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 قواعد النشر فـي الـمجلة

 

  سن األشكمال،بأي شكل أالَّ يكون البحث سنشورا أو سقدسما للنشر  

 وأن يتسم بماجلّدة لة )العلوم القمانونية والسيماسية(أن يكون البحث يف نطماق اختصماص اجمل ،

 ،واإلضمافة

 ملوضوعية وجتنب العبمارات اجلمارحة،يشترط يف البحوث ذات الصبغة النقدية التزام ا 

  أن يتراوح عدد صفحمات البحوث سن عشر صفحمات إىل ثالثني صفحة سن احلجمA4، 

  يلتزم البماحث مبعمايري البحث العلمي وقواعده سع سراعماة التصحيح الدقيق للبحث،أن 

  أن يرقن حبثه خبط "تراديسيونمال أرابيك" صفحماتA4 بمالنسبة  16، وأن يستعمل حجم اخلط

بمالنسبة للحماشية وفق صيغة وورد، وأن تكون احلواشي واإلحماالت آخر البحث وفق  12للمنت، و

 البيمانمات الكماسلة للمصمادر واملراجع املعتمدة،ترقيم تسلسلي سع ذكر 

  ُيضّمن البحث سلخص يف حدود سمائة كلمة حيوي الكلممات املفتماحية، سع ترمجة إىل اللغة

 االجنليزية، )يرفق إشهماد بماملراجعة اللغوية مللّخص اللغة اإلجنليزية سن طرف خمتّص(،

 سضغوط  يرسل البحث عرب بريد اجمللة اإللكتروين أو يرسل يف قرصCD  سع نسختني ورقيتني

 عرب العنوان الربيدي للمجلة،

  يرفق البحث بمالسرية الذاتية للكماتب ستضمنة درجته العلمية ووظيفته وعنوانه الكماسل )املهين

 ـ الشخصي( الربيدي وااللكتروين ورقم اهلماتف،

 ّجه إىل تعرض البحوث على جلنة فحص أويل للنظر يف سدى استيفمائهما لشروط النشر، مث تو

 التحكيم املتخّصص بشكل سّري،

  ترسل اجمللة وعدا بمالنشر مبجرد وصول التقمارير اإلجيمابية، كمما ترسل اعتذارا عن النشر إذا

كمانت التقمارير غري  إجيمابية دون االلتزام بإعمادة إرسمال األحبماث إىل أصحماهبما أو بيمان سربرات 

 االستنماع عن النشر،

 ( سن العدد الذي نشر فيه حبثه،02نسختني ) يعطي البماحث يف حمالة نشر حبثه 

  متتلك اجمللة حقوق نشر البحوث املقبولة لديهما، وال جيوز نشرهما لدى جهة أخرى إاّل بعد

 احلصول على ترخيص رمسي سن اجمللة،

 ،ال حيّق للبماحث طلب عدم نشر حبثه بعد حتكيمه وقبول نشره 

 ل بأي حمال سن األحوال رأي اجمللة،سما ينشر يف اجمللة يعّبر عن رأي كماتبه، وال ميث 

  خيضع ترتيب املوضوعمات بماجمللة العتبمارات فنية ال ترتبط برتبة البماحث وال مبكمانته

 العلمّية.
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 املساواة يف السيادة يف ميثاق منظمة األمم املتحدة
  -دراسة حتليلية ونقدية -

 

                                ******* 

 :ملخص
ة غغغ ة، وق  عغغغ  اغغغفه مغغغ ة ة   غغغع   شغغغمو وع غغغعا ة مغغغة با وة اغغغة س  مغغغة ةانةغغغة وغغغعةا ق ة نغغغ اع  ة غغغ       ة نغغغ اع 

 ة،تاله كبري ق ة تصّعر سني خمت ف ة  ةمبق ة مفسةة ون    ةإلوالوةة ةحل يثة.
تنغغ  م وةثغغ م ةاوغغد ة تعغغ ا ة ا يغغ  وغغع ة بغغ بي ة تا نغغة س  مغغة باق وغغع  ن غغ  وبغغ   ة مغغ  ةا ق ة مغغة با. مغغ ة ة بغغ     

  ت جتمغة   ا غى  را ة عةعغل ، نغع ة ا يغ  وغع ةإلشغة  ت ة اا ةغةق ا جتغة يطفح إشة   ا ى ة متعى ة نظغف،ق  ةغع  غ 
 حعم  سا ب ة م  ةا ق ة مة با  ح  بم . ة ،تالهاع 

 ة م ئو. ة ة نعا وعيا جل م ة ة ن م م 
Résumé:  
Le sujet de la souveraineté a occupé une place très importante; soit au 

niveau de la loi international ou la loi interne. ce concept a connu une 
différence significative dans la perception entre plusieurs doctrines: 
occidentales et islamique modernes. 

La Charte des Nations Unies a abordé plusieurs principes concernant la 
souveraineté, on trouve parmi eux le principe de l'égalité de la souveraineté. 
Ce principe ne pose pas des problèmes sur le plan théorique, mais les tentatives 
de l'application a créée de nombreux difficultés pratiques, causées par un 
désaccord sur les dimensions de l'égalité de la souveraineté et ses frontières. 

Cet article traite ces genres de questions. 
 مقدمة

وع ة عة ةل ةهل وة ق ة ن اع  ة     ة ا صف وع عا ة م  ةا ق ة مة باق ذ ك    ة صفةا ارب ة  رتةت ة زونةة ةاصب 
ن حةة ة اا ةةق هل ة فإ  ة  رةو ت انةع هب ة ة ع عا ا ى ة مة باق  وع مع ص حب   وعةا وع ة ن حةة ة نظفية    وع ة 

ة يت بفاع ة شاعب تضعة ت وع ،الهل  وع ،الم   إجي ب ح عم ظ ع ا  نة   ا طعي ة وع  جو  قان ية كبريا م بفة
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حلة   إىل ة ثعرةت ة يت ع وع هب  ق شىت سن ا ة ا مل ة يت ك   وع ات ئج   جتمة  كثري وع ة ب بي ة يت ان ع ة م طة وع ة
 ة شاعب ق ظو ة مت ةا إىل ة ب بي ة  مينفةطةة ة يت تفمجع ة مة با  ةعاة . 

  ن  ك اع ة مة با    تزةم تثري كثرية وع ة نن ش حةث    وضاع  ة ع عا مل حيمد سا   مع    من ك ان ط  كثريا 
ونةة  ة م طة ة ف حةة غري ةحلنب ت ة زونةة إىل    ثف مجفة  ةحلةد ة ط ق  ة صفةا سني ة م طة ة ز إمت إجي ب ح عم هل  ا ى 

ةوتنفت ةا   ا ق ة اصف ةحل يث ا ى ة ارتةه  ألوة س  مة با    ة شاب  م ة و  حماته ة  و تري ةحل يثة ق  غ ب 
و ك وعةبم   وث  ه ة  وتعر ةجلزةئف، ة  ،  ك  ق ة  با ة م ساة ا ى    )ة شاب وص ر كو و طة ة مة با ة عطنةة 

   شاب  ح  (.
 إذة ك   ة ع ل ا ى م ة ةحل م ق ة ن اع  ة  ة، و فإاه ا ى ة متعى ة      ك  وةث م ونظاة ةاود ة تع ا ع ا ا 
ة م  ةا ق ة مة با ة يت تشةو ول وب بي  ،فى ة نعةا  ةجلعمفية ةخلامة ة يت ينع  ا ة   ةجملتال ة      ة ن اع  ة     ة يت 

  وع ة ن حةة ة نظفية.  تثري ج  
  ةع س رةوة بعةنة  ةث م ونظاة ةاود ة تع ا جن     وب   ة م  ةا ق ة مة با يثري وم ئو اا ةةق ف  نصعب 
س  مة با   سا بم   و  ة نصعب س  م  ةا ق ة مة با ق إط ر  حة   وةث م ونظاة ةاود ة تع ا ت ةد مو ةإلشة  ةة ة يت 

 عا ةهل   ة يت ةرتأين  تن   ه ق ة ننطتني ة ت  ةتني:يطفح   م ة ة ع 
 طبةاة ة مة با المبحث األول: -
 وضاع  ة م  ةا ق ة مة با. المبحث الثاني: -

األول بحثالم  
 ــــادةـــعــــة السيـــيـــبـــط                                               

ة نن ط ةهل وة ة يت   س  وع تع ةع   حىت اصو إىل تن  م ة م  ةا ق  ة ع عا وفتبط سا ب وع إ  ة تطفم هل ة
ة مة با ذ ك    ة مة با ك اع وث ر ة،تاله فةف، ق حت ي م  سني ة  ن  ا ة مفسةني فةا  سةن د  ة  ةف ة شرتةكوق  سني 

 ة  ةف ةإلوالوو ةحل يث.
ممةزةت ة مة با  وظ مفم   ح  ب مم روت  ق م   ة نن ط  مث    ة تب يع ة  ن و جت  ز إط ر و  ع  ة مة با  ةات  إىل

 اا جل    فق ة تصعر ة ت  :
 تافيف ة مة با. المطلب األول:
 ،ص ئص ة مة با. المطلب الثاني:
 وظ مف مم روة ة مة با. المطلب الثالث:
 عةعب  ح  ب ة مة با.  المطلب الرابع:

 تعريف السيادةاألول:  مطلبال
 يع انعة س متا   س  غ مبع عا ة مة با جع  سعبة  ة  ،  و ب ق تن  م ة ع عا ة  ،  ظ ف وع سني ة  ن  ا ة 

 .(1) نةة ةست ةا وع تافيف ة مة با ة يت ع م ان   سأهن  )ة نعا ة اظاى ة  ف  ة ا ى ة عةطنني  ةاشة ا(
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  هن  وتت ةك م   ةجلا اةق ف  مة با  ة مة با هب ة ة   ع  مو ة يت حتنق مت وك   ح ا ةجلا اة ة مة وةةق ة يت س
 . (2)مو ة م طة ة ط نة  ة  ةئاة   جا عرية

 و  ة  نةه فرية  فن  افه ة مة با سأهن  )و  ع  ونبعذ  ممج  ق ا س ة ععع(  مو س  ك ونط ق  ةو شوا س  نمبة 
   ن اع  ة      ةجملتال ة    .

    ة ا صف   حة   ة ن اع  ة    . ا ةه ف و ة ب   ة  ، ينع  ا ةه ة ن اع  ة  
 ع  ةاتربت  ةاة ة ا م ة    ةة ة مة با ق عضةة ةااشطة ة امةفية  شبه ة امةفية ق اةة رغعة سأهن  ة مالح 

 .(3)ة ن اعين ق وعةج ة ة ت ،و ق ة شؤ   ة  ة، ةة  ة    ةة(
 وع تطعر ععةا  ة ن اع  ة    . كا   هن  وع ج ة  ،فى تا  ة مة با ةإلط ر    ةحل جز ة  ، حي  

 و  وع حةث سا  و  ع  ة مة با فإ  من ك وم او ب  ةة  وتب ةم م ة ة صط ح حةث واع ففام    تابري انه 
 حتع و  يماى )ععا ة    ة(  و     اة  فاربت انه و  ي ة  و  ع  ة وتنالم  مع ا س ة تعجه ة  ،  ك  ا ةه ش رم ر وع. 

ام  ، ف اصبع وم اةه ا ى ةوتب ةم و  ع  ة مة با مب  ع  ة عرتةب ة    ق  ةع ةغ ب م    و  فريب ر س ة ن
 ةحمل   ت  غريم   ة  و نع ق تع ةح و  ع  ة مة با إ   هن  مل تةع ونناة ق تمةري ة صط ح.

 .(4) ة مة با كا  ع  وة وو ع اعين ) و م كثرية وع ة  و ا عبو    يمةو حرب ة ا ا ا(
مة با حمب ة  نةه سريب ة مل تةع   ة ا حبعث  برةو ت  إمن  اتةجة صفةا ت رخيو طعيو سني ة م طة ةحل كاة  سني  ة 

 .(5)ةاففةب ةحملةعوني  ة م اني   عصعم إىل ةحلةد ، صة
إبةرا تتاتل ة    ة س  وتنالم ةخل رجو ق وعةج ة ة   م ةا،فى ول ةوتالك   ق ة  ة،و  ع  افف   سريب  سأهن  )

ةحلةد  إص ةر ة نعةاني  ة  عةئح  تن ة م   ع رهت  ا ى ونل ة   م ةا،فى وع ة ت ،و ق شؤ هن  ة  ة، ةة  إ  ةاتربت ب  ة 
 .(6)ا عصة ة مة با(

 ع  افه ساض ة  ن  ا ة مة با سأهن  )ة م طة ة ا ة       ة ا ى را ي م   إع ةا    غري ة نة ا سأية تباةة    تأثري يأيت 
 .(7)ع ، رج ة    ة(و

 ع  وبق جل   سعبة     افه ة مة با ول ة،تاله ة ص ر ة متن ا ونه ة ا عوة ة  ، ج ا فةه )ة م طة ة ا ة  ا ى 
ة عةطنني  ة فا ي   ة يت ختضل   نعةانيق و طة ة نة با  ةإلكفة  ب      تةع   و عة با    إكفة  وع  ، ك   ا ى  جه 

 .(8)ةارا(
ة تا ريف ة يت  تةن  ا ى ذكفم  ينبمو    اأ،  ة فح ة ة زونةة ة يت عة ع فة   ذ ك    ةافة ر ة ن اعاةة   ةع كو م  

 وع ة ع عا ة عةح  ع  تتمري  حة ا  ق ظفه عصري   حة ا  تأ،  و ا زونةة طعي ة امبة  حىت يطف  ا ة   تمةري.
مث ةاتن ع إىل ةاوة    ة شاب   صبح وص ر ة مة با وع   كا  اا د ع  ك اع ة مة با ق ة ب ةية   ا عك  ة ةنمةة

 ة م ا ت ةجل ر، ا ة   ة ااو.
 .(9) ع  افه م ر     وةو ة مة با سأهن :) ة مة با تاين ة م ط ت ة ط نة      ة ا ى إع ةا  (
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ة ظ ف  م ة ة تافيف ع صف ا ى ساض جعةاب ة مة با ة  ، ينصب ،صةص  ا ى ة ظ ف ة  ة، و   مة با  و 
 ةخل رجو فإ  م ة ة تافيف   يمطةه.

 خصائص السيادةالثاني:  مطلبال
تتاةز ة مة با خبص ئص واةنة ون   و  مع ح يث  ون   و  مع تن ة ، حةث    جع  سعبة  ح بم  ق ثالثة 

 ان صفق ة ص ة ة  ةئاةق ة ص ة ة ط نةق  كعهن    تنبو ة ننض.
  ه هل  ة ص ة ة ن اعاةة ة ص ة ةاص ةةق ص ة ة وتنالمق ا   ع س ةت     ت عيضق  ةع ة  نه ارب ة تطعرةت ة زونةة  

 ا   ة ن س ةة   تجزئة.
  ة نصعب هب   ةخلص ئص    ة اةزةت ةاوف ةآليت:

ة ص ة ة  ةئاة ة يت تاين    ة مة با   تتععف    تافه ة فةحةق ذ ك    وتط ب ت ة ع عا ت رتا مم روت    -
 إ  مو تعع ع تاطو كو شوا ق ة    ة.س وتافةر ف
ة ص ة ة ط نة و  بم     ت او و  تفي   ق ة،  عع تفي   ق ة ة   ة  ، تفي ق    ختضل  شوا إ  وتط ب ت  -

 ص حب   ف ع ة  ، يعظ    حمب ةحل جة ة  ةاةة إ ة  ق  ق م ة ة طفح ةوتبا ب  ةو تباةة     معط...
فت ة     تبنى ا ى ح هل     ميةع ة تافا هل  سأ، ااو ك    س  ت     ميةع ة نةو  و  كعهن    تنبو ة ننض  -

 ون      تاطة      إا با ة نظف فة  .
ة ص ة ة ن اعاةة  ة نصعب هب     تتد  فق ة ن اع  ة  ، ةرتض   ة شاب  ق  حة    ،فى ف  مة با مو ة يت ت فا  -

 صو ةاوعر إىل ة  ع ى  جب    تةع  ة مة با ع اعاةة   ةمع  ةعاةة.ة ن اع   ت مةه  تا  هق   ةع حىت   ت
ة ص ة ةاص ةة:  ،  هن  تمتا  ة م طة وع ذةهت    ةس وع انصف ، رجو ان  ق فةو شوا ك وع فة  ق حةث     -

 ون عشة. انصف ةإل زة  يمتا  ون  ق  يرتتب ا ى ة ص ة ةاص ةة  هن  آوفا مو ص حبة ة نفةر ة عةجب ة تطبةق س   
 ص ة ة وتنالم: ة يت تاين ا   ة تباةة  ة تصفه حبفية  فق و  يتب ى هل . -
ا   ع س ةة ة مة با   ت عيض  ة نصعب هب     جم م ة ت عيض ممنعا  ة  ح ث فإاه ياترب س طال ا  ة ع عا  -

 سطبةاته غري ع سو سأ، شةو وع ةاشة م   ت عيض حتع  ، ظفه ك  . 
  تجزئة: م ة ة ع عا ك   وث ر انش فن و حةث ةارته ة باض س   ة مة با ع س ة   تجزئة كا  مع  ا   ة ن س ةة -

 ةحل م ان  جع  ج ك ر وع  و  ة  نةه و يس فن  ةارته سا   ع س ةة ة مة با   تجزئة حبةد    ةاوة  ح ا  ةح ا. 
 وع ا ة   ة ثعرا ة  فامةة ة يت ت ة     ص حب   ا   ع س ةة ة مة با   تصفه:  م   ومأ ة تاترب وع ة  ا ئد ة يت ع -

 مع ة خعم ة عحة   تة   م ة ة نعا وع ة ااو.
 م ة ة ب   ةوتنف ة ااو سه سا  ة ثعرا ة  فامةة ة يت ياين    ا   ة ا روة ة  ا ةة  للتقادم: السيادة قابلية عدم -

 .شخص آ،ف   مة با   تربر وع ة ن حةة ة زونةة حىت تمنط    يتع م 
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   مظاهر ممارسة السيادة: المطلب الثالث
  مة با وظ فة ق وظ ف و يب ي ة  ا   ة تباةة  ة وتنالم ف     ة تن فب س  تصفه سةو حفية  مو ة يت تفجل إ ة   

ثري وع وع عبو  وع سا   ةع م   ة مأ ة  ةمع ا ى إطالع   ا  ة    ة تاةش ق ظو جمتال ب   مي و ا ة   ةخلضعا  ة
ة ب بي  ة نعةا  ة ن اعاةة ة يت هل  ص ة تنظةاةة  و  ة   ع  ة جي يب فة ة  ة تشفيل  ة تنظةد حةث تاترب ة مة با ون  إلاش ا 

 ة  و تري  تا ي     إص ةر خمت ف ة نعةاني ق االعة ةحلة   س حملةعوني.
  يرتتب ا ى م ة ة طفح ة نت ئج ة ت  ةة:

 م ة ة   ع   2/4اظ و   ة مة وو  ة عتص ب،  ة جتا او حةث  رب ق اص ة  با حفية ة    ة ق ة،تة ر  -1
مب  ي ة  ة خ   ة )ميتنل  اض ا ةهلةئة مجةا  ق االع هتد ة    ةة اع ة ت  ي  س وتاا م ة نعا    ةوتخ ةو      والوة 

 د ة تع ا(. ةارة و    ة وتنالم ة مة وو اية ب  ة    ا ى  جه   يت ق  ون ص  ةاو
  رب  اع ة  نفا ةخل ومة تةا ة هل ة ة ع عا  مع    ة    ة متتنل اع تن مي  ية وم ا ا     ة  ،فى مب  خي  ف 
 حة   ة ةث م. ذ ك    ة م ية ةاو وةة ة يت تأومع وع  ج    ةاود ة تع ا  مع ح ظ ة م د  ةاوع ة    ةني  س  ك 

     ، ااو خيو س  م د  ةاوع ة    ةني.ميتنل  اض ا ةاود  تع ا اع إتة
 هل ة فإ  كو ب  ة تتاتل س حلق ة  صةق سشخصةت   ق ة،تة ر اظ و   ة مة وو  ة عتص ب،  ة جتا او  ة ثن ق 
طبن  إلرةبا شاب    ب   هت ي     ت ،و ، رجو و ا  ك   وص ر ق  م ة و   رب ق ة  با ةا ىل وع وةث م حنعم 

 ة عتص بية.  ةجب ت ة   م 
فن   ك  ا ى    ) ةو ب  ة حق ة،تة ر اظ و   ة مة وو  1970ة ص بر ا    2625 و  عفةر ةجلااةة ة ا وة 

  ة عتص ب،  ة جتا او  ة ثن ق ب    ، شةو وع  شة م ة ت ،و وع طفه ب  ة  ،فى(.
 جلنمةة  ةحلا ية ة  س عو وةة  مم روة مم روة ة    ة ة مة با ا ى را ي م  وع حةث ة تنظةد  تع  ة فةفق ة ا وة  ة -2

 كو ةااشطة ةحلفاق  ت فا و  تفة  وع  ةجب ت مح ية ةاع ة ت.
 حفية ة تشفيل  ة نض ا  ة تنظةد ةإلع ةاو      ة )ة ب  ي تق ة   ةئفق ة ع ي تق ةحمل فظ تق تنظةد ة نض ا وع  -3

م طة ة تن ة يةق تشفا مب    يتا را ول  حةد ة ن اع  حةث ة عح ا  ة نض اق  اعاةة ة تنظةد مو مع ومتنو    ت سل   
ة     ة يت متت   ة فة ةجمل  ت ة عطنةة )ة بعفيةق ة ربيةق ةجلعية( ا ى ةاشخ ص  ةاج اب )ة ا و ة س  ثوق اظ   ةحلص ا ت 

  ة وتة زةت(.
 ق تنظةاةة.... اعاةة ة م طة ة  ف  ة مو ةا فةبية ةوتش رية ش و ةق جربيةق و اةةق ع اعاةة

 ةوتنال ةة ة    ة ق إبةرا االع هت  ول وع تفي   ق ح  ب و  تفي  حةث تتاتل سةو ةحلنعم ة يت يارته هب   -4
هل  ة ن اع  ة    ق    ختضل ق ذ ك اية و طة  جنبةةق   ةع م ة ة وتنالم ينبمو    حي فظ ا ى ة ةة ا ت ةا،فى 

 ب اظ   ةحلةد ق  ية ب  ة ك اعق حةث ينل ا ة   ة  تزة  س حلة بق  حترت  ة   م حبةث   تشجل    تأ ، ة ن مضني  ن
 ةا،فى ق تنفيف وصريم   حق ة    ة ق ة  ف ا اع ا م   حة م  ععا ا  ة      ، ااو وم ح ي  ب كة هن .    
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)حفية  ةوتنالم ة    ة ميثال    مبن وبة وظ مف ة مة با  ثري وع عا م    مع ة فسط سني ة مة با  ة وتنالم حبةث   
 .(10)ة عجه ةا م   مة با  ة عجه ة ث ين ميث ه وب   وم  ةا ة   م ق االع هت  ة تب ب ة(

ميةع ة نعم ق ا س ة ععع إذة ك   ة وتنالم واة ر ة مة با فإ  ة مة با مو ة ض ونة  ق م ة ة شأ  ينعم بيبع، )
 .(11)هل ة ة وتنالم(

 . (12)(زا فن  ع م    )ة مة با ق وان م  ةخل رجو ة     مو ق ةحلنةنة وفةبفة  الوتنالم ك  ك ر، ب، و  ة
سةنا  ذمب آ،ف   إىل ة نعم سأ  ة مة با  ة وتنالم وصط ع   خمت     حبةث    ة مة با تاين ة نة با  ا   

  الق ة ،تص ص ةجل ولق ةإلرةبا ةخلضعا.  ع   ك  ش رم ر وع    ة وتنالم يمتن  إىل ثالثة ان صفق ة ،تص ص ة
 .(13)ة  ةتةة ةحلفا )مم روة ة ،تص ص(

 رادفاتت: األخطاء الفنية والمالمطلب الرابع
م ة ة انعة  ينبمو    يةع   ة ع  ة  ، ي ة     ة مة با وع حةث ةاصو ة ا   غري ونة ا حبةث مت رس سص ة  

إرةبية ةرتضت   ة    ة  ،ضاع هل  سإرةبهت  ةحلفا ة يت مو ذةت ط سل ك و ة غري وننعصة  س  ك تا  م   ة نةعب    ةحل  ب 
تنظةاو و  بة     ة    ة تاةش ق جمتال ب   وتنعا  وتا ب فإ  م ة مي و ا ة   إذة  رةبت    تةع  هل  االع ت   س     

اعةوو    وا يري و رية ق االع ت ختضل احة   ة ن اع  ة       افةفه  ة نةعب  ةحل  ب ع  تةع  وباث   إط ر اظف،    
 ة   م ة تب ب ة.
 القيود والحدود النظرية: -1

 من ك جماعاة وع ة نظفي ت تطفعع إىل م ة ة ع عا  او  ن   ة نظفي ت ة ت  ةة: 
  نظرية القانون الطبيعي: .أ 

 سنة  عجعب ة    ة ة يت و  ب م   ة نظفية    ة ن اع  ة طبةاو جماعاة وع ة ب بي ة عجعبا ق ة طبةاة ة يت تا  و
يةتش    ة انو ةخلالم ة يت ين م ان   سأهن  ظ  ة    ا ب ة حبةد ع س ةة صالحةت     تا ووق  ة ن اع  ة طبةاو ع اع   ز  
ث سع ارب ة زو    ة ة   ة  ،   غىن  إلام   انه ة  ، يمتا  ونه ة ن اع  ة ع او  حة وهق  ك ا  ك   م ة ةا،ري عفيب  

إاه يةع  ا ب  ف  مة با ونة ا سنعةا  ة ن اع  ة طبةاو  س  ت   ف  ن اع  ة ع او يا   عو وفتبة وع ة ن اع  ة طبةاو ونه ف
 ع  اصع   با ةا ىل وع ة ن اع  ة  ين ةجلزةئف، ا ى    ة ن  و يطبق ة تشفيل مت  حة   ة شفياة ةإلوالوةة مث ة افه مث 

  ة ن اع  ة طبةاو  وب بي ة ا ة ة.
 ع  وةز تعو  ة كعيين سني  صن ه ة ن اع  فن م ة ن اع  ة طبةاو ةاز  ة  ، وص ر  ةهلل  ة ن اع  ة طبةاو ة بشف، 

 ة  ، وص ر  ة انو  ة ن اع  ة ع او.
 غري    ةغ ب ة ةت س ت ذةت ة ص ة تارته س   ة ن اع  ة طبةاو وص ر  ة انو.

ا ى ح  وعةا  و  ع اع  ة شاعب ف ع ، ص س إلام    ك  ك ةحل م   ة ن اع  ة طبةاو يمف، ا ى ةإلام    ةحلةعة 
س  نمبة   ام  ةا فإهن    متةز سني  شخ ص ة ن اع  ة     حبةد وفبم  إىل ة  طفا ة طبةاةة  ةوتن بة هل ة ة طفح فإ  من ك 
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فةط  ةروطع  ك  ة ا ى    ج اب  وع ة  نه   يارته س إلرةبا كاص ر   ن اع ق حةث     غ ب فالو ة ة ةعا   وثو ون
 ة ن اع    يفجل إلرةبا ة شفا  إمن  يفجل إىل    من ك ع اعا  ةس ي  ي فا ا مه ا ى ة شفا  مع ة ن اع  ة طبةاو.

