك اإلسالمية " ، مداخلة ألقيت في امللتقى الدولي حول أزمة النظام  -12 

  (.2-3اإلسالمية ،   )

(، 3010-3009،  )1، مجلة الباحث، العدد "متطلبات الصيرفة اإلسالمية في الجزائر"عبد الحميد بوشرمة و سليمان ناصر،  - 13 
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ية ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات أحمد عبد العفو مصطفى العليات ، الرقابة الشرعية على أعمال املصارف اإلسالم -14 

 .16،   3006العليا ، ماجستير فقه و تشريع ، 

طلبة إبراهيم سعد علي ، أحكام املعامالت املالية في املصارف اإلسالمية من منظور الفقه اإلسالمي و االقتصاد املعاصر ، دار  -15  
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 .9،   3000ذكر دار النشر ، ، دون  لّربا وبدائله في اإلسالمرغداء محّمد أديب زيدان ، ا -20 

 35جاء في العهد القديم :" إذا أقرضت ماال ألحد من أبناء شعبي ، فال تقف منه موقف الدائن و ال تطلب منه ربحا ملالك " األية  - 21 

الث والعشرين : " ال تقرض أخاك بربا, 33من الفصل 
ّ
 في سفر الّتثنية اإلصحاح الث

ً
ربا فّضة, أو ربا  من سفر الخروج . ". وجاء أيضا

، و في كتاب العهد  32فصل  30طعام, أو ربا ش يء مما يقرض بالّربا"  إال أن اليهود يأخذون الربا من غير اليهودي كما جاء في اآلية 

و إذن الجديد :" إذا أقرضتم ملن تنتظرون منه املكافأة فأي فضل يعرف لكم؟ و لكن إفعلوا الخيرات و أقرضوا غير منظرين عائدتها ، 

من إنجيل لوقا . كما اتفق رجال الكنيسة على تحريمه عمال بهذه النصو  و أن من  6من الفصل  35،  32يكون ثوابكم جزيال" اآلية 

 يحل الربا يعد ملحداخارجا عن الدين ليس أهال للتكفين بعد موته . 

 .1922املعامالت، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، (،جزء 12-12-13، الجزء )2املجلد فقه السنة  ، أنظر السيد سابق ، 

كما حرمت الشريعة اإلسالمية الربا في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة.أما في القرآن الكريم فذكر التحريم في العديد من  -
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ه
َحله اَّلل

َ
َبا َوأ ُل الّرِّ

ْ
ث َبْيُع مِّ

ْ
َما ال نه وا إِّ

ُ
ال
َ
ُهْم ق نه

َ
أ  بِّ

َ
ُه َما َسل

َ
ل
َ
َتَهى ف

ْ
ان
َ
هِّ ف ْن َرّبِّ  مِّ

ٌ
ِّ َوَمْن َعاَد ة

ه
ى اَّلل

َ
ل ْمُرُه إِّ

َ
 َوأ

َ
ف

ْيهِّ 
َ
ْمَنا َعل يَن َهاُدوا َحره ذِّ

ه
َن ال ٍم مِّ

ْ
ل
ُ
ظ بِّ

َ
ُدوَن ". و قوله تعالى: " ف الِّ

َ
يَها خ ارِّ ُهْم فِّ

ْصَحاُب النه
َ
َك أ ئِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
يلِّ ف ْم َعْن َسبِّ هِّ َصّدِّ ُهْم َوبِّ

َ
ْت ل

ه
ل حِّ

ُ
َباٍت أ ّيِّ

َ
ْم ط

ُم  هِّ ذِّ
ْ
خ

َ
يًرا* َوأ ثِّ

َ
ِّ ك

ه
لِّ اَّلل

َ
اًبا أ

َ
ْنُهْم َعذ يَن مِّ رِّ افِّ

َ
ك
ْ
ل ا لِّ

َ
ْعَتْدن

َ
لِّ َوأ َباطِّ

ْ
ال اسِّ بِّ ْمَواَل النه

َ
ْم أ هِّ لِّ

ْ
ك
َ
ْد ُنُهوا َعْنُه َوأ

َ
َبا َوق أّما من سورة النساء. 160يًما" اآلية الّرِّ

ر من الّربا، وتبّين حرمته في اإلسالم، فعن ع
ّ
ريف، فهناك أحاديث كثيرة تحذ

ّ
بد هللا بن مسعود رض ي هللا عنه في الحديث الّنبوّي الش

م: " لعن هللا آكل الّربا وموكله وشاهديه وكاتبه".
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 قال: إّن رسول هللا صل

 (.16-12رغداء محّمد أديب زيدان، املرجع السابق ،     )  - 22 

 .201عبد الحميد بوشرمة و سليمان ناصر ، املرجع السابق ،    -23 

 (.11-16مصطفى العليات ، املرجع السابق ،   ) أحمد عبد العفو  -24 

 من سورة التوبة. 109اآلية  - 25 

 .12أحمد عبد العفو مصطفى العليات ، املرجع السابق ،    -26 

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=4671&id=142&sid=1177&ssid=1187&sssid=1192
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=4671&id=142&sid=1177&ssid=1187&sssid=1192
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 املرجع نفسه. -27 

 (.15-12عبد الرحيم محمد املقدومي ، املرجع السابق ،   ) -28 

، امللتقى الوطني حول املنظومة البنكية في ظل النظام البنكي في الجزائر"،" معوقات تطوير تركي لحسن و مخلوفي عبد السالم -29 

 (.3-1التحوالت القانونية واالقتصادية،  مركز جامعة بشار،  )

، ماجستير علوم التسيير ، كلية العلوم اإلقتصادية دور الجهاز املصرفي في تدعيم وتنشيط برامج الخصخصةصوفان العيد،  -30 

 (10-2،   )3011فرع إدارة مالية ، و علوم التسيير، 

حبار عبد الرزاق، " تطور مؤشرات األداء و مسار اإلصالحات في القطاع املصرفي الجزائري ، أبحاث اقتصادية وإدارية ، العدد  -31 

 (.20-22،    ) 3011، ديسمبر  10

و تمويل التزامه ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم  بطاهر علي ، إصالحات النظام ملصرفي الجزائري و أثرها على تعبئة املدخرات -32 

 ،   3006اإلقتصادية و علوم التسيير ، دكتوراه في العلوم اإلقتصادية ، فرع تحليل إقتصادي ، 

 33- bank.com-www.albaraka 

قى النظام املصرفي الجزائري "، ورقة بحث مقدمة إلى ملت " العمل املصرفي اإلسالمي في الجزائر الواقع و اآلفاقسليمان ناصر ،  -34 

 (.15-12،     )3001نوفمبر  6إلى  5واقع و آفاق ، جامعة قاملة ، من 

 35- www.asalamalgeria.com 

محمد هشام القاسمي الحسيني ، عرض تجربة مصرف السالم الجزائري في التمويل اإلسالمي ، ورقة بحث مقدمة إلى ملتقى  -36 

 .3001نوفمبر  6إلى  5و آفاق، جامعة قاملة، من  النظام املصرفي الجزائري واقع

املتضمن قواعد ممارسة العمليات املصرفية  3012نوفمبر  2، املوافق لـ 1220صفر  36املؤرخ في  12/03من النظام رقم  1املادة  -37 

 املتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف املصارف واملؤسسات املالية.

 .03-12من النظام رقم  3املادة  -38 

 قائمة املصادر واملراجع:
 أوال / قائمة املصادر:

 القرآن الكريم -أ

 القوانين:  -ب 

، املعدل واملتمم للقانون رقم 3001فبراير 31، املوافق لـ 1231ذي الحجة  2املؤرخ في  01/01القانون  .1

 ، 1990أبريل  12املؤرخ في  90/10

، يتعلق بالنقد و 3002غشت سنة  36املوافق  1232جمادى الثانية عام  31مؤرخ  11-02مر رقم األ  .3

 القرض

-02، يعدل و يتمم األمر رقم 3010غشت سنة  36املوافق  1221رمضان عام  16مؤرخ  02-10رقم  األمر  .2

 ، واملتعلق بالنقد و القرض3002غشت سنة  36املوافق  1232جمادى الثانية عام  31مؤرخ  11

املتضمن قواعد ممارسة  3012نوفمبر  2، املوافق لـ 1220صفر  36املؤرخ في  12/03النظام رقم  .2

 رفة التشاركية من طرف املصارف واملؤسسات املالية.العمليات املصرفية املتعلقة بالصي

 القانون اإلتحادي اإلماراتي الخا  باملصارف و املؤسسات و الشركات االستشارية اإلسالمية. .5

 املتعلق بشأن املصارف اإلسالمية اليمنية. 3009لسنة  16املعدل بالقانون رقم  1996( لسنة 31قانون ) .6

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord0311_ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord0311_ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord1004_ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord1004_ar.pdf
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 الخاصة بتأسيس املصارف اإلسالمية في التنظم العراقي.  3011لسنة تعليمات الصيرفة اإلسالمية رقم .1

 .                         3005لسنة  25املرسوم التشريعي السوري رقم  .2

 قائمة املراجع:ثانيا 

 الكتب: -أ

(،جزء املعامالت، )دار الكتاب العربي: بيروت ، 12-12-13، الجزء )2السيد سابق ، فقه السنة  ، املجلد  .1

 .1922لبنان ، 

 (.3000رغداء محّمد أديب زيدان ، الّربا وبدائله في اإلسالم ، )دون ذكر دار النشر ،  .3

طلبة إبراهيم سعد علي، أحكام املعامالت املالية في املصارف اإلسالمية من منظور الفقه اإلسالمي  .2

 (.3013واالقتصاد املعاصر ،) دار الكتب القانونية : مصر ، 

 (. 3010يتي ، املصارف اإلسالمية بين النظرية و التطبيق، )دار أسامة للنشر و التوزيع: عبد الرزاق اله .2

 (.1929محمد أحمد سراج ، النظام املصرفي اإلسالمي ،)األردن :دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  .5

 .3005هشام خالد ، البنوك اإلسالمية الدولية و عقودها ، دار الفكر الجامعي ،  .6

  الجامعية:الرسائل  -ب

أحمد عبد العفو مصطفى العليات ، الرقابة الشرعية على أعمال املصارف اإلسالمية، ماجستير في الفقه  .1

 . 3006و التشريع ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، نابلس ، فلسطين ، 

ملة في أيمن فتحي و فضل الخالدي ، قياس مستوى جودة خدمات املصارف اإلسالمية العا .3

 .3006فلسطين،رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة ، كلية التجارة ، قسم إدارة األعمال ، 

أحمد عبد العفو مصطفى العليات، الرقابة الشرعية على أعمال املصارف اإلسالمية، ماجستير فقه و  .2

 .3006تشريع، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، 

ات النظام ملصرفي الجزائري و أثرها على تعبئة املدخرات وتمويل التزامه، دكتوراه في بطاهر علي، إصالح .2

 .3006العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير،فرع تحليل اقتصادي، 

ع البنوك محمد فهد بشير ، محددات اختيار البنوك اإلسالمية من وجهة نظر املتعاملين األفراد م .5

 .3012اإلسالمية في دولة الكويت:دراسة ميدانية ، ماجستير محاسبة ، جامعة الشرق األوسط ،

صوفان العيد، دور الجهاز املصرفي في تدعيم و تنشيط برامج الخصخصة ، ماجستير علوم التسيير ،  .6

 .3011كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، فرع إدارة مالية ، 

 في املجالت: املقاالت -ج

حبار عبد الرزاق ، " تطور مؤشرات األداء و مسار اإلصالحات في القطاع املصرفي الجزائري" ، أبحاث  .1

 .3011، ديسمبر  10اقتصادية و إدارية ، العدد 

عبد الحميد بوشرمة و سليمان ناصر ، " متطلبات الصيرفة اإلسالمية في الجزائر "، مجلة الباحث ،  .3

 (.3010-3009)،  1العدد 
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مصطفى عبد اللطيف ، " دور البنوك و فعاليتها في تمويل النشاط االقتصادي " ، مجلة الباحث ، العدد  .2

2 ،3006 . 

 املقاالت في امللتقيات والندوات: -د

تركي لحسن و مخلوفي عبد السالم ،" معوقات تطوير النظام البنكي في الجزائر" ، امللتقى الوطني حول  -1

 نكية في ظل التحوالت القانونية واالقتصادية،  مركز جامعة بشار.املنظومة الب

سليمان ناصر ، " العمل املصرفي اإلسالمي في الجزائر الواقع و اآلفاق "، ورقة بحث مقدمة إلى ملتقى  -2

 ، جامعة قاملة.3001نوفمبر  6إلى  5النظام املصرفي الجزائري واقع و آفاق ، من 

، "عرض تجربة مصرف السالم الجزائري في التمويل اإلسالمي"، ورقة محمد هشام القاسمي الحسيني  -3

 .3001نوفمبر  6إلى  5بحث مقدمة إلى امللتقى الوطني النظام املصرفي الجزائري واقع و آفاق ، جامعة قاملة ، من 

املصرفي  نصر سلمان ، " البنوك اإلسالمية " ، مداخلة ألقيت في امللتقى الدولي حول أزمة النظام املالي و -4

 ، قسنطينة، الجزائر3012نوفمبر 6و 5الدولي و بديل البنوك اإلسالمية، 

 املقاالت على مواقع االنترنت: -هـ

 راتب النابلس ي،" الربا"،موسوعة النابلس ي للعلوم االسالمية، موجود على املوقع اإللكتروني :- .1

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=4671&id=142&sid=1177&ssid=1187&sssid=1192 

 www.albaraka-bank.com.املوقع الرسمي ملصرف البركة :             3

 
 

 

 
 

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=4671&id=142&sid=1177&ssid=1187&sssid=1192
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=4671&id=142&sid=1177&ssid=1187&sssid=1192


 مجلـة البحوث القـانونية واالقتصادية 737 -874ص ، (0220)  01/ العـــدد:   03املجلد
 

874 

 املشاكل التي يثيرها حادث طريق العمل في القانون األردني 

 " دراسة مقارنة " 
Problems raised by a road accident in Jordanian law 

"A comparative study" 

 
 ()  بكلية الحقوقالقانون المدني المساعد  أستاذ، د. محمد حفيظ المناصير

 العراق، جامعة ظفار
mmanasier@live.com 

 

 16/12/2019 تاريخ القبول للنشر:         08/12/2019 :ستامريخ االتا
****** 

           

  ملخص:

يثيرها حادث طريق العمل في قانون الضمان االجتماعي تناولنا هذا البحث أبرز وأهم املشاكل التي 

األردني ومقارنتها بالقانون الفرنس ي واملصري، واتضح لنا كيف أن قوة العمل أصبحت بلغة علم 

االقتصاد سلعة هامة تخضع لقانون العرض والطلب، وهذا ما دعا إلى الحاجة لتحقيق نظام يكفل 

بتخلف نسبة عجز بدرجات مختلفة من العجز الجسماني، للعمال األمان ضد املخاطر التي تسببت 

ونقص في القدرة على العمل، بسبب اإلصابة التي لحقت بهم على طريق العمل، لذلك ظهرت األنظمة 

والتي اهتمت من خاللها الدولة الحديثة ملد نطاق الحماية التأمينية، لتشمل الجزء األغلب من 

تحققها .فأظهرت دراسة هذا البحث دواعي حماية العامل ضد املخاطر التي يتعرض لها العمال عند 

أخطار حادث طريق العمل واألساس القانوني لحماية العمال ضد هذه الحوادث، كما أظهرت هذه 

ا على كال 
ً
الدراسة مدى توسع املشرع األردني في مد نطاق الحماية على حوادث الطريق متفوق

من هذا التوسع لم يقم املشرع األردني بتحديد الجهة املقابلة التشريعيين الفرنس ي واملصري، وبالرغم 

ملكان العمل في القانون األردني، وإن كان من الضروري تحديدها على سبيل املثال واالعتداد بموطن 

العامل، وفًقا ملفهومه الواقعي من خالل تحديد نقطتين لبداية ونهاية طريق العمل، وهو املسلك 

 التوقف والتخلف واالنحراف على الطريق الطبيعي للعمل ) عوارض الطريق ( .األفضل ألعمال فكرة 

وتوصلللللنا بأنلللله ال بللللد مللللن معالجللللة خلللللو القللللانون األردنللللي سللللاري املفعللللول مللللن الللللنص علللللى عللللوارض 

للللا مللللن الي اعللللات، والتللللي مللللن املمكللللن أن تثللللار عنللللد التطبيللللق العملللللي ألحكللللام القللللانون، كمللللا 
ً
الطريللللق خوف

                                           

 د.محمد حفيظ املناصير: mmanasier@live.com 
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توصللللنا ملللن خلللالل هلللذه الدراسلللة بوجلللو  أخلللذ املشلللرع األردنلللي بالباعلللث، اللللذي يمللللي عللللى املللل من عليللله 

إتيللللان أًيللللا مللللن عللللوارض الطريللللق، واتضللللح لنللللا فللللي نهايللللة هللللذه الدراسللللة بأنلللله ال بللللد لنللللا مللللن األخللللذ باملعيللللار 

ه الشخصللل ي واملوضلللوعي فلللي تحديللللد الطريلللق الطبيعلللير بحيللللث يلللتم النظلللر لظلللروف كللللل عاملللل عللللى حللللد

كاالعتللداد بطبيعللة الشللخص، مللن حيللث القللدرة علللى تحمللل الظللروف املرافقللة لقطللع الطريللق الطبيعللي 

 .الجغرافية .  

 .تحديد حادث العمل رالتعويض رااإلصابة رحادث الطريق: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

This research dealt with the most prominent and important problems that the 

road of work accident raises in the social security law of Jordon and comparing it 

to the French and the Egyptian law and it was indicated for us that the power of 

work in terms of economy science is an important good that is subject to the law 

of supply and demand , that is what called for the need of achieving a system that 

enables the workers to be safe against the hazards that existed due to varying 

degrees of physical disability and shortage of ability to work because of the injury 

that was because of their work. So occurred the systems which through it the 

country paid attention to extending the insurance protection to include the most 

part of the dangers that the workers face when they exist 

The study showed the causes of protecting the worker against the hazards of 

work road accident and the legal base of protecting workers against the accidents 

of work road, also it indicated the extent of the Jordanian project in extending the 

scope of protection to include the accidents of the road exceeding each of the 

French and the Egyptian legislations ,despite this extension the Jordanian 

legislator did not identify the corresponding entity for the place of work in the 

Jordanian law although it must be identified for example and considering the 

home of the worker according to its realistic concept through defining two points 

for the start and the end of the work road which is the better attitude to activate the 

idea of stopping and remaining and deviation off the natural road of the work 

(road events). 

Also we concluded through this study that the Jordanian legislator must 

consider the incentive that enforces the insured to deal with any of road events. 

And it was indicated eventually that we must consider the personal and objective 

standard in determining natural road where  each worker's circumstances is 

regarded individually such as considering the character of the person in terms of 

the ability to bear the circumstances in accordance with natural road geographical 

cut off. 

key words: road accident, injury, compensation, work accident identification. 
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 :مةمقد  

إذا كلللللان اإلنسلللللان بقلللللدر ملللللا يلللللدرك ضلللللرورة العملللللل وأهميتللللله يلللللدرك كلللللذلك ملللللا  هلللللدد اسلللللتمراره ملللللن 

مخللللاطر، ممللللا يقعللللله فللللي قلللللق مللللن املسللللتقبل املجهللللول، وتعت للللر حللللوادث الطريللللق مللللن أهللللم مصللللادر هللللذا 

االنتقلال املز ايلد للعملال سلاعة بسلاعة يوًملا بعلد يلوم، القلق، ويمكن القول بأن حقيقة اليوم تكمن في 

شلللهًرا بعللللد شلللهر، وهللللذا أدى لظهللللور خطلللر جديللللد تقللللاوز اإلصلللابة عللللن حللللادث العملللل بللللاملع   الضلللليق   

 الحادث أثناء العمل أو بسببه  ، أطلق عليه إصابة طريق العمل .

مللن اللحايا هللذه الحللوادث امل ملللة وإذا مللا أخللذنا باالعتبللار أن العمللال اشللكلون جانًبللا ال اسللتهان بلله 

التللي باتللت  هللدد كللل عامللل، خاصللة فللي ظللل اتسللاع املللدن وانتشللارها وتباعللد املسللافات بللين مواقللع العمللل 

والجهللللة التللللي ينطلللللق موهللللا العامللللل أو املوظللللف خصوًصللللا، إذا مللللا علمنللللا بللللأن أغلللللب املصللللانع والشللللركات 

وللللة بالسلللكان، إضلللافة لزرحيلللل هلللذه املصلللانع أصلللبت يلللتم تشللليدها فلللي األملللاكن البعيلللدة علللن املنلللاطق املأه

لللا عللللى سللللالمة السلللكان ملللن خطلللر اإلصلللابة بلللاألمراض املهنيلللة، جللللراء 
ً
القديملللة علللن تللللك املنلللاطق، حفاظ

 استنشاق الغازات السامة من استخدام املواد التي تدخل في تصنيع منتقات هذه املصانع .

أو العكل،، ربملا ملرتين فلي اليلوم الواحلد فالعامل يقطلع الطريلق مضلطًرا ملن بإتله إللى مكلان العملل 

على األقل أن لم يكن أكثر من ذلك على مدار السنة وملدة سنوات طويلة، وهلذه األخطلار التلي يتعلرض 

لهللا العمللال أثنللاء رحلللة الللذها  مللن مكللان سللكنه إلللى عمللله لإسللت بللاألمر البسللي  الللذي اسللتهان بلله علللى 

طر خاصلة بعلد تطلور وسلاملل املواصلالت بكافلة أنواعهلا، اإلطالقر بحيث تضيف نوًعلا جديلًدا ملن املخلا

وانتشللللللارها بشللللللكل لللللللم يكللللللن معهللللللوًدا مللللللن قبللللللل، ممللللللا أدى لعللللللدم القللللللدرة ل حللللللد مللللللن  ثارهللللللا، فللللللالتطور 

 التكنولوجي انعكست  ثاره على مظهر تحقق األخطار ولإ، على وجودها .

ت العملللللللر بحيلللللللث وانعكسللللللت هللللللذه التطلللللللورات علللللللى الجوانللللللب األخالقيلللللللة واإلنسللللللانية فللللللي عالقلللللللا

أصللبحت الفقللوة التللي تفصللل اجتماعًيللا واقتصللادًيا بللين صللاحب العمللل والعللاملين لديلله أكثللر عمًقللا مللن 

ذي قبللل، ممللا جعللل املشلللرع فللي أغلللب اللللدول إلللى التللدخل لكلللي يفللرض نظاًمللا قانونًيلللا يحقللق الحمايللة فلللي 

فالعملللللال عنلللللدما  مواجهلللللة هلللللذا النلللللوع ملللللن األخطلللللار، وهلللللذا ملللللا سإتضلللللح لنلللللا ملللللن خلللللالل هلللللذا البحلللللث،

يتوجهللللون إلللللى أمللللاكن عملهللللم يكونللللوا محملللللين نفسللللًيا بعللللبء مهللللام هللللذا العمللللل، كمللللا أن حرصللللهم علللللى 

الوصلللول إللللى مكلللان العملللل فلللي املواعيلللد املحلللددة للللذلك، قلللد يللل دي إللللى تشلللتإت ذهلللن العاملللل أثنلللاء قطلللع 

كبللة الخاصللة بلله، أو الطريللق أو يللدفع بلله لالسللتعجال الللذي قللد يفةلل ي إلللى حادثللة، سللواًء كللان سللاملق املر 

كلان أحللد املللارة وتسللبب بوقلوع هللذا الحللادث، ممللا يل ثر علللى مسللتقبله، كمللا أن العاملل أثنللاء العللودة مللن 

 بأعباء العمل من  ثار العمل الذي بلذل فيله وقلت وجهلدي كبيلر، وقلد اسلتقابت كثيلًرا 
ً
العمل يكون مثقال
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شلل ة عللن حللوادث الطريللق فللي نصللو  مللن الللدول لتوصللية مكتللب العمللل الللدولي بتغطيللة اإلصللابات النا

 قوانيوها .

 أهمية البحث :

تعت للر حللوادث الطللرق مللن األوب للة الحديثللة فللي القللرن العشللرينر فقللد كانللت جميللع األوب للة حتلل  هللذا 

القلللللرن تتمثلللللل بعلللللدوى اإلنسلللللان ملللللن فيروسلللللات وبكتيريلللللا، وغيلللللر ذللللللك ملللللن األملللللراض الطبيعيلللللة سلللللريعة 

 نسان ؟.االنتشار، أما الحوادث فهي من فعل اإل

 فللللي 
ً
 هامللللا

ً
لقللللد أدى التقللللدم الصللللناعي الهاملللللل إلللللى ظهللللور الوسللللاملل الحديثللللة للنقللللل التللللي لعبللللت دورا

التطللور االقتصللادي واالجتمللاعي، مملللا سللهل انتقللال األاللخا ، سلللواًء داخللل اململكللة أو علللى الصلللعيد 

ا ( بشلللكل كبيلللر اللللدولي وأدى إللللى زيلللادة علللدد وسلللاملل النقلللل ملللن املركبلللات ذات املحلللرك) السللليارات وغيرهللل

حتللللل  أصلللللبحت ملللللن الضلللللرورات األساسلللللية فلللللي حيلللللاة اإلنسلللللان، وبلللللالرغم ملللللن امليللللل ات التلللللي قلللللدمتها هلللللذه 

 يتلللوازى ملللع إيقابيلللات هلللذه النقللللة الحضلللارية التلللي أفرز هلللا الثلللورة 
ً
 سللللبيا

ً
الوسلللاملل، إال أن هنلللاك جانبلللا

التللي زاد عللددها بشللكل الصللناعية، ويتمثللل هللذا الجانللب السللل ي فللي ظهللور خطللر الحللوادث الجسللدية، و 

 غالية بسلبب االنتقلال بكثلرة بسلبب العملل فلي 
ً
كبير حت  أصبحت ظاهرة اجتماعية، دفعنا ثموها أرواحا

ظللل اتسلللاع امللللدن وانتشلللارها وتباعلللد املسلللافات بلللين مواقللع العملللل واملكلللان اللللذي ينطللللق منللله العاملللل أو 

 ي لحقت الطرق ووساملل املواصالت .املوظف، باإلضافة لسهولة االنتقال والتحسإنات الكبيرة الت

مملللا يقعللللل العامللللل عرضللللة ملخلللاطر الطريللللق بعواملهللللا املتعللللددة، سلللواًء كانللللت فنيللللة تتعلللللق بالبنيللللة 

التحتيلللللة للطلللللرق واملركبلللللات التلللللي تسلللللير عل هلللللا، وكلللللذلك اإلضلللللاءة وإشلللللارات امللللللرور والحاللللللة امليكانيكيلللللة 

أو عوامللللل بشلللرية، والتللللي تتصللللل بالسللللاملقين للمركبلللات، أو كانللللت طبيعيللللة كالضلللبا  والظللللالم والثلللللو ، 

 ، وحالتهم النفسية

 كلة الدراسة: مش

ما يثير تسلاللنا ملا هلو األسلاس القلانوني المتلداد الحمايلة التأمينيلة لحلوادث الطريلق ؟ وهلل يوجلد 

ثمللة فللروق فعليللة بللين اإلصللابة نتيقللة حللادث عمللل وإصللابة الطريللق فللي القللانون األردنللي وقللوانين الللدول 

 .األخرى 

لللم يللتم تعريللف حللادث الطريللق فللي القللانون األردنللي أو قللوانين الللدول محللل املقارنللة، ممللا خلللف  -

 نوًعا من االختالف في وجهات النظر بين الفقه والقضاء، وهو بحاجة لتوضيت مفصل .

مللللا هللللو املعيللللار املفضللللل إتباعلللله فللللي تحديللللد طريللللق العمللللل فللللي ظللللل وجللللود العديللللد مللللن العللللوارض  -

 على طريق العمل ؟املانعة من التعويض 
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وإزاء هذه األهمية واملشاكل التي تم عرضها ال بد لنا من التعرف كيف عالج املشرع األردنلي حلادث 

طريللق العمللل فللي ظللل أحكللام قللانون الضللمان االجتمللاعي األردنللي، ومللدى التطللور الللذي وصللل للله القللانون 

قلوانين اللدول محلل الدراسلة أم األردني في مد نطاق الحماية التأمينية عللى حلوادث الطريلق، هلل سلبق 

 مازال متخلًفا عوها بمراحل كثيرة، أم أنه مساوي لها ؟

 منهجية البحث :

اتبعنللا املللنملج املقللارن بللين قللانون الضللمان االجتمللاعي األردنللي ويعللض قللوانين التأمينللات االجتماعيللة 

القانون الفرنسل ي ملن أكثلر مع الزركي  على قانون التأمين االجتماعي املصري والقانون الفرنس ي، إذ اعد 

القللللوانين األوروبيللللة تطللللوًرا فللللي مقللللال التأمينللللات االجتماعيللللة، ومثللللله القللللانون املصللللري مقارنلللله بقللللوانين 

واتبعنا في دراسلة النصلو  القانونيلة املتعلقلة بموضلوع البحلث امللنملج ، التأمينات االجتماعية العربية

نتهللا تلللك النصللو  فللي معالجتهللا لهللذه املسللاملل التللي االسللتقرا ي القللاملم علللى اسللتقراء االتقاهللات التللي تب

وبمللللا أن عمليللللة املقارنللللة سللللتنطلق مللللن القللللانون األردنللللي، فلللل ن هللللذا ، تتللللألف موهللللا مفللللردات هللللذا البحللللث

القللللانون سلللليكون القاعللللدة فللللي عمليللللة املقارنللللة مللللع مللللا انتملجتلللله القللللوانين األخللللرى، باإلضللللافة إلللللى نقللللد مللللا 

ردنللي فللي حللال شللابها أي قصللور عللن مواكبللة تطللور نظللام الحمايللة اسللتلزم النقللد مللن نصللو  القللانون األ 

 التأمينية لحادث الطريق .

لذلك تم االستعانة باملنملج التحليلي النقدي، مللا كلان النقلد عقيًملا ملا للم تخلفله اقزراحلات ت ل ح 

وتصلللللويب أو علللللرض  راء، نلللللرى أن تشلللللارك فلللللي تطلللللوير النصلللللو  القانونيلللللة املتعلقلللللة بموضلللللوع البحلللللث 

 بذلك الوقوع في أسلو  السرد النظري . لنتقنب

 خطة البحث :

ملللللا كللللان الهللللدف املرجللللو مللللن البحللللث التعللللرف علللللى املشللللكالت التللللي يثيرهللللا حللللادث طريللللق العمللللل فللللي 

القانون األردني أثناء ذها  امل من عليه إلى العمل أو عودته منه، لهذا ف ن خطتنلا فلي معالجلة موضلوع 

 البحث تزركز في مبحثين :

 ألول : ماهية وطبيعة حادث طريق العمل .املبحث ا

 املبحث الثاني : العوارض املناعة من التعويض في إصابة العمل .
                                                              

 ماهية وطبيعة حادث طريق العمل: األول املبحث 

لقللللد اسللللتقابت كثيللللر مللللن الللللدول لتوصللللية مكتللللب العمللللل الللللدولي بتغطيللللة اإلصللللابات الناشلللل ة عللللن 

،أملا فلي مصلر 6491حوادث الطريلق فلي قوانيوهلا، ففلي فرنسلا للم تلتم تغطيلة هلذه اإلصلابات، إال فلي علام 

فلللللم يتللللدخل املشللللرع ملللللد نطللللاق الحمايللللة لتغطيللللة اإلصللللابات الناشلللل ة عللللن حللللوادث العمللللل، إال فللللي عللللام 
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، ثللم تناولتلله التشللريعات الالحقللة بعللد ذلللك إلللى أن اسللتقر الوضللع علللى قللانون التللأمين االجتمللاعي 6418

 وتعديالته . 6491لسنة  94الحالي رقم 

وقللد تب لل  املشللرع األردنللي إصللابة الطريللق ويسلل  حمايتلله علللى هللذه الحللوادث مللع صللدور أول قللانون 

شللللرع األردنللللي فللللي مللللد نطللللاق الحمايللللة فللللي ، واسللللتمر امل6498لسللللنة  03م قللللت للضللللمان االجتمللللاعي رقللللم 

ساري املفعول، فنصت امللادة الثانيلة ملن  1363( لسنة 9، والقانون رقم )1336لسنة  64القانون رقم 

القلللانون األخير اعت لللر فلللي حكلللم ذللللك كلللل حلللادث يقلللع للمللل من عليللله خلللالل فزلللرة ذهابللله ملباشلللرة عملللله أو 

كللللللان العمللللللل ومنلللللله وبالشللللللكل املعتللللللاد ، وتولللللللت عودتلللللله منلللللله شللللللريطة أن يكللللللون الللللللذها  واإليللللللا  إلللللللى م

/ (، توضلليت العبللارة 1فللي املللادة ) 1363( لسللنة 9التعليمللات التنفيذيللة التأمينيللة إلصللابات العمللل رقللم )

السابقة واشزرطت العتبار حلادث الطريلق إصلابة عملل أن يقلع الحلادث خلالل فزلرة ذهلا  املل من عليله 

 .(1)ريطة أن يكون الذها  واإليا  منه بالشكل املعتاد من مكان سكنه ملباشرة عمله، أو عودته ش

كما أن القانون األردني شبه حادث الطريق بالحادث الذي يقع للم من عليه أثنلاء تأديلة العملل أو 

 للتعريللف الللوارد فللي املللادة )
ً
( منلله، والتللي جللاء ف هللا :   1بسللببه، واعت للر هللذه الحللاالت إصللابة عمللل، ووفقللا

(، أو اإلصلابة الناجملة علن حلادث وقلع للمل من عليله 6املهنلة املبإنلة فلي الجلدول ) اإلصابة بأحد أملراض

أثناء تأديتله لعملله أو بسلببه بملا فلي ذللك كلل حلادث يقلع لله خلالل ذهابله لعملله أو عودتله منله، شلريطة 

 أن يكون الذها  إلى مكان العمل واإليا  منه بالشكل املعتاد  ، لذلك سلوف نتنلاول األسلاس القلانوني

لحلللادث الطريلللق ) كمطللللب أول (، ومعلللايير تحديلللد الطريلللق ) كمطللللب ثلللاني (، وإثبلللات إصلللابة الطريلللق ) 

 كمطلب ثالث ( .

 األساس القانوني لحادث الطريق: املطلب األول 

قبللل البحللث عللن األسللاس القللانوني لحللادث طريللق العمللل، ال بللد لنللا التعللرف علللى املقصللود بمفهللوم 

 بإنه وبين حادث العمل ؟ .حادث الطريق، وهل يوجد فرق 

 مفهوم حادث الطريق الفرع األول:

حلللدورةي ملللن  األرض ) 
 
، (2)الطريلللق م نلللث والجملللع أطرقللله وطلللرق فلللي اللغلللة الخللل  فلللي الضللل يء أو كلللل أ

 املسلللافة التلللي تقطلللع ملللن مكلللان 
ً
والطريلللق الللي املسلللافة التلللي تقطلللع ملللا بلللين نقطتلللين محلللددتين، والللي أيضلللا

آلخر، إذا كان الطريق لغة هلو املسلافة التلي تصلل ملا بلين نقطتلين أو مكلانيينر فل ن لكلل طريلق نقطلة أو 

لعملل مثلله مثلل أي مكان يبدأ منه، ونقطة أخرى أو مكان  خر ينتهي إليه، ومما ال شك فيه أن طريلق ا

طريللق  خللر للله نقطتللين أو مكللانين للبللدء واالنتهللاء .  والعامللل كللأي اللخص  خللر اسلللك فللي حياتلله اليوميللة 

العديلد ملن الطلرق، موهلا ملا يتصلل بالحيللاة اليوميلة كزيلارة األقلار  أو شلراء املسلتلزمات اليوميلة للبإللت 

مليللة، كالللذها  مللن مي للله إلللى عمللله ومللن أو الللذها  للتيلل ه وغيللر ذلللك، وموهللا مللا هللو متصللل بالحيللاة الع
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 ملن الطلرق املختلفلة التلي اسللكها العاملل 
ً
عمله إلى مي لله، إال أن قلانون الضلمان االجتملاعي ال يحيلي أيلا

 .(3)إال طريق واحد وهو طريق العمل 

مللن املالحللظ أنلله اشللزرق فللي طريللق العمللل أن تكللون إحللدى نقطتللي البللدء واالنتهللاء علللى األقللل مكللان 

بإنمللللا حللللددها املشللللرع فللللي القللللانون املصللللري واألردنللللي بنقطللللة واحللللدة،  فللللي ظللللل القللللانون الفرنسلللل ي العمللللل

فالعامللل حينمللا يتوجلله لتأديللة عمللله يقصللد مكللان العمللل، وكللذلك الحللال عنللد االنتهللاء مللن أداء العمللل 

 يتوجه للمكان الذي يقصده من مكان العمل، إذا ففي كال الحالتين نقلد أن مكلان العملل اشلكل مكا
ً
نلا

ال غ لللً  عنللله فلللي تحديلللد نقطتلللي بدايلللة ونهايلللة طريلللق العملللل، ولكلللن يقلللب أن ال نغفلللل املكلللان اآلخلللر، وهلللو 

الذي ينطلق منه العامل أثناء رحلة الذها  للعمل، وهلو اللذي يقصلده أثنلاء رحللة العلودة ملن العملل، 

ة عللى تحديلدها عللى نحلو واي الجهة املقابلة ملكان العمل، والتي تختلف القوانين محل الدراسة املقارن

 
ً
 ما سوف نقوم بتفصيله الحقا

أملللا فيملللا يتعللللق باصلللطالي الحلللادث اللللذي يقلللع أثنلللاء تأديلللة العملللل، بأنللله ملللا يصلللإب جسلللم اإلنسلللان 

 ليطبلللق عللللى 
ً
فقلللأة بفعلللل عنيلللف وسلللبب خلللارجي، فللللو أمعنلللا النظلللر فلللي هلللذا التعريلللفر فنقلللده صلللالحا

رض للله فقللأة، وبفعللل خللارجي هللو طريللق العمللل ويلل دي حادثللة الطريللق علللى اعتبللار أن امللل من عليلله يتعلل

لوقوع أضرار بقسم امل من عليه، وال بد من توافر العالقة السببية بيوهملا، وبالتلالي اسلتبعد ملن مع ل  

الحادث األضرار املالية أو األدبيةر فكل ما يصإب العامل من خساملر كتعرض سليارته الخاصلة للتللف 

وفلللاة الطبيعيلللة ال يلللدخل فلللي مع للل  الحلللادث، باإلضلللافة للللذلك ال بلللد ملللن أو األضلللرار املعنويلللة، وكلللذلك ال

تلللوافر شللللروق معينللللة العتبللللاره كللللذلك، والللي وقللللوع الحللللادث خللللالل فزللللرة ذهلللا  امللللل من عليلللله مللللن مكللللان 

سلللكنه ملباشلللرة عملللله أو عودتلللله منللله دون تخللللف أو توقلللف أو انحللللراف علللن الطريلللق الطبيعلللي املعتللللاد، 

ة ملللن قلللانون الضلللمان االجتملللاعي األردنلللي، والفقلللرة )د( ملللن نلللص امللللادة وذلللك بموجلللب نلللص امللللادة الثانيللل

الثانيلللة ملللن التعليملللات التنفيذيلللة إلصلللابات العملللل وأملللراض املهنلللة، وهلللذه الشلللروق أخلللذ بهلللا القلللانون 

املصللري فللي الفقللرة )ا( مللن املللادة الخامسللة، أمللا اصللطالي الطريللق الطبيعللير فكمللا اعرفلله الللبعض   هللو 

ذي اسلللللكه اإلنسللللان العللللادي لللللو وجللللد فللللي ظللللروف مشللللابهة لتلللللك التللللي حللللدثت ف هللللا الطريللللق املللللألوف اللللل

 مللللا يكللللون هللللو الطريللللق األسللللهل واألقصللللر بللللين محللللل إقامللللة العامللللل ومحللللل عمللللله   
ً
، (4)اإلصللللابة، وغالبللللا

 كلان سلببه، سلواًء كلان قلوة قلاهره 
ً
وحادث الطريق مشمول بالنظلام القلانوني لتلأمين إصلابات العملل أيلا

ر أو خطلللللأ العاملللللل نفسللللله، ملللللا للللللم يكلللللن خطلللللأ العاملللللل متعملللللد أو نلللللات  تعلللللاطي املشلللللروبات أو خطلللللأ الغيللللل

الروحية أو املخلدرات ...، أو إذا تملت مخالفلة التعليملات الخاصلة بلالعال  أو السلالمة وال لحة املهنيلة 

 والواجب إتباعها 
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 ملللن املالحلللظ بأنللله للللم يلللرد ضلللمن نصلللو  النظلللام القلللانوني لتلللأمين إصلللابات العملللل تعري
ً
 جامعلللا

ً
فلللا

، ولكوهللا وضللعت معللايير عامللة تاركللة للقضللاء 
ً
 مفصللال

ً
 إلصللابة الطريللق، ولللم تحللدد الطريللق تحديللدا

ً
مانعللا

والفقللله حريلللة االجتهلللاد فلللي وضلللع الضلللواب  لهلللذه املعلللايير ، كملللا يالحلللظ بلللأن املشلللرع تب لللي حمايلللة إصلللابة 

 ل
ً
لمشللرع األردنللي، الللذي تب للي الطريللق بعللد حمايللة حللادث العمللل فللي قللوانين الللدول محللل الدراسللة خالفللا

 حماية طريق العمل مع صدور أول قانون للضمان االجتماعي .

 والس ال الذي يطري نفسه هل يوجد أهمية عملية للتفرقة بيوها ؟ 

 األهمية العملية للتفرقة بين اإلصابة نتيجة حادث عمل وإصابة الطريق : 

وفرنسللا اغطلللي كلللل اإلصللابات التلللي ت حلللق إن نظللام تلللأمين إصللابات العملللل فلللي كللل ملللن األردن ومصلللر 

بالعامللل بصللرف النظللر عللن مصللدرها، أي سللواًء كانللت نتيقللة حللادث عمللل، أو حللادث طريللق، أو مللرض 

 منهي .

من املالحظ بأنه ال يوجد أي أهميلة عمليلة للتفرقلة، سلواًء ملن حيلث قيملة االشلزراكات التلي ي د هلا 

فع فلي حللال تحقلق الخطللر فللي إحلدى صللوره فللي صلاحب العمللل، أو ملن حيللث مقللدار التعويضلات التللي تللد

( مللن القللانون املصللري أوجبللت 91( مللن القللانون األردنللي، واملللادة )19القللانون األردنللي واملصللري، فاملللادة )

اشلزراك واحللد مقابللل التعلويض عللن األخطللار التللي يتعلرض لهللا امللل من عللل هم بسلبب إصللابة العمللل مهمللا 

احيلللللة النظريلللللة إن ،لللللح التعبيلللللر، ملللللن حيلللللث الشلللللروق كلللللان مصلللللدرها، ولكلللللن االخلللللتالف يكملللللن ملللللن الن

املوضوعية لكل موهما، وظروفهما املكانية والزمانية، وتحديد التكييف ال لحيت ل حلادث اللذي أصلا  

 امل من عليه ) العامل (، وال اع ي ذلك أنه ال يوجد أهمية لوصف الحادث وتكييفه .

ريع األردنللي واملصللرير فقللد رتللب القللانون فهللذه األهميللة مقصللورة علللى التشللريع الفرنسلل ي دون التشلل

 هامللللة علللللى هللللذه التفرقللللة ال تتصللللل فللللي العالقللللة بللللين املصللللا  وامل سسللللة التأمينيللللةر ألن 
ً
الفرنسلللل ي  ثللللارا

التعويضلللات والبلللدالت واحلللدة فلللي الحلللالتين، ولكلللن ت لللرز أهميلللة التفرقلللة عللللى حسلللا  قيملللة االشلللزراكات 

العملللل وحلللوادث الطريلللق، بحيللللث تزيلللد قيملللة هللللذه التلللي يللللزم صلللاحب العمللللل بأدااهلللا لكلللل ملللن حللللوادث 

، (5)االشللزراكات، كلمللا زاد عللدد حللوادث العمللل، والعكلل، ف نهللا ال تتللأثر مهمللا كللان عللدد حللوادث الطريللق 

وتحديللد قيمللة االشللزراكات يللتم بللالنظر ملللا تكشللف عنلله الجللداول اإلحصللاملية مللن نتللامل  خللالل السللنوات 

 على أهمية األخطلار التلي تتوللد علن األنشلطة 
ً
السابقة على سنة التقدير وتتوقف قيمة االشزراك أيضا

احب العملللل ، أن لهلللذا االخلللتالف ملللا ي لللرره ملللن أسلللبا ، إذ إن صللل(6)الخاصلللة بامل سسلللة، ويلللرى اللللبعض 

يمللللك سللللطة األملللر واتخلللاذ اإلجلللراءات التلللي تكفلللل السلللالمة وال لللحة املهنيلللة فلللي نطلللاق حلللوادث العملللل، 

للللذلك اعت لللر اللللرب  بلللين قيملللة االشلللزراك وتكلفلللة األخطلللار، والتلللي تتحقلللق فلللي نطلللاق النشلللاق املنهلللي اللللذي 

طللار، بإنمللا ال يكللون األمللر يمارسلله مللن الحللوافز التللي تدفعلله التخللاذ االحتياطللات الالزمللة ملنللع تحقللق األخ
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كذلك في نطاق حوادث الطريلقر ألن صلاحب العملل للإ، لله دور فلي إثار هلا أو منلع تحققهلا، ولعلل ذللك 

اعود إلى أن الحادث اللذي يقلع خلار  نطلاق الشلركة فلي وقلت ال يكلون فيله العاملل تحلت سللطة صلاحب 

 ملللن العملللل، وبلللذلك فللل ن اللللرب  بطريقللله فرديلللة بلللين قيملللة االشلللزراك وأهم
ً
يلللة تللللك األخطلللار يكلللون نوعلللا

 الجزاء تستملجنه العدالة .

 ملا يتحلايلون عللى القلانون 
ً
إال أننا نلذهب لعكل، ملا ذهلب إليله الفقيله، كلون أ،لحا  العملل داململا

علللاء بلللأن الحلللادث حللللادث طريلللق، وللللإ، حلللادث عملللل للتخفيللللف علللل هم ملللن علللبء قيمللللة  ويحلللاولون االدء

وادث العمللل، وبللذلك فلل نهم سللوف يمارسللون سلللطتهم بالضللغ  االشللزراكات التللي تز ايللد فللي ظللل تزايللد حلل

عللللللى العملللللال لالدعلللللاء بلللللأن اإلصلللللابة التلللللي تعرضلللللوا لهلللللا الللللي بمثابلللللة إصلللللابة طريلللللق وللللللإ، حلللللادث عملللللل، 

 ملن بطل  صلاحب 
ً
ر فيقبلل العاملل بلذلك خوفلا

ً
 إذا كانت تكاليف عال  اإلصابة مرتفعلة جلدا

ً
خصوصا

دي لتنلللاقض األقلللوال وضلللياع الحقلللوق املزرتبلللة للعملللال فلللي العملللل ملللن إنهلللاء خدماتللله فلللي العملللل، مملللا يللل  

الحصول على التعويض في حال عدم اعتبار اإلصابة التي تعرض لها امل من عليه إصابة عمل، فللو أن 

قيمللللة االشللللزراك تللللم تقللللديرها، كمللللا هللللو الحللللال فللللي حللللوادث العمللللل السللللتوجب علللللى أ،للللحا  العمللللل أن 

للعملللال ملللن مخلللاطر الطريلللق بتلللوفير املسلللاكن القريبلللة ملللن يفكلللروا بلللالحلول ملللن أجلللل تحقيلللق الوقايلللة 

أملللللاكن العملللللل للتقليلللللل ملللللن األخطلللللار التلللللي يتعلللللرض لهلللللا العملللللال أثنلللللاء اللللللذها  واإليلللللا  ملكلللللان العملللللل 

 العمللللال الللللذين اسللللكنون فللللي منللللاطق تبعللللد مسللللافات طويلللللة عللللن مكللللان العمللللل، كللللون فرصللللة 
ً
خصوصللللا

ة االشلللزراك بنسلللبة م ويلللة جزافيلللة ملللن األجلللور للللن تعرضلللهم لهلللذه املخلللاطر تكلللون أعللللىر للللذلك فللل ن قيمللل

تحفز أ،حا  العمل على االهتمام ب يقلاد الحللول الالزملة للمحافظلة عللى سلالمة العملال ملن مخلاطر 

، ومحاوللة االدعلاء بلأن أي إصلابة ت حلق بالعاملل الي إصلابة طريلق كونله ال يتحملل أي علبءي 
ً
الطريلق أوال

 صابة التي تعرض لها امل من عليه إصابة طريق .زاملد في قيمة االشزراك إذا كانت اإل 

وإذا كان مسلك القانون األردني في شأن قاعدة التقدير املوحلد لقيملة االشلزراك الي موضلع انتقلاد 

للللدينا، كمللللا هللللو الحلللال فللللي القللللانون املصللللري، ويمكلللن فللللي تقللللديرنا أن نعملللل قاعللللدة م داهللللا   كلمللللا زادت 

بالسلللللالمة وال لللللحة املهنيلللللة، مملللللا يللللل دي إللللللى زيلللللادة قيملللللة  إصلللللابات العملللللل، اتضلللللح لنلللللا علللللدم االهتملللللام

االشللزراكات التللي ي د هللا ر  العمللل، وكلمللا قلللت إصللابات العمللل، اتضللح لنللا االهتمللام بالوقايللة والسللالمة 

وال للحة املهنيللة وتللأمين بإ للة العمللل، وكللذلك الحفللان علللى العمللال مللن مخللاطر الطريللق، ممللا يلل دي إلللى 

 تي ي د ها صاحب العمل  انخفاض قيمة االشزراكات ال

وال بد من اإلشارة إلى أهمية تكييف الحادث، للتفرقة بين ملا اعت لر ملن حلوادث الطريلقر فيخضلع 

لقانون الضمان االجتملاعي، وبلين ملا اعت لر ملن الحلوادث العاديلة التلي قلد يتعلرض لهلا العاملل فلي حياتله 

فلل ذا كانللت إصللابة امللل من عليلله ناتقللة عللن  ،(7)اليوميللةر فيخضللع للقواعللد العامللة فللي املسلل ولية املدنيللة 
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حللللادث طريللللق تسللللبب فيلللله صللللاحب العمللللل أو أحللللد تابعيللللهر فللملللل من عليلللله الحللللق فللللي الرجللللوع علللللى ر  

 للقواعد العامة في املس ولية املدنية ل حصول على تعويض علن عناصلر الضلرر 
ً
العمل أو تابعيه، وفقا

 األخرى التي لم تغطها قيمة التعويض الجزافي .

، بأن الجمع بلين التعلويض الجزافلي والتكميللي، يل دي إللى وضلع املضلرور فلي حلادث (8)ى البعض وير 

الطريللق فللي مركللز قللانوني أفضللل مللن املضللرور فللي حللادث عمللل أو حللادث عللادير ألن املضللرور مللن حللادث 

 لقواعلللد املسللل ولية املدنيلللة، إال فلللي حاللللة خطلللأ صلللاحب 
ً
عملللل ال يمكنللله الرجلللوع عللللى أي الللخص، وفقلللا

ل الجسلليم، كمللا أن املضللرور فلي حللادث يخضللع لقواعللد املسل ولية املدنيللة ال يمكنلله االسللتفادة مللن العمل

، بلأن املضلرور فلي (9)مزايا النظام القانوني لتلأمين إصلابات العملل وأملراض املهنلة ، ويلرى اللبعض االخلر 

تلللللأمين حلللللادث طريلللللق يمكنللللله أن اسلللللتفيد ملللللن الجهتلللللينر بحيلللللث اسلللللتفيد ملللللن مزايلللللا النظلللللام القلللللانوني ل

 ألهميلللللة هلللللذه الفلللللروق فلللللي تكييلللللف 
ً
إصلللللابات العملللللل، ومزايلللللا القواعلللللد العاملللللة فلللللي نفللللل، الوقلللللت ، ونظلللللرا

الواقعلللة التلللي أحلللدثت اإلصلللابة لتحديلللد مقلللدار االشلللزراكات، والتعويضلللات فلللي القلللانون الفرنسللل ي وملللدى 

لعملل وحلوادث وجو  ضمانها في القانون األردني واملصري، وفيملا يتعللق بمعيلار التفرقلة بلين حلوادث ا

الطريللللقر فلللل ن الفكللللرة السللللاملدة اللللي فكللللرة الخضللللوع لسلللليطرة ر  العمللللل وإشللللرافه، لللللذلك ال بللللد لنللللا أن 

نطللللري السللللل ال التلللللالي : ملللللا األسلللللاس القلللللانوني اللللللذي اسلللللتند إليللللله املشلللللرع المتلللللداد حمايلللللة العاملللللل ضلللللد 

 حوادث الطريق ؟

الطريقاألساس القانوني المتداد الحماية إلى حوادث  الفرع الثاني:  

بللللالرغم مللللن الجللللدل الواسللللع الللللذي أثيللللر حللللول األسللللاس القللللانوني، الللللذي ي للللرر حمايللللة العامللللل ضللللد 

حلللوادث طريلللق العمللللر فقلللد اتقللله الفقللله منلللذ البدايلللة إللللى فكلللرة التبعيلللة، أو السللللطة إلضلللفاء الصلللفة 

 املهنية على إصابة الطريق .

 كللون الحلللادث اللللذي يتعلللرض للله العاملللل ال يمكلللن اعتبلللاره حللادث عملللل
ً
، إال إذا كلللان العاملللل   تابعلللا

لر  العمل  ر فاملشرع عنلدما حيل  حلوادث الطريلق يكلون قلد ملد سللطة صلاحب العملل حتل  فلي طريلق 

، كمللا أن هللذه الفكللرة وجللدت لهللا (11)، واعت للر أسللاس هللذه التبعيللة اقتصللادية ولللإ، قانونيللة (10)العمللل 

لعديلللد ملللن االنتقلللادات، ألن العاملللل . إال أن هلللذه الفكلللرة واجهلللت ا(12)صلللدى فلللي بعلللض أحكلللام القضلللاء 

أثنلللاء ذهابللله وإيابللله إللللى مكللللان العملللل ال يخضلللع لرقابلللة أو سللللطة صللللاحب العمللللر فلللال يلللتمكن صللللاحب 

العملللل ملللن ممارسلللة حلللق الرقابلللة، وسللللطة اإلشلللراف عللللى العاملللل عنلللدما اسلللتقل سللليارته الخاصلللة، أو 

البعض بأن وجود العامل في حالة خضلوع سيارة األجرة أو الحافلة التي تنقله من مكان آلخر، كما يرى 

قانوني لسلطة ر  العمل أثناء تعرضه ملخاطر الطريق ال يقوم إال على االفزراض، كلون إصلابة الطريلق 

 بحريتللله واسلللتقالله اتقلللاه صلللاحب العملللل، وال يكلللون هنلللاك أدنللل  
ً
تحلللدث عنلللدما يكلللون العاملللل متمتعلللا
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هم أن املشللللرع لللللو كللللان يللللرى فللللي حللللادث الطريللللق ورفللللض الللللبعض فكللللرة التبعيللللة بقللللول  .خضللللوع أو  تبعيللللة

حادث عمل حقيقي يقوم في فكرته على وجود عالقة تبعية حتل  وللو كلان التسلليم بوجودهلا يقلوم عللى 

االفزلراض، فل ن إيللراد نلص خللا  يقلرر الحمايللة فلي مواجهللة أخطلار الطريللق، ويبلين أحكامهللا يصلبت أمللر 

 .غير الزم وغير مفيد

، (13)دث الطريلق اعت لر حلادث عملل بموجلب اإلرادة الصلريحة للمشلرع ويرى البعض اآلخلر بلأن حلا

كلللون التعلللويض عنللله للللم يتقلللرر بمقتةللل   االمتلللداد االفزرا للل ي لعالقلللة العملللل أثنلللاء الطريلللق ومسللل ولية 

 ملن املشلرع بلأن يمتلد نطلاق الحمايلة التأمينيلة 
ً
صاحب العمل بموجب هذا االمتلداد، ولكلن تقلرر إيمانلا

خلللللالل الضلللللمان االجتملللللاعي يمكلللللن أن نقسلللللم علللللبء األخطلللللار عللللللى علللللاتق  لإشلللللمل هلللللذا الخطلللللرر فملللللن

الجماعللةر فلللإ، مللن العدالللة أن يتحملهللا صللاحب العمللل لوحللده. فاملشللرع ال ينظللر إلللى املركللز القللانوني 

 فالحمايللة فللي مواجهللة 
ً
للعامللل أثنللاء الطريللق، ولكللن ينظللر للطريللق ذاتلله موضللوعه وارتباطلله بالعمللل، إذا

بالحفلللان عللللى قلللدرة العملللل و،لللحة العلللاملين كضلللرورة اجتماعيلللة، وهلللو األسلللاس أخطلللار الطريلللق  هلللتم 

 الذي تقوم عليه الحماية التأمينية ، والوظيفة األساسية التي اعمل املجتمع على تحقيقها من خالله .

أن أسللللاس حمايللللة إصللللابات الطريللللق يرجللللع إلللللى كللللون العامللللل فللللي حالللللة ذهابلللله إلللللى  (14)ويللللرى الللللبعض

 
ً
بتنفيذ مهمة ملن مهلام العملل املسلند إليلهر فيكلون اللدافع الحقيقلي لقطعله الطريلق  العمل يكون قاملما

أملللر ذو طلللابع منهلللي، مملللا اسلللتوجب حمايتللله، ويلللذهب صلللاحب هلللذا اللللرأي للقلللول بلللأن السلللبب اللللذي ملللن 

أجله نص املشرع على حماية إصابات الطريلق انطللق ملن فكلرة بسليطة مضلمونها أن قطلع الطريلق ملن 

أحد الشروق الجوهرية لتنفيذ عقد العمل، من أجل القيام بالعملل املوكلول لله، مملا أو إلى العمل هو 

 استلزم إضفاء الحماية املقررة على اإلصابات التي تحدث له على الطريق 

ويمكننللللللا القللللللول إن البحللللللث عللللللن أسللللللاس قللللللانوني لحمايللللللة إصللللللابات الطريللللللق ال يوجللللللد للللللله ضللللللرورة 

كفللللت هلللذه الحمايلللة، وجعللللت مثلللل هلللذا البحلللث واالجتهلللاد ال منطقيلللةر ألن أنظملللة الضلللمان االجتملللاعي 

 ملللن االعتبلللارات التلللي يتحلللدد النظلللر 
ً
جلللدوى منللله، بملللا أن الحمايلللة أصلللبحت وظيفلللة اجتماعيلللةر فللل ن أيلللا

إل هلللا ضللللمن نطللللاق الحمايللللة تتسللللم بالوحلللدة، وبللللذلك فلللل ن أي محاولللللة  هللللدف إللللى التمييلللل  بللللين أكثللللر مللللن 

 من العبلث ، ولكلن فلي أساس قانوني ل حماية بالنظر للمظا
ً
هر املختلفة لإلصابة، وأسبابها تصبت ضربا

نف، الوقت ال يمكننا استبعاد الضرورات املهنية بشلكل نهلا ير ألنله للوال الوظيفلة أو العملل مللا حلدثت 

اإلصابة، وهو ما يمي  إصابة الطريق في ظل قوانين التأمينلات االجتماعيلة علن حلوادث امللرور العاديلة، 

 للقواعد العامة في املس ولية املدنية . والتي تخضع

 طريلللق العملللل بنقطتلللين، بلللل حلللدد 
ً
للللم يحلللدد املشلللرع األردنلللي وكلللذلك املصلللري، كملللا الحظنلللا سلللابقا

 ملن 
ً
بنقطة واحده، واي العملل وبصلياغة أدق للم يحلدد املشلرعان نقطلة االنطلالق، ويبلدو هلذا واالحا
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ممللللا يللللدل علللللى تللللرك الحريللللة للملللل من عليلللله  خللللالل اسللللتعمال عبللللارة خللللالل فزللللرة ذهابلللله ملباشللللرة عمللللله،

باختيلللللار نقطلللللة االنطلللللالق، سلللللواًء ملللللن مي لللللله اللللللذي يقللللليم فيللللله علللللادة أو ميللللل ل الزوجلللللة الثانيلللللة أو أحلللللد 

األصللللدقاء، أو مللللن مزرعتلللله ممللللا اع للللي أن يكللللون هدفلللله االنطللللالق نحللللو مكللللان العمللللل مللللن أجللللل مباشللللرة 

 العمل .

فللي تحديللده لحللادث الطريللق، يللتم بموجبلله االعزللراف يالحللظ بللأن املشللرع األردنللي أخللذ بمعيللار زمللاني 

بالحلللادث اللللذي يقلللع ) خلللالل فزلللرة ذهلللا  املللل من عليللله ملباشلللرة عملللله أو عودتللله منللله (، وكلللذلك بمعيلللار 

 ملللن 
ً
مكللاني وهللو املكللان اللللذي ينطلللق منلله امللل من عليللله ملباشللرة عمللله، واملكللان اللللذي اعللود إليلله منطلقللا

تخللللف أو توقلللف، أو انحلللراف علللن الطريلللق الطبيعلللي املعتلللاد،  مكلللان العملللل، بشلللرق أن ال يكلللون هنلللاك

ويمكللن أن نسللتدل علللى أخللذ املشللرع األردنللي باملعيللار املكللاني بمللا ذهبللت إليلله نللص الفقللرة )د( مللن املللادة 

وهللذا مللا اسللتقر  ، 1331لسللنة  1( ملن التعليمللات التنفيذيللة إلصللابات العمللل فللي القللانون األردنللي رقللم 0)

التأمينيلللة باشلللزراق العنصللللر املكلللاني فللللي حلللادث الطريلللق العتبللللاره إصلللابة عمللللل،  عليللله اجتهلللاد امل سسللللة

بللالرغم مللن مخالفللة ذلللك لللنص املللادة الثانيللة مللن القللانون، والتللي لللم تأخللذ بالعنصللر املكللانير فإشللزرق 

بالحادث أن يقع على طريق العمل، وطريق العملل حسلب اجتهلاد امل سسلة التأمينيلة هلو الطريلق اللذي 

( مللن 0طتللين، وهمللا مكللان العمللل ومكللان سللكن العامللل، بموجللب نللص الفقللرة )د( مللن املللادة )يقللع بللين نق

، ونتيقة لهلذا االخلتالفر فل ن إصلابة الطريلق 1331لسنة  1التعليمات التنفيذية إلصابات العمل رقم 

، وهذا ما سنبحثه في املطلب الثاني من هذا املبحث .
ً
 وزمانيا

ً
 تتطلب منا تحديد الطريق مكانيا

 معايير تحديد طريق العمل الذي يحميها القانون : املطلب الثاني

( ملن القللانون األردنلي إصللابة الطريلق بأنهللا اإلصلابة التللي ت حلق بالشللخص ) .... 1لقلد حلددت املللادة )

خللللالل ذهابلللله لعمللللله أو عودتلللله منلللله شللللريطة أن يكللللون الللللذها  إلللللى مكللللان العمللللل واإليللللا  منلللله بالشللللكل 

 املعتاد (

/د( من التعليمات التنفيذية إلصابات العمل العتبار حادث الطريق 9دة )واشزرطت املا

إصابة عمل أن يقع الحادث خالل فزرة ذها  امل من عليه من مكان سكنه ملباشرة عمله، أو عودته 

 هو أحد 
ً
منه دون تخلف أو توقف أو انحراف عن   الطريق الطبيعي املعتاد  ، فمكان العمل إذا

نقطة نهاية الطريق في الذها  ونقطة البداية في العودة، كما أن إصابة الطريق  نقطتي الطريقر فهو

 ملعرفة زمن وقوع اإلصابة أثناء 
ً
ال بد أن تقع خالل فزرة الذها  واإليا ر فوقت العمل اشكل معيارا

الذها  واإليا ، وعليه ال بد لنا من البحث في النطاق املكاني والزماني للطريق، وسوف نقوم 

 .صيص فرع مستقل لكل واحد موهمابتخ
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 النطاق املكاني لطريق العمل: الفرع األول 

 لنطاقهلللا، ويلللتم هلللذا التحديلللد بلللالنظر إللللى 
ً
 جغرافيلللا

ً
الحمايلللة ضلللد مخلللاطر الطريلللق تتطللللب تحديلللدا

العالقللة املرتبطللة بللين االنتقللال والضللرورات املهنيللة، ويعبللارة أكثللر دقللة بللالنظر إلللى العالقللة بللين االنتقللال 

نطاقهللا الجغرافلللي أو ) ، والواقللع أن الحمايلللة مللن حيللث (15)وتنفيللذ االلز امللات الناشلل ة علللن عقللد العمللل 

املكللاني (، تنحصللر بللين نقطتللين أو مكللانين، ويالحللظ بللأن مكللان العمللل كنقطللة أولللى للطريللق، الللذي تمتللد 

إليلله الحمايللة ال يثيلللر أدنلل  مشلللكلة قانونيللةر ألن هلللذه النقطللة مللن األملللور التللي تفرضلللها طبيعللة األشلللياء، 

 فلللللي ال
ً
قلللللانون الفرنسللللل ي دون القلللللانونين املصلللللري وعللللللى اللللللرغم ملللللن أن عبلللللارة مكلللللان العملللللل للللللم تلللللرد ملللللثال

واألردنللي، ولكللن تحديللد النقطللة املقابلللة ملكللان العمللل هللو مللا يثيللر الكثيللر مللن املشللاكل فللي تحديللد الطريللق 

املحيللللي، وهللللذه النقطللللة التللللي يقصللللدها العامللللل أثنللللاء الللللذها  إلللللى العمللللل، ويقصللللدها أثنللللاء اإليللللا  مللللن 

ملكللللان العمللللل، والتللللي تختلللللف القللللوانين محللللل الدراسللللة فللللي العمللللل، واللللي مللللا يطلللللق عل هللللا الجهللللة املقابلللللة 

تحديدها، وبالرغم من ورود لفلظ ) مكلان العملل( فلي القلانون األردنلي، إال أنله للم يحلدد النقطلة املقابللة 

ملكلللان العمللللل، أملللا القللللانون املصلللري لللللم اشلللر بوضللللوي إللللى لفللللظ )مكلللان العمللللل( كنقطلللة بدايللللة أو نهايللللة 

 ن تحديد النطاق املكاني لطريلق العملل يقتةل ي منلا دراسلة نقطتلي أو طرفلي للطريق، وبناًء على ذلكر ف

 الطريق، وهما مكان العمل والجهة املقابلة له، وهذا يتطلب تقسيم هذا الفرع إلى بندين:

 البند األول : مكان العمل .

انين اعت للر مكللان العمللل النقطللة الرملإسللية، الللذي ينتهللي إليلله طريللق العمللل ويبللدأ منلله فللي جميللع قللو 

الللدول محللل الدراسللة، ويقصللد بلله املكللان الللذي يحللدده صللاحب العمللل، لكللي ينفللذ فيلله العامللل مللا أوكللل 

 
ً
 للمالبل،، (16)إليه بناًء عللى تعليملات صلاحب العملل، وقلد يكلون هلذا املكلان ثابتلا

ً
، كملا للو كلان مصلنعا

 حسللب طبيعللة النشللاق املنهللي 
ً
ال شللركات الصلليانة ، الللذي يمارسلله العامللل مثللل عملل(17)وقلد يكللون متغيللرا

 ملللللا يتوجللللله العملللللال فلللللي هلللللذه الشلللللركات إللللللى املكلللللان اللللللذي تقتضللللليه مصللللل حة 
ً
ومنلللللدويي املبيعلللللات، وغالبلللللا

صللاحب العمللل، وهللو علللى األغلللب مكللان تواجللد عمالمللله وزباملنلله أو إلللى األمللاكن التللي يوجللد ف هللا األعطللال 

عطلللال الهلللاتف  ، إلجلللراء أعملللال مباشلللرة، كلللالفنيين اللللذين اعمللللون فلللي شلللركات الكهربلللاء واالتصلللاالت   أ

 الصيانة.

وينطبق هذا األمر كذلك على األخصامليين، الذين اعملون على إصالي وصيانة األدوات الكهربامليلة 

 في الشركات التي تنت  هذه األدوات .

ممللللا اع لللللي بأنلللله ال اشلللللزرق أن يكللللون مكلللللان العملللللل وزارة أو داملللللرة حكوميلللللة، ويللللرى اللللللبعض بأنللللله ال 

اعللللرف العامللللل مكللللان العمللللل، الللللذي يللللتم إرسللللاله إليلللله مللللن قبللللل جهللللة العمللللل، طاملللللا  اشللللزرق كللللذلك أن

 
ً
، وقد اشزرق القانون األردني أن تكون اإلصابة أثنلاء اللذها  واإليلا  ملن وإللى (18)سإتعرف عليه الحقا
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مكللللان العمللللل، ممللللا اسللللتنت  بلللللأن املشللللرع لللللم يقصللللد بمكللللان العملللللل منطقللللة جغرافيللللة محللللددة، كمقلللللر 

 ألوامللللر صللللاحب امل سسللللة أو 
ً
الشللللركة أو املصللللنع، بللللل هللللو كللللل مكللللان يمللللارس فيلللله العامللللل عمللللله، وفقللللا

، أملللللا املشلللللرع املصلللللري فلللللاعت ر بحكلللللم إصلللللابة العملللللل اإلصلللللابة الناجملللللة علللللن الحلللللادث اللللللذي (19)العملللللل 

يتعللرض للله امللل من عليلله خللالل فزللرة   ذهابلله ملباشلللرة عمللله أو عودتلله منلله  ، ومللن املالحللظ بللأن املشلللرع 

م اشلللر صلللراحة إللللى   مكلللان العملللل  ، باعتبلللار أحلللد طرفلللي الطريلللق اللللذي تمتلللد إليللله الحمايلللة املصلللري لللل

 .(20)بعك، ما ذهب إليه املشرع الفرنس ي 

ويلللرى اللللبعض ملللن الفقللله أن املشلللرع املصلللري اسلللتخدم عبلللارة تتسلللم باملرونلللة فلللي إشلللارته إللللى مكلللان 

، كملا أورد فلي صلياغة اللنص (22)، وقد أظهر القضاء الفرنسل ي مرونلة فلي تحديلد مكلان العملل (21)العمل 

 يتسللم باالتسللاعر فلللم يحصللر مكللان العمللل فللي حللدود ثابتللة ال تقبللل التعللديلر 
ً
 قانونيللا

ً
التشللريعي مفهومللا

 
ً
لسلللطة  فللاعت ر مكللان العمللل كللل مكللان يللتم تنفيللذ امللل من عليلله اللز اماتلله املهنيللة ر حيللث يكللون خاضللعا

 .(23)صاحب العمل في التوجيه والرقابة واإلشراف 

واعت للر الحللادث الللذي تعللرض للله أفللراد الفرقللة املوسلليقية أثنللاء عود هللا مللن املسللري الللذي أدت فيلله 

حفلتهللا حللادث طريللق، واعت للر املسللري هللو مكللان العمللل، كمللا اعت للر املعللرض الللذي كلفللت الشللركة ثالثللة 

 ل
ً
 .(24)لعمل في مقال تطبيق حادث الطريق من عمالها بالذها  إليه مكانا

ويلللرى اللللبعض ملللن الفقللله الفرنسللل ي بلللأن مكلللان تنفيلللذ املهملللة التلللي كللللف بهلللا العاملللل لللله حكلللم مكلللان 

العمللل األصلللي، ومللن ثللم فالحللادث الللذي يقللع أثنللاء االنتقللال إلللى مكللان تنفيللذ املهمللة اعت للر حللادث طريللق 
(25). 

 للعملل، وبلذلك اعت لر الحلادث 
ً
واعت ر القضاء االجتماع النقايي الذي عقد بعد انتهاء اللدوام مكانلا

، وال بللد أن يكللون االنتقللال إلللى مكللان العمللل مللن أجللل (26)الللذي وقللع فللي طريللق العللودة منلله حللادث طريللق 

 ملصللالح اخصللية لالسللتفادة مللن أحكللام الحما
ً
يللة التأمينيللة فللي تنفيللذ االلز امللات املهنيللة، ولللإ، تحقيقللا

 ملقابللللة (27)مواجهلللة أخطلللار الطريلللق 
ً
، فلللال اعت لللر حلللادث طريلللق عملللل، كملللا للللو كلللان املللل من عليللله متوجهلللا

صللديق، أو مللن أجللل الحصللول علللى متعلقللات اخصللية موجللودة فللي مكتبلله، أو لحضللور احتفللال تقيملله 

مللا فيمللا يتعلللق بتحديللد املنشللأة التللي اعمللل بهللا، وغيللر ذلللك مللن األمللور الخاصللة الغيللر متعلقللة بالعمللل، أ

مكلللان العملللل لف لللة العلللاملين عللللى السلللفن وأرصللللفة الشلللحن والتفريللل ، وبلللالرغم ملللن االخلللتالف الفقهللللي 

لتحديلد مكلان العملل، فللاعت ر البحلث علن العملل فللي حكلم مكلان العملل للعللاملين املهنيلين، أملا بالنسللبة 

ار الطريلللق، إال أثنللاء االنتقلللال للعللاملين العرضلليين فلللال تسللري بحقهلللم أحكللام الحمايلللة فللي مواجهلللة أخطلل

بين مكان البحث عن العملر حيث يتلق  العامل عرض االستخدام ومكان العملل، كملا اعت لر فلي حكلم 

مكللان العمللل عيللادة أخصللا ي أمللراض جراحللة العيللون، كللون الحللادث الللذي تعللرض للله امللل من عليلله كللان 
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صلللللابة العملللللل األوللللللىر فلللللاعت رت أثنلللللاء عودتللللله ملللللن مراجعلللللة أخصلللللا ي العيلللللون ملعالجلللللة عينللللله موضلللللوع إ

اإلصلللابة الثانيلللة إصلللابة عملللل بلللاملع   املقصلللود بامللللادة الثانيلللة ملللن قلللانون الضلللمان االجتملللاعي األردنلللي، 

واعتبلللار عيلللادة االختصلللا  بمثابلللة مكلللان العملللل، اللللذي توجللله منللله املللل من عليللله إللللى محلللل إقامتللله بعلللد 

 .(28)االنتهاء من العال  

العمللللل فللللي القللللانون األردنللللي كللللل موقللللع ب مكللللان امللللل من عليلللله أن يقللللوم وعليلللله يمكننللللا اعتبللللار مكللللان 

بممارسلللللة وظيفتللللله أو حرفتللللله فيللللله، ويلللللدخل فلللللي ذللللللك أي وزارة أو دامللللللرة حكوميلللللة أو هي لللللة أو م سسلللللة 

رسلللللمية أو عاملللللة، أو أي شلللللركة أو م سسلللللة أو جمعيللللللة أو مصلللللنع، أو أي الللللخص طبيعلللللي أو اعتبللللللاري 

 أو أكثلللر ملللن األالللخا 
ً
الخاضلللعين ألحكلللام هلللذا القلللانون، وكلللذلك أي الللخص طبيعلللي  اسلللتخدم علللامال

اعمل لحسابه الخا ، كما يدخل فلي مفهلوم ذللك األملاكن التلي يمكلن أن يكللف املل من عليله باللذها  

 للعملللللللل مقلللللللر اجتملللللللاع مقلللللللال، اإلدارة للشلللللللركات 
ً
 ملتطلبلللللللات الوظيفلللللللة، كملللللللا اعلللللللد مكانلللللللا

ً
إل هلللللللا، وفقلللللللا

عملللل لعقلللد االجتماعلللات الخاصللة بأعمالهلللا، والخالصلللة مملللا وامل سسللات، أو أي مكلللان تحلللدده جهللات ال

 أن يتصلف بالثبلات، وملن ثلم ال 
ً
ر فللإ، ضلروريا

ً
، وقلد يكلون متغيلرا

ً
سبق أن محل العمل قد يكلون ثابتلا

بللللد أن يكللللون الللللذها  ملكللللان العمللللل أو العللللودة منلللله أمللللر يتعلللللق بالعمللللل، وبللللدون ذلللللك ال اعت للللر حللللدوث 

 
ً
العتبللار اإلصللابة تسللتحق الحمايللة، فللال بللد لنللا مللن النظللر إلللى العالقللة  اإلصللابة علللى طريللق العمللل كافيللا

 بين االنتقال وتنفيذ االلز امات الناش ة عن عقد العمل وتحقق املخاطر املهنية .

