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 وتصفيفها. التحرير لرتتيبهااملقاالت املقرتحة هليئة أمانة  ترسل 
 املقاالت على اللجنة العلمية لتحكيمها. عرضت 
 .حترر املقاالت ابللغة العربية أو ابللغة الفرنسية ويتعني على أصحاهبا مراعاة أجبدايت املقال األكادميي 
 .يذكر صاحب املقال امسه ولقبه ورتبته العلمية وصفته ومؤهالته املهنية 
 أخرى. جيب أال يكون املقال قد سبق نشره أو قدم إىل جملة 
  املنهجي.ترتب املراجع يف هناية املقال حسب الطرق املنهجية املتعارف عليها ووفقا للتسلسل العلمي 
  سطرا ابلفرنسية أو ابلعربية وفقا للغة املقال مع ذكر الكلمات املفتاحية. 15ترفق املقاالت مبلخص ال يتجاوز 
  حة.صف 30تتجاوز املقاالت صفحات وال  10تقل املقاالت عن ال 
  أعلى وأسفل الصفحة  2ميني ويسار و  1.5سم واهلوامش  29 ×سم  21على ورقة تكتب املقاالت

 للهوامش ابلنسبة 12و  لمنتابلنسبة ل 16حجم  traditional arabic بصيغة خط:ومقاس الكتابة 
ابلنسبة  10ابلنسبة للمنت و  12ابلنسبة للغة الفرنسية حجم    Times New Romanوبصيغة 

 وامش لله
  اجمللة بكلية احلقوق والعلوم السياسية برج بوعريريج مطبوعة يف نسخة ورقية  أبمانةو تودع املقاالت أترسل

                للمجلة:أو على الربيد االلكرتوين   CDومصحوبة بنسخة على قرص لني 
 املقاالت اليت ال تنشر ال ترد إىل أصحاهبا 
 ملقبولة وال جيوز نشرها لدى أيه جهات أخرى إال بعد احلصول على ترخيص متلك اجمللة حقوق نشر املقاالت ا

 رمسي منها.
  املذكورة.ال تنشر املقاالت اليت ال تتوافر على مقاييس البحث العلمي أو مقاييس اجمللة 
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 دد  ـــافتتاحية الع
 

  فرشة كمالالدكتور  بقـلم  
 عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية

 
 ،وبعدأشرف المرسلين    الة والسالم علىوالصبسم هللا الرحمن الرحيم  

 

 ،أعزائي قراء مجلة البيبان للدراسات القـانونية و السياسية

ال أجد الكلمات التي يمكنني أن أصف بها مقدار سعادتي ونحن نضع   

اختصرت جهود مجموعة  في الواقع  العدد األول من مجلتنا هذه أمام أيديكم والتي  

على تقديمها بأفضل طريقة ممكنة ، وإنني على    من أساتذة الكلية ،الذين سهروا

يقين أن تقدم هذه المجلة إضافة للحياة العلمية في المجاالت القـانونية و السياسية  

وفي  سواء على مستوى جامعة البشير االبراهيمي أو على مستوى الجامعة الجزائرية  ،

أن يوفقنا لكل    نسأل هللا  انتظار تحقيق األهداف التي من أجلها صدرت هذه المجلة

  .خير فيه صالح لوطننا

 
 فرشة كمالالدكتور  

 عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية
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 : "المملكة األردنية الهاشمية" نموذجًا. العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي

 / بيدر التلالدكتور                                                                     

 باحث أردني                                                                                            

                                                                                                                   

 :ملخص

القضربربااي جدليربربة بربربني  هربربربور تعتربربرب مسربربالة العالقربربة بربربني القربربربانون الربربدويل والقربربانون الربربداخلي مربربن أكثربربربر     
والسربربربربيما يف ظربربربربل التوسربربربربربع اهلائربربربربل يف العالقربربربربات بربربربربني الربربربربربدول، وسربربربربعيها اىل ابربربربربرام املعاهربربربربربدات  ،البربربربرباحثني

تسربربرباع موضربربربوعاته بيربربربث أصربربرببح  واالتفاقيربربربات الدوليربربربة، األمربربربر الربربربذي أدى اىل تطربربربور القربربربانون الربربربدويل وا
تتربربداخل مربربع االختصربرباص الربربداخلي للدولربربة. وقربربد أدى ذلربربك اىل خلربربق نربربوع مربربن التعربربارض بربربني القربربانونني، 
وبروز جدال حول مسربالة أيهمربا يسربمو علربى األخربر  وقربد ارتبطرب  اململكربة األردنيربة اهلا يربة كغريهربا مربن 

ألردين قربربربربد صربربربربم  عربربربربن حتديربربربربد مكانربربربربة الربربربربدول ابلعديربربربربد مربربربربن املعاهربربربربدات واالتفاقيربربربربات، اال أن الدسربربربربتور ا
املعاهربربربربدات واالتفاقيربربربربات الدوليربربربربة يف النظربربربربام القربربربربانوين الربربربربو ب، والسربربربربيما يف حربربربربال التعربربربربارض بينهربربربربا وبربربربربني 
التشربربربربريعات الو نيربربربربة، وقربربربربد فربربربربتح ذلربربربربك البربربربرباب أمربربربربام املربربربرباكم االردنيربربربربة لالجتهربربربرباد يف تلربربربربك املسربربربربالة، والربربربربيت 

لدوليربربربة علربربربى القربربربانون النافربربربذ يف حربربربال التعربربربارض اسربربربتقرت أحكامهربربربا علربربربى األخربربربذ مببربربربدأ مسربربربو املعاهربربربدات ا
 بينهما.

 : القانون الدويل، القانون الداخلي، الدستور، املعاهدات الدولية، األردن.الكدلمات املفتاحية
ABSTRACT; 

 The relationship between international and national law considered as the 

most polemical issues between the audience of researchers, especially in light 

of the massive expansion of the relations between the countries, and their 

seek to conclude an international treaties and conventions. This situation led 

to develop the international law and expansion of its topics, which interfere 

with the internal jurisdiction of the state. This has led to the creation of a 

conflict between the two laws, and rises a debate about the issue of which is 

superior to the other? The Hashemite Kingdom of Jordan has been 

associated, like other countries, with a number of treaties and conventions, 

but the Jordanian constitution did not specify the position of international 

treaties and conventions in the national legal system, particularly in case of 

conflict between them. This situation has enabled the Jordanian courts to 

have diligence in this issue, which stressed their judicial rulings on the 

supremacy of international treaties over the national law in case of the 

conflict between them. 
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 :املق مة
ممربربا الشربربك فيربربه، أدى اتسربرباع وتربربداخل العالقربربات بربربني الربربدول يف العصربربر احلربربديث اىل تطربربور القربربانون 
الربربدويل بشربربكل أصربرببح  معربربه موضربربوعاته تضربربم تلربربك الربربيت كانربرب  تعتربربرب يف وقربرب  سربربابق مربربن االختصربرباص 

بقربربوق االنسربربان وتنفيربربذ األحكربربام القضربربائية وغريهربربا. وابلتربربايل الربربداخلي للدولربربة، والسربربيما املسربربائل املتعلقربربة 
ميكربربربن القربربربول أبنربربربه أصربربرببح هنربربربال نربربربوع مربربربن التربربربداخل واالتصربربربال بربربربني القربربربانون الربربربدويل والقربربربانون الربربربداخلي 
والسيما يف ظل التوسع اهلائل يف ابرام الدول للمعاهدات واالتفاقيربات الثنائيربة واملتعربددة األ ربراف، وقربد 

من احلاالت اىل خلق نوع من التعارض بني هذه املعاهدات واالتفاقيربات الدوليربة، أدى ذلك يف العديد 
 وغريها من القواعد القانونية الداخلية للدول.

ان االشربربربكالية الناعربربربربة عربربربربن مسربربربالة البحربربربربث يف العالقربربربربة بربربربربني القربربربانون الربربربربدويل والربربربربداخلي والتعربربربربارض 
ا مبربربا يلربربي: هربربل القربانون الربربدويل يسربربمو علربربى بينهمربا ععلنربربا نطربربرح عربربددات مربن التسربرباكالت والربربيت ميكربربن اجيازهرب

القانون الداخلي للدولة  أم أن القانون الداخلي يسمو على القانون الدويل  وكيرب  نظربر الفقربه القربانوين 
الربربدويل اىل  بيعربربة العالقربربة بربربني النظربربامني القربربانونيني  ومربربا هربربو موقربرب  القضربرباء الربربدويل مربربن هربربذه املسربربالة  

 شكالية وكي  عاجل  دساتري الدول تلك اال
وبُغية التوصل اىل فهم مكتمربل هلربذه املسربالة، سربوف نقربوم بدراسربة حالربة اململكربة األردنيربة اهلا يربة، 
والسربربيما أبن الدسربربتور األردين قربربد صربربم  عربربن حتديربربد مكانربربة املعاهربربدات واالتفاقيربربات الدوليربربة يف النظربربام 

دين مربربن تلربربك املسربربالة، القربربانوين للمملكربربة. ابالضربربافة اىل ذلربربك، سربربوف نقربربوم بدراسربربة موقربرب  القضربرباء األر 
واسربربربتعراض أبربربربرز األحكربربربام القضربربربائية ذات الصربربربلة، والتعربربربرف علربربربى املوقربربرب  الرمسربربربي للحكومربربربة مربربربن هربربربذه 

 املسالة والسيما أمام هيئات معاهدات حقوق االنسان واليت غالبيات ما تطرح هذه املسالة للنقاش.
لربداخلي، مربن خربالل سربتة ويف ضوء مربا سرببق، سربوف نعرباأ مسربالة العالقربة بربني القربانون الربدويل وا  

 مباحث رئيسية، وذلك على النحو التايل:
 املبحث األول:اإل ار النظري لتحديد أساس إلزامية القانون الدويل.

 املبحث الثاين: موق  دساتري الدول من العالقة مابني القانون الدويل والداخلي.

 ويل.حتديد أساس إلزامية القانون الدويل يف العمل الد املبحث الثالث:
 املبحث الرابع: مكانة االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف النظام القانوين للمملكة األردنية اهلا ية.

 موق  القضاء األردين من مكانة املعاهدات واالتفاقيات الدولية. املبحث اخلامس:
 موق  السلطة التنفيذية من مكانة املعاهدات واالتفاقيات الدولية. املبحث السادس:

 بحث اوأول:اطإطار النرري لتح ي  أساس إلزامية القانون ال ويل.امل
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يعترب موضوع العالقة بني القانون الربدويل والقربانون الربداخلي مربن أكثربر املواضربيع جدليربة بربني  هربور 
البرباحثني يف احلقربربل القربربانوين، يف ظربربل التوسربربع املتزايربربد يف العالقربربات الدوليربربة، والسربربيما يف جمربربال املعاهربربدات 

حيربربث يكربرباد ال يوجربربد اتفربرباق حربربول تقربربد  اجابربربة  ربربددة تتعلربربق هبربربذه املسربربالة. وميكربربن القربربول أبن الدوليربربة، 
حل هذه االشكالية يرتبط ابملوق  العملي الذي تتخذه كل دولة على حربدة مربن مسربالة إلزاميربة القربانون 

ة القربربربانون أو الربربربدويل، والربربربيت قسربربربمها الفقربربربه الربربربدويل نظربربربرايت إىل انتهربربرباج أحربربربد املربربربذهبيني الرئيسربربربيني و ربربربا ثنائيربربرب
 وحدة القانون، واليت سنتناوهلما ابلتفصيل من خالل املطلبني التاليني:

 (Dualismنررية ثنائية القانون ) -املطدلب اوأول 

( والفقيربربه Triepelوتُعربربرف أيضربربات مبربربذهب ازدواجيربربة القربربانون، ويتربربزعم هربربذا االعربرباه األملربرباين تريبيربربل  
فكرة اإلرادة، اليت مؤداها أن أساس القربانون الربدويل هربو إرادة  االيطايل أنزيلويت. وتقوم هذه النظرية على

الدولة، وهو قانون تنسيق ال يقربوم إال علربى رضربا الربدول. ويربربرى أنصربار ثنائيربة القربانون أن القربانون الربدويل 
والقربربانون الربربداخلي يعربربداان نظربربامني قربربانونني مسربربتقلني ومتسربرباويني ومنفصربربلني عربربن بعضربربهما، و ربربا ينظمربربان 

عيربربة لتلفربربة. وبنربرباءات علربى ذلربربك ال جيربربوز دجمهمربربا أو اختال همربا، وابلتربربايل ال ينفربربربذ القربربانون عالقربات اجتما
.  وقد بىن أنصار هربذه النظريربة أرائهربم علربى (1 الدويل داخل الدولة إال إذا صدر يف صورة تشريع داخلي

 جمموعة من احلجج ميكن إجيازها مبا يلي:

لربربربدويل هربربربي اإلرادة املشربربربرتكة للربربربدول، والربربربيت قربربربد يعربربربرب . اخربربربتالف مصربربربادر القربربربانونني: فمصربربربدر القربربربانون ا1
عنهربربربربا بصربربربربورة صربربربربر ة كاملعاهربربربربدات الدوليربربربربة، أو بشربربربربكل ضربربربربمب كربربربربالعرف الربربربربدويل. أمربربربربا مصربربربربدر القربربربربانون 

. وابلتربايل لربيس (2 الداخلي فهو اإلرادة املنفردة للدولة والربيت تتمثربل ابلعربادة ابلتشربريع واألعربراف الداخليربة
واعربربربد األخربربربر أو تعربربربديلها أو إلغائهربربربا، فالنظامربربربان ينبعربربربان مربربربن مصربربربادر ألي مربربربن القربربربانونني سربربربلطة وضربربربع ق

 .  (3 لتلفة

. اختالف األشخاص املخا بني: خيا ربب القربانون الربدويل أشخاصربه وهربم الربدول واملنظمربات الدوليربة، 2
بينمربربربا خيا ربربربربب القربربربربانون الربربربربداخلي األفربربربربراد والسربربربربلطات املختلفربربربربة داخربربربربل نطربربربرباق إقلربربربربيم دولربربربربة معينربربربربة ويربربربربنظم 

 . (4 راد فيما بينهم أو فيما بني الدولة واألفرادعالقات األف

. اختالف بنية كل منهما: يتميز القانون الداخلي بوجود سربلطات ثربالث تشربريعية وتنفيذيربة وقضربائية 3
، ولكربربربربربل سربربربربربلطة اختصاصربربربربربااا ووظائفهربربربربربا ومهامهربربربربربا، وابملقابربربربربربل يكربربربربرباد خيلربربربربربو القربربربربربانون الربربربربربدويل مربربربربربن هربربربربربذه 

 .  (5 إلزامية عاه األشخاص املخا بني به السلطات، وأ ها عدم وجود سلطة قضائية

. اختالف غاية و بيعة كربل منهمربا: القربانون الربدويل غايتربه التنسربيق بربني الربدول، وحُتكربم معظربم قواعربده 4
مربربربن خربربربالل مبربربربدأ العقربربربد شربربربريعة املتعاقربربربدين، بينمربربربا وربربربد أم مبربربربدأ  اعربربربة القربربربانون هربربربو السربربربائد عنربربربد تطبيربربربق 
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ر واقسربربار يهربربدف مربربن خربربالل تنفيربربذه إىل تنظربربيم العالقربربات بربربني القربربانون الربربداخلي، فهربربو قربربانون تبعيربربة إجبربربا
 .  (6 أشخاص القانون الداخلي

وبنربربرباءات علربربربى مربربربا سربربرببق، فانربربربه يرتتربربربب علربربربى األخربربربذ بنظريربربربة ثنائيربربربة القربربربانون اسربربربتحالة قيربربربام التنربربربازع بربربربني 
 القربربربانون الربربربدويل والقربربربانون الربربربداخلي، نظربربربرات لعربربربدم انتمربربرباء كربربربل منهمربربربا إىل نظربربربام قربربربانوين واحربربربد، واخربربربتالف
مصادر وغاايت و بيعة كل منها، ابإلضافة إىل ذلك فان قواعد القانون الدويل ال تسري بصربفة إلزاميربة 
يف النظام القانوين الربداخلي مباشربرة إال يف حالربة حتويلهربا إىل قواعربد داخليربة وفقربات ملربا تربنص عليربه الدسرباتري 

 .  (7 الو نية لتطبيق االتفاقيات الدولية

 (Monismة القانون )نررية وح  -املطدلب الثاين 

يرى أنصار هذه النظرية، أن القانون الداخلي والقربانون الربدويل ملهمربا نفربس األسرباس، وينتميربان إىل 
نظربربام قربربانوين واحربربد ومتكامربربل، حيربربث أهنمربربا ميربربثالن ظربرباهرتني يف قربربانون واحربربد،  فهنربربال وحربربدة منطقيربربة أو 

ر ا، وموضربربوعهما، وعربربدم مشربربروعية  بيعيربربة بربربني القربربانون الربربدويل والقربربانون الربربداخلي، نظربربرات لوحربربدة مصربرباد
. لكربربن عربربدر اإلشربربارة هنربربا إىل أن (8 لالفربربة أحكامهمربربا، فضربربالت عربربن مالئمربربة هربربذه النظريربربة للواقربربع الربربدويل

التسليم مبنطق نظرية الوحدة يؤدي إىل بروز مشكلة التعربارض والتنربازع بربني القواعربد القانونيربة يف كربل مربن 
م أنصار هذه النظرية إىل تيربارين رئيسربيني اختلفربا حربول أي القانون الدويل والداخلي، ونتيجة ذلك انقس

 من القانونني الدويل والداخلي يسمو على األخر. وفيما يلي موجز حول التيارين املختلفني:

 التيار األول: وحدة القانون ومسو القانون الداخلي -

اكس ( و مربربربZorn(  و زوران  Kanfmanniيربربربرى أصربربربحاب هربربربذا التيربربربار، ومربربربنهم كانفمربربرباين   
( ، أبن القربربانون الربربربدويل مشربربتق مربربن القربربربانون الربربداخلي، ممربربا يرتتربربربب عليربربه مسربربربو MaxWenzelوينربربزل  

القربربربانون الربربربداخلي وعلربربربوه علربربربى القربربربانون الربربربدويل، نظربربربرات لعربربربدم وجربربربود ُسربربربلطة تعلربربربو علربربربى ُسربربربلطة الدولربربربة مربربربن 
دااا وااللتربزام هبربا الناحية القانونية، ابإلضربافة إىل أن األسرباس الربذي يعطربي الدولربة القربدرة علربى إبربرام تعاقرب
 .  (9 هو أساس دستوري، وابلتايل يكون القانون الدويل مشتقات من القانون الدستوري للدولة

 التيار الثاين: وحدة القانون ومسو القانون الدويل -

( و كيلسربربربني Duguit( و دجيربربربي  Verdrossيربربربرى أصربربربحاب هربربربذا التيربربربار، ومربربربنهم فربربربردروس  
 Kelsenاألسربرباس، حيربربث ُيشربربربتق منربربه القربربانون الربربداخلي، وابلتربربايل يسربربربمو  (، أبن القربربانون الربربدويل هربربو

القانون الدويل على القربانون الربداخلي. ويربربر أصربحاب هربذا التيربار رأيهربم علربى أسرباس أن القربانون الربدويل 
هربو القربانون الربربذي يُعربىن برسربم حربربدود االختصرباص اإلقليمربي والشخصربربي لكربل دولربة مربربن الربدول، وابلتربربايل 

نوهنربربا الربربربداخلي فهربربي بقيقربربة األمربربر متربربربارس اختصاصربربات مربربن االختصاصربربربات فربربان كربربل دولربربة عنربربربدما تضربربع قا
املخولربربربة هلربربربا مبوجربربربب قواعربربربد القربربربانون الربربربدويل. ويضربربربي  أنصربربربار هربربربذا التيربربربار أبن العالقربربربة مربربربا بربربربني القربربربانونني 

. وعربدر اإلشربارة هنربا (10 الدويل والداخلي هي يف الواقع أقرب ما تكون إىل العالقة مابني التابع واملتبوع
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ن جلنة القانون الدويل يف األمم املتحدة قد أخذت هبربذا التيربار يف املربادة الرابعربة عشربر مربن مشربروعها إىل أ
، حيربربث جربرباء يف نربربص 1949املتعلربربق بقربربوق وواجبربربات الربربدول الربربذي أعدتربربه يف اجتماعهربربا األول سربربنة 

ادة الدولربربة املربربادة: بجيربربب علربربى كربربل دولربربة أن توجربربه عالقااربربا ابلربربدول وفقربربات للقربربانون الربربدويل، ومببربربدأ أن سربربي
 .  (11 يعلوها القانون الدويلب

 موقف دساتري ال ول من العالقة مابني القانون ال ويل وال اخدلي: املبحث الثاين
سربربوف نسربربتعرض يف هربربذا املبحربربث موقربرب  عربربدد مربربن دسربرباتري دول العربربام مربربن مسربربالة العالقربربة مربربابني 

 التاليني: القانون الدويل والداخلي، حيث سنعاأ تلك املسالة من خالل املطلبني
 موقف ال ساتري العربية من العالقة مابني القانون ال ويل وال اخدلي -املطدلب اوأول 

إن مسربربالة حتديربربد العالقربربة مربربابني القربربانون الربربدويل والقربربانون الربربداخلي هربربي مسربربالة خاصربربة بكربربل دولربربة 
ا بسربربمو حيربربث وربربد اختالفربربات بربربني الربربدول يف كيفيربربة التعامربربل مربربع القربربانون الربربدويل فمنهربربا مربربن يعربربرتف دسربربتوره

القربربانون الربربدويل علربربى القربربانون الربربداخلي، ومنهربربا مربربا يعطيربربه مرتبربربة مسربرباوية، والقليربربل يعطيربربه مرتبربربة أد  مربربن 
 القانون الداخلي. 

( 2فقربربرة   )6(ونبربربدأ يف هربربذا السربربياق بدسربربتور الربربوالايت املتحربربدة األمريكيربربة، حيربربث اعتربربربت املربربادة
الربوالايت املتحربدة الصربادرة وفقربات للدسربتورب  من الدستور أن املعاهدات تعد بإىل جانب الدستور وقوانني

القربربانون األعلربربربى للربرببالد، حيربربربث عملربرب  املكمربربربة العليربربا األمريكيربربربة علربربى التسربربربوية بربربني املعاهربربربدات الدوليربربربة 
والقربربربانون االحتربربرباديم ويفهربربربم مربربربن ذلربربربك وعلربربربى اعتبربربربار القاعربربربدة الربربربيت حتكربربربم تنربربربازع القربربربوانني وهربربربي قاعربربربدة 

يصربربدر عربربن الكربربونغرس األمريكربربي ميكربربن أن يعربربدل أو يلغربربي بالالحربربق ينسربربس السربربابقب ان القربربانون الربربذي 
اتفاقيربربربة دوليربربربة سربربربابقة. وميكربربربن القربربربول ان القربربربانون الربربربدويل العربربربريف أو التعاهربربربدي املصربربربادق عليربربربه مربربربن قبربربربل 

 .  (12 الوالايت املتحدة األمريكية يعد جزءا من النظام القانوين للوالايت املتحدة

 1922لقربربانون الربدويل، فالدسربربتور اهلولنربربدي لعربربام أمربا هولنربربدا فقربربد أخربذت مببربربدأ الوحربربدة مربع مسربربو ا
قربربد بجعربربل مربربن القربربانون الربربدويل أمسربربى منربربه، إذ ميكربربن لالتفاقيربربة الدوليربربة الربربيت تربمهربربا  1963واملعربربدل عربربام 

هولندا أن ختال  الدستور، كما ميتنع على املاكم اهلولندية أن تعلن عدم دسربتورية االتفاقيربة الربيت تسربمو 
. أمربربربا الدسربربربتور اهلولنربربربدي الصربربربادر عربربربام (13 الحقربربربة هلربربربا أو السربربربابقة عليهربربربابعلربربربى التشربربربريعات الداخليربربربة ال

فقربربربد أعطربربربى الربملربربربان صربربربالحيات كبربربربرية يف الرقابربربربة علربربربى املعاهربربربدات الدوليربربربة قبربربربل نفاذهربربربا، فقربربربد  1983
على أن باملوافقة القبليربة للربملربان مطلوبربة قبربل أن تصرببح معاهربدة  فربذةب،   )1(فقرة  )91(نص  املادة 

مربربن نفربربس املربربادة علربربى أن بأيربربة نصربربوص مربربن معاهربربدة تنربرباق  الدسربربتور أو  )3(رة رقربربم كمربربا نصربرب  الفقربرب
تقود إىل تنازع معه جيب أن يتم متريرها من قبل غرفيت الربملان أبغلبية ال تقل عن الثلثني حىت يصرببح هلربا 

 .  (13 قوة القانونب
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انون الربدويل العربامب، من مقدمته بعن مراعاة قواعد الق )14(أما دستور فرنسا فقد عرب يف الفقرة 
مربربربربن ذات الدسربربربربتور أكثربربربربر وضربربربربوحات إذ نصربربربرب  علربربربربىبأن املعاهربربربربدات واالتفاقيربربربربات  55مث جربربربرباءت املربربربربادة 

الدوليربة املصربادق عليهربا بصربورة قانونيربة تتمتربع ابتربداء مربن نشربرها بسربلطة تعلربو علربى سربلطة القربربواننيب، ويف 
تعديل الدستور بعد اخترباذ اإلجربراءات حال التعارض بني املعاهدة الدولية والدستور نفسه فانه يُلجا إىل 

.  وهربذا يُعربب أن فرنسربا تعطربي للمعاهربدة الدوليربة (15 مربن الدسربتور( 54الدستورية الالزمة لذلك  املادة 
مركربربربزات وسربربربطات مربربربا بربربربني القربربربانون العربربربادي والدسربربربتور، وابلتربربربايل فهربربربي أعلربربربى مربربربن القربربربانون العربربربادي وأد  مربربربن 

إىل أن بمسربو وعلربو االتفاقيربات الدوليربة يف النظربام القربانوين  الدستور. وقد ذهب   كمة النق  الفرنسربية
 .   (16 الفرنسي، ال ميتد بطبيعة احلال إىل نصوص الدستورب

ومن الدول اليت أخذت ابالعرباه السربابق وفقربات لرببع  الشربروط رت كاشربرتاط موافقربة الربملربان مربثالت، كربل مربن 
 . (17 سلوفينيا و كرواتياسويسرا واسبانيا والربتغال وقربص و بلغاراي واليو ن و 

، حيربربربربربث يربربربربربنص يف املربربربربربادة 1993ويف  هوريربربربربربة روسربربربربربيا االحتاديربربربربربة، د تبربربربربربب دسربربربربربتور جديربربربربربد عربربربربربام 
منربربربه علربربربى أن باملعاهربربربدات الربربربيت ال تتوافربربربق مربربربع الدسربربربتور لربربربن يربربربتم تنفيربربربذهاب، كمربربربا تربربربنص املربربربادة  )125(
بشربكل عربام وكربذا املعاهربدات على أن باملباد  والقواعربد القانونيربة الدوليربة املعربرتف هبربا  )4(فقرة  )15(

الدولية الربيت تعقربدها اجلمهوريربة الروسربية جيربب أن تشربكل جربزء مربن نظامهربا القربانوينب. وعربدر اإلشربارة إىل 
أن املعاهدات امللزمة يف روسيا تتفوق على التشريعات، كما أن القانون الدويل العربريف مربدمج يف القربانون 

 .  (19 الروسي وهذه ركية املكمة الدستورية أيضات 

منربربربه علربربربى بوجربربربوب أن يكربربربون  )10(يف املربربربادة  1949وقربربربد نربربربص دسربربربتور ايطاليربربربا الصربربربادر عربربربام 
القربربانون االيطربربايل متفقربربربات مربربع قواعربربد القربربربانون الربربدويلب، مبعربربربىن أن الدسربربتور االيطربربايل قربربربد جعربربل املعاهربربربدات 

 .  (20 الدولية على قدم املساواة مع القانون الداخلي

ة املتحدة من حيث الواقع يف مرتبة أد  مربن القربانون الربداخلي ويعد القانون الدويل العام يف اململك
علربربى الربربرغم مربربن املسربرباواة الشربربكلية فيمربربا بينهمربربا م فاملبربربدأ يف اولربربرتا يقضربربي ابن بالقربربانون الربربدويل جربربزء مربربن 

، وقربربربد جربربربرى العربربربرف يف انكلربربربرتا علربربربى انربربربه إذا كانربربرب  املعاهربربربدة متربربربس احلقربربربوق اخلاصربربربة  (19 قربربربانون الربربرببالدب
نربربرب  تتضربربمن نصربربربوص لالفربربة للقربربربانون االنكليربربربزيم ففربربي هربربربذه األحربربوال ينبغربربربي أن  صربربربل ابإلفربربرادم أو كا

علربربى املوافقربربة مربربن الربملربربان علربربى تلربربك النصربربوص الربربواردة يف املعاهربربدة الدوليربربةم وتصربربدر هربربذه املوافقربربة علربربى 
 .  (21 شكل تشريع أو قرار يبيح تعديل التشريع مبا يتفق مع نصوص املعاهدة

 اتري العربية من العالقة مابني القانون ال ويل وال اخدليموقف ال س -املطدلب الثاين

ختتل  الدساتري العربية فيما يتعلق بتحديد القيمة القانونية للمعاهدات الدولية ومكانتهربا يف تلربك 
التشربربريعات الو نيربربة، فنجربربد أن هنربربال دسربرباتري ال حُتربربدد القيمربربة القانونيربربة للمعاهربربدة، ومربربن األمثلربربة عليهربربا: 
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م والدسربربربربتور الفلسربربربربطيب لعربربربربام 1990، والدسربربربربتور اليمربربربربب لعربربربربام 2005النافربربربربذ لعربربربربام الدسربربربربتور العراقربربربربي 
، والدسربربتور 2005و  1996، والدسربربتور السربربوداين لعربربام 1926م والدسربربتور اللبنربرباين لعربربام 2002

 .1996املغريب لعام 
ة كما ود اعاهات أخر جيعل من املعاهدة ذات قيمة قانونية مساوية للقربانون الربداخلي، ومربن األمثلرب

، والنظربام األساسربي 1961لعربام   (23 ، والدسربتور الكربوييت2002لعربام  (22 عليها: الدستور البحربريب
لعربربربربربام   (26 ، والدسربربربربربتور املصربربربربربري2004لعربربربربربام   (25 والدسربربربربربتور القطربربربربربري ،1996لعربربربربربام   (24 العمربربربربرباين
1971  . 

ى مربربربن القربربربانون وأخربربربريات وربربربد اعاهربربربات الثربربرباُ مربربربن الدسربربرباتري العربيربربربة والربربربيت تضربربربع املعاهربربربدة يف مكانربربربة أمسربربرب
، 1991الربربداخلي وأقربربل مرتبربربة مربربن دسربربتور الدولربربة، ومربربن األمثلربربة عليهربربا: الدسربربتور املوريتربرباين امللغربربى لعربربام  

 1996مربن الدسربتور اجلزائربري املعربدل لعربام  132، فقد نص  املربادة 1996والدستور اجلزائري لعام 
نصربوص عليهربا يف الدسربتور على أن باملعاهدات اليت يصادق عليهربا رئربيس اجلمهوريربة حسربب الشربروط امل

تسربمو علربى القربانونب مبعربىن أن االتفاقيربة بعربد املصربادقة عليهربا تكربون هلربا األولويربة علربى القربانون الربداخلي، 
 .  (27 لكنها تبقى أد  من الدستور

 املبحث الثالث:حت ي  أساس إلزامية القانون ال ويل يف العمل ال ويل.

 ٢٧انون الدويل على القربانون الربداخلي كربنص املربادة أكدت العديد من االتفاقيات الدولية مسو الق
كما وأكد القضاء الدويل علربى مبربدأ مسربو القربانون    (28 ،١٩٦٩من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 

الربدويل سربواء كانرب  قواعربد اتفاقيربربة أو عرفيربة علربى سربائر قواعربد القربربانون الربداخلي أايت كانرب  تلربك القواعربربد 
م قضائية ..اخل(، حيربث اسربتقرت املرباكم الدوليربة علربى تغليربب قواعربد القربانون  دستورية، تشريعية، أحكا

الدويل على الربو ب عنربد التعربارض بينهمربا، كمربا أنربه ال جيربوز لدولربة أن تتربذرع بقواعربد دسربتورها أو قانوهنربا 
.  وعليربه سربوف يسربتعرض هربذا املبحربث ثالثربة حرباالت عمليربة (29 الداخلي للتحلل من التزامااربا الدوليربة

ق مببربربدأ مسربربو القربربانون الربربدويل يف قضربرباء   ربرباكم التحكربربيم، واملكمربربة الدائمربربة للعربربدل الربربدويل، وقضربرباء تتعلربرب
 كمة العدل الدولية احلالية( ابإلضافة إىل استعراض موق  املعاهدات الدولية من العالقربة بربني القربانون 

 الدويل والداخلي، وفقات ملا يلي:
 لقانون ال اخدلي أمام قضاء حماكم التحكيم ال ويل.مسو القانون ال ويل عدلى ا -املطدلب اوأول

أكد قضاء التحكيم الدويل منذ نشاته على مسو االتفاقيات الدولية على القانون الداخلي وأولويربة 
تطبيق أحكامها يف حالة تعارضها مع قواعد تشريعية داخلية سربواء كانرب  تلربك االتفاقيربة الدوليربة سربابقة 

-1871) هربربربربذا الصربربربربدد نسربربربربتعرض مربربربربا عربربربربرف  بقضربربربربية االلبامربربربربا .  ويف(30 أو الحقربربربربة علربربربربى صربربربربدورها

والربربيت حربربدث  أثنربرباء حربربرب االنفصربربال األمريكيربربة، حيربربث اامربرب  اولربربرتا ،رقهربربا لقواعربربد احليربرباد،  (1872
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نظربربربربرات لتقربربربربدميها مسربربربرباعدات سربربربربرية لربربربربوالايت اجلنربربربربوب الثربربربربائرة علربربربربى الشربربربربمال، ومساحهربربربربا هلربربربربا ببنربربربرباء السربربربربفن 
سربربربتعماهلا ضربربربد الربربربوالايت الشربربربمالية، وقربربربد كانربربرب  االلبامربربربا إحربربربدى هربربربذه وتزويربربربدها ابملربربربواني االوليزيربربربة، مث ا

السربربفن و الربربيت اعتربربدت علربربى مراكربربب الشربربمال فاغرقربرب  عربربددا منهربربا ممربربا سربرببب يف خسربربائر ماديربربة وبشربربرية 
.وابنتصربار والايت الشربربمال يف احلربرب  ربربالبوا اولربرتا بتعويضربربها عربن هربربذه األضربرار. وقربربد فصربل  يف هربربذه 

نعقربدت يف جنيرب  ، حيربث بادعرب  اولربرتا إعفاءهربا مربن أيربة مسربؤولية عربن القضية  كمربة حتكربيم دوليربة ا
األضربربربرار الربربربيت حلقربربرب  مبعسربربربكر الشربربربماليني، لعربربربدم تربربربوافر اإلجربربربراءات الدسربربربتورية الالزمربربربة ملنربربربع بنربربرباء السربربربفن 
احلربية على إقليمها حلساب اجلنربوبينيب، وقربد رفضرب   كمربة التحكربيم قبربول هربذه االدعرباءات مقربررة أن 

قانونيربربة الداخليربربة اخلاصربربربة بربيطانيربربا ال يعربربد مربربن وجهربربربة نظربربر املكمربربة عربربذرات مقبربربربوالت ال ب نقربربص الوسربربائل ال
يسربربربمح هلربربربذه األخربربربرية بتربيربربربر اإلخربربربالل ابلتزامااربربربا الدوليربربربة بوصربربربفها دولربربربة  ايربربربدة أثنربربرباء حربربربرب االنفصربربربال 

 .  (31 األمريكيةب

حيربربربث ، 1936كمربربا ونسربربتعرض يف هربربذا السربربياق مربربا عربربرف بقضربربية شربربركة كهربربرابء فارسربربوفيا عربربام 
أكربربربد حكربربربم التحكربربربيم الصربربربادر بربربربق الشربربربركة علربربربى أن باالتفاقيربربربة املربمربربربة إبرامربربربا صربربربحيحات هربربربي مصربربربدر مربربربن 
مصربربادر احلربربق ابملعربربب املوضربربوعي داخربربل الدولربربة املتعاقربربدة، وهلربربا قربربوة إلزاميربربة علربربى املسربربتوى الربربدويل حربربىت يف 

أو الالحقربربربة علربربربى  األحربربربوال الربربربيت تتعربربربارض فيهربربربا أحكربربربام هربربربذه االتفاقيربربربة مربربربع التشربربربريعات الو نيربربربة السربربربابقة
 .  (32 صدورهاب

مسببو القببانون البب ويل عدلببى القببانون البب اخدلي أمببام قضبباء لادكمببة ال ائمببة لدلعبب ل  -املطدلببب الثبباين
 .(33 بال ويل

عملربربرب  املكمربربربة الدائمربربربة للعربربربدل الربربربدويل علربربربى تغليربربربب قواعربربربد القربربربانون الربربربدويل علربربربى قواعربربربد القربربربانون 
بتربربرى املكمربربة أبن حقربربربوق وواجبربربات الربربدول علربربربى الربربداخلي حربربىت وان كربربان دسربربربتور الدولربربة ذاتربربه، حيربربربث 

املستوى الدويل وكربذلك املعاملربة الربيت جيربب أن يعامربل هبربا األجانربب واألقليربات املقيمربة علربى أرض الدولربة 
، جيب أن يكون املرجع فيها هو القربانون الربدويل ولربيس الدسربتور الربداخلي للدولربة، كمربا وان الدسربتور ال 

أنربه يف كربل حالربة يتعربارض فيهربا القربانون الربدويل مربع القربانون الربداخلي، يصلح سربندات أمربا القضرباء الربدويل، و 
 .  (34 وجب أن تكون الغلبة للقانون الدويلب

ونسربربربربتعرض يف هربربربربذا الصربربربربدد الربربربربرأي اإلفتربربربربائي للمحكمربربربربة الدائمربربربربة للعربربربربدل الربربربربدويل ،صربربربربوص النربربربربزاع  
املبرباد  املسربلم  ، حيربث قربررت املكمربة أنربه ب مربن1925اخلاص بتبادل السكان بني تركيا واليو ن عام 

هبربربا أن الدولربربة الربربيت تقيربربدت ابلتربربزام دويل، عليهربربا أن ترُبربدخل علربربى تشربربريعااا التعربربديالت الربربيت تكفربربل تنفيربربذ 
، 1923هذا االلتزام، فمربن التزامربات األ ربراف املتعاقربدة جعربل تشربريعااا تتوافربق مربع اتفاقيربة لربوزان لعربام 

 .  (35 نية مبقدار عدم تعارضها معهابال ينتج بتااتت أن هذه األخرية حتيل إىل القوانني الو 

 مسو القانون ال ويل عدلى القانون ال اخدلي أمام قضاء لحمكمة الع ل ال وليةل. -املطدلب الثالث
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استمرت  كمة العدل الدولية بربذات الربنهج الربذي سربارت عليربه  كمربة العربدل الدوليربة الدائمربة يف 
لي حربربربربربىت وان كربربربربربان دسربربربربربتور الدولربربربربربة ذاتربربربربربه، تغليربربربربربب قواعربربربربربد القربربربربربانون الربربربربربدويل علربربربربربى قواعربربربربربد القربربربربربانون الربربربربربداخ

، عنربدما 1988ونستعرض يف هذا الصربدد النربزاع بربني األمربم املتحربدة والربوالايت املتحربدة األمريكيربة عربام 
 حاول  األخرية إغالق مقر منظمة التحرير الفلسطينية يف األمم املتحدة يف مدينة نيويورل. 

يل على القربانون الربداخلي األمريكربي يف رأيهربا فقد غلب   كمة العدل الدولية أحكام القانون الدو 
االستشربربرباري هبربربربذا اخلصربربربوص عنربربربدما قربربربررت أن: بالربربربوالايت املتحربربربدة األمريكيربربربة ملزمربربربة ابحربربربرتام التزامااربربربا 

، وإذا كانرب  الربوالايت 1947/أ مربن اتفرباق املقربر لسربنة 21الدولية ابللجربوء إىل التحكربيم  بقربات للمربادة 
الو ب يعلو على االلتزامات الناشربئة عربن اتفرباق املقربر، فربان املكمربة  املتحدة األمريكية تدعي أبن قانوهنا

تربربذكرها ابملبربربدأ األساسربربي املسربربتقر يف القربربانون الربربدويل، أال وهربربو مسربربو القربربانون الربربدويل وعلربربوه علربربى القربربانون 
الربربداخلي، وهربربذا السربربمو قربربد سربربجل بواسربربطة القضربرباء الربربدويل منربربذ احلكربربم الربربذي أصربربدرته  كمربربة التحكربربيم 

 . (36 بني الوالايت املتحدة األمريكية نفسها وبريطانياب 1872سبتمرب  14اما بتاريس يف قضية االلب

أبن: بالربربربربربوالايت املتحربربربربربدة األمريكيربربربربربة  1988ابريربربربربربل  26وقربربربربربد قربربربربربرت املكمربربربربربة ابإل ربربربربرباع بتربربربربرباريس 
 /أ منربه ، ملزمربة ابللجربوء إىل21ابعتبارها  رفات يف اتفاق املقر اخلاص مبنظمة األمم املتحدة  بقات للقسم 

التحكربربيم حلربربل النربربزاع القربربائم بينهربربا وبربربني منظمربربة األمربربم املتحربربدةب، كمربربا أن حكربربم  كمربربة جنربربوب نيويربربورل 
جرباء مشرباهبات ملربا ورد يف قربرار  كمربة العربدل الدوليربة حيربث قربررت املكمربة  1988الفدرالية الصادر عام 

التفرباق املقربر  ، ألنه لربال  1987ديسمرب  16رف  تطبيق القانون املضاد لإلرهاب الصادر بتاريس 
 .(37 1947املربم بني منظمة األمم املتحدة والوالايت املتحدة األمريكية لعام 

 موقف املعاه ات ال ولية من العالقة بني القانون ال ويل وال اخدلي. -املطدلب الرابع

مربربربن املعلربربربوم أن املعاهربربربدات الدوليربربربة تنشربربربي التزامربربربات علربربربى عربربرباتق الربربربدول األ ربربربراف  بوجربربربوب احرتامهربربربا 
ذها، حيث يتم تنفيربذها بشربكل عربام مربن خربالل تعربديل قوانينهربا الو نيربة أو دسربتورها إذ كربان هنربال وتنفي

 .  (38 ما يتعارض مع تلك املعاهدة

وتربربنص القاعربربدة العامربربة حربربول وضربربع القربربانون الربربداخلي داخربربل اجملربربال الربربدويل مبربربا يلربربي: بالربربدول الربربيت ختربربرق 
 موق  قانوهنا الداخلي من القضربية، فربال يوجربد قواعد القانون الدويل ال تستطيع تربير ذلك ابللجوء إىل

دفربربربرباع عربربربربن خربربربربرق التربربربربزام دويل عربربربربادل بربربربربه الدولربربربربة عربربربربن سربربربربلوكها بتلربربربربك الطريقربربربربة أبهنربربربربا كانربربربرب  تتبربربربربع قانوهنربربربربا 
الربربربداخلي. إن سربربرببب رفربربرب  تقربربربد  القواعربربربد القانونيربربربة الداخليربربربة كاعتربربربذار للهربربربروب مربربربن املسربربربؤولية الدوليربربربة 

 .   (39 ون الدويل من خالل تشريع داخلي بسيطبواضح، فاي وضع مشابه يسمح بتحاشي القان

حتربربرب   )26(وحتديربربربدات يف املربربربادة   (40 ويف هربربربذا الصربربربدد أكربربربدت باتفاقيربربربة فيينربربربا لقربربربانون املعاهربربربداتب
عنربربوان بالعقربربد شربربريعة املتعاقربربدينب علربربى مربربا يلربربي: بكربربل معاهربربدة  فربربذة ملزمربربة أل رافهربربا وعلربربيهم تنفيربربذها 
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نصربرب  علربربى مربربا يلربربيبال جيربربوز لطربربرف يف معاهربربدة أن  ربربتج والربربيت  )27(بسربربن نيربربةب، وكربربذلك يف املربربادة 
بنصربربوص قانونربربه الربربداخلي كمربربربر إلخفاقربربه يف تنفيربربذ املعاهربربدةب. إال أن االتفاقيربربة قربربد أعطربرب  الربربدول احلربربق 
يف تغليب قواعد قانوهنا الداخلي يف حال وجود لالفة بينة وتعلق  بقاعدة أساسية مربن قواعربد القربانون 

مربن ذات االتفاقيربربة والربربيت نصرب  علربربى: بلربيس للدولربربة أن حتربربتج  46ادة الربداخلي، حيربربث ورد ذلربك يف املربرب
أبن التعبري عربن رضرباها االلتربزام ابملعاهربدة قربد د ابملخالفربة حلكربم يف قانوهنربا الربداخلي يتعلربق ابالختصرباص 
بعقربربد املعاهربربدات كسربرببب إلبطربربال هربربربذا الرضربربا إال إذا كانربرب  املخالفربربة بينربربة وتعلقربرب  بقاعربربدة أساسربربية مربربن 

ون الداخليب، بوتعتربرب املخالفربة بينربة إذا كانرب  واضربحة بصربورة موضربوعية أليربربة دولربة تتصربرف قواعد القان
 يف هذا الشان وفق التعامل املعتاد وبسن نيةب.

أمربربا ميثربرباق األمربربم املتحربربدة والربربذي يعتربربرب مربربن أهربربم املعاهربربدات الدوليربربة الشربربارعة فلربربم يتضربربمن أي نربربص 
لقربربانون الربربداخلي، إال أن امليثربرباق قربربد عربربرب ضربربمنات عربربن يشربربري صربربراحة إىل مسربربو قواعربربد القربربانون الربربدويل علربربى ا

ذلربك عنربدما أكربد يف مقدمتربه علربى مبربدأ باحربربرتام االلتزامربات الناشربئة عربن املعاهربدات وغريهربا مربن مصربربادر 
 .  (41 القانون الدويلب

 املبحث الرابع:مكانة االتفاقيات واملعاه ات ال ولية يف النرام القانوين لدلممدلكة اوأردنية اهلامشية.

صربربربرب  اململكربربربربة األردنيربربربربة اهلا يربربربربة ومنربربربربذ نشربربربربااا علربربربربى احربربربربرتام القربربربربانون الربربربربدويل وتنفيربربربربذ التزامااربربربربا حر 
الدولية، حيث تتمتربع اململكربة بسربمعة  يبربة يف جمربال احربرتام القربانون الربدويل، كمربا وتُعربد مربن أكثربر الربدول 

تور األردين احلربربايل العربيربربة انضربربمامات لالتفاقيربربات الدوليربربة وال سربربيما املتعلقربربة بقربربوق اإلنسربربان. ويعربربد الدسربرب
( واحربربدات مربربن الدسربرباتري احلديثربة الربربيت تطرقربرب  إىل مسربربالة إبربرام املعاهربربدات الدوليربربة وكيفيربربة 1952 دسربتور 

 .(42 التصديق عليها ودخوهلا حيز النفاذ
مسالة االتفاقيات واملعاهدات الدولية من حيربث حتديربد  1952وقد تناول الدستور األردين لعام 

 ( من الدستور األردين على ما يلي:33ها، فقد نص  املادة  الُسلطة املختصة إببرام

 بامللك هو الذي يعلن احلرب ويعقد الصلح ويربم املعاهدات واالتفاقات.ب -

باملعاهربربربدات واالتفاقربربربات الربربربيت يرتتربربربب عليهربربربا حتميربربربل خزانربربربة الدولربربربة شربربربيئا مربربربن النفقربربربات أو مسربربرباس يف  -
إال إذا وافق عليها جملس األمربة وال جيربوز يف أي حربال  حقوق األردنيني العامة أو اخلاصة ال تكون  فذة

 أن تكون  الشروط السرية يف معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.ب

( الفقربربربرة الثانيربربربة مربربربن الدسربربربتور علربربربى مربربربا يلربربربي: بحتربربربدد االتفاقيربربربات الدوليربربربة 21كمربربربا نصربربرب  املربربربادة  
( الفقربربرة األوىل مربربن الدسربربتور فقربربد نصربرب  103والقربربوانني أصربربول تسربربليم اجملربربرمني العربربادينيب، أمربربا املربربادة  

علربربى: بمتربربارس املربرباكم النظاميربربة اختصاصربربااا يف القضربرباء احلقربربوقي واجلزائربربي وفربربق أحكربربام القربربوانني النافربربذة 
املفعربربول يف اململكربربة علربربى انربربه يف مسربربائل األحربربوال الشخصربربية لوجانربربب أو يف األمربربور احلقوقيربربة والتجاريربربة 
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تطبيربق قربانون بربالد أخربرى بشرباهنا ينفربذ ذلربك القربانون ابلكيفيربة الربيت اليت قض  العربادة يف العربرف الربدويل ب
 ينص عليها القانونب.

وهنربربا ميكننربربا أن نالحربربل أبن الدسربربتور األردين قربربد تنربرباول مسربربالة املعاهربربدات واالتفاقيربربات الدوليربربة يف 
ثالث نصوص دستورية، حيربث حربدد اجلهربة املختصربة إببربرام املعاهربدات، والربيت قربد تكربون مربن اختصرباص 

لطة التنفيذيربربة، أو ابالشربربرتال بينهربربا وبربربني الُسربربلطة التشربربريعية. كمربربا أكربربد علربربى وجربربوب تطبيربربق القربربانون الُسربرب
الدويل يف املسائل اليت تتعلق بتسليم اجملرمني، وكذلك يف املسائل اليت تنربدرج ضربمن موضربوعات القربانون 

 الدويل اخلاص. 

تفاقيربربربات الدوليربربربة يف النظربربربام إال أن الدسربربربتور األردين قربربربد صربربربم  عربربربن حتديربربربد مكانربربربة املعاهربربربدات واال
القربربانوين الربربربو ب، والسربربيما يف حربربربال التعربربارض بينهربربربا وبربربني التشربربربريعات الو نيربربة. ويف هربربربذا السربربياق ميكننربربربا 
بتصربربربربني  الدسربربربربتور  األردين ابلدسربربربربتور الصربربربربام  أو املربربربرببهم ،صربربربربوص العالقربربربربة بربربربربني املعاهربربربربدات الدوليربربربربة 

 .(43 والتشريع الداخليب
فقربربربربربربد أكربربربربربربد علربربربربربربى مسربربربربربربالة تغليربربربربربربب املعاهربربربربربربدات   1976لسربربربربربربنة  (44 أمربربربربربربا القربربربربربربانون املربربربربربربدين األردين

واالتفاقيربربربات الدوليربربربة يف حالربربربة تعارضربربربها مربربربع التشربربربريعات الداخليربربربة، خصوصربربربات يف جمربربربال القربربربانون الربربربدويل 
( مربن القربانون املربدين األردين مربا يلربي: 24، فقربد جرباء يف نربص املربادة  (45 اخلاص يف حالة تنازع القوانني
ابقة إذا جرباء نربص يف قربانون خرباص، أو يف معاهربدة دوليربة  فربذة يف اململكربة بال تسري أحكام املربواد السرب

 األردنية اهلا ية يتعارض معهاب.

 املبحث اخلامس:موقف القضاء اوأردين من مكانة املعاه ات واالتفاقيات ال ولية.

يربة األردنيربة، إذ اختذ القضاء األردين موقفات واضحات يف بيان مرتبة املعاهربدة الدوليربة يف املنظومربة القانون
دأبربرب   كمربربة التمييربربز يف أحكامهربربا، علربربى األخربربذ بعلويربربة املعاهربربدة الدوليربربة علربربى القربربانون النافربربذ يف حربربال 
التعربربارض، وبعبربربارة أُخربربرى تعتربربرب االتفاقيربربات واملعاهربربدات الدوليربربة املصربربادق عليهربربا األردن ومنهربربا جربربزءات ال 

 ات الو نية.يتجزأ من التشريع الو ب للمملكة وأرفع منزلة من التشريع

وفيمربا يلربربي اسربربتعراض ألبربربرز قربربرارات  كمربربة التمييربز األردنيربربة والربربيت تعطربربي االتفاقيربربات واملعاهربربدات الدوليربربة 
 مرتبة أعلى من القوانني والتشريعات الداخلية:

   والربربربربربذي جربربربربرباء فيربربربربربه ب م تبربربربربربد األردن أي حتفربربربربربل عنربربربربربدما 91/768حكربربربربربم  كمربربربربربة التمييربربربربربز رقربربربربربم )
موضربربربوع التعامربربربل ابملثربربربل يف تنفيربربربذ اإلحكربربربام املتعلقربربربة بقربربربرارات انضربربربم  إىل اتفاقيربربربة نيويربربربورل علربربربى 

التحكيم الدولية فال وجه أيضا للقول بتطبيق قانون تنفيذ اإلحكام األجنبية والعودة لتفسربري املربادة 
 .  (46 السابعة منه ذلك الن االتفاقية الدولية هي أعلى مرتبة من القانون امللي وأوىل ابلتطبيقب
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  والربربربربربذي جربربربربرباء فيربربربربربه أن  13/11/1993( اتريربربربربربس 936/1993ييربربربربربز رقربربربربربم  قربربربربربرار  كمربربربربربة التم
باالتفاقيربربات الدوليربربة الربربيت تربمهربربا الدولربربة هربربي أعلربربى مرتبربربة مربربن القربربوانني النافربربذة، وإهنربربا واجبربربة التطبيربربق 

 .(47 ولو تعارض  نصوصها مع أحكام هذه القواننيب
    دوليربة الربيت تربمهربا الدولربة ( والربذي جرباء فيربه بإن االتفاقربات ال94/677قرار  كمة التمييز رقربم

هي أعلى مرتبة من القربوانني النافربذة، وأهنربا واجبربة التطبيربق لربو تعارضرب  نصوصربها مربع أحكربام هربذه 
القربربوانني وعليربربه فربربان إغفربربال  كمربربة االسربربتئناف التفاقيربربة الربربرايض العربيربربة للتعربرباون وإصربربدارها لقرارهربربا 

 .  (48 للقانونبوفقات لقانون تنفيذ األحكام األجنبية جيعل قرارها لالفات 

   والربربربذي جربربرباء فيربربربهب  29/2/2004( اتريربربربس 3965/2003قربربربرار  كمربربربة التمييز/حقربربربوق رقربربربم
أ ع الفقه والقضاء لدى  يع دول العام ومنهربا األردن علربى مسربو االتفاقيربات واملعاهربدات الدوليربة 
علربربربربربى القربربربربربوانني الداخليربربربربربة، وأنربربربربربه ال جيربربربربربوز تطبيربربربربربق أحكربربربربربام أي قربربربربربانون داخلربربربربربي يتعربربربربربارض مربربربربربع هربربربربربذه 

تفاقيربربربربات واملعاهربربربربدات الدوليربربربربة بيربربربربث ميكربربربربن تطبيقهربربربربا معربربربربات وهربربربربو مربربربربا جربربربربرى عليربربربربه قضربربربرباك  بربربربربال اال
 .(49 خالفب

    والربربربذي جربربرباء فيربربربه  22/4/2004( اتريربربربس 7309/2003قربربربرار  كمربربربة التمييز/حقربربربوق رقربربربم
بألن املعاهدات واالتفاقيربات الدوليربة تسربمو مرتبربة علربى القربوانني املليربة وهلربا األولويربة ابلتطبيربق عنربد 

رضربربربربربربها معهربربربربربربا، وال جيربربربربربربوز االحتجربربربربربرباج أبي قربربربربربربانون  لربربربربربربي عنربربربربربربد تعربربربربربربارض أحكامربربربربربربه مربربربربربربع أحكربربربربربربام تعا
 .(50 االتفاقياتب

   بصربربفتها احلقوقيربربة والربربذي جربرباء فيربربه بإن الفقربربه والقضربرباء 945/2009قربربرار  كمربربة التمييربربز رقربربم )
ه الدولربة أ عا على أن االتفاقيات الدولية اليت تربمها الدول هي أمسى مرتبة من القوانني امللية هلربذ

وأن هربربذه االتفاقيربربات أوىل ابلتطبيربربق ولربربو تعارضربرب  نصوصربربها مربربع القربربانون الربربداخلي لربربديها، كمربربا أن 
تطبيق االتفاقيات الدولية والقوانني من اختصاص القضاء دون أن يربرتل أل ربراف اخلصربومة اختيربار 

 ذلربربك أن االتفاقيربربة أو القربربانون الربربذي يرغبربربون فيربربه ألن ذلربربك مربربن متعلقربربات النظربربام العربربام ويشربربرتط يف
 .(51 تكون االتفاقيات واملعاهدات قد مرت مبراحلها الدستورية يف البلد الذي ينظر النزاعب

   صربربربربوص مسربربربربو االتفاقيربربربربة علربربربربى القربربربربانون والقربربربربانون 2644/2012قربربربربرار  كمربربربربة التمييربربربربز رقربربربربم، )
/ إن قربانون التحكربيم هربو قربانون خرباص 1الواجب التطبيربق بعقربد النقربل البحربري والربذي جرباء فيربه: ب

األوىل ابلتطبيق من قانون التجارة البحرية يف حالة نشوء نزاع متعلق بعقد نقل بري ، وعليربه وهو 
جيربربوز االتفربرباق بربربني أ ربربراف العقربربد أن تكربربون املكمربربة املختصربربة بنظربربر النزاعربربات  كمربربة دولربربة أخربربرى. 

/ إن االتفاقية أمسى من القانون وهي الواجبة التطبيق يف حال تعارض أحكامها مربع أحكربام أي 2
 .(52 قانون آخرب
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ويف ضربربربوء قربربربرارات  كمربربربة التمييربربربز والربربربيت أعطربربرب  املعاهربربربدات واالتفاقيربربربات الدوليربربربة مرتبربربربة أعلربربربى مربربربن 
التشربربربريعات الداخليربربربربة، صربربربربدرت عربربربربدة قربربربربرارات للمحربربربرباكم األردنيربربربربة مبختلربربربرب  درجااربربربربا والربربربربيت اسربربربربتندت يف 

 نستعرض أبرزها:أحكامها إىل معاهدات واتفاقيات دولية صادق  عليها اململكة. ويف هذا السياق 

  يف حكم قضائي أكد على حق الصحايف يف نقل األخبربار، فسربخ   كمربة اسربتئناف عمربان قربرار
القاضربربربي إبدانربربربة  2009/  5/ 28( بتربربرباريس 2009/  550 كمربربربة بدايربربربة جربربربزاء عمربربربان رقربربربم  

( لسربربربربنة 8( مربربربربن قربربربربانون املطبوعربربربربات والنشربربربربر رقربربربربم  7و 5املسربربربربتان  جبربربربربرم لالفربربربربة أحكربربربربام املربربربربواد  
( من قانون انتهال حرمربة املرباكم، كمربا تقربرر يف نفربس الوقرب  إعربالن عربدم 15ادة  ( وامل1998 

مربن  19مسؤولية املستان  عما أُسند إليه ، وقد اسربتندت  كمربة االسربتئناف يف ذلربك إىل املربادة 
 .(53 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية

( مربن العهربربد 11اسربتنادات للمربادة   كمربا وقربد صربدرت عربدة قربرارات تتعلربق بعربربدم جربواز حرببس املربدين
الربربدويل اخلربرباص ابحلقربربوق املدنيربربة والسياسربربية، ابلربربرغم مربربن وجربربود قربربانون و ربربب جييربربز حربرببس املربربدين بشربربروط 

 (، ونورد يف هذا السياق أبرزها وفقات ملا يلي:2007قانون التنفيذ لسنة  – 22 ددة  املادة 

  دم إجابربربة  لربب  كربوم لربه بربرببس ، قربرر رئربيس التنفيربربذ يف  كمربة عمربان عرب30/3/2014بترباريس
مربن العهربد الربدويل اخلرباص ابحلقربوق  11 كوم عليه بسداد دين، وذلربك بملخالفتربه ألحكربام املربادة 

 السياسية واملدنيةب.

  قرر رئيس التنفيذ يف  كمة صلح القصر يف الكربرل بالرتاجربع عربن قربرار 24/4/2014وبتاريس ،
يربربربربث جربربربرباء يف نربربربربص القربربربربرار مربربربربا يلربربربربي: حربربربرببس  كربربربربوم عليربربربربه بسربربربربداد الربربربربدين وكربربربرب  الطلربربربربب عنربربربربهب، ح

من العهد الدويل اخلاص ابحلقربوق املدنيربة والسياسربية والربيت  11بابلتدقيق وابلرجوع إىل نص املادة 
تنص على  ال جيوز سجن أي إنسان جملرد عجزه عن الوفاء ابلتزام تعاقربدي( واملصربادق عليهربا مربن 

شربربربور يف اجلريربربربدة الرمسيربربربة وحيربربربث ان واملن 2006قبربربربل حكومربربربة اململكربربربة األردنيربربربة اهلا يربربربة يف عربربربام 
االتفاقيات واملعاهدات الدولية املصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القربوانني املليربة سربندا ملربا 
اسربربربتقر عليربربربه اجتهربربرباد  كمربربربة التمييربربربز األردنيربربربة املربربربوقرة لربربربذا تقربربربرر الرجربربربوع عربربربن القربربربرار السربربربابق وكربربرب  

 .  (54 الطلب عن املكوم عليهب

   قربربربرر رئربربربيس التنفيربربربذ يف  كمربربربة بدايربربربة العقبربربربة الرجربربربوع عربربربن قربربربرار أصربربربدره 11/5/2014وبتربربرباريس ،
بربرببس مربربدين واإلفربربراج عنربربه فربربورات، اسربربتنادات للعهربربد الربربدويل اخلربرباص ابحلقربربوق السياسربربية واملدنيربربة، حيربربث 

مربربن قربربانون التنفيربربذ الربربيت عيربربز  لربربب املكربربوم لربربه حربرببس  22جربرباء يف نربربص القربربرار مربربا يلربربي: بإن املربربادة 
مربربن العهربربد الربربدويل الربربيت تقربربول إنربربه ال جيربربوز  11ديربربن، تتعربربارض مربربع نربربص املربربادة املكربربوم عليربربه بسربربداد 

حبس أي إنسان جملرد عجزه عربن الوفرباء ابلتربزام تعاقربديب كمربا بأن االتفاقيربات واملعاهربدات الدوليربة 
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املصادق عليها من قبل الدولة تسمو علربى القربوانني املليربة، وهربو قربرار سربابق ملكمربة التمييربز اسربتقر 
 .  (55 دبعليه االجتها

   تقربربربدم املكربربربوم لربربربه ابلربربربدين بطعربربربن لربربربدى 11/5/2014والحقربربربات للقربربربرار السربربربابق الصربربربادر بتربربرباريس ،
 كمة بداية العقبة بصفتها االستئنافية رفضات لقرار منع حبس املدين له، حيربث صربدر قربرار بترباريس 

 بفسربربس قربربرار منربربع احلربرببس الربربذي أصربربدره رئربربيس التنفيربربذ يف  كمربربة بدايربربة العقبربربة. ويف 8/6/2014
مربربربن العهربربربد  11حيثيربربربات القربربربرار قالربربرب  املكمربربربة االسربربربتئنافية الربربربيت انعقربربربدت هبيئربربربة ثالثيربربربة، إن املربربربادة 

الربربدويل اخلربرباص ابحلقربربوق السياسربربية واملدنيربربة تربربنص علربربى أنربربه بال جيربربوز حربرببس أي إنسربربان جملربربرد عجربربزه 
، وأن عن الوفاء ابلتربزام تعاقربديب، وأضرباف  بال بربد مربن حتقربق الشربر ني: أن يكربون االلتربزام تعاقربدايت 

يكربربون املربربدين عربرباجزات عربربن الوفربرباءب، واتبعربرب  املكمربربة مفصاربربلة بأن الشربربرط األول حتقربربق ابلفعربربل، ومربربا 
بربربربني املربربربدين والربربربدائن هربربربو التربربربزام تعاقربربربديب، وأردفربربرب  بأمربربربا ،صربربربوص الشربربربرط الثربربرباين، وهربربربو أن يكربربربون 

لسربربداد، املربربدين عربرباجزات عربربن الوفربرباء، فاننربربا وربربد أنربربه م يربربرد يف هربربذه الربربدعوى مربربا يشربربري إىل العجربربز عربربن ا
حيث م يتقدم املدين أبية بينة تثب  هذا العجز املشرتطب، وأضاف  أن بالثابرب   يف هربذه احلالربة( 
عربربدم وفائربربه ابملبلربربم املكربربوم بربربه ولربربيس عجربربزه عربربن الوفربرباء، وشربربتان مربربا بربربني عربربدم الوفربرباء والعجربربز عربربن 

خلربربربرباص مربربربربن العهربربربربد الربربربربدويل ا 11الوفربربربرباءب.، وقالربربربرب  اهليئربربربربة احلاكمربربربربة بال ميكربربربربن إعمربربربربال نربربربربص املربربربربادة 
ابحلقوق السياسية واملدنية، على واقعة هذه الدعوىب، وأضاف  بال جيوز التوسع يف تفسربري  هربذه 

مربربن قربربانون التنفيربربذب، وخلصربرب  إىل أن تقربربرر بفسربربس  22املربادة( وهربربي ال تتعربربارض إ القربربات مربربع املربربادة 
ى القربربربربربرار املسربربربربربتان   منربربربربربع احلربربربربرببس( وإعربربربربربادة األوراق ملصربربربربربدرها  قاضربربربربربي التنفيربربربربربذ( إلجربربربربربراء املقتضربربربربرب

 .(56 القانوينب
وكتعقيربربربربربب علربربربربربى مربربربربربا سربربربربرببق، وربربربربربد أبن املربربربربرباكم األردنيربربربربربة قربربربربربد أخربربربربربذت بعربربربربربني االعتبربربربربربار املعاهربربربربربدات 
واالتفاقيربربربات الدوليربربربة املوقعربربربة عليهربربربا اململكربربربة عنربربربد اختربربرباذ قرارااربربربا وإصربربربدار أحكامهربربربا، حيربربربث تعتربربربرب تلربربربك 

هنربربا نسربربلط الضربربوء علربربى املعاهربربدات واالتفاقيربربات جربربزءات مربربن التشربربريعات الداخليربربة بربربل أرفربربع منهربربا منزلربربة. و 
األمثلة األربعة األخرية حيث ود أبن ركساء التنفيذ يف املاكم قد اسربتندوا يف قربرارهم مبنربع حرببس املربدين 

( منهربربا، 11إىل اتفاقيربربة دوليربربة وهربربي العهربربد الربربدويل اخلربرباص ابحلقربربوق املدنيربربة والسياسربربية ، وحتديربربدات املربربادة  
( والربربربذي جييربربربز حربربرببس 2007ن التنفيربربربذ لسربربربنة يف ظربربربل وجربربربود تشربربربريع داخلربربربي يتعربربربارض معربربربه  وهربربربو قربربربانو 

املربربدين إذ م يسربربدد الربربدين، وهربربذا تطربربور مهربربم يف النظربربام  القضربربائي األردين. وعلربربى الربربرغم مربربن أن  كمربربة 
االسربتئناف قربد فسربربخ  إحربدى هربربذه القربرارات كمربربا أشربر  يف املثربال األخربربري، إال أهنربا م تنفربربي عربدم جربربواز 

( للعهربد 11وبسب تفسري  كمة االسربتئناف لربنص املربادة   االستناد إىل مواد االتفاقية الدولية، حيث
الربربربدويل اخلربربرباص ابحلقربربربوق املدنيربربربة والسياسربربربية فانربربربه البربربربد مربربربن حتقربربربق شربربربر ني ملنربربربع حربربرببس املربربربدين: األول أن 



    منوذجا قة بني القانون ادلويل و القانون ادلاخيل: اململكة الأردنية الهامشيةالعال                              بيدر التلد.

 

  
20 

 

 السياسيةلدل راسات القانونية و  البيبانجمدلة         2016جوان       01الع د   01دل  اجمل      

يكون االلتزام تعاقدايت، والثاين أن يكون املدين عاجزات عن الوفرباء، حيربث حتقربق الشربرط األول وم يتحقربق 
   املكمة بفسس القرار املستان   منع احلبس(.الثاين، وابلتايل حكم

 املبحث السادس:موقف السدلطة التنفيذية من مكانة املعاه ات واالتفاقيات ال ولية.

أكربربدت السربربلطة التنفيذيربربة  ممثلربربة ابحلكومربربة األردنيربربة( يف العديربربد مربربن املافربربل الدوليربربة علربربى مبربربدأ مسربربو 
تشربربربريعات الو نيربربربة، والسربربربيما أمربربربام هيئربربربات معاهربربربدات املعاهربربربدات واالتفاقيربربربات الدوليربربربة علربربربى القربربربوانني وال

يف األمم املتحدة واليت ترصد تنفيذ املعاهدات الدوليربة األساسربية حلقربوق اإلنسربان ،  (57 حقوق اإلنسان
ونشربربري يف هربربذا السربربياق علربربى سربرببيل املثربربال إىل التقريربربر الربربدوري الرابربربع واخلربربامس للمملكربربة األردنيربربة اهلا يربربة 

، حيربث  2011فل واملقدم إىل جلنة حقوق الطفربل يف األمربم املتحربدة لعربام ،صوص اتفاقية حقوق الط
جاء الرد احلكومي ،صوص ما يتعلق بقلق اللجنة إزاء املركز القربانوين التفاقيربة حقربوق الطفربل يف األردن 

 (58 ما يلي:

ديق ب لقربد صربربادق  اململكربربة علربربى اتفاقيربربة حقربربوق الطفربربل ونشربربرها يف اجلريربربدة الرمسيربربة مبوجربربب قربربانون التصربرب
والربربذي نشربربر مربربع االتفاقيربربة يف عربربدد اجلريربربدة الرمسيربربة  2006لسربربنة  50علربربى اتفاقيربربة حقربربوق الطفربربل رقربربم 

، وتطبيقات ملبربدأ مسربو املعاهربدات ايت املعاهربدات 2006تشرين األول/أكتوبر  16، اتريس 4787رقم 
هربربربربي تسربربربربمو علربربربربى الدوليربربربربة يف املرتبربربربربة الثانيربربربربة بعربربربربد الدسربربربربتور يف التسلسربربربربل اهلرمربربربربي للتشربربربربريعات يف األردن و 

القربربوانني الو نيربربة وقربربد اسربربتقر اجتهربرباد  كمربربة التمييربربز علربربى ذلربربك يف العديربربد مربربن قرارااا.أمربربا فيمربربا يتعلربربق 
مبربربدى موائمربربة القربربانون امللربربي مربربع مبربرباد  االتفاقيربربة وأحكامهربربارت فربربان التشربربريعات الو نيربربة تتربربواءم مربربع بنربربود 

مهربربا مربربع التزامربربات األردن ابعتبربرباره االتفاقيربربة الربربيت وقربربع عليهربربا األردن وال يوجربربد نصربربوص تتعربربارض يف حك
 رفات يف االتفاقيربة، وكمربا سرببق القربول فانربه يف حربال وجربود تعربارض بربني نربص يف القربانون الربو ب ونربص يف 
االتفاقية فان نصوص االتفاقية تقدم يف التطبيق وفقات للتسلسربل اهلرمربي للقاعربدة القانونيربة، وقربد د إجربراء 

 ت حىت تكون أكثر انسجامات مع االتفاقيةب.العديد من التعديالت على بع  التشريعا

( علربى قائمربة املسربائل املقربرر تناوهلربا أثنرباء النظربر 2010كما جاء يف الرد احلكربومي للمملكربة  عربام 
يف التقرير الدوري الرابع لوردن حول تطبيربق العهربد الربدويل اخلرباص ابحلقربوق املدنيربة والسياسربية، وحتديربدا 

 (59 انوين لتنفيذ املعاهدة ما يلي:فيما يتعلق ابإل ار الدستوري والق

بإن األردن ملتزم ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسربية وبربنفس الوقرب  العهربد الربدويل اخلرباص 
حزيران/يونيربربه  15ابحلقربربوق االقتصربربادية واالجتماعيربربة والثقافيربربة  نشربربر العهربربدان يف اجلريربربدة الرمسيربربة بتربرباريس 

صربربربادق  عليهربربربا اململكربربربة األردنيربربربة اهلا يربربربة جربربربزء ال يتجربربربزأ مربربربن  (، حيربربربث تعتربربربرب االتفاقيربربربات الربربربيت2006
مربن القربانون املربدين األردين إذ تربنص ب ال  24التشريع وتسمو علربى القربوانني الو نيربة، بداللربة نربص املربادة 

تسربربربري أحكربربربام املربربربواد السربربربابقة إذا وجربربربد نربربربص يف قربربربانون خربربرباص أو يف معاهربربربدة دوليربربربة  فربربربذة يف اململكربربربة 
كمربربربا يسربربرباند هربربربذا املنحربربربى االجتهربربرباد القضربربربائي يف قربربربرارات ملكمربربربة ب ارض معهربربرباب. األردنيربربربة اهلا يربربربة يتعربربرب
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إذ جربرباء فيربربه  2003حزيران/يونيربربه  9الصربربادر بتربرباريس  818/2003التمييربربز األردنيربربة منهربربا القربربرار رقربربم 
بتسمو املعاهدات واالتفاقيات الدولية مرتبة على القوانني امللية وهلا أولوية التطبيق عند تعارضربها معهربا 

ال جيربربربوز االحتجربربرباج أبي قربربربربانون  لربربربي أمربربربام االتفاقيربربربربة ...ب. بهربربربذا ابإلضربربربافة إىل العديربربربربد مربربربن السربربربربوابق و 
القضربربائية الربربيت د فيهربربا تربربرجيح املعاهربربدات الدوليربربة علربربى القربربوانني الو نيربربة   قربربرار  كمربربة التمييربربز األردنيربربة 

، وقرارهربربربربربربربربربربربربا رقربربربربربربربربربربربربم 2005أيلول/سربربربربربربربربربربربرببتمرب  7اتريربربربربربربربربربربربربس  1477/2005بصربربربربربربربربربربربربفتها احلقوقيربربربربربربربربربربربربة رقربربربربربربربربربربربربم 
 25اتريربربربربربربربس  1824/2995، والقربربربربربربربرار رقربربربربربربربم 2004نيسربربربربربربربان/أبريل  22اتريربربربربربربربس  4309/2003

 (ب.2005تشرين األول/أكتوبر 

أمربربا علربربى املسربربتوى اإلقليمربربي، فقربربد جربرباء يف  التقريربربر الربربدوري الثربرباين للمملكربربة حربربول التربربدابري املتخربربذة 
حقربوق اإلنسربان يف جامعربة لتنفيذ وإعمال بنود وأحكام امليثاق العريب حلقوق اإلنسان( واملقدم إىل جلنة 

   (60 الدول العربية، مبا يتعلق مبكانة امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف النظام القانوين للمملكة، ما يلي:

بيعطربربى امليثربرباق العربربريب حلقربربوق اإلنسربربان األولويربربة يف التطبيربربق علربربى املنظومربربة القانونيربربة يف اململكربربة األردنيربربة 
موقفربات واضربحات يف بيربربان مرتبربة املعاهربدة الدوليربة يف املنظومربة القانونيربة اهلا ية، حيث اختربذ القضرباء األردين 

األردنية، إذ دأب   كمة التمييز يف أحكامها، على األخذ بعلوية املعاهربدة الدوليربة علربى القربانون النافربذ 
ق العربريب يف حال التعارض، وبعبارة أُخرى تعترب االتفاقيات الدولية املصربادق عليهربا األردن ومنهربربا بامليثربربا

حلقربربوق اإلنسربربان ب جربربزءات ال يتجربربزأ مربربن التشربربريع الربربو ب للمملكربربة وأرفربربع منزلربربة مربربن التشربربريعات الو نيربربة .  
كمربربا أن لتلربرب  األحكربربام الربربيت جربرباء هبربربا امليثربرباق د تربربربضمينها يف الدسربربتور والقربربوانني ذات الصربربلة. وابلربربرغم 

يربربربات الدوليربربة أو امليثربربرباق العربربربريب، إال أن ( مربربربن الدسربربربربتور األردين م تبربربربني مكانربربة االتفاق٣٣مربربن أن املربربربربادة  
 استقرار أحكام  كمة التمييز املوقرة لفرتة  ويلة ععل منها ذات قيمة قانونية ملزمةب.