 و  ق ظو ة  ةف ة ةنمو فإ  ة ن اع  ة طبةاو ياترب  مسى وع ة ن اع  ة ع او ة  ، ينمجد  يتط سق ول وضاع  
  س  ك ةارته مؤ ا ةااص ر س   ة ن اع  ة طبةاو وص ر  ةهلل.  سا ب ة شفياة ة مةعةة 

 ع  ةارته غف وةعس سأ  ة ن اع  ة عحة  ة ن ئد ة  ، حيةد ة االع ت سني ة   م مع ة ن اع  ة طبةاو  ة  ، مع ق  
 .(14)ةاصو ع اع  ة شاب  هب ة ف  ن اع  ة طبةاو حمبه اعا  ق صنف يطبق ا ى ة بشف  صنف يطبق ا ى ة   م

 ياترب ف تةو وع ة  ةفاني ة ب رزيع اع و روة ة ن اع  ة طبةاو ة  ، يفى فةه سأاه ص حل   تطبةق ا ى ة   م ق 
االع هت  ة تب ب ة  ك  ك ص حل   تطبةق ا ى ةاففةب س اتب ر    ة طبةاة تنظف   ن س  ة   م ا ى ع   ة م  ةا:) إ  ة نعا 

   ، متةةزق ف  نز  مع رجو وث ه وثو ة ااالم  ةجلا عرية ة صمريا  ةمع  عو وة با وع  ة ضاف   ين   هلا   زا     خت ن 
 .(15)مم ةة كبريا(

مث    وص ر حنعم ة   م  ة تزةو هت   ة تزةو ت ةاففةب  حنعع د مع ة ن اع  ة طبةاو )   إاة ر ة م  ةا سني ة   م 
   ق ة وتنالمق  ، ا   ةإلعفةر سأ  ة   م وتاةزا  تتاتل يا   كثف غفةسة وع ا   ة ارتةه      ة س  عجعب    حن

 .(16)س  وتنالم  ة م  ةا(
 إذة ك اع و روة ة ن اع  ة طبةاو ع  وةطفت ا ى ة ا مل ق فرتا وع ة  رتةت حبةد  اص رم  ة ةثري   فإهن  ول ذ ك 

 تاف ع  اتن بةت ةاتنصع وع عةات  .
 وة وةة ،  ةة وع ةجلزةا ا  ة    ة مو ة عحة ا ة يت مت ك ففا ةجلزةا.ععةا  ة ن اع  ة طبةاو ععةا   -أوال
إبةاة ة انو ةخلالم و  بة   اه ميةع    يصةب  خيطئ حةث    كثرية وع ة نظفي ت ة يت ك اع و ئ ا ق فرتا  -ثانيا

 زة ع اتةجة  اةب ق ة انو ة  ، تعصو إ ة  .
ن اع  ة ع او ا عص حةث    ة ن اعاةني   يصا ة   و   حفكة ة ن اع  ة طبةاو حمب  اص ر  ك وو  ة  -ثالثا

 ة تطعرق ف ا  واف     إلزةحة.
 نظرية الحقوق الفردية:  .ب 

ك   ة بشف يتاتاع  حبنعم وط نة و سنة ا ى  جعب ة    ة    ك ينبمو ا ى ة    ة    تضاع ةحلنعم  ةحلفي ت اهن  
با  ة  كو ة ا مل ينبمو    يطعا خل وة ةحلنعم  ةحلفي ت ة  فبية حةث يع   تا  كنة   ةرب ا ة    س  ت   ف و ونة ا   مة 

ة ن س  حفةرة  ياةشع  ك  ك  س  ت     جيعز   م طة ة تشفياةة    تمع ععةاني تافعو هب     حت  هب  م   ةحلنعم  ةحلفي ت 
    تننص ون  .

 وة: م   ة نظفا تاف ع  اتن بةت  ذاة ، صة ق ا   ة    ة ةحل ر 
 .تنع  م   ة نظفية ا ى تصعر ،ة   ةفرتة و  م ة وع شأاه    يضاف وع عةات    -أوال
 تنع  م   ة نظفية ا ى فةفا ة م  ةا ة ط نة ة يت    جعب هل   ةعاة .  -ثانيا
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ب  صع ب اففع م   ة نظفية اةعس  كثريا مبن وبة جتمة م    ا مب ة  فب، ة  ، جاو ة    ة تتنععل  ةاففة ثالثا:
 ةاوعةم يتمع ع .

 نظرية القيد الذاتي لإلرادة: .ج 
حمب م   ة نظفية ة    ة   ت تز  إ  حةث تفي   س  ك ف و إ  ش ات تنة  ا م    ة  ش ات سنةع حفا  مع  

 س مس   ةاصو ة ا  ق     ك فإ  من ك ثالثة با ئد تنع  ا ة   م   ة نظفا )ة ارتةهق ةإلرةباق ة مة با( ف  مة با ح  فا 
ممةع    حت  وع ساض ةااا م    تشجل ا ة  ق  ةإلرةبا  يض  مو ة يت مبعجب   يتد عبعم ة ااو    رفضهق  ة ارتةه ينع  

 سن س ة   ر  حمب م   ة نظفية فإ  ة    ة   ختضل   ن اع  إ  إذة  رةبت  س  ت     ميةع إ زةو   سشوا   تفتضةه.
 وع ة اتن بةت  ن  : ن  اففع م   ة نظفا جماعاة 

 . يع ة نعا ة  زوة   ن اع  إذة ك اع ة    ة تفسط كو شوا سإرةبهت  -أوال
 إرةبا ة  تزة  س  ن اع  تةاع ق حفية ة    ة ة يت تنضو ا ى ة ن اع . -ثانيا
 و  وصري ة نعةا  ة ن اعاةة ة يت تنشأ ق ظو غة ب م   ة    ة. -ثالثا
 زة  ة   م ة ن وةة سأحة   ة ن اع  ة     ة يت  روةع ق ظو  جعب حتع ة وتاا ر.ت مري ة ت يتدّ  كةف -رابعا

 نظرية التضامن االجتماعي:  .د 
تد إ  سإعفةر حة ا وشرتكة  ج ةإلام   إلشب ا ح ج ته ق إط ر ة تا وك ة جتا او ة  ةئد سني ةاففةب  ة  ،   يحيت
 ف ةسط ة جتا اةة.ة تض وع ة جتا او ة ن ئد ا ى  و س ة وع ،الم 

 وبب ظ عر ة ن ا ا ة ن اعاةة وفبم  إىل رب ة  او ة جتا او  ةعهن  ونبع ة    و ف  ة ة يت تظ ف وع ،الم 
ة تض وع ة جتا او ة ن سل وع شاعر ة  فب سعجعب جزةا ورتتب ا ى ةات  ك ت ك ة ن ا ا ة يت   غىن  إلش را ان  ق  س  ت   

   ةق  ا ةه فإ  ة ن ا ا ة عتص بية  ةا،العةة تتععم إىل ع ا ا ع اعاةة اع طفيق ة تض وع ف  ن ا ا تنشأ ساة ا اع ة 
ة جتا او ة  ، حي  وع ة مة با  ينة م   ة تض وع ة جتا او اعا   ة تض وع ستنمةد ة ااوق  ة تض وع س  تش سهق 

 ةجلزةا ة رتتب ا ى ة ن ا ا  ةس ،فم ة ن ا ا ق  ة ن اع    يتصف س  شفاةة إ  إذة حتنق وع ،ال ه ة تض وع ة جتا او 
 ح  ذةهت  سو اتةجة ةخلعه وع فن ة  ة ن ا ا ة نفا   تض وع ة جتا او.

 م   ة نظفية تاف ع  اتن بةت ا ي ا  ن  :
    ة تض وع ة جتا او جمفب  ةعاة    ح ث ةجتا او حمب جعرج وو. -أوال
 فا ة تض وع ة جتا او  إمن  تفجل إىل ةخلعه وع جزةام .ة  ةاش ا ة ن ا ا   تفجل   ة -ثانيا
 ة تض وع وع ومأ ة ظففةة وؤعتة حبةد  جعب ةإلام اةة  ة ةفةمةة  ةحلن   ة طال  ةجلشل.... -ثالثا

 القيود والحدود الواقعية: -2
 تزةو ت ة يت تتنة  ت تز  ة   م مبعجب ة ت  عة ت ة    ةة  ةاافةه  ة ب بي ة ا وة   ن اع   غريم  سا ب وع ة 
 مبنتض م  ة مة با ة يت وع سةن   ة ب بي ةهل وة ة اف فة ا ى ومتعى وةث م ونظاة ةاود ة تع ا ة يت ون  :
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ة تزة  ة   م حبو ،الف هت  ة    ةة حال و اة  اع طفيق ة      ت    ة عو طة    ة تعفةقق ة تعةةد  ة نض ا     -
  تنظةا ت ةإلع ةاةةاع طفيق ة عك  ت ة تخصصة  ة

 .ة تزة  ة   م سا   ة ت  ي  س وتاا م ة نعا    ةوتاا هل  ق ة االع ت ة    ةة -
 .ة تزة  ة   م سا   ة ت ،و ق ة شؤ   ة  ة، ةة     م -
 .تن ة  ة   م ة تزةو هت  حبمع اةة -
 ة ة انعاة ب)صع  ة مة با(. ع   ك ت ةت  عةة ةاود ة تع ا  ة فعة ة  م ب ة ص برا اع ةجلااةة ة ا و -
 تن ة  ة   م ة تزةو هت  مب  يتمق ول وب   ة م  ةا ق ة مة با  والوة  رة ة    ا   ة ت ،و ق ة شؤ   ة  ة، ةة. -
 ةس وع حق ة    ة    تنع  ق إع ةد ب  ة  ،فى سع يت   ة نض ئةة     بةا  ظ ئف  ،فى تتا را ول و طة  -

 ة    ة ة ضة ة.
م م ة ة مفب اتبني    ة مة با ى تتاةز س إلطالم  مو    با س  نظف   االع ت ة ن ئاة سني ة   م ق ةجملتال وع ،ال

 ة   م:
 ة تا    ة تا ب ةجلعةاب ، صة ق ةجمل م ة عتص ب،  ة جتا او. -1
 .ة االع ت ة  س عو وةة  ة ننص ةة -2
 .  ة نظا تاضعية ة    ة ق ة نظا ت ة    ةة ة يت تتنة  مبعةثةق م  -3
 ق ة ةث م ة يت تنضو  103تنة  ة مة با س حرتة  حنعم ةإلام    ةحلفي ت ة ا وة  ة تزةو هت  ة    ة  فق ة  با  -4

 سأاه ق ح  ة تا را ة تزةو ت ة    ة مبعجب  حة   ة ةث م  ة تزةو هت  مبعجب وا م ا  ،فى ف ا  عية احة   ة ةث م.
  بةاع سفيط اة   ففام   1956اعفارب  7ق4ق 2ةجلااةة ة ا وة  ألود ة تع ا ست ريخ  جتمة ة هل ة ة ةال  ةجتااع 

  إوفةئةو  ثف ة ا  ة  ة ثالثو ا ى وصف.
ةخل ص ستص ةة ة وتاا ر  1962بيمارب  14 ي ،و ق م ة ة مة م عفةر ةجلااةة  ألود ة تع ا ة ص بر ست ريخ 

 .1514 متاافا  ك  ك إاال  ونح ة وتنالم   شاعب  ة   م ة
  ول م ة ك ه فن  ةاتن  ة باض ة مة با وع ،الم ة نن ط ة ت  ةة:

  ع متان  ق وضاع  ة مة با  عج ا   غري  ة ح مب  فةه ة ة  ية -1
 تا  ة مة با فةفا غري ع اعاةةق سو ذمب ة باض  كثف وع ذ ك و اة  سأ  ة مة با تتا را ول  جعب ة ن اع .  -2
 جملتال ة     ة م ئ . جعب ة مة با وتا را ول ة -3
 .(17)إ  ة ات ةب س  مة با  ة تامك هب  يؤب، حتا  إىل  جعب  ،ط ر هت ب ة م د ق ة ا مل -4

إ  ةوتنالم ة   م ةجل ي ا  اطى : )DUPUY  ةع م ة ة ةال    يم يف   غ بةة ة  نه حةث ينعم جع  بيبع، 
 .  (18)ع عبو وث ا  ك اع ا ةه ق ة نف  ة اشفيع( ب   ة مة با حةعية ج ي اق سو    ة مة با مل تةع حةعية و

 ة مة با حمب ة باض مو ة مبب ق ا   س عغ غ ي ت ة     ة ث   ا  ة   م س ود ة مة با  عاع ح ئال  و   
ة تطعر ة نشعبق كا   اه س ود ة مة با فإ  ة   م ة ةربى  رةبت    ت فا ر ي   ا ى سنةة ة   م سا و  وةطفت ا ى 
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ا ت   صبعع تتعةد فة     ةع م ة ة تعةد  ةس ك ة  حةث    من ك كثري وع ة م ئو مل تمتطل ة   م ة ةربى ة نظ
 حتنةن   ة يت ةارت ت   وة بةت ة   م ةا،فى.

 إذة رجان  إىل ساض ة نض ي  ة    ةة فإان  جن  ة نض ا ة        ة تعةةد ة      ك  ا ى ة مة با  ةاتربم   عر 
 ة  ،  رب ق حةا   ة نفا ة ت  ةة: 1927ة    ةة ون   عضةة ة  عتةس ا   ة االع ت 

 )حيةد ة ن اع  ة     ة االع ت فةا  سني ة   م ة متن ة(
فةا  سني ة   م ة متن ة ة  ةحرتة  ة مة با ة ع ةاةة فن  تضانع ةجلا ة ةآلتةة: ) 1949 و  عضةة وضةق كعرفع ا   

  االع ت ة    ةة(.مو  ح  ة نعةا  ةاو وةة  
)   ة مة با ق فن  تعصو   اضاع  ة ت  :  1928   و  ة  نةه و كس  يرب ةحملةد ق عضةة  س س   س ا 

 ة االع ت فةا  سني ة   م تاين ة وتنالم(.
  الثاني بحثالم

 مضمون مبدأ المساواة في السيادة
ة عةربا ق وةث م ونظاة ةاود ة تع ا حةث تضاع م    ياترب وب   ة م  ةا ق ة مة با وع ة ب بي ةخلامة ةهل وة

ةا،ري جماعاة وع ة عةب ذةت ة ص ة هب ة ة ع عا سشةو وب شف    سشةو غري وب شف ةاطالع  وع بيب جة ة ةث م ة يت  ك ت 
 ا ى ة م  ةا ق ةحلنعم )إذ تؤك  وع ج ي .... وع حنعم وتم  ية(.

ة االع ت ة عبية سني ةاود ا ى  و س ةحرتة  ة ب   ة  ، ينضو س  تمعية ق  ا ى )إمن ا1/2 ك ك تضانع ة  با 
 ةحلنعم سني ة شاعب(.

ة يت اصع ا ى    )تنع  ةهلةئة ا ى وب   ة م  ةا ق ة مة با سني مجةل  2/1 ةع ة  با ةجلعمف ق ة ع عا مو ة  با 
  اض ام (.

تأكة م  ا ى ةوتن ا ة   م اع ةوتاا م ة نعا    ة ت  ي  هب     تضانع إش رةت ا وة س  نظف   2/4كا     ة  با 
 والوة ةارة و    ة وتنالم ة مة وو آلية ب  ة    ا ى  جه آ،ف   يت ق  ون ص  ةاود ة تع ا.

ا ى  ف را حتنةق ة وتنفةر  ة فف مةة   شاعب ة ؤومة ا ى ةحرتة  ة تمعية ق ةحلنعم سني  55 تن   ع ة  با 
 ة شاعب  ة  يةع  هل  حق تنفيف وصريم .

ةخل صة سنظ   ة عص ية )إذ ة االع ت سني  اض ا م   ةهلةئة جيب    تنع  ا ى ةحرتة  وب    78 تضانع ة  با 
 با(.ة م  ةا ق ة مة 

 اطالع  وع م   ةاو اة  ونتن  م وب   ة م  ةا ق ة مة با ق ة ط بني ة ت  ةني:إ
  اعةا ة م  ةا ق ة مة با. المطلب األول:
 ة م  ةا ة نظفية  ا   ة م  ةا ة  ا ةة. المطلب الثاني:
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 أنواع المساواة في السيادة المطلب األول:
ا ا صعر ك    تةاو ساض    ة يت مو ورتةسطة فةا  سةن  ق ة يت اربزم  ق ة نن ط يتج ى وب   ة م  ةا ق ة مة با ق 

 ة ت  ةة:
 ة م  ةا  و   ة ن اع  الفرع األول:
 ة م  ةا ة عظة ةة الفرع الثاني:
 ةحلص اة ة نض ئةة.  الفرع الثالث:

 المساواة أمام القانون: الفرع األول
 اظف ة ن اع  ة     وتم  ية وع حةث ة تاتل س  مة با  مو س  ك وتم  ية ت ة  ة م  ةا  و   ة ن اع     ة   م ق

س حلنعم  ةخلضعا  ن س ول   ل ةاففةب ق ة ن اع  ة  ة، و حةث يتم  ى مؤ ا  و   ة ن اع  ة  ، يب   وع حةث ة تاتل 
 .(19)ة  تزةو ت

  ة   م وتم  ية ق ة تاتل س  مة با ق كو     ك فإ  ة فكز ة ن اعين      ة خيضل  ض سطني ة ض سط ةا م مع  
وظ مفم  حةث   جن  ق ة ةث م    ، رجه و  ي ة  ،اله م ة ة ةال ق إ     من ك واطة ت اا ةة  ةعاةة   ميةع 

 إن هل .
إ   ذة ك    يرتتب ا ى ة م  ةا ة ن اعاةة     ية ب  ة   ميةن      تفغد    جترب ب  ة ا ى فاو شوا    ة وتن ا انه 

 ذ ك يشةو ة تزةو  ب  ة  وارتف  سه ع اعا ق ا  م ة ة ضاع  يفتبط مبب   آ،ف  مع ا   ة ت ،و ق ة شؤ   ة  ة، ةة     م.
 ا ةه فإ  ة   م ختضل احة   ة ن اع  ة     ق ة تزةو هت   تن ة م  حلمع اةة  ةحرتة  حنعم ة مري.  ا س ة ب   

زةا ينشب سني ةاطفةهق س اتب ر    م   ة   م تتاتل سشخصةة ع اعاةة ك و ة  وتم  ية  حةنئ  حيةد ة   م ق ظو  جعب ا
   يب   ة  فم سني ة   م ة ةربى  ة   م ة صمفىق  سني ة   م ة منةة  ة   م ة  نريا.

  جيعز   يب   ذ ك وع ،الم جلعا ة   م إىل ة نض ا ة     حةث تتم  ى ة   م وع حةث ة فكز ة ن اعين حةث
ة  جعا   نض ا إ  سف   ةاطفةه  ك  ك ة  صو ق ة نزةا ة اف ا إ  س ت  م ةاطفةه سمض ة نظف اع اعاةة ة   م 

 ة تن زاة  م ة مع ة تجمة  ةحلنةنو   ا با ة ث اةة ة  نفا ةا ىل.
 المساواة الوظيفية: الفرع الثاني

جعبم  ق ة نظا ت ة    ةة ، صة ونظاة ةاود ة تع ا وع حةث س ود ة م  ةا ق ة مة با فإ  ة   م تتم  ى ق   
  تزة  هب ق  ان  ة عظ ئف ة عكعم هل  ة نة   هب  وع حةث ة ش ركة ق ة نظا ت  ة ش ركة ق ة تصعيع  إص ةر ة نفةرةت  ة

 ة ؤمتفةت...
طبن    شف ط ة عةربا ق ة نظ    ف    م تتاتل ا ى ع   ة م  ةا ق ة اضا   إىل ة نظا ت  ة امع ب ون  

 ةاو وو  ت ك ة نظاةق فاع حق ة   م ة رتشح  ن صب ق ة نظاة.
 وع سني ة م ئو ة يت تطفح  اع م ة ة مة م  مو ذةت ط سل فين عضةة ة  مة  حتفيف ة نصعص ة ن اعاةة  خمت ف 

  تا وو سشةو رمسوق حةث ق ة ب ةية ك اع ة  مة ة نفةرةت ة ص برا اع ة نظا ت حةث    ة ةث م يارته فنط سمتة  م ت 
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ة التةنةة مو  مة ة  س عو وةة ق ة ؤمتفةت ة    ةة حىت هن ية ة نف  ة ث وع اشفق مث ح ع ة  مة ة  فامةة ق س ةية ة نف  
  مة ة ف وةة  ة صةنةة ة اشفيع.  سا  ةحلفب ة ا  ةة ة ث اةة مت ة تا وو س   متني ة  فامةة  ة جن ةزية ة  ت     ة ع هل  ة

 ة وب اةة حةث ص ر ة ةث م هب   ة  م ت ةخلاس ة يت هل  عةاة ع اعاةة وتم  ية    ة ع ة  مة ة افسةة ق وط ل 
 .(20)ة ثا اةن ت

 إىل ج اب ة  مة يطفح وع عا آ،ف  مع عضةة ص ةرا ة   م ق ة تععةل  ة اضا   إىل ة ت  عة ت ة    ةة  ك  ك ق 
 عو وةني ق ةحل الت  ة ن وب ت ة فمسةة وع ،الم ة فةوةد ة ااعم هب  ة يت ق ةحلنةنة   تثري عض ي  متةةزية تفتةب ة  س

  ةوتة زةت  إمن  ختضل  تنظةد ب   وتا ره ا ةه حةث    من ك تفتةب ق ةامس ا  ةإلوض اةت.
نضو مبب برا حتفيف ة نمخ سا ب ة   م  تعزيا    وع سني ة طفم ة اتا ا ق م ة ةجمل م ة ااو سن ا ا ة تن  ب ة يت ت

 ا ة     تععةل  م   ة طفينة تن ة ية مت مجفةهن .
  و  ة طفينة ة اتا ا ةآل   مو تفتةب ةامس ا  ة تععةل حمب ةحلف ه ةاجب ية ة يت تم يف ع ا ا ة م  ةا ق ة مة با.

اافةه ة يت ك اع و ئ ا ة يت ك اع تتاةز سا   ة م  ةا  و  تفتةب ة باعثني ة  س عو وةني فن  ،ضاع جملاعاة وع ة
 ا  ةحلة    ة  عك ك اعة يف   ق  ا م د  هند  فضو وع غريمد ة يت ون  :

 تفتب ة   م ة  ةةة عبو غريم  ق ة ص ةرا  ك  ك ة ب س  وع  ج ة اظف ة   م ة ة ثع ةةةة. -1
      زيفق و ري فعم ة ا با ع ئد س ااا مق  ق ح  ة يفتب ة باعثع  ة  س عو وةني حمب برجة ة باعثق و ري -2

 ة تم  ، ينة  س رجة ةاع وةة.
 ع  ةوتع ث وجو ق ة   م ة ضة ة يفتب فةه ة باعثني حمب تعةريخ  صعهلدق حمب ة م اة  ة ةع   ة منة ة  ، 

 مبعجبه يتد ة تن   ق ة فةوةد ة فمسةة ق ة    ة ة ضة ة.
حةث     زةرا ةخل رجةة      ة ة اتا ا  1961وع ةت  عةة فةن    االع ت ة  س عو وةة  ا    10 با  م ة و   رب ق ة 

   ي       ية  زةرا  ،فى    ختطف سةو تاةني   صعم  و ري  ةات  ا ة     ا، اضع ق ة باثة.
 مي   رةم ة اتا ب    صعرا وع م   ح  ة تفتةب ة باعثني ق فنفهت  ة ث اةة ) يتع ب تفتةب تن 12 ع  تن   ع ة  با 

 ةا رةم ست ريخ  و اة  صعم رئةس ة باثة(.
  ة  يع مد: 14ا ى    ة رتتةب ة ا     باث ت  ةرب ق ة  با 

 وفتبة ة م فةا  ون  يب ة ب س  وع برجة ع ص  روع   ك  ك رؤو ا ة باث ت ة  يع مد ق برجة وم  ية هلؤ ا.  -1
  يب ة ب س  وع برجة ا ئب ع ص  روع .ة باعثع   ة عزرةا  ون  -2
 وفتبة ة ن ئاني س ااا م. -3

  جت ر ةإلش را إىل    ع ا ا ة م  ةا و ئ ا سني رؤو ا ة باث ت إ  و  تا ق س  ص ةرا  ة فةوةد.
  و  ة  با ة م بوة اشف فن   بطع تفتةب رؤو ا ة باث ت ق كو رتبة حبمب ة ت ريخ  ة م اة ة يت يتد فة   تع ةة

 ة    .
  و  فةا  يتا ق س  تصعيع فإاه تطبةن   ب   ة م  ةا ق ة مة با فإ  كو ة   م:
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 متثو ق كو ة نظا ت  ق كو ةاج زا ا ى ع   ة م  ةا و  مل يةع من ك و ال ع اعين. -1
 متتل كو ة   م سصعت  ةح . -2
 وع حق ة   م ة رتشح  ن صب ق ة نظاة. -3
 ات.حق ة    ة ق ة امع ب وىت ش  -4
 ة تم  ، ق ة اضعية وع حةث ة شرتةك ت  ة م ن ت ة   ةة  غريم . -5

 و ا  ك اع ععا ة    ة ةعتص بي  فإ  تا وو وا و ة  ةح ا حةث تتم  ى مجةل ةاصعةت وع حةث ة نةاة ة ن اعاةة 
ة يت    ةرتضت    صبعع و زوة سني مجةل ة   م.  يرتتب ا ى ذ ك    عفةرةت ة نظاة    ة ؤمتفةت تصبح و زوة سإرةبا ة   م 

 هل .
 عبو ذ ك فإ  ة   م س ود ة مة با هل     تصعت إجي س  )ااد(    و ب  ) (    متتنل اع ة تصعيع. مث    ة تصعيع 
إذة ك   ياتا  ع ا ا ةاغ بةة ق ةخت ذ ة نفةر فإاه يصبح و زو       ة إ  إذة ك اع ة نظاة   ت ز  ة   م ق ح  ة رفض 

 فةرةت.ة ن
 ع  ك اع اصبة ةاود تاتا  ا ى ع ا ا ةإلمج ا ق ة تصعيع ا ى ة نفرةت ة ص برا اع ةجلااةة  ةجمل س  مع و   

 ك   وبب  ق فشو م   ةا،ريا.
  ن   اطةع ت مريةت   ع  وع ة تصعيع س إلمج ا ون   ة كت  ا سإمج ا ةحلضعر فنطق كا     من ك ت مري آ،ف 

 . (21)اتناة حتمب كأهن  غ ئبة    يات  سصعهت   ةع م   ةجل عب فش عو  ب     ة    ة ة 
 و  ةجلااةة ة ا وة  ألود ة تع ا فإ  تتخ  عفةرةهت  س اغ بةة ة ا بية  ألاض ا ةحل  فيع ة شرتكني ق ة تصعيعق  و  

ح  ة ةاتخ ب ةااض ا غري ة  ةئاني  ة م ئو غري ة ا بية ة يت تاترب ذةت  نةة كع  ة عبعم  اض ا ج ب ق اضعية ةهلةئة   
 ق ة تصعيع. 2/3ق جم س ةاوع فإهن  تمف، ا ة   ع ا ا 

 اض ا وع سني  9وع ة ةث م فإاه يتخ  عفةرةته    يص رم  مبعةفنة  37 و  و  ،ص جم س ةاوع فإاه  فن   نص ة  با 
 9و  تا ق س  م ئو ةإلجفةئةة فن  ةكت ى ة نص ستط ب ق ا ى    يةع  وع سةن د ة   م ة  ةئاة ة اضعية ق ةجمل سق  و  15

  صعةت سمض ة نظف اع اعاةة ة   م.
    ك فإ  من ك متةةز سني ة م ئو ة ع عاةة ة يت فة   اعا وع ة ش ا  وع ة م ئو ةإلجفةئةة ة يت فة   اعا وع 

 ة تم مو.
ة تصعيع ةوتن بة   اب بي ة  مينفةطةة ق تمةري م      غ بةة وعةثةق  نظا ت ة    ةة حتةا   ةآل  ع ا ا ةاغ بةة ق

 ة نظا ت ة يت تاترب   فو ب  ةة ق ةخت ذ ة نفةرةت ساة ة اع صفةا ة ص حل  ة ن عذ.
 الفرع الثالث: الحصانة القضائية

 ةاصو    ة    ة   ختضل  نض ا ة    ة ة ضة ة إ  ةوتثن ا وع ،الم ةحل  ت ة ت  ةة:
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نبعم ة صفيح س خلضعا   نض ا ة عطين كع  ة ة وتثا رةت ةاجنبةة ة يت ك اع ختضل ق وفح ة ة ارتةه س   -1
ة متةن ت  ة مباةن ت  س ةية ة ثا اةن ت   نض ا ة عطين     فإ  مل ينص    يتد ة  جعا   نض ا ة     

 ةوتن بة   عا ية ة  س عو وةة.
    ة ة ضة ة فإ  ة ن زا ت ةخل صة ست ك ة ان رةت تففل  و   ق ح  ة ةوتالك ب  ة  ان ر    ان رةت ق إع ةد ة -2

 عض ا ة    ة ة ضة ة.
   ةااا م ة تج رية ة يت تنع  هب  ة    ة ق إع ةد ة    ة ة ضة ة ختضل  نض ا م   ةا،ريا  ةع م   ةا جه  -3

مةئ ت ب  ةة   االعة هل  ة ثالثة  غ ب   مت مجفةاه ا   غ ب ة   م ب  ع ة تعةةد ة  ،  صبح يطفح  و   
 س  نض ا ة عطين وثو ت  يو ة نعةا  ةجلن ئةةق ة بع رق ة بةئة ععةا  ة  و تري...

