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كتوراه  .املاجستري ٔو ا
  ليه اجيب ٕارفاق املقال رش بترصحي رشيف مصادق  ل ٔن املقال مل ملرحش  ب

ٔخرى، سبق رشه رش يف جم  ل رسل  ٔنه مل  ري مستل من  ،و  ٔنه  و
ة دكتوراه ٔطرو ٔو  رة ماجستري   . مذ

 رش تبعث ل ه الربيدي عنوانال  ٕاىل املقاالت املرحشة  ٔد ور  مع ٕارسال  املذ
و الترصحي  A 4ىل ورقة  سخ 3ب يف قرص مضغوط مصحوب  املقال

اتية لصاحب املقال اله والسرية ا ٔ ور  ٔن تودع  .الرشيف املذ كام ميكن 
ىل مستوى مقر لك هذه ا ارشة  ئق م سان بني لو خمرب حامية حقوق إال

ر ولية والنصوص الوطنية وواقعها يف اجلزا  .النصوص ا
  ب لغة  ف خيص البحوث  Word 2003" الورد" بنظام  املقاك

كون العربية  سق كتابة ف اس "   Traditional Arabic "ب ٔما  .18مق
خط اس     Times New Roman لغة الفرسية ف مع  14مق
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ٔسطر قدره  ة مس 1.15رك فراغ بني ا ات جوانب الصف  2.5، وفرا
ات ،مس دد صف اوز  ٔال  يت ة 15 املقال و  .صف
 ٔوتوماتييك ري  ادي  ب شلك  ك ٔن  ٓخر املقال و ش يف  هتم كون ا  .ٔن 
 مس ولقب الباحث ع عنوان املدا  ه العلمية. ي علومات وامل. و رت

دمة : "والرضورية من الشخصية اخلاص به   . عنوان املؤسسة املست
لكرتوين  ورمق الهاتف   "الربيد 

 لتحكمي العلمي لمية  البحوث ختضع  حبيث تفحص من طرف هيئة 
رفضه ٔو  ل البحث  ٔن تق خصصة ولها  ٔمهيته وقميته العلمية  ،م  حسب 

جراء التعديالت  ٔو ٕ  .الالزمةتطالب صاحب البحث 
 

  
  

ٔو تودع ٔعاملمجيع  رسل    :التايلالعنوان  ٕاىلواملراسالت  ا
سانخمرب حامية حقوق  ر إال ولية والنصوص الوطنية وواقعها يف اجلزا كتور الطاهر موالي  –لكية احلقوق والعلوم السياسية   .بني النصوص ا ٔي   سعيدة – النرص  138ص ب   سعيدة –امعة ا ٔن  رب استفساروش   : ميكن االتصال 

لكرتوين   revetudesdroit@gmail.com:  الربيد 
  أو    

س/  هاتف      26 16 47 048 : فا

ٔحصاهبا ٓراء    ٕان املقاالت الواردة يف هذه ا ال تعرب ٕاال عن 
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ة الصادرة عن خمرب  راسات احلقوق ٔ لكمة العدد اخلامس  ا ٔبد ٓية  من مضمون هذه ا

ولية والنصوص  سان بني النصوص ا ر، ا اليت حامية حقوق إال الوطنية وواقعها يف اجلزا
ٔس اكم من ا ه، و اتذة، تعترب نتاج معل فرقة م ٔحسن و ا يف  ىل خرو سهرون  ن  ا

ي بال جمام يعترب صاحب  ر ا وا رب ومد ر ا ٔمني مد ٔسود دمحم ا كتور  ىل رٔسهم ا و
،  الفضل بعد ل يف وجود هذه ا اهدا يف كمثرة هللا عز و ي سعى  رب ا من مثرات ا

  .وجوده وبقائه وتطوره 
ولية والنصوص  سان بني النصوص ا وين عضوا يف خمرب حامية حقوق إال خر كثريا  ٔف و

ر حث  ،الوطنية وواقعها يف اجلزا الغة قلعة من قالع املعرفة، حتتضن لك  ي يعترب دون م ا
لعمل، فهذا رب ميكن اعتباره  وحمب  سعيدة  اليوم مكسبا كتور الطاهر موالي  جلامعة ا

اص ام  نوعية وٕاضافة ،شلك  رية شلك  امعة اجلزا   . ل
ة، وملتقى وطين   راسات احلقوق داد من جم ا ٔ رب اليوم يف جعبته مخسة  وحيمل ا

ل ٕان لمية مهنا ندوة دولية ، ومزال يف املستق م دراسية، وثالثة ندوات  ٔ شاء هللا  ومثانية 
رب والقامئني رىق  ال البحيث مشاريع ممتزية    .ليه ٕاىل حمطات رائدة يف ا

ل ٔ  ٔل املوىل عز و ٔس ه  نيف اخلتام  كون هذا العمل يف مزيان حسنات لك من شارك ف
ذنه تعاىل ٕاىل مصاف امل ٕ رب  رتقي ا ٔن  ٔو بعيد، و   .ؤسسات البحثية العاملية من قريب 

كتور صل  : ا س فرقة حب / سايس دمحم ف رب رئ   ث 
ة  راسات احلقوق س حترر جم ا   و رئ

  

ة العدد اخلامس تاح  اف
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دام مع احلق يف احلياة  مدى تعارض عقوبة إال
سان ويل حلقوق إال   يف القانون ا

ٔستاذة ن مجيل عززة                                                                     :  بقمل ا
                          عنابة /امعة  خمتار         

  :مقدمة
يعد احلق يف احلياة احلق األكثر أمهية من بني احلقوق احملمية، الذي يتعني     

مني محايته لصاحل األفراد، وذلك متاشيا مع وصف اللجنة املعنية  احرتامه و
ذلك أن احلق يف احلياة هو ". يناحلق األمسى للكائن اإلنسا: "حبقوق اإلنسان له

حق فطري وأصيل، ومحايته شرط أساسي للتمتع بسائر حقوق اإلنسان األخرى، 
ا إضافات على نوعية احلياة وظروفها وشروطها، كما أن  اليت ال تزيد عن كو
ا، فحق احلياة  ا تعتمد يف األساس على وجود احلياة ذا سائر احلقوق املعرتف 

الذي ال يقبل التعطيل أو االتفاق، سواءا يف األوقات العادية  هو احلق األساسي
  .أم يف حاالت الطوارئ

لنسبة للمختصني والدارسني املؤيدين لفكرة التدرج بني       يتبوأ احلق يف احلياة 
احلقوق احملمية، سدة احلقوق ورأس اهلرم املكون هلذه احلقوق، أما الرافضون 

لنسبة إليهم حقا أساسيا،  للتدرج بني احلقوق احملمية، فيظل احلق يف احلياة 
ا   .وشرطا مسبقا للتمتع بسائر احلقوق األخرى املعرتف 
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لرغم من اإلمجاع و التوافق الواسعني حول أمهية احلق يف احلياة،     إال أنه 
ا مجيعا، فإن هذا احلق يثري  وحول كونه قامسا مشرتكا بني احلقوق املعرتف 

ت املالزمة إلعماله، إشكاليات وتس اؤالت قانونية مهمة، وذلك بسب الصعو
الستثناءات املشروعة عليه،  واخلاصة كذلك بتعريفه وبتحديد نطاقه الزمين و
ملعىن احلريف للكلمة، فهو وإن كان من احلقوق  ذلك أنه ليس حقا مطلقا 

األفراد منه،  األساسية غري القابلة للمساس، إال أن ظروفا معينة قد تسمح حبرمان
وجتعل من هذا احلرمان أمرا مشروعا، فمن أهم األسباب اليت قد جتعل احلرمان 

  .)1(عقوبة اإلعدام: من احلياة جائزا ومشروعا
  :وعليه ميكننا طرح اإلشكاليات التالية   
هل عقوبة اإلعدام تتعارض مع احلق يف احلياة احملمي مبوجب االتفاقيات * 

  الدولية؟
  ما موقف القانون الدويل حلقوق اإلنسان من هذه العقوبة؟ * 
لغائها؟*   . إىل أي مدى وصلت اجلهود الدولية املطالبة 
 :إجابة على هذه اإلشكاليات وغريها سيتم التطرق إىل ثالثة حماور هي   

  .مفهوم احلق يف احلياة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان :أوال      
 .ف القانون الدويل حلقوق اإلنسان من عقوبة اإلعدامموق: نيا     
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  .الواقع الدويل و عقوبة اإلعدام :لثا     
  .)2(مفهوم احلق يف احلياة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان: أوال

حلقوق املدنية والسياسية       تصف املادة السادسة من العهد الدويل اخلاص 
نه  ، مما يعين أنه حق طبيعي مستمد من "حق مالزم لإلنسان"احلق يف احلياة 

يت كاشفا عنه ال منشأ له ويتعني على . الوجود اإلنساين، حيث أن القانون 
ز حرمان أحد منه القانون حسب هذا النص أن حيمي هذا احلق، وال جيو 

  . )3(تعسفا
حلقوق املدنية والسياسية والصكوك الدولية       يلقي العهد الدويل اخلاص 

على عاتق الدول عددا من االلتزامات اإلجيابية، ورغم أن العهد الدويل )4(األخرى
جلانب السليب للحق يف احلياة،  -منه) 6(على ما يظهر من نص املادة -يهتم

متناع عن االعتداء عليه تعسفا ودون سبب قانوين، إال أن املتمثل يف اال
اجتهادات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وغريها من هيئات الرقابة االتفاقية، من 
خالل تفسريها للحق يف احلياة، تضع التزامات إجيابية يتعني على الدول 

  . احرتامها
اإلنسان عددا من إذ يرتتب على الدول األطراف يف اتفاقيات حقوق      

حلق يف احلياة، وهي كلها تندرج ضمن التزام  االلتزامات االجيابية ذات الصلة 
إجيايب عام هو وجوب محاية هذا احلق واحلفاظ عليها، أما فيما يتعلق مبضمون 

  :وطبيعة هذه االلتزامات، فيمكن إيضاحها على النحو اآليت
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ضي بوجوب قيام الدول تتضمن النصوص واألحكام االتفاقية حكما يق* 
، وهو نص فسرته اللجنة املعينة حبقوق  األطراف حبماية احلق يف احلياة قانو
نه يلقي على الدول األطراف إلتزاما  اإلنسان وهيئات الرقابة االتفاقية األخرى، 
ا أو الختصاصها، فالدول ملزمة بسن  حبماية حياة كل فرد خاضع لوال

على هذا احلق واملعاقبة عليه إن وقع، وحبماية هذا احلق تشريعات ملنع االعتداء 
  .ضمن حدود واليتها

تلتزم الدول حبماية حياة األشخاص مسلويب احلرية واحملتجزين أو املوقوفني، * 
وقد عدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن االختفاء القسري أو الالإرادي 

ا ختاذ التدابري اإلجيابية، و ينطوي  لألفراد، يرجع إىل تقصري الدول األطراف ذا
وذهبت اللجنة املعينة كذلك إىل أن اختفاء أشخاص . على خرق للحق يف احلياة

حمتجزين أو موقوفني من قبل السلطات العامة، هو مبثابة اعتداء على حقهم يف 
احلياة، واحلكم ذاته ينطبق على حالة الوفاة غري املربرة أو غري املفسرة تفسريا 

وال، للموقوفني أو للمحتجزين أثناء فرتة التوقيف أو االحتجاز من قبل معق
 . اجلهات األمنية أو العسكرية أو القضائية داخل الدولة

ختاذ التدابري واإلجراءات *  تلزم الدول األطراف يف اتفاقيات حقوق اإلنسان 
طر، الضرورية كافة، بغية منع تعرض حياة أي من اخلاضعني لواليتها إىل اخل

بسبب تقصريها يف نظم الرعاية الصحية أو يف نظم محاية الصحة العامة والبيئة، 
فيتعني عليها اختاذ ما تراه ضرور من التدابري الوقائية اهلادفة لضمان محاية 
عالم  الصحة العامة وصحة السكان ومنع التلوث البيئي، وتلزم الدول أيضا 
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فقد وضحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان . ةاألفراد عن أية خماطر أو أضرار بيئي
هذه العالقة الوطيدة بن احلق يف احلياة واحلق يف الرعاية الصحية، بتأكيدها يف 

أن احلق يف احلياة جيب أن يفسر : 1972لعام ) 16( 6تعليقها العام رقم 
تفسريا واسعا، وطلبت من الدول األطراف يف العهد اختاذ كافة التدابري املمكنة 

  . لرفع معدل حياة اإلنسان وتقليل وفيات األطفال
على الدول واجب تنظيم العالقات اخلاصة أو العالقات فيما بني األشخاص * 

العاديني، وال تنحصر يف العالقات العامة أو الرأسية فقط، وإمنا احلق يف احلياة 
ختاذ التدابري الوقائية والعالجية أي خطر الضرورية حلمايته من  يلزم الدول 

ديد أو اعتداء قد يلحق به جراء سلوك األفراد العاديني، وهو يلزم الدول أو 
مبكافحة ومالحقة وحماكمة مرتكيب االعتداءات اجلرمية على حياة الناس، سواء 
أكانت هلم صفة رمسية أم ال، فعادة ما جترم الدول فعل القتل أو الشروع فيه من 

 . خالل قوانينها اجلزائية
افة إىل االلتزامات االجيابية املوضوعية سابقة الذكر، تلتزم الدول مبوجب إلض* 

لتزام إجيايب إجرائي يتمثل يف وجوب القيام  القانون الدويل حلقوق اإلنسان، 
  .بتحقيق شفاف وفعال عند وقوع أي اعتداء على احلياة أو احلرمان منها

اف يف اتفاقيات حقوق مثة التزام إجيايب آخر يقع على عاتق الدول األطر * 
حرتام احلق يف احلياة، وهو التزام مستمد من الصلة بني احلق يف  اإلنسان يتعلق 
مني احلاجات األساسية، كاملأكل وامللبس واملسكن والرعاية  احلياة وبني 
الصحية وفرص العمل اليت تضمن دخال كرميا، وهذه كلها مظاهر حلقوق 
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مستوى معيشي "ية، وخباصة حق اإلنسان يف اإلنسان االقتصادية و االجتماع
ا " ويف" الئق على مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية اليت تعرتف  التمتع 

ن حلقوق االقتصادية ) 12(و ) 11( املاد من العهد الدويل اخلاص 
    . )5(واالجتماعية
  .موقف القانون الدويل حلقوق اإلنسان من عقوبة اإلعدام: نيا

  :املوقف التقليدي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان من عقوبة اإلعدام - 1
يقر القانون الدويل حلقوق اإلنسان تقليد حبق الدول يف تنفيذ عقوبة     

ت(اإلعدام كعقوبة على أشد اجلرائم خطورة  ، بعد صدور حكم قضائي )اجلنا
ولكن . لةقطعي عقب حماكمة عادلة وقانونية من قبل حمكمة خمتصة ومستق

ت خمتلفا عن املوقف التقليدي للقانون الدويل  املشهد اليوم إزاء هذه العقوبة 
حلقوق اإلنسان إىل حد ما، فقد اعتمدت العديد من اهليئات واملنظمات الدولية 
دف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، لكن العقوبة  اتفاقيات وبروتوكوالت إضافية 

س به  من الدول، فالدول العربية واإلسالمية وبعض مازالت مطبقة يف عدد ال 
ت املتحدة األمريكية والصني مازالت إىل حد اآلن  -على سبيل املثال - الوال

  .تعرتف يف قوانينها بعقوبة اإلعدام وتطبقها
 -إن إلغاء عقوبة اإلعدام ما زال مبقتضى القانون الدويل حلقوق اإلنسان    

أمرا اختيار واتفاقيا حمضا، وهو مل  -اإلنسان ستثناء القانون األورويب حلقوق
فالعهد الدويل . يصبح إىل اآلن جزءا من القانون الدويل العمومي أو العريف
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ا موقفا صارما،  لغائها وإمنا اختذ بشأ حلقوق املدنية والسياسية مل يقم  اخلاص 
ت صارمة جدا، حيث نصت املادة : أنهمنه على ) 6/6(فأحاط تطبيقها بضما

ليس يف هذه املادة أي حكم جيوز التذرع به لتأخري أو منع إلغاء عقوبة " 
وقد أوضحت اللجنة املعنية حبقوق ". اإلعدام من قبل أية دولة طرف يف العهد

من العهد توقيع عقوبة ) 6(اإلنسان أنه يف الوقت الذي أجازت فيه املادة
ا ألزمت الدول األطراف بعدد من  القيود لتطبيقها، ميكن إمجاهلا اإلعدام، إال أ

  :يلي فيما
يثري هذا القيد مسألة حتديد :  قصر توقيع العقوبة على أشد اجلرائم خطورة* 

، فهذه اجلرائم ختتلف "اجلرائم األكثر جسامة"أو " شد اجلرائم خطورة"املقصود 
من دولة إىل أخرى، فضال عن أن هذه العقوبة توقع يف كثري من األحيان على 

  . رائم ال تستوجب هذه العقوبةج
ميثل هذا : وجوب النص على العقوبة يف القانون النافذ وقت ارتكاب اجلرمية* 

ت  .الشرط يف الواقع إعماال ملبدأ شرعية اجلرائم والعقو
أساس العرق أو اللون أو اللغة عدم التمييز يف توقيع عقوبة اإلعدام على * 
من  2/1املادة ( س للتمييز احملظورة كأساالدين أو غري ذلك من األسباب أو 

ت القضائية الدنيا الواردة يف العهد )العهد ، كما يتوجب عدم خمالفة الضما
ت  .وأمهها مبدأ املساواة أمام القضاء، وغريها من الضما



16 
 

: عدم جواز تطبيق العقوبة إال بعد حكم قطعي صادر عن حمكمة خمتصة* 
أحكام اإلعدام يف أعقاب حماكمات مستوفية ومعىن ذلك أنه يتعني صدور 

من العهد، فإذا ما ) 14( لشروط احملاكمة العادلة املنصوص عليها يف املادة 
ت، يغدو حقه يف  حكم على شخص بعقوبة اإلعدام دون احرتام هذه الضما

  .احلياة منتهكا
، عدم جواز احلكم بعقوبة اإلعدام على من هم دون الثامنة عشرة من العمر* 

بني  مثة تفرقة مبوجب هذا الشرط: وعدم جواز تنفيذها على النساء احلوامل
عدام القاصرين  يفالقاصرين والنساء احلوامل،  حني ال جيوز إصدار حكم 

إلعدام،  مطلقا دون الثامنة عشرة ، فإنه ميكن احلكم على النساء احلوامل 
اء احلمل بطريقة ولكن جيري إرجاء تنفيذ حلكم إىل ما بعد الوضع أو حا ل إ

  . أخرى
حلق يف االستفادة من العفو اخلاص أو *  يتمتع احملكوم عليه بعقوبة اإلعدام 

وضع هذا القيد للحد من تطبيق عقوبة اإلعدام يف : العام أو إبدال العقوبة
لعفو العام إسقاط الصفة اجلرمية  ذه العقوبة، ويقصد  خذ  الدول اليت ال تزال 

ة وجعلها غري معاقب عليها، وبذلك يغدو احملكوم عليه بعقوبة اإلعدام عن اجلرمي
بعد صدور قانون العفو العام كمن مل يرتكب الفعل اجلرمي املعاقب عليه 
نية عن  ائي دون إعادة حماكمته  إلعدام، ويتوجب إخالء سبيله بشكل 

عقوبة على أما العفو اخلاص، فال يؤدي سوى إىل عدم تنفيذ ال. الفعل ذاته
لذات، ويبقى الفعل معتربا جرمية   .احملكوم عليه 
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ألشغال الشاقة مثال ستبدال عقوبة اإلعدام    . أما إبدال العقوبة، فقد يتم 
إلضافة إىل الشروط السابقة املنصوص عليها صراحة يف العهد، أضافت * 

وهو عدم جواز اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شرطا آخر يتعلق بتنفيذ العقوبة، 
لكرامة اإلنسانية خالفا ألحكام املادة  سلوب قاس أو حاط  من ) 7(تنفيذها 

لغاز ألنه ال . العهد فيعد من قبيل االنتهاك ألحكام هذه املادة، اإلعدام خنقا 
العقلية، ة أو ممكنة من اآلالم اجلسدية أو أقل درجة متاح"يتفق مع معيار إحداث 
  .)6(إنسانية وقاسيةوينطوي على معاملة ال 

  :االجتاه احلديث للقانون الدويل حلقوق اإلنسان من عقوبة اإلعدام - 2
ن      حلقوق املدنية والسياسية بروتوكول اختياري  لعهد الدويل اخلاص  أحلق 

، ودخل حيز النفاذ يف 1989بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام يف عام 
المتناع عن العمل . 01/07/1991 ويلزم هذا الربوتوكول الدول األطراف 

ختاذ كافة التدابري الضرورية إللغاء العقو  وحظر هذا . بةبعقوبة اإلعدام، و
الربوتوكول أي حتفظ على أحكامه، لكنه أجاز للدول األطراف أن تقصر إلغاء 
لنتيجة تطبيق عقوبة اإلعدام  العقوبة على حالة السلم دون احلرب، إذ جيوز هلا 

من  2املادة ( حبق اجلرائم اخلطرية ذات الطبيعة العسكرية املرتكبة زمن احلرب 
خطار األمني  وعلى كل دولة). الربوتوكول تبدي حتفظا من هذا النوع، أن تقوم 

اية أية حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها   .العام  لألمم املتحدة ببداية و
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أما على الصعيد اإلقليمي، فقد أقر جملس أورو بروتوكوال سادسا لالتفاقية     
دف إلغاء عقوبة اإلعدا1983األوروبية حلقوق اإلنسان يف عام  ويعكس . م، 

التطور الذي حصل يف عدة بلدان أوروبية األعضاء يف " الربوتوكول يف الواقع 
، ويعرب عن اجتاه عام حنو إلغاء العقوبة يتشابه الربوتوكول السادس  جملس أورو
حلقوق املدنية  متاما مع الربوتوكول األول اإلضايف للعهد الدويل اخلاص 

  .طبيق واملضمونوالسياسية من حيث النطاق وزمن الت
من خالل  وشهد النظام األورويب حلقوق اإلنسان تطورا آخر ملفتا لالنتباه،

الذي . الربوتوكول الثالث عشر اإلضايف لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
ودخل حيز النفاذ يف  02/02/2005اعتمده جملس أورو يف 

اإلعدام يف كافة  ، وقد تضمن الربوتوكول إلغاء مطلقا لعقوبة01/07/2003
األوقات، ويف السلم واحلرب معا، ومنع إبداء أي حتفظ على أحكامه مهما كان 

  .نوعه أو مضمونة
يف نفس السياق، دفعت النزعة املتنامية حنو إلغاء عقوبة اإلعدام منظمة     

الدول األمريكية إىل اعتماد بروتوكول إضايف التفاقية الدول األمريكية حلقوق 
ة وبربوتوكول ، وهو شبيه متاما بربوتوكول األمم املتحد1990 عام اإلنسان يف

حيث منعت املادة األوىل منه الدول األطراف من تطبيق  جملس أورو السادس
عقوبة اإلعدام يف أراضيها على أي شخص خاضع لواليتها القضائية، وحظر 

تطبيق الربوتوكول إبداء أي حتفظ على أحكامه، سوى التحفظ املتعلق حبق 
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العقوبة يف زمن احلرب وفقا للقانون الدويل عن اجلرائم اخلطرية للغاية ذات الطبيعة 
  .العسكرية

لدول العربية، فإن عقوبة اإلعدام ما زالت مطبقة، ولكن     أما فيما يتعلق 
و ) 6(، وضع يف املادتني 2004امليثاق العريب حلقوق اإلنسان املعدل يف عام 

بط صارمة لتنفيذ عقوبة اإلعدام، تشبه إىل حد بعيد منه قيودا وضوا) 7(
حلقوق املدنية والسياسية ا العهد الدويل اخلاص  وقد . الشروط اليت جاء 
ة  حكام مشا املادة (أخذت اتفاقية دول الكومنولث املستقلة حلقوق اإلنسان 

  .)7()منها 2
  .)8(الواقع الدويل وعقوبة اإلعدام: لثا

تيار إبقائي يستند على أن هذه العقوبة : يتنازع عقوبة اإلعدام يف الواقع تياران   
هي توكيد للحق يف احلياة، وذلك على اعتبار أن القاتل يفقد حقه يف احلياة 
د  نكاره هذا احلق لآلخرين، كما يستند مؤيدو هذا التيار على ظاهرة ازد

لط ابع الردعي هلذه العقوبة، فهي تستخدم اإلجرام والسيما اإلجرام املنظم، و
دد أمنه وبقاءه، فعقوبة اإلعدام ردع هلؤالء  تمع  ملواجهة فئة خطرية يف ا

تمع ، ومحاية للنظام واألمن يف ا أما التيار املناوئ . وضمان حلقوق الضحا
لعقوبة اإلعدام فيؤكد على قدسية احلياة اإلنسانية، وعلى أنه ال حيق ألحد أن 

نهي حياة اإلنسان حىت لو كانت الدولة نفسها، ويضيف هذا التيار حجة ي
أخرى هي أن هذه العقوبة قاسية وغري إنسانية، وغري منطقية، وغري رادعة وال 
إلعدام هم من  ا عقوبة ظاملة ألن الغالبية العظمى من احملكوم عليهم  زاجرة، وأ
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ره الفقراء والبؤساء، هذا فضال عن احتمال خطأ الق اضي الذي ال ميكن تاليف آ
هيليا،  ت دورا إصالحيا و ن للعقو ونتائجه، وأن إعماهلا ينفي النظرية القائلة 

  .)9(بل ويعتربون أن اإلعدام هو االسم احلكومي لكلمة قتل
. من جهة أخرى، تقود منظمة العفو الدولية محلة دولية إللغاء عقوبة اإلعدام   

لنسبة جلميع مل يتجاو  1977ففي عام  ز عدد الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام 
وصل العدد إىل  2008دولة، يف حني واعتبارا من ديسمرب  16اجلرائم سوى 

دولة، أي حوايل ثلثي دول العامل ألغت العقوبة اإلعدام قانونيا أو عمليا  139
  :حسب التفصيل التايل

لنسبة جلميع اجلرائم*    .دولة 98:  الدول اليت ألغت العقوبة 
لنسبة للجرائم العادية*    .دول 7: الدول اليت ألغت العقوبة 
: سنوات املاضية 10ذ العقوبة خالل مل تنف -الدول اليت ألغت العقوبة عمليا* 

  .دولة 35
  .دولة 139: الدول اليت ألغت العقوبة يف القانون واملمارسة* 
  .)10(دولة 58: الدول املبقية على العقوبة* 
، تبنت اجلمعية 2008و 2007جتدر اإلشارة أخريا إىل أنه يف ديسمرب     

، اللذين 168/63و  149/62: القرارينعلى التوايل العامة لألمم املتحدة 
كما صدر عن اجلمعية . دعيا إىل فرض حظر على إستخدام عقوبة اإلعدام
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اخلاص بوقف العمل  4/2/2015املؤرخ يف  168/69العامة مؤخرا القرار 
ا  ةغري ملزم اتالقرار  هذه رغم أن. بعقوبة اإلعدام قانونيا للحكومات، إال أ

لغاء العقوبة، و  متثل استمرارا للتقدم حنو  تشكلحجر زاوية للحركة املنادية 
  . )11(استثناء عقوبة اإلعدام من القانون الدويل

  :اخلامتة
أساسها، ألن مقدار ال تكفي عقوبة اإلعدام لنفي وظيفة الردع العام من     

العقوبة ونوعها ليسا مها كل شيء يف توجيه إرادة اجلاين حنو إتباع أحكام التشريع 
العقايب، بل مثَّة اعتبار آخر له قيمته البالغة من الصعب جتاهله، وهو مدى 
إحساس اجلاين بضمان وصول العدالة إليه، فهو يلعب يف توجيه إرادته دورًا قد 

دده نوعًا أو مقدارًا مىت كانت فرص  يتجاوز دور العقوبة النظرية اليت قد 
اإلفالت منها تبدو له كثرية وهلذا الحظ منتسيكيو وغريه ، أن سبب االحنالل 
احلقيقي يكمن يف إفالت اجلرائم من العقاب ال يف اعتدال العقاب، فالعقوبة 

لتايل أقل أثراً يف  توجيه إرادة اجلاين اخلفيفة احملققة أو القوية االحتمال قد تكون 
ة الشديدة إذا كانت غري حمققة من العقوب –ويف حتقيق وظيفة الردع العام  –
لتايل فإن ظاهرة تزايد بعض اجلرائم رغم تشديد العقاب أو  ضعيفة االحتمال، و

ال تصلح مبفردها لنفي حرية االختيار، كما ال تصلح ظاهرة تناقص هذه اجلرائم 
ً بتشديد العقوبة أو ختفيفهاإلثبات هذه احلرية سوا   . ًء أكان التناقص مصحو

رم كاإلنسان املريض الذي ال ذنب له يف      فهل ينبغي النظر إىل اإلنسان ا
لتايل فحق العقاب يف الشرائع احلديثة ينبغي أن يكون جمرد عالج  مرضه، و
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ة يف وقاية اجلاين من جرميته، كما ينبغي أن يكون جمرد رغبة اهليئة االجتماعي
نفسها من حاملي جراثيم األمراض اخللقية والنفسية املتنوعة، وعالجهم من 
أمراضهم إذا أمكن ذلك؟ أو أنه تطبيقا ملبادئ العدالة و صيانة أمن و استقرار 

تمع ينبغي احملافظة على عقوبة اإلعدام،  حيث يرى الفيلسوف ا
زيرة قرر مجيع أهلها تركها بصفة ، أنه إذا ارتكبت جرائم قتل يف ج"كانت"األملاين

ا بتنفيذ عقوبة اإلعدام على مجيع القتلة  ائية، فإن العدالة تقتضي قيام سكا
تمع برتك اجلزيرة، ومن  فيها قبل تركها، ذلك إرضاًء للعدالة رغم انتهاء وجود ا

  .)12(مث زوال ضرورة محايته
  اهلـوامش

  :أنظرللمزيد حول الطبيعة القانونية للحق يف احلياة، ) 1(
، اجلزء الثاين، الطبعة -احلقوق احملمية -دمحم يوسف علوان و دمحم خليل املوسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان -

  .149و 148صص ، 2006، )األردن(األوىل، دار الثقافة، عمان
- 186 ص ، ص2007، )األردن(األوىل، دار الثقافة، عمانسهيل حسني الفتالوي، حقوق اإلنسان، الطبعة  -

188.  
  :حول مفهوم احلق يف احلياة يف الشريعة اإلسالمية، أنظر) 2(

سعدى دمحم اخلطيب، حقوق اإلنسان بني التشريع والتطبيق، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية،  -
  .15، ص2009، )لبنان(بريوت

  .20، صهاملرجع نفس) 3(
حلق يف  )4( حلقوق املدنية والسياسية والصكوك الدولية األخرى املتعلقة  لإلطالع على العهد الدويل اخلاص 

  :احلياة، راجع
ته، دار الثقافة، عمان - س و علي عليان دمحم أبو زيد، حقوق اإلنسان وحر ، )األردن(علي دمحم صاحل الد

  .وما بعدها 52، ص 2005
  :ارجع إىل) 5(

  .153 -149 ص سف علوان و دمحم خليل املوسى، املرجع السابق، صدمحم يو  -
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  :موقع اللجنة املعنية حبقوق االنسان املنبثقة عن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية -
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx  

  .162 -158 ق، صدمحم يوسف علوان و دمحم خليل املوسى، املرجع الساب) 6(
  :أنظر) 7(

  .163و 162 دمحم يوسف علوان و دمحم خليل املوسى، املرجع السابق، ص -
: )7/4/2009بتاريخ ( خليل حسني، عقوبة اإلعدام يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، متوفر على املوقع -

                  http://drkhalilhussein.blogspot.com  
مثة أنواع عديدة وخمتلفة من أساليب اإلعدام املستخدمة يف خمتلف أحناء العامل اليوم، مبا يف ذلك األساليب  )8(

ئي، املوت رمجا، قطع الرأس :التالية لرصاص، الكرسي الكهر   .احلقنة املميتة، الشنق، غرفة الغاز، رميا 
  .خليل حسني، املقال السابق) 9(
   :إىل ارجعحول هاته اإلحصائيات ولتفاصيل أخرى، ) 10(

 ACT: ، الوثيقة رقم2014اإلعدام  أحكام وعملياتاالستعراض السنوي ملنظمة العفو الدولية حول  -
: ، المتاحة على الرابط50/001/2015

file:///C:/Users/PC/Downloads/ACT5000012015ARABIC.PDF  
: القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة على الرابط: راجع) 11(

http://www.un.org/arabic/documents/gares.htm  
  .خليل حسني، املقال السابق) 12(
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 ٔ د ٔمن القانوين  م ضياتا قه ومق   حتق
  دويين خمتار: كتورابقمل 

                امعة سعيدة/  لكية احلقوق والعلوم السياسية
تعترب فكرة األمن القانوين صعبة االستيعاب، فهذا املبدأ متغري :  مقدمة

حتتوي على ) األمن القانوين(الشكل، متعدد األوجه أو الصور، فهذه العبارة 
دة فائدة، فهي مسهبة ومطولة  حشو زائد عن أصل املعىن دون أن حتمل الز

لدولة واملفهوم الذي حتمله غامض وأدى إىل التشكيك يف إمكانية جملس ا
، حيث تبني هذه اخلصائص قائمة العناصر  )01(الفرنسي ترسيخه يف قضائه 

دة على أن هذه العناصر اليت تكونه  املستند عليها حملاولة اإلحاطة حبدوده، ز
  . تتقاطع وتتشابك

لقد درست العديد من التعريفات األمن القانوين من خالل مفاهيم 
اليت تكون مفهوم دولة القانون؛  جتتمع مع تلك )sous concepts(فرعية 

فكار فرعية تتفاعل فيما بينها لبناء هذا املفهوم  ن األمر يتعلق  إذ قضى الفقه 
املركب واملتشابك، واحلال نفسها مع مفهوم دولة القانون؛ ففكرة األمن القانوين 

لرابطة القوي ة وفكرة دولة القانون جد متقاربتني ويُفسَّر هذا التقارب طبعا 
  . )Droit(والقانون  )Sécurité(املوجودة بني مفهومي األمن 

فدولة القانون كما يدل عليها اصطالحها أو تسميتها هي الدولة اليت 
خضوع اإلدارة :  " ، إذ أن هذا املعىن يتكون من األوجه التالية)2(ختضع للقانون 

ملفهوم الواسع، وحممية القانون ا ليت متنع على السلطة والقضاء للقواعد القانونية 
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التنفيذية التصرف دون االستناد إىل قاعدة تشريعية مسبقة، ومبدأ تفعيل احلقوق 
األساسية، واألمن القانوين مبا حيتويه هذا املبدأ من دقة القواعد القانونية 
ووضوحها، ومحاية الثقة الشرعية، ومبدأ عدم رجعية القوانني، ومسؤولية القوة 

ت اإلجرائيةالعمومية، واحلق يف     . )03("  الطعن أو اللجوء إىل التقاضي، والضما
لتفريع املتقاطع لدولة  فذلك ما ينتج و يفرز كنتيجة ما ميكن تسميته 
القانون، حيث تعترب العناصر اليت تشكل تفريعات لدولة القانون تشكل أيضا 

اآلخر يعترب ويف نفس الوقت تفريعات لألمن القانوين، حىت أن هذا األخري هو 
حتها وسهولة  عنصرا لدولة القانون وكالمها يقتضي ذكاء قواعد القانون وإ

  .بلوغها
فاألمن القانوين مفهوم قدمي، أين كانت إصابته وبلوغه دائما مبلغة من 
طرف الفقه، وتطور مع الوقت؛ إذ أن الفيلسوف هوبز كان من أبرز األوائل 

ذا املبدأ الذين حددوا ضرورة ضمان األمن القان وين، وبعد ذلك، مت االعرتاف 
  .)04(إلمجاع واشتهر مفهومه 

فمن وجهة النظر تلك البد من تسليط الضوء على هذا املبدأ القدمي املتجدد 
الثوب واجلوهر، ودراسة مقتضيات تكريسه يف املنظومة القانونية السارية يف الدولة 

لوسيلة ا لقانون حبد ذاته، أي  ليت تستعملها السلطة للتدخل عن ألنه يعىن 
تمع، وسيتم ذلك بتحديد مفهوم هذا املبدأ  ، مث تبيان )أوال(طريقها لتنظيم ا

ا قواعد  دعائمه اليت يرتكز عليها لقيامه وجتسيده، واليت جيب أن تتصف 
  ).نيا(القانون حىت يتحقق هذا املبدأ 
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  .مفهوم مبدأ األمن القانوين: أوال
لنسبة للمواطنني، حيتد النقاش ا لسياسي احلايل حول أمهية األمن 

ولكن القصد من وراء هذا املصطلح هو األمن العمومي الذي تسعى السلطة 
دف إليه مهام الشرطة    . )05(العمومية حلمايته، وهو ما 

إال أنه البد من التفرقة بني مفهوم األمن العمومي ومفهوم األمن 
يعين القانون حبد ذاته بينما يعترب األمن العمومي القانوين، إذ أن هذا األخري 

لنسبة للقانون الذي جيب أن يليب حاجة إجتماعية  موضوع انشغال فقط 
خاصة حبماية موضوع القانون يف شخصه أو يف ماله، وهو ما يساهم يف مبدأ 
ذا عن مفهوم األمن القانوين، إال أن  احلفاظ على النظام االجتماعي، وخيتلف 

هذين املفهومني أصول مشرتكة ويهدفان إىل حتقيق غاية أو هدف أمسى  لكال
تمع    .)06(للقانون تتمثل يف النظام داخل ا

  .تعريف األمن القانوين/ 01
كل نظام قانوين للحماية : "يعرف الفقه مفهوم األمن القانوين على أنه

مني  التنفيذ األمثل لإللتزامات، ويقصي أو على األقل ) دون بغتة(هادف إىل 
يبدو من خالل هذا التعريف . )07(" يقلص الشك أو الريب يف تطبيق القانون

ني أن هذا املبدأ ال يهم ن األمن القانوين يعترب مسألة أطراف العقد فقط يف ح
املثل األعلى الذي :" ويعرف رأي آخر األمن القانوين على أنه. فقط جمال العقود

صدار قواعد متسلسلة ومرتابطة ومستقرة نسبيا  جيب أن يتوجه حنوه القانون 
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فقد ُعِرف هذا املبدأ من . )08(" ومتاحة لكي تسمح لألفراد بوضع توقعات
ته، وعّددها عناصر، إال أنه انُتِقد على أنه كل ما ) 03(يف ثالث  خالل مكو

هو من قبيل األمن التام أو الكامل يعترب مثال أعلى يستحيل حتقيقه، كما أنه 
نه ال ميكن توقع كل شيء و تقديره مسبقا والتأهب له ويعترب . البد من اجلزم 

نه حق األفراد يف أن يتم علمهم بدق ة مبحتوى تعريف آخر األمن القانوين 
  .)09(األحكام املطبقة على حالتهم 

فمن خالل هذه التعريفات اليت حتدد معىن مبدأ األمن القانوين يتشكل 
حية جيب على القانون أن يسمح : منظوران أساسيان أو جانبان مهمان من 

حية أخرى  لنوعية واجلودة، ومن  لألفراد ببناء توقعات، مما يفرتض متيز قواعده 
  .حيرتم هذا القانون التوقعات املبنية مسبقا من قبل مواضيعهجيب أن 

كما ميكن تعريف األمن القانوين مع األخذ بعني االعتبار هذه اجلوانب 
املثل األعلى إلمكانية العمل وحسن األداء لقانون متاح وممكن البلوغ :" على أنه

واملنصف  ومفهوم، والذي يسمح ألشخاص القانون أو مواضيعه التقدير الصائب
م أو سلوكهم، والذي حيرتم التوقعات املشروعة املبنية  ر القانونية لتصرفا لآل

فيمكن .  )10(" مسبقا من قبل مواضيع القانون، واليت يفضل ويدعم حتقيقها
ن التوقعية هي اليت َحتسن جوهر األمن  اجلزم إذن من خالل هذا التعريف 

  .القانوين
م فال وحىت يتمكن األطراف من إعد م وتنبؤا م أو توقعا اد تقديرا

جيب فقط على القانون أن يكون متاحا وُمبلغا ومفهوما ومستوعبا، ولكن جيب 
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أيضا أن يكون يف مأمن من الشك وبعيدا عنه ومن أخطار منازعة قواعده 
م، حبيث جيب عليهم . وخماصمتها كما جيب التأكيد على موقف األفراد حبد ذا

أمنهم واحملافظة عليه بتوظيف الوسائل واألدوات اليت مينحها هلم يف الواقع صون 
القانون أو يضعها يف متناوهلم، وال يشتكون من الالأمن القانوين ملا يكون نتيجة 
ملخاطر اليت  ألخذ  لتناقضهم وعدم اتساقهم وطيشهم أو جمازفتهم اإلرادية 

حلماية وأ ا، فحىت يكونون جديرين  هال هلا البد أن تكون جيب أن يتحملو
م مشروعة وصائبة ومنصفة   .تقديرا

  .األمن القانوين الشخصي واملوضوعي/ 02
لوضعية الفردية وامللموسة  من زاوية شخصية يُعَىن األمن القانوين 
لألفراد، فاالهتمام ينصب على الوضعية اخلاصة ملواضيع القانون، ويعترب األمن 

بينما لألمن . )11(عيشه مواضيع القانون واقعياالقانوين الشخصي هو ذلك الذي ي
القانوين املوضوعي جانب جمرد، حيث أن األمن القانوين املنظور إليه من زاوية 
إلضافة  موضوعية يعين جودة ونوعية النظام القانوين القائم، ومصادر القانون، 

  . إىل املضمون ذاته لقواعد القانون املوضوعي
لفردية الذي يعترب وحتت التأثري املزدوج ل لمذهب الفلسفي القائل 

شائعا ومسيطرا يف الوقت الراهن، ولنتائجه أو متالزماته القانونية، ينحدر 
االنتصار احلايل حلقوق اإلنسان واحلقوق األساسية األخرى ويكون لألمن 
القانوين توجه قوي لكي يُنظر إليه مذاك من وجهة النظر اجلديدة تلك، واليت 

لنسبة ملفهوم . وجهة النظر الشخصية ملواضيع القانونتعرب عن  ونفس الشيء 
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مبعىن احرتام هرم ( دولة القانون الذي هجر وختلى عن جمال اإللتزامات الشكلية 
ملضمون املادي هلذه القواعد من ) تدرج القواعد القانونية من أجل االهتمام 

يعترب هنا كخاصية أو ميزة خالل محاية احلقوق األساسية، فاألمن القانوين  ال 
حبد بذاته للمنظومة القانونية أو للقواعد املوضوعية، ولكن يعترب كحق من 
خذ اإللتزام الكالسيكي القدمي  احلقوق الفردية وامللموسة لفائدة األفراد، و
ألمن القانوين إذن مظهر احلق الفرضي يف األمن القانوين، حبيث يندرج ضمن 

  . )12(اإلنسان اجليل الثالث حلقوق
  .الشروط الواجب توفرها لتحقيق هذا املبدأ: نيا

ال يتنوع ويتعدد األمن القانوين من حيث عناصره املكونة له فقط و 
لكن حىت يف جوهره أيضا الذي يتجلى من أول وهلة يظهر فيها هذا املبدأ، 

إلزامات أو ) 03(حيث ميكن أن يقسم مضمون األمن القانوين إىل ثالث 
تضيات فرعية تعترب أكثر دقة عامة ومستنبطة من إلزامية األمن القانوين مق

العلم : وتسمح برسم وحتديد حميطه ونطاقه، تتمثل هذه املقتضيات الثالث يف
لقانون وإمكانية بلوغه، واستقرار القواعد القانونية، وتوقعية القانون، كما أن 

ألمن القانوين وإمنا تشكل أهم هذه املفاهيم ال َتستنفْذ وال تستهلك مفهوم ا
  .أوجهه أو مظاهره

لقانون وإمكانية بلوغه/ 01   :العلم 
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حة القانون وإمكانية بلوغه حيوز وجهني لبلوغ املادي : إن مفهوم إ يتعلق األمر 
ئي للقواعد، حيث جيب أن يتمكن مستعملي القانون من البلوغ املادي  أو الفيز

حيث جيب أن يشهر وينشر القانون مثال حىت يكون موع القواعد القانونية، 
  . )13(يف متناول مواضيع القانون وأشخاصه، فالقانون البد أن ال يكون سر

لبلوغ الذهين أو العقلي للقواعد القانونية،       ويتعلق األمر من جهة أخرى 
ث فبذلك ميكن احلدي. وهو ما يُقصد به مفهومية واستيعاب معاين هذه القواعد

حة والبلوغ الشكلي يف احلالة األوىل، والبلوغ اجلوهري يف احلالة الثانية؛  عن اإل
سلوب نشر وتعميم  حة القانون وبلوغ قواعده مرتبط  فاجلانب األول من إ
القانون وهو جانب مادي حمْظ، ويعترب شرط ضروري للجانب الثاين الذي يرتبط  

سلوب تعبري القانون   . )14(كذلك 
حة القانون وسهولة بلوغ قواعده والولوج إىل األحكام اليت إن إ

تنظمها ختدم فكرة األمن القانوين ألن أشخاص القانون أو مواضيعه ال ميكنهم 
م كما ينبغي إذا مل حيظو  لبلوغ املادي والذهين لقواعد  اتقدير وحتسب تصرفا

ن مواضيع القانون وأشخا صه ميكنهم معرفة القانون، فاألمن القانوين يفرتض 
وفهم واستيعاب القانون الذي يطبق عليهم لكي يستطيعون التصرف بناءًا على 

لوقائع وبكل طمأنينة   . العلم 
  .استقرار القانون/ 02
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البد من التمييز بني استقرار القانون املوضوعي من جهة واستقرار 
ا هذان  احلقوق الشخصية من جهة أخرى، حىت تتجلى العالقة اليت يتجاذ

 .املفهومان مع إلزامية األمن القانوين
لدرجة األوىل مصادر القانون؛ أي  إن استقرار القانون املوضوعي يعين 
أساسا التشريع والقضاء، وميكن يف هذه احلالة القيام بتفرقة جديدة بني استقرار 

وفيما . )15(القواعد من حيث الشكل واستقرارها من حيث املضمون أو املعىن
نه استمرارية شكل وكيفية يتعل ق بشكل القواعد القانونية، يعترب االستقرار 

عرض هذه القواعد دون تعديل ملصادرها األصلية خالفا لكل تغيري يف حرف 
نو لضرورة حياد و أما . )16(القواعد القانونية؛ فاالستقرار الشكلي يكون 

ا ميكن  التفرقة بني جانبني هامني فيما خيص موضوع القاعدة القانونية ومضمو
حرتام هرم تدرج القواعد القانونية، : ملفهوم استقرار القانون يتعلق اجلانب األول 

ام استدالال إىل قاعدة  إذ البد أن تكون القاعدة القانونية يف مأمن من أي ا
قانونية أمسى وأعلى منها درجة، وهذا ما يربر الطابع املسبق للرقابة على دستورية 

قوانني، فاالستقرار ميتزج هنا مع فكرة التيقن والتأكيد أين تكون القاعدة ال
امها أو االدعاء عليها، والذي يعترب يف غري حمله   .القانونية يف مأمن من ا

ومن اجلانب الثاين، يعين االستقرار غياب تغيري حمتوى ومضمون 
لتايل عدم القاعدة القانونية من طرف املخول له صالحية تعديلها؛ ويتجل ى 

االستقرار عند تعديل احللول املقدمة أو املطروحة ملسألة أو إشكال حمدد 
فعدم االستقرار ال يعين . )17(ومعروف مسبقا ومتت تسويته من خالل القانون
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د عدد التغيريات والتعديالت  تغيري حالة القانون وتطوره، وإمنا يعين تكاثر وازد
 .الواردة على القانون
لقواعد القانونية جزءا كبريا من قيمتها من خالل استقرارها، تكتسب ا

وهذه فكرة شائعة وجد منتشرة؛ فعنصر الوقت مينح للقواعد القانونية السلطة 
حيث أن استقرار احلقوق الشخصية هو ما يربر التأسيسات البالغة . والنفوذ