وكتعقيب على ما سبق، ميكننربا القربول أبن الدولربة األردنيربة  القضرباء األردين( قربد أخربذ عمليربات بنظريربة 
ون الربداخلي، حيربث وربد األحكربام القضربائية قربد أعطرب  وحدة القانون مع مسو القانون الدويل على القان

املعاهدات واالتفاقيات الدولية مرتبة أعلربى مربن التشربريعات والقربوانني الداخليربة، إال أنربه أبقاهربا مبرتبربة أقربل 
 من الدستور.

 :خبامتة

 يف ضوء ما سبق توصلنا إىل  لة من االستنتاجات، واليت ميكن إجيازها مبا يلي:

دويل مذهبني رئيسيني يف حتديد مسالة إلزاميربة القربانون الربدويل يف ظربل التوسربع اهلائربل انتهج الفقه ال .1
يف العالقربربربات الدوليربربربة رت فربربرباألول هربربربو مربربربذهب ثنائيربربربة القربربربانون  حيربربربث يربربربرى أنصربربربار هربربربذا االعربربرباه أبن 
القربربربانون الربربربدويل والقربربربانون الربربربداخلي يعربربربداان نظربربربامني قربربربانونني مسربربربتقلني ومتسربربرباويني ومنفصربربربلني عربربربن 

لتربربايل ال ينفربربربذ القربربانون الربربدويل داخربربل الدولربربة إال إذا صربربدر يف صربربورة تشربربريع داخلربربي(. بعضربربهما، واب
أمربربربربا املربربربربذهب الثربربربرباين فهربربربربو وحربربربربدة القربربربربانون  حيربربربربث يعتربربربربرب أنصربربربربار هربربربربذا االعربربربرباه أبن القربربربربانون الربربربربدويل 
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والداخلي هلما نفربس األسرباس وهنربال وحربدة منطقيربة أو  بيعيربة بينهمربا، إال أهنربم اختلفربوا يف مسربالة 
 نونني الدويل والداخلي يسمو على األخر(.أي من القا

اختلف  دساتري الدول يف  مسالة حتديد العالقة ما بني القانون الربدويل وقانوهنربا الربداخلي، وبعبربارة  .2
أخربربربربربرى  يف حتديربربربربربد القيمربربربربربة القانونيربربربربربة للمعاهربربربربربدات واالتفاقيربربربربربات الدوليربربربربربة ومكانتهربربربربربا يف تشربربربربربريعااا 

ة قانونيربربة مسربرباوية للقربربانون الربربداخلي  كالدسربربتور الداخليربربة،  فمنهربربا جعربربل مربربن املعاهربربدات ذات قيمربرب
االيطايل واملصربري..(، ومنهربا مربن جعربل املعاهربدة يف مكانربة أمسربى مربن القربانون الربداخلي وأقربل مرتبربة 
من دستور الدولة  كالدستور الفرنسي واجلزائري..(، ومنها من أعطى املعاهربدات مرتبربة أمسربى مربن 

نربدا(، والقليربل يعطربي املعاهربدات مرتبربة أد  مربن القربانون القانون الداخلي مبا فيه دستورها  مثل هول
الربربداخلي  كاململكربربة املتحربربدة(، كمربربا وربربد عربربددات مربربن الربربدول قربربد سربربك  دسربربتورها يف حتديربربد القيمربربة 

 القانونية للمعاهدات الدولية ومكانتها يف تشريعااا الداخلية  كالدستور األردين واللبناين ..(

تحكربيم الربدويل، املكمربة الدائمربة للعربدل الربدويل،  كمربة العربدل إن القضاء الدويل   قضاء  رباكم ال .3
الدوليربربة( قربربد أكربربد علربربى مبربربدأ مسربربو القربربانون الربربدويل سربربواء كانربرب  قواعربربد اتفاقيربربة أو عرفيربربة علربربى سربربائر 
قواعد القانون الداخلي أايت كان  تلك القواعد  دسربتورية، تشربريعية، أحكربام قضربائية..اخل(، حيربث 

تغليب قواعد القانون الدويل على الو ب عند التعربارض بينهمربا، كمربا استقرت املاكم الدولية على 
 أنه ال جيوز لدولة أن تتذرع بقواعد دستورها أو قانوهنا الداخلي للتحلل من التزامااا الدولية.

، قربربد أخربربذت بسربربمو  1969إن املعاهربربدات الدوليربربة وأ هربربا اتفاقيربربة فيينربربا لقربربانون املعاهربربدات عربربام  .4
ى التشربربريعات والقربربوانني الو نيربربة، حيربربث تنشربربي تلربربك املعاهربربدات التزامربربات علربربى املعاهربربدات الدوليربربة علربرب

عربرباتق الربربربدول األ ربربربراف بوجربربربوب احرتامهربربربا وتنفيربربربذها، حيربربربث يربربربتم تنفيربربربذها بشربربربكل عربربربام مربربربن خربربربالل 
 تعديل قوانينها الو نية أو دستورها إذ كان هنال ما يتعارض مع تلك املعاهدة.

ة املعاهربربربربدات واالتفاقيربربربربات الدوليربربربربة يف النظربربربربام إن الدسربربربربتور األردين قربربربربد صربربربربم  عربربربربن حتديربربربربد مكانربربربرب .5
 القانوين الو ب، والسيما يف حال التعارض بينها وبني التشريعات الو نية. 

إن القضربرباء األردين قربربد أخربربذ مببربربدأ مسربربو املعاهربربدات الدوليربربة علربربى القربربانون النافربربذ يف حربربال التعربربارض  .6
ة التمييز( االتفاقيات واملعاهربدات بينهما ، حيث اعترب القضاء األردين  والسيما اجتهادات  كم

الدوليربربة املصربربادق عليهربربا األردن جربربزءات ال يتجربربزأ مربربن التشربربريع الربربو ب للمملكربربة بربربل وأرفربربع منزلربربة مربربن 
 التشريعات الو نية.

إن اململكة األردنية اهلا ية  قد أخذت عمليات مبذهب وحدة القانون مع مسو القربانون الربدويل علربى  .7
 القانون الداخلي.

م نوصي الدول اليت صم  دستورها عن حتديد مكانة املعاهدات الدوليربة يف تشربريعااا الو نيربة ويف اخلتا
، أن تقوم بتعديل دستورها بيث يضمن إضافة نص صربريح يشربار فيربه إىل مسربو املعاهربدات واالتفاقيربات 
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عالقربة مربابني الدولية على تشريعااا الداخلية، األمر الذي سيؤدي إىل إهناء اجلدل القربائم حربول مسربالة ال
 القانون الدويل والداخلي والسيما يف حالة التعارض بني القواعد القانونية الدولية والداخلية.
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محاية املستهدلك ي يف قضااي املمارسات التجارية و اوأمر اجلزائ  

    سيار عزال ين                                              
أستاا مساع  بكدلية احلقوق                                                              

 جامعة أحمم  بوقرة بومرداس                                          

        
 املدلخص:

إجراء األمر اجلزائي الذي يقتضي  02-15استحدث املشرع اجلزائري مبوجب األمر رقم        
الفصل يف القضااي اجلزائية دون املرور إبجراءات املاكمة العادية، و يطبق اإلجراء بتوافر شرو ه يف 

حة املنسوبة للمتهم، و من اجلنح اليت  لها اإلجراء تلك املتعلقة مبخالفات املمارسات التجارية و اجلن
محاية املستهلك، غري أن هذا التطبيق تقيده استثناءات تتعلق بطبيعة العقوبة املقررة واملتهم و كذا 

إلجراء  املا أنه جوازي تقدم ابلتكيي  القانوين للجنحة....إخل، فاذا قررت اجلهة القضائية إتباع هذا ا
النيابة العامة  لبااا الكتابية إىل القاضي اجلنحي، و يفصل هذا األخري ابلرباءة أو بعقوبة الغرامة دون 
احلبس، و يصدر األمر اجلزائي بناء على الوقائع املنسوبة للمتهم و الثابتة يف حقه على أساس املعاينة 

جاهية، و يكون للمتهم بعد تبليغه مبحتوى األمر اجلزائي حق املادية و اليت ال تتطلب مناقشة و 
االعرتاض عليه ما يرتتب عليه  اكمته وفقا إلجراءات املاكمة العادية، و يصبح أمرا هنائيا إذا فاته 
أجل االعرتاض و حينها ينفذ  بقا للقانون، و بتذليل اإلشكاليات اليت قد يثريها التطبيق التدرجيي 

أكثر أ يته، و تتجلى فعالية اإلجراء يف الفائدة العميمة اليت تعود على جهاز القضاء  لإلجراء تتضح
و كذا على املوا ن من خالل الفصل يف القضااي بطرق لتصرة، كما يعد األمر اجلزائي آلية للمتابعة 

ة و محاية اجلزائية من شاهنا التقليص من الضغط الذي تعرفه املاكم بشان قضااي املمارسات التجاري
 املستهلك و غريها من اجلنح مبا يعكس استمرار إصالح العدالة محايةت للحقوق و احلرايت.

 الكدلمات املفتاحية:  
 األمر اجلزائي، املناقشة الوجاهية، املتابعة اجلزائية، جنح املمارسات التجارية، املاكمة العادية.

 
 مق مة 

يعيش يف جمتمع تتعدد  أصبح الفرد ة اليت تشهدها البالدظل التطورات االجتماعية واالقتصادي يف     
فيه اجلرائم مبختل  أصنافها، ومن هذه األصناف ود اجلنح البسيطة قليلة األ ية اليت غالبا ما تقتصر 
فيها العقوبة على الغرامة املالية، ولقد أدى تكدس الكم اهلائل من هذه القضااي يف أدراج املاكم إىل 
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 –أن املصلحة  اجلزائري فصل فيها وفقا إلجراءات املاكمة العادية، لذا رأى املشرعإ الة أمد ال
مبوجب األمر رقم  إجراء اوأمر اجلزائيتقضي استحداث  -مصلحة اجملتمع أو مصلحة املتهم نفسه

 (01) املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية. 15-02
نها اجلنح املتعلقة ابملمارسات التجارية واجلنح املتعلقة يشمل تطبيق هذا اإلجراء عدة جرائم م      

هذه اجلرائم وغريها يتم يف جلسة علنية مبوجب  حيث كان النظر يف بماية املستهلك وقمع الغش،
حكم ينطق به القاضي اجلنحي بعد تكلي  املتهم ابحلضور ومساع أقواله ودفاعه وبعد تقد  النيابة 

قوبة، لكن ومع دخول إجراء األمر اجلزائي حيز التطبيق أصبح الفصل فيها العامة لطلبااا بشان الع
 يتم دون املرور هبذه اإلجراءات إال يف بع  احلاالت االستثنائية.

ة تطبيقه واأل ية إن استحداث إجراء األمر اجلزائي هو ما دفعنا للبحث يف حقيقته وكيفي      
ارية ومحاية املستهلك كعينة  لها هذا اإلجراء هبدف آخذين قضااي املمارسات التج املتوخاة منه

 الدراسة التطبيقية، كما نتطرق لوحكام املتعلقة به من حيث تبليغه وحق االعرتاض عليه.

اجلهات القضائية بصدد فصلها يف القضااي اجلزائية  من  رفتطبيق هذا اإلجراء  و قد يواجه      
تدعي بياهنا وإبداء توصيات بشاهنا، لذا اراي  أن تكون بع  اإلشكاالت من الناحية العملية تس

والوقوف  قضااي املمارسات التجارية و محاية املستهلكمن خالل تتبع  اكمدراسيت ميدانية أمام امل
إجراء األمر  بني عند أهم النقاط اليت متيز تطبيق اإلجراء بشاهنا، ولن يتم ذلك إال من خالل مقارنة

 .املاكمة العادية اليت تفصل يف النزاع بكم قضائيجراءات و إاجلزائي 
  و اإلشكالية اليت نطرحها من خالل دراستنا هي:

 قضااي املمارسات التجارية وإىل من الناحية التطبيقية ابلنرر  إجراء اوأمر اجلزائيما م ى فعالية 
 محاية املستهدلك؟

 سيني:نعاأ املوضوع يف مبحثني رئي هذه اإلشكاليةلإلجابة على 
 مفهوم إجراء األمر اجلزائي. املبحث اوأول:
 تطبيق اإلجراء يف قضااي املمارسات التجارية و محاية املستهلك. املبحث الثاين:

 املبحث اوأول: مفهوم إجراء اوأمر اجلزائي.
ضي قيام القاضي اجلنحي ابلفصل يف  يع القضااي اجلزائية تإن القواعد اإلجرائية التقليدية تق     

على اختالف أصنافها وفقا لطرق املاكمة العادية، لكن وبعد استحداث إجراء األمر اجلزائي بناء 
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قانون اإلجراءات على إحدى التوصيات اليت قدمتها اللجنة الو نية إلصالح العدالة واجملسدة مبوجب 
ولتحديد  (02)يتم دون مرافعة مسبقة مىت توافرت شروط معينة،  هاأصبح الفصل في اجلزائية اجلديد

مفهوم هذا اإلجراء نتطرق إىل تعريفه وبيان خصائصه  املطلب األول(، مث نعرض إىل شروط تطبيق 
 اإلجراء واالستثناءات املقيدة له  املطلب الثاين(.   
 املطدلب اوأول: تعريف اوأمر اجلزائي و خصائصه.

يف القسم السادس مكرر، وأفرد له ورد إجراء األمر اجلزائي يف الفصل املخصص للحكم يف اجلنح      
، فما تعري  هذا اإلجراء وما هي قانون اإلجراءات اجلزائيةاملشرع جمموعة من املواد لتنظيمه مبوجب 

 خصائصه 
 أوال: تعريف اوأمر اجلزائي.  

 إن املشرع اجلزائري وكما عود  عليه يف أغلب القوانني والتشريعات السابقة اليت أصدرها فانه ال     
يقوم بتعري  املصطلحات حول مفهوم قانوين معني، إمنا يبني األحكام املتعلقة به اتركا التعري  إىل 
الفقه واالجتهاد القضائي، وهو حال األمر اجلزائي أيضا، وميكن تعريفه كما يلي: باألمر اجلزائي هو 

  سلفا إىل القاضي من  رف ذلك اإلجراء الذي مبوجبه حتال بع  اجلرائم املددة عقوبتها املقررة قانو 
  (03)النيابة العامة دون املرور على إجراءات التقاضي الوجاهية والعلنيةب. 

يالحل أن املشرع قد تطرق ملصطلح األمر اجلزائي يف الفصل اخلاص ابحلكم يف مواد املخالفات      
ر من قانون اإلجراءات مكر  392وحتديدا يف القسم املتعلق بغرامة الصلح يف املخالفات يف املادة 

 . دراستنااجلزائية، إال أن شروط تطبيقه و آاره ختتل  عن إجراء األمر اجلزائي موضوع 
 اثنيا: خصائص اوأمر اجلزائي.

على أنه: بميكن أن حتال من  أوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية مكرر فقرة 380املادة  تنص     
فقا لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القسم، اجلنح  رف وكيل اجلمهورية على  كمة اجلنح و 

 املعاقب عليها بغرامة و/أو ابحلبس ملدة تساوي أو تقل عن سنتني....ب

 انطالقا من هذا النص والتعري  أعاله تتبني لنا أهم خصائص األمر اجلزائي وهي:     

ىت توافرت شروط األمر اجلزائي إجراء خيضع يف إصداره إىل السلطة التقديرية للقاضي م -1
، وعليه جيوز للقاضي استبعاد )ميكن(استعمال املشرع ملصطلح  يف، ويتجلى ذلك طبيقهت

 .و السري يف القضية وفقا إلجراءات املاكمة العادية تطبيق اإلجراء يف حاالت استثنائية

األمر اجلزائي هو أمر قضائي ألنه يصدر من القاضي اجلنحي املختص بعد اإل الع على  -2
 تسليط العقوبة.إىل ات النيابة املكتوبة الرامية  لب
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يقتصر األمر اجلزائي بشان العقوبة اليت ينطق هبا على الغرامة املالية دون عقوبة احلبس، ألن  -3
 لعدم خطوراا. قطجراء يطبق على اجلنح البسيطة فهذا اإل

ور على يصدر األمر اجلزائي بعد إ الع القاضي اجلنحي على  ضر الضبطية دون املر  -4
 إجراءات التقاضي الوجاهية والعلنية. 

 املطدلب الثاين: شروط تطبيق إجراء اوأمر اجلزائي واستثناءاته.
إن تطبيق إجراء األمر اجلزائي املستحدث يستوجب جمموعة من الشروط تتعلق إ اال ابلتكيي       

ما تتعلق أساسا بطبيعة العقوبة القانوين للوقائع املنسوبة للمتهم ومدى خطوراا وهوية هذا األخري، ك
املقررة قانو  ملختل  اجلنح مبوجب القوانني العقابية اخلاصة هبا،  أوال( غري أن تطبيق هذا اإلجراء 

 تقيده بع  االستثناءات وحينها يفصل يف القضية وفقا إلجراءات املاكمة العادية  انيا(.
 أوال: شروط تطبيق إجراء اوأمر اجلزائي.

مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية يشرتط لتطبيق إجراء األمر اجلزائي ما  380ا للمادة  بق     
 يلي:

جيب أن تكون العقوبة املقررة قانو  للجنحة هو الغرامة و/أو احلبس ملدة تساوي أو تقل عن  -1
بية تفوق سنتني، ومبفهوم املخالفة فان اجلنح اليت تكون عقوبتها املقررة قانو  يف القوانني العقا

سنتني حبسا ال يطبق بشاهنا هذا اإلجراء يف أي حال من األحوال، أما الغرامة فانه مهما 
 بلغ  قيمتها حدا معينا فان إجراء األمر اجلزائي يطبق.

جيب أن تكون هوية مرتكبها معلومة، واملقصود ابهلوية هي اهلوية الكاملة واملثبتة من خالل  -2
ها ابملضر املرر بشان اجلنحة، ألن مناط اشرتاط اهلوية الكاملة شهادة امليالد اليت جيب إرفاق

هو أن العقوبة املكوم هبا يف األمر اجلزائي سوف تدرج يف صحيفة السوابق القضائية للمعب 
 إذا توافر حد العقوبة املشرتط قانو  للقيد.

املادية وليس من  جيب أن تكون الوقائع املنسوبة للمتهم ابتة وبسيطة على أساس معاينتها -3
شاهنا أن تثري مناقشة وجاهية، ويكون ذلك يف اجلرائم اليت تكون فيها النيابة العامة ضد 
املتهم، أي يكون  رفها شخصا واحدا دون ضحااي، وتعترب من قبل اجلرائم املتلبس هبا وهي 

الح أبي  اجلرائم اليت يسهل معاينتها غالبا مثل: قضااي حيازة واستهالل املخدرات، محل س
بدون مربر شرعي، جنح قانون املرور، اجلنح املتعلقة ابملمارسات التجارية غري النزيهة 
واملنافسة وتلك املتعلقة مبخالفة قانون محاية املستهلك وقمع الغش، وستكون هذه األخرية 

  ل دراستنا العملية بشان تطبيق إجراء األمر اجلزائي عليها يف املبحث الثاين.

الوقائع املنسوبة للمتهم قليلة اخلطورة ويرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة أن تكون  -4
القضائية ابملل  من بني املعايري يف هذا التقدير هو وجوب إرفاق صحيفة السوابق  و ،فقط
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هذه  و تعدجراء األمر اجلزائي، إل وفقا اجلنحي للفصل يف القضية إىل القاضي تهقبل إحال
 (04)لوائق اليت يستعني هبا القاضي يف تقدير العقوبة املكوم هبا. من أهم ا الوثيقة

 اثنيا: االستثناءات الواردة عدلى تطبيق إجراء اوأمر اجلزائي.

من قانون اإلجراءات اجلزائية ال تطبق إجراءات األمر اجلزائي استثناءا  1مكرر 380وفقا للمادة      
 يف احلاالت التالية:

 18، وهو استثناء منطقي ألن اجلنح اليت يرتكبها األحداث غري البالغني إذا كان املتهم حدات  -1
مؤخرا مبوجب القانون  اجلزائري سنة كاملة ختضع إلجراءات خاصة، وهذا ما استحدثه املشرع

وألن التدابري والعقوابت اليت سوف تتخذ ضد  (05)املتعلق بماية الطفل،  12-15رقم 
 . اجملرم كذا ظروف ارتكاب الفعلاألحداث ختتل  ابختالف السن و 

إذا اقرتن  اجلنحة جبنحة أو لالفة أخرى ال تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات األمر اجلزائي،  -2
ومعناه ارتكاب الشخص لفعل جمرم آخر أو عدة أفعال تتجاوز عقوبتها املقررة احلد األقصى 

ئية وهو احلبس ملدة تزيد عن مكرر من قانون اإلجراءات اجلزا 380املنصوص عليه يف املادة 
السنتني، أو إذا كان الفعل املقرتن ابجلنحة اليت ختضع إلجراء األمر اجلزائي من األفعال 

 (06)املصنفة ضمن اجلرائم املعقدة أو اخلطرية. 

إذا كان  مثة حقوق مدنية تستوجب مناقشة، وهذا االستثناء قد سبق اإلشارة إليه ملا تطرقنا  -3
إجراء األمر اجلزائي مبفهوم املخالفة، ويعترب هذا االستثناء منطقي يرجع إىل إىل شروط تطبيق 

خصوصية األمر اجلزائي الذي يقتضي وجود  رف واحد وهو مرتكب اجلنحة، هذا من جهة 
 ومن جهة أخرى فان  بيعة هذا اإلجراء ال تقتضي الوجاهية وعلنية اجللسات.

مر اجلزائي ال تتخذ إال إذا كان  املتابعة القضائية ضد و عدر املالحظة إىل أن إجراءات األ     
شخص واحد ويستثىن من ذلك املتابعات اليت تتم ضد الشخص الطبيعي و املعنوي من أجل 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية. 7مكرر 380نفس الوقائع  بقا للمادة 

 جارية ومحاية املستهدلك. املبحث الثاين: تطبيق إجراء اوأمر اجلزائي يف قضااي املمارسات الت

كان  اجلهات القضائية تنظر يف اجلنح اليت  ررها أعوان مراقبة املمارسات التجارية وقمع الغش       
يتعني على املمثل القانوين املكل  مبتابعة هذه  إذيف جلسة علنية وفقا إلجراءات املاكمة العادية، 
مهورية والنيابة العامة، وذلك قصد معرفة تواريس القضااي أن يكون ابتصال دائم مبصاحل وكالء اجل

لتجارة بعد تكليفه ابحلضور، ولوكيل اجلمهورية سلطة املكلفة ابديرية املاجللسات املخصصة هلا ومتثيل 
اختاذ ما يراه مناسبا سواء من خالل الشروع يف املتابعة القضائية أو حفل املل ، لكن حاليا أصبح 
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مبوجب إجراء األمر اجلزائي لتوافر شروط تطبيقه، وللوقوف على حقيقة  الفصل يف هذه القضااي يتم
هذا اإلجراء فضلنا دراسته دراسة عملية ابلنظر إىل كيفية تطبيقه على قضااي املمارسات التجارية 
ومحاية املستهلك  املطلب األول(، ومقارنته مع احلكم القضائي واإلجراءات اليت كان معموال هبا 

 القضااي  املطلب الثاين(.   للنظر يف نفس

 املطدلب اوأول: إجراءات اوأمر اجلزائي يف قضااي املمارسات التجارية ومحاية املستهدلك.

يتلقى وكيل اجلمهورية املختص إقليميا  اضر املعاينة املادية املثبتة للمخالفات املتعلقة      
املدير الوالئي املكل  ابلتجارة، ويقرر ما ابملمارسات التجارية وتلك املتعلقة ابلنوعية وقمع الغش من 

 (07)يتخذه بشاهنا إما بفظها أو إحالتها إىل  كمة اجلنح للفصل فيها قضائيا. 

وتبدأ إجراءات األمر اجلزائي إذا ما قرر وكيل اجلمهورية إتباعها ما دام أن هذا اإلجراء جوازي،      
د وتقد  النيابة العامة لطلبااا املكتوبة مرور إبصدار فتكون البداية إذن بتلقي املاضر مبصلحة الربي

األمر اجلزائي من القاضي اجلنحي وصوال إىل مرحلة تبليغه، ومتكني النيابة أو املتهم من احلق يف 
 االعرتاض عليه، وفيما يلي نتعرض إىل لتل  هذه املراحل:

 املكتوبة. ادضر وتق مي النيابة لطدلباهتا أوال: تسجيل

تتلقى مصلحة الربيد على مستوى املكمة املختصة إقليما املاضر املررة من  رف أعوان الرقابة      
التابعة ملصاحل املديرية املكلفة التجارة و املرسلة من  رف مصلحة املنازعات والشؤون القانونية، وتتعلق 

يفات، عدم الفوترة، لالفات املمارسات التجارية على األخص ب: عدم اإلعالم ابألسعار والتعر 
ممارسة نشاط عاري خارج موضوع السجل التجاري....اخل، أما عن لالفات النوعية وقمع الغش 
فنذكر: عدم احرتام إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمستخدمني، عدم احرتام إلزامية الرقابة املطابقة 

 .اخل.املسبقة للمنتوج، عدم احرتام إلزامية سالمة املنتوج،....

تقوم مصلحة الربيد بعد تلقيها للمحاضر ابلتاشري عليها ابلوصول و تسجيلها يف التطبيقة أي      
يف سجل الربيد العام  نظام تسيري امللفات القضائية اإللكرتوين(، و يتضمن هذا السجل املعلومات 

لسلي، موضوع املخالفة، اجلهة التالية: رقم املراسلة و اترخيها، اتريس ورود املضر وتسجيله، الرقم التس
املرسلة للمحضر، كما تتضمن أيضا املعلومات املتعلقة ابأل راف  االسم، اللقب، العنوان....( 
خاصة و أن من شروط تطبيق إجراء األمر اجلزائي اهلوية الكاملة للمخال ، كما تتضمن أيضا اجلهة 

صلحة اجلنح   األوامر اجلزائية( قصد اليت يرسل إليها املضر بعد تسجيله وهي بطبيعة احلال م
 اإلواز. 
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إذا ما قرر وكيل اجلمهورية إتباع إجراءات األمر اجلزائي ،صوصها ما دام أن هذا اإلجراء جوازي      
فانه يقوم إبنشاء مل  خاص للمتابعة القضائية يف قضااي املمارسات التجارية و محاية املستهلك مرفقا 

ل تطبيق العقوبة إىل قاضي قسم اجلنح و تكون  لباته مؤرخة و موقعة من ابلتماساته املكتوبة حو 
  طدلبات النيابة يف استص ار أمر جزائي. رفه، و تسمى ب: 

 إر ار اوأمر اجلزائي من القاضي املختص.: اثنيا

من قانون اإلجراءات اجلزائية يقوم القاضي اجلنحي  2مكرر 280 بقا للفقرة الثانية من املادة      
بعد دراسة ملفات لالفات املمارسات التجارية و محاية املستهلك إبصدار األمر اجلزائي بشاهنا 
يقضي ابلرباءة أو بعقوبة الغرامة، و يتم ذلك دون انعقاد جلسة علنية و بدون مرافعات، و ابلتايل 

عبء التنقل إىل  بدون وجاهية، ألن إجراء األمر اجلزائي أسس هلذه الغاية و املتمثلة يف التخفي  من
املاكم و كذا التقليص من حجم امللفات اليت تُعاأ يف إ ار املاكمة العادية أبحكام غرامة دون 
احلبس، خاصة و أن مع اتساع الفضاءات التجارية و اعاه الدولة حنو شرعنة التجارة املوازية و إدخاهلا 

وامل من شاهنا الزايدة يف عدد  اضر يف إ ار القانون و ابلتايل خضوعها للرقابة، و هي كلها ع
 املخالفات املتعلقة ابملمارسات التجارية و محاية املستهلك.

و  بقا للفقرة الثالثة من نفس املادة إذا رأى القاضي اجلنحي أن الشروط املنصوص عليها قانون      
تابعة غري املعب ابإلجراء لومر اجلزائي غري متوفرة بشان بع  أنواع هذه املخالفات فانه يعيد مل  امل

للنيابة العامة كي تتخذ ما تراه مناسبا، و يف الواقع و من خالل دراستنا امليدانية يف إحدى املاكم و 
جد  أن القاضي يستبعد تطبيق األمر اجلزائي بشان لالفة عدم الفوترة ألهنا تتضمن عقوبة تكميلية 

ن املخالفات يتم جدولته مباشرة للفصل فيه يف جلسة تتمثل يف املصادرة، و عليه فان هذا النوع م
 علنية وفقا إلجراءات املاكمة العادية.

تدون يف األمر اجلزائي الذي يصدره القاضي اجلنحي بشكل عام بيا ت جوهرية نص  عليها      
ع و تتمثل يف: هوية املتهم الكاملة و عنوانه، اتريس و مكان ارتكاب الوقائ 3مكرر 380املادة 

املنسوبة له و تكييفها القانوين، و العقوبة املكوم هبا، مع وجوب تسبيب األمر ألن هذا األخري أيخذ 
 ( 02حكم احلكم القضائي العادي.  امللحق رقم 

 تبدليغ اوأمر اجلزائي و حق االعتاق عدليه.: اثلثا
ابملكمة بتسليم التبليم بعد إصدار القاضي اجلنحي لومر اجلزائي تقوم مصلحة تنفيذ العقوابت      

إما إىل رئيس فرقة الدرل الو ب أو  افل الشر ة و الذي يتوىل تبليم املتهم شخصيا مبحتوى األمر 
(، و على النيابة أن تكون على إ الع 03مع إعالن التسليم املثب  لعملية التبليم  امللحق رقم 
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تسجيل اعرتاضها إذا رغب  يف ذلك أو أن أايم ل 10ابألمر اجلزائي فور صدوره، حيث يكون هلا مدة 
 تقوم بتنفيذه يف احلالة العكسية وفقا إلجراءات تنفيذ األحكام اجلزائية.

يتضمن تبليم األمر اجلزائي إىل املتهم إخطار هذا األخري أبن له أجل شهر واحد ابتداء من      
ية، و أنه إذا فاته هذا األجل يسقط التبليم لالعرتاض الذي يرتتب عليه  اكمته وفقا لإلجراءات العاد

 حقه يف االعرتاض و يصبح األمر هنائيا و ينفذ  بقا للقانون.
و يف حالة اعرتاض املتهم فان أمني الضبط خيربه شفهيا بتاريس اجللسة و يثب  ذلك يف  ضر، و      

، أما يف حالة (04ميكن للمتهم حينئذ احلصول على شهادة االعرتاض على أمر جزائي  امللحق رقم 
 380عدم اعرتاض املتهم فان األمر اجلزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ األحكام اجلزائية  بقا للمادة 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية. 4مكرر
من قانون اإلجراءات اجلزائية فان االعرتاض على األمر اجلزائي من  5مكرر 380وفقا للمادة      

له يفقد أثره القانوين، ليصبح عرض القضية ابألشكال العادية يف جلسة جانب النيابة أو املتهم جيع
علنية أمرا إلزاميا و ينظر فيه قسم اجلنح من جديد بكم يصبح يف هذه احلالة هنائيا غري قابل للطعن 
فيه ابستثناء األحكام القضائية اليت تكون عقوبتها سالبة للحرية مهما كان  مداا أو غرامة تفوق 

 دج ابلنسبة للشخص املعنوي. 100.000دج ابلنسبة للشخص الطبيعي و  20.000
من قانون اإلجراءات اجلزائية جيوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن  6مكرر 380و  بقا للمادة      

اعرتاضه قبل فتح ابب املرافعة، و يف هذه احلالة يستعيد األمر اجلزائي الصادر أثره القانوين أي قوته 
 و يصبح غري قابل ألي  ريق من  رق الطعن. التنفيذية،

إذا أصبح األمر اجلزائي هنائيا سواء بفوات أجل االعرتاض عليه أو ابلتنازل عن االعرتاض بعد      
تسجيله فانه يتعني على مصلحة تنفيذ العقوابت ابستخراج ملخص أمر هنائي معد ملصلحة الضرائب 

ات املتعلقة ابألمر اجلزائي و تبليغه، كما يتضمن  بيعة اجلرمية يتضمن احلالة املدنية للمتهم، و املعلوم
(، و يرفق هذا 05املرتكبة و العقوبة املتمثلة يف الغرامة األصلية و املصاي  القضائية  امللحق رقم 

لصحيفة السوابق القضائية، و ترسل الوائق إىل مصلحة الضرائب الرئيسية  1امللخص ابلبطاقة رقم 
 حتصيل الغرامات و العقوابت املالية. ابلوالية قصد

املقارنة بني أمر جزائي و حكم قضائي رادرين يف قضااي املمارسات التجارية و : الثايناملطدلب 
 محاية املستهدلك.

حىت تتضح أكثر أوجه الشبه و االختالف بني األمر اجلزائي و احلكم القضائي الصادرين بشان      
ارنة بينهما يف ميادين املمارسات التجارية و محاية املستهلك، و من ذات األفعال اراينا إجراء مق

خالل دراستنا التطبيقية استوقفنا التمييز بني اإلجراءين أ لناها يف نقاط تتعلق ابلشكل أو الصيغة 
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اليت يصدر فيها األمر اجلزائي و احلكم القضائي  أوال(، مث املقارنة من حيث كيفية صدور ا و الطعن 
 ا  انيا(، لننتقل يف األخري إىل املقارنة من حيث موقع الطرف املدين يف النزاع  الثا(.فيهم

 أوال: املقارنة من حيث الشكل. 

رغم أن األمر اجلزائي أيخذ حكم احلكم القضائي إال أن ذلك ال ينفي وجود اختالفات بينهما      
 ر إىل  بيعة كل إجراء. من حيث الشكل أو الصيغة اليت يصدر فيها كل منهما ابلنظ

 أوجه الشبه: -1

احلكم القضائي ابسم الشعب اجلزائري و حت  صيغة باجلمهورية  يصدر كل من األمر اجلزائي و-
 اجلزائرية الدميقرا ية الشعبيةب.

يتضمن كل منهما القسم بقسم اجلنحب و املكمة املصدرة هلما و اجمللس القضائي التابعة له، و كذا -
 و رقم الفهرس، و اتريس صدور كل منهما، و  بيعة اجلرم. رقم القضية

 ميضي على األمر اجلزائي و احلكم القضائي رئيس  كمة اجلنح و أمني الضبط.-
 أوجه االختالف: -2
 لحكمل.، أما احلكم القضائي فبعبارة لأمر جزائيليتوسط األمر اجلزائي إىل األعلى عبارة -
اسم قاضي اجلنح الذي أصدره، و اسم أمني الضبط املساعد له، دون  يبدأ األمر اجلزائي بتارخيه، و-

أن يظهر وكيل اجلمهورية يف التشكيلة القضائية إمنا يظهر كطرف، يف حني يبدأ احلكم القضائي 
بعبارة: ابجللسة املنعقدة ابملكمة بتاريس....و برائسة قاضي اجلنح و مبساعدة أمني الضبط و بضور 

 وكيل اجلمهورية.
يظهر يف األمر اجلزائي  رفان  ا: النيابة ضد املتهم، أما ابلنسبة للحكم القضائي الصادر يف جلسة -

علنية فيتضمن ثالث أ راف هم: وكيل اجلمهورية مدعيا ابسم احلق العام، الطرف املدين املتمثل يف 
 من جهة أخرى. قضااي احلال ابملمثل القانوين للمديرية املكلفة ابلتجارة من جهة، ضد املتهم

ال يتضمن األمر اجلزائي بيان لوقائع الدعوى على خالف احلكم القضائي الذي يظهر فيه حيثيات -
 األفعال املنسوبة للمتهم.

أن األفعال املرتكبة من  رف املتهم ابتة يف حقه على أساس  لوعدليهليبني األمر اجلزائي حت  عبارة -
لوعدليه فإن الوجاهية، أما احلكم القضائي فيبني حت  عبارة  املعاينة املادية و ال تتطلب املناقشة

أن الوقائع املنسوبة للمتهم ابتة يف حقه على أساس التلبس من قبل الضبطية و يف قضااي  ادكمةل
 احلال أعوان الرقابة.

ة فقط دون ينتهي األمر اجلزائي بعبارة بأنمرب إبدانة املتهم ابجلنحة املنسوبة إليه و معاقبته ابلغرام-
احلبس، أما ابلنسبة للحكم القضائي فيندرج حت  عبارة بوهلذه األسبابب حكم  املكمة حال 

 فصلها يف قضااي اجلنح إبدانة املتهم ابلغرامة و قد تضي  إىل ذلك احلبس.
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 كيفية ر ورمها و الطعن فيهما.  : املقارنة من حيثاثنيا
من حيث الكيفية املتبعة يف إصدار كل منهما، و كذا خيتل  األمر اجلزائي عن احلكم القضائي      

 من حيث  رق الطعن املمنوحة للمتهم يف احلالتني.
 :من حيث كيفية إر ار كل منهما -1

يصدر األمر اجلزائي يف قضااي املمارسات التجارية و محاية املستهلك من القاضي اجلنحي بعد تقد  -
امية إىل تسليط العقوبة على املتهم، و ال يستدعي إصداره انعقاد النيابة العامة لطلبااا املكتوبة و الر 

جلسة  اكمة و ال تكلي  املتهم ابحلضور، كما ال ميكن استعانة هذا األخري مبحامي، و ال يعلم 
ابألمر اجلزائي الصادر ضده إال بعد تبليغه به، و يف هذا الشان ال جمال للحديث عن احلضورية أو 

د جلسة أساسا، أما احلكم القضائي يف هذه القضااي فانه يصدر يف جلسة علنية الغيابية لعدم وجو 
وجاهيا بعد تكلي  املتهم ابحلضور عن  ريق املضر القضائي، و مساع أقواله يف حال حضوره و 
حتضري دفاعه إذا رغب يف االستعانة مبحامي للمرافعة يف حقه و الدفاع عنه، و ميكن للقاضي حينها 

كم يف اجللسة مباشرة، أو وضع القضية يف للنظر أو اجيلها سواء لعدم حضور املتهم أو النطق ابحل
 بطلب من دفاعه.

يصدر األمر اجلزائي يف هذه القضااي بعد اإل الع على  لبات النيابة و على املضر املرر ضد -
الغرامة املالية فقط دون  املتهم من  رف أعوان الرقابة، فاذا ثبت  التهمة املنسوبة للمتهم يدان بعقوبة

احلبس مع حتميله ابملصاري  القضائية و حتديد مدة اإلكراه البدين أبقصاها، أما ابلنسبة للحكم 
القضائي فيصدر بعد إحالة املتهم على  كمة اجلنح مبوجب إجراء االستدعاء املباشر مع بيان ما 

تتحدد  بيعة احلكم ما إذا كان يثب  حضور املتهم أو ختلفه عن اجللسة، و على هذا األساس 
 حضوراي أم غيابيا، وعلى إثرها يتحدد  ريق الطعن يف احلكم إذا رغب املتهم يف ذلك.

 :من حيث طرق الطعن املتبعة يف كل منهما -2

بعد صدور األمر اجلزائي و تبليغه للمتهم على النحو السابق بيانه يكون هلذا األخري أجل شهر - 
عليه ابلتقدم شخصيا إىل مصلحة الطعون، فاذا قام هبذا االعرتاض يف أجاله  واحد لتسجيل اعرتاضه

القانونية  دد له اتريس اجللسة للنظر يف اعرتاضه، وحينها يعاد جدولة املل  من جديد للفصل يف 
القضية وفقا إلجراءات املاكمة العادية، و يصدر حكم قضائي هنائي بشاهنا إال ما استثنته املادة 

كما بيناه سابقا، أما إذا رف  املتهم تسجيل اعرتاضه على األمر اجلزائي الصادر ضده   5كرر م 380
 ففي هذه احلالة يصبح أمر هنائي و يتم تنفيذه وفقا للكيفية املتبعة يف تنفيذ األحكام القضائية.

ستهلك بعد النطق ابحلكم القضائي يف جلسة اجلنح بشان قضااي املمارسات التجارية و محاية امل-
أايم من اترخيه، و ابالستئناف إذا كان  10 ق للمتهم الطعن فيه ابملعارضة إذا كان غيابيا خالل 

 حضوراي، كما قد يصل إىل الطعن ابلنق .
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 موقع الطرف امل ين يف النزاع. : املقارنة من حيثاثلثا

تجارة  رفا مدنيا يف يف ظل عدم وجود نص قانوين صريح جيعل من مصاحل املديرية املكلفة ابل     
قضاايها فان ذلك فتح جمال االختالف بني اجلهات القضائية حول موقع هذه املصاحل يف النزاع، و 
يف الواقع هنال من يرون أهنا ليس   رفا يف القضااي املتعلقة ابملخالفات اليت يقومون مبعاينتها يف إ ار 

الضبطية القضائية حت  سلطة وكيل اجلمهورية، و القيام مبهامهم، بل هم أعوان قضائيني يقومون مبهام 
ابلتايل فان حضور املمثل القانوين املكل  مبتابعة امللفات املتعلقة ابملمارسات التجارية و محاية 
 املستهلك جللسات املاكمة يكون بغرض تقد  توضيحات تقنية بطلب من القاضي أو النيابة العامة.

مدير املكل  ابلتجارة لف  انتباه وكيل اجلمهورية أو النائب العام إىل و وفقا هلذا الرأي ميكن لل     
عدم تناسب األحكام الصادرة مع العقوابت املنصوص عليها قانو  ،صوص املخالفات املرفوعة من 

  رف أعوان الرقابة حلثه على الطعن فيها.

ااي املمارسات التجارية و قمع و هنال رأي آخر يعترب مصاحل محاية املستهلك  رفا مدنيا يف قض     
الغش، و هذا الرأي يتيح للممثل القانوين من معرفة و تتبع القضااي املطروحة على مستوى اجلهات 
القضائية يف هذه امليادين، و عمليا هنال من املاكم من اعتربت مصاحل محاية املستهلك  رفا مدنيا 

عادية، حيث تقوم بتكلي  ممثلها القانوين حلضور حال فصلها يف القضااي وفقا إلجراءات املاكمة ال
جلسة املاكمة و متكنه من إبداء  لباته قبل الفصل يف النزاع، لكن و بدخول إجراء األمر اجلزائي 
حيز التطبيق و استبعاد النظر يف هذه القضااي يف جلسة علنية فانه م يعد للمثل القانوين دور إال يف 

كمة أن الفصل يف هذه القضااي يتم مبوجب االستدعاء املباشر كما هو احلاالت اليت ترى فيها امل
احلاالت املستثناة من تطبيق هذا اإلجراء، ويبقى للطرف ابلنسبة ملخالفات عدم الفوترة، و الشان 

 املدين احلق يف حضور جلسات النظر يف اعرتاضات املتهم أو النيابة على األوامر اجلزائية.

 خامتة

إجراء األمر اجلزائي مبوجب قانون اإلجراءات اجلزائية اجلديد قد أسس لركية استحداث  إن        
جديدة ،صوص الفصل يف اجلنح البسيطة اليت ال تستدعي مناقشة وجاهية أي املرور إبجراءات 
 املاكمة العادية، و كما هو معلوم فان أي تعديل يطرأ وابألخص إذا تعلق ابملادة اإلجرائية لن تتضح
فعاليته إال ابلتطبيق التدرجيي له، لذا فضلنا من خالل هذه الدراسة التعرض إىل هذا اإلجراء نظراي و 
عمليا قصد الوقوف عند أهم اإلشكاالت اليت ملسناها بصدد تطبيقه، و مبا أن قضااي املمارسات 

املقارنة بني  التجارية و محاية املستهلك قد  لها اإلجراء لتوافر شروط تطبيقه فقد ركزت على
 إجراءات املاكمة العادية اليت خترج بكم قضائي و بني إجراء األمر اجلزائي.
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إن فعالية إجراء األمر اجلزائي تتوق  على ما يربره سواء من الناحية النظرية أو العملية مىت اعتمد      
شكاالت العملية و  بق ابلشكل السليم، و الشك أن حداثة هذا اإلجراء يؤدي إىل ظهور بع  اإل

و اليت سوف تزول ابلتطبيق التدرجيي له، و  املا أن هذا اإلجراء جوازي ابلنسبة للقاضي اجلنحي 
 فقد وجدت عمليا بع  االختالفات بشان تطبيقه من جهة قضائية ألخرى.

قد يواجه القاضي اجلنحي حال فصله يف قضااي املمارسات التجارية و محاية املستهلك مبوجب      
جراء األمر اجلزائي صعوابت من الناحية التقنية، و يستدعي ذلك توضيح من املمثل القانوين لإلدارة إ

املكلفة ابلتجارة الذي كان يكل  ابحلضور جللسة املاكمة بصفته  رفا مدنيا، و إن تقد  امللومات 
كن مبوجب إجراء التقنية يقتضي مساع ابقي األ راف يف جلسة علنية، وهذا يعد إشكاال حيث ال مي

 األمر اجلزائي استماع القاضي هلذه التوضيحات خاصة ما تعلق مبخالفات النوعية و قمع الغش .

إن تطبيق إجراء األمر اجلزائي يف قضااي املمارسات التجارية ليس تطبيقا مطلقا، ألننا وجد       
جراء، و من هذا املنظور بع  اجلهات القضائية تستبعد جنح عدم الفوترة من جمال تطبيق هذا اإل

ميكن القول أن استحداث اإلجراء م يؤثر على بقاء إجراءات املاكمة العادية حىت و لو كان يف ذات 
نوع القضااي، و من جهة أخرى فهنال من يرى أن إجراء األمر اجلزائي من شانه تقليل فرص الطعن 

رجة الطعن ابلنق  على مستوى فيه على خالف الطعن يف احلكم القضائي اليت قد تصل إىل د
 املكمة العليا.

إن كل ما يعرتي هذا اإلجراء من إشكاالت ميكن عاوزها من خالل التطبيق السليم له، و أن      
االختالفات اليت ملسناها بشان تطبيقه بني بع  اجلهات القضائية هلو ابلصحي قصد توحيد العمل 

تطبيقه، و رغم أن هذه االختالفات تتمحور ابألخص  به على وجه يذلل الصعوابت اليت قد تصادف
حول التكيي  القانوين للجنح الذي يسمح بتحديد اإلجراء املتبع للفصل فيها إال أن اهلدف اليت 
يصبو إليه هذا اإلجراء يبقى مشرتكا، إذ يعد آلية جديدة للمتابعة اجلزائية من شانه التقليص من 

عود ابلفائدة العميمة على جهاز العدالة و كذا على املوا ن  املتهم( الضغط الذي تعرفه املاكم، كما ي
من خالل الفصل يف القضااي بطرق لتصرة، و أن التخفي  على املتقاضني يعكس استمرار إصالح 

 العدالة محايةت للحقوق و احلرايت.      

 :قائمة املراجع

املؤر   155-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2015يوليو سنة  23فق املوا 1436شوال عام  7املؤر  يف  02-15األمر رقم  (:01)
 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية/ العدد  ملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائيةوا 1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18يف 
40.) 
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، املديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، وزارة ، مديرية الشؤون اجلزائية وإجراءات العفو02-15مذكرة ،صوص األمر رقم  (:02)
 .03، 02العدل للجمهورية اجلزائرية الدميقرا ية الشعبية، ص 

املثول الفوري، األمر –موساوي خالد، وكيل  هورية مساعد،  اضرة بعنوان بمستجدات قانون اإلجراءات اجلزائية  (:04(،)03)
ء بومرداس، وزارة العدل للجمهورية اجلزائرية الدميقرا ية الشعبية، السنة القضائية ب،  كمة بودواو، جملس قضا-اجلزائي
 .05،06، ص 2015/2016

 ، يتعلق بماية الطفل.2015يوليو سنة  15املوافق ل  1436رمضان عام  28املؤر  يف  12-15القانون رقم  (:05)

 .06موساوي خالد، املرجع السابق، ص  (:06)

  كتو، قانون املنافسة واملمارسات التجارية، منشورات بغدادي، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الرويبة  مد الشري (:07)
 .130، ص 2010اجلزائر، 



القارص يف العقد الطيب ) دراسة مقارنة (                                              أأ. بن النوي خادل                                                  الرضا عن

 

 

 الرضا عن القارر يف العق  الطيب )دراسة مقارنة(                    
 بن النوي خال .                                                                

 أ قسم مساع  أستاا                                                                
 السياسية والعدلوم احلقوق كدلية                                                          
 .خنشدلة غرورل عباس جامعة                                                            

 
 :مدلخص

األصل أن الرضاء يف العقد الطيب يصدر من املري  نفسه وعليه فالطبيب يلتزم ابحرتام إرادة     
املري  نفسه، ويلتزم بتبصره مبخا ر العمل الطيب، إالا أنه ميكن أن يكون املري  عد  األهلية ومن  

ممثل قانوين  ل  له يف ابرام التصرفات مث غري قادر على التعبري عن إرادته، وهو ما يستلزم وجود 
 القانونية الذي ميثل العقد الطيب واحد منها.

معتوها ال يعتد القانون  وهذا الوضع يتحقق عندما يكون املري  صغريا غري مميز، أو جمنو  أو    
 إبرادته. ولكن يالحل أنه يف حاالت عديدة يكون التدخل على قاصر، ولكنه مميز وله درجة من
الوعي واالدرال ملا يعانيه من مرض، ودرجة خطورته. ولذلك فان حلول ارادة املمثل القانوين  ل ارادة 
املري  تدفعنا للتساكل حول حدود هذه النيابة، فهل هي مطلقة، بيث يعتد إبرادة النائب وحده  أم 

 جيب احرتام ارادة الصغري أيضا .
ضروري أو استعجايل من  رف الطبيب، ولكنه يلقى وهنال بع  احلاالت تستدعي تدخل  يب     

هذا األخري تعارض من  رف املمثل القانوين، فما هو احلل يف هذه احلالة  فهل يتصرف الطبيب 
 بنفسه  أم جيب أن يلجا جلهة معينة ادارية أو قضائية للحصول على اذن ابلتدخل 

Résumé: Le principe de base est que la satisfaction dans le contrat 

médical délivré par le patient lui-même et le médecin est engagée à 

respecter propre volonté du patient, et est déterminé les dangers du 

travail médical, mais il peut être patient inapte et est incapable 

d'exprimer sa volonté, qui nécessite la présence d'un représentant légal 

résoudre Il a été remplacé à la conclusion d'actes juridiques qui 

représente le contrat médical et l'un d'entre eux. Cette situation est 

atteint lorsque le patient est faible. Mais notez que dans de nombreux 

cas l'intervention d'un mineur, mais il est particulière et possède un 

degré de prise de conscience et la compréhension de la souffrance de la 

maladie, et le degré de gravité. Par conséquent, le représentant légal 

remplacera la volonté du patient nous amène à interroger sur les limites 

de cette poursuite Solutions, il est un absolu, de sorte que la volonté du 
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rperrporp significative seul? Ou devrait respecter la volonté de la petite 

aussi? Il ya quelques situations appeler en cas d'urgence ou d'une 

intervention médicale nécessaire par un médecin, mais il jeté ce dernier 

opposée au représentant légal de la partie, ce qui est la solution dans ce 

cas? Est ce que le médecin lui-même agit? Ou il doit recourir à certaine 

main administrative ou judiciaire pour obtenir la permission d'intervenir 

 العق  الطيب الكدلمات املفتاحية: الرضا، القارر،
 املق مة:

من املباد  املتفق عليها أنا اإلرادة هي أساس التصرفات القانونية بصفة عامة، واإلرادة 
املشرتكة هي أساس العقد، أو ما يعرب عنه مببدأ سلطان اإلرادة، فالتعبري عن اإلرادة عن  ريق اإلجياب 

منه  رفا يف العقد أو يف التصرف القانوين، هذه القاعدة تطبق يف جمال  أو القبول جيعل من صدرت
التصرفات املالية وتطبق أيضا يف خصوص التصرفات القانونية املتعلقة جبسم اإلنسان، هذه التصرفات 
تتمثل يف العقد الطيب الذي ينعقد من حيث األصل إبرادة كل من الطبيب واملري  اللذان تنصرف 

 هذا العقد.إليهما آار 
إن املبدأ العام يف ترتيب األثر القانوين للتعبري عن اإلرادة يف حق من صدر منه هذا التعبري، 
ال ينفي وجود فروض جيوز فيها مبقتضى القانون أو االتفاق، أن يصدر التعبري عن اإلرادة من شخص 

ت إدارة أموال القصر ويرتب أثره يف مال شخص آخر. نتيجة لضرورات اقتصادية واجتماعية، فضرورا
وعدميي األهلية، والرغبة يف عدم ترل هذه األموال هنبا لكل  امع أمل  إقامة نظام للوالية على املال 

 ل إرادة القاصر أو املجور  -هو بسب األحوال الويل أو الوصي أو القيم –حتل فيه إرادة شخص 
 يف مال شخص آخر. عليه، بيث يصدر التعبري عن اإلرادة من شخص وينتج أثره

وإذا كان القانون قد أقر هذا اخلروج على املبدأ يف جمال التصرفات املالية، فهل ميكن اقراره يف     
 جمال التصرفات الواردة على جسم اإلنسان .

فاألصل أن الطبيب يلتزم ابحرتام إرادة املري  نفسه، ويلتزم بتبصره مبخا ر العمل الطيب، وكذلك     
ول على رضاء مباشر من  رف املري ، إالا أنه ميكن أن يكون املري  عد  األهلية ومن  يتعني احلص

مث غري قادر على التعبري عن إرادته، وهو ما يلتزم وجود ممثل قانوين  ل  له يف ابرام التصرفات 
 القانونية الذي ميثل العقد الطيب واحد منها.

ريا غري مميز، أو جمنو  أومعتوها ال يعتد القانون وهذا الوضع يتحقق عندما يكون املري  صغ    
إبرادته. ولكن يالحل أنه يف حاالت عديدة يكون التدخل على قاصر، ولكنه مميز وله درجة من 
الوعي واالدرال ملا يعانيه من مرض، ودرجة خطورته. ولذلك فان حلول ارادة املمثل القانوين  ل ارادة 
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ود هذه النيابة، فهل هي مطلقة، بيث يعتد إبرادة النائب وحده  أم املري  تدفعنا للتساكل حول حد
 جيب احرتام ارادة الصغري أيضا .

وهنال بع  احلاالت تستدعي تدخل  يب ضروري أو استعجايل من  رف الطبيب، ولكنه يلقى     
طبيب هذا األخري تعارض من  رف املمثل القانوين، فما هو احلل يف هذه احلالة  فهل يتصرف ال

 بنفسه  أم جيب أن يلجا جلهة معينة ادارية أو قضائية للحصول على اذن ابلتدخل 
 هذه الفرضيات وغريها تدفعنا للبحث يف هذا املوضوع من خالل  رح عدة أسئلة أ ها:

 ما هو دور األقارب يف الرضاء ابألعمال الطبية على املري  القاصر .
 الية على املال، أم الوالية عن النفس .هل الرضاء عن القاصر يدخل يف نطاق الو 

هل ميكن أن نضع سنا  ددة لوهلية يف جمال الرضا ابلتدخالت الطبية  خاصة وأن درجة الفهم 
 واالدرال ختتل  من شخص إلخر .

هل الطبيب ملزم ابحلصول على موافقة من ينوب عن الصغري وحده  أم جيب احرتام ارادة الصغري 
 أيضا .

 يف حالة تعارض ارادة الطبيب مع ارادة األقارب . وما هو احلال
وسنحاول االجابة عن هذه األسئلة وغريها يف هذا البحث، من خالل التطرق أوال لدور األقارب يف  

الرضاء ابألعمال الطبية عن املري  القاصر  املبحث األول( يف القانون الفرنسي واجلزائري واملصري، 
 ارب املري   املبحث الثاين(، ومدى احرتام ارادة املري .وانيا التطرق حلدود تدخل أق

 املبحث اوأول: دور اوأقارب يف الرضاء ابوأعمال الطبية عن املريض القارر.

سوف نتكلم يف هذا املبحث عن الرضاء عن القاصر يف القانون الفرنسي، ابعتباره القانون الذي     
كذلك عن الرضاء عن القاصر يف القانونني اجلزائري تناول هذه املسالة بنوع من التفصيل، ونتكلم  

واملصري من خالل البحث عن نطاق االذن يف التعامل يف جسم اإلنسان هل يدخل يف نطاق أهلية 
 املال  الوالية على املال(، أم يف نطاق أهلية النفس  الوالية على النفس(.

 املطدلب اوأول: الرضا عن القارر يف القانون الفرنسي

بني احلماية القانونية للذمة املالية للقاصر عن  ريق نظام  (1  1970لسنة  459لقانون رقم ميز ا
األموال، وبني محاية شخص القاصر واليت تتم عن  ريق سلطة الوالدين، هذه األخرية هي اليت تعنينا 

 وحدها يف اجملال الطيب، إذ أنا صلة األعمال الطبية ابلذمة املالية هي صلة  دودة.
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 الفرع اوأول: كيفية ممارسة السدلطة فيما يتعدلق ابلرضاء ابوأعمال الطبية:

متيز نصوص القانون املدين املتعلقة ابلسلطة على شخص القاصر بسب وضع الوالدين وما إذا     
كان متزوجني أم مطلقني أم ميران مبرحلة االنفصال اجلسماين وبسب ما إذا كان  األبوة شرعية أم 

وضع الطبيعي  بقا للنصوص والواقع العملي أن ميارس السلطة على الصغري بواسطة  بيعية. وال
 الوالدين معا، ولكن هنال فروضا تباشر فيها السلطة بواسطة واحد منهما فقط.

 أوال: ممارسة السدلطة بواسطة الوال ين معا.

نفصال جسماين، ففي هذا هو وضع الوالدين اللذين عمعهما رابطة زوجية قائمة وليس بينهما ا     
هذه احلالة يباشر الوالدان السلطة بصورة مشرتكة، ومن مث يستطيعان أن يقبال نيابة عن الصغري 
التدخل الطيب الذي يراد إخضاع هذا األخري له، وال ختتل   ريقة مباشرة السلطة على الصغري 

 اشر يف احلالتني بطريقة واحدة.بسب ما إذا كان هذا األخري ولدا شرعيا أم ولدا ابلتبب، فالسلطة تب

 2) 

وكمبدأ عام، فانا الطالق أو االنفصال اجلسماين ال  ول دون مباشرة السلطة على الصغري      
بصورة مشرتكة وال جيوز العدول عن ذلك إالا إذا كان  مصلحة الصغري تتطلبه، حيث يعهد القاضي 

ة على الطفل الطبيعي ميكن أيضا أن متارس والسلط (3  إىل أحد الوالدين مبمارسة السلطة وحده،
ابالشرتال بني الوالدين ويكفي أن يعلن الوالدان رغبتهما يف ذلك أمام قاضي الشؤون األسرية بعد أن 

 (4  يكو  قد اعرتفا معا ببنوة الصغري.

 اثنيا: ممارسة السدلطة بواسطة أح  الوال ين

والد اإلخر، وقد ينفرد أحد الوالدين مبباشرة السلطة قد يباشر أحد الوالدين السلطة حت  رقابة ال    
 وحده.

 ممارسة السدلطة بواسطة أح  الطرفني حتت رقابة الطرف اآلخر: -1

هذه السلطة متارس يف حالة الوالدين املطلقني أو املنفصلني جسداي، عندما تقرر أحد ا دون       
السلطة تكون له مع ذلك رقابة على تربية اإلخر السلطة على الصغار، فالوالد الذي م مينح هذه 

مبا يف ذلك الرضاء أبي  (5 أوالده، وجيب أن  اط علما ابالختيارات اهلامة املؤثرة يف حياة هؤالء 
 عمل ميس جسم الصغري.
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وميكن أن يتضمن االتفاق على الطالق أو االنفصال اجلسماين شر ا مبقتضاه ال جيوز إخضاع      
احية إالا بعد احلصول على رضاء الطرفني معا، عندئذ فانا كال منهما يلتزم ربربربرب الطفل ألي عملية جر 

تنفيذا للعقد ربربربربربرب ابحرتام هذا الشرط أثناء حضانته للصغري، ولكن مع مالحظة أن الطبيب أو إدارة 
تطبيقه املستشفى يعد غريا ابلنسبة للعقد، وال علم له مبثل هذا الشرط، وابلتايل فاناه ال ميكن ضمان 

 (6  له إالا إذا متسك به من يعرتض على العمل الطيب قبل شروع األ باء يف تنفيذه.

وأخريا  فاناه يتعني مالحظة أن الوالد الذي ال يباشر السلطة على الصغري يستطيع دائما اللجوء     
  صحة إىل قاضي األ فال لالعرتاض على تصرفات من يباشر هذه السلطة، إذا كان من شاهنا تعري

 (7  الصغري.

 انفراد أح  الوال ين مبمارسة السدلطة:  -2

يف حالة موت أحد الوالدين، فانا السلطة على الصغري، ومن مث الرضاء أبي عمل يتضمن مساسا     
جبسمه، تنتقل إىل الوالد اإلخر يباشر وحده، ونفس الشيء يقال يف حالة فقد أحد الوالدين أهليته، 

كذلك يف حالة تفوي  أحد الوالدين اإلخر يف ممارسة السلطة على الصغري، أو أو غيابه أو بعده، و 
يف حالة عريد أحد الطرفني من حقه يف مباشرة السلطة، ويف حالة إدانة أحد الطرفني يف جرمية هجر 

(8  األسرة، فانه يفقد سلطته على الصغري  املا م يستان  مباشرة التزاماته خالل ستة أشهر.
 

نسبة للولد الطبيعي، تكون السلطة للوالد الذي اعرتف به، إذا م يصدر االعرتاف إالا من وابل    
أحد ا، أماا إذا اعرتف به الوالدان، فانا السلطة عليه تظل مع ذلك لوم وحدها  املا م يتم اختاذ أي 

 (9  إجراء أمام قاضي الشؤون األسرية للمطالبة بتقرير السلطة املشرتكة.

 لثاين: الرضاء عن القارر يف القانون اجلزائري.املطدلب ا

ان الرضاء عن القاصر فيما خيص التعامل يف جسمه ال يدخل يف نطاق أهلية املال، فالوالية على     
املال تكون ابلقدرة على التصرفات اليت تتعلق ابملال كالبيع واإلجياز، والرهن وغريها من التصرفات 

 املالية.

رتبطة أبهلية األداء واليت منا ها هو التمييز، فاذا كان الشخص فاقد التمييز متاما وأهلية املال م    
تكون أهليته معدومة، وإذا كان غري مستكمل التمييز يكون  قص األهلية وال يكون كامل األهلية إالا 

سنة  عشر 19إذا استكمل  يع عناصر التمييز والتقدير.  وأهلية االداء يف القانون اجلزائري هي 
من قانون األسرة، وسن  86من القانون املدين اجلزائري، واملادة  40ميالدية كاملة،  بقا لنص املادة 
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ق م، وما دون ذلك فهو صيب غري مميز بيث تعترب تصرفاته  42التمييز هو عشر سنة  بقا للمادة 
 قانون األسرة. 82اب لة  بقا لنص املادة 

ب عنه يف إبرام التصرفات القانونية ويل أو وصي أو مقدم  بقا وفاقد األهلية أو  قصها ينو     
من هذا القانون يكون األب وليا  87لوحكام املنصوص عليها يف قانون األسرة. فطبقا لنص املادة 

على أوالده القصر، وبعد وفاته حتل  له األم يف القيام ابألمور املستعجلة املتعلقة ابألوالد. ويف حالة 
 نح القاضي الوالية ملن أسندت له حضانة األوالد.  الطالق، مي

أماا الرضاء إبجراء األعمال الطبية على جسم القاصر يف القانون اجلزائري فريتبط مبسالة الوالية     
على النفس، أي أن يكون الويل على النفس هو املختص إبصدار هذا اإلذن. ونظام الوالية على 

 لطة.النفس يعطي للويل نوعني من الس

 : والية التزويج.واثنيا  : القيام على شؤون هذا املخلوق الضعي ،أوال

احلفل اليت تتناول ثالث  على شؤون الصغري يطلق عليه واليةفالعمل األول الذي يهدف القيام 
أعمال: األول: والية التاديب والتعليم والتهذيب، والثاين: حفل نفسه والثالث: منعه من االعتداء 

 رين.على اإلخ

فبالنسبة حلفل الصغري وصيانته، فالويل  افل على جسمه بعدم تعرضه للتهلكة ويسقط حقه يف    
الوالية إذا ترتب عليها مضرة، ألنا هذه الوالية شرع  للمصلحة، وابجلملة: الويل على النفس هو 

الية على وأصحاب احلق يف الو  (10 املسؤول عن كل شيء يتعلق بنفس الصغري جسما وعقال وروحا 
 النفس العصبة من الذكور، وهم أربعة جهات:

 (11  اجلهة األوىل البنوة، والثانية األبوة والثالثة األخوة والرابعة العمومة.

فانا كان الويل العاصب واحدا فقط فتكون الوالية له وحده من غري شريك له يف ذلك، وإن تعدد 
بن واألب قدم االبن على األب، وإن وجد االب األولياء كان  الوالية ألقرهبم جهة، فان وجد اال

واأل  قدم االب، وإن وجد األ  والعم قدم األ  على العم، وإذا تعدد األولياء وكان  اجلهة واحدة 
قدم األقرب منهم يف الدرجة، فاالبن أوىل من ابن االبن واألب أوىل من اجلد واأل  ألب أوىل من ابن 

ولياء يف الدرجة مع احتادهم يف جهة القرابة قدم األقوى منهم قرابة األ  الشقيق وهكذا، فان احتد األ
إىل الصغري، فيقدم األ  الشقيق على األ  ألب، ويقدم العم الشقيق على العم وهكذا، فاذا احتد 
األولياء يف الدرجة وجهة القرابة وقواا كان  الوالية هلم  يعا، و كم القاضي بضم الطفل لوصلح 

(12  قديره.منهم حسب ت
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واخلاضع لوالية النفس قد يكون يف حضانة الوالدين اللذين عمعهما عالقة زوجية قائمة. هنا     
يكون أمر عالجه بيد الويل على نفسه وهو األب خاصة عندما يتعلق األمر بعالج خطري، فقد 

ملتعلق بمايه املعدل واملتمم، ا 1985فرباير  16املؤر  يف  05-85من القانون  166نص  املادة 
ا من  الصحة وترقيتها، فيما خيص رضا القاصر املستقبل يف زرع األنسجة أو االعضاء البشرية، أهنا
صالحية األب وإن تعذر ذلك فالويل الشرعي. إالا أنانا نرى انه يف هذه احلالة ال جيوز االكتفاء برضاء 

ء منها، وهو امتداد هلا وشفقتها عليه ال األب مطلقا وامنا يتعني أيضا مساع رأي األم، ألنا الصغري جز 
تقل عن شفقة األب، ولذلك فنحن نعتقد وجوب احلصول على رضائهما معا، أماا إذا تعلق األمر 
مبرض بسيط، فيمكن لوم أن تقوم به من نفسهما اعتمادا على وجود موافقة ضمنية من األب  املا 

الطبية اليت تقوم هبا األم دون حاجة إىل  أن العالج  قق مصلحة الصغري، وهنال بع  األعمال
استطالع رأي األب بشاهنا، مبعىن أنا األم تستطيع القيام هبا ولو كان  هنال معارضة من األب،  
كالتطعيمات اإلجبارية اليت جيب أن تعطى للطفل ألنا القيام هبا، فوق كونه  قق مصلحة مطلقة 

 ققه التطعيم من مصلحة للمجتمع يف الوقاية من للصغري، فهو يعد تنفيذا لواجب قانوين، ملا 
 (13  األمراض.

إالا أناه يف احلالة االوىل أي عندما يتعلق األمر بعمل  يب خطري، وال  قق مصلحة شخصية    
للصغري  كاستقطاع عضو من جسمه أو إخضاعه لتجربة  بية غري عالجية( فال ميكن االعتداد 

عمال ممنوعة على القصر حىت وإن كان  مبوافقة الوالدين. فقد نص  مبوافقة الوالدين، ألنا هذه األ
من قانون محاية الصحة وترقيتها السال  الذكر يف فقراا الثالثة على أناه:ب مينع القيام  185املادة 

 جبمع الدم من القصر أو الراشدين املرومني من قدرة التمييز أو ألغراض استغالليةب.

من نفس القانون، على أناه مينع القيام ابنتزاع األعضاء من القصر  163كذلك نص  املادة      
والراشدين املرومني من قدرة التمييز، كما مينع انتزاع األعضاء أو األنسجة من األشخاص املصابني 

 أبمراض من  بيعتها أن تضر بصحة املتربع أو املستقبل.

ن لوب ومن يقوم مقامه من الرجال حق النظر فا *وإذا كان الصغري يف حضانة غري األب أي األم   
يف شان املضون واال مئنان عليه، من اديب وتعليم مناسب وحنو ذلك، ألنا نفقته وصيانته واجبة 

ولذلك يكون لوم احلاضنة القيام وحدها ابألعمال الطبية البسيطة اليت حتقق ( 14 عليه ابإل اع 
 62لواجبة على عاتق احلاضنة املنصوص عليها يف املادة مصلحة الصغري، وهذا يدخل ضمن الرعاية ا

من قانون األسرة. أما األعمال الطبية اخلطرية فالبد احلصول بشاهنا على رضاء ويل النفس أي األب 
 ومن يقوم مقامه  مبشاركة األم برضائها.
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لصغري يكون غالبا قد أماا إذا انته  احلضانة ببلوغ السن اليت حددها القانون أو ابلزواج، فانا ا     
بلم درجة من اإلدرال والتمييز متكنه من أن يقدر بنفسه لا ر العمل الطيب الذي يراد إجراءه له، 

 وعلى ذلك:
إذا ا مئن الطبيب إىل فهم الصغري للمخا ر اليت يتعرض هلا من جراء التدخل الطيب وأناه أهل  -

ا جيب أن لفهم أ ية هذا التدخل ابلنسبة له، فال جيوز أن يكت في برضاء ويل النفس عليه، وإمنا
 صل على رضاء الصغري أيضا خاصة اذا تعلق األمر بعمل  يب على قدر من اخلطورة  

 كاستقطاع عضو مثال.

أماا إذا تبني الطبيب أن املري  القاصر يف حالة ال يستطيع معها التعبري عن إرادته لعدم متتعه  -
م استطاعته تقدير خطورة حالته، فاناه ال جيوز االعتداد بقدر كاف عن اإلدرال أو الفهم، ولعد

ا يتعني احلصول على رضاء ممثلة القانوين، أي من له الوالية على  ابلرضاء الصادر منه، وإمنا
 (15  النفس.

 املبحث الثاين: ح ود ت خل أقارب املريض.