 ةحلص اة ت ة  ا   ةخلضعا   ن اع  ة عطين و  بة     من ك و    م وة تؤب،     ة ة باعث ة يت تنصفه آث رم  إ ة   
ع  بةا و  وه ا ى ة عجه ة ط عب  إ  تتافا  ه وىت ك    بةا   ا       ك ينبمو ا ى ة    ة ة ضة ة    متةع ة باعث و

  ثن ا تأبية ة عظة ة    مبن وبت   وع ك اع  زوة   عظة ة.
 م   ةحلص اة تنصفه إىل  اض ا ة باثة  حىت     ك اعة وع جنمةة ة    ة ة ضة ة  ة نفةت  ة عو ئو ةخل صة س  ننو 

 ه إىل ةإلا  ا وع ة فوع  ةجلافكةة.فضال اع ة وتة زةت ة يت تنصف 
 ا ةه فإ  ة باعث ة  س عو وو يتاتل س حلص اة ة شخصةة  ةحلص اة ة نض ئةة ق ج اب   ة  ين  ةإلبةر،  ةجلن ئو فإ  
 ،و ة باعث ستشفيل ة    ة ة ضة ة ميةع      ة ة ضة ة ةاتب ر  شخص غري وفغعسة ة  ، يفحو ق  عفب ةآلج مق     ك 

ةع   كاة ة باعث ة  س عو وو اع كو ةافا م ة ص برا انه وىت ك اع  ثن ا ة عظة ة إ  إذة اونطع انه ب  ته   مي
ةحلص اة  ينصفه ا س ةحلو ق ح  ة ةات  ا و    ة باعث ة  ، ميةع رفل با  ى     اع كو ةافا م ة يت ةعرتف  ق  من  

 فم  ا ى ة تأجةو وع ة ن حةة ة زونةة.ةحلص اة و ااة  ت ساته عض ئة  ة يت ينتصف  ث
  المساواة النظرية وعدم المساواة الفعلية: المطلب الثاني

  ية و    تؤك  ة عةثةق ة    ةة ا ى وب   ة م  ةا  ق ة مة با وثو و   ك ته ا ةه ة   م ق  ثةنة حنعم   ةجب ت 
ةحلق ة مة ب،  ة ث سع ق ة،تة ر اظ و   ة عتص ب،  ة   م ة عتص بية حةث اصع ة  با ةا ىل ا ى  اه ) ةو ب  ة

 ة مة وو  ة جتا او  ة ثن ق مب  يت ق ول إبةرا شاب   ب   ت ،و  ، إكفة     هت ي  ، رجو ق  ، شةو وع 
 ةاشة م(.

ةةة  وتخ ة   و  ة  با ة ث اةة فن   رب فة  : )مت رس كو ب  ة  وعه مت رس وة بهت  ة  ةئاة ة ة و ة مب  ق ذ ك ة  
  ة تصفه ا ى كو ثف ةهت   وعةربم  ة طبةاةة  اش ط هت  ة عتص بية(.

كا  تضاع ة نفةر ة ص بر اع ةجلااةة ة ا وة ةخل ص مبةث م حنعم   ةجب ت ة   م ة عتص بية سأ  ة    ة ت فا 
نمة ت  اتبني وع ،الم م ة    تنظةا    الوتثا رةت ةاجنبةة  ت فا ة فع سة ا ة    ك  ك ا ى ة شفك ت ة تا با ةجل

 من ك ا ا حن ئق و ئ ا ق االع ت ة   م  مو:
 ة   م وتم  ية ع اعا . -1
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 .ت تز  كو ب  ة س حرتة  شخصةة ة   م ةا،فى -2
 .وع حق ة    ة ة،تة ر اظ و   ة تا ب ةجلعةاب -3
 ت تز  كو ة   م س حرتة  ة وتنالم ة مة وو  ة عح ا ةإلع ةاةة  ةو ب  ة. -4
 .   تؤب، ة تزةو هت  حبمع اةة ا ى ة   م -5
 .تتاتل كو ة   م سةو ةحلنعم ة رتتبة ا ى حق ة مة با -6

 ع  تبني    م   ة م ئو اظفية يمعب إىل ج اب    ةعل اا و يؤثف ا ى وب   ة م  ةا ق ة مة با  م ة و  اتن   ه ق 
 ة  فاني ة ت  ةني:

 ة م  ةا ة مة وةة. الفرع األول:
 رةت ا   ة م  ةا.ورب  الفرع الثاني:
 المساواة السياسية: الفرع األول

يثبع ة عةعل    من ك ا   وم  ةا سني ة   م وع ة ن حةة ة مة وةة حةث    من ك جماعاة وع ة اعةوو وثو ةتم ا 
ة  ة امةفية ةإلع ةدق   جعب ة ثف ةتق ة ععل ةجلمفةق  ة ورتةتةجوق ة متعى ة ثن قق ة وتنفةر ة مة ووق ة نعا ة عتص بي

  ة مة وةة     مق برجة ة تن    ة ناعق ة فكز ة ن اعين      ة ق ة ا مل.
ق عضةة و ةرس ةاع ة ت ة يت   عع فةه  1935 م  و  مت تأكة   ق حةد  ةاة ة ا م ة    ةة ة  ةئاة ا   

 ة  فم سني ة م  ةا ق ة عةعل  ة م  ةا ق ة ن اع .
ان و  ك اع ةوب اة   ة ربتم م ة    ت   ة ةبريت    ةاكثف ا عذة ق ة ا مل  وع عبو  1492 ا س ة ا وو  ثري ا   

 ت ة تع ا  ة حت ب ة معفة يت...ذ ك ة ةعا  ق ر و ق ة    ة ةإلوالوةةق  وع سا  ففام   سفيط اة ق مث ة ع ي 
ةز  ة نعى  ة ن عذ  تعةز  ة فاب مبن وبة  اتةجة هل ة ة ا وو مت إعفةر وب   م   ق ة االع ت ةا ر سةة  مع وب   تع 

ةحلفب ة ب ربا ة يت  ح ثع صفةا  إي يع عجة   وة وة   امةفي  ق ة ا مل ك ب يافه ق ظ    حفس  ا  ةة ث  ثة ةثف ح بثة 
 .1961، ةج ةخلن زيف 

 ت ، ع ة ع ي ت  ق1968 تشةةعو عف كة   1956 ةثف م   ةحلفب ة ب ربا ت ،و ة حت ب ة معفة يت ق ةجملف ونة 
 ق ظو ة صفةا سني ة    تني ةثف ةحلفب  2003 ة افةم  1979 و   ب وةنمع  ةفم امت    1967ة تع ا ق فةتمن   

ة ب ربا  ثف ا ى ج م ت جم س ةاوع وع ،الم ةوتخ ة  حق ة  ةتع سشةو شو ااو جم س ةاوع مم  جاو ة   م ت جأ 
 ق ةجلااةة ة صمفى(.1946ة م د إىل ةجلااةة ة ا وة )ة حت ب وع ةجو 

 ةع ةوتنالم ا ب كبري وع ة   م ة ن وةة  وةطفهت  ا ى ةجلااةة  بى إىل ةت  م ة   م ة ةربى إىل ة فجعا إىل جم س 
ةاوع مث    ة   م ة ن وةة ةاضاع إىل ةاود ة تع ا  وال ق إثب ت  جعبم  كنعا ب  ةة ق إط ر ا   ة حنة ز ة يت و ر 

 ةث م ب      تةع  وبب  ق  جعب .ا ة   ة 
 ع  جنعع ة   م ة ن وةة ق إط ر ةجلااةة ة ا وة ق ةوتع ةث  ج زا ون   سفا وج ةاود ة تع ا ةإلمن ئو  سفا وج 
ةاود ة تع ا   تج را  ة تناةة  ونظاة ة تناةة ة صن اةة )ة يت  صبعع  ك  ة وتخصصة(  ع  تفتب ا ى وب   ة مة با ا   
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ة عتص ب، وع ،الم ةإلكفة  ة مة وو  ة عتص ب،  ة ا م ةت غري ة تة فئة وع ة عةعاةة س  نظف  اعةوو كثريا ون    ة تة فؤ
ة ن را ة ت    ةة هل   ة   م ة يت تاترب غري وتم  ية ون   و  ش  ته و     ت ع اع  ة بع ر سني ة عف يع ة معفة يت 

 تا نة س   ض ا ةخل رجو. ةاوفيةوق  و     ت و  ع  ة ت  عة ت ة 
ن    اا م ةت رفضع ة ارتةه س  ا م ةت غري ة تة فئة  ةإلكفة  ةحةث    ة   م ة ةربى مبن وبة ةاان ب وؤمتف فة

ة   م ة ةربى ة تزوع  قمت ة كت  ا سإص ةر إاال  و عق ، ص س إلكفة  ة مة وو  ة عتص ب،   قة مة وو  ة عتص ب،
و كام ا ةت     م ة ن وةةق  ةع م ة مل حيصو إ  ق جزا يمري ونهق  رفضع ة   م وع ب،    ة نعو %1ستخصةص 

 ة شرتةكةة ة م ا ا س اعى  هن  غري ومؤ  ة اع خت ف م   ة   م  ا ةه فإ  ة   م ة متاافا مو ة يت تمأم اع م ة.
ط س   ةح ة حيةد ة م  ةا ق  ة مة با كا  ع  ع اعين   يثري إشة   حةث    كو ة   م وتم  ية اظفي ق جت  ،

ة مة با.  ةع ة عةعل يش   ،اله ذ ك حةث    ساض ة   م  ةمع هل  ة ن را ا ى مم روة ة مة با فا ة ق وع حةث 
ع رهت  ا ى مح ية ح  بم   إع ةا    مح ية را ي م  ق ةخل رج  إشب ا ح ج هتدق   ع رهت  ا ى ة وتج سة  تط ب ت را ي م ق 

 .(22)رب ة ا  ة   ة تص ،  ةو ة ضمعط ة    ةةق  ةمع ق تباةة ةعتص بية  و  ةة  تةنع عجةة  ية ب  ة  غري ع برا ا ى
 اتةجة    عا ة عجعبا سني ة   م ق جم  ت كثريا مو ة يت تةع  وبب  ق ا   ة م  ةا: )ياترب ا   ة م  ةا ق برجة 

 ن اعاةة سني ة   مق فا   ة م  ةا ق برجة ة تطعر ة عتص ب،   تشةو ة تطعر ة عتص ب،  وفة  ةعا    االعة  ه س  م  ةا ة
س  نمبة هلؤ ا ة  ن  ا إ  انصفة ج ي  وع ان صف ظ مفا ع مية مو ا   ة م  ةا ة  ا ةةق ة يت  ج ت ون  ة ن   سني ة   م 

 .(23)ة ةبريا  ة   م ة صمريا  ة   م ة نعية  ة   م ة ضاة ة(
  ة م  ةا   ميةع حتنةن   إ  ق ح  ة تط سق     ا ة   مق  و  إذة ك   ة فكز ة ن اعين     م  ة متخ ص وع م ة  

وتب ين   خمت    ، صة وع ة ن حةة ة عتص بية فال  و   تة د اع ة م  ةا ق ة مة باق  س  ك فإ  ة االع ت سني ة   م 
 ة ت    ةة. ة تن وة  ة   م ة تخ  ة خمت ة ةاطالع  وع ع را ة    ة

 ع   ك  فعشةه    ة م  ةا ة ن اعاةة   تثري إشة   وع ة ن حةة ة نظفية   ةع وع حةث ة عةعل فإهن   ع ج  تطبةن  إ  
 ق ظو اظ    ةح  ينتاو إىل حض رةت  ةح ا.

 ة عةجب ت(  و  ك مع فريى سأ  ة   م وتم  ية  اع ةإلط ر ة  ، ح بم  هل  ة ن اع  ة     )ة تم  ، ق ةحلنعم 
 غري    من ك ح  ت   تتم  ى فة   ة   م حبةد وفكزم   وععا   ةجلمفةق كأ  تةع  ة    ة غري و ح ةة.

 خي  ف م ة ة طفح جعرج وو ة  ، يفى    ة م  ةا تنتصف ا ى ة ن اع   ة نض اق  ا ةه فإ  ة م  ةا ة عةعاةة   
  جعب هل .

 ا بيني ) غنة اق فنفةاق  صع ب ا عذق اعاةة ة نصب ة ط عب شم ه( ذ ك     م   ة صعرا ميةع تشبة    س اففةب ة
 من ك وم  ةا ا وة  وم  ةا ، صة مت و تط ب وؤمالت  شف ط واةنة.

 ةإلشة  ةة ة ةبريا ة يت يطفح   م ة ة ع عا تةاع ق ةعرتةح  صة غة ععةا  ة ن اع   إص ةر ة نفةرةت  ة تعصة ت 
 ة ةربى. ة يت تتعةد فة   ة   م
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 مبررات عدم المساواة: الفرع الثاني
إ  ةهلةانة  ة نعا إذة ك اع تنط ق وع جمفب ح ث وة وو فإهن  تا  س ةت ة ععع ع اعاةة وىت مت عبعهل  ، صة إذة 

 وضى ا ى تطبةن   فرتا زونةة  ةوتنف ة تا وو  فن   وىت مل ت ق ةحتج ج    رب فاو وة وو.
 وع ة نظ   38م  ةا ظ مفا  ةعاةة  م ة مع وبب  جعب ة اب را ة ت  ةة:  اع ة  با يفى ة  نةه سة ةه    ا   ة 
وب بي ة ن اع  ة ا وة ة يت  عفهت  ةاود ة تا اة( م ة  ةعل ع ئد يمتن  إىل    ةجملتال -جةاو وو حملةاة ة ا م ة    ةة )

طفح    ة   م غري وتم  ية فةا  سةن    م ة  ة ح ق ة تن   جمتال وتا يع  ة بنةة شاعب وتخ  ة  ة  ، تفتب ا ى م ة ة 
 .(24)وم ن ت ة   م ة   ةة ة  ، ح ب جماعاة وع ةاصن هق  س  ك جا ع ة   م وع ا م   حةعوة فا ةة ا  ةة

 ع   ك  ة  نةه ةاوفيةو ش رم سفة      ة   م غري وتم  ية اتةجة  ا ا اعةوو ون   ة تأثري ةا،العو  ة ثن ق 
 ب، ة  ، يعص ن  حتا  إلعفةر ا   ة م  ةاق حىت وع حةث ت مري ة نعةا  ة ن اعاةة.  ع  تعصو ك مع    ة م  ةا غري  ة 

وعجعب  ة  ك اع تشةو وظ فة  ب ةية ع اعاةة   ةن    ةمع  و و    عق    تن ض ب ةال ا ى    تاترب وم  ةا 
 .(25)ع اعاةة

ا  ةس هل  و  عم ذ ك    ة م  ةا ة  اةة  ة مة وةة ق إط ر ة    ة ة عةح ا  يفى ففةاك سفيمت ك  وعريو    ة م  ة
ع برا    تضان  ق  ةع ا ى ة متعى ة     ف   ةفا ومتعة ة  ا ا  وب ب ون   ا    جعب ع اع  وعح ق ة،تالف ت 

كو م   ة اطة ت  غريم  جتاو وب     ة ثن ف تق برجة ة ناعق ة ا بةت ة مة وةةق ةإلات جق ة ع اةة ةجلمفةفةة  ةإلورتةتةجةةق
 . (26)ة م  ةا سني ة   م ع ئد ا ى  و س  ،العو

فةنعم    ة ط  بة س  م  ةا ة ط نة ق ةحلنعم تمتتبل ة م  ةا ة ط نة ق ةااب ا  م    LEFUR و  ةاوت ذ  عفعر 
 ةاوع ة    ةني  ا ةه فإ  من ك ةوتع  ة   اط  بة ةحلنةنة تتن ىف ول  ةعل ةجملتال ة     ، صة ت ك ة تا نة حب ظ ة م د 

 .(27)س  م  ةا سني ة   م
 و  ة  نةه جة م فن   ك  ا ى    ة م  ةا تتاتل سنةاة هت ميةة  مو غري ع س ة   تعنةق إ  ق ظو  جعب ونظاة ب  ةة 

   جم م   ةال  اع ة م  ةا.تنع  ا ى ا   ة تاةةز ة يت حتاو ة   م ة صمفىق  ق ظو غة ب م ة ة فرتةا فإاه 
وع ة ةث م فإ  ة   م ة  ةئاة ة اضعية تتاتل مبا روة حق ة  ةتع ة  ، ياترب  جزا وع ة  نه  27 طبن    ا با 

وتا ر   ول وب   ة م  ةا ق ة مة با حةث ينعم  عيس ك ف ر، سأ  ة ارتةه حبق ة  ةتع     م ة ةربى فةه إم ةر  تا  ا ى 
،فى  م ة يشةو ،فع   ب   ة م  ةا ق ة مة باق    ك يفى    ة باض وب   ة م  ةا سني ة   م ق ة مة با حنعم ة   م ةا

مع اميب  ةعاه يتن وب ول   اةة   ياترب ةوتة زةق سو  ج   تعنةق غ ي ت وة وةة  ةعتص بية  ةع  ة   م ة ةربى مت ك 
ا ى كو و  يتن ىف   حة   ة ةث م سةنا  ة   م ة تخ  ة  ةمع ع برا  ة  م  ة ا ةت  ةاو عة  غريم  وع ة عو ئو   نض ا

حىت ا ى حو وش ك   ق  ة   غ ب ة نزةا ت ع ئاة سني م   ة   م م ة ة تصعر مع ا مه ةخل ص س اشخ ص وع ،الم 
 فةفا ة ،رتةا ة نة .

 ب ةحلفب ة ا  ةة ة ث اةة  س  ك  انع مث    من ك حنةنة ع ئاة و  بم     ة   م ة ةربى مو ة يت ك اع وبب  ق إمخ
  ن م   وة اة م وة ق ة ةث م وع ،الم جمزةا ا م   ست ك ة ع اةة ة ن اعاةة.
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 :خاتمة
سا و   سفزا  جلعةاب ة تا با   ام  ةا ق ة مة با  م   ة م  ةا ة  ا ةة انت و إىل ة نعم سأاه وع ة ن حةة ة نظفية فإ  

   إا اظفي   وطبق ق  غ بةة  حة   ة ةث م   ةع إىل ج اب م ة تعج   حة   تاةس ا   ة م  ةا   وب   ة م  ةا ق ة مة ب
ك   ةاطفةه ة يت و نع ق  جعبم  سفرهت ق  ةع م ة ة تربيف يا  ق اظف ة ةثرييع غري وربر ول ةارتةفن  سأ  من ك  ةعل 

ق ةخت ذ ة نفةرةت ، صة ت ك ة يت ختص ة م د  ةاوع ق ة  ، يربر  ثن رةجل ة فكز ة ن اعين      ة ة عتص ب،  ة جتا او  ة
ة    ةني حةث    ة   م ة ةربى هل  ومؤ  ةة كبريا ق م ة ة شأ  وع حةث ة  اد ة     وع ة نعةت ة ت ساة هل  ة يت تع ل 

ع را ةففينة ق  ة  ك   جزا وع م    حتع  وفا جم س ةاوع ة يت و نع ق ةوتتب ب ةاوع ق  ع  ةد كثريا ق ة ا مل ، صة ق
 ة نزةا ت تم يه ة   م ة ةربى  تفا   ق ساض ةاحة  .

مث    ةوتت ب ةاوع  ة م د خيضل ق ح  ت وتا با وة يةو خمت  ةق  ب   رع سة وع جم س ةاوعق   حة ا  ب   
 ت عيض ونه.

  ةة ة يت   تتعةفف فة   شف ط ة شفاةة فضال  م ة يبني    ساض ة   م تات ، ا ى وة بةت ب م س ود ة شفاةة ة  
 اع ة ضمعط ة    ةة ة يت تتافا هل  كثري وع ة   م ة ن وةة اتةجة تافا وص حل ة   م ة ةربى   خطف حمب اظفم .

 و ا  ك   ة ع ل فإ  ة نظا ت ةهل وة ق ة ا مل صن  م ة نن  ة      ة بنك ة      ونظاة ة تج را ة ا  ةة مت رس 
 و ت   معط ا ى ة   م ة ن وةة ، وة  ص حل ة   م ة ةربى ة يت ةخت ت وع م   ة نظا ت وة وةة هل    نةو وع وة

ة   م ة ن وةة حةث  صبعع ة مة با و فغة وع كو  تعى س ود ة اع ة  وة وة ة  يع  ة يت  ثن ع ك مع ة   م ة ن وةة 
اةة يض ه إ ة   ة شفك ت ة تا با ةجلنمةة ة يت  صبعع تتعةد ق فضال اع ة با  ة ثن ق ة  ، ا م حنه ق إعفةر ة تب

 عفةرةت ة   م ة مة وةة.
 إذة و   ربا     امري م ة ة عةعل فإان  اصط   س    م ة ةربى ة يت ، نع م ة ة عةعل  تفي      ي     ا س ة ا وو 

 و وظ مفم  تمةطف ا ى ة ا مل.يربز ق تمةري  تا يو  حة   وةث م ونظاة ةاود ة تع اق ا  ة نعا سة
 التهمـــــــــــــيش:

                                                 
ق ةجلزا 2016-2015  ا   ة  رةوو  ن صفق ةاحة   ة ا وة ق ة ن اع  ة  وتعر،ق بر س   نةع ا ى ط بة ة منة ةا ىل  ةم اس ق ةحلنعمة عغزة ة  ا  س (1)
 .102ا مق ص ة
 .96ق ص 2007ون ر ة ش  ،ق ة نظفية ة ا وة   ن اع  ة  وتعر،ق بةر  رب ة رباةة   نشف  ة تعزيلق اا    (2)
 .52ص ق 2016-2015ق 1نعمق ج واة ةجلزةئفا م رةش ،ق ة مة با ة عطنةة ق ظو ة اع ةق ةطف حة بكتعرة ق ك ةة ةحلك (3)
 .8ق ص 2008-2007شفي و و ةا  ق ة مة با ق     ة ق ظو ة ن اع   ة شفياة ة والوةةق  طف حة بكتعرة  ب  ةق ك ةة ةحلنعمق ج واة ةجلزةئفق  (4)

(5) G. BURDEAU, Traité de science politique, 2e  ed LDGJ, Paris 1967, P 198-199.  
(6) IBID, P 198.  

 .56كا م رةش ،ق ة فجل ة م سقق ص ( 7)
 .56ة فجل ا مهق ص  كا م رةش ،ق (8)
 .56ة فجل ا مهق ص  (9)
 .84كا م رةش ،ق ة فجل ة م سقق ص  (10)



 

 

152017  26 

 

                                                                                                                                                                       
 .84ة فجل ا مهق ص  (11)
  .84ة فجل ا مهق ص  (12)
 .86ة فجل ا مهق ص  (13)
 سعسرتا ا وق ة م  ةا ق ة مة با سني ة   م  ا   ة تة فؤ ة عتص ب،ق حبث  نةو ش  با ة  جمتري ق ة ن اع  ة      (14)

 .74ق ص 1983 ة االع ت ة    ةةق ك ةة ةحلنعمق      
(15 )  RAOUL PADIRAC, L’égalité des états et l’organisation international, LDGJ 1953, P 78. 
(16 )  E. BOGAERT, Considération sur la théorie de l’égalité des états, RGDIP 1965, P 86. 

 .86كا م رةش ،ق ة فجل ة م سقق ص ( 17)
 .87ة فجل ا مهق ص  (18)
  .234ق ص 1975ق ص بم  سعمةفق ة ن اع  ة     ة ا  ق ة طباة ةحل ب، اشف ونشأا ة ا ره ة وةن رية (19)
 .92سعسرتاق ة فجل ة م سقق ص  (20)

  .314ق ص 1982 ا  ط اع ة منةاوق ة عوةط ق ع اع  ة مال ق ونشأا ة ا ره ةإلوةن ريةق ( 21)
(22) M. Virally, Cours général du droit international, RCADI 1983 T 183, P 76. 

  .114رةش ، كا مق ة فجل ة م سقق ص  (23)
(24) A. PELLET, Recherche sur les droit fondamentaux sur RAVIL PADIRAC, P 80. 
(25) H. Kelson, Théorie général du D.I, RCADI 1932, T 1, P 9. 
(26) R. PADIRAC, op.cit, P 82. 
(27) LEFUR, Règle  général de droit de la paix, RCADI 1935, T1, P 233. 
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" دراسة حتليلية للتحديات البيئية املعاصرة" املسؤولية األخالقية لإلدارة املعاصرة  

 

                                ******* 

 :ملخص
ث أصبحت اإلدارة اليوم خاصة بعد أن تفرض التحوالت الفكرية اإلدارية املعاصرة عدة حتديات تنظيمية، حي

مواكبة التغري احلاصل يف اجملتمع، فهي عبارة عن كائن حي يتعلم وينمو ويتطور،  منها ااملعلومات مطلوبسيطرت تكنولوجيا 
ق مع متطلبات وبذلك فقد انتقل الفكر اإلداري من مفهوم اإلدارة التقليدية املنغلقة إىل مفهوم اإلدارة املرنة املفتوحة اليت تتواف

البيئة اخلارجية )السوق(، ويف هذه األثناء ظهرت احلاجة إىل العالقات العامة بشكل عام واملسؤوليات األخالقية بشكل 
 خاص، وذلك انطالقا من احلاجة للتدريب األخالقي وتفعيل مواثيق الشرف املهنية.

 .ملهنية، العالقات العامةاألخالقي، مواثيق الشرف ا، التدريب األخالق :المفتاحيةكلمات ال
 

Résumé:  
      intellectual managerial Transformations impose several organizational 
challenges, in terms of management today, particularly after the control of 
information technology is required to keep pace with the change in the 
community, it is a living creature learns, grows and develops, so the 
management thought has moved from the concept of the closed traditional 
management to the concept of open flexible management that are compatible 
with the requirements of the outside environment (market), in meantime the 
need for public relations in general and ethical responsibilities in particular 
have emerged out of the need for ethical training and activation of professional 
charters of honor. 