فلل ذا اعت رنللا مكللان العمللل بالتحديللد السللابق أحللد نقطتللي طريللق العملللر فلل ن السلل ال الللذي يطللري 

 عمل ؟ وهذا ما سوف نتناوله في البند الثاني من هذا الفرع .نفسه ما اي النقطة األخرى لطريق ال

 البند الثاني : الجهة املقابلة .

سبق وأن عرفنا طريق العمل بأنه الطريق الذي يصل بين نقطتين األولى مكان العمل، وهو املكلان 

النقطلة  الذي يقصده العاملل لتأديلة العملل، ولكلن هلذا الطريلق كغيلره ملن الطلرق لله نقطتلانر فملا الي

 لالتقللاه الللذي اسلللكه العامللل 
ً
املقابلللة ملكللان العمللل، والتللي ينتهللي عنللدها الطريللق الطبيعللي أو يبللدأ تبعللا

املصلللللا  ؟ وهلللللل تعت لللللر الحلللللوادث التلللللي تقلللللع للمللللل من عليللللله عللللللى هلللللذه الطلللللرق حلللللوادث طريلللللق مشلللللمولة 

 ال ؟ بالحماية املقررة وفًقا للنظام القانوني لتأمين إصابات العمل محل الدراسة أم

تصللللعب اإلجابللللة علللللى هللللذا التسللللالل، بللللل وتختلللللف فللللي قللللوانين الللللدول محللللل الدراسللللةر بإنمللللا نقللللد 

املشلرع الفرنسل ي قلد حلدد الجهلة املقابللة ملكلان العملل فحصلره فلي املسلكن األصللي والثلانوي، وأي مكلان 

العاملللل يقصلللده العاملللل بشلللكل اعتيلللادي ألسلللبا  عاملليلللة، وكلللذلك املكلللان أو املطعلللم اللللذي يتنلللاول فيللله 

 الجهة املقابلة ملكان العمل .(29)طعامه بشكل اعتيادي 
ً
 ، نقد بأن املشرع األردني واملصري قد أغفال
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فللللم يلللتم تحديلللد الجهلللة املقابللللة ملكلللان العملللل فلللي جميلللع التشلللريعات املتالحقلللة فلللي قلللانون الضلللمان 

، أملا (30)إللى مكلان العملل االجتماعي األردني، بالرغم من اشلزراطه وقلوع اإلصلابة خلالل اللذها  واإليلا  

 .(31)التعليمات التنفيذية إلصابات العملر فاعت رت مكان السكن هو الجهة املقابلة ملكان العمل 

كمللا أن اجتهللاد امل سسللة التأمينيللة كللان اعت للر بللأن مقللر اإلقامللة األصلللي للملل من عليلله، هللو بمثابللة 

ل العليللللا، والللللذي ذهللللب للقللللول :   إن الجهللللة املقابلللللة ملكللللان العمللللل، ولكللللن بصللللدور قللللرار محكمللللة  العللللد

اإلصلللابة التلللي يتعلللرض لهلللا املللل من عليللله ) املسلللتدعي (، أثنلللاء توجهللله إللللى مركلللز عملللله فلللي الشلللركة بلللاملع   

( مللن قللانون الضلمان االجتمللاعي األردنللي، التللي ال توجلب أن يكللون االنطللالق إلللى مكللان 1املقصلود باملللادة )

، ويسلتفاد ملن ذللك تأكيلد املبلدأ اللذي قصلده املشلرع فلي امللادة (32)العمل من محل إقامة امل من عليه   

الثانية من القانون، وهو عدم تحديد الجهة املقابلة ملكان العملل بالتحديلد فلي القلانون األردنلي ليف لح 

املجلللال الجتهلللاد امل سسلللة التأمينيلللة واالجتهلللاد القضلللا ي، وبلللذلك يكلللون املشلللرع قلللد وسلللع نطلللاق الحمايلللة 

ملكان العمل التي تقررها نصو  القانون، والتي من املمكن أن ينطللق موهلا املل من عليله  ل جهة املقابلة

باتقاه مكان العمل كمكان إقامته الرملإس ي أو الثلانوي أو ميل ل صلديق لله أو فنلدق، أو حضلوره لعلرس 

اللللة ألحلللد األقلللار  واملبإلللت عنلللدهم، واالنطلللالق إللللى مكلللان العملللل ملللن هلللذا املكلللان، مملللا اع لللي بلللأن لكلللل ح

 ظروفها خاصة .

وهللذا ملللا أخللذت بللله محكمللة العلللدل العليللا فلللي قرارا هللا الالحقلللةر فقللد تطرقلللت ل جهللة املقابللللة ملكلللان 

العملللر فقضللت :   يبللدأ طريللق العمللل بمقللرد مغللادرة العامللل بللا  مي للله، أو أي مكللان  خللر يتواجللد فيلله 

 إلللى العمللل فللي حللين يبللدأ الطريللق مللن العمللل بمقللرد مغللادرة الع
ً
امللل مكللان العمللل، بمع لل  أنلله ال متوجهللا

 .(33)اشزرق أن تكون العودة مباشرة إلى مكان السكن   الداملم أو الثانوي   

فمحكملللة العلللدل العليلللا للللم تسلللتلزم أن تكلللون الجهلللة املقابللللة ميللل ل العاملللل أو مقلللر سلللكنه اللللداملمر 

العمللل، ممللا اع للي بللأن فقللد يكللون أي مكللان يقصللده العامللل للسللياحة أو قضللاء إجللازة، وينطلللق منلله إلللى 

محكملللللة العلللللدل العليلللللا األردنيلللللة أخلللللذت بلللللالتعريف املوسلللللع ل جهلللللة املقابللللللة ملكلللللان العملللللل، مملللللا يحقلللللق 

الحماية للعامل وهو ما ي يده الباحثر ألنه من غير املتصور بلأن يقةل ي العاملل طيللة عملره فلي التنقلل 

 من مي له إلى مكان العمل والعك،

رع األردنلللي للللم يحلللدد الجهلللة املقابللللة ملكلللان العمللللر فلللاعت ر الحلللادث أملللا املشلللرع املصلللري فهلللو كاملشللل

حللادث طريللق بمقلللرد وقوعلله للعامللل فلللي حللال ذهابلله أو عودتللله مللن العمللل دون أي اهتملللام بالجهللة التلللي 

، إال أن األملللر ال يبلللدو بهلللذه السلللهولة، أو عللللى (34)سيقصلللدها بعلللد انتهلللاء العملللل أي عنلللد خروجللله  منللله 

جلاء بلله املشلرع املصلري فللي القلوانين املتالحقلة للتأمينللات االجتماعيلة ابتلداًء مللن  نحلو ملن اإلطللالق اللذي

سلللاري املفعلللول عنلللدما نلللص فلللي  6491لسلللنة  94، وانتهلللاء بالقلللانون رقلللم 6418لسلللنة  131القلللانون رقلللم 
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( فقللرة )ا( مللن القللانون األخيللر علللى أن حللادث الطريللق هللو الللذي يقللع للملل من عليلله خللالل فزللرة 1املللادة )

 به ملباشرة عمله أو عودته منه، وذلك دون تحديد الجهة أو الجهات املقابلة ملكان العمل .ذها

 العتبللار الجهللة املقابلللة ملكللان العمللل اللي ميلل ل (35)وانقسللم الفقلله إزاء ذلللكر فللأظهر الللبعض 
ً
، ميللوال

لعملل ينتهلي العاملر ألنه من الطبيعي أن يبدأ العامل طريقة إلى العملل ملن مي لله، كملا أن طريقله ملن ا

 بالوصول للمي لر حيث استطيع الحصول على الراحة واالستقرار .

وذهب رأي  خر للقول بأن الجهة املقابلة ملكان العمل اي محلل اإلقاملة اللداملم أو امل قلت، خاصلة 

 
ً
، إال أن هللذا االتقللاه الللذي توصللل إليلله (36)وأن املشللرع لللم يحللدد الجهللة املقابلللة، بللل جللاء الللنص مطلقللا

الفقهلللاء، ورغلللم اعتلللداده بمحلللل اإلقاملللة امل قلللت ال يلللرى اللللبعض أنللله يتما للل   ملللن نلللص امللللادة  مقموعلللة

ر ألن هللذا اإلطللالق كمللا يللرى أ،للحا  هللذا الللرأي اسللمت باعتبللار 1)
ً
/ا( مللن القللانون، والللذي جللاء مطلقللا

 كللان املكلللان القلللادم منلله العاملللل أو املتوجلله إليللله فللال يقتصلللر 
ً
عللللى اإلصللابة ناشللل ة عللن حلللادث طريللق أيلللا

 إليللللله 
ً
، ويلللللدخل فلللللي مفهلللللوم الجهلللللة املقابللللللة (37)محلللللل إقامتللللله امل قلللللت أو اللللللداملم القلللللادم منللللله أو متوجهلللللا

بحسللب رأي الفقلله مكللان الفللري الللذي توجلله إليلله امللل من عليللهر فقةلل ي ليلتلله هنللاك وتوجلله مباشللرة مللن 

، (38)النقطتلين  مكان الفري إلى محلل عملله فلي اليلوم التلالير فأصلإب عللى الطريلق الطبيعلي الواصلل بلين

كما اعت ر املطلار الجهلة املقابللة ملكلان العملل، كملا للو أن أحلد العملال قلد قةل   ليلله فلي املطلار بانتظلار 

أحللد أقاربلله وغللادر املطللار إلللى مكللان العمللل مباشللرة، وتعللرض إلصللابة خللالل ذهابلله ملقللر العملللر فيعت للر 

 الحادث الذي تعرض له حادث عمل .  

 بعدم تحديده ل جهة املقابللة ملكلان العملل كونله ويرى البعض بأن املشرع 
ً
 مرنا

ً
املصري اتبع أسلوبا

 كلللان (39)يرملللي إللللى توسللليع نطلللاق الحمايلللة للعاملللل 
ً
، بحيلللث اغطلللي جميلللع حلللوادث الطريلللق التلللي تقلللع، أيلللا

 كلان املكلان اللذي توجلله إليله بعلد انتهاملله ملن العمللل، 
ً
املكلان اللذي توجله منله العاملل ملباشللرة عملله، وأيلا

لرغم ملن سليادة االتقلاه الحللديث اللذي توسلع فلي تحديلد الجهللة املقابللة ملكلان العملل ولفزلرة طويلللة، وبلا

إال أن ظهور رأي جديد اساند أ،حا  االتقاه التقليدي   املفهوم الضليق ل جهلة املقابللة ملكلان العملل 

ملقابلة ملكلان العملل   ال ي يد ما ذهب إليه أ،حا  االتقاه الحديثر ألنه يرى بأن عدم تحديد الجهة ا

 تحديللد الجهللة 
ً
يتعلارض وفحللوى عبلارة الللنصر ألن عبلارة الللنص فللي ظلاهر لفظهللا وفحواهلا توجللب قانونلا

 يقللوم علللى عنصللر االعتيللاد ومللا يقتضلليه مللن ثبللات واسللتقرار 
ً
، وقللد وجللد هللذا الللرأي (40)املقابلللة تحديللدا

لحلللل املناسلللب فلللي تحديلللد الجهلللة ، وذهلللب صلللاحب هلللذا اللللرأي إللللى القلللول بلللأن ا(41)ملللن يلللدافع عنللله بقلللوة 

املقابللللللة هلللللو أن تكللللللون ملللللوطن العامللللللل ومحلللللل إقامتللللللهر ألن أملللللر تحديللللللدها اسلللللاعد علللللللى إعملللللال وفهللللللم 

النصلللو  القانونيلللةر ألنللله بغيلللر ذللللك سلللوف تثيلللر الكثيلللر ملللن الصلللعوبات للللإ، ملللن السلللهولة معالجتهلللا، 

تحديللللللد مفهللللللوم الطريللللللق ولعللللللل أبرزهللللللا تحديللللللد مفللللللاهيم األفكللللللار الرملإسللللللية لفكللللللرة حللللللوادث الطريللللللق ك
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الطبيعللللي والللللزمن الطبيعللللي، باإلضللللافة إللللللى أن عللللدم تحديللللد الجهللللة املقابللللللة سللللي دي إلللللى عللللدم األخلللللذ   

بالتوقف والتخلف واالنحراف   كعوارض من علوارض الطريلق، مملا يل دي إللى فقلدان العملال ل حمايلة 

إلللى التوسللع فللي حمايللة العمللال  القانونيللة فللي بعللض األحللوال، ويللرى الفقيلله أنلله ب تبللاع هللذا الللرأي سللي دي

 من ناحية كونله يل دي إللى إطاللة الطريلق املحيلي بموجلب زيلادة نقلاق التوقلف والتخللف 
ً
 معتدال

ً
توسعا

ر بحيللث ال 
ً
 ،للحيحا

ً
واالنحللراف، وغيللر مسللرف مللن ناحيللة أخللرىر ألنلله سللي دي لتطبيللق القللانون تطبيقللا

الطرقلات التلي يقطعونهلا لقضلاء مصلالحهم تمتد الحماية إلى العمال إال خالل طريق العملل فقل  دون 

 الشخصية     

وإزاء ذللللك ظهللللر اتقلللاه حللللديث وسللل  بللللين االتقلللاهين السللللابقين، واللللذي ملللل داه أن الجهلللة املقابلللللة 

 علللى مللوطن 
ً
 مسللكن امللل من عليلله الللداملم أو امل قللت، إال أنهللا لإسللت قاصللرة داململلا

ً
ملكللان العمللل اللي عللادة

اوز بعللللللد هللللللذه الجهللللللة عللللللن مكللللللان العمللللللل املسللللللافة املعقولللللللة ومسللللللكن امللللللل من عليلللللله بشللللللرق أن ال يتقلللللل

 والطبيعية .

وخالصللة مللا توصللل إليلله صللاحب هللذا الللرأي هللو أن لللإ، كللل جهللة يقصللدها امللل من عليلله بالغللة مللا 

بلغت اي الجهة املقابلة ملكان العمل، كملا يلذهب للذلك أنصلار املفهلوم املوسلع فلي هلذا الصلدد باملقابلل 

 علللى مسللكن امللل من عليلله الللداملم أو امل قللت، كمللا ذهللب فلل ن هللذه الجهللة لللن تكللون 
ً
 وحكللرا

ً
قاصللرة داململلا

لللذلك أنصللار املفهللوم الضلليق، ولكللن اللي كللل جهللة يقصللدها امللل من عليلله شللريطة أن تكللون علللى مسللافة 

 عللن املسللافة بللين مسللكن امللل من عليلله ومقللر عملللهر فلل ذا كانللت املسللافة إلللى املكللان 
ً
معقولللة ال تبعللد كثيللرا

مللل من عليلله تبللل  ضللعف املسللافة بللين مقللر العمللل والسللكن لللم تكللن الجهللة املقابلللة علللى الللذي قصللده ا

الوجللله السلللابق الللي الجهلللة املعقوللللة والطبيعيلللة لوهايلللة طريلللق العلللودة أو بدايلللة طريلللق اللللذها  إللللى مكلللان 

 .(42)العمل، واي مسألة تقديرية يزرك أمر تقديرها ملحكمة املوضوع تنظر في كل حالة على حده 

 ف ننلللا نالحلللظ بأنللله إذا أخلللذنا بلللذراء الفقللله، واللللذي قلللام بتحديلللد الجهلللة املقابللللة بنقطلللة ثابتلللة وأخيلللر 
ً
ا

خللالل ذهللا  وإيللا  امللل من عليلله ملكللان العملللر فلل ن نصللو  القللانون فللي التشللريعيين األردنللي واملصللري 

 واملطلللق يقللري علللى إطالقلله،
ً
 دون األخللذ بهللذه اآلراءر فكللال النصللين جللاء مطلقللا

ً
إذا لللم يقللم  تقللف عاملقللا

، وهذا ما ذهب إليه أغلب الفقهاء، ولو أننا أخذنا بلاآلراء املتفرقلة وتقاهلنلا 
ً
 أو داللة

ً
دليل التقييد نصا

نصللللو  القللللانون سلللليزرتب علللللى ذلللللك التضللللإيق مللللن نطللللاق الحمايللللة املقللللررة فللللي حللللين أن الللللنص الحللللالي 

 كلللان املكلللان اللللذي يقصلللده فلللي
ً
عودتللله ملللن العملللل، كملللا للللو كلللان  اسلللمت بامتلللداد الحمايلللة إللللى العاملللل أيلللا

 إلللى مسلللري أو صللديق أو عيلللادة طبإللب ..... إللل ، وهلللذا مللا أيدتللله محكمللة العللدل العليلللا فللي أغللللب 
ً
متوجهللا

 
ً
قرارا هلللا، وإزاء ذللللك ف نللله فلللي تقلللدير الباحلللث ال يمكلللن األخلللذ بهلللذه األملللور إال بمعيلللار اخصللل ي، أي تبعلللا

 ع .لظروف كل حالة ويزرك أمر تقديرها لقا  ي املوضو 



 

 محمد حفيظ املناصيرد.
 

496 

وأتم لل  علللى املشللرعين األردنللي واملصللري أن اشللرعا بتعللديل نللص املللادة الثانيللة مللن قللانون الضللمان 

/ا( مللن القللانون املصللري للللنص بوضللوي علللى الجهللة املقابلللة ملكللان 1االجتمللاعي األردنللي، وكللذلك املللادة )

إنهللللاء  العمللللل علللللى سللللبيل املثللللال ال الحصللللر مللللع الللللنص علللللى ضللللواب  معينللللة بشللللأن تحديللللدها مللللن أجللللل

الجدل الفقهلي فلي ذللك وحسلم نقلاق الخلالف حولهلا، ولتمتلد حمايلة القلانون إللى العملال بموجلب نلص 

 مللن األردن ومصللر أو االجتهللاد الفقهللي، الللذي 
ً
تشللريعي ال باجتهللاد العللاملين فللي امل سسللة التأمينيللة فللي كللال

 قد يصإب أو يخطئ .

 الجتهللادات القضللاء مللن أجللل
ً
الوصللول، ويشللكل نهللا ي لتحديللد معيللار  كمللا أنلله يزللرك البللا  مفتوحللا

 ملقاصد املشرع في هذا الشأن . 
ً
 واملوجب للتعويض، وفقا

ً
 مكاني نها ي لطريق العمل املحيي تأمينيا

فلللل ذا كللللان النطللللاق املكللللاني للطريللللق يتحللللدد بنقطتللللين أو طرفللللي الطللللرق، واللللي مكللللان العمللللل والجهللللة 

اإلصابة تكون خالل الذها  واإليلا  إللى مكلان العملل، أي املقابلة، وهذا ال يكفي لتحديد الطريقر ألن 

ال بلللد أن يكلللون هنلللاك وقلللت لللللذها  ووقلللت لإليلللا  ملللن مكلللان العملللل، وهلللو ملللا يتعللللق بالنطلللاق الزملللاني 

 للطريق وهو موضوع الفرع الثاني من هذا املطلب .

 النطاق الزماني لطريق العمل: الفرع الثاني

لنقلللللاق التلللللي تعت لللللر أملللللاكن لبدايلللللة ونهايلللللة طريلللللق العملللللل محلللللل عرضلللللنا فلللللي دراسلللللتنا بلللللالفرع األول ا

الحماية التأمينية فلي اللدول محلل الدراسلة، وتحلدثنا بلأن هنلاك اتفلاق شلبه مقملع عليله فلي هلذه اللدول 

علللللى أن مكللللان العمللللل يمثللللل النقطللللة األساسلللليةر بحيللللث ال يمكننللللا االسللللتغناء عوهللللا فللللي الطريللللق املحيللللي 

. 
ً
 وإيابا

ً
 ذهابا

ً
 تأمينيا

مللا تعرضللنا ل جهللة املقابلللة ملكللان العمللل، ورأينللا اخللتالف الللدول محللل الدراسللة فيمللا بيوهللار فرأينللا ك

بلللأن املشللللرع الفرنسللل ي حللللدد هلللذه الجهللللة حصللللرا، واختللللف الفقهللللاء فلللي األردن ومصللللر فلللي تحديللللد الجهللللة 

 املقابلة ملكان العمل عندما سكت كال من املشرعين عن تحديدها .

، للقللول بللأن (43)ء باملعيللار الللذي أخللذ بلله املشللرع األردنللير فللذهب الللبعض ففللي األردن اختلفللت اآلرا

املشللرع أخللذ باملعيللار الزمللاني، ودللليلهم علللى ذلللك أن املشللرع لللم يحللدد إال نقطللة واحللدة لطريللق العمللل، 

والللي مكلللان العمللللل، كملللا اشلللزرطت وقللللوع الحلللادث خلللالل فزللللرة اللللذها  ملباشلللرة العمللللل أو العلللودة منلللله، 

، للقللول بللأن املشللرع األردنللي أخللذ بكللال املعيللاريين فللي تحديللده لحللادث الطريللقر (44)ر وذهللب الللبعض اآلخلل

فهللو أخللذ بمعيلللار زمللاني اسلللتوجب اعتبللار الحلللادث الللذي يقلللع خللالل فزلللرة ذهللا  املللل من عليلله ملباشلللرته 

العمل أو عودته منه حادث طريق، وكذلك معيار مكانير حيث أخلذ بعلين االعتبلار املكلان اللذي ينطللق 

 مللن مكللان العمللل، أمللا بالنسللبة لالجتهللاد منلله 
ً
امللل من عليلله ملباشللرة عمللله، واملكللان الللذي اعللود إليلله إيابللا

 باملعيلللار الزم للللير ألنللله لللللم يحللللدد 
ً
القضلللا ي األردنللللير فملللن املالحللللظ مللللن خلللالل القللللرارات بأنللله أخللللذ أيضللللا
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نطلللللق موهللللا نقطتللللين لطريللللق العملللللر فلللللم يحللللدد نقطللللة محللللددة تقابللللل مكللللان العملللللر فللللاعت ر أي جهللللة ي

 
ً
 .(45)العامل باتقاه مكان العمل اي بداية طريق العمل املحيي تأمينيا

 (46)أما في القانون املصلرير فقلد ذهلب أغللب الفقهلاء 
ً
، للقلول بلأن املشلرع املصلري للم يحلدد نطاقلا

 للطريق، كما ذهب املشرع الفرنسل ي، بلل اكتفل  بالتحديلد الزم لي للطريلقر فقلرر اعتبلار الحلادث 
ً
مكانيا

حللادث طريلللق إذا وقلللع خللالل فزلللرة اللللذها  إللللى العمللل أو العلللودة منللله، وللللم يضللع املشلللرع أي قيلللد يتعللللق 

باملكلللان اللللذي يلللذهب إليللله العاملللل بعلللد مغلللادرة عملللله أو يلللأتي منللله فلللي طريقللله للعملللل، كملللا فعلللل املشلللرع 

 الفرنس ي .

ري يتحلللدث علللن ، ملخالفلللة اللللرأي اللللرا،ح بقلللولهم، بلللالرغم ملللن أن املشلللرع املصللل(47)وذهلللب اللللبعض 

اإلصللابة التللي تقللع للملل من عليلله خللالل فزللرة ذهابلله ملباشللرة العمللل أو العللودة منللهر فلللإ، مع لل  ذلللك أن 

اغفلللل أهميلللة التحديلللد املكلللاني للطريلللقر فلللالطريق كملللا يقلللول أ،لللحا  هلللذا اللللرأي   هلللو فكلللره مكانيلللة ال 

ث نلللص املشلللرع عللللى ضلللرورة زمانيلللة أو عللللى األقللللر فللل ن الفكلللرة املكانيلللة الللي العنصلللر األسا للل ي للللهر حيللل

العنصر املكاني كشلرق إلعملال أحكلام الحمايلة، كملا يتسلاءل الفقيله كيلف سلوهتدي إللى االنحلراف علن 

الطريللق الطبيعللي، إذا قصللرنا مفهللوم الطريللق علللى املعيللار الزم للي، ومللن ثللم كيللف يمكننللا تفسللير كلمللة   

، ففكللرة (48)هللوم مكللاني لهللذا الطريللق الطريللق الطبيعللي   الللواردة فللي نللص القللانون إذا لللم تحمللل علللى مف

الطريللق الطبيعللي تقللوم علللى املعيللار املكللاني قبللل كللل  لل يء، بللالرغم مللن عللدم ورود نللص علللى ذلللكر ألنلله 

 من العبث، وهو ما يقب أن يتيل ه عنله 
ً
أمر مفزرض بدونه يكون النص على التخلف أو االنحراف ضربا

 .(49)الشارع 

 طرفللي الطريللق الللذي ، بللأن املشللرع الفرنسلل ي(50)ويللرى الللبعض 
ً
 تشللريعيا

ً
، وإن كللان قللد حللدد تحديللدا

تمتد إليه الحماية، إال أن الصيغة التي ع ر عوها تتصلف بلاإلطالق ال بالتقييلدر حيلث أردف اللنص عللى 

محلللل اإلقامللللة كطللللرف مقابللللل ملكللللان العمللللل أو أي مكلللان يتوجلللله إليلللله العامللللل بطريقللللة معتللللادة لبواعللللث 

لمطعلللمر فللليالحظ بلللأن املشلللرع الفرنسللل ي قلللد حلللدد الطلللرف اآلخلللر عللللى عاملللللة، وكلللذلك الحلللال بالنسلللبة ل

 املجلللللال مفتوحلللللة الجتهلللللاد القضلللللاء وسللللللطته التقديريلللللة، وبهلللللذا 
ً
سلللللبيل التمثيلللللل وللللللإ، الحصلللللر، تاركلللللا

 التحديد املرن يقزر  القانون الفرنس ي من القانون املصري.

عيلللار الزم لللي أنهملللا للللم يحلللددا ويتبلللين لنلللا ملللن موقلللف املشلللرعين املصلللري واألردنلللي نتيقلللة العتنلللاق امل

بدايلللة أو نهايلللة الطريلللق إال ملللن طلللرف واحلللد، وهلللو مكلللان العملللل أملللا الطلللرف اآلخلللرر فقلللد تركلللاه ملللن دون 

تحديللد، وإنمللا اعتمللدا علللى الللزمن الللذي يقطللع خالللله العامللل الطريللق إلللى مكللان العمللل، وقللد أدى هللذا 

يللق العمللل، لظهللور االخللتالف فللي وجهللات املوقللف مللن قبللل املشللرعين فللي عللدم تحديللد الجانللب اآلخللر لطر 

 النظر بين الفقهاء كما الحظنا .
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وإذا كللللان الطريلللللق اللللللذي يلللللرب  بلللللين نقلللللاق بدايتلللله ونهايتللللله وصلللللفة املشلللللرع املصلللللري بأنللللله   الطريلللللق 

الطبيعللي  ، نالحللظ بللأن املشللرع الفرنسلل ي واألردنللي لللم يصللفاه بللأي وصللف، إال أن التعليمللات التنفيذيللة 

، (51)/د( ، قللللد اسللللتقرا الفقلللله 0ل فللللي القللللانون األردنللللي قللللد تطرقللللت للللله فللللي املللللادة )لتللللأمين إصللللابات العملللل

، عللللللى للللللزوم اتصلللللاف طريلللللق العملللللل بهلللللذه الصلللللفة، وهلللللذا ملللللا ذهلللللب إليللللله االجتهلللللاد (52)والقضللللاء األردنلللللي 

، وهللو األمللر الللذي يتطلللب منللا أن نتعللرض للله فللي بنللد أول فللي هللذا الفللرع، ولكللن (53)القضللا ي فللي الفرنسلل ي 

د حصللول اإلصللابة علللى الطريللق بللين النقطتللين مللن النقللاق املحللددة كأمللاكن لبدايتلله ونهايتلله لللإ، بمقللر 

تعت للر إصللابة طريللق واجبللة التعللويض، وإنمللا واجللب أن يكلللون وقللوع هللذه اإلصللابة فللي وقللت يتناسللب ملللع 

رض بداية العمل أو نهايته، وخالل الفزرة العادية املطلوبة لقطعه، وهو األمر الذي يتطللب منلا أن نتعل

 له في البند الثاني .

وبناًء على ذلكر ف ن دراستنا لهذا الفرع تستوجب منا التعلرض للطريلق الطبيعلي للعملل، والوقلت 

، وذلك في بندين مستقلين على النحو التالي :
ً
 وإيابا

ً
 املناسب لقطع طريق العمل الطبيعي ذهابا

 البند األول : الطريق الطبيعي للعمل .

 للللللم اعلللللرف القلللللانون 
ً
 محلللللددا

ً
األردنلللللي وال قلللللوانين اللللللدول محلللللل الدراسلللللة الطريلللللق الطبيعلللللي تعريفلللللا

، ولكنلللله متعللللدد قابللللل 
ً
 أو ثابتللللا

ً
لصللللعوبة وضللللع مثللللل هللللذا التعريللللفر ألن الطريللللق الطبيعللللي لللللإ، واحللللدا

 لظللللروف الحالللللة، ومللللا 
ً
للتغيللللر، كمللللا أنلللله يختلللللف مللللن عامللللل آلخللللر، ويختلللللف بصللللدد ذات العامللللل، وفقللللا

 يوم وقوع الحادث بالذات . أحاق بها من مالبسات

وإزاء هلللللذا السلللللكوت فقلللللد حلللللاول اللللللبعض ملللللن الفقللللله االجتهلللللاد للوصلللللول إللللللى تعريلللللف محلللللدد لهلللللذا 

الطريللللقر فعرفلللله الللللبعض بأنلللله الطريللللق الطبيعللللي أو املعقللللول الللللذي اسلللللكه الرجللللل العللللادي أي الطريللللق 

لإلنسللان العللادي، وهلللو ، وعرفلله الللبعض بأنلله الطريللق املعتللاد أو املللألوف (54)القصللير السللهل الللرخيص 

، ويلللرى الللللبعض بلللأن الطريلللق الطبيعلللي هللللو الطريلللق اللللذي اسللللكه الرجللللل (55)الطريلللق األسلللهل واألقصلللر

 
ً
، وعرفلله الللبعض بأنلله (56)العللادي، إذا مللا أراد الللذها  إلللى عمللله، ويكللون هللذا الطريللق أقللل الطللرق طللوال

د بهلللا العامللللل املصللللا ، أي الطريلللق الللللذي اسللللكه الرجللللل املعتللللاد وللللو وجللللد فلللي نفلللل، الظللللروف التلللي وجلللل

 
ً
، يتضلح لنلا بلأن الطريلق اللذي يحميله القلانون (57)الطريق األقر  واألكثر سرعة وسهوله واألقلل خطلرا

 هللللو ذلللللك الطريللللق الللللذي يقطعلللله امللللل من عليلللله بللللين نقطتللللين أو أكثللللر مللللن النقللللاق التللللي حللللدد ها 
ً
تأمينيللللا

طعله العاملل   املل من عليله  فلي اللزمن املناسلب القوانين التلي تأخلذ باملعيلار املكلاني، أو الطريلق اللذي يق

 بالنسبة لقوانين الدول التي أخذت باملعيار الزماني .

، إال أنللللله غيلللللر كلللللافي فلللللي ذاتللللله السلللللتحقاق الحمايلللللة 
ً
 ضلللللروريا

ً
فتحديلللللد طرفلللللي الطريلللللق وإن كلللللان أملللللرا

تعلدد، يقلب أن التأمينيةر فسواًء اتصف وجود كل من مكان العملل والجهلة املقابللة لله بالوحلدة أم بال
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يتصللللللف الطريللللللق بيوهمللللللا بخصللللللاملص محللللللددة أجملهللللللا املشللللللرع املصللللللري بللللللالتعبير عوهللللللا بفكللللللرة الطريللللللق 

الطبيعي، وأولى لها الفقه والقضاء الفرنس ي عناية خاصة بها، ولم يخالف الفقله والقضلاء األردنلي هلذا 

 النملج، وإنما واكبه وانته  إليه .  

طبيعلللي، إذا للللم يكلللن هنلللاك سلللوى طريلللق واحلللد إللللى مكلللان فالصلللعوبة ال تثلللور فلللي تحديلللد الطريلللق ال

العمللل والعللودة منللهر ألنلله يقللب علللى العامللل سلللوك هللذا الطريللق فللي حللال الللذها  والعللودة، مهمللا كللان 

طوله أو مهما كانت املخلاطر املالزملة لهلذا  الطريلق، ولكلن املسلألة تلدق فلي حاللة وجلود علدة طلرق تل دي 

 وخطللورةر فمللن إلللى مكللان العمللل والعللودة منلله تختللل
ً
 وسللهولة وصللعوبة وأمنللا

ً
 وقصللرا

ً
ف فيمللا بيوهللا طللوال

بللين هللذه الطللرق نحللدد الطريللق الطبيعللي الللذي يقللب علللى العامللل أن اسلللكه حتلل  اعت للر الحللادث الللذي 

، وهلذا مللا يل دي بنللا أن نطلري التسللالل التلالي، مللا هلو املعيللار اللذي ي خللذ بلله (58)تعلرض للله حلادث طريللق 

 بيعي ؟لتحديد هذا الطريق الط

 أو (59)ذهلللب اللللبعض ملللن الفقللله الفرنسللل ي 
ً
، بللللالقول أن الطريلللق الطبيعلللي هلللو الطريلللق األقلللل طللللوال

 أو األكثلللر اختصلللاًرا، كملللا أطللللق عليللله اللللبعض ملللن أنصلللار نفللل، اللللرأي مصلللط ح الطريلللق 
ً
األكثلللر قصلللرا

األكثر مباشرة باعتبار الخطر املباشر هو أقصر الطرق بلين نقطتلين، ويسلتند أنصلار هلذا اللرأي بلذلك 

ر فيكلللون هلللو الطريلللق الطبيعلللي إللللى القلللول بلللأن الطريلللق األقلللل مسللل
ً
افة هلللو الطريلللق األكثلللر سلللهولة ويسلللرا

 .(60)بنظرهم 

وإزاء عللللدم تحقيللللق املعيللللار السللللابق كمعيللللار مميلللل  لتحديللللد الطريللللق الطبيعللللي، ذهللللب بعللللض الفقلللله 

 لهذا املعيار الطريلق بأنله األقلل خطلورة (61)الفرنس ي 
ً
، لتب ي معياري مركبي للطريق الطبيعي يتحدد وفقا

 مللع فكللرة التللأمين مللن املخللاطرر ألن واألكثللر ر 
ً
احللة، وهللو مللا اسللتقر عليلله القضللاء باعتبللاره األكثللر توافقللا

  هلدف إللى حمايلة املل من عليله ضلد خطلر ملا وهلو خطلر الطريلق، للذلك 
ً
التأمين حت  وللو كلان اجتماعيلا

وحلده هلو ف ن قانون التأمين االجتملاعي للن يقبلل إال بحمايلة الطريلق األقلل خطلورة، والطريلق السلابق 

 .(62)الطريق الطبيعي املشمول بالحماية التأمينية 

، ذهللللب رأي وسللللايره فيلللله أغلللللب الفقهللللاء إلللللى أن معيللللار تحديللللد الطريللللق (64)، ومصللللر (63)وفللللي األردن 

الطبيعللللي هللللو معيللللار موضللللوعي ال اخصلللل ير بحيللللث يمكننللللا القللللول بللللأن الطريللللق الطبيعللللي هللللو الطريللللق 

ن اسلللكه خللالل فزللرة الللذها  ملباشللرة عمللله والعللودة منلله، املللألوف الللذي يقللب علللى اإلنسللان العللادي أ

، فللل ذا كانلللت الطلللرق طبيعيلللة 
ً
والطريلللق الطبيعلللي فلللي هلللذا املع للل  هلللو أسلللهل الطلللرق وأقربهلللا وأقلهلللا خطلللرا

 
ً
بحسللب هللذا املعيللارر فلل ن للعامللل الحريللة فللي اختيللار أي طريللق موهللا، ويعت للر سلللوكه لهللذا الطريللق سلللوكا

ن اغيللللر هللللذا الطريللللق ويسللللتبدله بطريللللق  خللللر فللللي أي وقللللت، وال يكللللون لهللللذا للطريللللق الطبيعللللي وللعامللللل أ

االسللتبدال أي تللأثير علللى الصللفة الطبيعيللة للطريللق الللذي اختللاره، طاملللا أن هللذا الطريللق الجديللد اعت للر 
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ً
 طبيعيلللا

ً
، فللل ذا اعتلللاد العاملللل سللللوك طريلللق معلللين لللللذها  ملباشلللرة عملللله والعلللودة منلللهر فلللال (65)طريقلللا

 ملجللرد االعتيللادر فسلللوك العامللل لطريللق  خللر لللم اسلللكه مللن قبللل ال يمكللن اعتبللار هلل
ً
ذا الطريللق طبيعيللا

 عن الطريق الطبيعي، طاملا هنالك عدة طرق للذها  والعودة وكلها تعت ر طبيعية
ً
 اعت ر انحرافا

وكلللذلك فلللال ع لللرة فلللي تحديلللد الطريلللق الطبيعلللي بواسلللطة النقلللل، أو وسللليلة املوصلللالت لللللذها  إللللى 

لعللللودة منلللله، وبالتللللالي فالعامللللل مخيللللر باسللللتعمال الوسلللليلة التللللي تناسللللبه كمللللا اشللللاء، سلللليارته العمللللل أو ا

الخاصلللة أو أي نلللوع ملللن أنلللواع املواصلللالت ) البلللا ، التاكسللل ي، دراجلللة ناريلللة أو هوامليلللة، مزلللرو األنفلللاق، 

لجللأ  تللوك تللوك، الزللرام .... إللل  ( ، بشللرق أن ال يكللون العامللل قللد اسللتخدم وسلليلة غيللر مألوفللة، كمللا لللو

السلتخدام قطللار بضلاعة ممنللوع أن اسللتعمله فلي الركللو  مللن أجلل الوصللول إلللى مكلان عمللله، أو اجتيللاز 

 ملن السلير عللى جسلر املشلاة أو ركلو  ) معديلة 
ً
 بلدال

ً
نهر أو ممر ما ير فيعمد العامل إلى عبوره سلباحة

طريلق الطبيعلي  ، بحيلث ، كما ال يمكننلا القلول بلأن هنلاك طريلق نملوذجي واحلد اعت لر   ال(66)( الجتيازه 

 
ً
 غيرهر ف نه يخر  عن نطاق الحماية املقررة قانونا

ً
 .(67)لو سلك العامل طريقا

 في تعريف الطريق الطبيعير فذهب بالقول بما أن الطريق الطبيعلي هلو 
ً
وقد أظهر البعض تشددا

لعاملللل الطريلللق امللللألوف علللادة للكافلللة، وفلللي خصلللو  اللللذها  للعملللل والعلللودة منللله يكلللون بلللين مسلللكن ا

 ومكان العملر فهذا هو الطريق الطبيعي بالنسبة للعامل

،  خلر وسللايره اللبعض ملن الفقهللاء إللى القلول بوجللو  األخلذ باملعيلاريين الشخصلل ي (68)ويلذهب رأي 

واملوضللوعي، وهللو الللرأي الللذي ن يللدهر بحيللث ينظللر إلللى ظللروف كللل عامللل علللى حللدهر فللال يقللب االكتفللاء 

اللذي يوجلد فلي نفل، ظلروف الشلخص، بلل ال بلد ملن االعتلداد بطبلع بالبحث عن مسلك الرجلل املعتلاد 

 غيللللر مطروقللللةر 
ً
الشللللخص، مللللن حيللللث تحمللللله االنتظللللار فللللي ازدحللللام املللللرور، أو الخشللللية أن يطللللرق سللللبال

ر فللال يقللب 
ً
 فللي ظللل الظللروف املوضللوعية والشخصللية معللا

ً
فللالطريق الطبيعللي يتوجللب أن يكللون مناسللبا

 إهمال الظروف الشخصلية للعاملل، كملا ي
ً
حلدث عنلد تحديلد معيلار الرجلل املعتلادر فملن اسللك طريقلا

 مللن 
ً
 أقصللر طللوال

ً
 ،للحراويا

ً
 وال اسلللك طريقللا

ً
بلله أاللجار وحللداملق وزهللور تللريت أعصللابه، أو أقللل ازدحامللا

 األول يقب أن اعت ر على الطريق الطبيعي .

نله تقلاوز عللى وذهب جانب من الفقه إلى انتقاد معيار الرجلل املعتلاد لتحديلد الطريلق الطبيعلير أل 

املطلو ر ألن مسلك الرجل املعتاد لإ، هو الذي يحلدد الطريلق الطبيعلي، ولكلن هلذا األخيلر هلو اللذي 

يحللدد مسلللك الرجلللل املعتللادر ألن تحديلللد الطريللق الطبيعلللي هللو أمللر سلللابق علللى سللللوك الرجللل املعتلللاد، 

 ملسلللك الرجللل املع
ً
تللاد، ولللإ، هللو الللذي وسلللوك العامللل لهللذا الطريللق هللو الللذي يقعللل مسلللكه موافقللا

يضفي على الطريق صفة الطبيعيةر ألن هذه الصفة ثابتة بلالفرض قبلل أن يقطلع الطريلق، بلل الي ملن 
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دعتللله إللللى اختيلللاره، وملللا كلللان وصلللف مسللللكه بأنللله موافلللق ملسللللك الرجلللل املعتلللاد إال الختيلللاره قطلللع هلللذا 

 .(69)الطريق الطبيعي 

والطريللللق الللللذي يحميلللله القللللانون ال يقتصللللر علللللى الشللللوارع العامللللة، بللللل اشللللمل الطرقللللات الجانبيللللة 

، والطريللق الطبيعللي هللو طريللق العملللر فللال (70)واململرات واألنفللاق، طاملللا كانللت ضللرورية ومكمللله للطريللق 

لك يكفللي أن اسلللك العامللل الطريللق الواقللع بللين مكللان العمللل واملكللان الللذي يقلليم فيلله، بللل يقللب أن اسلل

هذا الطريق من أجل أداء عمللهر فل ذا كلان تواجلده ملن أجلل املصلالح الشخصلية بكافلة أحوالهلا كزيلارة 

صديق أو قريب .... إل ر فال يمكن أن اعت ر الحادث في مثل هذه الحاالت السابقة حلادث طريلق عمللر 

 ا  منه .ألن الحماية للطريق الطبيعي لإست مقردة لذا ها، ولكن بقصد الذها  للعمل واإلي

من املالحظ بأن الفقه والقضاء الفرنسيين قد استقرا عند تحديدهما للطريق الطبيعي عللى علدة 

ضواب ، وأخلذ بهلا الفقله والقضلاء فلي كلل ملن مصلر واألردن وال نقلد ثملة اخلتالفي فلي هلذا الشلأن، وملن 

 :(71)بين هذه الضواب  ما يلي 

 الطبيعي .البند الثاني : الزمن املناسب لقطع طريق العمل 

ال يكفللي أن تقللع اإلصللابة فللي الطريللق الطبيعللي للللذها  والعللودة، بللل يقتةلل ي أن تقللع خللالل الوقللت 

الطبيعي للطريق، أي خالل الوقت اللذي يفزلرض أن العاملل يلذهب أثنلاءه إللى عملله ويعلود منلهر بحيلث 

وتقلللللدير اللللللزمن يتناسلللللب ملللللع اللللللزمن املحلللللدد لبدايلللللة ونهايلللللة العملللللل ملللللع مراعلللللاة امللللللدة الالزملللللة لقطعللللله، 

املناسب لقطع الطريلق تخلتص بله الجهلة التلي تنظلر ب صلابة عملل، حسلب ظلروف كلل حاللة عللى حلدة، 

كما أنها تخضع لرقابة قا  ي املوضوع، ومن املالحلظ بلأن املشلرعين األردنلي واملصلري للم ينصلا صلراحة 

 بالحمايلللة التأمينيلللة،
ً
بلللالرغم ملللن أنهملللا  عللللى اشلللزراق وقلللوع الحلللادث فلللي وقلللت معلللين حتللل  يكلللون مشلللموال

أخللللذا باملعيللللار الزم للللي وحللللده كمعيللللار لحللللادث الطريللللق، وهللللو وقللللوع اإلصللللابة خللللالل الللللذها  املباشللللر أو 

، وعلللللى هللللذا األسللللاس فلللل ن كللللل إصللللابة تقللللع للعامللللل خللللالل الفزللللرة التللللي يللللذهب ف هللللا (72)العللللودة املباشللللرة 

رة تسللللي  الوقللللت الطبيعللللي العامللللل إلللللى عمللللله أو اعللللود ف هللللا مللللن عمللللله تعت للللر إصللللابة طريللللق، وهللللذه الفزلللل

الللللذي  للطريلللق ، أو الوقللللت املعتللللاد  أي الوقلللت العللللادي للطريقللللأو الوقللللت املعقلللول ، أو الوقللللت املناسللللب

وبنللاًء  اسللبق ابتللداء العمللل أو الللذي يلللي انتهللاءه، وهللو األمللر الللذي ين للحب علللى القللانون الفرنسلل ي كللذلك

 للوصللول علللى ذلللك فلل ذا وقللع الحللادث للعامللل قبللل بللدء العمللل بوقللت طو 
ً
يللل ال يحتاجلله الشللخص عللادة

إلللى مكللان العمللل أو وقللع للله الحللادث بعللد االنتهللاء مللن العمللل بوقللت طويللل يزيللد عللن الوقللت املعتللاد، فلل ن 

ر ألنلله يكللون قللد وقللع فللي وقللت غيللر الوقللت الطبيعللي للطريللق، كمللا هللو (73)الحللادث ال اعت للر إصللابة طريللق 

 لقضلللللاء بعلللللض األشلللللغال الحلللللال بالنسلللللبة للعاملللللل اللللللذي يخلللللر  ملللللن مي لللللله فلللللي ا
ً
لسلللللاعة الثامنلللللة صلللللباحا

الخاصلة والللذها  بعللد ذلللك لحضللور مبللاراة، ويعللد ذلللك يلذهب إلللى عمللله الللذي يبللدأ فللي السللاعة الثالثللة 
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من بعد الظهرر فال تعت ر إصابة طريق اإلصابة التلي تحلدث لله، وتعت لر مواعيلد بلدء العملل وانتهاملله الي 

اللللذي اسلللتغرقه االنتقلللال إللللى مكلللان العملللل والعلللودة منللله  العنصلللر األسا للل ي لتحديلللد الوقلللت الطبيعلللي،
، ويتم تحديد مواعيد بداية العمل ونهايلة العملل فلي اللوزارة أو امل سسلة أو الشلركة، بموجلب نظلام (74)

 ألحكللللام القللللانون حتللللل  يمكننللللا معرفللللة الوقلللللت 
ً
داخلللللي أو تعليمللللات تصللللدر علللللن الجهللللة املختصللللة، وفقلللللا

 مللن مكللان العمللل أو إليلله، طاملللا املناسللب، الللذي يقللب علللى العامللل 
ً
 أو إيابللا

ً
أن يقتللاز فيلله الطريللق ذهابللا

. 
ً
 لم يحدد كال املشرعين األردني واملصري الجهة املقابلة ملكان العمل، كما مر معنا سابقا

، (75)ويللرى الللبعض  واملقصللود بمواعيللد العمللل اللي املواعيللد الخاصللة بلله يللوم وقللوع الحللادث بالللذات

عللي لطريللق العمللل يتوقللف علللى مواعيللد العمللل الخاصللة بكللل عامللل علللى حللدهر أن تحديللد الوقللت الطبي

فالبعض يبدأ العمل في الصباي، واللبعض اآلخلر فلي الظهلر أو املسلاء .... وهكلذا، كملا قلد تكلون مواعيلد 

العملللل غيلللر محلللدده بطريقلللة ثابتلللة، كملللا هلللو الحلللال بالنسلللبة لرلسلللاء العملللال أو امللللديرين، واللللذين لهلللم 

هم حللق مراقبللة ومفاج للة العمللال فللي كافللة األوقللات، أو التوجلله إلللى أي مكللان مللن أمللاكن بمقتةلل ي وظللاملف

العمللل املختلفللةر لللذلك فلل ن مواعيللد العمللل لإسللت بالعنصللر األسا لل ي لتحديللد وقللت ابتللداًء الطريللق، 

ألنلللله يوجللللد العديللللد مللللن الظللللروف الداخليللللة الخاصللللة بالعامللللل، وكللللذلك الظللللروف الخارجيللللة املحيطللللة 

علللللى الللللزمن املطلللللو  لقطللللع الطريللللق، كمللللا تلللل ثر علللللى وقللللت ابتللللداء الطريللللقر لللللذلك فلللل ن  تلللل ثر بللللالطريق

الطريللق الواحللد يمكللن أن يقطللع فللي أوقللات مختلفللة حسللب العوامللل اإلنسللانية للشللخصر حيللث أثبتللت 

( مللن الحلوادث مللن حيلث السللن والقلدرة الجسللدية %43الدراسلات أن العامللل اإلنسلاني اسللبب حلوالي )

   وغيرها

الللبعض يللرى بللأن تحديللد وقللت ابتللداء الطريللق مسللألة واقللع، علللى القا لل ي أن يللدخل فللي لللذلك فلل ن 

نطاق التقدير كل عناصر الواقع املوضوعية الخاصة بلالطريق، والشخصلية املرتبطلة بقلدرات العاملل 
، وكللللذلك املقللللدرة املاليللللة، والتللللي تللللتحكم بوسلللليلة املواصللللالت املسللللتعملة فللللي نقللللل العامللللل، وال يكفللللي (76)

ادث الطريق خالل زمن يتناسب مع موعد بدء العملل أو االنتهلاء منله، وضلمن اللزمن االعتيلادي وقوع ح

الجتيلللللاز الطريلللللق الطبيعلللللي، وإنملللللا ينبملللللي عللللللى العاملللللل أن يقلللللوم باجتيلللللاز هلللللذا الطريلللللق بقصلللللد القيلللللام 

إليلا  بالعمل، مما يتطلب منا توضيت املقصود بفزرة ذهلا  املل من عليله ملباشلرة العملل، وبدايلة فزلرة ا

من مكان العمل إلى محل اإلقامة، بقي علينا أن نحدد فزلرة ذهلا  املل من عليله ملباشلرة العملل، وبدايلة 

 فزرة العودة من مكان العمل إلى محل إقامته .  

 : فترة ذهاب املؤمن عليه ملكان العمل .
ً
 أوال

 نالحظ بأن فزرة ذها  امل من عليه ملباشرة العمل تبدأ من ال حظة التي اغادر ف ها با  مسكنه، 
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 لللذلك اعت للر الحللادث الللذي يتعللرض 
ً
إذا اعت للر املسللكن هللو نقطللة االنطللالق ملكللان العمللل، وتطبيقللا

 ملباشرة العمل حادث 
ً
 طريق .إليه امل من عليه على در  املي ل بعد مغادرته با  املي ل متقها

، أملا إذا كلان العاملل اسلكن فلي (77)وهذا ما أكدتله محكملة العلدل العليلا األردنيلة فلي إحلدى قرارا هلا 

شللقة مللن بنايلله، فطريللق العمللل الطبيعللي يبللدأ بعللد اجتيللاز بللا  الشللقة التللي اسللكوهار بحيللث إذا أصللإب 

الللذي يصللإبه فللي  أثنللاء اسللتخدامه للمصللعد أو علللى سلللم العمللارة اعت للر حللادث، ويعت للر كللذلك الحللادث

، فلل ذا وقللع (78)حديقللة الفلليال أثنللاء خروجلله بحكللم إصللابة طريللق عمللل، إذا كللان اسللكن فللي فلليال مسللتقلة 

الحلللادث فلللي نفللل، املكلللان املتواجلللد فيللله العاملللل، وقبلللل أن اغلللادره فلللال اعت لللر ذللللك حلللادث طريلللق، وإنملللا 

 يخضع للقواعد العامة في املس ولية املدنية 
ً
 عاديا

ً
 .  (79)حادثا

اعت لر الحللادث اللذي يتعلرض للله املل من عليله جللراء األعملال التحضليرية لالنتقللال ملكلان العمللل كملا 

بمثابلللة إصلللابة عملللل، كملللا للللو ذهلللب املللل من عليللله إللللى كلللرا  مي لللله ألخلللذ سللليارته، وقلللام بتشلللغيل السللليارة 

لغايللللة االنتقللللال ملكللللان العمللللل، وخللللالل البحللللث عللللن عطللللل فللللي سلللليارته أصللللإبت أصللللابع اليللللد مللللن مروحللللة 

ملحلللرك فبزلللرتر فيعت لللر هلللذا الحلللادث إصلللابة عمللللر ألن املللل من عليللله للللوال العملللل مللللا قلللام بهلللذه األعملللال ا

 .(80)التحضيرية 

والسلل ال الللذي يطللري نفسلله مللاذا لللو أن أحللد السللاملقين، والللذي اعمللل علللى إحللدى الحللافالت لنقللل 

رضلللت لللله الحافلللللة العملللال قلللد تعطللللت الحافلللللة التلللي يقودهلللا، وقللللام بمحاوللللة إصلللالي العطلللل الللللذي تع

إليصلال العملال فلي املوعلد املحلدد للعملل، وأثنلاء قيامله ب صلالي العطلل تعلرض إلصلابة، هلل تعت لر مثللل 

 هذه اإلصابة إصابة عمل موجبة للضمان ؟ 

كما تعت ر إصابة طريق عمل، اإلصابة التي يتعرض لها العامل في حلال تلم تكليفله بالعملل ملن قبلل 

ام الرسيير فاعت ر حادث طريق اإلصلابة التلي تعلرض لهلا املل من عليله صاحب العمل خار  أوقات الدو 

أثنلللاء توجهللله إللللى موقلللع العملللل بعلللد اللللدوام الرسلللليير حيلللث إنللله عضلللو فلللي ال جنلللة املشلللكلة ملتابعلللة حللللل 

 على املعدات واألجهزة االلكزرونية الصناعية 1333مشكلة عام 

الللذي اعت للر مللن النقللاق التللي ينطلللق موهللا  كمللا أننللا مللن املمكللن أن ن حللق بمكللان إقامللة امللل من عليلله

 
ً
امللل من عليلله ملباشللرة العمللل مكللان إقامتلله الثللانوير فلل ذا كللان امللل من عليلله اسللكن مدينللة العقبللة سللكنا

 مع عامللته، ويعمل لدى صاحب العمل داخل حدود هلذه املدينلة، ولكنله يلذهب فلي نهايلة األسلبوع 
ً
داملما

ر ف ذا تعرض لحلادث طريلق، وهلو فلي طريلق ذهابله إللى مدينلة لقضاء عطلته مع والديه في مدينة السل 

 مكللللان عملللللهر فيعت للللر 
ً
السللللل  مللللن مدينللللة العقبللللة أو العكلللل، عنللللد عودتلللله مللللن مدينللللة السللللل  قاصللللدا

 ألحكلام قلانون الضلمان االجتملاعي، ملا دام مكلان إقامتله الثلانوي ملع والديله 
ً
الحادث إصابة عمل، وفقلا

 بالنسبة للم من عليهفي مدينة السل  يكتسب صفه ثابتة 
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فطريق العمل يبدأ باجتياز با  املي ل، وينتهي باجتياز الحد الخا  بحزام الشلركة، وللإ، الحلد 

الخللا  بمكللان العمللل أو املكتللب أو ورشللة العمللل، فكللل إصللابة يتعللرض لهللا العامللل فللي حللزام الشللركة، 

تلديره لجنللة الشلركة، فهللذه عللى سللبيل املثلال فللي املكلان املخصللص لوقلوف السلليارات أو املقصلف الللذي 

الحلللاالت ينطبلللق عل هلللا وصلللف إصلللابة العملللل، وذللللك بحكلللم سللللطة ر  العملللل عللللى الشلللركة وم حقا هلللا 
  -، هلللذا بالنسللللبة لفزلللرة ذهللللا  املللل من عليلللله للعمللللل، (81)

ً
بللللأن وقلللت ابتللللداء الطريللللق  –كملللا أشللللرنا سلللابقا

 بمواعيللد العمللل، سللواًء عنللد الحضللور أو املغللادرة أي 
ً
وقللت ابتللداء وانتهللاء العملللر فيقللب يللرتب  أساسللا

أن يقلللع الحلللادث فلللي حلللدود الوقلللت املعقلللول ملواعيلللد العملللل، ولكلللن ذللللك ال اع لللي أن يبلللدأ الطريلللق قبلللل 

 الوقت الذي استغرق قطعه بالتحديد.

 لألمان في الطريق، أي أن ينطلق ملكان العملل فلي وقلت 
ً
من املقبول أن اعطي العامل لنفسه هامشا

 علن املوعلد املحلدد مناسب لكي يصل ملك
ً
ان العمل في الوقت املحددر ف ذا خر  العامل من مي له مبكلرا

لبللللدء العمللللل، بسللللبب سللللوء حالللللة سلللليارته القديمللللة التللللي اسللللتعملها فللللي الللللذها  إلللللى عملللللهر فقللللد ذهللللب 

الغالللب مللن الفقللله وهللو ملللا ن يللده إلللى اعتبلللار الحللادث التلللي يتعللرض للله عللللى طريللق العملللل إصللابة طريلللق 

 اعللللود ألسللللبا  أخللللرى، كتفللللادي (82)يض موجبلللله للتعللللو 
ً
، وقللللد يكللللون ذهللللا  امللللل من عليلللله للعمللللل مبكللللرا

االزدحللام الللذي يكللون فللي سللاعات الصللباي كللون الجميللع يتوجلله للعمللل فللي نفلل، الوقللت، وقللد يكللون هللذا 

العاملللللل ال توجلللللد عنلللللده سللللليارة خاصلللللة، ويضلللللطر السلللللتعمال وسللللليلة نقلللللل عموميلللللة للوصلللللول بالوقلللللت 

وال الجوية في ذلك اليوم، كملا ال يمنلع اعتبلار الحلادث حلادث طريلق عملل، إذا املحدد/ أو صعوبة األح

بدأ العامل الطريلق فلي وقلت متلأخر علن وقلت بلدء العملل، إذا كلان قلد حصلل عللى إذن صلاحب العملألو 

 فلأي  ،بدون إذن صاحب العمل أو الرملإ، املباشر، إذا كان النظام الداخلي اسمت لله بهلذا التلأخير 
ً
إذا

ر فالتللأخير الفعلللي للعامللل ال يحرملله مللن الحمايللة التأمينيللة، طاملللا أشللارت تللأخير ال
ً
 بللد وأن يكللون م للررا

 ألداء عمللله وقللت وقللوع الحللادث للله، فوقللوع الحللادث قبللل موعللد بللدء 
ً
الظللروف علللى توجلله العامللل فعللال

  العامللل العملل بللزمن طويللل علللى الوقللت املعتلاد اعللد قرينللة قانونيللة علللى أن الحلادث لللم يقللع أثنللاء ذهللا

ملكللان العمللل، إال أنهللا قرينللة بسلليطة للملل من عليلله املصللا  إثبللات عكسللها بت ريللر سللبب ذهابلله إلللى مكللان 

، ويمكننللللا القللللول أن تللللأخر العامللللل عللللن ميعللللاد بللللدء العمللللل ال اعللللدو إال مخالفللللة تسللللتحق 
ً
العمللللل مبكللللرا

 من الحماية التأمينية . عقوبة تأديبية فق ، وال استقيم األمر إذا اعت رنا التأخير استحق الحرمان

أما بالنسبة لطريق العودةر فهلي تبلدأ ملن ال حظلة التلي يخلر  ف هلا املل من عليله ملن البلا  الخلارجي 

، وتنتهلللللي بمقلللللرد وصلللللوله إللللللى املكلللللان اللللللذي يقصلللللده العاملللللل، أي ال اشلللللزرق أن تكلللللون (83)ملكلللللان العملللللل 

 بعللد مغللادرة (84)العللودة مباشللرة إلللى مكللان السللكن 
ً
، بشللرق أن يقللع الحللادث خللالل املللدة املعقولللة زمنيللا

 .(85)مكان العمل، أي أن يكون وقوع الحادث في وقت قريب من نهاية ساعات العمل 
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كمللللا يقتةلللل ي أن يكللللون حسللللا  وقللللت العللللودة بقللللدر كللللاف مللللن املرونللللة حتلللل  يتطللللابق مللللع الظللللروف 

 يضر بمص حة العا
ً
 نظريا

ً
 مل .الواقعية، وال يصبت مقياسا

 بالتلأخير لوقلت 
ً
، وسلمت للعاملل أحيانلا

ً
لذلك فقد تفهم القضاء الفرنس ي مثل هذه الظروف تماملا

يطللول وقللد يقصللر فللي ابتلللداء رحلللة العللودة، وبللرر ذللللك بللأن التللأخير فللي مثلللل هللذه الحللاالت لللإ، سلللوى ) 

 بأسللللبا  
ً
تتعلللللق توقللللف( علللللى طريللللق العمللللل، رغللللم أن الطريللللق لللللم يبللللدأ بعللللد، وهللللو توقللللف م للللرر أحيانللللا

 أخلللرى بالضلللرورات األساسلللية ل حيللللاة، كلللأن يتلللأخر العاملللل فلللي رحللللة العلللودة كللللي 
ً
بالعملللل، وم لللرر أحيانلللا

، إذا كانلللت طبيعلللة عملللله تتطللللب مقهلللود 
ً
اسلللتقمع نشلللاطه بعلللد مقهلللود يلللوم بذلللله فلللي العملللل خصوصلللا

ن فلللي بلللدني كبيلللر، وكلللذلك الحلللال إذا كانلللت طبيعلللة العملللل تتسلللبب فلللي اتسلللا  جسلللد العاملللل كاألخصلللامليي

املصللللانع، أخصللللا ي مكانيللللك، وكهربللللا ي اآلليللللات الثقيلللللة، أو الللللذي اعمللللل بمهنللللة دهللللان وغيللللر ذلللللك مللللن 

األعمال التي تتطلب من العامل بعد إنقاز العملل أن اسلتحم لكلي يلتخلص ملن األوسلا  التلي علقلت بله 

تعلقلة بالعملل، أو بمالبسه، أو أنه يتأخر بلالعودة ملكلان السلكن لظلروف تتعللق ب نقلاز بعلض األملور امل

فيعت لللللر الحلللللادث اللللللذي تعلللللرض لللللله إصلللللابة عملللللل موجبللللله للتعلللللويض، وهلللللو ملللللا أكلللللدت عليللللله الجمعيلللللة 

 العمومية لقسيي الفتوى والتشريع في الدعوى التي عرضت عل ها 

 بنلللاًء عللللى إذن صلللاحب العملللل، وتعت لللر اإلصلللابة التلللي 
ً
ويقلللوز أن يبلللدأ العاملللل طريلللق العلللودة مبكلللرا

، وإذا للللللم يحصلللللل عللللللى إذن صلللللاحب العملللللل ذهلللللب (86)ب جملللللاع ملللللن الفقللللله  يتعلللللرض لهلللللا إصلللللابة طريلللللق

الللبعض لعللدم اعتبللار اإلصللابة التللي تقللع قبللل انتهللاء العمللل حللادث طريللقر ألن الوقللت العللادي للطريللق ال 

، وهللذا ملللا أكللده االجتهللاد القضلللا ي الفرنسلل ي واألردنلللي بعللدم اعتبلللار (87)يبللدأ إال مللن لحظلللة نهايللة العملللل 

رض لله املل من عليله حلادث طريلق، وال حلادث عملل إذا تلرك العملل قبلل نهايلة العملل الحادث الذي يتع

 الرسيي، وبدون الحصول على إذن ر  العمل 

مما سبق نستنت  بأنه ال بلد ملن األخلذ بعلين االعتبلار زملن وقلوع الحلادث، وزملن بلدء وانتهلاء العملل 

ها، فلل ذا مللا تلللوفر ذلللك قامللت قرينللة ملصللل حة  لللدء امللل من عليلله عللللى أن الحللادث وقللع فلللي لكللل حالللة علللى ح 

الوقلت الطبيعلي للطريلق، وعللى العكل، ملن ذللك إذا وقلع الحلادث قبلل بلدء العملل بسلاعات طويللة، أو 

بعللد االنتهلللاء ملللن العمللل بوقلللت طويلللل ال يحتاجللله الشللخص الجتيلللاز الطريلللق دلللت القرينلللة بلللأن الحلللادث 

د حريتللله  ويلللزول حقللله فلللي الحمايلللة املقلللررة وقلللع فلللي غيلللر الوقلللت املعتلللاد، مملللا يمكلللن العاملللل ملللن اسلللزردا

، مما يقع على العامل املصا  أو ورثته في حالة الوفلاة علبء اإلثبلات بلأن الوقلت املسلتغرق كلان 
ً
قانونيا

لللله م لللرر، وترجلللع لظلللروف خارجيلللة علللن إرادتللله وال تعلللود ألسلللبا  اخصلللية، كملللا أن القضلللاء يتوسلللع فلللي 

د ملن الحمايلة التأمينيلة عللى العاملل، طامللا اسلتطاع امللقل  قبول هذه امل ررات رغبة منه فلي إضلفاء مزيل

علللى عاتقلله عللبء اإلثبللات   العامللل أو ورثتلله أن يثبللت حسللن نيللة العامللل  وإزاء ذلللك ال بللد لنللا أن نطللري 
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التسللالل التللالي : هللل ب مكاننللا اعتبللار أي إصللابة تقللع علللى طريللق العمللل تسللتحق التعللويض عوهللا بموجللب 

ات االجتماعية، أم أن هناك حاالت تخر  من نطاق الحماية، إذا وقعلت اإلصلابة أحكام قوانين التأمين

 خاللها، وهذا ما سي دي بنا للبحث في موانع الطريق املوجبة للتعويض في املبحث الثاني .

 العوارض املانعة من التعويض في إصابات الطريق :املبحث الثاني

 رأينا فيما تقدم الشروق املطلوبة العتبار 
ً
حادث ما   حلادث طريلق عملل  ، واللذي يقعلله خاضلعا

ل حمايلللة الخاصلللة اللللواردة فلللي قلللوانين التشلللريعات االجتماعيلللة املنظملللة لهلللذه الحمايلللة فلللي قلللوانين اللللدول 

 محل الدراسة .

ولكللن تللوافر هللذه الشللروق السللابقة وحللدها ال يلل دي العتبللار الحللادث حللادث طريللق، بللل ال بللد مللن 

، وهللو (89)، أو موانلع الطريلق (88)ارف الفقله عللى تسلميته بعلوارض الطريلق تلوافر شلرق  خلر وهلو ملا تعل

وقللد خلللت نصللو  قللانون  مللا نصللت عليلله صللراحة نصللو  مللواد كللل مللن القللانونين الفرنسلل ي واملصللري 

الضلللمان االجتملللاعي األردنلللي سلللاري املفعلللول ملللن اإلشلللارة لهلللذه العلللوارض، وتلللم التطلللرق للللذلك بموجلللب 

، فاشللزرق العتبللار حللادث 1331( لسللنة 1لتنفيذيللة إلصللابات العمللل رقللم )/د( مللن التعليمللات ا0املللادة )

الطريق إصابة عمل أن يقع الحادث خلالل فزلرة ذهلا  املل من عليله ملن سلكنه ملباشلرة عملله أو عودتله 

 من دون تخلف أو توقف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي املعتاد .

/ا(   أن 1ي، والللللذي اشللللزرق فللللي املللللادة )وبلللذلك يكللللون املشللللرع األردنللللي سلللللك مسلللللك املشللللرع املصللللر 

يكلللون اللللذها  واإليلللا  دون توقلللف أو تخللللف أو انحلللراف علللن الطريلللق الطبيعلللي  ، أملللا مسللللك املشلللرع 

 الفرنس ير فهو مختلف عن كال املشرعين املصري واألردني في أمرين :

: منللع التعللويض فللي حللال تحقللق أي مللن العارضللين التللاليينر وهمللا التوقللف واالنحللراف،  األمــر األول 

: اللللللنص عللللللى الحلللللاالت املوجبلللللة للتعلللللويض فلللللي حلللللال التوقلللللف واالنحلللللراف، بحيلللللث يكلللللون  واألمـــــر ا خـــــر

 بموجب أحكام القانون، طاملا كان سبب التوقلف واالنحلراف بسلبب أحلد األملور 
ً
املصا  محيي تأمينيا

 التالية :

 قضاء حاجة الضرورات األساسية ل حياة الجارية . -

 قضاء أمر يتعلق بالعمل اضطر معه إلى التوقف واالنحراف . -

 ويتمتللع بالحمايللة 
ً
، ويعت للر تصللرفه مشللروعا

ً
وبموجللب ذلللك يكللون توقللف املصللا  أو انحرافلله م للررا

 التي أقرها القانون . 

حلللل الدراسلللة، يالحلللظ تشلللابه الحلللاالت التلللي نلللص وباملقارنلللة بلللين القلللانون األردنلللي وقلللوانين اللللدول م

عل ها كلٌّ من املشلرعين األردنلي واملصلري، إذا وقعلت اإلصلابة أثناءهلا، وملن ثلم ال يمكلن اعتبارهلا إصلابة 
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طريللق واللي   التوقللف والتخلللف واالنحللراف  ، أمللا املشللرع الفرنسلل ي فلللم يللنص إال علللى حللالتين، وهمللا   

 التوقف واالنحراف   

 في ظل أحكام القانونين األردني واملصرير فأي يالحظ بأن ا
ً
لنص على هذا الشرق جاء مطلقا

توقف أو تخلف أو انحراف ي دي إلى استبعاد تطبيق أحكام النظام القانوني لتأمين إصابات العمل 

على الحادث، مما يحرم العامل من التعويض املستحق له وحرمانه من االستفادة من أية مزايا 

 ك
ً
ان امل رر الذي أدى إلى التوقف أو التخلف أو االنحراف، ومهما كانت ظروف الطريق، أخرى، أيا

ولكن الرا،ح في الفقه يذهب إلى وجو  البحث عن الدافع الذي أدى لوجود العارض، بحيث إذا تبين 

أن موقف العامل يتفق ومسلك الرجل املعتادر فال يقب حرمانه من مزايا هذا  التأمين، وهناك فرق 

ر، وهو انفراد نص القانونين األردني واملصري بعارض التخلف، وال يوجد ما يقابله في القانون  خ

، والحاالت كمطلب أول الفرنس ي، ولذلك سوف نتناول في هذا املبحث، املقصود بعوارض الطريق 

لب كمط، وإثبات ما ي رر عوارض الطريق كمطلب ثانيالتي ي رر ف ها القانون والقضاء هذه العوارض 

 .       ثالث

 املقصود بعوارض الطريق: املطلب األول 

 ملن املشلرعين األردنلي واملصلري نصلا عللى ثالثلة علوارض ملن علوارض 
ً
لقد أشرنا فلي السلابق بلأن كلال

الطريلق، واللي االنحللراف والتوقللف والتخلللف، بعكلل، املشللرع الفرنسلل ي الللذي لللم يللنص إال علللى عارضللين 

فقللل ، وهملللا االنحلللراف والتوقلللف وبلللالرغم ملللن ذللللك فللللم يتطلللرق أيٌّ ملللن املشلللرعين الفرنسللل ي واملصلللري 

للمقصلللود بمع للل  هلللذه العلللوارض، وتركلللا أملللر تعريفهلللا للفقللله واجتهلللاد القضلللاء، وعللللى العكللل، ملللن ذللللك 

/د( مللللن التعليمللللات 0فقللللد عللللرف املشللللرع األردنللللي املقصللللود بكللللل عللللارض مللللن هللللذه العللللوارض فللللي املللللادة )

التنفيذيلللللة إلصلللللابات العملللللل وأملللللراض املهنلللللة، وعليللللله سلللللنقوم بتقسللللليم هلللللذا املطللللللب إللللللى ثالثلللللة فلللللروع، 

 ل حللديث عللن كللل عللارضي موهللا، وسللنبدأ بالعارضللين محللل االتفللاق بللين هللذه الللدول، وهمللا نخ
ً
صللص فرعللا

االنحللراف والتوقللف، ثللم نتنللاول العللارض األخيللر وهللو التخلللف، والللذي تناوللله كلللٌّ مللن املشللرعين األردنللي 

ت املشللرع واملصللري، ونبللين أبللرز مللا تناوللله الفقلله والقضللاء فللي تعريللف هللذه العللوارض فللي الللدول التللي سللك

 عن تعريفها ضمن نصو  القانون 

 االنحراف: الفرع األول 

بالرغم من أهمية هذا العارض في حجب التعويض عن العاملل املصلا ، إذا ثبلت وأن انحلرف علن 

الطريلللللق الطبيعلللللي املعتلللللاد، إال أن نصلللللو  قلللللوانين اللللللدول محلللللل الدراسلللللة للللللم تتعلللللرض للتعريلللللف بهلللللذا 

 أي تحديد لهذا املصط ح .العارض، كذلك ال يوجد في القضاء، 
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إال أن املشلللرع األردنلللي تفلللادى هلللذا اللللنقص التشلللريعي، وعلللرف االنحلللراف فلللي التعليملللات التنفيذيلللة 

 إلصابات العمل .

 فللي ظللل التعليمللات التنفيذيللة إلصللابات العمللل فللي قللانون 
ً
وقبللل أن نشللرع بتعريللف االنحللراف قانونللا

مفهوملله اللغللوي، ومللا توصللل إليلله الفقلله فللي تحديللد الضللمان االجتمللاعي األردنللي، سللنحاول التعللرف علللى 

مفهللوم االنحلللراف، ليللرى بعلللد ذلللك ملللدى كفايللة ومالململللة التعريللف اللللذي توصللل إليللله املشللرع األردنلللي فلللي 

 املحافظة على حقوق امل من عليه، وهل يص ح بأن يقتدي به كلٌّ من املشرعين املصري والفرنس ي ؟

 : علدل وإذا ملال ورد في لسان العر  : َحَرف عن الض يء، 
َ

 واحرْوَوف
َ

ف حرء
َ
 وت

ً
َحَرف

ْ
ا، وان

ً
 َحْرف

 
يحرف

اإلنسللان  عللن  لل يء يقلللال تحللرف وانحللرف واحلللرورف، وتحريللف الكلللم عللن موضلللعه، تغييللره وفللي القلللر ن 

هِّ الكريم ـعِّ  َعـن َمَواعِّ
ََ ـ لِّ
َ
 الك

َ
ون
ُ
ِّف
هلا ...   ُيَحر 

 
ف القللو  أي مميل حلرق ، وفلي الحلديث الشلريف    منلت بم 

(90). 

ف و َحلللللرق
َ
 وت

َ
نحرف

ْ
ف : ملللللال وعلللللدل كلللللا لللللر، واَحلللللرورق غي  حريلللللف : التق ، وفلللللي (91)فلللللي القلللللاموس املحلللللي  : التء

، وعرفلله (92)، عرفللت االنحللراف بأنلله :   انتهللا  لطريللق يبعللد عللن الطريللق املباشللر "Larousse"موسللوعة 

 .(93)بأنه تغيير االتقاه  "Littre"قاموس 

وب مكاننا االسلتنتا  بلأن االنحلراف هلو العلدول علن السلير فلي الطريلق الطبيعلي املباشلر، ألي طريلق 

، وهذا اع ي بأن هناك تغير في االتقاه 
ً
 أو قصرا

ً
  خر يكون أكثر طوال

أما االنحراف في مفهومه القانوني اعرفه البعض بأنه :   سلوك العامل طريق يختلف علن الطريلق 

، أو كمللا اعرفلله الللبعض اآلخللر (94)لللو كللان هللذا الطريللق يلل دي كللذلك إلللى مكللان العمللل الطبيعلي للعمللل، و 

بأنللله :   تعلللديل أو تغييلللر العاملللل املسلللار اللللذي يتبعللله بطريقلللة معتلللادة فلللي ذهابللله وإيابللله بلللين مكلللان العملللل 

ومحلللل اإلقامللللة    أو هلللو     تعللللديل مكللللاني للطريلللق الطبيعللللي، أي علللدم اتخللللاذ الطريللللق الطبيعلللي مللللا بللللين 

مكللان العمللل ونقطللة الوصللول، أو نقطللة االنطللالق  ويعللرف الللبعض االنحللراف بأنلله :   أن يزللرك العامللل 

 الطريق الطبيعي إلى  خر خطر أو غير مطروق  

/د( مللللن التعليمللللات التنفيذيللللة إلصللللابات العمللللل مللللن قللللانون الضللللمان االجتمللللاعي 0وعرفتلللله املللللادة )

غير الطريق املعتادر فيملا بلين مكلان سلكنه ومكلان عملله، األردني بأنه :   سلوك امل من عليه طريق  خر 

 بحيث ال يكون هناك م رر أو سبب جوهري معقول لهذا االنحراف   .