ري ، فهنال حاالت تستدعي إنا االقارب ليسوا مؤهلني دائما الختاذ أفضل القرارات ابلنسبة للم    
االعتداد إبرادة الطبيب ألسباب فنية، كذلك إنا معيار األهلية هو أن يستطيع القاصر فهم  بيعة ما 
يرضى به، وتقدير آار ذلك، لكن مسالة فهم وتقدير هذه اإلار ختتل  من شخص إلخر، وبذلك 

هل يعتد برضاه دون التقيد بسن  هي -خاصة القاصر املميز–فاملشكلة اليت تثار ابلنسبة للقاصر 
 معينة  أم يلزم حتديد املشرع لسن معينة .

هنال بع  التشريعات حددت سن معينة لالعتداد برضاء القاصر، ومن بينها تشريع كيوبيك    
إالا أنا الكثري من القوانني م تسلك هذا االعاه على غرار التشريع اجلزائري. فارادة  (16 الكندية 

كان قاصرا     أو فاقد األهلية جديرة ابالحرتام وإرادة الطبيب إذا تعارض  مع إرادة ممثل   املري  ولو
 املري  تثري مشكلة جيب حلها.

 املطدلب اوأّول: ضرورة احتام إرادة املريض.

قد يكون تدخل الطبيب على مري  قاصر لكنه واع ومدرل متاما ملا يعانيه، بيث ال جيد تدخل    
له، وهلذا فانا الطبيب يلتزم ابحرتام شخصية املري  وإرادته مىت كان  لديه القدرة  األقارب مربرا
 للتعبري عنها.

ا هي متطورة، فالطفل يتجه حنو      وقد حضي هذا املوضوع ابلدراسة ألنا األهلية ليس  ابتة، وإمنا
قول التمسك مببدأ انعدام اكتمال العقل واالدرال، والتمييز يتقدم بتقدم السن، بيث يبدو من غري املع
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األهلية على إ القه، وحرمان القاصر من أي مشاركة إبرادته ابلنسبة لوعمال اليت متثل مساسا 
بتكامله البدين، فسلطة الوالدين املطلقة تبدو منطقية متاما ابلنسبة لطفل صغري غري قادر على الفهم 

 (17  جة من النضج واإلدرال.واإلدرال، ولكن حداا جيب أن خت  ابلنسبة لصيب على در 

من  5فكما يسمح القانون بتدرج األهلية يف املسائل املالية، وترشيد القاصر كما جاء يف املادة    
القانون التجاري اجلزائري، فيكون منطقيا أن يتبىن هذا التدرج من ابب أوىل ابلنسبة للمسائل املتعلقة 

قتضي من  حية أن يبصره ابملعلومات املتعلقة بالته، ابملساس ابجلسم. واالعتداد إبرادة القاصر، ي
 وأن يسعى من  حية أخرى للحصول على رضائه ابلعمل الطيب الذي يريد القيام به.

 الفرع اوأول: االلتزام بتبصري املريض نفسه.

 -بصورة تتفق مع قدراته العقلية –مىت كان املري  واعيا مدركا فانا الطبيب جيب أن يبصره     
ملعلومات املتعلقة بالته، وقد أكادت نقابة األ باء يف فرنسا على هذا الواجب، حيث قررت أن اب

بالطبيب ال ميكنه أن يهمل تقد  االيضاحات إىل مريضه الصغري، وذلك يف حدود قدرته على 

 *فهمهاب.

  عن وعلى هذا االساس يلتزم الطبيب سواء تدخل يف إ ار عقد أم ال، أبن يفصح للمري     
حالته الصحية، وعن  بيعة العالج الذي يزمع تطبيقه  املا كان املري  قادرا على فهم واستيعاب 
هذه املعلومات. ولكن ما هو العمر الذي ميكن معه اعتبار الصغري قد اكتسب درجة من التمييز 

 تكفي اللزام الطبيب بتبصري املري ، واحلصول على رأيه يف العالج املزمع تطبيقه .

( 08الواقع أنا الرأي لتل  يف حتديده، ولكنه يرتاوح ابختالف النظرة بني األ باء ما بني مثان     
( سنة، أماا إذا كان الطفل مصااب بتاخر يف قدراته العقلية يؤثر على فهمه 12سنوات، واثنتا عشرة  

ا مبستواه العقلي. (18  وإدراكه، فاناه يتعني االعتداد ليس بسنه، وإمنا
 

 لة القول أنا الصغري الذي بلم درجة من التمييز جيب النظر إليه ابعتباره  رفا يف احلوار مع     
الطبيب، قادرا على  رح األسئلة وفهم ما يتلقاه من إجاابت ومن مث جيب أن تقدم له االيضاحات 

 ومضمون املخا ر ودرجة احتمال حتققها. -مزاايه ولا ره–الالزمة عن  بيعة العالج 

 رع الثاين: االلتزام ابحلصول عدلى رضاء املريض.الف

ا جيب على الطبيب أن       رأينا أناه عندما يكون املري  قاصرا فانا رضاه وحده ال يكفي، وإمنا
 صل على رضاء ممثله القانوين. وهنا يثار السؤال حول ما إذا كان رضاء املمثل القانوين يغب عنه 

للطبيب أن يكتفي برضاء األول. ويستغب عن رضاء الثاين. هذا رضاء القاصر، على وجه ميكن منه 
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السؤال تبدو أ يته على وجه اخلصوص عندما يتعلق األمر بقاصر بلم سنا أصبح معها قريبا من سن 
الرشد. وخاصة وأن املشرع يف جمال التصرف يف األموال أعطى للقاضي سلطة اإلذن للصيب املميز يف 

 5من قانون األسرة اجلزائري، وكذلك املادة   84 امواله  بقا لنص املادة التصرف جزئيا أو كليا يف
من القانون التجاري واليت ترشد القاصر ولذلك فقد حاول الشراح اقرتاح حلول هلذه املشكلة تكفل 

 التوفيق بني سلطة الوالدين من  حية، وبني احرتام  القاصر وإرادته من  حية أخرى.

قص األهلية وعدميها يعترب واجبا مهنيا تؤكده كتاابت الفقه ونصوص التشريع. وجيد فاالعتداد إبرادة  
هذا الواجب مصدره يف قواعد أخالقيات املهنة، ويف توصيات اجمللس األوريب ويف االتفاقية الدولية 

 اخلاصة بقوق الطفل.

 238وزير الصحة رقم  ففيما خيص الئحة آداب املهنة للنقابة العامة أل باء مصر، الصادرة بقرار
حيث نص  يف فقراا الثانية على أناه  43، نص  على هذا املبدأ صراحة يف املادة 2003لسنة 

بإذا كان عد  األهلية، قادرا على التعبري عن رأيه فانا الطبيب جيب أن يعتد هبذا الرأي يف أقصى 
 احلدود املمكنةب.

زائري، الصادرة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم من مدونة أخالقيات الطب اجل 52أماا نص املادة 
، فتكلم  عن هذا املبدأ لكن تكلم  عن البالم العاجز وعن  06/07/1992بتاريس  92-286

كيفية التعبري عن إرادته، حيث نص  يف فقراا الثانية على أنه بوجيب على الطبيب أو جراح األسنان 
قدم العالج الضروري للمري ، وعلى الطبيب أو يف حالة االستعجال أو تعذر االتصال هبم، أن ي

جراح االسنان أن أيخذ يف حدود اإلمكان رأي العاجز البالم بعني االعتبار إذا كان قادرا على إبداء 
 رأيهب.

الصادر  872من قانون الصحة العامة الفرنسي رقم  671وكذلك نص  على هذا املبدأ املادة 
اخلاص ابستقطاع  29/07/1994الصادر يف  654رقم  املعدل ابلقانون 27/09/1990بتاريس 

األعضاء يف فقراا اخلامسة على أناه ب...كما جيب على اللجنة أن تتحقق من أن القاصر قد د 
تبصريه بعملية االستقطاع اليت يراد إخضاعه هلا ليعرب عن إرادته، مىت كان أهال لذلك، والرف  

ب. يتضح من هذا أنا املشرع الفرنسي جيعل تبصري القاصر، الصادر من القاصر مينع إجراء االستقطاع
 واألخذ برأيه ،صوص استقطاع العضو من جسمه أمرا إلزاميا.

يف فقراا األخرية على أناه بعندما  10مكرر  209ويف جمال التجارب الطبية كذلك نص  املادة  -
ه جيب احلصول على رضائه أيضا، وال يكون القاصر أو عد  األهلية قادرا على التعبري عن إرادته، فان

 جيوز صرف النظر عن رف  أي منهما  جملس األسرة( أو عن رجوعه يف رضائهب.
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، تتعلق ابلواجبات 3توصية حتمل رقم 1985مارس  26أماا اجمللس االوريب فقد أصدر يف  -
املمثل القانوين  القانونية لو باء عاه مرضاهم، جاء يف املادة السادسة منها ما يلي بيكون رضاء

مطلواب عندما يكون املري  قاصرا، فاذا كان قادرا على التمييز فانه جيب احلصول على رأيه، ويتعني 
(19 االعتداد به ألقصى حد ممكنب.

 

أماا االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، الصادرة عن اجلمعية العمومية لومم املتحدة، فهي تقرر أن  -
 العتبار ابلنظر إىل عمره ودرجة نضجه.رأي الطفل جيب أخذه يف ا

: فقد ذهب الرأي السائد بني الشراح  إىل أنا القاصر الذي بلم درجة من النضج وفيما خيص الفقه-
واإلدرال جيب أن يكون  رفا يف القرارات املتعلقة بصحته، فمن الواجب اشراكه يف كل عالج ميكن 

 ن ال يوجد اتفاق حول  ريقة مشاركة القاصر.أن يتضمن توابع خطرية على صحته ومستقبله. ولك

 20) 

واستشهد البع  منهم بق املؤل  كدليل على ضرورة مشاركة القاصر يف مسالة اإلذن فيما يتعلق 
تنص  1957مارس  11من القانون الفرنسي الصادر يف  53ابلتدخل الطيب على جسمه، فاملادة 

ه لعقد النشر، وذلك اىل جانب موافقة  ئبه على ضرورة احلصول على موافقة القاصر عند إبرام
القانوين، والصلة وثيقة بني حق املؤل  واحلق يف املافظة على الكيان املادي للجسد البشري. فكال ا 
يتعلقان ابحلياة اخلاصة لإلنسان، وال يعقل أن يكون للشخص حق املشاركة يف املوافقة على عقد 

 (21  يف اإلذن الصادر ،صوص التعامل يف جسده.النشر دون ان يكون له حق املشاركة 

ويرى البع  أنه جيب اللجوء إىل معيار مرن يف حتديد اهلية القاصر ابلنسبة للمسائل املتعلقة     
جبسده إذا كان ال ميلك إصدار رضا يعتد به، فعلى االقل ميلك االعرتاض على إجرائها، فهو قاصر 

 (22  ابلنسبة للرضا وابلم ابلنسبة للرف .

 املطدلب الثاين: التعارق بني إرادة اوأقارب وإرادة الطبيب.

الفرض أنانا بصدد مري  ال يستطيع التعبري عن إرادته بنفسه ألنه صغري السن جدا. ويريد     
الطبيب إخضاعه لعمل عالجي يراه ضروراي، ولكن األقارب يرفضون هذا العمل والسؤال هل جيب 

 إبرادة أقارب املري  .االعتداد إبرادة الطبيب أم 

ال جدال أنا الرف  الصادر عن األقارب ال متليه دائما مصلحة املري . فاألقارب قد يرفضون    
العالج نتيجة خوف غري مربر على املري ، أو ألسباب مالية كعدم القدرة على حتمل نفقات 

ت دينية، ألناه هنال بع  العالج. أو إىل جهل  بيعة العمل الطيب وأثره، أو إىل أعراف أو معتقدا
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الطوائ  الدينية يرفضون تطعيم أوالدهم وهنال  وائ  أخرى يعارضون عمليات نقل الدم. ففي هذه 
 احلاالت كي  يتصرف الطبيب 

ذهب  النقابة العامة لو باء يف فرنسا إىل ضرورة جلوء الطبيب اىل اإلقناع، إضافة إىل احلوار     
د االحرتام واحلزم. ويف تدخل آخر قررت أن لكل  بيب أن يقرر احلل الصبور الذي يظهر يف آن واح

الذي يراه وفقا ملا ميليه عليه ضمريه. إذن حنن بصدد احتمالني: أن يتصرف الطبيب بنفسه، وأن يرفع 
 األمر إىل القضاء.

 الفرع اوأول: تصرف الطبيب بنفسه.

ربربربربربربرب بني ما إذا كان العالج املرفوض ميكن عنبه أو يتعني على الطبيب أي مييز ربربربرب وفقا لظروف احلالة     
 اجيله، أو أنه ضروري ال سبيل لالستغناء عنه.

: فمعارضة الوالدين هلذا العمل ال ميكن إدانتها عن حيث املبدأ، ومن مث فاناه ففي الفرق اوأول -
أخرى تؤدي نفس جيب على الطبيب أن  رتم سلطة الوالدين ويذعن لرفضهما. وإذا وجدت وسائل 

الغاية، ولو كان  أكثر تكلفة ومشقة، فاناه يتعنيا على الطبيب إحالهلا  ل العالج املرفوض، كذلك 
يتعني استبعاد هذا العالج إذا كان جمرد وسيلة لتحسني حالة املري  وم يكن ضرورة إلنقاذ حياته أو 

 (23  سالمته البدنية.

الج املقرتح ضروري فاناه يكون من حق الطبيب، بل ومن : فاذا أصبح العأّما يف الفرق الثاين -
واجبه أن يتحدى معارضة الوالدين، فعندما تكون املسالة متعلقة بياة الصغري أو موته فان هذه 

عن قانون محاية  166املعارضة تصبح عدمية القيمة والتاثري. وقد نص  على هذا املبدأ صراحة املادة 
سادسة على أناه: بجيوز زرع األنسجة أو األعضاء البشرية دون املوافقة الصحة اجلزائري يف فقرته ال

املذكورة يف الفقرتني األوىل والثانية أعاله، إذا اقتض  ذلك ظروف استثنائية، أو تعذر االتصال يف 
الوق  املناسب ابألسرة أو املمثلني الشرعيني للمستقبل الذي ال يستطيع التعبري عن موافقته يف الوق  

ذي يتسبب أي اخري يف وفاة املستقبل، ويؤكد هذه احلالة الطبيب رئيس املصلحة بضور شاهدين ال
 اثننيب.

إذن هذا التدخل هو وسيلة حلماية صحة الصغري وسالمته، فاذا حتول  هذه السلطة من خالل    
نها. وجيب االحنراف يف املمارسة إىل وسيلة لإلضرار ابلصغري، فانا الطبيب جيب أن يضرب صفحا ع

على الطبيب أن يكون حريصا يف خروجه على إرادة الوالدين، بيث أال يفعل ذلك إالا يف حالة 
 االستعجال أي ال سبيل إلنقاذ الصغري إال إبجراء العمل الطيب الالزم.
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 الفرع الثاين: االستعانة ابلقضاء.

ل التاجيل لبع  الوق  فان إذا كان العمل الطيب، على ضرورته وحيويته ابلنسبة للصغري  تم   
الطبيب قد جيد مصلحته يف اخطار النائب العام حىت  صل على سند قانوين لتدخله. بل أناه حىت 
يف حاالت االستعجال فان بع  األ باء يرتددون يف مباشرة عمل  يب له خطورته ويدفعهم احلذر 

له يف عنب نقابة األ باء بفرنسا حتديد  إىل رفع األمر إىل النيابة العامة، ورمبا جيد هذا التصرف مربر
من األمر الصادر يف جوان  2مسلك واضح يتعني على الطبيب االلتزام به حيث تنص املادة 

أن يتصرف وفقا ملا ميليه عليه ضمريه،  -وفقا ملا تذهب إليه النقابة –على: بعلى الطبيب  1969
 (24  فونيا ابلنائب العامب.وهو ليس جمرد من الوسائل....إذا  يستطيع أن يتصل تل

من مدونة أخالقيات مهنة الطب  54وميكن كذلك استخالص هذا الواجب من خالل املادة    
اجلزائري عندما نص  على أناه: بجيب على الطبيب أو جراح األسنان املدعو لالعتناء بقاصر، أو 

ان أن يبلم ذلك بشخص معوق إذا الحل أهنما ضحية معاملة قاسية أو غري إنسانية أو حرم
 السلطات املختصةب.

وهنال عدة تشريعات مقارنة عاجل  هذا املوضوع صراحة من خالل قواعد ترمي إىل محاية القصر     
من التقنني املدين 1666ضد رف   من له السلطة عليهم قبول العالج، ففي أملانيا تسمح املادة 

ا من املدعي العام يسمح له ابلتدخل إلجراء للطبيب أبن يطلب عند معارضة الوالدين للعالج، تصر 
 (25  العالج الالزم.

من قانون محاية الشباب الصادر يف سنة  1ف 15ويف مقا عة كيوبيك الكندية، تنص املادة    
على أن القاضي ميكنه أن جيرد الوالدين بصورة مؤقتة سلطة القرار لكي يباشرها بنفسه أو  1964

 صدار الرضاء، أو مباشرة العالج دون االعتداد برف  الوالدينب.يعهد هبا جلهة أخرى تقوم اب

من القانون املدين للمقا عة على أنا ترخيص املكمة يكون ضروراي يف حالة قيام  16وتنص املادة    
عائق أو يف حالة الرف  غري املربر للعالج الذي تتطلبه احلالة الصعبة للقاصر أو عد  األهلية، من 

 (26   لذي ميكنه اصدار هذا الرضاءب.جانب الشخص ا

واليت ميكن  54أماا الوضع يف القانون اجلزائري فال يوجد تشريع يعاأ هذه املسالة ما عدى املادة  -
ا مادة جاءت عامة غري  ددة لطبيعة املعاملة، هل  استخالص ذلك بطريقة غري مباشرة، ألهنا

ا نص  على إبالغ السلطات يدخل ضمنها رف  الوالدين من جهة، ومن جهة أخرى مل
املختصة، كذلك م حتدد نوع هذه السلطات، هل تقصد السلطات اإلدارية أم السلطات 

 القضائية.
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 :ةبخامت
إنا مبدأ حرمة جسم اإلنسان يتجسد يف الواقع من خالل صورتني: األوىل منع الغري من االعتداء      

لغرض عالجه، إال بعد احلصول على رضاء عليه، والثانية حظر التصرف يف جسم اإلنسان ولو 
 صاحبه، وال شك أنا الرضاء ابلعمل الطيب جيب أن يصدر من املري  نفسه.

ولكن صدور الرضاء ابلعمل الطيب من املري  يقتضي أن يكون هذا األخري على درجة من      
سالة شخصية وتزيد الوعي واإلدرال متكنه من استيعاب حقيقة موقفه. إالا أنا مسالة اإلدرال هي م

أ ية إذا ما تعلق  جبسم اإلنسان، ولذلك فهي ختتل  عن اإلدرال يف املسائل املالية، وعليه نصل 
إىل القول بضرورة وضع نظام خاص ألهلية التعامل يف جسم اإلنسان، وذلك على اعتبار أن هذا 

تلفة عن تلك القواعد اجلسم هو أساس الوجود اإلنساين يف هذا الكون وجيب أن ختضع لقواعد ل
املتعلقة ابلتصرف يف املال وعليه جيب التاكيد على أنا سن الرشد يف تلك املسائل جيب أن خيتل  
عن سن الرشد يف املعامالت املالية، وذلك ألنا اإلنسان قد يصل فهمه وإدراكه اىل مستوى مقبول 

دارة أمواله، فيجب عندها فيما خيص التعامل يف جسمه وصحته، بعكس تلك املسائل املتعلقة إب
 األخذ برأيه سواء توافق هذا الرأي مع وليه أو كان لالفا له.

وبعبارة موجزة جيب أن يقام نظام خاص ابألهلية يف جمال احلقوق اللصيقة ابلشخصية يتناسب 
مع  بيعتها، سواء من حيث السن، أو من حيث إدرال الشخص يف القرار، فال يستقل به غريه، كما 

 27عدم إغفال مسالة خضوع هذا األمر لرقابة القضاء أو اذنه مسبقا جيب

 منع الغري من االعتداء ورتني: األوىلسد يف الواقع من خالل صإنا مبدأ حرمة جسم اإلنسان يتج
، إال بعد احلصول على رضاء والثانية حظر التصرف يف جسم اإلنسان ولو لغرض عالجه عليه،

 لعمل الطيب جيب أن يصدر من املري  نفسه.أنا الرضاء اب صاحبه، وال شك

ولكن صدور الرضاء ابلعمل الطيب من املري  يقتضي أن يكون هذا األخري على درجة من الوعي 
أنا مسالة اإلدرال هي مسالة شخصية وتزيد أ ية إذا  واإلدرال متكنه من استيعاب حقيقة موقفه. إالا 

اإلدرال يف املسائل املالية، وعليه نصل إىل القول ما تعلق  جبسم اإلنسان، ولذلك فهي ختتل  عن 
التعامل يف جسم اإلنسان، وذلك على اعتبار أن هذا اجلسم هو  خاص ألهليةبضرورة وضع نظام 

لقواعد لتلفة عن تلك القواعد املتعلقة ن ختضع أساس الوجود اإلنساين يف هذا الكون وجيب أ
سن سن الرشد يف تلك املسائل جيب أن خيتل  عن  ابلتصرف يف املال وعليه جيب التاكيد على أنا 

 ىل مستوى مقبول اإلنسان قد يصل فهمه وإدراكه ا الرشد يف املعامالت املالية، وذلك ألنا 
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فيما خيص التعامل يف جسمه وصحته، بعكس تلك املسائل املتعلقة إبدارة أمواله، فيجب عندها 
 كان لالفا له.ه أو  ي مع ولياألخذ برأيه سواء توافق هذا الرأ
اللصيقة ابلشخصية يتناسب  ام نظام خاص ابألهلية يف جمال احلقوقوبعبارة موجزة جيب أن يق

مع  بيعتها، سواء من حيث السن، أو من حيث إدرال الشخص يف القرار، فال يستقل به غريه، كما 
 مسبقا.هذا األمر لرقابة القضاء أو اذنه فال مسالة خضوع غجيب عدم إ
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 ضوابط اكتساب الشرعية السياسية يف الفكر السياسي اطإسالمي
                                                                  
 رفيق زاوي                                                                   

 العدلوم السياسية احلقوق و :كدلية أستاا متعاق                                               
 جامعة برج بوعريريج                                                             

     
 مدلخص :

لكثري من رغم أ ية مفهوم الشرعية السياسية يف حقل العلوم السياسية ابعتباره  ورا مركزاي لفهم ا    
يتفق الباحثون إىل حد اليوم حول املتغريات الواجب توفرها من م  تعقيدات احلياة السياسية إال أنه

، فجلا الفالسفة واملفكرين السياسيني الذين تكلموا يف هذا أجل احلكم على أي نظام أنه شرعي
ذاتية لإلنسان وعلى اجملال ركزوا كل جهودهم من أجل حل هاته اإلشكالية عرب دراسة الطبيعة ال

األعمال اليت جيب أن تقوم هبا احلكومات، اليت يشعر الناس من خالهلا أهنم مضطرون لطاعة هاته 
 .بحث عن ماهية ومضمون هذا املفهوماحلكومة دون التعمق يف ال

الشرعية السياسية يف الفكر االسالمي ختتل  جذراي عن ابقي املدارس الفكرية من حيث ارتبا ها و    
يكتسب من خالهلا احلاكم شرعيته عوامل دينية تنظم العالقة بني احلاكم و املكوم و الشروط اليت ب
الثاين مدى كم  الشروط الواجب توفرها فيه( و املتمثلة يف جانبني هامني، أوهلما متعلق بذات احلا و 

 تطبيقه ألوامر وحدود هللا.
 الكدلمات املفتاحية : 

 املكوماحلاكم و  ،الشورى، ياسي، البيعةالنظام الس ،الشرعية السياسية
    

 مق مة :
على  يع النظم السياسية منذ القدم حيث ابت مطلبا أساسيا نفسه  فرض هدف الشرعية السياسية

فهو الضامن الوحيد الستقرار الدول واستمرارها وهو املدد  لتوفريه، األنظمة السياسيةتسعى  يع 
 .اوبني أفراده لطة احلاكمةالسالرئيسي لطبيعة العالقة بني 

، ويرجع هذا التعقيد إىل عوامل يف تكوينهمعقد تتداخل عدة والشرعية السياسية مفهوم مركب و     
  هاارتباط هذا املفهوم مبفاهيم سياسية أخرى بيث يكون هذا املفهوم هو العنصر األكرب يف تكوين
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أن اخذ  ياسية.......اخل كما أن الشرعية ميكنكاالستقرار السياسي و الثقافة السياسية والتنشئة الس
 .، فهنال الشرعية الدولية و الشرعية القانونية والشرعية السياسية عدة أبعاد وأوجه لتلفة

وملا كان املور األساسي للشرعية السياسية يف الفكر اإلسالمي هو الشروط املتعلقة ابحلاكم يف حد  
موقع الرضا و القبول الطوعي للرعية على هذا احلاكم وهل هي ذاته فانه يطرح إشكالية هامة حول 

من الشروط الضرورية اليت تنحل البيعة يف انعدامها   أم هي من الشروط التكميلية اليت من 
 املستحسن توفرها وال تسقط شرعية احلاكم يف حال انعدامها  

 اءت كالتايل:ولإلجابة على هذه اإلشكالية تناول  الدراسة جمموعة من النقاط ج
 اعاهات التعري  ابلشرعية السياسية  -

 مفهوم الشرعية السياسية يف الفكر السياسي اإلسالمي -

 البيعة يف اإلسالم وشروط انعقادها    -

 الشورى كآلية لضمان استمرار الشرعية السياسية -

 خالصة -
 اجتاهات التعريف ابلشرعية السياسية : -أوال
سية الصادرة عن جامعة الكوي  أن الشرعية السياسية هي أن تكون جاء يف موسوعة العلوم السيا    

السلطة متمتعة بقبول املكومني ورضاهم، وهذا القبول  تج عن إرادام احلرة ودون قهر من هاته 
السلطة، فالشرعية هي قضية ملاذا يستحق أي نظام أن يتمتع مبظاهر الوالء و الطاعة وااللتزام 

 ( 1 السياسي  
رفها عبد الوهاب الكيالين يف موسوعته السياسية : أن الشرعية مفهوم سياسي مركزي مستمد وقد ع  

و هو يف األصل يرمز إىل العالقة القائمة بني احلاكم و املكوم، و هل هي قائمة  ل شرع لمن كلمة 
 ( 2 على القبول الطوعي للقوانني وتشريعات النظام السياسي من  رف الشعب 

عية هو مطلب اترخيي، تناوله العديد من الباحثني واملفكرين القدامى حيث ركزوا ومطلب الشر     
على العالقة اليت تربط احلاكم ابملكومني ، وبذلك فقد تطرقوا إىل املصادر الشرعية للحكم وإىل 

 ( 3 مواق  الناس عاه حكوماام ومؤسساام السياسية .
معتقد، وتدور ماهيتها حول مصدر السلطة يف اجملتمع والشرعية موجودة يف كل األزمنة كفكرة أو ك 

وحول اقتناع األفراد بلزوم وجود حكومة متارس سلطتها على املكومني ابعرتاف ورضا منهم اعتقادا 
 . ( 4 من أن ما تقوم به هو السبيل الوحيد حلفل حقوق هؤالء األفراد 
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ه األخرية أت  بطريقة غري شرعية، ألهنا وعندما نقول أن احلكومة متارس سلطتها ال نقصد أبن هذ   
ستفقد مربرات وجودها يف هذه احلالة وبذلك تنعدم الدوافع املوضوعية لطاعتها وإمنا على العكس من 

 ذلك جيب أن تكون وسائل حصوهلا على السلطة مشروعة وقانونية مت  مبوجب مصادقة شعبية .

شرو ا تكون هي أساس حكمه والقاعدة اليت  فاحلاكم لكي يستمر يف حكمه البد عليه أن يوفر   
يقوم عليها، وهذه الشروط هي الضامن األساسي للحصول على والء الشعب له، وهي اليت تضمن  

 كذلك عدم تعدي احلاكم على حقوق وحرايت األفراد. 
و قضية الشرعية ضمن تفاعالاا ومستواياا تتفاعل يف داخلها أربعة مستوايت مهمة وهي:        

 سياسااا اسيس الشرعية وتنصيب السلطة ومدى شرعيتها ومدى شرعية ممارسات هاته السلطة 
وإجراءااا وحقوق الرقابة عليها ومدى توفر القنوات املسايرة هلاته الرقابة( وتعترب هذه املستوايت 

لتغلغل وأزمة شرو ا ضرورية للحفاظ على االستقرار، ألنه ويف غياهبا ستتولد أزمات مشتقة مثل أزمة ا
 . (5 اهلوية وأزمة املشاركة السياسية

 :مفهوم الشرعية يف الفكر اطإسالمي:  1   

يعترب أساس األحكام التشريعية يف اإلسالم هو هللا تعاىل، و يف ذلك ضمان وثيق حلرية اإلنسان و    
لك كقوله تعاىل عدم استبداد البع  واالستحواذ على السلطة، وهنال الكثري من اإلايت تدل على ذ

لومن مل حيكم مبا أنزل هللا وقوله  وهو خري احلباكمنيل ل وقوله أيضا  إن احلكم إال هللل ل
 ( 6  ويبقى عربلى اخلليفربة يف األرض إال تنفيربذ أوامربر هللا تعاىل فأولنبك هم الراملونل

حىت تتحقق الشرعية للنظام  ومن هنا فان القوانني الوضعية البد أن تتطابق مع األحكام اإلهلية   
وحدوده، فان  (7 احلاكم والسلطة القائمة ، فالدولة الشرعية هي املسؤولة عن إقامة عقيدة اإلسالم

هي فقدت القدرة على تنفيذ هاته الوظائ  أصبح  غري قادرة على االستمرار الفتقادها مربرات 
 وجودها على رأس السلطة. 

م يف اإلسالم ال  صل عليها إال من خالل إقامته ألحكام الدين فالشرعية اليت يكتسبها احلاك   
وتطبيقه حلدود هللا تعاىل، من حفاظ على الدين و رعاية ملصاحل املسلمني واحلكم ابلعدل بني أفراد 
اجملتمع اإلسالمي، فان هو قام ابحلفاظ على شريعة هللا عز وجل يف األرض يكون بذلك قد حافل 

رعية، ويتحصل على شرعيته من خالل حصوله على رضا هللا الذي يفرض  اعة تلقائيا على حقوق ال
الرعية له ، أما إن خال  شريعة هللا و ثب  أبنه أخل بشروط االستخالف يف األرض أصبح من حق 
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الرعية أن يسلبوه شرعيتهم، ،لع ثوب الطاعة له و فصله عن احلكم هنائيا ، عمال ابلقاعدة الفقهية و 
 .ال طاعة ملخدلوق يف معصية اخلالقل لبوي للرسول هللا صلى هللا عليه و سلم احلديث الن

وقد ذهب البع  من املفكرين  إىل أن الشرعية الدينية يف الدولة اإلسالمية تقوم يف األساس على    
وجود حكومة مدنية تستمد وجودها و شرعيتها من رضا و اعرتاف املكومني هبا ،مع وجود نظام 

 ي املصدر  دد املباد  العامة هلاته الدولة. قانوين إهل
خاصة وأن السلطات املمنوحة للحاكم تبقى دون  شديدة،إال أن أصحاب هذا الطرح القوا معارضة 

 ل رقابة حقيقية فعلية ، بيث تفتح اجملال لبداية عصر جديد من االستبداد يف ظل ما يعرف
 يقة.ابالستغالل السياسي للدينب يف مصاحل شخصية ض

فمن الصعب مبكان أن تتفق األمة على مدى سالمة و صحة اإلجراءات اليت تصدر عن احلاكم،     
من حيث أن مسالة ارتباط الشرعية ابلدين ال تقوم إال بشروط وعوامل البد من توافرها لضمان 

 حقوق وحرايت األفراد من االستبداد.
وافرها يف شخص احلاكم تكون مبثابة وقد حدد الدين اإلسالمي صفات وخصائص البد من ت   

القيد الذي يضمن عدم استبداده و غيانه، وتكون كدليل يثب  مدى جاهزيته وجدارته هلذا املنصب  
كسالمة األعضاء و احلواس كما قال املاوردي، وتوفره على العصبية الالزمة للذود عن قومه كما قال 

إن بع  العلماء عاوز ذلك إىل حد املناداة بذلك ابن خلدون زايدة على التقوى و الورع،  بل 
 بضرورة توافر القدرة اجلنسية للحاكم. 

فقد اشرتط املاوردي يف أهل اإلمامة عدة شروط أ ها العدالة و العلم وسالمة احلواس و الرأي    
 املفضي إىل سياسة الرعية سياسة حكيمة وتدبري املصاحل و الشجاعة اليت تؤدي جلهاد العدو زايدة

 ( 8 على النسب القرشي.
ومن هنا نستنتج أن متتع احلاكم هبذه الشروط ابملوازاة مع تواجده يف بيئة صاحلة متيزها بطانة سليمة   

وأهل مشورة عقالء يكونون بذلك مبثابة العصا اليت يتكي عليها احلاكم يف إصالح رعيته و اختاذ 
 قراراته و يصبح االستبداد يف احلكم أمرا مستبعدا.

ومن هنا فالشرعية يف اإلسالم تقوم على أساس إقامة احلاكم لشريعة هللا يف األرض وينتج عن ذلك    
تلقائيا حصول احلاكم على شرعيته من عسيده امليداين هلذه الشريعة ويصبح املكومون ملزمني بطاعة 

 هذا احلاكم  .
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 : و شروط انعقادها البيعة يف اطإسالم   
خر داخل املدرسة اإلسالمية ينظر للشرعية ابعتبارها مرادف للبيعة يف اإلسالم، وهنال اعاه آ      

ووجه الشبه بينهما أن البيعة عبارة عن إعطاء العهد ابلسمع و الطاعة للحاكم،وكذلك الشرعية فاهنا 
 إعطاء الرضا و القبول املفضي تلقائيا السمع و الطاعة من قبل املكومني.

بة األوىل لتعطي صورة أوضح حول مفهوم الشرعية يف اإلسالم، فقد روى وقد جاءت بيعة العق   
تعالوا ابيعوين عدلى أن ال  ل البخاري عن عبادة بن الصام  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

تشركوا ابهلل شينا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتدلوا أوالدكم وال أتتوا هبتاان تفتونه بني أي يكم و 
م وال تعصوين يف معروف، فمن وىفًّ منكم فأجره عدلى هللا ومن أراب من الك شينا أرجدلك

فعوقب به يف ال نيا فهو كفارة ومن أراب من الك شينا فسته هللا فأمره إىل هللا إن شاء عاقبه 
 .(9)ل و إن شاء عفا عنه قال : فبايعته

ون يف أن الشرعية حتصل من خالل ومن خالل هذا احلديث يظهر جليا أن أنصار هذا االعاه ير    
املبايعة و إعطاء العهد مع ضرورة االلتزام هبما، و كان املبايعة وثيقة تلزم املبايع ابحرتام ما جاء يف 

 نص البيعة خاصة وأهنا مقرونة ابلرضا و القبول من الطرفني من أول األمر.
بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتعترب بيعة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه أول بيعة تعقد     

فبعد وفاته صلى هللا عليه و سلم اشتدا اخلالف حول خالفة املسلمني، فاجتمع األنصار يف سقيفة 
بب ساعدة ملبايعة سعد ابن عبادة، واحتجوا بفضلهم يف اإلسالم أما املهاجرون فقد انقسموا بني 

أوا أن اخلالفة ال جيب أن خترج من بي  النبوة ، مرشح لعلي كرم هللا وجهه و خاصة بنو هاشم ، ور 
وقسم آخر دعا على مبايعة أبوبكر الصديق رضي هللا عنه كخليفة للمسلمني لفضله و لقرابته من 

ويف األخري استتب  اخلالفة أليب بكر الصديق رضي هللا عنه (  10 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
 كانه اكتسب صفة الشرعية مبجرد انعقاد البيعة له.اخلالف و  ومت  له البيعة ،ومبجرد مبايعته توق 

هي العهد على الطاعة و كان املبايع يعاهد ل وقد حتدث ابن خلدون كذلك عن البيعة فقال :    
أمريه على أنه يسلاِّم له النظر يف أمر نفسه و أمور املسلمني ال ينازعه يف شيء من ذلك و يطيعه فيما 

على املنشط و املكره، وكانوا إذا ابيعوا األمري وعقدوا عهده جعلوا أيديهم يف يده يكلفه به من األمر 
 ( 11 .لاكيدا للعهد فاشبه ذلك فعل البائع و املشرتي
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وقد استمر العمل ابلبيعة عند املسلمني عصورا  ويلةرت ففي عصر املماليك مت  البيعة لومري ركن     
الر وقد اجتمع هبا أعيان الدولة من األمراء والعلماء وابيعوه الدين بيربس بدار األمري سي  الدين س

وحىت وقتنا احلايل فان العمل هبا مازال متواصال يف بع  البقاع اإلسالمية   ( 12 على السمع والطاعة
 كاململكة العربية السعودية واململكة املغربية .

يف عصر  احلايل داخل النظم السياسية و إذا نظر  إىل البيعة كمفهوم سياسي، فان أقرب املفاهيم هلا 
، فكال املفهومني يفتح مساحة كبرية للفرد للتعبري عن رأيه وعن لاالنتخاب  لاحلديثة هو مفهوم 

 مدى قبوله ابالختيارات والسياسات املطروحة أمامه. 
يعدُّ شكال فكما أن البيعة حتمل اعاها واحدا هو العهد على الطاعة ومنه الرضا، فان االنتخاب    

مستحدا ملفهوم البيعة يف اإلسالم، والقاسم املشرتل بينهما هو أن كال ا  مل رأي وموق  الفرد 
 من احلكومة القائمة. 

 مستويني:ويرى الفقهاء أن مراسيم البيعة تتم على 
ائل وأشراف بيعة اخلاصة حيث يبايع أهل احللاِّ و العقد اإلمام وهم العلماء واألمراء وركساء القب -أ  

 القوم، ويتم مبوجبها إبرام العقد ابعتباره حقا خاصا هبم.
 بيعة العامة وهم ابقي الشعب وهو ال يتجاوز معىن اإلعالم العام و اكيد الوالء. -ب  
وبذلك فان البيعة حتمل داللة قوية على وجود إرادتني سياسيتني متكافئتني تنسجمان معا يف عالقة   

ا والء متبادل، فاذا كان من حق احلاكم على الرعية السمع و الطاعة، فالواجب تعاقدية وينشا عنه
عليه كحاكم الوفاء بواجباته املفروضة عليه من إقامة العدل بني الرعية و احلفاظ على مصاحلهم و 

 ( 13 الدفاع عنهم وعن أرض املسلمني.
اء اختلفوا يف الطريقة املتبعة للرداِّ على أما إذا نق  هذا احلاكم العهد الذي بينه وبني الرعية فالعلم   

 هذا النق  و انقسموا إىل ثالثة اعاهات :
 االعاه األول: ويرى بعدم شرعية اخلروج على اإلمام مطلقا خوفا من الفتنة.   
االعاه الثاين: ويرى أبن على الرعية الصرب حلديث ابن عباس رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا    

من كره من أمريه شينا فدليصرب فإنه من خرج من السدلطان شربا مات ميتة  ل سلم أنه قال :عليه و 
 (14)اجلاهدلية ل

 االعاه الثالث : وهو يرتاوح مابني اإلابحة و التحر .    
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و خلطورة اخلروج عن احلاكم فان العلماء قد وضعوا شرو ا وضرورات تبيح هذا اخلروج، وقد أ لها 
 ده سعيد ابلرتتيب على النحو التايل:الدكتور صبحي عب

الضرورة األوىل : وهي ضرورة احلفاظ على الشرعية القانونية ابعتبارها أوىل ضرورات الدين ويقصد    
 هبا عنب الفتنة للحفاظ على الدولة اإلسالمية.

ني أفرادها وهي ضرورة احلفاظ على وحدة األمة اإلسالمية حسيا و معنواي، أي ب  الثانية:الضرورة    
 تراهبا.و احلفاظ على سالمة 

  (15 وهي ضرورة احلفاظ على أرواح و أنفس املسلمني. الثالثة:الضرورة    
 الشرعية السياسية : الستمرارالشورى كآلية 

أدى التطور التارخيي الذي عاشه املسلمون إىل ظهور حكام فيهم من االستبداد ما استدعى ظهور   
 ل وا إىل أن املفهوم األساسي للشرعية يف اإلسالم ليس البيعة وإمنا مفهوماعاه فكري جديد يدع

كون أن مفهوم البيعة م يستطع ضبط التصرفات السياسية للحاكم ، فقد ظهر حكام م ل  الشورى
يكن هلم من سداد الرأي و تفتح للبصرية مثل حكام املسلمني األوائل ، وهو ما استدعى ضرورة 

رى ابعتباره أساسا من األسس السياسية و من املباد  الرئيسية للحكم يف اإلسالم إحياء مفهوم الشو 
. 

وهلذا اعترب البع  أن الشورى هي الركيزة األساسية يف النظام السياسي اإلسالمي ، وهي الضامن 
باد  الفعلي لاللتزام مبا جاء يف البيعة، و قد أعطى اإلسالم قيمة كبرية للشورى، و جعلها مبدأ من امل

األساسية للدين اإلسالمي إىل درجة أن البع  من املفكرين اإلسالميني ذهب إىل وجوبيتها و 
و شاورهم يف  لداخل النظام السياسي اإلسالمي، فاهلل عز وجل يقول يف كتابه الكر :  (16 إلزاميتها،
 ل ينهمل والذين استجابوا لرهبم و أقاموا الصالة و أمرهم شورى بوقال أيضا:   اوأمرل
 خاصة يفكما أن النيب صلى هللا عليه وسلم ركز على أ ية الشورى يف األمور املهمة واحلامسة      

اختاذ القرارات الصعبة واملصريية اليت ام األمة ككل كحالة احلرب و السلم والتعرض للعدوان 
أصحابه يف كيفية  .......اخل ، وهو ما عمل به يف غزوة بدر ويف غزوة األحزاب عندما استشار

 املواجهة مع قريش.
ولعل الشورى اكتسب  هاته األ ية إىل درجة ذهاب البع  إىل إلزاميتها ووجوهبا ،هو أن رأي    

اجلماعة يف الغالب يكون أقرب إىل الصواب من رأي الفرد الواحد، ففي احلديث يقول صلى هللا عليه 
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عنها مسؤولية  اعية ، وتعطي الشرعية لقرارات احلاكم ب كما أهنا ترتتب  ي  هللا مع اجلماعةوسلم :ب
 ابعتبارها متثل رأي اجلماعة  أهل الشورى( اليت عسد اإلرادة الشعبية وليس قرارا انفراداي منعزال. 

ويشرتط يف أهل الشورى صفات أ ها: العدالة و العلم و الرأي و احلكمة و سداد الرأي، و كل    
يح هلم أداء هذا الواجب على أكمل وجه ، و الشورى كما يقررها بع  هذه الصفات متكنهم و تت

من املفكرين ال تكون إال يف األمور املصريية اليت تتعرض هلا األمة ككل  ألن عودة  و رجوع احلاكم 
لبطانته و أهل مشورته يف كل األمور ينتج عنه حرج شديد قد يؤثر بشكل سليب على أدائه داخل 

 ( 17 الدولة.
الشورى إذن يف الفكر اإلسالمي من أهم الضما ت لعدم االستبداد السياسي ،إال أن عدم ف   

إلزاميتها جعل  الكثري من احلكام يتجهون إىل جعل أهل الشورى جمرد دمى يتم استغالهلم لكسب 
 صفة الشرعية لقراراام ، خاصة مع التطور احلاصل يف التاريس اإلسالمي. 

أمري املؤمنني هذا فان هلك فهذا، فمن  ل مد الغزايل على استبداد احلكام : ويف هذا يقول الشيس    
، فال معىن لتعدد مراكز السلطة  (18 أي ترضون ابختيارايت هذه وإال  بقتها بد السي  ب أىب فهذا

 (19 أو القوى مادام يف النهاية تعود سلطة إبداء الرأي أو األخذ به أو رفضه لفرد واحد.
ما سبق فان فكرة الشرعية يف اإلسالم م خترج عن ثالث اعاهات، األول منها يرى أن ومن خالل    

شرعية احلاكم تكمن يف تطبيقه لشريعة هللا عز وجل حىت وإن خال  ذلك إرادة اجلماعة فالعربة 
رعية و مبرضاة هللا تعاىل ال مبرضاة العباد ، أما االعاه الثاين فينظرون على أن البيعة هي روح ولب الش

سبب قيامها والنتيجة اليت خترج هبا البيعة هي اليت حتدد مدى شرعية احلكومة ،  أما االعاه الثالث 
 فريون يف الشورى السند احلقيقي لقيام شرعية احلاكم .

 :خالرة   
وكنتيجة فان الشرعية يف اإلسالم ايت أوال من خالل اختيار الشعب حلاكمه، وهذا ما يعب وجوب 

د البيعة له ألن احلاكم وق  عقد البيعة له م يعلم بعد مدى التزامه أبوامر هللا تعاىل، وإمنا إبمكان انعقا
الرعية عزله أو عديد البيعة له بعد اعتالئه كرسي احلكم مث احلكم على تصرفاته وقراراته من حيث 

 مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية. 
فهي جزء منها تدخل يف تكوينها وق  انعقادها، فالبيعة عد أما الشورى فهي لب البيعة، وبذلك 

  (20 أساسها الشرعي يف مبدأ الشورى خاصة وأن هذه األخرية من نقطة انطالقها تعب حرية الرأي
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كما أن انعدام الشورى ال يعب ابلضرورة استبداد احلاكم وجواز اخلروج عليه ، فمن املمكن أن يكون 
 ه ولكنها متوافقة مع أحكام الشرع.  احلاكم منفردا يف قرارات

أما األساس الثاين لشرعية احلاكم فتكمن يف مدى التزامه بتطبيق أحكام اإلسالم خاصة وأن    
النصوص القرآنية و األحاديث النبوية جاءت قطعية الداللة يف هذا املوضوع ، إذ أن  اعة احلاكم 

فمىت خال  احلاكم أحكام الشريعة بشكل واضح ورضا الرعية عنه مرهون بطاعته هو هلل عز و جل ، 
وصريح وال يقبل التاويل احنل  بيعته و سقط  شرعيته، أما إن كان مقيما حلدود هللا مع استبداد يف 
رأيه فال ينقص ذلك من شرعيته شيء ألن الشورى يف هاته احلالة ليس  ملزمة ، وبذلك فان الشرعية 

 ل  ورين أساسيني  ا: السياسية يف الفكر اإلسالمي تدور حو 
 أوال : رضا وقبول الرعية للحاكم من خالل عقد البيعة له.

 انيا : مدى التزام احلاكم بتطبيق ما جاء يف الشريعة اإلسالمية . 
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 يف املرجعية الغربية والتاث العريب  السياسي اطإرالح مصطدلح
                                         

 بقدلم ال كتور : ه يف العي                             
 أستاا حماضر قسم أ                         

 كدلية احلقوق والعدلوم السياسية                           

                        
 املدلخص 
السياسي مس  على اخلصوص زخر الفكر السياسي العريب منذ القدم بنقاشات فكرية يف اجملال         

بع  املفاهيم والقيم املتعلقة ابجملال السياسي ، على غرار مصطلح اإلصالح السياسي ، التجديد 
السياسي ، والتنمية ،  والتحديث السياسي  ، وغريها من املفاهيم اليت مثل  على مر العصور مادة دمسة 

مية ، وهي النقاشات اليت ال تدع جماال للشك أبن للكثري من النقاشات الفكرية والسياسية العربية اإلسال
فكرة اإلصالح السياسي ، منتجا عربيا إسالميا خالصا ، منبته وأصله  داخلي وم يكن أبدا  منتجا  

 خارجيا مستوردا كما تدعيه الكثري من األدبيات الغربية .
موز لإلصالح السياسي إن هذه النقاشات الفكرية ولدت أيضا على مر العصور مفكرين ور        

واالجتماعي أبرزهم على سبيل الذكر ال احلصر :  ال الدين االفغا  ،  مد عبدو ، رشيد رضا ، وم 
تبخل اجلزائر بعطائها يف اجملال على غرار نظريااا العربية ، فانتج  مفكرين مصلحني على غرار اإلمام 

 وغريهم كثري . عبد احلميد بن ابديس و العالمة البشري اإلبراهيمي
وألن معىن ومغزى  املصطلحات السياسية والفكرية ليس واحد فانه من الضروري  إبراز معاين      

ومدلول هذه املصطلحات كل على حدى هبدف إزالة اللبس عنها من جهة ، ومن جهة أخرى هبدف 
يف املعىن ويف تبيان خطورة استعمال هذه املصطلحات كمرتادفات، ألن ذلك من شانه إحداث نشاز 

 املدلول احلقيقي ملثل هكذا مصطلحات .
ترمى هذه األوراق إىل إبراز أ ية استعمال املصطلحات السياسية استعماال صحيحا من خالل       

ضرورة ضبط هذه املفاهيم ألن خطورة املصطلح أصبح اليوم يضاهي بل ويفوق خطورة األسلحة الفتاكة 
، بل وأصبح املصطلح أحد أهم هذه األدوات الىت يتم توضيفها يف حروب املستعملة يف احلروب احلديثة 

 األلفية الثالثة .
 الكدلمات املفتاحية

 االصالح السياسي، التحديث، التجديد السياسي
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 مق مة

صالح واجب القول أبن خطاب اإلالصالح السياسي الداخلية واخلارجية من نداءات اإل يف ظلاِّ       
سواء على املستوى القطري يف  ،من الذات منذ فرتة  ويلة  بعات  داخليات  مة كان مطلبات بصفة عايف اجلزائر 

وما مقوالت وجمهودات  عية ، التواجد الفرنسيوظهرت جليا مع صالح نداءات اإلارتبط  ين أاجلزائر 
 دليالت  الا إاهيمي البشري اإلبر  مد عمال عبد احلميد بن ابديس و أالعلماء املسلمني اجلزائريني املتمثلة يف 

 .1صالح كان منذ فرتة  ويلة مصدره ذواتنا ن خطاب اإلأ ىعل قا عات 

 كل فراغ   ميوُ  كان  خطاب االصالحفان على املستوى اإلقليمي العريب واالسالمي أم      
اوردي ب وب بو احلسن على بن  مد ابن حبيب املة ب أليأ ينِّ الدِّ  تُ ايأ الأ ة والوِّ يأ انِّ لطأ السُ  امُ كأ ح  وما ب األأ 

 عُ ائِّ بأ محد بن عبد احلليم بن تيمية بوب  أ أة ب لتقي الدين يأ عِّ ي والرأ اعِّ الرأ  حِّ الأ ص  إِّ  ة يفِّ يأ عِّ ر  الشأ  ةُ اسأ يأ السِّ 
 يز ب لرافع رفاعة الطهطاوي وبرِّ ابأ  يصِّ خِّ ل   تربأ يز يفِّ رِّ ب  اإلِّ  يصُ لِّ ب للكواكيب وب ختأ   ىرأ القُ  مُ اد ب وب أُ دأ ب  تِّ س  اإلِّ 
أ  مُ قوأ أأ 

  الِّ وأ ح  أأ  ةِّ فأ عرِّ  مأ ك يفِّ لِّ اسأ امل
أ
صالح رادة اإلإعن  منطوقات  خطاابت  ك ب خلري الدين التونسي إالا الِّ مأ امل

 .2السياسي 

ا أن تنسينا أتية من البيئة الدولية ال جيب صالح اإلالنداءات ومبادرات اإل ههذ إنا       ن خطاب أبدت
 بع   لأ هأ ول من القرن التاسع عشر، وإن نربأ األوممارسة خربته داير  منذ النص   االصالح فكرا وفعالت 

عمي أو تقليدا أو نقصا أهذا ال يعترب عيبا فان  ،مفكرينا من الرتاث الغريب بع  االفكار االصالحية
 .3 مور االابحةيف األ صلُ ويل هبا واألأ وجدها فهو  ا أاملؤمن  ن احلكمة ضالةُ أل

 : املعاىن الدلغوية ملفردة اطإرالح أوال
نسانية، فقد  دى هبا املفكرون يف صالح مقولة قدمية قدم اإلمقولة اإل رالح :طإرل مقولة اأ( أ

ين  دى املفكر كونفوشيوس ابألفكار االصالحية وقام بتنفيذها أاحلضارات القدمية كاحلضارة الصينية 
 ثر اإلجيايب يف بناء احلضارة الصينية .بنفسه اتركة األ

صالحية سقراط وأفال ون وارسطو ابإلصالح السياسي وابألفكار اإلى ية  دويف احلضارة اليو ن      
شيشرون وسنيكا يف احلضارة الرومانية على ضرورة تبىن االفكار  مثل سيادة قيم احلرية والعدالة، وأصرا 

 . 4االصالحية وسياداا
بني  محل ىمريب الذب األ ذائع الصي ويف القرون الوسطى جاءت كتاابت ميكيافيلى يف الكتاب ال    

جزاء ايطاليا املتناحرة أمن أجل توحيد  يف شكل نصائح، مرياأل ىلإصالحات املوجهة دفتيه  لة من اإل
مريكية وغريها من وإعادة جمد االمربا ورية الرومانية، زد على ذلك فان الثورة الفرنسية ومن قبلها الثورة األ



 د. هديف العيد                                           مصطلح الإصالح الس يايس يف املرجعية الغربية و الرتاث الإساليم

 

 
 

67 

 

    2016جوان      01الع د   01دل  اجل      
     

السياسية راسات القانونية و لدل البيبانجمدلة   

صالح وتضييق دائرة الفساد واالستبداد ع بذور اإلهي حركات قام  هبدف زر ، احلركات التغيريية
 والطغيان واحلكم الفردي .

صالح سالم فقد ارتبط  مفردة االصالح ابجلانب الديب لسنوات  ويلة، فكان تعبري اإلأما يف اإل     
 ىلإ، كما أن القيام ابإلصالح من وجهة نظر الفقه يكون ابلعودة صرفات  دينيات  لدي املسلمني معبت مل  

السل  الصاحل، لكن هذا االرتباط بدأ يف الرتاخي  ىلإمصادر الشريعة االسالمية خاصة القرآن الكر  و 
ليمتد  ،عسكرية ،إدارية ة،جتماعيإ ،صالح املعىن الديب لتمس ميادين شىتن عاوزت مقولة اإلأ ىلإ

الدولة العثمانية ُح يف األفق زمن تلو بدأت مفردة االصالح فقد  ، أما عربياامليادين السياسية ىلإاملفهوم 
دارية جتماعية واإلصالحات اإلم لتتواىل اإل1774خرية أمام روسيا القيصرية عام هنزام هذه األإبعد 

 سهامات املفكر رافعإ.كما ال ننسى 5ولوالعسكرية يف عهد عبد احلميد األ
سوراي، وخري الدين يف يب مصر، ورشيد رضا وعبد الرمحن الكواك يفو مد عبدو  ،رفاعة الطهطاوي 

ن هذه الدولة م تعد دولة أوا ملرحلة ما بعد الدولة العثمانية حينما رأوا سُ سا أوالذين  ،تونس يفالتونسي 
فكار قطيعة مع املاضي ببزوغ الفكر ل  هذه األومثا  ،و التخلي عنهاأصالحها إاالسالم لذلك جيب 

ن املفكرين والكتاب على رأسهم سا ع احلصري جديد م القومي الذي ظهر بعد ذلك على يد جيل  
 وميشال عفلق وغريهم .

ولكن  ،نفصال املنطقة العربية عن الدولة العثمانيةإوقد كان  للجهود القومية هلؤالء الدور الكبري يف      
 بظهور جيل   يذا ت إوهو ما كان  ،وريب الوحشيما سقط  هذه املنطقة بني لالب االستعمار األ سرعان

صالحية كان اهلدف منها نيل االستقالل إسياسات  ىلإ اعنيأ دابء والشعراء الدا ديد من املفكرين واألج
 والتخلص من ويالت االستعمار .

ا عبد احلميد بن ابديس و  مد البشري اإلبراهيمي تيارت العالمة فكار أ شكال  مثالت ففي اجلزائر      
 كان  هدفا للمستعمر من أجلعلى اهلوية والشخصية اجلزائرية اليت   ا يف احلفاظا ابرزت دورت  بأ عِّ لأ  صالحيات إ

بسياسات  تقابلها  عية العلماء املسلمني اجلزائريني كان ما   مسخها عرب سياسات مقصودة سرعان
 .6صالحية مضادة إ
  راح ،وحدات سياسية مستقلة لُ صبح  تشكاِّ أوببزوغ فجر االستقالل يف ربوع املنطقة العربية و      

فكار االصالحية   األبأ يربا ولذلك غُ  ، ولأالنخب احلاكمة تبحث عن السبل اليت تبقيها يف السلطة ملدة 
النخب احلاكمة يف هذه الفرتة فتح جمال النقاش حول مقوالت االصالح والتغيري مبربرات هذه ورفض  

 ربح مزيد من الوق  وإ الة عمر النظام . ىلإعدة ادف 
 وأصبح  تفرضُ  ،متغريات داخلية وخارجية ظهرت مقوالت االصالح من جديدلكن ونظرا لعدة      

 ن قضية الساعة يف الفكر العريب مبختل  تياراته.كثر من أي وق  مضى، وهي اإلأنفسها 
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وجاء يف  ،حات الأ ص  إِّ ، حُ لِّ ص  ، يُ  حأ لأ ص  كلمة إصالح يف اللغة ماخوذة من الفعل أأ    االرالح لغة : ب(
وىل بعدما حدث ىل حالته األإ هعادأي ، أأ يءالشأ  حأ لأ ص  أأ  اد، ونقولُ سأ ف  إِّ ح ضد الأ ص  ية إِّ معاجم اللغة العرب

 فساد .إفيه تشوه و 
قواميس  لأ ن جُ ألوجد   ،صالح ومعناهااإلشتقاق مفردة إ عِّ مرجعيتنا الرتاثية لتتبُ  ىلإكثر أولو عد        

 :صر معىن إصالح يف القولوودها حت ،حفتقارا شديدا للمعىن الدقيق لكلمة إصالإاللغة تفتقر 
س  نفسه الذي ملسناه لدى أستاذ   مد عابد اجلابري األ وهي احلرية وب،  ادسأ ف  اإلِّ  دأ ح ضِّ الأ ص  اإلِّ ب  

الفتقار معاجم اللغة العربية ملعىن دقيق لكلمة إصالح، وغياب تعري   دد ملصطلح   أ الذي اسا 
 .كبريا ملعىن هذه الكلمة   اين ود ثراءأكس ذلك يف املرجعية الغربية بع ،االصالح يف مرجعيتنا الرتاثية

ن االصالح هو أزد على ذلك فان مرجعيتنا الرتاثية حتصر معىن االصالح يف حصول الفساد، أي       
وابلتايل فان االصالح ، بعد حصول الفساد الا إِّ صالح قضية اإل طرحُ نه ال تُ أمبعىن  ،القضاء على الفساد

 .الفساد  ن يشوبهُ أاحلال اليت كان عليها قبل  ىلإرجاع الشيء إ يعىن
، إذ يرتبط مفهوم االصالح نات ختالفا بيا إإصالح يف املرجعية الغربية معىن خيتل   ملفردة ودبينما      

فان  –ي املادة والصورة أ –عترب  الدولة صورة جملموعة من البشر هم املادة إفاذا  ،بتغيري الصورة
وهذا ما م نلمسه يف مرجعيتنا  ،الدولة ىلإوقبل كل شيء  ن يتجه أوالت أصالح يف أي جمتمع جيب اإل

ذا إستاذ عابد اجلابري مثاال توضيحيا فيقول ويضرب األ ،حيث ال يطرح النقاش هبذه الصفة الرتاثية
ىل احلالة إ رجاعهاإفانك تقصد من وراء ذلك  ،امليكانيكي إلصالحها ىلإتعطل  سيارتك وذهب  هبا 
 .7اليت كان  عليها قبل تعطلها 

( بل reformer/ reforme ما يف املعىن الغريب فاللفل املستعمل يف هذا املقام ليس مصطلح أ    
 ىلإعادة السيارة إي أوهو ابلضبط معىن االصالح يف لغتنا  ،( réparation/réparerكلمة 

ن  تتحدث عن السيارة فان أو  (reformer)لفل   أ ل  مأ ع  تربأ ذا اس  إما أحالتها السابقة قبل تعطلها، 
آخر غري الشكل الذى كان  عليه، ويكون ذلك  و شكالت أحينئذ إعطائها صورة جديدة  املعىن سيصبحُ 

  حسن غالبات عاه األإيف 
وهي كلمة تتكون من  ،(réforme وربية كلمة ن كلمة إصالح تقابلها يف املرجعية األأذلك  

وهكذا نصل  ،و الصيغةأواليت تعىن الشكل  (forme ولفل  ،عادةتفيد معىن اإل واليت (  re الصقة
و أعادة التشكيل إتعىن ب إصالح ب واليت تقابلها يف لغتنا العربية كلمة  (réforme ن معىن أىل إ

 8.خرى للشيءأإعطاء صورة 
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غري أو تغيري طوير و تأصالح هو تعديل ن اإلأوبناء على معا  أخرى ميكن القول من جهة أخرى    
ا الفت خِّ  –ها، وابلتايل فاإلصالحسِّ جتماعية دون املساس أبسُ و العالقات اإلأجذري يف شكل احلكم 

  9.حتسني يف النظام السياسي واالجتماعي القائم دون املساس أبسس هذا النظام ىليس سو  –للثورة 
   مفردة االرالح يف النص القرآين :ج ( 

ففي بع  املواضع  ،ح يف القرآن الكر  يف مواضع عدة ابستعماالت متباينةذكرت مفردة االصال      
 : مثلة ذلكأجتماعي ومن استعمل  املفردة يف اجلانب اإل

 بني  واالقر   ين     ال  و  دل  ة ل  ري  ا الو  رير خ   رك  ت   ن  إ   ت  و  م امل  ك  ح   أ   ضر  ا ح  إا   م  يك  دل  ع   ب  ت  ... ك   يقول هللا تعاىل  -
  دليم  يع ع  مس    هللا   ن  إ   ه  ون  ل   ّ ب  يب   ذين  دلى الّ ع   ه  ا إث  فإنّ   ه  ع  مس  ا   م   ع   ب   ه  ل     ب   ن  م  ، ف  قني  تّ دلى امل  ا ع  قر ح   وف  ر  ع  مل  اب  
                                                     10(..يم ..ح  ور ر  ف  غ   هللا   إن   ه  ي  دل  ع   ث   إ   ال  ف   م  ه  نب  يب  بب   ح  دل  أر  ف  ا ث ر إ   نفا أو  ج   وص  م   ن  م   اف  خ   ن  م  ف  

اخلطا، وهذا يشمل أنواع اخلطا  يعىن بن كثري يف تفسريه عن ابن عباس : اجلن  اقال العالمة         
وهذا  الشرعي ل يف الوصية على الوجهن يصلح ويعدا أكلها، وهي آية من آايت املرياث، حيث للموصي 

  . 11يف شيء صالح والتوفيق ليس من التبديلاإل
هللا و   م  ك  ان  و  إخ  ف   م  وه  ط  ل  ات    ن  إ   و  ري  خ   م  هل    حال  ر  إ   ل  ى ق  ام  يت  ال   ن  ع   ك  ون  ل  أ  س  ي  و    يقول جل جالله  -
  12.(... يم  ك  يز ح  ز  ع   هللا   ن  إ   م  ك  ت  نب  ع  وأ   هللا   اء  ش   و  ل  ح و  دل  ص  امل   ن  م      س  ف  امل  م   دل  ع  يب  

حيث يقول العالمة الطربي  ،ايت القرآن اليت توصي ابأليتام وضرورة حفل ماهلموهي آية من آ        
فقل هلم  ،يسالونك عن مال اليتامى ولالطتهم يف أمواهلمب هللا يقول لنبيه  مد  نا أيف تفسريه هلذه اإلية 

 تفضلكم عليهم إبصالح أمواهلم خري لكم عند هللا وأعظم درجة، وإن خلطتم  عامكم بطعامهم،
وشرابكم بشراهبم وأموالكم أبمواهلم فهم إخوانكم يف الدين، واالخوان يعني بعضهم بعضا، فعليكم النظر 

  .13 بألمواهلم نظر األ  الشفيق ألخيه
 اامه      ح  إ   ت  غ  بب   ان  ا ف  م  ه  نب  يب  بب   واح  دل  ر  أف  وا دل  تب  تب  اقب   نني  ؤم  امل   ن  م   ان  ت  ف  ائ  ط   ن  إ  )... و  يقول سبحانه وتعاىل  -
وا ط  س  ق  أ  و   ل     ع  ل  ا اب  م  ه  نب  يب  وا بب  ح  دل  ر  أف   ت  اء  ف   ن  إ  هللا ف   ر  م  أ   إىل   يئ  ف   ت  ّت ى ح  غ  تب     وا الت  دل  ا ت  ق  ى فب  ر  خ  ى اوأ  دل  ع  
 14(.... ون  مح   ر  م تب  ك  دل  ع  وا هللا ل  اتق  و   م  ك  ي  و  خ  أ   ني   بب   واح  دل  أر  ف  ة و  خ  إ   ون  ن  ؤم  ا امل  ن   ، إ  طني  س  ق  امل   ب  هللا حي    ن  إ  
أن  بوهللا تعاىل أيمر ابإلصالح بني الفئتني الباغيتني بعضهم على بع ، يقول الطربي يف تفسريه      

نه ال خيرج عن أعلى  ، وهبذا استدل البخاري وغريه بالفئتني على اقتتاهلم مساهم هللا تعاىل ابملؤمنني
رسول هللا صلى هللا عليه  نا أ  أ بُ رج واملعتزلة، وهكذا ثربأ االميان ابملعصية وإن عظم  ال كما يقوله اخلوا

الناس  ىلإينظر اليه مرة و  كانوسلم خطب يوما ومعه على املنرب احلسن بن على رضي هللا عنهما، ف
، ب به بني فئتني عظيمتني من املسلمني ح  دل  ص  ي  هللا تعاىل أن  ولعلا ، ذا سيد ب هاب إنا : ب أخرى ويقول
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هل العراق بعد احلروب الطويلة أهل الشام و أهللا ابحلسن بني  أردلححيث ابلفعل ،  وهو ما حدث
 .والواقعات املهولة

يف  رالحإ كلمةأن     (la réforme)رالحاطإاملستفاد من هذه اإلايت اليت ورد فيها لفل و      
 ،فراد يف ما بينهمجانب العالقات بني األ منسواء  ،للجانب االجتماعي    صأ صاِّ هذه اإلايت الكرمية خُ 

كالم   آنفا املذكورة ويليف اإلية األود حيث ، بناء يف احلياة أو بعد املماتولياء واألالعالقات بني األ مأ
يتام وضرورة احلرص على ورد ها كالم عن األأويف اإلية الثانية اليت  ،عن الوصية للوالدين واالقربني

ي أكرب أخرية كالم عن العالقات على مستوى ة األمواهلم ومساعدام، ويف اإليأمساعدام وحفل 
ورد هللا تعاىل مشهدا جلماعات من املؤمنني الذين قد تقع بينهم أحيث  ،العالقات بني اجلماعات

ورد ها هي مشاهد أخالفات تصل حد االقتتال وضرورة االصالح بينهم، وكل هذه اإلايت اليت 
 .صالح عملية اإلا القرآن الكر  كاهداف لهأ ورأ جتماعية صأ إ
صالح وردت مقرونة ابلرفق والعط  والعدل مفردة اإل نا أمثلة وأخرى يالحل ومن خالل هذه األ      
 مر ابملعروف والنهي عن املنكر .واأل
و يف ميدان عمارة االرض أمثلة اإلايت القرآنية اليت تطرق  لإلصالح يف جانبه املادي أومن     

 بع  هذه اإلايت: ذكرمم املفسدة نوما سيكون حال األ واصالحها وعدم االفساد فيها
ويف تفسريه هلذه اإلية  15(. ونح  دل  ص  م   ن  ن    إ ن  اوا ال  ق   ق  ر   اوأ  وا يف     س  ف  تب   ال   م  هل    يل  ا ق  ا  إ  و    قوله تعاىل  -

لطاعة وقال رض والسماء ابوصالح األ ،هو الكفر والعمل ابملعصية رضِّ ن الفساد يف األأ أورد ابن كثري
 .16منا حنن على اهلدى مصلحونإإذا ركبوا معصية هللا فقيل هلم ال تفعلوا كذا وكذا قالوا  :جماهد

 ن  يب م  ر  ق   هللا   ة  مح   ر   ن  عا إ  م  ط  و   فار و  خ   وه  ع  اد  و   اه  ح  ال  ر  إ      ع  بب   ق  ر   اوأ  وا يف     س  ف  تب   ال  و    قوله تعاىل -
 .17 (ننيس  ح  امل  

ه رض ابإلشرال والعصيان بعد إصالح هللا هلا ببعثوال تفسدوا يف األ ،ربي يف تفسريهقال الط      
هللا ينهى عن الفساد يف األرض وما أضره  نا إ،  ويقول ابن كثري يف تفسريه هلذه اإلية ، 18نبياء والرسللال

أضر ما يكون  مور ماشية على السداد، مث وقع االفساد بعد ذلك كانفانه إذا كان  األ، بعد االصالح
 . 19على العباد 

 نة  يّ بب   م  ك  ت  اء  ج      ه ق  ر  يب  غ   ه  لا ن  م   م  ك  ال  م  وا هللا      ب  اع   م  و   قب  اي   ال  ق   يبار ع  ش   م  ه  اخ  أ   ن  ي      م  ىل  إو   )قولة تعاىل  -
 اه  ح  ال  ر  إ    ع  بب   ق  ر   اوأ  وا يف     س  ف  تب   ال  و   م  ه  اء  ي  ش  أ   اس  وا الن  س  خ  ب  تب   ال  و   ان  يز  امل  و   ل  ي  وا الك  وف  أ  ف   م  ك  بّ  ر   ن  م  
 .20 (نني   ؤم  م   م  ت  نب  ك    ن  إ   م  ك   ل  ري  خ   م  ك  ل  ا  
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صالح يف هذا املقام وردت مرتبطة ابجلانب ن مفردة اإلِّ وما يستفاد من هذه اإلايت الكرمية هو أ      
ويف هذا صالح  ،بناءها وتعمريهااحلفاظ عليها و  يعىنرض فساد يف األفعدم اإل ،البناء املادي والعمارة و

 .للبشرية وكل الكائنات 
 :صالح مرتبطة ابجلانب العقدي يف آايت عدة نذكر منها كما وردت مفردة اإل      

قال ابن   ،21(  ني  ح  دل  ص  امل   ر  ج  أ   يع  ض  ن    ال  ان  إ   ة  ال  وا الص  ام  ق  أ  و   اب  ت  لك  اب   ون  ك  سّ  مي    ين  ذ  الّ و  تعاىل    ولهق-
الذين : ري يقصد ابملصلحني الذين اعتصموا به واقتدروا أبوامره وتركوا زواجره، وقال الطربي يف تفسريهكث

جر عملهم أوقااا وهللا ال يضيع أيعملون مبا يف كتاب هللا ويعتصمون به، وأقاموا الصالة بدودها ويف 
 . الصاحل

 ال  ف   ح  دل  ر  أ  ى و  ق  اتب   ن  م   ف  ت  آاي   م  ك  ي  دل  ع   ون  ص  ق  يب  م   ك  ن  ل م  س  ر  م   ك  نّ  يب  ت  ا ي  م  إ   م   آد  ىن   ب  ) اي  قوله تعاىل  -
 .22( ون  ن  ز  حي    م  ه  ال  و   م  ه  يب  دل  ع   ف  و  خ  

رسلتهم اليكم، يتلون أن جيئكم رسلي الذين إأي اي أبناء آدم  : بيقول الطربي يف تفسريه هلذه اإلية      
عماله، فال أفمن آمن منكم وخاف هللا تعاىل واتقاه وأصلح  توحيدي، عليكم آايت كتايب ويدعونكم اىل

خوف عليهم يوم القيامة من عقاب هللا والهم  زنون على ما فاام يف الدنيا، وهذه اإلية تعري  من هللا 
 . 23بحلزب الشيطان وأوليائه الكافرين هُ عدا أوليائه املتقني، وما أحلزبه و  هُ عدا أوعال خللقه مبا  جلا 
 م  ه  ي  دل  ع   فو  خ   ال  ف   ح  دل  ر  أ  و   ن  آم   ن  م  ف   ،ين  ر  ذ  ن  م  و   ين  شر  ب  م   ال  إ   ني  دل  س  ر  امل   ل  س  ر  نب   ام  و   ( اىلقوله تع-
 . 24(ون  ن  ز  حي    م  ه  ال  و  

 ابخلريات املؤمنني هللا عباد مبشرين املرسلني رسلأ هللا نا أ اإلية هلذه تفسريه يف كثري ابن يقول   
 ايهمإ ابتباعه عمله وأصلح به جاءوا مبا قلبه آمن ومن ،توالعقواب ابلنقمات ابهلل كفر من ومنذرين

 25. عليه خوف فال

 ببشارة الإ ،الرسل نرسل ما نناإ يقول وتعاىل سبحانه هللا نا أ اإلية هلذه هتفسري  يف الطربي ويقول     

 وعمل ،ارسلن قأ صأدا  فمن ،املهني بوالعذا ابلنار اجملرمني العصاة وإبنذار املبني، والفوز ابجلنة املتقني
 . الدنيا يف وراءهم خلفوا ما على  زنون والهم خرة،اإل يف عليهم خوف فال الدنيا يف صاحلا عمال
 ابإلميان مقرونة وردت االصالح مفردة نأ واملستفاد من خالل هذه العينة من اإلايت الكرمية      