Keywords: ethics, ethical training, professional charters of honor, public 
relations. 
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 مقدمة
لقد باتت املسألة األخالقية أكثر من ضرورة يف واقعنا املعاصر، وذلك بالنظر إىل التحديات اليت فرضتها البيئة 

اإلداري، لقد أصبح املدير التنظيمية والفكرية لإلدارة املعاصرة فالضوابط املنهجية واملادية مل تعد كافية لوحدها لتقومي السلوك 
 احي اكائناإلداري الكفء اليوم ُيصنع وال يٌولد وذلك من خالل التدريب والتعلم والتنمية الذاتية، كما أضحت املنظمة اليوم  

يتعلم وينمو ويتطور ويتفاعل مع البيئة احمليطة خاصة بعد ظهور عدة نظريات وتوجهات: اإلدارة اإللكرتونية، إدارة اجلودة 
شاملة، متثيل املنظمة أمام البيئة، املسؤولية االجتماعية للمنظمات، اإلدارة باألهداف، اإلدارة بالنتائج، إدارة التغري ال

اإلسرتاتيجي، منوذج األداء العايل...وغريها من املفاهيم اليت تركز على إدارة التغيري وأن املنظمة هي املسؤولة عن إدارة الواقع 
اقع، وهنا ظهرت احلاجة إىل االهتمام باملورد البشري باعتباره مصدر كل تطوير وجتلت تبعا لذلك تلك وليست إدارة ألمر الو 

الصعوبات النفسية واالجتماعية والثقافية املرتبطة باستخدام املوارد البشرية لإلمكانات املادية واملعنوية للتنظيم، ويتعلق األمر 
تنظيمية، التعليم...وغريها من املسائل املرتبطة بتحقيق الرضا الوظيفي، االنتماء باستخدام تكنولوجيا املعلومات، الثقافة ال

 والوالء الوظيفي، وااللتزام الوظيفي.
هذه الصعوبات تأيت املسؤولية األخالقية كقيمة تنظيمية غائبة حتتاج إليها املنظمات اإلدارية خاصة  جتاوزمن أجل 

عية إىل املالمح املعرفية، جمتمعات سيطرت عليها آليات السوق وتكنولوجيا املعلومات بعد انتقال اجملتمعات من املالمح الصنا
وثورة يف اهلندسة الوراثية يف اإلنسان واحليوان والنبات، نتيجة هلذا الواقع فقد أصبحت املسؤولية األخالقية خاصة يف بيئتنا 

تنظيمية وحتقيق الفاعلية على مستوى البيئة اإلدارية. وهنا العربية من بني أهم احلاجيات األساسية لتجاوز هذه التحديات ال
  .ما هي مبررات الحاجة إلى المسؤولية األخالقية في ظل التحوالت الجديدة للفكر اإلداري؟نطرح اإلشكالية اآلتية: 

 لإلجابة عن هذا السؤال نتبع النقاط اآلتية:
 مفهوم املسؤولية األخالقية وأمهيتها التنظيمية. -
 ت العامة للفكر اإلداري اجلديد.السما -
 األخالقيات املهنية والتطوير اإلداري.  -

 :النشأة، المفهوم العلمي، االلتزام والجزاءالمسؤولية األخالقية ، -أوال
أهم اجملاالت املعرفية اليت تستلزم قدرا كبريا من الدراسة املنهجية واخلربة  أحدلقد أصبحت األخالقيات اإلدارية 

أجل ضمان أسس سليمة للتعامل مع املشكالت والتحديات احلالية، ويدخل يف هذا اإلطار االهتمام بالثقافة املنظمة من 
  التنظيمية اليت جيب أن تُبىن هي األخرى على عالقات وطيدة بني اإلدارة وبيئتها الداخلية.

 :نشأة المسؤولية األخالقية -1
من الشعوب اليت كانت تعمر األرض، فقد ُعرف عن قدماء لقد ُوجد البحث األخالقي منذ القدم عند الكثري 

املصريني االهتمام بالسلوك املنظم وأمهية العدالة وحماكمة املوتى، كما عرف عند قدماء اهلند والديانتني الربمهية والبوذية الكثري 
القدمية كانت أسبق الشعوب إىل من الوصايا اليت تُعىن بتقوية الروابط االجتماعية واإلخاء العام، لكن الشعوب الصينية 

، كما أن التفكر الفلسفي على مستوى املذاهب مل يُعرف ألمة قبل (1)استلهام فلسفة األخالق والبحث فيها نظريا وعمليا
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تضمنته أفكار سقراط وأفالطون حول العدالة  ما ، وهذا(2)اليونان فهي أول مدرسة أخالقية فلسفية منظمة عرفتها اإلنسانية
قامة منطلقات ملعاجلة قضايا الواقع، كما جند أن هناك الكثري من الفالسفة املسلمني خاضوا يف مسائل األخالق واالست

ما  أ، (3)حيث كان الفارايب أكثرهم يف ذلك حينما ربطها بالدين اإلسالمي، وكذلك الكندي وابن سينا وابن رشد والغزايل
م مث كتاب "ميتافيزيقا األخالق" 1785قد العقل العملي" عام فقد حبث يف األخالق من خالل كتابه "ن Kantكانت 

م، وكان اهلدف منه الوصول إىل األخالق العملية اليت تبحث يف نظرية القانون ونظرية الفضيلة، ولقد توصل  1987عام 
ء اجلماعة إلدارة فكرة وجود القانون األخالقي الذي يعرب عن جمموعة من القواعد واملبادئ اليت يقبل هبا أعضا إىلكانت 

تنتج عنه  -حسب كانت –، هذا القانون (4)شؤوهنم ويتعرض كل خمالف لعقوبات اجتماعية على درجة خمتلفة من الشدة
الواجبات و معلما، وقد صنف كانت هذه سواء كان: مواطنا، زوجا، موظفا أ جمموعة من الواجبات املفروضة داخل اجلماعة،

عقود مربمة، وواجبات سياسية تدل على التزام املواطن للسلطة السياسية، وواجبات  مبوجب إىل واجبات قانونية تنشأ
، وهكذا تطور موضوع األخالق فيما بعد جون ديوي وغريه من (5)أخالقية تقرها القواعد الضرورية للحياة االجتماعية

 ضاها.الفالسفة حىت أصبحت تتفق مع الواجب وتستمد مكانتها من القاعدة اليت تُقرر مبقت
 :المفهوم العلمي للمسؤولية األخالقية -2

، فهو دليل على حقيقة اإلنسان (6)األخالقيات أو األخالق مفردها ُخٌلق، واخلٌُلق يعين السجية والطبع واملروءة والدين
صلى اهلل عليه –ه ، ويف ذلك قول اهلل تعاىل خماطبا رسول(7): أي أصبح له عادةاُخُلقوصورته الباطنة، فيقال يف اللغة صار له 

التعاريف حبسب نظرة كل باحث للموضوع والغاية منه،  تتعدد، أما اصطالحا فقد (8)"َوإًنَك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم" -وسلم
 آخرون بأنه: ، كما يعرفه(10)"العادات الصاحلة النافعة" ، ويقول باجلي: هو(9)" اخللق هو طبيعة اإلرادة" يقول كانت:

هلا وألفعاهلا من غري فكر وال روية تنقسم إىل قسمني: منها ما يكون طبيعيا من أصل املزاج...ومنها ما  "حالة للنفس واعية
وجل فاخللق القومي عنده نظام  ، أما ماجد(11)يكون مستفادا بالعادة والتدرب مث يستمر عليه حىت يصري ملكة وخلقا"

، فالعمليات األخالقية (12)زمية والصالبة وضبط النفستصاعدي متكامل تسيطر عليه العواطف يؤدي إىل التماسك والع
تبحث يف اخلري واحلسن لتتقرب منه وتبحث يف الشر والقبيح لتبتعد عنه، كما أهنا متارس مبراتب خمتلفة انطالقا من الواجبات 

ليت تعين:"جمموعة القواعد الفطرية اإلنسانية أو الواجبات االجتماعية واملهنية، ومن هنا تظهر أخالقيات املهنة أو الوظيفة ا
، وهناك تعريف آخر ألخالقيات (13)واألسس اليت جيب على املهين التمسك هبا والعمل مبقتضاها ليكون ناجحا يف مهنته"

الوظيفة العامة بأهنا منط من السلوك الوظيفي تتطلبه طبيعة النشاطات احلكومية، وإن متسك املوظف هبذا النمط يعد من 
 WORK، فالسلوك األخالقي املقبول يف املنظمات يسمى أخالقيات العمل (14)لنجاح اجلهاز اإلداري" العوامل الرئيسية

ETHIC  ليدل على اخلصائص السلوكية والتصرفات املرغوبة أو املطلوبة يف املوظف، ويف مقابل ذلك تظهر التصرفات
ام هبذه اخلصائص السلوكية وما يرتتب على خمالفتها أو ما غري املرغوبة أو املرفوضة داخل التنظيم، وتظهر بالتايل مسألة االلتز 

 يعرف باملسؤولية األخالقية.
املسؤولية األخالقية تصاغ انطالقا من السؤال أو احلساب، فهي "إقرار للمرء مبا يصدر عنه من أفعال مع االستعداد 

ل النتائج فقد يكون إجيابيا بالتبجيل واالحرتام ، صدور األفعال يعين األوامر طبقا لقوة السلطة أما حتم(15)لتحمل النتائج"



 

 

152017  30 

 

وقد يكون سلبيا بالتحقري واإلعراض، كما قد يكون بالتعويض املادي عن الضرر أو اجلزاء يف اآلخرة، فاملسؤولية األخالقية 
سؤولية األخالقية ، ويف هذه احلالة تكون امل(16)"حالة للمرء يكون فيها أهال للحكم عليه أو على عمله باخلريية أو الشرية"

 :(18)، إذ من شروطها(17)أمسى من املسؤولية القانونية مسو القانون األخالقي عن القانون الوضعي
 القدرة على التمييز بني اخلري والشر من خالل الشعور الكامل مبا جيب أن يعمل. -1
 تعلم حقيقة األشياء وما يعقبها من نتائج.  -2
 انون أديب ختضع له النفس البشرية.الشعور بالِشرعة اخلُُلقية من خالل ق  -3
 اإلرادة وتعين أن يفعل اإلنسان ما يفعله حبرية واختيار وهي أهم شروط املسؤولية.  -4
 النية والقصد أي يفعل املرء فعلته بقصد غري ساه وال مكره.  -5

 :(19)أما خصائص املسؤولية األخالقية
 ب التقيد به، وكلما زادت املعرفة بتلك القواعد من خالل قواعد املهنة والسلوك الذي جي تقوم على املعرفة:  -1

 زادت املسؤولية األخالقية.
 ألهنا تكليف، وال تكليف مع القهر وسلب احلرية. :تقوم على احلرية  -2
 وجود وال معىن بدوهنا. شرطضرورية ألهنا  -3
 على الفعل، كالعامل يف مهنته واملوظف يف سلمه الوظيفي. سلطةهلا   -4
 .سليمتقوم على العقل ال  -5

تستند املسؤولية األخالقية إىل فلسفة تنظيمية تعطي للعمل القيمة احلقيقية، ألهنا ليست جمرد لوائح وضوابط تنظيمية 
بل هي أداة عاكسة لسلوكات األفراد حىت خارج التنظيم، فاملوظف يعترب مرآة عاكسة للمهنة اليت ميارسها ومن مث قيمته 

العالقات العامة قد اهتموا باملسؤولية األخالقية من خالل االعتبارات  ممارسيجند أن  ه االجتماعية، لذلكاملهنية ومكانت
 التالية:

 تعد مبثابة الرتمومرت الذي يقيس مستوى جودة وأداء األعمال يف املنظمة. -
 تنبع بالنسبة للموظف من وعيه بقيمة العمل ومسؤوليته جتاه مهنته وجمتمعه. -
 اللوائح واملبادئ والتوجيهات واليت ينبغي أن متارس املهنة على ضوئها فهي تعاجل تعد مبثابة الدستور الذي يضع  -

 القضايا املتعلقة: بإثارة الغرائز، األعمال اليت تشني إىل املهنة، املنافع الشخصية حني تكون على حساب املصلحة العامة.
 :Obligation األخالقية المسؤوليةفي  والجزاءااللتزام  -3

تزام تعهد األفراد عن طواعية باحرتام قيم التنظيم وثقافته حتاشيا لوقوع الفوضى واهلمجية والفساد، األمر يقصد باالل
الذي يعكس استقامة السلوك وتنفيذ القوانني اليت ختضع جلزاءات مادية أو معنوية، أي أن العقوبة قد تكون وفقا للقوانني 

، وهنا يظهر الفرق بني اإللزام (20)تمع أو استهجانه ألخالقيات معينةالرمسية املعمول هبا كما قد ختضع الستحسان اجمل
وااللتزام، فاإللزام يكون انطالقا من مصدر خارجي ومن قام به فهو مطيع للسلطة اليت ألزمته كالسلطة السياسية مثال، أما 

، لذلك فقد اختلفت مصادر (21)افتهااللتزام فمصدره داخلي نابع من الذات ومن قام به فقد أراح ضمريه ووافق مبادئه وثق
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االلتزام وتنوعت تبعا الختالف توجهات الفالسفة فقد تكون العادة، العرف، التقاليد أو الدين...اخل، فإذا كان كانت مثال 
قد ذهب إىل أن مصدر االلتزام هو اإلرادة الطيبة املستقلة عن العامل احلسي فإن كل من وليام جيمس وبرغسون ودوركهامي 

، فإذا كان  Sanctionلة اليت تثار هنا هي تلك املتعلقة باجلزاء، لكن املسأ(22)بوا إىل أن مصدر االلتزام هو اجملتمعذه
 .بقدرة الفرد على حتمل املسؤولية )غري فاقد األهلية( فكيف يكون إذا احلساب واجلزاء عن الفضيلة أو الرذيلة؟ امرتبطااللتزام 

ضمري، فتأنيب الضمري أو راحته قد تكون أشد من أية جزاءات مادية أخرى، كما أن إن اجلزاء اخللقي مرده إىل ال
اجلزاء اخللقي قد يتبع أيضا نظرة اجملتمع احتقارا أو استحسانا، لذلك جند أن ممارسي العالقات العامة يسعون ألجل ترسيخ 

تبطة بتطبيق القوانني التنظيمية واللوائح الداخلية، هوية املنظمة وقيمها لدى أفرادها حىت يتجاوزا بالتايل تلك الصعوبات املر 
وجعل السلوك التنظيمي للعاملني خيضع للجزاءات األخالقية اليت تعترب أمسى املعايري الضبطية للتعامل مع البيئة الداخلية 

يل دور العالقات العامة يف واخلارجية، ونظرا هلذه األمهية املتزايدة للمسؤولية األخالقية فقد ازدادت احلاجة تبعا لذلك لتفع
املنظمات اإلدارية خاصة يف ظل تنامي التوجهات العوملية والثقافة الرقمية مع تكنولوجيا املعلومات فظهرت احلاجة إىل املواثيق 
األخالقية داخل البيئة التنظيمية كأسس عامة للتطوير اإلداري وهذا ما سنتناوله يف الفقرات الالحقة من هذا البحث لكن 

 قبل ذلك ال بد من معرفة أهم التوجهات العامة للفكر اإلداري املعاصر.
 :السمات العامة للفكر اإلداري المعاصر -ثانيا

يتأثر الفكر اإلداري يف كل مرحلة تارخيية مبعطيات الواقع وحتدياته وتوجهاته العامة ولعل هذا ما جعل الكثري من 
، فالتغري يف احلقيقة يكون نتيجة معطيات الواقع وخمرجات البيئة (23)األجيالالباحثني يقولون بأن اإلدارة تتطور بتطور 

الداخلية واخلارجية اليت تطرح عدة حتديات وتتيح عدة فرص، وعلى هذا األساس ميكننا دراسة التوجهات العامة اليت تطبع 
احلادي والعشرين والذي متيز بظهور عدة التوجه اإلداري اجلديد الذي جتلت مالحمه مع هناية القرن العشرين وبداية القرن 

نظريات جديدة تنبئ بواقع إداري يكرس مفاهيم جديدة تقوم على منطق السوق وأدبيات التقييس  واملنافسة العاملية، فما 
 .هي إذا أهم هذه الصفات؟

 أساس النظرية ونطاق تطبيقها:  -1
مام باملورد البشري من أجل حتقيق التميز وكفاءة لقد كرس الواقع اإلداري اجلديد عدة حتديات تفرض ضرورة االهت

األداء، لقد أضحت املراهنة على العامل البشري الغاية القصوى للقائمني على توجيه العمل اإلداري، إذ به وعليه يتوقف 
وكذا تفويض جناح كافة األنشطة اإلدارية، بالتايل فقد عملت اإلدارة املعاصرة على إشراك كافة العاملني يف صنع القرار 

السلطات وإتاحة صالحيات واسعة للموظفني ألداء مهامهم بكل حرية وشفافية وجعلهم يتحملون مسؤولياهتم جتاه النجاح 
 ، وهذا يعكس الدور املنوط باملوارد البشرية داخل املنظمة.(24)أو الفشل الذي قد ينجم عن العمال اليت يقومون هبا

رية  ينبثق من أمهية العالقات اإلنسانية داخل التنظيم والعمل على إشباع احلاجات إن مبدأ االعتماد على املوارد البش
 :(25)املادية واملعنوية للعاملني للوصول إىل رضاهم والعمل على حتفيزهم لتحقيق أداء أفضل وهذا يتضح من خالل

 قة يف نفوس العاملني.تنمية الشعور باالنتماء من خالل حتقيق مبدأ املشاركة يف اختاذ القرارات وزرع الث -1
 هتيئة مناخ العمل من خالل إشاعة روح التعاون واحملبة واملساواة والتشجيع على اإلبداع واالبتكار للوصول  -2
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 إىل طمأنة األفراد ومتكينهم من حقوقهم.
 تنمية الشعور باملسؤولية وإتاحة احلرية هلم للوصول إىل مطابقة أهدافهم اخلاصة مع أهداف املنظمة. -3

 هتمام بتعليم العاملني وتدريبهم وذلك برفع كفاءاهتم العلمية والفنية من خالل برامج وخمططات توجيهية.اال 
إن االهتمام باملورد البشري يعين االهتمام بكافة عمليات اإلدارة وأنشطتها التنظيمية، فاملورد البشري هو الذي يقوم 

فيذ، التقومي، واحملاسبة، وكل هذه العمليات من شأهنا أن حتقق: اجلودة، بعمليات: التخطيط، التنسيق، الربجمة، اإلعداد، التن
املنافسة، تطوير األداء، والتميز، بالتايل ال بد من العنصر البشري الكفء املؤهل واملدرب، فالفكر اإلداري اجلديد ينظر إىل 

 :(26)اإلنسان انطالقا ما يلي
 رتاحات، فهو عنصر فاعل قادر على املشاركة اإلجيابية.طاقة ذهنية وقدرة فكرية ومصدر للمعلومات واالق -
 يرغب بطبيعته يف املشاركة وحتمل املسؤولية، وله القدرة على املبادرة والسعي حنو التطوير واإلجناز. -
 إذا أُحِسن اختياره وتدريبه وإسناد الوظائف املتوافقة مع مهاراته ورغباته فإنه يكفي بعدئذ توجيهه عن بعد -

 مباشر. وبشكل غري
اإلنسان يزيد عطاءه وترتفع كفاءته إذا عمل يف إطار فريق أو جمموعة يشرتكون يف حتمل املسؤوليات وحتقيق  -

 النتائج.
إن هذه النتائج واملنطلقات اهلامة هي اليت جعلت الفكر اإلداري املعاصر يهتم بالعنصر البشري ويوليه العناية الالزمة 

 .من أجل حتقيق التمايز واملنافسة
 :الميزة التنافسية -2

األمر  تعلقأإذا كان العامل البشري هو سٌر حتقيق النجاح والتطوير اإلداري فإنه أيضا سر حتقيق امليزة التنافسية، سواء 
، فالعامل البشري هو أساس حتقيق هذه القدرات (27)ةبالقدرات اإلنتاجية، تنظيمية، تسويقية، قيادية، معلوماتية، أو ابتكاري

جيب على املنظمات أن هتتم بالعامل وتدربه وحتفزه للوصول إىل هذه الغايات خاصة يف ظل الواقع العاملي الذي لذا فإنه 
، فاملنظمة اليت ال تستطيع املنافسة (28)أصبحت فيه محاية املنظمات من طرف الدولة وتقدمي الدعم هلا أمرا مرفوضا وحمظورا

من القادة واملسؤولني إىل ضرورة التفكري يف استثمار املوارد البشرية خاصة وأن  سيكون مصريها االهنيار، وهذا ما دفع بالكثري
، بالتايل عليهم الرتكيز على فلسفة (29)ترضية الزبائن واملستهلكني ومطالبتهم بتحقيق اجلودة أصبح يشكل ضغطا عليهم

 :(30)اجلودة الشاملة اليت تقوم على ما يلي
 من داخل املنظمة أو خارجها. كانواأن من اخلدمة سواء الرتكيز على املستهلكني واملستفيدي -
 الرتكيز على بيئة العمل املناسبة وتطوير إجراءات العمل. -
 التفكري يف معايري قياس سهلة لتجنب الوقوع يف األخطاء. -
 إشراك العاملني يف عمليات التطوير. -
 قبول التغري والعمل مع املتغريات -
 احلرص على االستثمار األمثل لكل املوارد مبا فيها التكنولوجيا والوقت. -
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 التزام اإلدارة العليا بتطبيق مقاييس اجلودة الشاملة. -
إن هذه املرتكزات األساسية لتحقيق اجلودة تشكل ضغوطا على اإلدارة العليا من أجل حتقيق امليزة التنافسية اليت 

مر الذي يتطلب التغيري يف السياسات العامة والتوجه حنو االستفادة من التقنيات والربامج يكون منطلقها العنصر البشري، األ
 :(31)املعلوماتية اجلديدة، فالفكر اإلداري اجلديد يتصف مبا يلي

 التوجه حنو الشمول والتكامل واملرونة يف نظرته للمشكالت. -1
 الدميقراطية والالمركزية. نالتوجه حنو مزيد م  -2
 رة عن كائن حي يتعلم ويتطور حبسب البيئة احمليطة.املنظمة عبا  -3
 التفاهم املشرتك بني العاملني واملديرين باعتبارهم شركاء يف حتقيق النجاح. -4
 تؤمن بأمهية املبادأة واستغالل الفرص واستثمار الوقت. -5
ات، الرتكيز على تتبىن فكرة لفت االنتباه، اليت تقوم على: مالحظة األداء، حتليل الظواهر، ومعايشة التغري   -6

 االهتمامات الواعدة.
 التوجه حنو العاملية.  -7
 التحرر من قيود املكان واملسافات وإلغاء الفجوة املكانية.  -8

إن الوصول إىل هذه املواصفات لإلدارة اجلديدة جيعلها تستثمر كافة الطاقات املادية والبشرية واملعلوماتية وإلغاء كافة 
 للوصول إىل التميز.  احلواجز الثقافية واألخالقية

 :استخدام األنظمة المعلوماتية -3
لقد متيز الفكر اإلداري املعاصر باالهتمام الكبري باملعلوماتية وذلك من خالل ما أتاحته من معدات مادية وحواسيب 

يانات ومعاجلة وأنظمة وبرامج معلوماتية سامهت كلها يف تسهيل العملية اإلدارية وأحدثت ثورة حقيقية يف جمال استخدام الب
املعلومات، ولذلك فقد بات استخدامها أكثر من ضرورة ملا له من انعكاسات على مستوى حتقيق التنمية الشاملة، من 

 :(32)خالل مسامهتها فيما يلي
 زيادة مستوى األداء. -
 رفع مكانة املنظمة. -
 تنمية العمل وفق نظم وطرق عمل حمددة. -
 فعالية اختاذ القرارات. -
 التشغيل بطرق علمية.هندسة عمليات  -
 املساعدة على إدارة الوقت بكفاءة وإزالة الغموض احمليط مبناخ العمل. -

إن لنظم املعلومات درجة كبرية من األمهية ألهنا متكن العاملني يف اإلدارة من إزالة الكثري من التحديات من خالل 
لوصول إىل القرار املناسب، التفكري بروح املسؤولية، تفهم : ا(33)املسامهة يف توفري املعلومات والبيانات اليت متكن بدورها من

أبعاد العالقة الوظيفية والتنظيمية، تفهم النتائج النهائية املطلوبة، تفهم املسؤوليات امللقاة على عاتق كل موظف، وهذا ما 
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أن ما يهمنا يف املوضوع ليس  سهل الوصول إىل اإلدارة االلكرتونية اليت تقوم على نقل وتطبيق تكنولوجيا املعلومات، غري
تلك التسهيالت اليت قدمتها األنظمة املعلوماتية لإلدارة إمنا اآلثار السلبية اليت ترتبط باستخدام تلك األنظمة، علما بأن 

حمدود يؤدي إىل فتح قنوات اتصالية يف كل االجتاهات وهذا ما يؤدي بدوره يف بعض األحيان  تدفق املعلومات بشكل ال
اب احلس األخالقي إىل تقدمي املصاحل الشخصية على حساب املصلحة العامة، هذا إضافة إىل تزايد ضغوطات عند غي

العمل والرتكيز على اجلوانب الكمية عرب الربامج املصممة مسبقا مما يضع العامل يف قوالب جامدة تؤدي إىل الرتابة على 
يعمل، فيتحول بالتايل العامل إىل آلة وأداة جامدة خالية من روح  املستوى األداء الذهين ومن مث عدم اقتناع العامل مبا

، هذا إضافة إىل تلك التحديات املرتبطة باجلرمية االلكرتونية، وهذه الصعوبات تعترب حتديات بالنسبة (34)االبتكار واملبادأة
مبعايري  بل وعدم االحنسار يف املاضي واالهتماملإلدارة املستقبلية اليت ينبغي أن تتميز باإلبداع واالبتكار واالنطالق حنو املستق

، ولذلك ال بد على الفكر اإلداري اليوم مواجهة تلك التحديات من خالل العمل على تثبيت هوية اجلودة، وقيادة التغيري
ة املفاهيم املنظمة وتأكيد ثقافتها والرتكيز على التقاليد واخلصوصيات التنظيمية باعتبارها شروط إغناء والعمل على إشاع

، خاصة وأن البناء املفاهيمي للمجتمعات اليوم يركز على النموذج املعريف الذي (35)املشرتكة للوصول إىل التميز املطلوب
ينطلق من تأكيد اخلصوصيات وإلغاء التمثالت وبالتايل الرتكيز على بناء ثقافة تنظيمية نابعة من روح اجملتمع احمللي وعاداته 

، وهذا بدوره  حييلنا أيضا (36)فإن تقدمي اخلدمة اإلدارية يكون حبسب الشروط املوضوعية للثقافة احملليةوتقاليده، ومن مث 
 للحديث عن احلاجة لألخالقيات املهنية املرتبطة بتحقيق القيم التنظيمية وكل ما هو صحيح يف املمارسة اإلدارية.