عية القانون، األمهية على غرار التقادم، أو املبادئ األساسية مثل مبدأ عدم رج
فالتقادم وعدم الرجعية مها أكرب مصادر استقرار احلقوق واملراكز الفردية 
ألشخاص القانون أو مواضيعه؛ ومثل استقرار القانون املوضوعي، فإن استقرار 
احلقوق الشخصية يقيد أو يسجل يف إطار التأمل واالستنباط الذي يربط مفاهيم 

  . )18(يستدعي االستقرار االستمرارية الوقت والقانون، ويف كلتا احلالتني
لتقادم أو عدم الرجعية، فليس استقرار القانون  كما أنه فيما يتعلق 
حبد ذاته هو املعين واملدعو وإمنا املقصود هو استقرار احلقوق واملراكز الفردية؛ 
حية واستقراره  لتايل ال يتعلق األمر هنا بقيام جدل بني منو القانون ورقيه من  و

حية أخرى، وإمنا يتعلق األمر حب ماية احلقوق الشخصية واملراكز القانونية من 
املشكلة قبل اعتماد القانون اجلديد ودخوله حيز التنفيذ، أو مرور مدة من الزمن 
ا صحيحة ومستقيمة، ويف  يكسبها قيمة خاصة مهما كانت مطالبة األفراد 

 وداخل هذا اجلدل. احلالتني يقوم القانون بضمان االستقرار يف الواقع ويف القانون
بني التطور والنمو من جهة واالستقرار من جهة أخرى يكون للتغيريات الكثرية 
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واملتعددة واملتكررة أثر سليب يتمثل يف خلق انزعاج وقلق عام لدى األفراد حىت 
  . )19(وإن كانت مراكزهم القانونية اخلاصة غري معنية ماد

  .توقعية القانون/ 03
ا جيب أن يستهدف ليس هو خالل هذه النقطة البد من تبيان أن م

حته وإمنا مصداقيته من أجل املستقبل لقانون وإمكانية بلوغه وإ   .العلم 
وسواء االستقرار أو التوقعية فهما مفهومان تربطهما عالقات خمتلفة 
ومعقدة مع مفهوم الوقت حيث حييل كالمها إىل هذا املفهوم، ولكن بينما يُعىن 

حرتام املا ملستقبل يف نظرة أكثر االستقرار أساسا  تم  ضي فإن التوقعية 
  .ديناميكية لألشياء

نه ، )20("عرض حايل وآين للمستقبل:" وميكن تعريف التنبؤ أو التوقع 
أما التوقعية فهي مسة وميزة كل ما هو قابل للتوقع أو التنبؤ أو التقدير؛ أي ما 

فالتوقعية تكمن ، )21(ميكن تقديره عاد أو طبيعيا وما هو متوقع بقدر معقول
مان حنو وضعية مستقبلية معتمدة  يف إمكانية أن يلقى أو يقذف املتقاضي 

  .على املعارف املكتسبة يف احلاضر
إن فكرة التوقعية تطبق على قواعد القانون املوضوعية كما تطبق على 

؛ فيمكن )موضوعية، وشخصية(احلقوق الشخصية واملراكز الفردية وتفرق بينها 
م، ومن  م ووضع تقديرا نه جيب أن يسمح القانون ملواضيعه ببناء توقعا القول 

مسبقا من طرفهم، كما يسمح جهة أخرى يكنُّ القانون االحرتام للتوقعات املبنية 
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نه  لواقع، حيث يبدو  القانون أيضا حبجز املستقبل واالستيالء عليه وربطه 
اء ريب وتقلب وعدم تعيني املستقبل كمله إىل تبديد وإ   .)22(موجه 

وبعنوان األمن القانوين، البد إذن على القانون املوضوعي أن يسهل 
م وت م، كما جيب أن يضمن احرتام إعداد مواضيع القانون لتوقعا قديرا

ن يتوجب  التوقعات والتقديرات اليت مت وضعها وبناؤها مسبقا، فليس فقط 
على القانون أن مينح إمكانية إقامة توقعات وتقديرات ولكن جيب أيضا أن 
يكون حمرتِما هلذه التوقعات اإلرادية املوضوعة بصفة منتظمة وحمكمة حتت ظل 

ذلك حيتاج تدوين القانون يف آفاق مستقبلية إىل حتقيق توازن  إضافة إىلسيادته، 
لتطور مع  لسماح للقواعد القانونية  بني االستقرار والتغيري، إذ يتعلق األمر 
ر القانونية لتصرفاته،  ضمان للمتقاضي درجة كافية من اليقني والتأكيد حول اآل

من خالل تعريفها للتوقعية  وذلك ما عربت عنه احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان
ا إمكانية املتقاضي من التوقع بدرجة معقولة خالل ظروف احلال  اليت اعترب

ر املنبثقة من تصرف حمدد   . اآل
كما أن اإللتزام بتوقعية القانون يعرف على أنه القانون الذي مينح درجة  

ألمن القانوين خذ على كافية من اليقني أو التأكيد، فهي مرتبطة مباشرة  ، و
عاتقها رهان التوفيق بني الضمان املمنوح للمتقاضي من طرف القواعد القانونية 
مع التطورات الضرورية لتكيفها، فالقانون ال يتموضع يف احلاضر فقط بل جيب 

لتصرف بطريقة ممكنة يف املستقبل   . )23(أن يضمن ويسمح للمتقاضي 



35 
 

م مع التكيف والتطور إال أن املثل األعلى لألمن القانوين يصطد
الضروري للقواعد القانونية عرب الزمن، إذ جيب أن يكون كل تطور حيصل 
للقواعد القانونية متوقعا؛ أي جيب أن يكون معلنا ومبلغا ومتاحا، أو جيب على 
األقل أن يكون التتمة أو التكملة املنطقية واملنتظرة ملا سبق من قواعد قانونية مت 

تقاضي ال يستطيع حتمل هذا التطور وال يعتربه من مصلحته، اعتمادها، وإال فامل
ا   .فتوقعية القواعد القانونية تسمح بضمان األمن القانوين للمخاطب 

حة وإمكانية ويف األخري : خامتة يظهر من خالل دراسة العالقة بني اإل
البلوغ وتوقعية القانون  جانب آخر لألمن القانوين يتمثل يف فكرة اليقني أو 

، حيث أنه إذا كانت بعض تطورات القانون )la certitude(التأكيد 
املوضوعي قابلة للتقدير أو متوقعة فال ميكن أبدا أن تكون متوقعة بصفة أكيدة 

لتايل فإن إعداد مواضيع وبي ريخ اعتمادها؛ و ا ويف  قني قطعي يف جزئيا
ن يكون القانون متاحا وممكن البلوغ ولكن  م ال يفرتض فقط  القانون لتوقعا
يُفرتض أيضا يف قواعده التأكيد واليقني، ويف هذا الصدد هناك حلول للقانون 

 وعقليا أو ذهنيا ولكن ال املوضوعي ميكن اعتبارها متاحة وممكنة البلوغ ماد
ا درجة كافية من اليقني ميكن معها بناء توقعات أو تقديرات متينة   . متنح بذا

حة القانون وإمكانية بلوغه إذن شرطا ضرور لتحقيق التوقعية  فتعترب إ
ولكنها شرط غري كايف لوحده حبيث جيب أيضا أن يكون القانون املتاح واملمكن 

حة وإمكانية بلوغ قواعد البلوغ مؤكدا ويق ينيا، فاألمن القانوين يفرتض إذن إ
  . قانونية جيدة األداء
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ت األمن القانوين مرتابطة ومتكاملة فيما بينها  لتايل مكو وتعترب 
حة وإمكانية البلوغ اليت ال غىن عنها يف إعداد  فاالستقرار خيدم يف الواقع اإل

ن يكون القانون     .جيد األداء وأكيد ومتيقنتوقعات تفرتض أيضا 
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ة د املنافسة و إالشهار يف الصفقات العموم الل بقوا   إال
ٔستاذة   تويس  سعاد : بقمل ا

   معسكر امعة                                                
 وإدارة خلدمة أنواعها مبختلف اإلدارية العقود برام اإلدارة تقوم: مقدمة

 الصفقات وإنّ  العامة، للمصلحة وحتقيقا العامة احلاجات إلشباع العام املرفق
 وفقمبقابل مع متعاملني اقتصاديني  ربّمتُ  مكتوبة عقود عن عبارةهي  العمومية
لتلبية حاجات املصلحة  العمومية، الصفقات مرسوم يف عليها املنصوص الشروط

  )1( .والدراسات واخلدمات اللوازم و األشغالاملتعاقدة يف جمال 
 يشّكل الذي طلب العروض إلجراء وفقا تربم العمومية الصفقات

 إجراء أنّه على طلب العروض يعرف و الرتاضي، إجراء وفق أو العامة القاعدة
 ختصيص مع متنافسني متعهدين عدة من عروض على احلصول يستهدف

عرض من حيث املزا  أحسن يقّدم الذي دون مفاوضات للمتعهد الصفقة
 ، )2(اختيار موضوعية، تّعد قبل إطالق اإلجراءاإلقتصادية، استناًد إىل معايري 

ال فتح و التعاقد يف رغبتها عن املتنافسني مجيع إعالم يقتضي التنافس ووجود  ا
 لصفقة املتعلقة الكافية املعلومات من ومتكينهم عروضهم لتقدمي أمامهم

  .الطعن حق من ومتكينهم
 العالنية، وهي للتعاقد األساسية املبادئ مبراعاة مقّيدة املتعاقدة املصلحة

 قانون عليها أّكد اليت هي و املتنافسني بني املساواة و املنافسة حرية الشفافية،
 ومنحهم املتنافسني إعالم جيب إذ ، 9 مادته يف مكافحته و الفساد من الوقاية
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 متييز أدىن دون واحدة منافسة لقواعد إخضاعهم و معروف و حمّدد واحد أجل
 واملعاقب املنصوص املربّرة غري االمتيازات منح جنحة يشّكل ذلك ألنّ  بينهم
   )3(.مكافحته و الفساد من الوقاية قانون من 1 فقرة 26 املادة يف عليها

ا بتعّدد تتمّيز العمومية الصفقة  خصائصها مرحلة لكلّ  و مراحلها و اجراءا
 عنها اإلعالن وثيقة، أّهم الشروط دفرت يشّكل هلا التحضري مرحلة ففي ومبادئها،

 للعون التزام وأّهم منافسة، يضمن أنْ  جيب العروض تقدمي لوأجَ  شفافية يضّمن
 فإنّ  العمومية الصفقة إبرام فقبل ،ا املّساس عدم و العروض سرّية هو العمومي
   .العمومية للطلبات الوصول ضمان هدفها الشفافية مبادئ

 مع معنو أو طبيعيا شخصا كان سواء املتعاقد املتعامل اختيار عملية إنّ         
ا املراحل وأعقد أّهم املتعاقدة املصلحة  فإذا الصفقة ملصري الرئيسي احملّدد ألّ

 لتفشّ  االختيار عملية احنرفت وإذا منها، املتّوخاة األهداف قتقّ ح حتجنّ 
  )4(.الصفقة

كّرسها قانون الصفقات العمومية قبل ففيما تتمثل قواعد املنافسة و اإلشهار اليت  
ا من طرف املصلحة املتعاقدة؟   إبرام الصفقة العمومية؟ و كيف ميكن اإلخالل 

املنافسة عند التحضري  و اإلشهار لتزامات اإلخالل صور: األول املبحث
  .للصفقة

 الوصول ضّمان هدفها الشفافية مبادئ فإنّ  العمومية الصفقة إبرام قبل
   )5(.مربّر غري امتياز يشكل املبدأ ذا واملساس العمومية، للطلبات
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  .الشروط دفرت يف: املطلب األول
 كافة نص قانون الصفقات العمومية بدقة على قواعد دفرت الشروط ألنّه حيّدد

لصفقة، فمعايري اختيار املتعامل املتعاقد و وزن كل منها، تذكر  الشروط املتعّلقة 
ملنافسةإجبار يف دفرت  لدعوة   .الشروط اخلاص 

  .قواعده: الفرع األول
، اإلدارة تّعدها رمسية وثيقة عن عبارة الشروط دفرت إنّ   مبوجبها انفراد

 املتعامل و اختيار املشاركة شروط املنافسة، بقواعد املتعّلقة الشروط كافة حتّدد
 وضع وراءه من اهلدف للعروض، استدرّاج طلب العروض أنّ  ومبا )6(.معها

 تقّييم كيفيات و بقواعدها إعالمهم الضروري فمن منافسة، موّضع املتنافسني
 التقنية جلوانب دقيقة معرفة يستدعي الشروط دفرت حتضري إنّ  و فيها، مشاركّتهم

 )7( .الصفقة مبوضوع اخلاصة
و جيب :" من قانون الصفقات العمومية على ما يلي 4فقرة  27 تنص املادة

احلاجات من حيث طبيعتها و مداها بدقة، استناًد إىل مواصفات تقنية إعداد 
أو جناعة يتعّني بلوغها أو متطلبات وظيفية / مفصلة تعد على أساس مقاييس و

و جيب أّال تكون هذا املواصفات التقنية موجهة حنو منتوج أو متعامل إقتصادي 
  )8("حمّدد

جيب أن :"مومية على أنّهالع الصفقات قانون من 78و كذلك تنص املادة 
تكون معايري اختيار املتعامل املتعاقد و وزن كل منها، مرتبطة مبوضوع الصفقة 
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ملنافسة، و جيب  لدعوة  وغري متييزية، مذكورة إجبار يف دفرت الشروط اخلاص 
  :أن تستند املصلحة املتعاقدة الختيار أحسن عرض من حيث املزا االقتصادية

  :ة معايري، من بينهاإّما إىل عد/ 1
السعر و الكلفة اإلمجالية لالقتناء و  -آجال التنفيذ أو التسليم، -النوعية،-

جلانب االجتماعي  -الطابع اجلمايل و الوظيفي، -االستعمال، النجاعة املتعلقة 
لرتقية اإلدماج املهين لألشخاص احملرومني من سوق الشغل و املعوقني و النجاعة 

لتنم اخلدمة بعد البيع و املساعدة  -القيمة التقنية،  -ية املستدامة،املتعلقة 
شروط التمويل، عند االقتضاء، و تقليص احلصة القابلة للتحويل اليت  -التقنية،

  متنحها املؤسسات األجنبية،
و ميكن أن تستخدم معايري أخرى، بشرط أن تكون مدرجة يف دفرت الشروط 

لدعوة للمنافسة   .اخلاص 
  .إىل معيار السعر وحده، إذا مسح موضوع الصفقة بذلكإّما / 2

و تطبق نفس القاعدة . ال ميكن أن تكون قدرات املؤسسة موضوع معيار اختيار
  .على املناولة

ميكن أن تكون الوسائل البشرية و املادية املوضوعة حتت تصرف املشروع موضوع 
  .معايري اختيار
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ند اختيار املتعاملني املتعاقدين يف إطار الصفقات العمومية للدراسات، يست
  ) 9(.أساسا إىل الطابع التقين لالقرتاحات

 أن جيب فإنّه اجلزائري العمومية الصفقات قانون من  79و كذلك نص املادة  
 املؤّسسة مكانيات ليس و تعقيده و املشروع طبيعة مع الشروط تتطاّبق

ا   :ومؤّهال
 اإلبرام املختار، إجراء يكن مهما التقنية، العروض تقّييم نظام يكون أن جيب" 

   )10(."أمهيته و وتعّقيده مشروع كل طبيعة مع متالئما

  االخالل بقواعده: الفرع الثاين
 حمّددة، مؤسسة يناسب متّييزي شروط دفرت خالل من املنافسة قواعد خرق يظّهر

 تتطّلبه ما إىل وليس املؤسسة به تتمّتع ما على بناء كانت الشروط أنّ  أي
 يعترب هذا و هذا حىت تربم الصفقة مع هذه املؤسسة دون سواها و  )11( الصفقة،

جعة و لن يّتم احلفاظ على املال  خرقا لتايل فالصفقة ال تكون  للقانون و 
   )12(.العام

  .اإلعالن يف :املطلب الثاين
جيّسد اإلعالن الشفافية فهو دعوة علنية للمؤسسات لذلك جند قانون الصفقات 
العمومية نص بدقة على قواعده و املتمثلة يف احلاالت اليت جيب فيها و كذا  
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لتايل تقل  أوعية ذه القواعد ستنعدم الشفافية و  النشر، و إذا ّمت اإلخالل 
 .املنافسة

  .قواعد االعالن: الفرع األول
 الشراء ومبادئ أّسس وتكريس تثبيت يف أساسية مرحلة اإلعالن إنّ 

 ال لشروط، علماً  يقتضي إجراء طلب العروض يف والدخول،  )13( .العمومي
 مصاحل إىل يتقّدمون املتنافسني جيعل فاإلعالن الشروط، دفرت يتضّمنه ما سّيما

  .املنافسة يف الصفقة والدخول ملف لسحب اإلدارة
 مبوضوع املعنية للمؤسسات علنية دعوة أنّه على اإلعالن يعّرف 

ا عروضها لُتقّدم الصفقة،  العرض الختيار بينها منافسة إجراء قصد بشأ
اإلعالن، و يكون  ويف الشروط دفرت يف الواردة للشروط طبقا وذلك األنسب

طلب العروض  -:اللجوء إىل االشهار الصحفي إلزامي يف احلاالت التالية
طلب العروض -.طلب العروض املفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا-.املفتوح
  )14(.الرتاضي بعد االستشارة عند االقتضاء- .املسابقة -.احملدود

 مكان منها املعلومات، وكلّ  املناقصة موضوع أمهية كونه حيّدد لإلعالن
لتايل جيّسد  )15( الشروط، دفاتر سحب  حيّقق الذي" لتعاقد العالنية مبدأ"و 

  :فوائد عّدة
  .العقود إبرام يف النزّيه التعامل يف الّشك أجواء اإلدارة جينِّب ـ
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 اختيار لتايل و الراغبني من حمدود غري عدد بني مشروعة منافسة أجواء خلق ـ
  )16(. الفنية الناحية من وأفضلها الثمن حيث من العروض أنسب

 يف النشر أوعية حّددت اليت 65 املادة يف املبادئ هذه تطبيق جمال إنّ 
ا لّلغة إعالن حيّرر ـ1:  " الثالثة و األوىل فقر  بّلغة و العربية طلب العروض 
 املتعامل لصفقات الرمسية النشرة يف إجبار ينشر كما األّقل، على واحدة أجنية

 موّزعتني وطنيتني، يوميتني جريدتني يف األّقل وعلى )ع.م.ص.ر.ن(العمومية
  .الوطين املستوى على

ت إعالن ميكن ـ3 ت و طلبات عروض الوال  العمومية املؤسسات و البلد
 أو ودراسات لوازم أو أشغال صفقات تتضّمن اليت و وصايتها حتت املوضوعة
 مائة مليون التوايل، على إداري لتقدير تبعا مبلغها يساوي خدمات

 دينار مليون ومخسني عنها يّقل أو) دج100.000.000(دينار
 الكيفيات حسب حملي إشهار حمل تكون عنها، يقل أو)دج 50.000.000(

  :اآلتية
  جهويتني، و أو حمليتني يوميتني يف طلب العروض إعالن نشر ـ
  : املعنية ملقرات طلب العروض إعالن إلصاق ـ
ت لكافة ـ. للوالية ـ  الصناعة، و الصناعة التقليدية و التجارة لغرف ـ.الوالية بلد

  )17( ."الوالية يف املعنية التقنية للمديرية ـ. الفالحة للوالية و احلرف و
  .االخالل بقواعده: الفرع الثاين
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 الشفافية على إلعالن ويقضي يعبث العمومي املشرتي أنّ  جند هنا
ت غري دقيقة  أو الناقص نشره خالل من اخلفي يف جرائد غري مقروءة، أو ببيا

ت إلزامية أمهها 62فاملادة   - : من قانون الصفقات العمومية نصت على بيا
و إن مل .املستندات املطلوبة، مدة حتضري العروض ومكان إيداع العروض قائمة

  .يّتم حتديد هذين البيانني بدقة ستنعدم املنافسة
  .العروض تلقي :املطلب الثالث

 ال بد من  أجل تلقي العروض ولكن حتّديد يف تقديرية سلطة لإلدارة
ئق جلمع التقديرية املّدة الصفقة، موضوع تعقيد ك معّينة عناصر مراعاة  ال الو
 العروض، ألنّ  إليصال التقديرية املّدة لتحضريها و مّدة تتطّلب كانت إذا سّيما
 واسعا جماال يفّسح أن املهم يف األجل و الصفقة، طبيعة حسب ختتلف املّدة

لتايل يّتم ضمان مبدأ املنافسة من ممكن عدد ألكرب   .املتنافسني و 
  .قواعده: الفرع األول

 واليت الصفقة يف األشخاص ا يتقّدم اليت العروض: "العطاءات تعّرف
 للمواصفات وفقا به القيام املتقّدم يستطيع ملّا الفّين  الوصف خالهلا من يتبّني 

 العقد إبرام أساسه على يرتضي الذي السعر حتديد وكذلك الصفقة يف املطروحة
  ."الصفقة عليه رست لو فيما

 حتّدد مّدة العروض حتضري وأجل اإلعالن ظهور بني الزمين الفاصل إنّ 
 حتّديد يف تقديرية سلطة لإلدارة املشرع منح 66 للمادة وطبقا اإلدارة، طرف من
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 املّدة الصفقة، موضوع تعقيد: مثل معّينة عناصر مبراعاة ألّزمها ولكن األجل،
ئق جلمع التقديرية  التقديرية املّدة لتحضريها، مّدة تتطّلب كانت إذا سّيما ال الو
 أن جيب األجل و الصفقة، طبيعة حسب املّدة هذه فتختلف العروض، إليصال
 )18( .املتنافسني من ممكن عدد ألكرب واسعا جماال يفّسح

 من إمتامه و امللف حتضري بصعوبة أيضا اآلجال حتديد اعتبارات تتعّدد
  )19( .املتنافسني طرف

  .بقواعدهاإلخالل : الفرع الثاين
فقد تكون مستندات  ، )20(الصفقة عناصر و متناسبة غري قصرية آجال تكون ـ

تتطلب مدة لتحضريها ال يوفرها األجل و يف املقابل يكون العون االقتصادي 
ملتطلبات قبل االعالن عنها و املرغوب يف ابرام الصفقة معه على علم مسبق 

  .هذا يشّكل امتياز غري مربّر
ت إمهال ـ  ذلك بعد املّرشحون ليفاجئ الرتّشحات، تلقي جال متعّلقة بيا

  .املسّبق حتّديدها دون اآلجال بفوات
 ورودها، عند العروض تصنيف إجراءات مهال اآلجال، فوات بعد عرض قبول ـ

 امتيازية معلومات على هذا العون االقتصادي حصول أجل من يكون قد ذلك و
   .تقدميها متّ  اليت املرشحني لعروض لنسبة

 .متديد األجل دون إخبار املتعهدين -
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املنافسة أثناء تقييم  و اإلشهار لتزامات اإلخالل صور: الثاين املبحث
  .العروض

يلي مرحلة تقييم العروض إرساء الصفقة العمومية لذلك يتعّني على       
املصلحة املتعاقدة التأكد من قدرات املرشحني و املتعهدين التقنية و املهنية و 
املالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية، فالصفقة جيب أن ختصص للمؤسسة 

 )21( .القادرة على تنفيذها

 .امتيازية معلومات على حلصولا يف: املطلب األول
سرية العروض من أهم املبادئ و هذا حىت ال يّتم تقدمي عرض على ضوء العلم  
قي املرشحني  بباقي العروض ألنّه سيكون الغرض منه فقط التفوق على عروض 

لتايل ال يعكس اإلمكانيات والقدرات احلقيقية للمتعهد  .و 
  .قواعده: الفرع األول

 للعرض للتوّصل شفافية و حبّياد يكون أنْ  جيب العروض طلب إنّ      
 العرض حمتوى يبقى حيث هام مبدأ العرض كشف قابلية عدم فمبدأ األفضل،

 عن معلومات على املتنافسني أحد حصول لتفادي األظرفة فتح غاية إىل سرّا
 جيوز ال و" ج.ع.ص.ق من 46/6 املادة تنص حيث آخر، متنافس عرض

  )22( ."املرّشحني من مرّشح عرض مبحتوى تتعّلق معلومة أي عن الكشف

  .بقواعدهاإلخالل : الفرع الثاين
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 فإنّه االقتصادي للعون امتيازية معلومات مبنح العمومي العون قامإذا 
لتايل ، العروض بباقي علمه على بناءً  أفضل عرض سيطرح  الصفقة ينال و

 عروض حمتوى عن امتيازية ملعلومات نتيجة أمهية أكثر عرض بتقدمي العمومية
  )23( .املرشحني

 ضوء على عرض لتقدمي نتيجة املساواة، و املنافسة على يقضي هذا
   )24(.األخرى العروض

  .األظرفة فتح عند الشروط أو العروض تعديل يف :املطلب الثاين
نص قانون الصفقات العمومية بدقة على قواعد دفرت الشروط ليضمن بذلك 

حرية الوصول للطلبات العمومية و املساواة يف معاملة املرشحني و شفافية مبادئ 
 )25( .اإلجراءات

  .قواعده: الفرع األول
 يف األساسية الركائز من" االختيار مبعايري و لعرض املساس عدم" مبدأ

 بني الفرص مساواة لضمان املبدأ هذا يهدف و طلب العروض، إجراءات
 عنها املعّلن للصفقة مّوحدة ملمّيزات مطاّبق عرض منهم كلّ  قّدم الذين املتعّهدين

   .سّري العروض حمتوى يبقى حبيث األظرفة، فتح حلظة غاية إىل

 و التفاّوض جيوز فال ،"املّرشحني معاملة يف املساواة" مبدأ كذلك
  )26( .مّرشح عرض تعديل
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العروض  يف إجراء طلب املتعهدين مع تفاوض ي يسمح ال"  80 املادة تنص
لتفاوض يف احلاالت املنصوص عليها يف أحكام هذا املرسوم فقط   .و يسمح 

غري أنّه ميكن املصلحة املتعاقدة، للسماح مبقارنة العروض أن تطلب من 
ي حال  املتعهدين كتابيا توضيح و تفصيل فحوى عروضهم و لكن ال ميكن 

   )27("أثري يف املنافسةأو الت بتعديل عرضهمن األحوال أن يسمح جواب املتعهد 

  .بقواعده االخالل: الفرع الثاين
 أحد مع التشاّور عادة املبادئ، هلذه العمومي العون مبخالفة

 أو الصفقة موضوع بتعديل وأيضا مثن، أّقل منه جيعل و عرضه ليعّدل املتنافسني
ا  حبجة إقصاءها ليّتم األظرفة فتح بعد الشروط، لدفرت خرقا األساسية مواصفا

   الصفقة، ملوضوع مطابقتها  عدم

 .عادي غري بشكل املنخفض العرض يف: املطلب الثالث
 جانب من الوفاء حمل ميّثل الثمن لكون العقد، يف أمهية املالية للنواحي

لذلك فمعيار السعر موجود يف كل  بعمل، املتعاقد قيام مقابل بعد فيما اإلدارة
الوحيد النتقاء أحسن عرض أو يكون إىل الصفقات فقد يكون هو املعيار 

جانب عدة معايري إذا كان االختيار قائما أساسا على اجلانب التقين 
  )28(.للخدمات

  .قواعده: الفرع األول
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 سعرا، األقل و شروطا األفضل العطاء صاحب على املناقصة إرساء يّتم
 هذا كان إذا إالّ  العامة القاعدة هي هذه و املناقصة، آلية مببدأ يعّرف ما وهذا

   )29(.مسعته لّسوء أو الفنية الناحية من كفايته لعدم أو بتحفظات، مقّرت العرض
 يكون فقد الّسعر، يف االخنفاض مقدار إىل تنتبه أن املتعاقدة املصلحة على لكن

 اإلرساء آلية من التحّلل املتعاقدة للمصلحة فيّحق عادي، غري بشكل منخفضا
ت يف شكوكا ذلك صحب إذا  .حتليله و فحصه خالل من للعطاء الفنية احملتو

)30(  
 لسعر اقتصادية حقيقة يعّكس ال عادي غري بشكل املنخفض فالعرض

 لتقديرات ومقارنتها لعطاءات الواردة األسعار مراجعة املصلحة فعلى الصفقة،
 أسعار من بكثري أّقل أسعاره فتكون املشروع بشأن إعدادها سبق اليت املالية

  )31(. املقّدرة أو الدارجة األسعار و التكّلفة

إذا كان العرض املايل اإلمجايل للمتعامل "  :على 72/09 املادة تنص
االقتصادي املختار مؤقتا، أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه املايل يبدو 
لنسبة ملرجع أسعار، تطلب منه عن طريق املصلحة  منخفضا بشكل غري عادي 

و بعد التحقق من . قدة، كتابيا، التربيرات و التوضيحات اليت تراها مالئمةاملتعا
التربيرات املقدمة، تقرتح على املصلحة املتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقّرت 
أّن جواب املتعهد غري مربّر من الناحية االقتصادية و ترفض املصلحة املتعاقدة 

   )32( ".هذا العرض مبقّرر معّلل
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ت يسّبب قد عادي غري بشكل املنخفض العرض  التنفيذ، أثناء صعو
 املتمثّلة املبادئ لتطبيق صاّرمة جراءات رفضه املتعاقدة املصلحة مكان لذلك

  :متعاقبة مراحل أربعة حرتام وذلك اإلجراءات شفافية و املّساواة يف
 من توضيحات طلب -2عادي،  غري أنّه يّظن الذي العرض كشف - 1

 أو العرض لقبول إّما التّوصل -4التوضيحات،  وتقدير دراسة - 3املتعّهد، 
  )33( .رفضه

  .خرق قواعده: الفرع الثاين
  :بصورتني خرق قواعد املنافسة يكون

عرض املتعامل االقتصادي املراد منحه الصفقة متييزا  يكن مل إذا األوىل 
 آخر، متعّهد عرض هو املنخفض العرض يكون بل املنخفض، هو عن البقية

 برفض االقتصادي العون ملصلحة العمومي العون فيقوم اختياره، سيعيق ما وهذا
 مقنعة و جّدية تكون أن ممكن واليت توضيحات، طلب دون املنخفض العرض
   .للصفقة عرض أفضل منه جتعل
 هو املراد منحه الصفقة متييزا عن البقية االقتصادي املتعامل عرض يكون الثانية

 االخنفاض ذلك أنّ  علماً  واقعية، عروضا اقرتحوا املتنافسني قي و املنخفض
 القانون و اهلدف يتطلبها اليت املربّرات توجد وال الصفقة نيل غرضه ظاهري
 هو ذلك بعد أّما الصفقة على احلصول هو املنخفض العرض من القريب

دة خالل من األموال منفعة على احلصول  ستطرأ كما الحقا، األسعار يف الز
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ت  ممّا مشروعة، غري مالحق إبرام ضرورة توّجب  التنفيذ مرحلة أثناء صعو
  )34(اآلجال، جتاوز و األشغال نوعية لسوء يؤدي
 اليت القانونية و التشريعية القواعد خرق فإنّ  سلف كل ما خالل من :خامتة
املساواة بني املتنافسني يشكل  و العمومية للطلبات الوصول لضمان ّدف

 الذي املوظف جهة من وجهان، هلا رةاملربّ  غري االمتيازاتو امتيازات غري مربرة 
ة، جنحة مرتكبا راملربّ  غري االمتياز مينح  االقتصادي العون أخرى جهة ومن احملا

 األعوان نفوذ استغالل جنحة مرتكبا راملربّ  غري االمتياز على لحيصّ  الذي
و مها جرميتان منصوص عليهما يف  رةمربّ  غري امتيازات على للحصول العموميني

  .من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 26املادة 
لتزامات االشهار و املنافسة ال يّتم ابرام الصفقة مع املتعامل  و أمام االخالل 

لتايل  يّتم اهدار املال قق الغرض من و ال يتح العام األقدر على تنفيذها و
  .الصفقة و هو جناعة الطلبات العمومية وحتقيق املصلحة العامة

  :و سيلتني  قانونية غري بصفة املبعدة و أّمام املؤسسات
طبقا  استعجالية دعوى رفع يّتم إلبرامها األوىل قبل إبرام الصفقة العمومية و منعا

 يف العيوب من عيب رةاإلجراءات املدنية و االدارية  قانون 946لنص املادة 
  .واملنافسة اإلشهار قواعد و إجراءات
 للمطالبة مدنيا طرفا تتأّسس أن فيجوز املدين ّدعاء مصحوبة شكوىالثانية 

ا الّذي الضرر عن لتعويض  فرصة إضاعة يف املتمّثل و اجلنحة جراء من أصا
  .الصفقة على احلصول
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كون العقد  ريمىت  لقانون املقارن والقانون اجلزا   .دوليا؟، وفقا 
ٔستاذ بقمل ٔمني:  ا   1دربة 

     امعة سعيدة/  لكية احلقوق والعلوم السياسية
  :مقدمة

 إن متييز العقد الدويل عن العقد الداخلي يعترب من األمهية مبا كان،
ا يف العديد  ر عملية ظاهرة تبدو أبعادها وخطور من النزاعات فلهذه التفرقة آ

اليت تعرض أمام حماكم الدول املختلفة أو أمام جهات التحكيم، واليت تتطلب 
حلسمها حتديد ما إذا كنا بصدد عقد دويل أو عقد داخلي، فتحديد هذه الصفة 
يعترب مسألة أولية إلعمال إما قواعد القانون الدويل اخلاص وفقا ملنهج التنازع، أو 

ون التجارة الدولية، وفقا للمنهج املباشر أو ما يسمى إعمال القواعد املوحدة لقان
كما أن الصفة الدولية للعقد تفرض على القاضي . مبنهج القواعد املوضوعية

ولألطراف  .استبعاد التطبيق التلقائي للقانون الوطين على هذه العالقة العقدية
تهم املتعاقدة أيضا، حرية واسعة يف اختيار القانون الذي يطبق على عالق

   2.التعاقدية، إعماال لقاعدة قانون اإلرادة
وقد استقر الفقه على انتهاج أحد املعيارين األساسيني، املعيار القانوين، 
والذي يرتكز على عناصر الرابطة العقدية ومدى تعرض الصفة األجنبية ألي 

ارتباط أما املعيار الثاين فهو املعيار االقتصادي، والذي يرتكز على مدى . منها
ثريها فيها لذلك سوف نتطرق لكل . العالقة العقدية مبصاحل التجارة الدولية و

  .مث نتعرض ملوقف املشرع اجلزائري منهما. من االجتاهني على حدة
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  .معايري تعريف العقد الدويل: املطلب األول
  .املعيار القانوين: أوال

ك ثر من نظام حسب هذا املعيار، يكون عقد البيع دوليا، إذا اتصل 
قانوين، لذلك جيب البحث يف عناصر الرابطة العقدية عن العنصر األجنيب، فإذا 
كثر من دولة خالف دولة القاضي املعروض عليه النزاع  اتصلت العناصر 

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن ثبوت .  3اكتسب العقد الصفة الدولية
ة تتوقف على طبيعة الرابطة الصفة الدولية للعقد من عدمها، مسألة نسبي

  :لذلك انقسم الفقه املؤيد هلذا املعيار إىل فريقني. العقدية
تيفول  :الفريق األول ، ويرى أنه جيب Batiffol يتزعمه الفقيه الفرنسي 

 النظر إىل مجيع عناصر الرابطة العقدية على حد السواء، حيث أنه يكفي توفر
العالقة العقدية العتبار العقد دويل  الصفة األجنبية يف أي عنصر من عناصر

ثري ذلك العنصر على العقد من عدمها فيكفي . بغض النظر عن مدى أمهية  و
مثال أن ختتلف جنسية املتعاقدين أو موطنهم، أو أن يقع البيع على بضاعة 

مت إبرامه يف دولة أجنبية، أو نفذ جزء منه يف هذه  موجودة يف دولة أجنبية أو
  . 4األخرية

تيفول  من أشد املناصرين هلذا االجتاه والداعني  Batiffol ولقد كان الفقيه 
نه يعترب العقد دوليا إذا كانت األعمال املتعلقة :" له، فهو يعرف العقد الدويل 

نعقاده أو تنفيذه، أو حالة أطرافه، سواء من حيث جنسيتهم أو حمال إقامتهم، 
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ت أو روابط مع أكثر من نظام أو من حيث تركيز موضوعه، تتصل بصال
   5.قانوين

وقد واجه هذا الفريق انتقادات الذعة، نظرا للطريقة اجلامدة اليت 
م مل مييزوا بني العناصر املؤثرة يف العالقة العقدية والعناصر غري  اعتمدها، أل

فمن غري املعقول أن يعترب عقد البيع املربم يف وهران بني جزائري ومغريب . املؤثرة
يم يف اجلزائر لتوريده كمية من اللحوم ليبيعها املواطن املغريب يف السوق اجلزائرية مق

رد اختالف جنسية املتعاقدين كما أن إضفاء الصفة الدولية على . عقدا دوليا 
العقد لوجود عنصر أجنيب ضمن عناصر الرابطة العقدية منتقد على أساس أن 

صر أجنيب هي عالقة وطنية حمضة تطبق الرابطة العقدية اليت ال تتوفر على عن
عليها القواعد املوضوعية للقانون الوطين وحده دون سواه، وهي ال تستدعي حىت 

أما يف حالة ما إذا كانت العالقة ذات . جمرد التفكري يف إعمال قواعد اإلسناد
عنصر أجنيب، سواء من حيث أشخاصها أو موضوعها أو سببها، فهذا من شأنه 

ال إلعمال قواعد اإلسناد دون مراعاة ما إذا كان العنصر األجنيب أن يفسح ا
  6.مؤثر وإجيايب أم أنه جمرد عنصر سليب غري مؤثر يف العالقة العقدية

يقسم فقهاءهذا الفريق عناصر الرابطة العقدية إىل عناصر مؤثرة : الفريق الثاين
  .7 وأخرى غري مؤثرة، وقد اختلفوا يف تصنيف الكثري منها

ثري نسيب على العقد، فقد : فبالنسبة ملكان تنفيذ العقد وموطن املتعاقدين فله 
يكون  اختالف حمل تنفيذ العقد عن مكان إبرامه، أو موطن املتعاقدين، من 

وبناء على ذلك ميكن اعتبار . العناصر اهلامة واملؤثرة يف منح العقد الصفة الدولية
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فني ينتميان جبنسيتهما إىل دولة واحدة ولكن العقد دوليا عندما يتم إبرامه بني طر 
أحدمها يقيم بدولة أخرى كأن  يربم عقد بيع بني جزائريني أحدمها مقيم بفرنسا، 
أو أن يربم عقد يف اجلزائر بني جزائريني يقيمان يف اجلزائر ولكن يراد تنفيذ العقد 

الف مكان غري أن القضاء الفرنسي أكد يف العديد من احلالة أن اخت. يف تونس
اإلبرام عن مكان التنفيذ، ال يعترب دوما عنصرا مؤثرا يسمح مبنح العقد الصفة 

نه مؤثر. الدولية   . 9، ويف أخرى يعتربه غري مؤثر 8فهو يف بعض األحيان يقر 
لنسبة حملل إبرام العقد يعتربه الكثري من الفقه عنصرا هاما ومؤثرا يف حتديد : أما 

يف حني ال ميكن دوما االعتداد مبحل اإلبرام  .  10العقدية الصفة الدولية للعالقة
كأساس لتحديد الصفة الدولية للعالقة العقدية، وذلك إلمكانية الغش حنو 
القانون من قبل األطراف املتعاقدة  نظرا إلمكانية حتديد مكان إبرام ومهي من 

 ميكن لذلك فإن املسألة نسبية، ختتلف من عقد آلخر ، وال 11 قبل األطراف
ثري على العالقة العقدية ن حملل اإلبرام    .احلكم مسبقا 

فيرتدد كثري من الفقه يف اعتباره فعاال، : ويف ما خيص اختالف جنسية املتعاقدين
استبعادها  13 أنه عنصر فعال ومؤثر، يرى غالبية الفقه12 فبينما يرى البعض

جلزائر كعنصر مؤثر يف حتديد الصفة الدولية، ألنه لو افرتضن ا أن أجنبيا مقيما 
أبرم عقدا لشراء بعض احلاجيات اليت ختصه لالستهالك الشخصي داخل اجلزائر، 
رد اشتماله على  نه عقد بيع دويل  فمن غري املعقول أن نصف هذا العقد 
عنصر أجنيب متمثل يف جلنسية األجنبية ألحد أطرافه، فالواضح يف املثال 

ثري وال فعالية املعروض أن عنصر اجلنسية  .ليس له أي 
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وقد انتقد هذا الفريق الثاين الذي ركز على ضرورة أن تكون للعنصر   
ثريا على العالقة العقدية حىت يعتمد كأساس لتحديد دولية  األجنيب أمهية و
نه وقع يف خطاء جوهري يتمثل يف أنه صنف مسبقا عناصر  العقد من عدمها، 

، 14ر مؤثرة وأخرى غري مؤثرة، متناسيا أن املسألة نسبيةالعالقة العقدية إىل عناص
فالعنصر الذي قد يكون مؤثرا يف عقد معني قد ال يكون مؤثرا يف عقد آخر ولو 
ت ظروفهما وتقاربت يف بعض األحيان، لذلك فإن تصنيفهم هذا يعترب  تشا

  .حكما مسبقا، ومن هنا جيب التأكيد على نسبية هذه املعايري
  .املعيار االقتصادي لتعريف العقد الدويل: نيا

لعقد الدويل حسب املعيار االقتصادي ، العقد الذي ميس  15 يقصد 
فيرتتب عليه نقل البضاعة من حدود دولة إىل حدود . مبصاحل التجارة الدولية

وقد وضع أسس هذا املعيار القضاء الفرنسي من   دولة أخرى مقابل انتقال مثنها
، أين تعرضت ملدى صحة  1927ة النقض الفرنسية سنةخالل قرار حمكم

ت  شروط التعاقد املتعلقة بتحديد العملة اليت يتعني الوفاء على أساسها، فقد ار
لذهب ال ميكن أن يكون جائزا إال يف العقود الدولية وقد . أن شرط التعامل 
. لدويلاعتمدت حمكمة النقض على املعيار االقتصادي يف حتديد مفهوم العقد ا

 ،16 (procureur générale Matter)وهو ما أكده املدعي العام ماتري 
الذي أكد أن العقد الدويل هو العقد الذي يرتتب عليه دخول العملة وخروجها 

يتعني يف : "من إقليم دولة إىل إقليم دولة أخرى، وهو يقول يف هذا الصدد أنه
دود وأن يرتب نتائج متبادلة هذا العقد أن حيدث عملية مد وجزر فيما وراء احل

يف كلتا الدولتني اليت تتم العملية يف إطارمها، وبناء على ذلك فانه على سبيل 
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املثال يعترب موضوعا لوفاء دويل، عقد البيع التجاري الذي يؤدي إىل انتقال 
نية، وإىل انتقال الثمن من الدولة الثانية إىل الدولة  البضائع من دولة إىل 

جلزائر  ...األوىل جيار عقار  من طرف اجنليزي ) العاصمة(أما إذا تعلق األمر 
لصاحل فرنسي فان مثل هذا العقد ال يؤدي إىل دخول أية بضاعة أو نقل نقود 
إىل فرنسا، وبذلك فان العملية تكتسي طابعا داخليا حمضا، ومن مث فان الوفاء 

م السارية املفعول يف يف مثل هذه احلالة جيب أن خيضع لقوانني النظام العا
وقد أكدت حمكمة النقض الفرنسية رسوخها على املعيار االقتصادي، .17"فرنسا

ة مها قرار  .Mardelé c وذلك من خالل قرارين الحقني وقائعهما متشا
Muller  وقرار 1930- 02-19يف ، Dambricourt c. Rossart 

ويتعلق األمر بعقد بيع أبرم بفرنسا بني طرفني فرنسيني، .  1931- 01-27يف 
ت املتحدة األمريكية  وكان موضوع هذا العقد يتمثل يف نقل بضائع من الوال

يتم مبقتضى شيك مسحوب " مارديل" إىل ميناء فرنسي ومثن الدفع يف قضية 
ا بلندن، وكان البائع فيها يتمثل يف شركة فرنسية صرحت حينما أبرم العق د  أ

فان " دامربيكوت" أما يف قضية . تتصرف حلساب شركة هولندية تعترب أما هلا
املتعاقدين اتفقا على اعتماد الشروط النموذجية اليت وضعتها مجعية التجارة 

 .(London corn Trade Association)الدولية للحبوب بلندن 
على التحكيم ومت االتفاق أيضا على عرض كل نزاع قد حيدث بصدد العقدين 

وهو األمر الذي من شأنه أن جيعل العقدين معا خاضعني للقانون . بلندن
وملا عرض النزاع على القضاء الفرنسي أثريت مسألة صحة شرط . االجنليزي

طال طبقا للقانون الفرنسي، لكن  لعقدين ألن هذا الشرط كان  التحكيم الوارد 
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حلكمني أن شرط التحكيم الوارد حمكمة النقض الفرنسية قررت مبقتضى هذين ا
 mettant »" يتعلق مبصاحل التجارة الدولية" لعقدين صحيح على أساس أنه

en jeu les intérêts  du commerce international »  وقد
أن الصفقة موضوع النزاع تتعلق بقمح مستورد من " دامربيكوت" أوضح حكم 

ت املتحدة طبقا اخلارج مت إبرامها بواسطة وكالء، وأن القم لوال ح مت شحنه 
زير " C.A.F" لبيع   ، وأن العقد )أي مبيناء فرنسي(وحصل تسليمه بسان 

املربم يعترب هلذا السبب متعلقا مبصاحل التجارة الدولية، وأنه طاملا أن بطالن 
من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي  1006التحكيم املنصوص عليه يف املادة 

م ليس من الن ظام العام بفرنسا، فان األطراف حىت ولو كانوا فرنسيني فأ
خلارج أو فرنسا العدول عن أحكام هذه املادة  م مبوجب عقد مربم  مكا
واختيار قانون أجنيب لتنظيم اتفاقهم كالقانون االجنليزي الذي جييز شرط 

 .18التحكيم
ار االقتصادي يف تعريفهما وبعد أن تعرضنا لكل من حمتوى املعيار القانوين واملعي

  .لعقد البيع الدويل، سنتعرض ملوقف املشرع منهما
  .موقف املشرع اجلزائري من املعيارين: املطلب الثاين

مل يكن للمشرع اجلزائري موقف صريح من تعريف العقد الدويل، فال 
لكن إذا انتقلنا إىل جمال التحكيم . توجد أي مادة تتكلم صراحة عن ذلك

لدويل فانه ميكن استخالص موقف املشرع اجلزائري من تعريفه ملصطلح التجاري ا
لتحكيم التجاري الدويل. الدولية والواضح من . ، والذي وضع األحكام اخلاصة 
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مكرر من قانون اإلجراءات املدنية القدمي اليت جاء  458خالل استقراء املادة 
املعدل واملتمم  1993أبريل  25املؤرخ يف  09-93ا املرسوم التشريعي رقم 

لقانون اإلجراءات املدنية، أن املشرع اجلزائري قد اعتمد معيارا مزدوجا يف منح 
فقد أوجب توفر املعيار االقتصادي أي أن يتعلق . الصفة الدولية للتحكيم

ن يكون  التحكيم مبصاحل التجارة الدولية، وأوجب أيضا توفر املعيار القانوين 
  .19فني على األقل يف اخلارجمقر أو موطن أحد الطر 

لكن مع صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد مبقتضى  
، عدل املشرع اجلزائري عن  2008فرباير  25املؤرخ يف  09-08القانون رقم 

املعيار املزدوج الذي كان يتبناه لتعريف مصطلح الدولية، وأصبح يتبىن املعيار 
يعد :"نهأمنه، اليت تنص على  1039املادة  وذلك مبقتضى. االقتصادي فقط

التحكيم دوليا مبفهوم هذا القانون، التحكيم الذي خيص النزاعات املتعلقة 
  20". ملصاحل االقتصادية لدولتني على األقل

  :خـاتـمة
ن مسألة حتديد الطبيعة الدولية للعقد، مسألة    وعلى ما سبق يتضح 

من خالهلا يتحدد النظام القانوين الذي خيضع له العقد، فإذا  . جوهرية وأساسية
كنا أمام عقد داخلي فإن القواعد الوطنية وحدها هي اليت تطبق دومنا حاجة 