ويلللرى اللللبعض ملللن الفقللله الفرنسللل ي بلللأن وصلللف االنحلللراف علللن مسلللار طريلللق العملللل يتحقلللق عنلللدما 

 . (95)اشذ العامل عن املسار الطبيعي لطريق العمل 

 فات السابقة، سواًء اللغوية أو الفقهيةر ف ننا نتوصل ملا يلي :في ضوء التعري والخالصة

- . 
ً
 مكانيا

ً
 للطريق الطبيعي ملا فيه من تعديال

ً
 مكانيا

ً
 اعد االنحراف عارضا
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أن فكلللرة الطريللللق الطبيعللللي املعتللللاد الللي أبللللرز فكللللرة لتحديللللد ملللا إذا وقللللع انحللللراف أو لللللم  -

اشلللزرطت جميعهللا أن ال يقلللع انحلللراف علللن   يقللع، وهلللذا يتضلللح ملللن التعريفللات السلللابقة، والتلللي 

 الطريق الطبيعي املعتاد   .

إذا كان الطريق الطبيعي هو أقل الطرق خطورة بلين نقطتلين محلددتينر فل ن الطريلق  -

املنحللرف هللو كللل طريللق يتفللق مللع الطريللق الطبيعللي فللي نقطتللي البدايللة والوهايللة، وإن كللان أطللول 

ذا الطريللق موافللق للله أو يخالفلله فللي االتقللاه، سللواًء منلله مللن حيللث املسللار وال  هللم مللا إذا كللان هلل

 
ً
 أو جزمليا

ً
 .(96)كليا

أن الطريللللق املختلللللف هللللو الطريللللق الللللذي تكللللون إحللللدى نقطتللللي البدايللللة أو الوهايللللة فيلللله  -

فق  املتفقه مع الطريق الطبيعي دون النقطة األخرى، والتي تختلف عنه سلواء فلي االتقلاه أو 

 املسار .

 أن سلوك العامل أي طرق أ -
ً
 أصلال

ً
خرى مختلفة غير الطريق الطبيعي ال اشكل عارضلا

لكونلله يصللبت خللار  النطللاق املكللاني املعتللاد لطريللق العمللل، وهللذا يلل دي إلللى إعفللاء القا لل ي مللن 

 غيلر محيلي وخلار  
ً
 من عدملهر ألن الطريلق عندمللذ يصلبت داململا

ً
البحث إذا كان االنحراف م ررا

محكمللللة الللللنقض الفرنسللللية أنلللله  ، حينمللللا ال  نطللللاق التغطيللللة التأمينيللللة، وبهللللذا الصللللدد قللللررت

يكللون هنللاك مقللرد انحللراف للعامللل مللا بللين مكللان عمللله ومي للله، ولكنلله سلللك الطريللق فللي اتقللاه 

 عللللن ذلللللك الللللذي كللللان ينبمللللي عليلللله سلللللوكه، فلللل ن الحللللادث الللللذي يقللللع علللللى هللللذا 
ً
مختلللللف تمامللللا

 للمادة )
ً
 .(97)س ي   ( من القانون الفرن961/6الطريق ال اشكل حادث طريق، وفقا

ونحلللن ن يلللد ملللا ذهلللب إليللله اللللرأي القامللللل بشلللأن تفرقلللة القضلللاء الفرنسللل ي ملللا بلللين الطريلللق املنحلللرف 

 بلالطريق املختللف، ولكلن 
ً
والطريق املختلف، بأنه ال يوجد على الطريق الطبيعي للعمل ملا اسلي  أصلال

 أو غيللر م للرر، ونقللد سللندنا فللي
ً
ذلللك فللي التعريللف  يوجللد انحللراف عللن هللذا الطريللق، وهللو قللد يكللون م للررا

/د( مللللن التعليمللللات التنفيذيللللة إلصللللابات العمللللل لالنحللللراف ) ...... بحيللللث ال 0الللللذي ذهبللللت إليلللله املللللادة )

يكلللون هنلللاك م لللرر أو سلللبب جلللوهري معقلللول لهلللذا االنحللللراف  ، مملللا اع لللي بأنللله قلللد يكلللون للللدى العامللللل 

 ال يتناسللب والضللرورة امل
ً
طلوبللةر لللذلك فقللد توصللل ضللرورة تقيلل  للله االنحللراف، ولكنلله يحللدث انحرافللا

صللاحب هللذا الللرأي لتعريللف االنحللراف بأنلله :   تخلللي العامللل عللن الطريللق الطبيعللي ألسللبا  خارجللة عللن 

هللللذا الطريللللق النتهللللا  طريللللق  خللللر أطللللول أو أقصللللر، وسللللواء أكللللان فللللي نفلللل، اتقللللاه الطريللللق الطبيعللللي، أو 

 ال يتقاوز نهاية الطريق الطبيعلي ملع اتحلاد
ً
ه معله فلي نقطتلي البدايلة والوهايلة، باتقاه مختلف عنه جزمليا
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 للقلانون   
ً
، طبقلا

ً
، إذا كلان تعريلف مفهلوم االنحلراف فلي اللغلة واالجتهلاد (98)وذلك لقضاء أمر يقلع م لررا

الفقهللللي علللللى الشللللكل السللللابق ال بللللد لنللللا مللللن معرفللللة كيللللف عللللالج القضللللاء فكللللرة االنحللللراف عللللن الطريللللق 

 الطبيعي املعتاد ؟

ا األردنيللة فللي حكللم لهللا مللا ذهبللت إليلله لجنللة شلل ون الضللمان بعللدم لقللد أيللدت محكمللة العللدل العليلل

، ونلللت  عنللله 
ً
اعتبلللار الحلللادث، اللللذي تعلللرض لللله املللل من عليللله فلللي تملللام السلللاعة الواحلللدة والنصلللف ظهلللرا

إصلللابات بالغلللة للمللل من عليللله كلللون املللل من عليللله كلللان قلللد غلللادر مكلللان العملللل فلللي تملللام السلللاعة الحاديلللة 

ملحكمة   ...... بأن امل من عليله للم اسللك الطريلق املعتلاد ملن مكلان عملله عشر قبل الظهر، وجاء قرار ا

إللى مكللان سللكنه، بللل إنلله ذهللب مللن مكللان عمللله إلللى مدينللة إربللد، وموهللا توجلله إلللى مكللان سللكناه، ممللا اع للي 

أنلللله انحللللرف عللللن طريقللللة املعتللللاد، كمللللا أنلللله تللللأخر بللللالعودة إلللللى مكللللان سللللكنه عللللن الوقللللت املعقللللول لقطللللع 

 ألحكلللللام امللللللادة الثانيلللللة ملللللن قلللللانون الضلللللمان الطريلللللق، مملللللا 
ً
اع لللللي أن القلللللرار املطعلللللون فيللللله جلللللاء موافقلللللا

، وجللللللللاء حكلللللللم محكملللللللة الللللللللنقض (99)االجتملللللللاعي، وإن إصلللللللابة املسلللللللتدعي ال تعت للللللللر إصلللللللابة           عملللللللل 

 ملا ذهبت إليله محكملة العلدل العليلا األردنيلةر حيلث أيلدت محكملة االسلتيناف والتلي 
ً
الفرنسية مناقضا

  رت الحادث إصابة طريقر ألنها مارست سلطتها املطلقة في ضوء ظروف القضية التي عالجتها .  اعت

وتللت خص وقللا ع القضللية بللأن العامللل انحللرف عللن الطريللق املباشللر بللين مسللكنه ومكللان عمللله حللال 

اعتيللاده توصلليل صللديقه إلللى مكللان عمللله، وأثنللاء هللذا االنحللراف وقللع الحللادث، فلللم تعت للر املحكمللة هللذا 

 العتبللللللار اإلصللللللابة ناشلللللل ة عللللللن حللللللادث طريللللللق باعتبللللللار أن املصللللللا  اعتمللللللد علللللللى هللللللذا ا
ً
النحللللللراف مانعللللللا

 .(100)االنحراف 

 مللللن تطبيقللللله حرفيلللللة 
ً
وكنللللت أتم للللل  علللللى القضلللللاء األردنللللي أن يأخلللللذ بالللللدافع امل لللللرر لالنحللللراف بلللللدال

 نصو  القانون والتعليمات التنفيذية دون األخذ باألسبا  امل ررة لالنحراف .

الصلللة فلللل ن أي انحللللراف غيلللر م للللرر عللللن الطريلللق الطبيعللللي يمنللللع العاملللل مللللن االسللللتمتاع بمزايللللا والخ

حوادث الطريق التي قررهلا لله القلانون، وإذا كلان االنحلراف هلو العلارض املكلاني الوحيلد، إال أنله يوجلد 

 عوارض زمانية أخرى سنتطرق إل ها في الفرع الثاني، واي التوقف .

 التوقف: الفرع الثاني

اعت للر التوقللف العللارض الثللاني، الللذي نللص عليلله القللانون الفرنسلل ي والقللانون املصللري والتعليمللات 

التنفيذيللة إلصللابات العمللل فللي القللانون األردنللي، وأبللرز اآلثللار املزرتبللة عليلله هللو عللدم اعتبللار اإلصللابة التللي 

 توقف ؟ .تحدث خالل هذا التوقف إصابة طريق، هذا ما ي دي بنا ملحاولة معرفة املقصود بال

، للللذلك يقلللب توضللليت هلللذا 
ً
 قانونيلللا

ً
فلللالتوقف كلللاالنحراف لللله مع للل  لغلللوي قبلللل أن يكلللون مصلللط حا

 املع  ، والذي قد اساعدنا على تحديد املفهوم القانوني له .
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ف الدابة : جعلها تقف، واملوقلف املوضلع اللذي تقلف فيله 
ق
ا، ووق

ً
 : تقف وقوف

ُّ
  يقال وقفت الدابة

للرك إلللى الوقللف   حيللث كللان، ومللا أوقفللك ه للا : داملللم قاملًمللا، (101)هنللا، أي، أي  لل يء حيق
َ
وف

 
 وق

 
 َيقللف

َ
للف

َ
، وَوق

وقوف
َ
 ال

 : َمَحلءْ
 

ف ْوق 
َ
 وامل

َ
ف

َ
ت  به ما وق

ْ
َعل

َ
ًفا : ف

ْ
ه أنا وق فت 

َ
 وق

لقللد أجمللع الفقلله علللى تعريللف التوقللف بأنلله :   الكللف عللن السللير لفزللرة مللن الوقللت مللع بقللاء العامللل 

فله الللبعض بأنله الكلف عللن السلير ألسللبا  أجنبيلة علن هللذا السلير، والللذي ال عللى الطريلق الطبيعللي وعر 

، وعرفه الفقه الفرنس ي توقف سير العامل وهو يتوجه إللى عملله، أو (102)يرافقه تعديل مكاني للطريق 

، وعرفتلله املللادة (103)مللن عمللله ألي سللبب اخصلل ي أو أجن للي عللن الضللرورات الجوهريللة ل حيللاة الجاريللة 

/د( ملللن التعليملللات التنفيذيلللة إلصلللابات العملللل فلللي القلللانون األردنلللي بلللالقول   .... يقصلللد بللله أن اسللللك 0)

امللل من عليلله طريقلله املعتللاد إلللى عمللله، أو محللل إقامتلله ثللم يتوقللف عللن متابعللة سلليره ب رادتلله كللأن يرتللاد 

 أو يتوقف لقضاء حاج
ً
 أو صديقا

ً
 ات معينة ..... إل  أحد املقااي، أو يزور قريبا

وفي تقديرنا فالتوقف اع ي   كف العامل ب رادته عن السير ألسبا  أجنبية عنه، ودون أي تعلديل 

للطريلللق الطبيعلللي خلللالل فزلللرة اللللذها  واإليلللا  ملكلللان العملللل، مملللا يللل دي إللللى زيلللادة فلللي الوقلللت الطبيعلللي 

 للرحلة أثناء حدوث اإلصابة   .

سلل ول عللن تحويللل الرواتللب فللي البنللك، للتحللدث معلله عللن يللوم كللأن يتوقللف العامللل عنللد املوظللف امل

 لللله بالصلللدفة والتوقلللف الرتيلللاد أحلللد املقلللااي، أو زيلللارة قريلللب أو صلللديق 
ً
التحويلللل، أو أن يقابلللل صلللديقا

، كملللا أن الفقللله أعطللل  العديلللد ملللن األمثللللة عللللى حلللاالت التوقلللف، مثلللال ذللللك مقابللللة ماللللك البنايلللة (104)

 بهللا أو مشللاهدة حللادث أو إلبللرام صللفقة فيقللف ويتنللاق  معلله كللي يلل جر للله
ً
أو أن يقللد جمللع مللن  سللكنا

، أو التوقللللللف (105)النلللللاس ملتفللللللين حلللللول سلللللليارة معطللللللةر فيللللللنظم إللللللل هم ويتوقلللللف عللللللن متابعلللللة طريقلللللله 

، أو لشراء ،حيفة ، والتوقلف املقصلود بله هنلا التوقلف (106)ملشاهدة املعروضات في واجهات املحالت 

ف أحلد ملدققي الحسلابات علن العملل ألخلذ قسل  ملن الراحلة أثنلاء عن السير ال علن العمللر فل ذا توقل

زيارته ألحد الشركاتر فحصل له حادث أثناء ذلكر ف ن الحادث اعت ر حادث عمل، وال يمنلع ملن ذللك 

 حصوله أثناء التوقف عن العمل 

 يللل دي السللتبعاد أحكلللام تلللأمين إصلللابات العملللل، إال التوقللف اللللذي يلللدوم فزلللرة مللل
ً
ن فللال اعت لللر توقفلللا

 غيللللر عللللادي، أي أطللللول مللللن املعتللللادر فللللالتوقف العللللابر مللللللدة 
ً
الللللزمن، ممللللا يقعللللل الرحلللللة تسللللتغرق وقتللللا

قصللليرة، واللللذي ال يللل دي لتعلللديل محسلللوس لوقلللت الرحللللة ال يحلللرم العاملللل ملللن حمايلللة تلللأمين إصلللابات 

 .(107)العمل 

 طلللول التوقلللف فزلللرة محسوسلللة ملللن اللللزمن اعلللد قرينلللة عللللى انتهلللاء الطريلللق بالنسلللبة ل
ً
لعاملللل، وال إذا

والتوقللف ال بلللد أن اسللبقه تلللوافر  اسللتفيد العامللل ملللن الحمايللة القانونيلللة املقللررة ضلللد إصللابات العملللل
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طريللق العملللر ألنلله توقللف عللن الطريللقر فلل ذا اتقلله العامللل إلللى أحللد أقاربلله لزيارتلله، ثللم بعللد ذلللك ذهللب 

ر ألنلله لللم اسللبقها طريللق للعملللر فلل ن طريللق العمللل ال يبللدأ إال منللذ انتهللاء الزيللارة، وال تعت للر الزيلل
ً
ارة توقفللا

عمللل، وتثللور العديللد مللن الصللعوبات فللي ظللل أحكللام القللانونين األردنللي واملصللري فللي الحالللة األخيللرة لعللدم 

تحديلللدهما نقطتلللي طريلللق العملللل، واكتفيلللا بتحديلللد نقطلللة واحلللدةر فقلللد يلللدعي العاملللل بأنللله للللم يكلللن فلللي 

ف لالسلللتفادة ملللن الحمايلللة املقلللررة، وهلللذه حاللللة توقلللف، وأن الطريلللق بلللدأ ملللن حيلللث اعتقلللاده أنللله توقللل

املسللألة يزلللرك أملللر تقلللديرها للقا للل ي ليبحلللث عملللا إذا كلللان الطريلللق قلللد بلللدأ، ثلللم حلللدث توقلللف أم أنللله للللم 

 بخللللالف االنحللللراف الللللذي اشللللكل تعللللديل مكللللاني للطريللللقر فللللل ن 
ً
يبللللدأ إال بعللللد أن اعتقللللد أنلللله توقللللف  إذا

 في الزمن دون أن يصاحبه تعديل مكاني .    التوقف يرد على التحديد الزمانير فهو يتضمن تعدي
ً
 ال

فتوقلللللللف العاملللللللل للصلللللللالة أو لتوصللللللليل ابنللللللله للمدرسلللللللة، أو لشلللللللراء بعلللللللض الحاجلللللللات الضلللللللرورية، 

كلللالتوقف لشلللراء الخ للل  أو للللدى السلللوبر ماركلللت، أو لتنلللاول مشلللرو  بلللارد ملللن حلللر الصللليف، أو توقلللف 

 امل من عل ها ألخذ أطفالها ملن الحضلانة أو توصليلهم ل حضلا
ً
 طبيعيلا

ً
نة ملتابعلة سليرها للعملل، اعلد أملرا

، وبالتللالي فاإلصللابة التللي تحللدث للله يمكللن 
ً
 مألوفللا

ً
لقضللاء حاجللات ضللرورية أو اجتماعيللة، ويعت للر سلللوكا

اعتبارهلللا إصلللابة عمللللر ألن ذللللك يتفلللق وروي التشللللريعات االجتماعيلللة الحديثلللة التلللي  هلللدف إللللى توسلللليع 

 بلين وقلت نطاق داملرة الحماية للعمال ضد خطر إصا
ً
 زمنيلا

ً
بات العمل، بشلرق أن يكلون هناللك تناسلبا

 مغادرته مكان العمل، والوقت املقرر لوصول مكان سكناه أو العك، .

كملللا اعت لللر التوقلللف ملللن علللوارض الطريلللق الزمنيلللةر ألنللله اعملللل عللللى تعلللديل الوقلللت الطبيعلللي اللللذي 

 
ً
 وإيابا

ً
يل مكلاني أو جغرافلي عللى الطريلقر ألننلا ، وال يزرتب عليه أي تعد(108)استغرقه طريق العمل ذهابا

 . (109)نكون بصدد انحراف ال توقف 

والخالصلللة يقلللب أن تكلللون فزلللرة التوقلللف فزلللرة معقوللللةر فللل ذا تلللم تقاوزهلللا علللن الحلللدود الطبيعيلللةر 

ف نه يكشف عن الرغبة في تحقيق مصلالح اخصلية بعيلده علن الضلرورات األساسلية ل حيلاة الجاريلة، 

عمللللل، ويللللرى الفقلللله الفرنسلللل ي أن اإلصللللابة التللللي تحللللدث أثنللللاء التوقللللف علللللى أو مسللللتقلة عللللن ضللللرورات ال

الطريلللق ال تعت لللر إصلللابة طريلللق، ولكلللن اإلصلللابة التلللي تحلللدث بعلللد انتهلللاء التوقلللف واسلللتيناف السلللير عللللى 

 يتحقللق 
ً
الطريللق الطبيعللي تللدخل فللي مفهللوم إصللابة الطريللق، وي للرر ذلللك بللأن إصللابة الطريللق تعللد خطللرا

 .(110)لطرق أثناء االنتقال ع ر ا

وهذا ما أيدته ال جان املختصة في الضمان االجتماعي األردني بعدم اعتبلار الحلادث، اللذي تعلرض 

للله امللل من عليلله إصللابة عمللل كللون الحللادث الللذي تعللرض للله حصللل أثنللاء التوقللف، بللالرغم مللن أنلله علللى 

، وقلللد أكلللدت محكملللة العلللدل العليلللا عللللى ملللا (111)الطريلللق الطبيعلللي ملللن مكلللان السلللكن إللللى مكلللان العملللل 

، وإذا كللللان القللللانون الفرنسلللل ي نللللص علللللى العارضللللين (112)ذهبللللت إليلللله لجنللللة شلللل ون الضللللمان االجتمللللاعي 
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السابقينر ف ن القانون املصري والتعليمات التنفيذية في القانون األردني نصا على علارض زملاني  خلر، 

 من هذا املطلب .وهو التخلف وهو ما سنتناوله في الفرع الثالث 

 

 التخلف: الفرع الثالث

رأينللا فيمللا سللبق بللأن القللانون الفرنسلل ي لللم يللنص إال علللى عللارضي زمللانيي واحللد مللن عللوارض الطريللق 

  خلر وهلو التخللف، وقلد سلايرت 
ً
 زمانيلا

ً
وهو التوقف، إال أن املشرع املصري أضاف في نصوصه عارضلا

 إليه نصو  القانون املصري بنصها على التخلف . التعليمات التنفيذية في القانون األردني ما ذهبت

وبللللالرغم مللللن هللللذا التقديللللد فللللي القللللانون املصللللري، والللللذي ال نقللللد للللله نظيللللر فللللي القللللانون الفرنسلللل ي، 

 مللا ذهبلت إليله التعليملات 
ً
وأغلب القوانين األخرى للم اعلرف املشلرع املصلري املقصلود بلالتخلف، خالفلا

عرفلللت املقصلللود بلللالتخلف، للللذلك سلللنحاول التعلللرف عللللى مفهلللوم التنفيذيلللة فلللي القلللانون األردنلللي، والتلللي 

 : التأخير 
ً
 لرأي الفقه املصري للوصول ملصط ح قانوني للتخلفر فالتخلف لغة

ً
 .(113)التخلف وفقا

 مللن فكللرة أن املشللرع 
ً
ولقللد حللاول الفقلله املصللري الوصللول ملع لل  معقللول ملصللط ح التخلللف انطالقللا

، وال يورد
ً
 عبثا

ً
، فيقصلد (114)عبارات بال مع   أو تحمل نف، مع   عبارة سلابقة  ال استعمل اصطالحا

 للرأي الرا،ح في الفقه   انشغال العامل عن متابعة الطريق بأمر  خر ودخولله فلي مكلان 
ً
بالتخلف وفقا

 .(115)أو أمكنه تقع على الطريق الطبيعي للعمل   

 لللدعوة صللديق ويضللر  أ،للحا  هللذا الللرأي األمثلللة علللى التخلللف، كللأن يللدخل العامللل مقهلل
ً
ً  تلبيللة

للله، أو أن يمللر علللى قريللب للله فللي مسللكنه أو محللل عمللله، أو أن يللدخل نللادي أو سللإنما أو مطعللم ....... إللل  
(116). 

ويللرى جانللب  خللر ملللن الفقلله بللأن التخللللف   انصللراف إرادة العامللل إلللى سللللوك الطريللق العللادي إللللى 

  خلر، كملا عمله أو إللى مقلر إقامتله، ثلم اعملد إللى التخللف علن مواصللة ا
ً
لسلير ملع زمالملله لإسللك طريقلا

لللو خصصللت املنشللأة وسلليلة خاصللة لنقللل العللاملين بهللا فللي أوقللات معينللة، ثللم يتخلللف أحللد العمللال عللن 

 .(117)مصاحبتهم 

، أعطل  للتخللف علن طريلق العملل مع ل   خلر مختللف علن املع ل  اللذي (118)جانب  خر ملن الفقله 

رسمه أغلب الفقه املصري في شبه إجملاعر حيلث يلرى هلذا الفقيله بلأن هلذا املع ل  اشلمل الحلاالت التلي 

 
ً
للللا بللللالخرو  عللللن املسللللار الطبيعللللي واملكللللاني لطريللللق العمللللل، وال يكللللون متوقفللللا

ً
يكللللون ف هللللا العامللللل منحرف

 عن ا
ً
لحركة والسير، ولكن هو في حالة حركة وسلير وعللى الطريلق الطبيعلي للعملل، إال بالسكون مطلقا

أن هللذا السللير ال يقعللله يتقللدم علللى الطريللق، أو فللي حكللم عللدم تقدملله لتللأخره علللى الطريللق دون توقللف 

 أو انحراف حقيقي، وتتضمن هذه الحاالت كما يرى ثالثة فروض عملية 
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لف على حدة، كونله خللي  ملن التوقلف واالنحلراف، ، بأنه يصعب تعريف التخ(119)ويرى البعض 

أو أي موهملللا عللللى حلللدة، وهلللذا ملللا يفسلللر حسلللب وجهلللة نظلللر الفقيللله مسللللك الفقللله والقضلللاء الفرنسللل ي، 

، للقلللول بلللأن التخللللف ال يمكلللن (120)اقتصلللار األملللر عللللى التوقلللف واالنحلللراف، وذهلللب جانلللب ملللن الفقللله 

لتوقلللف ال يحلللدث إال عللللى الطريلللق نفسللله، مثلللل فهمللله إال فلللي ضلللوء التفرقلللة بإنللله وبلللين التوقلللف، كلللون ا

التوقللف ملشللاهدة موكللب أو اسللتعراض، أمللا التخلللف اع للي دخللول مكللان يوجللد علللى الطريللق الطبيعللي، 

أما املشرع األردنير فقلد علرف التخللف بأنله :   اتقلاه نيلة املل من عليله إللى علدم مواصللة السلير مباشلرة 

ن عليللله فللللي مكلللان العملللل دون تكليللللف رسللليي مسلللبق مللللن إللللى العملللل، أو العللللودة منللله كلللأن يتخلللللف املللل م

 صاحب العمل   

وفلللللي تقلللللدير الباحلللللثر فللللل ن التعريلللللف اللللللذي توصلللللل إليللللله املشلللللرع األردنلللللي اشلللللوبه العيلللللبر ألننلللللا ال 

نستطيع معاقبة العامل بحرمانه التعويض بمقرد اتقاه النيلة، وكلذلك لصلعوبة اإلثبلات حلول النوايلا 

 ر لللذلك ف نلله يمكننللا أن نعللرف التخلللف  رب العــامليننوايللا ال اعلمهللا إال   الداخليللة فللي اإلنسللانر ألن ال

 حتلل  ولللو وقللع 
ً
 وإيابللا

ً
بأنلله   ظهللور نيللة امللل من عليلله الباتللة فللي عللدم اجتيللاز الطريللق الطبيعللي للعمللل ذهابللا

الحلللادث عللللى هلللذا الطريللللق بعلللد ذللللك  ، ومثللللال ذللللك إذا كلللان امللللل من عليللله قلللد بللللدأ املسلللير للعملللل علللللى 

ريللق الطبيعللي، وقبللل الوصللول ملكللان العمللل أخ للر زمالمللله عللن رغبتلله فللي عللدم الللذها  إلللى العمللل فلللي الط

ذلللك اليللوم وعلللاد ملكللان اإلقاملللة، أو أنلله ذهلللب لقضللاء مصلللالح خاصللة، أو االتصلللال بصللاحب العملللل أو 

 وإخبلللاره بعلللدم إمكانللله الحضلللور للعملللل واعتبلللار علللدم حضلللوره يلللوم إجلللازة تخصلللم ملللن 
ً
املسللل ول هاتفيلللا

 جازاته .أ

، القامللللل بعلللدم وجلللود أهميلللة ملللن الناحيلللة القانونيلللة للتفرقلللة بلللين التوقلللف (121)ونحلللن ن يلللد اللللرأي 

التخلللف واالنحللرافر ألن النتيقلللة التللي تزرتلللب علللى أي علللارض مللن هلللذه العللوارض واحلللدة، واللي حرملللان 

 ألحكللام تللأمين إصللابات العمللل علللى الحللادث الللذي يقللع 
ً
للملل من عليلله العامللل مللن التعللويض املقللرر طبقللا

بعللللد توقفلللله أو تخلفلللله أو انحرافلللله حتلللل  ولللللو كللللان العامللللل قللللد اسللللتمر فللللي طريقلللله الطبيعللللي وحللللدثت للللله 

اإلصابة بعد ذلكر فاستبعاد التعويض ال يقتصر على الحادث اللذي يقلع أثنلاء التوقلف أو التخللف أو 

. 
ً
 االنحراف، بل ما يقع بعد ذلك أيضا

ارض التوقلللللف اللللللذي أشلللللار إليللللله املشلللللرع الفرنسلللللل ي ملللللن العلللللرض السلللللابق ف نللللله يتضلللللح لنلللللا بللللللأن عللللل

استوعب ما يقصده املشرعان املصلري واألردنلي ملن علارض التخللف ملن خلالل التطبيقلات القضلامليةر 

للللذا نقلللد أنللله يتوجلللب األخلللذ بلللالتوقف كعلللارض زملللاني، وهلللذا األخيلللر اسلللتوعب التخللللف، وملللن املالحلللظ 

فلي مسللكه، ونلص فلي التعليملات التنفيذيلة عللى أن كذلك بأن املشرع األردني قد ساير، املشلرع املصلري 
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الحوادث التي تقع على طريق العمل تعد إصابات طريق، وتأخذ حكم اإلصابات الناش ة عن العملل ملا 

 لم يتخلل ذلك تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي املعتاد .

ت التنفيذيلللللة إلصلللللابات كملللللا يالحلللللظ بلللللأن املشلللللرع األردنلللللي نلللللص عللللللى علللللوارض الطريلللللق فلللللي التعليملللللا

العملللل، وأهملللل اللللنص عل هلللا فلللي قلللانون الضلللمان االجتملللاعي وهلللو املكلللان املناسلللب لهلللا، إذا ملللا علمنلللا بلللأن 

األملللللر يتعللللللق باسلللللتبعاد الحمايلللللة علللللن املللللل من عليللللله املصلللللا ، وهلللللذه املسلللللألة ال يقلللللوز تركهلللللا لنصلللللو  

ءهلللللا وتعلللللديلها، وملللللن هنلللللا أوجللللله التعليملللللات التنفيذيلللللة، والتلللللي تمللللللك الجهلللللة التنفيذيلللللة املختصلللللة إلغا

( من قلانون الضلمان االجتملاعي األردنلير ألنله وفلي تقلديرنا 1الدعوى إلى املشرع ب ضافتها إلى نص املادة )

القللانوني ال يمكللن األخللذ بهللذه العللوارض كللون املشللرع األردنللي لللم يحللدد بدايللة ونهايللة طريللق العمللل، كمللا 

ر فكيف باإلمكان معرفة ف
ً
يما إذا كان املل من عليله قلد انحلرف أو توقلف أو تخللف أواحنا ذلك سابقا

 عن الطريق الطبيعي

وبلللللالرغم مللللللن إهملللللال كللللللال املشللللللرعين األردنلللللي واملصللللللري للباعللللللث أو امل لللللرر للتوقللللللف أو التخلللللللف أو 

االنحراف، بعك، ما ذهب إليله املشلرع الفرنسل ير للذا فملن األهميلة بمكلان أن نتطلرق لدراسلة م لررات 

ة إثبا هلللا، كمللللا نللللص عل هللللا القلللانون الفرنسلللل ي ومللللا توصللللل لللله الفقلللله فللللي القللللانون علللوارض الطريللللق وكيفيلللل

املصلري، لعللل ذلللك يقللد طريقلله إللى املشللرع األردنللي والقللاملمين علللى ذللك فللي امل سسللة التأمينيللة، وكللذلك 

 محكمة العدل العليا األردنية .

 مبررات عوارض طريق العمل: املطلب الثاني

التشريعات محل الدراسة لعوارض الطريق، رأينا بلأن القلانون املصلري، من خالل تعرضنا ملوقف 

 إللى االعتلداد بأسلبا  معينلة يمكلن أن 
ً
وكذلك األردني لم اشيرا في نصوصلهما الحاليلة صلراحة أو ضلمنا

تلل دي إلللى ت ريللر عللوارض الطريللق، وبللذلك خلللت نصللو  هللذين القللانونين مللن ت ريللرات قانونيللة لعللوارض 

 نللدعو املشللرعين إلللى سللده عللن طريللق الللنص فللي القللانون علللى بعللض الطريللق، وهللو مللا نللر 
ً
 تشللريعا

ً
اه فراغللا

امل لللللررات، عللللللى سلللللبيل املثلللللال لت ريرهلللللا، وفلللللي هلللللذا الصلللللدد يمكننلللللا االسزرشلللللاد بلللللامل ررات التلللللي اعتنقهلللللا 

القللللللانون الفرنسلللللل ي، محللللللاولين إلقللللللاء الضللللللوء عل هللللللا ب يقللللللاز حتلللللل  تكللللللون تحللللللت نظللللللر املشللللللرعين األردنللللللي 

ذا مللللا قللللرارا اعتنللللاق م للللرراتي لعللللوارض الطريللللق عنللللد صللللياغة نصللللو  القللللانون أو تعديللللله، واملصللللري، إ

 وكذلك حت  تكون تحت نظر رجال القضاء في البلدين عند الحاجة إل ها .

فاملشلللرع الفرنسللل ي قلللد اعتلللد بحلللاالت معينلللة تمتلللد ف هلللا الحمايلللة التأمينيلللة للعاملللل، عللللى اللللرغم ملللن 

( ملللللللن قللللللانون الضلللللللمان 966/1ق املنصللللللو  عل هللللللا فلللللللي املللللللادة )إتيانلللللله ألي عللللللارض ملللللللن عللللللوارض الطريللللللل

، وتتمثلللل هلللذه 
ً
 وإيابلللا

ً
االجتملللاعي الفرنسللل ي النافلللذر والللي التوقلللف واالنحلللراف خلللالل طريلللق العملللل ذهابلللا

الحلللللللاالت بالحاجلللللللات األساسلللللللية ل حيلللللللاة الجاريلللللللة، وكلللللللذلك الحاجلللللللات املتصللللللللة بالوظيفلللللللةر فلللللللالتوقف 
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ايللللة التأمينيللللة، إذا كللللان الللللدافع قضللللاء ضللللرورة أساسللللية مللللن واالنحللللراف ال يحرمللللان املصللللا  مللللن الحم

، علللى القللول (122)مقتضلليات الحيللاة الجاريللة أو مقتضلليات وظيفللة املصللا ، وقللد اجمللع الفقلله املصللري 

بوجللللللو  االعتلللللللداد بالباعلللللللث أو السللللللبب اللللللللذي أدى إللللللللى التوقلللللللف والتخلللللللف واالنحلللللللراف علللللللن الطريلللللللق 

 بالضرورات األسا
ً
 سية ل حياة أو بالعمل .الطبيعي، إذا كان مرتبطا

فعبللارة القلللانون املصللري جلللاءت مطلقللةر فللللم تصلللف التوقللف واالنحلللراف اللللذان يحرملللان العاملللل 

مللللن املزايللللا التأمينيللللة بللللأي وصللللف، ولللللم تشللللزرق ف همللللا أي شللللرقر فللللالطريق الطبيعللللي هللللو الللللذي اسلللللكه 

نلللله ال اسلللللك أقصللللر الشللللخص املعتللللاد أثنللللاء اجتيللللازه للطريللللق خللللالل الللللذها  للعمللللل أو اإليللللا  منللللهر أل 

الطلللرق وأسلللهلها وأقلهلللا خطلللورة فقللل ، بلللل إنللله يقطعهلللا دفعللله واحلللدةر فلللال يتوقلللف أو ينحلللرف إال لقلللوة 

قاهرة أو م رر قوير فالتوقف واالنحراف ال يتنافيان مع مسلك الرجل املعتاد بصفة مطلقلة فلي جميلع 

مسللك ال يتخلذه الرجلل املعتلاد،  الحاالت، أما التوقف أو االنحراف الذي ال استند إلى م رر قوير فهلو

 مما يصبت معه الطريق غير طبيعي 

 لهذا الرأي يذهب الفقه بالقول   من شأن األخذ بهذا التفسير التقريب إلى حلد كبيلر بلين 
ً
واستنادا

ي من القانونين املصري والفرنس ي 
، وقد ذهب الفقه ألبعد من ذلك بلالقول بأنله ملن املتصلور أن (123)كلء

حمايلللة فلللي القلللانون املصلللري عنللله فلللي القلللانون الفرنسللل ير ألن معيلللار مسللللك الرجلللل املعتلللاد يتسلللع نطلللاق ال

معيللللار مللللرن مللللن املمكللللن أن اشللللمل حللللاالت ال تقتضلللل ها الحاجللللات األساسللللية ل حيللللاة الجاريللللة، وال يكللللون 

 للعمل عالقة بها 

ة التللللي وأضللللاف القضللللاء الفرنسلللل ي حالللللة أخللللرى، تتمثللللل فللللي الظللللروف االسللللت ناملية والحللللاالت الطارمللللل

تللدفع العاملللل إللللى إتيلللان علللارض الطريلللق، وهلللذا يتطللللب دراسلللة هلللذه الحلللاالت اللللثالث كلللل واحلللدة فلللي بنلللد 

 مستقل .

 البند األول : الضرورات األساسية للحياة الجارية .

لقلللللد نلللللص القلللللانون الفرنسللللل ي صلللللراحة عللللللى أن التوقلللللف أو االنحلللللراف لسلللللبب يتعللللللق بالضلللللرورات 

 لكللللال املشللللرعين املصللللري األساسلللية ل حيللللاة الجاريللللة ال 
ً
يلللل دي إلللللى حرمللللان العاملللل مللللن التعللللويض  خالفللللا

 واألردني اللذان لم اشيرا إلى ذلك في بنود نصو  القانون .

وبلللالرغم ملللن ذللللك للللم اعلللرف القلللانون الفرنسللل ي املقصلللود بالضلللرورات األساسلللية ل حيلللاة الجاريلللة، 

 ال يحرم امل من 
ً
 عليه من التعويض .بحيث اعد إتيان إحداهما على الطريق م ررا

إال أن اللللبعض ملللن الفقللله قلللد حلللاول ذللللكر حينملللا ذهلللب إللللى القلللول بلللأن هلللذا املصلللط ح  هلللدف إللللى 

التفرقللة داخللل تصللرفات اإلنسللان بللين مللا هللو مفيللد أو مللا هللو زاملللد، وكللذلك بللين مللا هللو معتللاد أو مللا هللو 

 مللللن الناحيللللة ، ويللللرى الفقيلللله بللللأن التمييلللل  بللللين هللللذه املسللللاملل، وإن كللللان يمكللللن أن يكللللو (124)شللللاذ 
ً
ن سللللهال
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النظرية، إال أن معطيات الحياة تقدم الكثير من الفروض التي يصعب معها، ويشلكل كبيلر إجلراء هلذه 

 التفرقة 

وذهب رأي  خر إلى لقول بأن تحقيق الحماية املثلى للعمال مرهلون بفهلم التصلور الخلا  بالعملل 

) أو بصلللللورة أوسلللللع الحلللللادث اللللللذي يقلللللع امللللللأجور عللللللى اعتبلللللار أن التعريلللللف القلللللانوني إلصلللللابة الطريلللللق  

بمناسللللبة توجلللله العامللللل إلللللى عمللللله (، يللللتم مللللن خللللالل فكللللرة تنفيللللذ عقللللد العملللللر ألنلللله وإن كللللان القللللانون 

يقتةلللل ي أن يكللللون االنقطللللاع أو االنحللللراف تللللابع للعمللللل املللللأجور، إال أنلللله لللللم يفللللرض اإلبقللللاء علللللى رابطللللة 

 التبعية وال حت  على الطريق ذاته 

أن يفلللارق بللين هلللذا املصلللط ح ومصللط ح املصللل حة الشخصللية للعاملللل، املتمثللللة وهللو بلللذلك يحللاول 

بحاالت االنتقال بالنسلبة للعملال، اإلجلراءات غيلر املرتبطلة بالعملل يتوجله العاملل إللى ر  العملل خلالل 

 فزرة األعذار، أو الوقف عن العمل أو التوجه للعمل خالل اإلجازة املرضية ..... إل  من الحاالت . 

البعض بأن هذا الباعث يقصد به كل فعل لله صلفة اإللحلاي والحيويلة، أو أي مع ل  ملرادف ويرى 

 في االستغناء عنه 
ً
 عليه ولإ، مخيرا

ً
 ملا يحقق مص حة اخصية للم من عليه، ويكون مق را

وبالرغم من محاولة الفقه إيراد هذه التعريفات لفكرة الضرورات األساسلية ل حيلاة الجاريلةر فل ن 

ى بلللأن الفكلللرة ال يلللزال اشلللوبها الكثيلللر ملللن الغملللوض واإلبهلللام، للللذلك ف نللله يلللرى بلللأن محاوللللة اللللبعض يلللر 

حصللللرها ال يمكللللن فللللي البحللللث عللللن تعريللللف لهللللا، ولكللللن يكمللللن فللللي التعللللرف علللللى الكيفيللللة التللللي تفسللللر مللللن 

 
ً
 واسعا

ً
 ضيقا

ً
 خاللها، وهل تفسر تفسيرا

وإزاء علللدم وجلللود تعريللللف محلللدد لفكللللرة الضلللرورات األساسلللية ل حيللللاة الجاريلللة مللللن ناحيلللة، ولللللإ، 

، ملن 
ً
 أو واسلعا

ً
 ضليقا

ً
هناك اتفاق على الكيفية التي ينبمي من خاللهلا فهلم وتفسلير هلذه الفكلرة تفسليرا

ا للوصللول ناحيللة أخللرى ف نلله ال يكللون أمامنللا إال التوجلله إلللى بعللض األحكللام القضللاملية، والتللي قللد ترشللدن

إلللى غايتنللا بللالتعرف علللى املقصللود بالضللرورات األساسللية ل حيللاة الجاريللةر فللاعت ر القضللاء الفرنسلل ي أن 

توقلللف العاملللل أو انحرافللله اعلللد ضلللرورة أساسلللية ملللن ضلللرورات الحيلللاة الجاريلللة متللل  تعللللق األملللر بشلللراء 

، أو زيلللارة (126)لصللليدلية ، أو اللللذها  لشلللراء دواء ضلللروري ملللن  ا(125)امللللواد الغذامليلللة كلللالخ   ملللن املخ للل  

، وقللد عللرف القضللاء الفرنسلل ي (128)، وقللد يكللون الللذها  إليللداع إقللرار    مللالي (127)معمللل لتحاليللل طبيللة 

، ولللم (129)باعللث جديللد، وهللو إيللداع األطفللال فللي الحضللانة فللي مدينللة أخللرى تللم التوجلله إلللى مكللان العمللل 

، كمللللا (130)مصلللل حة اخصللللية تعت للللر محكمللللة الللللنقض الفرنسللللية التوقللللف فللللي الطريللللق لتنللللاول العشللللاء 

ذهبلللللت محكملللللة اللللللنقض الفرنسلللللية إللللللى اعتبلللللار الحلللللادث اللللللذي تعلللللرض لللللله املصلللللا  أثنلللللاء انحرافللللله إللللللى 

 بالضلرورة األساسلية 
ً
 وصلف حلادث طريلق بالنسللبة (131)املدرسلة بهلدف توصليل ابنله م لررا

ً
، وقلرر أيضلا

ها خللللالل مللللدة توقللللف لالنحللللراف عللللن الطريللللق الطبيعللللي مللللا دامللللت غايتلللله شللللراء مللللواد غذامليللللة السللللتهالك
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قصلليرة، قللام بهللا بسللبب طللول الطللريقنخلص ممللا سللبق بللأن عبللارة الضللرورات األساسللية ل حيللاة الجاريللة 

كللل فعلللل لللله صلللفة الضللرورة والحيويلللة، أو أي مع للل   خلللر ملللرادف ملللا يحقلللق مصللل حة اخصلللية للمللل من 

 فلي االسلتغناء عنله، أو كلل ملا يكلون م
ً
 عللى ذللك وللإ، مخيلرا

ً
 بنلوع ملن األهميلة عليه، ويكلون مق لرا

ً
تسلما

 والسرعة في اإلنقاز 

 إلى ال جوء إللى دورة ميلاه متاحلة عللى جانلب الطريلق 
ً
مثال ذلك أن يقد امل من عليه نفسه مضطرا

لقضللللاء حاجللللة فسلللليولوجية، أو شللللراء دواء حللللان وقللللت تعاطيلللله، بنللللاًء علللللى وصللللفة الطبإللللب املعللللال ، أو 

 حللان الوقللت ألداء فريضللة الصللالة أو التوقللف اإل 
ً
جبللاري إلصللالي عطللل لسلليارته، والتللي قللد تشللكل خطللرا

علللللى حياتلللله، إذا مللللا اسللللتمر بمواصلللللة السللللير ف هللللا، وغيرهللللا مللللن الضللللرورات األساسللللية ل حيللللاة الجاريللللةر 

 
ً
لللللذلك فلللل ن عبلللللارة الضللللرورة األساسللللية يقلللللب أن تقللللدر بصللللورة اخصلللللية ال بصللللورة موضللللوعية وفقلللللا

 للظلللللروف الشخصلللللية لكلللللل عاملللللل راي الللللحية لحلللللادث طريلللللق
ً
ر ألن هلللللذه الظلللللروف قابللللللة للتغيلللللر وفقلللللا

 للقدرات اإلنسانية بكافة أشكالها، جسدية، نفسية ...... إل  

 البند الثاني : الضرورات املتصلة بأداء الوظيفة .

وفللللي هللللذا املقللللام يقللللب أن نفللللرق مللللا بللللين إصللللابة العمللللل وحللللادث الطريللللقر ففللللي الحالللللة األولللللى علللللى 

العاملل أن يكللون تحللت سلللطة ورقابللة ر  العمللل لكللي تعت للر إصللابة عمللل، واألمللر لللإ، كللذلك فللي الحالللة 

الثانيللةر فلللإ، املقصللود أن يكللون العامللل تحللت سلللطة ورقابللة ر  العمللل علللى طريللق العملللر ألن ذلللك 

 لضلليق فكللرة التبعيللة لصللاحب العمللل، ملل
ً
ن شللأنه التضللإيق مللن نطللاق الحمايللة علللى طريللق العمللل نظللرا

والتلللي تفزلللرض بالضلللرورة أن يكلللون العاملللل تحلللت سللللطة ورقابلللة ر  العملللل، وهلللو األملللر اللللذي ال يمكلللن 

 تطلبه بشأن الحادث على طريق العمل 

سللللبب املتعلللللق بالوظيفللللة، ، بللللأن املشللللرع الفرنسلللل ي اسللللتحدث مصللللط ح ال(132)لللللذلك يللللرى الللللبعض 

 من املشرع الفرنس ي في التوسع في فهلم األسلبا  التلي تلدفع العاملل 
ً
ولإ، السبب املتعلق بالعمل، رغبة

للتوقف أو االنحراف كون مصط ح الوظيفة أوسع من مصط ح العمل، والذي قد ينحصلر فلي العالقلة 

 التي ينظمها عقد العمل بين العامل وصاحب العمل .

ر ف نلله يكفللي أن تكللون الحادثللة التللي وقعللت علللى طريللق العمللل لهللا صلللة بمقتضلليات وبموجللب ذلللك

 عللللن سلللللطة ر  العمللللل وتبعيتللللهر ألن القللللول بغيللللر ذلللللك 
ً
وظيفللللة العامللللل، ولللللو كللللان العامللللل وقتهللللا بعيللللدا

 يضيق من نطاق الحماية للعامل على طريق العمل .

فالتوسلللع كملللا رأينلللا فلللي مفهلللوم الوظيفلللة اشلللمل الحيلللاة الوظيفيلللة للعاملللل ككلللل، ويللل دي إللللى حمايلللة 

 
ً
مصللالح العمللال، وال يقابللله ضللرر يقللع علللى صللاحب العملللر فاألخللذ بهللذا املصللط ح هللو األجللدر وتأكيللدا

سللافرين فللي لهللذا املبللدأ ذهبللت محكمللة العللدل العليللا األردنيللة باعتبللار انحللراف امللل من عليلله إلللى مب لل  امل
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اللللدوار السلللابع بعلللد قيامللله بتوصللليل رمللللإ، مقلللل، اإلدارة للفنلللدق، اللللذي اعملللل بللله إللللى املطلللار، ليلتقلللي 

أحللد املسلل ولين الللذي اعمللل لللدى أحللد املكاتللب السللياحية بنللاًء علللى موعللد مسللبق ألمللور تخللص الفنللدق 

 تعلرض لحلادث الستيعا  قسم ملن السلواي فلي الفنلدق، واللذي اعملل بله املل من عليله املسلتدعي ملد
ً
يرا

صلللللدم، مملللللا أدى إلصلللللابته بكسلللللور خطيلللللرة فلللللي القلللللدمين وجلللللروي متعلللللددة فلللللي الوجللللله واللللللذقن، فلللللاعت ر 

االنحللراف الللذي قللام بلله امللل من عليلله مللرتب  بالوظيفللة ويسللب ها، ومللن ثللم اعتبللار الحللادث إصللابة طريللق 

 .(133)بسبب العمل 

ة قللللد أخللللذت بللللالزراجع عللللن ، بللللأن محكمللللة الللللنقض الفرنسللللي(134)ويللللرى جانللللب مللللن الفقلللله املصللللري 

التفسير الواسع ملفهوم الباعث املتصل بالوظيفة، وامل رر لعارض طريق العملر حيلث قلررت املحكملة 

رفض االعتداد باالنحراف الذي قلام بله املل من عليله للبحلث علن عملل، وللم تعت لر اإلصلابة التلي تعلرض 

 ة الشخصية ال مص حة الوظيفة .لها امل من عليه حادثة طريق عملر ألن انحرافه بدافع املص ح

 عللن 
ً
واعت لر القضلاء الفرنسل ي التوقلف فلي الطريلق اللذي أملتله طبيعلة عملل العاملل بوصلفه منلدوبا

، وكذلك انحلراف العاملل علن الطريلق الطبيعلي والتوجله إللى صلندوق 
ً
 م ررا

ً
املنشأة التي اعمل بها توقفا

 الضلمان االجتمللاعي، بنللاًء عللى طلللب األخيللر ملراجعلة نفقلل
ً
ات العللال ، ومصلروفات الللدواء، اعت للر انحرافللا

. 
ً
 م ررا

 مللن قبللل العامللل األجيللر، الللذي اعمللل فللي قسللم العالقللات العامللة بالشللركة 
ً
واعت للر االنحللراف م للررا

بفرض استالم اللباس الذي سيرتديه في اليوم التالي بمناسبة املهمة التلي كللف بهلا ملن قبلل ر  العملل، 

خصلليات األجنبيللة، وكللذلك االنحللراف عللن طريللق العمللل السللتالم الشلليك والتللي تكمللن فللي اسللتقبال الش

 .(135)الخا  براتبه بعد حصوله على إذن صاحب العمل 

وعلللللللى هللللللذا النحللللللو فلللللل ن االجتهللللللاد القضللللللا ي الفرنسلللللل ي يأخللللللذ فللللللي االعتبللللللار مقمللللللوع عناصللللللر اليلللللل اع 

ى طريلق العمللل، املعلروض عليله للفصللل فلي التسلبإب العميللق للتوقلف أو االنحلراف عللن خل  السلير عللل

والللذي اغلللب عليلله فللي الوهايللة املصلل حة الشخصللية للتصللرف املنفصللل بصللورة وااللحة عللن االلز امللات 

 املستنبطة من العمل .

وعلللى هللذا النحللو فلل ن التوقللف ملللدة طويلللة فللي أحللد املقللااي أو البحللث عللن مطعللم أفضللل مللن قبللل 

سلللال ال ريلللد الشخصللل ي، أو انحلللراف العاملللل، أو االنحلللراف علللن خللل  السلللير بغيلللة شلللراء طوابلللع بريلللد وإر 

 إللللى ضلللرورات 
ً
العامللل فلللي سللبيل زيلللارة واللللده املللريض ال ت لللرر جميعهلللا هللذا التوقلللف واالنحلللراف، اسللتنادا

 .(136)الحياة الجارية 

وكذلك الحال حالة انتقالهر حيث توجه عقب عمله إلى صاحب عملله القلديم للبحلث علن شلهادة 

اء ملفلله، وكللذلك الحللال عنللدما يتوجلله العامللل األجيللر عقللب طل هلا منلله مكتللب التشللغيل فللي سللبيل اسللتيف
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عمله إلى مدير الشركة، من أجل الحصول على عمله مقلزي بدرجله أك لر مملا هلو عليله الحلال بالنسلبة 

لعمللله الللذي ي ديلله، وفللي نهايللة اللقللاء لللم اعللد إلللى محللل إقامتلله إال بعللد مللرور أريللع سللاعات، وذلللك عقللب 

، فهللللذه األمللللور تعت للللر مصللللالح اخصللللية، وال ت للللرر جميعهللللا (137)ملطللللاعم تناوللللله وجبلللله العشللللاء فللللي أحللللد ا

 للضرورات املتصلة بالوظيفة . 
ً
 التوقف أو االنحراف، استنادا

فلللل ن الحادثللللة تعت للللر حللللادث طريللللق عمللللل ولللللو لللللم تكللللن تلللللك الحادثللللة متولللللدة مباشللللرة  والخالصــــة،

 ملللن عملللله مباشلللرة اتقلللاه 
ً
 مباشلللرة ملكلللان العملللل، أو عامللللدا

ً
وبالضلللرورة علللن العملللل، كلللأن يكلللون متوجهلللا

مي له، ويكفي أن يكون العمل له صلة بمقتضيات الوظيفلة، وإن اختلطلت بمصل حة اخصلية للعاملل 

 املصا  .      

 البند الثالث : الظروف االستثنائية أو الحاالت الطارئة .

تعت للللر هللللذه الحالللللة مللللن خلللللق القضللللاء الفرنسلللل ي، مللللن أجللللل مراعللللاة مصلللل حة العامللللل، بمللللا يتوافللللق 

وأهلللداف القلللانون االجتملللاعير فلللاعت ر القضلللاء الفرنسللل ي اإلصلللابة التلللي تحلللدث موجبللله للتعلللويض، حتللل  

يعللي أو بعللد توقفلله عنله، طاملللا ثبللت بللأن هللذا االنحللراف أو وللو كانللت فللي طريللق منحللرف علن الطريللق الطب

ذللللللك التوقلللللف كلللللان بسلللللبب ظلللللروف اسلللللت ناملية، كحلللللدوث قلللللوة قلللللاهرة أو حاللللللة طارمللللللة أو حاللللللة وجلللللود 

، أو وجلللللود صللللليانة فلللللي الطريلللللق الطبيعلللللي املعتلللللاد منعتللللله ملللللن السللللليرر (138)مظلللللاهرات أو أعملللللال   عنلللللف 

 فاضطر لسلوك طريق  خر .

ي يتعللرض لهللا العامللل أثنللاء التوقللف واالختبللاء فللي أي مكللان لتقنللب هللذا العنللف وتعت للر اإلصللابة التلل

 إصابة طريق عمل موجبه للتعويض بالرغم من توقفهر ألن هذا التوقف فرضه ظرف است نا ي .

  خللرر فلل ن 
ً
 مللن التوقللف أن يزللرك الطريللق الطبيعللي، ويسلللك طريقللا

ً
وباملثللل إذا اضللطر العامللل بللدال

 بظرف است نا ي هذا االنحراف اعت ر م
ً
 .(139) ررا

ويعت لللر ملللن قبلللل الحلللاالت الطلللارا ًالتلللي اعتلللد بهلللا القضلللاء فلللي ت ريلللر إتيلللان العاملللل لعلللوارض الطريلللق 

هطللللول األمطللللار الغزيللللرة أو طفللللت الخللللزان بللللالطريق أو شللللعور العامللللل بللللاآلم شللللديدة بسللللبب انفقللللار فللللي 

ريلق الطبيعلي، وتشلكل االنقملاد فلي الزاملدة الدودية، وصعوبة الحاللة الجويلة كتسلاق  الثللو  عللى الط

سلللاعات الصلللباي البلللاكر، وتشلللكل الضلللبا  الكثيلللف اللللذي يحيلللل بإنللله وبلللين متابعلللة سللليره وملللا إللللى ذللللك 
، وفللللللي تقللللللديرنا هنللللللاك ظللللللروف يقللللللب أن اعتللللللد بهللللللا، بللللللالرغم مللللللن أنهللللللا ال تر للللللى إلللللللى درجللللللة الظللللللروف (140)

لتوقف إلنقلللاذ الللخص أصلللإب نتيقلللة االسلللت ناملية، بلللل ألنهلللا تلللدخل فلللي نطلللاق الواجبلللات اإلنسلللانية، كلللا

حادث سيارة أو االنحراف ألقر  مركز ط ي لتقديم اإلسلعافات الالزملة للهر ألن التوقلف أو االنحلراف، 

 والقللللول بغيللللر ذلللللك يقتللللل روي التضللللامن واملللللروله التللللي تسللللود أي مقتمللللع 
ً
 اعللللد م للللررا

ً
كمللللا ذكرنللللا سللللابقا

 صالح.
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ان العامللللل لعللللارض الطريللللق، إذا كللللان اسللللتقابة ويللللدعو إلللللى األنانيللللة وحللللب الللللذاتر لللللذلك فلللل ن إتيلللل

 بالحماية التأمينية التلي جلاء بهلا 
ً
 ويظل العامل مشموال

ً
لظرف است نا ي أو حالة طارملةر ف نه اعد م ررا

 ملص حته .
ً
 املشرع تحقيقا

واألمر كذلك إذا وجد ظرف است نا ي على الطريق الطبيعي، ك غالق الطلرق امل ديلة للعملل بسلبب 

لللو ر فعنللد اتصللال العامللل بللر  العمللل وإبالغلله بللاألمر، وأثنللاء العللودة ملكللان اإلقامللة تعللرض تسللاق  الث

ألضللرار نتيقللة الحللادث، الللذي وقللع للله، فلل ن اإلصللابة موجبلله للتعللويض بللالرغم مللن تخلللف العامللل عللن 

 الطريق الطبيعير ألن هذا التخلف ي رره الظرف االست نا ي .

نيللللة لعكلللل، ذلللللك، عنللللدما رفضللللت اعتبللللار اإلصللللابات التللللي وقللللد ذهبللللت محكمللللة العللللدل العليللللا األرد

تعللرض لهللا جمللع مللن العمللال إصللابات عمللل، عنللدما ذهبللوا للمسللاعدة فللي إطفللاء الحريللق الللذي شللب فللي 

 .(141)الشركة املجاورة للشركة التي اعمل بها امل من عل هم املصابين 

وهلللذا فلللي تقلللديرنا ملللا يتنلللافي وروي التضلللامن االجتملللاعي، التلللي يقلللب أن تسلللود املجتملللع، ألننلللا بلللذلك 

نساعد على العزلة واألنانية وحلب اللذات، ونقتلل جميلع أشلكال التعلاون والتفلاني إلنقلاذ أرواي البشلر، 

قابة لظلللللرف ، والعمللللل الللللذي قلللللاموا بلللله امللللل من عللللل هم ملللللا هللللو إال اسللللت(142)والتللللي تعت للللر أغلللللى ملللللا نملللللك 

 واعتبلللار توقلللف املللل من علللل هم علللن 
ً
اسلللت نا ي وحاللللة طارمللللة كلللان األوللللى بمحكمتنلللا امللللوقرة اعتبلللاره م لللررا

، وبالتللللالي اسللللتحقاقهم التعللللويض 
ً
متابعللللة السللللير بللللالعودة للميلللل ل للقيللللام بهللللذا العامللللل اإلنسللللاني م للللررا

 فلللل ن تقللللدير الباعللللث الللللذي أتللللاه العامللللل ع
ً
لللللى طريللللق العمللللل، ومللللا إذا كللللان املوجللللب عللللن اإلصللللابة .وأخيللللرا

استند لظرف است نا ي أو حالة طارملة من عدمه هو أمر مزروك للقا ل ي املوضلوع فلي ضلوء املالبسلات 

 التي أملت بالواقعة 

 كيفية إثبات ما يبرر عوارض الطريق: املطلب الثالث

 للقواعللد العامللة باإلثبللات علللى املللدعى إثبللات مللا يدعيللهر فلل ذا أدعللت امل سسللة
ً
التأمينيللة، أو  طبقللا

أي جهللة تقللوم بلل دارة وتنفيللذ تللأمين إصللابات العمللل بللأن اإلصللابة التللي وقعللت علللى طريللق العمللل، لإسللت 

إصابة لوجود توقف أو تخلف أو انحراف، مما يحرم امل من عليه من حماية القانون لله كونله قلد جلاء 

لجاريلة، أو يتنلافى ملع مسللك بهذا املانع، بقصد املص حة الشخصية أو أنله خلار  علن ضلرورات الحيلاة ا

الرجللل املعتللادر فلل ن إثبللات العكلل، يقللع علللى امللل من عليلله املصللا  أو ورثتلله، إذا كانللت اإلصللابة أدت إلللى 

 وفاته ويحق لهم إثبات ذلك بقميع طرق اإلثبات .

وتقدير ما إذا كان ما حدث من امل من عليله عللى الطريلق يلدخل تحلت أحلد صلور علوارض الطريلق 

التخلللللف أو االنحللللراف (، مسللللألة قانونيللللة تخضللللع ف هللللا محللللاكم املوضللللوع لرقابللللة محكمللللة  ) التوقللللف أو

الللللنقض، أمللللا الوقللللا ع املاديللللة التللللي تتحللللرى عوهللللا وت بتهللللا محكمللللة املوضللللوع مللللن أجللللل التأكللللد مللللن وجللللود 
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العارض ذاتهر فتلك مسألة موضوعية تستقل بالفصلل ف هلا محكملة املوضلوع، وال رقابلة عل هلا فلي ذللك 

 .(143)ة النقض من محكم

ولكللن مللن واقللع عملنللا فللي التأمينللات االجتماعيللة فللي األردنر ف نلله تثللور صللعوبات عمليللة كثيللرة، ممللا 

يللل دي إللللى حرملللان املللل من علللل هم املصلللابين، أو ورثلللتهم ملللن حمايلللة القلللانون خصوًصلللا ملللا تسلللتلزمه امللللادة 

عملللل ملللا  ( ملللن القلللانون األردنلللير حيلللث تتطللللب اإلجلللراءات الواجلللب إتباعهلللا فلللي حاللللة حلللدوث إصلللابة19)

 فللي حالللة إبللالب الشللرطة بموجللب الواجبللات املسللندة 
ً
يصللعب تحقيقلله فللي إصللابة طريللق العمللل خصوصللا

إل ها بموجب القوانين الخاصة بهار حيث ينقم عوها جلراملم يحكمهلا قلانون العقوبلات كحلوادث السلير، 

سللتدعاء أجهللزة والحللوادث الجنامليللة، والحللوادث التللي تلل دي إلللى الوفللاة، كمللا أن الللبعض موهللا اسللتدعي ا

الشرطة والدفاع املدني لغايات اإلنقاذ واإلسعاف األوللي، كملا فلي حلاالت الحرامللق واالنفقلارات، بلالرغم 

مللللن أن اإلصللللابة لللللم تلللل دي إلللللى إلحللللاق ضللللرر أو نسللللبة عجللللز باملصللللا ر فمللللن الضللللرورة أن يتضللللمن هللللذا 

 فلي إصلابات الطريلق عللى الطلرق العاملةر حيلث 
ً
يتهلر  النلاس ملن اإلدالء البالب أقوال الشلهود خصوصلا

 مللللوهم علللللى أوقللللا هم أو الخللللوف أن يللللتم ا هللللامهم فللللي الحللللوادث التللللي أدت 
ً
بالشللللهادة أمللللام الشللللرطة حرصللللا

 لوفاة صاح ها بأنه هو املتسبب بذلك . 

وقللد أكللدت محكمللة العللدل العليللا األردنيللة علللى ضللرورة إبللالب الشللرطة فللي حللوادث الطريللق، عنللدما 

عرضت له امل من عل ها أثناء مغادرة موقع عملهلا نتيقلة اصلطدام سليارة رفضت اعتبار الحادث الذي ت

 أخرى بسيار ها من الخلف أدى إلى ألم في الرأس ودوخة وألم في الظهر إصابة عمل

في تقديرنا إن حق امل من عليه املصا  تقاه امل سسة التأمينية غير مرهون بل بالب صلاحب العملل 

 ملللللا حللللد
ً
والتعليمللللات  1336لسللللنة  64ده قللللانون الضللللمان االجتمللللاعي رقللللم للشللللرطة عللللن اإلصللللابة، وفقللللا

التنفيذيلللةر ألن القلللانون للللم اشلللر لسلللقوق حلللق املصلللا  ملللن امل سسلللة فلللي حلللال تقصلللير صلللاحب العملللل 

( منله 19ب بالب الشرطة عن اإلصابة التي تعرض لها، أضلف إللى ذللك فل ن القلانون بموجلب نلص امللادة )

 ألحكامللللله حتلللل  وللللللو لللللم يقلللللم صللللاحب العملللللل ألزمللللت امل سسلللللة بللللالحقوق املقلللللررة لل
ً
ملللل من عليللللله، وفقللللا

بالتلللأمين عليلللهر فكلللان ملللن األجلللدر أن تقلللرر الزللل ام امل سسلللة بلللأداء الحقلللوق املقلللررة للمللل من عليللله اللللذي 

 للملدد التلي حلددها املشلرع 
ً
 للشلروق القانونيلة، وإن علدم اإلبلالب عوهلا وفقلا

ً
يتعرض إلصابة عمل، وفقلا

عليلله مللن الحقللوق املزرتبللة للله بنللاًء علللى ذلللكر لللذلك فلل ن أي مسلل ولية تنشللأ عللن ال اع للي حرمللان امللل من 

التقصللير فللي اإلبللالب تقللع علللى صللاحب العمللل وحللده، دون أن ي حللق العامللل أي ضللررر ألن العامللل يكللون 

 إذا أدى الحادث إلى الوفاة 
ً
 .(144)في حالة ال اسمت له باإلبالب، وكذلك ذويه خصوصا

طري نفسه ما الحكم بالنسبة ل حادث الذي يقع أثناء التوقلف أو التخللف والس ال األخير الذي ي

 للم من عليه ؟ .
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كملللا للللو دخلللل عاملللل إللللى مطعلللم لتنلللاول وجبلللة الغلللذاء، وفلللي هلللذه األثنلللاء حصللللت مشلللاجرة وأصلللإب 

 ملكلان إقامتلهر فهلل اعت لر 
ً
بأداة حادة من قبل أحلد املتشلاجرين عللى االفزلراض بلأن العاملل كلان متوجهلا

 أم أنه ال اعت ر كذلك ؟ . هذا
ً
 الحادث حادث طريق اغط  تأمينيا

ذهبللللت محكمللللة الللللنقض الفرنسللللية فللللي أحكامهللللا القللللديم موهللللا والحللللديث إلللللى عللللدم شللللمول الحمايللللة 

 بالضلللرورات األساسلللية ل حيلللاة 
ً
التأمينيلللة ل حلللوادث التلللي تقلللع أثنلللاء التوقلللف، حتللل  وللللو كلللان ذللللك م لللررا

 الجارية 

املصري موقف محكملة اللنقض الفرنسلية، ويلرى ضلرورة األخلذ بله ملن  ،(145)وقد أيد بعض الفقه 

 با  أولى في القانون املصري على أساس أن املشرع املصري ال يأخذ بفكرة التوقف املشروع أو امل رر .

، ملوقللف محكمللة الللنقض ملخالفتهللا ألبسلل  قواعللد (146)وخللالف الللبعض اآلخللر مللن الفقلله املصللري 

نون وروحلله، وهللو الللرأي الللذي نميللل إليللهر ألن حادثللة العمللل نفسللها تكللون املنطللق ومخالفتهللا لللنص القللا

إصللابة عمللل ولللو وقعللت للعامللل أثنللاء فزللرة الراحللة التللي تتخلللل سللاعات العمللل اليوميللة عنللدما يتوقللف 

 علن أداء عمللهر فيكلون ملن بلا  العلدل واملسلاواة اسلتحقاق العاملل املصلا  أثنلاء توقفله 
ً
العامل فعليلا

 عللى حاللة إصلابته أثنلاء فزلرة الراحلة ملا بلين سلاعات  على طريق العمل
ً
الحماية التأمينية الكاملة قياسلا

العملل، سلواًء كللان فلي مكللان العملل نفسلله أو مكلان قريلب منلله، كملا أن العامللل أثنلاء التوقللف يكلون أقللل 

عرضله لخطللر الطريللق واإلصلابةر فكيللف اسللتحق التعللويض فلي حالللة الحركللة الداململة علللى الطريللق ولللو 

 عنلله، بإنمللا ال اسللتحق التعللويض وهللو فللي حالللة سللكون علللى الطريللق أو بللالقر  منللهر فلل ذا كلل
ً
ان منحرفللا

كانت الحماية تشمل العامل أثناء فزرة الراحة، وكذلك أثناء فزلرة االنحلراف املشلروع، كملا ذهلب للذلك 

 روع وامل رر .أغلب الفقه املصري والقضاء الفرنس ير فاألجدر أن تشمله الحماية أثناء التوقف املش

 :الخاتــمة

تعرضللللنا مللللن خللللالل هللللذا البحللللث لدراسللللة املشللللكالت التللللي يثيرهللللا حللللادث طريللللق العمللللل فللللي القللللانون 

 األردني، وذلك باملقارنة مع القانون الفرنس ي واملصري .

واتضلللح لنلللا كيلللف أن قلللوة العمللللل قلللد أصلللبحت بلغلللة عللللم االقتصللللاد سللللعة هاملللة تخضلللع لقللللانون 

ف نهلللا ربملللا تفقلللد قيمتهلللا كلملللا فقلللدت صلللالحيتها، وبالتلللالي يفقلللد العاملللل اللللثمن العلللرض والطللللب، للللذلك 

املقابل وهو األجر، كل ذلك أكد على ضرورة وجود نظام يكفلل للعملال األملان ضلد املخلاطر التلي تل دي 

إللللى علللدم قلللدر هم عللللى العملللل، والسللليما حلللوادث الطريلللق موهلللا، وإزاء هلللذه الرغبلللة بتلللوفير األملللان ظهلللرت 

التلي عنإلت ملن خاللهللا الدوللة بأفرادهلار حيلث ملدت الحمايللة التأمينيلة لتشلمل الجلزء الغالللب  األنظملة

 من املخاطر التي قد يتعرضون لها عند تحققها .
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وأظهللللرت دراسللللة هللللذا البحللللث دواعللللي حمايللللة العامللللل ضللللد أخطللللار حللللادث طريللللق العمللللل واألسللللاس 

يكمن بالرغبة الصريحة للمشرع فلي ملد نطلاق  القانوني ل حماية، وما إذا كان يكمن في رابطة التبعية أو

الحماية لهذا النوع من املخاطر، وإذا ما انتقلنا إلى تحديلد طريلق العملل محلل الحمايلة التأمينيلة، فقلد 

لا بإًنلا فلي تحديلد هلذا الطريلق مكانًيلا، ملن حيلث نقطتلي 
ً
رأينا كيف اختلفت الدول محلل الدراسلة اختالف

وفلللي تحديلللد هلللذا الطريلللق زمانًيلللا، ملللن حيلللث الوقلللت اللللالزم لقطعلللة ملللن  البدايلللة والوهايلللة ملللن جهلللة أوللللى،

 ناحية أخرى .

 
ً
ورأينللا كللذلك بللأن التمتللع بالحمايللة التأمينيللة لحللادث طريللق العمللل ال يقللف عنللد مقللرد تللوافر كللال

ملللن النطلللاق املكلللاني والزمللللاني وفًقلللا ملقصلللود كلللل مشللللرع عللللى حلللده، وملللا انتهلللل  إليللله الفقللله والقضلللاء فللللي 

ل ال بللد مللن تللوافر شللرق  خللر للتمتللع بهللذه الحمايللة، وهللو عللدم إتيللان العامللل ألي عللارض ملللن دولتلله، بلل

 عوارض الطريق .

فالقانون األردني كما رأينا من خالل هذا البحلث قلد سلبق قلوانين اللدول محلل الدراسلة، واللبعض 

باسللللتبعاده مللللن القللللوانين املتطللللورة فللللي مللللد نطللللاق الحمايللللة التأمينيللللة للملللل من عليلللله علللللى طريللللق العمللللل 

لعلللوارض الطريلللق فلللي القلللانون سلللاري املفعلللول، وللللم يأخلللذ املشلللرع األردنلللي للللبعض الحلللاالت التلللي أخلللذ بهلللا 

املشللرع الفرنسلل ي، وهللو تحديللد الجهللة املقابلللة ملكللان العمللل مللن أجللل تخفيللف العللبء املللالي علللى امللل من 

يله ولجلان فلض املنازعلات فلي عليه املصا ، من ال جوء للقضاء في ظل الي اعلات املتكلررة بلين املل من عل

امل سسللة فللي حللوادث الطريللق، وقللد تسللاوى املشللرع األردنللي مللع قللوانين الللدول محللل الدراسللة فللي الللبعض 

 من الحاالت .

وفللي هللذا الصللدد ف ننللا نأمللل مللن املشللرع األردنللي االنتبللاه لهللذا التفللاوت فللي الحللاالت ومعالجللة الخلللل 

هللذا املجلللال والوصلللول ألبعلللد ملللن ذللللك، ليصلللبت القلللانون  ملواكبللة ملللا وصللللت إليللله القلللوانين املتطلللورة فلللي

األردني نموذًجا يحتذى به بلين كافلة القلوانين االجتماعيلة ملن خلالل تحقيلق العداللة االجتماعيلة بكافلة 

 الحاالت، وال يتم اقتصارها على البعض موها .

 وال اسعنا في نهاية هذا البحث أن نشير إلى أهم النتامل  والتوصيات :

البحلللللث عللللللن األسللللللاس القلللللانوني لحمايللللللة إصللللللابة الطريللللللق ال يوجلللللد للللللله أي ضللللللرورةر ألن أنظمللللللة أن  – 6

الضللمان االجتمللاعي كفلللت هللذه الحمايللة، وجعلللت مثللل هللذا البحللث واالجتهللاد ال جللدوى منللهر ألن 

الحمايلللة أصلللبحت وظيفلللة اجتماعيلللةر فلللأي ملللن االعتبلللارات التلللي يتحلللدد النظلللر إل هلللا ضلللمن نطلللاق 

دة، وأي محاولللللة  هللللدف إلللللى التمييلللل  بللللين أكثللللر مللللن أسللللاس قللللانوني ل حمايللللة الحمايللللة تتسللللم بالوحلللل

 بالنظر للمظاهر املختلفة لإلصابة وأسبابها، يصبت ضرًبا من العبث .
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لقللد تللأثر املشللرع األردنللي بمسلللك املشللرع الفرنسلل ي، مللن حيللث قيمللة االشللزراكاتر بحيللث تزيللد قيمللة  – 1

ا زاد عللدد حللوادث العمللل والعكلل، ف نهللا ال تتللأثر االشللزراكات املفروضللة علللى صللاحب العمللل، كلملل

 مهما كان عدد حوادث الطريق .

ويتم زيادة قيمة االشزراكات بالنظر ملدى الز ام املنشأة بتطبيق شروق ومعلايير السلالمة وال لحة 

املهنيللللة، مللللع األخللللذ بعللللين االعتبللللار نسللللبة إصللللابات العمللللل فللللي القطللللاع أو النشللللاق، الللللذي تنللللدر  ضللللمنه 

 وتم نقد هذا االتقاه في موضعه وتوصلنا لقاعدة مفادها . املنشأة،

  كلمللا زادت إصللابات العمللل كلمللا اتضللح عللدم االهتمللام بوسللاملل الوقايللة وتللأمين بإ للة العمللل، ممللا 

يل دي لزيللادة قيملة االشللزراكات التللي ي د هلا صللاحب العمللل، وكلملا قلللت إصللابات العملل اتضللح االهتمللام 

العمللل، ممللا يلل دي إلللى بقللاء نسللبة االشللزراكات التللي ي د هللا صللاحب العمللل، بوسللاملل الوقايللة وتللأمين بإ للة 

 كما فرضها القانون، أو تقل عن ذلك   .

اشللللزرق املشللللرع الفرنسلللل ي صللللراحة أن تكللللون نقطللللة البدايللللة أو الوهايللللة فللللي طريللللق العمللللل اللللي مكللللان  – 0

يللث تطرقللا للتحللدث العمللل، بإنمللا لللم يللرد هللذا االشللزراق الصللريت فللي القللانون األردنللي واملصللرير ح

عن ذها  العامل ملباشرة عمله أو عودتله منله، عللى اللرغم ملن أنله وفًقلا للمقلرى العلادي لألملور، 

فلل ن العامللل حينمللا يتوجلله لتأديللة العمللل، إنمللا يقصللد مللن دون شللك مكللان العمللل، ويبللدو وااللًحا 

أشللارا لوقللوع بللأن كللال املشللرعين قللد حللر  علللى تفللادي فكللرة املكللان، كمللا فعللل املشللرع الفرنسلل ي و 

الحللادث فللي فزللرة الللذها  واإليللا  ملباشللرة العمللل، فصللياغة نصللو  املللواد بكللال القللانونين تتسللم 

باملرونلللة وتتسلللعر بحيلللث اشلللمل حاللللة توجللله العاملللل إللللى أي مكلللان يحلللدده صلللاحب العملللل لتنفيلللذ 

 االلز امات املهنية الناش ة عن عقد العمل .