 :اإلدارياألخالقيات المهنية والتطوير  -ثالثا
التطوير اإلداري يف أبسط معانيها تلك اجلهود املبذولة ألجل حتسني السلوك التنظيمي مما ينعكس بصورة  تعين عملية

إجيابية على املنظمة داخليا وخارجيا، وهذه هي وظيفة القائمني بالعالقات العامة، ويدخل يف هذا الشأن تكريس مبادئ 
ذا بدوره يتطلب ضرورة القيام بعمليات التدريب األخالقي وتفعيل أخالقيات تكون مبثابة معايري للسلوك اإلداري القومي وه

 املواثيق املهنية. 
 :الحاجة للتدريب األخالقي -1

يعد التدريب من بني اآلليات األساسية اليت تؤدي دورا أساسيا يف تنمية املورد البشري ورفع مستوى أدائه مبا يسهل 
ا، فالتدريب "عملية منظمة حيصل فيها الفرد على معلومات ومهارات حتقيق اإلجنازات اليت تطمح املنظمة للوصول إليه

، ويدخل يف هذا الشأن كل ما يتعلق بتعديل السلوك (37)متخصصة هتدف إىل حتسني األداء ورفع الكفاءة وصقل املواهب"
لنفسية للعاملني، لذا التنظيمي للوصول إىل االندماج بشكل صحيح يف املنظمة مما ينعكس إجيابا على املشاعر وامليوالت ا

 :(38)فإن التدريب األخالقي يعد وسيلة أساسية من وسائل التنمية اإلدارية واملهنية، فهو يهدف إىل ما يلي
 تنمية وتعديل ثقافة املنظمة مبا ينعكس على سلوك العاملني وتنظيم عالقاهتم.  -1
 كيف معها بشكل أخالقي سليم.التخطيط اجليد واألهداف الواضحة ووضع احللول اجليدة للمشكالت والت  -2
حتسني املناخ التنظيمي من خالل توفري الرضا الوظيفي، إشباع احلاجات، احرتام النفس، عدم تضارب   -3

 القرارات.
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 فهم طبيعة عمل املنظمة وسياستها والدور الفعلي هلا، وكذا فهم طبيعة  املنافسة األخالقية النزيهة.  -4
ثل لن يكون إال بتحقيق ثقافة تنظيمية تقوم على االلتزام التنظيمي النابع من إن الوصول إىل التطوير اإلداري امل

، فسلوك (39)القانون األخالقي الذي يكون مرده أعراف املنظمة وتقاليدها وجتارهبا املاضية وليس من التبعية للسلطة التنظيمية
رجة اندماجه فيه، ويف هذه احلالة تقل درجة احتمال االلتزام التنظيمي ينتج عن اجتاهات الفرد حنو التنظيم من خالل حتقيق د

الذي تندمج فيه رغبات  (40)ترك املوظف لعمله والرغبة للتضحية يف سبيله، وهنا يأخذ االلتزام التنظيمي نوع االلتزام العاطفي
زات الكبرية بالنسبة العامل مع أهداف املنظمة، وهو من شأنه أن حيقق االنتماء ويقوي الوالء الذي يعترب أحد أهم اإلجنا

 :(41)للمنظمة، فالوصول إىل االلتزام األخالقي يكون مبا يلي
تعزيز التعويضات غري املباشرة: وتشمل تلك اخلدمات والضمانات اليت تقدمها املنظمة للعامل )عدا الراتب( واليت 

 ية، برامج اإلسكان...اخل.ختلق له نوعا من الراحة واالطمئنان على مستقبل عمله: كاخلدمات االجتماعية والصح
 حتقيق العدالة الوظيفية: من خالل املساواة يف الفرص واالمتيازات. -
 التزام اإلدارة بتطوير القدرات العلمية واملهنية والذهنية للعاملني. -
 تطبيق برامج حتسني العالقات اإلنسانية وخلق روح الفريق. -
 الوقوف جبانب العاملني عند احملن والظروف الصعبة. -
 االهتمام بتحقيق رضا العاملني ورفع مستوى االمتيازات الوظيفية املقدمة هلم. -

نه أن يرفع من كفاءة العاملني ويعزز انتماءهم للمنظمة ويؤدي إىل خلق مناخ مالئم إن حتقيق هذه امليزات من شأ
: كاحلاجة إىل (42)احلاجيات األساسيةوثقافة تنظيمية مبا يتالءم مع املتغريات البيئية، األمر الذي يتطلب توفر العديد من 

ىل الرؤية املستقبلية وما تتطلبه من التنبؤ باملشكالت على االبتكار واإلبداع، واحلاجة إالتمايز وما يتطلبه من توافر القدرة 
وما يتبعه  والتهديدات والفرص والتحديات، احلاجة إىل املعلومات وما يتبعها من سرعة وكفاية ومالءمة، احلاجة إىل التدريب

من تنمية الذات وصقل املهارات، وخاصة التدريب األخالقي الذي يعمل على خلق االلتزام األخالقي وإشاعة روح التعاون 
 بني العاملني.

 تفعيل المواثيق األخالقية: -2
ري تكون إن غاية التدريب األخالقي الوصول إىل معايري وقواعد ملزمة لضبط السلوك التنظيمي، هذه القواعد واملعاي

حمل احرتام وإمجاع بني كافة أفراد املنظمة، واليت عادة ما جُتمع يف شكل ميثاق أخالقي تتبناه املنظمة وتلزم به أعضاءها، 
وتعد مواثيق الشرف املهنية قواعد اختيارية والتزامات فردية ألعضاء التنظيمات املهنية والنقابات العمالية، فقد ضمنت هلم 

العديد من الفوائد للمواثيق األخالقية  George Deالتزامات، ويف هذا الشأن يذكر دي جورج  حقوقا وأوجبت عليهم
 :(43)أمهها

 تغرس يف النفوس اإلحساس باملسؤولية وتنمية الفضائل املالئمة للمركز الوظيفي. -
 تعد كوثائق أساسية يرجع إليها العاملون عندما يطلب منهم أداء عمل يتعارض مع امليثاق. -
 كمقياس للحكم على األعمال.  تعترب -
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 تؤدي عند االلتزام هبا إىل تطوير روح املنظمة. -
 مشاركة العاملني يف إعدادها يؤدي إىل إثارة اهتماماهتم والتفكري يف التزاماهتم. -
 يساعد العاملني يف جمال العالقات العامة واملديرين يف تقومي األهداف وممارستها مبعيار أخالقي. -

 :(44)القية تعد مبثابة توجيهات داخلية للقرارات املهنية، بالتايل تؤدي أدوارا مهمة للتنظيم، منهاإن املواثيق األخ
 تساهم املواثيق يف توحيد خمتلف رؤى العاملني يف شكل رابطة أو مؤسسة متعاونة. -1
 وجود امليثاق األخالقي عالمة صحيحة على أن أفراد املنظمة توصلوا إىل فهم موحد الروح املنظمة  -2

 وأهدافها، بالتايل ما هو مطلوب منهم جتاهها.
 تساهم املواثيق يف حتقيق االستقالل املهين أو احلكم الذايت املهين من خالل وضع إطار ومناخ مهين يتفق  -3

 عليه اجلميع.
 نهاأفكارا مثالية تنبثق ع االلتزام باملواثيق يعين تأكيد مفهوم املهنية، ذلك أن هذه املواثيق عادة ما تتضمن  -4

 عامة عملية حتفز العامل وتشجعه، وترتك فيه شعورا باالنتماء للمنظمة واحلفاظ على صورهتا ومسعتها. أحكام
 تساهم املواثيق يف حتسني مستوى األداء املهين واألخالقي من خالل احرتام هذه املواثيق وإعطائها املكانة   -5

 الالئقة وجعلها شروط قياس.
ي الكثري من املواثيق األخالقية وذلك بالنظر إىل أمهيتها املتزايدة خاصة بعد ظهور لقد ظهرت على املستوى العامل

، ألنه يتم من خالهلا حتقيق مبدأ الرقابة الذاتية )الداخلية( وحتقيق املصلحة املشرتكة بني العاملني (45)حقل العالقات العامة
سلطة تنظيمية من أجل محاية املنظمة حبيث ال يكون هناك  وهو ما يؤدي إىل استقالل املهنة، بالتايل ُتكون هذه املواثيق

جتاوز للصالحيات داخل التنظيم، كما أن هذه املواثيق ينبغي أن تتضمن نصوصا تعلق بكيفية توجيه االهتام للمخالفني 
 وتطبيق العقوبات وإال ستتحول إىل مثاليات ال مربر لوجودها.

 خاتمة:
ر على الواقع التنظيمي ووظائفه اجلديدة، وذلك انطالقا صر وما تبعه من أحداث أث  إن التحول يف الفكر اإلداري املعا

اإلنسان والتقليل من دوره داخل التنظيم اإلداري، حيث أصبح  ملعلومات من حتديات أدت إىل  تشيؤمما أحدثته تكنولوجيا ا
ل آيل يقتل فيه روح اإلبداع واملبادرة وقيمته يشتغل فقط على الربامج واألنظمة املعلوماتية فيتحول عمله بالتايل إىل عم

البشرية وعالقاته اإلنسانية فيشعر باالغرتاب داخل التنظيم ونتيجة هلذا الواقع تطرح عدة صعوبات تتعلق بالرقابة التنظيمية 
جرائية لتجاوز هذه على األداء، وهنا تظهر احلاجة إىل املسؤولية األخالقية كقيمة معيارية أمسى من القوانني املادية واإل

املشكالت التنظيمية من جهة وملسايرة متطلبات اإلدارة املعاصرة اليت يقع على عاتقها حتقيق مبادئ التنمية الشاملة، لذا فقد 
 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

 ديات اليت لقد أصبحت احلاجة إىل املسؤولية األخالقية لتنظيمات اإلدارية أكثر من ضرورة خاصة ظل التح -
 تفرضها البيئة الدولية املعاصرة.

 تساهم املسؤولية األخالقية يف إرساء ثقافة تنظيمية فعالة من شأهنا أن تؤدي إىل الكفاءة التنظيمية وختلق التفاعل  -
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 اإلجيايب داخل التنظيم.
 ا للقضاء على يعد  تطوير موضوع األخالقيات املهنية بشكل خاص والعالقات العامة بشكل عام أمرا أساسي -

 الكثري من مشكالت التنظيم.
 ضرورة تدريب العاملني على املسؤولية األخالقية باعتبارها قيمة رقابية أساسية تفوق بقية النظم واإلجراءات  -

 الرقابية املادية.
 متارس  تعد املواثيق األخالقية مبثابة الدستور الذي يضع الضمانات والضوابط والتوجهات العامة اليت  ينبغي أن -

 املهنة على ضوئها.
 التهمـــــــــــــيش:

                                                 
 .11-08، ص ص 1965أبو بكر ذكري: تاريخ النظريات األخالقية وتطبيقاهتا العملية.القاهرة )مصر(: دار الفكر العريب،   (1)
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 يف اجلامعة اجلزائرية اجلودة الشاملة يف التعليم العالي ومربرات اعتمادها

                                          
02

02 

                                ******* 

 :ملخص
يعرب التعليم العايل على معطى للسياق العام للمجتمع الذي ينتمي إليه سواء من ناحية الثقافة أو االقتصاد أو 

. حيث تواجه اجلامعة اجلزائرية حتديات داخلية وخارجية يف إطار ما أفرزته السياسة... مما يفرز تناقضات اجملتمع يف جامعاته
مما يستدعي إعادة النظر يف هيكلة ومضمون التعليم العايل يف اجملتمع اجلزائري حىت  يف هذا املقالرق إليها العوملة وسيتم التط

لذا يستمد هذا املقال أمهيته من معوقات اجلامعة  ؛من خالل اعتماد معايري اجلودة الشاملة جييب على متغرياته حمليا ودوليا
واليت تفرض عليها التخلي عن طابعها التقليدي وتبين  ،لى املستويني احمللي والدويلاجلزائرية وطبيعة التحديات اليت تواجهها ع

رؤى تعليمية إدارية جديدة تواكب من خالهلا اجملتمعات املتقدمة حىت تتجاوز املعوقات اليت تواجهها وتصبح فعال "قاطرة 
معتمدا على نتائج الدراسة التحليلية التقييمية  ،اعينياجملتمع"...، هذه العبارة اليت لطاملا مسعناها من طرف الفاعلني االجتم

 لنظام التعليم العايل يف اجملتمع اجلزائري.
 التعليم العايل، اجلودة الشاملة، معوقات التعليم العايل، اهلندسات اجلديدة يف التعليم... الكلمات المفتاحية:

Abstract:  
Higher education is given to the general context of the society to which 

he belongs whether from the side of the culture, economy and politics ... 
which generates conflicts of society in the universities. The Algerian university 
is facing internal and external challenges in the context of globalization which 
will be addressed in this article - based on the results of the analytical and 
evaluative study of the Algerian education system - which leads us to review 
the structure and content of higher education in Algerian society so that it 
meets the internal and global requirements to the quality assurance procedures. 
For that, this article takes its importance from the obstacles of the Algerian 
university and the nature of the challenges it faces in the local and international 



 

 

152017  40 

 

level. Which requires that it abandons its traditional character and the adoption 
of new educational and administrative visions for the same level of modern 
societies, to overcome the challenges it faces and actually becomes ''the 
company's locomotive'' ... this phrase often heard of social activists. 

Keywords: Higher education, quality assurance, barriers to higher 
education, new architectures in teaching...  
 

 مقدمة
انتشر احلديث عن اجلودة الشاملة وازدادت أمهيتها لآلثار االجيابية اليت وصلت إليها املؤسسات اليت اعتمدهتا من 

خنفاض التكاليف وحتسني معدل األرباح، وحتسني أداء املوظفني وعالقاهتم، وارتفاع مستويات الرضا خالل مؤشرات ا
وجتاوز مفهوم اجلودة معناه التقليدي أي جودة املنتج أو اخلدمة ليشمل جودة املؤسسات هبدف حتسني  الوظيفي لديهم...

، وحتقيق رغبات الشركاء والزبائن ومتطلبات السوق. وهبذا التحكم يف الوقتو ليل التكاليف، تقو وتطوير العمليات واألداء، 
تطبيق معايري اجلودة الشاملة من املؤسسات اهلادفة إىل الربح املادي إىل تلك املنتجة للمعرفة كاجلامعات ومؤسسات  د  ع  ت   

 مهام اجلامعة االضطالع وجودة وبالتايل مسامهتها يف تنميته الشاملة. ألن أوىل، عايل لزيادة اندماجها يف اجملتمعالتعليم ال
 غريها من املؤسسات األخرى السيما تلك اليت تتفاعل معها بطريقة مباشرة وفقا ملتطلبات سوق العمل.

وملا كانت اجلامعات تسعى إىل التجديد والتطوير، أخذت هذه املعايري العلمية "ففي خضم التطورات املعاصرة ال 
 سوق التناف  القائمة على اجلودة والتميز يف اكتسا  املعرفة وإنتاجها. ومن ةمة مكان للقدرات العادية للمجتمعات يف

وال ميكن أن يصبح كذلك إال إذا أخذ التعليم  ،يصبح التعليم عموما       السيما التعليم العايل      للجميع  لكن بطابع متميز
 .(1)مبعايري اجلودة الشاملة وخصائصها"
يم العايل يف ظل حتديات العوملة يتطلب التطرق إىل كل من جودة التعليم العايل كواقع، إن احلديث عن جودة التعل

وحتديات العوملة كشرط لتحقق هذه اجلودة. إضافة إىل حتديد املفاهيم املتعلقة هبذا املصطلح. حيث جند أن الكثري من 
من اجلامعات ما كانت تقبله يف السابق رغبة منها فلم تعد تقبل ، اجملتمعات يسودها حالة من عدم الرضا عن تعليمها العايل

إىل ظهور اجتاهات  ادعيف الوصول إىل األفضل وحتقيق معايري اجلودة حىت تستطيع الدخول يف املنافسة واالستمرار فيها مما 
 من اجملتمع ذاته. تنادي باجلودة يف التعليم العايل، منها ما ينبع من داخل مؤسسات التعليم العايل نفسها، ومنها ما ينبع 

 ـــ اإلشكالية: أوال
يتجدد نسق املعرفة يف اجملتمع يف عالقته الدائمة مع األنساق االجتماعية األخرى من خالل عالقات متفاعلة 

، ومها عنصرا التوازن واإلنتاج وأي اختالل فيهما سيؤثر يف املعرفةمن أنساق  نينسقكل من التعليم والبحث ومتداخلة. ويعترب  
نساق األخرى. وقد متّيز العقد املاضي بتحوالت عميقة وجذرية، طرحت العديد من املشاكل املتعّلقة بالتعليم يف خمتلف األ

أطواره، السيما طور التعليم العايل. مما أبرز الضرورة امللّحة ألن تصبح مؤسسات هذا الطور يف حاجة إىل حوارات وامتحان 
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ضرورة التغيري تبعا ملا تقتضيه هذه التحوالت. فأي نظام للتعليم يتضّمن مشروع اجملتمع ت ضغ  اجملتمع، وبالتايل حتمردودها 
فهي املؤّسسة الكفيلة بتحقيق االنسجام الثقايف وترسيخ  ،اجلديد، وتع ترب اجلامعة خم رب تقييم هلذا املش روع قصد تقومي  ه وتطويره

بالتغرّيات االجتماعية من ج  هة، وتقع عليها مسؤولية جماهبة هذه التغريات  االنتماء املشرتك، كوهنا من أوىل املؤّسسات املتأثرة
وما تطرحه من مشاكل وتناقضات من جهة أخرى، من خالل التساؤل املستمر حول جوهرها ووظيفتها بامتحان طرقها 

 اليت تفرضها املستجدات.  وأساليب ها يف كل مرحلة جديدة تستدعيها التحوالت، حىت تفي بواجباهتا واملسؤوليات اجلديدة
وحتتاج دراسة النسق اجلامعي، كباقي الدراسات املعرفية إىل توجه اجتماعي يرتكز حول عالقة املؤسسة اجلامعية 

ثقايف، وكذا العوامل االجتماعية اليت خيضع هلا سلم القيم املعريف يف اجملتمع، إضافة إىل املعايري والقيم  -بالنسق السوسيو
 . املتعلقة هبا

حيث تتحدد طبيعة اجلامعة كنسق اجتماعي وتنظيم علمي أكادميي حسب أهدافها العامة املوضوعة من أجل رسم 
سياستها التعليمية يف اجملتمع. كما تعرب هذه األهداف أيضا على نوعية العالقة املتبادلة بني اجلامعة واجملتمع باعتبارها من 

هلا بتأدية أدوارها. حيث تعد اجلامعة نسقا فرعيا تساهم بوظائفها يف حتقيق أهم مؤسساته، تستمد منه شرعيتها اليت ختو 
الوظائف العامة للنسق األكرب املتمثل يف اجملتمع. ومن هنا فإن عملية حتديد األهداف بوضوح هي املقوم األساسي الذي 

املؤسس ات األخرى يف اجملتمع، بل تعمل  تق  وم عليه هذه املؤسسة العلمية يف رس  م خططها اليت ال ميكن فصلها عن بقي  ة 
 كلها يف إطار متكامل من أجل تطوير اجملتمع وحتديثه.

وهبذا فإّن عملية تقييم األهداف وإعادة دراستها وحدها منِ شأهنا مساعدة اجلامعة يف كيفية االستجابة للتغيري 
فتها. حيث تعترب الرتبية عموما احملرك األساسي لبناء االجتماعي ومتطلبات اجملتمع الذي يعترب ارتباطها به ضرورة ألداء وظي

اجملتمع بطريقة متّكنه من التأثري والتأثر دون الذوبان فيما تفرزه الثقافات األخرى، السيما يف وقتنا احلاضر أين تغرّيت النظرة 
الت السيما جمال التعليم وما تقّدمه من منتوج يف ظل العوملة وما تطرحه من هندسات جديدة يف خمتلف اجملا ،للجامعة
 العايل.

اجملتمع األكادميي على نفسه أصبح منعزال عن احملي  يف خمتلف أوجه  أنعكفويعترب هذا االرتباط حتميا، ألنه إذا ما 
 نشاطاته، بينما يستطيع باخنراطه يف إطار اجملتمع أن يثري إمكانية استمراره.

العامل العريب جندها أن أغلبيتها تعاين من التبعية للتعليم العايل الغريب،  وإذا ما تطرّقنا إىل أنظمة التعليم العايل يف
ته، باعتبار أّن اجلامعات العربية ما زالت إىل حّد كبي  ر تعت رب امتدادا للجامع  ات الغربية، سواء يف م  ناهج التدري    ولغته وتقنيا

نية للعامل العريب، مما أدى إىل ظواهر منها: هجرة األدمغة، بطالة وبالتايل عدم تلبيتها لالحتياجات الوط ..،ومنح الشهادات.
اخلرجيني حاملي الشهادات، ومشكل لغة التدري  اليت طرحت قضية تعريب التعليم العايل كما حصل يف اجلزائر. فعوض أن 

يلة للدعاية لصاحل املدارس تعمل اجلامعات يف الدول العربية على إنتاج املعرفة ونشرها واإلنتاج العلمي، حتّولت إىل وس
فيها على إنتاج معارف حتمل خصوصية أوطاهنم وحتسني أدائهم اكتفوا  وناملشتغلوالتيارات الفكرية الغربية. وعوض أن يعمل 

 بنشر ما أنتجه غريهم من أفكار وعملوا على تروجيها، وشكلوا تيارات متصارعة داخل اجلامعات.
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ا ورثت نظاما استعماريا، نظرا للظروف التارخيية اليت مّرت هبا، وانطالقا من هناية وإذا عدنا للجزائر، جند أن جامعتن
السّتينات، عرفت حتوالت صاحبتها تعديالت يف الرتكيبات االجتماعية وتغرّي يف توقعات املطالبني الذين رأوا ضرورة جتاوز 

وأعادت النظر يف مردوديتها يف اجملتمع حسب املتطلبات  التعلي  م الع  ايل التقليدي، حيث أخذت تراج  ع هناياهتا وأهدافها،
اجلديدة اليت فرضت وجودها يف الوقت الذي أصبح فيه اجملتمع اجلزائري يريد جامعة تنتج املعرفة بدرجة تدخلها يف التمثالت 

اجملاالت حىت  االجتماعية وقولبتها حسب ما يوجد فيه. ومن هنا اخنرطت اجلزائر يف مجلة من اإلصالحات مست خمتلف
تساير خمتلف املستجدات فيها. فكان "من األحرى التخطي  لتنمية اجتماعية شاملة ومنسجمة أساسها حركة معرفية وتربوية 

وقد هدف إصالح اجلامعة اجلزائرية منذ البداية إىل جعلها  .(2)واملعلوماتية لتحقيق جمتمع جديد"متواصلة مبنية على التكوين 
خراجها من أزمة اهلوية اليت وضعها فيها املستعمر الفرنسي. لكن اإلسرتاتيجية العامة املتبعة يف هذا اإلطار جزائرية الروح. وإ

مل متكن من الوصول إىل هذه الفكرة. حيث مل يصل اإلصالح إىل األهداف املرجوة واملسطرة. ونستطيع التماس أن مشكل 
التغريات العاملية من حدته. فأصبحت اجلامعة اجلزائرية تواجه حتدي احمللية واخلصوصية كان مطروحا منذ البداية، وزادت 

االستقرار والتكيف. معتمدة يف ذلك على اهلندسات اجلديدة اليت أفرزهتا التغريات العاملية من جراء العوملة. حيث طرح هذا 
اليت تفرضها خصوصية اجملتمع  الوضع مشكل حملية التكوين من جهة أخرى. أين أصبحت اجلامعة تواجه التحديات الداخلية
 واحتياجاته اليت أنشئت من أجل تلبيتها. كما تواجه أيضا حتديات العوملة وخمتلف ضغوطاهتا.

لتتماشى مع اجملتمع اجلزائري املستقل، وعمل هذا  1971وتارخييا، عرفت اجلامعة اجلزائرية أهم إصالح عام 
ق اجلامعة يف خضم احلقائق الوطنية من خالل تنويع وتكثيف شعب اإلصالح على حتطيم اهلياكل التقليدية حىت تتعمّ 

 مضاعفة عدد املؤسسات اجلامعية وإعادة توزيعها جغرافيا، وكذا جزأرة التعليم العايل وتعريبه للنهوض باللغة الوطنية. التكوين،
على النظام التعليمي يف كل  ويتطّلب تقييم ما مّت إجنازه من األهداف الرجوع إىل جمموعة من املعايري اليت تنطبق

 مراحله ومتّثل املنطلقات اإلسرتاتيجية لسياسة الرتبية والتعليم والتكوين يف اجلزائر، واملعرب عنها من خالل املبادئ التالية:
 دميقراطية التعليم العايل. -1
 جزأرة اهلياكل واملناهج واملضمون واألطر اجلامعية. -2
 كفأة يف أقصر مّدة ممكنة بواسطة عدد من اإلجراءات التنظيمية ختريج أكرب عدد ممكن من اإلطارات ال -3

 والبيداغوجية اليت تؤدي إىل احلد من التسّر  والعمل على تدعيم وتوسيع التعليم العلمي والتقين.
 التعريب. -4
  حيث مت اعتبار البحث العلمي أولوية من أولويات التعليم العايل، وضرورة اجتماعية أوالها :البحث العلمي -5

اجملتمع اجلزائري منذ االستقالل اهتماما خاصا، وقد ظهر ذلك يف اخلطا  الرمسي السياسي ويف التخطي  هلذا اجملال. غري 
أن هذا االهتمام مل يتجسد يف نتائج ملموسة. فمع عمليات اإلصالح الشاملة، ال تزال جامعاتنا تعاين عّدة مشاكل، 

للمردود اجلامعي، حيث يعا  عليها انعدام التكيف والطلب االجتماعي مع غيا  السيما فيما يتعّلق بالنوعية اإلنتاجية 
وذلك من خالل متثل  اقتصادي، لكوهنا غري قادرة على التدّخل بصفتها عام ال فاعال،-القدرة على حماورة احملي  السوسيو

تغريت يف اجملتمع اجلزائري، بعدما كانت النواة اجملتمع هلا. فمن خ  الل دراسة "على الكنز" يتبني أن مكانة اجلامعة اجلزائرية 
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للتكوين قصد  سوى جهاز عالاألساسية للعمل الثقايف الوطين قبل االستقالل ويف سنواته األوىل، فلم تعد اآلن تشكل 
الكبري  حتقيق وظيفة اقتصادية واجتماعية دون العمل على حتقيق األنتلجنسيا حوهلا... وأن خرجييها مل تعد هلم بفعل عددهم

تلك املكانة السابقة اليت كانت ألسالفهم من خرجيي اخلمسينات والستينات، فالتطور الكمي الكبري الذي عرفته املنظومة 
وقد تطرق "عيسى  .(3)التعليمية أدى إىل ابتذال منتوجها وهي الشهادة اجلامعية، وبالتايل حامليها من خرجيي اجلامعات

ياس مايري" وغريهم من املهتمني بدراسة اجلامعة اجلزائرية إىل العديد من املشاكل اليت تعاين و"حممد غالم اهلل" و"إل قادري"
 منها هذه املؤسسة من خالل دراساهتم حوهلا وتشخيصهم لوضعيتها عرب خمتلف اإلصالحات اليت عرفتها.  