و الذي يثري مسألة أما العقد الدويل فه. للبحث يف القانون الواجب التطبيق
ولقد الحظنا أن املعيار . تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدويل

القانوين الذي يركز على ضرورة توفر الصفة األجنبية يف عناصر العالقة العقدية 
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قد انقسم إىل فريقني األول عامل كل العناصر على قدم املساواة وقد انتقد ألنه 
وأن بعض العناصر ال تؤثر يف العالقة العقدية ومن مث من  نسي أن املسألة نسبية

غري املنطقي اعتبار العقد دوليا إذا كانت تلك العناصر أجنبية، وهو رأي الفريق 
الثاين الذي ركز على العناصر املؤثرة يف العقد فقط واشرتط أن تكون هذه 

ذي ابتكره القضاء أما املعيار الثاين ال. العناصر أجنبية حىت يعترب العقد دوليا
الفرنسي فهو املعيار االقتصادي، الذي يعترب العقد دوليا مىت كان ميس مبصاحل 

ولقد . التجارة الدولية ويؤدي إىل مد وجزر البضائع واألموال عرب حدود الدول
الحظنا أن املشرع اجلزائري كان يعتمد على تطبيق مزدوج للمعيارين من خالل 

اإلجراءات املدنية القدمي، مث تبىن املعيار االقتصادي  مكرر من قانون 458املادة 
  .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد 1039منفردا من خالل املادة 

 : اهلوامش
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ذ العقايب إالرشاف ىل التنف القضايئ   
 يف ظل السياسة اجلنائية احلديثة

لود        اري م ٔستاذ: ج        بقمل ا
         ية احلقوق و العلوم السياسيةلك 
-سعيدة  -موالي الطاهر. امعة د            

  : مقدمة
لقــــد كــــان دور القضـــــاء حمصــــور يف إصــــدار األحكـــــام القضــــائية يف الـــــدعوي 
ـــــة أو التـــــدبري  ـــــه حيـــــث كانـــــت مهمتـــــه حتديـــــد العقوب ـــــة املـــــدعى علي دان ـــــة  اجلزائي
ـــة  ـــذي جيـــب أن ينفـــذ يف حـــق احملكـــوم عليـــه، و تقـــوم االدارة العقابي االحـــرتازي ال

 ظــل السياســة مبباشــرة تنفيــذ هــذه األحكــام، و لكــن مــع تطــور الفكــر العقــايب يف
ـــه، إذ أصـــبح يهـــتم  ـــة تطـــورت معـــه املعاملـــة العقابيـــة للمحكـــوم علي ـــة احلديث اجلنائي
بشخصية هذا األخري عن طريق تطبيق عليه جمموعة من الربامج متثلـت يف فحـص 
حالتــه و مراعــاة ظروفــه االجتماعيــة و وضــعيته الصــحية و النفســية و العوامــل الــيت 

د إيداعــه داخــل املؤسســة العقابيــة، هــذا مــا نــتج أدت بــه إىل ارتكــاب اجلرميــة مبجــر 
عنــــه فكــــرة التفريــــد العقــــايب مبعــــىن اختيــــار نــــوع املعاملــــة العقابيــــة الــــيت تــــتالءم مــــع 
شخصــية احملكــوم عليــه أثنــاء مرحلــة التنفيــذ العقــايب أو التــدبري االحــرتازي، هــذا مــا 

عتبــاره احلــامي هلــذه شــرافه علــى ذلــك  احلقــوق  أدى اىل ضــرورة تــدخل القضــاء 
اليت تتمثل يف مدى تطبيق هذه الربامج مع ضمان حسن سـري التنفيـذ العقـايب إىل 



67 
 

الطريـق الــذي يـؤدي يف النهايــة إىل تقــومي و إصـالح احملكــوم عليــه مـن أجــل إعــادة 
  .إدماجه اجتماعيا

هـــذا املبـــدأ املتمثـــل يف االشـــراف القضـــائي علـــى التنفيـــذ العقـــايب أقرتـــه املواثيـــق 
لـــرغم مـــن ظهـــور خـــالف الدوليـــة و اعتم دتـــه جـــل الـــدول يف قوانينهـــا الداخليـــة، 

فقهــي حــول تطبيــق هــذا املبــدأ و دوره يف محايــة احملكــوم عليــه مــن أي مســاس أو 
عتبارها اجلهاز املكلف بذلك يت من طرف االدارة العقابية    .تعسف قد 

وعلـــى هـــذا األســـاس ميكننـــا طـــرح االشـــكالية التاليـــة علـــى شـــكل جمموعـــة مـــن 
ما أهم ما مييز مبدأ التدخل القضائي يف مرحلة التنفيذ : تساؤالت و املتمثلة يف ال

العقــايب يف ظـــل اآلراء الفقهيـــة املتضـــاربة و املـــؤمترات الدوليـــة؟ و مـــا هـــي أســـاليب 
االشــراف القضــائي علــى التنفيـــذ العقــايب؟ و مــا موقـــع تطبيــق هــذه األســـاليب يف 

  ئري؟القانون املقارن      و القانون اجلزا
و لإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت مت تقســيم هــذا البحــث اىل مبحثــني رئيســني 

  :مها
  .مبدأ التدخل القضائي يف مرحلة التنفيذ العقايب: املبحث األول
  .االشراف القضائي على التنفيذ العقايب يف القانون اجلزائري: املبحث الثاين

  .التنفيذ العقايبمبدأ التدخل القضائي يف مرحلة : املبحث األول
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كـــان مضـــمون التنفيـــذ العقـــايب عمـــال مـــاد حبتـــا تلتـــزم االدارة     
ا يف احلكم على اجلاين كـرد فعـل ملـا يهـدد كيـان  العقابية بتطبيق العقوبة املنطوق 

تمـــع و مصـــاحل أفـــراده ، لكـــن مـــع تطـــور الفكـــر العقـــايب أصـــبح اهلـــدف مـــن )1(ا
هيله اجتماعيا، األمر الذي نتج عنـه تـدخل العقاب هو إصالح اجلاين و إعادة 

القضاء أثنـاء مرحلـة تنفيـذ العقوبـة ضـما حلقـوق احملكـوم عليـه، و جتنبـا للتعسـف 
يف التنفيــذ مــن قبــل االدارة العقابيــة، هــذا مــا أدى إىل ظهــور خــالف فقهــي حــول 

ذا مبدأ التدخل القضائي يف مرحلة تنفيذ العقوبة، فظهر اجتاهني أوهلما معارض هل
املبدأ، و الثاين مؤيد لذلك، حيث انعكسـت هـذه اآلراء املتضـاربة علـى االهتمـام 
الــدويل حــول  فاعليــة مســامهة القضــاء يف التنفيــذ العقــايب، فــاجنرت عنــه عقــد عــدة 
قشت هذه املسألة، فنتجت عنهـا جمموعـة مـن التوصـيات حتـدد مبـادئ  مؤمترات 

سـاليب تطبيقـه يف التشـريعات العقابيـة االشراف القضائي على التنفيـذ العقـايب و أ
  .املقارنة

و للتوضيح أكثر عن تطور مبـدأ التـدخل القضـائي يف مرحلـة التنفيـذ العقـايب، 
مت ختصيص مطلبني، نسـتعرض يف املطلـب األول االشـراف القضـائي علـى التنفيـذ 
 العقــــايب  علــــى ضــــوء اآلراء الفقهيــــة و املــــؤمترات الدوليــــة، و يف املطلــــب الثــــاين مت

  .التطرق ألساليبه و جماالت تطبيقه يف القانون املقارن
االشراف القضائي على التنفيذ العقايب على ضوء اآلراء  :املطلب األول

  .الفقهية و املؤمترات الدولية



69 
 

ــــذ  لقــــد اختلفــــت اآلراء الفقهيــــة حــــول فكــــرة االشــــراف القضــــائي علــــى التنفي
بدأ، و آخر مؤيد لذلك، أدت اجتاه معارض هلذا امل: العقايب، حيث ظهر اجتاهني

تمع الدويل لدراسة هذه املسألة عن طريق عقـد عـدة  هذه اخلالفات اىل تدخل ا
ـا عـن مجلـة مـن النتـائج و التوصـيات تقـر أمهيـة  مؤمترات دوليـة، أصـفرت اجتماعا
ت، كـل  عتباره احلامي للحقـوق و احلـر تدخل القضاء يف مرحلة التنفيذ العقايب 

  .ل معاجلته من خالل الفرعني املوالينيهذا سوف حناو 
االجتاه املعارض و املؤيد لإلشراف القضائي على التنفيذ : الفرع األول

  .العقايب
يذهب أنصار هذا االجتاه اىل أن دور القضاء ينتهـي عنـد إصـداره حكمـا  
يف الدعوى اجلزائية و ال يتبـع القضـاء الـدعوى اجلزائيـة بصـدور احلكـم البـات فيهـا 

ال االجــراءات الــيت تتخــذ لتنفيــذ احلكــم، هــذه االجــراءات الالحقــة تتســم بطــابع إ
ـا ـا االدارة العقابيـة و يسـتند أنصـار هـذا  )2(إداري ال شأن للقضاء  ، إذ ختـتص 

  :االجتاه إىل عدة حجج أمهها
ـــــني - ـــــدأ الفضـــــل ب ـــــذ العقـــــايب يتعـــــارض مـــــع مب ـــــى التنفي إشـــــراف القضـــــاء عل

ت التنفيــذ ذات طبيعــة إداريـــة و ليســت قضــائية، ممـــا الســلطات، مبعــىن أن اجـــراءا
ا، و ال جيوز للقضاء التدخل فيها   .)3(يتعني معه انفراد االدارة العقابية مبباشر
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إشــراف القضــاء علــى التنفيــذ العقــايب يــؤثر ســلبا علــى الواجبــات األساســية -
، األمــر  الــذي للقضــاة ملــا هلــم مــن أعبــاء ملقــاة علــى عــاتقهم بســبب كثــرة القضــا

ي دور فعال يف عملية التنفيذ   .)4(مينعهم من القيام 
إن القاضــي ثقافتــه القانونيــة الواســعة ال تؤهلــه للمســامهة يف إجــراءات تنفيــذ -

ذيبية بعيدة عن جمال ختصصه   .  )5(احلكم القضائي مما يثري مسائل فنية و 
ة الشــيء يــؤدي االشــراف القضــائي علــى التنفيــذ العقــايب اىل إهــدار مبــدأ قــو -

املقضــي، كــون احلكــم البــات واجــب النفــاذ حيــوز احلجيــة يف مواجهــة الكافــة و ال 
لطرق القانونية، و من مث ال ميكن لقاضـي  ميكن املساس به إال عن طريق الطعن 

  . )6(التنفيذ أن يعدل من مدى احلكم
لرغم من ذلك، ظهر اجتاه آخر مؤيد لفكرة االشراف القضائي على  و 

لعقايب، إذ يرى أنصار هذا االجتاه أنه من الضروري أن يكون هناك التنفيذ ا
  :إشراف قضائي على التنفيذ العقايب مفاده األخذ املربرات التالية

ته أثناء مرحلة -   إن مهمة احلفاظ على حقوق احملكوم عليه و حر
ا السياسة اجلنائية احلديثة، يتوجب أن تسند  هذه التنفيذ العقايب و اليت تنادي 

ت عتباره احلامي هلذه احلقوق و احلر   .)7( املهمة إىل القضاء 
هيل احملكوم عليه، -   إن الغرض من التنفيذ العقايب هو إصالح و 

فنقله من مؤسسة عقابية إىل ألخرى أو من درجة إىل درجة أخرى داخل 
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د املؤسسة الواحدة هو عمل قضائي ميس حبقوق احملكوم عليه و ال جيوز أن يعه
  .)8(إىل االدارة العقابية

ا السياسة العقابية -   على ضوء فكرة الدفاع االجتماعي اليت جاءت 
رم أثناء مرحلة التنفيذ العقايب  احلديثة، أصبحت مهمة القاضي مراقبة و متابعة ا

و املتمثل يف إصالح و  حقق اهلدف الرئيســـــــــــــيأو التدبري احملكوم به حىت يت
  .)9(احملكوم عليههيل 

و على الرغم من إمجاع معظم الفقهاء املناصرين ملبدأ التدخل القضائي   
يف مرحلة التنفيذ العقايب و فيما أسندوه من مربرات، إال أن جتسيد هذا املبدأ يف 
تمع الدويل عن طريق عقد  القوانني الوضعية مل يتم إال بعد إقراره من طرف ا

ا عن مجلة من النتائج و التوصيات و اليت عدة مؤمترات دولية، أصفر  ت اجتماعا
  .سوف يتم التطرق اليها يف الفرع املوايل

االشراف القضائي على التنفيذ العقايب يف ضوء املؤمترات : الفرع الثاين
  .الدولية

إن مبدأ التدخل القضائي يف مرحلة التنفيذ العقايب كان حمل اهتمام   
الدول عن طريق عقد عدة مؤمترات دولية نتج عنها اعتماد هذا املبدأ، و كان 

قش هذا املبدأ، ليليه بعد ذلك  1925مؤمتر لندن الذي عقد سنة  األول من 
ب الذي عقد سنة عقد مؤمتر برلني احلادي عشر للقانون اجلنائي و علم العقا

مفاده أن مسامهة القضاء يف مرحلة التنفيذ العقايب أمر ضروري حسب  1935
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أن  -ضما لرد فعل اجتماعي سليم إزاء االجرام–من املالئم :"التوصية التالية 
يعهد بغري حتفظ إىل القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو إىل جلان خمتلطة يرأسها 

ت السالبة قاض اختاذ القرارات اهلام ة اليت حيددها القانون و تتعلق بتنفيذ العقو
ريس الدويل للقانون اجلنائي )10("للحرية ، مث طرح نفس املوضوع على مؤمتر 
الذي انبثقت عنه مجلة من النتائج توضح األسس اليت يبىن عليها  1937سنة 

لرقابة  للتحقق هذا املبدأ، كما بني أن تدخل القضاء ينطوي على شق يتعلق 
لسجون، و شق يفرتض سلطة اختاذ  من التطبيق الصحيح للقوانني و اللوائح 
جيل أو تعديل التدبري االحرتازي أو  يقاف أو  القرارات و منها ما يتعلق 

  .احالل تدبري حمل آخر
ت الذي عقد يف روما  و بعدها مت عقد املؤمتر الدويل العاشر لقانون العقو

إن اختصاصات القاضي :"صية كانت على النحو التايلنتج عنه تو  1969سنة 
ت أو التدبري ، و أن أساليب تنفيذ العقوبة أو ...جيب أن تشمل تنفيذ العقو

التدبري االحرتازي جيب أن ينظمها القانون، و خيتار القاضي من بينها بقرار 
مسبب  و أن تعديل قرار القاضي جيب أن يتم مبعرفته أو مبعرفة أي سلطة 

لسهر على تنفيذ اجلزاءقض   .)11("ائية أخرى تكون مكلفة 
إن االشراف القضائي على التنفيذ العقايب تقرر اعتماده من خالل عقد هذه 
ختاذ  ا العقابية  املؤمترات الدولية، هذا ما جعل بعض الدول تتبناه يف تشريعا

قعها يف أحد أساليبه، و اليت سوف يتم عرضها يف املطلب املوايل مربزين مو 
  .القانون املقارن
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أساليب االشراف القضائي على التنفيذ العقايب و موقعها : املطلب الثاين
  يف القانون املقارن

ت أمرا ال غىن عنه يف ظل  إن االشراف القضائي على التنفيذ العقايب 
السياسة اجلنائية احلديثة، حيث تعددت أساليبه و تنوعت من نظام عقايب إىل 

هذا الصدد ميكن التمييز بني ثالثة أساليب، أوهلا تصدي احملاكم آخر، و يف 
نيهما إسناد مهمة االشراف  اجلنائية ملهمة االشراف على التنفيذ العقايب، و 
القضائي على التنفيذ العقايب اىل جلنة خمتلطة تضم عناصر قضائية و ادارية فنية، 

لثهما يتمثل يف قيام قضاء خاص مبهمة االشراف  و الرقابة على التنفيذ، هذا و 
ما سوف يتم تبيانه من خالل شرح هذه األساليب الثالثة، مث دراسة موقعها يف 

  :القانون املقارن كالتايل 
  أساليب االشراف القضائي على التنفيذ العقايب: الفرع األول

ا   اختلفت أساليب االشراف القضائي على التنفيذ العقايب اليت تبنتها 
  :العقابية، و اليت ميكن حصرها يف ثالثة أساليب كالتايل التشريعات

  إشراف احملاكم اجلنائية على التنفيذ - 1
و يعين ذلك أن يعهد إىل القاضي الذي أصدر احلكم يف الدعوى اجلزائية 
مهمة االشراف على تنفيذ هذا احلكم الصادر يف حق احملكوم عليه، األمر الذي 
جيعل من القاضي أنه قد اطلع على ظروف احملكوم عليه قبل اصدار احلكم عليه 
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يسهل عليه حتديد أفضل من خالل املرافعات اجلارية يف الدعوى اجلزائية، مما 
هيل احملكوم عليه   .)12(أساليب املعاملة العقابية اهلادفة اىل حتقيق عملية تقومي و 

  .االشراف القضائي عن طريق اللجان املختلطة - 2
إن هذا األسلوب لقي ترحيبا كبريا من غالبية أعضاء اجلمعية العامة للسجون 

كما أشارت إليه توصيات مؤمتر ،  )13(1931يف مؤمترها املشهور بفرنسا سنة 
، حيث مؤدى هذا األسلوب أن يصري اسناد مهمة )14(1937ريس سنة 

االشراف القضائي على التنفيذ العقايب اىل جلنة خمتلطة جتمع يف تشكيلها بني 
العنصرين القضائي و االداري، إضافة اىل التخصصات الفنية اليت حتتاجها عملية 

ن تفادي معظم االنتقادات اليت وجهت اىل استقالل أ ، و بذلك ميك)15(التنفيذ
  .من جهيت القضاء أو االدارة العقابية مبهمة االشراف على التنفيذ

  .االشراف القضائي على التنفيذ العقايب عن طريق قضاء خاص - 3
و معىن ذلك أن خيصص قاض لإلشراف على التنفيذ العقايب، حبيث تقتصر 

ا على أحسن وجه،    مهمته على ذلك و أن يتفرغ كليا هلذه املهمة حىت يقوم 
هذا ما يعطينا الطابع القضائي اخلالص للتدخل مبا يضفيه من محاية حلقوق 
هيله  احملكوم عليه و حيقق الغرض من تنفيذ العقوبة و هو اصالح اجلاين و 

تمع الذي يعيش فيه   .)16(إلعادة ادماجه مع ا
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ب الثالثة لإلشراف القضائي على التنفيذ و على أساس ذكر هذه األسالي  
العقايب، ينبغي علينا معرفة موقع قاضي التنفيذ يف القانون املقارن و وضعه يف 

  .القانون اجلزائري من خالل الفرع املوايل
  االشراف القضائي على التنفيذ العقايب يف القانون املقارن: الفرع الثاين

خذ صورة واضحة عن التدخل القضا ئي يف التنفيذ العقايب من خالل لكي 
تطبيق تلك األساليب اليت سبق ذكرها، يتوجب علينا دراسة موقع قاضي التنفيذ 
يف النظم العقابية املقارنة ، حيث اعتمدت كثريا من الدول مبدأ التدخل القضائي 
ا العقابية سواء بصورة مباشرة أو غري  أثناء مرحلة التنفيذ العقايب يف تشريعا

ة، ومن بينها املشرع االيطايل الذي تبىن هذا املبدأ و أطلق عليه اسم قاضي مباشر 
ت  44املراقبة أو قاضي االشراف على التنفيذ، إذ نصت املادة  من قانون العقو

على ختويله مهمة البت يف السماح للمحكوم عليه  1930االيطايل لسنة 
ن يشتغل بعمل خارج السجون، و كذلك البت  يف االفراج عنه حتت لعقوبة 

إلشراف على التنفيذ، و  شرط و بعض االختصاصات األخرى اليت تتعلق 
من قانون االجراءات اجلنائية االيطايل سلطة االشراف  635خولته أيضا املادة 

ا كتدبري االيداع يف مستعمرة  على تنفيذ التدابري االحرتازية الشخصية احملكوم 
  .)17(ه سلطة تعديل هذه التدابري أو تغيريهازراعية أو مؤسسة للعمل، و ل

كما يعد التشريع الفرنسي منوذجا هاما للتشريعات املعاصرة اليت أخذت 
ت، حبيث خيتص هذا  بنظام قضاء التنفيذ، و أطلق عليه قاضي تطبيق العقو

ت السالبة : القاضي بثالثة أنواع من االختصاصات األول يتعلق بتنفيذ العقو
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لثاين يتعلق مبعاملة احملكوم عليه خارج املؤسسة العقابية، و الثالث للحرية، و ا
ختصاصات أخرى خمتلفة، كل هذا تبناه املشرع الفرنسي يف قانون  يتعلق 

لقانون رقم  الصادر بتاريخ  204/2004االجراءات اجلزائية املعدل 
حتت  01/014/2005و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  09/03/2004

تعنوان    .)18(قضاء تطبيق العقو
أما املشرع املصري و االردين فقد اعرتفا بدور حمدود للقضاء يف االشراف  

من قانون االجراءات اجلنائية املصري  42على التنفيذ العقايب، إذ نصت املادة 
نه لكل من أعضاء النيابة العامة و رؤساء و وكالء احملاكم االبتدائية و 

رة ا لسجون العامة و املركزية املوجودة يف دوائر اختصاهم و التأكد االستئنافية ز
من عدم وجود حمبوس بصفة غري قانونية، و أن يطلعوا على دفاتر السجن و 
ي حمبوس و يسمعوا منه، ضف اىل ذلك  أوامر القبض و احلبس و أن يتصلوا 

نه لكل مسجون احلق يف تقدمي شكوى  43قررت املادة  تبلغ من هذا القانون 
اىل النيابة العامة عن طريق مأمور السجن و لكل من علم بوجود حمبوس بصفة 
غري قانونية أو يف حمل غري خمصص للحبس أن خيطر أحد أعضاء النيابة العامة 
الذي ينتقل مبجرد علمه اىل مكان وجود احملبوس و اجراء التحقيق الالزم له و 

إلفراج عنه مر  ردين فما زالت االدارة العقابية هي ، أما املشرع األ)19(أن 
إلشراف على التنفيذ العقايب على الرغم من وجود دور حمدود  وحدها املختصة 

من قانون  107للقضاء يف االشراف على املؤسسات العقابية نصت عليه املادة 
و تعديالته كما هناك  1971لسنة  9أصول احملاكمات اجلزائية األردين رقم 
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و تعديالته أعطت  1978لسنة  24األحداث األردين رقم نصوص يف قانون 
ا ت احملكوم    .)20(دورا للقاضي يف تنفيذ التدابري و العقو

االشراف القضائي على التنفيذ العقايب يف القانون  :املبحث الثاين
  .اجلزائري

ا املؤمترات الدولية و    ان املشرع اجلزائري مواكبة منه للمبادئ اليت أقر
التشريعات العقابية املقارنة حول إشراف القضاء على التنفيذ العقايب و  تبنتها

متاشيا مع مبدأ ضمان حقوق احملبوسني أثناء مرحلة التنفيذ العقايب، استحدث 
املتضمن قانون تنظيم  10/02/1972املؤرخ يف  02-72مبوجب األمر رقم 

ق األحكام منصب قاضي تطبي )21(السجون       و إعادة تربية املساجني
يعني يف دائرة :" منه و اليت تنص على ما يلي  07اجلزائية الذي حددته املادة 

اختصاص كل جملس قضائي، قاض واحد أو أكثر لتطبيق األحكام اجلزائية 
و ينحصر دور . مبوجب قرار من وزير العدل ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد

و عليه . بعة تنفيذ األحكام اجلزائيةالقاضي املكلف بتطبيق األحكام اجلزائية مبتا
ت و أنواع العالج و مراقبة شروط تطبيقها وفقا ألحكام هذا  ، تشخيص العقو

لس القضائي، يف حالة االستعجال، أن . النص و جيوز للنائب العام لدى ا
لس القضائي، ليمارس مؤقتا مهام قاضي  ينتدب قاضيا من دائرة اختصاص ا

، إذ يتبني من خالل استقرائنا لنص هذه املادة أن ."زائيةتطبيق األحكام اجل
تدخل القضاء يف مرحلة التنفيذ العقايب عن طريق قاضي تطبيق األحكام اجلزائية 
ت و أنواع العالج و مراقبة شروط تطبيقها، و  حصر فقط يف تشخيص العقو
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ا املادة  ن نفس م 24أن أعماله ضمن جلنة الرتتيب   و التأديب الذي حدد
القانون يغلب عليها الطابع االداري و اليت تتوضح من خالل مواد القرار املؤرخ 

املتعلق بضبط تشكيلة جلان الرتتيب و التأديب يف  14/02/1989يف 
ا ، إضافة إىل ذلك أن القرارات الصادرة )22(مؤسسات السجون   و اختصاصا

وزارة العدل و اليت تعترب  من طرف قاضي تطبيق األحكام اجلزائية قابلة ملراقبة
، كل هذا مكن املشرع اجلزائري من أن يدخل عدة إصالحات )23(جهة إدارية

ملشرع الفرنسي، كان أمهها استحداث منصب  يف النظام العقايب متأثرا يف ذلك 
ت مبوجب القانون رقم  املؤرخ يف  04-05قاضي تطبيق العقو

و إعادة االدماج االجتماعي املتضمن قانون تنظيم السجون  06/02/2005
و النصوص التنظيمية املكملة له، معتمدا يف ذلك على أسلوب  )24(للمحبوسني

القاضي املتخصص، و لتسليط الضوء أكثر على مبدأ التدخل القضائي يف 
ت سوف يتم دراسة  مرحلة التنفيذ العقايب املمثل يف نظام قاضي تطبيق العقو

، و ذلك بتقسيم هذا املبحث اىل 04- 05ن رقم هذا النظام فقط يف ظل القانو 
ت، و يف  مطلبني، نتناول يف املطلب األول النظام القانوين لقاضي تطبيق العقو

  .املطلب الثاين سلطاته
ت: املطلب األول   النظام القانوين لقاضي تطبيق العقو

إن املشرع اجلزائري مبوجب قانون تنظيم السجون و إعادة االدماج 
ت، حيث نصت املادة  االجتماعي للمحبوسني تبىن نظام قاضي تطبيق العقو

يعني مبوجب قرار من وزير العدل حافظ األختام، يف :" منه على ما يلي  22
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طبيق دائرة اختصاص كل جملس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إليه مهمة قاضي ت
ت   . العقو

لس  ت من بني القضاة املصنفني يف رتب ا خيتار قاضي تطبيق العقو
   )25( ."القضائي، على األقل، ممن يولون عناية خاصة مبجال السجون

و هنا جتدر االشارة إىل أن املشرع اجلزائري مل حيدد تعريفا لقاضي تطبيق 
ت، بل اكتفي بذكر الشروط و الكيفية اليت  يتم تعيينها به، و عليـــــه العقو

ا و شروط ذلك من  ســــــوف حنـــــــاول حتديد تعريفا له مع ذكر الكيفية اليت يعني 
  .خالل ما يلي

ت : الفرع األول    تعريف قاضي تطبيق العقو
ت و اليت ميكن  من أهم التعاريف الفقهية و القانونية لقاضي تطبيق العقو

ال ما    :يليرصدها يف هذا ا
ت هو قاض مكلف خاصة مبتابعة حياة احملكوم -1 قاضي تطبيق العقو
  .)26(لديه سلطات داخل و خارج السجن. عليهم
ت هو قاض مكلف مبتابعة حياة احملكوم عليهم -2 قاضي تطبيق العقو

داخل السجن و خارج السجن و هو قاض خاص لدى حمكمة الدعاوى 
و يف هذا الشأن، . بة أو مقيدة للحريةالكربى، يتدخل بعد احلكم بعقوبة سال

ت حيدد األساليب األساسية للمعاملة العقابية   . )27(فان قاضي تطبيق العقو



80 
 

ت هو القاض الذي يضمن متابعة األحكام اجلزائية-3 . قاضي تطبيق العقو
مني التأطري و إعادة االدماج االجتماعي للمحكوم عليهم . و تتمثل مهمته يف 

المه لقرار العدالة، يشرح للمحكوم عليه االلتزامات اليت جيب أن حيث فور است
ا خالل قضاء عقوبته ت  مكلف أيضا . يتقيد  كما أن قاضي تطبيق العقو

مبتابعة احملكوم عليهم يف السجون، حيث يتدخل لقبول أو رفض رخصة اخلروج 
  .)28(و ختفيض أو تكييف العقوبة

ت هو قاض حي-4 دد األساليب األساسية للمعاملة قاضي تطبيق العقو
لنسبة لكل حمكوم عليه و بصفته الشخص الذي ميلك اليد العليا . العقابية 

ت السالبة للحرية فهو يراقب أيضا املعامالت املطبقة يف  على تنفيذ العقو
األوساط املفتوحة على األشخاص املوضوعني حتت االختبار، و األشخاص 

  .)29(اخل...ألشخاص املمنوعني من االقامةاملفرج عنهم حتت شرط، و ا
ت لكل -5 ت هو قاض مكلف مبتابعة تنفيذ العقو قاضي تطبيق العقو

فهو . احملكوم عليهم احملبوسني يف املؤسسات العقابية الواقعة يف دائرة اختصاصه
الوضع يف : حيدد لكل واحد منهم األساليب األساسية للمعاملة العقابية، مثال 

  . )30(اخل...فتوح، نظام احلرية النصفية، رخص اخلروجالوسط امل
ت: الفرع الثاين    شروط و كيفية تعيني قاضي تطبيق العقو

س، جند أن املشرع اجلزائري حدد كيفية .ت.ق 22لرجوع إىل نص املادة 
ت، و الذي يعني مبوجب قرار من وزير العدل حافظ  تعيني قاضي تطبيق العقو
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البعض أن طريقة تعيني هذا القاض جتعله خيضع للتبعية  األختام، و هنا يرى
ا قضاة احلكم  التدرجية له و حترمه يف الوقت نفسه من االستقاللية اليت يتمتع 
مما جيعل تدخله يف مرحلة تنفيذ العقوبة يعيق عملية االدماج االجتماعي 
للمحبوسني، كون هذا التدخل يعكس تدخل اجلهاز التنفيذي بتعيني قاض 

، على غرار املشرع الفرنسي، فتعيني قاضي )31(ينتمي اىل اجلهاز التنفيذي نفسه
لس األعلى للقضاء  سي بعد أخذ رأي ا ت يتم مبوجب مرسوم ر تطبيق العقو

  . )32(ف.ج.إ.ق 712/02طبقا لنص املادة 
لنسبة لشروط تعيينه فيمكن حصرها فيما يلي   :أما 

ت من ضمن  أن يكون القاضي املراد تعيينه- يف مهام قاضي تطبيق العقو
لس القضائي اليت حددها القانون العضوي رقم  القضاة املصنفني يف رتبة ا

، )33(املتضمن القانون األساسي للقضاء 06/09/2004املؤرخ يف  11- 04
و هنا ميكن القول أن املشرع اجلزائري حسن ما فعل ألن القاض املختار لشغل 

ت من الدرجة منصب قاضي تطبيق ال الثانية و بذلك يكون أكثر خربة عقو
  . كفاءة من قضاة الدرجة األوىلو 

ملؤسسات العقابية، إذ - أن يكون هذا القاضي من القضاة الذين يهتمون 
  .املساجنيم أكثر احتكاكا بعامل السجن و غالبا ما جند توفره يف قضاة النيابة أل

ت  و ما ميكن استخالصه من خالل التعاريف املدرجة لقاضي تطبيق العقو
ا فإنه يقع على عاتقة سلطات واسعة يف جمال اعادة  و الكيفية اليت يعني 
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سلطة  إىلالرأي  إبداءو  االجتماعي للمحبوسني تتعدى سلطة الرقابــــــة اإلدماج
  .لب املوايلأخذ القرار، هذا ما سوف يتم التطرق إليه يف املط

ت أثناء مرحلة التنفيذ : املطلب الثاين سلطات قاضي تطبيق العقو
  العقايب

و النصوص التنظيمية  04-05إن املشرع اجلزائري مبوجب القانون رقم 
ت سلطات واسعة سواء كهيئة رقابة أو يف  املكملة له منح لقاضي تطبيق العقو

ت، هذا ما سوف يتم التطرق   :من خالل ما يلي  إليه جمال تكييف العقو
ت يف جمال الرقابة و تكييف : الفرع األول سلطات قاضي تطبيق العقو

ت   العقو
ت بسلطات منح  ت يف جمال تكييف العقو يتمتع قاضي تطبيق العقو

  .اخلروج، تسليم رخص اخلروج، و التوقيت املؤقت لتنفيذ العقوبة إجازة
س .ت.ق 129املشرع اجلزائري مبوجب املادة  إن: اخلروج إجازةمنح -1

ت، بعد أخذ رأي جلنة تطبيق :" اليت تنص على أنه جيوز لقاضي تطبيق العقو
ت، مكافأة احملبوس حسن السرية و السلوك احملكوم عليه بعقوبة سالبة  العقو

اخلروج من دون حراسة  إجازةللحرية تساوي ثالث سنوات أو تقل عنها، مبنحه 
مملدة أق اخلروج شروطا  إجازةميكن أن يتضمن مقرر منح . صاها عشرة أ

، منح لقاضي تطبيق  )34( ."خاصة، مبوجب قرار من وزير العدل حافظ األختام
ت سلطة تقرير منح  اخلروج من املؤسسة العقابية للمحبوس دون  إجازةالعقو
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ت اليت حددها املر  سوم حراسة، و ذلك بعد أخذ رأي جلنة تطبيق العقو
املتضمن تشكيلة جلنة  17/05/2005املؤرخ يف  180-05التنفيذي رقم 

ت و كيفيات سريها ، يف احلالة اليت يكون فيها احملبوس حسن )35(تطبيق العقو
أنه وضع شروط يتوجب توفرها يف هذا األخري تتمثل فيما  إالالسرية و السلوك، 

  :يلي
ائيا-   .أن يكون احملبوس حمكوم عليه 
ون احملبوس قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية ملدة تساوي ثالثة أن يك-

  .سنوات أو تقل  عنها
أن يكون احملبوس من بني احملكوم عليهم الذين أبدوا قابلية للتأهيل و -

  .و أظهروا  حسن السرية و السلوك يف هذه الفرتة اإلصالح
م إجازةأن ال تتجاوز مدة االستفادة من -   .اخلروج  عشرة أ
احرتام الشروط اخلاصة و املقررة من طرف وزير العدل، غري أن هذه -

نسي الذي حددها يف املواد الشروط مل حتدد على خالف املشرع الفر 
  .)36(ف.ع.ق 132/44،45

رات-2   خيتص قاضي تطبيق : منح رخص اخلروج و تسليم رخص الز
ت مبنح رخص اخلروج يف احلاالت االستثنائية اليت تتطل بها وضعية العقو

خلروج حلضور مراسيم  احملبوس، و من أمثلتها وفاة والديه، إذ يتم منحه ترخيصا 
، كما حيق للمحبوس )37(تشييع اجلنازة و يكون ذلك حتت احلراسة ملدة حمددة

رات من الوصي عليه و املتصرف يف أمواله و حماميه أو أي موظف  تلقي ز
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رة  رات أوضابط عمومي مىت كانت أسباب الز مشروعة فان رخصة هذه الز
ت   .)38(تسلم من طرف قاضي تطبيق العقو

من خالل استقرائنا لنص املادة : التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة-3  
ت بعد أخذ رأي جلنة )39(س.ت.ق 130 ، جند أنه ميكن لقاضي تطبيق العقو

ت  لحرية  ملدة مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة ل إصدارتطبيق العقو
ا على احملبوس تقل  ال تتجاوز ثالثة أشهر حتت شرط أن تكون العقوبة احملكوم 

  :عن سنة واحدة أو تساويها، و بتوفر األسباب التالية
  .وفاة أحد أفراد احملبوس-
أحد أفراد عائلته مبرض خطري أو ثبت أن احملبوس أنه املتكفل  إصابة-

  .الوحيد للعائلة
  .للمشاركة يف االمتحانالتحضري -
ألوالد القصر  إحلاقكان زوجه حمبوسا أيضا من شأن احلبس   إذا- ضرر 

  فراد آخرينأو
خيتص : املشروط و تطبيق عقوبة العمل للنفع العام اإلفراجمنح -4  

لبث يف طلبات  ت  املشروط املقدمة سواء من طرفه  اإلفراجقاضي تطبيق العقو
ت، أو من احملبوس نفسه أو    إذاممثله القانوين بعد أخذ رأي جلنة تطبيق العقو

ا يساوي أو يقل عن أربعة و عشرين شهرا قي العقوبة احملكوم  ، مع )40(كان 
الناجتة عن  اإلشكاالتمتتعه بسلطة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام و الفصل يف 

ية ذلك، كما ميكنه وقف تنفيذها ألسباب صحية أو عائلية أو اجتماع
  . )41(للمحبوس املستفيد منها
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ت  إىل إضافة   هذه السلطات املذكورة، يتمتع قاضي تطبيق العقو
يسهر قاضي تطبيق :" س على أن .ت.ق 23تنص املادة  إذبسلطة الرقابة، 

ت، فضال عن الصالحيات املخولة له مبقتضى أحكام هذا القانون، على  العقو
ت الس ت البديلة عند مراقبة مشروعية تطبيق العقو البة للحرية، و العقو

، يتضح من خالل )42( ."االقتضاء، و على الضمان السليم لتدابري تفريد العقوبة
ت  نص هذه املادة أن مظاهر الرقابة اليت منحها املشرع لقاضي تطبيق العقو

  :تتمثل فيما يلي
م-1    قضى املشرع اجلزائري مبوجب: تلقي شكاوي احملبوسني و تظلما

مدير  إىلس على أنه جيوز للمحبوس الذي قدم شكوى .ت.ق 79نص املادة 
ت مباشرة إخطاراملؤسسة العقابية و مل يتلقى رد، حق    . )43(قاضي تطبيق العقو

 إن: املسامهة يف حل النزاعات العارضة املتعلقة بتنفيذ األحكام اجلزائية-2
لفصل فيها و أال يف التنفيذ مسألة قضائية يتعني أن ختتص  اإلشكال ا احملاكم 

ترتك للنيابة العامة، على أساس أن اختصاص النيابة العامة بتنفيذ األحكام هو 
لرجوع )44(حبث إدارياختصاص  س جند أن النزاعات .ت.ق 14املادة  إىل، و 

لتنفيذ ترفع من قبل النائب العام، وكيل اجلمهورية، احملكوم عليه، حماميه  املتعلقة 
ت بعد تقدمي الطلب أمام اجلهة القضائية اليت أصدرت أو قا ضي تطبيق العقو

ت أو  احلكم أو القرار، و يف احلالة اليت يرفع الطلب من قاضي تطبيق العقو
النائب العام أو وكيل اجلمهورية الطالع و تقدمي  إىلاحملكوم عليه يرسل الطلب 



86 
 

م، و بذل ك ختتص اجلهة القضائية اليت التماساته املكتوبة خالل مدة مثانية أ
  .)45(أصدرت احلكم بتصحيح األخطاء الوارد فيه

ت أو ضمها-3 ت بسلطة : طلبات دمج العقو يتمتع قاضي تطبيق العقو
ت أو ضمها، ليحيله  اجلهة القضائية  إىلمبهمة تشكيل ملف دمج العقو

ئق التالية إذ، )46(املختصة   :يتكون هذا امللف من الو
  طلب الدمج  -
  نسخة من األحكام اجلزائية املراد دجمها  -
  الوضعية اجلزائية للمحكوم عليه  -
   02صحيفة السوابق القضائية رقم  -
  .التماسات النيابة العامة -

ت يف جمال البيئة املغلقة سلطات قاضي تطبيق ال: الفرع الثاين عقو
  خارجهاو 

ت يف هذا ال فيما يلي تتجلى سلطات قاضي تطبيق العقو   :ا
س، على أن استخراج احملبوس .ت.ق 53أشارت املادة : حركة احملبوسني-1

مؤسسة عقابية هو عملية اقتياده حتت احلراسة خارج املؤسسة  إىلأو حتويله 
استدعت حالته  إذاالعقابية كلما وجب مثوله أمام القضاء أو نقله لتلقي العالج 

ستحيل القيام به داخل املؤسسة العقابية، ي إجراءأي  إمتامالصحية ذلك، أو 
ستخراج احملبوس ملثوله أمام اجلهة القضائية املختصة، و  مر القاضي املختص 
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ت أو مدير املؤسسة العقابية يف حاالت أخرى أن  ميكن لقاضي تطبيق العقو
لقضية يف مجيع احلاالت إخطارمر به، مع وجوب    .)47(القاضي املكلف 

هنا تكمن مهمة قاضي تطبيق : )48( نظام االحتباس االنفراديالوضع يف-2
لوضع يف  ت بوضع احملبوس اخلطري بناءا على مقرر يصدره كتدبري وقائي  العقو

  العزلة ملدة حمددة
و هو نظام يتم فيه قيام احملبوسني احملكوم : الوضع يف الورشات اخلارجية-3

لعمل خارج املؤسسات العقا ائيا  بية حلساب هيئات عمومية أو خاصة عليهم 
بناءا على طلبات هاته األخرية من أجل ختصيص اليد العاملة العقابية، و اليت 

ت، الذي بدوره حييلها  ت  إىلحتال على قاضي تطبيق العقو جلنة تطبيق العقو
ة إلبداء رأيها يف ذلك، و بعد املوافقة تربم االتفاقية بني اهليئة الطالبة لليد العامل

  .)49(العقابية و املؤسسة العقابية لتحقيق اهلدف املقصود
ائيا خارج املؤسسة العقابية خالل النهار -4 وضع احملبوس احملكوم عليه 

ديته  إليهاالعقابية ليعود  اإلدارةدون حراسة أو رقابة  مساء كل يوم من أجل 
عمل أو مزاولة تعليم عام أو تقين، أو لغرض متابعة دراسته العليا، حبيث يتم 
ت بعد أخذ رأي جلنة تطبيق  ذلك مبوجب مقرر يصدر من قاضي تطبيق العقو

ت   .)50(العقو
  :خامتة
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تعترب مسامهة القضاء يف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من أفضل األساليب 
السياسة اجلنائية احلديثة، إذ يتجلى ذلك يف أن مرحلة تطبيق  إليهاليت توصلت ا

العقوبة السالبة للحرية تنشئ للمحكوم عليه حقوقا البد من محايتها، و مبدأ 
القضائي على التنفيذ العقايب هو الضمان الوحيد حلماية هذه احلقوق  اإلشراف

ا  العقابية، هذا املبدأ الذي اإلدارةمن تعسف  تبنته معظم الدول يف تشريعا
ا اختلفت يف أساليب تنظيمه، فقد يتم   إشرافعن طريق  إماالعقابية، إال أ

احملاكم اجلنائية على التنفيذ أو عن طريق اللجان القضائية املختلطة، و أخريا عن 
طريق قضاء خاص، و هو األسلوب الذي أخذت به العديد من التشريعات 

  .التشريع االيطايل و الفرنسي العقابية على غرار
و قد جتسد هذا املبدأ يف التشريع اجلزائري من خالل اعتماد نظام قاضي 

املتضمن تنظيم  02-72تطبيق األحكام اجلزائية املنصوص عليه يف األمر رقم 
ت املدرج يف  إعادةالسجون و  تربية املساجني، مث نظام قاضي تطبيق العقو
االجتماعي  اإلدماج إعادةمن تنظيم السجون و املتض 04- 05القانون رقم 

ذا القانون اجلديد امللغي للقانون القدمي منح املشرع اجلزائري  للمحبوسني  و 
العقابية، و جعل من  اإلدارةللمحكوم عليه محاية قانونية حلقوقه من تعسف 

عليهم  مباشرا على فئة احملكوم إشرافاالقضائي على التنفيذ العقايب  اإلشرافمبدأ 
و على كيفية تطبيق العقوبة مبا يالئم حالة كل حمكوم عليه البدنية و العقلية، كما 
دف تقومي فئة احملبوسني من أجل  خيتص بوضع أسلوب املعاملة العقابية املناسبة 

  .إصالحهمهيلهم و 
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ت العديد من السلطات،    و قد منح املشرع اجلزائري لقاضي تطبيق العقو
ت البديلة،  ت السالبة للحرية و العقو كان أمهها مراقبة مشروعية تطبيق العقو
فأحدث عقوبة العمل للنفع العام و اليت تعترب النموذج األمثل لتدخل قاضي 

ت بصفة منفردة يف  فيذ العقايب، و كذلك تلقي على التن اإلشرافتطبيق العقو
م مع حل النزاعات املتعلقة بتنفيذ األحكام اجلزائية،  شكاوي احملبوسني و تظلما

  .ذلك مراعاة حركة احملبوسني إىل إضافة
و عن سلطات هذا القاضي يف جمال تكييف العقوبة فتتمثل أساسا يف 

االستفادة وبة و التوقف املؤقت لتطبيق العق اخلروج و إجازاتمقررات منح  إصدار
ت اإلفراجمن    . املشروط بعد استشارة جلنة تطبيق العقو

 اإلشرافو على أساس ما مت ذكره، فإن املشرع اجلزائري تبىن مبدأ   
عتباره قاض  ت،  القضائي على التنفيذ العقايب يف شخص قاضي تطبيق العقو

ا، حمكمة الدرجة الثانية يسهر على تنفيذ العقو  إىلمتخصص ينتمي  بة املقضى 
 إعادةاملتضمن تنظيم السجون و  04-05و أوىل له اهتماما كبريا يف القانون رقم 

  .    االجتماعي للمحبوسني اإلدماج
  :اهلوامش

ملواثيق الدولية، املركز القومي ): 1( نبيل العبيدي، أسس السياسة العقابية يف السجون و مدى التزام الدولة 
  .230، ص2015القاهرة، الطبعة األوىل، لإلصدارات القانونية، 

  .230نفس املرجع، ص): 2(
ـــة  اإلجـــرامدمحم دمحم مصـــباح القاضـــي، علـــم ): 3( ـــان،  الطبع ـــة، لبن ـــيب احلقوقي ـــم العقـــاب، منشـــورات احلل و عل

  .317، ص2013األوىل، 
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ــع، األردن،  الطبعــة  اإلجــرامدمحم صــبحي جنــم، أصــول علــم ): 4( ــم العقــاب، دار الثقافــة للنشــر و التوزي و عل
  .184، ص2005األوىل، 
ــــة األوىل، ): 5( ــــع، األردن، الطبع ــــل للنشــــر و التوزي ــــاب، دار وائ ــــم العق ــــادئ عل ــــد هللا الوريكــــات، مب دمحم عب

  .246، ص2009
ـــد احلفـــيظ، دور قاضـــي تطبيـــق األحكـــام القضـــائية يف سياســـة ): 6( ـــل االجتمـــاعي يف  ةإعـــادطاشـــور عب التأهي

  .63، ص2001التشريع  اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
، رسالة لنيـل درجـة الـدكتورة، -دراسة مقارنة–رفيق أسعد سيدهم، دور القاضي اجلنائي يف تنفيذ العقوبة ): 7(

  .189جامعة عني الشمس، مطابع الطوخبي التجارية، القاهرة، ص
ـــادئ علـــم فوزيـــة ع): 8( و العقـــاب، دار النهضـــة العربيـــة للطباعـــة و النشـــر، بـــريوت،  اإلجـــرامبـــد الســـتار، مب

  .343، ص1985
عبــــد العظــــيم مرســــي وزيــــر، دور القاضــــي يف تنفيــــذ اجلــــزاءات اجلنائيــــة، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة، ): 9(

  .39، ص1978
ـــري، دا): 10( ـــانون اجلزائ ـــة يف الق ـــاب احلـــديث، مصـــر، الطبعـــة األوىل، عمـــر خـــوري، السياســـة العقابي ر الكت

  .244، ص 2009
ــــم العقــــاب، دار النهضــــة العربيــــة، مصــــر، بــــدون طبعــــة، ): 11( ــــدة، أصــــول عل ، 1991دمحم أبــــو العــــال عقي

  .310ص
، دار الثقافـــة اإلســـالميو العقـــاب يف الفقهـــني الوضـــعي و  اإلجـــرامدمحم أمحـــد املشـــهداين، أصـــول علـــم ): 12(