 هذه يف االصالح مفردة نستش  أن كما عنه،  بع هو مثلما لإلميان الزم فعل فاإلصالح والتقوى،

 .ابإلميان دائما مقرتن الصاحلات عمل نأ يأ ،نابإلميا لصيقة وردت ايتاإل
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 واملفاهيم املرتبطة به :  السياسي االرالح معىن – اثنيا
 ما عن يزهاومتياِّ  املفاهيم بضبط يقوم نأ السياسية العلوم يف الباحث على الواجب من أصبح      

 االصالح وهو مركزي مفهوم مامأ الدراسة هذه يف نفسناأ وود ،تختال اإو  متزاجاتإ من هبا يعلقُ 

 وأ الراشد واحلكم الدميقرا ي، كالتحول به املرتبطة واملفاهيم املصطلحات جممل جانب ىلإ السياسي
 اإلسالمي، العريب لتعبرياب النهضة و والتحديث التنمية و ،الغريب االستعمالة يف والدميقرا ي الصاحل

 كمرتادفات الكالم سياق يف يستعملها البع  نأ لدرجة متشاهبة املصطلحات هذه تعترب حيث

 آخر وضع ىلإ وسياسي قتصاديإو  جتماعيإ وضع من نتقاهلاإو  اجملتمعات وحتول تبدل عن للتعبري

 . حسنأو  فضلأ
رحلة مب ر هبا اجملتمعات الرامية إىل التطورالىت مت االنتقالية املرحلة يسمى من فالبع  ولذلك     

 من وهنال ،الدميقرا ي التحول يسموهنا السياسي الشق يف و ،التنمية يسميها والبع  التحديث

 ،ماملفاهي من سواه ما على السياسي صالحاإل مصطلح ريةخاأل اإلونة يف و غى ،الدميقرا ية يسميها
 ويف ،السياسي والتحديث التنمية عن املاضي رنالق وسبعينيات ستينيات يف الكالم كان حيث

 مطلع مع هتماماإل  ور لينتقلي، الدميقرا  التحول عن الكالم ضحىأ والتسعينات الثمانينات

 جل نأ لنا اتضح وإن ،يالسياس االصالح وهو جديد مفهوم رهاصاتإو  بوادر ىلإ الثالثة لفيةاأل

 الدالالت يف بينها فرق هنال نأ إال السياسية ماتاملنتظ حتول ظاهرة عن تعبري هي املفاهيم هذه

 .واملعاين
  (political reform): السياسي رالحاطإ-  01
 العريب، السياسي الفكر دبياتأ عن دخيلة مفردة السياسي االصالح مفردة نأ القول  فلة من   

 للتعبري تر ة وهي يبغر  ومنبتها أصلها بل ومرجعيتنا، تراثنا يف املعتادة املفردات من ليس  فهي

،  (la réforme politique) يالفرنس التعبري وأ ،( political reform        االوليزي
 مالك اجلزائري املفكر يوص  حيث بكثرة، املصطلح هذا والديب االجتماعي فكر  يف وجد  نإو 

 االصالح لفل نأ الا إ ،الديب ابملصلح ابديس بن احلميد وعبد االجتماعي ابملصلح نيب مثال بن

 . اإلسالمي العريب وتراثنا اتنابيأد يف موجود غري السياسي

 اهلدف هذا فان ي،السياس لإلصالح دقيق تعري  ىلإ للوصول هدفا نرسم نأ حاولنا ما وإذا     

 هلذا نأ ابعتباري، السياس لإلصالح السياسية العلوم يف  دد تعري  ال يوجد ألنه، املنال صعب

 . لتلفة وجمتمعية فكرية  رأ عدةمن خالل  عنه احلديث ميكن املرونة من عالية درجة ماملفهو 
 ى،خر أ إىل زمنية فرتة ومن خرىأ ىلإ بيئة من خيتل  و تواه االصالح فمعىن ذلك على زد    

 كان فاذا االصالح، إىل تدعوا واليت اجملتمع فرادأ يواجهها اليت التحدايت  بيعة حسب وذلك
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 وأ معوج ما هو فان ، موراأل من املستقيم غري تقو ُ  وأ االعوجاج تقو ُ  عموما ابإلصالح داملقصو 
 وغري معوجا معينة بيئة يف ن أ ما تراه إن بل ، اجلميع نظر وجهة من واحدا ليس مستقيم غري

 تعريفا ود نأ مبكان الصعوبة من ولذلك االستقامة، منتهى ى يفخر أ بيئة يفيراه غريُل  ، قدمستقيم

 معني تعري  ىلإ للتوصل جتهاداتإ وجود عدم ال يعىن هذا نأ غريي السياس لالصالح  ددا

  : ومنها للمصطلح
 املباشرة وغري املباشرة اخلطوات  يع " نهأ على السياسي صالحلإل اإلسكندرية وثيقة تعري       

، اخلاص القطاع ومؤسسات دينامل واجملتمع احلكومات من كل عاتق على هبا القيام عبءُ  يقع اليت
 نظم بناء  ريق يف ملموس وبشكل ،تردد وأ ابطاء غري وىف قدمات  ابجملتمعات للسري وذلك

 .دميقرا ية

 فيقول السياسة علم يفى نظر  كمفهوم السياسي لإلصالح تعريفا املنويف كمال ستاذاأل لنا ويقدم   

 املؤسسي  اراإل وتطوير السياسية الشرعية دعم شانه من يكون تدبري أي" و ه السياسي صالحاإل

 26.ب ما جمتمع يف االستقرار السياسي ودعم
 من ومتكينه اجملتمع لدمقر ة االجراءات من حزمة " نهأب صباحى محدين ستاذاأل فهُ عرا  كما      

 على السلمى التداول  يةأ الضرورية السياسي االصالح جراءاتإ وتشمل املعطلة، قواه ستخدامإ

 االنتخاابت ونزاهة السلمى واالضراب واالعتصام والتظاهر واالجتماع ،للتعبري حقيقية وحرية لطةالس

 . 27الصحافة حرية واكيد وتكوينها حزاباأل عمل على القيود ورفع
جراءات جمموعة من اإلبنهأ ابلقولصالح السياسي ستاذ على الدين هالل اإلف األرا كما عأ       

نظم حكم تقوم على قاعديت  ىلإاالنتقال من نظم حكم تتسم ابلتسلطية  ىلإواخلطوات اليت ادف 
 .28املشاركة والتمثيل ب 

فه على ليلة أبنه ب جمموعة اجلهود اليت تستهدف اسيس قدر من التوازن يف بناء النظام ويعرا       
سياسي غري املتوازن ن النظام الأو ،  اره عن لتل  املراكز واملؤسساتإبيث يصدر القرار يف  ،السياسي

 .29السياسية هو النظام الذي يصدر فيه القرار معربا عن مركز واحد فقط هو املركز الذي تشغله الزعامة 
 : وهي السياسي االصالح مؤشرات همأ نستش  نأ التعاري  هلذه يةولأ قراءة خالل من وميكن 

 االستشارة هذه نأ ذلك ،هجمتمع وختص ختصه اليت املسائل كل يف ستشارتهإو  الشعب رادةإ حرتامإ-

 الشعب بني تتسع الثقة دائرة جعل شانه من ما وهو له، وتقديره لشعبه السياسي النظام حرتامإ تعىن

 حكامه .و 
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 اإلراء بداءإو  ابلتجمعات السماح حيث، للشعب السياسية واحلرايت اخليارات دائرة توسيع-

 حرة عالميةإ منظومة خلق على والعمل، بواالنتخا الرتشح وحرية السياسية حزاباأل وتكوين

 . االنسان حقوق مبمارسة العالقة ذات السيما القضائية املؤسسات دور وتعزيز ومستقلة
 التنقل يف كاحلق ،املدنية واحلرايت اخليارات دائرة توسيع على والعمل نساناإل حقوق حرتامإ-

 واحرتام االنسان قيمة عالءإ شانه من ام وهو ،والرفاه والصحة والتعليم والعمل واالقامة والسفر

 د.البال مصلحة يف واستثمارها قدراته
 للجميع الفرصة عطاءيسمح إب ما وهو ،االقرتاع صندوق لرجات واحرتام السلطة على التداول-

 .اللغة وأ اللون وأ املعتقد وأ التوجه عن النظر بغ  املناصب وتقلد للرتشح

 تلخيصها ميكن السياسي لإلصالح جماالت عدة هنال نأ اري التع هذه خالل من يظهر كما    

 : وهي جماالت مخس يف

 .النظام عليها يقوم اليت السياسية والفلسفة العامة السياسات إصالح- 

 .الدولة يف السياسية املؤسسات هياكل صالحإ يأ والسياسية، احلكومية اهلياكل صالحإ-
   النظام توجيه يف املتحكمة املختلفة االجتماعية عاتاجلما بني السياسية القوة توزيع تغيري- 

  .النظام هذا غاايت مع يتفق حنو على السياسي   
 وغاايتي، السياس النظام غاايت مع توافقا أكثر يصبح حنو على السياسية الثقافة منط تغيري-

 .30 اجملتمع
حتول يف هو أي  ،ري سياسين االصالح السياسي هو عبارة عن تغأبناء على هذا ميكن القول       

مع ذلك ولكنه ، هداف اليت تؤثر يف توزيع ممارسات القوى احلاكمة يف اجملتمعو األأو العمليات أبنية األ
 .31و االنقالب أ سلمي بعكس الثورة تغريا 
  :ال ميقراطي التحول -02 

 خالل اال الق على برزاأل العاملية الظاهرة السياسي التحول وأ الدمقر ة عمليات ل مثا      

 اليت السياسية الوحدات عديد نأ ذلك،  ةالثالث لفيةاأل وبداية العشرين القرن من خريةاأل السنوات

 والرأي الرأي حترتم دميقرا ية نظم ىلإ حتول  قد كان ،  الواحد والرأي احلزب منطق يسودها كان

، االفريقية الصحراء جنوب ىل، إاآسي ىلإ ،الالتينية مريكاأ ىلإ ،شرقها ىلإ ورابأ جنوب فمن خر،اإل
 مبوجة عرف فيما العام من املختلفة املنا ق هذه كل ىلإ  ريقها عربت قد الدميقرا ية موجة كان 

 التحول( Samuel مHuntington هنتنغتون صمؤيل األمريكي املفكر فعرا  وقد،  الدميقرا ية
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 ومييزُ  " دميقرا ية سياسية نظم ىلإ  يةدميقرا غري سياسية نظم من االنتقال " نهأ على الدميقرا ي

 : وهي التسلطية النظم يف الدميقرا ي التحول لعملية شكالأ وأ مناطأ ربعةأ بني هينتينغتون
 من مببادرة الدميقرا ي االنتقال عملية تتم عندما وذلك:  (transformation ) لالتحو 

 ى.خر أ  رافأ تدخل وبدون نفسه التسلطي النظام

 ساساأ الدميقرا ي التحول عملية تتم عندما وذلك  (transplacement)اليلحاطإ التحول

 . احلاكم والنظام رضةااملع بني مشرتكة مبادرات  ريق عن
 عدة  رق أ ها عرب الدمقر ة عملية دثحت عندما وذلك (replacement) حاللاال

  .الشعبية واملعارضة الضغو ات

 نتيجة الدمقر ة عملية حتدث عندما وذلك foreign intervention)( اوأجنيب الت خل

 32. يةأجنب  رافأ وضغو ات لتدخالت

  : جمموعتني ىلإ السياسي ابلتحول املتعلقة التعاري  فيصن  عمار جفال ستاذاأل أما  
  كاسلوب السياسي التحول -ب                       كسلول السياسي التحول  -أ  

 ،آخر وضع ايل وضع من االنتقال يعىن السياسي التحول نأ أي  :كسدلوك السياسي التحول -أ 
 االنتقال يعىن السياسي التحول نأ يرى الذى اجلابري عابد  مد االستاذ قول االعاه هذا مويدعا 

 وعند، آخر موقع ىلإ يديولوجىإ وأ سياسي وأ جتماعيإ موقع من وى، أخر أ مرحلة ىلإ مرحلة من
 األمريكي املفكر وعند ،احلضارة رقة ىلإ البداوة خشونة من الاالنتق يعىن خلدون ابن العالمة

 السياسية النظم من التحول يعىن آنفا ذكر  كما( Samuel Huntington  هنتنغتون صموئيل

  دميقرا ية ىخر أ نظم ىلإ الدميقرا ية غري
 عدم بسبب اومراجعته واالعاهات القيم يف النظر عادةإ السياسي التحول يعىن خراإل البع  وعند

 قيم تبىن ىلإ واالنتقال العصر ومتطلبات لروح ومواكبتها نسجامهاإ عدم بسبب وأ صالحيتها

 . جديدة ومباد 
 التحول هبا  دث اليت الكيفية على االعاه هذا ويركز : كأسدلوب السياسي التحول  -ب 

 هذه وتعرف ،ولالتح  رق حدأ يعترب السلمى السياسي التغري نأ البع ى ير  حيثي ، السياس

 دون من سلمية بكيفيات السلطة مواقع يف نقالبإ حداثإ خالل من البيضاء ابلثورة يضاأ ةالطريق

 ،الواقع لومر نصياعهاإ وأ احلاكمة النخبة رضا حالة يف عموما ذلك و دث بشرية وأ مادية خسائر
  بديلة اعيةجتمإو  سياسية لقوى وتسليمها هادئة بطريقة السلطة عن رحيلها وابلتايل
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 أخرى حالة ىلإ معينة حالة من السياسي النظام نتقالإ يعىن السياسي فالتحول مثة ومن      

 يف التغيري  دث وبعدها ،النظام قادة بتغري السلطة قمة يف تغيري  دث كان،  متاما هلا مغايرة
 تظهر وبنيوية هيكلية تغريات ىلإ والركى والسياسات العامة التوجهات يف تغري مثة ومن ،املمارسة

 .33 النظام لرجات يف جلية
وراب عصر أوارتبط ظهوره بدخول ، وربية ظهر هذا املفهوم ابملنطقة األ  التنمية: التح يث و -03

 طريقة األوربيةضرورة انتهاج ال ىلاجملتمعات إ ودع دبيات التحديث يف هذه املنطقة أالنهضة، وظهرت 
أبكرب الفوائد ، وأبقل التكالي  ولذلك و، من أقصر الطرق اثة والتطورىل احلدإذا ما أرادت  أن تصل إ

 :34اإليتيف بعاد لعملية التحديث ميكن ترتيبها وذكرها أ ةثالثعلى دبيات عتمدت هذه األإ
 .وجي ربربنولربربالبعد التك-
 .ي التنظيمي ربسربالبعد املؤس-
 .فيربالبعد االعاهي املوق-
خرتاعات للسيطرة إ نسان من صناعات وما هو مبتكر من  رف اإل: يرتبط بكل  يبالبع  التكنولوج-

 داة خلدمته وىف مصلحته. آعلى الطبيعة وجعلها 
حيث تتطور يف ضوء هذا  ،يتجسد يف مقدار التمايز البنائي الوظيفيالذى هو و : يبببالبع  التنريم-

 .وعا من التعقيد وهو ما يعطى للمجتمع وبنائه ن ،التمايز االتصاالت والقدرات االتصالية
ن البعد التكنولوجي أوىل والثانية، حيث هو حتصيل حاصل للعمليتني األو : ي بجتاهي التنريمالبع  اطإ-

ن سيطرة االنسان وحتكمه يف بيئته من أوالبعد التنظيمي ينتجان البعد االعاهي النظامي، مبعىن آخر 
الت والقدرات االتصالية يف اجملتمع من جهة ومقدار التمايز البنائي الوظيفي حيث تتطور االتصا، جهة
 ،الديب امليتافيزيقي تصاله ابلتفكريإويقطع اجملتمع  احلكامة والعقالنية والتفكري املنطقي ىلإيؤداين ى، أخر 

وابلتايل ميكن  ،35مرحلة العقالنية والرشد ىلإول والثاين وصول اجملتمع من لرجات البعد األو  هنأحيث 
  ،نتشار وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصالإزدايد درجات املعرفة و إائرة التحضر و تساع دإن أالقول 

بعاد الثالث املرتابطة املتتالية ذن جمموعة األإكلها عالمات ومسات اجملتمع احلداثي، فالتحديث يعىن 
 احلداثة . ىلإقصر الطرق وأبسرع وق  أاملوصلة من 

بعاد الثالثة املذكورة كمراحل متر هبا اجملتمعات من زت على األركا  ن هذه املقاربة الىتأوميكن القول      
وربية أهنا خاصة ابجملتمع والبيئة األ الا ، إاحلداثة فيها الكثري من املنطق والتصور العقالين ىلإجل الوصول أ

وربية ن اجملتمعات غري األأذلك  ،سقا ها على اجملتمعات األخرى املختلفة عنها يف كل شيءإوال ميكن 
ن النخب اليت تقود هذا التوجه أابعتبار  ،حنرافاإلتتجه عادة صوب التحديث  ىلإويف  ريقها 
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 إشكالية

 الهوية

 إشكالية
 الشرعية

 إشكالية

 التغلغل

كالية إش
 المشاركة

شكاليةإ  

 التوزيع

عناصر التحديث والذهنيات  التحديثي ستلتقي يف  ريقها ابلذهنيات التقليدية، وهنا  دث التصادم بني
 . قدميةال

هنما مصطلحني مرتابطني أبالرغم من ف ،البع  بضرورة التفرقة بني التحديث والتنمية ىولذلك ير        
لتلفني يف مفهومهما، فاذا قصد  ابلتحديث قدرة االنسان على التكي  مع الطبيعة بل  ولكنهما

خرتاعاته، فان التنمية تعىن قدرة إبتكاراته و إومصلحته ورغباته بفضل  ىوالسيطرة عليها وجعلها تتماش
ولذلك قد تكون  ،مطالب وقدرته على مواجهة التحدايتو النظام السياسي على االستجابة للأاجملتمع 

وقد  تاج النظام ، ونكون ابلتايل يف غري حاجة للتحدي ،قدرات االستجابة كبرية يف ظل نظام تقليدي
  .36بعاد التكنولوجية واملؤسسية واالعاهية للتحديث حتديث قدراته االستجابية فيتبب األ ىلإ

ن التنمية هي تفاعالت مستمرة تتجه حنو التمايز أب ىتر  ى،خر أتصورات وبعد هذه املقاربة جاءت      
كثر استجابة وتكي  وتكامل، وعادت أن يكون أعلى  ،البنائي وحتقيق املساواة وتفعيل قدرات النظام

هنا القدرة على أصبح ينظر للتنمية السياسية على أتربط التحديث ابلتنمية و  املقوالت الىت ذلك بعد
التحديث  ىلإن النظام السياسي ويف  ريقه أابعتبار  ،ثناء عملية التحديثأاملشكالت  التعامل مع

 -الشرعية   إشكالية -املشاركة   إشكالية -  شكالية اهلويةإ:  أ ها تواجهه حتدايت ومشكالت عدة 
 التوزيع إشكالية  -التغلغل   إشكالية

 يواجهها النرام السياسي : يوضح أهم التح ايت واالشكاليات الت  01الشكل    
                                

 

 

 

  
      

 النرام السياسي                                                      
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 ىلإيعىن وصوله  ،ليات اخلمسشكاقدرة النظام السياسي على التعامل إبجيابية مع هذه اإلعليه فان و 
بصعوبة كبرية ألهنا ستجد نفسها جمربة  االشكاليات هذه الثالث نظمة العامأمرحلة التحديث، وستواجه 

وراب أبعكس ما كان يف  ،ويف فرتة زمنية قصرية جدا ،على حل هذه االشكاليات اخلمس دفعة واحدة
هذه املشكالت اخلمس بسهولة ألهنا عاجل   نظمة السياسية يف هذه اجملتمعات مع حيث تعامل  األ

 .كل مشكلة منفردة عن ابقي املشكالت اخلمس يف فرتة زمنية  ويلة 
دبيات التنمية يف هذه البلدان موضوعا هلا أوقد ظهرت عدة دراسات يف الو ن العريب اخذ من        

 وغريها من الكتاابت الىت، 37عربيةمة المني يف كتابه األأومنها على سبيل املثال ال احلصر كتاابت مسري 
وأن  ،رأت أبن هنال هوة كبرية بني هذه الدراسات وما يعانيه العام العريب واإلسالمي من مشكالت

عدة  تكدأوقد  ،هذه الدراسات غري قادرة على فهم سبل و رق التطور السياسي يف املنطقة لرجات
التحديث غري مناسب للبب االجتماعية والثقافية   ار السياسي الالزم لعمليةعلى أن اإلى دراسات أخر 

بعيدة كل البعد ال زال   العربية ووفقا هلذه الوضعية فان املنطقة، والسياسية يف املنطقة العربية االسالمية
حيث الزال  التفاعالت السياسية تتم خارج نطاق  ،عن التنمية السياسية وعن التحديث السياسي

 .38و يف بىن أكرب من الدولة أ  املسجد(  ةأقل من الدولة مثل املؤسسات الديني  رأالدولة سواء يف بىن و 
هنا املنطقة أن هذا ال يعب أ الا إوعلى الرغم من القول بفشل عملية التحديث يف املنطقة العربية          

ة يف آسيا حيث تكرر نفس السيناريو يف عديد الوحدات السياسي ،فشل  هبا هذه العملية الوحيدة الىت
ما يبعث على وهو ووح  عمليات التحديث يف منا ق لتلفة من العام  ،وإفريقيا وأمريكا الالتينية

 ىل هذا املبتغى مثل ما حدث يف تركيا وماليزاي .إمل يف وصول املنطقة العربية األ
سياسية القوية عن الوحدات السياسية ذات النظم الى دبيات أخر أويف إ ار هذه املفارقة ظهرت        

والوحدات ذات النظم السياسية الضعيفة والوحدات السياسية املنهارة، فتوص  الدول القوية أبهنا الدول 
وظائفها بدرجة عالية من ى تؤدحيث  ،ذات النظم السياسية القادرة على االستجابة ملطالب اجلماهري

داء آذات النظم السياسية اليت تستطيع هنا الدول توص  الدول الضعيفة أب، يف حني الكفاءة والفعالية
 .خرى جزء من هذه الوظائ  فقط وتفشل يف آداء ابقي الوظائ  األ

مام أما الوحدات السياسية املنهارة فهي تلك الوحدات ذات النظم السياسية اليت تق  عاجزة أ       
ذن على إفهي ، وظائفهاوابلتايل ال تؤدي  التحدايت اليت تواجهها وتفشل يف التعامل مع املستجدات

 ن تبتعد عن منطقة اخلطر بتوظيفها إلمكانيااا املادية والبشريةأن هذه الدول تستطيع أحافة االهنيار غري 
الزوال سيكون ذا م تستثمر وتستغل هذه االمكانيات فان مصريها إو  ،حسن استغاللأ واستغالهلا

ستخدام االمكانيات والقدرات للحد إادفا لتعظيم يصبح االصالح السياسي مر  هذا املنطلقومن ر واالهنيا
نفسنا أوابلتايل ود ، 39ىل القوة إو حتويل الدولة واالنتقال هبا من حالة الضع  أمن التدهور واالهنيار 
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مام حالة من حاالت التناق  بني مفهوم التحديث أببعاده املختلفة من أسالمية يف املنطقة العربية اإل
فاعالت التطور السياسي يف بع  الوحدات السياسية العربية االسالمية من جهة وقيم وآليات وت ،جهة

وراب  بعة من خربة قام  على أن مفهوم وعمليات التحديث يف أ ىلإويرجع البع  ذلك  خري،أ
رث القد  يف الذاكرة العربية االسالمية الزال  ل حني أن الرتاث واإل القطيعة مع الرتاث واملاضي، يف

هتمام من قبل أغلبية اجملتمعات والنخب العربية االسالمية، ولذلك فاملناسب للتحدايت العربية إو  هلامإ
ستصحاب الثواب  احلضارية والتجديد يف املتغريات إاالسالمية ليس التحديث ولكن التجديد القائم على 

 .40ليات واملؤسساتواإل
بني التحديث والتنمية واالصالح السياسي، تضح إن الفرق أومن خالل هذا العرض ميكن القول        

 ىلإقرب أصالح ن االصالح السياسي مفهوم مغاير للتحديث والتنمية، فقد يكون اإلأحيث ميكن القول 
ن أتساعا، ذلك إالتحديث والتنمية اللذان يثريان قضااي أكثر عمقا و  ىلإمفهوم التحول الدميقرا ي منه 

و النظام السياسي يف مسرية أعديالت على املمارسة السياسية دخال تإ ىلإاالصالح السياسي يشري 
خصوصا يف جماالت معينة كحقوق االنسان والتعددية احلزبية وتعديل  ،التطور حنو مزيد من الدميقرا ية

بعد من هذا عندما ميس أ ىلإ ار الدستوري ليناسب متطلبات هذا االصالح ، وقد ميتد املفهوم اإل
لتل  اجلماعات مؤسسات التنشئة االجتماعية و ات السياسية واجملتمع املدين و كاملؤسس  ىخر أجماالت 
 .األخرى

  ىخر أميادين وجماالت  ىلإاملمارسات السياسية  إىلمن التعديالت  املفاهيمىوهبذا االنتقال       
تعدد يصبح مفهوم االصالح السياسي جامعا شامال وم ،كحقوق االنسان والتعليم ووضعية املرأة وغريها

 . 41بعاد األ
ن هذا املصطلح أفيمكن القول  ،ي التنمية السياسيةأذا تكلمنا عن التنمية يف شقها السياسي إما أ     
و التغري من نظام أ ،النمو والتغري داخل النظم السياسية ىلإشري ه ينأحيث  ،وسع من االصالح السياسيأ
ة على االستجابة ملطالب البيئة الداخلية واخلارجية عاه زايدة املقدرة احلكوميإوذلك يف  ،نظام آخر ىلإ

دوات الرئيسية لتحقيق بر مج شامل للتنمية حد األأومن هنا يتضح أن االصالح السياسي قد يكون 
ن عملية التنمية السياسية تتعلق بنمو وتعقد وختصص وزايدة التمايز بني أخذ يف االعتبار السياسية مع األ

 .42و تسلطية أبنية دميقرا ية ذا كان  هذه األإجملتمع ، بصرف النظر عما بنية السياسية يف ااأل
نستعمل هذا املصطلح يف الغالب  : ((good governance و الصاحلأاحلكم الراش   -04

مر فان هذا املفهوم لكن يف حقيقة األ ،عندما نكون بصدد الكالم عن الدميقرا ية واالصالح السياسي
و الصاحل هو أن احلكم الراشد أحتقيقها احلرية والدميقرا ية، ذلك  ىلإليت تصبو  مل دالالت غري تلك ا
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وجداه حلاجة يف نفس الدول الكربى وخاصة الذى ألرجات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل أحد 
 . صاحلها خدمة ملمريكا أ

مبوجب هذا  إذ ،المريكيربطها ابالقتصاد الد وضعه خصيصا للدول النامية واقتصاداياا  حيث      
عطاء إميكن  ،املفهوم ميكن للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومن ورائهما الوالايت املتحدة االمريكية

حسب معايري  ددة مسبقا مسي  مبعايري  ،و منعها من ذلكأالقروض واملساعدات املالية للدولة ومنح 
 نظام سياسي أبنهالدويل  ا الكفيالن ابحلكم على  ولذلك فصندوق النقد الدويل والبنك، احلكم الراشد
 .و غري ذلك أصاحل راشد 

مريكية لتحديد ذلك حسب مصاحلها، فالدول اليت تسري يف وهنا تتدخل الوالايت املتحدة األ      
ومتنح هلا القروض  ،نظمة سياسية صاحلة وراشدة وإن كان  غري ذلكأفلكها وختدم مصاحلها تعترب 

أما الدول اليت ال تسري وفق االرادة االمريكية تعترب دول مارقة ونظامها السياسي  ،واملساعدات
من هذه القروض واملساعدات وإن كان  هذه النظم يف حقيقتها  وابلتاىل تستثىن ،ديكتاتوري فاسد
 ولذلك فان هذا املصطلح مغالط لادع  مل دالالت اهليمنة واالستعمار ال دالالت دميقرا ية صاحلة

  .الرشادة واالصالح
ألهنا حتمل  ،عرتاض البع  على التسميةإوهنال عدة تعاري  للحكم الصاحل على الرغم من       

ن أذلك  ،خفية غري الدالالت اليت حتملها مفردة بالصاحل ب أو الراشد ب املقرونة ابحلكم ىدالالت أخر 
مم املتحدة إلصدار حكمها عن ت األخرية من قبل مؤسساستخدم يف الفرتة األأمفهوم احلكم الصاحل 

من خالل سلطة سياسية منتخبة  ،نظمة وعن ممارسة السلطة السياسية إلدارة شؤون البالد بيعة األ
 .وجمتمع مدين حيوي فعال ومستقل ،بطريقة شفافة ، وإدارة عامة تتسم ابلكفاءة والفعالية

كم الصاحل أبنه احلكم الذى تتواله خنب مم املتحدة احلمؤسسات ومنظمات األ غلبُ أ فُ راِّ عأ وتربُ      
سعيا لتحقيق رغباته ورفاهيته  ،دارية ملتزمة ابالستثمار يف موارد الشعبإ ارات إو ، سياسية منتخبة

 ستشارته ورضاه.إومبشاركته و 
 مقومات احلكم الصاحل وهي :أهم ن نستش  أومن خالل هذا التعري  ميكن      

رادة إأي خنب حاكمة شرعية ، تستمد شرعيتها من توفر قيادات سياسية منتخبة ،  -
 الشعب 

 ارات تعمل على حتقيق  موحات إالفساد بوجود  بساتمال دارة نزيهة خالية منإ توفر-
 جلماهري.ا

 .دارة البالد وتسيريها إستشارة الشعب يف  ريقة وكيفية إمشاركة و -
 .الداخلية واخلارجية  توفر جمتمع مدين قوي وفعال ومستقل بعيد عن ضغو ات البيئة-
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بعاد أاحلكم الصاحل يعب توفر ثالثة  ىلإمم املتحدة االمنائي فان الوصول وحسب بر مج األ             
 ل بعضها البع  وهي :جمتمعة تكما 

 .واملتعلق بطبيعة النظام وشرعيته وشكل ممارسة السلطة    السياسي:بالبع –
 .دارة وكفاءاا وفاعليتهاواملتعلق بعمل اال :   التقينبالبع -
ستقالليته وفعاليته إواملتعلق برتكيبة اجملتمع املدين وقوته ومدى  :جتماعي االقتصادي  اطإبالبع -

واليت يكون هلا التاثري اإلجيايب على نوعية  ،و بيعة املشاريع العامة ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي
 . 43خرى ارجية وحىت ابجملتمعات األحياة املوا نني وعالقتها ابالقتصادايت اخل

ستاذ صاحل فرجاين أن احلكم الصاحل هو ب نسق من املؤسسات اجملتمعية، املعربة عن الناس ويرى األ     
تعبريا سليما، وتربط بينها شبكة متينة من عالقات الضبط واملساءلة بواسطة الناس، وتستهدف حتقيق 

 .  44ب ماهريمصلحة عموم اجل
رادته إوتعرب عن  ،ذن يعب جمموع املؤسسات اليت تتجلى فيها صورة الشعبإالصاحل فاحلكم     

و موحاته تعبريا صحيحا ال يشوبه أي غموض، وتكون عالقة هذه املؤسسات ببعضها البع  عالقة 
حتقيق آمال الشعب  ىلإوادف هذه املؤسسات   كمها الضبط واملساءلة بواسطة الرأي العام،

  .و موحاته
 و الصاحل وهي :أن نستش  معايري احلكم الراشد أ ميكن و من خالل هذه التعاري       
 .قدرة النظام السياسي على تضييق دائرة الفساد والتحكم فيه -
 .ساس املاسبة واملساءلة والشفافية أبناء مؤسسات الدولة على -
 . ستقرار السياسي (توفر بيئة سياسية مستقرة   اإل-
 .ة اجلهاز احلكومي كفاءة وفعالي-
 .تنظيم عايل و كم لالقتصاد -
 .مرجعية و سيادة القانون وتطبيقه على اجلميع من دون متييز -

مفردة الدميقرا ية مفردة كثرية االستعمال معروفة لدي غالبية الناس، لكن   :  يةبببال ميقراط -05
 ال  ف للحرية املطلقة اليتكمراد  العامةحيث تستعمل لدى  ،مدلوالاا ومضامينها واسعة جدا

 نأ القدمية اليت  قشها الفالسفة واملفكرون على املستوى التجريدي وتفنا م وتعد من املفاهي، حدود هلا
 .45قرتاح تطبيقات عملية هلا إرجال السياسة يف كل عصر يف 

عب الدميقرا ية فت ،دبيات االكادمييني ابجلانب السياسي و الليربايلأ وقد ارتبط  هذه املفردة يف     
وهنا ميارس لمحكومنيحكم الشعب للشعب ملصلحة الشعب، حيث تكون فيها السلطة والكلمة العليا ل

  ار نوع من املساءلة والشفافيةإيف  ،و  ئبا عنهمأو وكيال أأو بواسطة من يرضون عنه ممثال  أبنفسهم
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اليت هلا صلة قوية بفكرة  فكاراألو كممارسة جمموعة من املباد  و أوتصبح بذلك الدميقرا ية كفكرة 
 .احلرية 

أو صيغة حكم تشاورية يشارل فيها  ،ختاذ القرارإمناط أب منط من  يهفيما تعنالدميقرا ية وتعب     
وختضع من خالهلا للمحاسبة على  ،الشعب يف صياغة سياسة عامة تعمل من ضمنها الدولة مبسؤولية

 . 46قرارااا وأعماهلا ب
ففي اجلانب  ،دار احلرية الدميقرا ية أبهنا مفهوم  توي على حقوق يف جماالت شىت    فأ را وعأ      

ختيار إشرال الشعب يف تسيري شؤون البالد من خالل إمدى أي  ،السياسي تعىن احلقوق السياسية
 ويف اجلانب احليايت، وحقهم يف  اسبة هؤالء وعزهلم ،نواهبم الذين يرمسون السياسات العامة للمجتمع

نشغاالته وتطلعاته وآماله إوالتعبري عن  ،يهأدالء بر املدين ود احلقوق املدنية اليت ترتبط برية الفرد يف اإل
 . يتهِّ ه ورفاهِّ رِّ وتطوُ  هِّ قيا وسع الستثمار ملكاته وقدراته لتكون وسيلة لر  أوحقه يف فرص  ،وآالمه
ية هذه احلقوق، لذلك ويف كن  ويف ظل هذا جيب أن تكون هنال ضوابط وآليات قانونية حلما     

 
ُ
وعدم الدوس  ،ختارهم الشعب صيانة احلقوق بصيانة القواننيإني الذين بِّ خأ نتأ الدميقرا ية جيب على امل

بِّيهم،و تضييق دائرة صالحيات أعليها، ابعتبار أن املوا نني هلم القدرة على توسيع  تأخأ وهلم القدرة  ُمنرب 
 خلدمتهم ورفاهيتهم . صالت أالقوانني اليت وجدت على  اسبتهم يف حال لالفتهم هلذه 

يف كتابه ب احلكم التعددي، املشاركة واملعارضة ب )  robert alan dahl (ويقدم روبرت دال    
 نه دميقرا ي وهي :أجمموعة من املعايري اليت ميكن من خالهلا احلكم على نظام سياسي 

 .ليهاإو غريها وحرية االنضمام أبع السياسي نواعها، سواء ذات الطاأنشاء اجلمعيات بكل إحق -
 .حيث تتوفر بيئة تسمح إببداء اإلراء والتطلعات والطموحات  ،بداء الرأيإحرية -
 .يكفلها الدستور و ميها  ىتو التصوي  حق من احلقوق الأعتبار االقرتاع إ-
 .صب ي ضرورة توفر الكفاءة يف تقلد املناأالرجل املناسب يف املكان املناسب -
 .رادها أتوفر بيئة معلوماتية خصبة تبحث عن املعلومة وتوفرها وحتتفل هبا وتوزعها ملن -
 وعادلة.نتخاابت دورية حرة ونزيهة وتنافسية إوجود -

التكامل نوع من تنفذها يف ظل  ىوأخر   ابع مؤسسايت بوجود مؤسسات ترسم السياسيات العامة توفر-
 .والتعاون 

   
 
 
 



 د. هديف العيد                                           مصطلح الإصالح الس يايس يف املرجعية الغربية و الرتاث الإساليم

 

 
 

83 

 

    2016جوان      01الع د   01دل  اجل      
     

السياسية راسات القانونية و لدل البيبانجمدلة   

 امتبةخ
 نفسه لد يِّا بسط معانيها تعب وجود شعب سأ أن الدميقرا ية يف أميكن القول  عليهو     
و بوجود  ،يف ظل دستور واضح يكفل احلقوق واحلرايت واملساواة ،بكومة تعمل إبرادته ولصاحله 

 .47يف بيئة توفر قيم التسامح والربغماتية والتعاون والتسوية  ،قتصادية وسياسيةإجتماعية و إتعددية 
ن الدميقرا ية كآلية حكم تسمح بوجود منظومة سياسية مبقدورها أن تقدم حلوال أويرى البع       

واملشاكل االجتماعية   مشكلة الفقر،  ،لكافة املشاكل االقتصادية  التضخم، الركود االقتصادي (
لفعل آلية فهي تعترب اب ،واملشاكل السياسية   أزمة الشرعية، فساد النظام السياسي( ،مشكلة البطالة(

 .حكم  جعة ومناسبة ملعاجلة هكذا مشاكل 
صالح السياسي ود أن الدميقرا ية كمفهوم وكممارسة تقرتب من مفهوم اإل ما سبقوبناء على       

أو الراشد فهو  احلكم الصاحلأما ،  عدةوتالمسه يف عديد املناسبات حىت تصبح لصيقة به يف مرات 
ذن هو حكم إاحلكم الصاحل و ابلتاىل ميكن أن نستش  أن  ،ليربالية ل من الدميقرا ية الأوسع و أ

 . 48يتضمن حكما دميقرا يا فعاال 
صالح السياسي هو الوسيلة لتحقيق هذه الغاية اإل ن الدميقرا ية هي الغاية وأميكننا القول  عليهو       

نه قد إا ية بشكل كامل، بل عندما يتحقق ال يعب حتقيق الدميقر  اإلصالح السياسين أ ىلإمع التنبيه 
كوسيلة لتكي    ، تستعملهحىت يف ظل جمتمعات هلا درجة من درجات التسلطية دث إصالح سياسي 

 مستجدات البيئة امللية و اإلقليمية والدولية .السياسي مع  هانظام
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 وأمن وحقوق اطإنسانبني منطق العقاب الفّعال ومنطق ا ةاجلزاءات ال ولية الشامدل

 –دراسة تطبيقية لدلعراق  -
 

 اوأستااة رمضاين مسيكة         
 .2أستااة مساع ة بكدلية احلقوق جامعة سطيف         
 اوأستاا بن خال  فاتح         
 أستاا مؤقت بكدلية احلقوق جامعة برج بوعريريج.         

 املدلخص:

يتطلب إدرال املفهوم واإل ار  ،ع اجلزاءات الدولية الشاملة يف غاية من األ يةإن موضو 
القانوين له، مع حتديد مدى فعاليتها يف الِّعقاب وردع االنتهاكات واألفعال الدولية غري املشروعة، 

وسنحاول وانعكاسااا على حقوق اإلنسان، السالم واألمن الدوليني،ومدى إمكانية وسبل تفعيلها. 
إعطاء منوذج عن دولة العراق، اليت أهنكتها اجلزاءات الدولية املفروضة  –من خالل هذه الدراسة –

 عليها خالل فرتة التسعينات.

إن فرض اجلزاءات الدولية الشاملة على العراق، قد اقرتن ابعرتاف متزايد حول املعضالت  
يف نظام شكوكا جدية حول فعاليتها  الشرعية واألخالقية اليت تثريها مثل هذه التدابري، مما أار

اجلزاءات لومم املتحدة،وأيضا لتجاوز املخا ر الكامنة الستخدام األمم املتحدة لوسائل الشرعية، 
 وحتقيق مباد  ميثاقها: الساالم، األمن، احرتام حقوق اإلنسان.

اجلزاءات ال ولية، العقاب الفّعال، اوأمن وحقوق اطإنسانالكدلمات املفتاحية:   

 

Summary: 

Global international Sanctions Thème is an important matter that 

requiers an understanding of its juridique concept in sanctioning, 

international illegal acts, affect Human rights, Peace and Security .In 

this Study we try to set up the situation of irakian state which had 

suffred from international sanctions during 1990s. 

     The measures which had been taken against irak had reveled some 

juridique and moral difficuties regarding United Nation System of 

sanctions and the efficacity of its instruments in ensuring Peace and 

Human Rights. 
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 مقدمة:
لقد عرف التنظيم الدويل اجلزاءات الدولية منذ عهد بعيد، وإن كان  تلك اجلزاءات م تصل 
إىل حد التقنني والنظامية، ومن هذا املنطلق تنوع  اجلزاءات الدولية واختلف  فلسفة ومنطق كل 

اختلف  تلك اجلزاءات يف  بيعتها، فكان  منها اجلزاءات مرحلة من مراحل التنظيم الدويل، كما 
السياسية واالقتصادية والعسكرية، كما اختلف  اجلزاءات حسب مصدرها. إال أنه وبعد احلرب الباردة 
واهنيار األنظمة الشيوعية يف دول شرق أوراب املختلفة، وتفكيك اإلحتاد السوفيايت وقيام اجلمهورايت 

اخلليج الكربى، وما صاحب ذلك من أحداث أخرى من العام، من األزمة  املستقلة وحدوث أزمة
الليبية ومشكلة الصومال، واملشكلة اليوغسالفية...اخل. تعترب من األمثلة العديدة واهلامة اليت شهدت 
تطبيق اجلزاءات الدولية، وهو ما أدى إىل حدوث تغريات كبرية يف نظام املمارسات يف ظل منظمة 

يرتتب عن لالفته تطبيق جزاءات عسكرية وغري  ،حدة، واليت أساس  نظاما لومن اجلماعياألمم املت
 واليت تشكل اديدا للسالم واألمن الدوليني. عسكرية على كل االنتهاكات احلاصلة

كما بدأ احلديث عن الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان، واليت تبلورت قواعدها وأسسها يف  
ر املفاهيم واملنطلقات واملنطقيات النظرية، ولعل من والذي يقوم على تطوا ظل نظام عاملي جديد، 

وذلك بفعل حتاول  بيعة وبنية أبرزها تطور مفهوم األمن، من األمن العسكري إىل األمن اإلنساين، 
التهديدات اجلديدة ضد : أمن األفراد، أمن اجملتمع، أمن الدول وأمن العام، ليس فقط بسبب 

: الفقر، الكوارث الصحية، البيئية، ةات التسلح، بل بفعل التهديدات غري املسبوقاحلروب وسباق
اليت أضح  أحد أبرز التحداايت املتعلقة اجلهل واألمية، مشاكل اهلوية، الصراعات الداخلية... اخل 
 بقوق اإلنسان وأمنه والسالم واألمن الدوليني يف عام اليوم .

شاملة يف غاية من األ ية يتطلب إدرال املفهوم واإل ار إن موضوع اجلزاءات الدولية ال 
القانوين هلا مع حتديد مدى فعاليتها يف العقاب وردع االنتهاكات واألفعال الدولية غري املشروعة، 
وانعكاسااا على السالم واألمن، حقوق اإلنسان، ومدى إمكانية وسبل تفعيلها. وابلنظر إىل 

 الية املوضوع كالتايل:املعطيات السابقة، تتحدد إشك

هل أن اجلزاءات ال ولية الشامدلة حققت اجلمع والتوازن بني منطق فعالّية وتفّعيل العقاب ومنطق 
 حتقيق اوأمن وحقوق اطإنسان؟

إن اجلزاءات الدولية الشاملة هلا انعكاسات على أكثر من صعيد، ابعتبارها سالحا متشعبا 
الرد على  –من خالل هذه الدراسة– ابلزمان، لذلك سيتم وغري  أدود بتداعياته، ال ابملكان وال

إشكالية مدى إمكانية اجلمع والتوازن بني منطق العقاب الفعاال القائم على الشرعية واملشروعية ومبدأ 
شخصية العقوبة، وحتقيق اهلدف املرجو من توقيع مثل هذه العقوابت ومنطق األمن وحقوق اإلنسان 
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ية والتكامل بني حقوق اإلنسان، والتحرر من اخلوف واحلاجة، والكرامة القائم على مبدأ الشمول
 اإلنسانية.

كما ال ميكن حصر اجلزاءات يف إ ارها النظري أوالقانوين لقياس فعاليتها، لذا الباد من 
الولوج يف عارب عملية، عرب دراسة حاالت ميدانية لدول فرض  عليها اجلزاءات الدولية. وسنحاول 

ذج عن دولة العراق، اليت أهنكتها اجلزاءات الدولية حكومة وشعبا، وانتهاء ابحتالل إعطاء منو 
 عسكري .

سيتم حتديد التعري  اللغوي واالصطالحي للجزاءات الدولية أوال:تعريف اجلزاءات ال ولية الشامدلة:
 الشاملة: 

( هو Sanctionsبداية عدر اإلشارة إىل أن أول من استخدم كلمة  التعريف الدلغوي :-1
، وجاء يف موسوعة 1املندوب الفرنسي، الذي قدم عدة اقرتاحات بشان العقوابت يف عهد العصبة

األمم املتحدة أن مصطلح اجلزاءات أو العقوابت كان قد أدرج يف معاهدة فرساي للداللة على ممارسة 
-227ادتني من عهد عصبة األمم، وعلى معاقبة جمرمي احلرب مبوجب امل 16الضغط مبوجب املادة 

 2منه. وقد اثرت أدبيات األمم املتحدة هبذا التعبري، عند صياغة ميثاق األمم املتحدة. 230
تعب ابللغة العربية ب العقوابت ب هي من الكلمة  ب Sanctionsب وأصل الكلمة اإلوليزية 
من الفعل  واليت يعود اترخيها إىل القرن الرابع عشر ميالدي، واملشتقة بSanctioبالالتينية 

 3ب، واليت عادة ما تكون بصيغة اجلمع.Sancrireب
ويرى جانب من الفقه أن مصطلح اجلزاء سواء ابملعىن اللغوي أم القانوين غري  بذ استعماله،  

إذ ينطوي على شربق سليب ب العربقابب، و شربق إجيايب ب الثوابب: احلوافز التشجيعية كالوعربد بتقد  
باع الدول لسلول أو الك  عن القيربام بسلول معني، لذلك فهم  بذون مساعدات معينة يف حال إت

. ومهما يكن من تفرقة، ورغم صحتها إال أن جانب كبري من الفقه، وكما جرت 4مصطلح العقربوابت
 العادة على عدم التفرقة بني املصطلحني. 

اجلزاءات م وابلرجوع إىل نصوص ميثاق األمم املتحدة، نالحل أن مصطلح العقوابت، وحىت 
(، أومصطلح   39يرد ذكره، بل اكتفى استخدام مصطلح   التدابيربر(، كما ورد يف نص املادة  

(، أو مصطلح   التدابري اليت ال تتطلب 1/ الفقرة 1التدابري املشرتكة الفعالة ( الوارد يف نص  املادة 
 (.41استخدام القوة املسلحة( الذي ورد يف نص املادة  

اختل  الفقه يف تعري  اجلزاءات الدولية، إذ حصرها البع  يف اجلانب رطالحي: التعريف اال-2
 االقتصادي، ومن ذلك: 

: ب أهنا أداة قسر (Blanchard Jean-Marc ) (،)NorrinRipsmanتعري : -
وإكراه يف السياسة اخلارجية للدولة اليت تنتهك العالقات االقتصادية الطبيعية مع دولة أخرى...من 
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 5ل الدولة املستهدفة على تغيري سلوكها.بأجل مح

بوق  العالقات التجارية مع فرد أو  اعة أو دولة لتحقيق غرض اقتصادي أو سياسي أو  -
 إال أن بع  الفقهاء أعطى تعريفا شامال للجزاءات، ومن ذلك :6عسكري، يف السلم واحلرب.ب

التزامااا الدولية، أو عندما تسلك سلوكا اجلزاءات الدولية هي اليت تفرض ضد دولة إذا م حترتم   -
ينتهك أو يهدد النظام العاملي، فهي وسيلة إجبار قد تكون سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، ترتاوح 

قطع العالقات الدبلوماسية، وقد تفرضها دولة ضد  احلصص اإلسرتادية، أو بني حظر األسلحة، أو
احد، أو تفرضها عدة دول يف إ ار منظمة دولية  دولة ضد دولة أخرى، فتسمى عقوابت من جانب و 
 7كمنظمة األمم املتحدة، وتسمى عقوابت مشرتكة.

 يع اإلجراءات والتدابري اليت تلجا إليها الدول فرادى أو بعمل  اعي ضد الدولة اليت  كما تعترب  -
ل سلوكها انتهك  أحكام النظام القانوين الدويل، بقصد إرغام هذه الدولة املخالفة على تعدي

 8وااللتزام ابألمناط املقبولة من السلول الدويل .ب املنحرف

 اثنيا:شرعية و مشروعية اجلزاءات ال ولية الشامدلة :

 اجلزاء، سواءفهي تستحق يف هذه احلالة  ،عند قيام دولة ما ابرتكاب لالفة ألحكام القانون الدويل
 ميكن وال املخالفة،ارتكبته الدولة  رف الذيهبدف ردعها أو تعوي  الطرف املتضرر من السلول املنح

أن نطلق على أي إجراء أو جزاء أنه إجراء قانوين ما م يكن مقررا مبقتضى قواعد النظام القانوين املعب 
آلية  وفرض صاحب احلق األول يف استخدامبه، كما أن ممارسة هذا اجلزاء جيب أن يكون من  رف 

وعندئذ يكون اجلزاء شرعيا،  توقيع مثل هذه اجلزاءات،وين لية، مع التاسيس القاناجلزاءات الدول
هذا من  حية، ومن  حية أخرى فان أهم املعايري اليت يقاس عليها مدى شرعية نظام قانوين معني 

 9هي مدى احتوائه على نظام لرقابة شرعية اجلزاء على لالفة قواعده .

ا جيب أن يكون واليكفي أن يكون اجلزاء شرعيا أي متفقا مع قواعد  النظام القانوين، وإمنا
ا  مشروعا، أي اليعتمد على املعيار الشكلي يف تطابق التصرف أو اجلزاء مع قاعدة قانونية قائمة، وإمنا
يعتمد على املعيار املوضوعي الذي ينبثق عن تطابق اجلزاء مع جمموعة القواعد القانونية الدولية 

دولية وضعية : ميثاق األمم املتحدة، إتفاقيات دولية، قرارات السائدة : سواء أكان  قاعدة قانونية 
وأعراف دولية سائدة، ولذلك قد يكون  عامة لدلقانون ال ويلوأحكام دولية، أو جمموعة قيم ومباد  

 10اجلزاء شرعيا ولكنه غري مشروع.
 وهنا يطرح التساكل حول مدى شرعية ومشروعية اجلزاءات الدولية املفروضة على العراق 

وإاا كان توقيع هذه اجلزاءات بسبب خمالفة أحكام القانون ال ويل، فما م ى االلتزام ابحل ود 
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 الت تفرضها قواع  هذا القانون ؟
اوأساس القانوين الذي يستن  عدليه يف توقيع اجلزاءات ال ولية الشامدلة املفروضة عدلى العراق  -1
: 

تحدة شكل نظام متكامل عأبربار عنه الفصل اخذ اجلزاءات الدولية   بصفة عامة( يف األمم امل
، واملتضمن أحكاما ملزمة جلميع الدول، سواء  ل الت ابري القسريةلالسابع من ميثاق األمم املتحدة،

غري أعضاء يف األمم املتحدة، وهي نوعني : جزاءات غري عسكرية، اليت تستمد  كان  أعضاء أو
ما جيب  :ب جمللس األمن  أن يقرر يما يلعلى  من امليثاق، وقد نص  41شرعيتها من نص املادة 

اختاذه من التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إىل أعضاء 
األمم املتحدة تطبيق هذه التدابري، وجيوز أن يكون من بينها وق  الصالت االقتصادية واملواصالت 

يدية والربقية والالسلكية وغريها من وسائل املواصالت وقفا جزئيا أو  احلديدية والبحرية واجلوية والرب 
 كليا وقطع العالقات الدبلوماسيةبب.

من امليثاق يتضمن تدابري ال يصل إىل استخدام القوة ولكناها تدابري  41إن نص املادة  
زاء يف إ ار ربال اجلأشك ث، وتعترب أحدالدولية االقتصادية  العقوابت ( اجلزاءات أ ها  عقابية، ولعل

إال أنربه يوجد ، كوسيلة حلفل السالم واألمن الدوليني ، تلجا إليه منظمة األمم املتحدةالعالقات الدولية
انقسام فقهي كبري حول تعريفها توسعا وتضيقا، إال أن االعاه الوسط يعرفها أبنربها :ب إجراء اقتصادي 

التنفيذي املختص يف األمربم املتحدة استنادا إىل املادة ملزم ميثل رد فعل اجملتمع الدويل، يقره اجلهاز 
( من امليثاق اعاه الدولة اليت ترتكب فعال يهدد ابلسلم واألمن الدوليني أو بسبب قيامها بعمل 41 

 11عدوان، بقصد محلها على احرتام قواعد القانون الدويل .ب
ا حىت ال يقع اخللط بينها كما حرص الكثري من فقهاء القانون الدويل على وضع ضوابط هل 

ة، ومن صورها األكثر شيوعا هي: احلظربر يف العالقات الدوليالقوة وبني أشكال أخرى الستخدام 
االقتصادي، احلصار االقتصادي، املقا عة االقتصادية. وإذا رأى جملس األمن أن التدابري املنصوص 

له أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية تفي ابلغرض أو ثب  أهنا م ت  به، جاز  عليها يف املادة ال
 من امليثاق. 42إلعادته إىل نصابه...املادة  والربية من األعمال ما يلزم حلفل السلم واألمن الدويل أو

ولقد فرض امليثاق على الدول اليت هلا عضوية يف املنظمة أن تقوم بتنفيذ قرارات جملس األمن  
وليني، وأن تتضافر على التعاون لتنفيذ هذه التدابري اليت يقررها اليت يتخذها حلفل السلم واألمن الد

جملس األمن، كما ميكن جمللس األمن أن يطلب من أية دولة ليس  عضوا يف املنظمة أن تساهم 
( من ميثاق األمم املتحدة. وعدر اإلشارة أن 25،44،48،49بقوااا يف التدابري العسكرية، املواد  

 42، واملادة41ستعانة ابملنظمات اإلقليمية لتنفيذ التدابري الواردة يف نص املادة جملس األمن ميكنه اال
 .12من امليثاق، ولكن حت  سلطته وإشرافه

انطالقا من نصوص امليثاق السابقة، واليت خول  جمللس األمن اختصاص اختاذ اإلجراءات  
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حالة اديد السالم واألمن أو اإلخالل  املناسبة، مبا فيها استعمال القوة العسكرية   الفصل السابع( يف
هبما أوعمل من أعمال العدوان، وذلك مبقتضى قرارات ملزمة اهلدف منها : حفل السلم واألمن 

، وهو نظام يعمل به بني الدول نرام اوأمن اجلماعيالدوليني ورد العدوان من خالل ما يسمى برب: 
هبدف احلرص على السالم واألمن وف  النزاعات  األعضاء يف األمم املتحدة مبوجب تشريعها العاملي،

ابلطرق السلمية على أساس اعتبار أن أمن كل دولة وسالمتها اإلقليمية تضمنه الدول ممثلة يف منظمة 
 13ل منرمة اوأمبم املتحب ةل.عاملية 

أ الفصل السابع أخطر فصل يف ميثاق األمم املتحدة، إذ مبوجبه فرض  العديد من  وقد أُع ُتربِّ
، يوغسالفيا 1990(، العراق منذ 1994 -1977جلزاءات الدولية على الدول : جنوب إفريقيا ا

(. كما منح ميثاق األمم املتحدة للجمعية 1994-1993(، هاييت   1996-1991سابقا   
سلطة  -املنرب العاملي للتعبري عن إرادة الدول نظرا لعضويتها املفتوحة لكل الدول ابعتباره–العامة 
 ة وإصدار التوصيات بشان القضااي اليت تتعلق بفل السلم واألمن الدوليني.مناقش

وقد ار خالف حول قدرة اجلمعية العامة عرب أدااا: التوصية غري امللزمة، املشاركة يف حتقيق  
نظام األمن اجلماعي وحتقيق السالم واألمن الدوليني، وقدراا على ممارسة سلطة عقابية بدال من جملس 

من بشكل خاص. وقد خوال ميثاق األمم املتحدة اجلمعية العامة اختصاصا عاما يشمل مناقشة  األ
وإصدار توصيااا املناسبة بشاهنا، حىت تلك املرتبطة  كل ما ميكن أن تواجهه املنظمة من مسائل،

 (من امليثاق. 10،11،12ابلسالم واألمن الدوليني  املواد
تحدة م يتضمن نصا صر ا يلقي على اجلمعية العامة وعدر اإلشارة أن ميثاق األمم امل 

 خرقه أو (، املتعلقة بتهديد السالم أو39مسؤولية التعامل بشكل خاص مع احلاالت الواردة يف املادة  
 موقد حاول  اجلمعية العامة إضفاء الطابع اإللزامي على توصيااا عرب القرار رق حاالت العدوان.

، املعروف بقرار:  ب اإلحتاد من أجل السالمب، والذي 3/11/1950، الصادر يف: 1950/ 377
 14م  قق كل النتائج املرجوة منه.

 عمل من أعمال الع وان؟ هو املقصود بب: حالة هت ي  الّسدلم واوأمن أو اطإخالل هبما أو فما
، ميكن القول أن امليثاق جاء 42-41-39 بقا لنصوص مواد امليثاق السالفة الذكر: 

تفسري هلذه املفاهيم الثالثة، وهي املفاهيم اليت استند إليها جملس األمن يف ممارسته  خاليا من أي
لصالحياته بفرض تدابري الفصل السابع،  وقد حاول الفقه الدويل وضع خطوط أساسية ميكن 

 اإلخالل هبما أو عمل االستناد إليها يف تكيي  حالة معينة على أهنا اديد للسالم واألمن الدوليني أو
من أعمال العدوان، إال أنه غلب عليه الرتكيز على األعمال ذات الطابع العسكري، وهي انعكاس 
للنظرة التقليدية ملفهوم السلم واألمن اليت كان  سائدة خالل نشاة منظمة األمم املتحدة، واملفاهيم 

 15اليت كان  سائدة: حروب ونزاعات دولية مسلحة، توازن القوى، الردع العسكري....اخل
وإزاء تزايد املشاكل اإلنسانية النا ة عن تزايد النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل،  
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واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، شكل اديدا  1990خاصة يف الفرتة الالحقة على سنة 
وعلى حد  للسلم واألمن الدوليني، األمر الذي  رح تصورا جديدا ملفهوم اديد السلم واألمن الدويل،

:ب ابت علينا اليوم أن نسلم أبن معظم قول األمني العام السابق لومم املتحدة بطرس بطرس غايل 
النزاعات اليت يتعني على األمم املتحدة ممثلة يف جملس األمن تسويتها، ليس  نزاعات  تدمة بني 

ب األهلية وعمليات الدول، بل  شئة بداخلها، وعلى األمم املتحدة أن عابه يف كل يوم احلرو 
 16االنسال ، واالنقسامات اإلثنية واحلروب القبلية. ب

كما صدرت العديد من اإلعال ت والتقارير الدولية، واليت تعد خطوة هامة حنو ترسيس 
املتعلقة  تاملخا ر والتهديدات اليت حتيط ابلسربالم واألمربن الدوليني، فباإلضافة إىل املخا ر والتهديدا

 وة العسكرية، ومن ذلك :ابستعمال الق
/ xxv )2734اجلمعية العامة لومربم املتحدة   راإلعالن اخلاص بتعزيز األمن الدويل الصادر بقرا -

A/RES منه، على حاالت جديدة 05، وقد إحتوت نص املادة  1970( لعام 25،  الدورة )
احلرب األهلية، األعمال غري تقليدية، واليت تشكل خطرا على السالم واألمن الدوليني :   أعمال 

اإلرهابية، حيازة األسلحة النووية، اهلوة االقتصادية بني البلدان املتقدة والبلدان النامية، انتهاكات 
 17حقوق اإلنسان.(

حول البيئة والتنمية'' مستقبلنا املشرتل ''، واليت  رح  مشكلة  ،Brundtlandجلنة  تقرير -
دثها أمناط التنمية املتبعة، واليت تشكل حتدايت كبرية ابلنسبة األخطار والتهديدات البيئية اليت حت

 18لومن.
 1998لعام  اجلمعية العامة دعا األمني العام السابق كويف عنان يف تقريره السنوي املقدم إىل اكم  - 

للربط بني انتهال حقربوق اإلنسربان واديد السالم واألمن الدوليني، وإعطاء دور جمللس األمن للتدخل 
 االنتهاكات. ملنع
، الصادر عن جلنة األمني العام  200419ب لعام ''عامل أكثر أمنا : املسؤولية املشتكةتقرير:  -

الرفيعة املستوى بشان التهديدات والتحدايت والتغري، وركز على الطبيعة املتغرية للتهديدات، وقد  
هتها، على النحو كش  عن وجود س  فئات من التهديدات ينبغي حشد اجلهود الدولية ملواج

 التايل :
التهديدات االقتصادية، الصراع بني الدول، الصراعات الداخلية، مبا فيها احلروب األهلية، اإلابدة -

اجلماعية واألعمال الوحشية األخرى املرتكبة على نطاق واسع، األسلحة النووية واإلشعاعية 
 والكيميائية والبيولوجية، اجلرمية املنظمة عرب الو نية.

كما شهد عقد التسعينات من القرن العشرين نشا ا غري مالوف، بعد زوال حقبة القطبني  
، وقد بلم عدد حاالت فرض 20وهيمنة القطبية األحادية اليت تقودها الوالايت املتحدة األمريكية

حاالت، وقد كان  العقوابت االقتصادية املفروضة  10بدود  2005وحىت  1990اجلزاءات منذ 
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اق  وال العقد املاضي األ ل واألشد  تطبيقا من أي نظام عقوابت يف إ ار منظمة األمم على العر 
 املتحدة.
فعلى إثر الغزو الذي قام  به القوات التابعة للدولة العراقية لدولة الكوي  واحتالل أراضيها  

يف  الصادر 660، تدخل جملس األمن مدينا الغزو مبوجب قراره رقم 02/08/1990ابلكامل يف 
، معتربا إايه عدوا  مسلحا على دولة عضو يف منظمة األمم املتحدة، كما اعتربه 02/08/1990

خرقا لنصوص امليثاق،واديدا للسالم واألمن الدوليني، األمر الذي يتوجب معه اختاذ كافة اإلجراءات 
، قرر جملس األمن (. وبعد أربعة أايم من صدور القرار السابق39املنصوص عليها يف امليثاق  املادة

من جديد ومبوجب الفصل السابع فرض عقوابت شاملة ضد العراق إلجباره على االنسحاب من 
الصادر يف  661الكوي ، وعدم االعرتاف أبي نظام يقيمه العراق فربي الكوي ، إبصداره القرار رقم 

كون من  يع .ولضمان فعالية هذه العقوابت قرر اجمللس إنشاء جلنة اتبعة له تت06-08-1990
21أعضائه تتمثل يف جلنة العقوابت.

 

شرعية على املدى القصري من أجل  661بدت العقوابت الشاملة املفروضة ابلقرار رقم  
الضغط على العراق لالنسحاب، إال أنه أدى دورا يف تصعيد األجواء العسكرية والسياسية يف املنطقة 

ي  إىل سلسلة من التدابري املتعلقة بنزع أسلحة وحتول  أهدافه من موضوع انسحاب العراق من الكو 
الدمار الشامل، وما ترتب عليها من إصدار العديد من القرارات الدولية، بيث استمرت اجلزاءات 

 حىت االحتالل األمريكي للعراق.
أدرل األمني العام لومم املتحدة بطرس بطرس غايل الشكول املتصاعدة حول مدى قانونية  

تثري هذه العقوابت التساكل ل  مايلي: 1995قوابت الشاملة عندما كتب عنها يف عام وأخالقية الع
األخالقي حول إذا ما كان  املعا ة املوجهة على الفئات يف البلد املستهدف هي وسيلة شرعية 

وقد  رح  22ملمارسة الضغط على القادة السياسيني الذين ال تدل تصرفاام على اثرهم ابألزمة.ب
كالت حول مكانة هذه اجلزاءات يف املنظومة القانونية الدولية  فهل كان  فعاالة   وما مدى عدة تسا

شرعية القرارات الصادرة  لفرض هذه اجلزاءات   ولإلجابة على هذه األسئربلة جيب تشخيص اجلوانب 
 القانونية اليت تتسم هبا هذه اجلزاءات املفروضة على العراق مبربا يلي :

بفرض احلظر على العراق من جانب واحد خارج إ ار منظمة األمم صدور قرارات  -1
 نذكر منها: املتحدة:

* أصدر الرئيس األمريكي جورج بوش أمرين تنفيذيني على الساعة الثامنة صباحا بتوقي  واشنطن   
بعدة ساعات، وقبل صدور القرار  660/1990، أي قبل صدورالقرار 1990/ 08/ 02يف 

 م:أبربعة أاي 661/1990

، يفرض حظر التجارة Exec Order 12,722,55 Fed Reg(1990)األمر األول:  -
 على العراق.
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،يقضي  1990Exec Order 12,723,55 Fed Reg.31805)(األمر الثاين:  -
 بتجميد األصول املالية العائدة للعراق أو الكوي .

بتجميد األصول  1990س / أغسط04، 02* صدرت تعليمات قانونية عن اإلدارة املالية بتاريس 
 املالية  العراقية.

يقضي بتجميد األصول املالية        02/08/1990يف  681-90* أصدرت فرنسا مرسوم  مل الرقم 
 العراقية وتعليق العالقات املالية مع العراق.

، يقضي بفرض احلظر 04/08/1990* أصدرت اجملموعة االقتصادية األوربية بيان روما بتاريس 
 اردات البرتول من العراق والكوي  وعميد األرصدة العراقية.على و 

:هذا القرار مت  صياغته من الوالايت املتحدة األمريكية 661/1990الصياغة األمريكية للقرار  -2
بصورة مطابقة لإلجراءات األمريكية اليت اختذت ضد العراق، كما فرض  الوالايت املتحدة آلية 

ملتحدة سابقا مبا فيها استخدام القوة العسكرية. وسيظهر ذلك مبزيد من متابعة م تشهدها األمم ا
 وآلية تفسريه.  661الوضوح عند بث اإلشكاليات القانونية اليت أاراا صياغة القرار 

من ميثاق األمم املتحدة:من املعلوم أن  41من دون املادة  51إىل املادة  661استناد القرار -3
من امليثاق، كما ورد سابقا، وإذا كان  41جلزاءات ضد الدول هو نص املادة السند التشريعي لفرض ا

أشار يف الفقرة األخرية من الديباجة إىل تصرف جملس األمن وفقا للفصل السابع، إال أن  661القرار 
، إذ 41بدال من  51ما يلف  النظر يف هذا القرار هو اإلشارة الواضحة يف الفقرة ذااا إىل املادة 

فيها: ب وإذ يؤكربد احلق الطبيعي يف الدفاع عن النفس فرداي أو  اعيا ردا على اهلجوم املسلح  جاء
 من امليثاقب. 51الذي قام به العراق ضد الكوي ، وفقا للمادة 

واجلدير ابلذكر أن هذه املادة تشكل السند القانوين الستخدام القوة من دولة أو جمموعة  
املادة يف  حربق الطبيعي للدول يف الدفاع نفسهام وابلتايل فان إيراد هذهدول ضد دولة أخرى ممارسة لل

قرار خرباص بفرض اجلزاءات يعب أن نيربة واضعي القرار هي اعتبار اجلزاءات ضمن سياق استخدام 
 23القوة واحلرب ضد العراق.

اء جلنة ، بدأت إبنش661/1990اعتمد جملس األمن سلسلة من اإلليات ملتابعة تنفيذ القرار  -4
(، واستخدام القوة العسكرية 665/1990اجلزاءات، وانته  بفرض حصار بري وجوي  القرار

 (.1990/ 670 القرار 
اإلذن للدول املتعاونة مع حكومة الكوي  أن تستخدم الذي أعطى  678/1990 مالقرار رق -5

لعسكري دون قيد أو شرط، مما  يع الوسائل الالزمة لدعم وتنفيذ القرارات السابقة، مبا فيها التدخل ا
يعد خروجا على الشرعية الدولية، فقد اشرتط الفصل السابع من امليثاق أن تعمل القوة العسكرية 

 حت  قيادة جلنة األركان العامة وابلتوافق العام لوعضاء اخلمسة الدائمني. 
ألراضي الكويتية، مع استمرار العقوابت املطبقة على العراق حىت بعد انسحاب قواته من داخل ا -6
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 24استمرار استهداف القوات العسكرية العراقية املنسحبة حىت وهي داخل األراضي العراقية.
أصدر جملس األمن العديد من القرارات اليت تل  انسحابه من الكوي ، واليت امر بتدمري  يع  -7

دم امتالل العراق من ما متلك من ترسانة مسلحة واخلضوع للتفتيش من  رف جلان دولية لضمان ع
أسلحة دمار شامل، كذلك احلال ابلنسبة للجزاءات اليت استمر فرضها على العراق وم تتوق  إال بعد 

 2003.25/ ماي 22يف  1483االحتالل األمريكي للعراق بصدور قرار جملس األمن 
اق، جدال واسعا، لقد أنتج  سياسة جملس األمن أثناء إدارته لنظام اجلزاءات املفروضة على العر  -8

فسرعة القرارات وكثراا خالل مدة قصرية ابلقياس مع  بيعة اإلجراءات املتبعة، أار التشكيك يف 
قرارا خالل الفرتة  53( قرارا خالل أربعة أشهر، و12مصداقية اجلزاءات، حيث صدر حوايل  

مة بني البلدين   هذا ما يوضحه الشكل أد ه( ، خصوصا وأن األز  2000-1990املمتدة بني : 
 26حتتاج إىل جهد دبلوماسي وحوار جاد، يعطي الطرفني جماال ملعاجلة األزمة.

 
 ربتعربلقربة ابلعربراق بسب السنوات.عدد قرارات جمربلربس األمربن امل:  01الشكل رقم 

 م ى االلتزام ابحل ود الت تفرضها قواع  القانون ال ويل اطإنساين: -2
ومم املتحدة بتطبيق اجلزاءات الشاملة على العراق منذ السادس استمر جملس األمن التابع ل

، وما يزال اجملتمع الدويل يعترب هذه العقوابت صارمة وغري شرعية، نتيجة 1990عام أغسطس من 
والدواء فقط بل  27وال يتوق  األمر عند إاتحة الغذاءاإلار اخلطرية النا ة على السكان املدنيني، 

ا، وإفقار املوا نني املدنيني العراقيني، وتدمري البنية التحتية للدولة: املباين، تعطيل االقتصاد كلي
 28متديدات الكهرابء، املياه ،، مصانع...اخل وهذا ما يعد خرقا ألحكام القانون الدويل اإلنساين.

وقد أفرز هذا الوضع الالإنساين جمموعة من اإلشكاليات القانونية حول اعتبار اجلزاءات  
من أشكال احلرب، وإخضاعها لقواعد القانون الدويل اإلنساين املتعلقة بماية املدنيني من آار شكال 

العمليات العسكرية، واملتمثلة يف حظر عويع السكان املدنيني، احلق يف املساعدة اإلنسانية، إمدادات 
من  14، املادة 1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  54/01املادة  اإلغاثة لوراضي املتلة

 .1949من اتفاقية جني  الرابعة لعام  55-23، املادة 1977الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  
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وصدرت العديد من الدراسات الفقهية القانونية الدولية حول هذه املسالة، كما قام  أجهزة  
بطرس ام السابق لومم املتحدة األمم املتحدة بطرح املوضوع من الزاوية اليت يهتم هبا، بدءا ابألمني الع

بطرس غايل، الذي أدرل الشكول املتصاعدة حول مدى قانونية وأخالقية حول إذا ما كان  املعا ة 
املوجهة على الفئات يف البلد املستهدف هي وسيلة شرعية ملمارسة الضغط على القادة السياسيني 

 29الذين ال تدل تصرفاام على اثرهم ابألزمة.