صري الجهة املقابلة ملكان العمل، كما ذهلب املشلرع الفرنسل ي، لم يحدد أًيا من القانون األردني وامل – 9

وإن كنا نلرى ضلرورة تحديلد الجهلة املقابللة ملكلان العملل واالعتلداد بملوطن العاملل، وفًقلا ملفهومله 

الللللواقعي علللللى نحلللللو مللللا أسللللللفنا ذلللللك بهلللللذا البحللللثر بحيللللث تتحلللللدد نقطتللللين لبدايلللللة ونهايللللة طريلللللق 

فكللرة التوقللف والتخلللف واالنحللراف عللن الطريللق الطبيعللي  العمللل، وهللو املسلللك األفضللل إلعمللال

للعمللللل علللللى أن ال يكللللون هللللذا التحديللللد حصللللًرا، وإنمللللا علللللى سللللبيل املثللللال مللللع الللللنص علللللى ضللللواب  

 بشأن هذا التحديد، مما يحقق أمران ال يخلوان من األهمية :

يتقنب التحديلد الحصلري وملا يثيلره ملن صلعوبات تبلدأ بلالظهور بعلد التطبيلق العمللي، أملا  األول :

يزرك البا  مفتوًحلا الجتهلادات الفقله والقضلاء حتل  نصلل إللى تحديلد مكلاني نهلا ي لطريلق  الثاني :األمر 

 العمل املحيي تأمينًيا، وفًقا للمقاصد املرجوة التي أرادها املشرع في هذا الشأن .
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مللللن املالحللللظ بللللأن القللللانون الفرنسلللل ي يضلللليق مللللن أعمللللال الشللللرق املتعلللللق بعللللوارض الطريللللق، والتللللي  – 1

تلل دي لحرملللان العامللل ملللن الحمايلللة التأمينيللة عللللى الطريلللق مللن وإللللى العملللل بللالنص عللللى عارضلللين 

لا وهلو التخللف، 
ً
فق ، وهما التوقف واالنحراف، بإنما أضاف إل هما القلانون املصلري عارًضلا ثالث

نقللللد بللللأن املشللللرع األردنللللي فللللي القللللانون الجديللللد ال يقعللللل لعللللوارض الطريللللق، أي أثللللر علللللى فللللي حللللين 

اسللتحقاق العامللل ل حمايلللة التأمينيللة، وهلللو املوقللف املغلللاير ملللا كللان عليللله الوضللع فلللي ظللل القلللانون 

القللللديم، وإن كللللان هللللدف املشللللرع مللللن ذلللللك التوسللللع فللللي مللللد نطللللاق الحمايللللة التأمينيللللة علللللى طريللللق 

ك سللللوف يثيللللر العديللللد مللللن الي اعللللات يكللللون مذللللله إلللللى القضللللاء، ممللللا اع للللي زيللللادة العمللللل، إال أن ذللللل

األعبلللللاء املاليلللللة عللللللى امللللللل من عليللللله املصلللللا ، وال يمكننلللللا أن نفسللللللر هلللللذا االسلللللتبعاد للعلللللوارض فللللللي 

القلانون األردنللي الجديلد، إال علللى أنله أجللازه لالنحلراف عللن الطريلق أو التوقللف والتخللف ألغللراض 

إتيلللان أي علللارض ملللن هلللذه العلللوارض عللللى اعتبلللار اإلصلللابة إصلللابة عملللل  اخصللليةر بحيلللث ال يللل ثر

( ملللن 1تسلللتحق الحمايلللة، للللذلك فملللن الضلللروري إعلللادة اللللنص عللللى هلللذه العلللوارض للللنص امللللادة )

القللللانون األردنللللي باعتبللللار ذلللللك مللللن املبللللادا املسلللللم بهللللا فللللي شللللأن حللللوادث طريللللق العمللللل فللللي جميللللع 

 القوانين .

ي أعتللللد بالباعللللث، الللللذي أملللللى علللللى امللللل من عليلللله إتيللللان أًيللللا مللللن عللللوارض رأينللللا بللللأن املشللللرع الفرنسلللل  – 1

 الطريق، فلم يرتب على عوارض الطريق ذا ها فقدان العامل لحماية القانون .

أملللا القلللانون املصلللري فقلللد نلللص عللللى هلللذه العلللوارض دون أي تقيلللد، وهلللو األملللر اللللذي يمكلللن القلللول 

أن يفقلد املل من عليله الحمايلة التأمينيلة التلي قررهلا معه بأن أي توقف أو تخلف أو انحراف ملن شلأنه 

القانون، مما يحرمه من التعويض، إال أن الفقله والقضلاء املصلري اعتلد بالبواعلث عللى إتيلان علوارض 

 الطريق، بالرغم من الخالف في طريقة املعالجة وأساليب التناول، كما واحنا ذلك أثناء البحث .

 بد من األخذ باملعيار الشخص ي واملوضوعي في تحديد كما توصلنا لنتيقة مفادها ال – 9

الطريق الطبيعير بحيث ينظر إلى ظروف كل عامل على حده، فال يقب االكتفاء بالبحث عن مسلك 

الرجل املعتاد الذي يوجد في نف، الظروف لقطع هذا الطريق، بل ال بد من االعتداد بطبيعة 

 .رافقة لقطع الطريق الطبيعي الجغرافيةالشخص، من حيث القدرة على تحمل الظروف امل
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  :هوامشال
                                           

 
، العتبلللار حلللادث الطريلللق إصلللابة عملللل أن يقلللع 1331لسلللنة  1/د( ملللن التعليملللات التنفيذيلللة إلصلللابات العملللل رقللم 0اشللزرطت امللللادة ) (6)

الحللادث خللالل فزللرة ذهللا  امللل من عليلله مللن مكللان سللكنه، ملباشللرة عمللله أو عودتلله منلله، دون تخلللف أو توقللف أو انحللراف علللى الطريللق 

 الطبيعي املعتاد .
ملحلي ، مقلد الللدين محملد بلن اعقلو  الفيللروز أبلادي، ن لخة منقحلة راجعهللا واعت ل  بهلا أنل، محمللد الشلامي، زكريلا جللابر القلاموس ا (1)

 .  6331،   1338أحمد، دار الحديث، القاهرة، 
 . 119،   1330/1339د. جالل إبراهيم، الوجي  في شري قانون التأمينات االجتماعية، مكتبة كلية الحقوق، جامعة عين شم،،  (0)
 . 618،   1333/1336د. برهام محمد عطا هلل، أساسيات قانون التأمينات االجتماعية، اإلسكندرية،  (9)
)5( Roland Kessous, Réflexions sur l'accident de trajet. op. cit, P. 1021. 
)6( Rloland  kessous, op. cit, P. 1026. 
 . 104،   6496ات االجتماعية، منشأة املعارف،االسكندرية،د. سمير عبد السيد تناغو، نظام التأمين (9)

Georges. Dortion, "Accident du travail et maladies professionnelles, l'adaptation aux réalietes daujourd hui", Dr.  )8(

soc, 1992, P. P. 128 – 135.   

des accidents du travail et des maladies professionnelles, Rev. Dr. soc, Milet (L.), Les voies de la réparation intégrale  )9(

2002, n 9/10. P. 844 
 . 91د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمل ضد حوادث طريق العمل، مرجع سابق،    (63)

(11) A. Plouast, les accidents de trajet et la loi du 23 Juillet 1957, Dr. Soc., 1957, P. 640 et s 
 ، 109د. أحمد محمد محرز، الخطر في تأمين إصابات العمل، مرجع سابق،    (61)
)13( Roland Kessous, sur l'arrét de la courde, op. cit, P. 1021. 
 .    109د. حسن عبد الرحمن قدوس، التعويض عن إصابات العمل، مرجع سابق،   (69)
)15( trajet, risqué de. op. cit, 1996, P. 962.L. Milet, L, accident de  
 . 111د. أحمد محمد محرز، الخطر في تأمين إصابات العمل، مرجع سابق،    (61)
 .  091،   6443د. عامر سلمان عبد امللك، التأمينات االجتماعية في الدول العربية دار العلم للماليين، الطبعة األولى، بيروت، (69)
د. أمللال جللالل، مسلل ولية امللل اجر عللن حللوادث الشللغل واألمللراض املهنيللة فللي التشللريع املغريللي رسللالة دكتللوراه، كليللة العلللوم القانونيللة  (68)

  191،   6499واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخام،، الرباق، 
 نص املادة الثانية من القانون األردني . (64)
ر حيللث 03/63/6491(، الصلادر فللي 1911/1( بمقتةلل ي القلانون رقللم )961/6نون الفرنسلل ي بعلد أن كانللت )( مللن القلا966 – 1امللادة ) (13)

 . 69/9/1336، والصادر بتاريخ 1336لسنة  119( من القانون رقم 19تم تعديل رقمها دون تعديل على مضمونها بموجب املادة )

www.legifrance.gouv.fr/acffch cod.jsesionid.date.texte=20100103.   
 . 118د. حسن عبد الرحمن قدوس، التعويض عن إصابات العمل، مرجع سابق،    (16)
)22( Doublet (J.), Sécurité sociale, P. U. F., 1991.p.183  
)23( , IR, P. 93. =◦1993, 15Crim, 3 Mars 1993, D.  

= فاعت ر الحادث الذي تعرض له العامل وهو في طريقه للعمل بأداء املهام املكلف بها ملن قبلل ر  العملل حلادث عملل، واعت لر مكلان 

 تنفيذ املهمة مكاًنا للعمل .

Iin 267.16 Sept 2003; Bull. Civ.  eCiv, 2 - 

http://www.legifrance.gouv.fr/acffch%20cod.jsesionid.date.texte=20100103
http://www.legifrance.gouv.fr/acffch%20cod.jsesionid.date.texte=20100103
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12.  ◦de trajet, l'accident du travail et l'accident de mission", concl. Dr. Soc, NR. Kessous, "Réflexions sur l'accident  )24(

1992, P. 1021.    
)25( Accidentde mission et accident de trajet. Le journal de CRAM Aguitaine prév 306, févier, 2007.  

. www.cramaquitaine.fr 
)26( Cass. Soc, 21 Mars 1996, RJS. 1996, n 603. 

واعت للر املكللان خلللار  الشللركة اللللذي شللارك فيللله العامللل بموافقلللة ر  العمللل فلللي عمليللة ت لللرع الللدم بمثابلللة مكللان عملللل، فالحللادث اللللذي 

 يتعرض له خالل مشاركته املنظمة اعت ر حادث عمل .

c. Note 7.3 Avr 2003, pre emCiv, 2 - 
 . 693د. محمد سعيد عبد الن ي، تأمين املس ولية من إصابات العمل، مرجع سابق،    (19)
  www.adaleh.info    .1/4/1336، تاريخ 83/1336( بالدعوى 1قرار عدل عليا رقم ) (18)
 من القانون الفرنس ي .  L 411)– (2املادة  (14)
 ( من القانون األردني .1املادة ) (03)
 (ر 1/1331/د( من التعليمات التنفيذية إلصابات العمل رقم )0املادة ) (06)
  info www.adaleh.   . 11/1/6449، تاريخ 14/49بالدعوى رقم  60قرار رقم  (01)
 .  64/9/1333، تاريخ 614/1333بالدعوى رقم  91قرار رقم  (00)

ر حيللث قضللت ) يبللدأ الطريللق الطبيعللي إلللى العمللل 06/6/1336، تللاريخ 919/1333وانظللر قللرار محكمللة العللدل العليللا بالللدعوى رقللم 

بمقللرد مغللادرة العامللل بللا  مي للله، أو أي مكللان يتواجللد فيلله متوجًهللا إلللى مكللان العمللل فللي حللين يبللدأ الطريللق مللن العمللل بمقللرد مغللادرة 

  www.adaleh.info.   69/61/1331، تاريخ 911/1331( بالدعوى رقم 68ار رقم )العامل مكان العمل ( .انظر القر 
د. حمللللدي عبللللد الللللرحمن، ثللللروت فتنللللي إسللللماعيل، قللللانون التللللأمين االجتمللللاعي املصللللري وفًقللللا ألحللللدث التعللللديالت التشللللريعية، )د. ن(،  (09)

6444   ،109 . 
 . = 611 – 611،   6411يف، شري التأمينات االجتماعية، مطبعة مخيمر، القاهرة، د. علي العر  (01)

، 6418د. عبد الرحمن محمد داود، شري قلانون التأمينلات االجتماعيلة ملن اللوجهتين النظريلة والتطبيقيلة،مطابع م سسلة األهلرام، 

 . 118،   6493ماعية، دار الوهضة العربية،وما بعدها .د. محمد علي عمران، شري قانون العمل والتأمينات االجت 631  
، مطبعة الوهضة الجديدة،  (01)

ً
 وعمال

ً
 . 06،   6491د. عبد العزيز الهاللي، تأمين إصابات العمل علما

 ألحللللدث التعللللديالت التشللللريعية، الجللللزء األول، كليللللة الحقللللوق، (09)
ً
. د. ثللللروت فتنللللي إسللللماعيل، قللللانون التللللأمين االجتمللللاعي املصللللري وفقللللا

  681،   1338معة عين شم،، جا
 . 191د. محمد لبإب شنب، مدى تغطية تأمين إصابات العمل لحوادث الطريق، مرجع السابق،    (08)
 . 690 – 691د. محمد سعيد عبد الن ي، تأمين املس ولية من إصابات العمل، مرجع سابق،    (04)
 . 199د. حسن عبد الرحمن قدوس، التعويض عن إصابات العمل، مرجع سابق،    (93)
 وما بعدها . 618د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمل ضد حوادث الطريق، مرجع سابق،    (96)
نيلللة، دار الوهضلللة د. أحملللد عبلللد التلللوا  محملللد بملجلللت، املشلللكالت التلللي يثيرهلللا حلللادث طريلللق العملللل فلللي القلللانون املصلللري، الطبعلللة الثا (91)

 وما بعدها . 161،   1331العربية، القاهرة، 
فللللداء أبللللو رمللللان، تللللأمين إصللللابات العمللللل وأمللللراض املهنللللة فللللي قللللانون الضللللمان االجتمللللاعي األردنللللي                 ) دراسللللة مقارنللللة (، رسللللالة  (90)

 .  14،   6441ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة األردنية، 
 . 601،      6448، دار واملل للنشر، 6498لسنة  03شري قانون الضمان االجتماعي األردني رقم  عوني عبيدات، (99)
  www.adaleh.info.  69/61/1331، بتاريخ 911/1331بالدعوى رقم  68انظر للقرار رقم  (91)

http://www.cramaquitaine.fr/
http://www.adaleh/
http://www.adaleh.info/
http://www.adaleh.info/
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. جللللابر سللللالم          عبللللد الغفللللار، تنللللازع  018أمينللللات االجتماعيللللة، مرجللللع سللللابق،   د. أنللللور عبللللد ف، دروس فللللي قللللانون العمللللل والت (91)

.محملد أحملد محملد عجيل ، دور  01،     1336القوانين في مقال حوادث العمل، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

  000،   1330قوق، جامعة حلوان، الخطأ في تأمين إصابات العمل ) دراسة مقارنة (، رسالة دكتوراه، كلية الح
ومللا بعللدها . د. حسللن  عبللد الللرحمن قللدوس،  691د. جللالل محمللد إبللراهيم، حمايللة العمللل ضللد حللوادث الطريللق، مرجللع سللابق،    (99)

. د. أحمد محمد الرفلاعي، أحكلام قلانون التلأمين االجتملاعي، مرجلع سلابق،    119التعويض عن إصابات العمل، مرجع سابق،   

 وما بعدها . 690
 وما بعدها . 694م، حماية العمل ضد حوادث الطريق، مرجع سابق،   د. جالل محمد إبراهي (98)
 . 111د. حسن عبد الرحمن قدوس، التعويض عن إصابات العمل، مرجع سابق،    (94)
د. مللي سللالم علللى بللن الشلليخ أبللو بكللر، تعللويض العامللل عللن إصللابته فللي الشللريعة اإلسللالمية وقللانون العمللل اليم للي ) دراسللة مقارنللة (،  (13)

 وما بعدها . 91،   1336الة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، رس
ومللا بعلدها . فللداء أبللو رمللان، تلأمين إصللابات العمللل، مرجللع سللابق،    601علوني عبيللدات، شللري قللانون الضلمان، مرجللع سللابق،    (16)

 وما بعدها . 11
  www.adaleh.info  . 69/61/1331 ، بتاريخ911/1331بالدعوى رقم  68قرار محكمة العدل العليا رقم  (11)

. Jurisp. P. 86.  ◦Y. Saint Jours, not sous. Cass. Soc 28 Juin 1989, D. 1990. 7 )53( 
 . 610د. علي العريف، شري التأمينات االجتماعية، مرجع سابق،    (19)
 . 118د. برهام محمد عطا هلل، أساسيات قانون التأمينات، مرجع سابق،    (11)
 . 014د. محمد على عمران، شري قانون العمل، مرجع سابق،    (11)
 . 189 – 180د. حسن عبد الرحمن قدوس، التعويض عن إصابات العمل، مرجع سابق،    (19)
 ألحللدث التعللديالت التشللريعية،)د.ن( د. حمللدي عبللد الللرحمن، د. ثللروت فتنللي إسللماعيل،  (18)

ً
قللانون التأمينللات االجتمللاعي املصللري وفقللا

 وما بعدها . 104،   6444

Jours, Traite de la sécurite sociale. Tom, III. Les accidents du travail,              P. 105. et 106, M. Benoit. et  –Y. Asint  )59(

. spécial, paris, 1982, P. 57.otravail, liaisons sociales N(M). edmee (F), Accidents de  

- X. Prétot, les grands du droit dela, op. cit, P. 199.      
 وما بعدها .   168د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمال من حوادث طريق العمل، مرجع سابق،          (13)

411, P. 524. 3 éd Dulloz 1998, paris.  ◦rité sociale, NJ. J. Dupeyroux, Droit de la sécu )61( 
 .113د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمال ضد حوادث طريق العمل، مرجع سابق،    (11)
 . 01رامي صالي، إصابات العمل وأثر الخطأ في التعويض، مرجع سابق،    (10)

مفهوم الطريق الطبيعير حيث جاء حكم محكملة العلدل العليلا بلأن املقصلود كما أن القضاء األردني أخذ باملعيار املوضوعي لتحديد 

( من قانون الضمان االجتماعي   أن اسلك العامل الطريق الطبيعي اللذي اسللكه 1بالذها  املباشر والعودة املباشرة لغايات املادة )

 ذا املعيار أسهل الطرق وأقربها وأقلها خطًرا   .في الظروف االعتيادية، ويتحدد مفهوم الطريق بمعيار موضوعي ال اخص ي، وهو به

 .   www.adaleh.info، 69/61/1331، بتاريخ 911/1331بالدعوى رقم  68قرار رقم 
عملران، شلري قلانون  . د. محمد عللى 619د.. مصطف  الجمال وحمدي عبد الرحمن، نظام التأمينات االجتماعية، مرجع سابق،    (19)

. محللب الللدين محمللد، د. عبللد الللرحمن داود، املرجللع فللي أحكللام التأمينللات االجتماعيللة، مرجللع سللابق،  118العمللل، مرجللع سللابق،   

  111 . . 
 .  80،   6440د. السيد محمد السيد عمران، املوجز في أحكام التأمينات االجتماعية، ) د.ن (،  (11)
 . 060. محمد أبو زيد، مبادا قانون التأمين االجتماعي، مرجع سابق،   د. محمد لبإب شنب، د (11)

http://www.adaleh.info/
http://www.adaleh.info/
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. ليللي محملد اللوزيري، تلأمين إصلابات العملل، محاضلرات فلي  699عوني عبيدات، شري قانون الضمان االجتماعي، مرجع سابق،    (19)

 . 69،   0/1338التأمينات االجتماعية، 
 وما بعدها .              193د. حسام الدين كامل األهواني، أصول قانون التأمين االجتماعي، مرجع سابق،    (18)

 على بن أحمد الخالد، حادث العمل في القانون السعودي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، 
 وما بعدها . 114عمل، مرجع سابق،   د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمال ضد حوادث طريق ال (14)
 .691سمير األودن، املوسوعة الشاملة إلصابات العمل واالمن الصناعي،الفتت للطباعة والنشر)د.ت( ،    (93)
 ضواب  تحديد الطريق الطبيعي : = (96)
 ي ./ا( من قانون التأمينات االجتماعي املصر 1( من القانون األردني، واملادة )1نص املادة ) (91)
قلللانون نظلللام العلللاملين بالقطلللاع العلللام، قلللانون التلللأمين  –أحملللد شلللو ي املليولللي، الوسلللي  فلللي التشلللريعات االجتماعيلللة، قلللانون العملللل  (90)

الكتلللا  الثاللللث، نللللادي القضلللاة، مقللللة القضللللاء،  –االجتملللاعي، دراسلللة النصلللو  التشللللريعية فلللي ضلللوء أحكلللام الللللنقض ورأي الفقللله 

6483   ،11 . 
. سلمير األودن، املوسلوعة الشلاملة إلصلابات العملل، مرجلع  110ن منصور، قانون التأمين االجتماعي، مرجع سلابق،   محمد حسي (99)

 . 614سابق،   
 . 199د. سمير عبد السيد تناغو، نظام التأمينات االجتماعية، مرجع سابق،    (91)
)76( X. Pretot, les grands, arréts, op. cit, P. 200.  = 

 وما بعدها . 181د. محمد لبإب شنب، مدى تغطية إصابات العمل لحوادث الطريق، بحث سابق،    

 وانظر حكم محكمة النقض الفرنسية في ذلك :

Y. Saint – Jours, note sous. Cass – soc. 28 Uin 1989, D. 1990. 7◦ Jurisp, P. 86. 
العملل بمقلرد مغلادرة العاملل بلا  مي لله، أو أي مكلان  خلر يتواجلد فيله متوجًهلا إللى  حيث ذهبت في قرار لها بالقول   يبدأ الطريق إللى (99)

العملللل ...  ، فلللي حلللين يبلللدأ الطريلللق ملللن العملللل بمقلللرد مغلللادرة العاملللل مكلللان العملللل بمع للل  أنللله ال اشلللزرق أن تكلللون العلللودة إللللى مكلللان 

 السكن .

لحادث الذي تعرض امل من عليه في حوالي الساعة الثانية من بعد اعتبار ا 06/0/1330، تاريخ 13/1330بالدعوى رقم  10قرار رقم 

( ملللللللللللللن قلللللللللللللانون الضلللللللللللللمان االجتملللللللللللللاعي .                                                     1الظهلللللللللللللر أثنلللللللللللللاء اللللللللللللللذها  إللللللللللللللى مكلللللللللللللان عملللللللللللللله إصلللللللللللللابة طريلللللللللللللق، وفًقلللللللللللللا ألحكلللللللللللللام امللللللللللللللادة )

h.infowww.adale 

   www.adaleh.info . 03/9/1334، تاريخ 631/1334بالدعوى رقم  16وعلى العك، من ذلك انظر القرار رقم 
. د. برهام محمد عطا هلل، أساسيات قلانون التأمينلات، مرجلع  190د. محمد حسن قاسم، التأمينات االجتماعية، مرجع سابق،    (98)

 . 61سابق،   
. د. علللللامر سللللليمان       عبللللد امللللللك، التأمينلللللات  191د. سللللمير عبللللد السلللليد تنللللاغو، نظلللللام التأمينللللات االجتماعيللللة، مرجللللع سللللابق،    (94)

 . 099االجتماعية في الدول العربية، مرجع سابق،   
 . 691عوني عبيدات، شري قانون الضمان االجتماعي األردني، مرجع سابق،    (83)
)81( grands arréts du droit, op. cot, P. 200.X. Prétot, les  
. د. أحملللد محملللد محلللرز، الخطلللر فلللي تلللأمين إصلللابات  111د. أملللال جلللالل، مسللل ولية املللل اجر علللن حلللوادث الشلللغل، مرجلللع سلللابق،    (81)

 . د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمال،        181العمل، مرجع سابق،   
  www.adaleh.info  69/9/1334، تاريخ 699/1334رقم  ( بالدعوى 61قرار رقم ) (80)
 614/1333( بالدعوى رقم 91انظر قرار محكمة العدل العليا رقم ) (89)

http://www.adaleh.info/
http://www.adaleh.info/
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االجتماعيلة، أحمد صبني البيومي، تعويض إصابات العمل بين املس ولية املدينة والتأمينات االجتماعية، املل تمر العريلي للتأمينلات  (81)

 . 01،   6491اإلسكندرية، 

J. J. dupeyroux, Droity de la sécrité sociale, oct. cit, N◦ 412, P. 526, 13e éd Dalloz, 1998. 
. د. أنلللللور عبلللللد ف، دروس فلللللي قلللللانون العملللللل 181د. محملللللد لبإلللللب شلللللنب، ملللللدى تغطيلللللة تلللللأمين إصلللللابات العملللللل، مرجلللللع سلللللابق،    (81)

 .  014ماعية، مرجع سابق،   والتأمينات االجت
. د. حسللام اللدين كامللل األهلواني، املرجللع  681د. أحملد عبللد التلوا  بملجللت، املشلكالت التللي يثيرهلا حللادث الطريلق، مرجللع سلابق،    (89)

 . د. ثللروت فتنللي إسللماعيل، قللانون  139. د. السلليد عيللد نايللل، شللري قللانون التللأمين االجتمللاعي، مرجللع سللابق،    191السللابق،   

 .   693. سمير األودن، املوسوعة الشاملة إلصابات العمل، مرجع سابق،    643التأمينات االجتماعي، مرجع سابق،   
. د. حسللللام الللللدين كامللللل األهللللواني، شللللري قللللانون  188د. محمللللد لبإللللب شللللنب، مللللدى تغطيللللة تللللأمين إصللللابة العمللللل، مرجللللع سللللابق،    (88)

  190التأمين االجتماعي، مرجع سابق،   
 . 141د. أحمد محمد محرز، الخطر في تأمين إصابات العمل، مرجع سابق،    (48)
 .  90ابن منظور، لسان العر ، املجلد التاسع، دار صادر، بيروت، ) د.ت (،    (43)
 . 016،   1338الفيروز  بادي، القاموس املحي ، املجلد األول، دار الحديث، القاهرة،  (46)
)92( encyclopedique, 1961, Tome 4. P. 25.Grande Larousse  
 ( .468، هام  )094قاموس ليزريه، مشار إليه في : د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمال ضد حوادث الطريق،    (40)
سللتير، حسللن بللن عطيللة الحريللي، املفهللوم القللانوني إلصللابة العمللل ) دراسللة مقارنللة ( بللين التشللريعيين املصللري والسللعودي، رسللالة ماج (49)

 . 616،   1363كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
)95( X. Prétot, les grand arréts. op. cit, P. 202. 

 وي يد تعريفه بحكم محكمة النقض الفرنسية :

  - Cass. Ass. Plént, 10 Oct 1975, n .54. 
 . 010د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمل ضد حوادث الطريق، مرجع سابق،    (41)
)97( Soc. 7 Janv 1985. J. C. P. 1985, 27 Mars 1985. n. 13 Tableaux de jurisprudence.      P. 107. 
 وما بعدها  018د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمل ضد حوادث الطريق، مرجع سابق،    (48)
 www.adaleh.info.   698/1331بالدعوى رقم  18قرار رقم  (44)

somm. P. 41. emCass. Soc. 16 Mars 1995. D. 1996. 5  )100( 
 . 013 – 014ابن منظور، لسان العر ، املجلد التاسع،    (636)
 . 083د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمل ضد حوادث الطريق، مرجع سابق،    (631)

J. Doublet, sécurite social, op. cit, P. 191 )103( 
 . 1331لسنة  1/د( من التعليمات التنفيذية إلصابات العمل وأمراض املهنة، رقم 0املادة ) (639)
 . 143د. محمد لبإب شنب، مدى تغطية تأمين إصابات العمل، مرجع سابق،    (631)
 . 083ث طريق العمل، مرجع سابق،   د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمال ضد حواد (631)
 . 81د. مي سالم علي أبو بكر، تعويض العامل عن إصابته في الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق،    (639)
 وما بعدها  098د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمل ضد حوادث الطريق، مرجع سابق،    (638)
 . 039ات العمل، مرجع سابق،   د. حسن عبد الرحمن قدوس، التعويض عن إصاب (634)

(110) Y. Saint – Jour, Les lacunes de la législation des accidents du travail, Dr. Soc. No 9/10/1990, P. 695. 
 . 60/9/1338، تاريخ 1/1338قرار لجنة ش ون الضمان رقم  (666)
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 . 69/0/1334، تاريخ 8/1334بالدعوى رقم  09قرار رقم  (661)
. وهللو نفلل، املع لل  عنللد صللاحب القللاموس املحللي ، مقللد الللدين الفيللروز أبللادي،  81ابللن منظللور، لسللان العللر ، مرجللع سللابق،    (660)

 . 949مرجع سابق،   
 . 143د. محمد لبإب شنب، مدى تغطية تأمين إصابات العمل، مرجع سابق،    (669)
د. د. جللالل محمللد إبللراهيم،  د. عبلللد العزيللز املر لل ي حمللود،   د. فاطملللة الللرزاز، شللري قللانون العملللل والتأمينللات االجتماعيللة، مكتبلللة  (661)

 .111،   1330الحقوق جامعة حلوان، 
 . د.  619،    6483عدلي خليل، معوض عبد التوا ، املرجع في منازعات العمل والتأمينات االجتماعية، (661)
 . 119محب الدين محمد سعد، عبد الرحمن محمد داود، املرجع في أحكام التأمينات االجتماعية، مرجع سابق،     (669)
 . 01د. أحمد عبد التوا  بملجت، املشكالت التي يثيرها حادث الطريق، مرجع سابق،    (668)
 . 6191اعية، جزء السادس، مرجع سابق،   د. أحمد حسن ال رعي، د. رامي أحمد ال رعي، الوسي  في التشريعات االجتم (664)
  146د. محمد لبإب شنب، مدي تغطية تأمين إصابات العمل، مرجع سابق،    (613)
د. د. بلللللللللللللللدر جاسلللللللللللللللم اليعقلللللللللللللللو ، حلللللللللللللللوادث الطريلللللللللللللللق وملللللللللللللللدى اعتبارهلللللللللللللللا إصلللللللللللللللابات عمل،مقللللللللللللللللة الحقلللللللللللللللوق والشلللللللللللللللريعة،جامعة  (616)

  694،   6486(السنة الخامسة،9الكويت،العدد)
.د. محمد لبإلب شلنب، ملدى تغطيلة تلأمين إصلابة العملل، مرجلع  01عبد العزيز الهاللي، تأمين إصابات العمل، مرجع سابق،   د.  (611)

  444. د. أحمد حسن ال رعي، املبادا العامة للتأمينات االجتماعية، مرجع سابق،    141سابق،   
. د. أحملللد حسلللن ال رعلللي، املبلللادا العاملللة  199ملللاعي، مرجلللع سلللابق،   د. حسلللام اللللدين كاملللل األهلللواني، شلللري قلللانون التلللأمين االجت (610)

 . 444للتأمينات االجتماعية، مرجع سابق،   
)124( X. Prétot, les grands arréts du. op. cit, P. 202. 

  ويرى الفقيه بأن القضاء الفرنس ي أخذ بالتفسير الضيق لفكرة االنحراف عن مواصلة طريق العمل .
)125( V, n 632, J. C. P. 1978, IIn 19011, P. 202. Cass. Soc. 17 Nov 1977; Bull. Civ.  
)126( II. –Cass. Soc. 17 Nov 1977. J. C. P. 1978 Jours not. Sous.  –Y. Saint  

Cass. Soc. 28 Juin 1989, Précite. )127( 
)128( Cass. Soc. 18 Nov 1993, R. J. S. 2194, P. 180 
)129( Janvier. 1995, P. 98. Y. Chauvy. Pour une Notion elargie des Accidents de Trajet lies a la vie Familiale, Dr. Soc.  
)130( 4. 1989. P. 362. oCass. Soc. 17/11/1987. Dr. N 

www.courdecassation.fr.  

IR. P. 255.  - oD. 1994. 41Oct 1994. Cass. Soc. 13  )131( 
د. عمر إبراهيم حسن، إصابات العمل في القانون اللي ي ) دراسة مقارنة (، رسالة دكتوراه، كليلة الحقلوق، جامعلة بيلروت العربيلة،  (601)

6448   ،619 . 
 www.adaleh.info . 1/1/1336، تاريخ 83/1336بالدعوى رقم  1قرار رقم  (600)
 وما بعدها  914د. جالل محمد إبراهيم، حماية العمل ضد حوادث الطريق، مرجع سابق،    (609)
)135( L. Milet. L, accident de trajet, op. cit, P. 966. 

X. Prétot, op. cit, P. 203. )136(  
)137( trajet, op. cit, P. 966.L. Milet. L, accident de  
 . 641د. ثروت فتني إسماعيل، قانون التأمينات االجتماعي، مرجع سابق،    (608)
 . 616د. محمد سعيد عبد الن ي، تأمين املس ولية من إصابات العمل، مرجع سابق،    (604)
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 ( .93  رقم )، هام061د. أحمد محمد محرز، الخطر في تأمين إصابات العمل، مرجع سابق،    (693)
 .   06/0/1338، تاريخ 1/1338بالدعوى رقم  90قرار رقم  (696)
     اإلنسان أغلى ما نملك  ، من أقوال املغفور له الراحل امللك الحسين ابن عبد ف، طيب ف ثراه ملك اململكة األردنية الهاشمية . (691)
 . 016د. أحمد محمد محرز، الخطر في تأمين إصابات العمل، مرجع سابق،    (690)
 ، )تمي ( .9/1/6481، تاريخ 16/6481(، الصادر في القضية رقم 08قرار رقم ) (699)
 .  186د. حسام الدين كامل األهواني، أصول قانون التأمين االجتماعي، مرجع سابق،    (691)
. د. محملد لبإللب شلنب، ملدى تغطيللة تلأمين إصللابة  031خطلر فلي تللأمين إصلابات العملل، مرجللع سلابق،   د. أحملد محملد محللرز، ال (691)

 . 149العمل، مرجع سابق،   

 :قائمة املراجع

 : باللغة العربية .
ً
 أوال

 لسان العر ، املجلد التاسع، دار صادر، بيروت، ) د.ت ( .  ابن منظور :  - 6

الوسلي  فلي التشلريعات االجتماعيلة، الجلزء السلادس، التأمينلات  أحمد حسن برعي، د. رامي أحمـد البرعـي :  - 1

 . 1334االجتماعية، دار الوهضة العربية، 

قللانون نظللام العللاملين بالقطللاع  –الوسللي  فللي التشللريعات االجتماعيللة، قللانون العمللل  أحمــد قــوملي امللي ــي :  - 0

الكتلا   –عي، دراسة النصو  التشريعية فلي ضلوء أحكلام اللنقض ورأي الفقله العام، قانون التأمين االجتما

 .  6483الثالث، نادي القضاة، مقلة القضاء، 

تعللللويض إصللللابات العمللللل بللللين املسلللل ولية املدينللللة والتأمينللللات االجتماعيللللة، امللللل تمر  أحمــــد صــــبمي البيــــومي :  - 9

 .  6491العريي للتأمينات االجتماعية، اإلسكندرية، 

املشكالت التي يثيرها حادث طريلق العملل فلي القلانون املصلري، الطبعلة  مد عبد التواب محمد بهجت :د. أح  - 1

 . 1331الثانية، دار الوهضة العربية، القاهرة، 

 . 6448أحكام قانون التأمين االجتماعي، دار الوهضة العربية،  د. أحمد محمد الرفاعي :  - 1

ات العمللل، رسللالة دكتللوراه، كليللة الحقللوق، جامعللة القللاهرة، الخطللر فللي تللأمين إصللاب د. أحمــد محمــد محــر  :  - 9

6491 . 

 علم النف، الجنا ي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، )د.ت( . د. أكرم نشأت إبراهيَ :  - 8

نظلللام التأمينلللات االجتماعيلللة، م سسلللة شلللبا  الجامعلللة، اإلسلللكندرية،  د. الجمـــال وحمـــدي عبـــد الـــرحمن :  - 4

6499 . 

 التأمينات االجتماعية، دار الحقوق، جامعة عين شم،، )د.ت( . ل ومحمد نصر الدين منصور :د. الجما  - 63

 . 1331شري قانون التأمين االجتماعي، دار الوهضة العربية،  د. السيد عيد نايل :  - 66

 .  1338القاموس املحي ، املجلد األول، دار الحديث، القاهرة،  الفيرو  آبادي :  - 61

لية املل اجر عللن حلوادث الشلغل واألملراض املهنيلة فللي التشلريع املغريلي رسلالة دكتللوراه، مسل و  د. أمـال جـالل :  - 60

 . 6499كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخام،، الرباق، 
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 دروس في قانون العمل والتأمينات االجتماعية، مكتبة كلية حقوق، عين شم،، )د.ت( . د. أنور عبد هللا :  - 69

حلللوادث الطريلللق وملللدى اعتبارهللا إصلللابات عمل،مقللللة الحقلللوق والشلللريعة،جامعة  د. بــدر جاســـَ اليعقـــوب :  - 61

 .  6486(، السنة الخامسة، 9الكويت، العدد)

 . 1333/1336أساسيات قانون التأمينات االجتماعية، اإلسكندرية،  د. برهام محمد عطا هلل :  - 61
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  0202الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 
The Legislative Role of the Executive Branch in Light of the 2016 

Constitutional Amendment 

 

 () محاضرةأستاذة ، د. أونيسي ليندة

 الجزائر، جامعة خنشلة
 ounissi_l@hotmail.frاإليميل 

 
 09/03/0202 تاريخ القبول للنشر:          09/02/0202 :ستامريخ االتا

******* 
      ملخص:

إلى إبراز الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في الجزائر، كأحد أهم التحوالت ا املقال هدف هذي

التي طرأت على إيديولوجية التوزيع الوظيفي في النظام السياس ي،مما جعل من رئيس الجمهورية 

املحرك األول للعملية التشريعية لحضوره الفعال في قلب العمل التشريعي،في حين تراجع دور ومكانة 

واكبتها الدساتير الجزائرية إلى غاية التعديل الدستوري  هذه التطورات،بعيد حد إلى البرملان

بواسطة  الذي أبقى على اختصاصات رئيس الجمهورية التشريعية التي يمارسها مع الحكومة ،1026

ما يمتلكانه من تقنيات دستورية،لنصل إلى نتيجة هامة أنه ال يمكننا أن نقر أبدا بوجود ديمقراطية 

حقيقية دون إصالح هذا الخلل الدستوري عن طريق تعديل الدستور بإعطاء البرملان سلطات 

  .حقيقية

 السلطة التنفيذية؛ االختصاصات التشريعية؛رئيس الجمهورية؛ الحكومة.: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

This article aims to highlight the legislative role of the executive branch in 

Algeria, as one of the most important transformations that have occurred in the 

ideology of job distribution in the political system, which made the President of 

the Republic the first driver of the legislative process for his effective presence at 

the heart of the legislative work, while the role and status of Parliament have 

largely declined These developments were accompanied by the Algerian 

constitutions until the 2016 constitutional amendment, which kept the prerogatives 

of the president of the legislative republic that he exercised with the government, 

to reach an important result that we cannot acknowledge the existence of real 
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democracy without fixing this constitutional imbalance by amending the 

constitution. 

key words : Executive branch ; Legislative Jurisdictions ;President of the Republic; 

Government.   

  

 مة: مقد  

إن من أدق القضايا في األطر الدستورية والنظم السياسية هي العالقات بين مؤسسات الدولة 

الذي يعتبر أحد أهم الركائز األساسية التي تقوم عليها فكرة الدولة ، السلطاتفي إطار الفصل بين 

القانونية وحجر األساس في املذهب الديمقراطي الذي تستند عليه أنظمة دول الديمقراطيات 

فعلى الرغم من قيام هذه النظم على أساس التعدد العضوي والتوازن الوظيفي بين ،املعاصرة

السلطات بين هذه الهيئات ال يتم نظريا وواقعيا بصورة عادلة ومتوازنة،بل فان توزيع ،مؤسساتها

يحدث غالبا تمييز السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس بمنحها اختصاصات واسعة ووظائف 

متعددة،على النحو الذي يجعل منها سلطة تسيطر وتهيمن على ما عداها من سلطات،وهو الوضع 

 ة التنفيذية على باقي السلطات .الذي افرز اتساع وطغيان السلط

هذا التعاظم نلمسه على وجه الخصوص في الدور التشريعي للسلطة التنفيذية كأحد أهم 

التحوالت التي طرأت على إيديولوجية التوزيع الوظيفي في النظام السياس ي،مما جعل من رئيس 

التشريعي،في حين تراجع دور  الدولة املحرك األول للعملية التشريعية لحضوره الفعال في قلب العمل

ومكانة املؤسسة البرملانية إلى حد بعيد إلى درجة اعتبارها هيئة استشارية ومؤسسة تابعة ملا تمليه 

 الحكومة . 

،التي 1026إلى غاية التعديل الدستوري لسنةواكبت الدساتير الجزائرية هذه التطورات 

حيث نجد رئيس الجمهورية ، مع الحكومةمنحت لرئيس الجمهورية  اختصاصات تشريعية يمارسها 

والحكومة يمارسان الوظيفة التشريعية نيابة عن البرملان ويشاركان في نفس الوقت البرملان في 

،وعليه يمكن بلورة اإلشكالية ممارسته لهذه الصالحية بواسطة ما يمتلكانه من تقنيات دستورية

في الدور  0202التعديل الدستوري لسنة  ما مدى تأثير  املطروحة في التساؤل املحوري التالي:

 التشريعي للسلطة التنفيذية في الجزائر ؟

من خالل تحليل نصوص التعديل  املنهج التحليليإتباع إن اإلجابة على هذا التساؤل يستلزم 

 في الجزائر .والبحث في مدى تأثيرها في الدور التشريعي للسلطة التنفيذية 1006الدستوري 
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إبراز الدور التشريعي لكل من رئيس الجمهورية والحكومة من طرح هذا املوضوع هو  والهدف

دراسة مسألة تشريع رئيس الجمهورية نيابة عن البرملان،و اشتراك السلطة التنفيذية  من خاللمعا، 

 في العمل التشريعي للبرملان .

 تشريع رئيس الجمهورية نيابة عن البرملان :األول املبحث 

أعطى املؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية صالحيات واسعة تجعل منه في حاالت 

معينة املشرع الوحيد في املجال املخصص للسلطة التشريعية في غياب البرملان كحله أو بين دوراته أو 

 بتغييبه في حاالت معينة أيضا رغم وجوده ، لذلك سنناقش في هذا الصدد عنصرين هما كاآلتي : 

 التشريع في غياب البرملان. -

 التشريع بتغييب البرملان. -

 التشريع في غياب البرملان : املطلب األول 

حاالت يغيب فيها البرملان فيتعذر عليه ممارسة سلطاته الدستورية، ونظرا ملا قد  إن هناك

أعطى املؤسس الدستوري لرئيس  ،يطرأ عند غيابه من ظروف تتطلب السرعة في مواجهتها

وقد أحاط هذه السلطة  االستثنائية ،الجمهورية حق إصدار أوامر لها قوة القانون خالل هذه الفترة

بمجموعة من الضوابط والقيود التي تضمن في ظاهرها عدم تحويلها إلى سلطة تشريعية  كاملة و 

ة تؤدي إلى العكس ، ويمكننا أن نبين ذلك إال أنها في الحقيق ،مطلقة  تنفرد بها السلطة التنفيذية

  :كاآلتي

 حاالت التشريع خالل فترة غياب البرملان  الفرع األول:

 أوال: التشريع في حالة حل البرملان

يعد حق الحل الذي يتمتع به رئيس الجمهورية تعطيل مؤقت للحياة البرملانية،أي إنهاء نيابة 

الفقرة األولى من  241القانونية،ويترتب عليه وفقا لنص املادة املجلس الشعبي الوطني قبل مدته 

انتقال صالحية التشريع بشكل مؤقت إليه،وهذا ما يشكل نوعا من 1026املعدل سنة 2996دستور 

 .1الخطورة على الحياة الدستورية في الدولة

نية حل املجلس الشعبي الوطني قد يعود إلى رفضه مخطط عمل الحكومة للمرة الثاوسبب 

،والحل في هذه الحالة وجوبي ،كما قد يكون سبب هذا الحل 1026من تعديل 96حسب نص املادة 

والتي تنص على:" يمكن رئيس الجمهورية أن 1026من تعديل  241تطبيق رئيس الجمهورية للمادة 

 يقرر حل املجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها...."، أو إذا رفض طلب

فيمكن لرئيس الجمهورية  قبول  99التصويت بالثقة التي بادرت به الحكومة حسب نص املادة 
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استقالة الحكومة أو اللجوء إلى حل املجلس الشعبي الوطني حال رئاسيا وبمجرد  صدور قرار الحل 

يعقد يصبح املجلس الشعبي الوطني  في حكم العدم ويفقد أعضاؤه صفة ممثلي األمة فال يمكنه أن 

اجتماعات  أو يبادر أو يصادق على القوانين ، ويعتبر الحل إجراءا خطيرا جدا  له تأثيرات قوية على 

السلطة التشريعية سواء على املستوى السياس ي أو القانوني، خاصة و أنه يعطي نوعا من الراحة 

 .2از املنحل ـــــــــــــــــالسياسية للحكومة ألنها تبقى بعيدة عن أي إزعاج  أو مراقبة من طرف الجه

و آلية الحل البرملاني تثير سؤاال مهما جدا يطرح على املؤسس الدستوري الجزائري، فعلى أي 

أساس يشرع  رئيس الجمهورية في هذه الحالة مع وجود مجلس األمة الغير منحل؟والذي منحه 

 حق املبادرة باقتراح القوانين . 1026تعديل 

الشعبي الوطني املنحل ال يستفيدون من أي امتياز مرتبط بمهمتهم و إذا كان نواب املجلس 

بمجرد صدور قرار الحل، فإن أعضاء مجلس األمة الغير منحل ال يسري عليهم هذا املنع، فيضلون 

في وضعية قانونية ال تختلف عن التي كانوا يتمتعون بها قبل صدور قرار الحل في الغرفة األولى، فهم 

 .3ويستفيدون من كل االمتيازات بما فيها الحصانة  البرملانية  يتقاضون مرتباتهم 

إن نقل املؤسس الدستوري في هذه الحالة الختصاص التشريع بهذا الشكل يعد غير منطقي 

ألن األقرب إلى روح الديمقراطية و احترام اإلرادة الشعبية أن يمارس سلطة التشريع املجلس الغير 

 منحل. 

عنها املؤسس الدستوري الجزائري لصالح السلطة التنفيذية وضعية  ومن املسائل التي سكت

مقترحات  ومشاريع القوانين السابقة إلجراء الحل ، و التي بدأت إجراءاتها في البرملان قبل قيام رئيس 

الجمهورية بإجراء الحل ، حيث تعتبر مشاريع ومقترحات القوانين املودعة لدى مجلس األمة والتي 

املجلس الشعبي الوطني عليها في وضعية قانونية سليمة، ويمكن أن تعرف طريقها  يكون قد صادق

 لإلصدار في صيغتها  التي تمت املصادقة عليها دون إجراء أي تعديل لها .

 ثانيا:التشريع خالل العطلة البرملانية 

،باعتبار نص على التشريع بأوامر بين دورتي البرملان  2996لقد عدلت هذه الحالة، الن دستور 

أصبح  1026هذا األخير كان يجتمع في دورتين عاديتين وبينهما يشرع رئيس الجمهورية ،أما في  تعديل 

للبرملان دورة واحدة كل سنة مدتها عشر أشهر على األقل ، وبالتالي يشرع رئيس الجمهورية في مدة 

كثر من عشرة أشهر وذلك في شهرين أو اقل عن طريق األوامر باعتبار أن هذه الدورة يمكن أن تكون أ

، ويمثل انعقاد الدورات االستثنائية مجاال من مجاالت  تدخل  4حالة تمديدها من الوزير األول 

نواب املجلس الشعبي الوطني   3/1السلطة التنفيذية ، فإلى جانب طلب انعقادها من طرف ثلثي 
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ن هذا األخير و لكن بناءا على يمكن أن تنعقد أيضا  بمبادرة من رئيس الجمهورية أو باستدعاء م

 .، ويشكل هذا توجيها للعمل التشريعي وفقا ملا تتطلبه السياسة الحكومية  5طلب من الوزير األول 

 الفرع الثاني: شكلية شروط التشريع خالل فترة غياب البرملان 

نون إذا كان املؤسس الدستوري قد خول السلطة التنفيذية صالحية إصدار أوامر لها قوة القا

ملواجهة حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير أثناء غياب البرملان ، و ترك لها  نوع من السلطة في 

تقدير مالئمة أو عدم مالئمة استعمال  تلك الرخصة   التشريعية االستثنائية  املمنوحة لها ، فإنه قد 

خصة التشريعية وضع مجموعة من الشروط و القيود التي تمنع استغالل استعمال تلك الر 

االستثنائية املمنوحة لها بوضعه ملجموعة من الشروط  والقيود التي تحول دون تحول تلك السلطة  

 1026،ولكن تعديل 6االستثنائية إلى سلطة كاملة ومطلقة تهيمن بها على املجال املخصص للبرملان 

 أضاف شروط أخرى تتمثل في :

ري على أن رئيس الجمهورية يشرع بأوامر في مسائل من التعديل الدستو  241لقد نصت املادة -2

عاجلة رغم أن هذا الشرط لم يكن منصوص عليه بطريقة صريحة ،ومفاده  انه إذا كان تدخل رئيس 

الجمهورية في املجال مخصص للسلطة التشريعية بواسطة األوامر ،فذلك يعد استثناء وليس قاعدة 

ة واملستعجلة التي تستدعي سرعة التدخل بأوامر عامة تفرضه فكرة الضرورة أي الحاجة امللح

، والتي تقض ي التعجيل في  7التخاذ التدابير الضرورية ملواجهة األوضاع غير الطبيعية وغير املتوقعة

تحصيل نصوص تشريعية معينة ملواجهة الظروف وال تحتمل التأخير إلى غاية عودة البرملان من 

 العطلة أو انتخاب مجلس شعبي جديد.

السابقة الذكر شرط آخر وهو أخذ رأي مجلس الدولة في التشريع عن  241كما أضافت املادة -1

، ولكن يبقى هذا 2999من الدستور الفرنس ي لسنة 39طريق األوامر، وهو شرط مأخوذ من املادة 

الشرط استشاري بالنسبة لرئيس الجمهورية ولكنه شرط إلزامي يتعين احترامه في كل مرة يلجأ فيها 

 رئيس إلى إصدار األوامر.ال

لقد اشترط املؤسس الدستوري ضرورة اتخاذ األوامر التشريعية في مجلس الوزراء ولقد نصت -3

، ولكنه في حقيقة األمر ال يمثل قيد على رئيس 2916عليه كل الدساتير الجزائرية باستثناء دستور 

لي يوحي بمشاركة الوزراء في اتخاذ الجمهورية ،ألنه هو رئيس مجلس الوزراء ،كما انه مجرد إجراء شك

هذه األوامر التي هي بمثابة ثمرة إجماع لكل الجهاز الحكومي وليس فقط ناتج عن إرادة الرئيس 

 . 8وحده

يجب أن تعرض األوامر على البرملان في أول دورة له ،الذي يصوت عليها بدون مناقشة حسب املادة   -4

لتنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما  املحدد21/ 26من القانون العضوي رقم 31
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،حيث انه ال يناقش التشريع الرئاس ي وال يعدله  9وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

فالدستور قيد سلطة البرملان من خالل إلزامه باملوافقة على تلك النصوص دون مناقشة في أول دورة 

 له.  

دستورية الواردة على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر إن عدم فعالية القيود ال

خالل هاتين املرحلتين ال يدعم وحده تفوق السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية فقط 

بل عدم إدراج األوامر الرئاسية ضمن املواضيع الخاضعة لرقابة املجلس الدستوري تدعم هذا 

 التفوق أيضا .

 التشريع بتــــغيـيب البرملـــــان  املطلب الثاني:

إذا كان هناك من يرى بأن إصدار رئيس الجمهورية لألوامر ال يمكن انتقاده على أساس أنه 

اعتداء على الوظيفة التشريعية للبرملان انطالقا من أن ممارسته لهذه الصالحية كان نتيجة غياب 

تنفيذية لتغطية هذه الحاجة التشريعية عن البرملان و عليه ال يوجد ما يمنع من تدخل السلطة ال

،فإن السلطة التنفيذية ال تمارس دائما الوظيفة التشريعية بسبب غياب البرملان  10طريق األوامر

فقط و إنما تستطيع أن تمارسها و هو قائم و موجود ، و هذا عن طريق ثالث وسائل  منحها الدستور 

أثناء الحالة االستثنائية أما الثانية فتتمثل في التشريع لرئيس الجمهورية تتمثل األولى في التشريع 

 االستفتائي واملعاهدات  باإلضافة إلى األوامر املالية .

 الفرع األول: التـــشريع أثــنــاء الحـــالة االستثنــــائية 

على أن يقرر رئيس الجمهورية  1026في فقرتها األولى من التعديل الدستوري 201نصت املادة 

الحالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو 

استقاللها أو سالمة ترابها،رغم أن املؤسس الدستوري الجزائري قد اشترط على رئيس الجمهورية 

لبرملان استشارة جهات معينة لتقييد سلطته التقديرية في إعالن هذه الحالة ممثلة في رئيس ي غرفتي ا

ورئيس املجلس الدستوري كما اشترط أيضا االستماع إلى املجلس األعلى لألمن و مجلس الوزراء إال 

 أن هذه االستشارة ال يمكن أن تتعدى كونها إجراء شكلي .

دائما بجميع  201من املادة  03و يستأثر رئيس الدولة في إطار الحالة االستثنائية طبقا للفقرة 

هذه الحالة انطالقا من العبارة املذكورة في هذه الفقرة و املتمثلة في أن يتخذ  السلطات أثناء مدة

رئيس الجمهورية كل اإلجراءات االستثنائية التي تستوجبها املحافظة على استقالل األمة و املؤسسات 

 الدستورية في الجمهورية .

من نفس الدستور و 201ة أما الفقرة  الرابعة من هذه املادة فقد جاءت لتمنع أي تأويل للماد

تؤكد بشكل واضح و صريح سلطة رئيس الجمهورية في التشريع نيابة عن البرملان ، و يعتبر هذا تغييبا 
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ظاهرا و مباشرا ملؤسسة البرملان مع أن هذا األخير يستطيع أن ينعقد أثناء هذه الحالة و بدون دعوة 

 توجب انعقاده . 201 من رئيس الجمهورية مادامت الفقرة الرابعة من املادة

 الفرع الثاني : التـــشريع االســـتفتــائـــي 

يعتبر التشريع االستفتائي من أهم اآلليات الدستورية التي تشكل تدخال سافرا للسلطة 

 92التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في املجال الوظيفي للسلطة التشريعية ، فقد نصت املادة 

على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب في كل 1026الدستوري من التعديل   20الفقرة 

قضية ذات أهمية وطنية عن طريق االستفتاء و هو ما يبين سلطة هذا األخير املطلقة في اللجوء إلى 

تتصف بالعمومية التي توحي بأن  "القضايا ذات األهمية الوطنية "االستفتاء التشريعي ، و عبارة 

د أوجه هذه القضايا ، باإلضافة إلى عدم وجود حدود إجرائية و عدم وجود قائمة  التشريع هو أح

تحدد مواضيع االستفتاء أيضا  أدت إلى أن يستعمل رئيس الجمهورية هذه السلطة ليمارس بها كل 

أنواع االستفتاء أما االستفتاء الذي أجري في الجزائر حول قانون استعادة الوئام املدني فإن رئيس 

 هورية قد عرضه على االستفتاء الشعبي بعد أن صادق عليه البرملان .الجم

إن نتائج االستفتاء ال تعكس دائما اإلرادة الحقيقية للشعب ، و ال تعبر في غالب األحيان عن 

اتجاهات كل األفراد في الدولة ألن هناك مواضيع اقتصادية و سياسية بالغة الخطورة و التعقيد ال 

راكهم البسيط مقارنة مع نواب البرملان أن يحكموا عليها ، و ال يمكن أن نتصور بأن يمكن لألفراد بإد

الهيئة االنتخابية ُتقبل دائما بأعداد كبيرة على هذا النوع من االستفتاءات  ، فقد تمتنع شرائح كبيرة 

 .11من املشاركة فيها فال تصبح هذه االستشارة سوى تعبير عن أراء فئات محدودة من الشعب

و نتيجة لهذه العيوب كان على املؤسس الدستوري الجزائري أن يحدد مجاالت معينة 

يستبعدها من هذه السلطة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية ، فال يتم االلتجاء إليه إال في حاالت 

الضرورة القصوى و وفقا إلجراءات مشددة لكي ال تصادر الديمقراطية بواسطة التوظيف السيئ 

 . 12الستفتائي كوسيلة إلضفاء املشروعية الشعبية على الحكم الفرديللتشريع ا

 الدولیة املعاهدات طریق عن الفرع الثالث :التشریع

 مقرر وضابط باعتباره للرئیس أسند فقد الدولیة، املعاهدات طریق عن للتشریع بالنسبة أما

 ما وهو عليها، الدولیة واملصادقة املعاهدات بإبرام عام كأصل واملختص الخارجیة لألمة السیاسة

 عليها واملصادقة الدولیة إبرام املعاهدات  بمجرد ألنه معتبرة؛ أهمیة له تشریعیا اختصاصا یخوله

 التدابير كل اتخاذ وتستوجب 13القانون  تسمو على الدستور  في عليها املنصوص اإلجراءات حسب

 تعرقل أو تخالفها التي القوانين وإلغاء جدیدة سن قوانين ذلك في بما داخلیا، لتفعیلها الضروریة

 الدستور  بين التنازع" كان القضائیة فلئن الجهات بها أمام التذرع مواطن كل وتخول " تطبیقها،
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 االلتقاء نقاط وتنوع لتنامي ونظرا الیوم فإنه كان مجرد افتراض نظري، الدولیة واالتفاقیات

 الدولي القانون  بين التنازع تحول  الدستوري القانوني نظاموال الدولي النظام القانوني بين والتقارب

 .14كالسیكي موضوع إلى نظریة مسألة من والدساتير الوطنیة

 الفرع الرابع: إصدار قانون املالية بموجب أمر 

تقيد الدساتير عادة البرملان بالتصويت على مشروع قانون املالية املقدم من قبل الحكومة 

إذا لم يصادق عليه في هذه املدة توضع أحكام هذا املشروع موضع التنفيذ عن بمدة زمنية معينة  و 

طريق أمر صادر عن رئيس الجمهورية و بهذه الطريقة ستنفرد السلطة التنفيذية بقانون املالية منذ 

تحضيره إلى غاية تنفيذيه رغم وجود مجلس ي البرملان و هو ما يعتبر تغييبا له رغم حضوره كمؤسسة 

 قائمة و تمارس سلطاتها بشكل منتظم وفقا للدستور و القانون .  دستورية

على أن ".....يصادق  20و  9في فقرتيها  1026من التعديل الدستوري  239و قد نصت املادة 

( من تاريخ إيداعه، طبقا 19البرملان على قانون املالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما )

 للفقرات السابقة.

دم املصادقة عليه في األجل املحدد سابقا يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة و في حالة ع

 بأمر....." .

وباعتبار قانون املالية من القوانين العضوية فانه يشترط إلقراره األغلبية املطلقة لنواب 

،رغم ذلك لم 1026من تعديل 242املجلس الشعبي الوطني وألعضاء مجلس اآلمة حسب نص املادة 

يشكل قيدا على رئيس الجمهورية بحكم سيطرته على األغلبية البرملانية ، كما تشترط الفقرة الثانية 

رقابة مطابقة قانون املالية مع الدستور وهي رقابة سابقة وإجبارية ،ورغم ذلك 242من املادة 

 الجزائري . فالرئيس يتعدى كل هذه القيود  بحكم مركزه املتفوق على البرملان في النظام السياس ي

 املـــجال التشـــريعي مابين السلطتين التـــشريعية والتــــنفيذية:املبحث الثاني

حدد املؤسس الدستوري الجزائري مجاالت ال يستطيع البرملان أن يصدر قوانين خارج نطاقها 

باملقابل تمتد سلطة رئيس الجمهورية لتشمل بقية امليادين الغير محصورة عن طريق السلطة و 

، و بذلك يتحول رئيس الجمهورية إلى مشرع أساس ي أما البرملان فيصبح مشرع استثنائي   15التنظيمية 

و لم يكتفي املؤسس الدستوري بحصر مجال القانون فقط بل أعطى للسلطة التنفيذية الفرصة 

لتمرير مشاريعها القانونية على حساب اقتراحات نواب الشعب و ساعدها على عرقلة إجراءات 

يق البرملان و محاصرته، لذلك سنناقش في هذا اإلطار عنصرين يتمثل األول في أن التشريع و تطو 
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رئيس الدولة طرف أساس ي في العملية التشريعية للبرملان أما العنصر الثاني فيتمثل في مشاركة 

 الحكومة للبرملان في العملية التشريعية.

 للبرملان رئيس الدولة طرف أساس ي في العملية التشريعية  املطلب األول 

في هذا املطلب معالجة سلطة رئيس الجمهورية في إصدار القوانين واالعتراض  سوف نحاول 

   عليها كما يلي:

 الفرع األول : إصـــدار الـــقوانــــين 

يعتبر اإلصدار وسيلة من الوسائل التي يشارك من خاللها رئيس الجمهورية في ممارسة 

التقنية التي تكتمل بها العملية التشريعية و بدونه ال يمكن للقانون الوظيفة التشريعية ،فهو يشكل 

الذي صادق عليه البرملان أن يخرج إلى حيز الوجود، و يعتبر رئيس الجمهورية هو صاحب سلطة 

من الدستور في فقرتها األولى على أن "يصدر رئيس  244إصدار القانون ،حيث نصت املادة 

 ( يوما ، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه ....." .30ثين )الجمهورية القانون في أجل ثال

إن تقييد املؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية بآجال اإلصدار ال يعتبر ضمانة كافية لصالح 

الهيئة النيابية ألنه لم ينص على اآلثار التي تترتب عن مض ي مدة اإلصدار ، فيمكن لرئيس الجمهورية 

لحقه في طلب القراءة الثانية  أو حقه في إخطار املجلس الدستوري  أن يقطع هذه اآلجال باستعماله

، لكن اإلشكال يثور عند انقضاء املدة دون استعمال هاذين الحقين ، هذا ما يجعل  امتناع رئس 

،   16الجمهورية عند إصدار القانون وفوات املدة املحددة أمرا واقعا وهذا ما يعرف باالمتناع املطلق 

ملؤسس الدستوري جزاء عدم اإلصدار الرئاس ي للقانون،مما يجعل مسألة االلتزام كما لم يقرر ا

معلقة على إرادة الرئيس،  لذلك كان على املؤسس الدستوري الجزائري أن يعيد للبرملان اعتباره عن 

حيث نصت على أنه إذا لم  2963من دستور  92طريق النص على أحكام مماثلة ملا جاءت به املادة 

يس الجمهورية القوانين في األجل املنصوص عليه دستوريا فإن رئيس املجلس الوطني هو يصدر رئ

 من يتولى إصدارها  .

 الفرع الثاني: حــــق طـــلب الــمداولـــة الثانــــية )حق االعتراض الرئاس ي(

 يعتبر طلب املداولة الثانية سلطة تقليدية لرئيس الجمهورية، تم تكريسها في كل الدساتير

الجزائرية كعمل يدخل ضمن صالحياته في املجال التشريعي وهو يملك بمقتض ى هذه السلطة إيقاف 

وذلك بطلب من املجلس الشعبي الوطني مداولة ثانية له،مع 17القانون الذي صادق عليه البرملان،

بما أصوات النواب إلمكان التغلب على اعتراض الرئيس ، ونستدل 1/3افتراضية ألغلبية مشددة وهي 

على أنه " يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب  1026من التعديل الدستوري  249نصت عليه املادة 

 ( يوما املوالية لتاريخ إقراره.30إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثالثين )
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عبي الوطني وأعضاء أعضاء املجلس الش 3/1و في هذه الحالة ال يتم إقرار القانون إال بأغلبية ثلثي 

 مجلس األمة".

من خالل هذا النص نالحظ أن املؤسس الدستوري ،لم يحصر تعامل رئيس الجمهورية في 

أعضاء مجلس األمة  1026هذه املسألة مع نواب املجلس الشعبي الوطني  بل أضاف أيضا في تعديل 

 وهو بمثابة تأكيد  للغرفة الثانية وللغاية التي أنشأت  ألجلها .

اشتراط املؤسس الدستوري لنسبة تصويت أعلى من نسبة تصويت املداولة األولى  إن

)األغلبية البسيطة(يعتبر قيد على أعضاء البرملان يستحيل تحقيقه ، وهذا وحتى لو فرضنا تحقق 

النصاب ،فانه ال يوجد نص يلزم رئيس الجمهورية بإصدار النص الذي اقره املجلس الشعبي الوطني 

ة الثانية ،مما يفيد أن طلب إجراء املداولة الثانية للقانون هو وسيلة تأثير في يد رئيس بعد املداول

إمكانية رفض املجلس  1026،كذلك لم ينص التعديل الدستوري  18الجمهورية للضغط على البرملان

الشعبي الوطني لطلب رئيس الجمهورية بإجراء مداولة ثانية ، وال حتى إمكانية عدم الرفض ،وعلى 

هذا األساس تتمتع السلطة التنفيذية برقابة مسبقة على التشريع البرملاني ،الن الهدف من طلب 

 املداولة الثانية هو حمل املجلس الشعبي الوطني على إعادة النظر فيما اعترض عليه.

 مشـــاركة الحــكومة للبرملان في العملية التشريعية املطلب الثاني: 

بأنها لم تعد قادرة على تأدية وظيفتها التشريعية على أحسن وجه أثبتت البرملانات الحالية 

نتيجة التطور الذي عرفته املجتمعات من تقدم علمي و تكنولوجي ، إضافة إلى اتساع العالقات و 

تشعبها مما يتطلب دراية كافية ملعالجتها و سرعة كبيرة لتنظيم مختلف ميادينها و هو ما فتح املجال 

، و مشاركة  19ارس الوظيفة التشريعية  و ذلك بحكم قربها من اإلدارات و األفرادأمام الحكومة لتم

الحكومة للبرملان في ممارسة الوظيفة التشريعية  هو تجسيد للعالقة الوظيفية بين السلطتين 

التنفيذية و التشريعية و تأكيد أكثر للتدخل السافر للحكومة في عمل البرملان، لذلك سنتعرض 

لق األول بمبادرة الوزير األول  بالتشريع أما العنصر الثاني فيتعلق بهيمنة الحكومة على لعنصرين يتع

 اإلجراءات التشريعية .

 الفرع األول : مبــادرة الوزير األول بالـــتشريع 

إن حق املبادرة بالتشريع هو العمل الذي يضع األسس األولى للتشريع و يحدد موضوعه و 

الوحيد ألي إجراء يرمي إلى وضع نصوص قانونية وبدونها يتعذر وضع أو  ، بمعنى املدخل20مضمونه 

إضافة نصوص قانونية وقد أعطت كل الدساتير الجزائرية حق املبادرة لرئيس الجمهورية والنواب في 

و قد نص املشرع  291622وحق املبادرة بالقوانين لرئيس الجمهورية فقط في دستور  296321دستور 

الدستوري الجزائري على اشتراك الوزير األول مع البرملان في عملية املبادرة بالتشريع  حيث جاء في 
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بأنه " لكل من الوزير األول و النواب  1009الفقرة األولى من الدستور املعدلة سنة  229نص املادة 

منه على :"لكل  236األخير فقد نصت املادة  حق املبادرة بالقوانين...." .،أما في ظل التعديل الدستوري

من الوزير األول والنواب وأعضاء مجلس األمة حق املبادرة بالقوانين ،  تكون اقتراحات القوانين 

( عضوا في مجلس األمة  في املسائل 10( نائبا أو عشرون )10قابلة للمناقشة ،إذا قدمها عشرون )

من التعديل الدستوري واملضافة حديث،فقد  231ا املادة أدناه "، أم231املنصوص عليه في املادة 

(عضوا من مجلس األمة أن يقدموا مبادرة باقتراح القوانين، التي 10حددت املجاالت التي يمكن ل)

لها  عالقة مباشرة بالتنظيم املحلي ، نظرا للطابع املميز لتشكيلة مجلس األمة الذي يتشكل ثلثي 

 . 23ية املنتخبة على درجتين ،مما يؤهلها ألولوية النظر في هذه املسائل أعضائه من قبل املجالس املحل

 الدستوري مركزه حمایة هو االختصاص هذا من الجمهوریة رئیس استبعاد سبب ولعل

 أن شأنه من الجمهوریة رئیس اسم یحمل قانون  مشروع إيداع" ألن السیاسیة، مسؤولیته واستبعاد

 هذا ومثل بالتشریع، مبادرته مناقشة أثناء البرملان، قبل من املباشر للنقد األخير هذا مركز یعرض

 التعددیة نظام تبني بسبب اختلف الوضع لكن الواحد، الحزب نظام في وارد غير كان االفتراض

 أن :أهمها ألسباب عدیدة إغفاله أو إنكاره یمكن ال املجال هذا في الرئیس دور  أن ، إال24الحزبیة

 فإن وبالتالي لرئیس الجمهوریة رئاسته تعود الذي ، الوزراء مجلس على تعرض القوانين مشاریع

 یتم التي القوانين على مشاریع موافقته وأن به ال یستهان الرئیس یمارسه الذي والتأثير الضغط

 للرئیس أن كما التشریعیة، بقیة اإلجراءات  وجوبي الستكمال شرطا تعد املجلس هذا في عرضها

 .25رفضه أو مشروع القانون  مضمون  على املوافقة في تقدیریة سلطة

لقد استحوذت السلطة التنفيذية في الجزائر بقيادة الرئيس سلطة املبادرة بالقوانين ،كما أن 

الحكومة واسع في هذا املجال إلى درجة أن أغلبية التشريعات في الجزائر هي ذات مصدر  تأثير

 .26حكومي

 اإلجراءات التشريعية  الفرع الثاني: هيمنة الحكومة على

 أوال : التفوق الحكومي في إعداد وضبط جدول أعمال البرملان 

يعرف جدول األعمال على انه ذلك العمل الحكومي البرملاني الذي يحدد النشاط الرسمي 

،كما يعرف أيضا أنه البرنامج الذي بموجبه تدار املناقشات في  27للبرملان خالل الدورة التشريعية 

،فهو يتضمن  مجموعة من املواضيع املحددة في الزمان ملناقشتها بالتدرج في 28جلسة البرملان العامة 

من  29جلسة البرملان العامة ، و قد أشرك املشرع  الحكومة في إعداد جدول األعمال من خالل املادة 

 مقر في الحكومة وممثل الغرفتين مكتبة یجتمع"التي جاء فيها بأن   26/12ي رقم القانون العضو 
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 أعمال جدول  لضبط البرملان، دورة بدایة في بالتداول، األمة، مجلس مقر أو الشعبي الوطني املجلس

 . "الحكومة الذي تحدده األولویة لترتیب تبعا الدورة،

 بذلك ولیس البرملان، الحكومة تقررها برملانیا عليها والتصویت مناقشتها یجب التي املواضیعف

 26/12 رقم العضوي  من القانون  16 املادة إن بل .دراستها وتأجیل القوانين اقتراحات  استبعاد یمكن

 في الحكومة مشاركة جانب إلى هذا .معینة قوانين دراسة مشاریع استعجال من الحكومة مكنت

 من 17 املادة ألحكام تطبیقا األمة الوطني ومجلس الشعبي املجلس جلسات أعمال جدول  ضبط

 خول  قد 2016 لسنة الدستوري التعدیل أن إلى اإلشارة ،وتجدر 26/12 رقم القانون العضوي 

 في نقطة دراسة  من االنتهاء لغرض معدودة ألیام العادیة الدورة تمدید صالحیة طلب األول  للوزیر

 جدول األعمال .

النصوص يمكننا أن نقول أن السلطة التنفيذية تتدخل إلى حد كبير في و انطالقا من هذه 

العمل البرملاني ،حيث تشارك في إعداد جدول األعمال  ولها األولوية في ضبط البرامج وترتيب كل 

املسائل التي يحتويها ،كما يظهر تفوقها أيضا من خالل توجيها طلبات تسجيل املشاريع ،فان هذه 

تياز األولوية في جدول األعمال ويكون لها السبق في التسجيل على كل املقترحات الطلبات تحظى بام

ذات املصدر البرملاني ،هذا الوضع يجعل من غرفتي البرملان في موقف ضعيف وفي حالة خضوع شبه 

، كما تنفرد السلطة التنفيذية بحق  29تام للحكومة التي يمكن لها إدراج أي مشروع قانون ترغب فيه

حديد جدول أعمال الدورات غير العادية ،من خالل ما تقدم  فان االمتياز الذي منحه وضع وت

املشرع الجزائري للحكومة في وضع جدول األعمال هو وسيلة تستعمله الحكومة إلدارة العمل البرملاني 

ويظهر ذلك من خالل قدرتها على تضخيم جدول وعدم وضع موازنة بين  30في اإلطار الذي يناسبها

مل املراد انجازه ومدة الدورة يؤدي ذلك إلى التأجيل ،إن لم نقل استبعاد كل املقترحات البرملانية الع

 التي تتنافى وسياستها وبرمجة فقط ما يتماش ى مع مخطط عملها .         

 ثانيا:تحكم الحكومة في اللجنة املتساوية األعضاء  

مشاريع و اقتراحات القوانين و  يحق للحكومة حضور جلسات البرملان املتعلقة بدراسة

التصويت عليها، لكن تحكم الحكومة يظهر أكثر قوة في مرحلة مهمة جدا قد تطرأ على العملية 

التشريعية للبرملان و هي إمكانية حدوث خالف بين الغرفتين حول القانون  الذي هو معروض 

 31تماع لجنة متساوية األعضاءللمناقشة و املصادقة فتكون من صالحيات الوزير األول أن يطلب اج

، و تقوم 32تتكون من أعضاء الغرفتين و هذا القتراح  نص يتعلق باألحكام التي هي محل خالف 

الحكومة بعرض هذا النص على كل غرفة للمصادقة عليه كما تظهر أكثر قدرة الحكومة على التحكم 
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على القانون موضوع الخالف  في هذه الوضعية في نص الدستور عند عدم إمكانية إدخال أي تعديل

 .239إال بموافقة الحكومة وهذا وفقا ملا نصت عليه الفقرة السادسة من املادة 

وفي حالة استمرار الخالف بين الغرفتين يمكن الحكومة أن تطلب من املجلس الشعبي الوطني  

الفصل نهائيا ،وفي هذه الحالة يأخذ املجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة املتساوية 

 الثاني السبیل الحكومة تختار أن ، و ٕاما33األعضاء أو إذا تعذر ذلك بالنص األخير الذي صوت عليه 

 هو بسیط سلبي التزام عليها یقع السبیل هذا قررت انتهاج النص فإن بسحب املستمر الخالف لحل

 الوطني. الشعبي املجلس إخطار عدم

 :خاتمة

 من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية: 

املتعلقة بغياب شكلية القيود املفروضة على سلطة رئيس الجمهورية التشريعية سواء القيود -2

 البرملان أو تلك املتعلقة بالحالة االستثنائية ،أو تلك املتعلقة باألخذ بالرأي االستشاري ملجلس الدولة.

، بقيادة رئيس الجمهورية 1026احتفظت السلطة التنفيذية بموجب التعديل الدستوري-1

بادرة بالقوانين لضمان بمساهمته في التشريع عن طريق الوزير األول، الذي منحت له أولوية امل

 إشراكه في العملية التشريعية وتقاسمه لها مع البرملان.

اإلبقاء على سلطة رئيس الجمهورية في  إدارة اإلجراءات الالحقة على املصادقة على القانون،فهو -3

وحده من يحق له حق االعتراض على القوانين وإعادة قراءتها مرة ثانية من طرف البرملان بشروط 

 أكثر صرامة،وله امتياز إدخال القانون حيز التنفيذ بإجرائي اإلصدار والنشر. 

،حق رئيس الجمهورية في ممارسة  االختصاص  1026يد املؤسس الدستوري في تعديل تأك-4

 التشريعي بشكل مباشر عن طريق التشريع بأوامر.

استحواذ السلطة التنفيذية عن طريق رئيس الجمهورية على حق إصدار قانون املالية بموجب -9

،مما يجسد أولوية السلطة التنفيذية أمر في حالة تخلف البرملان عن إصداره خالل اآلجال القانونية

 في املجال املالي،إلى جانب هيمنتها على جدول أعمال البرملان  إعدادا وترتيبا وضبطا.