  . 186، ص2011مان، للنشر و التوزيع، ع
  .281عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص): 13(
  .259نبيل العبيدي، املرجع السابق، ص): 14(
القضائي على التنفيذ العقايب، مذكرة لنيل درجة املاجسـتري، غـري منشـورة، كليـة  اإلشرافسني مفتاح، ): 15(

  .70، ص2011-2010ة، اجلزائر، احلقوق و العلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر بعناب
ــة -عصــام عفيفــي عبــد البصــري، أزمــة الشــرعية اجلنائيــة و وســائل عالجهــا): 16( ، دار النهضــة -دراســة مقارن

  .169، ص2004العربية، القاهرة، 
  .250، ص1982أمحد فتحي سرور، أصول السياسة اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ): 17(
  .267املرجع السابق، ص نبيل العبيدي،): 18(
خالـــد ســـعود بشـــري اجلبـــور، التفريـــد العقـــايب يف القـــانون األردين دراســـة مقارنـــة مـــع القـــانون املصـــري و ): 19(

  .261،  260، ص ص 2009القانون الفرنسي، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 
  .264،  263نفس املرجع، ص ص ): 20(
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ــر ســنة  10املوافــق  1391ذى احلجــة عــام  25مــؤرخ يف  02-72أمــر رقــم ): 21( ، يتضــمن 1972فرباي
ه املوافــق 1392حمــرم عــام  7، الصــادرة بتــاريخ 15ر، العــدد .تربيــة املســاجني، ج إعــادةقــانون تنظــيم الســجون و 

  ).ملغى(،194م، ص1972فرباير سنة  22
 اجلزائـــر و حقـــوق الســـجني، دار اهلـــدى، عـــني مليلـــة، طبعـــة بربـــك الطـــاهر، فلســـفة النظـــام العقـــايب يف): 22(

  .565، ص2009
القضائي على تطبيـق اجلـزاء اجلنـائي يف التشـريع اجلزائـري، مـذكرة لنيـل درجـة  اإلشراففيصل بوخالفة، ): 23(

  .29، ص2012-2011املاجستري، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر بعنابة، اجلزائر، 
ــــر ســــنة  6ه املوافــــق 1425ذي احلجــــة عــــام  27مــــؤرخ يف  04-05قــــانون رقــــم ): 24( م ، 2005فرباي

حمـرم  4، الصـادرة بتـاريخ 12ر ،العدد .االجتماعي للمحبوسني ، ج اإلدماج إعادةيتضمن قانون تنظيم السجون و 
  .م 2005فرباير سنة  13ه املوافق  1426عام 

  .13لسابق، صس، املرجع ا.ت.ق 22أنظر املادة ): 25(
)26:(http://www.easydroit.fr , date d’observation le 15/02/2016 à 10h55      
  .85سني مفتاح،  املرجع السابق، ص): 27(

)28( http://www.phosphore.com/metier/275/nom/juge-d-application-des-
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ة ات املسل ٔثناء الزنا ة  لممتلاكت الثقاف   امحلاية املعززة 
كتوربقمل                                                 ليفة:  ا   عصموين 

  لكية احلقوق والعلوم السياسية                                                      
كتور الطاهر موالي                                                        سعيدة/ امعة ا

  :مقدمة    
إن القانون الدويل اإلنساين قد منح محاية لألعيان املدنية مثلما منحها    

، وتتنوع هذه احلماية بني محاية عامة، وأخرى خاصة منحها لألشخاص الطبيعيني
القانون الدويل لبعض األعيان، نظرا ملا تتمتع به من خصوصية، وتتمثل هذه 

األهداف واملواد اليت ال غىن عنها  األعيان يف األعيان الثقافية وأماكن العبادة، و
البيئة واملنشآت اليت حتوي قوة خطرة ، و لبقاء السكان املدنيني، إضافة إىل األشغال 

  .)1(الطبيعية
تمع الدويل لتوفري احلماية خاصة لألعيان الثقافية أثناء النزاعات    لقد سعى ا

املسلحة، ألمهية الرتاث اإلنساين، وملا تتعرض له هذه األعيان من ختريب وهدم 
وإزالة واحتالل واستيالء ومصادرة غري مشروعة، ذلك أن النزاعات املسلحة كانت 

ما يواجهه، سواء متثل يف الكيان املادي تبيح لكل طرف من أطرافها تدمري كل 
ألحد أطراف النزاع أم كيانه املعنوي ، والذي يدخل فيه الكيان الثقايف املتمثل يف 

ا   . )2(ممتلكات الشعوب الثقافية املعربة عن هويتها وحضار
إال أن تطور قواعد القانون الدويل اإلنساين جعل من يبني اهتماماته املمتلكات  

وأصبحت قواعد محايتها تشكل جزءا كبريا من قواعد القانون الدويل  الثقافية،
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عتبارها متثل ملكا للبشرية اإلنساين عتبارها خاصة لشعب بذاته، وإمنا  ، ال 
ا  مجعاء، ألن االعتداء عليها معناه حرمان الشعوب من حق اكتشاف حضار

إلضافة العتبار املمتلكات الثقافية أماكن حما يدة، ينبغي على أطراف وماضيها، 
  .)3(النزاع احرتامها ومحايتها، سواء كان ذلك يف زمن السلم أو احلرب 

وقد ظهر جليا االهتمام حبماية املمتلكات الثقافية بعد احلرب العاملية األوىل ،  
الثقافية خالهلا، وازداد االهتمام  تنظرا ملا عرفه العامل من دمار هائل للممتلكا

، فقد نصت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن  )4(رب العاملية الثانيةحبمايتها بعد احل
ا الثالثة واخلمسون على أنه  محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، يف ماد

بتة أو منقولة تتعلق " حيظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة 
لدولة أو السلطات العامة، أو امل نظمات االجتماعية أو فراد أو مجاعات، أو 

  . )5("التعاونية، إال إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتما هذا التدمري
كما تعالت األصوات لصياغة اتفاقية دولية خاصة حبماية املمتلكات الثقافية   

أثناء النزاعات املسلحة، فقامت منظمة اليونسكو بصياغة مشروع اتفاقية دولية، 
، أسفر عن إبرام اتفاقية 1954ماي14أفريل إىل 21يل من والدعوة لعقد مؤمتر دو 

حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع مسلح ، 1954ماي  14الهاي يف 
وهي أول اتفاقية دولية خاصة حبماية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة 

  . )6(بشكل خاص
تفاقيات جنيف املل 1977وقد اهتم الربوتوكولني اإلضافيني لسنة   حقان 

ملمتلكات الثقافية، فلقد نص الربوتوكول اإلضايف األول املتعلق حبماية  األربع، 
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يف املادة الثالثة و اخلمسون منه على محاية ،  ضحا املنازعات الدولية املسلحة
حتظر األعمال التالية ،وذلك "خاصة لألعيان الثقافية وأماكن العبادة بنصه على 

حكام اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األعيان الثقافية يف حالة النزاع دون اإلخال ل 
وأحكام املواثيق الدولية األخرى اخلاصة  1954ماي14املسلح املعقودة بتاريخ 

  :ملوضوع
ر التارخيية أو األعمال -أ ارتكاب أي من األعمال العدائية املوجهة ضد اآل

  .ل الرتاث الثقايف أو الروحي للشعوبالفنية أو أماكن العبادة اليت تشك
هود احلريب-ب   .استخدام مثل هذه األعيان يف دعم ا
  . )7("اختاد مثل هذه األعيان حمال هلجمات الردع-ج
املتعلق حبماية ضحا املنازعات املسلحة  كما تطرق الربوتوكول اإلضايف الثاين   

املادة السادسة عشر منه  إىل محاية األعيان الثقافية، حيث نصت ،غري الدولية
ر التارخيية، أو األعمال "على  حيظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد اآل

الفنية وأماكن العبادة اليت تشكل الرتاث الثقايف أو الروحي للشعوب، واستخدامها 
حكام اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية  هود احلريب، وذلك دون اإلخالل  يف دعم ا

  . )8("1954ماي14الثقافية يف حالة النزاع املسلح واملعقودة يف  األعيان
،واملتمثل يف تواصل 1954إال أن القصور يف تطبيق أحكام اتفاقية الهاي   

تمع الدويل لتفعيل األحكام اخلاصة  االنتهاكات على املمتلكات الثقافية، دفع ا
جرمية دولية يعاقب عليها  حبماية املمتلكات الثقافية، وذلك جبعل االعتداء عليها
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، كما مت تعزيز احلماية ) املادة الثامنة(النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
للممتلكات الثقافية من خالل تبين الدول األعضاء للربوتوكول اإلضايف الثاين يف 

تفاقية الهاي 1999 ، والذي ينص بدوره على محاية هذه 1954وامللحق 
  .)9(افيةاملمتلكات الثق

من خالل ما سبق نالحظ أن محاية املمتلكات الثقافية تتنوع بني احلماية 
نومحاية منصوص عليها يف الربوتوكول 1954املنصوص عليها يف اتفاقية الهاي 

،وهو موضوع هذه الدراسة، من 1999اإلضايف الثاين التفاقية الهاي لسنة 
للممتلكات الثقافية وفق مفهوم احلماية خالل البحث  حول ماهي احلماية املقررة 

  املعززة؟

ا الربوتوكول   سوف حناول إلقاء الضوء على هذه احلماية املعززة اليت جاء 
إلضافة إىل 1999اإلضايف الثاين لسنة  ،من خالل التعرض ملدلوهلا وشروطها، 

عند جمموع االجراءات الالزمة ملنح هذه احلماية، وقبل ذلك كان لزاما الوقوف 
ا اتفاقية الهاي  ،وذلك حىت ميكن لنا يف األخري الوقوف 1954احلماية اليت أقر

  .على االختالف بني احلمايتني
  .1954محاية املمتلكات الثقافية وفق إتفاقية الهاي  - 1

قبل التطرق إىل احلماية املقررة للممتلكات الثقافية وفق اتفاقية الهاي 
ت الثقافية وفقا هلذه االتفاقية، فيقصد ،البد من حتديد مفهوم املمتلكا1954

املمتلكات "...1954ملمتلكات الثقافية وفقا للمادة األوىل من اتفاقية الهاي 
املنقولة أو الثابتة ذات األمهية الكربى لرتاث الشعوب الثقايف كاملباين املعمارية 
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رية، وجمموعات أوالفنية منها أو التارخيية، الديين منها أو الدنيوي، واألماكن األث
رخيية أو فنية، والتحف الفنية واملخطوطات  املباين اليت تكتسب بتجمعها قيمة 
موعات  والكتب واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية التارخيية واألثرية، وكذلك ا
العلمية وجمموعات الكتب اهلامة واحملفوظات ومنسوخات املمتلكات السابق 

  .ذكرها
صفة رئيسية وفعلية حلماية وعرض املمتلكات الثقافية املنقولة املباين املخصصة ب

، كاملتاحف ودور الكتب الكربى وخمازن احملفوظات وكذلك "أ"املبينة يف الفقرة 
يف حالة النزاع " أ"املخابئ املعدة لوقاية املمتلكات الثقافية املنقولة املبينة يف الفقرة 

  .املسلح
" أ"ة املبينة يف الفقرتني ة من املمتلكات الثقافياملراكز اليت حتتوي جمموعة كبري 

  . )10("واليت يطلق عليها اسم مراكز األبنية التذكارية" ب"و
تفاقية الهاي   على  1954وقد حافظ الربوتوكول اإلضايف األول امللحق 

ملمتلكات الثقافية تلك اليت نصت "...نفس التعريف، حيث جاء فيه ويقصد 
 من االتفاقية اخلاصة حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع عليها املادة األوىل

، ونفس املفهوم تكرر يف )11(..."1954ماي14مسلح املوقعة بالهاي يف 
تفاقية الهاي 1999الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة  حيث  1954، امللحق 

ملمتلكات الثقافية ا" منه على) ب(نص يف املادة األوىل فقرة  ملمتلكات يقصد 
  .)12("من االتفاقية) 1(الثقافية كما عرفت يف املادة
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من خالل هذه التعريفات نالحظ أن مفهوم املمتلكات الثقافية هو مفهوم     
شامل، ميتد ليشمل كل ما هو ذو أمهية لرتاث الشعوب الثقايف، سواء كانت دينية 

بتة، مملوكة ملكية عامة أو خاصة،   كما تشمل أيضا املباين أو دنيوية، منقولة أو 
املخصصة حلفظ املمتلكات الثقافية ،لذلك فاملمتلكات الثقافية هي كل ما تنتجه 
ثقافة معينة من أشياء متعددة ومتنوعة من صنع االنسان كتعبري عنها، واليت تتميز 
ملستوى الفين املتفوق لصناعتها، أو خبصوصيتها  بندرة االشياء اليت تشبهها، أو 

  .)13(تلك الثقافةالفريدة ل
ا  1954لقد جاءت اتفاقية الهاي     حلماية املمتلكات الثقافية عامة، كما أ

منحت محاية أخرى مقررة لنوع معني من املمتلكات الثقافية، فيلتزم كافة الدول 
األعضاء يف اتفاقية محاية املمتلكات الثقافية حبماية هذه املمتلكات سواء كانت 

يف أراضي األطراف األخرى، إذ جيب عليها توفري حد أدىن  واقعة يف أراضيها أم
حلماية العامة، ومن مت  من احلماية جلميع املمتلكات الثقافية، وهذا ما يسمى 
يقع على الدول اختاذ اإلجراءات حلماية هذه املمتلكات ووقايتها واحرتامها أثناء 

،  )14(على ذلك04و03و02السلم و أثناء النزاعات املسلحة، وقد نصت املواد،
كما أكدت املادة السابعة من نفس االتفاقية على واجب محاية املمتلكات 

  . الثقافية
 1954إىل جانب احلماية العامة املوضحة سلفا ، قد منحت اتفاقية الهاي    

املخابئ ، متنح لعدد حمدود من املالجئ أو لبعض املمتلكات الثقافية محاية خاصة
ومراكز األبنية التذكارية، املخصصة حلماية املمتلكات الثقافية املنقولة، 

، وختول هذه احلماية واملمتلكات الثقافية الثابتة األخرى ذات األمهية الكربى
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ليس فقط التحفظ على استخدام املمتلكات لثقافية الثابتة، أو ما خيصص من 
ط ،بل التحفظ كذلك من توجيه أي وسائل حلمايتها يف األعمال القتالية فق

  .)15(عمل عدائي حنو طائفة حمددة من هذه املمتلكات
إذن هي محاية خاصة قررت لطائفة حمددة من املمتلكات الثقافية، مىت توافرت   

ا املادة الثامنة من اتفاقية الهاي    :واملتمثلة يف 1954شروط حمددة ذكر
صناعي كبري أو أي مرمى عسكري أن تكون على مسافة كافية من أي مركز  -

هام يعترب نقطة حيوية، كمطار مثًال أو حمطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع 
  .أمهية أو طريق مواصالت هام الوطين أو ميناء أو حمطة للسكك احلديدية ذات

، مع اإلشارة إىل أن املادة ذكرت بعض صور أال تستعمل ألغراض حربية  -
ية واليت تعد من صور االستعمال ألغراض حربية كما استعمال املمتلكات الثقاف
    .ذكرت ما ال يعد من ذلك

قيدها يف السجل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة حتت نظام احلماية  -
لشروط  ،اخلاصة وال يتم هذا التسجيل إال وفقًا ألحكام هذه االتفاقية و

من هذه 16إىل12اد من، وقد نصت املو املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية
  .)16(الالئحة، على أحكام قيد املمتلكات الثقافية

إال أن املمتلكات الثقافية قد تفقد احلماية العامة أو اخلاصة يف حالة    
الضرورات العسكرية القهرية، ويف حالة حتويل املمتلكات الثقافية من حيث 

ألغراض عسكرية  وظيفتها إىل هدف عسكري، أو استعمال املمتلكات الثقافية
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من اتفاقية الهاي  11و  02فقرة  04، وبذلك نصت املادتني 
مث البحث عن  1954،وأمام ضعف احلماية وفقا التفاقية الهاي )17(1954

نظام محائي جديد يضمن أكثر فاعلية حلماية املمتلكات الثقافية، فتمثل ذلك 
ين يف    .1954هايالتفاقية ال 1999مارس 26يف صدور بروتوكول إضايف 

  .   احلماية املعززة للممتلكات الثقافية -   2
توضح اهلدف  1999لقد جاءت ديباجة الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة    

إذ تدرك احلاجة إىل حتسني محاية املمتلكات الثقافية يف حالة "منه، إذ ورد فيها 
نزاع مسلح ، وإىل إقامة نظام معزز حلماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه 

  .التحديد
صوص عليها يف اتفاقية محاية املمتلكات وتؤكد من جديد على أمهية األحكام املن

ر / مايو14الثقافية يف حالة نزاع مسلح ، الصادرة يف مدينة الهاي يوم أ
،وتشدد على ضرورة استكمال تلك األحكام بتدابري تستهدف تعزيز 1954
  .تنفيذها

وترغب يف تزويد االطراف السامية املتعاقدة يف إطار هذه االتفاقية بوسيلة متكنها 
املشاركة بصورة أوثق يف محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح عن من 

  ."طريق إنشاء إجراءات مالئمة هلذه الغاية
يكمل هذا الربوتوكول االتفاقية فيما خيص "كما أشارت املادة الثانية منه إىل     

مما يعين أنه ال يهدف إىل تعديل " العالقات بني األطراف يف هذا الربوتوكول
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، مما يدل على أن هدف هذا الربوتوكول هو )18(1954اتفاقية الهاي 
استحداث نظام محائي بطائفة من املمتلكات الثقافية ذات األمهية الكربى 

حلماية املعززة   .)19(لنسبة للبشرية وهو ما يعرف 
حلماية املعززة ،نظام محاية خاص ختتص به املمتلكات الثقافية اليت     ويقصد 
ا التزام أطراف النزاع املسلح  تبلغ لنسبة للبشرية، ومضمو من االمهية جانبا كبريا 

حلماية املعززة، من خالل االمتناع  بكفالة حصانة املمتلكات الثقافية املشمولة 
هلجوم، أو عن أي استخدام هلا أو جوارها  عن استهداف تلك املمتلكات 

ذلك نصت املادة الثاين عشر من  ، وعلى)20(املباشر يف دعم العمل العسكري
  .)21(1999الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة 

شروط  1999وقد حددت املادة العاشرة من الربوتوكول اإلضايف لسنة   
جيوز وضع املمتلكات الثقافية حتت احلماية " احلماية املعززة، وذلك بنصها على 

  :املعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثالثة التالية
لنسبة إىل البشر ) أ   .يةأن تكون ترا ثقافيا على أكرب جانب من األمهية 

أن تكون حممية بتدابري قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطين تعرتف هلا ) ب
  .بقيمتها الثقافية والتارخيية االستثنائية وتكفل هلا أعلى مستوى من احلماية

أن ال تستخدم ألغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية ، أن يصدر ) ج
ا على هذا النحوالطرف الذي يتوىل أمر مراقبتها إعال   ". يؤكد على أ
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كما نصت املادة احلادي عشر فقرة الثامنة من الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة    
على منح احلماية املعززة ملمتلكات ثقافية مل تتوفر على الشرط الثاين  1999

يف حاالت استثنائية، عندما تكون "املذكور يف املادة العاشرة، إذ نصت على 
د خلصت إىل أن الطرف الطالب إلدراج ممتلكات ثقافية على القائمة اللجنة ق

،جيوز للجنة أن تقرر 10من املادة ) ب(ال يستطيع الوفاء مبعايري الفقرة الفرعية 
ملساعدة الدولية مبوجب  منح محاية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلبا 

  ".32املادة
كما أجازت الفقرة التاسعة من املادة احلادي عشر من الربوتوكول اإلضايف    

لرغم من عدم 1999الثاين لسنة  حلماية املعززة  ، مشول املمتلكات الثقافية 
حال "حتقق الشروط سابقة الذكر، وذلك استنادا حلالة الطوارئ إذ نصت على 

الست ناد إىل حالة الطوارئ ، نشوب القتال، ألحد أطراف النزاع أن يطلب 
  )   22(...".محاية معززة ملمتلكات ثقافية ختضع لواليته أو مراقبته،

 1999وقد بينت املادة احلادي عشر من الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة   
االجراءات االزمة ملنع احلماية املعززة، وتتمثل يف أن يقدم كل طرف إىل اللجنة 

ملمتلكات  الثقافية اليت يستلزم طلب منحها محاية معززة، كما املختصة قائمة 
للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة املمتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها 
على القائمة، كما للجنة أن تدعو أحد األطراف إىل طلب إدراج ممتلكات 

، كما ألي طرف آخر وللجنة الدولية للدرع األزرق )23(ثقافية على القائمة
ال أن ولغريه ا من املنظمات غري احلكومية ذات اخلربة املتخصصة يف هذا ا
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ن تدعو أحد األطراف إىل  تزكي للجنة ممتلكات ثقافية معينة ، فتقوم اللجنة 
  .طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة

بالغ مجيع األطراف بذلك ، والذين هلم حق    بعد تلقي اللجنة الطلب تقوم 
غضون ستني يوما، وتؤسس االحتجاجات على عدم توافر شروط االحتجاج يف 

املادة العاشرة املذكورة سابقا، ومتنح فرصة لطالب االدراج للرد على تلك 
االحتجاجات ، وتلتمس اللجنة املشورة من املنظمات احلكومية وغري احلكومية 

غلبية أربعة أمخاس أعضائها احلاض رين واخلرباء، مث تتخذ اللجنة قرارها 
واملصوتني، ويسري أثر منح احلماية املعززة حال إدراج هذه املمتلكات على 
شعار األمني العام لألمم املتحدة ومجيع  القائمة، ويقوم املدير العام لليونسكو 

دراج ممتلكات ثقافية على القائمة ي قرار تتخذه اللجنة    .)24(األطراف 
خر قد يكون حما للتعليق والفقدان، وهذا ما إال أن نظام احلماية املعززة هو اآل   

،وميكن 1999من الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة  14و13وضحته املادتني 
  :تلخيص احكام التعليق والفقد يف ما يلي

عند ختلف شرط من شروط احلماية املعززة، أو إذا أصبحت تلك املمتلكات  -  
هامجتها ، ولكن إذا كان حبكم استخدامها هدفا عسكر ، فيمكن للدول م

 ، اء استخدام املمتلكات هدفا عسكر اهلجوم هو الوسيلة املستطاعة الوحيدة إل
على أنه جيب اختاد مجيع االحتياطات املستطاعة يف اختيار وسائل اهلجوم 
ملمتلكات  اء ذلك االستخدام، وجتنب أو حصر األضرار  دف ا وأساليبه 

ت التنفيذية للقيادة، الثقافية، وجيب أن يصدر األ هلجوم على أعلى املستو مر 
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ائها استخدام املمتلك  ة لطلب ا ا وأن يصدر إنذار مسبق فعلي إىل القوات ا
، مع منحها وقتا معقوال لفعل ذلك   .هدفا عسكر

ختلف أحد شروط املادة العاشرة ،أو مت استعمال املمتلك احملمي يف دعم  فإذا    
حلماية املعززة، ويف حالة استمرار تلك العمل العسكري ، فللجنة أن تعلق مشوهلا 

االنتهاكات هلا أن تلغي احلماية املعززة عن ذلك املمتلك الثقايف ، وذلك حبذفه 
من القائمة، ويتم إبالغ القرار إىل األمني العام لألمم املتحدة، وإىل مجيع 

  . )25(األطراف
ا الثامنة والعشرين أن خمالفة  1954لقد اعتربت اتفاقية الهاي     يف ماد

أحكام االتفاقية يوجب توقيع اجلزاء اجلنائي والتأدييب على املخالفني، وعلى 
، كما أن )26(أطراف االتفاقية اختاد االجراءات يف قوانينهم الداخلية لتحقيق ذلك

يف فقرته األوىل من املادة اخلامسة  جاء1999الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة 
حلماية املعززة أو استخدامها أو  عشر أن استهداف املمتلكات الثقافية املشمولة 
استخدام جوارها املباشر يف دعم العمل العسكري هو جرمية يعاقب مرتكبها وفقا 
عتماد  للقانون الداخلي للدول األعضاء، وأن هناك التزما على الدول األعضاء 

  . )27(التدابري العتبار تلك االعتداءات جرائم يف القانون الداخلي
وقد بينت املادة السادسة عشر خمتلف حاالت اختصاص القضاء الوطين     

مبتابعة مرتكيب االنتهاكات على املمتلكات الثقافية، واليت تعترب جرائم ،ومن بينها 
حلماية املعززة، ا مل توضح اختصاص  االعتداء على املمتلكات املشمولة  إال أ

القضاء الدويل مبتابعة هؤالء األشخاص، مما جيعلنا نعتمد على نظام روما املنشئ 
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لنظر يف  للمحكمة اجلنائية الدولية، والذي اعترب القضاء الدويل اجلنائي خمتصا 
، من خالل نصه يف املادة الثامنة منه على )28(االعتداء على املمتلكات الثقافية

ومن بني جرائم ..." للمحكمة اختصاص فيما يتعلق جبرائم احلرب  يكون"
تعمد توجيه هجمات ضد املباين "...احلرب اليت ذكرها هذا النظام األساسي

ر  املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية واآل
ة أال تكون أهدافا التارخيية واملستشفيات وأماكن جتمع املرضى واجلرحى شريط

، مما جيعل قواعد محاية املمتلكات الثقافية ختضع الختصاص )29(." عسكرية
عتبار االعتداء عليها يدخل ضمن جرائم احلرب   .القصاء اجلنائي الدويل 

  : خامتة
بعد استعراضنا ملختلف صور احلماية للممتلكات الثقافية، من محاية عامة    

وبروتوكوهلا األول، إىل جانب 1954ة الهاي وأخرى خاصة نظمتهما اتفاقي
وقفنا على أن  ،1999احلماية املعززة اليت نظمها الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة 
  .احلماية العامة تقتضي إلزامني أساسني مها الوقاية واالحرتام

مل حيدد بطريقة دقيقة نوع  1954غري أن نص املادة الثالثة من اتفاقية الهاي   
ا، بل تركت حتديدها للدول، مما  التدابري اليت جيب على الدول األطراف القيام 
ال واسعا هلا، لكن مت تدارك ذلك يف املادة اخلامسة من  سوف يرتك ا

اواليت  1999الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة    .حدد
ملمتلك     كما قد منحت ممتلكات ثقافية محاية خاصة، قررت لظروف خاصة 

لتايل ال تتحقق  الثقايف، لذلك فهي متنح لعدد حمدود من املمتلكات الثقافية، و
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إال من خالل توافر شروط موضوعية وأخرى إجرائية ،  على أن الشرط األول 
ح بدقة، مما يؤدي إىل اختالف اآلراء منها  املتمثل يف املسافة الكافية غري واض

  .حوله
على رغم تقرير احلماية العامة واخلاصة للممتلكات الثقافية، فإنه ميكن أن   

تفقد هذه احلماية يف حالة الضرورات العسكرية، على أن مفهومها مل يوضح 
بقدر الكفاية يف املعاهدات الدولية، ومل تبني االتفاقية املقصود منها، غري أن 

يف مادته السادسة أوضح شروط التدرع  1999لربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة ا
  .ا 

كما أن املادة فيما خيص رفع احلماية اخلاصة يف حالة املقتضيات احلربية    
ا املادة احلادي عشر فقرة  ،كما أن الربوتوكول 3و2القاهرة، قيدته بشروط ذكر

ام املمتلكات الثقافية كهدف مل جيعل استخد 1999اإلضايف الثاين لسنة 
حة اهلجوم عليها، وإمنا قيده بشروط أخرى ذكرها يف  عسكري وحده كافيا إل

  .املادة الثالثة عشر منه
للممتلكات الثقافية املشمولة  1999قد منح الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة   

ا يف حلماية املعززة محاية ضد اهلجوم أو استخدامها هي أو األراضي احمل يطة 
حلماية املعززة زائد  األعمال احلربية، كما عاجل الربوتوكول حالة متتع ممتلك ثقايف 
حلماية اخلاصة، ومنح األفضلية ألحكام احلماية املعززة وقفا للمادة الرابعة  متتعه 
فقرة ب، ورمبا ذلك راجع لقوة احلماية املعززة خاصة يف جانب امتداد املسؤولية 

  .بعة أمام القضاء الدويل اجلنائيإىل املتا
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  .420السابق،ص
اخلاص حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح،  املؤرخ يف  1954قية الهاي لعام الربوتوكول الثاين التفا) 12(

، من موسوعة اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين، شريف عتلم ،دمحم ماهر عبد الواحد، املرجع 1999مارس26
  .429السابق،ص

  .58-55سالمة صاحل الرهايفة، املرجع السابق، ص) 13(
   ".املمتلكات الثقافية، مبوجب هذه االتفاقية، وقاية هذه املمتلكات واحرتامها ةمحاي تشمل :"نية املادة الثا) 14(

الستعداد منذ وقت السلم، لوقاية املمتلكات الثقافية الكائنة يف :"املادة الثالثة  األطراف السامية املتعاقدة تتعهد 
  ".ختاذ التدابري اليت تراها مناسبةأراضيها من األضرار اليت قد تنجم عن نزاع مسلح، 

حرتام املمتلكات الثق -1 :"املادة الرابعة أراضي افية الكائنة سواء يف أراضيها أو تتعهد األطراف السامية املتعاقدة 
متناعها عن استعمال هذه املمتلكات أو الوسائل املخصصة حلمايتها أو  األطراف السامية املتعاقدة األخرى، وذلك 

متناعها األم اورة هلا مباشرة ألغراض قد تعرضها للتدمري أو التلف يف حالة نزاع مسلح، و عن أي عمل  اكن ا
       ..                                             عدائي إزائها

تستلزمها الضرورات ال جيوز التخلي عن االلتزامات الواردة يف الفقرة األوىل من هذه املادة إال يف احلاالت اليت  -2
   .القهرية احلربية

ب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه  -3 تتعهد األطراف السامية املتعاقدة أيضًا بتحرمي أي سرقة أو 
ملثل حترمي أي عمل خترييب موجه ضد هذه املمتلكات كما تتعهد . األعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، و

  .الستيالء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة يف أراضي أي طرف سام متعاقد آخربعدم ا
المتناع عن أية تدابري انتقامية متس املمتلكات الثقافية -4   .تتعهد األطراف السامية املتعاقدة 
لن -5 سبة لطرف متعاقد ال جيوز ألحد األطراف السامية املتعاقدة أن يتحلل من االلتزامات الواردة يف هذه املادة 

اتفاقية الهاي حلماية من  " .آخر حبجة أن هذا األخري مل يتخذ التدابري الوقائية املنصوص عليها يف املادة الثالثة
  .390املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح ، املرجع السابق،ص

  .104عبد القادر حوبة، املرجع السابق،ص) 15(
من الالئحة التنفيذية التفاقية محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لسنة  16إىل 12أنظر املواد من ) 16(

ت"من كتاب القانون الدويل اإلنساين ،  1954   .  595-591، املرجع السابق ،ص" آفاق وحتد
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العاشرة من اتفاقية الهاي هناك من أضاف شرط آخر وهو االلتزام بوضع الشعار املميز وفقا للمادة  
علي أبو هاين، عبد العزيز العشاوي، القانون الدويل اإلنساين، دون طبعة، دار اخللدونية للنشر :،انظر1954

  .377،ص2010والتوزيع، اجلزائر،
احلاالت اليت ال جيوز التخلي عن االلتزامات الواردة يف الفقرة األوىل من هذه املادة إال يف  "2املادة الرابعة فقرة) 17(

  ".تستلزمها الضرورات احلربية القهرية
ال جيوز فيما عدا احلالة املوضحة يف الفقرة األوىل من هذه املادة رفع احلصانة عن ممتلك  "2املادة احلادي عشرفقرة

وال . وفثقايف موضوع حتت نظام احلماية اخلاصة إال يف حاالت استثنائية ملقتضيات حربية قهرية طاملا دامت هذه الظر 
يقرر وجود هذه الظروف إال رئيس هيئة حربية تعادل يف األمهية أو تفوق فرقة عسكرية، ويبلغ قرار رفع احلصانة،  

اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع من  ".كلما أمكن إىل الطرف املعادي قبل تنفيذه مبدة كافية
  .104عبد القادر حوبة، املرجع السابق،ص: أو أنظر.393-390مسلح ، املرجع السابق،ص

اخلاص حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح،  املؤرخ يف  1954الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام  )18(
، من موسوعة اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين، شريف عتلم ،دمحم ماهر عبد الواحد، املرجع 1999مارس26

  .429السابق،ص
رميان عبد القادر، املرجع : أو أنظر.377علي أبو هاين، عبد العزيز العشاوي، املرجع السابق،ص) 19(

  . 100-99السابق،ص
  .94سالمة صاحل الرهايفة، املرجع السابق،ص) 20(
المتناع عن تكفل أطراف النزاع حصانة املمتلكات الثقافية املشمولة حبماية معززة  "املادة الثانية عشر )21(

هلجوم أو عن أي استخدام ملمتلكات ثقافية أو جوارها املباشر يف دعم العمل  استهداف تلك املمتلكات 
اخلاص حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح،   1954الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام من ".العسكري
لقانون الدويل اإلنساين، شريف عتلم ،دمحم ماهر عبد الواحد، ، من موسوعة اتفاقيات ا1999مارس26املؤرخ يف 

       ..                                                  435املرجع السابق،ص
  .96-95سالمة صاحل الرهايفة، املرجع السابق،ص) 22(
  .379علي أبو هاين، عبد العزيز العشاوي ، املرجع السابق،ص) 23(
اخلاص حبماية املمتلكات الثقافية  1954الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لسنة أنظر املادة احلادي عشر من ) 24(

، من موسوعة اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين، شريف عتلم ،دمحم 1999مارس26يف حالة نزاع مسلح،  املؤرخ يف 
  .435-434ماهر عبد الواحد، املرجع السابق،ص
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  .100-99سالمة صاحل الرهايفة،ص: أو أنظر.108- 107رميان عبد القادر، املرجع السابق،ص) 25(
ن تتخذ  "تنص على  1954من اتفاقية الهاي 28املادة ) 26( يف نطاق  -تتعهد األطراف السامية املتعاقدة 

ا اجلنائية  ام هذه االتفاقية أو الذين كافة اإلجراءات اليت تكفل حماكمة األشخاص الذين خيالفون أحك  -تشريعا
م ديبية عليهم مهما كانت جنسيا اتفاقية الهاي حلماية من  ".مرون مبا خيالفها، وتوقيع جزاءات جنائية أو 

  .400املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح ، املرجع السابق،ص
  .111- 110رميان عبد القادر، املرجع السابق،ص) 27(
  .212هايفة، املرجع السابق،صسالمة صاحل الر ) 28(
موسوعة اتفاقيات القانون  ،من1998جويلية 17نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمديف) 29(

        .664الدويل اإلنساين، شريف عتلم ،دمحم ماهر عبد الواحد، املرجع السابق،ص
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ف  ة الثقافة السياسية والع   ٕاشاكل
ر سان يف اجلزا ىل حقوق إال  وانعاكساته 

ٔستاذ   خرويب  شويق   : بقمل ا
     امعة سعيدة/  لكية احلقوق والعلوم السياسية

  :مقدمة
إحــــــدى أهـــــم دعــــــائم االســــــتقرار السياســــــي يف  )1(الثقافــــــة السياســــــية متثـــــل 
ـــــة ـــــرتك أثـــــرا واضـــــحا علـــــى مســـــتوى الفعـــــل و املمارســـــة، فالتجـــــانس   ،الدول إذ ت

بـــــــني ثقافـــــــة النخـــــــب و ثقافـــــــة اجلمـــــــاهري يســـــــاعدان علـــــــى  التوافـــــــقالثقـــــــايف و 
االســــــتقرار أمــــــا التجزئــــــة الثقافيــــــة و االخــــــتالف بــــــني ثقافــــــة النخــــــب و األمــــــن و 

ديــــد  اســــتقرار النظــــام السياســــي ألمــــن و ثقافــــة اجلمــــاهري فإنــــه يشــــكل مصــــدر 
ــــه، و عليــــه فقــــد تكــــون الثقافــــة السياســــية إمــــا دافعــــا للتنميــــة ولشــــ رعيته  ودميومت

االســـــــتقرار أو عـــــــامال مـــــــن عوامـــــــل  التجزئـــــــة و الفرقـــــــة و عائقـــــــا هلـــــــا، واألمـــــــن 
تمـــــع لنظـــــر إىل طبيعـــــة الثقافـــــة العامـــــة الســـــائدة يف ا ، بعبـــــارة أخـــــرى )2(وهـــــذا 
اســـــــتقرار األمـــــــن و و فـــــــإن النســـــــق الثقـــــــايف العـــــــام إمـــــــا أن يســـــــاعد علـــــــى التنميـــــــة 

ــــــذه ، تمــــــع والدولــــــةا و إمــــــا أن يكــــــرس االنقســــــام و الصــــــراع السياســــــي، و 
ــــني  ــــة ب ــــة جدلي ــــيت األمــــن و الصــــورة فــــإن العالق ــــة السياســــية ال االســــتقرار، و الثقاف

تعـــــــــد جممـــــــــوع التصـــــــــورات و الســـــــــلوكيات و االجتاهـــــــــات املســـــــــامهة يف تقـــــــــدمي 
تمع و الدولة والشرعية   .)3(منوذج معني ملفهوم ا

  التأصيل النظري ملفهوم الثقافة السياسية والعنف: املبحث األول 
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ـــــل كـــــل  جيمـــــع علمـــــاء السياســـــة علـــــى أن الثقافـــــة السياســـــية هـــــي أوال و قب
منـــــــاط الثقافـــــــة و التنشـــــــئة  شـــــــيء جمموعـــــــة مـــــــن القـــــــيم واالجتاهـــــــات املتعلقـــــــة 
السياســـــــــية الـــــــــيت تعكـــــــــس خصوصـــــــــية كـــــــــل جمتمـــــــــع عـــــــــرب مرياثـــــــــه التـــــــــارخيي و 

ـــــــــــب االجتمـــــــــــاعي و طبيعـــــــــــة النظـــــــــــام  احلضـــــــــــاري و واقعـــــــــــه اجلغـــــــــــرايف و الرتكي
ــــــا تشــــــمل جممــــــوع الســــــلوكات و املمارســــــات  السياســــــي واالقتصــــــادي، كمــــــا أ
ا  ـــــــع مســـــــتو ـــــــوى توجهـــــــات السياســـــــية جبمي ـــــــيت يفهـــــــم منهـــــــا حمت السياســـــــية ال
االقتصـــــــــادية و االجتماعيـــــــــة و الثقافيـــــــــة احملـــــــــددة ملفهـــــــــوم الدولـــــــــة و لنمـــــــــوذج 

  .)4(الشرعية
  مفهوم الثقافة السياسية :  األول املطلب

ـــــأثري، فعـــــن طريقهـــــا يـــــتم  ظلـــــت  ـــــل عمليـــــة ثنائيـــــة الت التنشـــــئة السياســـــية متث
تلقــــــــــني األفــــــــــراد القــــــــــيم و املعــــــــــايري واألهــــــــــداف السياســــــــــية وبصــــــــــفة خاصــــــــــة 
تمــــــع و عــــــن طريقهــــــا ميكــــــن نقــــــل الثقافــــــة السياســــــية مــــــن جيــــــل  إيديولوجيــــــة ا

ـــــ ـــــق ثقاف ـــــى خل ـــــل أو العمـــــل عل ـــــد إىل جي ـــــدة مـــــن خـــــالل التجني ة سياســـــية جدي
السياســـــي واختيـــــار وانتقـــــاء الصـــــفوة السياســـــية لتحقيـــــق التكامـــــل والوحـــــدة مـــــن 
خــــــــالل التجــــــــانس و االنســــــــجام السياســــــــي و االجتمــــــــاعي الــــــــذي يســــــــاهم يف 

  .)5(بناء األمة
لتـــــــايل  فالتنشــــــئة  السياســـــــية هــــــي عمليـــــــة توصـــــــيل الثقافــــــة السياســـــــية و 

د جمموعــــــة مــــــن االجتاهــــــات واملــــــدارك و معــــــايري تكــــــون نتيجتهــــــا الطبيعيــــــة وجــــــو 
للقــــــيم و األحاســــــيس جتــــــاه النظــــــام السياســــــي وأدواره املختلفــــــة وشــــــاغلي هــــــذه 
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ــــــؤثرة و املشــــــاعر جتــــــاه مــــــدخالت  لقــــــيم امل ــــــا تتضــــــمن اإلملــــــام  األدوار كمــــــا أ
  .املطالب إىل النظام وخمرجاته السلطوية

ـــــــــة ـــــــــل جمموعـــــــــة االجتاهـــــــــات واملعتقـــــــــدات  إن الثقاف ـــــــــا متث السياســـــــــية كو
ــــــــة السياســــــــية، تقــــــــدم القواعــــــــد  ــــــــيت تعطــــــــي نظامــــــــا ومعــــــــىن للعملي واملشــــــــاعر ال

ـــــــيت حتكـــــــم تصـــــــرفات األفـــــــراد داخـــــــل النظـــــــام السياســـــــي ـــــــيت  ،)6(املســـــــتمرة ال وال
ـــــه ، أي أن الثقافـــــة )7(حتـــــدد اإلطـــــار الـــــذي حيـــــدث التصـــــرف السياســـــي يف نطاق

تمــــع مــــن قــــيم ومعتقــــدات تــــؤثر يف الســــلوك  السياســــية تــــدور حــــول مــــا يســــود ا
  .السياسي ألعضائه حكاما و حمكومني

القــــــــــيم و االجتاهــــــــــات والســــــــــلوكيات و املعــــــــــارف السياســــــــــية  إن جممــــــــــوع
تمـــــع هـــــي يف األخـــــري حمصـــــلة جـــــزء مـــــن الثقافـــــة العامـــــة للمجتمـــــع  ،)8(إلفـــــراد ا

وحجــــــــم وهــــــــي بــــــــذلك تلقــــــــى اهتمامــــــــا خاصــــــــا مــــــــن قبــــــــل  النخبــــــــة احلاكمــــــــة 
تمـــــــع  االهتمـــــــام الـــــــذي توليـــــــه وختصصـــــــه الدولـــــــة إلحـــــــداث تغيـــــــري يف ثقافـــــــة ا

  .ومدى رسوخ هذه القيم يف نفوس األفراد
عــــــن االســــــتقرار والشــــــرعية ألي نظــــــام سياســــــي إمنــــــا يتحقــــــق  إن احلــــــديث

ـــــة الدولـــــة، و وجـــــود قناعـــــات  تمـــــع علـــــى الرضـــــا عـــــن مرجعي مجـــــاع أعضـــــاء ا
وقـــــــيمهم، أمـــــــا إذا حـــــــدث االخـــــــتالف بـــــــني مهيتهـــــــا وتعبريهـــــــا عـــــــن أهـــــــدافهم 

ــــيت  ــــا حتــــدث االنقســــامات وتبــــدأ األزمــــات ال عناصــــر النظــــام حــــول املرجعيــــة فهن
ـــــــر  ـــــــدد شـــــــرعية  النظـــــــام و بقائـــــــه و اســـــــتقراره و إذا ســـــــلمنا أنـــــــه ال يوجـــــــد أث

تمــــــــع  يف الــــــــدميقراطيات الغربيــــــــة إذ أن  حمســـــــوس لالخــــــــتالف بــــــــني عناصــــــــر ا
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املناســــــــــبة لتشــــــــــكل النظــــــــــام السياســــــــــي هنــــــــــاك اتفاقــــــــــا عامــــــــــا علــــــــــى الصــــــــــيغ 
ـــــــإن املســـــــائل املتعلقـــــــة بشـــــــكل نظـــــــام احلكـــــــم و  واالجتمـــــــاعي واالقتصـــــــادي، ف
ــــــب  ــــــة يف أغل ــــــدين و الدول ــــــة بــــــني ال طبيعــــــة النظــــــام االقتصــــــادي وحــــــدود العالق

  .خالف و صراع حملالدول النامية مل حتسم بعد و ال تزال 
 الثقافة السياسية  العنف والصراع من خالل:  الثاين املطلب
عـــــن ظـــــاهرة الصـــــراع الـــــيت الزمـــــت احلركـــــة الوطنيـــــة وامتـــــدت  إن احلـــــديث

لتلقــــــي بضــــــالهلا علــــــى الدولــــــة املســــــتقلة حتولــــــت إىل إطــــــار صــــــارت القــــــوة فيــــــه 
وســـــيلة وحيـــــدة لتحديـــــد العالقـــــات بـــــني أطرافـــــه، إن هـــــذه الصـــــراعات الداخليـــــة 

ــــــــيت امتــــــــدت طــــــــوال أربعــــــــني ســــــــنة أدت إىل  لسياســــــــي يف الوضــــــــع ا انفجــــــــارال
ـــــبالد  رافقـــــه مـــــن عنـــــف ومـــــا  ممـــــا أدى إىل تـــــدين يف ممارســـــة حقـــــوق اإلنســـــانال

ـــــف مضـــــاد ـــــيس  ،وعن ـــــل ظـــــاهرة العنـــــف ل ـــــد مـــــن الوقـــــوف لـــــدى حتلي وهنـــــا ال ب
ســـــتخدام القـــــوة  االســـــتخدامفقـــــط عنـــــد مـــــا هـــــو متـــــداول بشـــــأن  ـــــد  أو التهدي

ألشـــــــــخاص واملمتلكـــــــــات مـــــــــن  املاديـــــــــة إلحلـــــــــاق األذى والضـــــــــرر والتخريـــــــــب 
ـــــــة أو مرفوضـــــــة اجتماعيـــــــا، وإمنـــــــا املقصـــــــود أجـــــــ ـــــــق أهـــــــداف غـــــــري قانوني ل حتقي

موعـــــــــة مـــــــــن اإلخـــــــــتالالت والتناقضـــــــــات الكاملـــــــــة يف  لعنـــــــــف هنـــــــــا تلـــــــــك ا
ــــــــة واالقتصــــــــادية والسياســــــــية ــــــــة اهلياكــــــــل االجتماعي والــــــــيت ، للمجتمــــــــع والقانوني

تمـــــع، وســـــعي بعـــــض  تتخـــــذ عـــــدة أشـــــكال كغيـــــاب التكامـــــل الـــــوطين داخـــــل ا
ـــــــة وغيـــــــاب اجلماعـــــــات ل ـــــــة النفصـــــــال عـــــــن الدول ـــــــة، القـــــــانون والعدال االجتماعي

تمــــــع مــــــن بعــــــض احلقــــــوق السياســــــية، ولعـــــــدم  وحرمــــــان قــــــوة معينــــــة داخــــــل ا
لقطاعـــــــات ) اخل...كــــــالتعليم، الصـــــــحة، املأكـــــــل(إشــــــباع احلاجـــــــات األساســـــــية 
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، وبتحــــــول أهدافــــــه )9(عريضـــــة مــــــن املــــــواطنني والتبعيـــــة علــــــى املســــــتوى اخلـــــارجي
ــــــف السياســــــي  القــــــوة  ســــــتخدامأو التهديــــــد  االســــــتخدامودوافعــــــه يصــــــبح العن

  . املادية لتحقيق أهداف سياسية
هــــــذه املبــــــادئ العامــــــة و مــــــن خــــــالل هــــــذه التعريفــــــات األوليــــــة هــــــل  أمــــــام

  ميكن احلديث عن ثقافة سياسية تشاركية يف اجلزائر؟
ـــــة ـــــد مـــــ لإلجاب ـــــد طبيعـــــة الثقافـــــة عـــــن هـــــذه اإلشـــــكالية  األوليـــــة الب ن حتدي

السياســـــية الســـــائدة والثقافـــــة العامـــــة للمجتمـــــع و إبـــــراز مضـــــامينها مـــــن خـــــالل 
ــــــا  ــــــراز مسا ــــــة هــــــذا إذ ســــــلمنا بصــــــعوبة إب ــــــة و التحليلي حــــــدود الدراســــــة املنهجي
اخلاصـــــة مـــــا مل يـــــتم إدراج عناصـــــرها الرئيســـــية ضـــــمن النســـــق العـــــام و إخضـــــاعها 