تمح ور اإلصالحات احل الية للجامعة حول ويف إطار التغري العاملي والسعي وراء منوذج أوريب لتوحيد من  التعليم العايل ت
هندسات جديدة للتعليم وحتديث املناهج البيداغوجية. حيث جيند التفكري يف هذا اجملال مستقبل اجلامعة اجل  زائرية وتكي  فها 

يف  زائريةاجلامعة اجل اقتصادي اجلديد وطنيا ودوليا. ومن أجل التكيف مع التغريات املذكورة، باشرت-مع احملي  السوسيو
 تطبيق هندسة جديدة للتعليم العايل هتدف إىل إرساء:

 .تكوين ذو نوعية مدى احلياة -
 ،االقتصاديو سياسة شراكة مع القطاع االجتماعي  -
 ،تفتح اجلامعة على العامل -
 تطوير التبادل بني اجلامعات. و تدويل الشهادة  -

حتديات عديدة بدءا بعدم التحكم يف التوازن بني مدخالهتا ويف ظل التغريات اليت تعرفها اجلامعة اجلزائرية، فهي تواجه 
وخمرجاهتا، وعدم التمكن من التنسيق بني مردودها الكمي والكيفي، مما انعك  على سوق العمل، حيث أصبحت الفئة 

فيما يتعلق  اجلامعية معرضة لظاهرة البطالة أكثر من أي وقت مضى. إضافة إىل عدم مراعاة احتياج  ات النسق اخلارجي عنها
بالطلب االجتماعي وطبيعة التخصصات األكادميية املدرسة فيها. فتصبح قيمة الشهادة اجلامعية على احملك، من حيث 
مصداقيتها وفعاليتها يف احلياة العملية، فيتخرج الطالب اجلامعي بشهادة غري معرتف هبا يف سوق العمل، ال من حيث طبيعة 

فيطرح بذلك مشكل اللغة، حيث يتكون الطالب يف أغلبية التخصصات السيما اإلنسانية  التكوين أو من حيث لغته أيضا.
منها باللغة العربية يف حني أن املؤسسات املستخدمة تسري يف جمملها باللغة الفرنسية، مما يصعب عملية التواص ل. إضافة إىل 

ألستاذ الباحث، والبحث العلمي اجلامعي عموما الذي طبيع  ة التسيري البريوقراطي وما تفرضه من عراقيل وصعوبات تعرتض ا
بقي معزوال عن سريورة التنمية الشاملة للمجتمع اجلزائري، وبقي يف اإلطار األكادميي النظري مع عدم تثمني األحباث 

احث الذي العديدة املنجزة يف ختصصات خمتلفة رغم إبداع البعض منها. وما هلذه الوضعية من تأثري على دور األستاذ الب
مازال يطالب بالقانون اخلاص الذي يسريه. هذا كله إضافة إىل مشكل التأطري الذي أصبح يشكل عائقا كبريا حيتم إعادة 
النظر يف التكوين ما بعد التدرج، من خالل تقييمه حسب الواقع، ال سيما بعد اتساع نطاق شبكة التعليم العايل بفتح 

 جامعات ومراكز جامعية جديدة.  
در التساؤل هنا حول دور اجلامعة ال جزائرية يف اجملال السياسي واالقتصادي اجلديد. وبصورة عامة ضمن مشروع وجي

 اجملتمع الذي ترتسم معامله. إضافة إىل مدى مسامهة البحث العلمي من خالهلا يف سريورة التنمية الشاملة للمجتمع اجلزائري.
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ا من خالل إعداد الفرد للمشاركة يف تقدم اجملتمع، مل يعد التناف  فبعد االعرتاف بكون التعليم يشكل استثمار 
مقتصرا على املنتج االقتصادي، حيث توجه االهتمام بالتعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجي الكفيل بإنتاج النخبة 

على النوعية اليت تضمن املستوى  والقيادات العلمية واالجتماعية. من خالل إعادة النظر للداللة الكمية ملخرجاته والرتكيز
العلمي الكفيل مبسامهته يف التنمية الشاملة للمجتمع والوصول إىل جودة اإلنتاج املعريف والتكنولوجي. ومن هنا تكون اجلامعة 

 معنية بضمان جودة التكوين والرفع من مستواه ليجيب على حتديات اجملتمع حمليا ودوليا.
لف إفرازاهتا اجملتمعات للرتكيز على فكرة التميز والنوعية لضمان جودة املخرجات حيث دفعت ظاهرة العوملة مبخت

وحتسني مستوى اخلدمات يف العديد من القطاعات. ويف مقدمة هذه الرؤية اجلديدة جند ضمان اجلودة الشاملة إثر التقدم 
 لعرض والطلب. ية يف ظل قانون ااتالعلمي والتقين واملنافسة بني املؤسسات اإلنتاجية واخلدم

وتتحدد إشكالية هذا العمل يف افرتاض أن التغريات اليت تفرزها القضايا املعاصرة وحتديات العوملة تستوجب الوقوف 
عند مفهوم اجلودة وشروطها يف مؤسسات التعليم العايل حىت تتالءم مع هذه التغريات مع األخذ بعني االعتبار طبيعة هذه 

لذي تنتمي إليه، مما يربز من جديد  إشكالية اخلصوصية واحمللية يف إطار التغري العاملي املؤسسات يف إطار اجملتمع ا
عصر احلداثة الذي يعترب يف  واهلندسات اجلديدة للتعليم العايل. فجودة التعليم كفلسفة أو كأساليب للقياس والتقومي نشأت

عملية اإلنتاجية من خالل العالقة بني هذه املدخالت التعليم صناعة هلا مدخالهتا وعملياهتا وخمرجاهتا، وكذا قياس ال
 واملخرجات. كما مت نقل معايري الصناعة والبريوقراطية إىل جمال التعليم للتمكن من احلكم على كفايته وفعاليته أي جودته.
نيات فاليوم، ويف إطار عصر العوملة اليت تغريت فيها طبيعة االقتصاد ووظائف اإلدارة وأشكال املؤسسات وب

 اجملتمع...، تتحدد تساؤالتنا فيما يلي:
  ما هي اجلودة الشاملة يف التعليم العايل؟ 
 هي مربرات اعتمادها يف التعليم العايل عموما وباألخص يف اجلامعات اجلزائرية؟ ما  
 ما هي املفاهيم املعتمدة يف اجلودة الشاملة يف التعليم العايل؟ 
 ة على جودة مؤسسات التعليم العايل؟ما هي التحديات اليت تفرضها العومل 
 مبررات اهتمام المجتمع بجودة التعليم العالي:  -ثانيا

 ارتفاع تكاليف الدراسة إثر التغريات على خمتلف األصعدة. -1
 تقلص توظيف املتخرجني اجلامعيني يف سوق العمل، وما ينجر عنه من إحباط لديهم. -2
  .(4)نياألساتذة اجلامعياحلث على الرفع من مردودية  -3
  لتدين مستواها التكويين والعلمي عند أفراد اجملتمع سواء من حيث:التمثل االجتماعي للجامعة اجلزائرية املبنّي  -4
  انتقادات املؤسسات املستخدمة مبختلف قطاعاهتا للمستوى الضعيف للخرجيني مما يستوجب إعادة النظر 

 ماهية التكوين وطريقته.يف 
 (5)لهمما يؤثر على طبيعة اخلدمات اليت تقدمها  انعزال اجلامعة عن اجملتمع. 
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 مبررات اهتمام مؤسسات التعليم العالي بالجودة الشاملة:  -ثالثا
 الطلبة وحماولة احلفاظ على السمعة األكادميية. استقطا حول املنافسة  -1
 ارتفاع تكاليف التعليم العايل واجلامعي بالنسبة للطالب واملؤسسة معا. -2
 هلذه املؤسسات باعتبارها املمولة هلا بأكرب حصة، مما جيعلها حريصة على أمرين يتمثل أوهلما حماسبة الدولة  -3

يف معرفة الكيفية اليت تنفق هبا أمواهلا املدفوعة من خالل اعتماد لوائح وقواعد مالية وتقارير وغريها. بينما يتمثل األمر الثاين 
 ساعدات للمؤسسات االقتصادية والصناعية وغريها. يف املطالبة بالتخصصات الكفيلة بتقدمي خدمات وم

" أنه من مربرات اعتماد مؤسسات التعليم العايل اجلودة الشاملة هو التوجه حنو اخلدمة، SIMSحيث يرى "
فاجلمهور يريد املشاركة يف توجيه مؤسسات التعليم العايل حىت تقدم خدمة أفضل من خالل وضع معايري للجودة وحتديد 

 .(6)ت التعليم العايل أن تستجيب لذلكوعلى مؤسسا التكاليف،
وعليه فنجد أن هذه العوامل وغريها كانت سبب االهتمام باجلودة الشاملة يف التعليم عموما وباألخص يف التعليم 

اجلودة العايل منذ مخسينات القرن املاضي. وتبلور هذا االهتمام مع هناية القرن العشرين يف عدد من االجتاهات مثل إدارة 
"، وغريها من األساليب الواردة يف جمال التعليم، معتمدة على LMD" وإعادة هندسة التعليم العايل "TQMالشاملة "

 النجاح يف كل من جمايل الصناعة وإدارة األعمال.
 :(7)مفهوم الجودة في التعليم -رابعا
 ة بينية التخصصات، ختتص على أهنا مدرسة فكري ينظر إىل اجلودة يف هذا اإلطار الجودة كفلسفة: -1

 باملنظمات والسلوك التنظيمي والقيادة.
دث نوعا من  وعليه تعترب اجلودة هنا طريقة للتفكري حول املداخل اليت ميكن تطبيقها يف إدارة مؤسسة معينة. حت 

متكاملة لتوجيه عمل التكامل بني مفاهيم التنظيم وطرقه املستمدة من خمتلف املصادر من أجل تقدمي إطار فكري عام ورؤية 
املؤسسات وإدارهتا حىت تقدم خدمة جيدة. وعليه فاجلودة الشاملة يف هذا اإلطار هي فلسفة أو جمموعة من املبادئ اليت 

لقدرات منظمة معينة على تلبية االحتياجات  توظف القيادة والطرق الكمية وحتليل النظم والتمكني من أجل التطوير املستمر
 ية للزبون.اآلنية واملستقبل
  الجودة كصفات أو خصائص: -2

يعترب هذا االجتاه من االجتاهات التقليدية يف حتديد مفهوم اجلودة الذي يرتب  هنا باخلصائص والسمات املتوارثة يف 
املنتج أو اخلدمة أو العملية التعليمية، يف حني أن املداخل املعاصرة للجودة تضيف شرطا آخر يتمثل يف إرضاء احتياجات 

 وقعات الزبائن وتلبيتها.وت
وتعرب اجلودة هنا على جمموعة من السمات أو اخلصائص اليت تعرب بدقة ومشول عن جوهر الرتبية وحالتها يف أبعادها 
املختلفة: مدخالت وعمليات وخمرجات قريبة وبعيدة، وتغذية راجعة. وكذا التفاعالت املتواصلة اليت ت ؤدي إىل حتقيق 

 .(8)ستويات اجلودة حسب طبيعة الرتبيةناسبة جملتمع معني، وتتفاوت ماألهداف املرجوة وامل
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  الجودة كخدمة: -3
يعترب إرضاء الزبون كأولوية يف هذا اإلطار، حيث تصبح اجلودة عملية يتم فيها دفع كل جوانب العمل يف املؤسسة 

قق وفق معايري حنو هدف واحد هو حتقيق أعلى معايري األداء حسب ما يطلبه الزبائن سواء من داخ لها أو خارجها. وحت 
األداء املطلو ، وتتميز بالشمول ألهنا تؤثر على كل من يعمل باملؤسسة التعليمية، وكذلك على كل األنشطة اليت تتم يف 

 إطارها. وهذا ما يتطلب االلتزام من اجلميع هبدف أساسي وهو جعل اجلودة واقعا تعيشه املؤسسة.
 ملة:إدارة الجودة الشا  -خامسا

نتيجة التغريات االقتصادية والتنظيمية اليت مرت هبا القطاعات اإلدارية مبختلف أنواعها، تغري التحول من االهتمام 
بتوفري اخلدمات للمستفيدين إىل االهتمام وجودة تلك اخلدمات وتقدميها بأفضل صورة، يف الوقت الذي أصبح فيه املستهلك 

 عالية أكثر نظرا الرتفاع وعيه يف ثقافة االستهالك مهما كان نوع السلعة املقدمة.يتطلع إىل خدمات ذات مستوى رفيع وف
التفكري  ىوتعترب إدارة اجلودة الشاملة منظومة فكرية جديدة أو منوذجا إرشاديا وتغيريا كبريا يف اإلدارة على مستو 

دث تغيريا جذريا ومربجما داخل املنظمة يف حال واملمارسة. فمفهوم "إدارة اجلودة الشاملة" من املفاهيم اإلدارية احلديثة ا ليت حت 
حسن تطبيقه. ويعين مجيع الوظائف اليت يقوم هبا األفراد يف مجيع املستويات اإلدارية يف التنظيم منذ البدء يف اإلنتاج حىت 

املنظمة، وكذا مشوهلا كل االنتهاء منه )سواء تعلق األمر بسلعة أو خدمة(. وتعتمد مفهوم الشمول لتأثريها على كل شيء يف 
فرد يف التنظيم من أعلى اهلرم اإلداري إىل أسفله. وهبذا يأخذ مفهوم اجلودة الشاملة صفة الكلية ألهنا تتطلب االلتزام 

 واملمارسة يف كل نشاطات املنظمة ومن كل العاملني.
تحسني املتواصل واملستمر ألداء املنظمة، ومن هنا نستنتج أن إدارة اجلودة الشاملة متثل جمموعة مبادئ إرشادية متثل ال

من خالل االعتماد على القدرات املشرتكة لكل من اإلدارة والعاملني ومثابرهتم لتحقيق توقعات العمالء بالشكل املطلو  
 بطريقة أفضل وفعالية عالية ويف أقصر وقت. ومن هنا فهي جتسيد لثقافة متميزة األداء.  

قيق تطبيق اجلودة يف جمال التعليم مل يصل إىل النتائج املطلوبة إال يف إطار العمليات وتشري نتائج الدراسات أن حت
اإلدارية واختصار زمن إجنازها، بينما مل يتحقق ذلك يف العملية التعليمية سواء تعلق األمر بالتعليم أو ترسيخ مهارات التفكري 

عوبة حتديد املتغريات املسؤولة عن نتائج التعلم. وهلذا السبب الناقد... نظرا لصعوبة االتفاق على معايري اجلودة وكذا ص
توجب إخضاع فلسفة اجلودة وتطبيقاهتا إلعادة النظر واملراجعة. فهناك من اعترب أهنا مبالغ فيها، وال تعرب عن نتائج حقيقية 

يات متعددة من السلطة يف ملموسة يف الواقع. كما أن هناك من يرى أهنا أدت إىل تكوين سلم أو هيكل إداري ذو مستو 
التعليم العايل، يأيت فيه القرار من األعلى دون مشاركة حقيقية وفعالة من القاعدة سواء تعلق األمر باألساتذة أو الطلبة أو 
أولياء األمور. كما تعاظمت قيم اإلدارة على حسا  القيم األكادميية وساد يف خطا  إدارة التعليم العايل مفاهيم السلطة 

سياسة، وثقافة الشركات. وأصبح رؤساء اجلامعات واملسؤولون عن التعليم العايل مبثابة مديري شركات يركزون يف عملهم وال
على حسا  األرباح واخلسائر، والتكلفة والعائد، والتوقعات املستقبلية ألعداد الطال  بدال من الرتكيز على طبيعة املعرفة، 

  قيام صراع بن القيم اإلدارية والقيم األكادميية.وأهداف التعليم. األمر الذي أدى إىل
 



 

47 152017  

 

 :يلي ما المعايير هذه أهم من :الجامعات في الشاملة الجودة إدارة تطبيق معايير -سادسا
 .والتعلم التعليم لدعم املادية املصادر توفر -1
 .والتعلم التعليم لدعم املؤهلني املوظفني توفر -2
 .والطلبة ريسيةالتد اهليئة من املفهومة األهداف توفر -3
 .وغاياته الربنامج بأهداف الدراسية املوضوعات حمتوى ارتباط -4
 .التعليم يف املسؤولية وحتملهم الفاعلة املشاركة على الطلبة تشجيع  -5
 أهداف اعتماد الجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية:  -سابعا

  أكادميي بيداغوجي. وتتمثل إمجاال يف:تدور هذه األهداف يف حمورين أساسيني أوهلما إداري تسيريي والثاين
  تغيري النظرة إىل اجلامعة من الطابع النظري إىل الطابع التطبيقي العملي، والرب  بينها وبني اجملتمع من 

 خالل التخصصات األكادميية والربامج املعتمدة.
 .إعادة النظر يف مفهومي الطلب االجتماعي وسوق العمل 
 جلامعة واجملتمع من خالل التطبيقات الفعلية وعدم االقتصار على األفكار تدعيم فكرة الشراكة بني ا 
 النظرية البحتة.
 .تفعيل دور األستاذ اجلامعي باعتماده معايري اجلودة الشاملة 
 .تفعيل دور الطالب يف إنتاج املعرفة وتطبيق مكتسباته التكوينية 
 إطاري التكوين والبحث العلمي. الوصول إىل التميز اإلداري والتسيري الفعال للجامعة يف 
 تأثير النماذج العالمية على الجامعة الجزائرية:  -ثامنا

يف إطار العالقات الدولية وما يعرف باسم العوملة تتحدد معامل وهندسات جديدة يف ميادين خمتلفة مبا فيها ميدان 
 ا اجلامعة اجلزائرية. التعليم العايل والبحث العلمي وأ دجمت يف إطار اإلصالحات اليت قامت هب

، الذي يركز على 1976فمن خالل اتفاق الشراكة الذي يسري العالقات بني االحتاد األوريب واجلزائر املنعقد يف أفريل 
هدف دعم ومصاحبة التطور االقتصادي واالجتماعي للمجتمع اجلزائري، ويدخل يف إطار االقرتا  اإلمجايل للدول 

، يتبني اهتمام أوربا للبلدان اجملاورة هلا من جنو  البحر األبيض 1972الحتاد األوريب عام املتوسطية املوضوع من طرف ا
من خالل تصريح بارشلونة الذي يضع مكانا للشراكة  1995املتوس ، هذا االهتمام الذي أخذ يتزايد حىت وصل عام 

أفريل  22وو ّقع عليه يف  2001ديسمرب  19أما بالنسبة للجزائر فقد د ّون اتفاق الشراكة معها يف  متوسطية.-األورو
. ويركز على  1976متوسطية ل فالنسيا يف إسبانيا، ويواصل ما ورد  يف اتفاق الشراكة املنعقدة عام -يف القمة األورو 2002

لشراكة يف كل من احلوار السياسي، تطوير التبادالت، جتارة املصاحل، الشراكة االقتصادية، االجتماعية، الثقافية واملالية، ا
 .(9)الشؤون الداخليةميادين احلقوق و 
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من هذه االتفاقية أهنا تشمل ميادين عديدة من بينها  62-40ففيما يتعلق بالشراكة االقتصادية تبني املادة رقم 
الثقافية حسب  الشراكة اجلهوية، العلم، التقنية والتكنولوجيا، احملي ، الصناعة، محاية وترقية االستثمارات. بينما تتعلق الشراكة

 باألهداف التالية: 74املادة 
 .ترقية حوار ثقايف ودعم الشراكة دون إقصاء أي جمال نشاط معني 
 .الرتكيز على تشجيع املبادالت يف فئة الشبا ، الصحافة والسمعي البصري 
  إضافة إىل محاية الرتاث، التقاليد، تكوين وتبادل معرض الفنون والفنانني. إىل جانب الشراكة يف جمال التكوين

 .(10)والرتبية
وبعد هذا العرض، سيشري املبحث املوايل إىل الوضعية اليت عرفتها اجلامعة اجلزائرية قبل تطبيق اهلندسة اجلديدة للتعليم 

 وحماولة فهم سبب اإلصالحات اجلديدة.العايل من أجل توضيح حالتها 
 المعوقات الوظيفية للنسق الجامعي الجزائري: -تاسعا

)املادية والبيداغوجية(، راكم املشاكل يف خمتلف املستوياتيّتفق اجلميع على أن حالة اجلامعة اجلزائرية سّيئة من حيث ت
م الوظائف اليت تنتظر منها من حيث تكوين خنبة خلدمة فهي معّرضة لنم  تسيري ال عقالين وغري فعال، مينعها من ضمان أه

السبب األّول لفشل  (11)العلم والعصرنة. فقد وصل النسق اجلامعي اجلزائري إىل مرحلة ضياع، ويرجع "إلياس مايري"
وين جامعتنا للنظام السياسي الذي يفرض النم  االجتماعي، مما ينعك  على اجلامعة اليت تصبح بذلك مهتّمة أكثر بتك

من  من املواطنني املتمّيزين بالرداءة واخلضوع على حسا  الوجاهة، العقالنية واإلبداع. حيث يرى أن اجلامعة اليوم أصبحت 
مرادفا ل  "العقول املغلقة"، ويطرح هبذا مسامهة اجلامعيني يف فشل هذا النسق. إضافة إىل تطرّقه إىل أسبا  أخرى تدور حول 

إلياس مايري" مؤّشرا لقياس العالقة بني اجلامعة قدي حول اجلامعة، والذي يعتربه "التحليل الن أمناط حتليلية، من بينها
واجملتمع، فيقول أن هناك مسافة بينهما تؤّدي إىل نتائج سلبية، وذلك لعدم تعبري خطابات خمتلف مكّوناهتا اليت يصفها بلغة 

ات يف مستوى املعاهد من جهة، واخلطابات الناجتة بني أعضاء اخلشب بدءا بوزارات اجلامعات، رئاسة اجلامعة أو اإلدار 
اهليكل التعليمي والطلبة من جهة أخرى مما يربز أّن هناك هّوة بني اخلطابات والواقع، ختلق نوعا من التشّقق وعدم الرضا 

 داخل اجلامعة اجلزائرية. 
 هذا، ويضاف إىل مشاكل اجلامعات اجلزائرية ما يلي:

 .(12)قبال الطلبة واألساتذةقلة هياكل است  -1
مشكل سكن األساتذة، حيث يضطر كثريا منهم إىل التنّقل بني ال ج ام عات ومقرات سكنهم، رغم بعد   -2

 املسافة بينهما، مما أثّر سلبا على أدائهم ودرجات حتّفزهم.
 جملالت العلمية اليت تكون او  ضعف املكتبات اجلامعية، السّيما يف التخّصصات املدّرسة باللغة العربية،   -3

األجنبية املشارك فيها حمدودة جدا، كما ال يوجد نظام لإلعارة بني اجلامعات الوطنية فيما بينها، مع انعدام التسهيالت 
مبا فيهم األساتذة، وهذا يؤثر على املردود العلمي املقّدم  ونالباحثلتصوير ونسخ بعض املراجع املّهمة اليت حيتاجها الطلبة و 

 من طرفهم. 
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ومن خالل هذا العرض نستخلص أن النسق اجلامعي احلايل يعرف حالة ال وظيفية، سواء يف اجلانب التنظيمي 
للمؤسسات، أو يف اجلانب البيداغوجي والعلمي للتكوين املقدم واملتمثل يف املشاكل اليت تعرفها عملية التأطري. وحسب 

  :(13)جلامعي فيما يلياملشاكل املذكورة سابقا، نستطيع تصنيف معوقات النسق ا
 في مجال استقبال، توجيه وتزايد الطلبة، نالحظ: -1

حدوده القصوى من حيث وصوله إىل حالة  داستنفإن الدخول اجلامعي قائم حول نظام التوجيه املركزي، وقد  -
 متأزمة، وفشل الطلبة يف تكوينهم الذي أصبح طويال عما جيب أن يكون.

 تزايد سنوي متصلب. -
 ش التحقيق الفعلي للربامج األكادميية.نسق تقييم يهم -
 عدم التناسق بني التكوين اجلامعي وخمتلف شعب الباكالوريا. -

  في مجال هندسة وتسيير التعليم، نالحظ: -2
 (.Tabulaire) هندسة أنبوبية الشكل -
 ( ال متنح سوى قنوات عبور حمدودة.Cloisonnesمسارات تعليمية مفصولة ) -
عقالنية فيما يتعلق باحلجم الساعي املفروض، وفرتات امتحانات عديدة جتزي تسيري بيداغوجي ال يتسم بال -

 العمل الفردي للطالب وختتزل وقت األساتذة.
 مجال الشهادات، التأطير والتأهيل المهني، نالحظ:في  -3

 ة نسبة تأطري غري كافية نتيجة اإلنتاج الضعيف للتكوين يف مستوى ما بعد التدرج، والنقص الناتج عن اهلجر  -
 اهلامة لألساتذة الباحثني.

طور قصري املدى غري مهيأ، ال حيمل قيمة عند الطلبة وال جيذهبم، عاجز عن اإلجابة الفعالة لألهداف   -
املوضوعة مسبقا )واملتمثلة يف تكوين إطارات وسطى(. مع مشكل املكانة اخلاصة هبذا الطور نظرا 

 ات االقتصادية بوضوح.لإلمكانيات ومناصب الشغل اليت تعرب عنها القطاع
تكوينات أحادية التخصص ال متكن من اكتسا  ثقافة عامة وتكوين متنوع وثري، بعيدة عن تفتيح الفكر   -

 والتكيف مع احلياة املهنية.  
ومن هنا، تتضح ضرورة اإلصالحات يف مستوى كل من هندسة التكوينات، املضامني البيداغوجية ملختلف هذه 

لبيداغوجي، أنظمة وأمناط التوجيه، التقييم وتزايد أعداد الطلبة، تنظيم وتسيري خمتلف ال ت رك يبات السريورات، التنظيم ا
 البيداغوجية والبحثية. ومتثل كل هذه احملاور أساس اإلصالحات اجلديدة. 

 20اء يف وهبذا، فإنه اعتمادا على توصيات اللجنة الوطنية إلصالح النظام التعليمي بتطبيق توجيهات جمل  الوزر 
وبرنامج احلكومة فيما يتعلق بالقطاع. قرر السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي وضع فريق عمل مكلف  2002أفريل 

هبدف  .(14)حتديث الربامج البيداغوجية"بامللف املعنون ب "إصالحات التعليم العايل من خالل هندسات جديدة للتعليم و 
بيق القرارات والتوصيات املتخذة  واملرسلة إىل خمتلف املستويات، وبالتوازي يتسع احلوار يف جمال تط املقاربات إجياد أحسن
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جملموع األسرة اجلامعية والقطاعات اليت يهّمها األمر بطريقة مباشرة )واملتمثلة يف وزارة الصحة، التكوين املهين...، اجملتمعات 
 مستوى كل من: اخلبرية والسوسيومهنية...(. وهبذا د رس هذا امللف على

)مديرية التعليم والتكوين(، واملؤسسات اجلامعية )اجلذع املشرتك، شهادات التكوين اجلامعي للطور  الوصاية -
 ...(.-DEUPC -األول 

 اللجنة الوطنية إلصالح النظام التعليمي. -
 جلنة خرباء اليونسكو. -

ا يف معوقات النسق اجلامعي، وذات األمهية سواء وذلك من أجل جتسيد خمتلف احملاور املقرتحة، واليت مت اإلشارة إليه
 على اجملال الوطين أو الدويل.

 :المجال الوطني -1
، D.E.Sمت تبيني أن التنظيم احلايل للتكوين مل يعد مناسبا )هتميش الطور القصري املدى، فروع مت التخلي عنها مثل 

اقتصادية -رة وال تأخذ بعني االعتبار التغريات السوسيو، بعض املضامني البيداغوجية م قصّ تكوين الدكتوراه طويل جدا...(
 اليت مير هبا جمتمعنا يف اآلونة األخرية. 

 :على المستوى الدولي -2
فيكمن التوجه العاملي يف تنويع أوجه التكوين بالتكيف مع احلقائق اليت تفرزها العوملة والتطور التكنولوجي، ويرتجم 

 
 
راجعة يف كل عشرية على األقل. ومن خالل التكوين األكثر قصرا يف املدة حسب هذا من خالل الربامج البيداغوجية امل

 اإلمكان.
 ضرورة إصالح نسق التعليم العالي:

يعترب إصالح التعليم العايل يف اإلطار املذكور سابقا ضرورة إلخراج اجلامعة اجلزائرية من األزمة اليت زامنتها منذ إنشائها 
يات البيداغوجية، العلمية، املوارد البشرية واملادية واهليئات اليت تسمح هلا باإلجابة على توقعات إىل يومنا هذا، على املستو 

 اجملتمع من خالل التساؤل حول النسق الدويل للتعليم العايل. 
ورة إن تصحيح خمتلف اجلوانب الالوظيفية سواء على مستوى التسيري أو الوجاهة أو مردود اجلامعة اجلزائرية متر بالضر 

بتحضري إصالح إمجايل ومعمق للتعليم العايل. ومع تأكيد الطابع العمومي يف هذا القطاع، على هذا اإلصالح إعادة تأكيد 
 املبادئ األساسية فيما خيص الرؤى حول املهام املخولة للجامعة اجلزائرية املعرب عنها ب كل من:

لب االجتماعي الشرعي فيما خيص االلتحاق نوعية، من خالل التكفل باإلجابة على الط يذ ضمان تكوين -
 بالتعليم العايل.

اقتصادي بتطوير التفاعالت احملتملة واملمكنة بني اجلامعة والعامل  -حتقيق تطابق فعلي مع احملي  الس وس يو -
 الذي حيي  هبا.

 تطوير ميكانيزمات التكيف املتواصل يف تطور املهن. -
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القيم العاملية اليت تعرب عن الفكر اجلامعي السيما تلك املتعلقة بالتسامح تدعيم وتعزيز وظيفتها الثقافية برتقية  -
 واحرتام اآلخر.