زيادة عدد مشروعات القوانين أدى إلى للسلطة التنفيذية في الجزائر املمنوح الدور التشريعي  إن-6

ية قلت مشروعات القوانين املقدمة من التي تعرض على البرملان ذات املصدر الحكومي ،وبالتبع

أعضاء البرملان وأصبحت السلطة التنفيذية الهيئة املختصة باالقتراح واإلعداد لكافة القوانين التي 

تصدر في الوقت الحالي أما عملية عرضها على البرملان فهو مجرد إجراء الستفاء متطلبات الدستور 

 .اء الدستوريفقط وان كان ذلك ال يحصنها من رقابة القض
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تزايد عدد مشروعات القوانين املقدمة من الحكومة باملقارنة بمشروعات القوانين املقدمة من  -1

أعضاء البرملان ما هو إال نتيجة طبيعية ومنطقية لهيمنة السلطة التنفيذية على االختصاص 

مر الذي يعتبر التشريعي الذي يعد من صميم عمل البرملان،بل ووضعه في مركز تبعي للحكومة األ 

إهدار للنظام النيابي القائم على اعتبار البرملان هو املمثل لإلرادة الشعبية وأيضا ملبدأ الفصل بين 

السلطات الذي يهدف إلى خلق التوازن بين البرملان والسلطة التنفيذية ،واالتجاه نحو نظام تركيز 

 ركز الصدارة من بقية السلطات .السلطة الجديد املعقلن في قبضة رئيس الجمهورية الذي احتل م

 نقترح:ومن خالل ما تقدم يمكن أن  

عمل على تقوية السلطة التنفيذية ومنحها 1026إن املؤسس الدستوري بموجب تعديل 

سلطات واسعة في مجال التشريع خصوصا رئيس الجمهورية ،وإضعاف البرملان وتقليص دوره 

ري عن طريق تعديل الدستور بإعطاء البرملان إصالح هذا الخلل الدستو التشريعي ،ولهذا يجب 

،وتدعيم حظوظه في سلطات حقيقية باعتباره قناة من قنوات املشاركة الشعبية في تسيير السلطة

 لكي مجال املبادرة التشريعية والتقليل من هيمنة املشاريع الحكومية على حساب اقتراحات القوانين،

 .في الجزائر نقر بوجود ديمقراطية حقيقية 

 هوامش:ال
                                           

 الحقوق،جامعة في القانون العام،كلية  خالد عباس مسلم،حق الحل في النظام النيابي البرملاني|)دراسة مقارنة(،رسالة دكتوراه -1 

 .120،ص2991عين شمس،

البرملان بالحكومة في  النظام الدستوري املغربي ، دراسة مقارنة  ، رسالة  دكتوراه في القانون العام عبد الحميد الزوبع ، عالقة  -2

 .321،ص 1002،كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ، جامعة محمد الخامس ، أكدال، املغرب، 

 .113 صعبد الحميد الزوبع ، نفس املرجع ،  -3 
 .01/03/1026، املؤرخة في 24، الصادر في الجريدة الرسمية عدد1026الفقرة الثانية من التعديل الدستوري  239انظر:املادة -4

 1026الفقرة الرابعة من التعديل الدستوري  239املادة :انظر-5 

 .914، ص  2996محسن خليل ، القانون الدستوري و الدساتير املصرية، دار الجامعة الجديدة ،  -6 

رابحي ،مبدأ تدرج املعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر أحسن -7 

 .361،ص1009،

 62،ص1023أحسن رابحي ، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية ،دار الكتاب الحديث ،مصر، -8 
،الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما  وكذا  62/21من القانون العضوي رقم  31نص املادة :أنظر -9

 .1026أوت19،صادرة في 90العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ،ج رعدد

 .324أحسن رابحي، مبدأ تدرج املعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق،ص -10 

 .                  412-410،ص  2991عبد الفتاح عمر ، الوجيز في القانون الدستوري ، مركز الدراسات و البحوث و النشر ، تونس ، سنة  -11 

سيدي محمد ولد سيد آب ، الوظيفة التشريعية في دول املغرب العربي ، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية ،   -12 

 .100،ص 1002، سنة  19بيضاء الطبعة األولى ،العدد الدار ال
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 الشروط حسب الجمهوریة رئیس عليها یصادق التي املعاهدات" :اآلتي على 1026التعديل الدستوري  من  150املادة تنص -13 

 ."القانون  على تسمو الدستور، في املنصوص عليها

منظور اختصاصاته الواسعة ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة حنان مفتاح ،املسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية من -14 

 .244-243،ص1029/1026باتنة ،

:"يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في املسائل غير املخصصة  على1026من التعديل الدستوري 243تنص املادة -15 

  ."للقانون 

شريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية في الجزائر ،رسالة دكتوراه ليندة أونيس ي ،الرقابة املتبادلة بين السلطتين الت-16 

 101،ص1024/1029،كلية الحقوق ،جامعة باتنة ،

 .                    209عمر حلمي فهمي ، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاس ي والبرملاني ،دار الفكر العربي ،مصر،ص-17 

الوسيلة الوحيدة في النظام الدستوري األمريكي باعتبارها استثناء على مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتمده الدستور  وهي تعد-18 

األمريكي ، ويعتبر اعتراض الرئيس على قانون صادق عليه الكونغرس مصدر قوة كميزة له ، وقد يشترط الدستور في املداولة الثانية 

 أعضاء مجلس الكونغرس1/3ستور الجزائري وهي أغلبية نفس النسبة التي اشترطها الد

انظر بالتفصيل :اندريه هوريو ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد،شفيق حداد،عبد الحق سعد،األهلية 

 .412،ص2911للنشر والتوزيع ،بيروت ،

paris1962,p88., ; le pouvoir législatif en France, L G D J Jean Cotteret -19 
 20عمر حلمي فهمي ،مرجع سابق،ص -20

 على :"لرئيس الجمهورية وللنواب حق املبادرة باقتراح القانون " 2996من دستور  36تنص املادة -21 

 على :"املبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية " 2916من دستور  249تنص املادة  -22 

)دراسة في ضوء اجتهاد املجلس الدستوري الجزائري واملراجعة الدستورية خالد شبلي ،حق مجلس األمة في التعديل -23 

 .92،ص06،1026(،مجلة املجلس الدستوري ، صادرة من املجلس الدستوري الجزائري ،العدد1026لعام

دكتوراه،جامعة الجزائري ،رسالة  الدستوري النظام تطور  خالل من والتنفیذیة التشریعیة السلطتين بوقفة ،عالقة هللا عبد-24 

 .190،ص1002الجزائر ،

 للطباعة، الجزائرية  املؤسسة ،  1989دستور  .ظل في الجزائري  السیاس ي والنظام للدولة العامة النظریة إدریس، وبكرا وافي أحمد -25 

 92 .ص الجزائر ،

ال يوجد من بينها وال قانون واحد ناتج و  قانون  64(صادق املجلس الشعبي الوطني على 1021/1021في الفترة التشريعية السابعة ) -26 

 عن مبادرات النواب 

(الصادرة عن وزارة العالقات مع البرملان على املوقع 1021/1021انظر بالتفصيل :حصيلة الفترة التشريعية السابعة )

 http//www.mcrp.gov.dzااللكتروني :

ة املجلس الشعبي الوطني ،املجلة الجزائرية للعلوم القانونية سعيد بوالشعير ،التشريع عن طريق األوامر وأثره على استقاللي-27 

 .392،ص2999واالقتصادية والسياسية ،العدد األول ،

،السنة العاشرة ،سبتمبر 03عادل الطبطبائي ،جدول أعمال البرملان دراسة مقارنة ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،العدد-28 

 .31،ص2996

 .                                      39،ص1001فية بين الحكومة والبرملان ،دار الخلدونية ،الجزائر ،عقيلة خرباش ي ، العالقة الوظي-29 

 30- , LGDJ, paris,2002 p551.ed,institutions politiques et droit constitutionnel,14 Philippe Ardant 
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 أو بالحكم یتعلق نص اقتراح هي األساسیة وظیفتها غرفتي البرملان، أعضاء من مشكلة تقنیة هیئة األعضاء املتساویة اللجنة تعد -31 

 أما .بینا لغرفتين فقط البسیطة الخالفات حل" تستطیع اللجنة هذه أن إلى اإلشارة مع البرملان، بين غرفتي اختالف محل األحكام

 السحب بآلیة بحلها الحكومة فتتكفل واملعقدة الجوهریة الخالفات

 1026الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري  239انظر: املادة - 32 

 .1026الفقرة السابعة من التعديل الدستوري 239انظر املادة -33 
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 الجرائم املاسة بالنظم املعلوماتية في القانون املغربي
Crimes affecting information systems in Moroccan law 

 

 ()ٍ   د/ مصطفى الفوركي ، أستاذ القانون الخاص

 بسطات، المغربجامعة الحسن األول أستاذ زائر ب

mforki22@gmail.com 

 
 32/23/3122 تاريخ القبول للنشر:           32/23/3122 :ستامريخ االتا

******* 

 ملخص:

نتيجة للتطورات في مجال املعلوماتية، تراجعت القدرة على املراقبة والتحكم ، وازدهرت عمليات     

اآللة وسرقتها بشكل الفت للنظر ، حتى أصبحت التجسس على املعلومات التي تتم معالجتها بواسطة 

تهديًدا خطيًرا للهيئات األخرى التي تعتمد على عملها على الكمبيوتر واإلنترنت ، زادت مخاطر 

بدون منتجها األصلي، إلنتاج . استخدام الكمبيوتر، وتم إنشاء شروط القرصنة وتداول البرامج

 .توصيلها بالبرامجالفيروسات أو تمريرها عبر الشبكات أو 

 .حماية برامج الحاسوب-حقوق املؤلف-الجرائم املعلوماتية . النظم املعلوماتية الكلمات املفتاحية:

Abstract : 
    As a result of developments in the field of informatics, the ability to monitor 

and control has weakened, and spy operations have flourished over machine-

processed information and stolen it strikingly, until it has become a serious threat 

to other bodies that depend on its work on the computer and the Internet, so the 

risks of using the computer have increased, and the conditions for piracy and 

circulation of programs have been created. Without its original product, to 

produce viruses, pass them through networks, or plug them into programs. 

Keywords : Information crimes-Information systems-Copyright-Computer 

programs protection. 
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 الجرائم املاسة بالنظم املعلوماتية في القانون املغربي
 

555 

نتيجة للتطورات الحاصلة في مجال املعلوماتية، ضعفت قدرة املراقبة والتحكم وازدهرت 

عمليات التجسس على املعلومات املعالجة آليا وسرقتها بشكل ملفت للنظر، حتى أصبحت تشكل 

تهديدا بالغا لسائر الهيئات التي تعتمد أعمالها على الحاسوب وشبكة اإلنترنت، فارتفعت مخاطر 

الحاسوب، كما تهيأت الظروف املواتية لقرصنة البرامج وتداولها من غير منتجها األصلي  استخدام

 وإلنتاج الفيروسات وتمريرهـا من خالل الـشبكـات أو دسها في البرامج.

، فالجريمة هي إفراز 1الش يء الذي أدى لظهور جرائم فنية سميت بالجرائم املعلوماتية

، وملا كانت الجرائم 2ا تموج به املجتمعات من ظروف وأسبابللمجتمع ومظهر من مظاهره، تعكس م

ظاهرة حديثة الرتباطها بتكنولوجيا الحاسوب، فقد بذل املهتمون بدراسة هذا النمط  3املعلوماتية

جهدا من أجل الوصول إلى تعريف مناسب يتالءم مع طبيعتها، لكن بدون جدوى  اإلجرام الجديد من

، لذا اختلفت التعاريف التي تناولت هذه الظاهرة 4اتية تقاوم التعريفحتى قيل إن الجريمة املعلوم

، مع ذلك 5من اإلجرام، فمنها من تناولها بالتعريف على نحو ضيق، ومنها من عرفها على نحو واسع

تبقى هذه التعاريف قاصرة عن اإلحاطة بأوجه ظاهرة اإلجرام املعلوماتي، هذا وقد تبنى مؤتمر األمم 

اشر ملنع الجريمة ومعاقبة املجرمين تعريفا جامعا للجرائم املعلوماتية بأنها كل جريمة املتحدة الع

يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية أو داخل نظام حاسوب، وتشمل تلك 

، ويعد هذا 6الجريمة من الناحية املبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة إلكترونية

ف من أفضل التعريفات التي تناولت ظاهرة اإلجرام املعلوماتي إذ تشمل الجانبين املادي التعري

واملعنوي للحاسوب ومنها شبكة اإلنترنت، كما أنه لم يقتصر على كون الحاسوب وشبكاته محال 

ما لالعتداء، بل أيضا بوصفه وسيلة لالعتداء وارتكاب الجرائم، فالجريمة املعلوماتية قوامها سببين إ

 أن تكون املعلوماتية وسيلة للغش والتحايل واالعتداء، أو تكون املعلوماتية نفسها محال لالعتداء.

أمام الصعوبات التي يشكلها تطبيق النصوص التقليدية على الجرائم املعلوماتية املستحدثة، 

م وتطور بسبب عدم تماش ي القواعد العادية للحماية مع التطور املستمر لهذا النوع من الجرائ

وسائل وطرق االعتداءات، وسعيا من املشرع لتحقيق حماية أفضل لنظام املعلوميات من قواعد 

بيانات وبرامج حاسوب ومعطيات لجأ إلى تجريم اإلخالل بسير نظم املعالجة اآللية للمعطيات 

 لثاني(.)املطلب األول(، وحماية قواعد البيانات وبرامج الحاسوب بمقتض ى قوانين خاصة )املطلب ا
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 املطلب األول: املقتضيات الزجرية للجرائم املعلوماتية في القانون الجنائي

إن وعي املشرع املغربي بخصوصية اإلجرام املعلوماتي وانعكاساته على املجتمع بدأ مع صدور 

القانون املتعلق باإلرهاب الذي وردت فيه إمكانية ارتكاب أفعال إجرامية إرهابية عن طريق نظم 

املعالجة اآللية للمعطيات، علما أن القانون الجنائي املغربي ال يحتوي على نصوص تخص الجرائم 

املتعلقة بنظم املعالجة اآللية للمعطيات، مما حذا باملشرع إلى تبني قانون خاص بهذه العينة من 

 املتمم ملجموعة القانون الجنائي. 30-30الجرائم وتم ذلك عبر قانون رقم 

للقضاء بإعطاء تكييفات مناسبة للجرائم املاسة بنظم املعلوميات، ويمكن حصر  وهو ما سنح

هذه الجرائم في فئتين: الجرائم التي تستهدف املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات )الفقرة األولى(، 

 والجرائم التي تستهدف املعطيات ووثائق املعلوميات )الفقرة الثانية(.

 7ملاسة بنظم املعالجة اآللية للمعطياتالفقرة األولى: الجرائم ا

تتجلى صور االعتداء على نظام املعالجة اآللية للمعطيات في الدخول أو البقاء غير املشروع في 

 النظام، وعرقلة سير النظام أو إحداث خلل فيه، ثم اإلعداد الرتكاب املس بالنظام.

"يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة   3730-فبالنسبة للدخول أو البقاء غير املشروع نص الفصل 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى  03.333إلى  0333أشهر وبالغرامة من 

 مجموع أو بعض نظام للمعالجة اآللية للمعطيات عن طريق االحتيال.

ه عن ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام املعالجة اآللية للمعطيات أو جزء منه، كان قد دخل

 طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله.

تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير املعطيات املدرجة في نظام للمعالجة اآللية 

 للمعطيات أو اضطراب في سيره".

انطالقا من هذا النص يتضح أن جريمة الدخول أو البقاء في النظام ال تقوم إذا كان الولوج إليه 

وإنما تفترض أن يتم ذلك عن طريق االحتيال، وهو ما ذهب إليه القضاء املغربي إذ  متاحا للجمهور 

اعتبر أن جنحة الدخول إلى نظام املعالجة اآللية عن طريق االحتيال ثابتة في حق املتهم الذي 

 PRORATاستطاع الدخول عبر شبكة اإلنترنت إلى جهاز الشخص املراسل معه بواسطة ما يدعى بـ 

من قرصنته، وقام بنسخ جميع املعلومات التي تخصه، كما تمكن من الولوج إلى مواقع  الذي تمكن

 .8إلكترونية عبر شبكة اإلنترنت عن طريق قرصنة األقنان السرية الخاصة بأصحابها
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ويتكون الركن املادي لهذه الجريمة من فعل الدخول إلى نظام املعالجة اآللية للمعطيات أو جزء 

البقاء في هذا النظام أو في جزء منه، هذا ولم يحدد املشرع وسيلة الدخول أو  منه، وإما في فعل

الطريقة التي يتم بها الدخول إلى النظام فقد تقع بأي شكل من األشكال )برنامج فيروس، قرصنة 

تشفير، تجاوز نظام الحماية(، ويكون الدخول غير مشروع إذا كان من له حق  برامج أو رموز 

 نظام قد وضع بعض القيود للدخول إليه ولم يحترمها الجاني.السيطرة على ال

كما تقع الجريمة سواء تم الدخول إلى النظام كله أو جزء منه فقط، كالدخول لبعض عناصر 

النظام أو عنصر واحد منه، أو في الحالة التي يسمح فيها للجاني بالدخول إلى جزء من النظام فينتهز 

ر مسموح له الدخول إليه، شرط أن يكون العنصر الذي تم الولوج الفرصة ويدخل إلى جزء آخر غي

 .9إليه يدخل في برنامج متكامل قابل للتشغيل

أما فعل البقاء في النظام أو جزء منه فيقصد به التواجد داخل نظام املعالجة اآللية للمعطيات 

اقب عليه استقالال حين ضد إرادة من له الحق في السيطرة على هذا النظام، وقد يتحقق البقاء املع

يكون الدخول إلى النظام مشروعا، كمن يدخل إلى نظام بالصدفة أو عن طريق الخطأ أو السهو وال 

 .10ينسحب أو يبقى فيه بعد املدة املحددة له للبقاء داخله

ونشير إلى أن جريمة الدخول أو البقاء جريمة عمدية بحيث يتخذ الركن املعنوي فيها صورة 

ئي املتكون من علم وإرادة، وذلك بأن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الدخول أو إلى فعل القصد الجنا

 البقاء، وأن يعلم الجاني أنه ليس له الحق في الدخول إلى النظام أو البقاء فيه.

وعليه ال يتوفر الركن املعنوي إذا كان دخول الجاني أو بقائه داخل النظام مسموح به، أو وقع في 

قع كجهله وجود حظر للدخول أو البقاء أو يعتقد أنه مسموح له الدخول، فإذا توفر خطأ في الوا

القصد الجرمي بعنصريه العلم واإلرادة فال عبرة بالباعث على الدخول أو البقاء بحيث يظل القصد 

 .11الجرمي قائما ولو كان الباعث الفضول أو إثبات القدرة على االنتصار على النظام

نجدها تنص على ظرف مشدد يتحقق عندما ينتج  730-0فقرة األخيرة من الفصل وبالرجوع إلى ال

عن الدخول أو البقاء إما محو أو تعديل املعطيات التي يحتويها النظام أو إحداث اضطراب في سيره، 

ويكفي لتوفر هذا الظرف وجود عالقة سببية بين الدخول أو البقاء غير املشروعين والنتيجة الضارة 

حو أو تعديل املعطيات التي يحتويها النظام أو تعطيله، ويالحظ هنا أن املشرع يحمي النظام وذلك بم

 من خالل حماية املعطيات التي يحتويها. 
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من القانون  730-5أما فيما يخص عرقلة سير النظام أو إحداث خلل فيه، فبـاستقراء الـفصـل 

ل في فعل التعطيل الذي يندرج ضمن إعاقة ، يتبين أن الركن املادي لهذه الجريمة يتمث12الجنائي

النظام أيا كانت الوسيلة املستخدمة في ذلك، فقد تكون بطريقة مادية كأعمال العنف على أجهزة 

الحاسوب وشبكة اإلنترنت، وقد تكون بطريقة معنوية عندما تقع على الكيانات املنطقية للنظام 

داث الخلل في النظام عن طريق العيب أو ،  كما يتمثل أيضا في إح13مثل البرامج واملعطيات

، أو كل فعل يجعل نظام املعالجة اآللية غير صالح لالستعمال، وإحداث خلل في نظام 14اإلفساد

املعالجة اآللية للمعطيات يتم بعدة وسائل خاصة منها البرامج الخبيثة ذات األثر التدميري والتي 

ب الذي عدله املغربي )ف.ص( للنظم ، وهو ما سببه فيروس زوطو 15تصيب النظام بالشلل

املعلوماتية األمريكية إذ خلق لها العديد من املشاكل التقنية، مما شكل عرقلة لسير النظام أو 

إحداث خلل فيه كان على املحكمة أن تأخذه بعين االعتبار إثر تكييفها لألفعال املنسوبة للمتهم بأن 

بدل االقتصار على بيان العناصر املكونة لجريمة تكوين تناقشه في معرض تعليلها للتهم املوجهة إليه 

عصابة إجرامية وجريمة السرقة واإلشارة إلى كون أنه واملتهم الثاني لم ينكرا ولوجهما أنظمة 

، وذلك حتى يكون للقضاء هامشا كبيرا في تفعيل النصوص القانونية من 16املعالجة اآللية للمعطيات

 خالل الوقائع املعروضة عليه.

غني عن البيان أن جريمة إعاقة سير النظام أو إحداث خلل فيه هي جريمة عمدية تقوم بوجود و 

 القصد الجنائي بعنصريه العلم واإلرادة.

بقي أن نشير إلى الصورة الثالثة لالعتداء على نظام املعالجة اآللية للمعطيات وهي تلك املتعلقة 

يزات أو أدوات أو أي معطيات تعتمد على ارتكاب باإلعداد الرتكاب املس بالنظم من خالل صنع تجه

جرائم عرقلة سير نظم املعالجة أو تملكها أو حيازتها أو التخلي عنها للغير، أو عرضها أو وضعها رهن 

 إشارته.

 الفقرة الثانية: الجرائم التي تستهدف املعطيات والوثائق املعلوماتية

 03.333ة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من بالحبس من سن 730-37عاقب املشرع بمقتض ى الفصل 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام املعالجة اآللية  033.333إلى 

للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير املعطيات املدرجة فيه أو غير طريقة معالجتها أو طريقة 

 إرسالها عن طريق االحتيال.

 ادي لهذه الجريمة من األفعال التالية:   يتكون الركن امل
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في نظام املعالجة: ويعتبر هذا الفعل أكثر أساليب ارتكاب االحتيال  17أوال: إدخال معطيات

املعلوماتي بساطة وأمنا وأكثر أشكاله وقوعا، ومن ذلك قيام شخص بإدخال معطيات مصطنعة 

ببطاقة خاصة به على شبكة اإلنترنت ودون بها معلومات متعلقة بشخصية سامية في البالد أرفقها 

 . 18لربط عالقات مع املشاركين بهذا املوقع Facebookملها في موقع بصورة لهذه الشخصية واستع

ثانيا: إتالف وحذف املعطيات: يقصد به إزالة جزء من املعطيات املوجودة داخل النظام، ومن 

 أبرز صوره حذف معطيات متعلقة بحسابات بنكية جديدة.

ثالثا: تغيير املعطيات: يتعلق األمر إما بتغيير املعطيات في حد ذاتها واستبدالها بمعطيات 

أخرى أو تغيير الطريقة التي تعالج بها أو طريقة إرسالها، وتغيير طريقة املعالجة واإلرسال هو في حد 

 ذاته تالعب بالبرنامج. 

بها أعاله أن فعل املتهم يشكل جنحة  وقد اعتبرت ابتدائية الدار البيضاء في الواقعة املستدل

إدخال معطيات في نظام املعالجة اآللية للمعطيات وتغييرها وتزييف وثائق املعلوميات وإعداد 

معطيات معلوماتية غير صحيحة وتملكها وعرضها معللة حكمها: "حيث إن النظام املعلوماتي يشكل 

ات إلكترونية معينة لتصير برنامجا تطبيقيا بيانات ومعلومات تمت معالجتها بعد اتباع طرق وإجراء

 يشمل معلومات مخزنة يتم الرجوع إليها عند الحاجة...

وإن دخول الظنين غير املشروع ملوقع فايس بوك عن طريق انتحال شخصية )...( باستعمال 

صورته وجميع املعلومات الشخصية الخاصة به يعتبر دخوال مزورا في الصفحة اإللكترونية التي 

ستعملها الظنين في استقطاب مراسليه كما أن إقدام الظنين على نشر صورة )...( واملعلومات ا

الخاصة به ونسبتها لنفسه يعد دخوال لنظام معلوماتي عن طريق تزوير إلكتروني رغم علمه بذلك 

 ". 19خاصة وأنه مهندس دولة له تكوين في امليدان

دية لذلك يلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل وتعتبر جريمة التالعب في املعطيات جريمة عم

اإلدخال أو املحو أو التعديل كما يجب أن يكون على علم أن ما يقوم به هو تالعب باملعطيات وأن ال 

 حق له في القيام بذلك.

هذا وقد عاقب املشرع املغربي على تزوير أو تزييف وثائق املعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من 

ر أو التزييف إلحاق ضرر بالغير وكذا استعمال هذه الوثائق املعلوماتية مع العلم أنها شأن التزوي

من القانون الجنائي، غير أنه لم يضع تعريفا لوثائق  730-0مزورة أو مزيفة طبقا للفصل 

 .20املعلوميات
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 أما التزوير فهو أي تغيير للحقيقة يرد على مخرجات الحاسب اآللي سواء تمثلت في مخرجات

ورقية مكتوبة أو كانت مرسومة، كما قد يتم في مخرجات غير ورقية شرط أن تكون محفوظة على 

دعامة كبرنامج منسوخ على أسطوانة، كما يتحقق التزوير بتقليد الوثائق املعلوماتية أو التوقيع 

نسبة اإللكتروني، ويكتمل الركن املادي لهذه الجريمة بتوفر عنصر إلحاق الضرر بالغير، أما بال

الستعمال وثائق املعلوميات مع العلم أنها مزورة فمن ذلك استعمال توقيع إلكتروني مزور أو بطاقة 

 وفاء مزورة.

وقد ذهبت بعض القرارات الصادرة عن محكمة االستئناف بالرباط إلى اعتبار قرصنة البطائق 

ومن هذه القرارات، قرار البنكية من قبل مجموعة من األشخاص بمثابة تزوير في وثائق املعلوميات 

الذي جاء فيه: "بالـنسبة للـمتهـم )ع.ص(، حيث اعترف املتهم بأنه كان يقوم بسحب املبالغ  073عدد 

املالية من شبابيك إلكترونية بواسطة بطائق ائتمان مزيفة عن طريق قرصنة الحسابات البنكية 

 لزبناء أبناك أجنبية...

ل املنسوب للمتهم ويشكل من حيث الوصف القانوني وحيث إن املحكمة اقتنعت بثبوت الفع

بعد إعادة التكييف  730-0للتجريم جريمة تزوير وثائق املعلوميات واستعمالها طبقا للفصل 

 لجريمة تزوير بطائق االئتمان واستعمالها مما يتعين معه التصريح بإدانته من أجل ذلك".

  :بالنسبة للمتهم ب ك" 

ن كيفية قرصنة الحسابات البنكية عن طريق املتهم )ع.ص( وحدد حيث اعترف املتهم بأنه لق

 الطريقة التي تتم بها قرصنة الحسابات البنكية... 

وحيث إن الوقائع املعروضة تشكل من حيث الوصف القانوني للتجريم جريمة املشاركة في تزوير 

يف لجريمة تزوير بطائق بعد إعادة التكي 730-0و 001وثائق املعلوميات واستعمالها طبقا للفصلين 

 . 21االئتمان واستعمالها مما يتعين معه التصريح بمؤاخذته من أجلها"

اعتبرت أن: "حيث ثبت للمحكمة أن املتهم كان يعلم أن البطائق  700وفي قرار آخر تحت عدد 

ملها في البنكية التي تسلمها من املتهم )ح.ك( مزيفة وأنه ولج الشبابيك األوتوماتيكية البنكية واستع

 سحب املبالغ املالية لفائدته ولفائدة غيره دون وجه حق...

وحيث ثبت للمحكمة أن األفعال املنسوبة إلى املتهم توصف بجريمة استعمال وثائق املعلوميات 

 .22"730-0)بطاقة بنكية( وهو يعلم أنها مزيفة حسب الفقرة الثانية من الفصل 
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منطقي وفيه انسجام مع النصوص املستحدثة التي سنها  إن تعليل الهيئتين مصدرتي القرار تعليل

املشرع لزجر جرائم املعلوميات، وإعادة تكييف جريمة تزوير بطائق االئتمان واستعمالها لتزوير 

وثائق املعلوميات لهو تكييف قانوني سليم يتماش ى مع ضرورة إعمال النصوص في مواضعها عوض 

 إهمالها.

 الجنائية الخاصة املجرمة للجرائم املعلوماتيةاملطلب الثاني: القوانين 

عمل املشرع املغربي على حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات من االعتداءات التي تكون 

عرضة لها، وذلك بمقتض ى قانون حماية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، لذلك سنعرض لنطاق 

رة األولى(، دون أن نغفل الحماية التي يكفلها مبدأ حماية برامج الحاسوب في ظل هذا القانون )الفق

 لقواعد البيانات كذلك )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: حماية برامج الحاسوب طبقا لقانون حماية حقوق املؤلف

يتكون الحاسوب من جزئين رئيسيين: املكونات املادية التي يتكون منها، واملكونات الالمادية وهي 

له أهمية كبرى في استخدام الحاسوب، ألنه هو القادر على تحقيق ما يطلب منه  البرامج، والبرنامج

هذا األخير وغيابه عن الحاسوب يجعله قطعة من البالستيك ال قيمة لها، وتتسم البرامج بالتعدد 

 والتنوع بحسب مجاالت استعمالها وتطبيقها في الحياة العملية.

من األوامر والتعليمات مكتوبة بلغة ما لتنفيذ  ويمكن تعريف برامج الحاسوب بأنها مجموعة

عمليات محددة للوصول إلى نتائج تتماثل مع إجراء نفس العمليات بالطرق اليدوية، ذلك أن البرامج 

هي تعليمات مكتوبة موجهة إلى جهاز تقني يسمى الحاسوب بغرض الوصول إلى نتيجة محددة، وهذا 

ة إلى الحاسوب وملحقات البرنامج مما يجعل الحماية املفهوم الواسع يشمل التعليمات املوجه

من املادة األولى  00منصرفة إليهما معا، وهو ما أخذ به املشرع الذي عرف برامج الحاسوب في البند 

من قانون حماية حقوق املؤلف، "بأنه كل مجموعة من التعليمات املعبر عنها بكلمات أو رموز أو 

ينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة، أن تنجز أو برسم أو بأي طريقة أخرى تمكن ح

تحقق مهمة محددة أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على 

 . 23معالجة املعلومات"

وقد نص هذا القانون صراحة في الفقرة الثانية من املادة الثالثة على استفادة برامج الحاسوب 

ة املقررة للمصنفات األدبية والفنية، وبذلك فحماية برامج الحاسوب في القانون املغربي من الحماي

، وليس 24أصبحت بمقتض ى نص القانون حسما ملختلف التأويالت الفقهية واالجتهادات القضائية
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املقصود بالحماية برامج التشغيل والتي يطلق عليها عادة برامج االستغالل التي تمكن الحاسوب من 

اء وظيفته املحددة له والتي تعتبر بالتالي جزءا من هذا الجهاز، بل يتعلق األمر ببرامج التطبيق التي أد

، وتبدأ حماية الحقوق التي تترتب عن هذا العمل املصنف بمجرد 25تستهدف تحقيق نتيجة معينة

نقسم إلى حقوق سنة والحقوق املترتبة عن هذا العمل أي إنجاز البرنامج ت 05إنجاز البرنامج وملدة 

معنوية وحقوق مادية، ومن ضمن الحقوق املعنوية للمؤلف املطالبة بانتساب العمل إليه، ومن 

الحقوق املادية نشره أو إعادة نشره أو بيعه أو إجارته أو إعادته إال إذا كان برنامج الحاسوب ليس 

 املوضوع األساس ي في التأجير أو اإلعارة.

ر مسموح به إال في حاالت ضيقة، فال يمكن للمالك الشرعي واستنساخ برنامج الحاسوب غي

لنسخة من البرنامج إنجاز نسخة من هذا األخير واالقتباس منه إال بشرط أن يكون ذلك ضروريا 

وحصرا من أجل استعمال برنامج الحاسوب لألغراض التي تم اقتناؤه من أجلها وألغراض توثيقية 

 .  26لة الضياع أو التلفبأخذ االحتياط لتعويض النسخة في حا

لذلك فالحصول على برامج الحاسوب بطريقة غير شرعية واستنساخها أو الحصول على 

معلومات سرية حول طريقة إنشائها يعد عمال مجرما قانونا، وإن كان التطور التكنولوجي ألجهزة 

يك عن ومعدات النسخ أدى إلى ظهور صناعة نشطة متخصصة في استنساخ برامج الحاسوب، ناه

أن الثورة الحاصلة في مجال املعلوميات أدت إلى تنامي إفشاء معلومات برامج الحاسوب واالعتداء 

عليها بالقرصنة أو االستغالل غير املشروع، وهو ما يعد مساسا ليس فقط بحقوق مبتكريها الخاصة 

 بل وأيضا مسا باالقتصاد الوطني.

ص الخروقات التي تطال املصنفات األدبية لذلك عمد املشرع إلى تشديد العقوبات فيما يخ

والفنية )التقليد، القرصنة( بما فيها برامج الحاسوب، فبعد أن كانت العقوبات في هذه الجريمة 

ق ج(، أصبحت حسب  505عبارة عن غرامة تتراوح بين مائة وعشرين وعشرة آالف درهم )الفصل 

، عقوبات حبسية ومالية تتجلى 0337ل سنة من قانون حماية حقوق املؤلف الجديد املعد 73املادة 

في الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة بين عشرة آالف ومائة ألف درهم وذلك سعيا منه 

 لتوفير حماية أكثر فعالية لها.

 الفقرة الثانية: حماية القانون املتعلق بحقوق املؤلف لقواعد البيانات

عالجة اآللية للبيانات، نتاج للتقدم العلمي في مجال إن قواعد البيانات باعتبارها من أنظمة امل

أنظمة املعلومات ووسائل االتصال، فهي مظهر من مظاهر ارتباط تكنولوجيا الحواسيب اآللية 

 واملعلوماتية بتكنولوجيا االتصال.
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وقد عرفت املادة األولى من قانون حماية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة في فقرتها الرابعة عشر 

واعد البيانات بأنها: "مجموعة من اإلنتاجات واملعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبطة بطريقة ق

 ممنهجة ومصنفة يسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل اإللكترونية أو كل الوسائل األخرى".

ي وقد نص املشرع املغربي صراحة ومباشرة على حماية قواعد البيانات وأعطاها صفة املصنف ف

املادة الخامسة من نفس القانون وتتمتع بنفس الحماية املنصوص عليها بالنسبة للمصنفات 

 األصلية الواردة في املادة الثالثة.

لذا ففي حالة خرق متعمد للحقوق املعنوية واملادية ملؤلف قاعدة بيانات بطريقة غير مشروعة 

بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر  وبأي وسيلة كانت بقصد االستغالل التجاري، يعاقب املعتدي

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب ما تنص عليها املادة  033.333و 03.333وبغرامة تتراوح بين 

 03الصادر في  03 -35املعدل بمقتض ى القانون رقم  0333من قانون حماية حقوق املؤلف لسنة  73

بقصد االستغالل التجاري" بكونها كل  ، وقد عرفت نفس املادة "الخروقات املعتمدة0337فبراير 

اعتداء متعمد على حقوق املؤلف أو الحقوق املجاورة، ليس دافعه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

الربح املادي، أو كل اعتداء متعمد ارتكب من أجل الحصول على امتياز تجاري أو على كسب مالي 

لعقوبات اإلضافية، إذا ما تم اقتران الجرائم ، كما نصت نفس املادة على التدابير الوقائية وا27خاص

األخرى امللحقة بجرائم خرق حق من حقوق املؤلف، ويتعلق األمر فيما يخص قواعد البيانات 

استيراد وتصدير نسخ من قبل شخص ذاتي ألغراض شخصية دون إذن املؤلف أو أي مالك آخر 

حالة اقتراف فعل آخر يعد خرقا العقوبات في  0-73بحوزته حقوق املؤلف، وقد شددت املادة 

لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة داخل الخمس سنوات التي تلي صدور حكم أول صار نهائيا على 

، حيث يعاقب املخالف بالحبس من سنة إلى أربع 73إثر ارتكاب أحد األفعال املشار إليها في املادة 

 .28دى هاتين العقوبتين فقطدرهم أو بإح 733.333و 73.333سنوات وبغرامة تتراوح بين 

ودون تقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من  0-75هذا ويجوز للنيابة العامة طبقا للمادة 

صاحب الحقوق أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل من مس بحقوق مؤلف قاعدة بيانات أصلية 

 تخضع لحماية القانون املتعلق بحماية حقوق املؤلف.

لم يحل فيما يخص  0337املعدل سنة  0333بي من خالل قانون سنة واملالحظ أن املشرع املغر 

عقوبات جريمة التقليد وجريمة القرصنة التي تخضع لها الخروقات التي تمس حقوق مؤلفي قواعد 

البيانات على فصول القانون الجنائي، بل نص ألول مرة ضمن نصوص قانون حماية حقوق املؤلف 

-73و 0-73و 0-73و 73ت مالية وأخرى إضـافية محددة )الـمواد على عقوبات سالبة للحرية وجزاءا
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إلى  505تحيل على فصول القانون الجنائي )الفصول من  0103من ظهير  57(، وقد كانت املادة 0

( فيما يخص جريمة التقليد، وكانت العقوبات عبارة عن غرامة محددة قانونا في حالة جريمة 501

 05من القانون الجنائي، كما أن قانون  507و 505ظهير والفصل من ال  57التقليد طبقا للمادة 

أحال على العقوبات املنصوص عليها في القانون الجنائي دون التقيد بنصوص معينة في  0333فبراير 

حالة خرق لحق محمي يتم اقترافه عن قصد أو نتيجة إهمال بهدف الربح مع ترك تحديد مبلغ 

ها سلطة تحديد القدر بالنظر لألرباح التي حصل عليها املعتدي من الغرامة لتقدير املحكمة التي ل

 الخرق.

وبذلك تتجسد إرادة املشرع في إعطاء مفهوم أوسع لجرائم خرق حقوق املؤلف أو القرصنة، مما 

يجعل العقوبات املنصوص عليها لهذه الجرائم خصوصا فيما يتعلق بقواعد البيانات اإللكترونية 

حماية فعالة لهذه املصنفات والحد من الخروقات التي تتعرض لها من طرف  أكثر جدوى في توفير

كل املتدخلين عبر شبكات االتصال، كما أن إدراجه لقواعد البيانات ضمن املصنفات املحمية 

بقانون حماية حقوق املؤلف وإخضاعها ملقتضيات جريمة القرصنة في حالة مخالفة النصوص 

ر األمن للبيانات املعالجة آليا وألنظمتها، بالنظر للتطور السريع الحامية لها هو محاولة لتوفي

 للجريمة في مجال املعلوماتية واملصاحب لتطور مهم في وسائل ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية.     

 :خاتمة

ال حاجة للتذكير بأن الجريمة املعلوماتية ظاهرة إجرامية مستجدة تحمل في طياتها العديد من 

املخاطر وتكلف ضحاياها خسائر جسيمة، إنما البد من القول بأنها نتيجة حتمية للتطور العملي 

والتقني الذي شهده عصر املعلوميات، تستهدف املال واألشخاص وحتى القطاعات الحيوية داخل 

ملجتمع، لذا فالتصدي لهذا النمط املستحدث من اإلجرام ال يتحقق بتفسير النصوص التقليدية ا

على اختالفها على نحو ال تحتمله، أو التوسع في تحديد مفهوم األموال بإدخال املعلومات املعالجة 

التي سنها آليا في نطاقها، بل على املشرع تطوير ترسانته القانونية وعدم االقتصار على القوانين 

ملواجهة بعض الصعوبات الطارئة والتي همت تجريم األنشطة املاسة بنظم املعالجة اآللية 

للمعطيات واالعتداءات اإلرهابية التي تستخدم هذه األنظمة، إلى جانب املساس بحقوق املؤلف 

ف وسائل والحقوق املجاورة املرتبطة ببرامج الحاسوب وقواعد املعطيات اآللية، وكذا تجريم توظي

االتصال ومنها اإلنترنت لتحريض القاصرين على الدعارة أو البغاء أو تشجيعهم عليها أو تسهيلها لهم 

أو في استغالل صورهم في مواد إباحية، ألنها مع ذلك تبقى قاصرة عن اإلحاطة بمختلف مظاهر هذه 

تكييفها قانونيا الجريمة، وذلك من أجل ضمان حسن معالجة القضاء للقضايا املعروضة عليه و 
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التكييف الصحيح، بفتح املجال أمامه لتطبيق النصوص القانونية املناسبة لكل واقعة خاصة مع 

تنوع أشكال الجريمة، ولتوحيد الرؤى وتفادي تضارب العمل القضائي في إعطاء أوصاف قانونية 

تية وزجر مرتكبيها مختلفة لنفس الفعل املجرم، بالنظر لدور القضاء في التصدي للجريمة املعلوما

الذين يعدون مجرمين متمرسين يلجأون دائما لتطهير املحيط الذي يعملون فيه، مما يصعب معه 

اكتشافهم أو تحديد هوياتهم، وهو ما يستدعي إيالء االهتمام بآليات البحث املعتمدة في رصد 

قة التي تنتقل بها الجريمة التي تبقى محدودة الحتواء مظاهر إساءة املعلومات، فالقدرة الفائ

املعلومات واآلثار املدمرة التي تخلفها الهجمات الواقعة على األنظمة املعلوماتية واملواقع باستعمال 

الفيروسات وضلوع تقنيين وخبراء في ذلك، يحد من التدخالت الزجرية خاصة على شبكة اإلنترنت 

ات البحث وتفتيش قواعد مما يقتض ي مراجعة قانون املسطرة الجنائية حتى يستجيب ملتطلب

املعطيات اآللية باستعمال الشبكة، دون أن ننس ى أهمية تأهيل وإعداد الشرطة التقنية وسلطات 

التحقيق في جمع األدلة باستعمال التقنيات العلمية، حتى يتم استخالص الدليل في إطار قانوني 

كانت تفيد في مهمة يضمن سالمة هذا االستخالص ألغراض قضائية، فالوسائل العلمية وإن 

الكشف عن الحقيقة إال أنها قد تعصف أحيانا بحريات وحقوق األفراد إذا لم يحسن استخدامها، 

مع وجوب التفكير في تطوير التعاون العربي والدولي من خالل عقد اتفاقيات مشتركة أو املصادقة 

 على االتفاقيات املنظمة لعمليات مكافحة جرائم املعلوميات.

 الهوامش:

                                           

"حماية املعلوميات من الجرائم املرتكبة عبر اإلنترنت"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون  عبد الرحيم زروق: -1 

 .7، ص: 0330-0337الخاص، جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 

 .5، ص: 0335ية"، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، طبعة "الجرائم املعلومات أحمد خليفة امللط: -2 

وكلمة آلي  Informationأي الجريمة املتعلقة باملعالجة اآللية للمعلومة، ألن كلمة معلومة هي اختصار مزجي لكلمة معلومة  -3 

Automatique؛ 

ماية الجنائية للحاسب اآللي، دار النهضة : "الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب اآللي"، الحأحمد حسام طه تمامانظر:  -

 . 003، ص: 0333العربية، الطبعة األولى: 

 .01، ص: 0113: "قانون العقوبات ومخاطر تقنية املعلومات"، مكتبة اآلالت الحديثة أسيوط، طبعة هشام محمد فريد رستم -4 

املشروع لتقنية املعلوماتية ويهدف إلى االعتداء على األموال من هذه التعريفات: كل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن االستخدام غير  -5 

 املادية أو املعنوية؛

منشورات  -دراسة مقارنة -: "جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون : عفيفي كامل عفيفييراجع

 .00، ص: 0330الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة 

 إلى أن الجريمة املعلوماتية تتمثل في الفعل غير املشروع الذي يتورط في ارتكابه الحاسب اآللي"؛ Merlveوذهب الفقيه  -
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دار النهضة العربية، الطبعة األولى  -دراسة مقارنة-: "التزام الشاهد باإلعالم في الجرائم املعلوماتية"، هاللي عبد اإلله أحمدانظر: 

 .00، ص: 0333
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    ملخص:

تنتمي هذه الدراسة إلى جملة األدبيات اآلخرة التي تعالج املوضوع االقتصادي في القارة 

الدراسات العاملية في وصفها من خالل الفقر واالنعدام األمن الغذائي  اإلفريقية التي تستمر

والنزاعات والحروب األهلية واألمية والدولة الفاشلة. إال أن هذه الدراسة تختلف عنها في كونها تعالج 

النفطية في إفريقيا االستوائية  ةموضوع توجهات االقتصاد السياس ي للحكومات في ظل الدولة الريعي

الل دراسة حالة الغابون التي  تجمع العديد من خصائص الدولة اإلفريقية الريعية املستعمرة من خ

سابقا، في محاولة لفهم التناقض ما بين وفرة اإلمكانيات اإلستراتيجية منها والثانوية الطبيعية وغير 

سياس ي الطبيعية من جهة والفشل التنموي لحكومات تلك الدول من جهة أخرى على الصعيدين ال

 واالقتصادي.

التحول الديمقراطي  –التنمية االقتصادية  -الدولة الريعية  –االقتصاد السياس ي : الكلمات املفتاحية

 .الغابون  –

Abstract:  

This study belongs to a group of other studies dealing with the economic 

question on the African continent, which continues to be described by global 

studies on poverty, food insecurity, conflict, civil wars, illiteracy and the bankrupt 

state. However, this study differs from the fact that it addresses the issue of the 

political economy trends of governments under the African oil state through the 

study of Gabon, which combines many features of the former colonial African 

rentier state by France, in order to understand the contradiction between the 

availability of strategic capabilities and secondary natural resources. On the one 
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hand, and the failure of government policies at the political and economic level, 

on the other hand. 

key words: Political economy - rentier state - economic development - 

democratization - Gabon 

 

 مة: مقد  

تعالج هذه الورقة البحثية العالقة بين االقتصاد الريعي من جهة وضعف أو قوة القدرة 

الشاملة التوزيعية للنظام السياس ي من جهة أخرى، والتي تعتبر عامال مهما في تحقيق التنمية 

والقضاء على الفقر  على مستوى القارة اإلفريقية بعد نهاية الظاهرة االستعمارية في غالبية الدول 

اإلفريقية. تشير تلك الحاالت إلى العجز الكبير الذي باتت تعاني منه الدولة الريعية النفطية 

والتي   تكررة للمواطنين،اإلفريقية في تحسين مستويات استجابتها لالنتظارت التنموية الكبيرة وامل

على رأسها الفقر واألوبئة وغياب البنية التحتية وانتشار األمية والنزاعات الداخلية وغياب العدالة 

االجتماعية املرتبطة بالتوزيع، والذي يرجع أساسا إلى املسائل الهيكلية القتصاديات تلك الدول من 

 أخرى.جهة والطبيعة سوسيوديمغرافية ملجتمعاتها من جهة 

 اإلشكالية والتساؤالت:

تدرس هذه الورقة البحثية املوضوع من خالل دراسة حالة دولة الغابون على اعتبار أنها تجمع 

العديد من خصائص الدولة اإلفريقية الريعية املستعمرة سابقا، وهذا من خالل اإلجابة على 

في إفريقيا؟ وكيف يؤثر االقتصاد كيف يمكن فهم الدولة الريعية النفطية  التساؤل الرئيس ي التالي:

الريعي على القدرة التوزيعية للنظام السياس ي فيها؟ وهل يساهم في تحقيق األهداف املرجوة املتعلقة 

 بالفقر والسلم األهلي من جهة أخرى؟

 الفرضيات العلمية:

 تستند هذه الدراسة إلى فرضيتين رئيسيتين:

في الدولة الريعية اإلفريقية كلما توجهت  الفرضية األولى: كلما ارتفعت مداخيل النفط -

 الحكومات نحو الرفع من قدراتها التوزيعية لصالح بقائها في السلطة

الفرضية الثانية: تتوجه القدرة التوزيعية للدولة الريعية اإلفريقية نحو توسيع الزبونية  -

االجتماعية للسلطة السياسية وليس للقضاء على الفقر والهشاشة  –السياسية 

 االجتماعية.

 املنهج املستخدم:

 سيتم معالجة هذا املوضوع واإلجابة على تساؤالته الرئيسية من خالل االعتماد علة منهج 
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دراسة الحالة الذي سيمكننا من جمع عدد كبير من املعطيات ذات الطابع السياس ي واالقتصادي 

املتعلقة بحالة الغابون الستغاللها في تفسير العالقة بين املتغيرات املستقلة والتابعة املعتمدة في هذه 

سياس ي من جهة الدراسة، خاصة ما تعلق باالقتصاد الريعي من جهة والقدرة التوزيعية للنظام ال

. كما سوف تعتمد الدراسة على املنهج التاريخي بغية تتبع تطور املسار السياس ي واالقتصادي أخرى 

للحلة محل الدراسة دولة الغابون، ما سيمكننا من استخالص الثابت واملتغير في حالة الغابون 

ياس ي وعدالتها ونجاعتها في وحدود تأثيرات االقتصاد الريعي النفطي على القدرة التوزيعية للنظام الس

 القضاء على الفقر والتهميش واإلقصاء والهشاشة االجتماعية.

 عناصر الدراسة وتقسيماتها: 

 سوف يتم معالجة املوضوع من خالل النقاط التالية:

 املبحث األول: اإلطار املفاهيمي للبحث

 املطلب األول: مفهوم الريع واالقتصاد الريعي

 الدولة الريعية و االقتصاد السياس ي للدولة الريعية اإلفريقية املطلب الثاني: مفهوم
 املطلب الثالث: القدرة التوزيعية للنظام السياس ي وعدالة التوزيع

 املبحث الثاني: دراسة أنموذج دولة الغابون 

 7661-7691املطلب األول: املرحلة األولى: 

 9116-7661املطلب الثاني: املرحلة الثانية: 

 7661لث: املرحلة الثالثة: ما بعد املطلب الثا

 خاتمة واستنتاجات
 

 اإلطار املفاهيمي للبحث :األول املبحث 

 الدولة الريعية                  تعتمد هذه الورقة البحثية على مفهومين رئيسين لفهم املوضوع، هما    

أخرى. حيث سيؤدي للنظام السياس ي من جهة القدرة التوزيعية ) االقتصاد الريعي( من جهة و

توضيح العالقة بينهما على مستوى الدولة اإلفريقية االستوائية إلى فهم عميق لطبيعة النظام 

االقتصادي لتلك الدول بعد استقاللها، ومنه إلى فهم أسباب عجز تلك املنظمة االقتصادية 

 والسياسية في االستجابة النتظارات الساكنة الوطنية واملحلية.

 الدولة الريعية:ملطلب األول: ا            

تعتبر الوظيفة االقتصادية احد ابرز وظائف الدولة )القومية( الحديثة في الفكر السياس ي 

واالقتصادي، والتي تعني قيام الدولة بتنظيم الحياة االقتصادية بجميع جوانبها املتعلقة أساسا 

ع بعمليات اإلنتاج والتوزيع واالستهالك، وتتضمن قيام الدولة بعملية التخصيص األمثل والتوزي
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وفي هذا السياق اتخذ تدخل الدولة في الحياة  1العادل ومراقبة االستقرار الكلي والنهوض التنموي.

االقتصادية أكثر من شكل على ضوء عدة عوامل ترتبط أساسا بتشكيل الدولة القومية في حد ذاتها 

في مراحل من جهة وطبيعة النظام الرأسمالي املنتشر من جهة أخرى. حيث تباينت وظيفة الدولة 

 تطورها من التدخل الكبير إلى التدخل الجزئي.

لقد امتد تأثير الدولة الحديثة في أوروبا منذ نهاية القرن الخامس عشر والى غاية القرن  

الثامن عشر إلى حدود مرافقة االنتقال من النظم االقتصادية اإلقطاعية إلى النظم االقتصادية 

خلق السوق الوطنية وخلق شروط التراكم الرأسمالي وتنظيم الرأسمالية من خالل توحيد البالد و 

التبادالت التجارية الخارجية. إال أن درجة تدخل الدولة في الشأن االقتصادي مثلت موضوع 

لنقاشات حادة على مستوى الفكر االقتصادي، حيث ارتبط ذلك ارتباطا وثيقا بمدى ودرجة األزمة 

مرحلة. فكلما كان املجموعة الرأسمالية في الدولة تعاني من حالة التي عاشها النظام الرأسمالي في كل 

عدم االستقرار دعي الفكر االقتصادي الليبرالي إلى تدخل الدولة بشكل اكبر، وكلما تمتع النظام 

الرأسمالي باالستقرار إلى املستوى النقدي والتجاري كلما رفض الفكر االقتصادي الليبرالي تدخل 

لسياق تباين تدخل الدولة مابين الدولة غير الحارسة التي تعمل على تقليص الدولة. وفي هذا ا

اإلنفاق العمومي وتحجيم دور القطاع العام، إلى دولة حارسة تعمل أساسا على تنظيم النقد وتوفير 

 2السيولة الكافية لحركة النشاط االقتصادي.

حد كبير، حيث إن البناء  أما على مستوى الدول املتخلفة في إفريقيا فاألمر مختلف إلى

االقتصادي واالجتماعي ومنه السياس ي كان مرتبطا بشكل كبير بالظاهرة االستعمارية حيث حول 

املستعمر تلك الدول قبل استقاللها وبعده إلى مصدر يؤمن اقتصاده باملوارد األولية واأليدي العاملة 

تجارية ونقدية غير متكافئة. لقد نتج عن  الرخيصة وتحويلها إلى سوق ملنتجاته في إطار عالقات تبادل

ذلك تدخل الدولة املستقلة حديثا إلى شكل الدولة املتدخلة بالشكل الكامل تقريبا بسبب هشاشة 

أسواقها وخلوها من تراكم لرأس املال وتمتعها بريوع ضخمة، ففضلت في اغلبها الحلول السريعة 

لة التنمية التي تعددت وكثرت بعد نيل تلك الدول املعتمدة على الريع الخارجي لالستجابة على أسئ

 3الستقاللها السياس ي في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.

أدت تلك األسباب املذكورة آنفا بالسلطات العمومية للدولة اإلفريقية املستقلة حديثا إلى 

ستخراج وتسويق وإدارة ريوعها. االستنجاد بالخبرات اإلدارية والتقنية للدول الغربية الرأسمالية ال 

لقد ارتبط ذلك بقوة بعملية البترلة التي عرفتها النظم االقتصادية للدول اإلفريقية جنوب الصحراء 

بعد استقاللها وبعض الصناعات املنجمية األخرى، وأصبح لذلك اثر كبير على طبيعة النظم 

ية ترتبط بزبائنية داخلية تمارس السياسية في تلك الدول والتي أصبحت نظما شمولية أو سلطو 
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سلطتها وتحافظ عليها من خالل ضمان استمرار تدفق الريع الخارجي، وترتبط باإلطراف الخارجية 

التي تضمن لها تدفق املوارد األولية الضرورية القتصادياتها من جهة أخرى بغض النظر عن الطبيعة 

 الديمقراطية لتلك الدول من عدمها.

ارنات والصيرورة التاريخية لتلك األنظمة االقتصادية بين الدول املتقدمة على ضوء هذه املق

واألخرى املتخلفة واألسئلة املرتبطة بكل تلك التجارب توجهت الكتابات االقتصادية والتقارير 

الدولية إلى تقديم تعريفات متعددة للدولة الريعية وطرحت مجموعة كبيرة من األسئلة ضمن حقل 

الريع، والتي أبرزها: ما هو مفهوم الريع؟ هل للدولة الريعية واالقتصاد الريعي مفهوم ما يسمى نظرية 

واحد؟ هل كل دولة نفطية هي بالضرورة دولة ريعية؟ هل يمكن أن تتحول الدولة من الدولة الريعية 

 إلى دولة الالريعية؟ ما هو مفهوم الدولة شبه ريعية؟

دي " الدخل الدوري الناتج عن مورد طبيعي ) النفط، يقصد بالريع الخارجي في الفكر االقتصا

الغاز، املعادن..( أو موقع جغرافي أو استراتيجي ) وفق املفهوم األمني (  بسبب خصائصه الفنية وهو 

حيث يقصد بالعمل تصنيع أو تجارة أو تقديم خدمة.  4غير ناتج عن العمل أو الدفعات املنتظمة"،

ما " يكون جزء كبير من الدخل والناتج املحلي اإلجمالي مصدره ريع ومنه يكون االقتصاد ريعيا عند

خارجي ناتج عن تصدير مورد طبيعي مقابل عائدات مالية معتبرة"، بحيث ينتج عن ذلك نظاما 

اقتصاديا رخوا يعتمد بشكل شبه كامل على املبادالت التجارية واالستيراد والذي يؤدي بدوره إلى 

 ي. لقد تم تحديد خصائص االقتصاد الريعي أساسا في النقاط التالية:إيجاد املجتمع االستهالك

وجود فرق كبير بين تكلفة استغالل الريع ) املورد الطبيعي/ االستراتيجي( وبين بيعه إلى اإلطراف  -

 الخارجية

 فما فوق من الناتج املحلي. %01أن تشكل املداخيل املترتبة على الريع الخارجي ما نسبته  -

 املفرط على مداخيل الريع الخارجي في تكوين املوازنة العامة للدولةاالعتماد  -

 االعتماد على االستيراد بشكل مفرط -

 غياب الروابط اإلنتاجية -

 االنحياز املفرط للصناعات الثقيلة رأسمال املكثف -

عدم االهتمام بالصناعات التحويلية والزراعية وإعطاء أفضلية لالستيراد على حساب  -

 اص والعمومي.االستثمار الخ

 5هيمنة الدولة على عائدات الريع الخارجي والتصرف فيها. -

 Rentieralلقد أثيرت في مناسبات عديدة مسألة الفرق بين االقتصاد الريعي والدولة الريعية 

state؟ وهل كل اقتصاد ريعي يؤدي إلى دولة ريعية؟ 
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من مفهوم الدولة الريعية  ساهمت كتابات الباحث اإليراني حسين مهداوي كثيرا في االقتراب

وتحديده، حيث اعتبر أن الدولة الريعية هي حالة خاصة من االقتصاد الريعي يشكل فيها الريع 

الخارجي نسبة كبيرة من الدخل وتشتغل نسبة قليلة من السكان في توليد ذلك الريع وتؤول عائداته 

قطاعاته. ولقد قدم مهداوي للحكومة التي تعمل على توزيعه وإنفاقه على مكونات املجتمع و 

واقتصاديون آخرون مؤشرات لفهم ظاهرة الدولة الريعية والتفريق بينها وبين مفهوم االقتصاد 

 الريعي نذكر منها ما يلي:

 ارتفاع معدالت اإلنفاق الحكومي دون الحاجة إلى فرض الضرائب -

 مساهمة عدد محدود من السكان في تحصيل الريع -

 وامليل نحو االستيراد ضعف هياكل اإلنتاج عامة -

 6سيطرت الحكومة على توزيع عائدات الريع الخارجي بالشكل التفاضلي في غالبية األحيان. -

بالرغم من أن كتابات حسين مهداوي كانت تعبر عن اهتمامه بالحالة اإليرانية، إال أن مفهوم 

انتشر املفهوم ليشمل دول الخليج العربي وبعض الدول  –النفطية خاصة  –الدولة الريعية 

اإلفريقية الغنية بالنفط، حيث استطاع مفهوم الدولة الريعية النفطية تفسير املنظومة السياسية 

واالقتصادية في تلك الحاالت، نظرا لتشابهها الشديد واشتراكها واحتوائها لتلك املؤشرات املذكورة 

 آنفا.

 رة التوزيعية وعدالة التوزيعالقد املطلب الثاني:

تعتبر إسهامات غابريال املوند رائدة في فهم النظم السياسية املقارنة من خالل إشارته وتركيزه 

لقد عبر املوند عن أهمية تلك القدرات التي ينبغي أن يتمتع   على قدرات ووظائف النظام السياس ي.

من االستجابة ملدخالت وانتظارات املجتمع. بها النظام السياس ي لتحقيق استقراره وتطوره ويمكنه 

يقصد املوند بالقدرة التوزيعية: " أنها عملية التخصيص السلطوي للقيم املادية وغير املادية التي 

يتوالها النظام السياس ي الذي يعمل على توزيع املنافع والثروات والخدمات والوظائف والتعليم 

املجتمع بشكل عادل". ولقد ربط ذلك بقدرات أخرى هي والصحة واألمن على كافة مكونات وإفراد 

 7لقدرة االستخراجية والتنظيمية والرمزية واالستجابية.

اعتبر املوند أن القدرة التوزيعية التي تمكن للنظام السياس ي استقراره وتطوره هي تلك التي 

كما تقاس فعالية  تكون لها عالقة مباشرة بالحاجات املعبر عنها من طرف املجتمع بكل مكوناته،

القدرة التوزيعية بمدى عدالة التوزيع والتي تعني: قدرة الوظيفة التوزيعية على االنتشار الجغرافي 

على كامل اإلقليم الوطني وشمولها على كافة املكونات السوسيولوجية الديمغرافية واالقتصادية 
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والسياسات االجتماعية التي من للمجتمع، ألنه يتعين على النظام السياس ي اتخاذ كافة التدابير 

شأنها تحقيق النسبة العالية والضرورية من العدالة في التوزيع بما يمكنه من القضاء على العنف 

السياس ي، الفقر وغيرها من املظاهر االجتماعية السلبية. كما عالج املوند موضوعا هو في غاية 

ي ويتعلق األمر بعالقتها باملكونات العقائدية األهمية عند حديثه عن القدرة التوزيعية للنظام السياس 

 8للمجتمع وتصوراته حول األداء الحكومي وأهدافه.

وفي هذا السياق اختلف املفكرون االقتصاديون والباحثون في حقل االقتصاد السياس ي في 

نظرتهم ملوضوع السياسات العامة االجتماعية في األنظمة السياسية املقارنة، خاصة بين الفكر 

الليبرالي الذي يولي األهمية القصوى ملبدأي الحرية والتداول السلمي على السلطة ولو كان ذلك على 

حساب مبدأ العدالة االجتماعية، وبين الفكر املاركس ي االشتراكي الذي يقدم مبدأ العدالة 

حكومات أن االجتماعية وتداول الثروة بين جميع إفراد املجتمع ولو على حساب حرياتهم التي يمكن لل

وقد انسحبت تلك النقاشات   تنتقص منها مقابل تحقيقها املساواة االجتماعية وفق مفهوم العدالة.

الفكرية التي سادت خاصة بعد الحرب العاملية الثانية إلى سياسات الدول وبرامجها الحكومية، والتي 

اختلفت تبعا لالختالف في انتمائية الدولة إلى النموذج الليبرالي أو النموذج االشتراكي الشيوعي. إال انه 

رض البنك الدولي على الدول النامية خاصة، إصالحات وبداية من الثمانينات من القرن العشرين ف

هيكلية بغية تحقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي باالعتماد على آلية السوق الحر 

والخوصصة مركزا في ذلك على التوازنات املالية الكلية ملوازنة الدولة دون النظر إلى ما يحدث في 

قدم البنك الدولي نظرة مغايرة لقناعته األولى في تقريره  9119األسر  واإلفراد. إال انه ومنذ سنة 

املعنون " اإلنصاف والتنمية" والتي بدا فيها انه يدعوا الدول إلى التدخل أكثر في املجال االقتصادي 

والتمكن من أداء دور الضابط ملخرجات السوق خاصة عند لحظة توزيع الدخول على إفراد املجتمع. 

ول التي عرفت تحوال ديمقراطيا في بداية التسعينيات من القرن العشرين تتجه مما جعل أغلبية الد

بحذر نحو االقتصاد الليبرالي، بحيث احتفظت الدول على حقها في التدخل في الشأن االقتصادي 

واالجتماعي من اجل ضبط املجالين، بما يحقق العدالة االجتماعية وفق سياسات عمومية توزيعية 

لتي اعتبرتها أغلبية الدول املتحولة من االقتصاد املوجه إلى اقتصاد السوق قيمة في أكثر عدالة، وا

  9غاية األهمية لبقاء واستمرار االستقرار االجتماعي والسياس ي.

عند دراستهم لالرتباطات بين املفهومين: االقتصاد الريعي من جهة والقدرة التوزيعية للنظام 

ثون في حقل االقتصاد السياس ي إلى االنعكاسات السلبية السياس ي من جهة أخرى، أشار الباح

لالقتصاد الريعي على مجمل أداء النظام السياس ي ووظائفه خاصة ما تعلق بالوظيفة التوزيعية. 

تشير مجمل الدراسات في هذا السياق إلى صحة الفرضية القائلة أن االقتصاد الريعي في إطار الدولة 
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أن يكون ضمن نظام سياس ي مغلق ) شمولي أو تسلطي( تتضخم فيه  الريعية النفطية ال يمكنه إال

أجهزة الدولة املركزية و ارتفاع مستويات الفساد داخليا ويعاني من التبعية املفرطة للخارج، حيث 

غالبا ما ال تستمد الحكومات شرعيتها من خالل االنتخابات، فهي تصل إلى السلطة وتمارسها من 

ت الريع، التي تعمل على توزيعه على مكونات املجتمع وإفراده وفق معيار خالل سيطرتها على عائدا

خاصة وإنها ال تعتمد بشكل كبير على الضرائب التي يدفعها املواطنين.  10الوالء للحكومة وخياراتها.

تشير تلك الدراسات كذلك إلى اعتماد الحكومات في ظل الدولة الريعية النفطية على النموذج 

ه تعمل الحكومة على بناء شبكة وطنية مترابطة من املصالح بين املجموعات السياسية الزبائني، وفي

واالجتماعية واالقتصادية املوالية للحكومة وخياراتها يحافظ فيها كل طرف على األخر مما يثبت تلك 

ي وعلى املستوى االقتصاد 11الحكومات في السلطة دون ما حاجتها لالنتخابات باملفهوم الديمقراطي.

فان اغلب حاالت الدولة الريعية النفطية عرفت النظام االشتراكي قبل سنوات التسعينيات ثم 

انتقلت إلى ما بات يعرف بنظام رأسمالية الدولة، حيث تسيطر الحكومات املركزية على املؤسسات 

عه العمومية الكبرى املنتجة للريع ) مجال النفط والغاز( واملؤسسات العمومية املكلفة بتوزي

وتسويقه. كما تسيطر على املؤسسات العمومية الكبرى املكلفة بالبنية التحتية على املستوى الوطني 

التي تتحصل على رؤوس أموالها من عائدات الريع مباشرة، في حين تكتفي بفتح املنافسة االقتصادية 

 للقطاع الخاص في مجاالت اقتصادية تجارية وخدماتية أخرى جد محدودة.

 دراسة أنموذج دولة الغابون  :لثانياملبحث ا

يعود السبب الرئيس ي في اختيار دولة الغابون في هذه الورقة املتعلقة بفهم أعمق حول الدولة 

الريعية النفطية في إفريقيا، إلى كونها عرفت صيرورة سياسية واقتصادية بعد االستقالل تحمل فيها 

ك الدول العديد من أوجه التشابه مع دول وسط إفريقيا وإفريقيا االستوائية. خاصة وان عديد تل

عرفت الظاهرة االستعمارية الفرنسية في الفترة نفسها تقريبا من منتصف القرن التاسع عشر إلى 

غاية منتصف القرن العشرين. سيساهم ذلك حتما في فهم طبيعة الدولة الريعية النفطية في كل 

الكونغو  - الحاالت تقريبا في وسط إفريقيا وإفريقيا االستوائية وهي على وجه الخصوص: الغابون 

 تشاد ...(. –النيجر  –الكامرون   -غينيا  –برازافيل 

أن تتبع التجربة الغابونية في هذا السياق يجعلنا نميز بين ثالثة فترات رئيسية، ليس اختزاال 

للتاريخ الثري لدولة الغابون ولكن ذلك سيساعدنا كثيرا في فهم تلك التجربة. تتمثل املرحلة األولى في 

، ثم املرحلة الثانية دائما 7661إلى غاية  7691من  Omar Bongo)لرئيس "عمر  بونغو" )فترة حكم ا
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، ثم املرحلة األخيرة وهي فترة حكم 9116إلى غاية  7661في ظل حكم الرئيس "عمر  بونغو" من 

 إلى غاية اليوم. 9116الرئيس "علي بونغو"من 

 7662 - 7661املرحلة األولى :  املطلب األول:
، شكلت تجارة الخشب أهم  7696اكتشاف البترول في الغابون وبداية استغالله سنة قبل 

.  9كم 991111نشاط اقتصادي في دولة كانت تضم عدد قليل جدا من السكان على مساحة قدرها 

من عدد السكان و  %01يتوزعون على حوالي خمسون اثنيه أهمها أربعة اثنيات هي: "الفانغ " 

. خضعت الغابون مع بعض املناطق اإلفريقية % 79و "امبيني "  70%مبابا" "واو  %79"امبوغي" 

 7691وتحصلت على استقاللها الرسمي في أوت من سنة  7306األخرى لالستعمار الفرنس ي منذ سنة 

، حيث وفي غضون السنة املوالية تم انتخاب " ليون امبا" أول رئيس للغابون املدعم بقوة من فرنسا، 

لبالد بعد ذلك في حالة من عدم االستقرار السياس ي بعد تبنيه لتوجهات وسياسات والذي ادخل ا

، وهي السنة نفسها التي 7690ديكتاتورية كانت أهمها حله للجمعية الوطنية ) البرملان( في بداية سنة 

شهدت أول انقالب عسكري في البلد أفشلته فرنسا للدفاع عن حليفها بتدخلها عسكريا مباشرة 

. تولى 7691الرئيس امبا إلى سدة الحكم. وانتهت فترة حكم الرئيس "ليون امبا" بعد وفاته سنة  إلرجاع

والذي مكث فيها ثالثة  7691ديسمبر  19بعد ذلك نائب الرئيس "عمر  بونغو" السلطة مباشرة في 

  9116.12وأربعين سنة من الحكم حتى وفاته سنة 

ولى من حكم الرئيس عمر بونغو بثالثة قضايا من الناحية االقتصادية تميزت املرحلة األ 

 رئيسية شكلت في مجملها طبيعة املنظومة االقتصادية لدولة الغابون بعد االستقالل:

تتعلق القضية األولى بالحالة التنموية األولى التي باشرها الرئيس الجديد مستفيدا من الطفرة 

لناتجة هي األخرى عن زيادة محسوسة في االقتصادية الناتجة عن االرتفاع في مداخيل البترول ا

إلى مليون طن  7691طن من احتياطي النفط سنة  711111مستويات اإلنتاج، والتي تطورت من 

وفي هذا السياق قرر رئيس    761913مليون طن سنة  77و 7611مليون طن سنة  9ثم إلى  7699سنة 

عمر بونغو الشروع في مجموعة كبيرة الدولة ومؤسس الحزب الحاكم "الحزب الديمقراطي الغابوني" 

من املشاريع املتعلقة بالبنية التحتية خاصة ما تعلق بتحديث العاصمة "ليبروفيل" وخط السكة 

كلم. إضافة إلى  991الحديدية الرابط بين اكبر مدينتين في الدولة "ليبروفيل وفرانس فيل" على طول 

بعض املعادن األخرى على رأسها اليورانيوم إستراتيجية صناعية كبرى  منها ما تعلق بالخشب و 

واملغنيزيوم، ومن جهة أخرى بعض الصناعات التي سوف تحل محل االستيراد الخاص بمجاالت 

التغذية والصحة خاصة. وفق مقاربة توزيعية تراعي الجغرافيا الوطنية من جهة وادر ماج اكبر عدد 

مما جعل الغابون  14إطار من املركزية املتشددة.من النخب الغابونية الجديدة من جميع االثنيات في 
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تنتقل بشكل واضح إلى دولة ريعية نفطية وفق املفهوم الذي قدمه "ريكاردو سواراز دي ايليفيرا" 

الباحث في قضايا الدول النفطية في إفريقيا.  كان ذلك كله على حساب امليزانية العمومية )دون 

رهيبا لإلنفاق العمومي سبب عجزا ماليا واضحا. أدى ذلك تدخل للقطاع الخاص(، مما شكل ارتفاعا 

. إال أن الطرف 7611إلى تدخل الطرف الفرنس ي بشكل مباشر لتسوية الوضعية املالية للغابون سنة 

والتي أعقبت  7631-7639الفرنس ي سوف لن يتمكن من ذلك بمناسبة األزمة املالية الثانية سنة 

نفط من جهة و استمرار االرتفاع في اإلنفاق العمومي والذي االنخفاض الشديد في سعر برميل ال

لتوسعة  7639مليار فرنك فرنس ي سنة  111مليار فرنك فرنس ي عشية االستقالل إلى  0انتقل من 

وتجسيد العديد من املشاريع ذات الطابع االجتماعي والخدماتي خاصة في قطاعات التعليم 

ملطار واإلعالم واالتصال، والذي تزامن مع موجة كبيرة من والجامعات والصحة العمومية واملوانئ وا

التوظيف في قطاع الوظيف العمومي، بالرغم من أن عدد السكان لم يكن يتعدى مليون ومائة ألف 

 15نسمة.

تتعلق القضية الثانية بتوجه الغابون نحو االستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي، هذا 

الذي بات مجبرا  7639الهيكلي واملالي لالقتصاد الغابوني منذ ديسمبر األخير فرض سياسة للتعديل 

على التكيف مع الشروط النيوليبرالية الجديدة للصندوق التي ستعوض بشكل شبه كلي السياسة 

االقتصادية واالجتماعية املوجهة التي كان الغابون قد اعتمدها منذ االستقالل. كان لتك السياسات 

لبي جدا على األوضاع االجتماعية للسكان اللذين ورغم قلة عددهم مقارنة بالدول الجديدة األثر الس

اإلفريقية النفطية األخرى، إال أن الوظيفة التوزيعية والسياسات االقتصادية للحكومات املتعاقبة 

لم تنجح في تحويل العائدات الريعية النفطية نحو بناء اقتصاد منتج قوي. وسينتظر الغابونيون مرة 

وبداية استغالله سنة  7631أخرى حتى اكتشاف الحقل النفطي الجديد بمنطقة "رابي قونغا" سنة 

من اجل تحسين األوضاع االجتماعية املتعلقة بالتعليم والغذاء والصحة نوعا ما. ولقد أكد  7636

 16ذلك مرة أخرى الطبيعة الريعية لدولة الغابون.

وتتعلق القضية الثالثة ضمن القضايا التي تساعد على الفهم العميق لطبيعة الدولة الريعية 

النفطية في وسط إفريقيا عامة والغابون خاصة )تتعلق( بالتعارض الصريح بين الطبيعة الريعية 

للدولة من جهة ومستوى دمقرطة النظام السياس ي عامة وفشل منظومة الفصل بين السلطات 

عمل "عمر  7691سلطة التنفيذية بشكل خاص. حيث وبعد وصوله مباشرة للسلطة سنة لصالح ال

الحزب الديمقراطي الغابوني وإعالنه في اليوم  7693مارس  77بونغو" على تأسيس حزبه الجديد في 

املوالي لذلك انه الحزب الوحيد في البلد مع حله لجميع األحزاب السياسية األخرى التي تشكل 

رئيس الجديد أدوات لتنشيط التوجهات االثنية في حين أن الحزب الواحد سيعمل على بالنسبة لل
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تعزيز الوحدة الوطنية. بقي الحزب الديمقراطي الغابوني يسيطر على جميع مقاعد البرملان باعتباره 

تاريخ إقرار التعددية الحزبية في الغابون، في ظل نظام  7667الحزب الوحيد إلى غاية نهاية سنة 

ستوري يعطي األولوية والصالحيات الواسعة ملؤسسة الرئاسة مقارنة باملؤسسات الدستورية د

األخرى، وهو الدستور الذي خضع لعدة تعديالت دستورية كانت تهدف في كل مراحلها إلى تعزيز 

صالحية رئيس الجمهورية شخصيا، والذي هو في الوقت نفسه السكرتير األول للحزب الذي يعين 

ألول وجميع الوزراء من الحزب وهم مسؤولون إمامه، في ظل وجود معارضة ضعيفة جدا الوزير ا

بحكم سيطرت الحزب الواحد ومؤسسة الرئاسة على كل الشأن السياس ي. أن االستقرار السياس ي 

واالقتصادي النسبي الذي عرفه الغابون في هذه املرحلة ناتج باألساس للدعم الفرنس ي املباشر 

ابون من جهة والى العائدات الكبيرة للريع النفطي مقابل العدد القليل من السكان من للسلطة في الغ

جهة أخرى، عرف هزات عديدة كانت أبرزها اإلحداث التي أعقبت انتخاب فرونسوا ميتران في فرنسا 

، حيث بدأت تتشكل معارضة حقيقية لنظام الحكم في الغابون الذي تأثر كثيرا بتراجع 7637سنة 

مما أدى إلى تراجع واضح في األداء التوزيعي والتنموي  7639النفط عامليا بداية من سنة  أسعار

 17للحكومة املركزية.