جلــــــــزء للوصــــــــول إىل  للدراســــــــة يف إطــــــــار سوســــــــيولوجي الــــــــذي يــــــــربط الكــــــــل 
ـــــة والكليـــــة، فالثقافـــــة  ـــــايل اســـــتخالص النتـــــائج اجلزئي لت خصوصـــــيات التجربـــــة و 
ــــــا ثقافــــــة  ــــــيت هــــــي جــــــزء مــــــن الثقافــــــة الكليــــــة للمجتمــــــع، مبعــــــىن أ السياســــــية ال

لثقافـــــــة ألمشـــــــل وجـــــــب تفســـــــريها عنـــــــد دراســـــــتها مـــــــن خـــــــالل   ـــــــة تتـــــــأثر  فرعي
تمـــــع ـــــة  ســـــامهت، املنظـــــور ألمشـــــل للثقافـــــة يف ا ـــــه االقتصـــــادية واالجتماعي جوانب

ـــــى التطـــــور و  ـــــذي انعكـــــس عل ـــــيم الثقافـــــة السياســـــية ال والسياســـــية يف تشـــــكيل ق
التجربــــــة السياســــــية اجلزائريــــــة نتيجــــــة خــــــربات التنشــــــئة االجتماعيــــــة و السياســــــية 
ــــــــت اخلــــــــربة  ــــــــذلك ظل ــــــــة املتبعــــــــة ل ــــــــارات اإليديولوجي والقــــــــيم الســــــــائدة و االختي

ــــــري غــــــداة التارخييــــــة للواقــــــع الثقــــــايف وا الجتمــــــاعي و السياســــــي للمجتمــــــع اجلزائ
التحــــــول الــــــدميقراطي تســــــتمد جــــــذورها مــــــن أرضــــــية احلركــــــة الوطنيــــــة و النخــــــب 

  . جتربة احلزب الواحد مناحلاكمة بعد االستقالل و 
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هــــــــذه الرتاكمــــــــات يف التــــــــأثري و جتديــــــــد االجتاهــــــــات السياســــــــية  ســــــــامهت
اصـــــــة أثـــــــرت هـــــــي العامـــــــة للمجتمـــــــع اجلزائـــــــري و أنتجـــــــت ثقافـــــــة سياســـــــية خ

األخــــرى علـــــى الواقـــــع السياســـــي والثقــــايف أتنـــــاء التحـــــول السياســـــي والـــــدميقراطي 
رخيــــي و طبيعــــي تســــتمد مرجعيتــــه مـــــن  و ظلــــت تلــــك العناصــــر متثــــل امتـــــداد  

و جتربــــــــة احلركــــــــة الوطنيــــــــة  و مــــــــن املســــــــجد، املدرســــــــة،  يةالظــــــــاهرة االســــــــتعمار 
  . اخل..األسرة ،احلزب الواحد و وسائل اإلعالم

  الثقافة السياسية  التحول الدميوقراطي و:  الثاينبحث امل
ــــــة التســــــعينات إىل  أدى التحــــــول السياســــــي الــــــذي عاشــــــته اجلزائــــــر يف بداي

اســــــــرتعت وقانونيــــــــة مضــــــــاعفات و خملفــــــــات سياســــــــية واقتصــــــــادية واجتماعيــــــــة 
اهتمــــــام وانتبــــــاه الكثــــــري مــــــن البــــــاحثني والدارســــــني، فالتجربــــــة اجلزائريــــــة تعكــــــس 

ـــــة واخلصوصـــــية الـــــيت يثريهـــــا مفهـــــوم الدميقراطيـــــة  وحقـــــوق بوضـــــوح اجلدليـــــة العاملي
ــــة كأحــــد أبعادهــــا ومــــا تعكســــه طبيعــــة اإلنســــان،  ومــــا تفرضــــه مــــن تعدديــــة حزبي

ت الثقافيـــــة للمجتمـــــع اجلزائـــــري وثقــــل املـــــرياث االســـــتعماري الـــــذي أفـــــرز  املكــــو
جـــــــــج الصـــــــــراع وتنـــــــــاقض لـــــــــدى النخـــــــــب  أزمـــــــــة هويـــــــــة وطنيـــــــــة ســـــــــامهت يف 

إيـــــــديولوجي لعملــــــــيت  –السياســـــــية الـــــــيت فشـــــــلت يف حتديـــــــد تصـــــــور عقائـــــــدي 
  . )10(التغيري والتطور مند البداية

  
   التحول الدميوقراطي يف اجلزائر:  األول املطلب
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االنتقـــــــــــال التـــــــــــدرجيي والتطبيـــــــــــق املالئـــــــــــم لتجربـــــــــــة التحـــــــــــول   إن فشـــــــــــل
تمــــــــع الســــــــائدة وخصوصــــــــية الثقافــــــــة السياســــــــية  السياســــــــي يف ظــــــــل ثقافــــــــة ا

هنيات ضـــــــاعف مـــــــن أســـــــباب التعـــــــارض و التصـــــــادم حـــــــول ذالراســـــــخة يف الـــــــ
ـــــــى اســـــــتحالة ترســـــــيخ فكـــــــرة  ممارســـــــة الســـــــلطة يف إطـــــــار تعـــــــددي وأكـــــــدت عل

ســـــية احلزبيـــــة الـــــيت ظـــــل كـــــل طـــــرف يـــــدعي احلـــــوار املتبـــــادل بـــــني النخـــــب السيا
تمع غداة جتربة التحول الدميقراطي   . أحقيته يف متثيل ا

مســــــــألة الشــــــــرعية السياســــــــية الــــــــيت افتقــــــــرت إليهــــــــا كــــــــل النخــــــــب  ظلــــــــت
السياســـــــية  املتعاقبـــــــة علـــــــى احلكـــــــم نتيجــــــــة هيمنـــــــة ثقافـــــــة سياســـــــية متعارضــــــــة 

ـــــــــزداد ضـــــــــخامة نظـــــــــرا لتعـــــــــدد االنقســـــــــامات السياســـــــــية و  حجـــــــــم ومتســـــــــلطة ت
ت االجتماعيـــــــة واالقتصــــــادية والثقافيـــــــة املتأتيـــــــة مــــــن جـــــــذور جتـــــــربيت  االضــــــطرا

  .احلركة الوطنية واحلزب الواحد
جتربـــــة التحـــــول الـــــدميقراطي مـــــرة أخـــــرى عـــــن اخـــــتالالت هيكليـــــة  كشـــــفت

تمــــع املـــــدين و ســـــامهت  ت الثقافيـــــة والسياســــية بـــــني الدولـــــة و ا مســــت التـــــواز
رخيـــــي  يف تفــــاقم الـــــوالءات احلزبيـــــة و اجلهويـــــة و عـــــربت عـــــن جتربـــــة هلـــــا امتـــــداد 

فقـــــد يف إطــــار احلركــــة الوطنيــــة و مــــن مث بــــرزت الصــــراعات السياســــية بقــــوة ممــــا أ
النظـــــام السياســـــي اســـــتقراره السياســـــي واالجتمـــــاعي واالقتصـــــادي وأعيـــــد طـــــرح 

و املشــــــاركة مســــــألة حقــــــوق اإلنســــــان إشــــــكالية الشــــــرعية و بــــــدأ احلــــــديث عــــــن 
ـــــــب  ـــــــة و سياســـــــية يغل ـــــــرامج اجتماعي ـــــــارات ضـــــــمن ب السياســـــــية لألحـــــــزاب والتي

  .عليها الطابع الصراعي على السلطة
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ــــــارات السياســــــية  فهــــــل ــــــة دميقراطيــــــة مكــــــان هــــــذه التي وهــــــي ختــــــوض جترب
تعدديـــــة أن تعيـــــد بنـــــاء ثقافـــــة سياســـــية تشـــــاركية تســـــهم يف بنـــــاء مشـــــروع جمتمـــــع 
ــــــا وتكييــــــف  ــــــا تطــــــوير خطا مكا مــــــوع املراجــــــع الثقافيــــــة؟ و هــــــل  تطــــــوري 

  ؟وحقوق اإلنسان مبادئها مع القيم الدميقراطية
  :أمهية البحث من خالل تجتلوقد 

ت و عناصــــــــر الثقافــــــــة السياســــــــية يف إمكانيــــــــة الوقــــــــوف علــــــــى مكــــــــو -
ــــى مســــتوى اخلطــــاب  تمــــع اجلزائــــري ماضــــيا و حاضــــرا ومــــا ترتكــــه مــــن أثــــر عل ا

  .و املمارسة السياسية
ــــــــة السياســــــــية و  - ــــــــني الثقاف ــــــــة اجلدليــــــــة القائمــــــــة ب ــــــــى العالق ــــــــوف عل الوق

يف اجلزائــــــر أثنــــــاء عمليــــــة ومســــــألة ممارســــــة حقــــــوق اإلنســــــان العنــــــف السياســــــي 
  .)الدميقراطي(التحول السياسي 

إمكانيــــــــة التحقــــــــق مــــــــن طبيعــــــــة التحــــــــول الــــــــدميقراطي لــــــــدى التيــــــــارات -
السياســــــــية مــــــــن خــــــــالل حتليــــــــل طبيعــــــــة اخلطــــــــاب والثقافــــــــة السياســــــــية للقــــــــوى 

  .السياسية
الوقــــوف علــــى أهــــم خصــــائص ومســــات اخلطــــاب السياســــي احلــــزيب أتنـــــاء -

يف إطـــــــــار الثقافـــــــــة السياســـــــــية  1989التحـــــــــول السياســـــــــي و إقـــــــــرار بدســـــــــتور 
تمع اجلزائريا   . لسائدة يف ا
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ـــــاءا - ا بن ـــــبعض القـــــوى و تفضـــــيال الوقـــــوف علـــــى املمارســـــات السياســـــية ل
ــــــــــة  تمــــــــــع يف إطــــــــــار التجرب علــــــــــى منظــــــــــور الثقافــــــــــة السياســــــــــية الســــــــــائدة يف ا

  .التعددية
تتمحــــــــور إشــــــــكالية البحــــــــث أساســــــــا حــــــــول عالقــــــــة الثقافــــــــة ومــــــــن هنــــــــا 

ــــــر، مبعــــــىن إىل  نالعنــــــف السياســــــي وحقــــــوق اإلنســــــاالسياســــــية مبســــــألة  يف اجلزائ
 أي مـــــــــدى ميكـــــــــن للثقافـــــــــة السياســـــــــة أن تكـــــــــون مصـــــــــدرا للعنـــــــــف السياســـــــــي

ـــــة عـــــن هـــــذه اإلشـــــكالية اعتمـــــد وتراجـــــع ممارســـــة حقـــــوق اإلنســـــان ؟ و لإلجاب
  على فرضينت أساسيتني

ــــذا وعليــــه ن ن الثقافــــة السياســــية هــــي وســــيلة أو مصــــدر للرتبيـــــة و أعتــــرب و
  :دماالتنشئة على القيم الوطنية عن

لتوجيه املركزي للدولة -1   .ترتبط 
عنـــــدما يكـــــون للدولـــــة مشـــــروع وطـــــين تربـــــوي تعمـــــل مـــــن خاللـــــه علـــــى -2

  .  ترسيخ قيم معينة
ـــــــف السياســـــــي و أو أن  الثقافـــــــة السياســـــــية ميكـــــــن أن تكـــــــون مصـــــــدرا للعن

إلنسان وسببا يف نشوء    :حاالت معينةأزمة وطنية يف ديدا حلقوق 
ا  غــــــابمصــــــادر التنشــــــئة و ت تعــــــددإذا مــــــا  )1 دور الدولــــــة و مؤسســــــا

 .السياسية يف الرتبية والتنشئة
 .عندما حتل اجلماعات السياسية واحلزبية حمل الدولةأو  )2
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ت ومصـــــادر الثقافـــــة  ـــــذي ســـــنتناول فيـــــه مكـــــو إن طبيعـــــة هـــــذا البحـــــث ال
ــــــــا طــــــــرفني أساســــــــيني أحــــــــدمها إســـــــــالمي و  السياســــــــية اجلزائريــــــــة الــــــــيت يتجاذ

ــــت إليــــه العالقــــة بينهمــــا  1989علمــــاين منــــد اإلقــــرار بدســــتور اآلخــــر  و مــــا آل
تمـــــع والدولـــــة مـــــن خـــــالل  مـــــن صـــــراع و عـــــداء انعكـــــس بصـــــورة جليـــــة علـــــى ا

عــــــدم احــــــرتام علــــــى قــــــيم ومبــــــادئ حقــــــوق اإلنســــــان صــــــور العنــــــف السياســــــي و 
عتمــــاد العديــــد مــــن املنــــاهج كــــاملنهج  الــــذي تعــــاين منــــه اجلزائــــر إىل اليــــوم يلتــــزم 

خيي الــــذي يف مثــــل هــــذه البحــــوث يــــتم االســــتعانة بــــه  حيــــث ال يتنــــاىف مــــع التــــار 
ــــــع  ت الدراســــــة و البحــــــث الــــــذي يتطلــــــب التعامــــــل مــــــع املوضــــــوع جبمي مســــــتو
أجـــــــزاءه ضـــــــمن الزاويـــــــة الكليـــــــة والسوســـــــيولوجية لتفســـــــري األحـــــــداث و مـــــــن مث 
تعميمهـــــا بـــــدال مـــــن االقتصـــــار علـــــى ســـــرد املعلومـــــات وتكديســـــها بغـــــرض ربـــــط 

مل  . اضي لوضع مبادئ و قوانني عامةاحلاضر 
ـــــل املضـــــمون أمـــــا  ـــــل هـــــذه البحـــــوث مـــــنهج حتلي ـــــه يف مث ـــــا نتوقـــــف فإن جتعلن

ــــــيت  ت و النصــــــوص السياســــــية لــــــدى خمتلــــــف األطــــــراف ال ــــــد بعــــــض اخلطــــــا عن
ــــــــا  تعكــــــــس مضــــــــمون و طبيعــــــــة الثقافــــــــة السياســــــــية و أهــــــــم خصائصــــــــها ومسا

لدميقراطيـــــــــة و العنـــــــــف السياســـــــــي ـــــــــا  وممارســـــــــة حقـــــــــوق  األساســـــــــية و عالقا
  .اإلنسان واحرتامه

ــــة عــــن املــــنهج الوصــــفي كمــــا أن  ــــه إعطــــاء صــــورة كلي نســــتهدف مــــن خالل
لتعــــرف علــــى كينونتهــــا و  الظــــاهرة موضــــوع البحــــث والدراســــة ممــــا يســــمح لنــــا 
خصــــــــــــائص الثقافــــــــــــة السياســــــــــــية احلزبيــــــــــــة و األســــــــــــباب املؤديــــــــــــة إىل العنــــــــــــف 

   .يف اجلزائروتدين ممارسة حقوق اإلنسان السياسي 
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اســـــــتدعت الدراســـــــة وضـــــــع رؤيــــــة شـــــــاملة للموضـــــــوع جبميـــــــع أبعـــــــاده لقــــــد 
السوســــــــــــيولوجية كــــــــــــون الثقافــــــــــــة العامــــــــــــة واألمنــــــــــــاط االقتصــــــــــــادية و التنشــــــــــــئة 
االجتماعيــــــــة و السياســــــــية تــــــــدخل يف تشــــــــكيل الثقافــــــــة السياســــــــية الــــــــيت متثــــــــل 
حينهــــــا جممــــــوع التصــــــورات و االجتاهــــــات و القــــــيم الــــــيت متثــــــل احملصــــــلة الثقافيــــــة 

ـــــــع  ـــــــة و السياســـــــية ولقـــــــد انصـــــــب االهتمـــــــام جبمي جوانبهـــــــا االقتصـــــــادية والثقافي
هنـــــا علـــــى مفهـــــوم املشـــــاركة السياســـــة كمفهـــــوم أساســـــي  ضـــــمن أبعـــــاد الثقافـــــة 
ـــــــة السياســـــــية و  ـــــــني املشـــــــاركة و الثقاف ـــــــتالزم اللصـــــــيق ب السياســـــــية ممـــــــا يؤكـــــــد ال

إذ أن وجــــود ثقافــــة سياســــية تشــــاركية هــــو أكــــرب دليــــل علــــى . واألمــــن االســــتقرار
ــــــــى الســــــــلطة ــــــــداول الســــــــلمي عل ــــــــاح والت ــــــــة املمارســــــــة السياســــــــية و االنفت  فاعلي

، يف هـــــــذا اإلطـــــــار تتحـــــــدد العالقـــــــة بـــــــني مفهـــــــومني واحـــــــرتام حقـــــــوق اإلنســـــــان
ـــــري حيـــــث تـــــربز  تمـــــع اجلزائ ـــــة يف ا ضـــــمن ســـــياق احلـــــديث عـــــن منظـــــور الثقاف
ـــــل أمهيـــــة خاصـــــة تعكـــــس جممـــــوع املعـــــارف و  ـــــارات السياســـــية كوحـــــدات متث التي

ملشـــــــــاركة و  ت احلقـــــــــوق و التطـــــــــورات ذات الطـــــــــابع السياســـــــــي املتصـــــــــلة  احلـــــــــر
  .السياسية ومسألة التداول السلمي على السلطة

  الثقافة السياسية يف ظل التحول الدميوقراطي :  الثاين املطلب
  

هتمــــــــام خــــــــاص إذ مــــــــا قورنــــــــت  ــــــــة يف اجلزائــــــــر  ــــــــة التعددي حتضــــــــى التجرب
تمــــــع السياســــــي وا ملــــــدين، فالتيــــــارات السياســــــية املمثلــــــة بغريهــــــا ضــــــمن نســــــق ا

مـــــــوع عالقـــــــات اجتماعيـــــــة حتـــــــاول احلـــــــد مـــــــن ســـــــلطة الدولـــــــة  للمجتمـــــــع و 
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ــــــا، ف حيــــــاول أن يســــــلط الضــــــوء ويركــــــز علــــــى اخلصوصــــــية الثقافيــــــة الدراســــــة وقو
ــــــا علــــــى مجلــــــة التوجهــــــات السياســــــية داخــــــل العمليــــــة السياســــــية أثنــــــاء  ثريا و

  .جتربة التحول السياسي
تمــــــــع مل الدراســــــــةفقــــــــد تطرقــــــــت  ســــــــألة تشــــــــكيل الثقافــــــــة السياســــــــية يف ا

لعـــــــودة لألصـــــــول التارخييـــــــة املســـــــامهة يف تبلـــــــور بنيـــــــة هـــــــذه  اجلزائـــــــري و ذلـــــــك 
ـــــــــا، خصائصـــــــــها و عناصـــــــــرها، واجلزائـــــــــر  ـــــــــدف إبـــــــــراز أهـــــــــم مكو الثقافـــــــــة 

ــــا  ــــا معين ــــة ترجــــع أصــــوهلا إىل التنشــــئة ذتعكــــس منطــــا ثقافي ــــة سياســــية معين و ثقاف
تمــــــــع املســــــــجد و الظــــــــاهرة  االجتماعيــــــــة ــــــــيت تتوالهــــــــا األســــــــرة ا والسياســــــــية ال

االســــــتعمارية و جتــــــربيت احلركــــــة الوطنيــــــة واحلــــــزب الواحــــــد و الــــــيت أثــــــرت بطريقــــــة 
مباشــــــرة علـــــــى الســــــلوك االجتمـــــــاعي و املمارســــــة السياســـــــية للنخــــــب احلاكمـــــــة 
خاصــــــة إذا مــــــا اعتــــــرب أن هــــــذه املرحلــــــة تعــــــد أكثــــــر مــــــن حامســــــة يف صــــــريورة 

ـــــت  ـــــا وهلـــــذا  ،طبيعـــــة الثقافـــــة السياســـــيةتثبي رخيـــــي، حيـــــث هـــــذا  وظفن كمـــــؤطر 
أدرجنــــا فيــــه أهــــم األحــــداث التارخييــــة الــــيت أدت طيلــــة أربعــــني ســــنة إىل ضــــعف 

ت واحلقــــــــــوق وانعــــــــــدام أي جمهــــــــــود لبنــــــــــاء  تمــــــــــع ودولــــــــــة القــــــــــانون واحلــــــــــر ا
  . األساسية

ياســــــي ثــــــر الــــــذي تركتــــــه املنظومــــــة الثقافيــــــة علــــــى التحــــــول الساأل مث عاجلنــــــا
و  1989فيفــــــري  23مـــــع بدايــــــة التعــــــديالت الدســــــتورية الـــــيت كرســــــها دســــــتور

فرتاضـــــه أن عامـــــل  ـــــة  ـــــدة للمنافســـــة احلزبيـــــة التعددي ـــــيت أدت إىل وضـــــعية جدي ال
الصـــــــــراعات اإليديولوجيـــــــــة أو الثقافيـــــــــة أو اإلثنيـــــــــة أو اجلهويـــــــــة تعـــــــــد عوامـــــــــل 
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ـــــــــور خطـــــــــاب عـــــــــدائي أدى إىل حالـــــــــة التفكـــــــــك و االنقســـــــــا م مســـــــــامهة يف تبل
  .الذي تعيشه اجلزائر اليوم

علــــــى ضـــــوء التجربــــــة الدميقراطيــــــة اليــــــوم طبيعــــــة األزمــــــة الراهنـــــة ل مث تطرقنـــــا 
ت وحقـــــوق اإلنســـــان التعدديـــــة  ثريهـــــا علـــــى احلـــــر نتيجـــــة اســـــتمرارية ســـــلوك و

ـــــك علـــــى  ـــــى مســـــتوى اخلطـــــاب و املمارســـــة و ذل ـــــة السياســـــية عل ـــــة النخب و ثقاف
ــــــارات السياســــــية مبســــــألة ــــــة التي ــــــف السياســــــي  ضــــــوء عالق ومســــــألة حقــــــوق العن

ت األساســـــــية ،  البحـــــــث يف أســـــــبابه مظـــــــاهره  ىســـــــتدعاممـــــــا اإلنســـــــان واحلـــــــر
  . وآلياته و سيناريوهات املستقبل

إن عامــــــل الصــــــراع ظــــــل عــــــامال حامســــــا رافــــــق التطــــــور التــــــارخيي للمجتمــــــع 
ــــــــــدى النخــــــــــب احلاكمــــــــــة السياســــــــــية منهــــــــــا و  اجلزائــــــــــري و اســــــــــتقر خاصــــــــــة ل

ا يفســـــــــر رمبـــــــــا عمليـــــــــة تشـــــــــكل الثقافـــــــــة السياســـــــــية و هـــــــــذا مـــــــــ) 11(العســـــــــكرية
التـــــــــــدرجيي اآليت مـــــــــــن واقـــــــــــع التنشـــــــــــئة االجتماعيـــــــــــة و السياســـــــــــية للمجتمـــــــــــع 
تــــــــه و تنوعاتــــــــه الثقافيــــــــة القائمــــــــة علــــــــى االخــــــــتالف و  ــــــــري بكــــــــل مكو اجلزائ
التنــــــــــاقض، و بــــــــــذلك تكــــــــــون الثقافــــــــــة السياســــــــــية للنخــــــــــب احلاكمــــــــــة ثقافــــــــــة 

لــــــف االجتاهــــــات السياســــــية عــــــرب مكتســــــبة إنتقلــــــت عــــــن طريــــــق التفاعــــــل مبخت
  .الرتاكمات التارخيية املوروثة

إن الصــــــــراع بــــــــني النخــــــــب السياســــــــية و العســــــــكرية ســــــــاهم بطريقــــــــة غــــــــري 
مباشــــــرة يف انقســــــام النخــــــب احلاكمــــــة وأدى يف األخــــــري إىل تفكــــــك التحــــــالف 
ســـــــة و احلـــــــزب وســـــــاهم يف  ـــــــني املؤسســـــــة العســـــــكرية، مؤسســـــــة الر ـــــــارخيي ب الت
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يـــــار التـــــوازن لصـــــاحل  تيـــــار علـــــى حســـــاب تيـــــار آخـــــر و فشـــــلت بـــــذلك جتربـــــة ا
االنـــــــدماج بـــــــني اجلنـــــــاح العســـــــكري و السياســـــــي يف اجلزائـــــــر بعـــــــد االســـــــتقالل 
خاصــــة بعــــد مــــا أظهــــرت انســــجاما وتوافقــــا غــــداة اإلعــــالن عــــن إنطــــالق الثــــورة 

  .املسلحة 
ظــــــل الصــــــراع القــــــائم يعكــــــس تناقضــــــات بــــــني قــــــيم، اجتاهــــــات وتصــــــورات 

ــــــة و أخــــــرى ــــــة موروث ــــــة مكتســــــبة ومســــــتوردة ختفــــــي وراءهــــــا أفكــــــار  تقليدي حديث
متعارضــــــــــة و متصــــــــــارعة ســــــــــامهت يف تراجــــــــــع مصــــــــــادر الشــــــــــرعية  السياســــــــــية 
ــــــا اإلقصــــــائية  ــــــى الســــــلطة و توجها لغــــــا عل ــــــريا  ث ــــــرت  للنخبــــــة احلاكمــــــة و أث

لطــــــــرق الســــــــلمية الدميقراطيــــــــة   مســــــــتبعدة أيــــــــة إمكانيــــــــة لتــــــــداوهلا و ممارســــــــتها 
  .ثقافية و السياسية اليت تسمح حبياة تعدديةوذلك النعدام الوسائط ال

تكــــــاد عوامــــــل الصــــــراع يف اجلزائــــــر تكــــــون يف بعــــــض جوانبهــــــا موضــــــوعية، 
أي مســـــتقلة نســـــبيا عـــــن املؤسســـــة السياســـــية الـــــيت خترتقهـــــا، فجـــــذورها ممتـــــدة يف 
ـــــــري نفســـــــه،  فـــــــالقيم و التصـــــــورات التقليديـــــــة طغـــــــت وأضـــــــحت  تمـــــــع اجلزائ ا

ــــاراعقبــــة إلقامــــة أي منــــوذج اجتمــــاع املتنافســــة   تي متفــــق عليــــه بــــني خمتلــــف التي
متعارضـــــــة ومتناقضـــــــة وال تســـــــمح حـــــــىت بوجـــــــود حـــــــد أدىن  تكـــــــون األطروحـــــــا

تمع السياسي املراد تبنيه   .من االتفاق حول طبيعة مشروع ا
ـــــاب ثقافـــــة احلـــــوار و التنســـــيق لـــــدى النخـــــب احلاكمـــــة الـــــيت مزقتهـــــا  إن غي

ـــــا ـــــارات الثقافيـــــة والسياســـــية جعلـــــت نظر تمـــــع و الدولـــــة  التي ملفهـــــوم طبيعـــــة ا
ـــــار مشـــــروع جمتمـــــع مـــــدين فاعـــــل  ـــــك ســـــلبيا يف اختي نظـــــرة ضـــــيقة و انعكـــــس ذل
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إن سياســـــة اإلقصــــاء الـــــيت تبنتهــــا النخبـــــة . يشــــمل فيـــــه جممــــوع الفئـــــات الشــــعبية
ـــــــــرتك أي فرصـــــــــة للمشـــــــــاركة  ـــــــــة الشـــــــــمولية مل ي ـــــــــدور الدول احلاكمـــــــــة وتثبيتهـــــــــا ل

الـــــيت كانـــــت قـــــد أعلنـــــت مســـــبقا ) 12(السياســـــية واحلـــــوار لبـــــاقي القـــــوى األخـــــرى
ــــــ ــــــديولوجي والسياســــــي الغــــــامض  ةرفضــــــها اإليديولوجي ــــــار اإلي الشــــــعبوية واالختي

  .واملفروض قصرا
الواقـــــع أن النخبـــــة السياســـــية الثوريـــــة القائـــــدة انتهـــــت مهمتهـــــا مـــــع حتقيـــــق 
ـــــــا ضـــــــمت  اهلـــــــدف الـــــــذي نشـــــــأت مـــــــن أجلـــــــه وهـــــــو اســـــــتقالل اجلزائـــــــر و كو

ات اجتماعيــــــــة متناقضــــــــة و أجيــــــــال متباعــــــــدة تيــــــــارات سياســــــــية خمتلفــــــــة و فئــــــــ
اتفقـــــــوا علـــــــى حـــــــد أدىن مجعهـــــــم لطـــــــرد املســـــــتعمر مـــــــن وطـــــــنهم، فإنـــــــه مبجـــــــرد 
حتقـــــيقهم هلـــــذا اهلـــــدف الـــــذي عملـــــوا واجتمعـــــوا مـــــن أجلـــــه حتـــــت مظلـــــة اجلبهـــــة 
ــــــــوع و  ــــــــه ملفهــــــــوم التعــــــــدد والتن ــــــــرتك مكان ــــــــذلك دور اجلماعــــــــة لي قــــــــد إنتهــــــــى ب

إمنــــــــا يف جمـــــــال التنظيمــــــــات  االخـــــــتالف لـــــــيس يف إطــــــــار األفكـــــــار فحســـــــب و
ـــــــإن عوامـــــــل  ـــــــات املســـــــتقلة بعضـــــــها عـــــــن بعـــــــض ولـــــــذلك ف واألحـــــــزاب واجلمعي
ـــــاين  الصـــــراع  ظلـــــت مالزمـــــة لثقافـــــة القـــــوى السياســـــية نتيجـــــة االنقســـــامات وتب
وجهــــــات النظــــــر اإليديولوجيــــــة حــــــىت خــــــالل مرحلــــــة االنفتــــــاح السياســــــي الــــــيت 

كــــــن آلليــــــة دميقراطيــــــة اتســــــمت بتفــــــاقم الــــــوالءات احلزبيــــــة واجلهويــــــة، إذ كــــــان مي
ــــيت  أن جتعــــل الصــــراعات بنــــاءة وتنقــــد اجلزائــــر مــــن األزمــــات السياســــية العنيفــــة ال

  .تشهدها لو مت حسن استغالهلا
ـــــيت مزقـــــت النخـــــب احلاكمـــــة مل تكـــــن مـــــن  إالّ أن بعـــــض عوامـــــل الصـــــراع ال

ـــــــة ـــــــة ومورث ـــــــة نضـــــــال احلركـــــــة . ابتكارهـــــــا اخلـــــــاص فهـــــــي موروث ورثتهـــــــا مـــــــن جترب
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ــــــــــا  الوطنيــــــــــة الــــــــــيت عاشــــــــــت صــــــــــراعا واضــــــــــحا بــــــــــني جناحيهــــــــــا و بــــــــــني تيارا
ـــــا، لقـــــد  اإليديولوجيـــــة املتعـــــددة و املتناقضـــــة و صـــــراعا إثنيـــــا وجهـــــو بـــــني قيادا
ــــى نفــــي  ــــيت تعتــــرب منــــط مــــن ممارســــة الســــلطة يعتمــــد عل ــــت منهــــا الشــــعبوية ال ورث

، مث ورثتهــــــــــا إىل اجلبهــــــــــة )13(الصــــــــــراع االجتمــــــــــاعي و علــــــــــى مغالطــــــــــة العامــــــــــة
اذ الـــــــــيت حاولـــــــــت أن تقـــــــــدم نفســـــــــها كمشـــــــــروع سياســـــــــي اإلســـــــــالمية لإلنقـــــــــ

ـــــا  ـــــر مـــــن أزمتهـــــا السياســـــية و االقتصـــــادية إالّ أ ـــــديال خيلـــــص اجلزائ اجتمـــــاعي ب
ـــــداخلي مـــــن خـــــالل مجلـــــة الصـــــراعات  ورثـــــت هـــــي أيضـــــا نفـــــس بـــــذور النـــــزاع ال

ــــــــارات متعــــــــددة ومتناقضــــــــة ــــــــيت تنازعتهــــــــا تي ــــــــار : الفكريــــــــة ال ــــــــار اجلــــــــزأرة، التي تي
ـــــإن عوامـــــل الصـــــراع يف اجلزائـــــ... لفياإلصـــــالحي، التيـــــار الســـــ  راخل ومـــــن مثـــــة ف

تمع اجلزائري نفسه   .ظلت متتد جذورها يف أعماق ا
ـــــــدميقراطي  ـــــــة التحـــــــول ال ـــــــاء عملي ـــــــة أتن ت السياســـــــية احلزبي ظلـــــــت اخلطـــــــا
لقــــــوة دون التفكــــــري جــــــد يف البحــــــث  متيــــــل عمومــــــا إىل التحــــــريض والتهديــــــد 

ــــــــة للحــــــــوار والتعــــــــاون والتعــــــــايش  ــــــــف القــــــــوى السياســــــــية عــــــــن إمكاني ــــــــن خمتل ب
تمـــــــع يلقـــــــى رضـــــــا كـــــــل األطـــــــراف كـــــــون مســـــــألة  لتحديـــــــد اختيـــــــار مشـــــــروع ا

  .السلطة وشرعيتها ظلت متثل هاجس التوجهات العامة
  : اخلامتة

ــــــــة   ــــــــاء الدول ــــــــدى أغلــــــــب التيــــــــارات السياســــــــية مســــــــألة بن لقــــــــد غابــــــــت ل
لطــــــــــرق الســــــــــلمية وظلــــــــــت القــــــــــوة إحــــــــــدى أدبيــــــــــات ومرجعيــــــــــات  تمــــــــــع  وا

ب السياســــــــية الــــــــيت وظفــــــــت حالــــــــة الغضــــــــب االجتمــــــــاعي والسياســــــــي األحــــــــزا
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ـــــــاب تصـــــــورات ومفـــــــاهيم  بكـــــــل أبعـــــــاده للوصـــــــول إىل الســـــــلطة واحتكارهـــــــا لغي
فكريـــــة وسياســـــية ذات قـــــيم وأبعـــــاد ودالالت سياســـــية ســـــلمية تســـــاهم يف خلـــــق 
ــــــــني الدولــــــــة  ــــــــد للممارســــــــة السياســــــــية واتســــــــمت علــــــــى إثرهــــــــا العالقــــــــة ب تقالي

تمع بطابع عدائي    .متبادلوا
ــــــارات السياســــــية  ــــــى مســــــتوى اخلطــــــاب السياســــــي للتي ــــــاقض عل ســــــاهم التن
يف اتســــاع فجــــوة بــــني النصــــوص السياســــية الــــيت ظلــــت تقليديــــة وبــــني املمارســــة 
السياســــــية الــــــيت عكســــــت نــــــزوع النخــــــب احلزبيــــــة احلاكمــــــة احلديثــــــة إىل العنــــــف 

تمع  . والعدوانية يف بناء الدولة وا
القيــــــام بــــــدورها السياســــــي و االجتمــــــاعي  مل تســــــتطيع األحــــــزاب السياســــــية

لبعـــــث ثقافـــــة سياســـــية ســـــلمية تتضـــــمن املشـــــاركة السياســـــية للقـــــوى االجتماعيـــــة 
ــــق املبــــادئ و القــــيم  تمــــع وف وتســــاعد علــــى إعــــادة التفكــــري يف بنــــاء الدولــــة و ا
الدميقراطيــــــة إذ عجــــــزت عــــــن الــــــتخلص مــــــن ثقافتهــــــا السياســــــية الصــــــراعية الــــــيت 

  .اضيةمحلتها طيلة السنوات امل
ـــــــ تمـــــــع الـــــــذي ظـــــــل يشـــــــكل إحـــــــدى  ةإن احلـــــــديث عـــــــن بنـــــــاء الدول و ا

ت النخــــب احلاكمــــة شــــكل تراجعــــا خميفــــا بعــــد جتربــــة التحــــول السياســــي  أولــــو
ــــة للقــــيم و  ت سياســــية حزبيــــة منافي ــــروز خطــــا نتيجــــة تعــــدد مصــــادر التنشــــئة وب
املبـــــادئ الدميقراطيـــــة وذلـــــك لغيـــــاب دور مؤسســــــات التنشـــــئة الفعلـــــي بـــــدأ مــــــن 

قـــــي مؤسســـــات األخـــــرى لـــــذا تطلبـــــت األ ســـــرة، املدرســـــة، املســـــجد، احلـــــزب و 
هـــــذه املرحلـــــة ضـــــرورة إعـــــادة النظـــــر لألحـــــزاب السياســـــية يف ثقافتهـــــا السياســـــية 
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ـــــة ومـــــع  ـــــادئ والقـــــيم الدميقراطي ـــــا وتكييفهـــــا مـــــع املب مـــــن خـــــالل تطـــــوير خطا
 .التوجه السلمي للدولة

ية وفشــــــل اخلطــــــاب إن غيــــــاب مؤسســــــات التنشــــــئة االجتماعيــــــة والسياســــــ
السياســـــــي احلــــــــزيب يف بلــــــــورة ثقافــــــــة سياســـــــية ســــــــلمية وكــــــــذا االنقســــــــام الــــــــذي 

و املمارســـــة السياســـــية مكـــــن  بشـــــهدته النخبـــــة احلاكمـــــة علـــــى مســـــتوى اخلطـــــا
املعارضــــــة اإلســــــالمية مــــــن اســــــتغالل هـــــــذه الفرصــــــة السياســــــية الســــــاحنة لطـــــــرح 

تمع  لتايل منوذجها يف بناء الدولة وا   .لقوة و العنفإيديولوجيتها و
  : اهلوامش
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ساتري الفرسية   تطبيقات الرقابة السياسية يف ا
ٔستاذبقمل    سني : ا   ٔسود 

اج بوشعيب املركز اجلامعــي ت -بل   ني متوش
  :مقدمة

إن مبدأ الرقابة على دستورية القوانني كموضوع من موضوعات الدراسة 
ت الدولة وكوسيلة من وسائل  محاية الدستور يرجع إىل أمهيته كضمانة من ضما

وصيانته ومحاية املؤسسات الشرعية للدولة،كما يعترب مبدأ الرقابة على دستورية 
القوانني حامي لسيادة الدولة والعامل على احلفاظ على استقرار النظام القانوين 

كذلك متثل املبدأ حفاظا على مبدأ مسو وعلو الدساتري الذي يعترب .يف الدولة
  .ية واحلرية ضمانة حقيقية للدميقراط

لتحقيق يف  ويقصد بعملية الرقابة على دستورية القوانني هي التأكد 
هذه العملية قد . مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع أحكام الدستور

قي السلطات العامة للدولة  تباشر يف بعض األحيان هيئة سياسية مستقلة عن 
ذه الرقابة قبل صدور التشريع وهي تسمى  التشريعية والتنفيذية والقضائية وتقوم 

برقابة وقائية أو رقابة سابقة تكون مهمتها التحقق من مدى مطابقة أعمال 
السلطات العامة ألحكام الدستور وعلى اخلصوص أعمال السلطة التشريعية، 
ا بعض الدول حتقيقا ملبدأ الفصل بني السلطات بقصد  هذه الطريقة أخذت 

تشريعية لرقابة السلطة القضائية فاهليئة اليت ينشأها تفادي خضوع السلطة ال
ذه املهمة حبيث تراقب األمر قبل وقوعها وتنظر يف دستورية  الدستور تقوم 
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فدا أي يتحقق من  القانون قبل أن يستكمل اإلجراءات اليت جتعل منه قانو 
  .مدى مطابقة أحكام القانون مع أحكام الدستور

ينشأها الدستور تعكس اجلانب املعقد هلذه اهليئة اهليئة السياسية اليت 
ا متارس نشاطها من اجل أهداف سياسية كما انه  فدورها دور القاضي إال أ
يفرتض يف أعضائها صفة االستقاللية لدى تعينهم السياسي األمر الذي حد من 

  .هذه االستقاللية
إللغاء الشك أن هذه اهليئة اليت متلك صالحيات احلكم على القوانني 

لتايل تستطيع هذه اهليئة من خالل  أو النفاد حتتل مركز الصدارة يف الدولة و
ا أن تشل نشاط السلطة التشريعية أو أن توقف نفاد  ممارستها لصالحيا
ا متعارضة مع حكم من أحكام الدستور،كما  األعمال الصادرة منها كلما وجد

الرقابة الوقائية أو الرقابة السابقة أو أن رجال الفقه الدستوري يطلق عليها تسمية 
  .الرقابة السياسية

ت لنظام القانوين لترتبط  مبفهومها العام إذا كانت الرقابة القضائية لوال
عتبارها ا ذا النوع من أنواع الرقابة ، فإن الرقابة ليت أخذت املتحدة األمريكية 

 .فرنسا الوطن األم هلذه الرقابةلكون  يفرنسلنظام القانوين الالسياسية ترتبط 
وقد شهدت عدة تطبيقات ألسلوب الرقابة السياسية مند دستور السنة الثامنة 

  .1946ودستور  1852مرورا بدستور  1958إىل دستورها احلايل 
إن هذه احملاوالت الدستورية للدساتري الفرنسية كانت تسعا ولو ظاهرا إىل 

عت باره الضمانة احلقيقية والفعالة للحقوق كيد مبدأ مسو وعلو الدستور 
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ت العامة وحفاظا يف ذات الوقت على مبدأ الفصل بني السلطات اليت  واحلر
  قامت ألجله الثورة الفرنسية فإىل أي مدى متكنت الدساتري يف حتقيق ذلك؟

إن اإلجابة على هذه اإلشكالية تكون من خالل التطرق إىل مرحلتني 
. و ذالك من خالل املبحث األول 1946مرحلة دستور دستوريتني األوىل قبل 

وبعده وذالك من  1946واملرحلة الدستورية الثانية من خالل مرحلة دستور 
  .خالل املبحث الثاين
الرقابة السياسية قبل مرحلة الدستور الفرنسي لسنة :  ولاملبحث األ

1946  
لرقابة حماولتني لتبين مبدأ ا 1946لقد شهدت فرنسا قبل دستور سنة 

على دستورية القوانني لتكريس مبدأ مسو وعلو الدستور وبدا ذلك واضحا من 
ودستور االمرباطورية الثانية  1799خالل دستور السنة الثامنة للجمهورية سنة 

وهذا ما سنتعرض له من خالل املطلبيني التاليني وذالك على  1852لسنة 
  :النحو التايل

يف ظل دستور السنة  خ احملافظجتربة جملس الشيو : املطلب األول
  الثامنة للجمهورية

ريخ النظام القانوين الفرنسي  دستور السنة   لقد تبىن ألول مرة يف 
مبدأ مسو وعلو الدستور وأسند عملية الرقابة إىل  1799الثامنة للجمهورية لسنة 

هيئة سياسية منفصلة عن السلطات الثالث يف الدولة أعطى هلا تسمية جملس 
سياسية جعلتها تفشل الشيوخ احملافظ وقد اصطدمت التجربة الدستورية بظروف 



133 
 

لتايل سنتطرف يف فرع أول إىل ذلك  يف حتقيق اهلدف الذي وجدت ألجله و
ين   .وتقيم التجربة يف فرع 

  ظروف عمل جملس الشيوخ احملافظ: الفرع األول
أن يقنع واضعي دستور  Siéyes" سييس" حاول الفقيه الفرنسي  

فريكندور للسنة  5و أ1799أغسطس  22دستور ( السنة الثالثة للجمهورية 
 jurieهيئة حملفني دستورية  نشاء) الثالثة للجمهورية 

constitutionnaire  1 من  ق،على أن تكون مهمة تلك اهليئة التحق
و كان .القوانني غري الدستورية  إلغاء، و متلك 2القوانني للدستورأحكام مطابقة 

يت ترتتب منطقيا على يرى أن تلك هي النتيجة الطبيعية ال Siéyes" سييس " 
  .السلطتني التأسيسية و التشريعية التميز بني

 108مبشروع لتلك اهليئة ، يتضمن تكوينها من " سييس " تقد انو قد 
ألول بواسطة اجلمعية التأسيسية ،مث تتوىل اهليئة بعد اعضوا و يتم تعيينهم 

سنو و  تشكيلها األول تعيني أعضائها بنفسها ، على أن جتدد ثلث األعضاء
 3 يف مشروعه ، أن تلك اهليئة هي هيئة سياسية ال قضائية" سييس"  كدقد أ

ت القضائية ، ر السيئة اليت خلفتها الربملا ) احملاكم (و يرجع ذلك إىل اآل
عرتاضات  Siéyes" سييس" السابقة على قيام الثورة و قد وجه مشروع 

عرتاضات أن إنشاء مثل ، و كان جوهر تلك اال4شديدة من واضعي الدستور
ا  و احلقيقة أن ،هذه اهليئة السياسية ، سوف يفتح الباب الستبدادها و سيطر

ا ، إمنا كان على مبدأ الرقابة ذاته  فقد كان  ،االعرتاض مل يكن على اهليئة ذا
الفقه الفرنسي متشبعا بفكرة علو اإلرادة العامة، و عدم إخضاع القوانني و هي 
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كما كانت تسيطر عليه   ،رادة العامة  للرقابة من جانب أي جهةالتعبري عن اإل
 ، 5 اخلشية من أن تغدو أي جهة للرقابة سلطة تعلو على كل سلطات الدولة

لرأي اآلخر القائل بتقسيم السلطة التشريعية إىل و  قد أخذت اجلمعية التأسيسية 
ة أحدمها على اآلخر ، لضمان عدم خمالف يباجملسني ، يكون كل منهما رق

بل انتهز . مل ييأس نتيجة رفض مشروعه  Siéyes" سييس" إال أن ،للدستور 
بليون " فرصة اشرتاكه يف وضع الدستور السنة الثامنة يف عهد  و تقدم " لويس 

سم  " مبشروعه و جنح يف حتقيق فكرته ، و إقامة أول هيئة سياسية ، مسيت 
لس اخل" أو  6"جملس الشيوخ احملافظ  لس يتكون ،" اص للدستور ا و كان ا

ت نظرية كثرية ل. عضوا  80من  عضاء لضمان كل األو كانت هناك ضما
لس ، كالعضوية مدى احلياة ، و عدم العزل ، و عدم اجلمع بني  استقالل ا

لس و أية وظيفة يف الدولة  لس  ،عضوية ا كما أن اختيار األعضاء اجلدد 
لس يتم .لس أنفسهم كان مسندا ألعضاء ا فقد كان اختيار أغلبية أعضاء ا

بليون و القنصلني املؤقتني ،مث ختتار تلك األغلبية بقية  يف املرة األوىل بواسطة 
لس   .7أعضاء ا

لس  أن " هي  –من الدستور  21طبقا للمادة  –و كانت مهمة ا
لس  النيايب أمامه بعدم يبقى أو يلغي مجيع األعمال اليت تطعن احلكومة أو ا

لس إذا هي احملافظة على الدستور بواسطة التحقق " دستوريتها  فكانت مهمة ا
  .من دستورية القوانني و كذا قرارات و مراسيم السلطة التنفيذية 

  جملس الشيوخ احملافظ تقييم:  الفرع الثاين
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و الواقع أن ذلك قد فشل يف أداء مهمته ألسباب كثرية بعضها خاص 
لس  لس، و البعض اآلخر خاص بسلطة ا   : مبدى استقالل أعضاء ا

الستقالل احلقيقي  فقد كان تعيينهم  :أوال لس مل يتمتعوا  إن أعضاء ا
لس أن خيتار أحد ثال.يتم يف الواقع بواسطة اإلمرباطور  ثة و كان على ا

لس (مرشحني  مرشح اإلمرباطور ومرشح السلطة التشريعية ،و مرشح ا
و نظرا لنفوذ اإلمرباطور ،فلم يكن أمام جملس   le Tribuant).النيايب

بليون  . 8الشيوخ احملافظ إال اختيار مرشحي 
بليون  ثري عوامل اإلغراء من جانب  لس حتت  كما وقع أعضاء ا

بليون بعد مضى .و املكافآت  قاباشني و اإللاملتمثلة يف منحهم الني بل إن 
لس ، حبيث ميكن ألعضائه أن  لس قد عدل نظام ا عامني على تشكيل ا
لس و بني منصب الوزير ،و ذلك بقرار من جملس الشيوخ  جيمعوا بني عضوية ا

كما خول القنصل األول حىت  ،أغسطس من السنة العاشرة للجمهورية  16يف 
لس مباشرة تعيني  هي فإنه ما كان  ليختار إال أعضاء يبدال من و .أعضاء ا

ليسوا على املستوى املطلوب من الكفاءة و قوة الشخصية مما ساعد على فشل 
لس    . ا

لس النيايب حياول  جمرد احملاولة  أن يتحرر بعض الشيء حىت  و ما كاد ا
لس احملافظ  إىل تطهري  بليون مبوافقة ا مث ألغى .ه من العناصر املعارضة له سارع 