ل هذا املوضوع ضمن ملحق اخلطة من أجل السالم الصادر بتاريس وقد تناو  
، وما ترتب عليها من صدور قواعد توجيهية للجزاءات، وقد تضمن هذا امللحق  05/01/1995

 -66عدة فصول ومن بينها الفصل  ه( عن اجلزاءات وما ينطوي على عشر فقرات من   الفقرة 
عيفة على السكان املدنيني واملسالة األخالقية اليت ( تناول  أثر اجلزاءات على الفئات الض76

 30من امليثاق.  50تطرحها هذه اإلار، إضافة إىل اثر الدول الثالثة مبوجب املادة 

 :: مب ى إمبكانية حتقيبق اوأهب افاثلثا
يتوق  أساسا على ما إذا حقق   -حالة العراق كنموذج –إن تقييم مدى فعالية اجلزاءات الدولية 

اجلزاءات أهدافها، ابلنظر إىل نتائج هذه األخرية وانعكاسااا على : السالم واألمن الدوليني،  هذه
والذي فرض  من أجله، وعلى حقوق وأمن اإلنسان، هذا من جهة. ومن جهة انية هل حقق  
هذه اجلزاءات ضمن النطاق املكاين والشخصي الذي فرض  فيه، ومبعىن آخر هل حقق  هذه 

 بدأ شخصية العقوبة أم كان  هلا انعكاسات على الدولة غري املستهدفة هبذه اجلزاءات اجلزاءات م

انعكاسات هذه التدابري على الدولة غري املستهدفة هبذه اجلزاءات :كان  احلالة العراقية أبرز -1
ق احلاالت اليت  رح  فيها انعكاسات اجلزاءات الدولية الشاملة املفروضة عليها، خاصة فيما يتعل

(، حيث أن هذه اجلزاءات  ل  يف مرحلتها األوىل كل من العراق والكوي  على حد 50ابملادة  
درت خسائر مصر نصيبا من هذه اخلسائر. وقد ق سواء، وكان لكل من األردن ومصر وتركيا وسوراي

يا ، أما ترك1991و 1990( بليون دوالر بني عامي 5,4نتيجة توق  عاراا مع العراق مبا قيمته  
من اعتمادها النفطي كان على  %60فكان  معظم خسائرها  عة عن توق  عقود النفط، إذ أن 
، وفقا للمؤسسة العربية لضمان 1990العراق، أما األردن فقد توزع  خسائر اقتصادها يف عام 

من صادرات  %50االستثمار على النحو التايل: فقدان األسواق العراقية اليت مثل  ما يزيد على 
 31مليون دوالر. 310األردن، خسائر القروض األردنية للعراق واليت قدرت بقيمة 

كما  ال  اإلار السلبية للجزاءات على العراق قطاعات متعددة من االقتصاد لدولة سوراي، منها     
:خسائر اجلالية السورية يف الكوي ، اخلسائر اليت نشات داخل سورية، كتلك اليت  ال  خزينة 

منشآت وأفراد عاملني داخل سورية، واخنفاض قيمة حتويالت السوريني من اخلارج، وخسائر الدولة و 
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ويشار يف هذا السياق إىل تشابك اإلار النا ة عن الغزو العراقي 32متعلقة بعوائد مرور النفط العراقي.
ول  جلنة للكوي ، مع اإلار النا ة عن العقوابت اليت فرضها جملس األمن إثر هذا الغزو، حيث ت

تنظيم  S/RES/692-1991التعويضات التابعة لومم املتحدة اليت أنشات مبوجب القرار 
املطالبات الدولية ابلتعوي  عن األضرار النا ة عن الغزو العراقي للكوي ، وكان القرار 

S/RES/674  33.قد ذكار العراق بضرورة حتمله املسؤولية الدولية النا ة عن احتالله لدولة الكوي 

لقد حتول جملس األمن وعلى مدى أزيد انعكاسات هذه الت ابري عدلى الّسدلم واوأمن ال وليني: -2
عاما إىل منرب لتحقيق السياسات واملصاحل الضيقة للدول األعضاء على حساب مباد   12من 

روضة أن اجلزاءات ال ولية الشامدلة املفوأهداف ميثاق األمم املتحدة، فقد بيان  لنا هذه التجربة 
واملفروض أن هذه عدلى العراق انتهكت الشرعية ال ولية وعرضت الّسدلم واوأمن ال وليني لدلخطر،

اجلزاءات قد فرض  حت  غطائه، هذا ما يعد انتهاكا للعديد من املباد  واألهداف اليت أنشي امليثاق 
يف العالقات حترم استعمال القوة  من امليثاق اليت 02/04وبشكل أساسي: املادة  لتحقيقها، منها
، اليت أكدت قيام اهليئة على مبدأ املساواة يف السيادة بني  يع أعضائها،  02/01الدولية، واملادة 

كما شكل  هذه التدابري خرقا صر ا ألحكام عدد كبري من قرارات األمم املتحدة، منها على سبيل 
 املثال ال احلصر:

، والذي نص على ما يلي : ب ليس ألي 1948ميثاق حقوق الدول وواجبااا االقتصادية لعام  -
سياسية أومن أي نوع آخر للضغط  أن تشجع على استخدام تدابري اقتصادية أو دولة أن تستخدم أو

 على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية هلا يف ممارسة حقوقها السيادية.ب

 51/22، والقرار 1998تشرين األول / أكتوبر  26املؤر  يف  53/10قرار اجلمعية العامة  -
اللذان أكدا حق الدول غري قابل للتصرف يف التنمية  1996تشرين الثاين/ نوفمرب  27املؤر  يف 

اللجوء إىل مثل  كما أناالقتصادية واالجتماعية واختيار نظامها السياسي واالقتصادي واالجتماعي،  
العن  بعيدا عن روح التعاون هذه اجلزاءات يؤدي إىل غرس الشعور ابلكراهية لدى الشعوب ويغذي 

 من امليثاق. 03-01/02والتسامح اليت ترجى األمم املتحدة إىل حتقيقها املادة 

إىل تصعيد األجواء العسكرية يف املنطقة، وحتول   661أدت قرارات جملس األمن خاصة القرار 
نزع أسلحة الدمار أهدافه من موضوع انسحاب العراق من الكوي  إىل سلسلة من التدابري املتعلقة ب

الشامل، وما ترتب عليها من تعقيدات، بيث استمرت اجلزاءات حىت االحتالل األمريكي للعراق عام 
وقد كان  أحد أكثر احلروب إارة يف العصر احلديث، من حيث مدى هز مصداقية القياربم  ،2003

 صدد  من حيث :الشرعية، ومدى تعزيزها بشن هذه احلرب. وقد  رح  عدة حتدايت يف هذا ال
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 إقرار القوة العظمى الوحيدة يف العام بشن حرب يف العراق من دون تفوي  من جملس األمن  -1

الوسيلة األوع و إذا كان استخدام القوة  ة دماركما أن التعليل العلب للحرب بوجود أسلح  -2
سيطرح سابقة أو مبدأ للتعامل مع ذلك التهديد املتمل خاصة يف ظل اكيد بعدم وجودها، هذا ما 
 الستعمال القوة يف العالقات الدولية، مما يشكل اديدا للسلم واألمن الدوليني. 

على العراق جلوء اإلالف من السكان  إضافة إىل ذلك فقد وم  عن فرض هذه اجلزاءات
مما يشكل وأسرعها يف التاريس احلديث،  العراقيني إىل تركيا وإيران...اخل وكان  أوسع حركات لالجئني

اديدا حقيقيا للسلم واألمن يف املنطقة، وعلى االستقرار السياسي واالجتماعي للدول اليت استضاف  
، وصل 2011لعام  وحسب إحصائيات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيهؤالء النازحني، 

34الجئا والذين  تاجون إىل املالذ اإلمن . 489,33العراقيني إىل  عدد الالجئني
 

لقد قدم  عربة اجلزاءات الشاملة انعكاسات الت ابري املتخذة عدلى حقوق وأمن اطإنسان: -3
صورة تفصيلية عن اإلار الكارثية والالإنسانية إىل حد اعتبارها جرمية إابدة، ما املفروضة على العراق 

لة، واملعرتف هبا أدى إىل التاثري على متتع الفرد العراقي مبجموعة كبرية من حقوقه كمنظومة متكام
دوليا   احلق يف احلياة، احلق يف الصحة، احلق يف العيش الكر ، احلق يف العمل...(واإلخالل بتحقيق 
األمن اإلنساين،وقد وصف  تقارير دولية حجم املعا ة والكارثة اإلنسانية اليت حلق  ابلعراق حكومة 

 لعراق:   وشعبا، فقد كان  نتائج اجلزاءات الشاملة املطبقة على ا
 35مليون موا ن عراقي وتدمري البنية األساسية لالقتصاد واحلياة يف العراق، 5،1 وفاة أكثر من -

ومن ذلك االخنفاض الكبري يف الناتج امللي اإل ايل واخنفاض دخل الفرد، والزايدة احلادة يف معدالت 
كل األساسية وبصفة خاصة يف الوفيات وابلذات بني األمهات واأل فال، والتدهور اهلائل يف اهليا 

إمدادات املياه وشبكات الصرف الصحي، والكهرابء واملراكز الصحية، واإلفقار الثقايف والعلمية، 
 36ومتزق النسيج االجتماعي الناجم عن ذلك.

تسريح ما يقارب ثلثي القوى العاملة نتيجة توق  املشاريع يف القطاعات احلكومية، مما سجل  -
سب البطالة، ما ساهم يف متزق احلياة العائلية والتفكك االجتماعي: العن  وجنوح زايدة كبرية يف ن

 األحداث، السرقة، االنتحار...اخل
م يتوق  األمر على هذا، فقد اثر احلصار على كل ماله عالقة ابلثقافة والفن بسبب تدمري وتعطيل -

قدمية للقص  اجلوي، واليت متثل اإلنتاج يف هذه اجملاالت، كما تعرض  مواقع العراق األثرية ال
قطعة أثرية وحوايل ألفي لطو ة مثينة( كما  8500متح  وفقدت  08حضارته العريقة :   دمرت 

 37وقع  سرقات يف كثري من املواقع األثرية   أورول، نفر، تل آم العقارب، تل جوخة...(
ة آبار اجلزاءات جلان حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصص وقد اهتم  

، كاحلق يف ( SurvivalRights )على التمتع بقوق اإلنسان وخاصة حقوق الدميومة والبقاء
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 احلياة والغذاء والصحة، وصدرت عن هذه اللجان وائق ودراسات مهمة ميكن عرض البع  منها: 

 28/08/1997اتريس  35/ 1998قرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان رقم  -
 الذي  دد املعايري املوضوعية لتقييم اجلزاءات مبنظور حقوق اإلنسان .

دراسة معدة من  رف السيدة كلري ابيل عضو اللجنة الفرعية حلقوق اإلنسان، وقد ورد يف الفقرة  -
: بإن فرض احلراسة على املورد الطبيعي الرئيسي للعراق ... ختال  حق الشعب العراق يف التمتع  13

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية  01/02خيال  املادة  ثرواته الطبيعية، كمابرية 
 38واالجتماعية والثقافية.ب

قدم  جلنة األمم املتحدة للحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية برائسة القانوين األسرتايل  -
يقه العقوابت ابلتزامه ومسؤولياته فيليب ألستون تقريرا يعرب عن مدى تقصري جملس األمن خالل تطب

ب...غالبا ما تسبب فوضى يف حلماية احلقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وقد ذكر التقرير أنه
توزيع الغذاء واألدوية واملواد الصحية، وتعرض نوعيات الغذاء ومياه الشرب النظيفة للخطر، وتؤثر 

 39ق العمل ب.بدة على الصحة ونظام الدراسة، وتقوض حقو 
 قش  اللجنة املعنية بقوق اإلنسان املدنية والسياسية يف دوراا احلادية والستني التقرير الدوري  -

الرابع للعراق، وضعية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية، ووصفتها ابملزرية نتيجة تدمري البىن التحتية 
 للعراق.

الصادرة CRC/C.94، الوثيقة رقم 1998 مجلنة حقوق الطفل يف دوراا التاسعة عشر لعا -
أصدرت جمموعة من التوصيات واالستنتاجات، حيث جاء يف ، حيث 26/10/1998بتاريس 
... أن اجلزاءات املفروضة على العراق من قبل جملس األمن أدت إىل آار سيئة على (: ب 05الفقرة  

الكامل لسكان الدولة الطرف وخاصة  االقتصاد ولتل  جوانب احلياة اليومية، مما  ول دون التمتع
 .باحلياة مبوجب اتفاقية حقوق الطفلاأل فال بقوقهم: الصحة والتعليم، 

عمق الكارثة  1999وقد أوضح  منظمة اليونيسي  يف تقريرها املؤر  يف آب/ أغسطس  
 05اليت مير هبا شعب العراق. حيث ذكر التقرير أن نص  مليون  فل عراقي تقل أعمارهم عن 

سنوات كان ميكن عنب موام لو م يفرض احلصار على العراق. وأشار التقرير أن نسبة الوفيات 
لو فال واألمهات يف العراق زادت مبعدالت مضاعفة عن معدالت الوفيات السابقة على فرض 

العام العقوابت. وقد أعترب التقرير أن معدالت الوفيات يف العراق تعد اليوم بني أعلى املعدالت يف 
وأن  يع األسباب الكامنة وراء ذلك، حسبما وصفها التقرير، تعود إىل نظام اجلزاءات املطبق على 

 40العراق.

 سياسيا العراق احتواء على القائمة سياستها غريت قد األمريكية املتحدة الوالايت أن ابلذكر واجلدير
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 الشامل،و رح  واحلصار زاءاتاجل نظام تطبيق من عاما عشر اثب مرور واقتصاداي،بعد وعسكراي
 الدوليني،وقد واألمن لماللسا  اديد هبوصف املسلحة ابلقوة العراقي السياسي النظام إبزاحة مبادراا
 أعادت قد ديسمرب 11أحداث أنا ذلك،السيم لتحقيق ائيقالو  املنفرد العسكري العمل اختارت
الوالايت املتحدة  ،تعانيه خطري أمب خلل عن كشف  األهنا  األمريكية، اخلارجية السياسة تعري 

 اإلنساين األمن حساب على املطلق القومي أمنها لتحقيق مبادرة أكثر جعلها وهوما األمريكية،
األوسع نطاقا، إذ فتح  اجملال لتقييد احلرايت وحقوق اإلنسان ابسم األمن يف مالحقتها لإلرهاب، 

 لذي انتشر يف التسعينات إىل أمن دولة.مما أدى اختزال املفهوم باألمن اإلنساينب،  وا

كما وضع  العديد من القوانني اليت اداد احلرايت و،اصة ضد األجانب، حيث  قش 
مشروع قانون بريطاين ب احلق يف احتجازهم و ترحيلهمب مبجرد الشبهات دون الرجوع إىل قرار قضائي 

رة  اليب اللجوء، مما يعطل منظومة صادر عن  كمة لتصة، كما د اعتماد سياسة مشددة إزاء هج
حالة اعتداء ضد العرب يف الوالايت املتحدة  540حقوق اإلنسان الدولية، كما د تسجيل 

واألمر ينطبق حىت يف الدول اليت د ربطها ابلقانون الدويل   2001سبتمرب  11األمريكية منذ 
اللجوء واهلجرة غري األوربية يف  اإلنساين و حقوق اإلنسان، ففي سويسرا د التشديد على قوانني

، كما د إنشاء دوائر و مكاتب حتقيق جديدة مع املزيد من اإلجراءات املاسة بقوق 2006سبتمرب 
. فاين اخلط الفاصل بني املتطلبات األمنية املشروعة وحقوق الفرد وأمنه ، والذي أظهر 41اإلنسان

ولية، ود التضحية ابحلرايت واحلقوق األساسية بوضوح انتهال وآتكل مبدأ الشرعية يف العالقات الد
على مذبح األمن والسالم الدوليني!!!

42
 

 :الشامدلة  ضرورة أنسنة وخدلقنة اجلزاءات ال ولية اثلثا :نو

دولة   -شأكالأ تدارل ما وم وينجم عن اجلزاءات الدولية الشاملة من انعكاسات سلبية 
حت  اجملهر  إذ وضع  هذه اجلزاءات–زاءات الدولية عن الدول اليت فرض  عليها اجل جالعراق منوذ 

دليال واضحا على أهنا انتهاكا صر ا ملباد  امليثاق  واليت أعط  ،اإلنسان وأمن من منظور حقوق
 وقرارات األمم املتحدة، واالتفاقيات الدولية املتعلقة بقوق اإلنسان .

ل فرتة التسعينات، قد اقرتن ابعرتاف إن االستخدام املكث  واملتزايد للجزاءات الدولية خال 
متزايد حول املعضالت األخالقية اليت تثريها مثل هذه التدابري، مما أار شكوكا جدية حول فعاليتها 

وسواء أكان استخدام هذه اجلزاءات كوسيلة لإلكراه 43وشداا، خاصة إذا استهدف  املدنيني األبرايء.
ا تشكل السياسي أواالقتصادي يتم بصورة فردية أ و حت  غطاء املنظمات الدولية واإلقليمية، فاهنا

اديدا حقيقيا لومن والسالم الدوليني وانتهاكا حلقوق اإلنسان واألمن اإلنساين، وخرقا ملباد  القانون 
44الدويل اإلنساين.
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اق بقوله وقد عربا األمني العام عن لاوفه يف بيانه املقدم إىل جملس األمن مبناسبة العقوابت على العر 
لشعب اأن: ب الوضع اإلنساين يف العراق يشكل معضلة أخالقية... وحنن نتهم ابلتسبب يف معا ة 

أبكمله...من هو املسؤول عن هذا الوضع يف العراق، الرئيس العراقي صدام حسني أو األمم املتحدة 
 45ب.

النظر يف اإلار وخلص  اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، عند  
السلبية للجزاءات، إىل وجوب مراعاة حقوق اإلنسان بشكل كامل عند تصميم نظام مناسب 
للجزاءات، وضرورة الرصد الفعال خالل كامل فرتة سراين العقوابت، والتربزام الكيان اخلارجي الذي 

 يفرض العقربوابت ابختاذ خطوات مبفرده 
، والسيما على الصعيدين االقتصادي والتقب من أجل أو عن  ريق املساعدة والتعاون الدوليني

 46االستجابة ألي معا ة غري متناسبة تتعرض هلا الفئات الضعيفة داخل البلد املستهدف.

كل هذه املعطيات شكل  أحد  اور إصالح األمم املتحدة، وانطلق  العديد من 
احرتامها، وضوابط أكثر إنسانية  بجاملقرتحات اليت تسعى إلعادة النظر يف القيام واملعايري الوا

، ولعل من أبرزها:  فكرة 47وأخالقية قبل تطبيق أي نظام للجزاءات للحد من اإلار السلبية هلا
واإلعفاءات اإلنسانية  (،Humanitarian Exceptionsاالستثناءات اإلنسانية  

 Humanitarian Exemptions ) ، لية الذكية.فكرة احلرب العادلة، فكرة اجلزاءات الدو 

تبقى قاصرة  اإلنسانية واإلعفاءات فكرة االستثناءات وقد رأى الكثري من القانونيني على أن 
على القضاء على أي خلل متاصل يف نظام اجلزاءات الشاملة بد ذاته، لذلك دع  الضرورة 

باره نظام قائم ( ابعتاجلزاءات ال ولية الذكية ) املسته فةاإلنسانية واألخالقية حتمية  رح مفهوم 
بذاامن منظور األمن اإلنساين، هذا األخري قائم على مبدأ الشمولية للبحث عن األسباب اجلذرية 

فما مفهوم 48ملصادر إنعدام األمن، واإلستباقية يف معاجلتها، مع حتديد أهداف بعيدة املدى.
 اجلزاءات ال ولية الذكية ؟

جزاءات الدولية الشاملة هو جديد نسبيا، إن مفهوم اجلزاءات الدولية الذكية كبديل لل 
فاالهتمام ابجلانب اإلنساين حلماية املدنيني متاصل يف املفهوم، من خالل التاثري على النخب، مع 

ليس اهل ف فمن األسلحة الذكية إىل اجلزاءات الذكية   49التخفي  من و اة اجلزاءات على املدنيني.
امل نيني أو اطإضرار هبم، وإنا ال قة يف التس ي  عدلى من اوأسدلحة الذكية احليدلولة دون إرابة 

(، وهنا جاءت استعارة اجلزاءات الذكية من األهداف  اهل ف الذي ح دته اطإستاتيجية العسكرية
 نفسها اليت استهدفتها األسلحة الذكية، أي تصويب األهداف بدقة من دون اثر أشخاص أو

ورها : عميد أصول األموال اخلاصة ابحلكومة ومن صأهداف ليس  مقصودة ابجلزاءات أصال.
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 وأبعضاء النظام احلاكم ، تطبيق حظر عاري على األسلحة والسلع الكمالية غالية الثمن، منع السفر
وتقليص  ديبلوماسيةالفرض العزلة إىل اخلارج ، واحلرمان من الفرص التعليمية ألعضاء النظام وأسرهم،

50الدور التمثيلي للدولة .
 

يف ختطي سلبيات النظام اجملتمع الدويل الكثري من اإلمال على فكرة اجلزاءات الدولية الذكية، عقد 
السابق للجزاءات، األمر الذي أدى إىل ظهور العديد من املبادرات الدولية اليت تناول  هذه الفكرة 

ت بد ذااا أو من زوااي لتلفة، وألق  الضوء على نواح متعددة سواء من حيث عملية اختاذ القرارا
 51:امن حيث تنفيذها، أ ه

و جاءت مببادرة احلكومة السويدية استجابة  : ( Interlaken Process) عمدلية إنتالكبن-
لنداء األمني العام كويف عنان، وتعد أول املبادرات اليت بذل  لتطوير هنج اجلزاءات املستهدفة، وذلك 

ن األمم املتحدة، وبع  املنظمات الدولية األخرى هبدف زايدة فعاليتها، وشهدت مشاركة خرباء م
هبدف مناقشة التحدايت اليت تواجه  وممثلني عن قطاعات حكومية وغري حكومية وأكادمييني

، وركز على متطلبات 1998العقوابت الدولية وتضمن  عقد مؤمترين، عقد األول يف آذار من عام 
شكل واضح. أما املؤمتر الثاين فقد عقد يف آذار من الفنية لفرض العقوابت، السايما حتديد أهدافها ب

وركز على مسالة تنفيذ العقوابت املالية ذات األهداف املوجهة على الصعيد الو ب،  1999عام 
حيث أدى افتقار بع  الدول إىل النصوص التشريعية الو نية املناسبة أو اإلختالف يف آليات التنفيذ 

 و األمر الذي قد يؤثر على فعالية العقوابت أو يفرغها من مضموهنا.إىل ثغرات يف عملية التنفيذ، وه

انطلق  هذه املبادرة الدولية عام : ) (Bonn-Berlin Processبرلني  -عمدلية بون-
 Bonn International )برعاية احلكومة األملانية واألمانة العامة لومم املتحدة و 1999

Center for Conversion )  يل للتغيري يف أملاين، وتناول  ثالثة  اور من مركز بون الدو
العقوابت الذكية متثل  يف تلك العقوابت ذات الصلة مبنع السفر والقيود على حركة املالحة اجلوية 
وحظر السالح، وانعقد يف إ ارها العديد من احللقات الدراسية وورشات العمل، واليت ضم  عددا 

 كومية ومن األوساط األكادميية.من اخلرباء من قطاعات حكومية وغري ح
أ لق  احلكومة السويدية هذه املبادرة :  (Stockholm Process )عمدلية استوكهولبم-

ابلتعاون مع األمانة العامة لومم املتحدة وقسم أباث السالم والنزاعات يف جامعة  2002عام 
العقوابت الذكية، حيث رأت السويدية، وتناول  هذه املبادرة مسالة تنفيذ  ( Uppsala )أوبساال 

أن ذلك يتطلب العمل على املستوايت كافة، مبا يف ذلك جملس األمن وجلان العقوابت التابعة له 
 52والدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة وهيئات القطاع اخلاص.

الدولية الذكية، من خالل تطبيق أقصى  وتواصل  اجلهود الدولية من أجل تعزيز فاعلية نظام اجلزاءات
قدر من الضغط على اجلهات الفاعلة حت   ائلة املسؤولية، مع التقليل من اإلار اجلانبية على 
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فهل كان  اجلزاءات املستهدفة  الذكية( خطوة جادة لتجاوز املخا ر املدنيني والدول غري املستهدفة. 
   الكامنة الستخدام األمم ملثل هذه التدابري

 خباتبمة: 
من خالل ما تقدم يتضح أن نظام اجلزاءات الدولية الشاملة، ومن خالل املمارسة العملية هلا 

والك لقصورها عدلى ع ة عوامل منها سياسية واقتصادية  على دولة  العراق، قد أثبت  فشلها،
لشكول حول جدوى نظرا للتقارير احلقيقية عن املعا ة اإلنسانية يف العراق ولتزايد اوإجرائية. و

العقوابت املفروضة وخلفيتها الشرعية يف ظل الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين 
فال اإل ار النظري والشرعي  بق، وال املنطق العقايب عاأ، إذ وصف  تقارير دولية رمسية الدويل،

 قوقية لإلنسان.اإلار الكارثية هلذه اجلزاءات، واليت عطل  املنظومة األمنية واحل
إن فرض اجلزاءات الدولية على العراق خالل فرتة التسعينات، قد اقرتن ابعرتاف متزايد حول  

املعضالت األخالقية اليت تثريها مثل هذه التدابري، مما أار شكوكا جدية حول فعاليتها وشداا، 
ت كوسيلة لإلكراه السياسي خاصة إذا استهدف  املدنيني األبرايء. وسواء أكان استخدام هذه اجلزاءا

ا تشكل اديدا  أو االقتصادي يتم بصورة فردية أو حت  غطاء املنظمات الدولية واإلقليمية، فاهنا
حقيقيا لومن والسالم الدوليني وانتهاكا حلقوق اإلنسان واألمن اإلنساين، وخرقا ملباد  القانون الدويل 

 53اإلنساين.

هي حقوق مقداسة ال جيب حتويلها من بع  القوى  إن مصائر الشعوب وحقوقها اإلنسانية 
العاملية إىل أداة ملمارسة االبتزاز السياسي والقهر االقتصادي، ألن السماح ابستمرار هذه السياسات 
يعب هدم الركائز األساسية اليت تقوم عليها العالقات الدولية املعاصرة والسيما مقاصد األمم املتحدة 

 54ىل من امليثاق.الواردة يف املادة األو 

، من خالل  فكرة وقد عقد اجملتمع الدويل العزم على ختطي اإلار السلبية للجزاءات الشاملة 
فهل كانت اجلزاءات الدولية الذكية، واليت حاول  إثبات فعاليتها يف نظام اجلزاءات لومم املتحدة. 

ل الشرعية، وحتقيق مبادئ خطوة جادة لتجاوز املخاطر الكامنة الستخ ام اوأمم املتح ة لوسائ
 ميثاقها: الّسالم، اوأمن، احتام حقوق اطإنسان؟

 

 : قائمة املراجع

                                                           
 .63، اإلسكندرية، ص2009، دار اجلامعة اجلديدة، ط العقوابت االقتصادية /  ال  ي الدين:د -1

، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل العراق وتطبيقات اوأمم املتح ة لدلقانون ال ويل وحتدليدلهد/ ابسل يوس  اخلطيب : -2
 .147، ص2006
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 دراسة حتدليدلية مقارنة بني املواثيق ال ولية، نرام تسدليم اجملرمني
  التشريعات املقارنةالتشريع اجلزائري و 

 لعوارم وهيبة                                                                              
 أستااة مساع ة قسم ل أ ل ، كدلية احلقوق والعدلوم السياسية         

 جامعة حمم  البشري اطإبراهيمي ، برج بوعريريج                                                                            

 

 املدلخص
أحربربربربد الربربربربنظم املسربربربربتقرة يف  ، و هربربربربوربسليم اجملربربربربرمني مربربربربن أهربربربربم جمربربربرباالت وسربربربرببل التعربربربرباون الربربربربدويليعربربربربد نظربربربربام تربربربرب

املتتبع حلركربربة اجلرميربربة واجملربربرمني فربربوأكثرهربربا شربربيوعا يف التطبيقربربات العمليربربة،  العالقربربات الدوليربربة منربربذ زمربربن بعيربربد
ني بربربني الربربدول علربربى املسربربتوى الربربدويل يلحربربل تزايربربد االتفاقيربربات واملعاهربربدات املتعلقربربة مبوضربربوع تسربربليم اجملربربرم

لعربل السربرببب يف ذلربك يرجربع إىل  بيعربة نظربام التسربليم وأثربره املباشربر يف  خاصة بعد احلرب العامية الثانيربة،
اضربافة إىل  التزايربد امللحربوظ يف جربرائم العنرب  واجلربربرائم  حتقيربق أكربرب قربدر مربن الفاعليربة للتعرباون بربربني الربدول

ابلسلب على االقتصرباد الربو ب للعديربد مربن الربدول االرهابية، وتنوع أشكال اجلرائم االقتصادية اليت تؤثر 
 أو عه   اوالت التنمية التصاعدية.

 التعاون ال ويل، املواثيق ال ولية، نرام تسدليم اجملرمني

The summary 

    The Extraditionoffenders of the most important areas of the means of 

international cooperation, and is one of the systems established in 

international relations since a long time the most common in practical 

applications, those who are observing the movement of crime and 

criminals on the international level and to note the increasing of 

conventions and treaties on the subject of extradition between the 

States, especially after the war the second slang, perhaps Reasondue to 

the nature of the delivery system and its impact in achieving greater 

effectiveness of cooperation between states in addition to a noticeable 

increase in crimes of violence and terrorist crimes, diversification of 

forms of economic crimes that negatively affect the national economy 

of many States or pre-empt the attempts of progressive development. 

 مق مة
تغربربري مفهربربوم اجلرميربربة  مربربا نقارنربربة ابجلربربرائم اجلنائيربربة اخلطربربرية  وسربربرعااجملتمربربع الربربدويل  والربربنظم القانونيربربة امل اهربربتم

هربربربا أن تواجههربربربا أو تواجربربربه حربربربني ظهربربربرت  ائفربربربة حديثربربربة و مسربربربتحدثة مربربربن اجلربربربرائم ال تسربربربتطيع دولربربربة مبفرد
ابت التعاون الدويل ميثل إحدى الضرورات االزمة ملواجهة تلك اجلرائم وهؤالء اجملرمني علربى و ، مرتكبيها
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تكامربربل مربربع دور القربربوانني الو نيربربة، وال شربربك أن مربربن أهربربم وسربربائل التعربرباون الربربدويل فعاليربربة يف النحربربو الربربذي ي
قبربربل املربربيالد أبربربرم  1280هربربذا الصربربدد هربربو نظربربام تسربربليم اجملربربرمني، وهربربو نظربربام عربربرف منربربذ القربربدم ففربربي عربربام 

نصربرب  يف بعرب  بنودهربربا علربربى أن يتعهربد كربربل منهمربربا  اتفاقيربربةرمسربيس الثربرباين ملربربك مصربر مربربع أمربربري احليثيربني 
 االتفاقيرباتيم من يفربر إليربه مربن اجملربرمني مربن مربوا ب الربدولتني، وظربل هربذا النظربام منحصربرا يف نطرباق بتسل

 اليت كان امللول يعقدوهنا فيما بينهم.
 :   املقام سنتناول يف هذا       
 أول  بحثنظام تسليم اجملرمني يف م ماهية -
 ان. بحثضوابط نظام تسليم اجملرمني يف م -

 اوأول بحثامل

 ماهية نرام تسدليم اجملرمني

Extraditionيقصد بتسليم اجملرمني
الشخص املطلوب إىل الدولة صاحبة االختصاص  إعادةب  1

هو اجراء تطلب مبقتضاه دولة من دولة أخرى تسليم شخص موجود على اقليمها فمبحاكمته،
املطلوب تسليمه  الشخص ، و لكي يتم يشرتط أن يكون2ب لتحاكمه أو لتنفذ عقوبة  كوم هبا عليه
يف تنفيذ العقوبة يفر خارج اقليم الدولة  وقبل أن يبدأ ،ابإلدانةقد ارتكب جرمية وصدر ضده حكم 

أن يكون الشخص املطلوب أو  3اليت أصدرت احلكم،فرتسل يف  لبه لتنفيذ احلكم الصادر عليه
ارتكب فيها  تسليمه قد ارتكب جرمية وقبل أن يكتش  أو يضبط يفر خارج إقليم الدولة اليت

اجلرمية،فتقدم هذه األخرية  لب تسليم إىل الدولة اليت فر إليها من أجل  اكمته هبا وفقا لقانوهنا 
 وأمام قضائها.

إن احلكمة من اقراره تبدو يف أمرين، أوهلما، احليلولة دون  إفالت اجلناة من العقاب يف احلالة اليت 
يها اجلرمية وانيهما أن التسليم مينح الدولة اليت ارتكب  على يفرون فيها من اقليم الدولة اليت ارتكبوا ف

 اقليمها اجلرمية فرصة تطبيق قانوهنا ضد منتهك حرمة أنظمتها، ما سيؤدي إىل حتقيق فكرة العدالة.
كفاءة الربقضاء الو ب للدولة اليت وكذا   تطبيق مبدا االقليمية لىيقوم ع نهاهلدف املتوخى مإن   

على اقليمها يف حتقيق الواقعة و ع األدلة بشاهنا ومتحيص أدلة الرباءة  واالاام والذي  ارتكب  اجلرمية
ال يربضاهيه يف ذلك قضاء دولة أخرى، حىت ولو كان  هي الدولة اليت  مل الشخص املطلوب 

 .4جنسيتها
 :بحث هذا امل نتناول يف
 األول :  الطبيعة القانونية لنظام تسليم اجملرمني . طلبامل -
 الثاين : النظم املختلفة لتسليم اجملرمني . طلبامل -
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 اوأول طدلبامل
 الطبيعة القانونية

يستمد أحكامه وضوابطه إىل نوعني من املصادر القانونية، ويتاسس عليها  تسليم اجملرمني نظامإن 
 :5بنيانه القانوين بوجه عام، و ا

 مبثابة املرجع  1988فيينا لسنة  اتفاقيةتعترب إذ  املصادر األساسية ، وتشمل االتفاقيات الدولية، -

ذا حتتوي على اجراءات قانونية تتعلق هب اليت املادة السادسة منهاحتديدا  القانوين لالعتماد عليها،
، كما يعتمد النظام كذلك 7اليت سارت على نفس هنج اتفاقية فيينا اتفاقية ابلريمو كذا  و، 6النظام
 .القانون الداخلي والعرف الدويلعلى 

 املصادر االحتيا ية ، وتلجا إليها الدول كبديل عن األوىل ،تشمل مبدأ املعاملة ابملثل، وقواعد  -

 اجملامالت واألخالق الدولية والسوابق القضائية واالجتهادات الفقهية.
تقوم فلسفة التعاون الدويل على تقد  العون من جانب سلطات دولة إىل أخرى  وعلى كل،  

ع العقاب على شخص أو أشخاص مناوئني ألمنها أو نظامها القانوين ، والتعاون لتمكينها من توقي
الدويل أساسه احلسي من جانب الدولة أبن اجلرمية ليس  إخالال ابألمن الو ب والنظام العام لديها 
فحسب ، وإمنا هي خطر على سالمة اجملتمع الدويل وأمنه أيضا وإذا كنا قد سلمنا ابلطبيعة اجلنائية 

نظام تسليم اجملرمني ، وذلك ابلنظر إىل أ راف العالقة  القانونية هلذا النظام واملتمثلة يف الدولة ل
الطالبة والدولة املطلوب منها التسليم وكذلك الشخص املطلوب تسليمه، إال أن األمر يدق حول 

 الطبيعة القانونية لنظام تسليم اجملرمني.

 ولالفرع اوأ
 أعمال السيادة نرام تسدليم اجملرمني من 

ويف هذا الصدد يذهب جانب من الفقه إىل أن إجراءات تسليم اجملرمني تعترب عمال من أعمال 
السيادة الذي متارسه الدولة إبراداا املنفردة دون تدخل من جانب أية دولة من الدول األخرى أو 

لتسليم الذي يستمد املنظمات الدولية ، غري أن هذا احلق ليس على إ القه ، إذ حتكمه مصادر ا
منها أصوله ، وهلذا فغن الدولة املطلوب منها التسليم  حينما تب  يف  لب التسليم ال تراعي فقط 

السياسية اليت تتحكم يف  لب الب   االعتباراتالقواعد القانونية هلذا اإلجراء بل تضع حت  بصرها  
يت اساسا حينما يكون ام تسليم اجملرمني اغري ان الصفة السياسية اليت يصطبم هبا نظ،8يف تسليم اجملرم

نظر الطلب من اختصاص احلكومة او احد اجهزاا التنفيذية ويعترب الدليل على ان نظام تسليم 
اجملرمني يعد عمال سياسيا ان اجراءات التسليم عادة ما تتم عن  ريق الطرق الدبلوماسية يف كل 

د من اعمال السيادة هو حرية الدولة املطلوب منها الدول،  ومما يؤكد ان نظام تسليم اجملرمني يع
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التسليم يف قبول ذلك من عدمه، حيث انه يف حالة رفضها  لب التسليم فال تثريب عليها حىت ولو 
توافرت شرو ه وكان تشريعها جييز ذلك التسليم وذلك ما م تكن تلك الدولة مرتبطة مبعاهدة او 

 .9اتفاقية تلزمها تسليم اجملرمني
 ثاينرع الالف

 نرام تسدليم اجملرمني من أعمال التعاون ال ويل
يرى جانب من الفقه الدويل أن نظام تسليم اجملرمني  يعد عمال من أعمال التعاون  الدويل يف 

 تسليم متهم أو  كوم عليه إىل دولة أخرى ، إىلمضمار العدالة اجلنائية الدولية ، فعندما تعمد دولة 
العون ، وتتيح هلا تطبيق تشريعها اجلنائي  على مرتكب اجلرمية ، ومن األمور فان بذلك تقدم هلا يد 

البديهية  أن التسليم يف حد ذاته  ال يؤل  عقوة ، والدولة اليت تقوم هبذا العمل  ال متارس بذلك 
حقها يف العقاب ، حيث أن احلكم والب  يف الواقعة و الفصل يف الدعوى  موضع  لب التسليم يتم 

قيق الشامل  يف اجلرمية، والذي يستكمل أسباب صحته، وتتجلى فيه احلقيقة  كاملة وواضحة  ابلتح
اجلرائم املنظمة   ارتكابإذا د يف املكان الذي وقع  فيه اجلرمية، وال شك أن  التطور اهلائل يف 

مة  واألمن تسليم اجملرمني من مقتضيات السال اعتباريف  االستمراروجرمية التبيي  هو ما يدعو إىل 
والنظام يف العام ، و الشك أن نظام تسليم اجملرمني  يعد تطبيقا عمليا للتضامن الدويل  ملكافحة 

عام كما هو  اتفاقخاصة  بني دولتني أو بناء على  اتفاقيةاإلجرام، وغالبا ما يتم ذلك بناءا على 
 . 10املتعددة األ راف االتفاقياتاحلال يف 

 ثالثالفرع ال
 م اجملرمني عمال قضائيانرام تسدلي

الث يرى ان نظام تسليم اجملرمني يعد عمال قضائيا وترتبط الطبيعة القضائية  اعاه وهنال 
هي السلطة  –يف بع  الدول  –التسليم بكون السلطة املنوط هبا الب  يف  لب التسليم  إلجراء

ال االخرى يعد امرا ابلم القضائية ، وال شك ان الفصل بني االعمال القضائية وغريها من االعم
الصعوبة،  وال ميكن القول انه عندما تتوىل اجلهات القضائية الب  يف  لب التسليم ان نصبم القرار 
ابلصفة القضائية ، الن نظر الطلب ال يعد  اكمة  وعلى ذلك فان السلطة القضائية التباشر هذا 

 .11عد السيادة الدوليةالعمل من واقع العمل االختصاصي املخ  ولكن اعماال لقوا

 الثاين  طدلبامل
 النرم املختدلفة لتسدليم اجملرمني 

جرائم من أمناط وصور للقد شهد العقدان األخريان من القرن العشرين انتشارا واسربع النطاق ل
عرب  -مبا فيهم اجملرمون-اجلرمية املنظمة عرب الو نية،وصاحب ذلك تزايد ملحوظ يف حركة األشخاص 
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هر احلاجة املاسة إىل التعجيل إبقامة عالقات دولية جديدة يف جمال تسليم اجملرمني، احلدود،مما أظ
وتطور سبل التعاون بني الدول يف هذا اجملال، وختتل  االجراءات من دولة اىل اخرى لنظام تسليم 

، ويف هذا  حرتامها لالعتبارات السياسية اليت حتكمها بغريها من الدولإلقانوهنا الو ب و اجملرمني  بقا 
 .القضائي و املختلط،ن توجد ثالثة انظمة رئيسية لتسليم اجملرمني  وهي النظام االدارياالش

 ولالفرع اوأ
 النرام االداري

يعترب النظام االداري يف جمال تسليم اجملرمني من االنظمة شائعة االستخدام يف العالقات الدولية 
اعمال السيادة اليت تقدرها السلطة التنفيذية  فلها ويعد تسليم اجملرمني يف هذا النظام عمال من 

فهو بذلك يساعد على حتسني العالقات بني  -الصالحية املطلقة  لتقرر جواز التسليم من عدمه
معينة ، ويتطلب هذا النظام توجيه  لب التسليم  إىل السلطة  العتباراتوذلك وفقا -الدول املختلفة 

رعة يف الب  يف الطلب والبعد عن اإلجراءات الطويلة واملعقدة اليت التنفيذية لدراسته ، ويتميز ابلس
 .12حتتاج إىل نفقات ابهظة

هذا النظام على كونه يف صاحل الدولة الطالبة، ويعمل على عدم مراعاة الضما ت  انتقد
 الواجب توافرها ابلنسبة للشخص املكوم عليه وعدم مراعاة حقوقه، إذ ال تتحقق السلطة التنفيذية

 .13من مدى ثبوت الفعل اإلجرامي يف حق الشخص املطلوب تسليمه
 ثاينالفرع ال

 النرام القضائي
من التحقق من اجلرمية املوجهة ضد الشخص  –على خالف سابقه  –هو الذي يقوم 

 املطلوب 
تسليمه، فهو يضمن احلقوق الشخصية واإلنسانية له ، فاذا رفض  السلطة القضائية   لب تسليم 

 دون تعقيب من أية سلطة يف أية دولة . شخاص فحكمها يكون واجب النفاذأحد األ

هذا النظام هو  اإلخر بكونه يتطلب لتطبيقه القدرة على إحداث نوع من التوازن بني  انتقد
اخلربة القانونية  واألبعاد السياسية  واليت ال تتوافر يف العديد من القضاة ، ض  إىل  ول فرتة 

املقررة قانو  سيما  املباد الذي يتناىف مع  االختصاص هيك عن التوسع يف إجراءات املاكمة و 
 . 14للقوانني الدولية واألعراف القانونية انتهاكايعد  امللي أو اإلقليمي وهو ما االختصاص
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 ثالثالفرع ال
 النرام املختدلط

محور حول هو النظام الذي جيمع بني مزااي كل من النظامني القضائي واإلداري ،  فهو يت
متكني السلطة القضائية من سلطة فحص الطلب املقدم لتسليم اجملرم ، مع منح هلذا األخري كافة 
الضما ت لدرء ودفع التهمة عنه، ويف املقابل تلتزم السلطة التنفيذية ابلتحقق مما يرد إليها من 

الطلب ليس إلزاميا على مستندات ووائق من الدولة  البة التسليم، علما أن القرار القضائي بقبول 
 استشارايالسلطة التنفيذية بل 

 هلا فقط، لكن رف  الطلب من السلطة القضائية هو ملزما للسلطة التنفيذية وتلتزم بتنفيذه .

يعترب هذا النظام من أفضل النظم  ، إذ هو يعمل على تيسري إجراءات التسليم  مع مراعاة 
ما أن تدخل السلطة القضائية يف موضوع التسليم ال يكون مصلحة املتهم  والدولة  البة التسليم، ك

عليها احلكم اجلنائي الصادر ضد الشخص املطلوب تسليمه،  استنديف فحص الوقائع القانونية اليت 
وإمنا فقط تقوم بتقدير توافر  الشروط الزمة  للتسليم ، مما جيعل هنال نوعا من التوازن القانوين يف 

ريق التعاون املتبادل بني السلطة التنفيذية  والسلطة القضائية  يف تقدير  لبات تسليم اجملرمني ، عن  
اجملرمني  ومراعاة تنفيذ العدالة  اجلنائية الدولية ،  وكذلك احلفاظ على حقوق املتهمني ، وكذلك 

 .  15تقدير الظروف السياسية الدولية  يف إ ار التعاون الدويل  بشان مكافحة اجلرمية واجملرمني

 الثاين بحثامل
 ضوابط نرام تسدليم اجملرمني

نتفق أن الذي عني  بنظام تسليم اجملرمني ووضع  له ضوابطه هو كل من اتفاقية فيينا     
، فضال عن 199016واملعاهدة النموذجية لومم املتحدة بشان تسليم اجملرمني لسنة 1988لسنة

(، مؤمتر 1998ة العامة لومم املتحدة  نيويورلالوائق الصادرة عن الدول االستثنائية العشرين للجمعي
( وكذا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 2000األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني  فيينا

 .17-2000اتفاقية ابلريمو-اجلرمية عرب الو نية

، فاعه بعضها إىل م تتنب الدول موقفا موحدا حول معاجلة ضوابط التسليم يف قوانينها الداخلية
معاجلة تلك األحكام إبصدار قانون خاص، وجنح بعضها اإلخر إىل تضمني قوانينها األساسية بع  
النصوص اليت تتعلق بتنظيم أحكام التسليم، وآثر بعضها اإلخر عدم اتباع أي من املسلكني اتركا 

 التنظيم ألحكام االتفاقيات الدولية.

التسليم سنة  إبجراءاتأصدرت القانون اخلرباص  ، إذألول اولرتامن الدول اليت اتبع  املربسلك ا



  أأ. لعوارم وهيبة                                    نظام  تسلمي اجملرمني دراسة حتليلية مقارنة بني املواثيق ادلولية

 
 

113 

 

    2016جوان      01الع د   01دل  اجل      
     

السياسية راسات القانونية و لدل البيبانجمدلة   

1989  extradiction act1989قانون التعاون الدويل  كذاو  2003( ،قانون التسليم سنة
crime international co-perationب2003بشان اجلرمية لسنة

فرنسا  ود أن و 
الدول اليت أخذت  ، و من10/03/192718اصدرت قانو  خاصا إبجراءات التسليم بتاريس 

ابالعاه الثاين نذكر ليبيا حيث نظم  أحكام التسليم مبوجب الباب التاسع من الكتاب الرابع من 
، وتونس اليت خصص  اباب كامال من جملة االجراءات اجلزائية الصادرة سنة ةقانون االجراءات اجلنائي

والذي  1995الصادر سنة  53ن رقم إىل جانب القانو  19،عنون بتسليم اجملرمني األجانب1968
 22واجلزائر21، وكذلك الوالايت املتحدة األمريكية 20تضمن بع  القواعد اإلجرائية اخلاصة ابلتسليم

مسايرا  04نصوصا قانونية مبوجب تعديل لقانون االجراءات اجلزائية مبوجب املادة  تأصدر  اليت
بع منه املتعلق ابلعالقات بني السلطات بذلك التطور احلاصل على  يع األصعدة يف الكتاب السا

 . 23عاأ أحكام تسليم اجملرمني  يف الباب األول منهف القضائية األجنبية
أما عن االعاه الثالث فان مصر تعترب مثاال للدول اليت أخذت به، حيث خال التشريع اجلنائي 

قانون من القوانني  املصري من وجود قانون خاص ابلتسليم، وم يضمن املشرع املصري كذلك أي
 .24األساسية نصوصا تعاأ أحكامه

  واإلجرائية.إىل الضوابط املوضوعية  هارد ن، ميكالنظاموعلى كل فان مسالة ضوابط  
 اوأول  طدلبامل

 الضوابط املوضوعية 
شخص ما قانوهنا الداخلي ، هلا احلق أن تطالب بتسليمه  إذا فر منها  انتهكإن الدولة  اليت 

أخرى، ولكن تسليم اجملرمني ال بد أن حتكمه جمموعة  من الضوابط  والقواعد املوضوعية اليت إىل دولة 
تبني العالقة بني الدول األ راف، وتضمن األحكام العامة  اليت على أساسها  يتم تسليم اجملرمني من 

ط الدول  حول الشرو  اختالفالدولية  تؤدي إىل  االعتباراتعدمه،  و الشك أن املصاحل و 
 املوضوعية للتسليم، نتعرض إليها تبعا.

 ولاوأ الفرع
 الضوابط املتعدلقة ابلشخص

 تعترب الضوابط املتعلقة جبنسية الشخص  ل التسليم من أهم املواضيع اليت تثري الصعوابت 
 واجلنسية بشكل مبسط هي الرابطة السياسية والقانونية اليت تربط  تطبيقها،القانونية واإلجرائية حال 

 للدولة. االنتماءخص ما بدولة ما فهي الرابطة اليت ختلق الوالء و ش
ويف جمال تسليم اجملرمني تلعب اجلنسية دورا رئيسيا يف مدى جواز تسليم الشخص من عدمه 
لعل أبرزها مدى جواز تسليم الرعااي، ومدى جواز تسليم الشخص الذي  مل جنسية دولة الثة ن 
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 نسية وموق  متعدد اجلنسية من التسليم على النحو التايل : مدى جواز التسليم لعدميي اجل

 م ى جواز تسدليم الرعااي  -أوال 

ال تثار أية مشكلة يف حالة كون الشخص املطلوب تسليمه  مل جنسية الدولة الطالبة، 
 ة.فتبادر الدولة املطلوب منها التسليم بتلبية الطلب  املا ارتكب اجلرمية على اقليم الدولة الطالب

غري أن املشكلة تثور يف حالة كون الشخص املطلوب تسليمه  مل جنسية الدولة املطلوب 
 منها التسليم، ويف هذا الشان تكاد تتفق معظم االتفاقيات الدولية على حظر تسليم الرعااي بصفة

ته حق الشخص يف املثول أمام قاضيه الو ب ولا ب،أ ها  اعتباراتمطلقة، وذلك اسيسا على عدة 
بقانون يعلم أحكامه ، وعدم جواز لا بة اجلاين أبحكام قانونية ونظم اجرائية جيهلها، كما جيب أن 
تبسط الدولة سياداا كاملة على موا نيها من خالل  اكمتهم مبعرفة قضائها الو ب وكذلك يعد هذا 

 .25وا نيهااحلظر من ضمن اعترببارات السيادة اليت تتمسك هبا معظربم الدول لضمان حقوق م
 أنه يف حالة رف   لب التسليم،إذا كان الشخص  6/10يف املادة  1988حث  اتفاقية فيينا 

قررت و املطلوب تسليمه من رعااي الدولة املطربلوب منها التربسليم تطبيقا ملبدا حظر تسليم الرعااي،
 عوضا عن تسليم الدولة لرعاايها أن تقوم هي بتنفيذ العقوبة املكوم هبا.

إذ تطبق مبدا إما التسليم 16/1مبوجب املادة  2000ذا السياق سارت اتفاقية ابلريمو يف ه
إذا كان املطلوب تسليمه من رعااي الدولة املطلوب منها التسليم وم يصدر ضده حكم ،أو املاكمة 

، بل الطرفنيابإلدانة فتقوم هي مبحاكمته وفقا لقوانينها ،ويف كلتا احلالتني يبقى املتهم  ل متابعة من ق
أما إذا كان من رعااي الدولة املطلوب منها التسليم وصدر ضده حكم ابالدانة يف الدولة الطالبة، 

التسليم أو العقاب، أي تقوم الدولة املطالبة بتنفيذ احلكم وفقا لقانون الدولة  أطبق مبدتفاالتفاقية 
 الطالبة.

عربت عن ذات املعربىن  1990ليم اجملرمني لسنة املعاهدة النموذجية لومم املتحدة بشان تسكما أن    
ومن مث، فانه يف الوق  احلايل يسود ، /أ 4يف املادة  2000املنصوص عليه يف اتفاقية ابلريمو لسنة 

اجملتمع الدويل اعاه عام بعدم جواز تسليم الرعااي أاي كان نوع اجلرمية املرتكبة يف أي اقليم خارج 
 ،26دولتهم

إتبع املشرع اجلزائري نفس ماخذ اإلتفاقيات الدولية، ، فقد موق  التشريعات الو نية أما ابلنسبة لبيان
بقوهلاب ال يقبل التسليم، إذا كان  اجلزائرينيق إ ج على حظر تسليم  01/ 698إذ نص  املادة 

الشخص املطلوب تسليمه جزائري اجلنسية، والعربة يف تقدير هذه الصفة بوق  وقوع اجلرمية املطلوب 
 .27هو ما جيسد املبدأ املتعارف عليه بني الدولبمبدأ عدم جواز تسليم الرعاايب،تسليم من أجلهابوال
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من الدستربور املصري  42املادة   حيث نص،ذلك املبدأ  قارنةأكدت غربالبية التشريعات املكما 
ويف ، ب ب ال جيوز إبعرباد أي موا ن عن إقليم الدولة او منعه من العودة 2012الصادر يف ديسمرب 

هذا اإل ار أكربد قانون اإلجربراءات اجلنائية املربصري اجلديد املبدأ ذاته ب حظر التسليم مىت كان 
 الشربخص املطلوب  مل اجلنسية املصرية  وق  إرتكاب اجلرمية ما م يكن قد فقدها بعد ذلك ب .

، فقد يكون يثري اشكالية تتعلق بتعدد اجلنسيات املطلوب تسليمه ضابطوالواقع أن هذا ال
أخرى، وتتقدم هذه الدول بطلبااا  دول متمتعا ابجلنسية اجلزائرية ويف ذات الوق   مل جنسيات

يف هذه احلالة جزائراي وهوما  هاعترب  املشرع اجلزائري،ف28لتسليمه إليها، إما ملاكمته أو لتنفيذ العقوابت
 .29عدم جواز تسليمهومن مث  ،ق إ ج عليه 01/ 698يستتبع القول ابنطباق نص املادة 

إال أن هنال بع  الدول ومنها الو م أ اليت تقرر جواز تسليم رعاايها وفقا لضوابط معينة 
حيث تتوىل وزارة اخلارجية سلطة تقدير مدى جواز تسليم املوا نني من عدمه حت  ما يسمى ب حرية 

 .30التقدير التنفيذية ب

 م ى جواز تسدليم غري الرعااي   اثنيا :

ب جيوز للحكومة اجلزائرية أن تسلم شخصا غري جزائري إىل  إ ج ج ق 696دة تنص املا
حكومة أجنبية بناء على  لبها إذا وجد يف أراضي اجلمهورية وكان  قد اختذت يف شانه اجراءات 

 متابعة ابسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من  اكمها.
 ارتكب :ضوع الطلب قد و مع ذلك ال جيوز التسليم إال إذا كان  اجلرمية مو 

 إما يف أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاايها أو من أحد األجانب. -
 وإما خارج أراضيها من أحد رعااي هذه الدولة. -
و إما خارج أراضيها من أحد األجانب عن هذه الدولة إذا كان  اجلرمية من عداد اجلرائم اليت جييز -

 اجلزائر حىت ولو ارتكب  من أجنيب يف اخلارجب.القانون اجلزائري املتابعة فيها يف 

م الدولة اجلزائرية أجنبيا إىل الدولة الطالبة ابلتسليم إذا ما ين تسل،إوفقا للمادة السالفة الذكر
اختذت ضده اجراءات املتابعة اجلزائية أو صدر حكم غيايب ضده سواء كان من رعاايها تطبيقا ملبدأ 

أو من األجانب تطبيقا ملبدأ اقليمية القوانني ،اجلرمية خارج أراضيها  شخصية القوانني حىت ولو ارتكب
أو حىت من األجانب وخارج أراضيها تطبيقا ملبدأ عينية  ،إذا ما ارتكب اجلرمية داخل أراضيها

 .31القوانني
إذا كان سبب  -إذا كان  ل متابعة يف اجلزائر أو صدر حكم يف حقه -هال جيوز تسليملكن   

جرمية غري اليت مت  متابعته من أجلها أو صدر حكم عليه يف  ه على أساس ارتكابالطلب مبب
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إىل الدولة الطالبة ملثوله أمام  هحىت انتهاء االجراءات أو تنفيذ احلكم، ومع ذلك جيوز ارسال ،اجلزائر
مبجرد   اكمها حىت ولو كان هذا األجنيب خاضع لالكراه البدين شريطة أن تلزم الدولة الطالبة برده

 .32قيام القضاء األجنيب ابلفصل يف اجلرمية
إبحدى احلصا ت املقررة قانو ، ألن التسليم يف هذه احلالة يعد  همتتع يف حالة كما ال جيوز تسليمه   

من أعمال املالحقة اجلنائية اليت  ظر إجراكها يف مواجهة الدبلوماسي، حىت يتمكن من أداء عمله يف 
هو التسليم إىل دولة أخرى غري الدولة اليت به غري أن التسليم املقصود ، حلمايةجو من االستقاللية وا

أما تسليمه إىل دولته إذا  لب  ، مل الدبلوماسي جنسيتها، ألنه هو الذي يتناىف مع تلك العلة 
 .33من حقها أن تسحب منه احلصانة يف أي وق  تشاءفذلك فليس فيه ما يتناىف مع العلة املذكورة، 

أن يكون اجلرم الذي يلتمس بشانه التسليم معاقبا عليه مبقتضى القانون  ا، يشرتطوأخري 
 الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلبب.

 ثاينالفرع ال
 الضوابط املتعدلقة ابلفعل

لكونه يثري حتديد  بيعة اجلرائم القابلة للخضوع لنطاق التسليم امرا يف غاية اال ية ،  يعترب
عددا من املسائل القانونية بني الدول ، تلك اليت حتظى بقدر كبري على املستويني القانوين والفقهي ، 
وال يكفي ان يكون الفعل املنسوب اىل الشخص املطلوب تسليمه جرمية يعاقب عليها يف كال 

رة ، ذلك أن إجراءات الدولتني وامنا جيب ان تكون هذه اجلرمية على قدر معني من اال ية واخلطو 
تسليم اجملرمني كثرية التعقيد، ابهظة التكالي ،  ويلة األمد  وابلتايل فال جيوز أن يتم اللجوء إليها إال 

 من أجل اجلرائم املهمة واخلطرية.

وتتبع الدول يف حتديد الفعل اإلجرامي اليت جيوز بشاهنا تسليم اجملرمني ثالثة أساليب  ددة 
، وأسلوب احلد األد  للعقوبة واألسلوب املختلط على النحو أو نظام القائمةوهي أسلوب احلصر 

 التايل :

 اوأسدلوب احلصريأوال : 

يف قائمة واحدة  االستثناءهذا األسلوب على إدراج جمموعة من اجلرائم على سبيل احلصر و  يعتمد
ألسلوب غري شائع بني بيث تكون هذه اجلرائم هي وحدها اجلائز بشاهنا نظام التسليم ، وهذا ا

الدول لكونه ميكن أن يؤدي إىل إفالت اجملرمني من العقاب مىت كان  اجلرمية غري واردة يف القائمة 
 تطور وتنامي اجلرمية وأشكاهلا. االعتباراذا ما أخذ  يف ، رغم خطوراا وأ يتها
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القابلة للتسليم  احلصري يف حتديد اجلرائم ابألسلوباخذت العديد من االتفاقيات الدولية  
ب تطبق هذه املادة  اليت تنظم 6/1يف املادة  1988ومن ذلك ما نص  عليه اتفاقية فيينا   بشاهنا

مسالة تسليم اجملرمني( على اجلرائم اليت تقررها األ راف وفقا للفقرة األوىل من املادة الثالثة من 
 االتفاقية ب .

جلرمية املنظمة وجرمية تبيي  األموال وغريها من قائمة للجرائم مبا غيها ا 03/01حددت املادة 
اجلرائم  مدرجة كجرمية سارية فيما بني األ راف وتتعهد تلك تعترب كل جرمية من  اجلرائم املصورة ، و

األ راف إبدراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم اليت جيوز فيها تسليم اجملرمني يف أية معاهدة لتسليم 
 نهم.اجملرمني تعقد فيها بي

على أنه ب تنطوي هذه املادة 16/1ويف نفس السياق سارت اتفاقية ابلريمو،  فنص  يف املادة 
على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، أو يف احلاالت اليت تنطوي على ضلوع  اعة اجرامية منظمة يف 

 ارتكاب جرم ب. 

  جلرائم اليت جيوز فيها التسليم،بيد ان مساو كل من اتفاقية فيينا واتفاقية ابلريمو قد قامتا بتعداد اف   
 هذا 

الفوارق بني اللغات  ومدلوالت األلفاظ واملصطلحات يف التشريعات املختلفة االسلوب تكمن يف أن 
ععل من العسري الوصول إىل جدول مفصل ابجلرائم اليت جيوز التسليم بشاهنا ، وكذلك الصعوبة يف 

 . االتفاقية الدولية م الوارد ذكرها يف إدرال املعىن املقصود من اجلرائ
 أسدلوب احل  اوأدىن لدلعقوبة اثنيا : 

وفيه يتبع أسلوب حتديد نوع العقوبة ومقدارها و دد ، يسمى أيضا اسلوب الشرط العام
أن يتم التسليم يف اجلناايت واجلنح  االتفاقيةهذه الطريقة اجلرائم القابلة للتسليم ، كان تذكر  مبقتضى

 يعاقب عليها مبدة معينة .اليت 
أخذت املعاهدة النموذجية لتسليم اجملرمني ابالعاهات احلربديثة يف جمال تسربليم اجملرمني، ومنها        

األخذ مبعيار جسامة اجلرمية وفقا للحد األد  للعقوبة عند حتديد اجلرائم القابلة للتربسليم بدال من 
تمدت حق الدول الكامل يف بسط سياداا على موا نيها منها ، واع 03مبوجب املادة  حصر اجلرائم

وخالفا ملا تتطلبه يف  اكمتهم من قبل سلطااا املختصة عن جرائم ارتكبوها يف دولة خرى، 
االتفاقيات بضرورة أن تكون اجلرمية منصوصا عليها يف قانون بلدي الطرفني كشرط لقبول  لب 

من قبول رف  التسليم حىت ولو كان  الدولة  جلرائمالتسليم، فان هذه االتفاقية استثن  بع  ا
 املطلوب منها التسليم ال تطبق أوال تتضمن قوانينها مثل تلك األمور السابقة.

عني للعقوبة املقررة للجرائم اليت جيوز املد احلعلى املعاهدة النموذجية  نص  املادة الثانية من
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شاهنا هي جرائم تعرباقب عليها قوانني كال الطرفني التسليم فيها بقوهلا ب اجلرائم اجلائز التسليم ب
ابلسجن أو بشربكل آخر من حرمان احلرية ملدة ال تقل عن سنة واحدة أو سنتني أو بعقوبة أشد، وإذا  
كان  لب التسليم يتعلق بشخص مالحق إلنقاذ احلكم ابلسجن أو بشكل آخر من حرمان احلرية 

 6إىل  4تسليم إال إذا كان  مدة العقوبة املتبقية ال تقل عن ال تتم املوافقة على ال لتلك اجلرمية صادر
 أشهرب.

ب يف حالة املوافقة على تسليم الشخص،وبناء على  لب الدولة الطالبة، تسلم 13املادة  و أكدت    
 يع املمتلكات النا ة عن اجلرم اليت يعثر عليها يف الدولة املطالبة، أو اليت ميكن أن تلزم كبينة،  

 .ما يسمح به قانون الدولة املطالبة مع مراعاة حقوق الغري واحرتامها على النحو الواجبب بقدر
 ويف حالة وجود عائق مينع تربسليم الشخص فان ذلك ال مينع من تسلم األموال املتحصلة من اجلرمية

 لتسليم.حالة ما إذا كان  عرضة للحجز أو املصادرة يف الدولة املطالبة ابذلك،غري أهنا استثن  من 

معظم التشريعات الو نية على األخذ ابحلد األد  للعقوبة  كما هو احلال يف القانون  استقرت
جناايت أو جنح معاقبا  – بقا لقانون كال  الدولتني  –حىت جيوز التسليم  اشرتطاجلزائري  الذي 

ق إ ج  697دة نص   املاف، -على األقل أو بعقوبة أشد  بعقوبة سالبة للحرية  ملدة سنتني عليها
 باألفعال اليت عيز التسليم سواء كان مطلواب أو مقبوال هي اإلتية:

  يع األفعال اليت يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنائية. -1
األفعال اليت يعاقب عليها قانون الدولة الطربالبة بعقوبة جنحة إذا كان احلد األقربصى للعقوبة  -2

ذلك القانون سنتني أو أقل أو إذا تعلق األمر مبتهم قضى عليه ابلربعقوبة إذا  املطبقة  بقا لنصوص 
 كان  العقوبة اليت قضي هبا من اجلهة القربضائية للدولة الطالبة تساوي أو عاوز احلبس ملدة شهرين.

وال جيوز قبول التسليم يف أية حالة إذا كان الفعل غري معاقب عليه  بقا للقانون اجلزائري 
جناية أو جنحة، وختضع األفعال املكونة للشروع أو لالشرتال للقواعد الربسابقة بشرط أن  بعقوبة

 تكون معاقب عليها  رببقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة املطلوب إليها التسليمب.

يالحل أن هذا النص واضح بذاته يف االشارة إىل أن املقصود هبذا الشرط هو حتقق مبدأ عر  الفعل 
لكن 34الف وص  التجر  أو تكييفه القانوين بني البلدينتوفقا لقانون البلدين، إذ ال أ ية الخ

اشرت   املادة أن تكون اجلرمية جناية مهما كان الفعل االجرامي أو أن تكون جنحة عقوبتها تساوي 
 .35او عاوز احلبس مدة شهرين

 اوأسدلوب املختدلط  اثلثا:

جسامة  يضمن درجة معينة من ،شائعة على املستوى الدويليعترب من األكثر األساليب ال
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اجلرمية املعاقب عليها يف الدول األ راف وذلك من خالل احلد األد   للعقوبة ، ابإلضافة إىل إرفاق 
جرائم  ددة متثل خطرا على الدول األ راف ختضع أيضا للتسليم  دون النظر لدرجة جسامتها أو 

 خطوراا.
لوب فائدة لطريف التسليم ، ويكاد يكون ذلك األسلوب هو الربسائد يف معظم و قق هذا األس 

التشريعات األوروبية  وكذلك الو م أ ،  بعد ختليها عن األسلوب احلصري يف حتديد اجلرائم القابلة 
 .للتسليم

واملعاهدة النموذجية لتسربليم  2000واتفاقية ابلريمو  1988حددت كل من اتربربفاقية فيينا
وهذه األساليب إما أن تكون الزامية  ،، أسباب تتيح للدولة املطالبة رف  التسليم1990ني اجملرم

 .36أواختيارية

 لرف  متكن يف :األسباب االلزامية لف
 .37إذا اعتربت الدولة املطالبة اجلرم املطالب ابلتسليم ألجله جرما ذو  ابع سياسي -1
قام بغرض مالحقة أو معاقبة شخص بسبب  إذا كان هنال اعتقاد قوي أبن  لب التسليم قد -2

 نوع جنسه أو عرقه أو داينته أو جنسيته أو أصله أو آرائه السياسية.
مبقتضى القانون اجلنائي  كذلكإذا كان الفعل يعترب جرما مبقتضى القانون العسكري وال يعترب   -3

 العادي
 طالب بتسليم الشخص من أجله.إذا كان قد صدر حكم هنائي يف الدولة املطالبة بشان الفعل امل -4
إذا كان الشخص املطلوب تسليمه قد أصبح وفق قانون أي من الطرفني، متمتعا ابحلصانة من  -5

 املقاضاة والعقاب ألي سبب مبا يف ذلك التقادم والعفو.
إذا كان الشخص املطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض يف الدولة الطالبة للتعذيب أو املعاملة  -6

 قوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهنية.أو ع
إذا كان حكم الدولة املطالبة قد صدر غيابيا أو م خيطر الشخص املدان ابملاكمة يف الوق   -7

 املناسب، وم تتح له فرصة إعادة املاكمة بضوره.

 فتكمن يف : األسباب االختيارية للرف أما    
تسليمه فاهنا تقوم  هالدولة املطالبة ويف حالة رفضإذا كان الشخص املطلوب تسليمه من رعااي ا -1

بغرض تنفيذ  أوة إىل سلطااا املختصة بقصد  اكمته يبناء على  لب الدولة الطالبة إبحالة القض
 حكم قضائي.

إذا قررت السلطات املختصة يف الدولة املطالبة عدم اختاذ اإلجراءات القانونية ضد الشخص  -2
 سليم من أجله أو إهناء تلك اإلجراءات. بشان الفعل املطالب الت
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إذا كان  الدولة املطالبة تنظر يف دعوى مرفوعة على الشخص املطلوب تسليمه بسبب الفعل  -3
 املطالب ابلتسليم من أجله.

إذا كان الفعل املطالب ابلتسليم من أجله من اجلرائم اليت يعاقب عليها ابإلعدام مبوجب قانون  -4
لك ما م تقدم ضما  تعتربه الدولة املطالبة كافيا بعدم فرض عقوبة اإلعدام أو بعدم الدولة الطالبة وذ

 تنفيذها.
إذا كان الفعل املطالب ابلتسليم ألجله قد اقرتف خارج أراضي أي من الطرفني، وكان قانون  -5

 شاهبة.الدولة املطالبة ال ينص على اختصاص قضائي بشان الفعل املقرتف خارج اراضيها يف ظروف م
هلذا السبب فاهنا تقوم إذا  ها، ويف حالة رفضهاا داخلفإذا اعترب قانون الدولة املطالبة الفعل مقرت  -6
 الدولة األخرى ذلك بعرض القضية على سلطااا املختصة لكي تتخذ اإلجراءات املالئمة.   لب
الطالبة أن تسليم هذا ت الدولة املطالبة، مع مراعااا لطبيعة الفعل ومصاحل الدولة إذا ارا -8

الشخص، سيكون منافيا لالعتبارات اإلنسانية بسبب ذلك الشخص أو صحته أو لظروف شخصية 
 أخرى.

،حالة ما إذا ق إ ج698/2 بقا لنص املادة  كما حدد القانون اجلزائري حاالت رف   لب التسليم
لدعوى اجلنائية قد سقط  كما يرف  الطلب إذا كان  اكان  اجلرمية املرتكبة ذات صبغة سياسية،  

ق  6-698/5أو العقوبة املقضي هبا قد انقض  مبقتضى قانون البلدين، أشارت إىل هذا الشرط 
ب ال يقبل التسليم إذا كان  الدعوى العمومية قد سقط  ابلتقادم قبل تقد  الطلب أو  بقوهلا  إج

وعلى العربموم كلما ، سليمه كان  العقوبة قد انقض  ابلتقادم قرببل القب  على الشخص املطلوب ت
انقض  الدعوى العمربومية يف الدولة الطالبة وذلك  رببقا لقوانني الدولة الطالبة أو الدولة املربطلوب 

 إليها التسليم.
إذا صدر عفو يف الدولة الطالبة أو الدولة املطلوب إليها التسليم ويشرتط يف احلالة األخرية أن 

ان من اجلائز أن تكون موضوع متابعة يف هذه الدولة إذا ارتكب  تكون اجلرمية من عداد تلك اليت ك
 .38خارج اقليمها من شخص أجنيب عنهاب

واحلالة األخرية أال يكون القضاء الو ب لتصا ابلفصل يف الدعاوى اجلنائية الناشئة عن   
وذلك تطبيقا ملبدأ  رمية كلها أو يف جزء منها على االقليم اجلزائري،اجلاجلرمية ويكون لتصا إذا وقع  

االقليمية، أو إذا ارتكب  كلها يف اخلارج إذا كان اجلاين  مل اجلنسية اجلزائرية وذلك تطبيقا ملبدأ 
من ق إ ج ج رف  التسليم املقدم من الدولة الطالبة يف  698/4كما جيوز  بقا للمادة ،  الشخصية

ائيا يف األراضي اجلزائرية حىت ولو كان  واحلكم فيها هن بشانهحق الشخص إذا مت  اجراءات املتابعة 
 قد ارتكب  خارجها.
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 وهي:مق إ ج  525احلاالت اليت ال جيوز التسليم فيها املادة  كما حدد القانون املصري
ن إذا كان قد سقط احلق يف اقامة الدعوى أو تنفيذ احلكم بسبب مضي املدة املقررة حسب القانو  -أ
. 

ن التحقيق أمام املاكم أو كان يف أحد السجون املصرية الستيفاء إذا كان املطلوب تسليمه ره -ب
 حكم صادر عليه وذلك فقط يف فرتة التحقيق أو السجن.