 0226 – 7662املرحلة الثانية: املطلب الثاني: 
شكلت اإلحداث واالضطرابات التي أعقبت سياسة التقشف املعلنة من طرف الحكومة بداية 

والتي أدت إلى التحول ألول مرة منذ االستقالل  7661بداية سنة  الزمة سياسية جديدة في الغابون في

من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية من خالل السماح بتأسيس أحزابا سياسية جديدة. إال 

أن مقتل "جوزاف رونجانبي" احد رموز املعارضة في الغابون شكل من جديد بداية ملظاهرات عنيفة 

ليبروفيل" و "بورت جونتيل" التي ينحدر منها، قبل أن تتدخل القوات جدا خاصة في مدينتي "

 18الفرنسية عسكريا للحفاظ على األمن العام ومساندة الرئيس "عمر بونغو".

خالل السنوات الالحقة لذلك حافظ الرئيس "بونغو" على السلطة بشكل صعب جدا في ظل 

تحصل عمر بونغو  7660اسية تعددية سنة نظام التعددية الحزبية الجديد، ففي أول انتخابات رئ

من األصوات وفاز بعهدة انتخابية من خمسة سنوات مقابل معارضة قادها املبشر  %97على 

املسيحي "بول امبا ابيسول". لم تؤدي االنتخابات الرئاسية إلى االستقرار السياس ي املفقود في 

وبغرض االستجابة لبرنامج إعادة الهيكلة املفروض من طرف  7660الغابون، حيث وبداية من سنة 

والتي نتج عنها  CFAالدولي، تم إجراء املراجعة اإلجبارية للعملة الوطنية الغابونية  صندوق النقد

تراجع كبير في القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رهيبة في معدالت البطالة، نشبت عدة مظاهرات 

عنيفة وإضرابات قادتها املعارضة أجبرت السلطة وبمساعدة فرنسية على التفاوض مع املعارضة 
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دماجها من خالل استفادتها من توزيع العائدات الريعية النفطية في إطار نظام سياس ي هجين يضم وإ

 19املعارضة ولكن تسيطر فيه السلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس "عمر بونغو".

بالرغم من برنامج الخوصصة الذي اعتمدته دولة الغابون في السنوات الالحقة )استجابة 

يكلة املفروض من طرف صندوق النقد الدولي( والذي شمل العديد من القطاعات لبرنامج إعادة اله

أبرزها قطاعات الفالحة والنقل والسكك الحديدية واالتصاالت بالشراكة مع متعاملين خارجيين من 

فرنسا وبلجيكا واملغرب على وجه الخصوص، إال أن االقتصاد الغابوني لم يتحرر من تبعيته الكبيرة 

 %91إلى  %03تتغير الطبيعة الريعية لالقتصاد الغابوني. حيث بقي النفط يشكل ما بين  للنفط ولم

من إجمالي الصادرات، في حين تشكل قطاعات مهمة أخرى نسبا  %31من الدخل االجمالي العام و

ضئيلة جدا مقارنة بالنفط، أهمها قطاع الزراعة وتربية املواش ي والصيد الذي بقي يشكل نسبة 

من إجمالي الدخل العام، هذا  %9.6إجمالي الدخل العام وقطاع املناجم الذي شكل من  0.0%

بالرغم ما تملك الغابون من مؤهالت فالحية ومنجمية ضخمة أهمها املغنزيوم، الذي تشكل 

احتياطاته في الغابون ثالث احتياط عالمي بعد روسيا وجنوب إفريقيا. ويشكل االقتصاد الغابي 

من إجمالي الدخل العام بالرغم من انه االقتصاد األصلي للغابون قبل  % 7.9والخشب ما نسبته 

 20اكتشاف النفط.

 .. فترة حكم الرئيس "علي بونغو" 0226املطلب الثالث: املرحلة الثالثة: ما بعد 

من األصوات في  % 07ب  7666فاز " علي بونغو" ابن الرئيس السابق ووزير الدفاع منذ سنة 

جوان  3ة مسبقة من دور واحد نظمت في الغابون بعد وفاة الرئيس "عمر بونغو" في انتخابات رئاسي

. مثل ذلك بداية عهد جديد في الغابون على اعتبار أن الرئيس الجديد الذي ينتمي إلى النخبة 9116

املتعلمة الجديدة سرعان ما عبر عن توليه ملسار جديد على املستوى السياس ي الدبلوماس ي 

كان واضحا جدا أن الرئيس "علي بونغو" يريد تقليص النفوذ الفرنس ي في البالد من  واالقتصادي.

خالل تطويره لعالقات دبلوماسية بديلة مع الصين ودول جنوب شرق آسيا أبرزها ماليزيا وسانغفورة 

وأوروبيا مع الطرف البريطاني. كما توجه نحو بناء عالقات إقليمية جديدة خاصة مع رواندا 

ون. أما على املستوى الداخلي فاألمر لم يكن كذلك، لقد شكلت االنتخابات الرئاسية لسنة والكامير

بداية النقسامات ذات طابع اثني وجغرافي تعمقت أكثر بمناسبة انتخاب الرئيس علي بونغو  9116

، حيث عرفت البالد موجة من االضطرابات واملظاهرات العنيفة بداية من 9179لوالية ثانية سنة 

كردة فعل على نتائج االنتخابات التي أظهرت تفوق الرئيس علي بونغو على منافسه  9179ر أوت شه

صوت فقط، كما أظهرت النتائج أن املنافس "جون بانغ" فاز في العاصمة  9111"جون بانغ" بفارق 

قة "هوت وفي ثالثة أرباع الدوائر االنتخابية، وان الرئيس تركزت أصواته املهمة في معقل أسرته بمنط
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اوقووي"، كما أن نتائج تلك االنتخابات تلقت انتقادات كبيرة جدا من طرف املراقبين خاصة منظمة 

مع أزمة  9179االتحاد األوروبي ومنظمة الدول الفرانكفونية. تزامنت االنتخابات الرئاسية لسنة 

ي يقوده الرئيس سياسية أخرى على مستوى الحزب الديمقراطي الغابوني بين الجناح التقدمي الذ

والجناح الرجعي الذي يمثله الحرس القديم في الحزب الذي أصبح يعبر صراحة عن استيائه من 

التوجهات الجديدة للرئيس علي بونغو، وأزمة أخرى على مستوى الجهة االثنية والعائلية الداعمة 

ي بونغو. في هذا للرئيس والتي أصبحت هي األخرى منقسمة اتجاه مسألة مواصلة الدعم للرئيس عل

  9179.21السياق كله تم تأجيل االنتخابات البرملانية التي كان من املفروض أن تكون سنة 

نتيجة انخفاض مهم في  9179اقترنت تلك األزمات السياسية مع أزمة اقتصادية حادة سنة 

سعر النفط في األسواق العاملية من جهة وتراجع مستويات إنتاج النفط في الغابون وتراجع مخزونه 

( سنة CFAمليار )فرنك وسط إفريقي  7011منه من جهة أخرى. حيث تراجعت مداخيل النفط من 

. لقد أدى ذلك بالحكومة الغابونية إلى 9179( سنة CFAمليار)فرنك وسط إفريقي  091ى إل 9170

مع  9171التوجه من جديد إلى االستنجاد باالستدانة الخارجية من خالل إبرام اتفاق جديد في جوان 

صندوق النقد الدولي الذي فرض شروطه املتعلقة بإعادة هيكلة االقتصاد الغابوني. تزامن ذلك مع 

موجة كبيرة من االضطرابات االجتماعية واإلضرابات التي عرفتها العديد من القطاعات أهمها قطاع 

الصناعات البترولية، مما أدى إلى انسحاب بعض الشركات املهمة العاملة خاصة في قطاع النفط 

مع عدم وجود شركة وطنية  7690املوجودة في الغابون منذ سنة  SHELLوأهمها شركة "شال" 

. كانت نتيجة ذلك انحصار اإلنتاج النفطي في بعض 7631بونية الستخراج وتصدير النفط منذ غا

الحقول الصغيرة. إضافة إلى األزمة التي بات يعرفها قطاع الخشب بعد إجراءات التصدير الجديدة 

  9171.22التي اعتمدتها الحكومة بعد سنة 

ة لتدارك تلك الوضعية االقتصادية الهشة بالرغم من املجهودات التي تبذلها الحكومة الغابوني

ومنها تعديل قانون املحروقات بهدف جلب بعض الشركات العاملية املعروفة للعمل في الغابون، ومنها 

كذلك التوجه نحو تأسيس "نادي ليبروفيل" بالشراكة مع نادي باريس ملعالجة مشكل الديون 

ي املفروضة من طرف صندوق النقد الدولي، لم الداخلية موازاة مع متابعة سياسة التعديل الهيكل

تتمكن الحكومة إلى حد أالن من هشاشة املنظومة االقتصادية، التي وعلى ضوء العديد من التقارير 

املتخصصة في الشأن االقتصادي للغابون يتطلب وبشكل مستعجل جدا معالجة بخمسة قضايا 

ولى بضرورة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالتخلص رئيسية باتت تعاني منها الغابون: تتعلق القضية األ 

من صادرات البلد.  %19من التبعية املفرطة للنفط والذي بقي يشكل نصف الدخل اإلجمالي العام و

وتتعلق القضية الثانية بضرورة التخلص من الديون وخدمات الديون الخارجية املرتفعة جدا والتي 
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مما أصبح يشكل عبئا حقيقيا على االقتصاد  من إجمالي الدخل العام %96.9أصبحت تشكل 

بسبب انخفاض  9179الغابوني والوضعية االجتماعية التي عرفت تدهورا ملحوظا منذ سنة 

التحويالت االجتماعية في امليزانية الوطنية. وتتعلق القضية الثالثة بالضرورة امللحة للتوجه نحو 

مة في امليزانية الوطنية خاصة في القطاعات غير تجسيد الحكامة املالية من خالل ضبط النفقات العا

املنتجة والعمل على القضاء على الفساد املرتبط بمجال تصدير النفط )البتر ودوالر(. أما القضية 

الرابعة فتتعلق بضرورة خفض الواردات االستهالكية خاصة ) الغذاء والدواء( والتي بلغت نسبة 

صبح يؤثر بقوة على القدرة الشرائية للمواطنين في ما ، مما أ9171من حاجيات البلد سنة  91%

تعلق بالسلع الغذائية األساسية والدواء وعلى ارتفاع معدالت الفقر في الغابون. حيث وبالرغم من أن 

نسمة(  111.111مليون و 7عدد سكان الغابون قليل جدا مقارنة بالدول النفطية اإلفريقية األخرى ) 

علنت في برامجها أنها تجعل من القضاء على الفقر في الغابون أولوية وبالرغم من أن الحكومة أ

، إال أن تحقيق هذا الهدف بات 9179سنة  %70.9قصوى من خالل خفض معدل الفقر إلى نسبة 

أن ثالثة أرباع سكان املدينتين  9117صعب املنال. في هذا السياق يشير تقرير للبنك العالمي لسنة 

 ال يتحصلون على الكهرباء واملاء بشكل منتظم ودوري.الكبيرتين في الغابون 

أما القضية الخامسة فهي تتعلق بضرورة تجسيد العدالة االجتماعية والتوازن التنموي 

الجهوي في الغابون، الذي بات يعرف الالمساواة اجتماعية من خالل وظيفة توزيعية ضعيفة للنظام 

الحاكمة التي توسعت منذ االستقالل حول شخص  السياس ي كانت دائما لصالح زبائنية املجموعة

الرئيس عمر بونغو ثم ابنه علي بونغو. كما أن عدم التوازن الجهوي راجع باألساس إلى أن النشاط 

فقط من األراض ي  %7االقتصادي بات كله تقريبا متمركزا في بعض املدن الكبرى فقط، وان 

ده الغذائية تقريبا الخارج ) الطماطم من جنوب الزراعية مستغلة، في حين يستورد الغابون كل موا

 إفريقيا والبطاطا من فرنسا كأمثلة على ذلك(.

 :خاتمة

تعد الحالة الغابونية أنموذجا للدراسات الخاصة بفهم الدولة الريعية النفطية في إفريقيا 

عامة وإفريقيا االستوائية خاصة، أنها تجمع العديد من خصائص الحاالت األخرى في إفريقيا ال سيما 

لها حاالت الكونغو الديمقراطية وغيرها. هي ك –الكامرون  –التشاد  –غينيا االستوائية  –نيجيريا 

تحولت إلى دول ريعية بعد اكتشاف النفط في إفريقيا وبداية استغالله منذ بداية الخمسينيات من 

القرن املاض ي. يمكننا في هذا السياق تقديم بعض االستنتاجات التي تساعد على التقرب من مفهوم 

س ي خاصة ما تعلق الدولة الريعية النفطية في إفريقيا والتقرب كذلك من طبيعة اقتصادها السيا

 بنسق الوظيفة التوزيعية لعائدات الريع ودوره في القضاء على الفقر والالمساواة االجتماعية 
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 والنزاعات األهلية.

 االستنتاج األول: األزمة الهيكلية

يتعلق االستنتاج األول بطبيعة األزمة االقتصادية في الدولة الريعية في حد ذاتها في الحالة 

والتي يمكن وصفها بأنها أزمة هيكلية ال يمكن معالجتها وفق سياسات ظرفية، على اعتبار اإلفريقية، 

أن هذه الحاالت وباإلضافة إلى ارتباطها الشديد باقتصاد البترول فهي ال تستطيع استخراجه وال 

يا ال تسويقه وال تتحكم حقيقة في أسعاره إال من خالل املؤسسات العاملية في املجال. فما عدا نيجير 

تمتلك أغلبية الدول مؤسسات وطنية الستخراج النفط وتسويقه بل هي تعتمد في ذلك كلية على 

 املؤسسات املعروفة عامليا من خالل عقود االمتياز. هذا ما يجعلها رهينة الريع داخليا وخارجيا.

 االستنتاج الثاني: املرض الهولندي

لسياق هو أن كل تلك الحاالت من الدول االستنتاج الثاني الذي يمكن أن نسوقه في هذا ا

الريعية النفطية اإلفريقية عرف ما اصطلح عليه في األدبيات االقتصادية باملرض الهولندي، حيث 

يترتب عن اكتشاف وبداية استغالل مورد طبيعي أو استراتيجي ثمين في بلد ما في لحظة من لحظات 

برمتها حيث يؤدي ذلك إلى تراجع وضعف تطوره انعكاسات سلبية على املنظومة االقتصادية 

النشاط االقتصادي في املجاالت األخرى غير الريعية مثل الصناعة خاصة وضعف مساهماتها 

الحقيقية في إجمالي الدخل العام، وتراجع القيمة الحقيقية للعمل واملبادرة واالبتكار، في الوقت 

لحكومي املركزي ) مع ارتفاع معدالت الفساد الذي ترتفع فيه معدالت االستهالك والرفاه واإلنفاق ا

 بالنسبة للدول غير الديمقراطية(.

 االستنتاج الثالث: الزبائنية السياسية واالقتصادية

ويتعلق أساسا بسيطرة الحكومة على عائدات الريع النفطي وإعادة توزيعها وفق منطلقات 

خالل توسعة زبائنيتها في الداخل والخارج. سياسية غير تنموية لها عالقة بتعزيز بقائها في السلطة من 

مما أصبح يؤثر جدا على عدالة الوظيفة التوزيعية لتلك األنظمة السياسية اإلفريقية. لقد نتج عن 

ذلك ارتفاع معدالت الفقر والتهميش والنزاعات الداخلية لدى الفئات والجهات املهمشة. واالبتعاد 

طي املفتوح الكفيل باملحافظة على حقوق اإلنسان شيئا فشيئا عن تجسيد النموذج الديمقرا

 وترقيتها.

 االستنتاج الرابع: التبعية

 إن ضعف املنظومة االقتصادية للدولة الريعية النفطية في إفريقيا جعلها شديدة االرتباط 

باألسواق واإلطراف الخارجية )دوال ومنظمات وشركات كبرى(، مما افقدها حرية واستقاللية قرارها 

قتصادي والسياس ي على حد سواء. حيث تستجيب نظمها السياسية النتظارات املواطنين في اال
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يتعلق خاصة باملواد الغذائية والصحة والنقل واإلسكان كلما ارتفع سعر النفط وارتفعت مستويات 

 إنتاجها له، والعكس صحيح.
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 ملخص:

 تدخالت أجنبية، دراسة تحليلية مقارنة إزاءالتوازن املاي  للعقد اإلداري  إعادة

على وجود طرفين فيها، إال أن ما  األخرى،شأن الدعاوى  ذلكاإلدارية، شأنها في  دعوى ال تقوم

 فيها بكل ما تملكه من سلطات وامتيازات باعتبارها 
ً
يميز الدعوى اإلدارية أن اإلدارة تكون طرفا

املسؤولة عن تحقيق الصالح العام وضمان سير املرافق العامة في الدولة بانتظام واطراد، وباملقابل 

الضعيف في مواجهته لإلدارة، األمر الذي ينشأ  فر يكون الفرد وهو الطرف الثاني في الدعوى الط

 وجود عالقة قانونية غير متوازنة واختالف واضح في املراكز القانونية لطرفي الدعوى 
ً
 .عنه غالبا

هذه الدراسة املتواضعة نظريتا الظروف الطارئة والصعوبات املادية غير املتوقعة  وتناقش

والقضاء املقارن ،  األردنيرفي الدعوى اإلدارية في القانون كصور لنظريات إعادة التوازن املالي بين ط

إلى تحقيق التوازن املالي وتعويض املتعاقد عن األعباء التي تحملها نتيجة  النظرياتإذ تهدف هذه 

  .تدخالت أجنبية

من النتائج والتوصيات لعل أهمها عدم قيام القضاء اإلداري  مجموعة إلىخلصت الدراسة  وقد

في نطاق العقود  ريةفي األردن بالدور املأمول منه في إعادة التوازن املالي بين طرفي الدعوى اإلدا

وليس القضاء اإلداري هو املختص بالفصل في  األردنحيث ال زال القضاء العادي في اإلدارية،

املادية  لصعوبات، وهو األمر الذي يعيق األخذ بنظريتا الظروف الطارئة وامنازعات العقود اإلدارية

                                           

  :د . جهاد ضيف هللا ذياب الجازيjaljazy@yahoo.com 
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التي أخذ بها القضاء اإلداري املقارن في فرنسا ومصر في هذا   اإلداريةفي نطاق العقود  وقعةغير املت

 .املجال

  األردنيالقضاء املقارن، القانون  اإلدارية،املفتاحية : التوازن املالي، العقود  الكلمات

 

ABSTRACT: 
Rebalancing the financial balance of the administrative contract for foreign 

interventions Comparative analytical study 

 Such as any lawsuit, an administrative lawsuit has two parties, however, what 

distinguishes the administrative proceedings is that the administration is a party 

with all its powers and privileges, due to it is responsible for the public interest 

and to ensure the functioning of public utilities regularly and steadily. In contrast, 

the individual, the second party in the suit is weak in facing the administration, 

which often result in an imbalance legal relationship and clear differences in the 

legal positions of the parties to the lawsuit. 

This paper addresses the Theory Emergency Situations and unexpected 

materialistic difficulty theory on the Financial Rebalance of the Administrative 

Contracts between administrative suit under the Jordan law and comparison 

Judiciary. This theory aims to achieve the financial balance and compensate the 

contracting party of the burdens resulting as a result of foreign interventions. 

The study concluded set of findings and recommendations perhaps the most 

important among them the failure of the Jordanian administrative judiciary to 

create a balance between the parties to the administrative suits in the scope of 

administrative contracts. Whereas, the regular courts still competent to held the 

disputes of administrative contracts and not the administrative courts which would 

be an obstacle to implement the Emergency Situations Theory  and unexpected 

materialistic difficulty theory were created and adopted in France and Egypt. 

Keywords: financial balance, administrative contracts, comparison judiciary, 

Jordan law. 

 

 :املقدمة

الرقابة القضائية على أعمال الجهات اإلدارية من أهم ضمانات مبدأ املشروعية، فالقضاء  تعتبر

يدرك أن اإلدارة تتمتع بالعديد من االمتيازات والسلطات باعتبارها املسؤولة عن تحقيق  اإلداري 

املصلحة العامة وهي املسؤولة عن ضمان سير املرافق العامة في البالد بانتظام واطراد، ولكنه في 

 ملبدأ املشروعي قوق ذاته يسهر على حماية ح وقتال
ً
ة الذي وحريات األفراد في مواجهة اإلدارة صونا

 ومحكومين للقانون 
ً
 .يتمحور حول فكرة خضوع الجميع حكاما
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 وجود خلل في  يإلى حجم االمتيازات التي تملكها اإلدارة فإن القاض  وبالنظر
ً
اإلداري يتوقع دوما

في الدعاوى اإلدارية في العديد من املجاالت ومن بينها مسألة  مامهاالعالقة بينها وبين من يقف أ

  يعيد من خالله التوازن 
ً
 ايجابيا

ً
 ألن يلعب دورا

ً
التوازن املالي للعقود اإلدارية، ولذا فإنه يسعى جاهدا

بين طرفي الدعوى اإلدارية من خالل العديد من الوسائل من بينها نظريتا الظروف الطارئة 

والوقوف عندهما بالوصف  مناقشتهماتهدف هذه الدراسة إلى  إذدية غير املتوقعة ،والصعوبات املا

والتحليل واملقارنة في هذا السياق بين القانون األردني من جهة والقانون الفرنس ي واملصري من جهة 

 .أخرى 

 حالة من  وفي
ً
التوازن بين اإلدارة ومن يتعاقد معها،  عدممجال العقود اإلدارية نجد أيضا

فاإلدارة تمتلك امتيازات وسلطات ال يملكها األفراد، فهي تملك سلطة الرقابة والتوجيه لضمان 

املنفردة، كما أن تنفيذ العقد من  بإرادتهاتنفيذ العقد اإلداري، وكذلك سلطة تعديل العقد اإلداري 

كما هو الحال  عقبات نتيجة ظروف خارجية ال دخل لإلدارة بها تعترضهطرف املتعاقد مع اإلدارة قد 

مما يخل بالنتيجة بالتوازن املالي للعقد اإلداري ويوجب على القاض ي اإلداري  األمير،في نظرية عمل 

مرة أخرى التدخل ملصلحة الطرف األضعف وتطبيق هذه النظريات التي يمكن أن تساهم في إعادة 

 .التوازن املالي للعقد

 القاض ي اإلداري ال تقتصر على تطبيق الق ومهمة
ً
واعد القانونية املقننة، بل أنه يسعى دوما

الحلول التي تتناسب مع الطبيعة  البتداعلتحقيق التوازن بين أطراف الدعوى اإلدارية، فيسعى 

اإلداري ال يوجد لبعضها  لقانون الخاصة لعالقات اإلدارة مع األفراد، لذا نشأت نظريات متعددة في ا

املترتبة على العقد اإلداري حتى لو  وااللتزاماتبين الحقوق  مثيل في القانون الخاص لتحقيق التوازن 

 في اختالل ذلك التوازن، ومن أبرز تلك النظريات نظرية الظروف الطارئة 
ً
لم يكن لإلدارة دورا

 املادية غير املتوقعة. الصعوبات.ونظرية 

 :البحث مشكلة

الدعوى اإلدارية في  طرافأمشكلة الدراسة بوجود اختالل واضح في املراكز القانونية بين  تكمن

تقوم على عالقة غير  أطرافهانطاق  العقود اإلدارية، فالدعوى اإلدارية بطبيعتها وبالنظر إلى مراكز 

زات وسلطات ال بين طرفيها، فتعتبر اإلدارة الطرف األقوى بما تملكه من امتيا ةئمتوازنة وغير متكاف

 .يتمتع بها األفراد وهم الطرف اآلخر

في  منهتكمن مشكلة الدراسة في أن القضاء اإلداري في األردن ال يمارس ذلك الدور املأمول  كما

إعادة التوازن بين أطراف الدعوى اإلدارية كما هو حال القضاء اإلداري املقارن وبخاصة في فرنسا، 

ففيما يتعلق بمسألة إعادة التوازن املالي في نطاق العقود اإلدارية، ال زال القضاء العادي في األردن 
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مما يعيق األخذ بهذه وليس القضاء اإلداري هو املختص بالفصل في منازعات العقود اإلدارية، 

 .النظريات التي أخذ بها القضاء اإلداري املقارن 

 :البحث أهمية

الدعوى اإلدارية  أطرافأهمية البحث من أهمية املوضوع ذاته، فموضوع التوازن املالي بين  تبرز

من القانون اإلداري، كما أنه  ااملوضوعات التي ينظمه أهمفي نطاق العقود اإلدارية تعد بال شك من 

املهم الحديث عن  الدور االيجابي للقاض ي اإلداري وضرورة استخدامه للعديد من الوسائل القانونية 

التوازن املالي بين طرفي الدعوى اإلدارية وعلى نحو يكفل تحقيق العدل والحد  ةالتي من شأنها إعاد

 . من سلطة اإلدارة تجاه األفراد

  ث:البح أهداف

 وقعةغير املت ديةهذه الدراسة بيان وتحليل نظريتا الظروف الطارئة والصعوبات املا تهدف

باعتبارهما من الوسائل املتاحة للقضاء اإلداري من أجل إعادة التوازن املالي  بين الطرفين في كل من 

 القانون املقارن والقانون األردني في هذا املجال .

 :البحث منهج

في هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي املقارن، من خالل استعراض نظريتا الظروف  سنتبع

التوازن املالي  للعقود اإلدارية   دةالطارئة والصعوبات املادية غير املتوقعة باعتبارهما من وسائل إعا

املقارنة  في وذلك في كل من القانون األردني والقانون املقارن ، مع ضرورة اإلشارة هنا إلى أن نطاق 

هذه الدراسة سيكون مع  القانون الفرنس ي والقانون املصري لعمق تجربة القضاء اإلداري الفرنس ي 

 .ولقرب تجربة القضاء اإلداري املصري من التجربة األردنية

 الدراسة محتويات

فإنه  للتو إليهاضوء الهدف من الدراسة وفي ضوء املنهجية التي سيتبعها الباحث والتي أشرنا  في

 . سيتم تقسيم موضوعات البحث

 األول : نظرية الظروف الطارئة املبحث

 الثاني : نظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة املبحث

 

 األول : نظرية الظروف الطارئة املبحث

 اإلجراءاتكانت نظرية عمل األمير تعمل على ضمان التوازن املالي للعقد اإلداري بسبب  إذا 

املتعاقدة والتي تؤثر بشكل مباشر على تنفيذ العقد اإلداري، فإن  رةاملشروعة الصادرة عن اإلدا

للعقد اإلداري نتيجة  ملالي( تحقق التوازن اLa théorie de l'imprévisionنظرية الظروف الطارئة)
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ليس من صنع اإلدارة، ومع ذلك يسعى القضاء اإلداري إلى إعادة التوازن املالي للعقد  ئ ظرف طار 

 هذه النظرية  وبإيجازبتنفيذ العقد، وسنعالج فيما يلي  االستمراراإلداري لكي يستطيع املتعاقد 

 الظروف الطارئة  نظرية ماهيةاألول:  املطلب

فهوم نظرية الظروف الطارئة، وأساسها يكون حديث الباحث في هذا املطلب عن م سوف     

 القانوني، وشروط تطبيقها على النحو التالي : 

 : مفهوم نظرية الظروف الطارئة  األول  الفرع

 بسبب ظهور  عندما 
ً
 جسيما

ً
استثنائية لم تكن  أحداثيختل التوازن املالي للعقد اإلداري اختالال

 يجعل تنفيذ العقد مره قد،الع إبراممتوقعة عند 
ً
في  االستمرارللمتعاقد ومع ذلك يطلب منه  قا

هذه الظروف وحده دون تعويضه، وليس  يواجهتنفيذ التزاماته العقدية، فليس من العدالة تركة 

ذلك سيؤثر على تنفيذ العقد الذي يخدم  نمن مصلحة اإلدارة أن يتعثر املتعاقد في تنفيذه للعقد أل 

ري نظرية الظروف الطارئة التي تعمل على إعادة التوازن املالي املرفق العام، لذلك أبتدع القضاء اإلدا

 . (1)للعقد اإلداري على الرغم من عدم صدور هذا العمل من جانب اإلدارة

ُعرفت هذه النظرية من قبل جانب من الفقه بأنها" عبارة عن أحداث وظروف إدارية أو  وقد

العقد وال  إبرامفي حسبان املتعاقدين وقت  تنفيذ العقد ولم تكن أثناءطبيعية أو اقتصادية تنشأ 

 للمتعاقد بحيث 
ً
يملكون دفعها، ومن شأن هذه األحداث وتلك الظروف أن تجعل تنفيذ العقد مرهقا

 على عقب "
ً
 .(2)تقلب اقتصاديات العقد رأسا

الصعيد القضائي قضت املحكمة اإلدارية العليا املصرية بأن " مقتض ى نظرية الظروف  وعلى

أو اقتصادية سواء  انتة أن يطرأ خالل مدة تنفيذ العقد اإلداري حوادث أو ظروف طبيعية كالطارئ

عند إبرام العقد وال يملك  دمن عمل الجهة اإلدارية املتعاقدة أو من غيرها لم تكن في حسبان املتعاق

 جس
ً
 ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختالال

ً
..... "لها دفعا

ً
 . (3)يما

اتسع مجال  ثم( 4)االمتيازنشأت نظرية الظروف الطارئة في فرنسا في مجال عقود  وقد

هذه  تتطبيقها ليشمل جميع العقود اإلدارية متى توافرت شروطها دون العقود املدنية، ثم انتقل

من  202( من القانون املدني املصري نص املادة 44إلى مصر واألردن، فعلى غرار نص املادة ) النظرية

القانون املدني األردني أنه " إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها 

 للمدين بحيث 
ً
، صار مرهقا

ً
يهدده بخسارة فادحة، أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيال

 للظروف وبعد املوازنة بي
ً
إلى الحد املعقول  ملرهقترد االلتزام ا مصلحة الطرفين أن نجاز للمحكمة تبعا

 كل اتفاق على خالف ذلك".
ً
 إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطال
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 القانوني لنظرية الظروف الطارئة األساسالثاني :  الفرع

الفقه التعويض الذي يحصل عليه املتعاقد مع اإلدارة بسبب الظروف الطارئة إلى عدة  يؤسس

أفكار أهمها فكرة التوازن املالي للعقد اإلداري، وفكرة النية املشتركة ألطراف العقد، وفكرة سير 

  املرفق العام بانتظام واطراد. 

ة يرجع إلى فكرة التوازن املالي أساس التعويض لنظرية الظروف الطارئ أن جانب من الفقه فيرى 

العقد ويؤدي إلى  إبراميخرج عن إرادة املتعاقدين وغير متوقع لهم لحظة  طارئ للعقد، فعند حدوث فعل 

 من الجهات اإلدارية ذات العالقة 
ً
خلق عدم توازن مالي للعقد اإلداري، فإن املتعاقد يستحق تعويضا

 . ( 2)فكرة تقوم على أساس توازن حسابي فقطلتحقيق التوازن املالي للعقد، لذا فهذه ال

مع  قدانتقاد هذه النظرية بالقول أن فكرة التوازن املالي تتطلب التعويض الكامل للمتعا وتم

اإلدارة عن األضرار التي أصابته بسبب الظروف الطارئة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع 

 تتحمل
ً
 جزئيا

ً
 لنظرية الظروف الطارئة هو تعويضا

ً
 بموجبه هذا الظرف، في حين أن التعويض وفقا

 ل
ً
هذه الفكرة يجد أساسه في اإلدارة الجزء األكبر من الخسارة التي لحقت باملتعاقد كما أن التعويض وفقا

تعويض املتعاقد هو من أجل استمرار سير املرفق العام بانتظام واطراد  ينمامصلحة املتعاقد فقط، ب

 لفكرة التوازن املالي تكون سواء أكان قلب  باإلضافةوتقديم خدماته بشكل سليم، 
ً
إلى أن التعويض وفقا

، بينما التعوي
ً
 أو بسيطا

ً
ض على أساس نظرية الظروف الطارئة يرتبط بحدوث اقتصاديات العقد جسيما

 ضمن بنود  انقالب في اقتصاديات العقد غير متوقع ويترتب على املتعاقد
ً
 لم يكن واردا

ً
 جديدا

ً
عبئا

 قد يلحق خسارة للمتعا االستمرارالعقد، بحيث يؤدي 
ً
 .(  6)قدفي تنفيذ العقد مرهقا

ض املتعاقد على أن التوازن املالي ما هو إال جانب آخر من الفقه إلى تأسيس فكرة تعوي وذهب

 لهذا الرأي يجب أن يتفق  اقدين،املتع إرادةتعبير عن 
ً
ألن اإلرادة هي أساس أي عقد، والتعويض وفقا

  ( .4)العقد إبراممع ما اتجهت إلية إرادة الطرفين الضمنية عند 

  وتم
ً
 حيث أنها ال تصلح ألن تكون أساسا

ً
عن هذه النظرية،  للتعويضانتقاد هذه الفكرة أيضا

فاملساعدة التي تقدمها اإلدارة للمتعاقد معها بسبب الظروف الطارئة غير املتوقعة والخارجة عن إرادة 

تهدف إلى تحقق العامة التي  اعدطرفي العقد ال تجد أساسها في تفسير نصوص العقد، إنما توجد في القو 

للمتعاقدين  ةكما أن البحث في النية املشترك ، (8)العدالة واملحافظة على سير املرفق العام بانتظام واطراد

، فالقاض ي عليه العودة لوقت 
ً
العقد ملعرفة نية أطراف العقد وهذا قد يكون من  إبراممسألة دقيقة جدا

 . ( 9)ة زمنية طويلةالصعب بمكان ألن وقت إبرامه قد يكون مض ى عليه فتر 

 لنظرية الظروف الطارئة إلى دوام  ضجانب ثالث من الفقه إلى تأصيل فكرة التعوي يذهبو
ً
وفقا

سير املرفق العام بانتظام واطراد في تنفيذ العقد اإلداري، فعند حدوث ظروف طارئة لم تكن 
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العقد ترهق املتعاقد في تنفيذه للعقد، فعلى اإلدارة مساعدته ليتمكن من تجاوز  إبراممتوقعة عند 

هذه الظروف والعمل على استمرار املرفق العام في تقديم خدماته دون انقطاع، فتعثر املتعاقد مع 

 .  ( 10)العاماإلدارة وإلحاق خسائر فادحة به يؤدي إلى التأثير على سير املرفق 

 ظرية،منطقية كأساس للتعويض متى ما توافرت شروط تطبيق هذه النهذه الفكرة  وتعد

فاإلدارة تعنى بضمان دوام استمرار املرفق العام تقديم خدماته بشكل منتظم، لذا عليها مساعدة 

 له.
ً
 املتعاقد معها عندما يصبح تنفيذ العقد مرهقا

م على فكرة العدالة، إلى هذا األساس فإنه يمكن األخذ بأساس آخر للتعويض يقو  باإلضافة

 في تنفيذ العقد اإلداري وهي التي تفسر
ُ
 هاما

ً
اإلدارة في تحمل  مشاركة فقواعد العدالة تشغل مكانا

املحكمة اإلدارية العليا املصرية هذا  أكدت، وقد الطارئ تترتب عند حدوث الظرف  التيالنتائج 

لتزمت جهة اإلدارة املتعاقدة األساس املزدوج فقضت " فإذا ما توافرت هذه الشروط مجتمعه ا

يكفل  يتحمل نصيب من خسائره ضمانا لتنفيذ العقد على الوجه الذ فيبمشاركة املتعاقد معها 

حسن سير املرافق العامة بانتظام واطراد، فنظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة املجردة 

حة العامة، فرائد جهة اإلدارة هو كفالة التي هي قوام القانون اإلداري كما أن هدفها تحقيق املصل

 . (  11)حسن سير املرافق العامة باستمرار وانتظام "

 الثالث : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة الفرع

هو  االستثنائيلتطبيق هذه النظرية وقوع حادث استثنائي عام، ويقصد بهذا الحادث  يشترط

 وال يكون في وسع الشخص العادي توقعه، وهذا الحادث يجب أن 
ً
الحادث الذي يكون حصوله نادرا

 لطائفة من األشخاص دون 
ً
، كأن يشمل منطقة واسعة  االعتداديكون شامال

ً
بذواتهم لكي يعتبر عاما

 متعددة من املخاطر
ً
أقر مجلس فقد  ،( 12)أو اقليم، حيث اتسع نطاق هذه النظرية لتشمل أشكاال

 عن إجراءات 
ً
الدولة الفرنس ي تطبيق نظرية الظروف الطارئة إذا كان قلب اقتصاديات العقد ناجما

أما املحكمة اإلدارية العليا  ،( 13)إدارية عامة صادرة من السلطات العامة غير اإلدارة املتعاقدة

ذلك قضت "... نظرية  وفي االقتصاديةاملصرية بينت أن هذه الظروف تتمثل بالظروف الطبيعية أو 

الظروف الطارئة مقتضاها آن يطرأ خالل مدة تنفيذ العقد اإلداري حوادث وظروف طبيعية كانت أو 

 . (14)اقتصادية لم تكن في الحسبان عند التعاقد...."

قبل  الطارئ خالل فترة تنفيذ العقد اإلداري، فإذا وقع الظرف  الطارئ أن يقع الظرف  ويجب

من املفترض أن املتعاقد قد وضع في حساباته هذا الظرف وعندها إما يستمر في إبرام العقد فإنه 

بعد انقضاء العقد فال يستطيع  الطارئ ابرام العقد أو ينسحب من قبل األبرام، أما إذا وقع الظرف 

 . ( 12)الرابطة العقدية النتفاءاملتعاقد الرجوع على اإلدارة 
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  الطارئ الظرف  يشترط لتطبيق هذه النظرية أن يكون  كما
ً
العقد اإلداري، ولم  ألطرافمفاجئا

الشرط  ذاه لىأي منهم توقعه عند ابرام العقد لتجاوزه كافة التوقعات، وقد أكدت ع بإمكانيكن 

وقد ثار تساؤل حول محل  ،( 14)اإلدارية العليا املصرية واملحكمة ،( 16)أحكام مجلس الدولة الفرنس ي

ذاته أم آثاره؟ وقد أجابت املحكمة اإلدارية العليا املصرية على  الطارئ عدم التوقع فهل هو الظرف 

وآثاره غير متوقعة فيكون بذلك توافر شرط عدم  متوقعنفسه  الطارئ ذلك بأنه إذا كان الظرف 

  االرتفاعالتوقع لتطبيق هذه النظرية فقضت " إن 
ً
الباهض في أسعار الزئبق إن صح أنه كان متوقعا

 ،(  18)يكن في الوسع توقعه بالنسبة لذلك العقد..." مل االرتفاعالثاني فإن مدى هذا بالنسبة للعقد 

 
ً
سيما أن الحكمة من هذه النظرية هي تقديم املساعدة للمتعاقد عندما يكون تنفيذ العقد مرهقا

 في تنفيذ العقد لضمان سير املرافق العامة بانتظام واطراد، لذا فإن تطبيق االستمرارليتمكن من 

نظرية الظروف الطارئة ينبغي تطبيقه في كال الحالتين وهو ما صار عليه القضاء اإلداري في فرنسا 

 أن معيار التوقع أو عدم 
ً
ومصر، وفي األردن ال يوجد أي إشارة لذلك في األحكام القضائية، فضال

 .(19)قاض ي املوضوع بتقديرههو معيار موضوعي يستقل  عالتوق

 عن إرادة املتعاقدين، ك ذلك لتطبيق هذه النظرية يشترط
ً
أن ال  فيجب أن يكون الظرف مستقال

إلى فعل املتعاقد لخطأ  الطارئ املتعاقدة في حدوثه، فإذا رجع الظرف  دارةتدخل إرادة املتعاقد وال إرادة اإل 

الذي تسبب في حدوثه، وإذا كان الفعل  الطارئ صادر عنه فال يستفيد املتعاقد من املطالبة عن الظرف 

 عن الجهات اإلدارية املتعاقدة فنكون أمام تطبيق نظرية عمل
ً
 . (20)األمير صادرا

اتجهت املحكمة اإلدارية العليا املصرية في أحد أحكامها بتطبيق نظرية الظروف الطارئة إذا  وقد

 ، (21)فر شروط تطبيق نظرية عمل األميريعود للجهة اإلدارية املتعاقدة وال تتوا الطارئ كان الظرف 

 أن يكون الظرف  االجتهادإال أنها عدلت عن هذا 
ً
خارج عن إرادة طرفي  الطارئ وتطلبت مجددا

 .(22)العقد

املالي للعقد أن يتم تعويض املتعاقد في  توازن ال قيقأنه من باب العدالة واالنصاف وتح ونجد

من اإلدارة املتعاقدة، فقد يصدر عن الجهة اإلدارية املتعاقدة إجراءات  الطارئ الظرف  دور ص الح

عام لكافة املخاطبين بهذه اإلجراءات، فعندها يتخلف  عامة باعتبارها سلطة عامة وينتج عنها ضرر 

شرط من شروط تطبيق نظرية عمل األمير وهو حدوث ضرر خاص للمتعاقد، فليس من باب 

الكامل لتخلف شرط من شروط تطبيق نظرية عمل األمير، وكذلك  العدالة حرمانه من التعويض

من التعويض الجزئي عن نظرية الظروف الطارئة، كما أن حصول املتعاقد عن التعويض  حرمانه

 لنظرية الظروف الطارئة سيكون بعد أن قام املتعاقد ببذل جهوده ألثبات شروط نظرية عمل 
ً
وفقا

 
ً
للنظرية األخيرة أفضل من التعويض الجزئي لنظرية الظروف  األمير ألن التعويض الكامل وفقا
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 أنه لتطبيق نظرية الظروف الطارئة يتطلب حدوث 
ً
وظروف طارئة من غير  إجراءاتالطارئة، فضال

الصادر عن الجهة املتعاقدة  الطارئ املتعاقدين فأنه من باب أولى أن يتم التعويض بسبب الظرف 

 
ً
 ، وإال كنا أمام تطبيق نظرية عمل األمير. ذاتها، بشرط أن يكون الضرر عاما

 
ً
 الطارئ فإنه يشترط ولكي يتم تعويض املتعاقد عن الضرر الذي لحق به بسبب الظرف  وأخيرا

 على عقب، ويكون 
ً
في تنفيذ العقد  االستمرارأن يؤدي هذا الظرف إلى قلب اقتصاديات العقد رأسا

 يتجاوز حدود السع
ً
أكد مجلس الدولة الفرنس ي  ،وقد( 23)ارة فادحةللمتعاقد ويهدده بخس ةمرهقا

حيث قض ى في قضية غاز بوردو أنه عند ارتفاع أسعار  ،(24)على هذا الشرط في العديد من أحكامه

سعر  تغيرالفحم بسبب االحتالل من قبل القوات النمساوية تضاعفت أسعار الفحم دون أن ي

العقد مما دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء مما ادى إلى قلب اقتصاديات  اإلنارةاملحاسبة على 

 .(22)لتطبيق نظرية الظروف الطارئة

وفي مصر قضت املحكمة اإلدارية العليا املصرية بأن" نظرية الظروف الطارئة مقتضاها أن يطرأ 

خالل مدة تنفيذ العقد اإلداري حوادث وظروف طبيعية كانت أو اقتصادية لم تكن في الحسبان عند 

  التعاقد وال
ً
ومن شأنها آن تنزل خسائر فادحة تخل باقتصاديات العقد  يملك معها املتعاقد دفعا

"...
ً
 جسيما

ً
وفي األردن وقريبا من ذلك قضت محكمة التمييز األردنية بأنه " يشترط  ،( 26)إخالال

ارئ ان يكون الحادث الط -بفرض ان قوانين اململكة تجيز االخذ بها  -لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة 

 . (24)مرهقا " زامقد جعل تنفيذ االلت

 الثاني : آثار نظرية الظروف الطارئة املطلب

تختلف اآلثار القانونية املترتبة على تطبيق نظرية الظروف الطارئة في القانون اإلداري عنها في 

ادلة بين اإلدارية التزامات متب ودالقانون املدني، فيترتب على نظرية الظروف الطارئة في نطاق العق

في تنفيذ  باالستمرارفكرة دوام سير املرفق العام وتتمثل في إلزام املتعاقد  تضيهاتقطرفي العقد 

 .الطارئ ومن جانب آخر تعويضه وتحمل اإلدارة جزًء من خسارته طوال فترة الظرف  د،العق

في  ذلكفي تنفيذ التزاماته العقدية متى كان  االستمراريتوجب على املتعاقد  أولى ناحية فمن

،  طارئ استطاعته على الرغم من وجود ظرف 
ً
 ولكنه ليس مستحيال

ً
 ومرهقا

ً
جعل تنفيذ العقد شاقا

فالعقد اإلداري يهدف إلى تحقيق املصلحة العامة وضمان استمرار سير املرفق العام بانتظام 

 لإلدارة واطراد، فاملتعاقد وإن كان يهدف من وراء هذا 
ً
التعاقد تحقيق الربح إال أنه يعد مساعدا

 لتحقيق املصلحة العامة.

أكدت املحكمة اإلدارية العليا املصرية هذه الفكرة عندما قضت أنه " ليس مؤدى تطبيق  وقد

 عن تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد 
ً
 -هذه النظرية بعد توافر شروطها، أن يمتنع املتعاقد فورا
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حاقت به نتيجة  التيتحمل نصيب من الخسارة  فييدعو اإلدارة املتعاقدة معه ملشاركته للمتعاقد أن 

يقتصر دور  -إذا رفضت جهة اإلدارة يلجأ املتعاقد إلى القضاء  -ظل الظروف الطارئة  فيتنفيذ العقد 

 (28)بالتعويض املناسب " دارةهذه الحالة على إلزام اإل  فيالقاض ي 

رغم استطاعته  الطارئ تنفيذ العقد اإلداري بسبب وجود الظرف توقف املتعاقد عن  وعند

 لنظرية الظروف الطارئة حتى لو توافرت 
ً
على ذلك، فإنه ال يحق له املطالبة بالتعويض وفقا

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة املصري  ليهأكدت ع شروطها، وهذا ما

ة العامة لإلنتاج الزراعي قد توقفت عن تنفيذ العقد املبرم بينها وبين الهيئ انتحيث أفتت "... وملا ك

وزارة الدفاع بعد أن نفذت الجانب األكبر منه فإن دواعي تطبيق نظرية الظروف الطارئة تختلف 

بالنسبة لها إذا كان يتعين عليها أن تستمر في التنفيذ حتى تحتفظ بحقها في املطالبة بتطبيق تلك 

وافرت شروط إعمالها, وذلك ألن ارتفاع أسعار الصفيح لم يكن ليبرر بذاته توقفها عن النظرية أن ت

 .(29)التنفيذ.."

التزام املتعاقد باالستمرار في تنفيذ العقد اإلداري لالستفادة من نظرية الظروف الطارئة  يقابلو

 الطارئ بسبب الظرف  دالتزام آخر على اإلدارة وهو تحملها جزء من الخسارة التي لحقت باملتعاق

حق للمتعاقد في  قتوالتزام اإلدارة بتعويض املتعاقد يعتبر في ذات الو  ،( 30)الذي ألحق الضرر به

الحصول على معونة مالية ملواجهة الظروف التي طرأت أثناء تنفيذ العقد، فهدف هذه النظرية هو 

ر املرفق العام بانتظام واطراد، قيام فكرة العدالة للوصول إلى تحقيق املصلحة العامة وكفالة سي

، فا
ً
 كما هو  لتعويضوهو ما يتحقق بتعويض املتعاقد جزئيا

ً
الذي يحصل عليه املتعاقد ليس كامال

من  كبرالحال في نظرية عمل األمير، وفي الغالب يقض ي القاض ي اإلداري بتحمل اإلدارة الجزء األ

ي حكم له حيث قض ى " أن الزيادة في األعباء وهو ما قض ى به مجلس الدولة الفرنس ي ف ،( 31)الخسارة

 املالية للمتعاقد الناتجة عن الظروف الخارجية الطارئة يبرر له طلب التعويض على أن يكون مغ
ً
 طيا

 . (32)من تلك األعباء" %92إلى  %90بنسبة 

 في نظرية الظروف الطارئة حيث يتدخل في إعادة التو  ويظهر
ً
الي امل ازن دور القضاء اإلداري جليا

لتحقيق املصلحة العامة من جهة ومن جهة اخرى التوازن املالي للمتعاقد، فمؤدى تطبيق هذه 

النظرية هو إلزام اإلدارة املتعاقدة للمشاركة في تحمل جزء من الخسارة التي لحقت باملتعاقد خالل 

وتحقيق  العقدوذلك من اجل تنفيذ  خسارة، دون أن تتحمل اإلدارة كامل الالطارئ فترة الظرف 

 . (33)اعتبارات العدالة

 لهذه النظرية وإنما يراعي القاض ي اإلداري فيها 
ً
وال توجد قاعدة ثابتة لتقدير التعويض وفقا

ظروف العقد وحالة املتعاقد وغيرها من العوامل بما يعمل على عدم توقف تنفيذ العقد، فيكون 
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ته، فال يجوز له طلب التعويض بدعوى أن التعويض في حدود معاونة اإلدارة لغايات الوفاء بالتزاما

وهذا ما أكدته املحكمة اإلدارية العليا املصرية في حكم لها حيث قضت ".. وملا  ،( 34)قد نقصت أرباحه

 لهذه النظرية ال ي
ً
الخسارة كلها، وال يغطي سوى جزء من  شملكان التعويض الذي ُيدفع طبقا

س له أن يطالب بتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو األضرار التي تصيب املتعاقد فإن املدين لي

 . (32)أنه يجب أن تكون الخسارة واضحة" الفوات كسب ضاع عليه كم

 لنظرية الظروف الطارئة يجب تحديد بداية الظرف  وحتى
ً
، الطارئ يتم تعويض املتعاقد وفقا

الذي يبدأ منه حساب التعويض عن الخسارة التي لحقت باملتعاقد، ومن السهل بمكان  لتاريخألنه ا

تحديد بداية هذا الظرف إذا كان كارثة طبيعية، فالبركان أو الفيضانات يمكن تحديد وقت حدوثها، 

إال أن الوضع يكون أصعب إذا كان يتعلق بتزايد األعباء بشكل تراكمي أو تدريجي فهذا يتطلب دقة 

، والتي كان يتوقعها املتعاقدان لحظة ابرام العقد، حيث لت
ً
حديد الحد األقص ى لزيادة املصاريف مثال

يبدأ حساب التعويض من اللحظة التي أصبح يتجاوز فيها األسعار واملصاريف الحد األقص ى الذي 

 عند ابرام العقد، فيبحث القاض ي ببنود العقد جميعها و 
ً
ل لحظة إلى واقع الحا ينظركان متوقعا

املتعاقد  بإمكانابرام العقد ويحدد األسعار التعاقدية وقتها، وبعدها يحدد النقطة الفاصلة التي كان 

توقع تغيير السعر، لذا يستطيع املتعاقد طلب التعويض على أن تؤدي األسباب غير املتوقعة إلى 

ملعنى "وبناء على ذلك فإن محكمة التمييز األردنية بهذا ا ،وقضت( 36)إلحاق خسارة كبيره باملتعاقد

مقابل العمالت األجنبية قد وقع قبل  والخلل املالي وتعويم سعر صرف الدينار االقتصاديالعجز 

بدفع الكلفة الزائدة األمر الذي يمتنع معه  -جامعة اليرموك -مما ال يلزم الجامعة االتفاقيةتوقيع 

 . ( 34)"االستثنائية الحوادثتطبيق نظرية 

رة التي لحقت باملتعاقد ضمن معايير وضوابط، فعند تقدير التعويض يؤخذ بعين الخسا وتحدد

االعتبار النشاط املتفرع عن النشاط األصلي للعقد اإلداري، وال يدخل في الحساب تلك الخسارة التي 

حيث يتحملها وحده، كما ال يدخل في الحساب تلك  الطارئ لحقت باملتعاقد قبل بداية الظرف 

 . (38)توقعة واملحتملة توقعها في املستقبلالخسائر امل

 نظرية الظروف الطارئة ف  القانون األردني اتالثالث : تطبيق املطلب

من  202بنظرية الظروف الطارئة في القانون املدني، فقد نصت املادة  األردني أخذ املشرع لقد

 والتي أشرنا إليها سابق 1946لسنة  43القانون املدني األردني رقم 
ً
على أنه " إذا طرأت حوادث  ا

استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وإن لم 

 للظروف 
ً
 للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة تبعا

ً
، صار مرهقا

ً
يصبح مستحيال
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الحد املعقول إن اقتضت العدالة ذلك  بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام املرهق إلى ةوبعد املوازن

 كل اتفاق على خالف ذلك".
ً
 ويقع باطال

 لهذه النظرية  ويالحظ 
ً
من خالل هذا النص أن املشرع األردني قد أرجع أساس التعويض استنادا

 يضحيث أرجعا أساس التعو  ةإلى مبدأ العدالة، على خالف ما ذهب إليه غالبية الفقه واألحكام القضائي

 إلى مبدأ دوام سير املرفق العام بانتظام واطراد وكذلك مبدأ العدالة.كما رأ
ً
 ينا سابقا

لعدم وجود نص في مجلة األحكام   ابتداءً يطبق القضاء األردني نظرية الظروف الطارئة  لم

العدلية، ومع صدور القانون املدني األردني طبقتها على وقائع إذا توافرت شروطها إال أنها قصرتها على 

يحكم إال بوجود نصوص قانونية تنظم أي مسألة فقضت  الالعقود املدنية فقط فالقضاء العادي 

العدلية ما يمكن أن يستفاد منه أن واضع  األحكاممحكمة التمييز في حكم لها "ليس في مجلة 

القانون قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة وأوجب تطبيقها وإنما استحدثت هذه النظرية ألول مرة في 

من هذا القانون، فإذا نص العقد  202اململكة بالقانون املدني الجديد كما هو واضح من املادة 

ركة املدعية املطالبة بأي زيادة أو فرق في األسعار مهما املوقع بين فريقي الدعوى على أنه ال يحق للش

كانت األسباب فإن هذا يعني أن الفريقين كانا يتوقعان حين تنظيم العقد ارتفاع األسعار، ومن 

املبادئ السائدة أنه ال يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة إال إذا كانت هذه الظروف ال يمكن 

قر عليها الفقه والقضاء ان ارتفاع األسعار بسبب الحرب أو االضطراب توقعها، ومن املبادئ التي است

 استحالة تامة، أما إذا جعلت 
ً
العام ال تعتبر حالة قوة قاهرة إال إذا جعلت الوفاء بااللتزام مستحيال

 إلى نفقات زائدة فال تعتبر من الحوادث القهرية....." التنفيذ
ً
 أو محتاجا

ً
 .(39)عسيرا

حكمة التمييز األردنية قضت أنه " ال يستند إلى أساس القول بأن نظرية عمل حكم آخر مل وفي

 ال تخرج عن كونها تط ميراأل 
ً
من القانون  202لنظرية الحوادث الطارئة املنصوص عليها في املادة  بيقا

األمير  ملاملدني، ألن نظرية الحوادث الطارئة هي نظرية مستقلة ال تدخل تحت مفهوم نظرية ع

 .( 40)ختالف أساس ي وجوهري بين النظريتين من حيث شروط تكوينهما"لوجود ا

 بأنه " يستفاد من املادة  وقضت
ً
الباحثة في الظروف الطارئة نجد  املدنيمن القانون  202أيضا

 كالفيضانات 1 :ليةأنها تشترط لتحقيق هذه الظروف الشروط التا
ً
 عاما

ً
. أن يكون الحادث استثنائيا

. أن يترتب على هذا الظرف ارهاق املدين وإن لم 3 .يكون في الوسع توقع هذا الحادث. أال 2والزالزل.

 .
ً
 4يصبح مستحيال

ً
 وليس من العقود التي تنفذ فورا

ً
......وحيث أن االتفاقية .. أن يكون العقد متراخيا

 كما بإستاداملعقودة بين الطرفين تسمح للمدعية استغالل الشبك املحيط 
ً
أن  عمان الدولي فورا

عمليات الصيانة وانعقاد مؤتمر القمة االقتصادي ال يترتب عليه ارهاق الجهة املدعية في تنفيذ 

التزامها وعليه ال محل إلعمال نظرية الظروف الطارئة في تنفيذ االلتزام وقد أصابت محكمة 
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 في محله
ً
املدعي  بإقرارت ... وحيث نجد الثاب.االستئناف إذ ذهبت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعا

عليها أنها اغلقت ستاد عمان الدولي مدة ستة شهور وأنه قد لحق باملدعية خسارة نتيجة لذلك وفق 

تقدير اللجنة الفنية التي شكلتها، وحيث أن اغالق ستاد عمان الدولي بسبب مرض األعشاب أو 

 أو قوة قاهرة تحول د
ً
 طارئا

ً
ون تنفيذ الجهة املدعى بسبب مؤتمر القمة االقتصادي ال يشكل ظرفا

 . (41)عليها اللتزامها وال تعتبر بأي حال في حالة ضرورة تبرر لها االخالل بالتزامها التعاقدي"

ولم يجعل املشرع األردني املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية من اختصاص القضاء اإلداري  

دة الخامسة من قانون حيث أن اختصاصات هذا القضاء وردت على سبيل الحصر في نص املا

 قودوليس من بين هذه االختصاصات املنازعات املتعلقة بالع 2014لسنة  24القضاء اإلداري رقم 

باعتبارها صاحب الوالية  نازعاتاالدارية مما يعني أن املحاكم النظامية هي املختصة بنظر هذه امل

 العامة، لذا فالقضاء النظامي هو املعني بتطبيق هذه النظرية.

خالل تحليل النصوص القانونية واألحكام القضائية التي تطرقت إلى نظرية الظروف  منو 

 
ً
الطارئة، نجد أنها لم تطبقها قبل صدور القانون املدني األردني، وإنما طبقتها على العقود املدنية وفقا

معاملة  يعامل العقود اإلدارية ذات العاديمن هذا القانون، ويالحظ أن القضاء  202لنص املادة 

 إلى قاعدة العقد ش
ً
 أن األحكام تختلف من حيث  ريعةالعقود املدنية مستندا

ً
املتعاقدين، علما

 تطبيقها على العقود املدنية عن تطبيقها على العقود اإلدارية.

 عن إعادة التوازن املالي ألطراف العقد  إلى ونخلص
ً
أن القضاء النظامي في األردن ما يزال عاجزا

تحقيق املصلحة العامة  الستهدافهه ال يراعي الخصوصية التي يتميز بها العقد اإلداري اإلداري، ألن

وضمان سير املرفق العام بانتظام واطراد وتقديم خدماته دون انقطاع، بل يتعامل معها باعتباره 

 تكون أطرافه متساوية ومتكافئة ويحكمها النصوص القانونية فقط، دون األخذ 
ً
 مدنيا

ً
 دئباملباعقدا

القضائية التي ارساها مجلس الدولة الفرنس ي والقضاء اإلداري املصري، ولعل السبب في ذلك يكمن 

 أن  التيفي عدم تقنين نظرية الظروف الطارئة في التشريعات اإلدارية 
ً
تنظم العقود اإلدارية، فضال

ي منازعات غير مختص بالفصل ف ابتداءً القضاء اإلداري غير مختص بتطبيق هذه النظرية ألنه 

 العقود اإلدارية.

 الثاني: نظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة املبحث

 ةنظرية قضائي (La théorie des sujétions imprévuesنظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة ) تعد

من حيث النشأة، فهي من ابتداع القضاء اإلداري الفرنس ي، فكان لهذا املجلس الدور الكبير في وضع 

أسس هذه النظرية، وبعد ذلك أخذ بهذه النظرية القضاء اإلداري في العديد من دول العالم، 



 

 تدخالت أجنبية، دراسة تحليلية مقارنة إزاءللعقد اإلداري  اي التوازن امل إعادة

 

597 

 باستعراض نقوم وسوفمع اإلدارة،  قدوتساهم هذه النظرية كما سنرى في إعادة التوازن املالي للمتعا

 النحو التالي :  علىهذه النظرية 

 الصعوبات غير املتوقعة نظرية االول:  ماهية املطلب

في هذا املطلب ببيان مفهوم نظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة ، وأساسها القانوني،  سنقوم

 وشروط تطبيقها كما هو آت : 

 توقعة االول  : مفهوم نظرية الصعوبات املادية غير امل الفرع

تعريف هذه النظرية من قبل الفقه بأنها" نظرية خاصة في مقاوالت األشغال العامة تفترض  تم

صعوبات مادية ال يستطيع املتعاقدين توقعها ترمي بأعباء خطيرة وغير طبيعية على عاتق املقاول، 

ن كامل مثل مواجهة طبقات مائية غير متوقعة في حفر نفق وحق التعويض معترف به للمقاول ع

 . (42)الضرر"

الصعيد القضائي عرفت املحكمة اإلدارية العليا املصرية هذه النظرية بقولها "إن مقتض ى  وعلى

هذه النظرية حسبما استقر عليه قضاء هذه املحكمة أنه عند تنفيذ العقد اإلداري وبخاصة عقود 

العقد وتقديرهما عند  رفياألشغال العامة قد تطرأ صعوبات مادية استثنائية لم تدخل في حساب ط

التعاقد....وبالتالي يكون من الثابت من األوراق أن هناك صعوبات مادية لم تكن متوقعة لدى طرفي 

إلى املطعون ضده خارج  بإسنادهاالعقد قد صادفت تنفيذ األعمال اإلضافية التي قامت اإلدارة 

رض وأنه ما كان بإمكان طرفي العقد نطاق العقد وأن تلك الصعوبات غير عادية ترجع إلى طبيعة األ 

توقعها وهو ما يفيد توافر شروط انطباق نظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة بما يتعين معه 

 .(43)تعويض املقاول بزيادة األسعار املتفق عليها في العقد ال تسري إال على االعمال العادية املتوقعة"

 للطبيعة املادية للصعوبات التي ت
ً
واجهها نظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة، فإن ونظرا

 في عقود األشغال العامة، ففي هذه العقود قد يصادف املتعاقد 
ً
مجال تطبيقها يكون اكثر شيوعا

صلبة في موقع  خور صعوبات يترتب عليها زيادة التزامات املتعاقد كعدم استقرار التربة أو وجود ص

موقع العمل أو غزارة املياه الجوفية وغيرها من الظروف  التنفيذ أو حدوث فيضانات تؤثر على

 . (44)الطبيعية األخرى 

ال كانت هذه النظرية تتعلق بشكل كبير في عقود األشغال العامة إال أنه من حيث األصل  وإن

ما يمنع تطبيقها في كافة العقود اإلدارية إذا توافرت شروطها، وهذا ما أكدته احكام القضاء  يوجد

ي املصرية حيث قضت في كثير منها أن املجال الرحب لهذه النظرية هي عقود األشغال العامة اإلدار 

 . (42) إال أنها لم تقتصرها على هذه العقود دون غيرها
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 الثاني: شروط تطبيق نظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة  الفرع

يتطلب تطبيق نظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة مواجهة املتعاقد أثناء تنفيذه العقد   

 –صعوبات مادية 
ً
ما ترجع إلى الظواهر الطبيعية، كوجود طبقات غزيرة من املياه تحتاج إلى  -غالبا

نفقات مرهقة لسحبها أو تجفيفها، أو ظهور طبقات صخرية كبيرة، وقد اعتبر مجلس الدولة 

 .(46)فرنس ي عدم ثبات التربة حدث غير متوقع ومن قبيل الصعوبات غير املتوقعةال

أشارت إلى هذا الشرط محكمة القضاء اإلداري املصرية عندما قضت "إن املتعاقد على  كما 

قد صادف طبقات صخرية ال يجدي في ثقبها ما بين يدي املقاول من  االرتوازيةحفر احدى اآلبار 

  .(44)آالت حديثة ال يمكنه الحصول عليها"وتحتاج إلى  اتأدو 

 إلى الظواهر الطبيع وال 
ً
فقد يكون مصدرها  ية،ترجع الصعوبات املادية غير املتوقعة دائما

فعل الغير كوجود قناة خاصة بجوار موقع العمل لم تظهر في مواصفات العقد، أو ترميم املتعاقد 

لطريق مجاور ملوقع تنفيذ العقد لحاجته املاسة إليه في الوصول إلى مكان محل العقد، ويجب أن ال 

وغير متوقعة من جهة  ئيةناتحدث الصعوبات املادية بفعل أحد املتعاقدين من جهة وأن تكون استث

فإذا كانت هذه الصعوبات من عمل اإلدارة فالبد من الرجوع إلى نظرية عمل األمير للتعويض،  خرى،أ

 .(48)وإذا كانت بفعل املتعاقد يتحمل وحده املسؤولية

تكون الصعوبات غير املادية غير متوقعة من قبل املتعاقد عند ابرام العقد، أو لم  أن يجبو 

سعه توقعها بحيث تكون له مفاجئة لحظة البدء بالتنفيذ، أما إذا كانت هذه الصعوبات يكن بو 

 لتطبيق هذه  قتوقعها فال يستح املتعاقدمتوقعة أو كان بإمكان 
ً
التعويض وال يكون هناك مجاال

 .(49)النظرية لتخلف أحد شروطها

طبيعة األرض ملعرفة على املتعاقد أن يبذل كل جهد ممكن لإلحاطة بظروف العقد و  فاألصل

التي يمكن أن تواجهه أثناء تنفيذ العقد اإلداري، فيتطلب منه إجراء  اديةكافة الصعوبات امل

 . (20)الفحوصات واالختبارات وأن يتحرى عن كافة األمور اللصيقة بمحل العقد

في تنفيذ العقد، فإن القضاء  ههالصعوبات التي قد تواج عنقصر املتعاقد في البحث  فإذا

اإلداري في فرنسا ومصر يرفضان التعويض في هذه الحالة ألن املتعاقد أهمل في البحث على الرغم 

 . (21)أنه كان في وسعه التوصل إليها

ذات طابع استثنائي وغير عادي، بمعنى أنها غير مألوفة، في حين أنها  صعوباتأن تكون ال ويجب

مجال إلعمال نظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة، ومسألة تحديد الصعوبات لو كانت مألوفة فال 

 ملا 
ً
ذات الطابع االستثنائي من عدمه تخضع لتقدير قاض ي املوضوع يقدر كل حالة على حدى استنادا

 .(22)يقدمه املتعاقد من بينات لغايات اإلثبات
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 لنظرية الصعوبات أكد على هذا الشرط مجلس الدولة الفرنس ي لغايات الت وقد
ً
عويض وفقا

 من املتعاقد
ً
 ومقدرا

ً
وهو ما  ،( 23)املادية غير املتوقعة، فيجب أن تكون املخاطر تتجاوز ما كان متوقعا

 العاديةأكدت عليه محكمة القضاء اإلداري املصرية في حكم لها "ومن حيث أن شرط الصعوبة غير 

تي تعرض في مجال التطبيق، وهو في مجال خصوصية ال الحاالت الفأو االستثنائية يختلف تحققه باخت

املنازعة الحالية ال يتوافر ملجرد أن الطبقة التي صادفها املدعي )وهو يتولى تطهير ترعة( كانت ذات صالبة 

، بأن تكون ملساحات واسعة أو بنسبة 
ً
 غير عادي أيضا

ً
غير عادية، بل يجب أن تكون الطبقة امتدادا

املراد من اعتبار الصعوبة غبر عادية أو  قة محل العقد. وبهذا وحده يتحقكبيرة من مجموعة املنطق

 .(24)استثنائية، ألنه يدل على طبيعة أصلية في التربة ذاتها..."

كانت كذلك فإنه هو من يتحمل  فلو أن ال تعود هذه الصعوبات إلى فعل أحد طرفي العقد ويجب

 
ً
آثار ذلك لوحده، ولو كانت نتيجة لعمل مشترك بينهما فتوزع األعباء على الطرفين املتعاقدين كال

 . (22)مساهمته في إحداث هذه الصعوبات ربقد

 
ً
  يجب فإنه وأخيرا

ً
أن يكون تنفيذ التزامات املتعاقد بسبب الصعوبات املادية غير املتوقعة مرهقا

ألن يصبح تنفيذ  اإلرهاق جةحيث تلقى على عاتقه أعباء مالية وتكلفة كبيرة، على أن ال تصل در له، ب

 وإال طبقت نظرية القوة القاهرة، بل يكفي حدوث اختالل في التوازن املالي للعقد بأن 
ً
العقد مستحيال

 . (26)يترتب على التنفيذ نفقات تتجاوز األسعار املتفق عليها في العقد

ط لتطبيق هذه النظرية قلب اقتصاديات العقد كما هو الحال في نظرية الظروف يشتر  وال

 باملتعاقد في صورة 
ً
الطارئة، بل يكفي أن تكون الصعوبات استثنائية وغير عادية وألحقت ضررا

املتعاقد تجعل  يواجهاارتفاع تكاليف العمل إذ يكفي بتطبيق هذه النظرية أن تكون الصعوبات التي 

 بما يؤثر على التوازن املالي للعقدتنفيذ العق
ً
 . (  24)د مرهقا

 للتعويض لنظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة نونيالثالث: األساس القا الفرع

يمنح  حيث ،املتوقعةالصعوبات املادية غير  ةالفقه حول األساس القانوني لنظري اختلف

 على الرغم من عدم توافر خطأ من جانب اإلدارة إلى عدة اتجاهات.
ً
 املتعاقد تعويضا

جانب من الفقه إلى اعتبار أساس النظرية هي النية املشتركة للطرفين املتعاقدين وأن  فذهب

ير األساس املتفق عليه في العقد إنما يقصد به مواجهة التنفيذ في الظروف العادية، أما الصعوبات غ

تخطر على بال الطرفين فتفترض أنها لم تكن محل تقديرهما وقت االتفاق على  لماملتوقعة والتي 

وقد تبنى مجلس الدولة  ،Jéze (28 )السعر املحدد في العقد ومن هؤالء الفقهاء الفقيه الفرنس ي 

 .(29)الفرنس ي فكرة النية املشتركة للطرفين املتعاقدين في بعض احكامه
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انتقاد هذه الفكرة على أساس أن الصعوبات املادية غير املتوقعة التي تجاوزت توقع  وتم

أن تكون هي النية املشتركة لهم ثم تعويض املتعاقد عن هذه الصعوبات  بالضرورةاالطراف ال تعني 

 للتعويض عن الصعوبات 
ً
 لها، لذا فإن النية املشتركة للطرفين املتعاقدين ال تصلح أساسا

ً
وفقا

 ملادية غير املتوقعة. ا

آخر من الفقه إلى تأسيس هذه النظرية على فكرة املسؤولية التقصيرية لإلدارة،  جانب وذهب

 .(60)حيث يرى وجود صلة بين الصعوبات املادية غير املتوقعة وعمل أو خطأ اإلدارة

الصعوبات التعويض على هذه الفكرة منتقد وال يتفق مع واقع  تأسيسانتقاد هذه الفكرة ف وتم

املادية غير املتوقعة التي يجب أن تكون أجنبية عن إرادة الطرفين، كما أنه إذا كان مرجع هذه 

الصعوبات خطأ اإلدارة، فإن اإلدارة تسأل في هذه الحالة على أساس قواعد املسؤولية التقصيرية 

 . (61)وليس على أساس الصعوبات املادية غير املتوقعة

العدالة ومبدأ التعاون املتبادل  اعتباراتقه إلى تأسيس التعويض على جانب ثالث من الف وذهب

بين اإلدارة واملتعاقد، فالعقد اإلداري هو وثيق الصلة باملرفق العام، لذا فاملتعاقد يساعد اإلدارة 

ويعاونها في تسيير املرفق العام، وهذا التعاون يستدعي استمرار املتعاقد في تنفيذ التزاماته بصفة 

 . (62)اإلدارة بدفع قيمة كل األعمال التي قام بها عدهمة، ومن جانب آخر تسادائ

 باعتبار أن فكرة العدالة هي فكرة فضفاضة  
ً
ورغم وجاهة هذه الفكرة إال أنه تم انتقادها أيضا

وغير محددة، فهي يمكن ان تفسر التعويض وال يمكن أن تبرره، حيث انها أساس عام لتبرير حق 

 . (  63)صعوبات مادية غير متوقعة يوجههاإلدارة عندما  انبيحصل على تعويض من جاملتعاقد أن 

والطبيعة الذاتية للعقود اإلدارية، حيث تتطلب  دالةالرأي الرابع فقد ذهب إلى فكرة الع أما

العقود اإلدارية التعاون والتساند بين أطراف العقد، حيث أن هذا الرأي هو رأي الفقه الغالب، ألنه 

ال بل يستوجب  عة،ليس من العدالة ترك املتعاقد وشأنه عندما تصادفه صعوبات مادية غير متوق

 . (64)عاممساندته ومعاونته لتسيير املرفق ال

 لهذه النظرية يستند إلى فكرة العدالة  ونحن
ً
 حيث  أن التعويض وفقا

ً
الرأي الثالث والرابع معا

بين أطراف العقد، فالعقد اإلداري يهدف إلى  اون اإلدارية وفكرة التع عقودوالطبيعة الذاتية لل

املتعاقد يعتبر مساعد تحقيق املصلحة العامة وضمان سير املرفق العام بانتظام واطراد، وباعتبار 

في إدارة املرفق العام،  االستمرارومعاون لإلدارة فإن من حقوقه إعادة التوازن املالي لكي يستطيع 

اإلدارة بحرفية العقد اإلداري واألسعار املحددة في بنوده، فيجب وقوف  التزاموليس من باب العدالة 

اإلدارة إلى جانب املتعاقد عندما يواجه صعوبات مادية لم تكن بالحسبان عند ابرام العقد، لذا نجد 
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 للتعويض عن نظرية 
ً
أن األساس هو أساس مزدوج يجمع ما بين الفكرتين باعتبارهما أساسا

 غير املتوقعة. املادية  تالصعوبا

 الثاني : آثار نظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة املطلب

تطبيق هذه النظرية فإن املتعاقد يجب أن يستمر في تنفيذ العقد لضمان  شروط توافرت إذا 

 عن األضرار التي لقت به 
ً
 كامال

ً
سير املرفق العام بانتظام واطراد، ولكن في املقابل يستحق تعويضا

 .تذه الصعوبامن جراء ه

من جانب أول يجب على املتعاقد مع اإلدارة أن يستمر في تنفيذ التزاماته العقدية على الرغم من 

وجود صعوبات مادية تعترض تنفيذ العقد، فنظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة شأنها شأن 

زاماته التعاقدية نظرية الظروف الطارئة ونظرية فعل األمير فال يتحلل املتعاقد من تنفيذ الت

 . (62)جرائها

مع الجهات اإلدارية يهدف معاونتها لغايات تحقيق الصالح العام، فالعقد اإلداري  واملتعاقد

في تقديم خدماته  اماستمرار املرفق الع ضمانعلى املصلحة الخاصة ل امةيهدف تغليب املصلحة الع

في تنفيذ العقد ما دام في استطاعته ذلك، فال يحق له  االستمرارلألفراد، لذا يتعين على املتعاقد 

التهرب من تنفيذ العقد، ويحق له املطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقت به جراء هذه 

 الصعوبات.