ائيا يف  لس  ، و أقر احملافظ بدستورية  1807أغسطس سنة  10بليون ا
بليون للمجلس النيايب    إلغاء 



136 
 

لس احملافظ  :نيا و إن كان يبدو من الناحية النظرية ( أن اختصاص ا
لس ألن يكون على قمة جهاز احلك بليون خطريا و مهما ،مما يؤهل ا ) م مع 

لس مبمارسة اختصاص  : ه تظهر عكس ذلك ات،إال أن حتليل قيام ا
بل كانت حتال . فلم يكن للمجلس حق مباشرة الرقابة من تلقاء ذاته 

لس النيايب ، و كان  إليه القوانني و القرارات ، أما من احلكومة أو من ا
بليون  ثري  كومة مل تكن لتطعن يف و كما أن احل. األخريان واقعني حتت 

لس النيايب مل يكن ليطعن أيضا يف  أعماهلا أو يف مشروعات اليت تقرتحها ،فإن ا
أعمال احلكومة أو يف أعمال السلطة التشريعية ، و هو يعرف مقدما أن أي 
لس احملافظ مل  بليون لذلك فالثابت أن ا عمل لكليهما إمنا هو تعبري عن إرادة 

لرغم من أن عدم الدستورية كان  يلغ أي قانون أو إجراء خمالف للدستور ، 
لس.9واضحا يف كثري من القوانني و األعمال " بريدو " كما يقول  لقد خلق ا

 " . ليكون وديعا فأصبح خادما  –
صدار قراره يف  لس  بليون و زوال نفوذه ،قام ا أبريل  3و عند سقوط 

لس يتكلم عن مجيع املخالفات بعزله عن العرش ، و بدأ  1814سنة  ا
بليون  و مل يكن كالمه لوجه الدستورية و إمنا . الدستورية اليت متت يف عهد 

  . بليون  واخلف نلوجه رجال احلكم اجلديد الذي
لس احملافظ يف الرقابة على  و مل تنحصر األضرار الناجتة عن جتربة ا

 يفصل شيئا جتاهها ملرت يف عهده و تغاضيه عن القوانني غري الدستورية اليت صد
، بل كان الضرر الكبري هو أن فشل هذه التجربة كان السبب األساسي يف فقد 

و كانت الثقة مفقودة أصال يف . 10ثقة فرنسا يف الرقابة بواسطة هيئة سياسية
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ت القضائية  ت السيئة للربملا قبل ) احملاكم (الرقابة بواسطة القضاء نتيجة للذكر
و قد ظلت جتربة .ة الفرنسية ،و وقوف تلك احملاكم  يف وجه أي إصالح الثور 

لس احملافظ دليال يستدل به القائلون على عدم جدوى الرقابة بواسطة اهليئات  ا
  .امكاحلالسياسية خلضوع أعضاء تلك اهليئات لألهواء السياسية و لسيطرة 

  1852سنة ليناير  14يف ظل دستور  لس احملافظا:  ثايناملطلب ال
مبدأ مسو وعلو  1852لقد أعيد تبين يف دستور اإلمرباطورية الثانية لسنة 

الدستور وأسند عملية الرقابة إىل هيئة سياسية منفصلة عن السلطات الثالث يف 
لس احملافظ وقد اصطدمت هذه التجربة الدستورية  الدولة أعطى هلا تسمية ا

بظروف سياسية جعلتها تفشل يف حتقيق اهلدف الذي وجدت الثانية كذالك 
لتايل سنتطرف يف فرع أول إىل ذلك وتقيم التجربة الدستورية يف فرع  ألجله و

  .ين
لس احملافظ: الفرع األول   ظروف عمل ا

 1852أعيدت جتربة الرقابة السابقة بواسطة هيئة سياسية يف ظل دستور 
نية من دستور السنة  –يقولون كما   –و قد كان ذلك الدستور  طبعة 

على إنشاء )  23إىل  19ملواد من ( 1852فلقد نص دستور سنة .الثامنة
لس احملافظ اجلديد ذا  جملس حمافظ مشابه للمجلس األول و كان ا

لس األول   .11اختصاصات واسعة تفوق اختصاصات ا
لس أن حتال عليه مجيع القوانني  قبل إصدارها لكي فقد كان من حق ا

لس قد تطور فيما بعد فأصبح من  يتحقق من مطابقتها للدستور، بل إن دور ا
 . ة كذلكمحقه رقابة القوانني من حيث املالئ
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لس إلغاء القوانني اليت تثبت عدم دستوريتها،فقد   كان و  كان من حق ا
 . من حقه تعديل الدستور طبقا لشروط معينة

لس إلغاء القوانني اليت يشكون يف  ما أصبحك لألفراد أن يطلبوا من ا
و قد كان منطقيا أن يؤدي النص على حق األفراد يف طلب . خمالفتها للدستور

لس و صالحيته للقيام بدور فعال  إلغاء القوانني الدستورية إىل تدعيم سلطات ا
نت تقتصر على جمرد إال أن أمهية تلك السلطات الواسعة ، كا.يف جمال الرقابة 

بليون الثالث يف  اختيار أعضاء . األمهية النظرية ال العملية  فقد أدت سلطة 
ثريه عليهم بواسطة املنح و ال لس ، و  لس بال عا طا و كانت عضوية ا

بليون الثالث  ىأد هذا مامقابل  لس و وقوعه حتت سيطرة    . إىل فشل ا
ل: الفرع الثاين  س احملافظتقييم ا

لس  أي قانون عرض عليه لعدم  لغاءقيامه  احملافظ مل يعرف عن ا
بليون الثالث لتعديل الدستور طبقا  لس وسيلة  دستورية ، بل أصبح ا

لس  كما يقول دوجي من جملس للرقابة على دستورية ، 12ألهوائه و قد حتول ا
ين تيجة فشل تلك التجربتني يف ، و لقد كان من ن القوانني إىل جملس تشريعي 

أن فقدت الثقة يف الرقابة على  1852دستور السنة الثامنة و دستور سنة 
األمر الذي جعل املؤسس الدستوري دستورية القوانني بواسطة هيئة سياسية 

الن فشل  1875الفرنسي ال يقدم على تنظيم رقابة سياسية يف ظل دستور 
لسني طبقا هلذين الدستوري ن يرجع يف تقدير إىل احلكم الديكتاتوري هذين ا

بليون ألنه من الطبيعي لن  برت ولويس  بليون بو الذي كان سائدا يف عهد 
و لقد تعددت آراء  .يفشل أي نوع من الرقابة يف ظل نظام سياسي كهذا 
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لسني ، حيث مل يفعال شيئا ، ومل يعلنا عدم دستورية أي  الفقهاء يف نقد ا
  . 13قانون

الرقابة السياسية خالل مرحلة الدستور الفرنسي لسنة : املبحث الثاين
  وبعده 1946

حماولتني لتبين مبدأ  1946دستور سنة خالل مرحلة لقد شهدت فرنسا 
الرقابة على دستورية القوانني لتكريس مبدأ مسو وعلو الدستور وبدا ذلك واضحا 

السنة اخلامسة ودستور   1946للجمهورية سنة رابعة من خالل دستور السنة ال
وهذا ما سنتعرض له من خالل املطلبيني التاليني وذالك  1958للجمهورية سنة 
  :على النحو التايل

  1946الرقابة يف ظل دستور سنة : املطلب األول
 Comiteجلنة دستورية  إنشاءعلى  1946نص دستور سنة 
Constitutionnel  لرقابة على د و لقد كانت ،ستورية القوانني ختتص 

للجنة الدستورية دليال واضحا على روح التنافر بني نصوص  النصوص اخلاصة 
و كان مرجع ذلك إىل . الدستور عامة و عدم وجود روح واحدة تشملها 
و  يف اجلمعية التأسيسية ، اخلالف الكبري بني األحزاب الفرنسية اليت اشرتكت 

  . 14وضع الدستور  حدثت بني تلك األحزاب أثناء اليت املساومات السياسية 
مثل حزب احلركة اجلمهورية التقدمية (فقد كانت بعض األحزاب 

M.R.P. ( مينا و محاية حلقوق اليت تقدمت مبشروع الرقابة ، ترى يف الرقابة 
بينما كان احلزب الشيوعي .األفراد و ضما لألقليات و محاية ملبدأ علو الدستور 
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الرقابة تعارضا مع الدميقراطية و انتقاصا لسلطان اجلمعية الوطنية ،اليت يرى يف 
و كانت األحزاب ذات النزعة  15 تعرب القوانني اليت تضعها عن إرادة الشعب

تعمل على استبعاد أي شكل للرقابة ،ألن  االشرتاكية  و ذات األغلبية الربملانية
ال ال   .سياسي و االقتصادي و االجتماعي الرقابة قد تعرقل حتقيق أهدافها يف ا

و نتيجة ملواقف األحزاب فقد جاء تشكيل اللجنة الدستورية تشكيال 
، و جاءت اختصاصات تلك اللجنة أكثر غرابة، مما دعا الفقهاء الفرنسيني ريباغ

  :ما سنتعرض له يف الفروع التالية. إىل انتقاد ذلك كله بشدة
  :ية تشكيل اللجنة الدستور : الفرع األول 
سة رئيس اجلمهورية 91لمادة طبقا لشكلت اللجنة الدستورية  ، 16بر

،و سبعة أعضاء الوطنية، ورئيس جملس اجلمهورية عيةو عضوية رئيس اجلم
ختتارهم اجلمعية الوطنية من غري أعضائها ، و ثالثة أعضاء خيتارهم جملس 

،على أن يراعي  و يتم ذلك يف بداية كل دورة سنوية.اجلمهورية من غري أعضائه 
  .أن يكون تشكيل اللجنة قائمة على أساس التمثيل النسيب للهيئات السياسية 

و بذلك كانت اللجنة امتدادا طبيعيا للربملان و لألحزاب السياسية، 
فأعضاؤها ميكن اختيارهم من بني أعضاء جملس اجلمهورية بواسطة اجلمعية 

فلم مينع .اسطة جملس اجلمهورية الوطنية، و من بني أعضاء اجلمعية الوطنية بو 
لسني و بني عضوية اللجنة الدستورية ، و مما يؤكد  الدستور اجلمع بني أحد ا

لسني يف اللجنة    . ذلك عضوية رئيس ا
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من هيئة  – Laferriereكما يقول الفاريري   –و بذلك تتحول اللجنة 
الستقالل و احليدة بعة ،ينبغي أن تتمتع  للربملان ،يشعر إىل جمرد هيئة 

م يدينون مبراكزهم للهيئات اليت انتخبتهم، و من مث ال يتصور أن  أعضاؤها 
تكون مهمة اللجنة الرقابة على  مفل. يدينوا القوانني اليت تسنها تلك اهليئات 

مدى اتفاق أو تعارض مشروع القانون مع الدستور ،بل على مدى اتفاق أو 
  .17 بتعارض القانون مع آراء األحزا

  الدستورية اللجنة اتاختصاص: الفرع الثاين 
ببحث ما إذا كانت  91للمادة  طبقا 18الدستوريةختتص اللجنة 

. ،تقتضي إجراء تعديل دستوري أم الالقوانني اليت وافقت عليها اجلمعية الوطنية 
 92،فطبقا للمادة  نفسهااختصاصها من تلقاء الدستورية و ال تباشر اللجنة 

مشرتك من رئيس الرقابة على دستورية القوانني ع إليها طلب جيب أن يرف
ة املطلقة ألعضاء جملس مبوافقة األغلبي(اجلمهورية و رئيس جملس اجلمهورية 

اللجنة التوفيق بني اجلمعية الوطنية و  و بناء على هذا الطلب حتاول).اجلمهورية
بني جملس اجلمهورية ، حىت و لو كان هذا التوفيق على حساب تعارض مشروع 

  . القانون مع الدستور 
أما إذا فشلت حماولة التوفيق ر، فقت اللجنة يف ذلك انتهى األمافإذا و 

ا  إىل ردته  بحث مشروع القانون ،فإذا وجدته متعارضا مع  الدستور ،تفإ
و يف تلك احلالة إما أن ترجع اجلمعية . اجلمعية الوطنية ملناقشته من جديد 

 الدستور مبا  فتعدل  القانون و أما أن تصر على رأيها  الوطنية عن رأيها و تعدل 
  . 19مشروع القانون يتفق مع أحكام 
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من الدستور 12كما يقتصر اختصاص اللجنة الدستورية طبقا للمادة 
إذا كان التشريع الذي وافقت عليه اجلمعية الوطنية يقتضي  ما" على حبث 

و بذلك خيرج عن " .تعديل إحدى مواد األقسام العشرة األوىل من الدستور 
اختصاصها حبث تطابق القانون مع مقدمة الدستور ،تلك املقدمة اليت تتضمن 

ت   .العامة إعالن احلقوق و احلر
  :1946دستور تقييم الرقابة يف ظل : الفرع الثالث 

أسلوب فميكن تلخيص االنتقادات املوجهة إىل اللجنة على الوجه التايل 
ا إىل أن تصبح فاقدة لكل استقالل عن  الدستورية تشكيل اللجنة يؤدي 

لتايل فهي لن تستطيع أن متارس أي رقابة جادة على ما  السلطة التشريعية ،و 
 .20ه تلك السلطة من قواننيانتبت

مقيد بعدة قيود تفقدها الكثري من  الدستوريةن اختصاص اللجنة كما أ
ها ،بل هي نفسال متلك أن تتصدى للرقابة من تلقاء  الدستوريةفاللجنة ،قيمتها 

مقيدة بضرورة ،أن حيال عليها طلب مشرتك من رئيس اجلمهورية و رئيس 
اتفق رئيس ،إذا قانون معارض للدستور إصدارو هذا يعين أنه ميكن . اجلمهورية 

اجلمهورية و رئيس جملس اجلمهورية على عدم االعرتاض عليه ،أو إذا مل يتفقا 
 .21ه إذ ال ميكن ألحدمها أن يعرتض مبفرد.على طلب حبث دستوريته 

مقيدة كذلك بعدم حبث أي تعارض بني القانون و  الدستوريةاللجنة ف
ا األفراد مجيع احلقوق اليت قد  أنبني مقدمة الدستور و يؤدي هذا،  يتمسك 

فكل ما .واليت قد يهددها القانون ، واردة يف املقدمة ال يف نص الدستور 
يف أحسن األحوال كفالة احرتام اإلجراءات الدستورية  تستطيعه اللجنة الدستورية
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و قد انتقد الفقهاء الفرنسيون ذلك األمر انتقادا شديدا ،ال احلقوق الفردية 
اية األفراد من اعتداءات السلطة التشريعية ،فأية فمن أهم أهداف الرقابة مح.

م   قيمة للرقابة  بل و ملقدمة الدستورية الطويلة اليت فصلت حقوق األفراد و حر
إذا مل تستطيع اللجنة الدستورية حبث أي تعارض بني التشريع و بني مقدمة 

  . 22الدستور
الدستور تلك  فلم يعطها ،سلطة للرقابة الدستوريةو ال متلك اللجنة 

و التحكيم داخل الربملان ، و كان كل دورها ينحصر يف حماولة التوفيق السلطة
، حىت و لو انتهت تلك احملاولة إىل توفيقهما على حساب تعارض  الفرنسي

نه  القانون مع الدستور ،فاهلدف من رقابة اللجنة  إن صح تسمية اختصاصها 
القانون ، أكثر من جعل القانون  رقابة  هو جعل الدستور متفقا مع أحكام

 .23متالئما مع أحكام الدستور
مل يكن هناك أي ضمان حلماية اللجنة الدستورية بل وحلماية الدستور 

ما، وذلك بتعديل . ذاته فلقد كان يف إمكان اجلمعية الوطنية أن تعصف 
اليت تنظم إجراءات تعديل الدستور ( 90الدستور، خمالفة بذلك نص املادة 

،دون أن يكون يف وسع جملس اجلمهورية أن يرفع األمر إىل اللجنة الدستورية )
ديدا لعلو الدستور و جعله حتت رمحة السلطة . و كان يف  كل ذلك 

 . 24التشريعية
  1958 الفرنسي احلايل دستورالالرقابة يف ظل : املطلب الثاين

احلد خطوات هامة حنو  1958خطى الدستور الفرنسي الصادر سنة 
ذلك التطرف الذي كان سائدا إىل ما  من التطرف يف فهم فكرة اإلرادة العامة،
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قبل صدور ذلك الدستور و الذي كان متمثال يف إطالق الربملان يف النواحي 
كما خطى الدستور مثل تلك اخلطوات حنو العمل على .التشريعية و السياسية

لتشريعية والتنفيذية بصورة كبرية إعادة التوازن الذي كان قد اختل بني السلطتني ا
،بشكل جعل السلطة التشريعية هي املهيمنة على السلطة التنفيذية ،تدير شؤون 

ا و لذلك كانت الفكرة الرئيسية يف  25احلكم و متلي على احلكومة اقرتاحا
كدت هذه الفكرة عند  1958دستور سنة  هي تقوية السلطة التنفيذية ،و قد 

بل ،،و بتطبيق اجلنرال دجيول هلا طوال مدة حكمه 1962ة تعديل الدستور سن
إىل ترجيح دور السلطة التنفيذية ،ال جمرد إعادة  1958لقد أدى دستور سنة و 

و قد جتلى ذلك واضحا يف تقوية دور .التوازن بينها و بني السلطة التشريعية 
ل   س الدستوريرئيس اجلمهورية و تقوية دور الرقابة السياسية اليت يباشرها ا

  . على دستورية القوانني اليت يضعها الربملان إىل حد كبري 
لرقابة على دستورية القوانني إىل هيئة سياسية  فقد عهد هذا الدستور 

لس الدستوري والذي حاولت فرنسا من خالله تفادي  26أطلق عليها تسمية ا
نص ف .الفرنسيمن الدستور  64عيوب اهليئات السابقة و هذا مبوجب املادة 

لس  إىل  56يف املواد من (الدستوريالدستور على تشكيل و اختصاصات ا
  :وهذا ما سنتطرق إليه يف الفروع التالية)يف الباب السابع منه  63

لس ةتشكيل : الفرع األول   : الدستوري ا
لس،و نص على  56يف املادة  الدستور الفرنسي بني أسلوب تشكيل ا

  :أنه يتكون من نوعني من األعضاء
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رؤساء رئيس اجلمهورية احلايل و أعضاء معنيون مدى احلياة ،و هم 
تعيينهم هي االستفادة يف كمة السابقني الذين هم على قيد احلياةو احلاجلمهورية 

م السياسية اليت اكتسبوها خالل فرتات حكم  .هممن خربا
أما األعضاء اآلخرون ،فهم تسعة أعضاء مدة عضويتهم تسع سنوات 

و خيتار كل من رئيس اجلمهورية و رئيس اجلمعية الوطنية و . غري قابلة للتجديد
رئيس جملس الشيوخ ثلث عدد األعضاء،و يتم جتديد ثلث األعضاء كل ثالث 

لس الدستوري ملدة تسع سنوات  سنوات و يتوىل رئيس اجلمهورية تعيني رئيس ا
لس الدستوري 27ال تقبل التجديد ،حيث أن الدستور ينص على أن لرئيس ا

لس .صوت مرجح عند تعادل األصوات  انه ال جيوز اجلمع بني عضوية ا
الدستوري وتويل الوازارة أو عضوية الربملان أو اية وظيفة أخرى لضمان 

 القانون األساسي الذي من الدستور إىل 63و قد أحالت املادة .االستقاللية
 .28يصدر منظما للمجلس الدستوري
لس : الفرع الثاين   :الدستورياختصاصات ا

فان اختصاصه يف  29 إلضافة إىل االختصاصات األخرى للمجلس
  :                            إىل قسمني  هميقسكن تجمال الرقابة على دستورية القوانني مي

على ) 1فقرة  61يف املادة ( حيث ينص الدستور  :رقابة وجوبية 
لس قبل إصدارها"القوانني األساسية"وجوب أن تعرض  و كذا لوائح ( على ا

  .30ليقرر مدى مطابقتها للدستور )جملس الربملان قبل تطبيقها 
حيث جيوز أن يعرض كل من رئيس اجلمهورية،أو رئيس  :رقابة جوازية 

رئيس أي من جملسي الشيوخ و اجلمعية الوطنية أو )الوزير األول(الوزراء 
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لس الدستوري لتقري مدى مطابقتها  مشروعات القوانني قبل إصدارها على ا
ئبا أو شيخا من أعضاء اجلمعية الوطنية أو  60وقد أصبح من حق (للدستور 

لس و عندما يثبت للمجلس . 31جملس  الشيوخ الطعن بعدم الدستورية أمام ا
أن مشروع القانون الذي عرض عليه ال خيالف الدستور فإن نشر قرار  الدستوري

لس يضع حدا لوقف ميعاد إصداره،و يتعني على رئيس اجلمهورية إصداره    . ا
لس عدم دستورية نص ميكن فصله عن النصوص األخرى  أما إذا قرر ا

إمكانية من مشروع القانون املعروض عليه،فال ميكن إصدار القانون،و إذا قرر 
فصل النص املخالف للدستور عن بقية النصوص فلرئيس اجلمهورية أن يصدر 

  .32أو أن يطلب من الربملان إعادة النظر فيه القانون فيما عدا النص املخالف ،
لس الدستوري: الفرع الثالث   االنتقادات املوجهة إىل ا

لس الدستوري سواء من حيث  ه تتشكيلانتقد بعض الفقهاء الفرنسيني ا
  : أو من حيث اختصاصاته على الوجه التايل 

لس يقرر البعض أن أغلبية الصفة السياسية يف  فمن حيث تشكيل  ا
لس،و كذا تعيينهم بواسطة رئيس اجلمهورية و رئيس اجلمعية الوطنية و  أعضاء ا
ن إىل عدم حتقق االستقالل الكايف للمجلس يف أدائه ملهمته  جملس الشيوخ،يؤد

لس ا لرقابية ،كما ال يضمن توافر العناصر ذات  الكفاءة القانونية بني أعضاء ا
لس   .33و يقرتح البعض ضرورة توافر العناصر القانونية والقضائية يف ا

لس الدستوري فقد  لنسبة لالنتقادات املوجهة إىل اختصاصات ا أما 
 : وجه الفقهاء الفرنسيون االنتقادات اآلتية 
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و يؤدي حرمان األفراد إىل ضعف : ألفراد من اللجوء للمجلس حرمان ا
و يقارن اندريه هوريو . الرقابة و يقلل من أمهيتها كضمانة الحرتام الدستور 

Hauriau A م الدستورية يف كل من أمريكا و دبني حق األفراد يف الطعن بع
الدستوري يف فرنسا،مقررا أن عدم تقرير حق األفراد يف رفع األمر للمجلس 

فرنسا،يؤدي إىل أن تكون الرقابة مقررة لصاحل املواطنني يف أمريكا ،بينما هي يف 
ذلك أنه إذا كان اهلدف من الرقابة يف .فرنسا مقررة لصاحل السلطات العامة 

ت للمواطنني، فإنه كان من الواجب عدم  فرنسا هو محاية احلقوق و احلر
م من حق اللجوء للمجلس الدس إليه الفقه الفرنسي و هذا ما دعا .توري حرما

لس الدستوري،هو صد أي حماولة للربملان لتعدي القيود  أن القصد من ا
املفروضة عليه يف التشريع بعد تقييد الربملان بعدة موضوعات ال يستطيع أن 

لس النظر من تلقاء . 34يشرع خارج نطاقها  يف عدم  نفسهعدم اختصاص ا
لس على رئيس اجلمهورية أو رئيس  .دستورية القانون قصر حق العرض على ا

لسني  لس .الوزراء و رئيس ا فال متلك أية معارضة برملانية أن تعرض على ا
 .قانون تشك يف دستورية ما دام ،حيظى مبوافقة أي من الفئات السابقة

  :اخلامتة
ية إىل أفضت بنا دراسة تطبيقات الرقابة السياسية يف الدساتري الفرنس

توضيح مراحل تبين املؤسس الدستوري الفرنسي ملبدأ الرقابة على دستورية 
ت العامة، وانتهاج الرقابة  القوانني واعتباره ضمانة فعالة لصيانة احلقوق واحلر
السياسية يف ذالك جاء ليقر ويؤكد على احرتام مبدأ الفصل بني السلطات عن 

سية تعمل على احلفاظ على مبدأ التعايش طريق إسناد عملية الرقابة إىل جهة سيا
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الستقاللية والعلو اجتاه سلطات  بني السلطتني التنفيذية والتشريعية تتمتع 
  . البالد

إن الواقع الفرنسي والتطبيق العملي لعملية الرقابة جاء ليؤكد لنا حقيقة 
لقوانني قانونية وسياسية مفادها أنه ال ميكن تكريس فعالية الرقابة على دستورية ا

ت العامة  يف ظل نظام سياسي استبدادي ال يؤمن بفكرة أولوية احلقوق واحلر
ال لظهور دولة القانون  لألفراد، فالرقابة على دستورية القوانني جاءت لتفتح ا
ا وتصبح العالقات بني احلاكمني  ويدفع الدولة احلديثة لتحمل مسؤوليا

تبقى الرقابة السياسية كنوع للرقابة على كما . واحملكومني ختضع ألحكام القانون
دستورية القوانني هلا امهيتها الدستورية خاصة انه هذا النوع اثبت فعاليته من 
لس الدستوري الفرنسي بفضل اجلراءة القانونية  خالل النجاح الذي حققه ا

ت العامة   .لقراراته اليت أكدت يف عدة مناسبات أولوية احلقوق واحلر
  اهلوامش

  .359،ص2007د هاين علي الطهراوي،النظم السياسية و القانون الدستوري،االردن،دار الثقافة،ـــ  1
  .313،ص2011د علي يوسف الشكري،مبادئ القانون الدستوري،االردن،دار صفاء،ــ  2
  .314دعلي يوسف شكري،املرجع السابق،صــ  3
الدار . توري و النظم السياسية،اجلزائرد قزو دمحم أكلي،قزو دمحم أكلي،دروس يف الفقه الدســ  4

  171،ص2006اخللدونية،
  .310،ص2009د عبد الكرمي علوان ، الوسيط يف القانون الدستوري ،االردن،دار الثقافة،ــ  5
  .359د هاين علي الطهراوي ،املرجع السابق،صــ  6
  .  312ص  1956الطبعة األوىل .دار النهضة. الوسيط يف القانون الدستوري،مصر ــ د عبد احلميد متويل ، 7
  .110،ص2013د ايناس دمحم البهجي،د يوسف املصري،الرقابة على دستورية القوانني،املركز القومي،القاهرة،ــ  8
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  .360د هاين علي الطهراوي، املرجع السابق،صــ  9
   .171ــ د قزو دمحم أكلي ،املرجع السابق،ص 10
منشأة . لنظم السياسية و القانون الدستوري،مصرد عبد الغين بسيوين عبد هللا، ــ  11

  .414،ص 1997املعارف،اإلسكندرية،
  .116،ص 1954مقدمة القانون الدستوري ،مصر، دار النهضة،سنة  –د سعد عصفور ــ  12
  .414دعبد الغين بسيوين عبد هللا،املرجع السابق،صــ  13
  .414ــ د عبد الغين بسيوين عبد هللا،املرجع السابق، 14
  .360ــ د هاين علي الطهراوي ،املرجع السابق،ص 15
  .414ــ د عبد الغين بسيوين عبد هللا،املرجع السابق،ص 16
  .119ــ د سعد عصور القانون الدستوري ، املرجع السابق،ص  17
  .414ــ د عبد الغين بسيوين عبد هللا،املرجع السابق،ص 18
  .316دعلي يوسف شكري،املرجع السابق،صــ  19
  .415د عبد الغين بسيوين عبد هللا،املرجع السابق،صــ  20
  .316د علي يوسف شكري،املرجع السابق،صــ  21
  .332ــ د عبد احلميد متويل ،املرجع السابق ص  22
  .415د عبد الغين بسيوين عبد هللا،املرجع السابق،صــ  23
  .712القانون الدستوري،مصر، دار اجلامعيةصد إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز يف النظم السياسية و ــ  24
  .333:ــ د عبد احلميد متويل ،املرجع السابق ص 25
  .712د إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز يف النظم السياسية والقانون الدستوري،املرجع السابق،ص ــ 26
انني يف األنظمة الالتينية،املركز د مدحت أمحد دمحم يوسف غنامي،االجتاهات احلديثة يف رقابة دستورية القو ــ  27

  .33،ص2014القومي القاهرة،
  .361د هاين علي الطهراوي ،املرجع السابق،صــ  28
اإلشراف على سالمة إجراءات انتخاب رئيس اجلمهورية و فحص الطعون : ــ من تلك االختصاصات األخرى  29

( نازعات اخلاصة بصحة انتخاب نواب و الشيوخ و الفصل يف صحة امل)58طبقا للمادة (و إعالن نتائج االقرتاع 
  )  60(و اإلشراف على صحة عمليات االستفتاء و إعالن نتائجه طبقا للمادة )59طبقا للمادة 
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  .415د عبد الغين بسيوين عبد هللا،املرجع السابق،صــ  30
وان املطبوعات اجلامعية،الطبعة د سعيد بوالشعري ، القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة،اجلزائر،ديــ  31

  .199،ص.العاشرة
  .416د عبد الغين بسيوين عبد هللا،املرجع السابق،صــ  32
  .333:ــ د عبد احلميد متويل ،املرجع السابق ص 33
  .363ــ د هاين علي الطهراوي،املرجع السابق،ص 34
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  الطبيعة القانونية لعقد اخلصم البنيك
ٔستاذ ء : بقمل ا   شيخ دمحم زر

س مبستغامن د ن    امعة عبد امحليد ا
  مقدمة

املصرفية االئتمانية الفريدة اليت تتميز عن  األعماليعترب عقد اخلصم من 
ومالءته  ،يف شخص العميل بنكتقوم ثقة ال أنإذ العادة  ،قي صور االئتمان

أن اخلصم جند  عقديف إطار  هغري ان .احلالية واملستقبلية دون أن متتد إىل الغري
نظرا ملا تتوفر عليه من  ،يبسط ثقته على كل املوقعني على الورقة التجارية بنكال

ت جتعل استيفاء الدين    .فيها أمرا أكيدا الثابتضما
وبناء على ما سبق ذكره، تنحصر إشكالية املوضوع جمال البحث يف 

كذا الطبيعة القانونية اليت التساؤل بداية حول مفهوم عقد اخلصم وأمهيته ؟ و 
  يكتسيها عقد اخلصم ؟

  مفهوم عقد اخلصم: األولاملبحث 
يتسىن يل حتليل عقد اخلصم على حنو دقيق فانه يلزم بداية الوقوف  حىت

لنسبة ) املطلب األول(على مفهوم عقد اخلصم  مث التطرق إىل أمهيته سواء 
لنسبة للعميل    ).املطلب الثاين(للبنك أو 

  تعريف عقد اخلصم: األولاملطلب 
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الفرع (أتطرق يف هذا املطلب لتعريف عقد اخلصم من الناحية الفقهية 
  ).الفرع الثاين(مث لتعريفه من الناحية التشريعية ) األول

  التعريف الفقهي لعقد اخلصم: األولالفرع 
فيما  أكتفي بسرد أمهها لقد وردت تعريفات فقهية عديدة لعقد اخلصم

  :يلي
اتفاق : "على أنه) Rives Lange( الفرنسي الفقيه د عرفهلق

أو  ،أو سند قابل للتداول ،يعجل به البنك لصاحب اخلصم قيمة ورقة جتارية
حىت استيفاء قيمة  ،مبلغ يتناسب مع املدة املتبقية هخمصوما من أخر،جمرد حق 

ينقل طالب  أنوذلك يف مقابل  .احلق عند حلول اجل الورقة أو السند أو احلق
وان يضمن له وفاءه عند حلول  ،اخلصم إىل البنك هذا احلق على سبيل التمليك

  .1"األجل
عقد، ينقل : " على أنه)  J.Van Ryn ( البلجيكي  وعرفه الفقيه

ن يعجل له  به حامل ورقة جتارية ملكية هذه الورقة إىل البنك الذي يلتزم 
ريخ االستحقاق، على قيمتها، بعد خصم ما ميثل فائدة املبلغ ح يتعهد  أنىت 

  .2"احلامل برد القيمة االمسية للورقة إذا مل تدفع عند موعد استحقاقها
اتفاق : "نهأعبد احلميد الشواريب عقد اخلصم على  فقيه املصريال هوعرف

ن يدفع قيمة صك قابل للتداول قبل ميعاد استحقاقه إىل  يتعهد مبقتضاه البنك 
بنقل ملكية الصك إىل البنك مع التزامه برد  األخريام هذا املستفيد مقابل قي
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وخيصم البنك مما يدفعه للمستفيد من  األصلي،قيمته االمسية إذا مل يدفعها املدين 
  .3"فضال عن العمولة اليت كانت مشروطة ،عملية اخلصم نسبة من مبلغ الصك

أنه من خالل التعريفات الفقهية السابقة، ميكن تعريف اخلصم على 
من  اقبل حلول موعد استحقاقه ورقة جتارية بنكيف تقدمي العميل لل عملية تتمثل

الفوائد والعموالت اليت يتقاضاها ، خمصوما منها  تها حاالاجل احلصول على قيم
  .القائم بينهما حسب االتفاق بنكال

  التعريف التشريعي لعقد اخلصم: الفرع الثاين
إلشارة إليهمل يعرف املشرع اجلزائري اخلصم،  عند تطرقه 4 وإمنا اكتفى 

لعدم تعريف املشرع ونظرا . 5ملختلف العمليات املصرفية يف قانون النقد والقرض
ا لتعريفات إىل بعض االرجوع اجلزائري لعملية اخلصم، فإنين أرى  اليت جاءت 

  .املقارنة التشريعات
قيام البنك  عملية ائتمان، تتمثل يف": على أنه6 فعرفه املشرع الفرنسي

ملوافقة على منح الزبون تسبيقا ماليا، خمصوما منه الفائدة  أو أي مؤسسة مالية 
والعمولة ومصاريف التحصيل، ويكون املبلغ املعجل مساو لقيمة احلق الثابت 

  ."يف الورقة التجارية املظهرة من العميل لصاحل البنك
ن اتفاق يتعهد : " على انه7 املشرع املصري هعرفو     البنك مبقتضاه 

مقابل نقل ملكيته إىل  ،يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول إىل املستفيد
مع التزام املستفيد برد القيمة االمسية إىل البنك إذا مل يدفعها املدين  ،البنك

  ". األصلي
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عقد تلتزم مبقتضاه : " على انه8 عرفته مدونة التجارة املغربية كما
ن تد  أوراقمبلغ  ،مقابل تفويته هلا األوان،فع للحامل قبل املؤسسة البنكية 

ريخ  جتارية أو غريها من السندات القابلة للتداول اليت حيل اجل دفعها يف 
ا امللتزم  أنعلى  ،معني  ،للمؤسسة البنكية األصلييلتزم برد قيمتها إذا مل يف 

  ."مقابل عملية اخلصم فائدة وعمولة
ن عملية اخلصم الساب التعاريفانطالقا من  شمل قيام تقة ميكن القول 

قال للملكية ،مل حيل اجلها بعدللبنك العميل بتظهري ورقة جتارية  مقابل  ،تظهريا 
فيصبح  ،املستحق عن العملية اآلجرخيصم منها  أنمينحه البنك قيمتها بعد  أن

البنك على اثر ذلك صاحب احلق الثابت يف الورقة التجارية، والذي خيوله 
ريخ استحقاقها   .مطالبة املدين بقيمتها عند حلول 

نظري قيامه بعملية –البنك  أن السابقة التعريفات خالل من يظهر كما
يستحق أجرا يلتزم العميل الوفاء به، وهو يشمل عناصر ثالث هي  -اخلصم

  .الفائدة والعمولة ومصاريف التحصيل
الفائدة اليت يستحقها البنك عن املبلغ الذي يعجله للعميل فيتم  أما

 اإلمجايلحتديد سعرها طبقا التفاق الطرفني حبسب نسبة مئوية معينة من املبلغ 
للورقة التجارية، أي من القيمة االمسية للورقة وليس من املبلغ املدفوع للزبون عن 

ريخ اخلصم وميعاد است   .9 حقاق الورقة التجاريةالفرتة املمتدة ما بني 
وأما العمولة فهي مقابل عن اخلدمة اليت يؤديها البنك للعميل عند 

بتة حتسب على أساس قيمة الورقة 10قيامه بعملية اخلصم ، وتتكون من نسبة 
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التجارية املخصومة، وبواسطتها يضمن البنك حتقيق الربح خاصة إذا ما كان 
  .ميعاد االستحقاق قريبا
تحصيل تشمل بدورها جمموع النفقات اليت يتكبدها البنك ومصاريف ال

يف سبيل حتصيل قيمة الورقة التجارية املخصومة، مىت كانت هذه الورقة مستحقة 
الوفاء يف مكان أخر غري املكان الذي يوجد فيه البنك الذي قام بعملية اخلصم، 

حتمالية على ومن أجل حتديد قيمتها يضع البنك يف االعتبار تكلفة التحصيل اال
  .11ضوء مكان الوفاء وشروطه وخماطره

  أمهية عقد اخلصم: املطلب الثاين
لنسبة للعميل وهذا  لنسبة للبنك أو  لغة سواء  إن لعقد اخلصم أمهية 

  :ما سأتعرض له تباعا فيما يلي
لنسبة إىل البنك: الفرع األول   أمهية عقد اخلصم 

تعترب عملية اخلصم عملية جمزية للبنك إذا ما توافرت يف الورقة التجارية 
الثقة الكافية، فهي متثل للبنك حقال هاما من حقول االستثمار نظرا لقصر مدة 

عادة خصم الورقة  األوراقاستحقاق  ا تسمح له  التجارية من جهة وأل
رت احلاجة إىل آخرالتجارية لدى بنك   النقود قبل حلول بكل سهولة، إذا 

نية سيما وان البنك يتمتع بكل  ميعاد استحقاق الورقة املخصومة من جهة 
يف مواجهة سائر املوقعني عليها وفقا  12حقوق احلامل األخري للورقة التجارية

 .13القانون التجاري مألحكا
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كما يوفر اخلصم للبنك، مزا أخرى تتمثل يف استفادته من سعر فائدة 
ح جمزيةأعلى من    .14الفائدة املقررة للودائع مما يسمح له بتحقيق أر

ت قلما تتوافر يف  ا متنح البنك ضما هذا وتتميز عملية اخلصم، 
عمليات أخرى، فيطمئن إىل صحة االلتزام الثابت يف الورقة التجارية دون الرجوع 

اج عليه إىل العملية اليت أدت إىل حتريرها، ويستفيد من قاعدة عدم االحتج
  .15 بدفوع غري ظاهرة يف الورقة، ومن تضامن املوقعني عليها أمامه

لنسبة إىل العميل: الفرع الثاين   أمهية عقد اخلصم 
إىل املزا اليت يوفرها عقد اخلصم لفائدة البنك، فانه ميكن  إضافة

العميل من حتصيل مبالغها النقدية عاجال دون انتظار حلول ميعاد استحقاقها 
كان حباجة إىل مبالغ نقدية تلزمه ملواصلة نشاطه أو الوفاء بديونه احلالة، ومل   مىت

، ذلك أن كثريا  16يستطع تظهري الورقة التجارية بواسطة عالقات قانونية أخرى
ألجل، ولو يشرتط فيها  من املنتجات الصناعية والتجارية ال تباع نقدا وإمنا 

  .17هالتاجر السيولة النقدية لتقلصت جتارت
  الطبيعة القانونية لعقد اخلصم: املبحث الثاين

األوراق  خصم مليةحتديد الطبيعة القانونية لع الفقهاء حول اختلف
أن العملية يف طبيعتها مركبة من جزأين، ويرجع السبب يف ذلك إىل  التجارية،

لتايل خيتلف تكييفها  شكلها عقد فهي يف  ،ختالف اجلزء الذي ينظر إليهو
 بشكل عامال خيضع  آخر أسلو تتخذولكن يف تنفيذه  البنك وعميله،بني 

  .عقداليت خيضع هلا ال لألحكام



157 
 

ت اليت قيلت يف شأن طبيعة اخلصم  إمجالوعليه ميكن  خمتلف النظر
يف اجتاهات ثالث، فمنهم من ذهب إىل أنه بيع للحق الثابت يف الورقة التجارية 

) املطلب الثاين(قرضا بضمان الورقة التجارية  ومنهم من اعتربه ) املطلب األول(
قل للملكية  آخرونوذهب  وهذا ما سأتعرض ) املطلب الثالث(إىل أنه تظهري 

  :له بنوع من التفصيل فيما يلي
  لورقة التجاريةا للحق الثابت يف اخلصم بيع: املطلب األول

تعترب بيعا حلق  اخلصمعملية  أنإىل ، 18أنصار هذا االجتاهذهب 
لنتيجة حوالة حق مقابل الوفاء قبل حلول  ا  املستفيد يف الورقة التجارية، وأ

، مع العلم أن احلوالة يف هذه احلالة هي حوالة بعوض، الن العميل 19األجل
، فالبنك يشرتي من 20حيصل من البنك على قيمة احلق الثابت يف الورقة التجارية

رقة التجارية بثمن اقل من قيمته االمسية، وحييل العميل عميله حقه الثابت يف الو 
هذا احلق إىل البنك الذي يقوم بتحصيله من احملال عليه يف ميعاد االستحقاق، 

  .21على ان يكون للبنك الرجوع على العميل يف حالة عدم الوفاء من احملال عليه
ن العائد احملتمل من قيمة  أنصارويعلل  الورقة هذا االجتاه رأيهم، 

نه، 22البنك إىليعود  األسعارالتجارية يف حالة تغيري  يرتتب على عملية  و
اخلصم، انتقال ملكية الورقة التجارية من العميل إىل البنك، فيكون هلذا األخري 

، مما يرتتب آخربيعها لدى بنك  وإعادةاحلق يف التصرف يف الورقة املخصومة 
حلد  أنم، دون عليه حرية البنك يف حتديد سعر اخلص  للفائدة األقصىيتقيد 

  .23عليها املتفق
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غري أنه يؤخذ على هذا االجتاه أن قواعد البيع ال تنطبق على عملية 
البنك يتم عن  إىلاخلصم، ذلك أن نقل ملكية احلق الثابت يف الورقة التجارية 

نقل احلق يف احلوالة  إجراءاتوليس عن طريق احلوالة، كما وأن 24طريق التظهري 
ختتلف عنه يف التظهري، فاحلق الذي ينتقل بطريق التظهري أسرع وأوىف يف احلماية 
 من احلق الذي ينتقل بطريق حوالة احلق بفضل قاعديت تطهري الدفوع

ا قواعد الصرف25   .واستقالل التوقيعات اليت تتميز 
عليه، إال مىت فضال على أن احمليل ال يضمن يسار املدين إىل احملال 

وجد اتفاق خاص بذلك، بينما يكون العميل الذي طلب خصم الورقة التجارية 
لتايل فان من حق البنك  ضامنا الستيفاء البنك حقه من املدين بقيمة الورقة، و
يف هذه احلالة األخرية أن يرجع على املظهر ومجيع الضامنني املوقعني على الورقة، 

الوفاء بقيمة الورقة التجارية عند ميعاد  صلياأليف حالة ما رفض املدين 
  .26استحقاقها

  بضمان الورقة التجارية اخلصم قرض: الثاين طلبامل
التجارية  األوراقمن الفقهاء، إىل أن عملية خصم  آخرذهب جانب 

هي قرض من البنك للعميل، مببلغ من النقود يساوي قيمة الورقة التجارية، غري 
م اختلفوا حول األساس الذي مبوجبه يقدم العميل الورقة التجارية إىل البنك،  أ
فذهب بعضهم إىل القول أن العميل يظهر الورقة التجارية إىل البنك على أساس 

، حبيث ال يكتسب البنك إال حقوق الدائن الرهن ضما حلق البنك املقرض
ن، فيكون له احلق يف حيازة الورقة وحتصيل قيمتها يف موعد استحقاقها   .27املر
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إال انه يعاب على هذا الرأي أن عملية اخلصم تؤدي إىل نقل ملكية  
قال للملكية، يف  الورقة التجارية إىل البنك، فالتظهري الذي يتم به يعد تظهريا 

ن ملكية حني أ ن الرهن ، طبقا للقواعد العامة، يؤدي إىل متليك الدائن املر
  .28الشيء املرهون

لورقة التجارية املمنوحة  أنإىل  اآلخروذهب البعض  اخلصم مضمون 
للبنك على سبيل التمليك، وذلك تطبيقا ألحكام عقد القرض، وفقا للقواعد 

  .العامة
البنك للورقة التجارية كضمان  غري أنه يؤخذ على هذا الرأي أن حيازة

ريخ  ستخالص قيمتها عند  ملبلغ القرض الذي منحه لزبونه، ال تسمح له 
االستحقاق إال إذا امتنع الزبون عن إبراء ذمته من مبلغ القرض املمنوح له يف هذا 

، وبذلك فان الوصف املذكور ال ينطبق على حالة اخلصم اليت جتيز للبنك اإلطار
ريخ يستويف م أن بلغ الورقة التجارية املخصومة من املسحوب عليه عند 

االستحقاق وال ميكن للبنك واحلالة هذه الرجوع على العميل مببلغ الورقة 
ذا املبلغ   . 29التجارية، إال يف الفرضية اليت ميتنع فيها املسحوب عليه على الوفاء 

  للملكية قل تظهري اخلصم: الثالث املطلب
 هو التجارية األوراق خصم عملية أن ،30النظرية هذه أصحاب يعترب

ا قائمة عملية ا عن خترج ال بذا  الورقة، يف الثابت احلق مللكية قال تظهريا كو
ت احلقوق كافة للبنك ختول ره شروطه وحتكم ،إليه للمظهر املقررة والضما  وآ
 أن يكفي إذ التظهري، لسبب اعتبار أي اشرتاط دون ،31التجاري القانون قواعد



160 
 

 وفقا للملكية قال سليما، التظهري يكون وأن وموجودا، مشروعا السبب يكون
  .32القانون ألحكام

ا النظرية هذه على عيب أنه غري ، ضيقة أ ا أحيا  تستغرق ال كو
 تنتقل اليت حلاملها السندات على مثال تصدق ال فهي اخلصم، صور كل

 هنالك أن ذلك أخرى، أحيا وواسعة ،33لتظهري وليس لتسليم ملكيتها
 الورقة كإعطاء التجارية للورقة قل بتظهري تتم اخلصم غري كثرية عمليات

  .اسرتدادها شرط مع رهنها أو  لتحصيلها
  :خامتة

ن املشرع اجلزائري مل يعرف عقد خصم  لقد سبق أن أوضحت أعاله 
إلشارة إليه يف بعض  األوراق التجارية ومل حيدد طبيعته القانونية وإمنا اكتفى 
لرجوع إىل خمتلف اآلراء الفقهية  املواد املتفرقة من قانون النقد والقرض، غري أنه 

 من التجارية ما هو إال عملية  األوراقعقد خصم  أناليت قيلت فيه، أرى 
 أن يعدو ال وأن األمر التجارية، الورقة ملكية نقل على تنصب االئتمان عمليات

 إىل احلاجة دون التجاري القانون أحكام عليه تطبق للملكية، قال تظهريا يكون
  .ومشروعا موجودا مادام قرضا أو بيعا كان ان التظهري هذا سبب تبيان

 امشو اهل
1 J. Rives Lange et M. Contamine Raynaud, Droit Bancaire, Dalloz, 

6eme édition, 1995, p 468/469. 
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ٔفراد متيزي اجليين بني ا  -الوضعي دراسة مقارنة يف بني الفقه إالساليم والقانون -   جمهودات احلد من ا
كتورة ــــــة:  بقمل ا د داود رق   امعة تلمسان          / لكية احلقوق والعلوم السياسية   ٔمح

 :مقدمة
من  يف ظل إمكانية توقع اإلصابة ببعض األمراض الوراثية،لقد جناح العلماء 

حتقيق العديد من االكتشافات يف جمال مسؤولية اجلينات عن تلك اإلصابة، مثل 
دة هائلة يف ...السكري، وأمراض القلب إخل، وترافقت هذه االكتشافات مع ز

يهدف ، والذي 1عدد األشخاص الذين يلجؤون إىل إجراء حتري وراثي أي جيين
لفعل، أ حتماالت بوجه عام إما لتشخيص مرض وراثي موجود  و التنبؤ 