 جعلها أكثر تفتحا على التقدم العاملي، املتعلق خاصة بالعلوم والتكنولوجيا. -
 تشجيع وتنويع الشراكة الدولية حسب الصيغ األكثر تعمقا. -
 ساند.إرساء قواعد سلطة جيدة مؤسسة على املسامهة والت -

 ومن أجل اإلجابة على هذه التحديات، تبنت اجلامعة اجلزائرية إصالحا للتعليم العايل ينطوي على:
 توفري تكوين ذو نوعية من أجل أحسن التكيفات املهنية. -
 التكوين للجميع طوال فرتة احلياة. -
 استقاللية املؤسسات اجلامعية.  -
 انفتاح اجلامعة على العامل.  -

رست عليه توصيات جلنة إصالح النظام التعليمي. حيث مت اعتماد احملاور األساسية لربنامج الطور وذلك انطالقا مما أ
، فيما يتعلق 2013 -2004القصري، املتوس  واملدى الطويل، املقرر يف إصالح إسرتاتيجية عشرية لتطور القطاع للفرتة 

مرحلة فيه هبندسة جديدة للتعليم مرفقة بتحديث وجتديد ب   "حتضري إصالح إمجايل وعميق للتعليم العايل" أين تتمثل أول 
خمتلف الربامج البيداغوجية إضافة إىل إعادة تنظيم التسيري البيداغوجي، من أجل االستجابة لسوق العمل من الناحية 

 االقتصادية وتزايد املعلومات من الناحية العلمية والتكنولوجية، من خالل:
 نوعية. ذي لدميقراطية التعليم العايل مع تلك الضرورية لتكوينالرب  بني املتطلبات الشرعية  -
 إعطاء معىن للتناف  يف اجملال العلمي. -
 إرساء قواعد استقاللية حقيقية للمؤسسات اجلامعية بالتطابق مع السلطة اجليدة. -

 ويني احمللي والدويل.السماح للجامعة اجلزائرية بأن تصبح حمور التقدم الثقايف والعلمي كما كانت سابقا على املست
 .(15)سامهة يف التطور الدائم للمجتمعملا -

 وبعد هذا العرض، سنتطرق إىل اهلندسة اجلديدة يف جمال التعليم العايل.
 الرؤية الجديدة لسياسة التكوين:

 يطرح هذا النظام رؤية جديدة للتكوين اجلامعي تتمحور حول:
 .استقاللية اجلامعة يف إطار سلطة جيدة 
 شروع جامعي يدمج االنشغاالت احمللية، اجلهوية والوطنية يف املخططات ذات الصبغة االقتصادية حتضري م

 والعلمية باإلضافة إىل االجتماعية والثقافية.
 .توفري تكوينات متنوعة، منظمة بالرتكيز مع القطاع االقتصادي 
 غوجية دعما له، مرشدا وناصحا بيداغوجية فعالة أين يصبح الطالب فاعال يف تكوينه وتصبح الفرقة البيدا

 يرافقه طوال فرتة تكوينه.
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 .تقييم دائم ومتواصل للمؤسسات واألساتذة 
 .تسخري ومجع كل العائلة اجلامعية 

 ويتعلق األمر بعبارة أخرى بإنشاء جامعة جديدة حية وعصرية، تستجيب حمليطها ومتفتحة على العامل.
  عالقة الجامعة الجزائرية بالمجتمع:  -عاشرا

اجلامعة ومردودها حسب كفاءة خرجيي اجلامعات واملعرفة اليت يكتسبوهنا، حيث  تطرح هذه العالقة مشكل تثمني دور
اجلامعة من خالل هؤالء املتخرجني باالعرتاف االجتماعي انطالقا من إبراز فعاليتهم وقدرهتم على حتقيق منفعة عملية  حتظى

عمل. فاملدلول العميق للجامعة يبدو من خالل تأثريها على التنمية االقتصادية حمددة يف جمال احلياة املهنية يف سوق ال
واالجتماعية للمجتمع الذي يقيمها بغية حتقيق أهداف، طبقا ملشاكله ومطاحمه وتوجيهه السياسي واالقتصادي 

ل الواقعي، وهبذا ال ميكننا جتّنب واالجتماعي. فاجلامعة إذن مؤّسسة للتكوين، تتلقى أهدافها من اجملتمع الذي ميّدها باملدلو 
قضّية أهداف اجلامعة حىت ولو كان ذلك من خالل العلوم اليت عليها أن تدرسها وتنشرها. ويتعلق األمر يف جمتمعنا بتكوين 

تلف ، مشّبع بالشخصية اجلزائرية واحلقائق الوطنية، إضافة إىل متاشي الربامج مع متطلبات اجملتمع  يف خم(16)إطار كفء تقنيا
 حتّوالته.

إّن املتتبع حلالة اجلامعة اجلزائرية يف خضم هذه التحوالت اجلذرية يرى أّن تطّورها مّت يف إطار الالنظام والتيه: الالنظام 
املتعلق يف طريقة التفكري يف عملية اإلصالح، بعيدا عن النظرة اإلمجالية، والتيهان املتعلق مبستقبل الطلبة الالمضمون، 

لبعيدين عن تقرير مصريهم ومصريها، يف إطار اجلامعة املنهكة القوى  واملسرية بطريقة العقالنية. فرغم عمليات واألساتذة ا
اإلصالح، ال تزال تعاين من مشاكل عديدة، ومع إتباع اجلزائر لسياسة تكوين أكرب عدد ممكن من اإلطارات، إال أهنا مل 

 (17)تعرف نتائج إجيابية نظرا لعدة أسبا :
لتنسيق بني خمتلف اجلهات املعنية بالتكوين، خاصة يف ميدان الربامج، ومل يتم إنشاء أول جلنة تنسيق عدم ا -

 .1986لنظام التعليم إال سنة 
عدم وجود إطار يتم فيه التشاور وبرجمة التكوين يف اخلارج، وأول هيئة وطنية تعمل يف هذا املضمار مت  -

وطريقتها اخلاصة يف  لكل وزارة أو مؤّسسة وطنية سياسته ، وحىت هذا التاريخ كانت1981تأسيسها سنة 
 ميدان التكوين.

عدم التنسيق بني خمتلف القطاعات فيما يتعلق بالبحث العلمي، حيث أنّه من النادر أن تأخذ اجلامعة على  -
ارية عاتقها املشاكل الناجتة عن تسيري املؤسسات، وهذا ال يعين مشاركة بعض اجلامعيني يف القطاعات اإلد

 واإلنتاجية هلذه املؤسسات، فبالرغم من وجودها إال أهّنا مل تكتسي طابعا نظاميا.
وهبذا طرح مشكل النوعية اإلنتاجية جلامعتنا اليت ازداد اهتمامها بالكم من حيث: "عدد الطلبة املسجلني واملتخرجني 

نتجه، وال بالنتائج السلبية ذات التأثري الدائم على وعدد املراكز اجلامعية املفتوحة، دون األخذ بعني االعتبار نوعية ما ت
مستوى االقتصاد الوطين. وقد عجزت على أن تكون إجرائية. فما الفائدة من إنتاج آالف الطلبة عن مل يسمح هلم تكوينهم 

 .(18)جل اجملتمع"أالذي كلفهم الكثري أن يعملوا بطريقة جمدية وذات مردود من 
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ملتعلقة باملراجعة اهليكلية والتنظيمية هلذه املؤسسة قضية دورها وعالقتها باحملي ، ال من وتندرج ضمن هذه املعطيات ا
خالل تكييف اهلياكل واألجهزة فحسب، بل من خالل الضغ  الناجم عن التطور املسجل يف حجم الطلب املكثف على 

 رغم املستوى املنخفض للوافدين إليها.التكوين اجلامعي وما يطرحه من مشاكل استيعا  لألعداد املتزايدة من الطلبة 
حيث ختضع هذه املراجعة إىل منطق التكيف مع احملي  من خالل طبيعة الطلب االجتماعي من جهة والعالقة بسوق 
العمل من جهة أخرى، حيث نالحظ حاليا ارتفاعا يف خمرجات اجلامعة مقارنة بقدرة سوق العمل. وما يطرحه هذا الالتوازن 

 كل بطالة اجلامعيني. بينهما من مش
ومع كل هذه اإلصالحات اليت مت التطرق إليها آنفا، يّتفق أفراد اجملتمع بكافة مستوياهتم سواء كانوا من املتعاملني مع 
اجلامعة أو األفراد العاديني املنخرطني يف عالقة غري مباشرة معها من حيث ارتياد أبنائهم إليها مثال على أهّنا تعرف تراكما يف 

ال عقالين وغري فعال، الشيء  شاكل يف خمتلف املستويات املادية والبيداغوجية، وللتدقيق أكثر فهي ختضع لنم  تسيريامل
الذي مينعها من ضمان أهم الوظائف املنتظرة منها. ورغم أّن النصوص الّرمسية وضعت بنودا تقتضي تطوير اجلامعة من خالل 

ألطوار الطويلة والقصرية مع حتسني مردوديتها، وجتديد النخبة اجلامعية املهّددة التحكم يف أعداد الطلبة وحتقيق توازن ا
بالنقص، وحتديد من  لتكوين املكونني يوجه للطلبة املتفوقني الذين يتّم انتقاؤهم يف مسابقات التكوين ما بعد التدرج، وكذا 

ث والتأطري املالئم، إضافة إىل تطوير العالقات مع ترقية املستوى الفكري لألساتذة عن طريق توفري الوسائل املادية للبح
جيابية، فلم إلواالجتماعية من خالل الرتبصات... إال أّن هذه النصوص مل تتعد شكل املبادرات ا القطاعات االقتصادية

ذلك هو تأخذ سوى املعىن الشكلي فق ، الذي ال يتعدى القرارات الرمسية، دون املساس بعمق املؤسسة، وأحسن دليل على 
الواقع الذي يربز املستوى العلمي املتدهور الذي أصبح يّتسم به الطلبة حاليا. فالكّم موجود، لكن النوعية مفقودة بصفة شبه  
كلّية، حيث أصبحت اجلامعة متّثل كيانا بعيدا عن اجملتمع، مع انعدام التوازن بينها وبني قواه اإلنتاجية السّيما يف الوضعية 

 رزها املتغرّيات اجلديدة يف خمتلف اجلوانب االجتماعية.الراهنة اليت تف
ورغم كل هذه اإلصالحات أيضا، "مازال املشكل يطرح حبّدة يف جمال التعليم العايل غري املتكّيف مع سوق العمل، 

نا الوضع حيث ال توجد هناك عالقة بني اجلامعة واملؤّسسات، وال تتحّمل الّدولة هذه املسؤولية ويزيد مشكل الكفاءة ه
 .(19)تأزما"

ومن هذا تظهر القطيعة بني اجلامعة والقطاعات االجتماعية واالقتصادية، "كما ال يزال النظام اجلامعي متحّجرا ثقافيا 
نظرا لوجود من  واحد من اجلامعات الناتج عن عملية التسوية املطلقة بني مجيع اهلياكل اإلدارية والرتبوية التابعة ملؤسسات 

عايل والبحث العلمي، مما أّدى إىل ظهور من  واحد من التنظيم اإلداري والرتبوي، يهدف إىل التكوين عن طريق التعليم ال
فقدة للمرونة والتوزيع يف أشكال العمل اجلامعي، وانعدمت بذلك املراكز 

 
التعليم والتلقني والتقومي باملراقبة املستمرّة امل
إىل الفصل بينها، منعكسا على الفكر العلمي الذي أصبح متجّمدا واجلامعة اليت املتخّصصة يف التكوين، الشيء الذي أّدى 

أصبحت منغلقة على نفسها، فالطلبة يف وقتنا احلاضر منحصرون يف معاهدهم، متجاهلني ما جيري يف املعاهد األخرى، وهم 
طابعها العلمي احملدود، وخيلق مفارقة وهذا يؤثّر على نوع الشهادة اليت يتخّرجون هبا من حيث  .(20)بذلك معزولون عنها"

واضحة بني ما تزعم اجلامعة القيام به وبني ما هي عليه يف الواقع. "فرغم أّن اجلزائر بذلت جهودا جبارة منذ االستقالل إىل 
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ون التعليم املخرج اليوم لتعميم التعليم والرفع من مستواه لتلبية احلاجات املتزايدة والطلب الكبري من أفراد اجملتمع الذين يعترب 
إال أّن خمّط  التعليم اجلامعي يبنّي أّن املعارف املتداولة غالبا ما تكون  .(21)الوحيد من الوضع املرتدي اجتماعيا واقتصاديا"

رّيات ترمجة بسيطة ملعارف غربية نظرا لتأثّره باحملي  اجلامعي الغريب، مستعريا منه أس  براجمه وتنظيمه مما جيعله بعيدا عن املتغ
األصلية جملتمعنا، فاقدا لبيداغوجية جامعية خاصة، وهذا ما جيعل فكرة اجلامعة عندنا غري واضحة السّيما يف اجلانب 
البيداغوجي، "وهبذا زادت حّدة االنتقادات املوّجهة جلامعتنا بغية االهتمام هبا وبالطالب اجلزائري باعتبارمها خلّية يف نسيج 

، (22)قل جتار  وكذا فتحها على حميطها اخلارجي وجعلها عنصر تأثري حقيقي يف اجملتمع"ورفض بقائها كح اجملتمع،
فاجملتمعات اليت سبقتنا اعتمدت على جامعاهتا وخمابرها اجلامعية، فال نرى أّي حبث أو اخرتاع أو دراسة إال وأجنزهتا اجلامعة 

جلانب طويال، خاصة أن وضعيته االقتصادية صعبة ومازال أو بالتعاون مع اجلامعة، "لكن جمتمعنا اجلزائري عاىن من هذا ا
 .(23)اقتصاده فتيا يف مجيع جماالته، وهو سائر إىل نظام السوق"

ويف إطار الصيغ اهليكلية املتجّددة، وضمن اإلصالحات اليت مّست هذا الطور لرب  التعليم باحتياجات سوق العمل، 
جل تكوين إطارات، حيث يعترب التعليم هنا عامل من عوامل أوالطويل من  عرف التعليم توّجها يعمل على املديني القصري

وعليه؛ فإّن نوعية هذا األخري  ، كونه ي عىن بإعداد أهم رأس مال يف اجملتمع وهو اإلنسان.واالقتصاديالتطور االجتماعي 
ي منطلقا قاعديا لكل ديناميكية تنعك  على خمتلف صور وظائفه يف اجملتمع سلبا أو إجيابا، وهبذا يعّد النسق التعليم

اجتماعية فاعلة، كونه حيّدد اخلربات اإلسرتاتيجية واملستقبلية للمجتمع، برسم معامل حمّددة ومضبوطة لسياسة تربوية ختضع 
لرؤية نقدية يتّم فيها مراجعة نتائج املاضي وتشخيص معطيات احلاضر ملعرفة متطلباته، وما تفرضه حتّديات املستقبل من 

ل رؤية واضحة األبعاد واألهداف، ألنّه "ال تستطيع سياسة الرتبية أن تكون مناسبة إال إذا أخذت يف حسباهنا كل خال
  . (24)واالجتماعية والسياسية والروحية يف عصرنا احلاضر" االقتصاديةالظروف والعوامل 

 :خاتمة
ع امليادين، وتنمية األفكار بالبحث العلمي إّن الدور األساسي للجامعة يكمن يف إعداد اإلطارات الالزمة يف مجي

املّتصل بالواقع حيث يساهم يف خمتلف نشاطات اجملتمع. لكن الكفاءات العلمية والتقنية اجلزائرية غري مستغلة نظرا لألوضاع 
ل على رب  الربامج السائدة يف جامعتنا لسوء التسيري وانعدام احلريات األكادميية، من حيث أهّنا ال تتكفل مبتخّرجيها وال تعم

األكادميية بالتغرّيات التكنولوجية والعلمية، وهذا ما يبقيها يف اإلطار التقليدي رغم اعتماد اهلندسة اجلديدة للتعليم العايل 
اليت تنص على هذا اجلانب. ورغم أنّه من املفروض أن يكون هناك اندماج بني اإلطارات اجلامعية واجملتمع، انطالقا من 

ني التكوين الذي يتلقاه اإلطار وبني دوره االجتماعي الذي ال يستطيع فهمه إال مبدى امتثاله لعناصره الوطنية من العالقة ب
تاريخ ودين وثقافة خاصة باجملتمع اجلزائري حىت يتمكن من خدمة االستقرار االجتماعي. فجامعتنا بقت معزولة عن اجملتمع، 

ة رغم أن العامل املعاصر يفرض عليها التفّتح عليه )أي اجملتمع(. فتضّخم الطلبة الشيء الذي جعلها عبارة عن قوانني جمّرد
... وغريها من اجلوانب تربّر  إعادة فرض اجلامعة لشهاداتلوكثرة الطلب االجتماعي وكذا بطالة خرجيي اجلامعات احلاملني 

انطالقا من إعادة التنظيم املربمج واملوّجه حنو لوجودها عن طريق خمّططات إعادة التنظيم وإعادة تعريف هياكلها وأهدافها 
جل إخراج املعرفة من أاملستقبل واعتماد معايري اجلودة الشاملة، ألّن واقع جامعتنا حاليا يربز النقائص اليت تتعلق بدورها من 
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ية. وهذا ما حيول دون حّيزها ونشرها يف احملي  اخلارجي مع تقليص املسافة بينهما من أجل إدماج الطالب يف احلياة الوطن
إنتاج معرفة جتيب على القضايا االجتماعية من خالل براجمها التكوينية، فهناك قطيعة بينها كمؤّسسة اجتماعية وبني اجملتمع 
اجلزائري، تظهر من خالل وضعية الطالب الذي جيد نفسه بني جمالني متباينني "داخل اجلامعة وخارجها"، وكذا من خالل 

تمع هلا باعتبارها مؤّسسة غريبة عنهم وعن اهتماماهتم وحتّوالت اجملتمع عموما. وهلذا كله، حتّتم الضرورة توجيه رؤية أفراد اجمل
اهتمام املؤسسة اجلامعية إىل رب  التكوين وفق طلب اجملتمع يف خمتلف التخّصصات والتكّيف مع التحوالت االجتماعية من 

لبات اجملتمع اجلزائري فتصبح بذلك مرجعا حلل مشاكله. ألّن الوضع الذي أجل الوصول إىل جامعة فعالة تتماشى ومتط
حاليا على اهلندسة  اقائم يعرفه جمتمعنا حباجة ماسة إىل التغيري الذي يساهم فيه التعليم بصورة جوهرية. ومازال اجلدال

أن اإلمكانيات املسخرة لتطبيق هذه  حيث نرى .اجلديدة للتعليم العايل، وبني الرفض والتأييد، الواقع وطريقة التطبيق..
اهلندسة وحدها كفيلة باإلجابة عن مدى فعاليتها أو عدم جناعتها يف اجملتمع اجلزائري ولن يتم الوصول إىل النتائج املرجوة إال 

خصوصية  يف إطار اعتماد اجلودة الشاملة يف جانبيها التكويين البيداغوجي واإلداري التسيريي واعتماد معايريها باحرتام
 جمتمعنا يف خمتلف جماالهتا. 
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  آثار عقد الفرنشايز يف ضوء قواعد الفرنشايز األمريكية

 

                                ******* 

 :ملخص
, وهو يتمثل يف نقل أحد الفرنشايز, هو مصطلح حديث يف كتابات الفقه العريب ولكنه متكرر كثريًا يف الفقه األجنيب

خر آاألشخاص ما ميلكه من حقوق ملكية فكرية حققت له شهرة يف األنشطة واالستثمارات اخلاصة به, إىل شخص 
 الستخدامها يف نشاط مماثل لالستفادة مما حققه املشروع األول من شهرة. 

عقد الفرنشايز وفًقا للقواعد األمريكية  اإلشكالية حول ماهية االلتزامات اليت تقع على عاتق أطراف تتولدومن هنا 
 املنظمة له.

وقد حاول بعض الفقه تقسيم االلتزامات إىل التزامات متعلقة بأمور مالية مثل دفع رسوم الفرنشايز, ومبالغ اإلتاوات 
 القصر. باحلصرية أو ملتزاكاالالدورية, ومقابل الدعاية, والتزامات غري مالية,  

م االلتزامات إىل التزامات تقع على عاتق صاحب الفرنشايز, والتزامات تقع على عاتق غري أنه من األفضل تقسي
 .املرَخص له, والتزامات متبادلة بني كل من الطرفني

 Summery:  

Franchising is a system of marketing goods and/or services and/or 
technology, which is based upon a close and ongoing collaboration between 
legally and financially separate and independent undertakings, the Franchisor 
and its individual Franchisees, whereby the Franchisor grants its individual 
Franchisee the right, and imposes the obligation, to conduct a business in 
accordance with the Franchisor’s concept. 

The right entitles and compels the individual Franchisee, in exchange for 
a direct or indirect financial consideration, to use the Franchisor’s trade name, 
and/or trade mark and /or service mark, know-how, business and technical 
methods, procedural system, and other industrial and /or intellectual property 
rights, supported by continuing provision of commercial and technical 
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assistance, within the framework and for the term of a written franchise 
agreement, concluded between parties for this purpose 

So, based on a above, the question arises of what are the obligations of 
franchise contract, especially the jurisprudence divided them into financial 
obligations such as pay franchise fees and the fees of publicity, and the 
obligations of non-financial, such as the obligation to exclusivity. However, it 
is best to divide the obligations to the obligations of the franchisor, and the 
obligations of the franchisee, and mutual obligations between both parties. 

  
 مقدمة

و مصطلح حديث يف الفقه القانوين العريب ومألوف كثريًا يف الفقه األجنيب, وهو ميثل بصورة مبسطة, الفرنشايز, ه
حققت له شهرة يف األنشطة  –معرفة فنية وعالمة جتارية  –نقل أحد األشخاص ما ميلكه من حقوق ملكية فكرية 

 فادة مما حققه املشروع األول من شهرة. واالستثمارات اخلاصة به, إىل شخص أخر الستخدامها يف نشاط مماثل لالست
وهو ما يطلق عليه صاحب  -شهرة,  ييقوم صاحب مشروع اقتصادي ناجح وذفمن خالل نظام الفرنشايز 

, بالسماح لصاحب مشروع أخر, وهو املرَخص له, بإنتاج أو توزيع سلعة أو تقدمي خدمة حتت العالمة التجارية -الفرنشايز
ز لصاحب الفرنشايز, كما يلتزم األخري بنقل املعرفة الفنية السرية اليت يستأثر هبا من طرق تشغيل أو االسم التجاري املمي

ومواصفات للمنتج وغريها, وتقدمي املساعدة والتدريب للمرخص له, يف مقابل التزام األخري بدفع مقابل يتم االتفاق عليه. 
يع الدخول إىل أسواق جديدة من خالل أصحاب املشروعات وغاية صاحب الفرنشايز من إتباع ذلك النظام هو أنه يستط

الذين يرخص هلم, ومن مث, حتقيق مسعة أكرب, ودون أن يكون ملزًما باستثمار أموال إلنشاء وحدات جديدة يف أسواق 
 .(1)جديدة

دون أن  وبالنسبة للمرَخص له, ميّكنه الفرنشايز من االحتماء مبظلة مؤسسة أو منظمة تضمن له وجود مستهلكني
, إذ يفضل معظم األشخاص املقبلني على إنشاء استثمارات جديدة, (2)يقوم بعناء صرف أموال لدخول أسواق جديدة

بدء النشاط أو املشروع من العدم, باإلضافة  من أقل خطورة أنه يشعرون االشرتاك يف شبكة فرنشايز موجودة بالفعل, ألهنم
 ال تؤهلهم إلنشاء عمل ناجح, كما أن هناك آخرين غري مستعدين لقضاء الوقتإىل أن الكثريين يدركون أن خرباهتم قد 

 بالفعل. متاح ما هو إعادة اخرتاع واملال يف واجلهد
وهلذا, فإن نظام الفرنشايز حيقق منافع تبادلية للمرخص هلم من جانب, وصاحب الفرنشايز من جانب أخر؛ حيث 

عاوين يقوم على أساس من املصاحل املشرتكة جيمع بني صاحب الفرنشايز وكل من تتميز شبكة الفرنشايز بأهنا أشبه مبجتمع ت
مت الرتخيص له باستخدام حقوق الفرنشايز, فجميعهم يشرتكون يف إجراءات التشغيل والدعاية ومعايري اجلودة, وهو ما جعل 
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ثريين للدخول للمجازفة وممارسة تلك الشبكة بأهنا ذات طبيعة وقائية, وأن تلك الصفة هي اليت دفعت الك الفقه يصف
 .(3)أعمال الفرنشايز

وعندماُ تذكر أنشطة الفرنشايز فإن أول ما يتبادر إىل الذهن هو مطاعم الوجبات السريعة اليت حتمي العالمات 
يشري إىل  التجارية الشهرية مثل كنتاكي وبيتزاهت وماكدونالد, بيد أنه بالرغم من حداثة نظام الفرنشايز فإن الواقع العملي

انتشارها يف كل األنشطة واجملاالت, ومنها اجملاالت الصحية واخلدمات التعليمية وخدمات االتصاالت واخلدمات البيئية 
 واألنشطة التجارية كمتاجر املالبس وبيع املأكوالت وتصنيع السيارات, الفنادق والوكاالت السياحية, وغريها.

ولية واألنشطة احمللية؛ إذ عادة ما ختتار الشركات الكربى دولية النشاط وجيمع نظام الفرنشايز بني األنشطة الد
ميزة تتمثل يف متكني هذه الشركات من استثمار رأس املال مع جتنب خماطر هذا االستثمار, وذلك  من لالستثمار, ملا حيققه

ملعرفة الفنية احلديثة, وأخرى عن طريق إقامة نوع من تقسيم العمل التجاري الدويل بني شركات تضطلع مبهمة إنتاج ا
تتخصص يف استغالهلا. وداخلًيا, قد زادت احلاجة هلذا العقد, لتعبئة وتركيز رأس املال الوطين ملواجهة التكتالت العاملية يف 

ايز رءوس األموال, األمر الذي دفع إىل التزايد املطرد حنو التعامل مبقتضى هذا العقد, ملا يتيحه هذا العقد لصاحب الفرنش
 .(4)من فرصة زيادة حجم نشاطه دون أن يتكبد أية تكاليف, ألن املرَخص له يعترب مالًكا للمشروع الذي يديره

يف اللغة الفرنسية القدمية,  francheتشتق كلمة الفرنشايز من كلمة  (5)وفقا لقاموس الرتاث األمريكي للغة االجنليزية
 وهو ما يعين جمانا أو استثناء.

امللك أو الكنيسة أو احلكومة  -لوسطى, كان الفرنشايز يعين حق أو امتياز متنحه السلطة السيادية ويف العصور ا
لبعض األشخاص ألداء بعض األنشطة, مثل بناء الطرق. فهو يعطي السيادة لفرد أو جمموعة من األفراد يف احتكار  –احمللية 

م احلاالت, كان مطلوبًا من الذيُ منح له حق الفرنشايز نشاط معني, يف مكان معني, لفرتة معينة من الزمن. ويف معظ
تسديد مبلغ إىل السلطة السيادية عادة ما تكون يف شكل حصة من املنتج أو الربح, يطلق عليها اإلتاوة, وهو ذات املسمى 

 .(6)الذي ال يزال يطلق عليها يف الوقت احلايل
الفرنشايز, حيث ميكن إرجاع ظهور نظام الفرنشايز إيل ما  وينسب إىل الواليات املتحدة أهنا كانت مهد نشأة نظام

هذا املصطلح ألول مرة, عندما باع حقوق توزيع آلة اخلياطة  1850, حينما استخدم ايزاك سنجر عام اعام 160يزيد عن 
 اليت اخرتعها إىل بعض املوزعني. 

, قامت شركة جنرال 1900تقريًبا عام وبعد ذلك, ظهر نظام الفرنشايز مع اخرتاع السيارات, ففي وقت مبكر, و 
يف  احصري اموتورز بتأسيس شبكة للموزعني حيملون امسها, وذلك لتلبية الطلب املتزايد على السيارات, حيث منحتهم حق

توزيع السيارات يف منطقة جغرافية معينة. كذلك, فإن مثة أمساء سامهت يف ازدهار وانتشار نظام الفرنشايز مثل مطاعم هوارد 
 ونسون, وكنتاكي فرايد تشيكن, وماكدونالدز.ج

, حيث تطلبت تلك 1950تاريخ انتشار نظام الفرنشايز وازدهاره بعد احلرب العاملية, وتقريًبا عام  (7)ُويرجع البعض
ار املرحلة ظهور بنية حتتية وخدمات جديدة, ومنها املطاعم والفنادق وحمطات اخلدمة, وغريها. ومع التطور اهلائل واالنتش

إىل إجياد تعريف دقيق للفرنشايز. ومع ذلك, فلم يوجد حىت عام  1960املتسارع لذلك النظام, بدأت الدعوات عام 



 

 

152017  60 

 

 California Franchise"قانون ينظم الفرنشايز, حىت سنت والية كاليفورنيا أول قانون ينظمه وهو قانون 1970
Investments Law"أصدرت جلنة التجارة الفيدرالية  1978ديسمرب  21 . ويف هناية السبعينيات, وبالتحديد يف

 الئحة تنظم عقد الفرنشايز. FTCاألمريكية 
كما يتضح اهتمام اجلماعة األوروبية بعقد الفرنشايز بعد انتشار العمل به يف العديد من الدول األوروبية, وهو ما 

هدف من نشأته إىل حتديد ووصف معىن وآليات , الذي 1972عام  EFF(8)يتجلى من إنشاء االحتاد األورويب للفرنشايز 
نظام الفرنشايز, واليت غالبا ما يشار إليها باسم "تنسيق أعمال الفرنشايز", وكذلك حتديد املعايري األخالقية اليت ترتكز عليها 

احلقوق املرتتبة على عقد العالقة بني أطراف الفرنشايز, سواء يف املرحلة قبل التعاقدية أم بعد التعاقدية, وكذلك تعزيز ومحاية 
الفرنشايز من خالل التنسيق بني املؤسسات األوروبية, والسلطات الوطنية والكيانات الدولية األخرى اليت ميكن أن تؤثر 
أعماهلا التشريعية على عقود الفرنشايز, وتوحيد القواعد واألحكام املطبقة على عقود الفرنشايز من خالل تبين موقف مجاعي 

 Code ofدول األعضاء. ويف إطار سعي االحتاد األورويب لتحقيق أهدافه, فقد أصدر تقنني السلوك للفرنشايز ومشرتك لل
Ethics for Franchising  1972عام. 