يترتب على وجود الصعوبات املادية إعفاء املتعاقد من غرامة التأخير إذا تعدى املتعاقد  وقد

من تنفيذ بنود العقد وذلك بقدر الفترة الزمنية التي واجه فيها  لالنتهاءرة الفترة الزمنية للعقد واملقر 

 . (66)املتعاقد تلك الصعوبات املادية

التعاقدية من جانب املتعاقد مع اإلدارة أثناء وجود الصعوبات  االلتزامات تنفيذ فإن وباملقابل

ى خسائر مالية كبيرة يتحملها املتعاقد املادية غير املتوقعة يجعل التنفيذ شديد اإلرهاق، وقد يؤدي إل

 وذلك 
ً
وتتجاوز الخسائر العادية املتوقعة، مما يجعل حقه باملطالبة بالتعويض أصبح مستحقا

 . (64)إلعادة التوازن املالي بين طرفي العقد اإلداري 

أشارت أحكام مجلس الدولة الفرنس ي في األخذ بقاعدة التعويض الكامل عند توافر شروط  وقد

 للسعر املتفق  ،( 68)قعةبيق نظرية الصعوبات املادية غير املتو تط
ً
ويتم حساب التعويض الكامل وفقا

 . (69)به في تقدير التعويض لالهتداءعليه في العقد 

مصر أخذت محكمة القضاء اإلداري بمبدأ التعويض الكامل للمتعاقد مع اإلدارة ملواجهة  وفي

واجهته حيث قضت أنه "..والتعويض هنا ال يتمثل في معاونة  الصعوبات املادية غير املتوقعة التي
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 عن جميع األضرار التي  تمنحهامالية جزئية 
ً
 كامال

ً
جهة اإلدارة للمتعاقد معها، بل يكون تعويضا

 .  ( 40)يتحملها املقاول بدفع مبلغ إضافي له على األسعار املتفق عليها"

كان القضاء قد استقر على أن التعويض الذي يستحقه املتعاقد عند تحقق شروط هذه  وإذا

، إال أنه يخصم من هذا التعويض الخسائر التي تسبب بها املتعاقد ذاته 
ً
 كامال

ً
النظرية هو تعويضا

 كإهماله في دراسة التربة واملكان الذي سينفذ عليه العقد بالرغم من قيام اإلدارة بتزويده بكافة

املعلومات، ويأخذ القاض ي اإلداري عند تقدير التعويض كافة الظروف واملالبسات التي أحاطت 

 .( 41)بالعقد اإلداري 

 الثالث : موقف القانون األردني من نظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة املطلب

ينعقد للقضاء  ال دنفيما سبق إلى أن االختصاص في منازعات العقود اإلدارية في األر  أشرنا لقد

قد حددت بشكل  2014 سنةل 24( من قانون القضاء اإلداري األردني رقم 2اإلداري، إذ أن املادة )

صريح وحصري اختصاصاتها ولم يكن من بينها العقود اإلدارية، ولذلك تبقى العقود اإلدارية 

إلى اختالف في  ومنازعاتها خاضعة للقضاء النظامي، دون األخذ بخصوصية هذه العقود التي تؤدي

املرافق العامة، وما  بأحداملراكز القانونية لطرفي العقد، وما يتخلف عن ذلك من ارتباط للعقد 

فإنها تختلف عن تلك  -ابتكرها القضاء اإلداري في الغالب –يرتبط بهذه العقود من نظريات إدارية 

 .العقود املدنية التي يختص بها القضاء العادي

حدود ما يعلم الباحث فإن التشريعات األردنية لم تتطرق لهذه النظرية باستثناء عقد املقاولة  وفي

 The)باملقاول ) من الفصل الرابع الخاص 4/12املوحدة للمشاريع االنشائية حيث نصت في املادة 

contractor "على أنه "االوضاع املادية غير املنظورةUnforeseeable Physical Conditions يقصد ,"

بمصطلح "االوضاع املادية": االوضاع املادية الطبيعية والعوائق االصطناعية وغيرها من العوائق 

املقاول في املوقع عند تنفيذ االشغال، بما فيها األوضاع تحت  يواجهاالطبيعية وامللوثات التي قد 

 السطحية والهيدرولوجية، ولكنها ال تشمل األحوال املناخية.

 مادية معاكسة والتي ُيعتبر انها كانت غير منظورة، فإنه يتعين عليه  فاذا
ً
واجه املقاول اوضاعا

، وعلى أن يتضمن االشعار وصفا لها وبيان 
ً
أن يشعر املهندس بها في اقرب فرصة ممكنة عمليا

لتي االسباب التي حدت به العتبارها كذلك، حتى يتمكن املهندس من معاينتها والتحقق من االسباب ا

 املقاول الى كونها غير منظورة. يعزوها

 االحتياطات املعقولة واملناسبة تجاه هذه "  كما
ً
يتعين على املقاول مواصلة تنفيذ االشغال، متخذا

االوضاع املادية "، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها املهندس بخصوصها، اما اذا شكّل أي من هذه 

 تغييري
ً
 )امرا

ً
(، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام الفصل )الثالث عشر( بشأنها. التعليمات تغييرا

ً
 ا
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 ذلكواجه املقاول مثل هذه االوضاع املادية غير املنظورة، والى املدى الذي يمكن اعتبارها ك اذا

 في مدة االنجاز و/او كلفة ما بسببها، فانه يكون  بإرسالوقام 
ً
إشعار بشأنها الى املهندس، وتكبد تأخرا

 مع مراعاة احكام املادة )
ً
 -(، ملا يلي:20/1مستحقا

ذلك التأخر، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب  ببتمديد مدة االنجاز بس -أ

 (، و8/4احكام املادة )

 الى قيمة العقد. إلضافتهاهذه، أي كلفة ك -ب

 باملعاينة و/او التحري عن تلك " االوضاع  يقوم
ً
املهندس بعد استالمه االشعار املشار اليه سابقا

 باملادة )
ً
 ( باالتفاق عليها او اعداد التقديرات ملا يلي:3/2املادية "، ومن ثم يقوم عمال

 أي مدى يمكن اعتبارها كذلك، و ىرة، وال" غير منظو  اديةفيما اذا كانت تلك " االوضاع امل -1

 تقدير االمرين املوصوفين في البندين )أ، ب( اعاله، وذلك بالنظر الى ذلك املدى.  -2

ذلك، فانه يمكن للمهندس قبل االتفاق على التعويض املالي او تقديره كما هو منوه عنه في  ومع

ادية األخرى في أجزاء األشغال املماثلة )ان ( اعاله، ان يتحرى فيما اذا كانت األوضاع امل2الفقرة )

 )بصورة معقولة( عند تقدي
ً
املقاول لعرض املناقصة، وانه اذا تم  موجدت( افضل مما كان منظورا

( ان يقدر او يصل 3/2مواجهة مثل هذه األوضاع املواتية، يجوز للمهندس باتباع أسلوب املادة )

من قيمة   املواتية، والتي يمكن اعتبارها خصميات ضاعو باالتفاق على تخفيض الكلفة بسبب تلك األ 

العقد وشهادات الدفع، اال ان محصلة التعديالت الناتجة عن البند "ب" أعاله وهذه الخصميات، 

في أجزاء مماثلة من األشغال، يجب ان ال تؤدي الى  هاباعتبار كل األوضاع املادية التي تمت مواجهت

 تخفيض في قيمة العقد.

ان يعتبر أي إثبات يقدمه املقاول عن تلك االوضاع املادية، كما كان يتوقعها املقاول  للمهندس

 بمثل هذا إثبات".
ً
 عند تقديم عرض املناقصة، اال ان املهندس ال يكون ملزما

من خالل تحليل هذا النص أن املتعاقد مع اإلدارة بموجب هذا العقد قد يعترضه  ونجد

ما أطلق عليها هذا النص "االوضاع املادية غير املنظورة"، وذلك  صعوبات مادية غير متوقعة وهي

أثناء تنفيذ عقد املقاولة " عقد األشغال العامة"، ودون أن يتمكن من معرفتها قبل ابرام العقد، على 

 أن يستمر في تنفيذ العقد، فإنه يستحق تعويض
ً
 عن هذه الصعوبات التي واجهته. ا

 نظريةحاكم األردنية لم استطع العثور على أي حكم تحدث عن خالل البحث في قرارات امل ومن

الصعوبات املادية غبر املتوقعة، ولعل السبب في ذلك يعود إلى تفهم اإلدارة ملثل هذه الصعوبات التي 

قد تحدث، فتقوم على حل تلك اإلشكاليات والحيلولة دون عرضها على القضاء، كما أن اإلدارة قد 

لفض الخالفات املرتبطة بوجود صعوبات مادية غير متوقعة كتعيين مجلس تلجأ إلى وسائل أخرى 
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فض الخالفات أو بالتسوية الودية أو بالتحكيم، وتلك الوسائل تحول دون ظهور أحكام قضائية في 

 عنالعادية بمختلف درجاتها ولكن لم يتم الط كمهذا املجال، وقد توجد قضايا عرضت على املحا

 التمييز بقراراتها أمام محكمة

 : الخاتمة

أهم وسائل إعادة التوازن املالي    مطالبوعدة  مبحثينهذه الدراسة والتي تكونت من  ناقشت

بين طرفي الدعوى اإلدارية في هذا املجال في القانون املقارن وفي القانون االردني، وقد خلص الباحث 

 إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وعلى النحو التالي:

  النتائج

طارئة  اتتنفيذ العقد بالنسبة للمتعاقد مع اإلدارة قد تعترضه عقبات بسبب ظروف أو صعوب أن -1

مما يخل بالنتيجة بالتوازن املالي للعقد اإلداري ويوجب على القاض ي اإلداري مرة أخرى التدخل 

زن املالي ملصلحة الطرف األضعف وتطبيق العديد من النظريات التي يمكن أن تساهم في إعادة التوا

 .للعقد

أخذ القضاء اإلداري املقارن بالعديد من النظريات إلعادة التوازن املالي في العقود اإلدارية وكان   -3

لها دورا كبيرا في إعادة التوازن للعالقة القانونية بين املتقاض ي واإلدارة، كنظرية الظروف الطارئة 

 .املاديةونظرية الصعوبات 

توجد لها تطبيقات مقنعة وحقيقية في القانون األردني ألن القضاء العادي في  ال أن هذه النظريات -4 

مما يعيق  رية،االردن وليس القضاء اإلداري هو الذي ال زال يختص بالفصل في منازعات العقود اإلدا

 األخذ بالعديد من النظريات التي أخذ بها القضاء اإلداري املقارن، ومما يعيق بالنتيجة مسألة إعادة

 التوازن بين املتقاض ي واإلدارة.

في نطاق  ومتحقيق التوازن بين الخص فيعدم قيام القضاء اإلداري في االردن بالدور املأمول منه  -2

  قضاءال يزال ال حيثالعقود االدارية، 
ً
العادي هو املختص بالنظر في منازعات العقود االدارية خالفا

 
ً
بالقضاء االداري الفرنس ي واملصري والذي يختص بالنظر في  ملا هو موجود في القانون املقارن ممثال

 منازعات العقود االدارية. 

 : التوصيات

نوص ي بأن يكون القضاء اإلداري في األردن وبعد أن أصبح على درجتين هو القضاء املختص  -1

لى ذلك بالفصل في منازعات العقود اإلدارية بدال من القضاء العادي، ألنه باعتقادنا وكما دلت ع
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تجربتي القضاء االداري في كل من فرنسا ومصر هو األقدر على تطبيق النظريات التي يمكن أن 

 اإلدارية. لدعوى اإلدارية وبالنتيجة إعادة التوازن بين طرفي ا ودتساهم في إعادة التوازن املالي للعق

ملادية غير املتوقعة  من الصعوبات ا ونظرية ،نظرية الظروف الطارئة  إعادة النظر في واقع تطبيق -2

اإلدارية، ملا لهذه النظريات القانونية   العقود نظامخالل تقنينها في التشريعات اإلدارية التي تحكم 

 طرفي العقد االداري .  بين املاليمن ناحية اعادة التوازن  اهمية من

 تب  -3
ً
للتوصيات السابقة نجد ضرورة تبني القضاء االداري االردني لهذه النظريات حتى ومع عدم  عا

وجود نصوص قانونية تعالجها، ال سيما ان القضاء االداري هو قضاء انشائي اجتهادي خالف 

 القضاء املدني االسير للنصوص القانونية. 

 -: املراجع
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 وثالعتوم، ، أثر نظرية الظروف الطارئة على إعادة التوازن املالي  للعقد اإلداري، دراسة مقارنة، مجلة مؤتة لليح منصور  -3

 .2008( ، 4) 23، املجلد واإلنسانيةجتماعية والدراسات، سلسلة العلوم اال 

 
 
 : املراجع باللغة الفرنسية ثالثا

1-  christophe Lajoye, Droit des marchés publics, 2e édition, Gualino éditeur, EJA, paris,2005. 

2- Jean claude,  Ricci, Droit administratif général, Hachette Supérieur ,2007 
3- Martine Lombard  et Gilles Dumont, et Sirinelli,Jean,Droit Administratif, 10e édition,Dalloz, 2013. 
4- René Chapus, Droit administratif généal,Tome1,15e, edi, Montchrestien, 2001. 
5- christophe Lajoye, Droit des marchés publics, 2e édition, Gualino éditeur, EJA, paris,2005. 

 -:  الهوامش
املجلنننند  محمنننند البنننننان، أثننننر الظننننروف الطارئننننة فنننني تنفيننننذ العقنننند اإلداري، دراسننننة مقارنننننة، ، مجلننننة الرافنننندين للحقننننوق، حسننننن (1)

 .129ص ،2013(، 28)16
Jamil Sayah, Droit Administratif, Sans maison d'édition, (2004),p65 

 .114ص ،1994فودة، دروس في القانون اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة، رأفت (2)

رقنم  طعنهنا املضنمون ؛ انظنر فني ذات 2006- 2  - 9جلسنة  -ق.ع  46لسننة  3849اإلدارينة العلينا املصنرية، طعنن رقنم   املحكمنة (3)

 2001- 2- 8جلسة  -ق.ع   43لسنة  2922

إال أننه قند سنبق هنذا الحكنم  هنو أسناس نشنأة نظرينة الظنروف الطارئنة، 1916الفقنه الفرنسن ي قضنية غناز بنوردو لسننة  يعتبر (4)

بزينادة األسنعار بالنسنبة لعقند  تنم  1846شباط  2أحكام قضائية أخرى قض ى بها مجلس الدولة الفرنس ي، فحكم املجلس في 

أن ال يكون باإلمكنان توقنع مثنل  ينهفي ح املجلسالة الحرب، واشترط ابرامه مع اإلدارة بسبب الظروف الطارئة نتيجة قيام ح

، سنمح بموجبنه إجنراء تعنديل علنى 1840آذار عنام  13هذه الظروف عند إبنرام العقند، كمنا أصندر املجلنس حكًمنا آخنر بتناريخ 

ع حنننول نشنننأة نظرينننة شنننروط عقننند بسنننبب تعرضنننه الخنننتالل فننني التنننوازن املنننالي نتيجنننة قينننام الحنننرب الفرنسنننية األملانينننة، للتوسننن

الظنننروف الطارئنننة فننني فرنسنننا ومصنننر انظنننر: منصنننور العتنننوم، ، أثنننر نظرينننة الظنننروف الطارئنننة علنننى إعنننادة التنننوازن املنننالي  للعقننند 

( ، 4) 23، املجلننننننند واإلنسنننننننانيةاإلداري، دراسنننننننة مقارننننننننة، مجلنننننننة مؤتنننننننة لليحنننننننوث والدراسنننننننات، سلسنننننننلة العلنننننننوم االجتماعينننننننة 

بننننوردو انظننننر: مارسننننو لونننننغ وآخننننرون، القننننرارات الكبننننرى فنننني  إلنننننارةة الشننننركة العامننننة ؛ وللتوسننننع حننننول قضنننني12-11ص،2008

  وكذلك 204- 198، ص2009املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت، لى،الطبعة األو  القضاء اإلداري،
christophe Lajoye, Droit des marchés publics, 2e édition, Gualino éditeur, EJA, paris2005 , P181. 

العظننيم عبنند السننالم، أثننر الظننروف الطارئننة والصننعوبات املاديننة علننى تنفيننذ العقنند اإلداري، دون دار نشننر، دون طبعننة،  عبنند (2)

 .93-92ص ،1999

 .16أثر نظرية الظروف الطارئة على إعادة التوازن املالي للعقد اإلداري، مرجع سابق، ص العتوم، منصور  (6)

 .668. ص2011القاهرة: دار الفكر العربي،  للعقود اإلدارية، دراسة مقارنة، العامة الطماوي، األسس سليمان (4)

 .16أثر نظرية الظروف الطارئة على إعادة التوازن املالي للعقد اإلداري، مرجع سابق، ص العتوم، منصور  (8)

 .193محمد البنان، أثر الظروف الطارئة في تنفيذ العقد اإلداري، مرجع سابق، ص حسن (9)

عبنننننداملولى، الظنننننروف التننننني تطنننننرأ إثنننننناء تنفينننننذ العقننننند اإلداري، دراسنننننة مقارننننننة، رسنننننالة دكتنننننوراة، جامعنننننة عنننننين شنننننمس،  علننننني (10)

 .210 ،1991القاهة،

 .1993 -4 -4ق.ع جلسة  32لسنة  249الطعن رقم  اإلدارية العليا املصرية، املحكمة (11)
(12) René Chapus, Droit administratif généal,Tome1,15e, edi, Montchrestien, 2001 ,,p1212 

(13) C.E. 5 nov 1982, société propetrol,Rec,p381. 

 Chapus, Droit administratif généal,op,cit,p1213. Renéإليه لدى:  مشار
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 2001- 2-     8جلسة  -ق.ع   43لسنة        2922طعن رقم    اإلدارية العليا املصرية، املحكمة (14)

 .224ص ،2008القانونية، لإلصداراتاملركز القومي  لعامة في العقود اإلدارية، االسكندرية:األسس ا خليفة، العزيز عبد (12)
(16) C.E  20 jan 1978,société Routes et travaux publics,R,D,P,1978,P1485; C.E. 22 juillet 

1977,Truchet et ansini,Rec,p 890. 

 1223رقمننننا  لطعنننننان؛ وا1982 -11 -20ق.ع  جلسننننة  26لسنننننة  922و 843اإلداريننننة العليننننا املصننننرية، طعنننننان رقمننننا  املحكمننننة (14)

 .1993 -4 -4ق.ع جلسة  32لسنة  249؛ والطعن رقم 1984 -12 -18ق.ع  جلسة  24لسنة  1224و

 .9/6/1962، جلسة 2120اإلدارية العليا املصرية، الطعن رقم  املحكمة (18)

 .19أثر نظرية الظروف الطارئة على إعادة التوازن املالي للعقد اإلداري، مرجع سابق، ص ،العتوم  منصور  (19)

 .231ص ،2010(،القاهرة:  دار النهضة العربية،2سالمه بدر ،العقود اإلدارية وعقد البوت، )ط احمد (20)

 .18/2/1984ق.ع. جلسة  24لسنة  1223اإلدارية العليا املصرية، طعن رقم  املحكمة (21)

 .1994-11-22ق.ع جلسة  41لسنة   2084و 4669اإلدارية العليا املصرية،. طعن رقم  املحكمة (22)
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 .124بدون سنة نشر، مصر ، ص الجامعية،
(24) C.E 10 oct 1984 Ent cottin Jouneaux,R.D.P.1985,P223;C.E. 12 may 1982 Société des Travaux 

publics et batiments, R.D.P.1983,P237. 

(25) C.E 30mars 1916,Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux,préc. 
 إليه لدى  مشار

Martine Lombard  et Gilles Dumont, et Sirinelli,Jean,Droit Administratif, 10e édition,Dalloz, 2013,p291. 

 2001- 2-     8جلسة  -ق.ع   43لسنة        2922اإلدارية العليا املصرية، طعن رقم    املحكمة (26)
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 ". 32-2-402رقم امللف    - 1980 - 2 - 28تاريخ الفتوى 
(30) Jean Claude,  Ricci, Droit administratif général, Hachette Supérieur2007,p234. 

 .118ابق،صلقانون اإلداري، ، مرجع سفي ا دروس فوده، رأفت (31)
(32) C.E. 19 Février 1992,S.A, Dragages et Travaux publics,Rec,p183 

(33) C.E. 21  mars 1976,Départment des Hautes- pyrénées,Rec,p155. 

 .344. ، ص2002(،  دار النهضة العربية،القاهرة،2العقود اإلدارية، ،)ط نصار،جاد  جابر (34)

 .8/2/2003ق.ع. جلسة  43لسنة  2922اإلدارية العليا املصرية، الطعن رقم  املحكمة (32)

 .22أثر نظرية الظروف الطارئة على إعادة التوازن املالي للعقد اإلداري، مرجع سابق، ص العتوم، منصور  (36)

 .اإللكتروني، منشورات مركز عدالة 2002سنة  3109حقوق أردنية، قرار رقم  تمييز (34)

 .201-199أثر الظروف الطارئة في تنفيذ العقد اإلداري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص البنان،محمد  حسن (38)

 منشورات مركز عدالة االلكتروني. 28/11/1948تاريخ  1948/ 324حقوق أردنية، قرار رقم   تمييز (39)

 منشورات مركز عدالة االلكتروني.  10/4/1949تاريخ  1949/ 114حقوق أردنية، قرار رقم   تمييز (40)

 ،  منشورات مركز عدالة االلكتروني.2002/ 3234حقوق أردنية، قرار رقم   يزتمي (41)
(42) christophe Lajoye, Droit des marchés publics, 2e édition, Gualino éditeur, EJA, paris,2005,p179. 

 .30/12/1994ق.ع. جلسة تاريخ  39لسنة 264اإلدارية العليا املصرية، الطعن رقم  املحكمة (43)

 .234العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص فياألسس العامة  خليفة،، يزعبدالعز  (44)

 .126ص ،2012، دار الفكر الجامعي، اإلسكندريةغازي، التوازن املالي في العقود اإلدارية،  حليم هيثم (42)
(46) C.E. 13 mai 1987,Société Citra france,Rec,p 821. 
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 .23/12/1924القضاء اإلداري املصرية، حكمها الصادر تاريخ  محكمة (44)
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 .222عبداملولى، الظروف التي تطرأ إثناء تنفيذ العقد اإلداري، مرجع سابق، ص علي (61)

 .244ص(، 2004العقود اإلدارية، القاهرة، دار الهضة العربية، ) الشرقاوي، سعاد (62)

 224عبداملولى، الظروف التي تطرأ إثناء تنفيذ العقد اإلداري، مرجع سابق، ص علي (63)
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 .266العقود اإلدارية وعقد البوت، مرجع سابق،، ص سالمه بدر، احمد (41)
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 أسس االقتصاد اإلسالمي وأثرها على النشاط االقتصادي
The foundations of Islamic economics and its impact on economic activity 
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******* 

 :ملخص

لالقتصاد اإلسالمي أسسه ومنطلقاته التي تميزه عن غيره من االقتصادات، وقد تعّددت 

 خصائص أو أسس أو أصول. مبادئ أو مسميات هذه األسس عند الكتاب والباحثين من قواعد أو

هدفت هذا الدراسة إلى تحديد أسس االقتصاد اإلسالمي وقواعده املشتقة من مبادئ الشريعة 

 اإلسالمية وضوابطها ومقاصدها، كما سعت إلى دراسة أثر هذه األسس على النشاط االقتصادي.

كبير من الدراسات  عددولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث املنهج االستقرائي باالطالع على 

واألبحاث والنصوص ذات العالقة، ومن ثم اتبع الباحث املنهج التحليلي االستنباطي الستنتاج 

أصول االقتصاد اإلسالمي وأسسه، كذلك حاول الباحث دراسة أثر أسس االقتصاد اإلسالمي على 

 النشاط االقتصادي.

اإلسالمي كذلك استنتجت عددا  وخلصت الدراسة إلى تحديد عدد من األسس املهمة لالقتصاد

 على النشاط االقتصادي. آثارها من 

 : االقتصاد اإلسالمي، االقتصاد، املعامالت، الربا، النشاط االقتصادي.الكلمات املفتاحية

 

Abstract: 
Islamic economics has its foundations and principles that distinguish it from 

other economies, and the names of these foundations have varied among writers 

and researchers from rules, principles, characteristics, foundations, or origins. 

This study aimed to define the foundations of Islamic economics and its rules 

derived from the principles of Islamic Sharia. It also sought to study the impact of 

these foundations on economic activity. 
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To achieve the goals of the study, the researcher followed the inductive 

approach by looking at a large amount of studies, research and related texts, and 

then the researcher followed the deductive analytical approach to deduce the 

origins and foundations of Islamic economics. The researcher also tried to study 

the effect of the foundations of Islamic economics on economic activity. 

The study concluded that a number of important foundations of the Islamic 

economy were identified, and a number of effects on economic activity were also 

concluded. 

Keywords: Islamic economics, economics, transactions, usury, economic activity. 

 

 : املقدمة

تعنى بدراسة املشكلة االقتصادية والظواهر علم االقتصاد من العلوم االجتماعية التي 

 والكفاءة والتوزيع والنمو والرفاهية االقتصادية كما أنه يعنى بدراسة السلوك االقتصادي والندرة

تا االقتصادّية مثل للمواردواالستخدام األ 
ُ
 حة وغير ذلك من موضوعات...امل

أو  التي تنطلق من قناعات املجتمعولكل نظام اقتصادي منطلقاته املذهبية والفكرية وأحكامه 

الدينية أو االعتقادية التي تحدد فيما بعد نظمه  ءراال بحسب  الطبقة القيادية الحاكمة فيه؛

 وسياساته ومنهجه في حل املشكلة االقتصادية.

وملا كان االقتصاد اإلسالمي ينطلق من مبادئ وقواعد متوافقة مع الشريعة اإلسالمية فإن ثمة 

تميزه عن غيره من املذاهب االقتصادية والقناعات الفلسفية التي تنطلق منها  أسس وأصول 

 االقتصادات.

الدراسة إلى تحديد أسس االقتصاد اإلسالمي وقواعده املشتقة من مبادئ الشريعة  ههذ تسعى

 اإلسالمية وضوابطها ومقاصدها، كما سعت إلى دراسة أثر هذه األسس على النشاط االقتصادي.

 لدراسة:أهداف ا

 بيان أسس االقتصاد اإلسالمي وقواعده وأصوله.

 دراسة أثر أسس االقتصاد اإلسالمي على النشاط االقتصادي.

 :أسئلة الدراسة

 أهم أسس االقتصاد اإلسالمي وقواعده وأصوله؟ ما

 أثر أسس االقتصاد اإلسالمي على النشاط االقتصادي؟ ما

 فرضيات الدراسة:

 ه عن غيره من االقتصادات.ميز وقواعد تلالقتصاد اإلسالمي أسس 

 أثر  إيجابي على النشاط االقتصادي في املجتمع.أسس وقواعد ذات قتصاد اإلسالمي لال
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 منهج الدراسة:

ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث املنهج االستقرائي باالطالع على كم كبير من الدراسات 

لباحث املنهج التحليلي االستنباطي الستنتاج واألبحاث والنصوص ذات العالقة، ومن ثم اتبع ا

أصول االقتصاد اإلسالمي وأسسه، كذلك حاول الباحث دراسة أثر أسس االقتصاد اإلسالمي على 

 النشاط االقتصادي.

 املبحث األول: مفهوم االقتصاد اإلسالمي:

باملوضوع في هذا املبحث تحدد الدراسة بعض املفاهيم االقتصادية األساسية ذات الصلة 

كمفهوم الفكر االقتصادي واملذهب االقتصادي والتحليل االقتصادي والقوانين االقتصادية ومن 

 ثم مفهوم االقتصاد اإلسالمي.

  مفاهيم اقتصادية:املطلب األول: 

الفكر االقتصادي ألي نظام اقتصادي يتضمن عددا من العناصر أهمها املذهب االقتصادي 

نحو مسار وهو يتعلق بتقديرات وأفكار  ذات مرجعية دينية أو فكرية أو فلسفية لتوجيه االقتصاد 

تفسيرا للكشف عن األسباب  فهو التحليل االقتصادي؛ الذي يتضمن ، أما العنصر الثانيمرغوب

، والعنصر الثالث متعلق بالقوانين بتقديم تعليل منطقي لها من وراء الظواهر والسلوكالتي تك

تمثل تعميما وفق شروط لتحققه، أما ل االقتصادي االقتصادية التي توصف اتجاه السلوك

العنصر  الرابع فهو متعلق بالسياسة االقتصادية من إجراءات تتخذها السلطات لتحقيق األهداف 

 املرغوبة.

 1ا يأتي بيان  لهذه العناصر التي يتشكل منها الفكر االقتصادي: فيم

يقصد به مجموعة من التقديرات الحكمية التي تهدف إلى توجيه  حيث االقتصادي:* املذهب 

ترجيحات معينة تستند إلى عبارات دينية أو  بحسبالحياة االقتصادية للوجهة املرغوبة أو املرضية 

نظام اقتصادي يتشكل من عدد من األفكار والراء التي تسعى لتوجيه ؛ فكل فلسفية أو أخالقية

 النشاط االقتصادي بحسب الفكر الذي يعتنقه النظام االقتصادي.

فهو  ؛االقتصادية والظواهر: يتمثل بكل املحاوالت التفسيرية للسلوك االقتصادي* التحليل 

لوك، ويسعى إلى رصد العالقات بين يسعى إلى الكشف عن األسباب التي تكمن وراء الظواهر والس

 املتغيرات االقتصادية؛ فالتعليل هو جوهر التحليل االقتصادي.
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ويعد التحليل االقتصادي أحد الركائز املهمة التي يستند إليها االقتصاديون لرصد العالقات بين 

 ن األسباب.املتغيرات االقتصادية ودراسة الظواهر االقتصادية ومن ثم إبداء الرأي للتحليل وبي

هي تعميمات مشروطة تصف االتجاهات العامة للسلوك أو لردود  االقتصادية: القوانين* 

 الفعل مثل قانون الطلب.

فالقانون صياغة عامة وإطالق حكم إال أنه مشروط بتحقيق عوامل معينة، وهو يعطي 

لبناء دراساتهم عليها توصيف التجاه السلوك لقضية اقتصادية ما، وُيعين هذا التوصيف الباحثين 

 ولتطوير نظرياتهم وأعمالهم االقتصادية.

 السلطةاالقتصادية: فهي مجموعة من اإلجراءات والوسائل التي تعتمدها  السياسة* أّما 

االقتصادية لتحقيق األهداف املرغوبة، مثل: فرض ضرائب جمركية على الواردات لتشجيع 

 املنتجات الوطنية.

لى سياسات اقتصادية اعتمادا على مذهبها االقتصادي تارة وتبعا وعادة ما تتجه الدول إ

لقناعاتها االقتصادية  تارة أخرى، وتتبع الدول هذه السياسات واإلجراءات لتحقيق أهدافها 

 االقتصادية املستقاة من تحليل الوضع القائم في الدولة.

 علم االقتصاد اإلسالمي: املطلب الثاني:

ه علم يبحث في األحكام الشرعية والحلول اإلسالمية للموضوعات اإلسال  االقتصادُيعّرف 
ّ
مي بأن

واملستجدات واملشكالت االقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى يدرس النظريات والقوانين 

ه من أجل استخدام 
ّ
االقتصادية في ضوء التعاليم والقيم اإلسالمية، ويعمل على توظيف ذلك كل

وتوزيع املنتجات بأعلى درجات العدالة، بما يؤّدي إلى تحقيق أعلى املوارد بأعلى درجات الكفاءة، 

 2درجات التنمية والرفاهة، واألمن واالستقرار.

واالقتصاد اإلسالمي ُيعنى بدراسة النشاط االقتصادي )استهالك، إنتاج، توزيع، تبادل(، وما 

االقتصادي في اإلسالم، ينشأ عن هذا النشاط من ظواهر وعالقات، في ضوء أحكام املذهب 

 3.ومنظومته القيمية

مه؛ وفًقا ألصول اإلسالم ومبادئه 
ّ
ه ما يوّجه النشاط االقتصادي وينظ

ّ
كما عّرف بأن

 4.االقتصادية

ولالقتصاد اإلسالمي أصول ومبادئ تختلف عن االقتصادات األخرى، الختالف املرجعية 

ئه وأصوله من الشريعة اإلسالمية بما تتضمنه املذهبية لكل منها؛ فاالقتصاد اإلسالمي يستمد مباد

من القرآن الكريم والسنة النبوية ومقاصد وأحكام الشريعة، كذلك ما أثر من تطبيقات عملية في 
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عهد الخلفاء الراشدين وما اجتهد به علماء األمة استمدادا مما فهموه من مبادئ الشريعة 

 ومقاصدها وقواعدها األصيلة.

بين االقتصاد اإلسالمي وبين غيره من األنظمة االقتصادية خاصة فيما  بيد أن ثمة مشتركات

يتعلق بالجوانب الفنية فقد يستخدما كالهما نفس أدوات التحليل االقتصادي واستخدام 

االشتقاقات الرياضية والتحليالت اإلحصائية والحسابات الرياضية واملنحنيات كما قد يستخدما 

 يها من مناهج استقرائية وتحليلية واستنباطية وغيرها من املناهج.املناهج العلمية املتعارف عل

وليس هناك ما يمنع من االستفادة مما قرره كّتاب علم االقتصاد من نظريات اقتصادية  

متعلقة باالستهالك واإلنتاج والنمو والتوزيع وغيرها إال أن ثمة تحفظات وأخرى إضافات أو 

اد اإلسالمي بما يتناسب مع أصوله ومبادئه، وقد يناقش تقييمات قد تستدرك من قبل االقتص

االقتصاديون اإلسالميون بعض األفكار الفنية أو األمور املذهبية استفادة من بعضها أو دراسة 

 منطلقاتها أو نقدا لها .

وبالـتأكيد فإن ثمة مقاربات أخرى متعلقة باألهداف االقتصادية؛ فأي اقتصاد مهما كان مذهبه 

غي تحقيق استقرار نقدي ومالي وتحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي ملجتمعه كذلك وفكره يب

وغيرها  والنمو االقتصادي ،والعدالة التوزيعية ،والكفاءة التخصصية ،الكفاءة اإلنتاجيةتحقيق 

من أهداف، وعلى الرغم من هذا التشابه املعلن باألهداف إال أن إفرازات املذاهب االقتصادية 

والفكر االقتصادي ستؤدي إلى اختالفات في السياسات االقتصادية وسبل املعالجات لهذه النظم 

 االقتصادية.

 أصول وأسس االقتصاد اإلسالمي: املبحث الثاني:

ّتاب؛ لتوضيح أسس االقتصاد اإلسالمي وتشكيل بنائه تكثر التقسيمات 
ُ
األكاديمية عند الك

بمسميات متعددة بالحديث عن خصائص أو مبادئ أو أسس أو أركان أو قواعد أو أصول أو 

ا متعددة منها: مذهبية أو نظم أو أصول أو سياسات أو 
ً
هياكل، وقد يطلق بعضهم عليها أوصاف

ة، بيد أّن الكاتب قام بجمعها في بوتقة واحدة هدفها توضيح األسس أحكام ثابتة أو متغيرة أو مرن

 العامة لالقتصاد اإلسالمي وأصوله ومبادئه وخصائصه:

 ربانية املصدر:املطلب االول: 

َماَواٰت  إّن هللا عّز  ٰ َما ٰفي السَّ
ه

ا لقوله تعالى: "ّلِٰل
ً
وجل هو املالك الحقيقي لهذا الكون مصداق

َحٰميُد" )لقمان/
أ
ٰنيُّ ال

َ
غ
أ
ٰضۚ  ٰإنَّ هللا ُهَو ال رأ

َ أ
(، وملكية اإلنسان لألشياء يد أمانة، وملكية غير 62َواأل

ٰ وهو املالك الحقيقي له.
ه

ه ّلِٰل
ّ
 حقيقية فالكون كل
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ر هللا
ّ
ا ٰفي وقد سخ م مَّ

ُ
ك
َ
َر ل نَّ هللا َسخَّ

َ
َر أ

َ
مأ ت

َ
ل
َ
 هذا الكون وما فيه ملنفعة الّناس، قال هللا تعالى: "أ

ٰنٰهۗ  إٰ 
أ
 ٰبٰإذ

َّ
ٰض ٰإال رأ

َ أ
ى األ

َ
َع َعل

َ
ق
َ
ن ت

َ
َماَء أ ٰسُك السَّ ٰرٰه َوُيمأ مأ

َ
ٰر ٰبأ َبحأ

أ
ٰري ٰفي ال جأ

َ
َك ت

أ
ُفل

أ
ٰض َوال رأ

َ أ
اٰس األ نَّ هللا ٰبالنَّ

 
ٌ
َرُءوف

َ
ٰحيم". )الزخرف/ ل  (26رَّ

ه سبحانه قد أعطى له حق 
ّ
ر هذا الكون ملنفعة اإلنسان فإن

ّ
واذا كان هللا عّز وجّل قد سخ

اته، لكن ضمن قيود مزاولة النشاط االقتصادي الذي يتناسب مع شخصيته وينسجم مع قناع

 الّناس وتمنع تعارض املصالح. معيشةوشروط تنظم 

ألرض عبادة بحيث يأخذ املرء األجر ما دام أنه قد قام بعمله بنية وجعل اإلسالم العمل وإعمار ا

 صالحة وبالكيفية التي شرعها هللا.

َنا  َسمأ
َ
ُن ق حأ

َ
َك ۚ ن َمَت َرّبٰ ٰسُموَن َرحأ

ُهمأ َيقأ
َ
واإلسالم أقّر التفاوت في الرزق بين الناس، يقول تعالى: "أ

َيا ۚ
أ
ن َحَياٰة الدُّ

أ
َتُهمأ ٰفي ال

َ
ٰعيش َنُهم مَّ اۗ   َبيأ ٰريًّ

أ
ًضا ُسخ ُضُهم َبعأ  َبعأ

َ
ٰخذ َيتَّ ٰ

ّ
ٍض َدَرَجاٍت ل َق َبعأ وأ

َ
َضُهمأ ف َنا َبعأ عأ

َ
َوَرف

َمُعوَن")الزخرف/  ا َيجأ مَّ ٌر ّمٰ
يأ
َ
َك خ َمُت َرّبٰ  ( .26َوَرحأ

فأصول االقتصاد اإلسالمي ومبادؤه مشتقة من التشريع الرباني؛ لذا فإّن األحكام املتعلقة 

 تكون ضمن القواعد والضوابط الشرعية، وملا كان املسلم ليس املالك الحقيقيباملعامالت يجب أن 

ملا بين يديه من مال فإنه محاسب من هللا ومراقب منه سبحانه سواء بطرق اكتسابه  وهو مستخلف

 أو إنفاقه.

وبإيمان املرء بربانية املصدر ويقينه بذلك فإن ثمة تأثيرات إيجابية في سلوكه بيعا وشراء 

اجا واستهالكا؛ حيث ستكون للتوجيهات واألحكام الشرعية الغلبة في كافة شأنه وأمره وهذا ما وإنت

سيضبط النشاط االقتصادي بقيود وضوابط ترفع األداء وتدفع السوق إلى مثالية إيجابية في جميع 

 نواحيه.

 الواقعية:املطلب الثاني: 

ينظر إلى الواقع العملي الذي يتفق مع االقتصاد اإلسالمي واقعي في مبادئه ومنهجه وأحكامه: 

طبائع الناس ويراعي دوافعهم وحاجاتهم ومشكالتهم؛ ال يجنح إلى خيال وأوهام وال ينزل إلى درك ال 

يتفق مع البشرية التي كرمها ربنا عّز وجل، فهذا واقع الناس: اختالفهم في الرزق والجاه ليتخذ 

رون في قضاء حوائجهم.
ّ
 5بعضهم أعوانا ُيسخ

وواقعيته تفرض إيجاد حلول ملشاكل الناس االقتصادية في الوقت نفسه الذي تؤكد فيه على 

وجود التفاوت في الرزق، وحب اإلنسان للمال، وطبيعته بحب التملك واالستئثار بالخير وتمنيه، 

اد الشهوات، وامليل نحو الراحة وغيرها من الطباع البشرية املرتبطة باملال؛ بيد أّن االقتص وحّب 

 اإلسالمي يعترف بها ويحاول تهذيبها بمنظومة واقعية أخالقية واقتصادية متكاملة.
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وواقعية االقتصاد اإلسالمي تضبط إيقاع النشاط االقتصادي باالهتمام بالسلع والخدمات 

ترفض  يرجى منها نفعا، كما أن واقعيته األساسية وواقعيته كذلك تعني رفض البيوع الوهمية التي ال

بات واملقامرات بأسواق املال، كما أن واقعيته تعزز من أولويات املجتمع االقتصادية وتشجع املضار 

 ة اقتصادية في املجتمعلنشاط االقتصادي الذي مؤداه إضافا

 استبعاد النشاط املحرم من النشاط االقتصادي:املطلب الثالث: 

ل فقد حرم اإلسالم عدًدا من املمارسات العقدية منها الربا 
ّ
ه حرم ما قد يتخل

ّ
والقمار، كما أن

م االتجار بيعا أو شراء العقد أو ما قد يلحقه من أفعال مثل الغش والتدليس والغرر، كذلك حرّ 

بسلع معينة مثل الخمور واملال املنهوب أو املغصوب؛ وهذا يعني استبعاد كل ذلك من النشاط 

عقدية التي تحّقق نفًعا لصالح الطرفين دون االقتصادي والتفرغ لألعمال االقتصادية واملمارسات ال

كما أنه أكد على حرمة مال  ،العلم بأحوال السلعة أو حقيقتها مواربة أو خداع أو تجاوز حدود

 
َ

اَل: "ال
َ
َم أنه ق

َّ
ٰه َوَسل يأ

َ
ى هللا َعل

َّ
املسلم على املسلم عند التعامل االقتصادي بين الناس، عن النبي َصل

نأ 
َ
ٰرٍئ أ ه" َيٰحلُّ اٰلمأ ٰر َحّقٰ يأ

َ
ٰخيٰه ٰبغ

َ
 َماَل أ

َ
ذ
ُ
خ

أ
 .6َيأ

من النشاط االقتصادي أثر إيجابي بسواد الثقة بين املحرمة والستبعاد املمارسات العقدية 

أفراد املجتمع مع وجود الضمانات القانونية إلى جانب الضمانات القيمية التربوية التي تزرعها 

بيع السلع املستثناة من النشاط االقتصادي يؤدي إلى املبادئ العقدية في النفس، كذلك فإن تحريم 

 تركيز السوق على السلع األساسية التي تشكل إضافة للفرد واملجتمع.

مبادئ االقتصاد اإلسالمي على منع البيوع الوهمية أو البيوع التي مؤداها أكل مال  أكدتوقد 

بيوع التي كانت شائعة في الجاهلية الناس بالباطل وأخذ مالهم بغير حق؛ لذا فقد حرمت عدًدا من ال

دت ألفاظ الفقهاء ومصطلحاتهم عند وُبنيت على الوهم وعدم اليقين مثل بيوع الغرر، وقد تعّد 

 والغرر في حقيقتهع والتغرير واملخاطرة والجهالة، الخدا بألفاظ متعددة منها وصف الغرر بنعته

فمن بيوع الغرر املحرمة بيع ما ال يملكه وعن يقوم على الشك والخفاء وال تعرف عاقبته وال مقداره؛ 

ُيسّبب  الذي قد وعدم بنائها على الوهم والسراب ربح ما ال يضمنه وهو أوجب في صدق التعاقدات

صلى هللا عليه وسلم: "ليس على رجل بيع فيما ال -االحتيال وعدم القدرة على الوفاء، قال رسول هللا 

 .7يملك"

 تجتماي::التكافل اال املطلب الرابع: 

م معاني التكافل في املجتمع عبر شبكة من التشريعات واألنظمة  
ّ
فاإلسالم في تشريعاته عظ

والعقود مثل عقود التبرعات من زكاة ووقف وصدقات وهبات، ومن تشريعات النفقة ونظام العاقلة 

ن أواصره والتواص ي بالجيران، وغيرها الكثير التي تعمل على تحقيق التكافل االجتماعي وتزيد م
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عضد املجتمع  فتُّ فيي لذيبعيًدا عن التحاسد والتباغض ا وتضمن ترابط أسري وانسجام مجتمعي

ت أركانه.يو 
ّ
 شت

حرص الفرد على تخصيص أمثل ملوارده وإمكانياته للقيام يوفي سواد قيم التكافل االجتماعي 

والزكاة لهما دور تنموي في بواجباته تجاه من يعولهم وكذلك فإن النظم اإلسالمية مثل الوقف 

ها للفقراء عن طريق سحب جزء النشاط االقتصادي فالزكاة تعمل على إعادة التوزيع للمال بتمليك

تعمل  ة التياملشاريع الصغير  مويلراء وقد تسهم مؤسسة الزكاة بتغنياء وتقديمها للفقموال األ أمن 

 ى الصدقات والزكوات.على توفير دخل ثابت للفقراء بدال من بقائهم يعتاشون عل

أما الوقف فإنه مؤسسة مستدامة تقوم بخدمة من وقف ألجلهم من فقراء أو طالب أو 

ولة مؤسسات الدولة كما أنه يوفر سي نأو خدماتية وهو ما يخفف العبء عمؤسسات تعليمية 

 عليها. مالية وخدمية للجهات املوقوف

 وقيميا. ستدامتها تشريعيا وقانونيااعي واالحاصل من كل ذلك تعزيز قيم التكافل االجتم

 الشمول:املطلب الخامس: 

شامل لجميع جوانب الحياة لتشكل جميعها لوحة متكاملة  في اإلسالم النظام االقتصادي ّن إ

 لنظام اقتصادي مجتمعي شامل.

تثّبت دعائمه من جهة كما يشمل جوانب أخرى مرنة ركان أمبادئ و  فاالقتصاد في اإلسالم يشمل

 ت.تعاطي مع املستجدايستطيع االقتصاد فيها الفنية 

وفي سياق متصل فإّن النظام االقتصادي اإلسالمي يرتبط بكافة األنظمة في التشريعات 

اإلسالمية من سياسة واجتماع وأخالق وعلوم أخرى؛ فتشكل بمجموعها نظًما حياتية متكاملة؛ فهي 

 ليست بمعزل عن نظم الحياة وقواعده املختلفة.

عطيه املرونة ملعالجة ت يعزز النشاط االقتصادي فهتية النظرة في االقتصاد اإلسالمي وشمول

القضايا االقتصادية املستجدة بشكل شامل وعام بكل أبعاده االقتصادية واإلنسانية واالجتماعية، 

 ؛كما أن شمولية النظرة من جميع الجوانب تعطي املال وظيفة اجتماعية في النشاط االقتصادي

ستثمر يعمل تنمية ملاله وكذلك لإلنفاق االجتماعي من خالل الزكاة والصدقة والوقف وأي سبيل فامل

 لدعم النشاط املجتمعي.

 العاملية:املطلب السادس: 

ّصت رسالة خاتم األنبياء واملرسلين محمد 
ُ
فهي قد بأّنها عاملية،  -صلى هللا عليه وسلم-فقد خ

ة؛ ولهذا جاءت صالحة لكل زمان ومكان، والجانب االقتصادي جزء من هذا الدين 
ّ
بعثت للّناس كاف

الخاتم؛ ولهذا جاء بأحكام كلية ومبادئ عامة تتناسب مع كل مكان وزمان، وجمع بين الثبات 
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 ثابًتا واملرونة والتطّور واألصالة، وجعل أصل املعامالت اإلباحة ما لم يوجد ما يعارض نًصا أو أصال

 8أو مقصًدا للتشريع االسالمي.

يَن" )األنبياء/ ٰ
َ
َعامل

أ
ل ٰ
ّ
 ل
ً
َمة  َرحأ

َّ
َناَك ٰإال

أ
َسل رأ

َ
(؛ فالعاملية تعني إمكانية تطبيق 701يقول هللا تعالى: "َوَما أ

مبادئها وأدواتها في أي بلد، وهي عاملية بإمكانية نشر فكرها للناس كافة، وهي عاملية كذلك لصالحيتها 

 املمتدة وإمكانية اشتقاق أدوات وصيغ من كلياتها ومقاصدها وأحكامها بما ينفع واقع الناس كافة.

وداللة على عامليتها استطاعت املصرفية اإلسالمية كأحد أنظمة االقتصاد اإلسالمي دخول 

 مالهالتطّور أع وتطّور نتيجة نمّو  النظام االقتصادي العالمي واستطاعت الصيرفة اإلسالمية تحقيق

 عاملًيا، وأثبتت كذلك ديناميكية وانتشارها التقليدية للصيرفة ومنافستها املال واألعمال في عالم

 املالي النظام في األزمات بذور  نتيجة لوجود 2008 في عام العاملية املالية منذاألزمة فّعالة وديمومة

مرونة  وأكثر املالية للصدمات عرضة أقل وكانت بالكفاءة، الرأسمالية، وامتازت على القائم العالمي

 9املخاطر. في إدارة

 إسقاط الربا من النشاط االقتصادي:املطلب السابع: 

حيث يعّد هذا األصل قاعدة رئيسة يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي، فاهلل عّز وجّل حّرم الربا، 

َبا"  َم الّرٰ
َع َوَحرَّ َبيأ

أ
َحلَّ هللا ال

َ
 (.616)البقرة/ يقول هللا تعالى: "َوأ

 
ّ
ف أزمات اقتصادية واجتماعية متكررة؛ فالربا له آثاره السلبية على النظام االقتصادي ويخل

لذا فإّن املعامالت في االقتصاد اإلسالمي يجب أن تخلو من الربا بشقيه ربا الديون أو ربا البيوع، على 

 اختالف أنواعه وتقسيماته.

دي فهو يعني تحميل أصحاب املشروع كلًفا إضافية، والربا له كلفته على النشاط االقتصا

 وكذلك فيه استغالل لحاجات الناس وظلمهم.

وبإسقاط الربا من النشاط االقتصادي يكون االقتصاد اإلسالمي قد أسس ملبدأ املشاركة بين 

رأس املال وصاحب املشروع أو املستثمر الذي يحتاج إلى تمويل، وبذلك يكون قد قلل من كلفة رأس 

ين وزيادتها الربوية يتحصل املمول املال على املشروع فبدال من أن تذهب سيولته لدفع أقساط الّد 

 على األرباح بقدر مشاركته إن ربح املشروع وهو أدعى للعدالة.

يون فإن ثمة انعكاس إيجابي آخر في تحريم اإلسالم لربا البيوع وإذا كان هذا في شأن ربا الّد 

بقيود تتضمن إال ف الربوية الستة حيث حرم اإلسالم تبادلها بنفس جنسها املتعلق بتحريم األصنا

املماثلة والفورية خشية أن تكون هذه األصناف نفسها محال للمضاربات واملقامرات فيصيب العنت 

عد واملشّقة الناس أو خشية االحتكارات بين كبار التجار لسلع استراتيجية أساسية، وكذلك هناك بٌ 

يكون التبادل من خالل النقد أو العملة املعتمدة وليست السلعة نفسها التي هي محل اقتصادي بأن 



 

 أحمد فايز الهرش
 

618 

 لالنتفاع وليست وسيلة أو معياًرا لتقييم األثمان.

با عددا من البيوع التي قد يتسلل من خاللها الربا مثل م اإلسالم في سبيل كبح جماح الرّ وقد حرّ 

صارمة في الصرف والتبادالت السلعية لألصناف قيود لى أكد عوكذلك  ،بيع العينة أو بيعتين في بيعة

الربوية وهذا كله يؤدي إلى تخصيص أمثل للموارد وتوجيه التبادالت التجارية بكلف أقل نحو 

 حاجات املجتمع الحقيقية بحيث ال تكون مجاال ملحتكر أو عابث بسوق الناس.

 أخالقيات اقتصادية:املطلب الثامن: 

االقتصاد اإلسالمي نظمه األخالقية التي تعلو على املادية الطاغية وبه يتمايز ويعلو أهم ما ُيمّيز 

من شأنها في  يعلم القيم األخالقية ويُ في املجتمع ضمن أطر أخالقية كريمة، وهو أخالقي ألنه يقّد 

 جميع مراحل النشاط االقتصادي.

عقد، وعدم تغليب طرف على فمن هذه األخالقيات إرساء قواعد العدل بالتعامل مع طرفي ال

وقد دعت في التجارة،  سماحة والرفقتسامح والحساب طرف آخر، وبالتعامل األخالقي يكون ال

و 
ُ
اَن ذ

َ
مبادئ االقتصاد اإلسالمي إلى التيسير على الناس حال عسرتهم املالية، يقول هللا تعالى: "َوٰإن ك

َصدَّ 
َ
ن ت

َ
َسَرٍة، َوأ ٰى َميأ

َ
 ٰإل

ٌ
َنٰظَرة

َ
َرٍة ف نتُ ُعسأ

ُ
، ٰإن ك مأ

ُ
ك
َّ
ٌر ل يأ

َ
وا خ

ُ
ُموَن". )البقرة/ ق

َ
ل عأ

َ
 .(680مأ ت

وباألخالق يكون إعالم املستهلك بكافة عيوب السلعة، وعدم اإلضرار بالبائع بكثرة تقليب سلعه  

فسخ عقد البيع دون مبرر، وباألخالق يتجنب الناس الظلم والحسد والكذب والتدليس والغرر  وأ

 ويقها.لتمرير السلعة أو تس

وبسيادة أخالقيات املسلم االقتصادية وتجنب ما يعكر صفوها من غش وخيانة وإساءة أمانة 

املصداقية فإّن ذلك سينعكس على النشاط االقتصادي إيجابا بحيث يغلب على السوق طابع 

ثقة س لعمل قائم على العزز األواصر االجتماعية بين أفراد املجتمع ويؤّس ستُ كما  ،والثقة بين الناس

 واألمانة والخلق الحسن.

قلل من الخصومات والقضايا والدعاوى في املحاكم والتنفيذ ت أخالقيات التعامل كما أن

 القضائي مما يوفر الوقت والجهد واملال على األفراد والدولة وحتى املجتمع.

 التوازن بين مصلحة الفرد واملصلحة العامة.املطلب التاسع: 

اإلسالمي بين مصلحة الفرد واملصلحة العامة، وأعطت للفرد حرية وازنت مبادئ االقتصاد 

باملصلحة العامة، وفي حال التعارض بينهما قدمت  التملك وممارسة النشاط االقتصادي بما ال يضّر 

 املصلحة العامة على الخاصة.

دام أن  فالفرد له دوافعه ورغباته وما يراه محقًقا ملصلحته الخاصة، وله حق االنتفاع بماله ما

 أو 
ً

نشاطه االقتصادي مباح، لكن ليس له حق استخدام ما يملك فيما ُيسّبب الضرر لآلخرين بذال
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ا يضّر بمصلحة الجماعة، وليس له أن يستغل حاجة الناس؛ لذا فقد فرض عليه في 
ً
منًعا، تسويغ

 أو صاحب حرفة، وإذا أصبح العمل فرض 
ً

عين على أحد هذه الحالة العمل بأجر املثل إن كان عامال

ه يتعين عليه ذلك ويأخذ أجر مثله دون زيادة أو نقصان.
ّ
 10ملصلحة الجماعة فإن

وقد يفرض على البائع بيع سلعته بسعر عادل يحقق العدالة له وللمستهلك، توازًنا بين 

 مصلحتين ودفًعا ملضرة قد تلحق بالناس في حاالت معينة.

وفي إقرار مبادئ االقتصاد اإلسالمي للموازنة بين املصلحة الخاصة واملصلحة العامة حفظ 

كما أن في ذلك ، اد على حقوقهم ومواردهم وخيراتهمأفر مصالح للحقوق وحماية للمجتمع من تغول 

 ة.حماية لألجيال ومواردها وثرواتها من أن ينفرد بها عدد من األفراد ويستغلونها ملصلحتهم الخاص

العامة فيه تثبيت  املصلحة ن احترام املصلحة الخاصة بما ال تتعارض معويجدر الـتأكيد على أ

عود من تعلى بذل جهده لتحقيق منفعته بما للحقوق وحماية للمشروع الخاص وتشجيع للمستثمر 

 على االقتصاد واملجتمع. وقيم مضافةإيرادات و 

 نظام امللكية الشامل:املطلب العاشر: 

فمبادئ اإلسالم تمتاز بنظام ملكية فريد يحقق أهدافه ضمن جوانب ثالث: فأولها: إقرار  

امللكية الخاصة واحترامها؛ فامللكية الخاصة مقّدرة ولها مكانتها واحترامها ما دام أّنها اكتسبت بطريق 

 
ً
ا لقوله مشروع ويتصّرف بها صاحبها رشًدا دون أن يفقد أهليته العقدية بسفه أو جنون مصداق

 
ُ
ُسوُهمأ َوق

أ
وُهمأ ٰفيَها َواك

ُ
ُزق مأ ٰقَياًما َوارأ

ُ
ك
َ
ٰتي َجَعَل هللا ل

َّ
ُم ال

ُ
ك
َ
َوال مأ

َ
َهاَء أ

َ
ف وا السُّ

ُ
ت
أ
ؤ
ُ
 ت

َ
 تعالى: "َوال

ً
ال وأ

َ
ُهمأ ق

َ
وا ل

ُ
ول

ا". )النساء/
ً
ُروف عأ  (6مَّ

حتكارها؛ وثّمة ملكيات يجب عدم املساس بها وتقدير منفعتها العامة وعدم التعّدي عليها أو ا

نظًرا ملنفعتها التي تحّققها ملجموع األّمة، مثل املوارد الحيوية كاملاء والطاقة والطرق وغيرها: كما جاء 

َركاُء في ثالٍث: في املاء، والكأل، والّنار".-بحديث رسول هللا 
ُ
 11صلى هللا عليه وسلم: "املسلموَن ش

الناس بما يحقق الخير والصالح دون انتهاك  وتسمى بامللكيات العامة وتديرها الدولة تبًعا ملنفعة

 حّق األّمة واألجيال بالتصّرف بها بغير مصلحة راجحة.

أما النوع الثالث من امللكيات: ملكية بيت املال التي يتصّرف بها الحاكم أو من ينوبه لتسيير أمور 

رادات ونفقات وفق أسس الناس اليومية ودفع رواتب املوظفين وإدارة ميزانية الدولة والتصّرف بها إي

 واضحة تحقق النفع العام للبالد والعباد.

 اعات،وعبر هذه امللكيات ذات الجوانب الثالثة تتكامل املصالح املشروعة لألمة أفراًدا وجم

 وتتحقق املنافع ألفراد املجتمع بمستوياتهم املختلفة.

عملية نقل األموال  التوزيع وضبط عدالةكما أن هذا التنظيم للملكيات فيه تشجيع على 
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يحّد من تركز الثروات بيد  هووالحيلولة دون انتفاع فئة في املجتمع من املوارد وحرمان أخرى منها، و 

 فئة دون أخرى.

ألنه يقوي الدافع  ؛كما أن تشجيع امللكية الخاصة يعمل على تحفيز النشاط االقتصادي

ملك وهذا ما تقره الفطرة، كما أن في اعتبار الشخص ي للفرد للتنمية واالستثمار وبالتالي الربح والت

تملك الدولة فيه تكاملية األدوار؛ فالدولة تتصرف وفق مصالح مجموع الناس كما أنها قد تسهم 

ن قيامها به نظرا للحاجة املاسة بمشروعات عامة ذات ربحية أقل من املشروع الخاص بسبب تعيّ 

عجلة النشاط االقتصادي باإلسهام بمشروعات ذات له، كما أن الدولة قد يكون لها السبق في دفع 

 وتمويال ملا فيه نفع للبالد والعباد.أأولوية بالتشارك مع املشروع الخاص تشجيعا 

 التوازن بين املادية والروحية:املطلب الحادي عشر: 

من املبادئ التي يرّسخها اإلسالم االنطالق نحو العمل واإلنتاج وإعمار الدنيا واألخذ بكل 

ه لم يغفل عن الجوانب األخرى في حياة الناس بتعزيز 
ّ
األسباب املادية املشروعة لذلك، إال أن

الجوانب املعنوية والروحية من أداء حّق املال من صدقات وزكوات وكذلك عدم جعل العمل واملال 

اَر  اَك هللا الدَّ
َ
َتٰغ ٰفيَما آت ٰصيَبَك ٰمَن  جّل شأن اإلنسان في الدنيا، يقول هللا تعالى: "َوابأ

َ
نَس ن

َ
 ت

َ
، َوال

َ
ٰخَرة

أ
ال

ٰسٰد  فأ
ُ أ
 ُيٰحبُّ امل

َ
ٰض، ٰإنَّ هللا ال رأ

َ أ
َساَد ٰفي األ

َ
ف
أ
ٰغ ال بأ

َ
 ت

َ
َك، َوال يأ

َ
َسَن هللا ٰإل حأ

َ
َما أ

َ
ٰسن ك حأ

َ
َيا، َوأ

أ
ن يَن". الدُّ

 (11)القصص/

وائم فالتوازن بين املادية والروحية في االقتصاد اإلسالمي ُيؤّصل لشخصيات سوية متو 
ُ
ازنة ت

بتعزيز الروابط بين األسباب املادية في الحياة، وبين القيم الروحية األخالقية مّما ينعكس إيجابا 

 بين أفراد املجتمع.االجتماعية 

خذت االعتبارات الروحية جانبا مهما في أسباب النشاط االقتصادي في التاريخ اإلسالمي أوقد 

 لنفع العام والطمع بما عند هللا من خير ومثوبة في الخرة.فوجدت آالف األوقاف التي كان دافعها ا

وإذا كانت النظرة املادية املجردة للقيام باملشروع الخاص تتطلب األخذ بعين االعتبار الجدوى 

، فإن النظرة الروحية غير املادية قد تأخذ بعين ة وحجم املخاطرة والربحية وغيرهااالقتصادي

هللا أو تشغيل عدد كبير من األفراد أو النفع العام ألبناء املجتمع املحلي االعتبار األجر بما عند 

وتنمية التجمعات السكانية البعيدة عن مراكز املدن أو عوامل أخرى قد تأخذ بعدا اجتماعيا بعيدا 

 عن املادية الربحية البحتة.

 الرقابة املزدوتجة:املطلب الثاني عشر: 

ّنها جمعت بين الرقابة الدنيوية من تدقيق ومتابعة مالية تمتاز مبادئ االقتصاد اإلسالمي أ

وإدارية وأصول محاسبية من جهة، والرقابة الربانية الذاتية من جهة أخرى؛ ويقصد بالرقابة 
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عفو هللا ورضوانه، يقول هللا تعالى: "مـا  تبغيالربانية تلك التي تنبع من الذات إيمانا وقناعة والتي 

ــوأ 
َ
 ٰمـن ق

ُ
ـٰفـظ

أ
ــٰه َرٰقـيـٌب َعـٰتـيـد" )سورة ق/َيل ــَديأ

َ
 ل

َّ
(، ومن املؤّمل عند غرس القيم والسلوكيات 78ٍل ٰإال

في السلوك  سلم أن ينعكس ذلك على تعميق معاني الرقابة الربانيةاملجتمع امل سوق اإليمانية في 

إتقان  وعدم ،االقتصادي واالبتعاد عن السلوكيات السلبية من فساد وغش وسرقة وغصب مال

 املماطلة في أداء الحقوق.تجنب و  ،العمل

الخير ودعتهم إلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر،  علىولقد حّضت اليات القرآنية الّناس  

 ومنها أكل املال العامعموما باملنكرات واألخذ على يد من يقوم 
ٌ
ة مَّ

ُ
مأ أ

ُ
نك ن ّمٰ

ُ
َتك

أ
، يقول هللا تعالى: "َول

ى ا
َ
ُعوَن ٰإل ٰلُحوَن" )آل عمران/َيدأ فأ

ُ أ
ٰئَك ُهُم امل

َٰ
ول
ُ
ٰر، َوأ

َ
نك

ُ أ
َن َعٰن امل َهوأ ُروٰف َوَينأ عأ

َ أ
ُمُروَن ٰبامل

أ
ٰر َوَيأ يأ

َ
خ

أ
 (.701ل

ة على األسواق والسيطرة ولقد قام الصحابة رضوان هللا عليهم بتفعيل نظام الحسبة للرقاب

نظام وجهاز رقابي عام يهدف ملتابعة شؤون البالد والعباد جلًبا للمصالح ودرًءا للمفاسد،  وعليها وه

رز فيه نظام الحسبة الجانب االقتصادي خاصة في األسواق ابتداء من تنظيم شؤون وأكثر ما يب

األسواق، ووضع القواعد املنظمة لعملها، وتعليمات العمل بها وتنظيم شؤون املهن ومراقبة مدى 

 االلتزام بها. 

ويترتب على تفعيل مبدأ الرقابة عدالة التصّرف باملال العام ووجود قواعد وتعليمات وأنظمة 

كما يترتب على ذلك الحفاظ على املناخ اإليجابي  ،دقيقة للتصّرف به لزيادة الضبط وتفعيل الرقابة

 في األسواق والسيطرة على أنظمتها وسير العمل بها.

 في  
ً

ا ُمؤّمال ا ونجاًحا ماديًّ وبتكامل نوعي الرقابة في االقتصاد اإلسالمي يتحّقق سمًوا أخالقيًّ

 األنشطة االقتصادية.

 عدالة ف: التوزيع:املطلب الثالث عشر: 

تستهدف االقتصادات حسن التوزيع للدخول والثروات كأحد أهم أهدافها االقتصادية، ويتميز 

عّدة مراحل توزيعية تؤّدي دوًرا متميًزا في عملية التوزيع، األولى من هذه  االقتصاد اإلسالمي بوجود

املراحل: التوزيع التأسيس ي أو االبتدائي املتعلق بنشأة التملك والقيود التي تحّدد ذلك مثل نقل 

، واملرحلة الثانية: التوزيع 
ً

امللكية بعقود معاوضات من خالل البيع أو عقود تبرعات كالهبة مثال

وظيفي الذي يمثل توزيًعا للناتج املتحّقق من العملية اإلنتاجية على املشاركين بها كٌل بحسب ال

ل نقل األموال 
ّ
إسهامه أو عمله من أجور أو ربح، ومن ثّم املرحلة الثالثة: إعادة التوزيع التي تمث

رى في املجتمع على واألمالك من فئة في املجتمع اكتسبتها بطرق وظيفية ومن ثّم توزيعها إلى فئات أخ

أسس غير وظيفية؛ مّما يؤّدي إلى تفتيت امللكيات واألموال عبر وسائل مشروعة بعضها إجباري 

واألخرى منها طوعي، فمن أمثلة إعادة التوزيع اإلجبارية: امليراث والزكاة، ومن األنواع الطوعية: 
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 الصدقات والوقف.

 لنظام التوزيعا ومتكاوتشكل هذه املراحل الثالث إطاًرا منسجًم 
ً

 في االقتصاد اإلسالمي مال

 ق الهدف االقتصادي املتعلق بعدالة التوزيع.يلتحق

بما  دورا مهما في تفعيل النشاط االقتصادي وتحفيزهالتوزيعية وال شك أّن لهذه املراحل 

لبعض األصول على أساس العمل فهو  تمليك فيهفالتوزيع االبتدائي  يحقق النفع العام لالقتصاد،

يربط بين العمل والتمليك مثل إحياء األرض املوات وهذا يؤدي إلى حسن توزيع للموارد دون حصرها 

ال النقدي أو العيني مع العمل املاشتراك رأس  يراعيتقسيما يتضمن بيد فئة، أما التوزيع الوظيفي ف

وهذا يشجع على  العوائد بناء على ما اتفق عليه، ، فيتم توزيعلتحقيق إضافة اقتصادية في البالد

التنمية واالستثمار ويزيد من اإلنتاج وينشط الوضع االقتصادي في البالد بتشغيل العمالة وزيادة 

نه يرفد موازنة الدولة بإيرادات أالت الصعبة إلى خارج البالد كما ب العممن تسرّ  الصادرات والحّد 

 الرسوم والضرائب املتحققة.

شرائح ل وعوائد ا أن توزيع الناتج املتحقق من العملية اإلنتاجية فيه تمليك ألرباح وأجور كم

 متعددة في املجتمع وهذا يؤدي إلى حسن توزيع للدخول واألرباح والثروات.

أما املرحلة األخيرة واملهمة من التوزيع فهي إعادة التوزيع التي تتم على أسس غير وظيفية 

فالزكاة والصدقات وحتى الكفارات توزع على أهل االستحقاقات من مصارف  ويكون أساسها الحاجة

األموال  همقررة أو مندوح لها من فقراء ومساكين وابن السبيل والغارمين وغيرها، وإعطاء الفقراء هذ

يميلون إلى الطلب على السلع  ميط األسواق ودفع عجلة اإلنتاج فهإن تم على نطاق واسع معناه تنش

و الحاجيات الرئيسة وهو ما يحرك السوق مما يدفع املنتجين لعرض مزيد من إنتاجهم أ األساسية

 املصانع وتتكامل الدورة اإلنتاجية ويتحقق التوزيع بأحسن صوره.حركة فتدور 

 سوق خاٍل من االحتكار والغش:املطلب الرابع عشر: 

ٰبي  حرم اإلسالم الغش ملا فيه من أكل أموال الناس بالباطل
َ
 َعنأ أ

َ
َرة نَّ َرُسوَل هللا ُهَريأ

َ
ى هللا -: أ

َّ
َصل

َم 
َّ
ٰه َوَسل يأ

َ
َنا  -َعل يأ

َ
اَل: "َمنأ َحَمَل َعل

َ
َح ق

َ
ال ا" الّسٰ َس ٰمنَّ يأ

َ
ل
َ
َنا ف

َّ
ش

َ
ا، َوَمنأ غ َس ٰمنَّ يأ

َ
ل
َ
-، وقد نهى رسول هللا 12ف

و الغنم؛ بجعلها تجمع وهي الغش عند بيع اإلبل أ 13عن النجش والتصرية...". -صلى هللا عليه وسلم

 اللبن في ضرعها لبيان خيرها وإيهام املشتري بأّن هذا هو وضعها الطبيعي.

إضرار بالناس وإخالل بالتراض ي من ملا فيه  ؛م اإلسالم االحتكار بمختلف صوره وأشكالهكما حرّ 

ف رفع األسعار موال الناس بالباطل؛ واالحتكار باملعناه الواسع حبس ما يحتاج الناس إليه بهدأوأكل 

ٰد هللا، َعنأ َرُسوٰل هللا  الضرر بما يلحق بهم  ٰن َعبأ َمٰر بأ  -واألذى، َعنأ َمعأ
َ

اَل: "ال
َ
َم، ق

َّ
ٰه َوَسل يأ

َ
ى هللا َعل

َّ
َصل

َتٰكُر   َيحأ
َّ

اٰطٌئ"، ٰإال
َ
 14خ
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تسعى التي  فالسوق منها،  بعض الناس واالحتكار يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات وحرمان

 اإلضرارمبادئ االقتصاد اإلسالمي غير متحيزة لفئة من أرباب مصالح أو مستفيدين من إليها 

 الناس، وال تتعرض أركانه لعبث محتكر يسيطر على أقوات الناس وحاجاتهم األساسية.ب

عن كل ما يمّس استقراره من تصرفات  سالمية تؤسس لنشاط اقتصادي بعيٍد فالتشريعات اإل 

لى التعامل بين الناس، وتسعى مبادئ االقتصاد اإلسالمي إلى الحفاظ على تفقد املصداقية وتؤثر ع

عن اإلخالل بالحقوق التعاقدّية أو االنتقاص من مبدأ التراض ي بين الناس أو  في منأىبنية السوق 

يؤّدي إلى  يشيوع الغش وعدم املصداقية في البيوع بما يحرف بوصلة املعامالت عن حقيقتها وبالتال

 فقدان الثقة بالسوق.

كما أّن بنية السوق املأمولة في اقتصاد إسالمي مبنّية على الوضوح واملعلومية وحرية دخول  

م من مجموعة تستأثر بالتعاقدات لتحقيق مكاسب ذاتية، 
ّ
البضائع واملنتجات دون احتكار أو تحك

تعّين فيها حاجات الناس من خالل رفع أو احتكار مجموعة فّنيين للقطاع الخدمي بمجاالت معينة ت

 أجورهم أكثر من أجر املثل في السوق.

السوق بالقيود التي وضعتها التشريعات فإن ذلك يؤدي إلى شيوع مناخ في وفي التزام املتعاملين 

خالل اإل استقراره أو  ب كل ما يمّس وتجنّ  فيه السوق وزيادة النشاط االقتصاديفي إيجابي 

 فيه.التعامل عند االطمئنان ل من يقل وأبمصداقيته 

 )وسطية اإلنفاق(: استهالك معتدل بعيًدا عن السرف واملخيلةاملطلب الخامس عشر: 

تشّدد التشريعات اإلسالمية على وسطية االستهالك واعتداله، وضرورة اإلنفاق املرتبط 

ا 
َ
بالحاجات األساسية وتحقيق قدر من الرفاه دون سرف أو مخيلة أو كبر، يقول هللا تعالى: "َوآٰت ذ

 
َ

ٰبيٰل َوال َن السَّ ٰكيَن َوابأ سأ ٰ
أ
ُه َوامل َبٰى َحقَّ ُقرأ

أ
رأ ال ٰ

ّ
َبذ

ُ
ٰذيًرا، ت بأ

َ
اَن  ت

َ
َياٰطيٰن َوك

َّ
َواَن الش

أ
وا ٰإخ

ُ
ان
َ
ٰريَن ك ٰ

ّ
َبذ

ُ أ
ٰإنَّ امل

ُفوًرا
َ
ٰه ك اُن ٰلَرّبٰ

َ
ط يأ

َّ
 (61-62". )اإلسراء/الش

هو طاعة  ال:هذا املبم فيه حق هللا رء حاجته ويقّد فاالستهالك اإليجابي الذي يشبع فيه امل

ضروراته وحاجاته كما أّن اإلنفاق الخيري سواء الطوعي  فبهذا االستهالك يشبعيتقرب بها إلى هللا؛ 

في منه من صدقات أو الجبري منه كالزكاة هو إنفاق له أثره اإليجابي املحمود في نفوس أصحابه و

 في بنية املجتمع وتماسكه.قلوب متلقيه و

عن السرف ُيعين على حسن االدخار وبالتالي زيادة االستثمار مما واالستهالك اإليجابي بعيدا 

يؤدي إلى زيادة النشاط االقتصادي وتنمية املال بما يحقق العمالة وتثمير املال مما ينعكس إيجابا 

 على املجتمع.

وفي اإلنفاق على الفقراء واملحتاجين من أموال وتمليكهم ما يقيتهم في الحياة أو تأمين فرص 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya27.html
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هم من األموال املتبرع بها فيه توجيه اإلنفاق لطرقه الصحيحة بعيدا عن السرف واملخيلة، عمل ل

يؤدي إلى زيادة  ، وهذاوتمليك املال للفئات ذات امليل الحدي األعلى لالستهالك من فقراء ومحتاجين

 لوطنية.االستهالك مما ينشط اإلنتاج واالستثمار األمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة االقتصادات ا

 الضمان االتجتماي::املطلب السادس عشر: 

تتكّفل الدولة في اقتصاد إسالمي بوجود ضمان اجتماعي شامل لألفراد يكفل لهم عيشة كريمة 

املادي لكل االكتفاء خاّصة عند كبر سّنهم، فالرفاه في املجتمع املسلم يكون بتحقيق األمان النفس ي و 

فرد ابتداًء من تأمين عمل مناسب ملهاراته وقدراته ومؤهالته وميوله وظروف العمل املناسبة، ثّم 

الوظيفية التي توفر له حّد الكفاية الذي يكفيه حاجاته وُيؤّمن له  واملزاياتحقيق التأمين الصحي 

اإلعانة للعاجز وفير تال ُيصيبه عنت وال مشقة، وكذلك رفاهيته ضمن الحياة املعيشية بحيث 

والفقير واليتيم، وتتجّسد معاني الضمان االجتماعي في املجتمع بتحقيق حزمة من املعونات للفقراء 

واملساكين وتوفير راتب اإلعالة املناسب للمتقاعدين واملرض ى وذوي االحتياجات الخاصة مع رعايتهم 

 صحًيا ونفسًيا واجتماعًيا.

ؤولين، تقع عليهم املسؤولية بتوفير عيشة كريمة لرعاياهم فالدولة ممثلة بالحاكم واملس

: "أال كلكم راع، وكلكم مسئول عن -صلى هللا عليه وسلم-وتحقيق حد الكفاية لهم: يقول الّنبي 

 15رعيته، فاألمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته، ...".