مراض حمددة يف املستقبل، بغرض االطمئنان على مستقبلهم الصحي   .اإلصابة 
بيد أن العديد من علماء اهلندسة الوراثية، قلقون من أن التطور السريع 
الذي تعرفه االختبارات اجلينية، يطرح عددا من اإلشكاالت األخالقية والقانونية، 

  . حلول مالئمةاليت لن تتوفر هلا بسهولة 
فاألفراد الذين خيضعون لالختبارات اجلينية، ليسوا وحدهم من يهمهم 
ب العمل احملتملون، وشركات التأمني، كلهم قد  االطالع على نتائجها، فأر

  .يرغبون يف احلصول على معلومات خبصوص البنية الوراثية لشخص بعينه
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التمييز بني األفراد بناء على ماذا لو مت : مما يستدعي طرح التساؤل التايل
أسس جينية؟ هل جيوز حرمان األشخاص من فرص التشغيل أو التأمني على 
ئهم ؟ وما هي  الصحة أو الزواج بناء على حصيلتهم اجلينية الذين تلقوها من آ

هودات املبذولة يف سبيل احلد من ذلك؟   ا
نة بني الفقه وهو ما سيتم اإلجابة عليه من خالل هذه الدراسة املقار 

  .اإلسالمي والقانون الوضعي
  مفهوم التمييز اجليين بني األفراد: املبحث األول

لقد أضحى تنبؤ اإلصابة ببعض األمراض الوراثية أو التشوهات اليت        
الطب التـنبؤي أو "قد تصيب اإلنسان، مسألة ممكنة بفـضل ما يـطلق عليه 

ة أو الوراثية، مما جنم عنه بروز بعض اجليني االختبارات، من خالل "التكهين
سلبيات التقدم العلمي والطيب، أمهها ظهور نوع جديد من التمييز، هو التمييز 
بني األشخاص بناء على أسس جينية، ويف جماالت متعددة،  مما يستدعي 

  ).املطلب الثاين(، مث حتديد أهم جماالته)املطلب األول(توضيح املقصود به
لتمييز اجليينامل: املطلب األول   )الوراثي(قصود 

املعلومات الوراثية خبصائص مميزة، ال تتوافر عادة يف األنواع األخرى تتميز 
ا تفصح عن الصفات الشخصية وامليول الفردية  من املعلومات الطبية، السيما وأ
للشخص، حتديد هويته ونسبه، كما ميكنها أن تفصح عن احلالة الصحية للفرد 



166 
 

، مما جيعلها ذات طبيعة أخالقية شائكة، وتشمل تلك 2 ومستقبالأو للغري حاال
  :اخلصائص اليت تعترب يف ذات الوقت سلبيات، ما يلي

لتايل  -   .أثرها للغري امتدادثريها املباشر على بقية أفراد األسرة، 
إلجناب -   .ثريها على األزواج وعلى القرارات املتعلقة 
ا  - لنسبة لألمراض اليت تظهر يف مرحلة الحقة من (إمكانية التنبؤ 

   .التأكد منها، من مث عدم حتمية نتائجه إمكانية، ويف الوقت نفسه عدم )احلياة
على أن أهم االعرتاضات األخالقية بشأن االطالع على املعلومات اجلينية 

املعين، بل وخلصوصية أفراد لألفراد، هي التهديد الذي ميثله ذلك خلصوصية الفرد 
  . التسبب يف ظهور مشكالت اجتماعية خطريةعائلته املقربني، ما من شأنه 

يتعلق األمر حبالة معاملة شخص بطريقة خمتلفة : تعريف التمييز اجليين - 1
وغري عادلة، بناء على اختالفات واقعية أو حمتملة يف احلصيلة اجلينية له، أي 

دة صفاته الوراثية، واليت  ميكن أن تتسبب يف ظهور عارض أو مرض أو حىت ز
، حيث ميكن استعمال املعلومات املتعلقة 3خطر اإلصابة لدى هذا الشخص

حلصيلة اجلينية للفرد من قبل البعض، لتربير املعاملة غري املتكافئة بني األفراد، 
متييزا،   فإذا مل يوجد سبب موضوعي لعدم التكافؤ يف املعاملة، فإنه يسمى حينها

كأن مينع عن بعض الفئات التأمني على املرض أو احلصول على وظائف 
  .4إخل...مناسبة
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ر : أنواع التمييز بناء على أسس جينية - 2 لنظر إىل اآل ينقسم التمييز 
 معلومات يقدم ال فالتحليل اجليين السلبية للتحاليل اجلينية، إىل فردي ومجاعي،

م عن بل فحسب األفراد عن   .5أيضا عائال
هو كل متييز قبل أي فرد بناء على اختالفات واقعية : التمييز الفردي -أ

فعندما يتقدم شخص ما للحصول على  أو حمتملة، بسبب احلصيلة الوراثية له،
مني على الصحة، قد تطلب شركة التأمني االطالع على تلك السجالت قبل 
اختاذ قرار بشأن منحه التأمني املطلوب، كما أن أصحاب العمل قد حيق هلم 
االطالع على السجالت الطبية لعماهلم، ونتيجة لذلك، فقد تؤثر نتائج 

  .تغطية التأمينية للشخص أو على فرصه يف التوّظفاالختبارات الوراثية على ال
ملوافقة على عمل اختبارات  ولذلك فاألشخاص الذين يتخذون القرارات 
جينية، جيب عليهم أن يضعوا يف اعتبارهم إمكانية أال تظل تلك النتائج طي 
م الصحية، بل كثري ممن عانوا من التمييز هم أفراد  الكتمان إذا أدرجت يف ملفا

حاء إكلينيكيا وال تظهر عليهم أِي من أعراض األمراض الوراثية املعروفة، ففي  أص
كثري من احلاالت، تعطي االختبارات الوراثية احتماالت غري مؤكدة وال تعطي 

  .6تنبؤات حمددة لقابلية اإلصابة مبرض بعينه
اجتاه األسرة، األقارب، العشرية، الساللة أو  :التمييز اجلماعي -ب
موعة السكانية اليت ينتمي إليها الشخص الذي أجرى اإلختبار اجليين، نظرا  ا

ثري )السوابق اجلينية العائلية(إلمكانية محلهم جينات مشرتكة  ، حيث لن يقتصر 
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يشارك أهله وأقاربه يف كثري  اإلنساناملعلومات اجلينية للفرد عليه وحسب، بل أن 
  .من جيناته، وكلما قربت درجة القرابة كلما كان التشارك يف اجلينات أكرب

ويزداد ذلك يف حال التزاوج بني األقارب، وبني أبناء الساللة الواحدة، 
  .احنصر التزاوج بينهما وخصوصا إذا

وهكذا وبتحليل ودراسة جينات شخص ما متكن من معرفة الكثري من 
  .  ملعلومات عن اآلخرين، الذين رمبا ال يرغبون بكشف تلك املعلوماتا

منع اجليش األمريكي أفراده من أصول إفريقية من  70ففي سنوات 
لطائرات، حني أظهرت التحاليل الوراثية هلم  بفقر  إصابتهم إمكانيةالتحليق 

  .7الدم، والذي حيتمل أن يفقد املصاب به الوعي على علو مرتفع
ُمنع أفراد وأعضاء أسر من التوظيف أو فقدوا التأمني على صحتهم،  فلقد

ت وراثية واضحة أو مفرتضة ضطرا السيما وأن نتائج  ،بناء على إصابتهم 
  .8االختبارات الوراثية ُتدرج عادة يف امللف الطيب للشخص املعين

  جماالت التمييز اجليين بني األفراد :املطلب الثاين
التمييز  ،احملتملة للتحري الوراثي من وجهة النظر األخالقيةتتضمن العواقب 

على أسس جينية، فاألشخاص املصابون خبلل جيين، قد مينع عنهم احلصول 
  .إخل..على التعليم أو الوظائف املناسبة، كما قد حيرمون من التأمني الصحي
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من مث يتخذ التمييز بناء على أسس جينية صورا متعددة، أمهها على 
  : الق ما سيتم توضيحهاإلط

لتمييز يف مفهوم اتفاقية منظمة العمل : جمال العمل والتشغيل -1 يقصد 
،  أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يكون من 1958لسنة  111الدولية رقم 

شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو املعاملة يف اإلستخدام أو 
  .9املهنة

ب العمل على تعيني وقد تظهر مشكلة التفرقة يف امل عاملة، حني حيرص أر
م مقاومون للمخاطر )يف مرحلة البحث عن العمل(األشخاص ، الذين ثبت أ

ب  لنسبة ألر الصحية املرتبطة مبواقع عملهم، دون غريهم من األفراد، ما يعد 
  .10العمل خيارا أرخص من جعل بيئة العمل أكثر أمنا للجميع

لسكري مستقبال، أو رفض ترقية من مث رفض تشغيل من حيتم ل إصابته 
عامل بسبب ضعفه اجليين اجتاه مرض ما، وبغض النظر عن كفاءته يف العمل، 
أو حىت اللجوء إىل تسرحيه، مما يطلق عليه الوصمة الوظيفية،كما قد يربز التمييز 

  . 11أثناء أداء الوظيفة كاألجر أو التعرض للمضايقة مثال أو حىت التسريح
املساواة يف "تقريرا حول  2007قدم املكتب الدويل للعمل سنة ولقد 

ت: العمل إىل املعلومات اليت مت مجعها من الدول  الستناد، والذي "رفع التحد
األعضاء، أكد فعال وجود حاالت للتمييز يف جمال التشغيل، حيث رفض يف 

ملانيا، نتيجة حتليل جيين أكد إصابة  2004سنة  تشغيل مدرسة بعقد دائم 
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كيد جلنة تكافؤ الفرص يف جمال  إلضافة إىل  أحد والديها مبرض اهلينتيجتون، 
ت املتحدة العمل يف ال ، أن شركة للسكك احلديدية  2001يف  األمريكيةوال

  .جينية الختباراتأخضعت عماهلا سرا 
، قرارا يقضي بدفع 2000كما أصدرت حمكمة هونغ كونغ يف سنة 

لفصام) 03(تعويض لثالث ئهم    .12أشخاص رفض تشغيلهم بسبب إصابة أ
لتحاليل اجلينية حيث ومع تزايد عدد من خيضعون ل: التأمني الصحي-2

يومًا بعد يوم، تزايدت أيضًا املخاوف من أن يتم استغالل هذه املعلومات من 
قبل شركات التأمني، يف التمييز ضد من يعانون من عيوب جينية تزيد من 
دة سعر وثيقة  ألمراض يف املستقبل، إما من خالل ز احتماالت إصابتهم 

مني    .مثل هؤالء األشخاص من األساسالتأمني بشكل مبالغ فيه، أو رفض 
م  من مث استبعاد هؤالء األشخاص من التأمني على صحتهم، وتصنيفهم 
م  رد أ مينية عالية،  لتايل اعتبارهم ذوو خطورة  حاملون جلينات خطرية، 
ءهم جينات ال دخل هلم فيها، من مت تضاؤل فرص التأمني الصحي  تلقوا من آ

حها من خالل  لنسبة إليهم، خاصة دة أر يف ظل رغبة هذه الشركات يف ز
حرمان األشخاص احلاملني جلينات مسببة خفض ما تنفقه على عمالئها، من مث 

  . 13ألمراض ذات تكلفة اقتصادية مرتفعة، من التأمني الصحي
لفعل، فقبل أكثر من مخسة عشر عاماً،  وهذه املخاوف ليست جديدة 

تقريرًا بعنوان " اجلينوم البشري"ؤولة عن مشروع أصدرت جمموعة العمل املس
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، خلصت فيه إىل أنه جيب أن يكون "املعلومات الوراثية والتأمني الصحي"
التأمني الصحي من حق اجلميع، وبغض النظر عما هو معروف عن حالتهم 

  .الصحية يف املاضي، احلاضر، أو املستقبل
حها من خالل خفض ما   دة أر لكن يف ظل رغبة شركات التأمني يف ز

ا يف  تنفقه على عمالئها، ويف ظل حاجة جهات العمل للحفاظ على استثمارا
مواردها البشرية، تزايدت الضغوط من قبل هاتني اجلهتني يف جعل املعلومات 

  .14الوراثية متوفرة هلما
حيث يتم قبول األشخاص من أعراق : إمكانية ولوج كربى اجلامعات -3

  .15وأجناس حمددة، دون غريهم
لشخص الذي يعاين من  االقرتانحيث يرفض : الوصمة االجتماعية -4

ألمراض مستقبال   . علل جينية، تزيد من احتماالت إصابته 
دى البعض بعزل من هم أدىن مرتبة من حيث املميزات اجلسمانية  فلقد 

إلجناب، بل وقد تفاقم الوضع يف عهد أملانيا والذهنية، حىت ال يسم ح هلم 
ملوت الرحيم لقتل كل من املرضى  النازية، حيث أنشئت معسكرات مسيت 
ء، وكان على األطباء إخطار السلطات  امليؤوس من شفاءهم واألفراد غري األسو

، واستخدمت "مبحاكم الصحة الوراثية"ذه احلاالت، وإحالتها إىل ما يسمى 
تمع ممن تعربهم أحط من اآلخرين، ليبقى ا دف تطهري ا لدولة سلطة القانون 

ء واألصحاء دون غريهم من الضعفاء واملرضى، حىت حيافظ  تمع لألقو هذا ا
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على قوته ونقاءه، انطالقا من مبدأ مفاده أن األقوى واألصلح جيب أن حيكم 
  .16ويسود

كملها من تلك هي سياسات النازية اليوجينية، واليت دة فئات   تضمنت إ
، وإجراء التجارب الطبية على األشخاص الذين "غري املرغوب فيهم"الناس

  .17يعتربون أدىن من الناحية الوراثية، على حنو قسري ومدعوم من قبل الدولة
وقد يتم تطبيق ضغوط اجتماعية أو سياسية على األفراد، الختاذ قرارات 

الوراثية؛ فالتزاوج بني من ميتلكون اجلينات املرغوبة  إجنابية على أساس املعطيات
سيتم تشجيعه، بينما قد يتم تثبيط التزاوج بني فردين ميتلكان صفات وراثية 

م شذوذ جيين قد ُيشجعن  طفال   –متنحية خطرية، كما أن النسوة احلوامل 
  .18على اإلجهاض -أو ُيكرهن

على احلصيلة  االعتماد حيث ميكن: جمال حرية التنقل بني الدول -5
الوراثية للشخص، بغية احلد من حرية التنقل بني الدول، كما ينص على ذلك 

  .19دولة أروبية 11املطبق يف  2007قانون دخول وإقامة األجانب لسنة 
ديدات : املبحث الثاين موقف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي من 

  .التمييز اجليين بني األفراد
ا ينبغي اليت والضوابط األسس أهم من الوراثية  االختباراتبشأن  مراعا
، واليت تعترب أساسا قانونيا حلظر 20اجلينية اخلصوصية يف حقهم احرتام لألفراد،

 أو اخلصوصية هذه انتهاك جيوز ال حبيث وراثية، اعتباراتالتمييز القائم على 
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ا تقدم يضر فيما استعماهلا  الشخصية التفاصيل عن صورة صاحبها، السيما وأ
  .لألفراد، بل ولبقية أفراد أسرته

) املطلب األول(مما يستدعي ضرورة البحث عن موقف الفقه اإلسالمي
ديدات التمييز الوراثي بني األفراد   ).املطلب الثاين(والقانون الوضعي من 

  احلكم الشرعي للتمييز اجليين بني األفراد: املطلب األول
الوراثة وأحباث اهلندسة الوراثية، واكتشاف أسرار  تعترب دراسة علم       

اجلينوم البشري، من أهم العوامل اليت تكشف عن عظمة اخلالق وإتقان اخللق، 
ت، ومبا جاء يف السنة النبوية من  وتعميق اإلميان مبا جاء يف القرآن الكرمي من آ

تَِنا ِيف اْآلفَا{:أحاديث، من حنو قوله تعاىل َ َ َهلُْم َسُنرِيِهْم آ ِق َوِيف أَنُفِسِهْم َحىتَّ يـَتَـبَـنيَّ
ٌت لِّْلُموِقِنَني {  :، وقوله عز وجل21}...أَنَُّه احلَْقُّ  َ َوِيف أَنُفِسُكْم * َوِيف اْألَْرِض آ

 .22}أََفَال تـُْبِصُرونَ 
كما أن تعد هذه الدراسات والبحوث من قبيل البحث العلمي والنظر 

الم، وأمر املسلم القادر حبسن استعمال ما خلق والتدبر، الذي حث عليه اإلس
َ ِجلََهنََّم َكِثريًا { :هللا له من مسع وبصر وعقل وقلب وتفكري، قال تعاىل َوَلَقْد َذرَْأ

َا َوَهلُْم آَذاٌن الَّ  َا َوَهلُْم أَْعُنيٌ الَّ يـُْبِصُروَن ِ َن اجلِْنِّ َواِإلنِس َهلُْم قـُُلوٌب الَّ يـَْفَقُهوَن ِ  مِّ
َا أُْولَِئَك َكاألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُْولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ      .23}َيْسَمُعوَن ِ

ت أحباث اهلندسة الوراثية واجلينوم البشري، بني  ولقد تنوعت أهداف وغا
منها ما هو  ما هو معلن عنه وما هو مغيب عنا ونسمع عنه من حني آلخر،
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 ،ل على تطويره واإلفادة منه، ومنها ما هو حمظورمشروع ينبغي تشجيعه والعم
دف إىل إنشاء بنوك للجينات،  ت السماوية، فاألحباث اليت  حرمته الد
تتضمن الشفرات اجلينية الوراثية لإلنسان، البد من خضوعها لضوابط علمية 
وأخالقية، حذرًا من اختالط األنساب، وحفاظًا على األسرار الشخصية، وال 

الشرعي، وال جيوز  جيوز أخذها أو إعطاؤها إال بعد موافقة صاحبها أو وليه
استعماهلا أو اإلفادة منها إال بعد إجراء تقييم طيب وشرعي مسبق تغلب فيه 

  .املصاحل على املفاسد
لعقل أو  لنفس أو  دف إىل اإلضرار  أما األحباث والتجارب اليت 
دف إىل متييز عنصر بشري على اآلخر، فهذه خترج عن  لنسل، واألحباث اليت 

 ً ا أحبا علمية، وتنتمي إىل أعمال الفساد يف األرض، وتعترب من البعث  كو
  .24الشيطاين الذي تتعني مقاومته وإنزال العقاب مبرتكبيه والتحذير من خماطره

من أجل ذلك، صدرت عن املنظمات اإلسالمية والطبية توصيات عديدة، 
ني البشر تدعو إىل مراعاة سرية املعلومات الوراثية الشخصية، ومنع أي متييز ب

قرار بشأن الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم على أساس الصفات الوراثية، منها 
ني(البشري جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورته احلادية ،حيث أن )ا

ض   19إىل  15خالل الفرتة من ) اململكة العربية السعودية(والعشرين مبدينة الر
بعد اطالعه على و  م،2013نوفمرب  22 –18هـ، املوافق 1435حمرم 

لتعاون مع  توصيات الندوة الفقهية الطبية اليت عقدها جممع الفقه اإلسالمي، 
لكويت حول الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم  املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية 
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هـ، 1434ربيع اآلخر  15إىل  13البشري، يف جدة خالل الفرتة املمتدة من 
يت2013فرباير 25- 23وافق امل لكل شخص احلق يف أن ..." :م، قرر ما 

يقرر ما إذا كان يرغب أو ال يرغب أن حياط علما بنتائج أي فحص وراثي أو 
لسرية الكاملة كافة التشخيصات اجلينية احملفوظة أو ...بعواقبه جيب أن حتاط 

االت املتعلقة املعدة ألغراض البحث أو ألي غرض آخر، وال تفشى إال يف احل
فشاء سره إىل أسرته  لسر يف املهن الطبية، وعلى الطبيب أخذ موافقة املريض 
ً مبرض خطري، فإذا مل يوافق املريض على ذلك فعلى الطبيب حماولة  إذا كان مصا

ملوافقة حرصًا على حياة اآلخرين من أسرته ال جيوز أن يُعرََّض أي  ...إقناعه 
ل التمييز بسبب صفاته الوراثية إذا كان الغرض شخص ألي شكل من أشكا

ته األساسية واملساس بكرامته   .25"النيل من حقوقه وحر
جمهودات احلد من احتماالت التمييز اجليين يف القانون : املطلب الثاين

  الوضعي
سعت العديد من الدول إىل تبين  سبل احلد من التمييز اجليين، تعزيز سبيل يف

احلظر الذي ينطبق على أوضاع خمتلفة من املعاملة سياسة منع وحظر ذلك، 
القائمة أو املستندة على عدد غري حمدود من الدوافع واألسس، منها املتعلقة 

مبدأ املساواة يعترب الركيزة األساسية للحقوق حلصيلة الوراثية للفرد، السيما وأن 
ت ا  .لعامةواحلر

قيمته،  من ختفض دونية بقيم اإلنسان معاملة يعين تعبري فالتمييز
يتعلق األمر بتمييز  مثالً، حيمل صفات وراثية غري مرغوب فيها  أنه إىل  استنادا
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الصفات واالختالفات بني األشخاص وجعل اخليارات بني الناس استنادا إىل 
لتايل فإن أساسه يتعارض مع التمييز هو يف  تلك الصفات الوراثية، 

 .26املساواة  مفهوم
ت وتعد للحد  تشريعات أقرت اليت الدول أوىل من األمريكية املتحدة الوال

 لسنة األمريكي الرئيس عن الصادر التنفيذي األمر حظر فلقد من التمييز،
 يف اجلينية املعلومات استخدام احتادية مصلحة أو دائرة أية ، على 2000
االت  يطلب أن جيوز ال فإنه األمر هذا ومبقتضى والرتقية، لتوظيف املتعلقة ا

 لتوظيفهم جينية،كشرط اختبارات إجراء عليهم يفرض أو االحتاديني املوظفني من
  .وظيفية مزا على حصوهلم أو

 من غريهم خضوع يفرضوا أو يطلبوا أن االحتاديني للموظفني جيوز ال كما
م مدى لتحديد جينية الختبارات املوظفني،  حظر وقد وظائفهم، إجناز على قدر

 قصد  احملفوظة اجلينية املعلومات استخدام االحتاديني املوظفني على أيضا األمر
م إىل يؤدي حنو على للموظفني، تصنيف إجراء  على للحصول التقدم من حرما

   .وظيفية وفرص مزا
 بسبب اخلارجية، الوظائف إحدى من أو الرتقية من احلرمان جيوز ال كما

 .27األمراض ببعض لإلصابة جيين استعداد وجود إىل يرجع
،  2003 اجليين الصادر التمييز لعدم االحتاديالقانون  أن إىل إلضافة

، من مث االستناد إىل 28مينية ألغراض جينية معلومات مجع أو إفشاء الذي جرم
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 على يقتصر القانون الذي الوراثية لغرض التأمني أو حىت التشغيل، االختبارات
 .29والعمل الصحي التأمني جمايل

أما املشرع الفرنسي فلقد تبىن تدابري تشريعية تعرب عن مقاربة مقيدة، ما 
املتعلق حبقوق املرضى ونوعية النظام  303-202يتجلى من خالل  القانون رقم 

بني الصحي، الذي استحدث املشرع الفرنسي مبوجبه، مبدأ عدم جواز التمييز 
من  13-16بناء على خصائصهم الوراثية، وذلك من خالل نص املادة  األفراد

  .  30القانون املدين
ال :" من قانون العمل على أنه 122/45بناء على ذلك نص يف املادة   

بسبب حالته ....جيوز استبعاد أي شخص من التقدم لشغل إحدى الوظائف
  .31"ة بشهادة طبيب العملالصحية، فيما عدا عدم القدرة الطبية الثابث

لتعيني، الفصل، املكافآت  إخل، ..من مث عدم جواز التمييز فيما يتعلق 
طبيا، حاال وليس يف  الثابتةالتمييز القائم على عدم القدرة الصحية  ستثناء

  .املستقبل، طاملا أن عدم القدرة احملتملة ال تؤثر على األداء احلايل للعمل
جيوز لصاحب العمل استبعاد املرتشحني للعمل من  واملبدأ العام أنه ال

التقدم للوظيفة، بناء على معايري وراثية، ذلك أن حظر التمييز بني املرتشحني 
للعمل جاء نتيجة ملبدأ الصلة بني املعلومات املطلوبة والكفاءة املهنية لشغل 

  .32منصب العمل املعروض
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ت، التمييز بناء من قانون  225كما أنه يعترب مبوجب نص املادة  العقو
على احلالة الصحية أو الصفات الوراثية، صورة من صور التمييز املعاقب عليه 

 . 33ألف أورو) 30(لسجن ملدة سنتني، وغرامة تقدر بثالثني
ومن جهته، ونظرا ألمهية مبدأ عدم التمييز بني األفراد يف احلفاظ على 

م ، نص املشرع اجلزائري من  من الدستور،  29خالل نص املادة حقوقهم وحر
ي متييز: "على أن   ...".كل املواطنني سواسية أمام القانون، وال ميكن التذرع 

املعدل واملتمم لقانون  01-14وهو ما أكده من خالل القانون 
ت ، اليت تعترب 1 مكرر 295 من نص املادة 01، مبقتضى الفقرة 34العقو

 أو اجلنس أساس على  يقوم تفضيل، أو تقييد أو استثناء أو تفرقة كل التمييز
 أو ويستهدف اإلعاقة، أو اإلثين أو القومي األصل أو النسب أو اللون أو العرق

ت اإلنسان حبقوق االعرتاف عرقلة أو تعطيل يستتبع  التمتع ، أو األساسية واحلر
   ".العامة احلياة ميادينكل   يف املساواة قدم على ممارستها أو ا

املتعلق بعالقات  11-90وجدت هذه املادة تطبيق هلا يف القانون وقد 
حيق للعمال : "منه على أنه 06/02، حيث نصت املادة 35العمل املعدل واملتمم

احلماية من أي متييز لشغل منصب عمل غري ...يف إطار عالقة العمل...
من ذات  17، كما نصت املادة "املنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم

طلة وعدمية األثر كل األحكام املنصوص عليها يف :" القانون على أنه تعد 
ا أن تؤدي إىل متييز اجلماعية أو  واالتفاقات االتفاقيات عقد العمل اليت من شأ

  ...".بني العمال وكيفما كان نوعه يف جمال الشغل واألجرة أو ظروف العمل
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من مث ال جيوز من حيث املبدأ رفض التشغيل على أساس احلالة الصحية 
عدم القدرة الطبية بشهادة طبيب العمل، يف  بثبوتللعامل، ما مل يتعلق األمر 

األحوال اليت يشرتط فيها القدرة الصحية، وفقا ألحكام تشريع العمل، وذلك ما 
، السالف الذكر 01-14القانون الفقرة الثانية من  3مكرر 295تؤكده املادة 

حلبس من ستة ) 03(أشهر إىل ثالث) 06(حيث يعاقب الشخص الطبيعي 
  .ج.ألف د 150ألف إىل  50من سنوات وبغرامة 

ج، .ألف د 750ألف إىل  150أما الشخص املعنوي، فيعاقب بغرامة من 
ت اليت تطبق على مسريه لعقو   .دون اإلخالل 

 عنصر يكون ما دائما والتوظيف التشغيل أن ذلك منطقي، االستثناء وهذا
 أو توظيف ميكن ال حيث الوظيفة، لشغل مطلوب الكفاءة اجلسدية والعقلية

 ما عادة لذا به، املنوطة الوظيفة أداء عن عقليا أو بدنيا عاجز شخص تشغيل
ئق تقدمي التشغيل أو التوظيف مسابقات يف يشرتط  اجلسدية الصحة تثبت و
 بعض هناك أن هيك ما، منصب لشغل واملتقدمني للمرتشحني والعقلية

  .األشخاص هؤالء عن لكشف بنفسها تتكفل من املؤسسات
 العمل يف حلق متعلق جاء االستثناء أن سبق، ما خالل يالحظ من إذا

 اليت اجلسدية للحالة لنظر لتمييز يسمح حيث عامة، وظيفة تقلد يف واحلق
 البدنية الصحة تشمل اجلسدية احلالة ألن حيث الشخص، عليها يكون

  .36للشخص الفيزيولوجية والبنية واإلعاقة، والعقلية،
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 : اخلامتة
إن تصنيف كل إنسان عند والدته حسب حصيلته اجلينية، ووجود فئة 

م متفوقون ومتميزون جينيا م، أ ، 37خاصة من األشخاص يفرتض منذ والد
ميكن أن يتسبب يف ظهور مشكالت اجتماعية خطرية، أمهها تشكيل جمتمع 

ا أدىن من غريها، فقد تصبح  اإلختيارات مثل تُقَيم فيه حياة بعض األفراد على أ
لنسبة لذوي  التعليم، معاشات التقاعد والوظائف، التأمني على املرض حمدودة 

، قد يرتبط الوصم "طبقة جينية دنيا"البنية الوراثية الضعيفة أو األدىن، مما خيلق 
من شأنه أن خيلق فجوة جينية بني 38فيها حبدوث بعض أنواع املخاطر اجلينية

  .39البشر
عديد من القوانني اليت وضعت حلماية األفراد ضد التمييز وبرغم وجود ال

اجليين، إال أن جمال االختبارات اجلينية يشهد تطورات متسارعة، كما أن تلك 
دة خطورة التمييز  القوانني ال تغطي مجيع احلاالت احملتملة، أضف إىل ذلك ز

  .بتكدس املعلومات، كما هو احلال يف البنوك احليوية
  :اهلوامش

سواء كان جنينا، أو طفال  -لفرد ما) اجلينية(فحص البنية الوراثية : " مت تعريف التحري الوراثي على أنه -1
ضجا لغا    ".حبثا عن أدلة تشري الحتمال كون هذا الفرد سيصاب بعيب أو مرض وراثي، أو سينقله - صغريا، أو 

الوراثية للوقوف على مدى وجود تشوهات أو أمراض  وبصورة أكثر دقة، ميكن تعريفه على أنه قراءة حملتوى املادة 
، 59وراثية، يراجع عبد الفتاح ادريس، الفحص اجليين يف نظر اإلسالم، جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد 

 .90ه، ص 1424السنة اخلامسة عشر، ربيع الثاين، 
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اهلندسة الوراثية واحلماية اجلنائية للحق يف اخلصوصية، دراسة مقارنة، دار النهضة / أشرف توفيق مشس الدين -2
 .52، ص 2006العربية، مصر، 

-3Emanuelle LEVESOUE et Denis AVAND, Discrimination genethique et 
Discrimination fondé sur le handicap- comparaison internationaldes 
differences approchesnormatives, HANDICAP , Revues de sciences 

humaine etsociales, n = T 05-106-2005, p 54. 
عبد العزيز السويلم، البنوك احليوية البحثية، ضوابطها األخالقية والشرعية، مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين حول  -4

لد الثا ه، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية  1431لث، القضا الطبية املعاصرة، ا
  .2295السعودية، ص 

 ديسمرب والقانون، الفقه جملة ، اجلنائي اإلثبات قواعد تطوير يف الوراثية اهلندسة دور ، عبد الرمحان خلفي -5
 . 14، ص الثاين العدد ، 2012

 . 2296عبد العزيز السويلم، املرجع السابق، ص  -6
-7 Emanuelle LEVESOUE et Denis AVAND, op, citp 56. 
 .2296عبد العزيز السويلم، املرجع السابق، ص  -  8
تطور محاية احلياة اخلاصة للعامل، رسالة ماجستري يف القانون، فرع حتوالت الدولة،كلية احلقوق / بيو خالف -9

 .63، ص 2011-2010السياسية، جامعة ورقلة، والعلوم 
النظام القانوين لألجنة الزائدة، املؤمتر الدويل الثاين للفقه اإلسالمي والقضا الطبية / ع، أوسكني وأ، عمراين- 10

هـ املوافق لسنة 1431ربيع اآلخر  27إىل  25املعاصرة، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية،  الفرتة من 
    .06و 05ململكة العربية السعودية، ص، ا2010

  .2296املرجع السابق، ص / يراجع عبد العزيز السويلم  -11
-12 Agence de Biomédecine /Étude Comparative de l’Encadrement 

Juridique International De La Procréation Médicalement Assistée, 
octobre 2008, http// : www.ABM.fr, p95 

   15أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص  -13
 .16أشرف توفيق مشس الدين، املرجع نفسه، ص  -14

-15Agence de Biomédecine /op, cit , p99.  
  .49املرجع السابق، ص / أشرف توفيق مشس الدين -16
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 ميكن اليت اجلينية املعلومات هي ما بنفسه يقرر أن يف املرء حق ا اجلينية اخلصوصية يف احلق تعريف ميكن -20
 التعريف هذا ومفاد نفسه، عن معرفتها يف هو يرغب اليت املعلومات هذه ماهية يقرر أن يف ، وحقه معرفتها للغري

 للغري كان إذا ما يقرر أن يف الفرد إرادة قوامه شخصي األول عنصرين، إىل يتحلل اجلينية اخلصوصية يف احلق أن
 فإن بنفسه، ذاعتها وقام رادته عنها اخلصوصية زالة الفرد قام إذا فإنه ولذلك معلوماته، على يطلع أن

  .له حمل ال يكون احلالة هذه يف اخلصوصية يف حلق التمسك
 أمدت اليت هي املدعية كانت إذا جسيما، خلصوصية املساس يعد ال نه األمريكي القضاء قضى لذلك وتطبيقا

  .العمل يف مساعديها إىل فشائها قام عنها، حساسة طبية مبعلومات طواعية العمل رب
ا تتصف احلق حمل املعلومات تكون أن فقوامه املوضوعي العنصر أما  دخل ال موضوعي أمر جينية، وهو بكو

 الدين شرف توفيق الوراثية، مشار لدى أشرف اهلندسة علوم إىل الصفة هذه حتديد ويرجع فيه، إلرادة الفرد
  .111 ص ، السابق ،املرجع

 .53سورة فصلت، اآلية  -21
ت، اآلية  22  .21-20سورة الذار
 .179سورة األعراف، اآلية  -23
ضيف جممع الفقه االسالمي، أالدكتور دمحم جرب األلفي، املسؤولية عن جتارب اهلندسة الوراثية،  - 24
 http://fiqh.islammessage.com 2014/07/30املوافق   1435/10/03ىف

لبصمة الوراثية /مشار لدى ماينو اجلياليل -25 ، دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية  -سة مقارنةدرا -االثباث 
 .446، ص 2015-2014احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

- 26Agence de Biomédecine /op, cit , p102. 
  1164 ص ، السابق املرجع ، الدين مشس توفيق أشرف -27
 .444املرجع السابق، ص /ماينو اجلياليل -28

- 29Emanuelle LEVESOUE et Denis AVAND, op, cit , p 60. 
- 30 La loi n°202-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 

et à la qualité du système de santé, article 16-13 dans le code civil 
disposant que : « nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison 
de ses caractéristiques génétiques». Agence de la biomédecine- 
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ولية يف جمال املشاركة السياسية   واقع الرقابة ا
ٔستاذة ايش : بقمل ا   هنال 

  - ملحقة مغنية -امعة تلمسان
  :مقدمة

تعد املشاركة السياسية من أهم املظاهر الرئيسية للنظام الدميقراطي و هي 
عبارة عن النشاط السياسي الذي يرمز إىل مسامهة املواطنني يف عملية صنع 
القرار احلكومي من خالل إسناد السلطة بوسائل دميقراطية تتمثل أساسا يف 

ت أحد أشكال املشاركة السي. االنتخاب اسية اليت تعّرب عن مدى فتعترب االنتخا
ا إحدى دعامات املواطنة و  تمع ونظامه السياسي، كما أ تطور أو ختلف ا
تمعات املعاصرة غري أن العملية االنتخابية يف الواقع قد يطغى  الدميقراطية يف ا

مما يؤثر على مصداقيتها من جهة عليها الطابع اإلداري و الصبغة السياسية 
 من جهة أخرى، لذا قامت خمتلف التشريعات الوطنية يشكك يف شفافيتهاو 

ت اإلدارية و السياسية و القضائية من  بتعزيز قوانينها االنتخابية مبختلف الضما
تأن  غري،نزاهة العملية االنتخابية أجل التأكيد على ال  قدالوطنية  الضما

تمع الدويل، إثبات جناح املواعيد االنتخابية خاصة أمام ا تكفي أحيا من أجل
ت  الدول جلأتلذلك  ت و هي الضما إىل نوع حديث نسبيا من الضما

ت   . الدولية اليت تتمثل أساسا يف الرقابة الدولية على االنتخا
من اجلدل يف اآلونة األخرية ما بني  قد حظي هذا املوضوع بقدر كبري 

لرقابة مؤيد ومعارض هلذا النوع من الرقابة الدولية و ماهي ، فماذا نقصد 
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لرقابة  مربرات كل اجتاه ؟ و كيف ميكن التوفيق بني عمل  اللجان اخلاصة 
  الدولية و عدم املساس بسيادة الدول اخلاضعة هلذه الرقابة ؟

  ماهية الرقابة الدولية: املبحث األول
دف  ت كان أساسا  تمع الدويل لفكرة مراقبة االنتخا إن تبين ا

ت حرة نزيهة، إذ أن تلك اليت ختللها العيوب اليت تنقص انتخا إجراءضمان 
تمع الدويل مبشروعيتها و من املعروف أن تطبيق . من مصداقيتها ال يعرتف ا

ال العلمي كان بداية من خالل قيام منظمة األمم املتحدة  هذه الفكرة يف ا
التقارير اليت إلشراف على العديد من العمليات االنتخابية يف العامل من خالل 

لرقابة الدولية على االنتخا ، فكانت وسيلة تعتمدها تترفقها البعثات اخلاصة 
األمم املتحدة يف سبيل حتقيق مبادئها املتمثلة يف ضمان حرية الرأي و التعبري و 

  .  1كفالة احرتام حق كل شخص يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة للدولة
  الرقابة الدوليةمفهوم : ولاملطلب األ

ا أصبحت  ت إّال أ رغم اجلدل القائم خبصوص الرقابة الدولية لالنتخا
من املسلمات اليت فرضتها العوملة و ما تقتضيه من إلغاء للحدود، و هو ما مل 
عتبار أن الرقابة  يعد معه ما حيدث داخل الدولة شأن داخلي فحسب خاصة 

على اإلطالق، تلتزم فقط بتقدمي شهادة الدولية حمايدة و غري منحازة سياسيا 
تمع  على مدى نزاهة العملية االنتخابية وفقا للنظام االنتخايب الذي أقره ا
السياسي الوطين طبقا لإلرادة الوطنية، و الذي يظل موضع احرتام أطراف 
ملراقبة الدولية، ويظل هذا االحرتام واجبا  العملية االنتخابية و األطراف القائمني 
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و ضرور مادام النظام االنتخايب ال يتعارض مع مبادئ و مواثيق حقوق اإلنسان 
من جهة، و ما دامت آليات النظام السياسي منفتحة و تسمح بتطويره حنو 

  .2األفضل من جهة أخرى
: قبل اخلوض يف ماهية الرقابة الدولية جيب التفريق بني مفهومني مها

و اإلشراف  Observationاملراقبة الدولية و مبعىن أدق املالحظة الدولية 
ت  ، فاألول هو األكثر شيوعا ويعين وجود Supervisionعلى االنتخا

جهات جهات حمايدة متثل منظمات دولية أو منظمات غري حكومية أو 
ت املختلفة و تالحظ  مجعيات جمتمع مدين دولية تقوم مبتابعة مراحل االنتخا
مدى االلتزام حبياد العملية االنتخابية خالل ممارسة هذه اإلجراءات حبيث ال 
يتجاوز دورها املالحظة و املتابعة و إصدار تقارير عن العملية االنتخابية ترصد 

ي خروقات أو جوانب تدليس أو عدم مدى دقتها و نزاهتها و من مث تشري إىل أ
ت فيكون عن . نزاهة أو تزوير أما النوع الثاين و هو اإلشراف على االنتخا

طريق جهات خارجية حكومية أو غري حكومية مشاركة يف تسيري عملية 
  .3االنتخاب يف أي مرحلة من مراحلها ومتتلك قدرة التأثري يف سريها

ا تلك العملية ميكن تعريف الرقابة الدولية على ا ت على أ النتخا
تمع الدويل على العملية الدميقراطية يف الدولة املعنية، بناءا  اهلادفة إىل اطالع ا
دف الوقوف على مدى اتفاق العملية االنتخابية  على طلب هذه األخرية و 

كما تعرف . 4مع املعايري الدولية للدميقراطية و مدى تعبريها عن إرادة الشعوب
ا تلك الطريقة الفّعالة يف مراقبة العملية االنتخابية و اليت مبوجبها أيض ا على أ

يتوىل املراقبون الدوليون مراقبة عملييت التصويت و الفرز يف مراكز انتخابية حمددة، 
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قلني بذلك نتائج حبثهم ضمن تقارير إىل  و تسجيل املعلومات األساسية حوهلا 
ت األساسية   .5مراكز مجع البيا

  :6فيؤسس االجتاه املؤيد دعمه هلا على عدة حجج أبرزها
ا : ضمان الشفافية و النزاهة السياسية- عتبار اجلهات املنوط 

عمليات اإلشراف و املراقبة تعترب طرفا حمايدا إىل حد كبري مما جيعلها مراقبا 
ة، موثوقا به من جانب خمتلف القوى السياسية املنخرطة يف العملية االنتخابي

لتايل بعث الثقة يف  بشكل حيول دون ارتكاب أي عمليات تزوير أو تالعب و 
دة قدرة الناخبني على  نفوس الناخبني، األمر الذي من شأنه أن يساهم يف ز

م السياسية دون خوفتال مة عن آرائهم وانتماءا   .عبري حبرية 
الرئيسية  كون الرقابة الدولية أحد املطالب: تلبية املطالب الشعبية-

للعديد من الشعوب اليت تغيب الثقة بينها و بني احلكومات القائمة عليها، إىل 
جانب عامل مهم أيضا يتمثل يف حدوث انشقاقات بني خمتلف التيارات 

  .السياسية يف الدول و بني القواعد الشعبية
لرؤية البعض بطالن العملية : مأسسة و تقنني العملية االنتخابية-
يف حالة عدم خضوعها للرقابة الدولية اليت جيب أن متتد يف نظرهم إىل  االنتخابية

ا إبطال عملية التصويت يف حالة ثبوت وقوع  حق التقدم بطعون من شأ
لعملية االنتخابية   .عمليات تزوير ما يساهم يف توطيد الثقة 
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أما على املستوى الدويل فإن الرقابة الدولية على العملية االنتخابية 
ت، و اعتبار املسألة تسا هم يف إشراك الرأي العام الدويل يف مراقبة االنتخا

كمله وهو  تمع الدويل  م ا الدميقراطية و حقوق اإلنسان من املسائل اليت 
تمع الدويل و احمللي يف نزاهة العملية ا دة ثقة كل من ا ألمر الذي يساهم يف ز

  .7هااالنتخابية و سالمة اهليئات اليت تفرز 
لنسبة لالجتاه املعارض فيستند على املربرات التالية   :8أما 

إذ يرى هذا االجتاه أن الرقابة الدولية تعد : التدخل يف الشؤون الداخلية-
ا لوحدها و أن ضلوع أي  لشأن الداخلي للدول وحىت يعترب خاصا  مساسا 

ا اصارخ خالجهة دولية فيه يعد تد   .يف شؤو
حيث ترتبط الرقابة الدولية يف بعض : شروطية املسبقةامل الرهان على-

ا، األمر الذي  األحيان بشروط مسبقة تضعها اجلهات املسؤولة على القيام 
اعتربه هذا االجتاه مبثابة فرض شروط و أوامر على الدول ما ميثل انتهاكا ملبدأ 

  .السيادة الوطنية
نطوي هذه األخرية حبيث ت: ضفاء شرعية سلطوية تنافسية على احلكما -

ا جمرد إجراءات  ت و إعالم حر وانفتاح قوي للمعارضة غري أ على انتخا
شكلية و ال تتضمن يف حقيقة األمر على أي تغيريات سياسية انتقالية  أو 

  .دميقراطية
لرقابة الدولية: املطلب الثاين   :تطور العمل 
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تعترب فكرة الرقابة الدولية فكرة حديثة نسبيا، حيث ظهرت أول مرة يف 
جمها ملساعدة الشعوب املستعمرة على االستقالل،  إطار األمم املتحدة ضمن بر

 1970فأخذت به عندما أشرفت على استفتاء قّرر فيه شعب البحرين عام 
بة األمم املتحدة ألول لضم اجلزيرة، مث مراق اإليرانيةاالستقالل و رفض االدعاءات 

ت دميقراطية جرت يف هاييت سنة  و عادت األمم املتحدة يف . 1990انتخا
ت يف جنوب إفريقيا خشية تزويرها  1992عام  لرتسل بعثة للرقابة على االنتخا

لرقابة على  من قبل النظام العنصري احلاكم، مث قامت بعثة أخرى لألمم املتحدة 
مبيا و تنظيم انتقال السلطة ألبناء اإلقليم بعيدا عن هيمنة جنوب  االستفتاء يف 

نشاء جهاز خاص . 9إفريقيا و توالت البعثات حيث قامت املنظمة الدولية 
ت وضمان  ت ومساعدة الدول الراغبة يف الرقابة على االنتخا ملراقبة االنتخا

دورها يف  فاكتسبت بذلك خربة كبرية و أخذ. نزاهتها و عدالتها و مصداقيتها
التبلور من خالل قيامها حبملة واسعة يف إفريقيا طوال فرتة التسعينات من القرن 
العشرين بعد انتهاء احلرب الباردة و بداية بروز حركة إنشاء نظم دميقراطية حمل 
نظم احلزب الواحد و النظم االنقالبية إىل جانب إشراف األمم املتحدة على 

ت يف العديد من امل ناطق اليت شهدت نزاعات مسلحة يف إطار ما االنتخا
من بينها إقليم كسفوا،  Peace buildingيعرف بعملية بناء السالم 

، سرياليون   ... البوسنة و اهلرسك، ليبري
ألمم املتحدة ال ينحصر فقط  ت اخلاص  و دور جهاز مراقبة االنتخا

لدول اليت تطلب يف هذا الشكل إذ يتخذ أشكاال أخرى من تقدمي املساعدات ل
ت أوهلا  ربع طرق على األقل يف االنتخا ذلك، فقد شاركت األمم املتحدة 
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اتنظيم العملية االنتخابية جبميع جوانبها و  نيا إشراف األمم املتحدة إجراءا  ،
ت عن طريق اختيار ممثل خاص لألمني العام ليشهد بصالحية  على االنتخا

لثا تويل تنظيم العملية االنتخابية  جوانب حامسة معينة يف العملية االنتخابية و 
ملراقبة والتحقق من مدى نزاهة  جهاز وطين و الطلب من األمم املتحدة التكفل 

ة عناصر من أجل مباشرة دالعملية االنتخابية، و يف مجيع األحوال جيب توفر عّ 
  . الدولة املعنيةتلقي طلب رمسي من  -: األمم املتحدة هلاته املهام و هي كما يلي

  . وجود دعم عام عريض ملشاركة األمم املتحدة -
  .وجود وقت مسبق كاف للمشاركة الشاملة من جانب األمم املتحدة -
  .وجود بعد دويل واضح يف احلالة -
اجلمعية العامة أو جملس (اختاذ قرار اجيايب من إحدى هيئات األمم املتحدة  -

  ). األمن
ت يتعني على املقر الرئيسي قبل االطالع بدور الرقا بة يف أي انتخا

لألمم املتحدة النظر بدقة يف مجلة من األمور من بينها مدى وجود حالة 
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان و مدى اعتبار نطاق املساعدة مالئم، 
إلضافة إىل النظر يف إمكانية كون مشاركة األمم املتحدة تعد تشجيعا على 

و أخريا مدى التزام احلكومة و  ،يف عملية متصدعة وزائفة الثقة بدون مربر
سيني بوضع نصيحة األمم املتحدة حمل تنفيذ   . 10الفاعلني السياسيني الر

ا مل تعد  ت أ ما جتدر اإلشارة إليه حول الرقابة الدولية على االنتخا
ا، إمنا صارت بعض القوى الدولية كذلك  تم قصرا على األمم املتحدة ومنظما