 إذا كان الشخص املطلوب تسليمه مصراي وق  ارتكاب اجلرمية ما م يكن قد فقدها بعد ذلك. -ج
جئا سياسيا وق  تقد   لب أال يكون الفعل من السياسة أو العسكرية أو املطلوب تسليمه ال -د

 التسليم.
 أال تكون العقوبة منطوية على قسوة ابلغة كاعدام بع  احلواس أو برت أحد األعضاء. -ه
طلب قدم ملاكمة الشخص العتبارات تتعلق الداينة أو الرأي الإذا توافرت اسباب جدية أبن  -و

 السياسي.
 أو عري  اكمته عن ذات اجلرمية موضوع  إذا كان الشخص املطلوب تسليمه يتم التحقيق معه -ن
طلب او كان قد سبق   اكمته عن هذه اجلرمية وقضى برباءته أو إبدانته بكم ابت واستوىف ال

 عقوبته.
 .39إذا كان القانون املصري جييز  اكمة املطلوب تسليمه أمام السلطات القضائية يف مصر -ي
 الثاين طدلبامل

 الضوابط اطإجرائية
عملية تسليم اجملرمني تعد من األعمال اليت متس السيادة الو نية للدول ، ومبوجب  ال شك أن

هذه العملية تتنازل الدولة يف إ ار املصاحل املتبادلة ،  وحرصا منها على مكافحة اجلرمية واجملرمني ، 
حاط تقوم بتسليم شخص موجود على أراضيها إىل دولة أخرى ، ليمثل أمام  اكمها ، ولذلك فقد أ

الفقه  والقضاء الدوليني إدراكا منهما خلطورة وأ ية هذا  اإلجراء نظام تسليم اجملرمني مبجموعة من 
 وابط ضمانة مهمة حلقوق املتهم وحفاظا على حريته الشخصية .ضالضوابط اإلجرائية م تعترب هذه ال

 أوال : ضابط الطدلب وكفاية ال ليل
الطالبة إىل الدولة املطلوب منها إلعالن رغبتها يف  تتمثل يف تقد   لب التسليم من الدولة

الشخص مع تبيان حاالت األسباب الالزمة للب  يف الطلب واألسباب اإللزامية لرفضه دون  استالم
 .يف قبوله من عدمه االختياريةنسيان األسباب 

 الطدلب  تق مي -1

الشخص املطلوب،  استالمغبتها يف يعد  لب التسليم األداة اليت تعرب هبا الدولة الطالبة صراحة عن ر 
 إذ أنه بدون هذا الطلب ال ميكن أن ينشا احلق يف التسليم، يرفق بطلب التسليم املستندات 
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 اليت تدل على ارتكاب الشخص املطلوب تسليربمه للفعل االجرامي.
لبة يف طلب كتابة، غري أهنا أاتح  للدولة الطاالمن املعاهدة النموذجية أن يقدم  5أكدت املادة 

طلب، الإىل حني تقد   حالة االستعجال أن تطلب االعتقال املؤق   التحفل( للشخص املطلوب
الربيد أو أبية وسيلة تتيح  ( أواإلنرتبولعن  ريق املنظمة الدولية للشر ة اجلنائية   هويتم ارسال

وب من قبل غري أنه يتعني على الدولة الطالبة بعد التحفل على الشخص املطل، التسجيل الكتايب
طلب الاالعتقال دون احلصول على  يوم من يوما 40الدولة املطالبة إخالء سبيله إذا انقض  مدة 

 .40املدعم ابلوائق الثبوتية
وإذا ما أفرج على الشخص جاز التحفل عليه جمددا والشروع يف اجراءات التسليم إذا ما 

  9/5تنص املادة  إذ طلوبة يف وق  الحق،تلق  الدولة املطالبة  لب التسليم مشفوعا ابملستندات امل
من املعاهدة النموذجية ب ال  ول االفراج على الشخص مبوجب الربفقرة الرابعة من هذه املادة دون 

 اعتربقاله والشروع يف االجراءات بقصد تسليمه لو د احلصول على الطلب ومستنداته فيما بعدب.

على الشخص املطلوب تسليمه يف حالة  التحفل إبمكانية 1988وقد أخذت اتفاقية فيينا
كام قانونه الداخلي وما حب جيوز للطرف متلقي الطلب مع مراعاة أ  6/8االستعجال فنص  املادة 

يربمه من معاهدات لتسليم اجملرمني، وبناء على  لب من الطرف الطالب،أن  تجز الشخص 
مة أخرى لضمان حضور ذلك الشخص املطلوب تسليمه واملوجود يف اقليمه أو أن يتخذ تدابري مالئ

ما ، كعند اجراءات التسليم، وذلك مىت اقتنع الطرف ابن الظروف تربر ذلك أبهنا ظروف عاجلة ب
بجيوز للدولة الطرف  16/9على هذا النهج حيث نص  املادة  2000سارت اتفاقية ابلريمو لسنة 

معاهدات لتسليم اجملرمني، وبناء على قانوهنا الداخلي وما ترتبط به من  أبحكاممتلقية الطلب رهنا 
 لب من الدولة الطرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب تسليمه واملوجود يف اقليمها أو أن 
تتخذ تدابري مناسبة أخرى لضمان حضور اجراءات التسليم مربىت اقتنع  أبن الظروف تسوغ ذلك 

 وأبهنا ظروف عاجلةب.

ائري يف الكتاب السابع من الباب األول الفصل الثاين خصص قانون االجراءات اجلزائية اجلز 
إىل اجراءات تسليم األجنيب املقيم ابجلزائر إىل الدولة الطالبة  وخصه بضما ت سواء قبل التسليم أو 

 بعده .

تتلقى ، منها ما خيص اجراءات تقد  الطلب واجراءات الب  فيه، اجراءات تقد  الطلب
صادرة من السلطة  41يم ابلطريقة الدبلوماسية مكتواب ومرفوقا بعدة وائقالدولة اجلزائرية  لب التسل

القضائية مبينة لوفعال املرتكبة واتريس ارتكاهبا، بعد أن تتاكد وزارة اخلارجية من هذه الوائق  ول 
 الطلب إىل وزير العدل الذي يتحقق هو بدوره من سالمته ويعطيه خط السري الذي يتطلبه القانون.
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 يف الطدلب البت -2
طلب وترفق به البعد أن تقدم الدولة الطالبة من املعاهدة النموذجية،  01حسب املادة 

وفق االجراءات اليت ينص عليها قانوهنا وتبلم الدولة  هاملستندات  تقوم الدولة املطالبة ابلنظر في
 الطالبة بقرارها :

 رف  الطلب كليا أو جزئيا مع تقد  أسباب هلذا الرف . -1
املوافقة على التسليم والذي يستتبعه اختاذ الطرفني التربيرات الالزمة لتسليم الشخص املطلوب،  -2

 ءها رهناوتعلم الدولة املطالبة الدولة الطالبة ابملدة الزمنية اليت كان الشخص املطلوب  تجزا أثن
 التسليم.

بغرض تنفيذ حكم صادر  اجيل التسليم بعد املوافقة عليه بغرض  اكمة الشخص املطلوب أو -3
 ضده إذا كان مدا  جبرم غري اجلرم املطالب ابلتسليم ألجله.

التسليم املشروط جيوز للدولة املطالبة عوضا عن اجيل عملية التسليم،أن تسلم الشخص  -4
 املطلوب تسليمه مؤقتا للدولة الطالبة وفق شروط جيري حتديدها بني الطرفني.

املدعمة لطلب التسليم  بعد أن تتاكد وزارة اخلارجية من الوائقف، و حسب القانون اجلزائري
 ول الطلب إىل وزير العدل الذي يتحقق هو بدوره من سالمته ويعطيه خط السري الذي يتطلبه 

 القانون.
ساعة  24يقوم النائب العام ابستجواب األجنيب ويبلغه املستند الذي قب  من أجله وذلك خالل  -

 وينقل األجنيب يف اقصر أجل و بس يف سجن العاصمة.42 رر  ضر بذلكالتالية للقب  و 

 إبستجواب يقوم هذا األخري، حتول املستندات املثبتة لتاييد الطلب إىل النائب العام ابملكمة العليا -
ترفع املاضر مرفوقة ابملستندات إىل ،ساعة التالية للقب  24األجنيب و رر  ضر بذلك خالل مدة 

الذي ميثلها امامها األجنيب جيري استجوابه بضور النيابة ودفاعه  43اجلنائية ابملكمة العلياالغرفة 
 .44وميكن أن يفرج عنه يف أية مراحل التحقيق

طلب التسليم وعلى املكمة أن تثب  هذا القرار الذي  ول إىل وزارة اللوجنيب احلق يف قبول  -
فيجب على املكمة العليا  ،طلبللة عدم قبول األجنيب لحا 45ويفة،العدل الختاذ االجراءات الالزم

، فاذا تبني هلا أنه مشوب ،طا أو غري مستويف للشروط أن تعيده إىل وزير العدل خالل يهإبداء رأيها ف
فعليها أن حتول املل  إىل وزير العدل، فاذا  ا،أنه ال يشربوبه أي خط46اإذا تبني هل، أما اايم 8مدة 

لب التسليم فانه يعرض للتربوقيع مرسوما ابإلذن ابلتسليم وأن يعلم الدولة الطالبة هبذا رأى أن األمر يتطرب
ويف حالة االستعجال جيوز لوكيل اجلمهورية لدى اجمللس القضائي مبجرد إخطاره ،املرسوم يف مدة شهر

يمه عن  ريق الربيد أو أبي  ريق من  رق االرسال السريعة إلقاء القب  على الشخص املطلوب تسل
مؤقتا إىل حني وصول األوراق اخلاصة بطلب التسليم وفحصها وجيب على النائب العام إخطار وزير 
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العدل والنائب العام ابملكمة العليا هبذا القب ، كما جيوز يف حالة االستعجال إخطار وزارة اخلارجية 
 رق االرسال اليت ترتل بطلب التسليم على الطريق الدبلوماسي أو الربيد او الربق أو ابي  ريق من 

 .47آارا مكتوبة
يوما من اتريس القب  عليه خيلى سبيل املطلوب تسليمه  45فاذا م تصل هذه األوراق يف مدة 

 قرار غري قابل للطعن باايم  8بناء على عريضة موجهة إىل املكمة العليا اليت تفصل فيها يف 
ما إذا كان الغرض من  ميزالتسليم قد  أبحكامفاملشرع اجلزائري واثناء سنه للنصوص اخلاصة 

لضمان   اهذ، و 49تنفيذ العقوبة املكوم هبا عليه أو 48طلب هو  اكمة الشخص املطلوب تسليمهال
إذ م يشرتط كذلك لوجب  ، أ ية الفعل املرتكب من  رف الشخص ملاكمته او لتنفيذ العقوبة عليه

لشخص بعقوبة بسيطة ال تتطلب اختاذ اجراءات قبول التسليم حىت ولو كان  املكمة اليت حاكم  ا
 أ ية واقعيا. له التسليم وما يتبعها من تكالي  عن فعل ليس 

من أهم الضما ت املقررة يف قانون االجراءات اجلنائية، أنه ال جيوز تسليم املطلوب ملاكمته يف 
ليه، إال بناء على رأي من الغرفة اخلارج عن اجلرائم اليت ارتكبها هنال أو لتنفيذ العقوبة املقضي هبا ع

بضور  اميه ومرت ه إن  هاأن االستجواب ال يتم إال من قبل مستشاري ، كمااجلنائية ابملكمة العليا
أما إذا كان  الغاية من ، شاء، وال تبدي الغرفة رايها إال بعد تقدير مدى جدية األدلة على التهمة 

احلكم الصادر ابإلدانة من الدولة الطالبة يعترب كافيا للقول التسليم هي تنفيذ عقوبة مقضي هبا فان 
 .50بتوافر األدلة املقدمة، وإن كان هذا احلكم غري ابت حسب قانون تلك الدولة 

والواقع أن هذا  ل نقد، ألنه قرر ضمانة غري كافية للمحكوم عليه ابخلارج، ذلك أن حكم 
 تميإذا كان ابات، هذا من  حية، ومن  حية أخرى ، م اإلدانة ال يعترب دليال على ثبوت التهمة إال 

الصادرة ابإلدانة ضد املطلوب تسليمه يف الدولة  البة 51بني األحكام احلضورية والغيابيةالتمييز 
هلذا فان املشرع اجلزائري مدعو إلعادة  ،يكون جائزا يف احلالتني التسليم، وهو ما يستفاد أن التسليم

يث يقصر االستناد يف ثبوت التهمة ضد املطلوب تسليمه على األحكام النظر يف هذا النص، ب
هذا ابإلضافة أن تكون ابتة بسب قانون ،األجنبية الصادرة ابإلدانة بضور املتهم دون يف غيبته

 الدولة اليت صدرت فيها.
كون وعلى كل حال فاذا ما أصدرت الغرفة اجلنائية للمحكمة العليا رأيها ابلتسليم فالبد أن ي

 .52الرأي مسببا ومعلال وإال كان اب ال ويكون هنائيا

على خالف ما اكتفى به التشريع اجلزائري من تنظيم اجراءات التسليم من قبل احلكومة 
اجلزائرية إىل الدولة األجنبية فقط فان التشريع املصري ميز يف تلك االجراءات بني ما إذا كان  مصر 

 طلوب منها التسليم، هي الدولة الطالبة أو الدولة امل

إىل 53من التعليمات العامة للنياابت 1712تطرق  املادة ، مصر هي الدولة  البة التسليم
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اذا  لب تسليم متهم ف االجراءات اليت يتعني اتباعها يف حالة تقد   لب تسليم إىل الدولة األجنبية،
ة املختصة أن ترسل  لب التسليم أو جنحة يقيم يف دولة أجنبية فعلى النيابأو  كوم عليه يف جناية 

إىل مكتب املامي العام األول مشفوعا بعدة أوراق وميزت بني تقد   لب التسليم أثناء التحقيقاو يف 
أو يف حالة ما إذا كان  القضية قد صدر فيها حكم ابإلدانة، وجيب يف  يع األحوال  مرحلة املاكمة

طابقتها لوصل،واعتمادها من املامي العام أو رئيس النيابة املتقدم ذكرها التاشري على تلك األوراق مب
فانه تتبع  ،مصر هي الدولة املطلوب منها التسليمأما إذا كانت الكلية املختص وختمها ،اد النيابة،

 : 54االجراءات التالية
 يتم ضبط الشخص املطلوب تسليمه واستجوابه فورا. -1
 اذا ظهر أهنا غري متوافرة خيلي سبيله فورا.جيب توافر شروط صحة  لب التسليم، ف -2
 يف حالة االستعجال جيوز القب  على الشخص مؤقتا إىل حني وصول األوراق بطربلب التسليم. -3
يف حالة تسليم اجملرمني الدوليني جيوز وضع الشخص حت  التحفل ملدة شهر حىت تصل أوراق  -4

 ية املدة أفرج عنه.التسليم ابلطريق الدبلوماسي، فاذا م تصل يف هنا
وللنائب العام سلطة الب  يف  لب التسليم كما له ارجائه إذا كان  املعلومات لديه غري كافية 

وله يف مرحربلة ، 55وله أن يطلب من الدولة  البة التسليم تقد  معلومات إضافية خالل مدة  ددة
أن -يف الدولة  البة التسليم وبناء على  ربلب يقدم إليه مباشرة من السلطات القربضائية-االستعجال

يقرر حجز الشخص املطلوب تسليمه حىت يرد  لب التسليم الكتايب ومرفقاان وهذا يف حالة ما إذا 
 .56 الب  الدولة تسليم الشخص وكان  لبها بغري مستند كتايب

 ثاينالفرع ال
 جضابط التجرمي املزدو 

تسليم من أجله جمرما يف قانون يقصد بضابط التسليم املزدوج أن يكون الفعل املطلوب ال
ابستلزام أن يكون  تنيالدولتني الطالبة واملطالبة ابلتسليم، ويعترب شرط التسليم املزدوج قيد على الدول

ا أنه يعد ضمانة للشخص املطلوب مالفعل  ل التربسليم معاقب عليه يف كلتربا الدولتني، ك
ابخلضوع لنصوص  يف الوص  القانوين وإمنا يكتفيعلى أنه ال يعب التجر  املزدوج التماثل ،57تسليمه

 التجر . 
لكي يتم التسليم وحدة التكيي  أو  1990تشرتط املعاهدة النموذجية بشان تسليم اجملرمني لسنة  

الوص  من  حية، ومن  حية أخرى أجازت اختالف قوانني الدولتني الطالبة واملطالبة يف بيان 
جمموع األفعال كما تعرضها الدولة الطالبة هي اليت تؤخذ يف   املا أن العناصر املكونة للجرم

بليس مهما لتحديد ما إذا كان اجلرم يستتبع العقوبة مبوجب  هامن 02/02فقد نص  املادة ،االعتبار
 قانون كل  رفني:
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أن تضع قوانني الطرفني األفعال أو أوجه التقصري املكونة للجرم يف نفس الفئة اجلرمية، أو أن  -أ 
 سمي اجلرم التسمية ذااا.ت

أن ختتل  مبوجب قوانني الطرفني العناصر املكونة للجرم، مادام جمموع األفربعال أو أوجه  -ب 
 التقصري كما تربعرضها الدولة الطالبة، هو الذي يؤخذ يف االعتبار.

ة وقد حذت اتفاقي،على شرط التجر  املزدوج 1988من اتفرباقية فيينا لسنة 6/1نص  املادة  كما
على أنبتطبق هذه  16/1حذو اتفاقية فيينا يف هذا الربشان إذ نص  املادة  2000ابلريمو لسنة 

املادة على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية شريطة أن يكون اجلرم يلتمس بشانه التسليم معاقبا عليه 
 طلبب.مبقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية ال

 الفرع الثالث
 ضابط اخلصورية

تعب هذه القاعدة أنه ال جيوز  اكمة الشخص املسلم وال صدور حكم ضده وال احتجازه وال إعادة 
حلريته يف أراضي الدولة الطالبة بسبب جرم  تسليمه لدولة الثة،كما ال جيوز تعرضه لتقييد آخر

 مقرتف قبل التسليم.
املطلوب إىل الدولة الطالبة أن تلتزم هذه الدولة ابعمال قاعدة  من الضما ت املقررة بعد تسليم

التخصيص، ومقتضاها ان ال  اكم الشخص الذي د تسليمه إال عن اجلرمية املطلوب تسليمه من 
أكدت على قاعدة اخلصوصية ، أجلها وأن ال تنفذ عقوبة عليه إال العقوبة اليت سلم من اجل تنفيذها

ب ال  اكم  1990سنةلتسليم اجملرمني شان ومم املتحدة بالنموذجية لعاهدة املمن  14املادة
الشخص املسلم مبوجب هذه املعاهدة،وال يصدر حكم ضده، وال  تجز وال يعاد تسليمه لدولة الثة، 
وال يتعرض ألي تقييد آخر حلريته الشخصية يف أراضي الدولة الطالبة بسبب أي جرم مقرتف قبل 

 االت التالية:التسليم إال يف احل
 جرم مت  املوافقة على التسليم بشانه. -1
أي جرم آخر تعطي الدولة املطالبة موافقتها بشانه ومت  املوافقة، إذا كان اجلرم املطالب ابلتسليم  -2

 ألجله هو نفس جرم جيوز التسليم بشانه وفقا هلذه املعاهدة.
 3هذه املادة ابلوائق املذكورة يف الفقرة  يشفع  لب احلصول على موافقة الدولة املطالبة مبوجب -3

 و مبحضر قانوين ألي أقوال أدىل هبا الشخص الذي جرى تسليمه بشان اجلرم. 5من املادة 
ال تنطبق الفقرة األوىل من هذه املادة إذا كان  قد أتيح  للشربخص فرصة مغادرة الدولة املربطالبة  -4

السبيل النهائي فيما يتعلق ابجلرم الذي جرى تسليم يوما( من إخالء  45-30وم يغادر يف غضون  
الشخص ألجله أو إذا عاد الشخص  وعا إىل الدولة الطالبة بعد مغادراا، أي أنه إذا د تسليم 
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الشخص املطلوب إىل الدولة الطالبة ،فان الدولة تتقيد أبن ال تتخذ أي اجراءات جنائية ضد هذا 
 .58ي  اليت جرى التسليم من أجلها اجلناايت واجلنحالشخص إال فيما يتعلق جبرمية التبي

فربال جيوز توجيه ااام إىل هذا الشخص وال  اكمته وال حبسه تنفيذا لعقوبة  كوم هبا عن 
فعل آخر، أو فرض أي قيد على حريته وذلك عن جرمية سابقة عن اتريس التسليم، وال جيوز اخلروج 

 توافر أحد الشر ني :بعن هذا املبدأ إال 
إذا وافق  الدولة اليت سلم  الشخص على اختاذ اجراءات معه عن جرمية أخرى غري جرمية  -1

 تبيي  األموال اليت سلم من أجلها.
أن يكون الشخص املسلم قد أتيح  له فرصة اخلربروج من اقليم الدولة املسلم إليها،وم يغادر هذا  -2

ي أن وجوده على أرض الدولة املسلم إليها م يكن االقليم ابختياره أو غادرها وعاد إليه ابختياره، أ
 .59ابلقوة نتيجة التسليم

 اخلامتة 
اجلزائري إىل أحكام التشريع املقارنة و  اتيف اخلتام نقول، خيضع نظام تسليم اجملرمني يف التشريع

دستور، كما ال دستورية يتصل بعضها ابإل ربار العام لكفالة احلقوق واحلرايت املنصوص عليها يف
 ضربمن نصوصا خاصة تكرس حق اللجوء السياسي، وحظر تسليم الالجئني السياسيني.ت

هو اجراء تطلب مبقتضاه دولة من دولة أخرى تسليم شخص موجود على  تسليم اجملرمنيفنظام 
لحيلولة دون  إفالت اجلناة من العقاب يف احلالة ، لاقليمها لتحاكمه أو لتنفذ عقوبة  كوم هبا عليه

مينح الدولة اليت ارتكب  على اقليمها  هأن كمافيها من اقليم الدولة اليت ارتكبوا فيها اجلرمية   اليت يفرون
 اجلرمية فرصة تطبيق قانوهنا ضد منتهك حرمة أنظمتها، ما سيؤدي إىل حتقيق فكرة العدالة.

، الدوليةتشمل االتفاقيات  اليت يستمد أحكامه من املصادر القانونية،تسليم اجملرمني  نظامإن   
اجملامالت واألخالق الدولية والسوابق  مبدأ املعاملة ابملثل، وقواعد ، الدويل ف، العر داخليالالقانون 
 القضائية.

ن توجد ثالثة انظمة رئيسية امن دولة اىل اخرى ، ويف هذا الش ختتل  اجراءات نظام تسليم اجملرمني
م تتنب موقفا موحدا حول ، كما أن الدول ختلطالقضائي و امل، لتسليم اجملرمني  وهي النظام االداري

 اولرتاكمعاجلة ضوابط التسليم، فاعه بعضها إىل معاجلة تلك األحكام إبصدار قانون خاص  
وجنح بعضها اإلخر إىل تضمني قوانينها األساسية بع  النصوص اليت تتعلق بتنظيم ، فرنسا  و

، وآثر بعضها اإلخر عدم اتباع أي  واجلزائر ألمريكيةالوالايت املتحدة ا، تونس،ليبيا ك  أحكام التسليم
 .مصرك  من املسلكني اتركا التنظيم ألحكام االتفاقيات الدولية
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  قائمة املراجع:
                                                           

،واستخدم بعد ذلك يف معاهدة  1791ألول مرة رمسيا يف املرسوم التنفيذي الصادر سنة  Extraditionلقد استخدم اصطالح 1
،حيث كان يستخدم قبل ذلك اصطالحب إعادةب أو بردب ، واستقر بعد ذلك اصطالح يف اجملال 1828ا سنةكان  فرنسا  رفا فيه

ة الدويل عند تسليم اجملرمني،  فهد بن  ي  الطريسي، السياسة اجلنائية ملواجهة جرمية غسل األموال يف اململكة العربية السعودية، رسال
 .335، ص2010دكتوراهكلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

 .381، ص1،1984، النظرية العامة للجرمية ، د د ن، بريوت،  1مصطفى العوجي، القانون اجلنائي العام ، ج2

MERLE(R) et VITU(A), Traité de droit criminel , Tom 01, droit pénal général  , 

N317 , 7
éme

edi ,cujes, Paris,1997, p26.                                                                                

                                          
مصطفى إبراهيم العريب خالد ،  السياسة اجلنائية يف مواجهة غسيل األموال يف القانون اجلنائي اللييب،رسالة دكتوراه،جامعة 3

 . 261، ص2011االسكندرية،كلية احلقوق، مصر،
 مد سراج ، السياسة اجلنائية ملواجهة جرمية غسل األموال يف اململكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،    عبدالفتاح4

 .219. ، ص2010كلية احلقوق،مصر، 

هرة ، ،دار النهضة العربية، القا 02مصطفى  اهر ،املواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال املصلة من جرائم املخدرات، ط 5
 .527ص،2004

 اخلاصة بتسليم اجملرمني على املوقع االلكرتوين :  06، حتديدا املادة  1988اتفاقية فيينا  لسنة 6

http// :www.uncjin.org.pdf/convention-1988-en.pdf. 
 على املوقع االلكرتوين: 2000من اتفاقية ابلريمو لسنة  16املادة 7

 conventions/dactoc/final-documents- conventions-eng- pdf.- 
http// :www.uncjin.org/documents 

 .93عبد الفتاح  مد سراج ، الرسالة السابقة ، ص 8
 .85، 2011، القاهرة ،  78، العدد 20 مد مخيس ابراهيم ، امر القب  الدويل ، جملة الفكر الشر ي ، اجمللد 9

 .30، ص  1991عاملة ابملثل ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ، عبد الغب  مود ، تسليم اجملرمني على أساس امل10
 .96عبد الفتاح  مد سراج ، الرسالة السابقة ، ص 11
، العدد الثاين ، املركز  القومي للبحوث 26التعاون الدويل  يف جمال تسليم اجملرمني ، اجمللة اجلنائية القومية ،اجمللد سامح املمدي ، 12

 .111املرجع السابق ، ص .95، ص  2013ئية ،القاهرة ، يوليواإلجتماعية واجلنا
 .135ص 1975كوستاتسوماس ، مصر،  مطبعة يف النظام املصري والتشريعات املقارنة،- مود حسن العروسي ، تسليم اجملرمني13
 .78عبد الغب  مود ، املرجع السابق ،  ص14
 .113سامح املمدي ، املرجع السابق ،  ص 15
 الدورة اخلامسة واألربعون. 14/12/1990املؤر  يف  45/116عاهدة بقرار من اجلمعية العامة لومم املتحدة رقمصدرت هذه امل16
 .134عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق ، ص17
معة املنصورة عبد الفتاح  مد سراج ، النظرية العامة لتسليم اجملرمني بدراسة حتليلية اصيلية ب رسالة دكتوراه، كلية احلقوق،جا18
 .129املرجع السابق ، ص، مصر، 1999،

 .264مصطفى ابراهيم العريب خالد ، الرسالة نفسها ،  ص19
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 مظهر العنربي، تسليم اجملرمني يف القانون السوري ، الندوة العربية للتعاون القضائي الدويل، املعهد الدويل للدراسات العليا يف 20

 .135،ص1995، مطبوعات دار العلم للماليني ، 1993سنة  العلوم اجلنائية، سرياكوزا إيطاليا،
الثنائية يف املسائل القانونية املتبادلة ومنها تسليم اجملرمني،إال أن هلا قانون شامل  تشبه كلي على االتفاقيا إن الو م أ تعتمد اعتمادا21

 .وخاصا ملثل هذه األمور
اخلاصة ابلتعاون املتبادل يف 15/03/1963كان  بينها وبني املغرب بتاريس   إن أول اتفاقية تسليم اجملرمني مربمة من قبل اجلزائر22

يعدهلا ويتممها الربوتوكول املوقع عليه أبفران يف  2/09/1969املؤر  يف  68/69امليدان القضائي واملصادق عليها ابألمر رقم
15/01/1969. 

شروط تسليم اجملرمني واجراءاته وآاره وذلكما م تنص بحتدد االحكام الواردة يف هذا الكتاب  جق إ ج  694تنص املادة 23
 املعاهدات واالتفاقيات السياسية على خالف ذلكب.

 .158ص ، املهدي للمطبوعات، االسكندرية، د س ن،علي عبد القادر القهوجي ، فتوح عبد هللا الشاذيل ، شرح قانون العقوابت 24
 . 218عبد الفتاح سراج ، الرسالة السابقة ، ص  مد 25

26
 GERALDEN DANJAUNE et FRANK ARPIN –GONNET, Droit pénal général, 1

ére
 éd, 

L’hermis, Paris, 1994, p56. 
ال يعب افالت اجلاين من املاكمة أو من تنفيذ العقوبة،وإمنا على الدولة املطلوب إليها التسليم أن حتيله أبسرع وق    املبدأغري أن هذا 27

 ية إلجراء املاكمة أو تنفيذ العقوبة.إىل سلطااا القضائ
 .275مصطفى ابراهيم العريب خالد ، الرسالة السابقة ، ص28
 .223عبد الفتاح  مد سراج ، الرسالة السابقة ، ص29
 .115املمدي ، املرجع السابق ، ص  السامح30
م للدولة اليت ارتكب  اجلرمية اضرارا مبصاحلها يف حالة تقد   لبات التسليم من دول عديدة يف وق  واحد فتكون األفضلية يف التسلي31

لى أواليت ارتكب  يف أراضيها، وإذا كان   لبات التسليم املتعارضة متعلقة جبرائم لتلفة فانه يؤخذ يف االعتبار  يع الظروف الواقعة وع
 ق إ ج ج . 699واتريس الطلب وفقا للمادة  ااألخص خطوراا ومكان ارتكاهب

ق إ ج ج ب ال يتم تسليم األجنيب يف حالة ما إذا كان موضوع متابعة يف اجلزائر أو كان قد حكم عليه فيها و لب  701تنص املادة 32
 تسليمه بسبب جرمية مغايرة إال بعد االنتهاء من تلك املتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة يف حالة احلكم عليها.

جملة الدراسات القانونية، اجمللد االول، العدد االول، كلية احلقوق ، جامعة  ظاهرة غسيل االموال غري النظيفة ،سليمان عبد املنعم ،33
 .140، ص 1998بريوت ،لبنان، سنة 

 .141سليمان عبد املنعم، املرجع السابق، ص34
 .267مصطفى ابراهيم العريب خالد ، الرسالة السابقة ، ص 35
 .2000من اتفاقية ابلريمو  16واملادة  1990موذجية لتسليم اجملرمنيمن املعاهدة الن 3، املادة 1988من اتفاقية فيينا  6املادة 36
 .387عزت  مد سيد العمري ، املرجع السابق ، ص37
ق إ ج ج ب تنقضي الدعوى العربمومية الرامية إىل تطبيق العقوبة بوفاة املتهم ، وابلتقادم ، والعفو الشامل ، وإبلغاء  6تنص املادة 38

 حكم حائز لقوة الشيء املقضي فيه ب.قانون العقوابت ، وبصدور 
 .395عزت  مد السيد العمري ، املرجع السابق ، ص39
حلصول على  لب ا يوما على اتريس االعتقال وم يتم 40إذا انقضى  من املعاهدةب يطلق سراح الشخص املعتقل 9/4تنص املادة 40

 يوماب. 40يل املشروط على الشخص قبل انقضاء التسليم مدعوما ابلوائق ذات الصلة املددة مع امكانية إخالء السب
من ق إ ج ج إما يف احلكم الصادر ابلعقوبة وإما أوراق االجراءات اجلزائية اليت صدر هبا  702تتمثل هذه الوائق  بقا للمادة 41

 ضائية هلا ذات القوة.األمر رمسيا إبحالة املتهم إىل جهة القضاء اجلزائية وإما أمر القب  أو أية ورقة صادرة من السلطة الق
 ق إ ج ج . 704املادة 42
 اايم قبل املرافعات وذلك بناء على  لب النيابة العامة او األجنيب مث جيرى استجوابه و رر  ضر لذلك. 8جيوز ان متنح 43
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 ق إ ج ج . 707املادة 44
 ق إ ج ج . 705املادة 45
 ق إ ج ج . 708املادة 46
 ق إ ج ج .712املادة 47
ن الفعل اجلرمي املطالب التسليم معاقب عليه بعقوبة سالبة للحرية ملدة سنتني أو أقل إذا كان  جنحة دون االعتداء اشرتط أن يكو 48

 ق إ ج ج ( . 2-697/1ابملدة إذا كان جناية،   املادة 
 ق إ ج ج (. 697/6أن يكون صدر يف حقه حكم بعقوبة احلبس تساوي أو عاوز مدة شهرين يف اجلنحة،  املادة 49
جاء عاما ب جيوز للحكومة اجلزائرية أن تسلم شخص غري جزائري إىل حكومة أجنبية بناء على  ق إ ج ج 696إن نص املادة 50

 لبها إذا وجد يف أراضي اجلمهورية وكان  قد اختذت يف شانه اجراءات متابعة ابسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من 
  اكمهاب.

وجه  لب التسليم إىل احلكومة اجلزائرية ابلطريق الدبلوماسي ويرفق به اما احلكم الصادر ابلعقوبة ق إ ج ج ب ي 702تنص املادة  51
 حىت ولو كان غيابيا.ب

 ق إ ج ج. 710املادة  راجع52
 .488، ص1997، ، القاهرة، وزارة العدل2التعليمات العامة للنياابت، الكتاب الثاين التعليمات القضائية(، القسم األول ، ط 53
 . 397زت  مد السيد العمري ، املرجع نفسه ، صع54
 ق إ ج م . 528املادة 55
يوما إال إذا قدم  الدولة  البة التسليم عذرا مقبوال ال يربر اخرها يف تقد  الطلب الكتايب  15ال ينبغي أن تزيد مدة احلجز عن 56

 (.من ق إ ج م  530ويف  يع األحوال ال تزيد مدة احلجز عن شهر،   املادة 
 .332عبد الفتاح  مد سراج ، الرسالة  السابقة ، ص57
،رسالة دكتوراه، جامعة -دراسة مقارنة -جرمية غسل األموال يف القانون االمارايت واملقارن، ابراهيم  مود  مد بن عبد الرمحان ، 58

 .497-496، ص2009االسكندرية ، كلية احلقوق، مصر،
 367ابقة ، صعبد الفتاح  مد سراج ،الرسالة  الس59
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 بني اوأحكام الّشرعية والنصوص التشريعية محايةمتعة املرأة املطدلقة كحق و 
                                                                         

 اوأستااة ملني لبىن                    
 دلية احلقوق والعدلوم السياسيةك                                                     

 برج بوعريريج  ب جامعة حمم  البشري اطإبراهيمي 
 
 :مدلخص 

 ة، واليت ال حتيد عن التيار العاملياملرأة وأعطاها كافة حقوقها اإلنسانيالتشريع االسالمي  كرام
هذه احلماية  أبرز مظاهرو ، إالا يف بع  املباد  خلصوصية أحكامها، املنادي بقوق املرأة واحلامي هلا

ضرورة جرب الضارر احلاصل هلا أنه أكد على ود حيث ، أي حق من حقوقهاتعسُّ  ضدا كل منع   أن
اليت شراعها  ن غري وجه حق، وذلك بفرض حقاِّها يف املتعةنتيجة الطاالق ابإلرادة املنفردة للزاوج م

اإلسالم تعويضتا للمرأة عماا يلحقها من ضرر، وهي ترادف يف ذلك التعوي  يف القوانني الوضعيةرت 
الغاية منهما تعزيز والذي أُقيم ألجل جرب الضارر الالاحق ابملطلقة من جرااء الطاالق بغري مربر شرعي، 

ية، ومحاية مالية هلا تقييها من شبح الفقر يف حال ليس هلا معيل من ذويها، أو أتى صحاة املرأة النفس
 عليها كِّبربأُر سنا ، وال ترجوا زواجتا آخر. 

فجاء التشريع اإلسالمي بقاِّها يف املتعة بعد الطاالق حفاظتا على كرامتها، وعلى نفس املنوال 
يشتبه مبعىن املتعة، وخيتل  عنها يف جوانب درج  لتل  التشريعات الو نية بفرض التعوي  الذي 

 أخرى. 
وعلى هذا جاءت هذه الداِّراسة تستهدف  رح اإلشكالية التاالية: ما املقصود بقاِّ املتعة 

على اعتبار أنا متعة  وذلك والتعوي  كتدبري محائي للمرأة املطلاقة بني املفهوم الشارعي والقانوين 
كثري من النااسرت رجاالت ونساء، بل كادت ختفى على بع    الطاالق من املواضيع اليت جيهلها

املتخصاِّصني يف العلوم الشارعية، ولكوهنا مرتبطة يف كثري من جوانبها مببدأ التعوي  عن الطاالق اليت 
 .جاءت به نصوص القانون الوضعي

 
  متعة،  الق، تعس ، تعوي ، كم شرعيالكدلمات املفتاحية: 
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Le résumé : 
 

L'islam a valorisé la femme et l'a offerte tous ses droits humains, 
demandés à nos jours par les défenseurs et les protecteurs de ces droits au 
niveau mondial. Et l'un des principaux exemples de cette protection est 

l'interdiction de tout abus envers ses droits, d’où l'islam insiste sur sa 
réconciliation suite au mal provoqué par le divorce voulu par l'époux 
seul, sans raison reconnue, et cela en imposant son droit au plaisir 

reconnu par l'islam pour compenser à la femme ce qu'elle a subi de mal, 
ce qui est synonyme à la compensation dans les lois législatives. Le but 
dans les deux est de renforcer la santé psychique de la femme, ainsi 
qu'undédommagement financier pour la protéger de la pauvreté si elle n'a 
pas de  parents, ou si elle a vieilli, ou encore, si elle ne veut pas se 

remarier. 

 

Donc la législation islamique est venue pour mettre en valeur le 
droit de la femme au plaisir après le divorce pour préserver sa dignité, et 
de la même façon les différentes législations nationales l'ont intégré en 
imposant la compensation qui va dans le même sens que le plaisir avec 
quelques différences. 
 

En relation avec cela, l'étude faite vise à analyser la problématique 
suivante: " Que veut dire le droit au plaisir et à la compensation,étant 
unemesureprotective pour la femme, entre le concept religieux et 

législatif? Et cela en considérant que le droit au plaisir après le divorce soit 
méconnu par la grande majorité des gens qu'ils soient hommes ou 
femmes, et c'est le cas même pour certains spécialistes dans les sciences 
religieuses, car ce droit est attaché au principe de la compensation 
mentionné dans les lois législatives 
 

Les mots clés: plaisir, divorce, abus, remboursement, jugement 

religieux, texte législatif. 
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اجة والضارورة املوضوعية إن مهماة الداِّفاع عن حقوق املرأة م تنشا من فراغ، بل تنطلق من احل
حلماية املرأة من كل التجاوزات، ومنع مظاهر التعسُّ  ضداها، فهي متثاِّل أكثر من نص  اجملتمع، 
ا تؤثاِّر يف زوجها وأبنائها، لذا فقد تطوار مفهوم حقوق املرأة عرب كافة التشريعات الو نية، كما أفرد  ألهنا

املواثيق واالعال ت الداولية حلمايتها من كل انتهال، أو تعسُّ  اجملتمع الداويل حلقوق املرأة العديد من 
 حلقوقها.

إالا أنا التشريع اإلسالمي كان السبااق يف ذلك، فهو أوال من كرام املرأة وأعطاها كافة حقوقها 
اإلنسانية، واليت ال حتيد عن هذا التيار العاملي، إالا يف بع  املباد  خلصوصية أحكامها، فكان أبرز 
مظاهر منع التعسُّ  ضداها ومحاية حقوقها، ود ضرورة جرب الضارر احلاصل هلا نتيجة الطاالق 

اليت شراعها اإلسالم تعويضتا  ابإلرادة املنفردة للزاوج من غري وجه حق، وذلك بفرض حقاِّها يف املتعة
لذي أُقيم ألجل للمرأة عماا يلحقها من ضرر، وهي ترادف يف ذلك التعوي  يف القوانني الوضعيةرت وا

الغاية منهما تعزيز صحاة املرأة جرب الضارر الالاحق ابملطلقة من جرااء الطاالق بغري مربر شرعي، 
النفسية، ومحاية مالية هلا تقييها من شبح الفقر يف حال ليس هلا معيل من ذويها، أو أتى عليها كِّبربأُر 

 سنا ، وال ترجوا زواجتا آخر.
ها يف املتعة بعد الطاالق حفاظتا على كرامتها، وعلى نفس املنوال فجاء التشريع اإلسالمي بقاِّ 

درج  لتل  التشريعات الو نية بفرض التعوي  الذي يشتبه مبعىن املتعة، وخيتل  عنها يف جوانب 
 أخرى.

ما املقصود حبقّ  املتعة وعلى هذا جاءت هذه الداِّراسة تستهدف  رح اإلشكالية التاالية: 
محائي لدلمرأة املطدّلقة بني املفهوم الّشرعي والقانوين؟ هل وفّ ق املشرّ ع اجلزائري  والتعويض كت بري

يف توفري احلماية لدلمرأة املطدّلقة عن طريق  فرق التعويض املايل الّناجم عن فكرة الّضرر احلارل 
 من تعس ف الّزوج يف طالقه هلا؟

مي والقانون، للوقوف على وأل ية املوضوع أردت دراسة أحكامه على ضوء الفقه اإلسال
مدى عناية اإلسالم بقوق املطلاقة اليت حتتاج رعاية خاصاة بسبب ما يصيبها من وحشة الطاالق 
وآاره النفسية عليها،على اعتبار أنا متعة الطاالق من املواضيع اليت جيهلها كثري من النااسرت رجاالت 

م الشارعية، ولكوهنا مرتبطة يف كثري من ونساء، بل كادت ختفى على بع  املتخصاِّصني يف العلو 
جوانبها مببدأ التعوي  عن الطاالق اليت جاءت به نصوص القانون الوضعي، معتمدة يف اإلجابة على 

 ذلك، بتقسيم هذه الداِّراسة إىل مبحثني: 
ورأي القانون منها، بينما وضاح املبحث الثااين  تناول األوال بداية ماهية متعة املطالقة،

 م املتعلاِّقة هبا، ورأي القانون من عالقتها ابلتعوي  عن الطاالق التعسُّفي. األحكا
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 املبحث اوأّول: ماهية متعة الّطالق ورأي القانون منه
تعترب متعة املطلاقة من أحد  اليات التشريع اإلسالمي يف جرب اخلوا ر، وادئة النُّفوس، 

ة، وعليه البدا من معرفة ماهية متعة املطلاقة وعلاتها بداية، ومعاجلة آار الطاالق اليت متسُّ املرأة املطلاق
 مث معرفة مقدارها ورأي القانون فيه.

 املطدلب اوأّول: ماهية متعة الّطالق وعدل تها
نتناول يف هذا املطلب نقطتنيرت تعري  املتعة ومشروعيتها يف فرع  أوال، مث علاة هذه املتعة يف 

 .  فرع  ان 
 ريف املتعة ومشروعيتها الفرع اوأّول: تع

ملعرفة املقصود من املتعة يقتضي البحث يف معناها لغةت واصطالحتا، ومفهومها عند الفقهاء  
 املعاصرين للخروج بتعري  جامع للمتعة، مث التطرق ألدلة مشروعيتها واحلكمة منها.

 أّوالر: تعريف املتعة
» الم يف اجلودة والغاية، قال األزهري: رت من  متع(: هو كل ما جاد، و املاتع(: الباملتعة لغة

نيا  تربأفأُع به، وأيرُبتربأبربألأُم به وأيرُبتربأزأواُد به، وأييت عليه الدُّ ، وقال ابن منظور: «فاماا املتاع يف األصل ُكلُّ شيء  يرُبنرب 
 . (1 «متعة املرأة: ما وصل  به بعد الطاالق»

اأماا  داق جلرب خا رها املنكسر ابلفراق، رت ما يعطيه الزاوج ملطلاقته زايدة على الصا ارطالحر
سواءت كان  مطلاقة من  الق رجعي أو ابئن، وتعطي املتعة للمطلاقة  القتا ابئنتا  القها، وتعطى 
الراجعية بعد انتهاء العداة، ألنا الراجعية مادام  يف العداة هلا حكم الزاوجة، وألهنا ترجوا الراجعة فلم 

 .(2 ات  املطلاقة دفع  املتعة لورثتهاينكسر خا رها ابلفراق بعد، ولو م
فاملراد ابملتعة شرعتا ما تتمتاع به الزاوجة وتتعا اه تعويضتا هلا عند الفرقة بينهما وبني زوجها،  

 من الثاِّياب اليت تلبسها املرأة للخروج عادة، أو ما يُعادهلا من مال، أو أيا عوض. 
 اثنيرا: مشروعية املتعة واحلكمة منها

 ة املتعة ابتة يف الكتاب والسنة وآار الصاحابة، وهذا ما تثبته األدلة التالية:مشروعي 
وردت عدة آايت تدلُّ على مشروعية املتعة منها:قوله تعاىل: ﴿ الا ُجنأاحأ  من الكتاب؛

ُنا فأرِّيضأةت وأ  متأأسُّوُهنا أأو  تربأف رُِّضوا هلأ ُتُم الناِّسأاءأ مأامأ   ُق رتِِّّ عألأي ُكم  إِّن  ألاق 
رُُه  وأعألأى امل عِّ قأد  مأتاُِّعوُهنا عألأى ال ُموسِّ

نِّنيأ ﴾] البقرة:  ل مأع ُروفِّ حأقتا عألأى املسِّ رُُه مأتأاعتا ابِّ ل مأع ُروفِّ  236قأد  [، وقوله: ﴿ وألِّل ُمطألاقأاتِّ مأتأاع  ابِّ
ا ا 242حأقتا عألأى ال ُمتاقِّنيأ﴾] البقرة:  نُتا تُرِّد نأ احل أيأاةأ [، وقوله أيضتا: ﴿ أيأأيربُّهأ كأ إِّن ُكنرب  أز وأاجِّ لنيبء ُقل  ألاِّ

ُكنا سأرأاحتا  أِّيالت ﴾ ] األحزاب:  أ أُمأتاُِّعُكنا وأأُسأراِّح  نرب يأا وأزِّينربأتربأهأا فربأتربأعأالأني   [. 28ال دُّ

ووجه الداللة من اإلايت:أنا هذه اإلايت تضمنا  الدااللة على وجوب املتعة من عدة 
يت تصراِّح من خالهلا على مشروعية املتعة، حيث أنا فيها أمرتا ابملتعة يف قوله تعاىل: ﴿ ، ال(3 وجوه
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ومتعوهن ﴾، وقوله: ﴿ فمتعوهن ﴾، واألمر يقتضي الوجوب حىت تقوم الداللة على الندب، وأقلُّ 
 درجات األمر الدااللة على املشروعية.

عمرة بن  اجلُون تعوذت من رسول  أنا » روت عائشة رضي هللا عنها:أّما من السنة النبوية؛
ُت مبعاذ فطلاقها، وأمر أسامة أو أنأستا،  صلى هللا عليه وسلام هللا حني أدخل  عليه، فقال:لقد ُعذ 

، ووجه الداللة من األحاديثرت أنا يف جمموعها دليل على مشروعية (4 «فمتعها بثالثة أثواب رزااقياة 
 املتعة .

 لق امرأته،  رضب هللا عنه أنا عبد الرمحان بن عوفة؛ومن اآلاثر املروية عن الّصحاب
، وكان  العرب «يعب متعها هبا بعد الطالق » فمتعها جبارية سوداء محامأها إايها، قال أبو عبيدة:

 .(5 تسمى املتعة التحميم
وشراع احلقُّ سبحانه وتعاىل املتعة حلكمة ابلغة األ ية، حيث أنا فيها جربتا خلا ر املرأة 

نكسر ابلطاالق وتطيبا لنفسها، وختفيفتا ملا يصيبها من أم وحسرة وأس  نتيجة الطاالق، كما أنا امل
 فيها نوعتا من املواساة، وتعويضتا هلا عن أم ووحشة الفراق، وإزالة للحزن والكآبة الذي تعيش فيه.

خلوف من عقاب كما جاء هذا التشريع رادعتا وزاجرتا لكل زوج ال يرتدع ابإلميان والتقوى وا
هللا، فتجعله يفكر كثريا قبل أن يقدم على الطاالق، فال يوقعه إالا بعد تربأرأوا  وأ ة، واستنفاذ وسائل 
اإلصالح املمكنة، لذلك فانا املتعة تعترب تدبريتا شرعيتا للحد من الطاالق، خاصة إذا أضيف  إىل 

ىل الرتواِّي والتفكري، وابلتايل عدم إيقاع التبعات املالية األخرى من مهر ونفقة، فاهنا تكون أدعى إ
 .(6 الطاالق

إنا يف متتيع املرأة املطلاقة إزالة إليهام قد يدور يف نفوس الكثريين أبنا الزوج  لاقها لشيء قد 
رأابأُه منها، أو لعيب يف سلوكها وأخالقها، لذلك كان يف املتعة املعطاة من الزاوج جرب هلذا الضارر إبزالة 

ول واالاامات، واالعرتاف أبن الطاالق إمنا وقع من قبله، ولسبب خارج عنها وليس لعلاة هذه الشك
 . (7 فيها، وهذا املتاع احلسن مبثابة الشاهادة على نزاهتها وتكرميتا وإعزازت هلا

 الفرع الثاين : عدلة متعبة الطالق 
ا فقهيات، والذي  تاج تعترب علة أو سبب متتيع املرأة بعد الطالق من األمور املختل  فيه 

 للطرح  أوالت (، مث  اولة التوفيق، أو الرتجيح يف هذه املسالة  انيتا (.
 أّوالر: اختالف الفقهاء يف عبدّلة املتعة

: األوالرت ذهب اإلمام أبو يوس  من احلنفية (8 اختل  الفقهاء يف علاة املتعة على مذهبني
بتداءت، وم عب بطريق البدل، وقد استدل على ذلك بظواهر إىل أنا املتعة غري معللة، بل إهنا وجب  ا
 النصوص اليت تُدل على مشروعية املتعة.

أماا الثااينرت ذهب عامة الفقهاء إىل أن متعة الطالق معللة، إال أهنم اختلفوا يف العلة، وإن كنا 
 طالق ومنها:م ود نصا صر ا على تلك العلة، لكننا نلحل ذلك من خالل تعليالام ملتعة ال
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 / املتعة شرعت بطريق البب ل:1
مبعىن أن املتعة بدل عن نص  املهر فهي تقوم مقامه عند عدم تسميته، كالتيمُّم بدالت عن 

 الوضوء يف حالة عدم وجود املال، وهو ما ذهب إليه احلنفية.
 :/ اطإحيبببباش واالبتببذال2

بتذال، كما ذهب بع  احلنفية واملالكية ذهب الشافعية إىل أن علاة املتعة هي اإل اش واال
 إىل أن علاة املتعة اال اش فقط .

 / تطيب النفس وجرب اخلاطر من أمل الطالق:3
أن املتعة شرع  لتعوي  املرأة، وتطيبتا لنفسها وجربا خلا رها من األم احلاصل هلا ابلطاالق 

 وتسلية هلا عند الفراق، وهو ما قال به املالكية.
 التجيبحاثنيرا:  

الرتجيح الصائب لدينا هو أنا املتعة شرع  لتعوي  املرأة وتطيبا لنفسها، وجربا خلا رها  إن
املنكسر من أم الفراق احلاصل هلا ابلطالق، ذلك أن العلة هذه توضح مقصود الشارع احلكيم من 

تسبب هبذا املتعة وهو: جرب الضرر وختفي  وقعه على املطلقة ويف ذلك إجياب للتعوي  على امل
ُطلا ق، فكان  املتعة هي التعوي  املناسب للمطلقة عما حلقها من ضرر سواءت  

الضرر وهو الزوج امل
 كان مادي أو معنوي.

 مقب ار امل تعببة ورأي القانون فيهاملطدلب الثاين:
ف م يبنياِّ شرعنا احلني  وال سنة رسول هللا الكر  مقدارت ملتعة الطاالق، مما كان  ل اختال 

بني الفقهاء يف حتديد مقدارها، ولذلك تباين  آرائهم  بقات الجتهاداام، حيث تندرج حت  ثالث 
عناصر، سيتم حتليلها يف الفرع األوال، مث أعرج إىل ما أخذ به القانون واعتمده ،صوص مقدارها يف 

.  فرع  ان 
 الفرع اوأّول: مق ار املتعة يف الفقه

اط كان   ل خالف بني الفقهاء حناول  رحها يف شكل يتناول مقدار املتعة ثالث نق
أسئلة كتايل: ما نوع املال الذي يصح تقدير املتعة به  مث هل املتعة  ددة أم ال  مبعىن هل للمتعة حد 

 أعلى وأد  عند تقديرها   ويف األخري من يراعي حاله يف تقدير املتعة 
 رها (أوالر:جنس املتعة ) نوع املال املعترب يف تق ي

لقد اختل  الفقهاء يف حتديد نوع املال الذي يصح تقدير املتعة به، حيث ذهب فقهاء  
: درع ومخار وملحفة وبه قال: سعيد بن (10 للقول أبن املتعة تقدر ابلثياب وهي ثالثة؛(9 احلنفية

بن عباس ، وقد استدلوا على ذلك مبا جاء يف األثر عن عبد هللا (11 املسيب وعطاء واحلسن والشعيب
 .(12 «أرفع املتعة اخلادم، وأوسط املتعة الكسوة، وأد ها النفقة » رضي هللا عنهما أنه قال: 
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موكولة إىل الزوج يعطي  بعدم حتديد جنس معني للمتعة، وهي فقالوا:(13 أما فقهاء املالكية
ليل وال يف  ليس للمتعة حد ال يف ق»فيها ما تطيب به نفسه من غري حكم يلزمه، قال اإلمام مالك:

كثري، وال أرى أن يقضى هبا وهي من احلق عليه وال يعدى فيها السلطان وإمنا هي شيء إن أ اع به 
، واستدلوا على ذلك أبنا هذا هربربربو مقتضى القربرآن، فان هللا (14 «أداه وإن أىب م جيرب على ذلك

رُه  ﴾، سبحانربربه وتعالربربربى م يقدرهربربا وم  ددهربربا وإمنا قال: ﴿ عألأى ال   رُُه وأعألأى ال ُمق رتِِّّ قأد  عِّ قأدأ ُموسِّ
 .(15 «إن املتاع مبا عرف يف الشرع من االقتصاد» وقالوا:

رت فقد ميازوا بني القدر الواجب والقدر املستحب يف جنس املتعة (16 بينما فقهاء الشاافعية
در ا، واستدلوا على ذلك مبا أو ثالثني  (17 فقالوا أن املتعة املستحبة، إما أن تكون خادما أو مقنعة

وعن ابن  ،(18 «يستحب أن ميتعها ،ادم فان م يفعل فبثياب»أنه قال: رضي هللا عنه رواه ابن عباس
 ، وروي عنه أنه متع بوليدة: جبارية(.(19 «ميتعها بثالثني در ا» قال: رضي هللا عنه عمر

م إذا كان الزوج موسرا، وأد ها  رت إىل أن أعلى املتعة خاد(20 يف حني ذهب فقهاء احلنابلة
كسوة عزئها إذا كان معسرا وهي درع ومخار وملحفة، واستدلوا على ذلك مبا روي عن ابن عباس 

أعلى املتعة خادم ،مث دون ذلك نفقة،مث دون ذلك كسوة ﴾، ويف رواية انية، » أنه قال: رضي هللا عنه
هاده، ألنه أمر م يرد الشرع بتقديره، وهو  تاج إىل أنه يرجع يف تقدير املتعة إىل احلاكم يقدرها ابجت

 ، وهو أحد قويل الشافعية.(21 االجتهاد فيجب الرجوع فيه إىل احلاكم كسائر اجملتهدات
 اثنيرا: احل  اوأعدلى واوأدىن لدلمتعة

مث اختل  الفقهاء يف احلد األد  واألعلى للمتعة، بني من قال أن للمتعة حد، ومن قال  
  ددة، وبني من قال أبن التحديد يرتل لظروف ومالبسات كل حالة، وتباين  آراء الفقهاء أبهنا غري

 يف ذلك على نقطتني:
 :ب احل  اوأعدلى لدلمتعة 1

 تباين  آراء الفقهاء يف حتديد احلد األعلى للمتعة على النحو التايل:
إىل أنه ال حد أعلى  (24 يف رواية واحلنابلة ،(23 والشافعية يف الراجح (22 املذهب األول: ذهب املالكية

للمتعة، وإمنا يرجع يف تقديرها إىل احلاكم يقدرها ابجتهاده حسب حال الزوج أو الزوجة أو حاهلما 
 معا.

رُُه مأتأاعتا  ُق رتِِّّ قأد 
رُُه وأعألأى امل عِّ قأد  واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل :﴿ وأمأتاُِّعوُهنا عألأى ال ُموسِّ

ل مأع ُروفِّ حأ  نِّنيأ ﴾ابِّ سِّ وجه الداللة: أنا هللا سبحانه وتعاىل م يبني مقدار معني للمتعة ، و قتا عألأى امل ح 
يف اإليربة، وال بني حدها األعلى، وإمنا بني كي  تقدرب على املوسع قدره وعلى املقرت قدره ب أن تكون 

 .(25 ابملعروف

أماا املذهب الثاينرت ذهب احلنفية
إىل أن ( 28 ، واحلنابلة يف قول(27 والشافعية يف رواية (26 

حدها األعلى نص  مهر املثل، واستدلوا على ذلك أبهنا بدل مهر املثل فيجب أن تتقدر به وال جيوز 
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 رت(29 الزايدة على األصل

إىل أن املتعة خادم،  (31 ،والشافعية يف قول(30 واملذهب الثاالثرت ذهب احلنابلة يف رواية
أرفع املتعة اخلادم، مث دون ذلك من » :عن ابن عباس قال:(32 اإلار واستدلوا على ذلك مبا جاء يف

عن عبد الرمحان ابن عوف أنه متع امرأته اليت  لق جارية وجاء  ،«الكسوة، مث دون ذلك من النفقة 
 سوداء.

 :. احل  اوأدىن لدلمتعة2
رأى أبنه ال كما اختل  الفقهاء يف احلد األد  للمتعة على النحو التايل: املذهب األولرت 

،واحلنابلة (34 والشافعية يف قول (33 حد ألد  املتعة فاقل مال متمول جيز  ،وهو ما قال به املالكية
رُُه ﴾ ، واستدلوا على ذلك بقوله(35 يف رواية ُق رتِِّّ قأد 

رُُه وأعألأى امل عِّ قأد  ، تعاىل:﴿ وأمأتاُِّعوُهنا عألأى ال ُموسِّ
ا م تبني احلد األد  للمتعة، وإمنا بين  كي  تقدر. يقول وجه الداللة من اإلية الكرمية أهنو 

 .( 36 «وهذا دليل على رف  التحديد»القر يب:
أماا املذهب الثاينرت رأى أن احلد األد  للمتعة هو مخسة دراهم،وهو ما قال به احلنفية
 37) ،

اقل املتعة نصفها هي واستدلوا على ذلك أبن املتعة عوض عن املهر،وأقل املهر عندهم عشرة دراهم ف
 مخسة دراهم.

أبن احلد األد  هي كسوة تستطيع الصالة هبا، وهي درع ومخار ؛وجاء يف املذهب الثالث
وملحفة، وهو ما روي أيضا عن الثوري وعطاء ومالك وأيب عبيد، واستدلوا على ذلك مبا جاء يف 

ة، مث دون ذلك الكسوة. وقالوا األثر عن ابن عباس حيث قال: أعلى املتعة خادم،مث دون ذلك النفق
رُُه ﴾ ُق رتِِّّ قأد 

رُُه وأعألأى امل عِّ قأد  فيجب ، أبن قول ابن عباس هو تفسري لآلية ﴿ وأمأتاُِّعوُهنا عألأى ال ُموسِّ
 .(38 الرجوع إليه

 اثلثرا: االعتبارات الت حت د املتعة
والرتإىل أن يراعى يف القول األ اختل  الفقهاء فيمن يراعى حاله عند تقدير املتعة،فذهب 

، والشافعية يف (39 تقدير املتعة حال الزوج يف يساره وإعساره، وهذا ما ذهب إليه املالكية يف املشهور
رُُه (41 واحلنابلة يف الصحيح (40 رواية عِّ قأد  ،واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل:﴿ وأمأتاُِّعوُهنا عألأى ال ُموسِّ

رُُه ﴾، وو  ُق رتِِّّ قأد 
جه الداللة:إن هللا سبحانه وتعاىل علق املتعة على حسب حال الزوج يف وأعألأى امل

 يساره وإعساره.
أماا القول الثاينرتفريى أصحابه أبن تقدير املتعة يراعى فيه حال املرأة يف يسارها وإعسارها. 

، واستدلوا على ذلك مبا جاء يف (43 ، وقول للحنابلة(42 وهو ما ذهب إليه الشافعية يف قول
واملهر معترب  قول:أن املتعة وجب  بدل عن املهر بدليل أنه لو كان هنال مهر م عب هلا املتعة،املع

 باهلا فكذلك املتعة.
بينما القول الثالثرترأى أنا املتعة معتربة بال الزوجني معا، وهو ما ذهب إليه اخلطاف من 
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ك مبا جاء يف قوله تعاىل:﴿ عألأى ، واستدلوا على ذل(45 ، والشافعية يف قول آخر(44 احلنفية يف قول
نِّنيأ ﴾.  ل مأع ُروفِّ حأقتا عألأى امل سِّ رُُه مأتأاعتا ابِّ ُق رتِِّّ قأد 

رُُه وأعألأى امل عِّ قأد  وجه الداللة: إن اإلية الكرمية و ال ُموسِّ
علق  احلكم يف  تقدير املتعة اعتبار شيئني: أحد ا: حال الرجل يف يساره وإعساره بقوله عز 

رُُه ﴾، والثاين: أن يكون ذلك ابملعروف لقوله عز وجل: ﴿ وجل:﴿ عأ  ُق رتِِّّ قأد 
رُُه وأعألأى امل عِّ قأد  لأى ال ُموسِّ

عُروف  ﴾، فوجب اعتبار املعنيني يف ذلك، ألنه من غري املعروف أن نسوي بني متعة الشريفة 
أ
مل مأتأاعات ابِّ

كون هلذه الدنية كما عب هلذه ومتعة الدنيئة إن اعترب  فيها حال الزوج وحده، فوجب أن ت
 .(46 الشريفة

 . التجيبح:2
حنددها بسب حال  بال الزوجني معات، ال على أن تبني لنا أنا الراجح يف تقدير املتعة يكون

رُُه ، الزوج وحده، أو حال الزوجة وحدها عِّ قأد  وهذا ما وضحته اإلية الكرمية:﴿ وأمأتاُِّعوُهنا عألأى ال ُموسِّ
 
ُ
نِّنيأ ﴾، يف أن يراعى حال الزوج على قدر يسره وأعألأى امل ل مأع ُروفِّ حأقتا عألأى امل سِّ رُُه مأتأاعتا ابِّ ق رتِِّّ قأد 

 وعسره، كما وضح  أن املتعة تكون ابملعروف ويف ذلك مراعى حلالة الزوجة أيضا.
 الفرع الثاين: رأي القانون يف مق ار متعة الطالق

ختل  فيه الفقهاء يف عدة جزئيات، حىت أن فقهاء املذهب رأينا فيما سبق أن مقدار املتعة ا 
الواحد اختلفوا فيما بينهم، وبناءت على ذلك اختلف  قوانني األحوال الشخصية كذلك يف مقدارها، 

 وفيما يلي سنعرض رأي جمموعة من قوانني األحوال الشخصية، وكي  ميازت مقدار متعة املطلاقة.
 ب القانون املصري: 1

، أبن متعة املطلقة تقدر بنفقة سنتني 1979نون األحوال الشخصية املصري لسنةجاء يف قا
على أن يراعى يف ذلك حال املطلق يسرا وعسرا وظروف الطاالق ومدة الزوجية وهذه املعاير الثالث 

مكرر:] الزوجة املدخول هبا يف زواج 18هي اليت تتحكم يف تقدير املتعة. وهذا ما جاء يف نص املادة 
إذا  لقها زوجها دون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عداا متعة تقدر بنفقة  صحيح

سنتني على األكثر ومبراعاة حال املطلق يسرا وعسرا، وظروف الطالق، ومدة الزوجية، وجيوز أن 
 .(47 يرخص يف سداد هذه املتعة على أقساط [

 . قانون اوأحوال الّشخصية الت ونسي: 2
من جملة األحوال الشخصية التونسية ما يلي:]  كم  31فصل الواحد والثالثون جاء يف ال

ابلطالق عند رغبة الزوج إنشاء الطالق، أو مطالبة الزوجة به ، ويف هاته الصورة ، يقرر احلاكم ما 
تتمتع به الزوجة من الغرامات املالية لتعوي  الضرر احلاصل هلا ، أو ما تدفعه هي للزوج من 

، وما يالحل على املشرع التونسي أنه جعل أمر تقدير املتعة الجتهاد القاضي (48 ات[التعويض
 حسب سلطته التقديرية  ددا يف ذلك جنس املتعة أبنه ما يقع عليه اسم املال.  



متعة املرأأة املطلقة كحق وحامية بني الأحاكم الرشعية و النصوص الترشيعية                          أأ. ملني لبىن          

 
 

140 

 

    2016جوان      01الع د   01دل  اجل      
     

السياسية راسات القانونية و لدل البيبانجمدلة   

 . م ونة اوأحوال الّشخصية املغربية: 3
كان الطالق من   من املدونة ما يلي:] يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته إذا 60جاء يف الفصل  

، وما يالحل على نص (49 جانبه بقدر يسره وحاله، إال اليت مسي هلا الصاداق و لق  قبل الدخول[
املدونة، أهنا أخذت املعيار الذي يقول مبراعاة حال الزوجني معا يف تقدير املتعة، حيث ينظر إىل حال 

 طلقة.  املطلاِّق يسرتا وعسرتا مع األخذ يف نفس الوق  بال املرأة امل
 ب قانون اوأسرة اجلزائري: 4

املالحل على املشرع اجلزائري ،صوص هذه النقطة، أنه م أييت إ القا أبي نص قانوين   
ضمن نصوص قانون األسرة يشري إىل أخذه ابملتعة، بل أشار فقط إىل التعوي  الذي جاءت به 

قة تعسفيا، وترل أمر تقديره إىل منه كحق من حقوق املطلا 52ضمن املادة  القوانني الوضعية، وذلك
 السُّلطة التقديرية للقاضي.

 املبحث الثاين: حكم املتعة ورأي القانون من عالقتها ابلتعويض عن الّطالق التعس في
نتطرق يف هذا املطلب إىل حكم متعة املطلقات على أنواعهن، وذلك بني الوجوب والندب 

عرفة رأي القانون من عالقتها ابلتعوي  عن الطاالق على اختالف الفقهاء يف ذلك، مث أنيت على م
 التعسُّفي.

 املطدلب اوأول:حكم متعة املطدلقات يف الفقه اطإسالمي
سبق أنا عرفنا أن هللا عز وجل شرع للمطلقة حق املتعة، واملطلقات قسمان: مطلقة قبل  

ة، سواء قبل الدخول ومطلقة بعد الدخول، واستحقاق املتعة خيتل  ابختالف حال كل مطلاق
الدخول، أو بعده، فقد اتفق الفقهاء على أن املتعة مشروعة وتستحق يف كل فرقة كان  بسبب من 

يف درجة هذه املشروعية، واختلفوا أيضا يف نوع املطلقة اليت تستحقها، وهو ا الزوج ، لكنهم اختلفو
 ما يعرض كالتاايل:

 الفرع اوأول: آراء الفقهاء يف وجوب املتعة
 الفقهاء يف حكم املتعة على الوجوب والندب: اختل   

ذهب فريق منهم إىل القول أبنا املتعة عب لكل مطلقة قبل الدخول  فالقائدلون ابلوجوب؛
يف املشهور، إالا أنا احلنفية واحلنابلة يف (51 واحلنابلة (50 وقبل الفرض، وهو ما ورد عن احلنفية

 م يسم فيه املهر، وإمنا فرض بعد العقد. ، أوجبوا املتعة قبل الدخول يف نكاح(52 قول
متأأسُّوُهنا أأو    ُتُم الناِّسأاءأ مأامأ   وقد استدلوا على ذلك بقوله تعاىل:﴿ الا ُجنأاحأ عألأي ُكم  إِّن  ألاق 

رُُه مأتأ  ُق رتِِّّ قأد 
رُُه  وأعألأى امل عِّ قأد  ُنا فأرِّيضأةت وأمأتاُِّعوُهنا عألأى ال ُموسِّ ل مأع ُروفِّ حأقتا عألأى تربأف رُِّضوا هلأ اعتا ابِّ

نِّنيأ﴾. سِّ  امل ح 
ووجه الداللة:نص  اإلية الكرمية على وجوب املتعة ألن األمر يف قوله عز وجل بومتعوهنب، يدل 
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 .(53 على الوجوب حىت تقوم الداللة على الندب وال توجد داللة على الندب
املتعة للمطلقة قبل الدخول  كما أن قوله تعاىل: بحقا على املسننيب، دليل على وجوب

 وقبل تسمية الفرض ، فليس يف ألفاظ اإلجياب آكد من قوله: بحقاب، ألنه احلقيقة تقتضي الثبوت.
أماا القول الثااينرتذهب الشافعية و احلنابلة يف رواية        

بوجوب املتعة لكل مطلقة ما عدا  (54 
:﴿ الا ُجنأاحأ عألأي ُكم  إِّن وا على ذلك بقوله تعاىلاملطلقة قبل الدخول و بعد تسمية املهر، وقد استدل

رُُه  وأعأ  عِّ قأد  ُنا فأرِّيضأةت وأمأتاُِّعوُهنا عألأى ال ُموسِّ متأأسُّوُهنا أأو  تربأف رُِّضوا هلأ ُتُم الناِّسأاءأ مأامأ   رُُه مأتأاعتا  ألاق  ُق رتِِّّ قأد 
لأى امل

نِّنيأ﴾ سِّ  حأقتا عألأى امل ح 
ل مأع ُروفِّ وجه الداللة:أمر هللا عز وجل ابملتعة يف قوله: بومتعوهنبوقد ، و ابِّ

أوجبه للمطلقات قبل الفرض واملسيس وهذا ما استند إليه أصحاب هذا القول بعدم وجوب املتعة 
للمطلقة بعد الدخول،كما أن هللا أمر الرجل الذي يتزوج املرأة وم يسم صداقها و لقها قبل أن 

 .(55 ر سريه وعسرهيدخل هبا أن ميتعها على قد
» أنه كان يقول: رضي هللا عنه كما استدلوا مبا جاء يف األثر:ما رواه الطربي عند ابن عمر

، «لكل مطلقة متعة إال اليت  لقها وم يدخل هبا وقد فرض هلا فلها نص  الصداقة وال متعة هلا 
و قد فرض هلا من قبل أن لكل مطلقة متعة إال اليت فارقها » ده عن جماهد قال:نوما رواه أيضا بس

 .(56 «يدخل هبا 
بينما جاء يف القول الثربربربربالثرتوجوب املتعة لكل مطلقة مسي هلا مهر أم م يسم وسواء  لق          

، وقد (59 وابن حزم الظاهري (58 ، وهو ما ذهب إليه احلنابلة يف رواية(57 قبل الدخول أو بعده
تاقِّني  قوله تعاىل: ﴿ب استدل أصحاب هذا القول

ُ
ل مأع ُروفِّ حأقًّا عألأى امل ﴾، ووجه وألِّل ُمطألاقأاتِّ مأتأاع  ابِّ

الداللة:إن هللا عز وجل أوجب املتعة لكل مطلقة و م خيصص منهن بعضا دون بع  و أوجبه حقا 
 .(60 هلن على كل متقن خياف هللا سبحانه و تعاىل

إعطاء املتعة للمطلقة ابلندب، وانقسموا إىل فقد قالوا ابستحباب أّما القائدلبون ابلن ب؛        
 فريقني:

، واستدلوا على (61 أنا املتعة مستحبة لكل مطلقة، وهو قول فقهاء املالكية يف املشهور األوالرت قالب
ل مأع ُروفِّ حأقتا عألأى ال ُمتاقِّنيأ ذال بقوله تعاىل:﴿   الا ُجنأاحأ ﴾، وقوله أيضا:﴿  وألِّل ُمطألاقأاتِّ مأتأاع  ابِّ

عِّ  ُنا فأرِّيضأةت وأمأتاُِّعوُهنا عألأى ال ُموسِّ متأأسُّوُهنا أأو  تربأف رُِّضوا هلأ ُتُم الناِّسأاءأ مأامأ   ُق رتِِّّ عألأي ُكم  إِّن  ألاق 
رُُه  وأعألأى امل  قأد 

نِّنيأ  سِّ  حأقتا عألأى امل ح 
ل مأع ُروفِّ رُُه مأتأاعتا ابِّ ألوىل جاءت عامة يف ﴾، ووجربربربه الداللربربة:إن اإلية الكرمية اقأد 

كل املطلقات، والثانية جاءت خاصة يف قسم من أقسام املطلقات، وجاءت اإليتني بصيغة األمر 
لكن حرف األمر من الوجوب إىل الندب يقوله تعاىل بحقا على املتقنيب و قوله تعاىل بحقا على 

لناس و ال يكون هذا من شان املسننيب ألن هللا جعلها حقا على املتقني و املسنني دون غري ا من ا
 .(62 الواجب
أن املتعة مستحبة للمطلقة قبل الدخول يف نكاح فيه تسميةرتذهب إىل  أماا الفريق الثاينرت فرأى       
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أ ،وقد استدلوا يف ذلك أساستا قوله تعاىل:﴿ (64 واحلنابلة يف رواية (63 هذا القول احلنفية فربأتربأعأالأني 
كُ  ﴾، وقد كان دخل هبن، فدل ذلك على أن املتعة مستحبة حيث  نا سأرأاحتا  أِّيالت أُمأتاُِّعُكنا وأأُسأراِّح 

أن املراد من قولهب أمتعكن ب أي متعة الطالق وجاءت بطريقة االستحباب واملراد ابلسراح أي 
 .(65 الطاالق

 . التجبببيح:2
ول القائل: بوجوب املتعة لكل بعد هذا العرض لآلراء وأدلتها، يتبني لنا أن الراجح يف املسالة هو الق

مطلقة، إال اليت  لق  قبل الدخول وقد فرض هلا مهر، فحسبا نص  املهر املسمى، وهذا لقوة 
األدلة اليت استندوا عليها وتطبيقا للمقاصد الشرعية للمتعة واليت ادف إىل بعث أمل الستعادة 

 احلياة الزوجية إن م تكن البينونة الكربى.
 تنازل عن املتعةاثنيار: حكم ال

إن متعة الطاالق حق مايل اب  للمرأة املطلاقة، فلها أن تستوفيه أو التنازل عنه، هذا احلكم جائز  
 كسائر احلقوق الزوجية املالية اليت متلكها، من مهر أو نفقة ...إخل.