انعكاسا إيجابيا على النشاط  ّن لذلكفإبني الدولة لفكرة الضمان االجتماعي للمواطنين تت حينو 

 األسواق.في اد وسيادة الثقة واألمان النفس ي االقتصادي من حيث تحريك عجلة االقتص

كما أن إقرار مبدأ الضمان االجتماعي من قبل الدولة ألفرادها يستوجب إدارة الشأن 

وحماية الصناعات  االقتصادي بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير املناخ اإليجابي لالستثمار

على دعم األفراد في حال  أن إقرار مبدأ الضمان االجتماعي يؤكدكما ، االستراتيجية وتشجيعها

صلى هللا عليه وسلم بل إن النبي قضاء مصالحهم وحاجاتهم، القيام بالعجز أو الظروف الطارئة و 

استغرقت الديون أمواله فَعنأ قدم ضمانا لألفراد كان مثاال للبشرية بسداد الدولة دين املتوفى الذي 

نَّ َرُسوَل هللا 
َ
، أ

َ
َرة ٰبي ُهَريأ

َ
ُل: "َهلأ -أ

َ
أ َيسأ

َ
ُن، ف يأ ٰه الدَّ يأ

َ
ٰت َعل ّيٰ

َ أ
ُجٰل امل ى ٰبالرَّ

َ
ت
أ
اَن ُيؤ

َ
َم، ك

َّ
ٰه َوَسل يأ

َ
ى هللا َعل

َّ
َصل

 
َ
ى َعل

َّ
اًء، َصل

َ
َرَك َوف

َ
ُه ت نَّ

َ
 أ

َ
ث ٰإنأ ُحّدٰ

َ
َضاٍء؟" ف

َ
ٰنٰه ٰمنأ ق َرَك ٰلَديأ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
"، ف مأ

ُ
ى َصاٰحٰبك

َ
وا َعل

ُّ
اَل: "َصل

َ
، ق

َّ
ٰه، َوٰإال يأ

ٌن  ٰه َديأ يأ
َ
َي َوَعل ٰ

ّ
ُوف

ُ
َمنأ ت

َ
، ف ُفٰسٰهمأ

أ
ن
َ
ٰمٰنيَن ٰمنأ أ

أ
ؤ
ُ أ
ى ٰبامل

َ
ل وأ
َ
ا أ

َ
ن
َ
اَل: "أ

َ
ُفُتوَح، ق

أ
ٰه ال يأ

َ
َتَح هللا َعل

َ
ُه، َوَمنأ  ف

ُ
َضاؤ

َ
يَّ ق

َ
َعل

َ
ف

ٰتٰه".
َ
ُهَو ٰلَوَرث

َ
 ف

ً
َرَك َماال

َ
 16ت

 إدارة اقتصادية راشدة:املطلب السابع عشر: 

أحد أدوار الدولة املهمة في اقتصاد إسالمي تتمثل بالتخطيط االقتصادي االستراتيجي الذي 
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يفض ي إلى تحقيق األهداف االقتصادية للدولة بإدارة حصيفة شفافة تبتعد عن الفساد واملحاباة 

دارة تمكين الكفؤ للقيام بدوره، وحسن واملحسوبيات بوعي وإتقان، ومن أهم خصائص هذه اإل 

 إدارة الشأن العام برشد.

واإلدارة املؤمنة واعية تسير في هدي مستقيم وفي طريق قويم تخطط لغدها كما تخطط ليومها 

لذا فهي تسير في خط مستقيم نحو رفعتها وعزها وأهدافها الدينية والدنيوية وهي تتمثل قوله تعالى: 

ي ُمٰك  ش ٰ
َمن َيمأ

َ
ف
َ
َتٰقيم". )امللك/"أ سأ ٰى ٰصَراٍط مُّ

َ
ا َعل ي َسٰويًّ ش ٰ

ن َيمأ مَّ
َ
َدٰى أ هأ

َ
ٰهٰه أ ٰى َوجأ

َ
ا َعل  (66بًّ

فاإلدارة الواعية في اقتصاد إسالمي تعمل على شمولية مكونات النظم اإلسالمية وتكامليتها 

 املادية واملعنوية لتحقيق األهداف االقتصادية املستهدفة.

تمدة من قيم ومبادئ االقتصاد اإلسالمي بالرشد والنظام والوعي وإذا تمتعت اإلدارة املس

والتخطيط فإن ذلك سينعكس على النشاط االقتصادي تنظيما وأداء وإدارة ملا فيه مصلحة البالد 

 والنفع العام ألفراد املجتمع.

عة راشدة تعني تولية الصالحين واألقوياء في الشأن االقتصادي ومتابالواإلدارة االقتصادية 

األداء والحزم بمحاسبة الفاسدين ومكافأة الناجحين ووضع التشريعات والقوانين والتعليمات 

االقتصادية املرنة التي تحفز االقتصاد لحسن األداء، وهذا كله يؤدي إلى توفير أجواء إيجابية 

 للنشاط االقتصادي.

 حرمة املال واحترامه:املطلب الثامن عشر: 

سالمي للمال حرمته من أن يمّسه أحد بسوء أو يعبث به أحد، يقول أعطت مبادئ االقتصاد اإل 

ٰذيَن آَمُنوا
َّ
َها ال يُّ

َ
مأ ۚ  هللا تعالى: "َيا أ

ُ
نك َراٍض ّمٰ

َ
 َعن ت

ً
وَن ٰتَجاَرة

ُ
ك
َ
ن ت

َ
 أ

َّ
َباٰطٰل ٰإال

أ
م ٰبال

ُ
َنك م َبيأ

ُ
ك
َ
َوال مأ

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
أ
أ
َ
 ت

َ
ال

اَن بٰ 
َ
، ٰإنَّ هللا ك مأ

ُ
نُفَسك

َ
وا أ

ُ
ُتل قأ

َ
 ت

َ
مأ َرٰحيًما" )النساء/َوال

ُ
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أو تسلط أو استغالل أو مصادرة من أي أحد ما دام أنه اكتسب بطريقة مشروعة وينفق بطريقة 

 مشروعة.

وهذا أعطى للمواطن في املجتمع املسلم حق التملك والكسب، وحّرره من مخاوف التعّدي على 

 وجعل له حرية التصّرف املالي ما دام أنه يعمل ضمن الضوابط الشرعية. ،ماله وحقه

ولم يترك النبي صلى هللا عليه وسلم مناسبة عظيمة تمر كالحج دون أن يذكر بخطبته الشهيرة 

بحرمة املال ومنع اغتصابه وحصانته من العبث، والتأكيد على حقوق التملك وحقوق األخوة، 

ا، مشيًرا إلى ذلك بتوجيه صا
َ
مأ َهذ

ُ
ٰمك َمٰة َيوأ ُحرأ

َ
مأ َحَراٌم، ك

ُ
ك يأ

َ
مأ َعل

ُ
َراَضك عأ

َ
مأ َوأ

ُ
ك
َ
َوال مأ

َ
مأ َوأ

ُ
ٰإنَّ ٰدَماَءك

َ
رم: "ف

اٰئَب"
َ
غ
أ
اٰهُد ال

َّ
ٰغ الش ٰ

ّ
ُيَبل

أ
ل
َ
ا، ف

َ
مأ َهذ

ُ
ٰدك

َ
ا، ٰفي َبل

َ
مأ َهذ

ُ
ٰرك هأ

َ
 17.ٰفي ش
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شاط اقتصادي قائم حّرم اإلسالم كل ما يؤّدي إلى الكسب غير املشروع بل إنه حرم كل نولقد 

بيع  علىبيعه  على اختراق التراض ي ويؤدي إلى الظلم ويخل بالعدالة كأكل أموال الناس بالباطل و

و غيره، كما جاء بالحديث: "..
ُ
خ

َ
ٰلُم أ سأ

ُ أ
َواًنا امل

أ
وا ٰعَباَد هللا ٰإخ

ُ
ون

ُ
ٍض، َوك ٰع َبعأ ى َبيأ

َ
مأ َعل

ُ
ُضك  َيٰبعأ َبعأ

َ
َوال

ٰلُمهُ 
أ
 َيظ

َ
ٰلٰم، ال سأ

ُ أ
ُضُه". امل ُه، َوٰعرأ

ُ
ٰلٰم َحَراٌم، َدُمُه، َوَمال سأ

ُ أ
ى امل

َ
ٰلٰم َعل سأ

ُ أ
لُّ امل

ُ
ُه.... ك

ُ
ل
ُ
ذ
أ
 َيخ

َ
 18َوال

وبتأكيد مبادئ االقتصاد اإلسالمي لحرمة املال ومنع التعدي عليه فيه تثبيت للحقوق وتحصين 

لالنطالق في ممارسة مما يعطي للمرء راحة نفسية واطمئنان وحرية التعدي عليها، ألموال الناس من 

 النشاط االقتصادي الذي يناسبه ويحقق له تنمية ملاله وأمالكه.

وإذا ما تمكن املرء من تنمية ماله فإنه سيرفد ميزانية الدولة بعائدات تعود عليها بالنفع العام 

د كما أن وعاء الزكاة سيتسع فيعطي للفقير مما أعطاه هللا زكاة وصدقة وأعمال خير وهذا كله يعو 

 على املجتمع بكل خير.

استقرار و  لحقوق اوقد حرصت مبادئ اإلسالم على األمن االقتصادي وهذا يفض ي إلى حفظ 

العقود واملعامالت املؤدي لألمن االجتماعي؛ ملا فيه من إرساء معاني املحبة واإلخاء والبعد عن الظلم 

 والتحاسد والخالف والنزاع والظلم.

 اقتصادية موزونة:حرية املطلب التاسع عشر: 

فالنظام االقتصادي في اإلسالم أعطى لإلنسان حق اختيار عمله ومساره الوظيفي وطرق تعامله 

التجاري واالقتصادي ما دام أنه يعمل ضمن اإلطار املشروع وال يتعدى على حقوق الخرين وال 

بمورد عام أو بحق يتعارض ما يقوم به مع مصلحة األّمة وحقوقها، ودون استئثار بحقوق غيره أو 

 مرتبط بغيره.

فاالقتصاد اإلسالمي ذو حرية مقيدة بالخير للمجتمع وشمول النفع وتحقيق مصلحة الفرد  

ُزٰق هللا يقول  -صلى هللا عليه وسلم-والجماعة، بل إّن النبي  اَس َيرأ  َيٰبعأ َحاٰضٌر ٰلَباٍد، َدُعوا النَّ
َ

: "ال

ٍض" َضُهمأ ٰمنأ َبعأ  19َبعأ
ّ
على هدم الحواجز التي تحول بين املسلم وحريته االقتصادية  ، وفي ذلك حث

وعلمه بأحوال السوق، وفيه تخلية بينه وبين حقه بممارسة نشاطه االقتصادي في السوق دون 

 تحكم أو وساطات تعيق عمله.

املتوازنة دفٌع للتاجر إلى اإلبداع والعمل بعيًدا عن التحكم وأي  للحرية اإلسالموفي تقرير 

 ات احتكارية تحّد من حرية الخرين أو تتعدى على مصالحهم.ممارس

ظمة وقد تميزت مبادئ االقتصاد اإلسالمي باملواءمة بين الحرية املطلقة التي تمارسها أن

مارستها أنظمة من جهة أخرى، وقد كانت املواءمة عبر إطالق يد  اقتصادية من جهة وتقييد مطلق

الناس أو إفساد باألرض أو حقوق رار بالخرين أو هضم املستثمر بالنشاط االقتصادي دون إض
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 و تعدي على حقوق غيره أو التحكم بسلع استراتيجية أو السيطرة على املوارد األساسية.أاحتكار 

وكذلك إعطاء املستثمرين حق اختيار القطاع االستثماري الذي يناسبهم وطرق االستثمار بما 

أو توجيههم ملجاالت استثمارية  بتشجيعهمقد تقوم الدولة يشجع إبداعهم ويحفزهم على اإلنتاج، و 

 يحتاجها املجتمع وتشبع حاجات الناس.

فالحرية التي ينادي بها االقتصاد اإلسالمي هي تلك الحرية التي تحقق مصلحة املستثمر 

واملستهلك والعامل دون أن تطغو فئة على أخرى بإعالء مصلحة املجتمع وبما يشكل إضافة 

 الوطني. لالقتصاد

 التراض ي ف: املعامالت:املطلب العشرون: 

فقد أسس العقد في االقتصاد اإلسالمي على التراض ي بعيًدا عن أّي ممارسة تمّس حرية  

املتعاقد وتؤدي إلى فقدانه أي حق من حقوقه، وقد أكدت التشريعات على منع أكل أموال الناس 

 
َّ
َها ال يُّ

َ
ٰذيَن بالباطل، مشددة على أن انتقال ملكية املال تستوجب التراض ي، يقول هللا تعالى: "َيا أ

مأ ..." )النساء/
ُ
نك َراٍض ّمٰ

َ
 َعن ت

ً
وَن ٰتَجاَرة

ُ
ك
َ
ن ت

َ
 أ

َّ
َباٰطٰل ٰإال

أ
م ٰبال

ُ
َنك م َبيأ

ُ
ك
َ
َوال مأ

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
أ
أ
َ
 ت

َ
 (62آَمُنواال

كما أّسس النظام العقدي على التراض ي والوضوح مع رفض أي ممارسة يشوبها اإلكراه أو  

المة العقود من اإلكراه املفض ي إلى فقدان املتعاقد التهديد؛ لذا فإّن من املبادئ العقدية املهّمة س

 اختياره التعاقدي؛ مما يخّل بامليزان العقدي فيبطله ويفقده أركانه.

السلعة من قبل البائع، وكذلك  الوضوح والّصدق في بيان حال في املعامالت أحد سبل التراض ي

ا أو مقايضة سلعة مقابل سلعة، ّصدق من طرف املشتري بأداء الٰعوض، وبيان حاله إن كان نقًد ال

اَل َرُسوُل هللا  فهو
َ
اَل: ق

َ
ٰن ٰحَزاٍم، ق َم: -أدعى للتراض ي والبركة في البيع: َعنأ َحٰكيٰم بأ

َّ
ٰه َوَسل يأ

َ
ى هللا َعل

َّ
َصل

َعاٰن ٰبالٰخَيارٰ  ُهَما ٰفي  "الَبّيٰ
َ
َنا ُبوٰرَك ل ا َوَبيَّ

َ
ٰإنأ َصَدق

َ
ا، ف

َ
ق رَّ

َ
مأ َيَتف

َ
 َما ل

ُ
ة
َ
تأ َبَرك

َ
َبا ُمٰحق

َ
ذ
َ
َتَما َوك

َ
ٰعٰهَما، َوٰإنأ ك َبيأ

ٰعٰهَما".  20َبيأ

 حمايةاإلكراه فإنها تؤكد على  صاد اإلسالمي ضرورة التراض ي ورفضوعندما تقرر مبادئ االقت

 استقرار يحقق ما وهذا حق بغير عليه االستيالء ومنع العبث، من وصيانته واحترامه الخاص املال

 في عظيم مبدأ تأصيل في كبير أثر اإلكراه ومنع التراض ي إقرار في أن كما ،اإلجراءات وسالمة العقود

 بالتراض ي امللكيات ونقل األموال وحفظ العقود وتوازن  الحقوق  استقرار وهو أال اإلسالمي االقتصاد

 املعاوضات قاعدة وتحقيق حق، بغير غصبا الناس حقوق  على التسلط ومنع احتيال، أو إكراه دون 

 حياًء. املال وأخذ اإلكراه ومنع العقد طرفي بين التراض ي على القائمة

 كافة في واألمانة والثقة الطمأنينة غرس إلى يؤدي القيم هذه اإلسالمي االقتصاد مبادئ تقرير

 االقتصادات مصلحة يحقق بما والتطور  النماء على يبعث ما وهو االقتصادي النشاط مراحل
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 الوطنية.

 االهتمام بالحفاظ على املوارد:والعشرون: املطلب الحادي 

 التي تلك خاصة املوارد، على الحفاظ اإلسالمي التشريع إليها يتجه التي األصيلة القواعد من

دت وقد ومصالحهم، حاجاتهم بها وتتعلق الناس عموم بها يشترك
ّ
 على النبوية النصوص أك

 :-وسلم عليه هللا صلى- النبي يقول  بها، ثوالعب احتكارها وحرمة املوارد ببعض املجتمعي االشتراك

ٰلُموَن  سأ
ُ أ
اءُ  امل

َ
َرك

ُ
ٍث: ٰفي ش

َ
ال
َ
اٰء  ٰفي ث

َ أ
ٰ  امل

َ
أل

َ
ك
أ
ار" َوال  هذه استعمال في تتعّسف أن لفئة يجوز  فال ،21َوالنَّ

 فكرة على التأكيد في واضح الشريف فالحديث فقط؛ الشخصية مصالحها ُيحّقق بما املوارد

  أو محرًزا كان فيما وليس العام، املباح في هذا لكن البيئية، املوارد هذه في االشتراك
ً
 للغير ملكا

 الخاصة. كامللكيات

  كما
ّ
 منها: االنتفاع غاية ووصول  هدرها وعدم املوارد على الحفاظ أهمية على التشريعات دتأك

ٰبيُّ  َمرَّ  فقد ى- النَّ
َّ
ٰه  هللا َصل يأ

َ
َم  َعل

َّ
زٍ  -َوَسل

أ
َتٍة، ٰبَعن اَل: َمّيٰ

َ
ق
َ
ى "َما ف

َ
ٰلَها َعل هأ

َ
وٰ  أ

َ
ُعوا ل

َ
َتف

أ
 فهنا ،22ٰبٰإَهاٰبها" ان

 على وحض ميتة كونها من الرغم على شاة بجلد االنتفاع على -وسلم عليه هللا صلى- النبي يحّض 

 املهمالت، من كانت لو حتى املخلفات من االنتفاع على داللة فيه وهذا إهماله، وعدم منه اإلفادة

  وقوله
َّ

ُتمأ  "َهال َتعأ َتمأ  قد ش يء من باالستفادة يقوموا لم ألّنهم الصحابة؛ هؤالء لوم تفيد ٰبٰإَهاٰبَها" اسأ

ل
ّ
 23ملقتنياتهم. ُمضافة منفعة لهم ُيشك

دت كما 
ّ
 بها والعبث واستنزافها تعطيلها ومنع املوارد تنمية على اإلسالمي االقتصاد مبادئ أك

 متوقعة. ملصالح وتضييع ةمرغوب منافع بفقدان يتسّبب مّما وهدرها؛

 الصناعات من عدد تشجيع يعني إسالمي اقتصاد ظل في عليها والتأكيد يمالق هذه تعميم إن

 إعادة أو املخلفات تدوير كصناعات املوارد على الحفاظ على عملت التي اإلنتاجية واملجاالت

 الخام. املوارد استخدام من أمكن ما التقليل أو استخدامها إعادة أو تصنيعها

 أو الدائري  االقتصاد على قائمة استراتيجية بخطة الدولة داخل الصناعات تتطور  وقد

 غير استنزافا املوارد ويجنب التلوث من ويقلل البيئة على املحافظة على يشجع بما األخضر االقتصاد

 مشروع.

 وتجددها الزمني داملوار  امتداد يعني املوارد على للحفاظ اإلسالمي االقتصاد مبادئ دعوة أن كما

 الحالية اإلدارات من أنانية أو أثرة دون  املتعاقبة لألجيال حمايتها على والتأكيد حفظها يكفل بما

 أو استنزافها تمنع بقيود باملوارد التصرف تربط قوانين وضع املشرع على يرتب وهذا للدول،

 االقتصادي النشاط أن على ؤكدوي مةلأل  الراجحة املصالح يحقق وبما ئرجا بشكل استخدامها

 املصالح. بهذه منوطا يكون  أن يجب بها املرتبط
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 منها واالنتفاع عمارتها بمدى أنواعها ببعض التملك قيد فقد املوارد لىع الحفاظ على وتأكيدا

  َعنأ  واالحتكار االكتناز بغرض تملكها يكون  وال والفرد للمجتمع إضافة وتحقيق
َ
ة

َ
يَ  َعاٰئش  هللا َرض ٰ

َها، ٰبيّٰ  ٰن عَ  َعنأ ى- النَّ
َّ
ٰه  هللا َصل يأ

َ
َم  َعل

َّ
اَل: -َوَسل

َ
َمَر  "َمنأ  ق عأ

َ
ًضا أ رأ

َ
َستأ  أ يأ

َ
َحٍد  ل

َ
ُهَو  أٰل

َ
"، ف َحقُّ

َ
اَل  أ

َ
: ق

ُ
َوة  ُعرأ

ى ض َ
َ
يَ  ُعَمُر  ٰبٰه  "ق هُ  هللا َرض ٰ ٰتٰه" ٰفي َعنأ

َ
ف
َ
ى ،24ٰخال

َ
ٰلَك  "َوَرأ

َ
ٰض  ٰفي َعٰلي   ذ رأ

َ
َراٰب  أ

َ
ٰة  الخ

َ
وف

ُ
  َمَواٌت، ٰبالك

َ
 اَل َوق

َيا "َمنأ  ُعَمُر: حأ
َ
ًضا أ رأ

َ
  أ

ً
َتة ٰهيَ  َمّيٰ

َ
ُه"، ف

َ
َوى ل ٰرو  َعنأ  َوُيرأ ٰن  َعمأ ٍف، بأ ٰبيّٰ  َعٰن  َعوأ ى- النَّ

َّ
ٰه  هللا َصل يأ

َ
َم  َعل

َّ
 -َوَسل

اَل:
َ
رٰ  "ٰفي َوق يأ

َ
ٰلٍم، َحّقٰ  غ َس  ُمسأ يأ

َ
ٍق  َول اٰلٍم  ٰلٰعرأ

َ
" ٰفيٰه  ظ   .25َحق 

 يكون  أن وبشرط تنفيع أو اكتناز منها مقصود غير ملنفعة يخصص لم ما عام حق هو فاملورد

 ورعايتها عمارتها دون  أخذت األرض أن ثبت ما وإذا ،للمجتمع إضافة يشكل اقتصادي نشاط هناك

 استردادها. فللحاكم

 الخاتمة:

ودراسة أثرها على  من األسس الرئيسة لالقتصاد اإلسالمي خلصت الدراسة إلى تحديد عدد

فاالقتصاد اإلسالمي تفرض واقعيته إيجاد حلول  الواقعية:: من هذه األسس النشاط االقتصادي،

ملشاكل الناس االقتصادية وهذا يجعله أكثر قربا من النشاط االقتصادي الذي يحقق الفائدة 

حرم اإلسالم  فقد استبعاد النشاط املحرم من النشاط االقتصادي:للمجتمع، ومن أسسه أيضا: 

ل العقد أو يلحقه من أفعال كاعدًدا من املمارسات التعاقدية 
ّ
ه حرم ما قد يتخل

ّ
لربا والقمار، كما أن

مثل الغش والتدليس والغرر، وهذا يعطي الثقة واملصداقية للنشاط االقتصادي ويوجهه إلى مصالح 

م معاني فاإل  التكافل االتجتماي::املتعاقدين. ومن أسس االقتصاد اإلسالمي 
ّ
سالم في تشريعاته عظ

التكافل في املجتمع عبر شبكة من التشريعات واألنظمة والعقود مثل عقود التبرعات من زكاة ووقف 

وصدقات وهبات، كذلك التشريعات املتعلقة بالنفقة ونظام العاقلة والتواص ي بالجيران. وهذا يؤكد 

 النشاط االقتصادي. على الترابط بين أفراد املجتمع والتعاون اإليجابي في
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ولهذا جاء بأحكام كلية ومبادئ عامة تتناسب  العاملية:ومن أسس االقتصاد اإلسالمي طبيعته 

إسقاط الربا مع كل مكان وزمان، وجمع بين الثبات واملرونة والتطّور واألصالة، ومن أسسه أيضا: 

ربا بيوعا أو ديونا أو ما وهو أمر في غاية األهمية حيث رفضت الشريعة ال من النشاط االقتصادي:

قد تحتويه العقود من معامالت ربوية أو غير ذلك؛ وبتحريم الربا وما يسّببه للنشاط االقتصادي من 

إشكاالت، فإن االقتصاد اإلسالمي يكون قد وّجه املال لغاياته الحقيقية تعامال وتداوال ومنع 

 االستغالل لحاجات الناس وحفز على التشاركية باملخاطرة.

من شأنها في جميع  يعلفهو يقّدم القيم األخالقية ويُ  أخالق:ومن أسس  االقتصاد اإلسالمي أنه 

بالتوازن بين مصلحة الفرد مراحل النشاط االقتصادي، ويمتاز االقتصاد اإلسالمي كذلك 

لكنه يقدم مصلحة املجتمع عند التعارض، وهذا ينعكس إيجابا على النشاط  ومصلحة الجماعة:

االقتصادي بحماية حقوق األغلبية في املجتمع مع عدم تجاهل حقوق األفراد، ومن األسس أيضا 

: فمبادئ اإلسالم تمتاز بنظام ملكية فريد يحقق أهدافه ضمن جوانب ثالث: نظام امللكية الشامل

كية الخاصة واحترامها: واحترام امللكية العامة وملكية الدولة وكل التصرفات منوطة فأولها: إقرار املل

 بتحقيق املصالح لألمة. 

وسطية وكذلك تحث على  املادية والروحيةكما تمتاز أسس االقتصاد اإلسالمي بأنها توازن بين 

من الرفاه دون  واعتداله وضرورة اإلنفاق املرتبط بالحاجات األساسية وتحقيق قدر االستهالك

من قبل الضمان االتجتماي:: سرف أو مخيلة أو كبر، كما دعت أسس االقتصاد اإلسالمي إلى 

الدولة؛ بمعنى أن الدولة تتكّفل في اقتصاد إسالمي بوجود ضمان اجتماعي شامل لألفراد يكفل لهم 

مان النفس ي واملادي عيشة كريمة خاّصة عند كبر سّنهم، فالرفاه في املجتمع املسلم يكون بتحقيق األ 

 لكل فرد من تأمين عمل مناسب ملهاراته وقدراته ومؤهالته وميوله وظروف العمل املناسبة.

أحد أو يعبث به  حرمته من أن يمّسه الخاص للمالكما أعطت أسس االقتصاد اإلسالمي 

ما كانت أو سرقة أو مصادرة من أي جهة  عليه أّي اعتداءب وال يسمحاحترامه  له الخاص ؛ فاملالأحد

اكتسب بطريقة مشروعة وينفق بطريقة مشروعة، ومن األسس كذلك اختيار االقتصاد  قد دام أنه

فقد أعطى  حرية اقتصادية موزونة:اإلسالمي منهجا معتدال بين املدارس االقتصادية بتبنيه: 

تجاري واالقتصادي ما دام أنه يعمل لإلنسان حق اختيار عمله ومساره الوظيفي وطرق تعامله ال

ضمن اإلطار املشروع، وال يتعدى على حقوق الخرين وال يتعارض ما يقوم به مع مصلحة األّمة 

 وحقوقها.

، خاصة تلك التي الحفاظ على املواردومن األسس األصيلة التي يتجه إليها التشريع اإلسالمي 

دت النصوص النبوية على يشترك بها عموم الناس وتتعلق بها حاجاتهم ومصا
ّ
لحهم، وقد أك
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 االشتراك املجتمعي ببعض املوارد، وحرمة احتكارها والعبث بها.

؛ فقد ُبني العقد في االقتصاد التراض ي ف: املعامالتكما أكدت أسس االقتصاد اإلسالمي على 

اإلسالمي على التراض ي بعيًدا عن أّي ممارسة تمّس بحرية املتعاقد وتؤدي إلى فقدانه أي حق من 

كأحد أهم أهدافها االقتصادية، ويتميز  التوزيع للدخول والثروات عدالةحقوقه، كما أكدت على 

 ا متميًزا في عملية التوزيع.االقتصاد اإلسالمي بوجود عّدة مراحل توزيعية تؤّدي دوًر 

 ربانية املصدر،وذكرت الدراسة كذلك عددا آخر من األسس املتينة لالقتصاد اإلسالمي مثل: 

جميع جوانب الحياة لتشكل جميعها لوحة متكاملة لنظام االقتصادي حيث يشمل ا والشمول:

من رقابة دنيوية ورقابة ربانية ذاتية،  الرقابة املزدوتجةلنظام اقتصادي مجتمعي شامل، وكذلك 

 والغش والغرر واإلكراه. وسوق خاٍل من االحتكار، إدارة اقتصادية راشدةومن األسس أيضا 

 الهوامش: 

                                           
 . 76، ص 6000انظر بتوسع: السبهاني، عبدالجبار، الوجيز في الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالمي، األردن، دار وائل للنشر،  1
حطاب، كمال، منهجية البحث في االقتصاد االسإلمي وعالقته بالنصوص الشرعية، مجلة جامعة امللك عبدالعزيز، االقتصاد  2

 .2، ص  6002، 10-2، ص 6، ع 72اإلسالمي، م
هذا تعريف اختاره الدكتور عبدالجبار السبهاني من مقال له: بعنوان: تعريف االقتصاد اإلسالمي نشر على موقعه الشخص ي:     3

https://www.al-sabhany.com/ 
 .76، ص7221الفنجري، محمد شوقي، الوجيز في االقتصاد اإلسالمي، مصر، دار الشروق، الطبعة األولى ،  4
 (.7/22، )7228قطر، مؤسسة الريان، لبنان،  -السالوس، علي، االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة، دار الثقافة 5
، 23605 ، الحديث:حديث أبي حميد الساعدي ،أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلمرواه أحمد، مسند أحمد،  6

 شعيب األرنؤوط.  صّححه(، 22/72)
 ( ، حكم األلباني: حسن صحيح.688/ 1، ) 4612 ، الحديث: بيع ما ليس عند البائع ،كتاب البيوع رواه النسائي، 7

 ( .7/12، )7228قطر، مؤسسة الريان، لبنان،  -السالوس، علي، االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة، دار الثقافة 8 
ماس ي األبعاد في التغلب على املعوقات الداخلية والخارجية للمصارف اإلسالمية، مجلة  9

ُ
الهرش، نافذ، أثر دعائم نموذج التطوير خ

 (.77، العدد )6072ة محكمة، قطر، اكتوبر بيت املشورة، مجلة دولي
 . 26، ص 7228السالوس، علي، االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة، الدوحة، دار الثقافة، مؤسسة الريان،  10
( . وإسناده 6/211، )2111رواه أبو داود، السجستاني، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب منع املاء، الحديث:  11

 صحيح.
ا"، الحديث:  12 َس ٰمنَّ يأ

َ
ل
َ
َنا ف شَّ

َ
َم: "َمنأ غ

َّ
ٰه َوَسل يأ

َ
ى هللا َعل

َّ
ٰبّيٰ َصل

ٰل النَّ  ( .7/22، ) 707رواه مسلم، كتاب اإليمان، َباُب قوأ
، الحديث: ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصريةكتاب البيوعرواه مسلم،  13

7676( ،2/7766.) 
 (.2/7668، )7206الحديث:  باب تحريم االحتكار في األقوات، ،املساقاة كتابرواه مسلم،  14
، الجائر، والحث على الرفـق بالرعيـة، والنهـي عـن إدخـال املشـقة علـيهمباب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة  كتاب اإلمارة،رواه مسلم،  15

 (.2/7162، )1829الحديث: 
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ٰتٰه، الحديث كتاب الفرائضرواه مسلم،  16

َ
ٰلَوَرث

َ
 ف

ً
َرَك َماال

َ
 (.2/7621، )1619، َباُب َمنأ ت

ـــــَواٰل، الحــــــديث:  كتـــــاب القســـــامة واملحـــــاربين والقصـــــاص والـــــدياترواه مســـــلم،  17 مأ
َ أ
ـــــَراٰض َواأل عأ

َ أ
َماٰء َواأل ـــــٰريٰم الـــــّدٰ

حأ
َ
ٰلـــــيٰظ ت

أ
غ
َ
، 1679َبـــــاُب ت

(2/7202. ) 

ــــ رواه مســـلم، كتـــاب البـــر والصــــلة والداب،18 
أ
ل
ُ
ـــٰريٰم ظ حأ

َ
ٰضـــٰه َوَماٰلـــٰه، الحــــديث: َبـــاُب ت ٰتَقـــاٰرٰه َوَدٰمــــٰه، َوٰعرأ ٰلـــٰه، َواحأ

أ
ذ
َ
ـــٰلٰم، َوخ سأ

ُ أ
/ 1، )2564ٰم امل

7282.) 
 ( .2/7761، )1522، الحديث: باب تحريم بيع الحاضر للبادي البيوع، كتابرواه مسلم،  19
 األلباني: حسن صحيح.(، خّرجه 2/612، ) 2168، الحديث: باب في خيار املتبايعين ،أبواب اإلجارة رواه أبو داود، 20

رواه أبــو داود وإســناده صــحيح، السجســتاني، ســليمان بــن األشــعث، ســنن أبــي داود، تحقيــق وتعليــق: شــعيب األرنــؤوط، محمــد كامــل 21 

 (.6/211، )2111، كتاب البيوع، باب منع املاء، الحديث: 6002قرابيلي، دمشق، دار الرسالة العاملية، 
َتة، الحديث: كتاب الذبائح والصيدرواه البخاري،  22 يأ

َ
ود امل

ُ
 (.1/22، ) 6626، َباُب ُجل

ــاس، أبــو جعفــر، املــرادي النحــوي، عمــدة الكتــاب، املحّقــق: بســام عبــد الوهــاب الجــابي، الناشــر: دار ابــن حــزم، الجفــان والجــابي  23 حَّ النَّ

" بعـــد فعـــل  (.7/782م، )6001 -هــــ7166للطباعـــة والنشـــر، الطبعـــة األولـــى، 
ّ
وفـــي معجـــم املعـــاني الجـــامع )الكترونـــي(: فـــرق بـــين ورود "هـــال

 .ماض أو فعل مضارع
"، رواه فـي كتـاب املزارعـة، بـ 24 ـاٰلٍم َحـق 

َ
ٍق ظ َس ٰلٰعـرأ ـيأ

َ
ـُه َول

َ
 فهـي ل

ً
َتـة ًضا َميأ رأ

َ
َيا أ حأ

َ
ًضـا َمَواًتـا، رواه البخاري، واشتهر بلفظ: "َمنأ أ رأ

َ
َيـا أ حأ

َ
اب َمـنأ أ

 (. 1/280، )2012(. كما رواه أبوداود في ُسننه، كتاب الخراج، باب في إحياء املوات، الحديث: 2/702، )2335 الحديث: 
ه ظالم ومتعّد في غرسه. )تعليق مصطفى البغا( 25

ّ
 .)لعرق ظالم( أي: ليس ملن غرس في أرض غيره بدون إذنه حّق في إبقاء ما غرس؛ ألن

 

 املراتجع: 

، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، شرح وتعليق: مصطفى البغا، دار إسماعيلالبخاري، محمد بن * 

 . هـ7166، 7ططوق النجاة، 

ـــك *  ــ ـــــة امللـ ـــــة جامعـ ـــــرعية، مجلـ ــــوص الشـ ـــه بالنصــ ــ ـــإلمي وعالقتـ ــ ـــــاد االسـ ــــي االقتصـ ـــث فــ ــ ـــــة البحـ ـــال، منهجيـ ــ ــــاب، كمـ حطــ

 .  6002، 10-2، ص 6، ع 72عبدالعزيز، االقتصاد اإلسالمي، م

حنبل، أبو عبد هللا أحمد، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، املحّقق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، * 

 م.6007-هـ7167راف: عبد هللا بن عبد املحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، إش

قطـــر، مؤسســــة الريـــان، لبنــــان،  -الســـالوس، علــــي، االقتصـــاد اإلســــالمي والقضـــايا الفقهيــــة املعاصـــرة، دار الثقافــــة* 
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 ،6000األردن، دار وائل للنشر، السبهاني، عبدالجبار، الوجيز في الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالمي، * 
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 ،6002دمشق، دار الرسالة العاملية، 

 .7221الفنجري، محمد شوقي، الوجيز في االقتصاد اإلسالمي، مصر، دار الشروق، الطبعة األولى ،  *
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Abstract: 
Electronic money plays an important role in e-commerce, facilitating e-

marketing operations without the need for mobility, thanks to the 

tremendous development of information and communication technology. 

However, despite these advantages, new challenges have emerged. Money 

laundering, which turned it from a tool to activate e-commerce into a tool to 

commit crime, all of which led to the need to devote the principle of 

protection of this method both in public texts or private as well as technical 

protection of financial systems. 

Key words: Electronic Money - Electronic Commerce Law - Money 

Laundering - Protection. 

   ملخص:

عمليات  تقوم النقود االلكترونية بدور مهم في مجال التجارة االلكترونية، حيث تسهل 

الوفاء لعمليات التسويق االلكتروني دون الحاجة للتنقل، وهذا بفضل التطور الهائل 

ومات واالتصال، إال انه وبالرغم من هذه املزايا التي توفرها، فقد أفرزت لتكنولوجيا املعل

تحديات جديدة تتمثل في استخدامها بشكل غير مشروع الرتكاب جرائم تبييض األموال، ما 

جعلها تتحول من وسلة لتفعيل التجارة االلكترونية إلى أداة الرتكاب الجريمة، كل ذلك دفع 
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ماية لهذه الوسيلة سواء في النصوص العامة أو الخاصة إلى إلى ضرورة تكريس مبدأ الح

 جانب الحماية التقنية لألنظمة املالية.

 حماية. -تبييض األموال -قانون التجارة االلكترونية -: النقود االلكترونيةالكلمات املفتاحية

Introduction : 

The tremendous development of information and communication 

technology has produced several changes and new developments in all 

sectors, including the financial and banking sector, which in turn has 

produced new financial services, keeping pace with the nature of 

electronic commercial transactions that saved a lot of effort and time 

for those who are involved in such kind of activities, but this 

development was accompanied by new challenges consisting  in the 

emergence of computer crimes as a new type of economic and 

financial crimes, such as money laundering, by exploiting these 

modern means to enter their suspicious money into the legitimate 

economy cycle, especially in the light of the characteristics that 

characterize this type of crimes, as it is difficult to prove given that 

they take place in a virtual environment and quickly without leaving 

traces behind them along with professional bands, performing them, 

what is imposed on the legislator is a new challenge consisting in  the 

necessity of adopting mechanisms to protect electronic money and 

arranging the criminal penalty for what is contrary to it, which makes 

us present the following problem: 

Is the protection established for electronic money within the 

framework of electronic commercial transactions sufficient to 

prevent its use in money laundering operations? 

This is what will be shown in this research paper through the 

following tracks:  

First: The relationship of electronic money to money laundering 

Second: Electronic money protection against its use in money 

laundering. 
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SECTION I: The Relationship of Electronic Money to 

Money Laundering 

In the light of the global changes that have taken place today and 

with the development of modern technological methods used in all 

areas of our life, the scope of electronic commerce has expanded and 

its methods have been developed, as money has evolved and has 

emerged in a new form that is completely appropriate for electronic 

commerce transactions and the traditional methods of payment are 

declining in front of the growth and spread of the electronic payment 

system1, through which the value of goods and services provided by 

electronic commerce can be paid by transferring the money from the 

consumer to the provider or supplier. 

However, despite the great advantages provided by electronic 

money and the increasing volume of dealing with it via the Internet, 

this has been accompanied by a steady growth in the accompanying 

crimes for its use, such as the crime of money laundering 

electronically. 

Therefore, the concept of electronic money will be tackled, then 

how to use it in money laundering. 

First Requirement: The Concept of Electronic Money: 

The use of electronic cash began in 1994 through the efforts of the 

company E- cash in its successful pilot project in cooperation with 

banks, and then it was granted the right to issue electronic cash in 

addition to one hundred commercial companies2. 

Money has spread more recently in the payment of fixed-value and 

dues payment compared to previous years in which liquid money was 

the only acceptable method3. 

Paragraph 1: Definition of Electronic Money: 

The term electronic money takes many forms and as this expression  
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applies to debit card as well as credit card and stored-value cards 

and smart cards4 are used. 

The European Central Bank defined electronic money as: “an 

electronic stock of cash value on a technical method commonly used 

to make payments to contractors other than its issuance, without the 

need for a bank account when the transaction is made and used as a 

prepaid portable tool.”5 

Electronic money or digital money is intangible money that takes 

the form of electronic units or electromagnetic pulses bits and is 

stored in a safe location on the customer's computer hard disk known 

as the electronic wallet.6 

And the person who wants to use electronic money has only to open 

an account at the banks that provide the service of exchanging 

ordinary money for electronic money, then the account holder 

withdraws the money from his bank account to put it in his account 

for electronic money, which is found on the hard disk of his private 

computer by a special program cyber wallet7.  

Paragraph 2: Characteristics of Electronic Money 

The essence of the relationship between electronic money and 

money laundering operations lies in the set of characteristics that this 

money has, and distinguishes it from traditional money, which 

enabled money-launderers to use it as a tool to commit the crime of 

money laundering. The most important of these characteristics are8: 

 • Electronic money is a cash value stored electronically: it is a 

coded data that is placed on electronic messages in the form of plastic 

cards or on a computer's memory.  

• It is two-dimensional as it is transferred from the consumer to the 

merchant without the need for a third party between them. 
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• It is not homogeneous, as each source issues different electronic 

money in terms of value or the number of goods and services that can 

be purchased with it. 

• It is easy to use due to its small size and light weight. 

• It is considered private money as it is issued by private credit 

companies or institutions. 

• The presence of risks of human and technological errors, as this 

method remains vulnerable to the occurrence of many problems, 

especially in the absence of trained staff, having sufficient experience 

to be able to manage the risks resulting from such modern 

technologies9. 

Second Requirement: - Electronic money facilitates the 

commission of money laundering offences 

Despite the advantages of electronic money to facilitate economic 

life, it is not immune to criminals who launder the money and use it in 

a wrong way, whether in terms of relying on it to facilitate money 

laundering crimes, or even expanding the crime of money laundering 

Paragraph 1 : Electronic Money Facilitates Committing Money 

Laundering Crimes 

 Electronic money is an ideal way to store a monetary value for 

money obtained from an unlawful source in order to launder it, and 

here the negative side of this advanced means of payment is 

highlighted, so that it becomes a means of committing the crime given 

that its control is extremely difficult, as it is not a physical material 

that can monitor its movement, and the true identity of the dealers 

may not be recognized,  and in this way the criminal can perform 

whatever he wants in relation to  the financial operations to reach his 

real purpose in hiding the reality of his illicit funds10, as there is a 

great possibility for money laundering, using digital cash through the 

deposit and merger stages, In the first stage, the holder of the money 
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to be laundered begins to circulate this money by depositing it in the 

financial institution, whether in the physical or virtual world by means 

of digital deposit, and thus avoids paper accounting restrictions, and in 

the merger stage, the holder conducts digital transfers to countries 

without money laundering operations, and then transfers it to other 

places and insert it into the global economic movement without the 

risk of revealing its true source11.  

Thus, we find that electronic money is one of the means produced 

by modern technology in order to settle commercial and financial 

transactions without the need for traditional liquid money. This money 

has a number of advantages that enable the owners of illicit money to 

use it as a means of committing a crime of money laundering, and 

here the danger of using this money illegally with the intent to commit 

this crime in contrary to the real purpose for it was found12.  

Paragraph 2: Electronic Money Expands the Crime of Money 

Laundering 

 The object of the crime of money laundering consists in the 

unlawful money, resulting from the committing crimes, and electronic 

money may help secure these illicit funds that need to be cleaned. For 

example, the use of this money leads to increased cases of tax evasion, 

as it is difficult for the agencies responsible for collecting taxes to 

monitor transactions that take place online using this money, and it is 

difficult to impose taxes on them. There is no doubt that the money 

that results from tax evasion is unlawful money that needs to be 

cleaned. On the other hand, private electronic money makes it difficult 

to verify its authenticity when concluding transactions, it may be 

discovered after completing the transaction that the electronic money 

with which this transaction was settled is fake. Consequently, the 

money, resulting from it is illegal money that needs to be cleaned, and 

in addition to that there is a real possibility to extract fake copies of 

electronic money by knowing the details of the original electronic 

money, and if this is achieved then this money is illegal money13. 
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Also, this money is vulnerable to theft through unlawful access to 

personal account devices and systems saved on computers through 

what is known as unlawful decryption, and this theft is not different 

from the theft of traditional money and the result of the two thefts is 

considered illegal money14. 

SECTION II: Electronic Money Protection against its use in 

Money laundering 

In order to protect this method against  its use other than for the 

purpose for which it existed, it was necessary to think of resorting to a 

technique capable of securing electronic payment methods in general 

and making them more confidential and effective, as the Algerian 

legislator stipulated to protect them through special texts  consisting 

mainly in Law N°. 18-05 dated on 05/10/2018, comprising the 

electronic commerce law 15 , as well as the law 09-04 dated on  

16/08/2009, comprising  special rules for the prevention and fight 

against crimes related to information and communication 

technologies16. 

First Requirement: Aspects of Technical Protection: 

The use of electronic money has been accompanied by the 

emergence and growth of attacks on it, as it has become a target of 

electronic criminal gangs which led the international financial 

institutions, banks and owners of electronic commercial sites to 

develop technical security means and systems to provide protection 

and create confidence in the consumer and the merchant to exchange 

goods and online services, and the Algerian legislator has stipulated 

within the electronic commerce law N°18-05 mentioned in article 11 

thereof that it falls on the electronic supplier when submitting his 

electronic commercial offer to include sufficient information to ensure 

the proper functioning of electronic commercial transactions like the  

provisions related to the protection of personal data, where the same 

law stipulated that not including this term is considered a offence in 

pursuance of the  article 39, and singled out for it a financial penalty 

ranging from 50,000 DZD to 500,000 DZD. 
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Among these means and technical systems to secure buying and 

selling we mention: 

Paragraph 1: Safe Electronic Transactions System17 

It is a protocol that uses software called electronic wallet software, 

in which the number of the electronic card holder and the digital 

certificate issued by an approved bank, whether conventional or 

electronic.  

This protection is carried out by issuing digital certificates to the 

consumer and the merchant certifying their identity during the conduct 

of electronic commercial transactions, by a high trust body called the 

accreditation body, where it extracts these identities, after confirming 

the identity of the consumer and the true identity of the merchant, 

where they are stored in the electronic portfolio of each of them. Thus, 

the use of a secure electronic transaction system would provide 

technical protection for electronic payment methods in general and 

payment cards in particular, which are electronic money18. 

Paragraph 2: SSL System 

This system is an electronic program that contains a protocol for 

exchanging data and information in an encrypted way between two 

computers over the internet, so that data and information are only read 

and accessed by the sender or the receiver, then it was developed in 

order to transfer Securely exchange data and information over the 

internet19. 

Paragraph 3:  3D Secure System  

It is a technical protection system that was invented by Visa Card 

company in 2001, in order to secure electronic payments via the 

Internet when using electronic cards in this, as this system allows 

verification of the user's identity for electronic cards through the SSL 

encryption system20. 
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Second Requirement: Legal Aspects of Protection 

The use of electronic payment methods in general to meet the value 

of goods and services via the Internet has accompanied a steady 

growth in the attacks accompanying their use, which compelled 

various countries to issue penal legislation in order to provide them 

with legal protection. 

Paragraph 1 : Through the Penal Code 

The Algerian legislator has stipulated, within article 394 repeated of 

the Penal Code21, that it punishes anyone who attempts to have access 

via cheating  to every part of the automated data-processing system or 

attempts to do so. Through the text of the article, we note that every 

entry into the information system of a website or a part of it is 

considered a crime punishable by law. 

Accordingly, unauthorized entry is achieved by simply initiating it 

or actually entering the information system regardless of the method 

used in that, whether entry into the whole system or part of it, and the 

result is not required to be achieved, as it is considered a crime of 

behavior22, and this case represents an unlicensed crime of entry in its 

simple form, but if the act of entering or remaining leads to the 

deletion or alteration of data or sabotage of the information system of 

the website, this is considered data tampering which is stipulated by 

the Algerian legislator within the article 394 repeated 1 of the 

Algerian Penal Code which is considered a material crime that is not 

enough for its occurrence  that it threatens the integrity of the data 

only, but there must be an actual damage concerning data consisting in  

the change of their state23. 

Punishments for the Crime of Tampering Data: article 394 repeated 

1 of the Penal Code stipulated an original penalty for the offender, 

which is the imprisonment from 6 months to 3 years and a fine from 

500,000 DZD to 2,000,000 DZD. 
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In addition, article 394 repeated 6 stipulates complementary 

penalties, which are the sources of hardware, software and means used 

with the closure of sites that are objects to the crime, as well as the 

closure of the shop or place of exploitation if the crime is committed 

with the knowledge of the owner. 

The Algerian legislator also criminalized dealing in the data 

obtained from the crime 24 , and this would protect the electronic 

consumer whose data were illegally obtained from disclosure or 

publication. 

The Penalties Prescribed for the Crime of Dealing in the Data 

Obtained from the Crime: Article 394 repeated 2 of the Penal Code 

stipulates that the perpetrator of the crime shall be punished by 

imprisonment from two months to 3 years and a fine from 1,000,000 

DZD to 5,000,000 DZD, in addition to that Article 394 repeated 6 

stipulated complementary penalties represented by the sources of the 

hardware, software and means used with the closure of sites that are 

object of the crime, as well as the closure of the shop or place of 

exploitation if the crime was committed with the knowledge of the 

owner. 

Paragraph 2:  Through the Law 4/9, Comprising the Special 

Rules for Preventing and Combating Crimes Related to 

Information and Communication Technologies. 

The worsening of information crimes, especially with weak 

technical protection, required explicit legislative intervention. The 

Algerian legislator has redeemed the legal void through Law 09-04, 

comprising special rules for the prevention and control of crimes 

related to information and communication technologies25, through the 

establishment of a national body to prevent and combat crimes related 

information and communication technologies in pursuance of article 

13 thereof, which assigned it tasks within the article 14 of the same 

law. They consist in the following: 
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-  Activating and coordinating crime prevention and control 

operations related to information and communication technologies. 

-  Assisting the judicial authorities in their investigations regarding 

crimes related to information and communication technologies, 

including gathering information and completing judicial expertise’s. 

- Exchanging information with their counterparts abroad in order to 

collect all data useful in identifying the perpetrators of crimes related 

to information and communication technologies and determining the 

place of their existence. 

The legislator also entrusted the body with other tasks that came in 

the text of article 4 of the presidential decree N° 15-261. 

In light of respecting the legislative provisions set out above, the 

authority is charged of the following: 

- Proposing elements of a national strategies to prevent and combat 

crime related to information and communication technologies. 

- Activating and coordinating crime prevention and control 

operations related to information and communication technologies. 

- Assisting the judicial authorities and judicial police interests in 

combating crimes related to information and communication 

technologies, including through the collection and provision of 

information and through judicial expertise. 

- Ensuring the preventive monitoring of electronic communications 

in order to detect crimes related to terrorist and subversive acts and 

prejudice to the security of the state, under the authority of the 

competent judge and excluding any other national bodies. 

- Collecting, recording and archiving digital data and defining their 

source and path for use in judicial procedures. 
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- Ensuring the implementation of requests for assistance issued by 

foreign countries and the development of information exchange and 

cooperation at the international level in its field of their competence. 

- Developing cooperation with national institutions and bodies 

involved in crime related to information and communication 

technologies. 

- Contributing to training specialized investigators in the field of 

technical investigations related to information and communication 

technologies. 

- Contributing to updating legal standards in their field of 

competence.  

The body therefore, the authority has a preventive role to play, 

preceding the consumers' exposure to any electronic crime, such as 

piracy of payment cards or bank financial balances and the monitoring 

of electronic financial transfers around which there is a suspicion of 

money laundering26. 

In fact, the confidentiality of transactions concluded by electronic 

money must be preserved from the infringing of others, whether they 

are ordinary individuals or government agencies. In this case, a 

serious problem will arise, which is the contradiction between the 

necessity of maintaining the confidentiality of transactions on the one 

hand as a human right, and the right of the state to use all available 

means to eliminate crime. For example, the state may have to monitor 

various communication networks with the aim to prevent  the 

occurrence of the crime of money laundering or tax evasion by using 

electronic money. In such cases, it will be difficult to reconcile 

maintaining the confidentiality and privacy of transactions of 

individuals on the one hand, and the need to tackle crime on the other 

hand. 

Also, commercial transactions by electronic money, which may be 

the object of bleaching, are usually trans-boundaries, which 
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necessitated the creation of articles related to international cooperation 

and judicial assistance that will have a major role in detecting the 

perpetrators of these crimes, provided that the requests of states are 

not contrary to public order, or from this would affect national 

sovereignty, in addition to the requirement of maintaining the 

confidentiality of the information reported, and not to use it in 

anything other than what is indicated in the request, as stipulated in 

the relevant international agreements and  bilateral agreements, and 

the principle of reciprocity27. 

Paragraph 3: Through Law 18-05 Related to Electronic 

Commerce 

The Algerian legislator, within Law N° 18-05 of 10/05/2018 related 

to electronic commerce, stipulates in article 11 of it that it is the 

responsibility of the electronic supplier when submitting his electronic 

commercial offer to include sufficient information to ensure the 

proper functioning of electronic commercial transactions along the 

lines of the provisions related to data protection of a personal nature 

where the same law stipulated that not including this item is 

considered an offence according to article 39 thereof and singled out 

for it a financial penalty ranging from 50,000 to 500,000 DZD, in 

addition to granting the possibility to the competent judicial authority 

to consider the case to suspend its access to all electronic payment 

platforms for a period of not less than six month. 

Indeed, providing capabilities and methods to protect the personal 

data of the electronic consumer is in fact a protection for the electronic 

money that it contains from misuse by the hackers, whether by 

stealing it or using it in money laundering operations in the name of 

its owner and without his knowledge, which makes them immune 

from every judicial follow-up in case they are identified. 

As for electronic payment, Law 18-05 stipulated that it should be 

done through the designated payment platforms that are created and 

operated exclusively by accredited banks by the Bank of Algeria, or 
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Algeria Post and connected to various types of electronic payment 

terminals. 

It is worth noting that the Bank of Algeria plays an important role 

in protecting financial transactions in general, as it is a control body 

over banks, and it has the jurisdiction to set the system for internal 

control of banks and financial institutions, as we find it stipulated in 

System N° 11-08 in its article 29 on the need to place banks and 

financial institutions are organized, procedures and means that allow 

them to respect the applicable legal and regulatory provisions within 

the framework of the control of money laundering and terrorism and 

combating them, including ensuring the precise identification of the 

person in charge of the operation and the recipient of electronic 

transfers in addition to their addresses, whatever the method used, 

with the need to comply with the legal obligation to notify the 

suspicion within the framework of the legal forms stipulated. 

Conclusion: 

Through this research paper, we find that contemporary life 

imposed on man modern means to complete his financial transactions 

easily through electronic money in particular, and despite the 

importance of this modern technology and its advantages, it has not 

escaped from exploiting it for purposes other than those for which it 

was found, such as money laundering operations, despite the 

prescribed protection for electronic money that indicates that the 

Algerian legislator has made a significant effort, especially in the  

light of the modernity of the law regulating electronic commercial 

transactions and related laws, but it remains insufficient and requires 

the extra care required by information technology. 

The most important findings are:   

- Electronic money is electronic numbers stored to facilitate 

electronic payments without the need to move around and physical 

payment. 



 

D/S.Salima BOUAKAZ 
 

648 

- Electronic money is a private money as it is issued by private 

credit companies or institutions. 

- Electronic money is one of the most important modern 

technologies used in electronic commercial transactions, which was 

used as a tool to commit money laundering crime. 

- The legislator has devoted electronic money to technical and legal 

protection from money laundering operations, however, with Algeria's 

formal adoption of a law regulating the conduct of electronic 

commercial transactions, it has become necessary for this virtual 

world to remain more careful and cautious to prevent this method of 

payment from being deviated from the field for which it was found. 

Accordingly, the following recommendations were proposed: 

-  The need to frame electronic money transactions, especially with 

openness to electronic commercial transactions. 

 - Engaging high-level staff of banks and them cooperate with 

banking program designers to reduce money laundering. 

- There should be an exchange of experiences, legal and financial 

information between banks. 

- Requiring all authorities that issue electronic money to submit 

periodic reports and on their responsibility for the money they issue to 

the competent regulatory authorities, such as the central bank and the 

financial inquiry processing cell. 
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Abstract: 
The creation of man is the greatest verses that indicate the ability of Allah, 

and the fetus is the beginning of the formation of man, which is the physical 

configuration, where starts the formation of its organs that provide life and 

it includes two basics of periods, the first period is before the soul, And the 

second period is after the arrival of the soul, and between these whole 

periods of training stages, each of them has different legislation. And this 

creature, which is in the uterus of woman, is a result of fecundation between 

the sperm of man with the egg of female.  

But sometimes it happens in life some social and hard conditions facing 

woman, make her decide to get rid of this fetus in the abdomen through 

abortion. But unfortunately abortion has lot of damage for society and 

woman because of this it defended and sanctioned by criminal law. 

Key words: Abortion, Algerian Legislation, Criminal Penality.  

 :امللخص

إّن خلق اإلنسان من أعظم اآليات الّدالة على قدرة هللا سبحانه و تعالى ؛ ويعد الجنين 

ل فيه أعضاؤه و أجهزته 
ّ
بداية تكوين اإلنسان و الذي هو التهيئة الجسدية له ، حيث تتشك
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التي توفر له الحياة ، و هي تشمل فترتين أساسيتين ؛ األولى ، فترة تكون األعضاء قبل ولوج 

و الثانية، ما بعد ولوج الروح ، كما تمر دورة الّتكوين بمراحل مختلفة لكل واحدة منها الروح 

تشريعات مختلفة. هذا املخلوق الذي هو في طور التكوين يستقر في رحم املرأة بعد ِالتقاء 

 إجتماعية أو صحّية 
ً
الحيوان املنوي للّرجل ببويضة األنثى. و يحدث في الحياة أن ظروفا

رأة، تجعلها تقرر أن تتخلص من هذا الجنين الذي في بطنها عن طريق اإلجهاض. تواجه امل

 
ً
وخالصة يمكن القول أّن لإلجهاض أنواع مختلفة ووسائل متعددة ؛ كما أّن له أضرارا

رع و القانون يحرمانه و يجرمانه
ّ

 .وخيمة، ما جعل الش

 .اجهاض، تشريع جزائري، عقوبة جنائية :الكلمات املفتاحية

Introduction: 

Due to the sensitivity of the issue of abortion and its ramifications, 

especially at the present time, where globalization chronicled its 

effects on the Algerian and Arab society in general, which resulted in 

the destabilization of moral and religious values led to the emergence 

of the phenomenon of organized abortion, as a result of the 

aggravation of unwanted and illegal pregnancies. 

On the other hand, there are those who consider abortion as an 

opportunity for profit and trade, and it does not care about the damage 

done to society. It is important for these groups to exploit this social 

crisis to obtain financial resources on an ongoing basis, In the eyes of 

the law. 

The punishment has been intensified in the case of a doctor and 

the cause of this, lies in the ease of concealment of its features thanks 

to the possession of technical expertise and scientific and thus be in 

this case a secret crime by excellence. 

 The abortion performed by the doctor & medical specialists is 

usually difficult to prove, so the penalty is doubled for the doctor who 

performed the abortion and can be imprisoned to the maximum in 

accordance with Article 304 of the Penal Code. 

The reason for this sanction because of the doctor & the staff who 

work in the corps of scientific and technical privileges make the crime 

difficult to prove and therefore must be provided deterrence to protect 

the human right to life. 
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And this right begins since it appeared as a fetus in the womb of 

his mother, who is the pillar of the family and the man of tomorrow 

and the basis of the human being in this way ALLAH said, “we 

created man from an extract of clay, then we made him a seed, in 

secure repository, then we developed the seed into a clot, then we 

developed the clot into a lump. Then we developed the lump into 

bones. Then we clothed the bones with flesh. Then we produced it 

into another creation. Most blessed is Allah the Best of Creators.” 

 

Therefore, the following problem is posed: 

What is abortion, what are the known types, methods and 

damage? 

For this we made a Plan composed of two topics: 

 The first topic we will see the definition and types of abortion;  

 The second topic we will study ways and means of abortion & its 

damage. 

The first topic: Definition of abortion and types 

Abortion has many definitions in terms of language, terminology, 

jurisprudence and law as it has many types, some of which are 

traditional and modern, some of which are legally regulated and some 

of which are not yet regulated and not yet Punishable by law. 

The first requirement: Definition of abortions 

Section I: Definition of abortion Language 

"The term abortion is a derivative of an abortion that aborts an 

abortion. It is said that the camel and the woman aborted her baby, so 

it is aborted."  

In a conversation with Muhammad ibn Masamah, he meant on 

Sunday a man who said that Abu Sufyan aborted me, meaning that he 

did not receive me and removed me. 
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Abortion is defined in the French dictionary as the abandonment 

of an organ such as the exclusion of embryonic parts (umbilical cord, 

placenta, etc.) before its formation, as meant by disappointment or 

lack of success. 

Section II: Definition of abortion in terminology 

First-definition of abortion in medicine:  

Forensic medicine defines abortion as "expelling the contents of 

the pregnant woman's womb before the fetus is fully developed. The 

fetus is considered fully developed after the end of the 37th week, 

considering the beginning of the count from the first day of the last 

normal menstruation". 

Some forensic scientists have also known abortions of uterine 

month, for any reason other than saving the life of the mother or fetus”. 
 

Second-definition of abortion in jurisprudence and law 

The use of the word jurists does not depart from the linguistic 

meaning and is often expressed in terms such as projection, 

subtraction and stillbirth. 

Abortion in the terminology is the projection of a woman's fetus 

by her or by the help of another person, and this meaning is commonly 

mentioned by scientists, and that the Shafiya frequently use the term 

"abortion". 

The mufti of Al-Azhar defined him as "taking down the embryo 

before its normal development in his mother's abdomen" 

English jurisprudence also defined it as "certified destruction of 

the fetus in the womb or premature birth with the intention of killing 

the fetus" 

The Egyptian Court of Cassation defined abortion as 

"premeditated termination of pregnancy." 
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It is noticeable on all the jurisprudential definitions mentioned that 

the same conditions must be met in order for the act to be considered 

an abortion and a criminal are: 

 Separation of the fetus from the uterus and discharge. 

 The separation of the fetus in the wrong time. 

 That separation of the fetus drived to the loss of his soul. 

 The separation of the fetus without necessity calls. 

Legal Definition:  

The Algerian legislator did not care about the definition of 

abortion, but in the Penal Code, means the persons authorized to carry 

it out are dealt with easily in Part II under the title "Criminalization" 

of the second book under the title "Felonies and Misdemeanors and 

their Penalties" in Part II under the title "Felonies". And 

misdemeanors against individuals "of Chapter II" felonies and 

misdemeanors against The family and public morals "of the first 

section under the title" abortion "in articles 304 to 313 and the staff 

has defined the crime of abortion and its penalties and the exception. 

Article 304 of the Penal Code states: "Any person who has aborted 

a pregnant woman or is supposed to be pregnant by giving her food, 

drinks or medicine, using methods or acts of violence or by any other 

means, whether she agrees or disagrees or attempts to do so, shall be 

punished," One to five years imprisonment and a financial penalty of 

500 to 10,000 AD. If abortion leads to death, the penalty shall be 

temporary imprisonment from 10 to 20 years. 

The legislator mentioned persons who are abusive and easy to 

perform abortions due to the field and specialization in which they are 

subject to Article 305 of the Penal Code and made them penalties 

referred to articles 304 and 305 of the same law and can reach a 

maximum prison term with complementary penalties such as arrest 

Practicing the medical profession or pharmacy. 
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Article 305 of the penal code reads as follows: "Doctors, midwives, 

dental surgeons, pharmacists, medical or dental students, pharmacy 

students, pharmacy users, drug makers, medical bandwidth 

manufacturers, surgical instruments dealers, nurses, and masseuses" 

Those who are guided, facilitated or performed abortion methods shall 

be subject to the penalties stipulated in articles 304 and 305, as the 

case may be, and the perpetrators may be sentenced to deprivation 

from practicing the profession provided for in article 23, as well as to 

being sentenced to prevent residence. 

Second requirement: Types of abortions 

The views of physicians and others interested in fetal studies 

differed in the classification of abortion and distinguished among the 

most common. 

Section 1 self-abortion or natural 

Abortion is done without the will of the mother, whether the cause 

is a mistake she has committed without being aware or departed, or 

physical condition suffered, or the incomplete elements of life for the 

fetus. 

 As is the case in mutilated embryos, doctors have determined that 

a large proportion of the aborted is automatically deformed. 

 This type of miscarriage can be caused by either miscarriage of 

the pregnancy itself, or pathological reasons such as maternal diseases 

such as syphilis, specific fevers or especially typhoid and typhoid 

reflux, as well as fetal diseases such as the infection of the parent's 

syphilis, placental diseases and membranes.  

And spontaneous abortion is divided into different types such as: 

1) Abortive or threatened abortion: 

Some pregnant women suffer from vaginal bleeding during the 

first trimester of pregnancy and sometimes accompanied by 

abdominal cramps and this is known as prognostic abortion. 
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2) Inevitable abortion: 

In the membranes rupture & expand the cervix, which ends in the 

inevitable exit of the fetus and is characterized by severe bleeding 

blood lasting for 3 weeks. 

3) Incomplete abortion: 

The bleeding is heavy and the remains of the placenta are present 

in the uterus and here the uterus expels part of the fetus before the 20th 

week of pregnancy. 

4) Complete abortion: 

The cervix is closed, and the blood is slightly and may stop, and is 

called abortion in full if the uterus can subtract all its contents (fetus, 

placenta, fetal cyst) and then usually stops the vaginal bleeding uterus. 

The patient usually does not need treatment but is given uterine 

tablets, and antibiotics for several days after the abortion. 

5) Missed or hidden abortion: 

It is in which the fetus is dead for two months or more and in this 

case gets bleeding in the uterus, and cut off the nutrition of the fetus 

die and remains a short or long period and then ejaculated by the 

uterus or removing out by doctor. 

6) Repeated abortion: 

Recurrent miscarriage is defined as the occurrence of three 

consecutive or more abortions before 20 weeks of gestation, a 

problem experienced by 3 percent of women and increases with age 

over 35 years old. 

Section II: Therapeutic abortion 

This is what may be done under the supervision of medicine to 

preserve the mother's life and health against the risk of pregnancy or 

childbirth.  
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This type of abortion is not contrary to the law when some reasons 

are calling such as: 

1. Cases of severe disease, which is dangerous if the mother 

continues to become pregnant; 

2. The case of the doctor asserted that the fetus will be born 

deformed or deficient creation; 

However, before performing a therapeutic abortion, the doctor 

must take certain measures to be legally protected: 

- Consult a specialist in the disease suffered by the mother and 

takes the consent of the latter to conduct an abortion. 

- Obtaining the written consent of the abortion by the woman and 

her husband 

- Keep a full file on the health of the pregnant woman 

- And therapeutic abortion is almost the subject of everyone's 

agreement on the necessity that surrounds him, because the rules 

of Islamic law and its purposes, separated treatment and 

medication It is a kind of treatment that the religion does not 

defend to carry out fetus to save the life of the mother in the 

necessary cases. 

Section III: Criminal abortion 

Forensics defined criminal abortion as: 

"Is removing the uterine proceeds from the pregnant woman, in 

any way, and for any reason other than saving the life of the mother, 

before the full months of pregnancy" 

It is noted that criminal jurisprudence defines criminal abortion as: 

"is the emptying of pregnancy from the uterus at the time of natural 

deliberate, unnecessary, and by any means whatsoever" 
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Public and private laws have penalized the perpetrator of criminal 

abortion and some penal laws have tightened the penalty if the 

perpetrator is a doctor, a bio-staff or a massage specialist. 

 This is what the Algerian legislator did when he referred the 

persons specified in article 306 to articles 304 and 305, each 

depending on his case. 

The second topic: Ways and means of abortions and 

the resulting damage 

There are many ways and means of abortion according to the 

situation in which the mother intends to abortion such as time and 

place where they are done, but the consequences are the same and are 

severe damage to society, family and women. 

The first requirement: Methods and means of abortion 

The methods and means of abortion are several and different, 

including traditional and modern ones that appear with the 

development of medicine and biology, we will mention the most 

important known methods. 

Section I: Methods of abortion 

First, suction or absorption method: 

This method is the most widespread and extends the cervix 

slightly under local anesthesia, and then absorbed the fetus through 

the tube and this method is characterized by a lack of seriousness and 

avoid death and varies the failure rate of aspiration to remain parts of 

the placenta inside the uterus, which forces the doctor to perform 

curettage to extract the remains. 

Secondly extraction and curettage method: 

This method has been applied for decades and is to extend the 

cervix by various means, and then a curettage which is the emptying 

of the uterine cavity by a metal machine in the vagina and emptied by 
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the metal machine. It is often carried out by the doctor through the 

cervical duct after its enlargement and the other parts of the contents 

of the fetus, because staying in the uterus will cause different uterine 

bleeding. 

Third, Massage Method: 

Massage is now so sophisticated with its modern techniques are 

being taught, and massage centers are increasing due to the 

widespread culture of agility and relaxation. There are several 

specialties of massage, including massage to provide relaxation , 

massage to lose weight and therapeutic massage to treat the nerves , 

muscles and cartilaginous spasms. 

Some of them are done through the water bath and another by oils 

and various creams. Specialists in this field are constantly increasing 

and some of them have specialized courses abroad. 

The legislator listed this category among the persons specified in 

Article 306 of the Penal Code, as these are who use their technical 

competence to deviate to carry out abortion. 

Fourth, Abortion through Medicines: 

Some doctors and health workers now use medications to 

terminate a pregnancy; these medications lead to contraction of the 

uterus and push the pregnancy abroad. 

The different ways of using these drugs, some of which are placed 

in the vagina and some of which swallowed or injected and mention 

the most important: 

1) Progesterone antagonists 

Progesterone is a hormone necessary for the continuation of 

pregnancy, it prevents uterine contractions, and the removal of the 

yellow body from the ovary during the first two months, leads to its 

downfall. 
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In 1981, abortion appeared to be a good substance inhibiting 

receptors 

Progesterone in the uterus, which leads to the break-up of his 

lining, dilate the neck, and the appearance of uterine contractions 

Also, Mifégine, which was banned for causing pregnancy and 

because the success rate of abortion does not exceed 80%, has been 

added to the substance prostaglandin, which raised the rate to 95 

percent, but it, is very dangerous. 

It causes severe bleeding, so it is only used in the first six weeks of 

pregnancy 

Complications such as bleeding, digestive disorders and some side 

effects on the heart usually occur in some women if pregnancy does 

not fall, it is often distorted. 

This drug is only given in special programs in clinics and hospitals, 

where women can be monitored for complications and treatment, and 

within two days a second drug such as misoprostol is used, and this 

usually causes complete abortion. 

2) Prostaglandin: 

It is a mental substance found in most animal tissues, it has a dual 

role it works to reduce the uterine muscles on the one hand, and cause 

relaxation in the muscles of the cervix on the other. 

This substance is synthetic and added to increase uterine 

contractions, and to extend the neck, which facilitates abortion and 

intravenous injections, or given in the form of vaginal clothing 

Among the complications of prostaglandins, pain associated with 

uterine contractility, bleeding and some digestive and respiratory 

disorders. 

Prostaglandins lead to sepsis in 2% of cases, and digestive 

disorders in 5%. 
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3) Misoprostol: 

Misoprostol is a medicine for stomach ulcers and can be used in 

the first trimester of pregnancy and the best effect is around the 12th 

week, Pills are placed in the vagina and do not swallow. 

3. Methotrexate 

4) It is an anti-cancer drug used with misoprostol to induce 

abortion, if abortion fails, it may cause severe birth defects. 

Section II: means of abortion 

Criminal abortion methods are divided into three sections: 

1) Violence against the body in general: 

This violence is the work of violent sports or climbing stairs or 

descending frequently, in addition to wear belts, or carrying 

weightlifting or massages the abdomen heavily or fall from the top or 

jump. 

It is noticeable that this method comes at the beginning of 

pregnancy, as it occurs abortion in women who are very sensitive to 

normal uterus exclusively other women. 

2) Taking drugs harmful to pregnancy 

Women are taking drugs that have a direct effect on the uterus, 

such as guider or the use of severe irritants such as melon, cactus, 

kernel oil and fenugreek. 

3) Assault on female genital organs 

Women usually resort to this method after failing in the previous 

two methods and are through the introduction of machines in the 

uterus and these methods depend on the skill of the person in charge 

of the abortion. 
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There are other negative abortion methods, such as a woman's 

abstinence from food or a prescribed medication to stabilize 

pregnancy. 

Second requirement: Damage caused by abortions 

It is natural that after the abortion will have several negative 

effects in many respects, most notably on society and on woman 

herself. 

Section I: Damage of abortion on the community 

The danger of abortion on society is through the death of a sense 

of responsibility by seeking to achieve the longest period of illegal 

pleasure, which makes the proportion of spinsterhood on the rise and 

the proportion of marriage on the decline, due to the spread of sexual 

appeals and moral deviation and the death of conscience, so young 

people become interested only in their instincts And if the problem of 

pregnancy occurs with them they think about abortion and therefore 

will not consider marriage or to build a family. 

It is also harmful to abortion, it represents an infringement on the 

right of the fetus to life, which makes offspring diminish and ruin. 

 It is assumed that even if this fetus is from an illegal relationship 

or as a result of rape, he has the right to life as long as the spirit has 

been inflated. 

Allah said, "no burdened soul carries the burdens of another”, 

and said his majesty “There is no moving creature on earth but its 

sustenance depends on Allah. And he knows where it lives and where 

it rests. Everything is in a clear Book”. 

And there are many illegal children have succeeded in social life 

and have achieved high degrees in society and therefore abortion is 

not the solution, but the solution lies in raising awareness and taking 

responsibility as a result of any mistake in this life. 
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Abortion also harms society and encourages the deviation and 

corruption of the noble profession of medicine. It is recognized that it 

is characteristic of the doctor excellence of wisdom and noble ethics, 

but in the case of medicine has become a crime and encourages 

abortion; there is no good aspiration in this society as theft of human 

organs and trafficking. 

Finally, we say that abortion is an objection to the will of Allah 

and fortunately, the Islamic law proves to the fetus many rights, such 

as the right to inheritance or descent or commandment, how to prove 

these rights, and ignore the most important rights, namely, the right to 

life. This right must be preserved, because it is the author of all rights. 

Section II: Psychological damage to abortion 

The moment of miscarriage is the woman's only goal is to get rid 

of the fetus in any way, which represents for her a shame and a threat 

to her community and her family as well as the lack of possibilities to 

take responsibility on her own and thus think of getting rid of this 

creature tied to her guts. Unfortunately, after the miscarriage, the 

woman has serious consequences, which are health and psychological 

damage. 

First: Health Damage 

Obviously, the health damage that occurs to a woman after an 

abortion has complications resulting from the violence that takes place 

on her body in order to achieve that process, either through the use of 

severe means or through the use of drugs or medicines. 

It is natural that this attack on the fetus, which is suspended by 

the guts of the mother and separated will lead to health damage to the 

mother, whether permanent or internal impairments, loss of the uterus 

and the destruction of the reproductive system and sometimes damage 

to the point of loss of life. Thus, women are an active element in 

society. If they cause themselves to perish, it will not be encouraging. 

Second: The psychological damage 
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In the first before the abortion, the mirror is to avoid the scandal of 

getting rid of the fetus. The abortion process will show psychological 

crisis within hours of its occurrence and will intensify as time passes. 

Among the cases that can occur to women after the abortion, a 

state of reprimand, a sense of felling a criminal, a state of depression 

and loneliness, a state of feelings of grudge from society, a state of 

severe remorse. Every woman is reacting to these psychological 

effects. And some women are tortured by conscience and remorse up 

to suicide, so abortion was a crime punishable by law because it is 

total devastation. 

Conclusions: 

Through the current study we have discussed the various 

definitions of abortion language and idiom according to which we 

have identified the types between natural self-abortion occurs 

automatically without being determined by the mother and therapeutic 

abortion determined by the doctor for the safety of the mother from a 

threat to her health or life or if the doctor asserts that the fetus will be 

born deformed. 

Finally, criminal abortion, which is a criminal offense under the 

legislation and punishes the perpetrator, is carried out both by the 

doctor as a specialist in this area and here the penalty is severe. 

 The mother can also abort her fetus on her own or with the help of 

others by using means of suction and curettage or taking drugs and 

hormones stimulating to throw the fetus out of the womb. 

 And she can also abort herself by taking a negative attitude 

deliberately by refraining from following the recommendations of the 

doctor to stabilize the pregnancy or refusing to take a fixed medication 

for the fetus. 

In any case, abortion has serious consequences for the society in 

general, which leads to tainting in the offspring, low marriage rate, 

high rate of celibacy, outrageousness, lack of motherhood and 

deviation of the medical profession to its noble purposes. 
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 But it still damage to the woman in particular, including damage 

to health and psychological difficult to count. 

Thus, the legislator made abortion a crime punishable under the 

provisions of the Penal Code. 
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