191 
 

ت املتحدة األمريكية حيث أنشأت واشنطن معهد  ذا املوضوع و أبرزها الوال
واشنطن للدميقراطية ختصص يف صياغة قوانني االنتخاب و تدريب األخصائيني 

و كان اهلدف . و إرسال فرق بكل اللوازم للمسامهة يف إنشاء النظم الدميقراطية
لديكتاتورية اإلفريقية بعد أن أرغمت هو محاية التجربة الدميقراطية من النظم ا

واشنطن هذه النظم على قبول التجربة الدميقراطية و اشرتطت هذا القبول حىت 
  .11تستمر املعونة األمريكية هلا

ال فقد جاء الحقا للدور  لنسبة لدور االحتاد األورويب يف هذا ا
اإلشراف  األمريكي غري أنه أضحى ميتلك خربة واسعة فيما خيص الرقابة و

ت حيث أرسل ما يفوق  اته املهام يف  200الدويل على االنتخا بعثة للقيام 
ا و اليت متكنه من  العديد من البلدان إضافة إىل اإلمكانيات الكبرية اليت يتمتع 

إىل جانب دور الربملان األورويب الذي يرسل وفودا  ،أداء دوره الرقايب كما جيب
ت العملية االنتخابية و تسجيل املالحظات و  برملانية لالطالع على سري جمر

و فيما خيص . غالبا ما تستفيد من تقارير و جهود املنظمات احلقوقية احمللية
لغة يف هذا  مهية  املنظمات الدولية غري احلكومية فأصبحت هي األخرى تتمتع 

قراطي، املعهد الدويل الدمي: الشأن خاصة بعد ارتفاع أعدادها مؤخرا و أبرزها
و بعض املنظمات التابعة لالحتاد األورويب، االحتاد  الكونفدراليةاحتاد الدول 

سة الرئيس  ة بر السويسري و مركز كارتر حلقوق اإلنسان و استبعاد املعا
األمريكي األسبق جيمي كارتر و املؤسسة الوطنية الدميقراطية للشؤون الدولية 

سة وزيرة اخلارجية األمريكية ال   . سابقة مادلني أولربايتبر
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إلضافة إىل هذه اجلهات تساهم العديد من املنظمات األخرى سواء 
يفاد  لرقابة الدولية على العملية االنتخابية  اإلقليمية أو العاملية يف القيام 
جمموعة املراقبني الدوليني اخلاضعني جلهات رمسية خمتلفة كمنظمة الوحدة اإلفريقية 

  .12العربيةو جامعة الدول 
  أنواع الرقابة الدولية: لثثااملطلب ال

  :ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من الرقابة الدولية هي
  : الرقابة الدولية املفروضة  . أ

ا ذلك النوع الذي تفرضه األمم املتحدة أو القوى الدولية الكربى على  نقصد 
ت و يكون هذا األمر بتفويض من اجلمعية العامة لألمم ،الدول موضع االنتخا

ت إذ حتل  لتنظيم الشامل لالنتخا املتحدة أو جملس األمن حبيث يتم االهتمام 
من  ابتداءاملنظمة الدولية حمل السلطة الوطنية يف كافة جوانب العملية االنتخابية 

النتائج وتلقي إعداد القوائم االنتخابية و إىل غاية فرز األصوات و إعالن 
يت هذا النوع من الرقابة. الشكاوي عادة يف احلاالت اليت تشهد الدولة فيها  و 

ت  ن االنتخا يار نظامها السياسي، حبيث ال يوجد ضامن يف هذه احلالة  ا
در احلدوث و يقتصر  ستسري وفقا للقواعد الدولية املقبولة غري أنه يف الواقع 

يار شاملو غياب للنظام حبيث يكون هناك على حاالت الدول اليت تع اين من ا
  .خماوف شديدة على املسار االنتخايب و عدم نزاهته يف هذه الدولة

  :الرقابة الدولية املطلوبة  . ب
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ا، ب يت مبوجب طلب تقدمه الدولة املعنية ذا عين ذلك النوع من الرقابة الذي 
 املسار االنتخايب لتأكيد نزاهتهمفاده طلب تقدمي مساعدة أو مراقبة للعملية أو 

دف عملية الرقابة يف هذه احلالة إىل التدقيق الشامل و التام  و مصداقيته، إذ 
لتسجيل يف القوائم االنتخابية إىل  للعملية االنتخابية يف مجيع مراحلها بداية 
 حني اإلعالن عن النتائج املنبثقة عن العملية االنتخايب، حيث تقوم فرق الرقابة

ت مبراقبة سري العملية االنتخابية للتأكد من شرعيتها  الدولية على االنتخا
ت الدميقراطيةو    .13نزاهتها ومدى تطابقها مع املعايري الدولية لالنتخا

ت  . ت   : اإلشراف الدويل على االنتخا
هو أمر خمتلف عن الرقابة الدولية على العملية االنتخابية، حيث يكلف ممثل 

ت أو األمني العام ل ألمم املتحدة مبهمة اإلشراف على خمتلف مراحل االنتخا
االستفتاءات والشهادة بنزاهتها و مصداقيتها عن عدمه، و يطبق عادة هذا 
ت يف البلدان املنتقلة من وضع  الشكل من اإلشراف الدويل على االنتخا

  .االستعمار إىل االستقالل
  عمل اللجان الدولية: املبحث الثاين

ت هو دعم العملية  ن اهلدف من الرقابة الدولية على االنتخا ال شك 
حتها للمجتمع الدويل إمكانية متابعة  الدميقراطية يف خمتلف الدول عن طريق إ
ا عن طريق اللجان الدولية  ما حيدث داخل الدول األخرى دون املساس بسياد

الرقابة، على رأسها منظمة  املبعوثة من طرف اهليئات الدولية املسؤولة عن عملية
األمم املتحدة ممثلة يف مركز حقوق اإلنسان و إدارة األمم املتحدة خلدمات دعم 



194 
 

التنمية و التنظيم اإلداري، و االحتاد األورويب ممثال يف منظمة األمن و التعاون 
األورويب و مكتب املؤسسات الدميقراطية و حقوق اإلنسان، إضافة إىل جهات 

  .. من أمهها مركز كارتر و املعهد األمريكي حلقوق اإلنسان رقابية أخرى
  مهام جلان الرقابة الدولية :املطلب األول

ختالف  ت  ختتلف املهام املوكلة للقائمني على الرقابة الدولية لالنتخا
  :مراحل العملية االنتخابية

  ): التحضريية(املرحلة السابقة لالقرتاع   . أ
ا متابعة االستعدادات التحضريية للعملية تم مبحورين رئيسيني أوهلم

نيهما مالحظة سري احلملة االنتخابية حيث يتمثل دور اللجان . االنتخابية و 
الدولية املعنية أوال يف التأكد من مدى احرتام املعايري الدولية املتعلقة بتحديد 

إىل متييع الدوائر االنتخابية و تكريس مبدأ املساواة بني الناخبني بشكل ال يؤدي 
م، و لذا جيب متكني املراقبني من املعلومات اليت تساعدهم يف أداء هاته  أصوا

  :املهام من خالل مطابقة الوضع السائد مع املعايري الدولية املتعارف عليها
أي احرتام املساواة النسبية بني عدد الناخبني : معيار الثقل االنتخايب -

  .قسيم العادل للدوائر االنتخابيةيف كل دائرة انتخابية من خالل الت
خب بصوت مساو لباقي : معيار تكافؤ الفرص - حبيث ال يتمتع كل 

  .أصوات الناخبني يف الدوائر االنتخابية األخرى
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يكون ذلك عن طريق : معيار عدم التمييز يف رسم الدوائر االنتخابية -
ومة تدعمهم أو عدم منح أي مزا غري منصفة ملرشحني معينني سواء كانت احلك

  .طائفي ضد أي حزب أو مجاعة أو فئة على أساس ديين أو عرقي أو
من املهم أن تكون الدوائر االنتخابية : معيار الرتابط أو االندماج -

دسيا من شكل الدائرة أو املربع منسجمة و مرتابطة فيما بينها حبيث تقرتب هن
  .14جيب أن تكون متصلة اتصاال جغرافياو 

بعثات املراقبة مبالحظة مراكز االقرتاع و مدى مالءمتها من نيا تقوم 
النتخاب، و من حيث كيفية  حيث توفرها على الوسائل الضرورية اخلاصة 
توزيعها و التأكد من عدم وجود قيود يف مواجهة املتنافسني مع توفري احلماية 

د اإلعالمية الالزمة هلم على أن يوفر الوقت الكايف للحمالت االنتخابية و اجلهو 
من جهة أخرى يقوم املراقبون الدوليون برصد تصرفات اإلدارة القائمة . العامة

على تسيري العملية االنتخابية داخل الدولة اخلاضعة للرقابة من حيث متتعها 
ملوضوعية و االستقاللية و احلياد والفعالية من خالل النظر يف كيفية تعيني 

ا و قيمة املكافئات املتحصل األعضاء اإلداريني ومستوى امل ؤهالت اليت ميتلكو
عتبارها الوسيلة الفعالة اليت . عليها كما يقومون برصد عمل وسائل اإلعالم 

تلعب دورا مهما و اجيابيا يف تطوير العملية االنتخابية إذ تقوم بدور مهم يف 
من متكني  لذا تتأكد بعثات الرقابة الدولية. 15تسيري وتدبري االختيارات الشعبية

كافة املرشحني و األحزاب املتنافسة من استغالل هذه الوسيلة خالل احلملة 
االنتخابية، على أن جيسد ذلك يف إطار اإلنصاف، و يقوم املراقبون مبتابعة 
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الوسائل اإلعالمية الوطنية و احمللية و خمتلف الربامج السياسية وبرامج التوعية مع 
  .16ايف اإلعالمي جلميع األحزاب دون متييزالتأكيد على احرتام الوقت الك

  : مرحلة االقرتاع  . ب
التفاصيل اخلاصة بعملية على ينصب اهتمام البعثات الدولية يوم االقرتاع 

االنتخاب انطالقا من بطاقات التصويت و تصاميم الصناديق إىل معازل االقرتاع 
إلضافة إىل  لوكالة،  النظر يف كافة و كذا طريقة التصويت العادية والتصويت 

لناخبني ذوي االحتياجات اخلاصة و االهتمام مبدى احرتام  اإلجراءات اخلاصة 
التوقيت احملدد لعملية االقرتاع و التأكد من عدم ممارسة أي ضغط أو متييز اجتاه 
الناخبني مع اإلشارة لعدم تدخل هيئات املراقبة يف عملية التصويت إّال بطلب 

هلذه الطلبات تكون وفقا حلاالت معينة، و جيب   من السلطات و االستجابة
. 17كذلك إبالغ السلطات املركزية يف حالة وجود أي مشاكل تشكل خطر

كما جيب اإلشارة إىل امتداد عمل هذه اجلهات الدولية لكل ما يدور خارج 
و االستفسار من املقرتعني عما الحظوه من أمور خالل  تلك املراكز كالبحث

م صوا ت و كذا مراقبة كيفية تعامل قوات األمن مع  إدالئهم  يف االنتخا
املقرتعني، حبيث تعترب البنية اخلارجية ملراكز االقرتاع بصفة عامة والعملية 

  .18االنتخابية بصفة خاصة
  : مرحلة الفرز  . ت

لدى انطالق عملية تقوم البعثات الدولية بتسجيل النتائج اليت أسفرت 
ات املعدة هلذا الغرض من قبل املراقبني و اليت عنها عملية الفرز يف االستمار 

ت املتمثلة يف اسم املراقب القائم بتقدمي : 19حتتوي على جمموعة من البيا
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األصوات  - العدد اإلمجايل لألصوات املعرب عنها - توقيت إعداد التقرير -التقرير
هلا املرشحون  التقييم الشخصي للمراقب حول نزاهة عملية الفرو من -اليت 

  .عدمها
حيث على املراقبني احلرص على تطبيق مبدأ علنية الفرز، كما يتوجب عليهم 
القيام بعملية احتساب مجيع البطاقات االنتخابية اليت صدرت و اليت مل تصدر و 
التالفة بطريقة منتظمة إىل جانب عّد األصوات والتحقق منها و اإلبالغ عن 

ئق الرمسية آ لو حة إمكانية إعادة عملية النتائج مع االحتفاظ  منة و نزيهة مع إ
  .الفرز و العد يف حالة وجود أي شكوك حوهلا

  : املرحلة النهائية  . ث
انتهاء عمليات التصويت و الفرز و إعالن النتائج، يتم تقييم العملية 
االنتخابية برمتها و مدى احرتامها للقواعد و املعايري الدولية للنزاهة و الشفافية 

ت و مدى تعبريها عن اإلرادة العامة للشعب، حيث تقوم اللجنة يف االنتخا
رى، وذلك بعد تلقيها  عداد تقرير يوضح تقييمها للمسار االنتخايب ا الدولية 
خمتلف الشكاوى من األحزاب السياسية و املعارضة و الناخبني ذوي املصلحة و 

ت ثريها على نتائج االنتخا غري أنه من الضروري . التحقق من مدى تربيرها و
إصدار بيان أويل مؤقت ومشروط يستند على املعلومات املتاحة أمام اللجان 
الدولية من أجل االستفادة من االهتمام اإلعالمي دون خماطبة املراقبني لوسائل 
اإلعالم بشأن تقييم العملية االنتخابية و احلكم بدميقراطيتها من عدمه إّال بعد 

ى تفويض إلصدار التقرير من قبل مقر األمم املتحدة أو التشاور و احلصول عل
  .ممثل خاص لألمني العام أو قيادة اللجان
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ن طبيعة عمل الرقابة الدولية يطغى الطابع اإلداري  أخريا ميكننا القول 
إلضافة إىل أن نتائج أعمال هؤالء املراقبني يتم حتريرها ضمن تقارير  السياسي 

وخبصوص التقارير فعادة ما تتضمن .لطابع السياسيوفق إجراءات تتسم كذلك 
إىل جانب املالحظات و التجاوزات املرتكبة، بعض التوصيات اجتاه الدولة 
ت دميقراطية مستقبال، و ال  اخلاضعة للرقابة من أجل العمل على توفري انتخا
ينم عن هذه التقارير أي التزام يفرض على الدولة، ما يؤكد إضفاء الصبغة 

تال   . سياسية على مسألة الرقابة الدولية على االنتخا
ت: ينثااملطلب ال   ضوابط عمل اللجان الدولية ملراقبة االنتخا

  :ضمان مبدأ احلياد. أ
ت عدم حتيزها ألي جهة نقصد بعثات الرقابة الدولية على ا النتخا

. رشحنياملعارضة أو األحزاب املشاركة أو امل منافس سواء كانت احلكومة أوأو 
ت اليت تلتزم و  يقوم املوقف احليادي للمراقبني الدوليني على جمموعة من الضما

ا   :من بينها 20فرق الرقابة التمسك 
ت إّال إذا كانت - أنه ال ميكن ألي كان االنضمام إىل فرق االنتخا

ت و استخالص  مصاحله الشخصية ال تتضارب مع مصلحة مراقبة االنتخا
  .ع العملية االنتخابية بدقة و جتردالنتائج حول طاب

حضر قبول أي دعم مايل أو سياسي من احلكومة اخلاضعة للرقابة و -
  .من أي جهة أخرى مع ضرورة إعالن بعثة الرقابة على املصادر املمولة هلا
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ا و ضمان الدولة املستضيفة حلرية ف- تقاريرها رق الرقابة عند إصدار بيا
ا من دون أي تدخ إلضافة إىل ضمان عدم تدخل و توصيا ل يف عملها، 

سواهم   انتقاء املراقبني املنفردين أوالسلطات احلكومية أو األمنية أو االنتخابية يف
ت أو سعيها إىل احلد من عدد املراقبني   .من أعضاء البعثة الدولية لرقابة االنتخا

ضمان عدم ممارسة أي سلطة حكومية لضغوط على أي مواطن حملي -
ختاذ أي إجراء ضده و ذلك احرتاما  أو دد  بع لبعثة الرقابة، وأن ال  أجنيب 

ال   .للمبادئ الدولية املعتمدة يف هذا ا
وجوب قيام املراقبني الدوليني بتقييم املعلومات بكل موضوعية و جترد و -

لوقت الكايف لتحديد طابع العملية االنتخابية يف الدو  لة ضرورة متتع فرق الرقابة 
  .املعنية بشكل مستقل و حيادي

لقوانني الوطنية و املعايري الدولية ا - حرتام القواعد القانونية اخلاصة 
ت النتخا   .حلقوق اإلنسان ذات الصلة 

حظر املشاركة يف االجتماعات أو التظاهرات االنتخابية أو التحريض -
ت عليها و كذلك حظر أي توزيع لنشرات أو برامج أو املشاركة  يف الدعا

  .االنتخابية
  ضمان مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول. ب

ت نوعا من أنواع التدخل  تعترب فكرة الرقابة الدولية على االنتخا
لسيادة الوطنية حسب  السياسي، و هي بذلك تعد مساسا واضحا و جليا 
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القرارات الصادرة عن  اآلراء املعارضة هلاته الفكرة خاصة إذا أخذ بعني االعتبار
اجلمعية العامة التابعة هلا واليت تؤكد و تكرس مبدأ عدم جواز التدخل يف الشؤون 
ا يف نفس الوقت قد شاركت يف  الداخلية للدول مهما كان نوع التدخل غري أ

ت   .21العديد من عمليات رصد ومالحظة االنتخا
تمع  من املعروف أن فكرة السيادة املطلقة ظلت تسيطر على واقع ا

الدويل لفرتة طويلة غري أن ظهور بعض املفاهيم اجلديدة كمبدأ التضامن الدويل و 
عامل التقدم العلمي و االقتصادي إىل جانب العوملة، خّفف من حّدة هذه 
الفكرة بوضعها أمام مستجدات دولية حديثة كالقضاء الدويل و االهتمامات 

سألة احلفاظ على حقوق اإلنسان و محاية اإلنسانية الكربى اليت يف مقدمتها م
كل ذلك ساهم يف استبدال فكرة .. األقليات و حق الشعوب يف تقرير مصريها

السيادة املطلقة بفكرة السيادة النسبية حيث رّسخت هذه األخرية على جمموعة 
  . من احلدود و الضوابط املعينة

ت حقيقية ود ورية يشكل من جهة أخرى و مبا أن موضوع تنظيم انتخا
دف محاية حقوق و مصاحل الشعوب، فإن  عنصرا جوهر للمجهودات املبذولة 
عملية الرقابة الدولية عليها ما هي إّال تعزيز للدميقراطية وضمان حلق األفراد يف 

لذا أكّد القرار الصادر عن . األمم املتحدة اختيار نظامهم السياسي و حكامهم
على وجوب  137/ 46حتت رقم  1991سنة  اجلمعية العامة لألمم املتحدة

وضع نقطة مركزية لضمان اتساق معاجلة طلبات املساعدة االنتخابية إذ نص 
  : على جمموعة من احلقوق من بينها
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احلق يف املشاركة يف احلكم إّما مباشرة أو عن طريق ممثلني خيتارون  -
  .حبرية

ادة من اخلدمات حق الوصول على قدم املساواة بني املواطنني لالستف -
  السلطة حيث يعرب عن هذه احلقوق والعامة و إرادة الشعب هي األساس يف 

ت صادقة، نزيهة، دورية، عن طريق   اإلرادات من خالل إجراء انتخا
  .االقرتاع العام السري

يف إطار هذا السياق قامت منظمة األمم املتحدة متمثلة يف اجلمعية  
ان إىل كتابة تقرير عن كيفية دعم األمم املتحدة العامة بدعوة جلنة حقوق اإلنس

لسيادة الوطنية للدولة املعنية  للعمليات االنتخابية دون أن يشكل ذلك مساسا 
ت   122.جراء االنتخا

  :خامتة
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول مل عدم القول أن مبدأ  ميكنأخريا 

ت التوفيق بني عمل اللجان إذ مت  يعد حاجزا للعمل الرقايب على مسألة االنتخا
لرقابة الدولية و عدم املساس بسيادة الدول اخلاضعة هلذه الرقابة2  اخلاصة 

بفضل إرساء فكرة السيادة النسبية اليت تدعم فكرة التعاون الدويل يف إطار الرقي 
ألنظمة الدميقراطية و إقرار احلقوق السياسية لألفراد و كذا من خالل احرتام 

و االقتصادي والثقايف مع التأكيد على  الدول يف اختيار نظامها السياسي رغبة
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عتبار تقاريرها ال  ثري العمل الرقايب على العملية االنتخابية بشكل مباشر  عدم 
لطابع اإللزامي  .تتصف 

 قائمة اهلوامش:
على أن حق   1991يف عام  137/46قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم : على ذلكمن القرارات املؤكدة 1                                                           
كل شخص يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة لبلده يعترب عامال جوهر لتمتع اجلميع فعليا بعدد من حقوق 

ت األساسية، مبا يف ذلك احلقوق السياسية، االقتصادية، الثقاف إلضافة إىل قرار األمم . يةاإلنسان األخرى و احلر
ت الدورية و النزيهة رقم  ، و القرار املتبىن من طرف جلنة حقوق 1989لسنة  51املتحدة يف تعزيز فعالية االنتخا

الذي يؤكد  1997لسنة  118/52يف املفابل قرار اجلمعية لألمم املتحدة رقم  1995لسنة  185/50اإلنسان 
  .ولة و عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدولعلى احرتام مبدأ السيادة لكل د

ت، ضمان النزاهة أم انتهاك السيادة، مركز القدس للدراسات 2 حازم قشوع، الرقابة الدولية على االنتخا
 2005السياسية، عمان، األردن، جوان 

ت و السيادة3  2012اهرة، مارس خماوف حقيقية أو حجج واهية، الق... علي مهام سرحان، الرقابة على االنتخا
 swissinfo.ch: على املوقع اإللكرتوين

ت يف الدول العربية 4 ت يف –خدجية عرفة دمحم، الدميقراطية و الرقابة الدولية على االنتخا يف الدميقراطية و االنتخا
   373، ص2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، -الدول العربية

فيت و غ5 ت، املعهد الدميقراطي الوطين للشؤون مليسا إستوك و نيل  لني كوان، الفرز السريع و مراقبة االنتخا
 2002الدولية، لبنان، 

ء6 ت الرقابة الدولية على االستحقاقات االنتخابية يف الدول العربية، املركز اإلقليمي أمحد زكر  الباسوسي، حتد
 2013، القاهرة، نوفمرب RCSS اإلسرتاتيجيةللدراسات 

7Ali Essaoui, How to monitor elections, Arab Association for parliamentary 
studies, AAPS, 2005, p6  

ء  8الباسوسي، املرجع السابق أمحد زكر
ت9 جدل غري حمسوم، جملة الوطن اإللكرتونية، بدون مكان .. دمحم ابراهيم منصور، الرقابة الدولية على االنتخا

 www.elwatannews.com:على املوقع اإللكرتوين .2014النشر، أبريل
ت، يف دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسان، سلسلة 10 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مراقبة االنتخا

 2001، األمم املتحدة، 7التدريب املهين، رقم 
ت، رؤية من مصر، ي11 ، مقالة على املوقع 2005ونيو عبد هللا األشعل، ضوابط الرقابة الدولية على االنتخا

 www.alarabiya.net:اإلخباري الرمسي للعربية
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 249سليمان الغويل، مرجع سابق، ص12

 37713خدجية عرفة دمحم، املرجع السابق، ص
14Maurice Duverger, Instructions politiques et Droit Constitutionnel, PUF, 
Collection Thémis, France,  1980, p119  

ت السودان أبريل 15 ت و التوقعات– 2010خالد عبد هللا أمحد درار، انتخا ، مركز الشاهد للبحوث - التحد
 10، ص2010و الدراسات اإلعالمية، لندن، اململكة املتحدة، 

ء بن صغري، احلمالت االنتخابية مفهومها وسائلها و أساليبها، الطبعة األوىل، دار اخللدونية للنشر و 16 زكر
 36، ص2004يع، اجلزائر، التوز 

التقرير النهائي جلمعية املساعدة القانونية  حلقوق اإلنسان، الرقابة االنتخابية و نزاهة احلكم، على الرابط 17
 watch.htm-ionelection/elect-www.achrla.org/general/rep: اإللكرتوين

ت، اجلمعية العربية للدراسات الربملانية، القاهرة، الطبعة األوىل،  ، 2005علي الصاوي، كيف تراقب االنتخا
 8518ص

19Ali Aissaoui, How To monitor elections, op. cit, p63 
20Declaration of principles for international election observation and code of 
consult election observes, commemorated October 27, 2005 at the United 
Nation, New York 

 20و املصادق عليه بـ 17/12/1991الصادر يف  46/139نقصد بذلك جمموعة من القرارات أبرزها رقم 21
م التدخل احرتام السيادة الوطنية و عد: "...صوت ممتنع و جاء يف نصه 13صوت معارض و  40صوت مقابل 

 47/138إىل جانب القرارين رقم ..." تقع على احلكومات يف الشؤون الداخلية للدول يف العمليات االنتخابية
 .1993ديسمرب  20املؤرخ يف  48/131و رقم  18/12/1992املؤرخ يف 

ت، مذكرة 22  ،2011ماجستري، جامعة ورقلة، عطية صفاء، فعالية اللجان الدولية يف مراقبة االنتخا
  41/4222ص
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L’assurance aérienne 
un moyen de payer la responsabilité   du 

transporteur aérien 
Mr : KHARCHI  Omar  Maamar  

Enseignant à l’Université  Dr. MOULAY Tahar . SAIDA  - ALGERIE 

Introduction : 
L'assurance aérienne présente un outil pour réduire les 

incidences financières des conséquences extrêmement néfastes pour 
l'avion et aussi les accidents d'aviation causés aux passagers, 
bagages, et les marchandises qui sont sous le commandement du 
transporteur aérien. 

Cette situation va empirer quand on s'engage dans une 
activité aérienne qui exige de gros investissements financiers 
compte tenue de la valeur des avions et son matériels et aussi les 
salaires des travailleurs et de les former, ce qui rend la charge 
financière supportée par le transporteur aérien grave, quand une 
catastrophe frappe la perte d’une avion et répondre à la 
compensation pour ce qui ont eu leur services arienne ou leurs 
héritiers, ou pour les personnes qui ont subi des dommages sur la 
surface de la terre2. 

Pour ces raisons, l’assurance aérienne a vu le jour à cause 
du développement connue dans la technologie et l'industrie 
aéronautique. Ce qui a minimisé le nombre des catastrophes 
aériennes d’une part, et d’autre part limités la responsabilité du 
transporteur aérien ou l’exploiteur d’avion sur le champ national et 
international3. 

Plan du travail :  
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I. Rappel historique sur le droit du transport aérien:  

1-La convention de Varsovie de 1929  
2- La convention de Montréal de 1999  

II. Aperçu sur l’assurance aérienne en Algérie : 
III. L’importance de l'assurance de responsabilité du 

transporteur aérien :  
IV. L’Assurance comme moyen de payer la 

responsabilité du transporteur : 
V.      Les limites d’assurance de responsabilité du 

transporteur aérien : 
1- Les plafonds de garantie dans le cadre de la 

convention de Varsovie 1929: 
2- L’évolution des montants de la garantie : 

VI. Le concept de l'assurance obligatoire : 
 

I. Rappel historique sur le droit du transport 
aérien:  

Le droit aérien est une des composantes du droit du 
transport : il englobe les normes juridiques de la navigation 
aérienne et en régit l’organisation dans toutes ses dimensions 
(aérodromes, routes aériennes, personnel de navigation). Il définit le 
statut juridique de l’aéronef et les règles relatives à son milieu 
naturel, l’air. Enfin, il traite de la responsabilité des dommages 
causés aux tiers par les aéronefs4. 

Lors du développement du transport aérien, dans les années 
1920, les Etats ont ressenti le besoin d’en modifier les règles de 
fonctionnement, sur le plan international, sous forme d’un certain 
nombre de règles mutuellement adoptées entre eux et acceptées de 
façon consensuelle. Ces règles ont constitué, au fil des ans, le droit 
du transport, international et national. 

1- La convention de Varsovie de 1929  
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La première fois ou l’avion été  utilisée  dans le plan 

commerciale, il y’avais juste l'assurance maritime et terrestre, et 
après la naissance du première convention international aérienne à 
Paris 1919, cette convention n’as pas traitée la question 
d’assurance, mais elle a signalée pour le faire dans le future, parce 
qu’elle a traité l’ensemble des règles qui stipule l'obligation de 
chaque avion qui détient un certificat de navigation et permission 
spécial pour l’équipage, et aussi la mise en place de la commission 
internationale de navigation aérienne (C.I.N.A)5. Dix ans après, 
l’apparition d’une convention internationale spécialisée dans le 
transport aérien à Varsovie 1929, . Elle constitue l’une des 
principales sources de droit aérien privé : elle règle les rapports 
entre les transporteurs et leurs passagers et s’applique à tout 
transport international de personnes, bagages ou marchandises, 
effectué par aéronef contre rémunération. Elle est connue pour 
établir la responsabilité de principe du transporteur : celui-ci est 
responsable de plein droit des dommages causés pendant la phase 
aérienne, aux personnes et aux biens transportés, sauf s’ils ne sont 
pas enregistrés. Elle aussi n’a pas mentionné la notion d’assurance 
aérienne mais on peut le comprendre quand elle a régit la 
responsabilité du transporteur aérien 

Protocol LAHEY lui aussi a juste donner des recommandation 
pour  les Etats contractants de mettre en place des systèmes pour 
assurer le respect de l'indemnisation établie conformément à la 
Convention de Varsovie 19296. 

Apres il y’avais la convention de Chicago 1944 qui est venue à 
la place du convention de Paris, dans une première lecture ça se voit 
que cette convention n’a aucun lien avec l’assurance aériennes, 
mais il faut reconnaître que cette convention a créé une organisme 
international spécialiser dans l’aviation civil international, et aussi 
établie des règles concernant l’immatriculation des aéronefs et des 
procédures à suivre quand il s’agit d’une catastrophe aérienne, ce 
qui a facilité l’unions des règles d’assurance aérienne et développer 
son marché. 
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Il faut reconnaitre aussi les efforts pris par le BUREAU 

VERITAS7  et son importance pour les navires et la navigation 
maritime et qui a élargi son domaine aussi pour les aéronefs et la 
navigation aérienne, du fait qu’il a publié un premier registre pour 
les aéronefs immatriculer en 1923 et qui a mis aussi des annexes ( 
tableaux) qui contiens des caractéristiques techniques pour les 
avions civil appartenant aux Etats signataire de la convention de 
PARIS 1919 , et après, il a commencé à publier un registre chaque 
année sur ce domaine depuis 1963 (Registre Aéronautique) et avec 
trois langues Française, Anglaise et Italienne. 

L'insuffisance de la convention de Varsovie de 1929 qui réglait 
les responsabilités des transporteurs aériens en cas de décès ou 
blessure et de ses révisions ultérieures, a mis en évidence la 
nécessité de moderniser et unifier ce régime de responsabilité. 

En mai 1999, un accord a été négocié entre les États 
contractants de l'OACI (Organisation de l'aviation civile 
internationale) qui modernise le régime de la convention de 
Varsovie afin de le refondre en un instrument juridique unique 
offrant un niveau d'indemnisation approprié en cas de dommages 
causés aux passagers lors de transports aériens internationaux. 

2- La convention de Montréal de 1999 : 
La nouvelle convention de Montréal de 19998  établit un cadre 

juridique uniforme pour régir la responsabilité des compagnies 
aériennes en cas de dommages causés aux passagers, aux bagages et 
aux marchandises lors de voyages internationaux. 

Le nouvel accord établit un nouveau cadre juridique global, 
dont les plus importants apports sont les suivants9: 

 adoption du principe de responsabilité civile illimitée du 
transporteur aérien en cas de dommages corporels articulé en deux 
niveaux: 
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-un premier niveau instaurant un régime de responsabilité 
objective de plein droit du transporteur jusqu'à hauteur de 
100 000 DTS (droits de tirage spéciaux définis par le fonds 
monétaire international, soit environ 135 000 euros); 
-au-delà de ce montant, un second niveau de responsabilité 
basé sur la faute présumée du transporteur dont ce dernier 
ne peut s'exonérer qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune 
faute (la preuve est à sa charge); 

 reconnaissance du principe de versement de paiements anticipés 
d'allocations de premier secours, en cas de dommages corporels 
afin que les victimes ou leurs ayant-droit puissent faire face à leurs 
besoins économiques immédiats; 

 possibilité pour le passager victime ou ses ayants-droit de se 
pourvoir devant les tribunaux de sa résidence principale; 

 augmentation des limites de responsabilité du transporteur en cas de 
retard, ainsi qu'en cas de dommages causés aux bagages (retard, 
perte ou détérioration); 

 modernisation des documents relatifs au transport (billets et lettres 
de transport aérien électroniques); 

 clarification des règles portant sur le régime de responsabilité 
respective du transporteur contractuel et du transporteur de fait; 

 institution généralisée au plan mondial de l'obligation 
d'assurance des transporteurs aériens; 

 introduction d'une clause dite régionale, permettant aux 
organisations d'intégration économique, telles que l'Union 
européenne, d'adhérer à la nouvelle convention. 

II. Aperçu sur l’assurance aérienne en Algérie : 
De nos jours, l’assurance aérienne figure parmi les assurances 

obligatoires en Algérie10. Cette obligation s’impose à tous 
transports aériens, effectués par des appareils civils, elle s’impose 
aussi aux aéroclubs, aux exploitants d’aérodromes et d’aéronefs, 
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aux hélistations et hélisurfaces, aux avis surfaces, ainsi qu’aux 
bandes d’envol occasionnelles.  

Le marché de l’assurance dépend du comportement des  
individus face aux risques. Si l’homme n’était exposé à aucun 
risque, l’assurance n’aurait pas de raison d’être. Mais non 
seulement l’homme n’est pas resté confiné dans sa chambre et s’est 
déplacé sur la terre, sur les mers et les océans, mais il a finalement 
réalisé le rêve d’lcare, ce qui n’a pas échappé aux Lloyd’s que en 
1911 créèrent la première assurance  pour garantir des avions. 

L’assurance aérienne, ou encore l’assurance d’aviation, est 
donc née au XXe siècle, bien après l’assurance maritime, dont 
l’ancêtre remonte au Moyen Age et l’assurance terrestre admise à 
partir du XVIIe siècle. Son existence indéniable n’est toutefois pas 
venue troubler la classification binaire classique entre assurances 
maritimes et assurance terrestres. 

La littérature assurantielle professionnelle est plutôt 
discrète quant à l’assurance aérienne11. Ainsi, une recherche sur le 
Cdrom d’un spécialiste de l’assurance avec pour mots-clés 
«  aérien, aviation, avion » n’a abouti qu’à une cinquantaine de 
réponses, beaucoup moins après avoir éliminé la conjugaison du 
verbe «  avoir ». au final, le concept n’apparait quasiment qu’en 
négatif au travers de formules comme « sauf pour les transports 
aériens », « à l’exclusion du corps des véhicules 
aériens »,  «  exclusion des  dommages survenus du fait des 
manifestations aériennes ou des exercices aériens préparatoires »… 

Cette retenue est certainement liée à l’aspect international 
de la matière, car non seulement le  fondement de la responsabilité 
civil est international, mais encore, les montants et capitaux en jeu 
exigent le recours à une mutualisation des risques à l’échelon 
international tant en assurance qu’en réassurance. 

Pour l’Algérie, dès l'indépendance, il avait été 
indispensable d'adapter la législation en vigueur aux réalités 
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nouvelles et de prévoir les conditions d'immatriculation et de 
propriété des aéronefs algériens12 puis les conditions de circulation 
et de survol du territoire national13, le statut du personnel 
navigant14, les dispositions pénales infractions aux règles sur 
l'immatriculation et la définition de aéronefs15, et le statut juridique 
des aéronefs. 

Les règles concernant les services aériens16, demandaient à 
leur tour à être précisées sur le plan algérien.  

Le 25 février 1664, l'Assemblée nationale a ratifié 
l'adhésion de l'Algérie. 
- à la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative au 
transport aérien international; 
- à l'accord relatif au transit des services aériens internationaux 
signé à Chicago le 7 décembre1944; 
- à la convention de Rome du 7 octobre 1952 relative aux 
dommages causés au tiers à la surface par les aéronefs. 

Cette adhésion justifie amplement la nécessité d'inclure 
leurs dispositions essentielles dans le texte de base relatif aux 
services aériens. Et aussi l’Algérie appartient en outre, à 
l'organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.) depuis 
avril 1963. 

L’ordonnance N° 03-10 du 13 aout 2003 modifiant et 
complétant la loi N° 98-06 du 27 juillet 1998 relative aux règles 
général de l’aviation civil. 

La Loi n° 06-04 du 20 février 2006 modifiant et complétant 
l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances 
 

 
 
III. L’importance de l'assurance de responsabilité 

du transporteur aérien :  
L'assurance présente une garantie supplémentaire pour le 

voyageur et aussi une sécurité financière pour le transporteur 
aérien.  
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En Août 1962, la Conférence internationale de droit 

comparé - Hambourg en Allemagne - a confirmé l'assurance 
obligatoire de responsabilité du transporteur aérien. Cette 
conférence a eu des débats et discutions animées sur l'assurance 
obligatoire ce qui a divisé les participants entre partisans et 
adversaires. 

Parmi les adversaires de cette assurance qui ont argumentés 
que : 

- la personne blessée est un étranger qui n'est pas d'accord 
d'avance aux risques aériennes, en plus la liberté de la navigation 
aérienne à des fins commerciales est limitée pour ne pas lui subir 
des dommages que ce soit à lui ou à ses biens sur la surface17, 
tandis que le passager est associé avec le transporteur aérien selon 
le contrat du transport . 

-La hausse des taux d'assurance conduisent à 
l’augmentation des tarifs de billet.  

Tandis que Les partisans de cette assurance comme  
l’Algérie qui a exigé l'assurance obligatoire de responsabilité du 
transporteur aérien dans l'article 96 de la loi 64-166 relative aux 
services aériens, et aussi l'assurance obligatoire de responsabilité 
pour les dommages causés aux tiers sur terre, et il faut aussi que les 
institutions de services aériens du transport public assure la 
responsabilité pour les dommages causer aux personnes transporter.  

IV. L’Assurance comme moyen de payer la 
responsabilité du transporteur : 

Vu le développements technologique accélérés, les moyens 
et méthodes qui cause des dommages sont multiples et effrayant, ce 
qui a obligé le législateur algérien a développé les méthodes de 
compensation, et de trouver une nouvelle base pour la 
responsabilité pour être en mesure de faire face à cette évolution, et 
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les risques d’aéronefs qui conduisent à l'ampleur en cas d'une 
catastrophe aérienne. 

D'autre part, la présence des moyens et des mécanismes 
spéciaux de compensation pour assurer l'équité et l'émergence de la 
notion d'assurance était en faveur du transporteur, qui se trouve en 
face d’une personne pincer qui n’a pas d'argent, ce qui a obligé le 
législateur algérien de régir l’assurance aérienne qu’elle n’est pas 
différente à d'autres types d'assurances ( maritimes, terrestre), 
puisqu’elle comprend l'assurance sur le véhicule et l'assurance des 
marchandises et l'assurance de la responsabilité civile. 

Le législateur algérien a régit l’assurance des marchandises 
transportées par voie aérienne dans l'article 16118  et qui suit de 
l'ordonnance 95-07 relative aux assurances. Cette assurance a élargi 
sur le marché et son système a inclut d’autres compensation aux 
dommages de: perturbation, bruit et percer l’avion des barrières 
sonores.   

Il faut reconnaitre que l’ordonnance n° 95-07 relative aux 
assurances a confirmé ce qui a été dit dans la loi n° 80-07 daté de 
09 Août 1980 relative aux assurances pour rendre l'assurance  
obligatoire dans l'article 196/1 sur le fait que "tout transporteur 
aérien est tenu de s’assurer auprès d’une société d’assurance agréée 
en Algérie pour sa responsabilité civile à l’égard des personnes et 
marchandises transportées et autre   ."  

L’article 171 du nouveau code de l’aviation civile n° 98-06 
« tout exploitant d’aéronefs qui assure en Algérie un ou plusieurs 
services aérien énumérés dans la présente loi ou qui survole le 
territoire algérien, qu’il soit immatriculé en Algérie ou à l’étranger, 
doit souscrire une assurance couvrant ses responsabilités. » 

En ce qui concerne le contrôle de cette assurance, elle est 
soumis directement auprès du ministre des Finances, agissant par la 
structure charger de l'assurance, en cas de non-respect de ses 
obligations par le transporteur aérien, il sera puni d’une amende de 
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5.000 à 10.000 DA conformément à l'article 199 de l’ordonnance 
95-07 relative aux assurances. Cette attestation d’assurance doit être 
présentée à chaque réquisition effectuée par des agents de 
l’autorités chargée de l'aviation civile ou de la force publique 
conformément à l'article 17319  de la loi 98-06 relative à l'aviation 
civile. 

L’assurance obligatoire est devenue inévitable au niveau 
international vue la convention de Montréal 1999, quand elle a 
imposée l’assurance à l’Etat du transporteur aérien, et l’Etat de 
destination a le droit de vérifiée cette attestation d’assurance . 

V. Les limites d’assurance de responsabilité du 
transporteur aérien : 

l’assurance aérienne dans son attestation inclut les 
dommages causé aux passagers dans le transport des personnes par 
voie aérienne , y compris les décès , blessures ou dommages 
corporels, dans le cadre temporaire ou le transporteur aérien  assure 
la sécurité des passagers. Cette attestation inclut aussi les 
dommages causés aux biens et bagages et leur perte au cours de la 
période où ils sont sous la garde du transporteur aérien. Le  contrat 
d'assurance requis que l'expéditeur doit y avoir une mission du 
transport aérien des marchandises, et l’article 196 de l’ordonnance 
95 - 07 confirme que le transporteur aérien est tenu de s’assurer 
auprès d’une société d’assurance agréée pour sa responsabilité 
civile à l’égard des personnes et marchandises transportées et la 
somme garantie ne doit pas être inférieure aux limites des 
responsabilités du transporteur fixées par la législation en vigueur.  

La question des  montants de la garantie avait trouvé une 
réponse dans le cadre de la responsabilité plafonnée par la 
convention de Varsovie 1929. Ces montants doivent s’adapter à 
l’évolution de la réglementation. 

1-Les plafonds de garantie dans le cadre de la convention de 
Varsovie 1929: 
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Les contrats stipulent en général que «  lorsque les victimes 

sont présentes à bord de l’aéronef, l’assureur ne sera tenu que 
jusqu’à concurrence du plafond de responsabilité prévu par l’article 
22 de la convention20, même si cette convention ou ce plafond ne 
s’appliquent pas, ou encore, si l’assuré ou ses préposés ne 
pouvaient, pour quelque cause que ce soit, invoquer cette 
convention ou ce plafond ». Ainsi,  même lorsque la responsabilité 
du transporteur n’est plus limitée en raison d’une faute inexcusable, 
l’assurance n’entend pas indemniser les passagers blessés ni, en cas 
de décès, l’ensemble des ayants droits21, au-delà au plafond de 
Varsovie, il appartiendra alors au responsable de payer directement 
le différentiel. 

2-L’évolution des montants de la garantie : 
Selon la convention de Montréal 1999 actuellement en vigueur, 

aucune limitation financière n’est fixée à la responsabilité, en cas de 
blessure ou de décès d’un passager22. Il est évident que le plafond 
traditionnel de  la convention de Varsovie est insuffisant puisque le 
premier niveau de la nouvelle convention (100 000DST) est déjà 
bien supérieur. 

Toutefois, les compagnies aériennes23  s’étaient déjà accordées 
pour reculer les limites de la responsabilité par des accords 
I.A.T.A24  conclus en 1995 et 1996 et qui préfigurent la convention 
de Montréal 1999, ces accords ont été déclarés en vigueur le 17 
février 1997. 

VI. Le concept de l'assurance obligatoire : 
En décembre 1921 à Monaco, le quatrième Congrès 

international de  législation aérienne émet le vœu «  que l’assurance 
des passagers et l’assurance responsabilité soit obligatoire pour tous 
les aéronefs effectivement des services commerciaux ». la question 
est à nouveau abordée sur le plan international en 1930 au Congrès 
de la Haye. 
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Les contrats relatives aux assurances de corps véhicules aériens 

ou à la responsabilité des transporteurs aérien bien que relevant de 
la  catégorie des assurances obligatoires. Ceci illustre bien le 
particularisme de l’assurance aérienne ; elle se singularise par son 
appartenance à une catégorie spécifique dans laquelle elle est 
soumise à un régime dérogatoire. 

Selon l’art 2 de l’ordonnance 95/07, et l’art 619 du code 
civil l’assurance est « un contrat par lequel l’assureur s’oblige 
moyennant des primes ou autres versements pécuniaires 
(cotisations) à fournir à l’assuré, ou au tiers bénéficiaire au profit 
duquel l’assurance est souscrite, une somme d’argent, une rente, ou 
une autre prestation pécuniaire en cas de réalisation du risque prévu 
dans le contrat ». 

Le juriste Français Hamyer a définit l’assurance que « c’est 
une opération par laquelle un assureur organise en mutualité un 
ensemble d’assurés exposés à la réalisation d’un risque de même 
nature, et indemnise ceux d’entre eux ayant subi un dommage et ce 
grâce à la masse des primes collectées ». 

L'article 198 de l’ordonnance 95-07 relative aux assurance, 
aussi l'article 171 de la loi 98-06 relative aux aviation civile stipule 
que tout exploitant d’aéronef qui assure en Algérie un ou plusieurs 
services aériens énumérés dans la présente loi ou qui survole le 
territoire algérien, qu’il soit immatriculé en Algérie ou à l’étranger, 
doit souscrire une assurance couvrant ses responsabilités .  

 Les sociétés d'assurances fassent le contrat de réassurance 
pour assurer les catastrophes qui dépassent leur calculs et leur 
estimations, c’est pour cela que les primes combinées son 
généralement suffisant pour couvrir les dommages peu susceptible 
qui peu se produire. 
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La question qui se pose, est ce que les abonnés peuvent 

récupérer les versements restants après la fin d'une certaine période, 
surtout s'il n’y avait pas des erreurs qui ont été inattendu?  

Pour répondre à cette question il faut connaitre le rôle des 
sociétés d'assurances est de gérer la relation entre l'assuré et 
percevoir les versements, compenser certains eux qui ont eu des 
catastrophes. Cette relation explique que les sociétés d'assurance ne 
sont pas le propriétaire des sommes versées, mais elles sont leur 
directrice et  leur gérante. Les sociétés d'assurance pourrait aussi 
dans le contexte de limiter les versements pour augmenter la 
proportion de services offerts par les sociétés d'assurances afin 
d'atteindre l'objectif de son existence. 

Conclusion :  
L'assurance de responsabilité doit être en rapport avec le 

principe de détermination d’indemnisation c’est a dire le principe 
de responsabilité limité. C’est pour cela l’assurance de 
responsabilité ne donne plus d’exceptions au principe de la 
responsabilité limitée qui sont : une grave erreur, fraude, cas de 
négligence, faute intentionnelle du transporteur et de ses disciples, 
le non-respect par le transporteur dans l’exigences de la sécurité de 
l'aéronef ou la négligence de fournir des documents de vol des 
avions, la certificat de navigabilité… toutes ces exceptions sur le 
principe de responsabilité limitée, le transporteur sera tenu d’une 
responsabilité absolue. La réparation intégrale des dommages et 
toutes ces erreurs ne peuvent être couvertes par une assurance de 
responsabilité civile. 

Il faut que l’Algérie ratifie la convention de Montréal 1999, 
parce qu’il y a beaucoup d’avantages pour les victimes s’ils seront 
des Algériens passagers dans une autre compagnie aérienne, et pour 
qu’ils bénéficièrent de la responsabilité absolu quand il s’agit du 
transport des marchandises. 
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Il faut reconnaitre aussi que l’Algérie ne dispose que deux 

compagnies aérienne (Air Algérie pour le transport national et 
international et Air Tassili pour le transport national), ce qui laisse 
le coté juridique le régime d’assurance aérienne peu important par 
rapport aux autre pays telle que l’Union Européenne. 

Le système de l'assurance sur le côté du transporteur sert 
comme une poussée de la responsabilité et de la continuité de 
l'activité économique, comme l'un des juristes a dit que «la 
responsabilité sert a payée l'assurance et l'assurance sert a payé la 
responsabilité » . 
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