 نص  ويدل على جواز إسقاط املرأة حقاها يف متعة الطالق، أن املرأة جيوز هلا أن تسقط حقها يف
املهر إذا  لق  قبل الدخول، فقياسا على ذلك، جيوز هلا أن تسقط حقها  كذلك يف متعة 
الطالق، جبامع كون أنا كال ا حقًّا ماليا للزوجة وجب بعقد الزواج، واستحق على زوجها ابلطالق 
 قبل الدخول، وم يكن ألحد غريها احلق فيه، كما م يكن مثة مانع شرعي من إسقا ه، فصحا 

 .(66 إسقا ه
 املطدلب الثاين : موقف القضاء من عالقة املتعة ابلتعويض عن الطالق التعسفي

بعد البحث يف موضوع متعة الطالق ببيان آراء الفقهاء فيها وما ذهب  إليه القوانني العربية 
ضعية، يف شاهنا، وموق  القانون الذي احناز عنها بفكرة التعوي  املايل الذي جاءت به القوانني الو 

تبني أن هنال عالقة بينهما، فقد يشتبه احلق املايل للمطلاقة بني املتعة والتعوي ، وهو ما يالحل على 
بع  القرارات القضائية الصادرة عن املكمة العليا، اليت تفرق بني املصطلحني اترة وعمع بينهما اترة 

 أخرى.
عة والتعوي ، وذلك الستخالص وهلذا استوجب منا معرفة أوجه الشبه واالختالف بني املت

العالقة اليت تربط بينهما من منظور األحكام الشرعية والنصوص التشريعية. مث حتليل ومعاجلة موق  
 القضاء الرابط بني املتعة والتعوي  حينات، والفاصل بينهما حينات آخر ابلناظر إىل املفهوم الساابق.

 ة والتعويض الفرع اوأول: أوجه الشبه واالختالف بني املتع
 هنال  لة من أوجه الشبه واالختالف بني املتعة والتعوي ، توضاِّح العالقة بينهما: 

بان بعد الطالق البائن الذي يزيل احلاِّل بني أ ب إن كال من املتعة والتعوي  عن الطالق التعسفي جيأِّ



متعة املرأأة املطلقة كحق وحامية بني الأحاكم الرشعية و النصوص الترشيعية                          أأ. ملني لبىن          

 
 

143 

 

    2016جوان      01الع د   01دل  اجل      
     

السياسية راسات القانونية و لدل البيبانجمدلة   

ء العدة، وذلك ألهنا ال الزوجني، لذلك فاملطلقة رجعيات ال تستحق املتعة وال التعوي  إال بعد انقضا
 تزال حت  عصمة الزوج وحق االحتباس قائم يف حقه.

رب إن كال من املتعة والتعوي  غري مقدرين بقدر  دود، بل إن أمر ا مرتول للقاضني فاذا وقع ب
خالف بقدر ا أخذ القاضي يف احلسبان الظروف اليت حتيط ابلزوجني، وابألخص حسب مال الزوج 

ع، كما أن للمتعة عند  هور الفقهاء حد أعلى، وكذلك التعوي  يف القانون فيه وقدرته على الدف
حد أعلى، مع مالحظة اخلالف بني أقوال الفقهاء يف مقدار املتعة، وخالف قوانني األحوال 

 الشخصية يف احلد األعلى للتعوي .
ضرر املادي واملعنوي الواقع رب إن كال من املتعة والتعوي  جيبان على الزوج لزوجته املطلقة، جربا للجب

 عليها منذ إيقاع الطالق عليها، ألن فيه انكسار لقلبها أو ختفيفا هلا عن آالمها وإ اش الطالق.
 ربان كال من املتعة و التعوي  ال يؤثران على احلقوق الزوجية األخرى من مهر ونفقة وغري ا.هب 

 يز املتعة عن التعوي  وهي:كما ختتل  املتعة عن التعوي  يف عدة أمور و هبا تتم
ربان وجوب متعة الطالق ثب  بنصوص صر ة من القرءان الكر  والسنة النبوية واألثر، أما التعوي  أ 

فيعترب جزاء للتعس  يف استعمال احلق يف الطالق، فهو أمر اجتهادي لتل  فيه، استند القائلون به 
التعوي  عن الطالق التعسفي هو املتعة على نظرية التعس ،حىت أن من رجع يف أساس مشروعية 

 ولذلك فاملتعة أأو كد من حيث الوجوب.
رب عب املتعة مبجرد الطالق، ولكل مطلقة عند األخذ أبوسع املذاهب اليت توجب املتعة لكل ب 

مطلقة، بينما التعوي  فيجب يف حالة واحدة وهي عند تعس  الزوج يف إيقاع الطالق، وهذا يبني 
 الطالق أوسع وأ ل من نطاق تعوي  املطلقة.أن نطاق متعة 

رب إنا املتعة ال عب إذا كان  الفرقة من قبل الزوجة مثل   اخللع( فاذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة د 
على الزوجة تعوي  زوجها إذا  لق  نفسها ( 67 وأحلق  الضرر ابلزوج،فقد أوجب بع  الفقهاء

رر، مع اإلشارة إىل أن التعس  يف الطالق قد يقع من  القات تعسفيتا أصاب الزوج من جرائه ض
الزوجة إذا ملك  هذا احلق مثل ما يقع من الزوج ابعتبار العصمة الزوجية مملوكة له، مما يستدعي 
عدم التفرقة بني تعس  الزوج يف  القه وتعس  الزوجة ابعتبار أن الضرر قد يقع ألحد الطرفني يف  

 .(68 ه أحد البلدان العربية يف قانون األحوال الشخصيةكل من احلالتني وهو ما أخذت ب
رب إن املتعة عب للمطلقة مبجرد الطالق من غري أن يبدي املطلق األسباب اليت دفعته للطالق،أماا هب 

األسباب اليت دفع  إىل الطالق، ولذلك أابح  القوانني للمطلق أن يدافع  يف التعوي  فيجب ذكر
 .(69  دفعته للطالق، فان كان  أسباب معتربة م  كم ابلتعوي عن نفسه فيذكر األسباب اليت

وعليه فاذا  لق الزوج زوجته دون سبب مشروع، فقد استعمل حق الطالق املمنوح له استعماالت 
يستوجب عليه جرب ذلك الضرر  مناقضات ملا ُشراِّع له، وبذلك يكون قد تعس  يف استعمال حقه، مما
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اليت هي تعوي  جيب للمطلقة جربا خلا رها املنكسر ابلطاالق، وتسلية هلا  الالحق هبا،عن  ريق املتعة
 عن الفراق وختفيفا من إ اش الطالق، وهذا ما علال به العلماء وجوب املتعة. 

وابلنظر إىل ما سبق ذكره تبني أن املوضوع، أو الفكرة اليت تربط بني املتعة والتعوي ، هي  
شا اخلالف بني الفقهاء ،صوص هذه الرابطة، فاحناز فريق منهم الطالق التعسُّفني ومن هنا ن

ابلتعوي  عن الطالق التعسفي، ومال اجلانب اإلخر إىل االكتفاء ابملتعة عن التعوي ، وهو ما 
خلا  تناق  على مستوى  القضاء اجلزائري ،صوص الفصل  يف هذه املسالة  وهذا ما سنوضاِّحه يف 

 الفرع التايل.
 : موقبببف القضباء اجلزائري من عالقة املتعة والتعويضالفرع الثاين
لقد شكال  مسالة العالقة بني املتعة والتعوي  إشكاالت يستوجب احلل، ألن قانون األسرة  

اجلزائري م يتناول حق املتعة ضمن نصوصه، لكن يقضى هبا على مستوى أحكامه وقراراته، مما شكال 
افة إىل أن هذا األخري  م  سم هذه العالقة بيث وده جيمع تناقضات بني القانون والقضاء، إض

 بينهما، و يفصل بينهما اترة أخرى، مع  اولة التوفيق والرتجيح ،صوص هذه العالقة. 
 أوالر: موقف القضاء من إشكالية اجلمع والفصل بينهما

_ 84ن األسرة رقم:كما سبق وذكر  فاملشراِّع اجلزائري م ينص على املتعة إ القات ضمن قانو 
ق.أ.ج، حيث ورد يف نصها ما يلي: ] إذا تبني 52، وأخذ ابلتعوي  يف إ ار تطبيق املادة 11

للقاضي تعس  الزوج يف الطالق حكم للمطلقة ابلتعوي  عن الضرر الالحق هبا [، واختل  بذلك 
لق ابملتعة أنه عن القضاء اجلزائري،حيث يكمن موق  االجتهاد القضائي يف اجلزائر ،صوص ما تع

تناوهلا ابحلديث، وذلك من خالل قرارات املكمة العليا، وهذا ما أكده قرار املكمة العليا والذي 
جاء فيه ما يلي:>>من املقرر شرعا وقضاء أن املتعة متنح للزوجة مقابل الضرر الناتج هبا من  الق 

 .(70 غري مربر...<<
الجتهاد القضائي نشا تعارض على مستوى ق.أ، وموق  ا 52ويف إ ار تطبيق املادة   

االجتهاد القضائي بني قرارات جعل  املتعة والتعوي  نفس الشيء وقرارات جعل  من املتعة شيء 
 والتعوي  شيء آخر،وهذا ما جعل املسالة على اعاهني:

 االجتاه اوأول:
نهما، وبذلك يرى أن املتعة والتعوي  عملة واحدة وشيء واحد مما ال يدع جماال للفصل بي

يكون كل قرار يقضي مببلم يسمى تعوي  ومبلم آخر حت  اسم املتعة اب ل يستوجب النق  وهذا 
ما جاء يف قرار للمحكمة العليا الذي اشتمل على ما يلي:>>إذا كان  أحكام الشريعة اإلسالمية 

هي يف حد ذااا تعترب تقرر للزوجة اليت  لقها زوجها متعة تعطى هلا ختفيفا عن أم فراق زوجها هلا، و 
تعويضا، فان القضاء مبا خيال  أحكام هذا املبدأ يعترب خرقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، لذلك 
يستوجب نق  القرار الذي قضى للزوجة املطلقة بدفع مبلم مايل هلا ابسم متعة وبدفع مبلم آخر  
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 .(71 كتعوي <<
 االجتاه الثّاين:

نفصلني يف األصل واملعىن والسبب، وجعل بذلك من جعل من املتعة والتعوي  امسني م
حقوق املطلقة التعوي  واملتعة كاستحقاقني لتلفني ملن أراد زوجها فراقها، فكل من املتعة والتعوي  
مستقل عن اإلخر وله أحكامه اخلاصة به، والذي يؤكد هذا املوق  قرار املكمة العليا والذي جاء 

 فيه:
ن للزوجة املطلقة  القا تعسفيا نفقة عدة ، نفقة إ ال، نفقة متعة، >> من األحكام الشرعية أ

 .(72 وكذلك التعوي  الذي قد  كم به من جراء الطالق التعسفي<<
يستخلص من هذا القرار أنه جعل من الشريعة اإلسالمية تقرر أبن للزوجة املطلقة  القا  

ونفقة متعة، ابإلضافة إىل مبلم آخر على  تعسفيا جمموعة من النافقات هي نفقة عدة، ونفقة إ ال،
 سبيل التعوي  جراء الطالق التعسفي.

إن املالحل على القرار السابق الذكر أنه قد جعل للمطلقة  القات تعسفيات أن اخذ نفقة   
املتعة والتعوي  يف آن واحد، على اعتبار أن املطلقة تعسفيات هلا حق املتعة، ألن هذا األخري حق من 

ق الشرعية لكل مطلقة دون حتديد نوع  القها كما جاء يف القرآن الكر ، أما التعوي  فقد احلقو 
خصاه القانون وجعله للمطلقة تعسفيات فقط، فهل هذا املربر صحيح  ومقبول شرعات وقانو ت أم ال  وإىل 

 أي مدى ميكن األخذ بعني االعتبار هذا القرار القضائي 
يف املتعة، تبني لنا أن املقصود منها هو جرب خا ر الزوجة من  ابلرجوع إىل ما سبق تناوله

 الق زوجها هلا، فاملتعة شرع  حسب أقوال الفقهاء للطالق الصادر من الزوج عن إرادته املنفردة 
ومبفهوم املخالفة يتاضح أن الزوجة اليت ختتار فراق زوجها عن  ريق اخللع أو التطليق أو بتفوي  منه 

ة، وهو نفس األساس القانوين الستحقاقها التعوي  عن الطالق التعسُّفي، حيث أن ال تستحق املتع
التعوي  ال يتحقق إال عن  ريق الطالق ابإلرادة املنفردة للزوج وينعدم يف حال كان من جهتها 

، ففي حال ُ ع بني حق املتعة والتعوي  يف حكم واحد أو قرار واحد نكون قد (73 وبطلبها اخلاص
الزوج بتعوي  الزوجة املطلقة مرتني على نفس الضرر، وهو ما ينعكس سلبات على حقوق الزوج ألزمنا 

 أيضا مما جيب مراعاة ذلك ووضع  ل اعتبار.
فعند استنطاق واستقراء القرار السابق يتضح أن األساس املعتمد ابلنسبة الستحقاق التعوي   

الق زوجها هلا والذي كان خالف رغبتها، مبعىن واملتعة واحد وهو جرب الضرر الواقع على الزوجة بط
أن استحقاق املتعة والتعوي  ينتفي يف حال  لب  هي الطالق أو كان برضاها، وبذلك فان املتعة 
تشرتل مع التعوي  يف مدلول واحد. ذلك أنه يف حال الطالق التعسفي فان املتعة تتحول إىل 

 .(74 الطالق اجلائر تعوي  جيرب الضرر الذي  صل للزوجة نتيجة هذا
مع العلم أن مدلول مصطلح متعة أوسع من مصطلح التعوي  ابلنسبة للطالق، على اعتبار  
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أن املتعة تعطى لكل مطلقة كما سبق الذكر، يف حني أن املدلول يتغري ابلنسبة للطالق التعسفي، 
أن األوىل لصصة  حيث يضيق املقصود منها ابلنسبة ملقصود التعوي  يف القوانني الوضعية، ذلك

طلِّق 
ُ
جلرب خا ر الزوجة املطلقة، ويراعى يف تقديرها احلالة االقتصادية من يسر وعسر لكل من امل

ُطلأقة، وليس ألد ها وال ألقصاها حد معني، أما الثانية فيجوز استعماهلا جلرب أي ضرر، عن أي 
وامل

ات الكسب، وال جيوز أي  كم مبا فعل غري مشروع، ويراعي القاضي يف تقديرها مقدار اخلسارة وف
 .(75 يتجاوز مقدار الضرر أو مبا يقل عنه

ومن هنا فالتحليل يفرض نفسه يف  رح التساكل الذي يدور حول إمكانية حصول املطلقة 
على حقها يف املتعة لتضررها من  الق زوجها هلا، ويف نفس الوق  حصوهلا على التعوي  لتضررها 

 ري تلك النا ة عن الطالق من أضرار معنوية أخرى غ
 م أبنه:1985أفريل  08هنا جييب اجمللس األعلى يف قرار صادر له بتاريس يف 

>> إذا كان  أحكام الشريعة اإلسالمية تقرر للزوجة اليت  لقها زوجها متعة تعطى هلا ختفيفا عن 
أحكام هذا املبدأ يعترب أم فراق زوجها هلا، وهي يف حد ذااا تعترب تعويضا، فان القضاء مبا خيال  

خرقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، لذلك يستوجب نق  القرار الذي قضى للزوجة املطلقة بدفع مبلم 
، فالقرار يقول بعدم إمكانية اجلمع بني املتعة (76 مايل هلا ابسم متعة وبدفع مبلم آخر كتعوي <<

 تعوي  واحد هو نفسه املتعة. والتعوي ، فالضرر الناجم عن الطالق التعسفي ال يستحق إال
إالا أنا اجلواب ساده نوع من الرتدُّد على مستوى القضاء، حيث قض  املكمة العليا يف قرار 

>> من األحكام : م أي يف السنة املوالية للقرار السابق أبن1986أفريل  07صادر عنها بتاريس:
 ال، نفقة متعة،وكذلك التعوي  عن الشرعية أن للزوجة املطلقة  القات تعسفيا نفقة عدة، نفقة إ

 .(77 الطالق التعسفي<<
وعليه يتبنيا لنا أن القضاء يف اجلزائر م  سم مسالة احلكم ابملتعة أو التعوي  أو هبما معات وم  

يتبىن موق  واحد وموحد على  يع مستوايت القضاء، وحسب اعتقادي أن السبب يرجع إىل 
ة اليت حتيلنا إىل الشريعة اإلسالمية يف حالة عدم وجود نص تشريعي قانون األسر  222تطبيق املادة 

 ،صوص مسالة معينة وهو ما زاد يف تعقيد املسالة وجعلها دون نسق واحد وموحد.
 اثنيار: التجيح

حسب اعتقادي ورغم غياب اإل اع حول هذه املسالة نرى أن يسري كل من قانون األسرة  
صوص تعوي  املطلقة عن كل  الق صادر عن اإلرادة املنفردة للزوج اجلزائري والقضاء والفقه ،

تِّيع،  ابعتبار   سواءت كان  القه لسبب مشروع أم لغري سبب مشروع كما يف الطالق التعسفي ابلتم 
أخذ  بوجوب املتعة لكل مطلقة حسب إ اع أغلب الفقهاء، وذلك  بقا ملا ورد يف نصوص القرآن 

لضرر وخاصة املعنوي لدى كل مطلقة، لكوهنا نوع من التسريح اجلميل مصداقات الكر ، وذلك لثبوت ا
ُنا فأرِّيضأةت وأمأتاُِّعوُهنا عأ لقوله تعاىل﴿  متأأسُّوُهنا أأو  تربأف رُِّضوا هلأ ُتُم الناِّسأاءأ مأامأ   لأى الا ُجنأاحأ عألأي ُكم  إِّن  ألاق 
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ُق رتِِّّ قأد  
رُُه  وأعألأى امل عِّ قأد  نِّنيأ ال ُموسِّ سِّ  حأقتا عألأى امل ح 

ل مأع ُروفِّ  ﴾.رُُه مأتأاعتا ابِّ
فاستحقاق التعوي  أساسه الضرر الالحق ابلزوجة  نتيجة مسؤولية الزوج يف استعمال حقه 
يف الطالق، وليس أي ضرر آخر  تج عن أفعال مستقلة عن فعل الطالق يف حد ذاته، وهو نفس 

ن املتعة شرع  جلرب خا ر املطلقة من وحشة الطالق الشيء الذي شرع  من أجله املتعة، ذلك أ
وليس  كتعوي  للضرر الذي مبناه نظرية التعس  يف استعمال احلق، فاذا أخذ  موضوع الطالق 
و بقنا عليه املعاير األساسية اليت تكي  كل من املتعة حسب الفقه اإلسالمي، والتعوي  حسب 

ن ابب املتعة ابعتبار أن املتعة تعطى جلميع املطلقات القانون الوضعي وجد  أن التعوي  هو جزء م
سواءت قبل الدخول أو بعده، وسواءت كان الطالق مشروع أم ال، يف حني أن التعوي   صور يف نوع 

 من أنواع الطالق وهو الطالق التعسفي.
 اخلامتة:

 وجب استعراض جمموعة من النتائج نذكر األهم منها:  ويف ختام هذه الدراسة
ضاح أنه ال جمال لقياس التعوي  على املتعة والربط بينهما على أهنما نفس الشايء، وذلك رب توأ 

الختالفهما يف املعىن، حيث أن املقصود من املتعة جرب وحشة املطلقةب فهي ليس  تعويضا وال أجر 
فان يف وال عقوبة كما ال اخذ حكم النفقة، أما التعوي  فيحمل من هذه املعاين الكثري، كما خيتل

 سبب احلكم وحاالته ومقدار كل منها.
رب التاكيد على أنا كل من املتعة والتعوي  فيه رعاية حلالة املرأة املطلقة وعالج ما يرتل من أار مادية 

 ومعنوية كي ال تشعر ابلظلم أكثر من مرة.
خاصة حلماية املرأة رب  اولة تعزيز محاية حقوق املرأة املالية على  يع املستوايت وذلك بوضع أجهزة 

 بقا ملباد  الشريعة، مث اتفاقيات القضاء على  يع أشكال التميز ضد املرأة، ابتداء من قاضي 
 األسرة الذي  رص على اكيد محاية أفضل للمرأة خاصة يف حال الطالق. 

ى الدين رب حتكيم الشريعة اإلسالمية السمحة يف كل األمور املتعلقة بتشريعات األسرة واملافظة عل
والقيم واألخالق اإلنسانية اليت تكرام املرأة وحتمي مكانتها من كل انتهال، مع األخذ أبيسر وأعدل 

 اإلراء وأكثرها مالئمة.
تدخل املشرع اجلزائري للفصل يف موضوع العالقة بني املتعة والتعوي  حىت نكون أمام قانون  وجوب رب

 وليس أمام اجتهاد قضائي متضارب وغري منسجم. مكتوب ومتوازن ،صوص العالقة اليت تربطهما،
رب أقرتح العودة إىل التشريع اإلسالمي ابلنص على حق املتعة املكرسة يف الفقه اإلسالمي و إضافته إىل 
احلقوق األخرى املنصوص عليها للمرأة يف قانون األسرة اجلزائري، وترل العمل ابلتعوي  نظرتا 

  ياته. للسلبيات الكثرية اليت  ملها يف
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   :املدلخص
يعربربربرباأ هربربربربذا املقربربربربال اإلليربربربربات الرقابيربربربربة الربربربربيت تعتمربربربربدها السربربربربلطة التشربربربربريعية يف مراقبربربربربة أعمربربربربال السربربربربلطة 

يربربة مربربن نظربربام ألخربربر العتبربربارات كثربربرية وعلربربى التنفيذيربربة يف الربربنظم املختلفربربة ،حيربربث ختتلربرب  هربربذه اإلليربربات الرقاب
هذا األساس فربان وجربود مثربل هربذه الوسربائل الرقابيربة هربو مربا ميكربن مربن أن تعمربل كربل سربلطة يف احلربدود الربيت 

 التشربريعية ةبربالرقا آليرباتوعلى الرغم من أن كربل الربملربا ت يف العربام متتلربك  جمموعربة مربن رمسها هلا القانون ،
ها ختتلربربرب  مربربربن برملربربربان إىل أخربربربر وهربربربذا حسربربربب  بيعربربربة العالقربربربة بربربربني اجربربربدو إال أن قربربربوة هربربربذه اإلليربربربات ومربربربدى 

 السلطات .

 .، اآلليات، النرامالرقابة: الكدلمات املفتاحية

Résumé: 
Cet article traite les mécanismes réglementaires adoptés par l'autorité 

Législative pour surveiller les activités du pouvoir exécutif dans les 

différèrent systèmes, ces mécanismes  de contrôle varient d'un système 
a un autre pour plusieurs considérations, l’existence de tels moyens de 
régulation rend possible que toute autorité travaille dans les limites 
qui lui sont imposées par la loi, et malgré que tous les parlements du 
monde disposent d’un ensemble de mécanismes  de contrôle législatif, 
la force de ces mécanismes et leur efficacité varient d'un  parlement à 
un autre  selon la nature de la relation entre les  autorités.       

Mots clé s : le contrôle, les mécanismes, le système. 
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 مق مة:
كثربربربرية هربربربي أعمربربربال الرقابربربربة الربملانيربربربة الربربربيت تقربربربوم هبربربربا اجملربربربالس التشربربربريعية يف البلربربربدان الربربربيت تعطربربربي احلربربربق 
للربملا ت يف الرقابة على السلطة التنفيذية، وختتل   بيعة تلك اإلجراءات من نربظربام سياسربي إلخربر وفربربق 

األسس املتعلقة بنظام احلكم   دميقرا ي،  ويل، تسلطي(، كما ختتل  تلك اإلجربراءات تبعربا العديربد من 
لطبيعربربة النظربربربام السياسربربربي  برملربربرباين، رائسربربي، لربربربتلط(، و أيضربربربا وفقربربربا لنظربربام االزدواج  برملربربربان ثنربربربائي اجمللربربربس، 

 1برملان أحادي اجمللس(.

 لى النحو التايل:وعليه فان اإلشكالية اليت ميكن  رحها يف هذا املقال هي ع
التشببريعية لدلرقابببة عدلببى أعمببال السببدلطة التنفيذيببة يف الببنرم املختدلفببة،  اآلليبباتمبباهي أهببم   

 .وهل هي عدلى درجة واح ة من القوة ؟
 هذه اإلشكالية سنعاأ املوضوع من خالل املاور التالية: ولإلجابة على

 ي.: آليات الرقابة الربملانية يف النظام الرائسادور اوأول
 يف النظام الربملاين. الربملانية الرقابة : آلياتادور الثاين

 : آليات الرقابة الربملانية يف النظام املختلط.املبحث الثالث
 ادور اوأول: آليات الرقابة الربملانية يف النرام الرائسي

 1787لصربادر عربام النظام الرائسي و صورته احلالية نظام الوالايت املتحدة األمريكية بدستورها ا
يشارل هذا النظام النظم الغربية الليربالية املعاصربرة كونربه نظامربا نيابيربا، إضربافة إىل كونربه أيخربذ مببربدأ الفصربل و 

بربربربني السربربربلطات يف اجلانربربربب التنظربربربربيمي  و القربربربانوين، ولكونربربربه خيربربربتص فيمربربربا يتصربربربل ابجلانربربربب القربربربانوين بوجربربربود 
 .2فصل شبه مطلق

مبربربدأ الفصربربل بربربني السربربلطات، فربربان هربربذا الفصربربل ال يعربربدوا أن وإذا كربربان النظربربام الرائسربربي يقربربوم علربربى 
يكربربون إال ظربرباهراي، إذ تسربرباهم السربربلطات الربربثالث يف أداء أعمربربال كربربل منهمربربا بطريقربربة متداخلربربة، وإذا كانربرب  
السلطة التنفيذية يف الوالايت املتحدة األمريكية حتوز من الوسائل ما ميكنها مربن التربدخل يف اختصاصربات 

مربن الوسربائل مربا ميكنهربا مربن الترباثري متلربك  تعاون معها فان للسلطة التشربريعية كربذلك السلطة التشريعية و ال
 على السربربلطة التربنفربيذية و مراقبتها.

ومن اإلليات التشريعية اليت يستعملها الكوورس يف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ميكن 
 ذكرها على النحو التايل:

 طة التنفيذيةأوال: دور الكوجنرس يف تكوين السدل
إن السلطة التشريعية يف الوالايت املتحدة األمريكية تلعب دورا مهمربا يف تكربوين السربلطة التنفيذيربة، حيربث 

يف حالربربربة  عربربربدم حصربربربول أي مربربربن  –أوكربربربل املشربربربرع الدسربربربتوري إىل جملربربربس الكربربربوورس  النربربربواب و الشربربربيو ( 
 –خابيربربربة الالزمربربة إلعربربالن فوز ربربربا املرشربربحني ملنصربربب الربربربرئيس و  ئبربربه علربربى األغلبيربربربة املطلقربربة لوصربربوات االنت
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الرئيس و  ئبه، كما أوكل املشرع الدستوري إىل الكوورس دورا مهما يف حالة عجربز الربرئيس  اختيارمهمة 
عن القيام مبهامه و سلطاته الرائسية خالل فربرتة رائسربته، و يضربطلع الكربوورس كربذلك بربدور مهربم يف حالربة 

ة يربربتم االتفربرباق بربربني الربربرئيس و الكربربوورس برتشربربيح مربربن يربربراه خلربربو منصربربب  ئربربب الربربرئيس و يف مثربربل هربربذه احلالربرب
 من خالل :و يكمن دور الكوورس يف تكوين السلطة التنفيذية  209مناسبا لشغل هذا املنصب

 :اختيار الرئيس و انئبه بواسطة الكوجنرس -1
ليسربربربرب  عمليربربربربة اختيربربربربار الربربربربرئيس جمربربربربرد مسربربربربالة إجرائيربربربربة، بربربربربل إن ضربربربربخامة املسربربربربؤوليات السياسربربربربية و 

تورية امللقاة على عاتقه، و القرارات اخلطرية الربيت عليربه أن يتخربذها يتطلربب أن يكربون أسربلوب اختيرباره الدس
 .4مؤداي إىل فتح الطريق إىل البي  األبي  أمام أفضل املرشحني

وتربربتم عمليربربة انتخربرباب الربربرئيس و  ئبربربه يف اقربربرتاع عربربام، علربربى أن يربربتم انتخابربربه مربربن جملربربس النربربواب و ضربربرورة    
غلبيربربة املطلقربربة مربربن بربربني ثالثربربة مرشربربحني، و يقربربوم جملربربس الشربربيو  ابنتخربرباب  ئبربربه مربربن بربربني حصربربوله علربربى األ

مرشحني اثنني و حصوله على األغلبية، غربري أن هذا الربنص ال يطبربق مربن الناحيربة العمليربة، وهربذا مربا يفسربر 
 عجز الكوورس يف القدرة على اختيار مرشح عمع األغلبية عليه.

 حالربربة عربربدم حصربربول أي مرشربربح ملنصربربب الرائسربربة علربربى األغلبيربربربة الدسربربتور األمريكربربي يف احتربرباطوقربربد 
الرئيربربس، ويكربون اختيرباره ابالنتخرباب مربن بربني  اختيرباراملطلقة لوصوات أبن أوكل إىل جملس النواب عمليربة 

املرشربربحني الربربثالث احلاصربربلني علربربى أكربربرب عربربدد مربربن األصربربوات، علربربى أن يكربربون لكربربل واليربربة صربربوت واحربربد يف 
املرشربربح الربربذي  صربربل علربربى عربربدد مربربن األصربربوات يسربرباوي األغلبيربربة املطلقربربة لعربربدد االختيربربار، و يفربربوز ابلرائسربربة 

 .5الوالايت كلها
إال مربربربرة  انتخابربربربهأمربربربا  ئربربربب الربربربرئيس فيربربربتم اختيربربرباره ليحربربربل  ربربربل رئربربربيس متربربربوىف أو مسربربربتقيل، وال جيربربربوز 

و واحربدة، أمربربا االنتخربرباابت فهربربي تبربربدأ يربربوم الربربثالاء التربايل ألول اثنربربني مربربن نربربوفمرب، حيربربث يصربربوت النربرباخبون 
بصربربفة هنائيربربة للمرشربربح اجلمربربربهوري أو الدميربربربقرا ي، و يربربتم االنتخربرباب ملربربرة واحربربدة أبغلبيربربة األصربربوات، ويكربربون 
اختيار كبار الناخبني ابثنني لكربل واليربة حسربب عربدد الشربيو ، ابإلضربافة إىل عربدد يربوازي ممثليهربا يف جملربس 

ن قبربربل الشربربعب األمريكربربي النربربواب حسربربب القائمربربة، حيربربث يقربربوم النربرباخبون الرائسربربيون الربربذين د اختيربربارهم مربرب
 .6ابنتخاب الرئيس األمريكي نفسه

أمربربا يف حالربربة عجربربز جملربربس النربربواب و الشربربيو  عربربن انتخربرباب الربربرئيس و  ئبربربه و انتهربرب  مربربدة الربربرئيس 
السربابق، فللكربربوورس أن يصربربدر قربربانو  يبربني فيربربه الشربربخص الربربذي توكربربل لربه مهمربربة سربربلطات الربربرئيس و بصربربفة 

 .7لطريقة اليت يتم هبا انتخاب الشخص الذي يقوم هبذه املهمةمؤقتة حىت يتم انتخاب الرئيس أو  دد ا
 دور الكوجنرس يف حالة عجز الرئيس: -2

يف حالة عطلة رئيس الوالايت املتحدة األمريكية أو حدوث مانع هنربائي ألداء مهامربه، كمرضربه أو 
 .8لذي يكمل مهامهوفاته أو تقد  استقالته فانه يتم استبداله و بصفة أوتوماتيكية بنائب الرئيس ا
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و قربد نربربص التعربربديل اخلربربامس و العشربرون علربربى أن يعلربربن الربربرئيس و بنفسربه و عربربن  ريربربق نربربص كتربربايب 
عربربن عجربربزه و يرسربربله إىل جملربربس الشربربيو ، حيربربث يقربربوم  ئربربب الربربرئيس مبمارسربربة واجبربربات الربربرئيس دون تسربربلمه 

يس و يسربرباعده منصربربب الرائسربربة، ويف حالربربة رفربرب  الربربرئيس اإلعربربالن عربربن حالربربة عجربربزه يقربربوم بربربذلك  ئربربب الربربرئ
يف ذلربربك هيئربربة مربربن أغلربربب الربربوزراء أو مربربن األ بربرباء و علمربرباء الربربنفس، ويربربتم إخطربربار رئربربيس جملربربس الشربربيو  و 

 .9رئيس جملس النواب بذلك
وتزول حالة العجز إبعربالن مربن الربرئيس نفسربه إىل الربرئيس االحتيربا ي جمللربس الشربيو  و رئربيس جملربس       

لكربن يف هربذه احلالربة األخربرية ميكربن االعربرتاض علربى إعربالن النواب يوضح فيه قدرته على مباشرة سلطاته، و 
الربرئيس خربربالل أربعربربة أايم مربربن صربربدوره مربربن قبربربل  ئربربب الربربرئيس أو مربربن قبربربل اهليئربربة املكونربربة مربربن الربربوزراء وعلمربرباء 
الربربربنفس و األ بربربرباء و ذلربربربك إبعربربربالن مضربربرباد موجربربربه إىل الربربربرئيس االحتيربربربا ي جمللربربربس الشربربربيو  و رئربربربيس جملربربربس 

الرئيس، و هنا تعود الكلمة األخربرية للكربوورس الربذي ينعقربد لبحربث هربذا  النواب يوضح فيه استمرار عجز
سرباعة علربى األكثربر مربن وقرب  حربدوث االعربرتاض، حيربث يصربدر الكربوورس قربرارا أبغلبيربة  48األمر خالل 

( يوم مقررا إمربا بوجربود العجربز فيسربتمر  ئربب الربرئيس يف أداء 21ثلثي األعضاء لكل من اجمللسني خالل  
 .10ة مؤقربربتة و إما عدم وجود العجز فيقوم الرئيس ابسرتداد سلطاتهمهام الرئيس بصور 

 ور منصب انئب الرئيس:غدور الكوجنرس يف حالة ش -3
م يرد يف الدستور األمريكي نص يعاأ احلالة اليت خيلربو فيهربا منصربب  ئربب الربرئيس، سربواء حربدث 

منصربربربب  ئربربربب الربربربرئيس شربربرباغرا يف هربربربذا الشربربربغور ابلوفربربرباة أو ابالسربربربتقالة أو العجربربربز، وعلربربربى هربربربذا احلربربربال ظربربربل 
 احلاالت اليت تويف فيها النائب أو استقال.

يف الفقربرة الثانيربة منربه ليقربرر  1967وملعاجلة هربذه املشربكلة جرباء التعربديل اخلربامس و العشربرون عربام 
أنربربه يف حالربربة خلربربو منصربربب  ئربربب الربربرئيس، فربربان رئربربيس اجلمهوريربربة يرشربربح  ئبربربا للربربرئيس و يتربربوىل هربربذا املرشربربح 

 افقة األغلبية املطلقة ألعضاء جملس الكوورس.منصبه بعد مو 
وعلى هذا األساس فان  ئب الرئيس يعني ابتفاق بني الرئيس و الكونربربربجرس، حيربث يقربوم الربرئيس 
برتشيح من يراه مناسبا لتويل هذا املنصب شرط أن يوافق عليربه ابألغلبيربة املطلقربة أعضرباء جملربس الشربيو  و 

 .11النواب
 ية لدلكوجنرساثنيا: الوظيفة التنفيذ

إذا كان رئيس الوالايت املتحدة األمريكية قد ميارس بع  السلطات التشريعية و هذا ما يعترب 
غري عادي، فان الكوورس و مبوجب الدستور ميلك ممارسة بع  السلطات اليت تدخل يف إ ار الوظيفة 

لشيو  من سلطات تتمثل يف وتتجلى الوظيفة التنفيذية للكوورس فيما خوله الدستور جمللس ا التنفيذية
مع الرئيس يف إدارة  اشرتاكهاشرتاط تصديقه على ترشيحات الرئيس لتعيني كبار املوظفني، وكذلك 

 الشؤون اخلارجية.
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 اشتاك الكوجنرس مع الرئيس يف إدارة الشؤون اخلارجية: -2
فيذيربربة تكربربون بيربربد رئربربيس حسربربب املربربادة الثانيربربة مربربن الدسربربتور األمريكربربي الربربيت تربربنص علربربى أن السربربلطة التن      

، كما أنربه أيضربا رئربيس الدولربة واملمثربل الرمسربي هلربا واملتحربدث بلسرباهنا يف  يربع 12الوالايت املتحدة األمريكية
عالقااربربربربا مربربربربع الربربربربدول األخربربربربرى، وهربربربربو املسربربربربئول كربربربربذلك عربربربربن الشربربربربؤون اخلارجيربربربربة، إضربربربربافة إىل ترأسربربربربه الوفربربربربود 

 املتفاوضة مع الدول األخرى.
رد بكربربربل مربربربا سربربرببق ذكربربربره فربربربان جملربربربس الشربربربيو  خيربربربتص وحربربربده دون جملربربربس النربربربواب فربربرباذا كربربربان الربربربرئيس ينفربربرب     

بتعيني السفراء، حيربث يتعربني علربى رئربيس الدولربة أن  صربل علربى موافقربة جملربس الشربيو  فيمربا يتعلربق بتعيربني 
السربربفراء و أعضربرباء املكمربربة العليربربا واملربربوظفني االحتربرباديني، كربربذلك ابلنسربرببة للمعاهربربدات الدوليربربة الربربيت يوقعهربربا 

لربربربزم لنفاذهربربربا احلصربربربول علربربربى تصربربربديق جملربربربس الشربربربيو  أبغلبيربربربة ثلثربربربي األعضربربرباء، و لبيربربربان أ يربربربة هربربربذه الربربربرئيس ي
 .13السلطة يكفي أن نشري إىل رف  جملس الشيو  التصديق على اتفاقية بفرسايب

إضربربافة إىل امربربتالل جملربربس الشربربيو  السربربلطة يف املوافقربربة علربربى املعاهربربدة أو رفضربربها فانربربه يف مقابربربل ذلربربك      
دخربربال بعربرب  التعربربديالت علربربى بنودهربربا كشربربرط إلقرارهربربربربا، وهربربذا مربربا أقرتربربه املكمربربة العليربربا و إن ميلربربك سربربلطة إ

14اشرت   موافقة اجمللس الكاملة على املعاهدة و إال بطل هذا التعديل
. 

 اثلثا: سدلطة الكوجنرس يف التحقيق
هربزة التنفيذيربة أمربام م يرد يف الدستور األمريكربي نربص علربى مسربؤولية أو مسرباءلة الربرئيس أو أعضرباء األج    

الكربربربوورس، ذلربربربربك أن املسربربربربؤولية الوزاريربربربربة مربربربربن خصربربربربائص النظربربربربام الربملربربربرباين و ليسربربربرب  مربربربربن خصربربربربائص النظربربربربام 
الرائسربي و يف مقابربربل ذلربربك ميربربارس الكربربوورس سربربلطة رقابيربربة فعالربة علربربى السربربلطة التنفيذيربربة عربربن  ريربربق ممارسربربة 

 .15سلطة التحقيق اليت أصبح هلا أ ية موازية لسلطة التشريع
 :أساس سدلطة التحقيق القانوين -1

ابلربربربربرغم مربربربربن عربربربربدم ورود نربربربربص صربربربربريح يف الدسربربربربتور األمريكربربربربي ميكربربربربن الكربربربربوورس مربربربربن ممارسربربربربة سربربربربلطة 
التحقيربربق مربربع أعضربرباء األجهربربزة اإلداريربربة و التنفيذيربربة و مسربرباع شربربهاداام وذلربربك بجربربة متكربربني الكربربوورس مربربن 

رس حربربق تشربربكيل جلربربان التحقيربربق، ، فقربربد جربربرى العمربربل علربربى أن للكربربوو16ةممارسربربة وظائفربربه التشربربريعية بفعاليربرب
وقربربربربد وجربربربربد هربربربربذا احلربربربربق سربربربربنده و مربراتربربربربه بنظريربربربربة السربربربربلطات الضربربربربمنية الربربربربيت قرراربربربربا املكمربربربربة العليربربربربا يف قضربربربربية 

Marylandب v clullich MC"  والربيت مفادهربا أنربه  املربا كانرب  األهربداف مشربروعة  1819عربام
لكربوورس لسربلطة التحقيربق عربام ممارسربة ا بربدأتفان الوسائل تكون مشروعة وفقربا للنصربوص الدسربتورية، إذ 

إثر اهلزمية اليت مب هبا جربيش اجلنربرال بسربان  كلربريب علربى يربد اهلنربود احلمربر، مث أصرببح مربن التقاليربد  1792
 .17فيهاالربملانية تكوين جلنة حتقيق إثر كل حرب تكون الوالايت املتحدة األمريكية  رفا 

 :الفدلسفي اوأساس -2
رر للمجربربالس النيابيربربة يف  يربربع الربربدول ذات النظربربام الربملربرباين، ذهربب الفقهربرباء إىل أن حربربق التحقيربربق مقربرب
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سربربربي، ائوهربربربو كربربربذلك مربربربن املربربربربباد  املقربربربررة الربربربيت اسربربربربتقر عليهربربربا الربربربربربربرأي يف اجلمهربربربورايت الربربربيت اخربربربذ ابلنظربربربام الر 
فبينما دستور الوالايت املتحدة األمريكية م خيربول للكربوورس حربق السربؤال و االسربتجواب أو حربىت مناقشربة 

يامربربربربه علربربى نظريربربة فصربربل السربربلطات يف أوسربربع صربربورها، إال أن حربربق التحقيربربق أيخربربذ مكانربربه ضربربمن الربربوزراء لق
املبربرباد  املقربربررة فيهربربا، ذلربربك أن حربربق التحقيربربق مصربربدره املبربرباد  العامربربة املرتتبربربة علربربى حربربق اجملربربالس النيابيربربة يف 

ان التحقيربربق التشربربريع والرقابربربة، فالربربدكتور السربربيدب صربربربيب يربربرى أن اختصربرباص اجملربربالس النيابيربربة يف تكربربوين جلربرب
الربملانية هو اختصاص أصيل هلذه اجملالس ال خالف حولربه، كمربا أنربه مربن الوضربوح بيربث ال يسربتدعي أي 

 .18جدل
 رالحيات جلان التحقيق: -3

تعد جلان التحقيق يف الربملان األمريكي من أقوى جلان التحقيق على مستوى كافة برملربا ت العربام، 
، و يرجربربع السربرببب 19يربربدا ملعاونربربة الكربربوورس يف القيربربام مبهامربربه الرقابيربربةوقربربد أدت هربربذه اللجربربان دورا كبربربري و مف

يف رفعربربة و مكانربربة جلربربربان التحقيربربق يف الربربربوالايت املتحربربدة األمريكيربربة إىل الصربربربالحيات و السربربلطات املمنوحربربربة 
هلا، واليت متكنها من القيام ابملهام املنو ة هبربا علربى أكمربل وجربه، و يف حالربة قيربام الكربوورس بتشربكيل جلنربة 

يربربربق فلهربربربذه األخربربربرية اختربربرباذ كافربربربة اإلجربربربراءات الالزمربربربة للحصربربربول علربربربى الوائربربربق و املسربربربتندات واملعلومربربربات حتق
وبنربرباءا عليربربه كربربي تقربربوم اللجنربربة مبهامهربربا فلهربربا أن تسربربتخدم سربربلطااا يف 20واألوراق املتعلقربربة مبوضربربوع التحقيربربق

مربربا بربربني أيربربديهم مربربن  اسربربتدعاء مربربن تطلربربب شربربهاداام، و إلربربزامهم ابملثربربول أمامهربربا و إجبربربارهم علربربى أن يضربربعوا
مسربربتندات و وائربربق ختربربص موضربربوع التحقيربربق، ويف حالربربة رفربرب  أحربربد الشربربهود املثربربول أمربربام اللجنربربة أو امتناعربربه 

مرتكبربربربا جلرميربربربة جنائيربربربة تسربربربمى جرميربربربة إهانربربربة أو احتقربربربار الكربربربوورس وهربربربي جرميربربربة  عربربربن تقربربربد  مربربربا  لبتربربربه يعتربربربرب
 .21يعاقب عليها جنائيا

 الربملاين ية يف النرامآليات الرقابة الربملانادور الثاين:
يعتربربرب النظربربام الربملربرباين أحربربد أمنربرباط احلربربربكم والربربذي متيربربز ابلفربربربصل الربربربربربمرن بربربني السربربلطات، ويف ظربربل هربربذا 

 .22النظام توجد عالقة تعاون متبادلة ومستمرة بني رئربيس الدولة و الربملان من خالل جملس الوزراء
يربربة للنظربربام الربملربرباين متلربربك السربربلطة التشربربريعية يف مواجهربربة ويف اململكربربة املتحربربدة الربربيت متثربربل احلالربربة النموذج     

السربربربلطة التنفيذيربربربة جمموعربربربة مربربربن الوسربربربائل الرقابيربربربة كحربربربق توجيربربربه األسربربربئلة إىل أعضربربرباء احلكومربربربة، وحربربربق تقربربربد  
اقربرتاح اجيربربل ملناقشربربة أمربربر ذي أ يربربة عاجلربربربة، إضربربافة إىل حربق إنشربرباء جلربربان التحقيربربق لتقصربربي احلقربربائق حربربول 

 السلطة التنفيذية. وضع معني يف أحد أجهزة
السربربلطة التنفيذيربربة يف النظربربام أعمربربال علربربى للرقابربربة  السربربلطة التشربربريعيةومربربن اإلليربربات الربربيت تسربربتخدمها 

 الربملاين على النحو التايل:
 أوال: حق السؤال 

علربربى الربربرغم مربربن وجربربود العديربربد مربربن األدوات الرقابيربربة الربربيت متكربربن أعضربرباء الربملربربربان يف بريطانيربربا مربربن أداء 
 علربربى احلكومربربة إال أن األسربربئلة تعربربد مربربن األدوات األكثربربر اسربربتعماال وشربربيوعا، ولعربربل األسربربئلة واجربرببهم الرقربربايب
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مربربربن أشربربربهر األدوات الربربربيت د ممارسربربربتها داخربربربل جملربربربس العمربربربوم وهنربربربال أسربربربئلة تقربربربدم بواسربربربطة أعضربربرباء جملربربربس 
ط اللربربوردات ولكربربن عربربددها قليربربل ابملقارنربربة مبربربا  ربربدث داخربربل جملربربس العمربربوم ابعتبربرباره املخربربتص مبراقبربربة النشربربا

 .23احلكومي
 مفهوم السؤال وشروطه: -1

يقصربربربد ابلسربربربربؤال استفسربربربار مقربربربربدم مربربربن أحربربربربد أعضربربرباء الربملربربربربان ألحربربربد الربربربربوزراء إليضربربرباح موضربربربربوع مربربربربن 
 .املوضوعات اليت تتعلق بوزارته

ومربربربن املسربربربلم بربربربه يف النظربربربام الربملربربرباين أن السربربربؤال عالقربربربة مباشربربربرة بربربربني السربربربائل واملسربربربئول ومربربربن مث إبمكربربربان     
 .24ى رد املسئول إذا م يقتنع ابإلجابةالسائل التعقيب عل

 يدلي: ومن الشروط الواجب توافرها يف اوأسندلة ما    
جيب أن يكون السؤال املوجه إىل الوزير  ددا ابلكتابة حىت يكون واضحا وعبارتربه  ربددة وأسربلوبه 

 يلقربى إال واضح وينطبق هذا على السؤال األصلي أو األساسي وليس السربؤال التبعربي، فالسربؤال التبعربي ال
جيربربربب أن يقربربربدم السربربربؤال بشربربربكل و25يف اجللسربربربة املخصصربربربة للسربربربؤال األصربربربلي، وال يشربربربرتط أن يكربربربون مكتربربربواب

واضربربربح وصربربربريح  غربربربري متضربربربمن لعبربربربارات  بيربربربة أو ذكربربربر أشربربربخاص أو املسربربرباس بشربربربؤوهنم اخلاصربربربة وأن يكربربربون 
دم عربربدد ، كمربربا يشربربرتط يف السربربؤال أن يكربربون موجهربربا مربربن عضربربو واحربربد،  فربربال جيربربوز أن يتقربرب26موضربربوعه عامربربا

مربربربربن األعضربربربرباء بسربربربربؤال واحربربربربد، كمربربربربا جيربربربربب أن يكربربربربون السربربربربؤال مقصربربربربورا علربربربربى األمربربربربور املربربربربراد االسربربربربتفهام و 
 .27االستعالم عنها دون تعليق من السائل

كمربربربا يشربربربرتط يف السربربربؤال أن ال  مربربربل صربربربفة شخصربربربية سربربربواء تعلربربربق األمربربربر بفربربربرد بعربربربربينه أو جمموعربربربة مربربربن 
ابملصربربلحة الشخصربربربربية  لتحولربرب  وظيفربربربة الرقابربربة مربربربن  األفربربراد، ذلربربك انربربربه لربربو أجيربربربز أن يكربربون السربربربؤال متعلقربربا

مراجعة أعمربال السربلطة التنفيذيربة إىل مراجعربة األعمربال الشخصربية، ولعربل هربذا الشربرط مسربتمد مربن التقاليربد 
 .28الربيطانية، حيث ترف  أن يكون السؤال معربا عن مصلحة النائب

 اثنيا: االقتاح ابلتأجيل 
وقد مهدت لظهوره بع  األمور، و مربن بينهربا  1877نيا عام بدأ العمل ابقرتاح التاجيل يف بريطا

عدم متكن العضو مقدم السؤال العادي من اإلحا ة إبجابة شاملة ملوضوع السربؤال، واربدف املناقشربة إىل 
اإلملام جبوانب السؤال املختلفربة، وأصربربرببح مربن العربادي قبربول الربملربان هلربذه املناقشربة، و أصرببح  عربري عربادة 

 ملان يف فحص األعمال اليومية.قبل أن أيخذ الرب 
أصربربربرببح  هربربربربذه املناقشربربربربة تسربربربربتعمل ضربربربربد رغبربربربربة رئربربربربيس اجمللربربربربس عنربربربربدما تكربربربربون  1877و يف عربربربربام     

 اإلجابة عن سؤال من األسئلة غري مرضية.
وأصبح االقرتاح ابلتاجيل امتيازا من امتيازات الربملان كما هو احلال ابلنسبة للسؤال، وابتداء مربن     

قربربرتاح ابلتاجيربربل ينظربربر بعربربد االنتهربرباء مربربن جربربدول األعمربربال، وقربربد كربربون رئربربيس اجمللربربس أصربرببح اال 1877سربربنة 
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، ومربربن بربربني مربربا نصربرب  1881فربايربربر عربربام  09القواعربربد الربربيت حتكربربم هربربذه املناقشربربة أو االقربربرتاح ابلتاجيربربل يف 
عليربربه هربربذه القواعربربد أنربربه ال ميكربربن حتريربربك اقربربرتاح التاجيربربل إال بعربربد االنتهربرباء مربربن األعمربربال العامربربة للمجلربربس، 

 .29لك ما م يق  اجمللس بغري ذلكوذ
 :مفهوم االقتاح ابلتأجيل -1

االقربربربرتاح ابلتاجيربربربل هربربربو أن يطربربربرح عضربربربو الربملربربربان علربربربى أحربربربد أعضربربرباء احلكومربربربة سربربربؤاال حربربربول مسربربربالة  
 ربربددة يعتقربربد أهنربربا ذات أ يربربة عامربربة،  ويكربربون غربربري راض عربربن اإلجابربربة الربربيت تقربربدم هبربربا عضربربو احلكومربربة، ويف 

مربربن الالئحربربة الداخليربربة جمللربربس العمربربوم ميكربربن لعضربربو الربملربربان أن  24ة يف املربربادة حالربربة مراعربرباة الشربربروط الربربوارد
يصعد املوق  و يذهب إىل أبعربد من ذلك، فيطلب من رئيس اجمللس و ذلك بعربد هنايربة الفربرتة املخصصربة 

 Motion for theلوسربئلة الربملانيربة إعطرباءه اإلذن لتقربد  اقربرتاح اجيربل  أو فرب  اجتمرباع اجمللربس( 

ajournement of the house والصربربيغة الطويلربربة هلربربذا االقربربرتاح هربربي باقربربرتاح اجيربربل اجتمربرباع ،
 .30اجمللس ملناقشة مسالة  ددة ذات أ ية و تتطلب استعجال النظر فيها

أنربه منفصربل عنهربا و يشرببه  واقرتاح التاجيل املذكور هو أسلوب متطور عن نظام األسئلة الربملانية ولربو
املعمربربول بربربربربربه يف فرنسربربا الربربذي يعربربد واحربربدا مربربن آليربربات  Interpolationإىل حربربد مربربا نظربربام االسربربتجواب 

اقرتاح مبناقشة سربؤال ال يربتمكن الوضربع  الرقابة الربملانية على أعمال السلطة التنفيذيربربة، فاقرتاح التاجيل هو
العربربادي للسربربؤال مربربن اإلحا ربربة بربربه، واربربدف املناقشربربة إىل اإلملربربام بكربربل مربربا يتعلربربق بربربه و هربربو مثربربل االسربربتجواب 

نربرباقش علربربى نطربرباق واسربربع علربربى خلفيربربة سربربؤال م تسربربتوف إجابتربربه، غربربري أنربربه خيتلربرب  عربربربربنه يف أنربربه يهربربدف إىل ي
مناقشربربربربربربة موضربربربربربربوع  ربربربربربربدد مبسربربربربربربالة ذات أ يربربربربربربة عامربربربربربربة ومسربربربربربربتعجلة، وذلربربربربربربك ألن العضربربربربربربو ميكربربربربربربن أن يتقربربربربربربدم 

حينمربربا يفشربربل يف الوصربربول إىل إجابربربة كافيربربة عربربن سربربؤاله، ولكربربن ال يهربربم أن يكربربون  ، أوابتربربداءابالسربربتجواب 
 .31األمر مستعجال أو  ددا

 اثلثا: التحقيق الربملاين 
للهيئربة التشربربريعية يف الربربنظم الربملانيربربة مراقبربربة األجهربربزة احلكوميربربة للتاكربربد مربربن قيامهربربا ابلواجبربربات املنو ربربة 
هبربربا، وعربربربدم احنرافهربربربا عربربربن أهربربربدافها، وهلربربربذا أجيربربربز للهيئربربة التشربربربربربريعية أن تتربربربوىل فحربربربص نشربربرباط أي جهربربربة اتبعربربربة 

 .32سطة تشكيل جلان التحقيقللحكومة و ذلك بوا
 تعريف التحقيق الربملاين ونشأته يف بريطانيا: -1

التحقيربربق الربملربرباين وسربربيلة رقابيربربة غربربري مقصربربورة كالسربربؤال علربربى  رفيربربه وال فرديربربة الطلربربب كاالسربربتجواب، و إمنربربا 
ن التحربربري عربرب تتجربرباوز ذلربربك إىل الربملربربان و اجلهربرباز احلكربربومي الربربذي يتقصربربى احلقربربائق عربربن شربربان يتعلربربق بربربه، أو

لالفربربات وعربرباوزات تربربربدخل يف اختصاصربربه، وهربربي بربربذلك تعكربربس رغبربربة الربملربربان يف التوصربربل بنفسربربه إىل تلربربك 
احلقربربائق إبجربربراء حتقيربربق جيمربربع مربربن خاللربربه املعلومربربات الالزمربربة كربربي يقربربرر مربربا يشربرباء يف شربربان يربربدخل يف نطربرباق 

 .33االختصاص احلكومي
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اجلانربربب السياسربربي، إذ شربربكل  وتعربربد إولربربرتا مربربن أقربربدم الربربدول الربربيت عرفربرب  تشربربكيل جلربربان التحقيربربق مربربن
ملراقبربربربة األجهربربزة احلكوميربربربة و كربربان السربربرببب يف ذلربربك هربربربو سربربوء إدارة احلربربربرب مربربربع  1689الربملربربان جلنربربربة سربربنة 

أيرلنربربدا و م يكربربن التحقيربربق ذا فعاليربربة يف البدايربربة ألن الربملربربان م يكربربن إبمكانربربه إحضربربار املسربربتندات و إجبربربار 
ك وأصربربرببح إبمكانربربربه توجيهربربربه القسربربربم ومسربربرباع الشربربربهود الشربربربهود علربربربى احلضربربربور، إال أن احلربربربال م يربربربدم علربربربى ذلربربرب

، ويف عهربربربد امللكربربربة ب "Granvelleوفربربربق مربربربا جربربرباء يف قربربربانون جرنفيربربربل 1770ومناقشربربربتهم وذلربربربك سربربربنة 
و منحرب  جلربان التحقيربق سربلطات واسربعة، و مربن اللجربان  35-34صربدر قربانون  1883بفكتورايب سنة 

الثالربثب و جلنربة مراقبربة سربري اجلهربرباز  الربيت تشربكل  ذلربك الوقرب  جلنربة فحربص القربوى العقليربربة للملربك بجربورج
 .34التنفيذي

 املفوق الربملاين: -2
األمبودمسان أو املقق الربملاين هو مبثابة مدافع عن حقوق الناس، سواء كان  هذه احلقربوق عامربة أو 
فردية، وذلك من أجربل منربع إسرباءة اسربتعمال السربلطة مربن قبربل احلكومربة ، وهبربذه الصربفة يكربون أداة حلمايربة 

  بقا ألحكام القانون. املوا ن
األمبودمسربربان عنربربد األمربربريكيني هربربو عبربربارة عربربن نربربوع مربربن املقربربق العربربام يقربربع علربربى عاتقربربه حتربربري شربربكاوى و 

األفربربربراد ،صربربربوص الطريقربربربة الربربربيت يربربربتم التعامربربربل فيهربربربا مربربربن قبربربربل الربربربوزارات احلكوميربربربة وتقصربربربي احلقربربربائق املتعلقربربربة 
أمربربربربربا الربيطربربربربربانيني املؤيربربربربربدين لفكربربربربربرة ابلوقربربربربربائع املوضربربربربربوعية لشربربربربربكاوى املربربربربربوا نني حربربربربربول تصربربربربربرف رمسربربربربربي اختربربربربربذ، 

األمبودمسان فهربم يربربربربربرون أن وظيفتربه األساسربية أن يعمربل كوكيربل للربملربان، وذلربك لغربرض محايربة املربوا نني مربن 
 سوء استعمال السلطة اإلدارية والتحقيق يف شكاوى املوا نني املقدمة ضد اإلدارة .

مسربربتقل عربربن السربربلطة التنفيذيربربة توكربربل إليربربه مهمربربة ن املفربربوض الربملربرباين هربربو موظربرب  وعليربربه ميكربربن القربربول أب     
التحقيربربق يف شربربكاوى املربربوا نني املالربربة إليربربه مربربن جملربربس العمربربوم، وذلربربك عنربربد الشربربك بوجربربود سربربوء تسربربيري يف 

 .35اجلهاز اإلداري
ويرجربربع الربرببع  أصربربل األمبودمسربربان إىل الربربزمن القربربد ، إذ يرجربربع أصربربله إىل مصربربر الفرعونيربربة والنظربربام     

عليربربربه السربربربالم   دون أن يربربربرتبط ذلربربربك ابلربملربربربان الربربربذي م يكربربربن لربربربه وجربربربود(، أمربربربا يف السربربربائد يف عهربربربد موسربربربى 
الصربربادر يف نفربربس  وفقربربا للدسربربتور 1809العصربربر احلربربديث فقربربد ارتربرببط هربربذا النظربربام بدولربربة السربربويد منربربذ عربربام 

إىل جانربربربربربربب 1915العربربربربربربام، وقربربربربربربد تطربربربربربربور األمبودمسربربربربربربان يف السربربربربربربويد فنشربربربربربربا األمبودمسربربربربربربان العسربربربربربربكري عربربربربربربام 
 justibi،مث احتربربربربربربربربد حتربربربربربربربرب  مؤسسربربربربربربربربة واحربربربربربربربربدة مسيربربربربربربربرب   1967عربربربربربربربربربربام  األمبودمسربربربربربربربربان القضربربربربربربربربائي

ombudsmans) وأنتشربربربر بعربربربد ذلربربربربك يف بعربربرب  بلربربربربدان العربربربام فاخربربربربذت بربربربه بولنربربربربدا و جنربربربوب إفريقيربربربربا ،
 .196736وهونج كونج و أنتقل إىل بريطانيا عام

 
 :تقييم نرام التحقيق الربملاين -3
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 نحو التايل:ميكن تقييم جلان التحقيق يف النظام الربملاين على ال
 جلان التحقيق الربملاين: -1

تلعربربب هربربذه اللجربربان دورا مهمربربا، و تكلربرب  غالبربربا ابلتحقيربربق يف موضربربوع  ربربدد، أو فحربربص مشربربروع     
، أو قربربربربد تكربربربربون جلربربربربان دائمربربربربة خاصربربربربة ابلتحقيربربربربق يف شربربربربؤون وزارة معينربربربربة كربربربربالتعليم و 37معربربربربنيقربربربربانون خربربربرباص 

ط احلكومربربة يف  يربربع اجملربرباالت املختلفربربة، الصربربحة، وعليربربه يسربربمح هلربربا هربربذا التخصربربص مبتابعربربة أعمربربال ونشربربا
وتنشر تقارير هذه اللجان عند االنتهاء من عملها، وخيضع القليل من هذه التقربارير إىل املناقشربة الربملانيربة، 
وهلربربربذه اللجربربربان سربربربلطات تصربربربل إىل  لربربربب املسربربربتندات و مسربربرباع الشربربربهود، و تسربربربتند يف فاعليتهربربربا إىل وسربربربائل 

 .38ا ما اخذ احلكومة بتوصيات هذه اللجاناإلعالم يف كثري من أعماهلا وغالب
 : نرام املفوق الربملاين -2

عكربس الرقابة القضائية ال  يتمتع هذا النظام ،صائص مهمة متيزه عن غريه من وسائل الرقابة فهو
يتطلب مصاري ، إضافة إىل متتعه بصفة السرعة اليت تفتقر إليها الرقابة القضائية، كذلك عدم اشرتا ه 

ملباد  العدالة والقيم العليا للمجتمع ويتمتع  سلطته منا ية يف تقد  الشكاوى إليه ويستمدأي شكل
 ابختصاصات مهمة يف التشريع.

 الرقابة الربملانية يف النرام املختدلط  ادور الثالث:آليات
ين جيمربربربع النظربربربام املخربربربتلط بربربربني النظربربربامني الربملربربرباين و الرائسربربربي يف  اولربربربة منربربربه املربربربزج بربربربني عناصربربربر هربربربذ

النظربامني و حتقيربربق عناصربر خاصربربة بربه عمربربع بينهمربا، ولعربربل مربربن أبربرز األمثلربربة عليربه هربربو النظربام املعمربربول بربربه يف 
 ..فرنسا يف ظل اجلمهورية اخلامسة

بعربرب  مربربن احلقربربوق حيربربال السربربلطة التنفيذيربربة،  -نقربربال عربربن الربملربرباين –كمربربا مييربربز النظربربام املخربربتلط      
ة والتاكد مربن قيامهربا ابملربربهام و االختصاصربات الربيت أوكلهربا وذلك للممارسة عملية الرقابة على هذه األخري 

على خري وجه، و من الوسائل و اإلليات اليت متكن السلطة التشريعية ملراقبة أعمربال السربلطة   هلا الدستور
 .39التحقيقالتنفيذية يف هذا النظام، حق توجيه األسئلة، تقد  االستجواابت و حق إنشاء جلان 

السربربلطة التنفيذيربربة يف النظربربام أعمربربال علربربى التشربربريعية للرقابربربة السربربلطة  تسربربتخدمها ومربربن اإلليربربات الربربيت
 على النحو التايل:املختلط ميكن ذكرها 

 أوال: السؤال
مربربربن بربربربني الوسربربربائل الرقابيربربربة األخربربربرى، ابعتبربربرباره البدايربربربة املنطقيربربربة لكثربربربري مربربربن   ظربربربى السربربربؤال أب يربربربة كبربربربرية

أل يربة جعلرب  كثربريا مربن الدسرباتري ترفعربه إىل مصرباف احلقربوق الوسائل الرقابية اخلطرية كاالستجواب، تلك ا
 .1958الربملانية الدستورية، و من أشهرهم دستور فرنسا لعام 

وقد يقدم السؤال كتابة مربن قبربل أعضرباء الربملربان علربى أن تكربون إجابربة احلكومربة كتابربة، ويرجربع اتريربس 
نب فرانسربربيس دي سانسربربيب وأدخلربرب  وذلربربك بنربرباء علربى مبربربادرة مربرب 1909األسربئلة املكتوبربربة إىل فرنسربربا سربربنة 
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األسربئلة املكتوبربة ابلنسرببة  واعتربربت، 1917هذه التقنية على اجمللس مباشرة مث تبناها جملس الشربيو  سربنة 
للربملربربانيني مصربربدرا مثينربربا جلمربربع املعلومربربات مربربن أجربربل حربربل  يربربع املسربربائل املعروضربربة علربربيهم مربربن قبربربل  خبربربيهم، 

ة جمانيربة نظربرا ألن املربوظفني الربذين يتولربون اإلجابربة علربى وهي كربذلك وسربيلة للحصربول علربى استشربارة قانونيرب
األسربربئلة الكتابيربربة املطروحربربة علربربيهم يف الغالربربب أكفربرباء متامربربا، وجيربربوز للربربوزراء املوجهربربة إلربربيهم األسربربئلة أن يبلغربربوا 
اجلمعيربربة الو نيربربة أبن املصربربلحة العامربربة ال تسربربمح هلربربم ابإلجابربربة، ومربربن حقهربربم كربربذلك أن يطلبربربوا مربربن اجلمعيربربة 

غربري أنربه يف الواقربع فربان األسربئلة ،40م مهلة إضافية إلعداد الرد الالزم ويكون ذلك خربالل شربهرالو نية مده
املكتوبة جربد كثربرية ممربا جيعربل احربرتام الفربرتة املربددة بشربهر  درة االحربرتام مربن  ربرف اهليئربة املكلفربة ابإلجابربة، 

لربربربس أكثربربربر مربربربن سربربربؤاال مكتربربربواب، بينمربربربا قربربربدم أعضربربرباء اجمل 1600نالنربربربواب أكثربربربر مربربرب قربربربدم2000فمربربربثال سربربربنة 
هي نفسربها الكتابيربة لكربن مربع اخربتالف أنربه  كما يقدم السؤال شفاهة واألسئلة الشفهية.41سؤال 8000

عوض نشرها يف اجلريدة الرمسية تكربون اإلجابربة عنهربا مربن  ربرف ممثربل احلكومربربربربة، وذلربك يف قاعربة اجللسربات 
42و هذا ما يعطيها بطبيعة احلال أكثر صدى

. 
ن مبوجربربربب النظربربربام الفرنسربربربي يف جربربربدول خربربرباص وفقربربربا لتربربرباريس ورودهربربربا، و واألسربربربئلة الشربربربفهية تربربربدو      

ينبغربربي علربربى احلكومربربة أبن تقبربربل ابجلربربواب علربربى السربربؤال إذ قربربد يكربربون واردا يف غربربري وقتربربه املناسربربب، والسربربؤال 
الشفهي ال يفتح الباب ألكثر من  اورة بسيطة بربني السربائل و املسربئول قربد ال تتجرباوز اخلمربس دقربائق وال 

( أبن 48 املربربادة  1958.وتقربربرر يف دسربربتور اجلمهوريربربة اخلامسربربة عربربام 43خربربرين ابلتربربدخليسربربمح للنربربواب اإل
ختصربربص حصربربة أسربرببوعية لوسربربئلة الشربربفهية و د تثبيتهربربا مربربن  ربربرف النظربربام الربربداخلي للمجلربربس يربربوم اجلمعربربة 
بعربربد منتصربرب  النهربربار، و مبربربا أهنربربا كانربرب  غربربري مربجمربربة يف هنايربربة األسربرببوع فقربربد كانربرب  هربربذه اجللسربربة خاليربربة مربربن 

و أضرباف  1962عربام  ديسربمرب 12ب، و إلعادة االعتبار لوسئلة قربام اجمللربس بتغيربري نظامربه بترباريس النوا
 جلسة اخلميس صباحا و خصصها لوسئلة زايدة على اجلمعة بعد منتص  النهار.

لكن اجمللس الدستوري اعترب هذا التغيري غري مطابق للدستور الذي يسمح جبلسة واحدة فقط لوسئلة، 
 44.ح للنواب بتغيري اتريس اجللسة و ليس إضافة جلسة أخرىابلتايل مس

 جواباثنيا:االست
 بداية سنقدم مفهوم االستجواب وبعده سنعرض لتطور االستجواب يف النظام الفرنسي.

 :مفهوم االستجواب -1
يعرف الفقيه بجورج فيدلب االسربتجواب أبنه اإلجراء النمربوذجي للحصربول علربى معلومربات ومراقبربة 

 .45يث يوفر الفرصة إلجراء مناقشة عامة داخل الربملان حول سياسة احلكومة يف جمملهاحلكومة، ح
 اتري  نشأة االستجواب يف النرام الفرنسي: -2

، واختفربربى  بعربربد ذلربربك يف دسربربربتور 1791ظهربربر االستربربربجواب مربربع بدايربربة دسربربتور الثربربورة الفرنسربربربية عربربام 
خول يف اجملربربربالس التشربربربريعية وم يكربربربن يف اإلمكربربربان السربربربربنة الثالثربربربة مربربربن الثربربربورة ألن الربربربوزراء م يسربربربمح هلربربربم ابلربربربد
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أعضربربرباء اجلمعيربربربة  اسربربربتعمل1848، ويف عربربربام 1838استربربربربجواهبم،  إال أن االسربربربربتجواب عربربرباد وظهربربربر عربربربام 
يف تنظربيم هربذا احلربربق ودجمربه  1849الو نية االسربتجواب بطريقة أوسع مث بربدأت اجلمعيربات التشربريعية عربام 

االسربربربربتجواب يف فرنسربربربا قربربربد اسربربربتند إىل العربربربربرف يف بدايربربربة ، وإذا كربربربان 1852بعربربربد ذلربربربك يف صربربربلب دسربربربربتور 
بربه يف الالئحربة الداخربربلية للجمعيربة  مرباخوذانشاته غري أنه يف مصر استند إىل النصوص الدسربربتورية وم يكربن 

 .191346التشريعية الربصادرة سنة

 الربملاين اثلثا:التحقيق

ميارسربربربها اجمللربربربس النيربربربايب علربربربربى يعربربربرف التحقيربربربق الربملربربرباين علربربربى أنربربربه شربربربكل مربربربربن أشربربربكال الرقابربربربة الربربربيت 
احلكومربربة  وتقربربوم ابلتحقيربربق جلنربربة مؤلفربربة مربربن أعضربرباء ينتخربرببهم الربملربربان هربربدفهم الكشربرب  عربربن كافربربة العناصربربر 
املاديربربربة واملعنويربربربة يف مسربربربالة أو قضربربربية معينربربربة ذات مصربربربلحة عامربربربة و ربربربق هلربربربا اإل ربربربالع علربربربى كربربربل املسربربربتندات 

نسربربا واألخربربرى اسربربتثنائية أي مكونربربة مربربن  ربربرف انتظاميربربة مثربربل بعربرب  جلربربان التحقيربربق يف فر بصربربفة 47والوائربربق
 .48الربملان يف قضية معينة

 ربق لكربل جملربس شربيو  إنشرباء جلنربة حتقيربق خاصربة  1958نربوفمرب  17ومبوجب القانون الصربادر يف 
 بناءا على  لب من إحدى اللجان الدائمة.

لربربه الطربربابع الفربربردي ومربربن  ويربربتم تشربربكيل جلربربان التحقيربربق  ابقربربرتاح يقدمربربه أي  ئربربب يف الربملربربان، أي أن االقربربرتاح
الناحيربة العمليربة فربان  لبربربات التحقيربق تقربدم دائمربا ابسربربم أعضرباء اجملموعربة السياسربية و هربربي تقربدما أساسربا مربربن 

يف  151مربربن الئحربربة اجلمعيربربة الو نيربربة املعدلربربة ابملرسربربوم رقربربم  140جمموعربربات املعارضربربة الربملانيربربة وتربربنص املربربادة
معيربربربة الو نيربربربة ينربربربتج عربربربن تقربربربد  اقربربربرتاح بقربربربرار  وتربربربنص  علربربربى أن إنشربربرباء جلنربربربة التحقيربربربق ابجل 1994ينربربرباير  26

مربربربن الئحربربة جملربربربس الشربربربيو  علربربربى أن  ربربدد االقربربربرتاح بقربربربرار األعمربربال الربربربيت ختضربربربع للتحقيربربربق  11كربربذلك املربربربادة 
 .49سواء ما تعلق األمر ابملرافق العامة  أو املشروعات القومية اليت جيب على اللجنة فحصها

هنال ثالثة  أنواع من اللجربان، أوهلربا اللجربان الكبربرية الدائمربة وختربتص ويف ظل اجلمهورية الرابعة  كان      
بدراسة  يربع مربا يعربرض عليهربا مربن املسربائل املتعلقربة بشربؤون قطرباع أو نشرباط معربني أو وزارة معينربة، واللجنربة 
 الثانية هي اللجان اخلاصة املؤقتة اليت يشكلها اجمللس ملهمة خاصة أو ملدة  ربددة وتنتهربي ابنتهرباء مهمتهربا
وكانربربرب  هربربربذه اللجربربربان  درة اإلنشربربرباء، حيربربربث م تشربربربكل جلربربربان خاصربربربة إال مربربربن أجربربربل التحقيربربربق يف موضربربربربوع 
مربربربربربربربعني، أمربربربا اللجربربربان الثالثربربربة فهربربربي تشربربرببه يف تنظيمهربربربا اللجربربربان الكبربربربرية ولكنهربربربا ال ختربربربتص بفحربربربص النصربربربوص 

50ة الربملانيةالتشريعية واملثال على هذه اللجان جلنة احلساابت بكلى من جملسي الربملان وجلنة احلصان
. 

 خامتبة:
ميكن القربول أن الرقابربة الربملانيربة علربى الربنظم املختلفربة تعربد عمليربة جوهريربة ومهمربة يف نفربس الوقرب       

وذلربربك مربربن خربربالل الرقابربربة علربربى أعمربربال السربربلطة التنفيذيربربة والوقربربوف علربربى أسربربباب تقصربربريها ، وتعربربد األسربربئلة 



-دراسة يف أ ليات الرقابة الترشيعية -الرقابة الربملانية يف النظم اخملتلفة           أأ. حرشاو مفتاح                             

 
 

164 

 

    2016جوان      01الع د   01دل  اجل      
     

السياسية راسات القانونية و لدل البيبانجمدلة   

 ليات الرقابية املعتمدة .واالستجواابت وتشكيل جلان التحقيق من بني أهم هذه اإل
ففي النظام الرائسي والذي يطبق مبدأ الفصل الشديد بني السلطات غربري أن هربذا الفصربل لربيس اتمربا 
وهلذا ود تعاون بني السلطة التشربريعية والتنفيذيربة  وهربذا مربن أجربل فربرض الرقابربة  ومنربع مربن أن تتعربدى كربل 

ائسربي االعربرتاض علربى القربوانني ولا بربة الربملربان  يف سلطة حلدودها، إذ  ق لرئيس اجلمهورية يف النظربام الر 
مقابربربل ذلربربك ال تعتربربرب أعمربربال السربربلطة التنفيذيربربة  فربربذة إال مبوافقربربة  السربربلطة التشربربريعية كاملوافقربربة علربربى املوازنربربة 

 وتعيني كبار املوظفني وإبرام املعاهدات إضافة إىل  حق ااام رئيس الدولة.
ني السربربربلطات يكربربربون نسربربرببيا وهلربربربذا وربربربد التعربربرباون والرقابربربربة بربربربني أمربربربا يف النظربربربام الربملربربرباين فربربربان الفصربربربل بربربرب 

السلطات يف نفس الوق  حي  متلربك السربلطة التشربريعية حربق مراقبربة أعمربال السربلطة التنفيذيربة مربن خربالل 
 ربربرح األسربربئلة  وتقربربد  االقربربرتاح ابلتاجيربربل وحربربق انشربرباء جلربربان التحقيربربق وتعربربد هربربذه اإلليربربات مربربن بربربيم الوسربربائل 

تشربريعية يف الرقابربة علربى أعمربال السربلطة التنفيذيربة وهربي ذات قربوة إلزاميربة مربن حيربث اليت تعتمدها السلطة ال
 فعاليتها الرقابية.

أما النظام املختلط وهو نظام مزيج بني النظام الربملاين والرائسربي ويشربرتل رئربيس اجلمهوريربة مربع رئربيس 
لسربربربلطة التشربربربريعية والتنفيذيربربربة الربربوزراء يف تسربربربيري شربربربؤون الدولربربربة ووربربربد يف النظربربربام املخربربتلط عمليربربربة الرقابربربربة بربربربني ا

حربربق مسربربائلة أعضربرباء احلكومربربة وحربربق االسربربتجواب الربربذي يعربربد مربربن  ةحيربرب  ميلربربك أعضربرباء السربربلطة التشربربريعي
 أخطر الوسائل الرقابية وحق انشاء جلان التحقيق .

وميكربربن القربربول أن آليربربات الرقابربربة التشربربريعية ختتلربرب  مربربن حيربربث القربربوة واإللزاميربربة مربربن نظربربام ألخربربر وهربربذا 
  القة بني السلطات واحلدود املرسومة لكل سلطة.حسب  بيعة الع
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 .الثنائية واالقدليميةاهلجرة غري الشرعية يف ظل االتفاقيات            

  بوسكرة بوعالم اوأستاا :                                                          
                    العام ال ويل القانون :ابحث دكتوراه                                                     

 قسنطينة جامعة                                                      
 

 مدلخص 

متثل ظاهرة اهلجرة غري الشرعية واحدة من أهم القضااي اليت حتتل صدارة االهتمامات الدولية      
ظل التوجه العاملي حنو العوملة االقتصادية وحترير قيود التجارة، ما نتج عنه آار  والو نية السيما يف

اقتصادية واجتماعية على الدول الفقرية والنامية. هذه االنعكاسات السلبية سا   بشكل كبري يف 
غرايف زايدة وترية اهلجرة غري الشرعية حنو الدول املتقدمة بثا عن ظروف أفضل للعيش، ما جعل الدميو 

يقول بإما أن ترحل الثروات إىل حيث يوجد البشر، وإما  Alfred sauvyالفرنسي ألفريد سايف 
 أن يرحل البشر إىل حيث توجد الثرواتب.      

 الهجرة غير الشرعية، تهريب األجانب، االتفاقيات الثنائية واالقليمية :الكلمات المفتاحية 

 مق مة
احربربدة مربربن أهربربم القضربربااي الربربيت حتتربربل صربربدارة االهتمامربربات الدوليربربة متثربربل ظربرباهرة اهلجربربرة غربربري الشربربرعية و 

والو نية السيما يف ظل التوجه العاملي حنو العوملربة االقتصربادية وحتريربر قيربود التجربارة، وذلربك يقضربي بفربتح 
احلربربدود وختفيربرب  القيربربود علربربى السربربلع وحركربربة ركوس األمربربوال مربربا نربربتج عنربربه آار اقتصربربادية واجتماعيربربة علربربى 

لناميربربربة. هربربربذه االنعكاسربربربات السربربربلبية سربربربا   بشربربربكل كبربربربري يف زايدة وتربربربرية اهلجربربربرة غربربربري الربربربدول الفقربربربرية وا
الشربرعية حنربو الربدول املتقدمربة بثربا عربن ظربروف أفضربل للعربيش مربا جعربل الربدميوغرايف الفرنسربي ألفريربد سربايف 

Alfred sauvy  إىل حيربربربث يوجربربربد البشربربربر وإمربربربا أن يرحربربربل البشربربربر إىل  الثربربربرواتيقربربول بإمربربربا أن ترحربربربل
 رواتب .حيث توجد الث
 األوربيربة العالقربات "أجنربدة" يف احلديثربة املوضربوعات أهربم الشربرعية غربري اهلجربرة موضربوع فقربد شربكل

 القربدرة متلربك ال املغاربيربة مثربن والربدول أبي حنوهربا الشربرعية غربري اهلجربرة تربدفق وقرب  تريربد فرباوراب املغاربيربة،

 جانبهربا مربن ملغاربيربةا علربى أسربباهبا، الربدول للقضرباء القربدرة متلربك وال اهلجربرة هربذه تربدفق وقرب  علربى
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 الصحراء جنوب إفريقيا بني العبور بوابة متثل جهة فهي من هبا معنية فاكثر أكثر نفسها عد أصبح 

املغربرب  عربرب خاصربة املهرباجرون خالهلربا مربن ينفربذ الربيت الرئيسربية الطربرق هربي لكربون أقاليمهربا نظربرا وأورواب
 يفسربر مربا وهربذا مصربدرة للمهرباجرين الدو  تعتربرب فهربي أخربرى جهة ومن اجلزائر وتونس، عرب أقل وبدرجة

 .واسع بشكل فيها املهاجرين اريب شبكات انتشار
 الوجهربة األورويب ابعتبرباره الطربرف أي - واحربد  رف مشكلة القانونية غري اهلجرة تعد م هنا ومن

 العمربل تسربتدعي و اجلنوبيربة دول الضربفة تعربب مسربالة كربذلك هربي إمنربا - املهرباجرين السربتقرار األساسربية

 أصرببح  مشربكلة ألهنربا دوليربة جهربودا بربل تسربتدعي هلربا، حلربول عربن للبحربث ثنربائي أبسربلوب و داجلربا

 الوقرب  يف يعطيهربا مربا وهربذا احلربروب، و الطبيعيربة الكربوارث حجربم خسربائر تضرباهي البشربرية خسربائرها

 الكربربى يف األ يربة وذات الساخنة النقاط من وجيعلها الدولية والعالقات السياسات األولوية يف الراهن

   .الضفتني دول بني عري اليت داوالتامل
 األ ربراف املعنيربة بربني ابلتعرباون إال ذلربك يترباتى ملاربتهربا ولربن دقيقربة اسربرتاتيجية وعليربه جيربب وضربع

 األقربل علربى أو عليهربا للقضرباء امليكانيزمربات الالزمربة وتوفري املغاربية والدول  األورويب االحتاد بني خاصة

 ابلظاهرة. تتحكم اليت العوامل لكافة نسجم الشاملامل والعمل اجلهود بتوحيد منها، للحد
فبدون أد  شربك فربان اجملربال اإلقليمربي يعتربرب احليربز األكثربر مالئمربة لوضربع اإلليربات واالسربرتاتيجيات 

ذلربربك أيضربا مربن خربربالل   الفعالربة ملعاجلربة  يربع اجملربرباالت الربيت تتقامسهربا الربدول،  كمربربا ميكربن لنربا أن نستشرب
يت يسهل عقدها ويكون للربدول األ ربراف فيهربا حريربة أكربرب للتطربرق لكربل شراكة الالغزارة صور اتفاقيات 
إىل أي مبب ى سببامهت اإلشربربكالية التاليربربة: خربربالل هربربو اهلربربدف الربربيت نسربربعى لربربه مربربن املسربربائل الربربيت امهربربا و 

وهبل كبان هلبا  االتفاقيات يف شقيها سواء اطإقدليميبة منهبا أو الثنائيبة يف مكافحبة هتريبب املهباجرين؟
 .؟ ذه الراهرةطرق فعالة لدلتص ي هل

أو  بشربكل منهربا كربل يتعربا ى الفرعيربة األسربئلة من جمموعة الرئيسية اإلشكالية هذه عن ويتمخ  
   :التايل النحو على لكذو  املوضوع جوهر مع آبخر
 .  مغاربية  يف جمال مكافحة اهلجرة غري الشرعية-ماهي جممل اتفاقيات الشراكة األورو -1
 .  يما يكمن دورها للحد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعيةوف   هو واقع وآفاق هذه الشراكة وما -2

وابلنسربربربربرببة للمربربربربربنهج املتبربربربربربع فربربربربربان معاجلربربربربربة املوضربربربربربوع واإلملربربربربربام بكربربربربربل جوانبربربربربربه وبكربربربربربل العناصربربربربربر املتعلقربربربربربة 
املربربنهج املقربربارن بغربربرض معرفربربة موقربرب  كربربل مربربن  ابإلشربربكالية، تسربربتدعي الرتكيربربز علربربى توليفربربة بربربني املنهجربربني،

ليربل مضربمون وأسربلوب حتليربل املضربمون مربن خربالل حت جربرة غربري الشربرعية.الدول األوروبية واملغاربية مربن اهل
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 واستخالص األهداف واألسس القائمة عليها. األورومغاربيةالشراكة 
 وضع اخلطة التالية: إىل اراي  وضعتها اليت اإلشكالية خالل من

 مق مة
  الشرعيةمغاربية يف جمال مكافحة اهلجرة غري-اتفاقيات الشراكة اوأورو ادور اوأول:

 .مشروع برشلونة ومستقبل اهلجرة غري الشرعية -1-1
 األورويب. االحتاداتفاقية الشراكة بني تونس و  -1-2
 األورويب.  واالحتاداتفاقية الشراكة بني املغرب  -1-3
 األورويب.  واالحتاداتفاقية الشراكة بني اجلزائر  -1-4

 .يةاوأورومغاربواقع وآفاق الشراكة  ادور الثاين:
 .تقييم مشروع برشلونة -2-1
 .آفاق وواقع الشراكة األورومغاربية -2-2
 للحد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية. األورومغاربيةدور مشروع الشراكة  -3-3

 خامتة
 مق مة

، سربواء كانرب  دول اسربتقبال ل الربيت اربم دوال معينربة دون غريهرباتعترب اهلجرة غربري الشربرعية مربن املسربائ
بربني الربدول آليربة  و أماكن استقرار، و تعترب جممل اتفاقيات الشراكة الربيت يسربهل عقربدهاأو منا ق عبور أ

متاشربيا مربع هربذه األ يربة الربيت تتمتربع هبربا سربوف أعربرض اهلجربرة و  ابلنسبة إليها والوسيلة األنسربب ملعاجلتهربا.
اختربرباذ موقربرب  تبيربربان درجربربة أ يتهربربا بغيربربة الوصربربول إىل لتلربرب  االتفاقيربربات األورومغاربيربربة، و  غربربري الشربربرعية يف

 إزاء كل املشاكل اليت تطرحها.إزاء هذه الظاهرة و موحد 
 اتفاقيربات ثالثربة ليربربم يترباخر كثربريا فلم املغاربية ابملنطقة خاصا اهتماما أوىل األورويب االحتاد ألن و

 مشربكلة منهربا األ ربراف اربم الربيت القضربااي كربل  عرب  فيهربا اجلزائربر، مربع وأخربريا املغرب مث أوال تونس مع

،صربوص  االتفاقيربات كل يف متشاهبة الشان هذا يف املقررات وأت  العمل،و  السياحة وتراخيص ةاهلجر 
 الظاهرة. تتعلق هبذه اليت للمشاكل احللول إلجياد األ راف بني احلوار إقامة حول تدور، اهلجرة
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 مغاربية يف جمال مكافحة اهلجرة غري الشرعية-ادور اوأول: اتفاقيات الشراكة اوأورو

 مشروع برشدلونة ومستقبل اهلجرة غري الشرعية -1-1
 البحربر شربوا ي يف املشربرتكة الربدول تسربتطيع مسرباحة إقامربة إرادة عربن عمليربة برشربلونة تولربدت لقربد

 مربن املنطقربة يف واألمربن الرخرباء دعربائم وإرسرباء املشربرتكة، مشرباكلها تعرباأ أن املتوسربط خالهلربا األبربي 

 علربى الدول املطلربة من والشركاء األوروبية املفوضية خالل الشراكة اتفاقات مترير د خالل املشاركة وقد

يف  برشربلونة مبدينربة إبسرببانيا انعقربد الربذي االجتمرباع مربن برشربلونة مشربروع املتوسربط،  وانبثربق البحربر سرباحل
 املشربروع هربذا أوروبيربة، وجرباء دولربة 15 و متوسربطية دولربة 12 بضربور 1995 نربوفمرب 28و27

 كانرب  الربيت املتوسربط حربوض يف عالقربات التعرباون ضربوئها علربى ليجربدد األورويب لالحترباد كاسربرتاتيجية

  املنطقة. يف واألمن الرخاء دعائم يف السبعينات، وإرساء املوقعة االتفاقيات أساس قائمة
 بر مج وفق كان مسطرا الذي التعاون منط تغيري إىل 1992 عام بداية منذ أورواب ابدرتقد و 

 إىل يتحول أن ينتظر جهوي إقليمي احتاد بناء أجل من ابدرة أبنه البع  وصفه حىت السبعينات،

  احلاضرة للدول اتفاق  ل كان  اليت األساسية إىل األهداف ابلنظر وذلك ، 1قوي اقتصادي تكتل

 نقطة متثل جديدة، إقليمية لعالقات أسس وضع  نوعها، من فريدة هي برشلونة فعملية دولة(، 27 

  2:أساسية  اور ثالثة ترتكز على واليت ورومتوسطية،األ العالقات يف  حتول
 السياسي واألمب. التعاون تعزيز خالل من الستقراراو  للسالم مشرتل فضاء حتديد -1
 منطقربة إنشرباء والتوجربه حنربو اليربةمو  اقتصربادية شربراكة ببنرباء واالزدهربار الرقربي وحتقيق التنمية بناء -2

 احلر. للتبادل
 ببنرباء مربن التواصربل نربوع وإجيرباد املنطقربة يف اجملتمعربات يرببلتقر  وثقافيربة اجتماعيربة شربراكة بنرباء -3

 موحد. إ ار يف التعاون وتعزيز املدنية املؤسسات
 مبدئيا تتناول الشراكة ونصوص 1995 برشلونة إعالن املسطرة فان األهداف هذه من وانطالقا

 غربري اهلجربرة ةوجماهبرب العمربل، فربرص بتربوفري اهلجربرة إىل املؤديربة الضربغوط التخفيرب  مربن وهربي مبرباد  ثالثربة

وتعزيربز  األمربن، بقضربااي عنرب  برشربلونة عمليربة أن أي. الشربرعيني املهرباجرين حقربوق ومحايربة الشربرعية،
 .3مرتابطة قضااي متثل واليت الشعوب، حتركات على والسيطرة االقتصادي، التبادل

يعتربربربرب فربربرباذا كربربربان إعربربربالن برشربربربلونة ال يرقربربربي ألن يكربربربون آليربربربة حقيقيربربربة ملاربربربربة اريربربربب املهربربرباجرين، فانربربربه 
إذ خربربرج  ابلفعربربل أحربربد أوىل املبربربادرات الربربيت مسحربرب  بفربربتح ابب احلربربوار والنقربرباش ،صربربوص هربربذه الظربرباهرة.
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املشربرباركون يف القمربربة بقربربرار  ربربث علربربى زايدة التعربرباون فيمربربا بيربربنهم، و هربربو مربربا مهربربد الطريربربق للتوصربربل للتوقيربربع 
ذكر الربربربيت وقعربربرب  مربربربع والربربربدول املتوسربربربطية، وأخربربربص ابلربربرب األوريبعلربربربى العديربربربد مربربربن االتفاقيربربربات بربربربني االحتربربرباد 

واجلزائربربربربر يف اتفاقيربربربة دخلربربرب  حيربربربربز التنفيربربربذ يف سربربربرببتمرب   ،2000، ومربربربربع املغربربربرب عربربربام 1992تربربربونس منربربربذ
2005  . 

 اتفاقية الشراكة بني تونس واالحتاد اوأورويب  -1-2
 ونظربرا عمعهمربا الربيت املتينربة التقليديربة للعالقربات تعتربرب تربونس السربباقة األوىل للتعاقربد مربع أرواب نظربرا

خاصة بعد انضربمامها إىل اتفاقيربة الغربات  ،4الغربيتني اجلارتني مع ابملقارنة به تتميز الذي كبريلالنفتاح ال
 مربع تزامنربا 1995جويليربة 17يربوم  االحترباد األورويب مربع الشربراكة اتفاقيربة علربى وقعرب  ، ولقربد1990

 قطرباع يف املنافسربة مسربتوى وذلربك لرفربع البلربد، هربذا يف االقتصربادي التحربديث ملسرباندة برشربلونة، مربؤمتر

 .2010ابملتوسط بلول عام  احلر للتبادل منطقة إلنشاء متهيدا اإلنتاج
حيث أن الفرتة اليت د فيها التوقيع على هذه الشراكة م تكن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية قد  

يقة اليت كان  قد عوجل  هبا على هذا األساس فقد عوجل  يف حدودها الضو  عرف  انتشارا واسعا،
 والثقايف، االجتماعي اجملال ابلتعاون  يف املتعلق اجلزء يف إليها التطرق د لونة، حيثثيقة برشيف و 

بعمومية  إهلا وأشارت والثالث الثاين الباب يف السرية اهلجرة إىل تونس مع املوقعة االتفاقية وتعرض 
 3فقرة  69 ةاملاد الباب الثاين يف قانونية غري وضعية يف يوجدون الذين األشخاص عودة على مركزة
-فقرة  أ 71 املادة الثالث الباب املهاجرين يف تدفق لتخفي  التعاون ضرورة أكدت فيما  ب(
 .5ب(

 أصرببح  املغاربيربة الربيت "اجلربوار " بلربدان علربى هائلربة ضربغو ا األوروبيربة الربدول هربذه مارسرب  فقربد

 اهلجربرة، ميربدان يف سياسربات صربارمة وانتهرباج وأراضربيها، حربدودها مراقبربة تشربديد أجربل مربن عبربور بلربدان

 2003سربنة  إشرببيلية يف األورويب اجتماعربات اجمللربس خربالل إيطاليباو إسببانيا مربن كربل حاولرب  وقربد
غربري  اهلجربرة مقاومربة يف " وواحهربا تعاوهنربا " مبدى معها التعاون تونس وربط على مباشرة ضغوط ممارسة
  .6الشرعية
 : يف اإليطالية العالقات التونسية  ارإ يف اهلجرية املسالة خيص فيما التعاون ميادين أهم وتتمثل 

 عملها. لتحسني والتجهيزات الالزمة ابملعدات احلدود مراقبة وقوات التونسية األمن قوات وعهيز تزويد -1
   . السرية اهلجرة مبقاومة املكلفني واإل ارات األعوان وتدريب تكوين -2
 علربى قانونيربة وضربعية غربري يف نيضرببطو  الربذين التونسربيني املربوا نني هويربة حتديربد ميربدان يف التعرباون -3
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  . تونس إىل وإعادام ترحيلهم أجل من اإليطايل الرتاب
 3000ال  يعربادل مربا ابنتربداب إيطاليربا تعهربدت التونسربي، اجلانربب مربن االلتزامربات هربذه ومقابربل       
 نسرببيا مرتفربع مربن رقربم تربونس انتفعرب  وقربد ، "اهلجريبة التب فقات قبانون "إ ربار يف سربنواي تونسي عامل

 .7القانونية غري اهلجرة يف مكافحة للطرفني اهلجرية السياسات والتقاء تطابق بسبب نتداابت،لال
 اوأورويب االحتادو اتفاقية الشراكة بني املغرب  -1-3

 يف جمربال فريقيربااو  عربيربا األول البلربد فهربو ابهلجربرة املعنيربة البلربدان أكثربر يعتربرب الربذي للمغربرب ابلنسبة

 أسرباس قربرب علربى أورواب ابعرباه للعبربور املفضربلة الوجهربة يعتربرب مرباك الشربرعيني، غربري املهرباجرين تصربدير

 اسرببانيتني وجربود مسربتعمرتني إىل إضربافة  ربارق، جبل مضيق يف واإلفريقية األوروبية القارتني بني املسافة

الربدول  بعرب  مربع للمغربرب املتطربورة العالقربات مربن الربرغم اجلنربويب. فعلربى اجلانربب علربى ومليلربة سرببتة و ربا
 السياسربي واالنفترباح االسربتقرار عربن فضربال األمريكيربة املتحربدة الربوالايت مربع الصربالت وحسربن األوروبيربة

   . التفاوض يف ضعيفة يد ذات كان  أن املغرب االقتصادي إال
 يبحربث الثانيربة، فرباملغرب ابلدرجربة اجتماعيربة مث اقتصربادية  ربوم هي األول املقام يف املغرب  وم إن

 الشربركات اسربتثمار إىل أنربه يتطلربع كمربا أورواب، ( داخربل األمسال    والبحرية الزراعية ملنتجاته سوق عن

 هجرة يف ستنقص اليت املغرب يف املرتفعة نسبة البطالة من يقلص مما املغرب يف العاملية اجلنسية املتعددة

 .8أورواب املتوسطية دول إىل شبابه
ملغربرب واالحترباد األورويب يف فمن جانبها م ختص مسالة اريربب املهرباجرين يف االتفاقيربة املوقعربة بربني ا

اهتماما واسعا وال حىت اهلجرة غري الشرعية، علربى اعتبربار عامربل الربزمن الربذي وقعرب  فيربه لوجربود  2000
بعربربرب  اتفاقيربربربات الصربربربداقة الربربربيت أبرمهربربربا املغربربربرب مربربربع بعربربرب  الربربربدول األوروبيربربربة علربربربى غربربربرار فرنسربربربا واسربربرببانيا 

 . 9وايطاليا
 اجلزء يف جرة غري القانونية يف بع  مواضعها،ومع ذلك فقد تناول  هذه االتفاقية مسالة اهل

 من احلوار عن حتدث  اليت )ب،ج أ، 3 (فقرة 69 املادة يف االجتماعية والثقافية ابلشراكة اخلاص

 غري يف وضعية املوجودين واألشخاص هبم املتعلقة واملشاكل املهاجرين العمال حتسني ظروف أجل

 األشخاص تثبي  أجل من على التعاون حث  اليت  أ(1ةفقر  71 املادة يف وكذا وعودام قانونية

 . 10اهلجرة ضغط وختفي 
جويليربة 7ل امللكربي اإلسربباين املرسوم قام ،املغربية اطإسبانية العالقات إ ار وعلى صعيد آخر ويف

 غربري اهلجربرة ومكافحربة حربدودها تسربهيل مراقبربة أجربل مربن للمغربرب مباشربرة مسرباعدة بتحديربد 2006
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 تطربوير كاشربفة، معربدات   تكنولوجيربة أكثربر بواسربطة معربدات أفضربل وبشربكل خصوصربا الشربرعية

 .11املراقبة ليال( أجل من االتصاالت
 يف السرية  اربة اهلجرة أجل من املستوايت من العديد على متواصلة جهودا املغرب بذل ولقد

 أصدرت حيث البحر، أعماق يف واإللقاء هبا البشرية األرواح اريب يف يتاجر من ضد مفتوحة معركة

 أنه . غري2003سنة يف األشخاص بتهريب املرتبطة وعر  األنشطة اهلجرة حول قانون املغربية اململكة

 واليت للمتوسط الشمالية يف الضفة املتواجدة األخطبو ية الشبكات وق  األورويب االحتاد على يتعني

 يف متسببة السرية، اهلجرة يف الراغبني من األشخاص املزيد لتهريب األعني عن بعيدا لعمليااا ختطط
 .12لعائالت الضحااي اإلنسانية واالجتماعية املآسي من سلسلة

 اوأورويب واالحتاداتفاقية الشراكة بني اجلزائر  -1-4
 للحربدود كوهنربا عربابرة الشربرعية غربري اهلجربرة ظرباهرة و بيعربة تتماشربى اسربرتاتيجية على اجلزائر عمل 

 منهربا إجيرباد مقاربربة اهلربدف كربان األورويب، إذ االحترباد ولد رأسربها وعلربى أ ربراف عربدة مع ابلتعاون وهذا

 الشربرعية ومسربائل غربري اهلجربرة مسربائل يف حقيقربي تعرباون خربالل مربن املشربكلة ملعاجلربة وشرباملة مشربرتكة

 . 13املختلفة األمن
 ابهتمربام أكربرب املسربالة هربذه تناولرب  الربيت هربي اجلزائربر مربع املوقعربة فعكربس سربابقتها تبقربى االتفاقيربة

 هذه أوال تناول  وقد حداا، السرية وتزايد اهلجرة بتنامي متيزت واليت توقيعها ظروف إىل راجع وذلك

 يف االجتمرباعي اجملربال يف ابحلربوار املتعلربق الثرباين يف البرباب السربابقتني االتفرباقيتني إ ربار نفربس يف النقطربة
 ج ،د(.  ب، 3 فقرة 72 املادة

 ابلتعاون املتعلق اجلزء يف بدأ ابلربوز،غري أن جدية األ راف يف تناول مسالة اريب املهاجرين ت

اليت جاءت حت  عنوان بالتعاون يف جمال الوقاية و  84يف املادة  الداخلية والشؤون األمب اجملال يف
تربز  فقرات ثالثة يف وذلك برتكيز أكثر وجاءت  اربة اهلجرة غري الشرعية ومراقبتها وإعادة القبولب،

 قبول كل املعلومات حول تدفق املهاجرين، تبادل: وهي ملعاجلتها ناوهلات جيب اليت الضرورية اجملاالت

 الدعوة إىل إبرام خر،الطرف اإل إقليم يف قانوين غري وضع يف يعيشون الذين األشخاص إعادة  رف

 .14املهاجرين من الدول اليت دخلوا منها  وإعادة قبول الشرعية، اهلجرة غري  اربة اتفاقيات
 إ ربار يف التاشربرية تسربليم إجراءات تسهيل ضرورة على واجلزائر الحتاد األورويبا من كل فقد اتفق

 غربري الشربرعية اهلجربرة مراقبربة أجربل مربن التعرباون علربى اتفقربا كمربا ،األورويب ابالحترباد القربوانني اخلاصربة

   . القوانني الدولية احرتام إ ار يف الوسائل  يع ابستخدام تطويرها دون واالستفحال
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 كربل ويلتربو  االقتصربادية ابلقضربااي ابهلجربرة املتعلقربة القضربااي تربربط االتفاقيربات هذه جممل فان عموما

 خلربق منهربا عديربدة بربرامج عربرب األورويب االحترباد علربى املهرباجرين تربدفق لتخفربي  كبربرية أ يربة اتفاقيربة

 املؤسسربات بربدعم للشربباب الفرديربة املبربادرات وتربدعيم املهربب التكربوين عمليربات وتطربوير الشربغل مناصربب

 أن بعربد االحترباد وإىل مربن وتربنقالام األشربخاص حتريربر حركربات إىل السربعي وسربيتم ،15واملتوسربطة ةالصربغري 

املغاربيربة  الربدول بربني التنميربة مربن متقاربربة درجربات إىل والوصربول اخلربدمات السربلع  تنقربل حريربة تتحقربق
   .االحتادو 

 اوأور ومغاربيةواقع وآفاق الشراكة  ادور الثاين:
 تقييم مشروع برشدلونة -2-1

-األوروبية الشراكة من أهم املبادرات وأكثرها تقدما من خالل  مشروع يعترب مشروع برشلونة

 االجتماعية املشكالت معاجلة إىل املاسة للحاجة أوروبية استجابة املتوسطية والذي شكل

 يباألورو  االحتاد عمل آليات من غريها عن الشراكة هذه متيزت يف البلدان العربية. ولقد واالقتصادية
 الثنائي وأيضا املستوى على شريكا 27بني    ع  ابلشمولية حيث اتصف  أبهنا املنطقة العربية مع

 حققتها كبرية فائدة يعد والذي اإلعالن به أتى الذي مشرتل. فاجلديد إقليمي تعاون يف كشركاء

 االتفاق على لخال من السرية اهلجرة  اربة مسؤولية اجلنوب دول حتميل يف األوروبية يتمثل الدول

 األمن مصاحل بني بتحسني التعاون كفيلة إجراءات الختاذ املعنية، األ راف بني دورية اجتماعات عقد

 جعل من أورواب ميكن مالئما إ ارا مشروع الشراكة شكل فقد وهكذا واإلدارة، واجلمارل والقضاء

  . للهجرة سد عازل املتوسط البحر اجلنوب دول
 أسربباب عربدة وجربود ظربل يف الربيت سربطرها، األهربداف كربل نقربل م إن جربل حتقيربق يف فشربل لكنربه 

 .النفاذ حيز بوضعه متعلق األخر والبع  ابإلعالن نفسه متعلق بعضها املسار هذا أعاق 
 األخربرى العوامربل أنربه  حربىت مربن نتاكربد ععلنربا متوسربطي -األورو للمشربروع التقيميربة النظربرة إن 

 اخلارجيربة االسربتثمارات تشربجيع ونقصد بربذلك منه تسلم م يةاهلجرة غري الشرع مكافحة على املساعدة

 من أكثر مرور مع حىت املذكورين اجملالني يف املسطرة حتقيق األهداف يتم م حيث املادية، واملساعدات

 األوروبية للمؤسسات الشبكة" بسب الطرفني بني اهلوة وسع الذي الشيء إ القه، سنوات عن عشرة

يقلربل  لربن املتوسربط البحربر دول يف حربرة عربارة إقامربة أن هربو بوضربوح يقربال أن جيب إن ما .16 "االقتصادية
 علربى إىل زايداربا، يربؤدي قربد العكربس علربى ولكربن القصربري، املربدى علربى اجلنربوب دول يف اهلجربرة ضربغوط

 إىل سربيؤدي التجربارة  احلربرة نظربام تطبيربق إن .املطلوبربة النتيجربة إىل تربؤدي قربد البعيربد املربدى علربى أهنربا
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 . 17اجلنوب شركات لدعم االحتاد األورويب ميوهلا اليت الربامج من الرغم على لصناعات،ا قدرة خسارة
 اخلربالف تعكربس عمربق عقيمربة وثيقربة جمربرد إىل برشربلونة إعربالن حتربول فقربد األسرباس هربذا وعلربى 

 األورويب، االحترباد سياسربة يف املعاملربة التميزيربة مربن العربيربة الربدول اسربتياء مدى وتبني أ رافها بني املوجود

 متوسربطية األورو القمربة عقربد مربن أايم قبربل القرباهرة يف وزرائهربا للخارجيربة لقرباء يف ذلربك عربن وعربربت

 .18واألردن  املغرب وملكي واملصري اجلزائري الرئيس من كل اليت قا عها بربشلونة

 اوأورو مغاربيةآفاق وواقع الشراكة  -2-2
امليزة  أن إال األ راف، بني ونالتعا جماالت كافة تعاأ مغاربية سياسة -األورو الشراكة إن
 بصفة ويركز الطابع االقتصادي عليه يطغى أنه هو مغاريب -األورو املشروع متيز اليت األساسية السلبية

 اجملال هذا يف املنصبة اإلراء أن وهلذا ود الدول املغاربية، يف احلر للتبادل منطقة إنشاء على استئثارية

 أن يرى من وبني املغاربية، الدول القتصادايت نكبة أساس أهنا على الشراكة هلذه منتقد بني ترتاوح

منه  االستفادة  اولة جيب وابلتايل سلبية وأخرى إجيابية أار له تكون أن القبيل جيب هذا من مشروع
 .19فيه للشك الداعية األسباب كان  مهما

 تبلربور بربل الربدول هربذه فمربن  ربر   اعيربة بصربفة عليربه التوقيربع وال مناقشته تتم م أخر جانب ومن 

 املغربرب، تربونس مربع االتفرباقيتني توقيربع بني وق   ويل هنال يكن م ولذلك اتفاقيات، ثالثة خالل من

 املغاربيربة الدول جعل احلقيقة عامال يف تعترب هذه الثانية امليزة 2002أواخر  غاية إىل فتاخرت واجلزائر

 .واحدة اتفاقية على وقع  تفاوض  و أهنا لو عكس ضع  موقع من تتفاوض
 ال احلدود وإغالق فقط، مصاحله إيل ابلنظر سياسات أمنية، بتبب األورويب االحتاد قيام أن كما   

 ووضربع هلربا، املصربدرة الربدول يف الشربرعية غربري اهلجربرة دراسربة أسربباب يف يكمربن األخربري فهربذا .ميثربل احلربل

 التضربحية إيل ابلشربباب تربدفع الربيت واالجتماعيربة االقتصربادية االعتبربار الظربروف بعربني اخربذ سياسربات

 علربي تعمل  ولية، أكثر تكون أخري مقاربة يف التفكري وجب عمل، إجياد فرصة سبيل يف أبرواحهم،

 وخلربق السربرية، للهجربرة املصربدرة املنربا ق تنميربة يف املسربا ة  ريربق عربن جربذورها، الظرباهرة مربن اجتثرباث

 مسربتوي علربي مادية ومسا ة نبع،امل دول مستوي عميقة علي إصالحات ما يتطلب هبا، فرص للعمل

وإوربازات   مشرباريع علربي قائمربة مسربتدمية تنميربة العاملربة، مربا يتطلربب لويربدي املسربتقبلة املتقدمربة الربدول
   . 20 ولية إلواحها مقاربة شكل ملموسة ما مث اإلشارة إليه يف إعالن برشلونة الذي

 ورمبا والسياسية االجتماعية األورويب أن يقوي  اهتمامه ابجلوانب االحتادما يستدعي على 

 وال العوملة، ظل يف احتكاكها يكثر اليت واجملتمعات بني الثقافات احلوار حتقيق هو األكرب التحدي
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 شانه من الذي والتعامل للتعاون األساسية الدعامة يعترب الذي التعليم عن كذلك صرف النظر جيب

 .21املنطقة يف واالستقرار األمن حتقيق
 وتعربتقلهم، املتسربللني تالحربق أمنيربة تكربون معاجلربة أن ميكن ال الشرعية غري اهلجرة  مل معاجلة إن

 األشربخاص تنقربل بريربة تسربمح وإنسربانية، مقاربربة تضربامنية ومربن شربامل، حربوار مربن تنبربع أن جيربب بربل

 .والسلعي التجاري التبادل حبيسةمغاريب  -الشراكة األورو تظل ال حيت اإلنساين، والتبادل
 إلزالربة أورواب مبتكربرة مربن  ريقة سوى ليس  الشراكة اتفاقيات أن البع  يرى األساس هذا على

 التجرباري امليربزان يف عجربز عنه سينجر ما وهو املغاربية، السوق اليت ستغرق سلعها على اجلمركية القيود

 القريربب علربى املربدى األجربور مسربتوايت يف تقربارب أي بربذلك يكون ولن الو نية، العمالت وتدين قيمة

 .22بعد يتحقق م الذي املغاريب أكرب لالقتصاد وانتعاش األموال ركوس يف كبري تدفق يتطلب كذل ألن
 لدلح  من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ومغاربيةاوأور دور مشروع الشراكة  -2-3

 املتوسربط و،اصربة األبي  البحر من دول وشركائه األورويب لالحتاد مشرتكا حتداي أصبح  اهلجرة

 آسربيا ومربن الصربحراء دون أفريقيربا دول مربن للمهرباجرين " زيرب نترا " دول أصرببحوا قربد اأفريقيرب دول  ال

  رباول كيفيربة األورويب االحترباد ظربلا  الربيت املشربكالت نفربس يواجهربون أنفسربهم ووجربدوا أورواب على حدود

 ليةاألصرب عربودام لرببالدهم تنظربيم وكيفيربة إنسربانية بطريقة اهلجرة لقواعد املخالفني التعامل مع  املهاجرين

 غربري  اولربة أخربرى للهجربرة علربى اإلقربدام علربى تشربجيعهم عربدم أجربل مربن مسربتدمية عربودام جعربل وكيفيربة

 شربرعي بشربكل الربذين يقطنربون املهرباجرين هربؤالء مربع التعامربل وكيفية احلدود إدارة حتسني وكيفية الشرعية

 الدولية. جرةلله إدارة أفضل هنال لتكون األخرى الدول مع التعامل وكيفية البالد تلك أقاليم يف
 احلربل ميثربل ميكربن  أن ال املهرباجرين تربدفق ختفربي  يف كآليربة مغاربيربة -األورو الشربراكة اعتمرباد إن

 هربذه عسربيد وإمنربا اهلجربرة عربن التنمية كبربديل رف  معناه هذا ليس القانونية غري اهلجرة ملشكلة السديد

 التجربارة ابخلصربوص وهربي ريبمغربا -األورو املشربروع هلربا  يف املسربطرة االسربرتاتيجيات خربالل مربن الفكربرة

 أن سربنجد االسربرتاتيجية هربذه بتحليربل قمنربا فرباذا للمشربكلة، قاصربرا حربال تعترب هي اليت واالستثمار احلرة

 املهرباجرين مربن إ ربايل %15تقربدر ب  أهنربا مع حىت املغاربية السرية اهلجرة من كثريا تتخوف أورواب ال

 األول املصربدر إفريقيربا مربن الربيت سربتجعل بليةاملسربتق التطربورات مربن تتخربوف مربا بقربدر تسربتقبلهم، الربذين

   .أنواعها بكافة للهجرة
 اخلطربة" ب ميكربن وصربفها القانونيربة غربري اهلجربرة ملكافحربة املغاربيربة التنميربة فربان هربذا مربن انطالقربا 

 أن تريربد الرببع  يربرى كمربا أو إفريقيربا يف  ربال السربريني للمهرباجرين صربد جربدار خللربق أورواب مربن "املربدبرة
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 سربينجر مربا  األحربوال كربل ويف أورواب تقصربده تربدفقهم فالربذي األول لوقرب  الدركي اربيةاملغ الدول ععل

 .23املغاريب اإلقليم على املهاجرين هؤالء تثبي  هو العملية هذه من
 هلربا، حلربول لوضربع  اولربة يف الشربرعية، اهلجربرة غربري مبشربكلة املغاربيربة دول حكومربات اهتمربام بربدأ 

 قربد قبلهربا مربن االهتمربام هربذا أن غربري .املتوسربط املليربة لربدول مرباتاحلكو  مربع وابالشربرتال ابلتعرباون وذلربك

 مربا أقربل آبليربات أورواب، شربوا ي إيل الشربرعية غربري فلربول اهلجربرة وقرب  ضربرورة علربي أساسربي بشربكل ركربز

 .  24أمنية أهنا هبا توص 
 علربي العربريب املغربرب دول وحكومربات األورويب االحترباد بربني املشربرتكة املشربروعات ركربزت معظربم وقربد

معسربكرات  إنشرباء  ريربق عربن سربواء أورواب، إيل التسربلل مربن ابلقربوة، الشربرعيني، غربري هرباجرينمنربع امل
 االتفاقربات األمنيربة تربدعيم إيل اجلهربود هربذه سربع  كمربا الشربرعيني، غربري املهرباجرين ترحيربل أو احتجرباز،

 و الربدعم املربادي تتربيح الربيت املتوسربط، ضربفيت علربي الواقعربة الربدول بربني اجلماعيربة أو الثنائيربة املشربرتكة
 احلربدود، الرقابربة علربي لتشربديد جديربدة أمنيربة إجربراءات اخترباذ وكربذا إفريقيربا،  ربال حلكومربات اللوجيسربيت

 معلومربايت بنربك إيل إنشرباء ابإلضربافة .أنفسربهم واملهرباجرين املهربربني وتعقربب احلراسربة، قربدرات مربن والرفربع

 واب.شرعيني من دول أور  غري مهاجرين بوجود األمنية للسلطات املبكر لإلنذار أورويب
 امتةخ

 بربل عاديربة، ظرباهرة تعربد م مكافحربة اهلجربرة غربري الشربرعية الربيت مربن خربالل مربا مث دراسربته ،صربوص

 واالقتصربادي األمربب العنصربر فيربه يتربداخل كبربرية، درجربة إىل ومعقربدات  وحتربدايت متربداخالت  بعربدات  أخربذت

 والثقايف والدويل. والسياسي
اجتماعيربة  ظرباهرة ابعتبارهربا السربرية، أو ةالشربرعي غربري اهلجربرة إشربكالية مربع التعامربل و عليربه ينبغربي

 وتربويربة متكاملربة واقتصربادية اجتماعيربة اسربرتاتيجية وفربق يربتم أن ينبغربي إصربالحه، وجربب خلربل عربن   ربة

 ابلفعل، الشمولية عسد الركية هذه فان وابلتاكيد األ راف كل مصلحة وتراعي الفاعلني، كل تشرل

 حتريربك إىل حتمربات  واقتصربادي، يربؤدي وتنمربوي إنسرباين رمنظربو  مربن اهلجربرة ملعاجلربة األساسربية املنطلقربات

 للهجربرة مصربدرات  تشربكل الربيت اليربد العاملربة لتشغيل االستثمار، فرص وتقوية امللية والتنمية اإلنتاج عجلة

 السرية.

 غربري ملكافحربة اهلجربرة  رحرب  الربيت األوروبيربة الربدول مربع ابلتنسربيق املغاربيربة املشربروعات غالبيربة إن

 امليطربة والظربروف امربل األسربباب كوهنربا عمليربة، غربري احللربول وهربذه األمنيربة، حللربولا علربي تقربوم الشرعية
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 واالقتصربادية االجتماعيربة فاملعاجلربة األمربر، كربان ومهمربا حربال أيربة الشربرعية، وعلربى غربري اهلجربرة مبوضربوع

 االجتمرباعي الشربامل إ ارهربا يف أوالت  تُفهربم أن البربد عربام بشربكل وللهجربرة غربري الشربرعية للهجربرة

 مرتابطربة مسربارات إىل يربؤدي أن البربد الشربامل اإل ربار وهربذا أمنيربة، كمشربكلة تفهم قبل أن واالقتصادي

النرباس  وتشربجيع الشربرعية غربري اهلجرة تصدر اليت املنا ق تنمية وهي واحدة، نتيجة إىل ومتكاملة وتؤدي
 كجرميربة الشرعية غري للهجرة وتنظر تعاأ ال مستقبلية وبلداهنم، عن  ريق ركية منا قهم يف لالستقرار

 منهربا، للهربروب النرباس تربدفع وإنسربانية واجتماعيربة اقتصربادية كازمربة إليهربا وتعاجلهربا تنظربر وإمنربا منظمربة،

 العميقة. آارها ونتائجها من واهلروب

 أو التجمعربات املؤسسربات أهربم مربن فهربو العربريب، املغربرب احترباد ومؤسسربات أجهزة و كذلك تفعيل

 املربادي  واالقتصربادي الربدعم كربل لبلدانربه يقربدم أن بوجيرب املشربكلة، حربل مفترباح بيربدها الربيت اإلقليميربة

 املشكلة حل يف بفاعلية اإلسهام من ليتمكن والسياسي

  املراجع: قائمة

                                                           
املنرومببة املاليببة اوأوروبيببة والتعبباون االقتصببادي العببريب متطدلبببان أساسببيان طإرسبباء قواعبب  الساسربربي، يوسربرب  قربربريش:  إليربرباس بربربن - 1
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 أأ.بوزيد بن محمود                                                        املبادئ العامة حلقوق الطفل يف ادلس تور اجلزائري

 

 

 يف ال ستور اجلزائري  بادئ العامة حلقوق الطفلامل
   بن حمموداوأستاا: بوزي                                                                         

 كدلية احلقوق والعدلوم السياسية، جامعة برج بوعريريج
 ملخص

اعتمداا اجلمعية الطفل اليت حلقوق  االتفاقية الدوليةمن حلقوق الطفل تنحدر املباد  األساسية    
واليت صادق  عليها اجلزائر سنة  ،1989نوفمرب 20يف  44/25العامة لومم املتحدة بقرارها رقم 

جلنة حقوق الطفل مباد  هذه املباد  اليت عداا  لتحقيقاالتفاقية  اءت كلا موادجوقد ، 1992
لبناء عام جدير  معياريأفضل إ ار ، ومتثل أساسية إلعمال  يع احلقوق الواردة يف االتفاقية

واحلق يف  ،وتتلخص يف: عدم التمييزرت تضافر اجلهود من أجل املصلحة الفضلى للطفل، ابأل فال
 .وحق احرتام رأى الطفل ،النماءو  لبقاءاو احلياة 

وهذا املقال يبحث يف مدى تكريس الدستور اجلزائري للمباد  العامة من اتفاقية حقوق الطفل    
 مارس 06املؤر  يف:  16/01وذلك ابلرتكيز على ما تضمنه التعديل الدستوري الصادر ابلقانون 

2016. 
 ق الطفلاتفاقية حقو ، ال ستور اجلزائري، حقوق الطفل

 
Abstract 

   The basic principles of the Rights of the Child Come of the International 

Convention on the Rights of the Child adopted by the United Nations 

General Assembly in its resolution No. 44/25 of November 20, 1989, and 

ratified by Algeria in 1992.  

    Where all the fifty-four articles of the Convention came to realize these 

principles that have been considred -by the CRC- basic principles to realize 

all rights contained in the Convention, and represents the best normative 

framework to build a suitable world for children.   
it sums up to: non-discrimination; concerted efforts for the best interest of the 

child; and the right to life, survival and development; and his right in 

respecting his opinion. 

   This article discusses how are the general principles of the Convention on 

the rights of the Child devoted by the Algerian Constitution and this is done 

by focusing on the contents of the constitutional amendment issued by  the 

law 16-01 dated on March 6, 2016. 
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 مق مة: 
 
مبوجب املرسوم الرائسي رقم:  19/12/1992يف  1قية حقوق الطفلصادق  اجلزائر على اتفا   
، وتضمن  املصادقة جمموعة من التصر ات التفسريية 19922ديسمرب  19املؤر  يف:  92/461

 من االتفاقية املذكورة. 17، و16، 13، واملواد 14من املادة  2و 1حول أحكام الفقرتني 
 14املادة  2و 1التفسريية للجزائر ،صوص الفقرتني وقد عدت جلنة حقوق الطفل التصر ات    

مبثابة حتفل على االتفاقية، وأعرب  عن قلقها من متسك اجلزائر هبذه التصر ات، ودعتها إىل 
مراجعتها بقصد سحبها، وفقا إلعالن وبر مج عمل فيينا اللذين اعتمد ا املؤمتر العاملي حلقوق 

 .19933اإلنسان يف عام 
، وتقريرها 1995نوفمرب  16اجلزائر تقريرها األساسي إىل جلنة حقوق الطفل يف  وقد قدم    

، كما عرض  تقريرا بديال على اللجنة بتاريس: 16/12/2003الدوري الثاين يف 
، ونظرت 2009، وقدم  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع سنة 08/05/20054

 .20125حظااا اخلتامية حوله سنة فيه جلنة حقوق الطفل، وأبدت مال
وإثر تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل شرع  اجلزائر يف اختاذ  لة من التدابري التشريعية    

واإلدارية وغريها من التدابري تنفيذا لالتفاقية وإعماال للحقوق املنصوص عليها لصاحل األ فال 
من االتفاقية املذكورة، إذ ينبغي للدول  04ملادة اخلاضعني للوالية القضائية اجلزائرية تبعا لنص ا

ألحكام االتفاقية أثرا قانونيا يف أنظمتها  األ راف يف االتفاقية أن تكفل جبميع الوسائل املالئمة أن
، القانونية امللية، وأن عري اإلصالحات القانونية الالزمة ملواءمة التشريعات امللية مع أحكام االتفاقية

ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتخذ الدول األ راف هذه التدابري إىل أقصى  وفيما يتعلق
 .حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إ ار التعاون الدويل

شان حقوق كل فرد أمر كاف بوإذا كان  بع  الدول ترى أن إدراج ضما ت يف دساتريها    
لق ابلطفل، فان جلنة حقوق الطفل ترى أن إدراج الدول مواد لتامني احرتام هذه احلقوق فيما يتع

بشان حقوق الطفل يف دساتريها أمر ضروري، ألنه يعكس املباد  الرئيسية الواردة يف االتفاقية، 
ويساعد يف اكيد الرسالة األساسية اليت تنادي هبا االتفاقية، أال وهي أن حقوق اإلنسان يتمتع هبا 

 .6الغنياأل فال إىل جانب الب
ولقد أكدت الدساتري اجلزائرية منذ االستقالل على متسك اجلزائر مبباد  حقوق اإلنسان، واحرتام     

كرامته بدون متييز، غري أن احلديث عن حقوق الطفل يرتبط أكثر ابلدستور احلايل نظرا ملصادقة 
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 .1992اجلزائر على االتفاقية سنة 
تور اجلزائري للمباد  العامة حلقوق الطفل املنصوص وهذا املقال يبحث يف مدى تكريس الدس   

( من اتفاقية حقوق الطفل وذلك ابلرتكيز على ما تضمنه التعديل 12، و6، 3، 2عليها يف املواد  
 . 7 2016 مارس 06املؤر  يف:  16/01الدستوري الصادر ابلقانون 

اعتمداا اجلمعية الطفل اليت قوق حل االتفاقية الدوليةمن حلقوق الطفل تنحدر املباد  األساسية    
عليها املباد  العاماة،  ويطلق ،1989نوفمرب 20يف  25/ 44العامة لومم املتحدة بقرارها رقم 

 معياريأفضل إ ار هذه املباد  متثال ، و األربع واخلمسني، لتحقيقها االتفاقية واليت جاءت كلا مواد
 .لبناء عام جدير ابأل فال

 مييز:ع م التمب أ  -أوال

إقراره يف أبرز األدوات  د كم كلا احلقوق املقرارة لو فال، وقد  مبدأ  ورايا  يعد عدم التمييز   
من اتفاقية حقوق الطفل تنصص على  2ونص  عليه الفقرة األوىل من املادة حلقوق اإلنسان،  الدولية

تضمنها لكل  فل خيضع حترتم الدول األ راف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية و  : ضرورة أن
لنظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوين ابغ   لوالاياا دون أي نوع من أنواع التمييز

أو رأيهم السياسي، أو غريه، أو أصلهم القوميا، أو  ، أو جنسهم، أو لغتهم، أو دينهم،عليه أو لوهنم
8أو أي وضع آخر ، اإلثبا، أو االجتماعي، أو ثروام، أو عجزهم، أو مولدهم

. 
وقد أكدت جلنة حقوق الطفل أن هذه املادة تتضمن التزاما يقع على عاتق الدول األ راف يف    

أبن عتهد الدول يف تعيني آحاد األ فال والذي يقضي االلتزام بعدم التمييز االتفاقية، وهو 
فعلى سبيل ، دابري خاصةوجمموعات األ فال الذين قد يتطلب االعرتاف بقوقهم وإعماهلا اختاذ ت

أو  اللجنة، بوجه خاص، على ضرورة  ع بيا ت ميكن عزئتها لتحديد التمييز الفعلي أكدتاملثال، 
 التمييز املتمل. 

وقد يتطلب التصدي للتمييز إدخال تعديالت يف جماالت التشريع واإلدارة وختصيص املوارد،    
 .9وكذلك اختاذ تدابري تثقيفية لتغيري املواق 

تطبيق مبدأ عدم التمييز لتساوي فرص احلصول على احلقوق ال يعب املعاملة املتماثلة. فقد أكد و    
تعليق عام أصدرته اللجنة املعنية بقوق اإلنسان على أ ية اختاذ تدابري خاصة لتقليل األوضاع 

 .10املسببة للتمييز أو القضاء عليها

مبدأ -2016منذ االستقالل وصوال إىل تعديل سنة - وابلنسبة للجزائر، فقد كرس  دساتريها   
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 .11احلماية من التمييز أمام القانوناملساواة بني املوا نني و 
، حقوق اإلنسان املساواة هي الركن األساس لدولة القانون والقاعدة اليت تنطلق منها قيم ومباد ف   

هو القانون األساسي فوق اجلميع، و  الدستورأن وقد جاء يف ديباجة الدستور اجلزائري 
على أن  كل املوا نني منه  32 تنص املادة واجلماعية،كما واحلرايت الفردية احلقوق يضمن الذي

سواسية أمام القانون، وال ميكن أن يتذرع أبي متييز يعود سببه إىل املولد، أو العرق، أو اجلنس، أو 
 أو اجتماعي(. الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي

التمييز ،صوص حقوق  التعديل الدستوري األخري أي نص صريح يتعلق مببدأ عدم وم يتضمن
 املذكورة آنفا.األ فال، والذي أكدت عليه اتفاقية حقوق الطفل يف ماداا الثانية 

اليت  تؤكد  72من املادة  غري أنه عدر اإلشادة مبا نص عليه التعديل الدستوري يف الفقرة الثالثة   
لدولة األ فال املتخلى عنهم أو جمهويل النسب، هذه الفقرة وإن كان  ال تغب عن على أن تكفل ا

ضرورة التنصيص على مبدأ عدم التمييز بشان حقوق األ فال، فاهنا تنفي بال شك التمييز إزاء 
 من واجب الدولة كفالتهم. األ فال املرومني من الرعاية األسرية واألبوية، وععل

شروع التعديل الدستوري الفرقة الرابعة من املادة نفسها واملتعلقة بدسرتة كما  سب لصاحل م   
حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة، واليت تنص على أن  تعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات 
الضعيفة ذات االحتياجات اخلاصة من احلقوق املعرتف هبا جلميع املوا نني، وإدماجها يف احلياة 

 .12االجتماعية(
ويشار إىل أن جلنة حقوق الطفل عقب نظرها يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع    

أعرب  عن  قلقها إزاء استمرار التمييز بكم الواقع الذي يواجهه ذوي  08/06/2012للجزائر يف 
 .13ج...(اإلعاقة واأل فال الذين يعيشون يف ظل الفقر واأل فال املولودون خارج إ ار الزوا 

شاملة للتصدي جلميع  اسرتاتيجيةوحث  جلنة حقوق الطفل اجلزائر على ضرورة اعتماد وتنفيذ    
أشكال التمييز، مبا يف ذلك األشكال املتعددة من التمييز ضد  يع فئات األ فال املستضعفني، 

جل تيسري وتنفيذها مع جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة، وإبشرال  يع قطاعات اجملتمع من أ
 .14سبل التغيري االجتماعي والثقايف وايئة بيئة مواتية تكون داعمة للمساواة بني األ فال

 استفادة الفئات الضعيفة ذات االحتياجات اخلاصةويعد تنصيص الدستور اجلزائري على تسهيل    
مبوجب  خصوصا-من حقوقها، استجابة واضحة من اجلزائر ملا تفرضه عليها اتفاقية حقوق الطفل 

من التزام بضمان كل احلقوق املكرسة يف االتفاقية لكل  فل خيضع لواليتها دون  -املادة الثانية منها
أي نوع من أنواع التمييز، وهو ما يتطلب اختاذ  يع التدابري املناسبة حلماية األ فال من أي متييز 
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 ، مبا يف ذلك على أساس العجز.على أي أساس كان

من اتفاقية حقوق الطفل اليت تؤكد يف الفقرة األوىل  23املادة تزامات اليت تفرضها ابإلضافة اىل االل
جسداي بياة كاملة وكرمية،  الدول األ راف تعرتف بوجوب متتع الطفل املعوق عقليا أومنها على أن 

 .يف ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية يف اجملتمع
عدت جلنة حقوق الطفل اإلشارة الصر ة للعجز يف املادة الثانية من االتفاقية، إشارة فريدة من  وقد   

نوعها، ميكن أن توضح على أساس أن الطفل ينتمي إىل إحدى شرائح األ فال األشد ضعفا... 
تؤدي ابعتبار أن أشكال التحيز القائمة ضد الطفل املعوق ال تزال قوية يف جمتمعات  لية عديدة و 

إىل اميشهم ونبذهم، وابلتايل فان اللجنة أكدت يف تفسريها هلذه املادة أن ينبغي على الدول 
األ راف يف االتفاقية أن تدمج العجز صراحة بصفته أساسا  ظورا للتمييز يف األحكام الدستورية 

اخلاصة  بشان عدم التمييز و/أو إدماج حظر التمييز بوجه خاص على أساس العجز يف القوانني
 . 15مبقاومة التمييز أو يف األحكام التشريعية

 مب أ مصاحل الطفل الفضدلى: -اثنيا

بيف هذا املبدأ ورد يف الفقرة األوىل من املادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل اليت نص  على أنه     
العامة أو  يع اإلجراءات اليت تتعلق ابأل فال، سواء قام  هبا مؤسسات الرعاية االجتماعية 

اخلاصة، أو املاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية، يوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل 
 الفضلىب.

بمصاحل الطفل الفضلىب مفهومات جديدات، والواقع أناه سابق لظهور االتفاقية، وهو  مفهوموال يعد    
(، ويف اتفاقية القضاء على  يع 2حلقوق الطفل  املادة  1959مكرس ابلفعل يف إعالن عام 

 د((، وكذلك يف الصكول اإلقليمية ويف  1، الفقرة 16 ب( و5أشكال التمييز ضد املرأة  املاداتن 
 كثري من القوانني الو نية والدولية.

فحوى مصاحل الطفل  2003لسنة  5جلنة حقوق الطفل يف تعليقها العام رقم  وقد فسرت   
أن هذا  األول يف  يع اإلجراءات اليت تتخذ بشان األ فال، حيث أكدتالفضلى بوصفها االعتبار 

املبدأ يقضي ابختاذ تدابري فعالة يف سائر الدوائر احلكومية والربملان واهليئة القضائية، ويطلب إىل كل 
هيئة أو مؤسسة تشريعية وإدارية وقضائية تطبيق مبدأ املصاحل الفضلى وذلك أبن تنظر بصورة منهجية 

الطريقة اليت تتاثر أو ستتاثر هبا حقوق ومصاحل الطفل مبا تتخذه من قرارات وإجراءات حىت وإن  يف 
 . 16كان  ال ختص األ فال مباشرة

التطبيق الكامل ملفهوم مصاحل الطفل الفضلى وبين  جلنة حقوق الطفل يف تعليق آخر هلا أن    
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عنية لضمان السالمة البدنية والنفسية يقتضي وضع هنج قائم على احلقوق وإشرال  يع اجلهات امل
، كما أكدت واملعنوية والروحية الشاملة للطفل، سواء أكان ذكرات أم أنثى، وتعزيز كرامته اإلنسانية

 الفضلى مفهوم ثالثي األبعاد على النحو التايل: مصاحل الطفلاللجنة يف هذا التعليق أن 
أم أنثى، يف تقييم مصاحله الفضلى : وهو حق الطفل، سواء أكان ذكرات حق أساسي )أ( 

وإيالء االعتبار األول هلا عندما تبحث املصاحل املختلفة للتوصل إىل قرار بشان املسالة املطروحة، 
 .أو بشان جمموعة من األ فال ماوضمان إعمال هذا احلق كلما اختذ قرار بشان  فل 

فسري للحكم القانوين : عندما يكون هنال أكثر من تمب أ قانوين تفسريي أساسي )ب( 
 فينبغي أن يقع اخليار على التفسري الذي خيدم مصاحل الطفل الفضلى بشكل أكثر فعالية.

جمموعة  ددة  كلما اختذ قرار يكون له اثري على  فل  دد اهلوية أو  قاع ة إجرائية: )ج( 
تقييمات للتاثري املتمل اهلوية من األ فال أو األ فال بوجه عام، فيجب أن تشمل عملية اختاذ القرار 

 اإلجيايب أو السليب( للقرار على الطفل أو على األ فال املعنيني. ويقتضي تقييم مصاحل الطفل 
الفضلى وحتديدها ضما ت إجرائية. وإضافة إىل ذلك، فان مرباِّر اختاذ القرار جيب أن يثب  أن حق 

 الطفل قد روعي بشكل صريح. 
م أيت جبديد فيما خيص مبدأ مصاحل اجلديد  التعديل الدستوري، يالحل أن و،صوص اجلزائر   

الطفل الفضلى، ويشار إىل أن دستور اجلزائر احلايل ينصص على ضرورة مراعاة حقوق األسرة 
منه واليت تؤكد على  أن ميارس كل واحد  يع حرايته، يف  77والشباب واأل فال يف أحكام املادة 

ا للغري يف الدستور، السيما احرتام احلق يف الشرف، وسرت احلياة إ ار احرتام احلقوق املعرتف هب
 اخلاصة، ومحاية األسرة والشبيبة والطفولة(.

ذلك يعب ترجيح مصلحة الطفل ومحايتها عند ممارسة احلرايت واحلقوق املعرتف هبا، وضرورة إعطاء 
 لتشريعية وغريها.املوقع املوري حلقوق الطفل يف صلب السياسات والربامج والتدابري ا

وقد حث  جلنة حقوق الطفل لدى تعليقها على التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع    
للجزائر على ضرورة أن تعزز الدولة اجلزائرية جهودها الرامية إىل إدراج مصاحل الطفل الفضلى على 

ضائية، وكذلك يف  يع السياسات والربامج النحو املناسب يف  يع اإلجراءات التشريعية واإلدارية والق
 .17واملشاريع اليت تتعلق ابأل فال وتؤثر فيهم

 حق الطفل يف احلياة والبقاء والنماء: -اثلثا

عاتق على  هذا املبدأ نص  عليه املادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل، بيث رتب  التزاما   
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ن بقاء الطفل ومنوه، وتتوقع جلنة حقوق الطفل من الدول األ راف فيها أبن تكفل إىل أقصى حد ممك
الدول تفسري تعبري بالنموب أبوسع معانيه ابعتباره مفهوما شامال يغطي منو الطفل البدين، والعقلي، 

الحظ  اللجنة فقد حلق يف احلياة أما فيما يتعلق اب والروحي، واملعنوي، والنفسي، واالجتماعي،
ال ميكن فهم عبارة بحق أصيل يف  ، وأنهلبا ما يفسر ابملعىن الضيقغا هأن 18املعنية بقوق اإلنسان

احلياةب فهما صحيحا على حنو تقييدي، كما أن احلماية من حرمان أي شخص من حياته تقتضي أن 
تتخذ الدول تدابري إجيابية. ويف هذا الصدد، ترى اللجنة أن من املستصوب أن تتخذ الدول األ راف  

لتخفي  وفيات األ فال وزايدة املتوسط العمري، وال سيما ابختاذ تدابري للقضاء كل التدابري املمكنة 
 . على سوء التغذية واألوبئة

، بتوفري بيئة آمنة وجيب أن يكون اهلدف من تدابري التنفيذ هو منو  يع األ فال على النحو األفضل 
صحتهم ومنواهم. وايئة بيئة آمنة  وداعمة، فالبيئة اليت يعيش فيها األ فال هي اليت حتدد بقدر كبري،

وداعمة تتمثال يف معاجلة مواق  وأعمال البيئة املباشرة للطفل واملراهق واألسرة واألقران واملدارس 
واخلدمات وكذلك البيئة املوساعة اليت تشكلها جهات عدة من بينها قادة اجملتمع والزعماء الدينيون 

 ريعات.ووسائط اإلعالم والسياسات العامة والتش
وتعرتف جلنة حقوق الطفل أب ية البيئة األسرية، مبا فيها، عند االنطباق، أعضاء األسرة املوسعة    

 .19واجملتمع امللي أو غريهم من األشخاص املسؤولني قانو ت عن الطفل أو املراهق
ى أن  جيازي عل تنصكان    منه  65وابلنسبة ملوق  الدستور اجلزائري من هذا املبدأ فان املادة    

القانون اإلابء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما جيازي األبناء على القيام بواجب 
 .اإلحسان إىل آابئهم ومساعدام(

ليلزم اإلابء حت   ائلة املتابعات  20غري أن التعديل الدستوري األخري غري صياغة هذه املادة   
 ك تفسريا لتعبري بالنموب يف مفهومه الشامل ابلرتبية ، فهل يعب ذل21بضمان تربية أبنائهم

 
 احتام آراء الطفل واحلق يف املشاركة: -رابعا

من اتفاقية حقوق الطفل التزاما على الدول األ راف فيها بكفالة للطفل القادر  12تضفي املادة    
يت متسه، إذ من حق على تكوين آرائه حق التعبري عن تلك اإلراء بكل حرية، يف  يع املسائل ال

الطفل أن يستمع إليه بشكل كامل يف  يع املسائل اليت تؤثر عليه وفقا لسنه ونضجه، ويتطلب هذا 
إما ضمان هذا احلق مباشرة أو اعتماد -لنظامها القضائي اخلاص هبا تبعا -االلتزام من الدول األ راف

 عا كامال.قوانني أو تنقيحها حىت يتسىن للطفل أن يتمتع هبذا احلق متت
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مبعىن أن هذا االلتزام يتضمن عنصرين أحد ا ضمان وجود آليات اللتماس آراء الطفل يف  يع    
 املسائل اليت متسه، واإلخر إيالء االعتبار الواجب لتلك اإلراء.

ويعد حق  يع األ فال يف االستماع إليهم وأخذهم ماخذ اجلد من القيم األساسية التفاقية    
أحد املباد  العامة األربعة لالتفاقية،  12فقد جعل  جلنة حقوق الطفل من املادة  حقوق الطفل.

على  2003لسنة  5يف تعليقها العام رقم  إىل جانب املباد  اليت ذكر  سابقا، كما أكدت اللجنة
إىل األ فال جيب أال يعترب غاية يف حد ذاته بل وسيلة تتفاعل الدولة مبوجبها مع  أن االستماع

 .22 فال وتتخذ إجراءااا نيابة عنهم بطريقة تراعي ابستمرار إعمال حقوق الطفلاأل
من االتفاقية ال تنص على حق يف حد  12أن املادة  2009لسنة  12رقم  23أبرزت يف تعليقهاو    

، األخرىذاته، بل تنص أيضا على ضرورة النظر يف حق هذا احلق عند تفسري وإعمال  يع احلقوق 
أن حق الطفل يف االستماع إليه حق للطفل الفرد وحق لفئات األ فال  مثال فصل وأضاف  أيضا 

  من التالميذ، واأل فال من األحياء، وأ فال بلد ما، واأل فال املعاقون..(.
وعليه ينبغي للدول األ راف أن تشجع الطفل على تكوين رأي حر وأن ايي بيئة متكاِّنه من ممارسة    

، إذ تعد ممارسة الطفل أو األ فال هلذا احلق عنصرات حامسات يف عملية املشاركة، حقه يف االستماع إليه
ذلك أن مفهوم هذه األخرية يؤكد أن إشرال األ فال ال ينبغي أن يكون عمالت مؤقتات، وإمنا هو نقطة 
بداية لتبادل مكث  بني األ فال والكبار بشان وضع السياسات، والربامج والتدابري يف  يع 

 .24األ فال اقات ذات الصلة بياةالسي
فهو يكفل حرية الرأي واملعتقد، وممارسة العبادة،  أما ابلنسبة ملوق  الدستور اجلزائري من هذا املبدأ   

والتعبري، واالبتكار الفكري والفب والعلمي جلميع املوا نني، وال يوجد مبدأ خاص بكفالة هذه 
 املبدأ العام.احلرايت لو فال، بل تندرج حرايام ضمن 

 41 25يف املواد وقد أضاف التعديل الدستوري املذكور حرايت أخرى ترتبط برية الرأي والتعبري   
، واليت تضمن حرية التظاهر السلمي، حرية الصحافة املكتوبة 3مكرر  41، 2مكرر  41، 1مكرر 

ئق واإلحصائيات على املعلومات والوا والسمعية والبصرية وعلى الشبكات اإلعالمية، واحلصول
 ونقلها.

وقد حث  جلنة حقوق الطفل اجلزائر على ضرورة تعزيز حق الطفل يف االستماع إليه مبا يف ذلك    
أمام املاكم واهليئات اإلدارية، وداخل األسرة ويف املدرسة ووسائط اإلعالم واجملتمع بشكل عام دون 

 .26شرط احلصول على إذن ويل أمره
 : خامتة
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من خالل هذه الدراسة ما أواله املؤسس الدستوري اجلزائري حلقوق الطفل من اهتمام تبني لنا    
واضح وخاص يف التعديل األخري للدستور، وخصوصا بدسرتته ألغلب املباد  العامة اليت نص  

 .اليت ال تتناىف مع قيم ومباد  اجملتمع اجلزائريو  عليها اتفاقية حقوق الطفل
خصوصا املادة  الدستور العديد من موادمن خالل التعديالت اليت مس   جليا هذا االهتماميبدو    
للتوجيهات املتكررة للجنة من اجلزائر وذلك مسايرة واستجابة قبل التعديل الدستوري(  65 ، 72

وإدراجها على مستوى النصوص  حقوق الطفل، وجماراة للتوجه العاملي من اجل إعمال هذه احلقوق
 .الدستورية والقانونية

وإن كان ذكر هذه احلقوق يف صلب الدستور ال يرتتب عليه ابلضرورة احرتامها وصيانتها يف الواقع    
 العملي إال أنه ميكن أن يفيد يف توضيح مدى قبول الدولة هلذه احلقوق واحلرايت بصفة رمسية.

 
 :قائمة املراجع

                                                           
 يها، وفتح باب التوقيع عل1989وفمبر ن 20في  25/ 44اتفاقية حقوق الطفل اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم  -1

، في اليوم الثالثين بعد تاريخ إيداع صك 1990سبتمبر  2في ها من( 45أ نفاذها وفقاً للمادة )، وبد1990يناير  26في نيويورك في 
 التصديق أو االنضمام لعشرين دولة لدى األمين العام لألمم المتحدة.

ليها يتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت ع 461 -92المرسوم الرئاسي رقم:  -2
الصادر في الجريدة الرسمية  1992ديسمبر  19، المؤرخ في: 1989نوفمبر سنة  20الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

 .23/12/1992الصادرة بتاريخ:  91للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم: 
-CRC/C/DZA/CO/3الدوريين الثالث والرابع للجزائر،  لجنة حقوق الطفل، المالحظات الختامية حول التقرير الجامع للتقريرين -3
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والمغرب المكتب الدولي لحقوق الطفل، إعمال حقوق الطفل في شمال إفريقيا: مالمح قطرية بشأن الجزائر ومصر وليبيا  -4

 .16، ص 2007وتونس، كندا، 
 لجنة حقوق الطفل، المالحظات الختامية حول التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر، المرجع السابق. - 5
أكتوبر 3-بتمبر س 19، 34(، التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، الدورة 2003) 5لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  -6

 .CRC/GC/2003/5. 7، ص 2003
 .07/03/2016، بتاريخ: 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  -7
 أكثر انظر: لتفاصيل  -8

http://www.delegue-enfance.nat.tn/ar/index.php?p=principes 
 .4(، المرجع السابق، ص 2013) 5لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  -9

 وما يليها.147، ص HRI/GEN/1/Rev.6(،1989) 18لجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق رقم ال -10
 .1989من دستور  28، المادة 1976من دستور سنة  41و 40، والمادة 1963من دستور الجزائر لسنة  12انظر المادة  -11
اعتبر المجلس الدستوري أن الحقوق االجتماعية التي مسها مشروع التعديل الدستوري تستند إلى المبدأ الذي يقضي بأن الدولة  -12

ر.ت د/  01/16ر: رأي رقم تسهر على ترقية العدالة االجتماعية المكرس دستوريا، أي تندرج ضمن المهمة االجتماعية للدولة، انظ
يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2016يناير سنة  28مؤرخ في 

 .2016فبراير  03، 06الديمقراطية الشعبية، العدد 

http://www.delegue-enfance.nat.tn/ar/index.php?p=principes%20لتفاصيل
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