ويف عقود الفرنشايز يسعى األفراد الذين يرغبون يف استثمار أمواهلم والبدء مبمارسة أنشطة جديدة, يف اللجوء عادة 
شايز واالخنراط يف شبكات الفرنشايز بدال من إنشاء أعمال جديدة, ملا تتميز به عقود الفرنشايز من إىل إبرام عقود فرن

, كما امميزات عدة, ومنها: قيام املرَخص له بشراء أعمال وأنشطة معروفة لدى املستهلكني, مت جتربتها مسبًقا وحققت جناح
يز على تعزيز العالمة التجارية للنشاط وتدعيمها, مع تقدمي الدعاية تعمل مجيع املؤسسات العاملة واملشرتكة يف شبكة الفرنشا

 .(9)والتسويق املستمر
فضال عن ذلك, يتوىل صاحب الفرنشايز تقدمي التدريب املهين للعاملني واملساعدة قبل بدء العمل, والذي يعد أحد 

, كما حيصل املرَخص له (10)األعمال اجلديدة األسباب الرئيسية لبدء تشغيل األعمال وحتقيق النجاح, وهو ما ال حيدث يف
يف شبكة الفرنشايز على دليل ينظم كافة معامالته ويسمح له مبراقبة فاعلة على األعمال, مثل أعمال احملاسبة واملبيعات 

خدم يف ومراقبة املخزون السلعي, ويتيح صاحب الفرنشايز يف بعض األحوال, للمرخص له شراء املواد اخلام والسلع اليت تست
األعمال, ويستفيد املرَخص له كذلك من البحوث والتحسينات والتطورات اليت يتوصل إليها صاحب الفرنشايز لتحسني 
املنتج أو اخلدمة, ويسمح نظام الفرنشايز بالعمل يف منطقة جغرافية حمددة ال ينافسه أحد من املرَخص هلم يف شبكة 

 .(12)املنافسة العمل, وقياس السوق, وإنشاء  خطة تقييم , كما يعفى املرَخص له من عبء(11)الفرنشايز
 شكالية الدراسة: إ

جودة عالية  يد؛ حيث حيصل املستهلك على منتج ذيتسم العمل بنظام الفرنشايز بأنه يتبع نظام عمل موح
ل بنظام موحد هو أحد ومتساوية يف كل نشاط يعمل بنظام الفرنشايز. وقد اعتربت أحد احملاكم الفيدرالية األمريكية أن العم

 .Queen City Pizza, Inc., et alأسباب جناح ذلك النظام, حيث ذكرت احملكمة يف سياق حكمها يف قضية
v. Domino's Pizza, Inc " :تحدة األمريكية جوهر جناح سلسلة الوجبات السريعة على مستوي الواليات املأنه

حيقق ذلك التوحيد فوائد للمرخص هلم؛ حيث ميكن للعمالء شراء البيتزا من اجلودة املوحدة واملتساوية. و  ييكمن يف املنتج ذ
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أي متجر حيمل اسم دومينوز ويكون على يقني بأن البيتزا سوف تكون جبودة ومذاق وشكل البيتزا املألوفة املقدمة يف 
 تدعيم العالمة التجارية دومينوز بيتزا األصلية. كذلك تتحقق الفائدة لصاحب الفرنشايز حيث يؤدى توحيد اجلودة إىل

الشهرية له, ومن مث ستستمر يف جذب العمالء مبا يؤدي إىل زيادة يف رسوم الفرنشايز واألداءات الدورية اليت يلتزم املرَخص له 
 بدفعها".

 :إىل أن عقد الفرنشايز يتضمن عناصر أساسية متيزه, فهو يشتمل على (13)ويذهب الفقه
مال بذات األسلوب والطريقة املتبعة يف عمل صاحب الفرنشايز وذلك من خالل منح احلق يف إدارة أع -أولا 

 .الرتخيص باستخدام حقوق امللكية الفكرية واملعرفة الفنية اليت ميتلكها صاحب الفرنشايز
  .بيع أنواع معينة من املنتجات -ثانياا
  .استقالل املرَخص له  -ثالثاا
 ايز سواء بصورة مباشرة أم غري مباشرة.أداء مايل يقدم لصاحب الفرنش  -رابعاا

وإذا كان عقد الفرنشايز هو أحد العقود التبادلية اليت يرتب انعقادها أثارًا متبادلة يف ذمة أطرافه, فإنه مبجرد إبرام عقد 
عقد الفرنشايز تنشأ التزامات على كل من صاحب الفرنشايز واملرَخص له باعتبارمها أطراف ذلك العقد, وتنعكس طبيعة 

الفرنشايز على االلتزامات اليت ترتتب علي وجوده حبيث حتقق االلتزامات غاية كل طرف اليت يبتغيها من عقد الفرنشايز. 
 ونظرًا ألن عقد الفرنشايز من العقود غري املسماة, فإن مصدر تلك االلتزامات هو العقد الذي حيدد آثار العالقة بني طرفيه.

ماهية االلتزامات اليت تقع على عاتق أطراف عقد الفرنشايز وفًقا للقواعد األمريكية شكالية حول اإلومن هنا تثور 
املنظمة له. وقد حاول بعض الفقه تقسيم االلتزامات إىل التزامات متعلقة بأمور مالية مثل دفع رسوم الفرنشايز, ومبالغ 

. غري أنه من األفضل تقسيم (14)باحلصرية أو القصر لتزامكاالاإلتاوات الدورية, ومقابل الدعاية, والتزامات غري مالية, ومنها,  
االلتزامات إىل التزامات تقع على عاتق صاحب الفرنشايز, والتزامات تقع على عاتق املرَخص له, والتزامات متبادلة بني كل 

 من الطرفني.
حمل عقد الفرنشايز هو املعرفة  وتتحدد االلتزامات العقدية لكل طرف تبًعا لدوره وغايته يف عقد الفرنشايز, فإذا كان

دة واحلداثة, فإن صاحب الفرنشايز يكون ملتزًما بتقدمي املساعدة إىل املرَخص له يف كيفية استخدام تلك  الفنية اليت تتسم باجلج
زاًما املعرفة يف النشاط, وإذا كانت املعرفة الفنية ال يعلمها إال صاحبها, فإن اجلهل هبا يرتب على صاحب الفرنشايز الت

 بضمان تلك املعرفة. 
وال تقتصر تلك االلتزامات على املرحلة بعد التعاقدية, حيث تنسحب االلتزامات إىل املرحلة قبل التعاقدية؛ حيث 

 يكون صاحب الفرنشايز ملتزًما بإعالم املرَخص له عن نظام الفرنشايز الذي ميلكه.
لعقد, فيلتزم باحملافظة على السرية اليت تعد أساس جناح وبالنسبة للمرخص له, وبسبب جدة املعرفة الفنية حمل ا

 واستمرار النشاط يف أنظمة الفرنشايز. كما يلتزم بدفع األداء املايل لصاحب الفرنشايز.
ناك بعض االلتزامات العقدية التبادلية اليت خيتص هبا هوال يقتصر األمر على التزامات اليت تقع من جانب واحد, ف

 عقد الفرنشايز. 
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 خطة الدراسة: 
مباحث, نتناول يف املبحث األول التزامات صاحب  ةسوف نتناول اآلثار الناشئة عن عقد الفرنشايز من خالل ثالث

الفرنشايز, ويف املبحث الثاين التزامات املرَخص له, ويف املبحث الثالث االلتزامات املتبادلة بني كل من الطرفني. وذلك فيما 
 يلي:

 األول بحثالم 
 امات صاحب الفرنشايزالتز 

يلتزم صاحب الفرنشايز ببعض االلتزامات التقليدية, كالتزام بنقل املعرفة الفنية. غري أننا سوف نكتفي بتناول 
 االلتزامات اليت خيتص هبا عقد الفرنشايز ومتيزه عن غريه من العقود, وهي االلتزام باإلعالم, وااللتزام باملساعدة الفنية, وااللتزام

 . وذلك فيما يلي:بالضمان
 اللتزام قبل التعاقدي باإلعالماألول:  المطلب

يلتزم صاحب الفرنشايز قبل إبرام عقد الفرنشايز بتقدمي بعض املعلومات عن نظام الفرنشايز الذي ميلكه, من أجل 
يلتزم باإلفصاح عن  إىل أن صاحب الفرنشايز (15)متكني املرَخص له من اإلملام بكافة عناصر العقد وجوانبه. ويذهب الفقه

 The Franchisor’s Company, مثل: البيانات املتعلقة بشركة صاحب الفرنشايز وخرباته (16)بعض املعلومات
and Experienceها, عالوة على مدى ئالكها ورأس ماهلا وعنواهنا وشركا, حيث يلتزم باطالعه على اسم الشركة وم

فيه الفرنشايز, وتاريخ بدء عمل نشاط الفرنشايز, ومراحل نشأة وتاريخ خربة صاحب الفرنشايز يف القطاع الذي سيكون 
 إنشاء شبكة الفرنشايز.

كما يلتزم صاحب الفرنشايز بإعالم املرَخص له عن حقوق امللكية الفكرية اليت ميتلكها اليت تكون متعلقة بالفرنشايز 
ي وأي عالمات أخري مميزة مستخدمة يف نظام الفرنشايز, مثل املستندات الدالة على ملكية العالمة التجارية واالسم التجار 

 وكذلك تشمل حقوق امللكية الفكرية حقوق امللكية الصناعية, وحقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 :الفيدرالي األمريكي من اللتزام باإلعالم في عقود الفرنشايز القانونموقف  -أول

املتحدة تشريًعا فيدرالًيا خاًصا مبتطلبات اإلفصاح واحملظورات املتعلقة  أصدرت جلنة التجارة الفيدرالية يف الواليات
. وقد حدد هذا القانون االلتزام باإلعالم الذي يقع على (17)1979أكتوبر  21بالفرنشايز وفرص الشراكة التجارية, يف 

مرة تندرج حتت مفهوم الفرنشايز عاتق صاحب الفرنشايز حتديًدا دقيًقا, حيث حدد نطاق سريانه على أي عالقة جتارية مست
الوارد بالقانون حىت ولو أعطى هلا أطرافها مسمى أخر غري الفرنشايز, كمسمى ترخيص أو عرض أو تعاقد أو بيع أو إعالن 

 أو ترويج.
كل , ب(18)وتتحدد العالقات التجارية اليت يتحقق فيها معىن الفرنشايز, وبالتايل ختضع لاللتزام قبل التعاقدي باإلعالم

عالقة جتارية مستمرة تنشأ مبوجب اتفاق أو اتفاقات يقوم مبوجبها شخص يسمى صاحب الفرنشايز ببيع أو عرض أو توزيع, 
ملصلحة شخص أخر يسمى املرَخص له, سلع أو منتجات أو خدمات حتمل العالمة التجارية أو االسم التجاري أو الشعار 

ري اجلودة اليت حددها صاحب الفرنشايز ويلتزم املرَخص له بإتباعها يف اإلعالين اخلاص بصاحب الفرنشايز, وحتقق معاي
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نشاطه السابق. وميارس صاحب الفرنشايز يف تلك العالقة سلطة أو يكون له احلق يف ممارسة سلطة كبرية يف التحكم يف 
ز, خطة التسويق, األنشطة طرق عمل املرَخص له, وتشمل على سبيل املثال, تنظيم أعمال املرَخص له املتعلقة بالفرنشاي

 .(19)اإلعالنية, ويلتزم صاحب الفرنشايز يف املقابل بتقدمي مساعدة كبرية للمرخص له يف طرق عمله سالفة الذكر
 :نطاق سريان القانون الفيدرالي األمريكي -ثانيا

وهى كل   fractional franchiseال تسري أحكام هذا القانون على اتفاقات الفرنشايز اجلزئية أو الصغرية 
عالقة يسري عليها وصف الفرنشايز ويتوافر فيها شروطه, ويكون للمرخص له أو أحد املديرين لديه خربة ال تقل عن سنتني 

% يف السنة األوىل من جمموع 20يف نفس جمال الفرنشايز, ويتوقع األطراف أن مبيعات الفرنشايز اجلزئي لن تزيد عن نسبة 
 مبيعات املرَخص له. 

املرَخص له يف ذلك النوع من الفرنشايز إىل توسيع نطاق مبيعاته, حيث يقوم بفتح فرنشايز صغري تابع له يف  ويهدف
% من جمموع مبيعات فرنشايز  20مكان أخر وميارس فيه ذات النشاط, وال تزيد مبيعاته يف السنة األوىل الفتتاحه عن 

فتح فرنشايز صغري يف اسرتاحة تابعة عن طريق  مأكوالت سريعة ميقدبترَخص له املاملرَخص له الرئيسي. ومن أمثلة ذلك يقوم 
 حملطة وقود موجودة على طريق سريع.

كذلك ال يسري ذلك القانون على املعامالت اليت يكون جمموع املدفوعات املتطلبة من املرَخص له خالل الستة 
 .اكتابي  اقات الشفوية اليت ال تتضمن دليالدوالر, وال يسري أيًضا على االتف 500أشهر األوىل له ال تزيد عن 

ويتحدد نطاق االلتزام باإلعالم من حيث األشخاص يف كل من صاحب الفرنشايز, والوسيط بني صاحب الفرنشايز, 
 . ويتقرر ذلك االلتزام ملصلحة املرَخص له احملتمل ومن ميثله.(20)واملرَخص له احملتمل

يقوم هبا  personal meetingاإلعالم, فيتحدد إما بأول مقابلة شخصية أما بالنسبة للنطاق الزمين لاللتزام ب
الفرنشايز أو من ميثلهما مع املتعاقد احملتمل, أو خالل العشرة أيام السابقة على إما تنفيذ  وإّما بوسيطصاحب الفرنشايز أو 

ألي أداءات مالية لصاحب الفرنشايز  ها بتنفيذإمّ و تفاق يفرض عليه التزام قانوين, اوإما باملتعاقد احملتمل ألي اتفاق فرنشايز 
, business daysأو الوسيط أو من ميثلهما. وجتدر مالحظة أن العشرة األيام اليت حددها القانون هي عشرة أيام عمل 

 جازات.ومن مث ال حيتسب ضمنها أيام اإل
استطالع اآلراء عند تعديل القواعد  ويف شأن املقابلة الشخصية, فقد أثري خبصوصها الكثري من اجلدل وخباصة عند

شخصية ال, فقد ظهر اجتاه قوي أيده أصحاب الفرنشايز وممثليهم إللغاء املقابلة 2007االمريكية املتعلقة باإلفصاح عام 
ة باعتبارها أصبحت من األمور البالية اليت ال تتوافق مع العصر اإللكرتوين الذي نعيش فيه, حيث يتم إجراء استثمارات كبري 

ال حتقق حىت عن طريق اهلاتف أو عرب اإلنرتنت. غري أن بعض املرَخص هلم دافعوا عن وجودها, وأصروا على أن املقابلة ال تز 
ها سوف يقلل من االلتزام باإلفصاح الذي يقع على عاتق أصحاب الفرنشايز ويؤدي إىل حدوث ئالغرض منها, كما أن إلغا

 وثيقة لإلفصاح. مناقشات مطولة دون وجود إلزام بتقدمي
واقتناًعا من جلنة التجارة الفيدرالية بأن املقابلة الشخصية ال تكفي مبفردها لضمان حصول املتعاقدين احملتملني على 

, 1979اإلفصاح املطلوب يف وقت مبكر من عملية التعاقد, كما أنه إذا كان من املقبول, إبان الصدور األول للقانون عام 
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جه مع املتعاقد احملتمل كانت أمرًا مقبواًل, فإنه يف الوقت احلايل مل يعد هذا األمر صحيًحا, فالعديد من أن املقابلة وجًها لو 
املقابالت تتم اآلن بني صاحب الفرنشايز واملرَخص له عن طريق احملادثات اهلاتفية أو إرسال وثائق لبعضهم البعض عن طريق 

قد, بعد النظر بعناية يف اآلراء, بأن املقابلة الشخصية أصبحت من املاضي إىل الفاكس أو الربيد اإللكرتوين, ومن مث فهي تعت
 حد كبري وينبغي حذفها. 

ومع ذلك, وإميانًا منها بأن إلغاء املقابلة قد يؤدي إىل التأثري على قرار املتعاقدين احملتملني بشأن التعاقد, ومن مث, 
فصاح وهي تقدمي صاحب الفرنشايز لنسخة من الوثيقة أثناء التفاوض يف فقدُ اقرتح اعتماد وسيلة جديدة لتقدمي وثيقة اإل

التعاقد. وبناء عليه, فقد نصت الالئحة النهائية املعدلة على أنه تعترب ممارسة غري عادلة أو مضللة اليت ال يقدم فيها وثيقة 
 . (21)اإلفصاح للمتعاقدين احملتملني يف وقت سابق من عملية البيع

مر يثري التسالل عما إذا صاحب الفرنشايز يلتزم بتقدمي وثيقة اإلفصاح ألي شخص يرغب يف ذلك, غري أن هذا األ
ومن مث يؤدي ذلك إىل الكشف عن أمور ال جيب تداوهلا على نطاق واسع, أم أنه يقتصر على حاالت معينة. أجابت 

خطوات جدية لبدء التعاقد, وهو ما يعزز اهلدف  القواعد االمريكية على ذلك بأن هذا االلتزام ال ينطبق إال يف حالة وجود
 من اإلفصاح واإلعالم يف وقت مبكر من عملية التعاقد دون االعتماد على املقابلة الشخصية.

وتشتمل وثيقة اإلفصاح اليت يلتزم صاحب الفرنشايز بتقدميها إىل املتعاقد احملتمل العديد من البيانات, منها: االسم 
شاط الرئيسي هلا وعنواهنا, وعنوان فروعها, واخلربة املهنية السابقة لصاحب الفرنشايز, والدعاوي القضائية التجاري للشركة والن

السابقة, وحاالت اإلفالس والتصفية, واألداءات املالية سواء كانت مدفوعات أولية أم دورية, واملساعدات اليت سيقدمها 
مة التجارية أو االسم التجاري وما يتعلق هبا من حقوق ملكية فكرية, صاحب الفرنشايز, والتزامات كل طرف, وحتديد العال

. وجتدر (22)ومدة العقد وشروط التجديد بعد انقضائها, القيود املفروضة على املرَخص له, وشرط احلصرية, وتسوية املنازعات
 مالحظة أن وثيقة اإلفصاح ال تتضمن اتفاق الفرنشايز.

 المساعدة الفنية اللتزام بتقديمالثاني:  مطلبال
إذا كان نقل صاحب الفرنشايز للمعرفة الفنية هو العنصر األساسي يف جممل عقد الفرنشايز, فإن االلتزام بتقدمي 
املساعدة الفنية هو االلتزام الرئيسي الذي جيب على صاحب الفرنشايز أداله كي يتمكن املرَخص له من االستفادة من املعرفة 

فاملعرفة الفنية مىت نقلت دون أن يصاحبها التزام بتقدمي املساعدة الفنية, مل يتمكن املرَخص له من الفنية املنقولة إليه. 
استخدام املعرفة الفنية؛ إذ إن هذه األخرية تعد أمرًا جديًدا مستحدثا يصعب عليه فهمه وتطبيقه دون مساعدة من قبل 

 صاحب الفرنشايز.
 :تعريف المساعدة الفنية - أولا 

لعقد الفرنشايز تعرف بأهنا  حمالً شارة أواًل إىل أن املساعدة الفنية ختتلف عن املعرفة الفنية, فاألخرية باعتبارها جيب اإل
جمموعة املعارف التكنولوجية النظرية والعملية غري املشمولة برباءة اخرتاع وحتتفظ هبا املشروعات بشكل سري. أما املساعدة 

عل املعارف التكنولوجية صاحلة للتطبيق العملي يف الواقع, ولذا تعرف املساعدة الفنية بأهنا: الفنية فهي تعد األداة الالزمة جل
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"أداة لتغطية التدريب, والتعليم, ونقل املعرفة الفنية والكفاءات )العامة والتخصص( واخلربات, وتتيح اكتساب تكنولوجيا 
 .(23)حمددة"

فرنشايز فيمكن أن نعرفه بأنه: "التزام صاحب الفرنشايز بإتاحة كافة أما االلتزام باملساعدة الفنية يف نطاق عقد ال
 األدوات والوسائل للمرخص له اليت تنقصه يف فهم املعرفة الفنية املنقولة وجعلها موضع التطبيق".

 :مضمون اللتزام بتقديم المساعدة الفنية وطبيعته - ثانياا 
رئيس يرتتب على عقد الفرنشايز, فإذا كانت املعرفة الفنية ونقلها هي حمل ينشأ االلتزام بتقدمي املساعدة الفنية كالتزام 

من ضرورة إيضاح صاحب  انابع اجوهري اهذا العقد, فإن تقدمي املساعدة الفنية من صاحب الفرنشايز للمرخص له تعد التزام
 ه مبا يتيح لألخري االستفادة منها.الفرنشايز لكافة اجلوانب املتعلقة مبحل العقد, كي تكون واضحة نصب أعني املرَخص ل

وخيتلف االلتزام بتقدمي املساعدة الفنية يف عقد الفرنشايز, عن ذات االلتزام يف عقد نقل التكنولوجيا؛ فإذا كان هذا 
, قد يتحدد من خالل شرط مدرج بأحد عقود نقل التكنولوجيا, أو من (24)االلتزام يف عقد التكنولوجيا, كما يذهب الفقه

فإن ذاك االلتزام يف عقد الفرنشايز يعد من قبيل االلتزامات اليت تفرضها طبيعة العقد دون احلاجة إىل  (25)عقد مستقلخالل 
أن ينص عليه صراحة ضمن بنود العقد, وعلى هذا فإن خلو العقد من النص الصريح عليه أو استبعاده بنص العقد ال يؤدي 

 .(26)إىل التحلل منه
اعتربت قواعد الفرنشايز األمريكية أن وجود املساعدة أحد االلتزامات اجلوهرية اليت ال يقوم  وترتيًبا على ذلك, فقد

بدوهنا عقد الفرنشايز, وال يكفي أن تكون املساعدة متعلقة جبزء يسري من أعمال الفرنشايز كبيع سلعة معينة حبيث تكون 
تكون املساعدة ذات أمهية بالنسبة للمرخص له , ولكن جيب أن marginal effectمساعدة ضئيلة ذات تأثري هامشي 

significant assistance ويتحقق ذلك مىت كانت املساعدة متعلقة بكافة أعمال صاحب الفرنشايز إلدارة نشاط ,
 الفرنشايز.

م ويذهب الفقه الفرنسي إىل أن هذا االلتزام يعد أهم االلتزامات اليت تقع على عاتق صاحب الفرنشايز وفيه ال يلتز 
صاحب الفرنشايز فقط بأن يقدم املعرفة الفنية اليت التزم هبا يف العقد ولكنه يلتزم بأن يقدم مساعدته الفنية سواء فيما يتعلق 

 .(27)بكيفية تصنيع املنتجات بواسطة استخدام املعرفة الفنية, أم فيما يتعلق بتدريب املوظفني
التسالل عما إذا كان هذا االلتزام التزاما ببذل عناية  يولدام بعمل, فإنه وإذا كان االلتزام بتقدمي املساعدة الفنية هو التز 

 .أم بتحقيق نتيجة؟
إىل أن الطرف امللتزم بنقل املعرفة يف عقود نقل التكنولوجيا غالبا ما يضع عقود املساعدة  (28)يذهب رأي يف الفقه

 يجة, بل إنه عادة ما يستبعد صراحًة االلتزام بنتيجة.الفنية بصورة جتعلها أقرب لاللتزام ببذل عناية دون االلتزام بنت
وإذا كان هذا هو الشأن بالنسبة لعقود نقل التكنولوجيا, فإننا نعتقد أنه خيتلف كلية عما هو مقرر يف عقود 

, وما الفرنشايز, فطبيعة العقد اخلاصة اليت تعود بالفائدة على صاحب الفرنشايز قبل املرَخص له إذا ما جنح نشاط األخري
يدفعه املرَخص له لقاء املعرفة الفنية املنقولة, جتعل االلتزام بتقدمي املساعدة الفنية التزاًما بتحقيق نتيجة, فالعقد بني صاحب 
الفرنشايز واملرَخص له ال حيتمل حدوث فشل من جانب املرَخص له, فالنشاط الذي يقوم به املرَخص له هو نشاط اقتصادي 
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الربح, لذا فإن أدوات جناحه وأمهها املعرفة الفنية جيب أن تكون واضحة كي يتمكن من تطويعها  يهدف منه إىل حتقيق
إلدراك جناح النشاط, وهو ما يبتغيه صاحب الفرنشايز الذي حيمل نشاط املرَخص له عالمته التجارية الشهرية, اليت يعد 

 جناحها مع أي نشاط يضاف إليه.
ة الفنية ليس منذ بداية نشاط املرَخص له, وإمنا يبدأ االلتزام منذ إمتام االتفاق, أي قبل ويتحقق االلتزام بتقدمي املساعد

البدء يف النشاط. وقد حددت قواعد الفرنشايز األمريكية صور املساعدة اليت تتم قبل بدء النشاط, وتعترب مساعدة هامة 
 بالنسبة للمرخص له, وذلك يف الصور اآلتية:

 لكيفية إدارة أعمال الفرنشايز, وإصالحها, وشكل املبيعات.تقدمي برامج تدريبية  -
 إنشاء نظم احملاسبة. -
 تقدمي املشورة للمستخدمني, وإنشاء إدارة التسويق. -
 املساعدة يف اختيار املوقع.  -
 إنشاء الشبكات الداخلية واملواقع االلكرتونية وربطها بشبكة االنرتنت.  -
 تقدمي دليل مفصل للتشغيل.  -

تزام منذ بدء النشاط وحىت انتهاء العالقة التعاقدية, فمنذ بدء النشاط يلتزم صاحب الفرنشايز بإعالم ويستمر االل
املرَخص له بكافة التعديالت أو التحسينات اليت تطرأ على املعرفة الفنية. كما يقوم صاحب الفرنشايز بتكليف اخلرباء 

ه ملراقبة سري العمل داخل النشاط ومدى مطابقته للمعايري اليت والفنيني لديه بالقيام بزيارات دورية ملنشآت املرَخص ل
 , وهو ما يطلق عليه االلتزام بالرقابة.(29)يضعها

 : اللتزام بالضمانلثالمطلب الثا
إذا كان حمل االلتزام يف عقد الفرنشايز يتمثل يف التزام صاحب الفرنشايز بنقل املعرفة الفنية, فإن أحكام هذا العقد 

يتعلق بنقل املعرفة الفنية ألحكام التسليم, ومن مث تسري عليها أحكام الضمان سواء كان ضمان التعرض أم  ختضع فيما
 ضمان االستحقاق أم ضمان العيوب اخلفية.

 :ضمان التعرض الصادر من صاحب الفرنشايز - أولا 
املرَخص له من االنتفاع مبحل  يلتزم صاحب الفرنشايز باالمتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إىل حرمان

العقد سواء كلًيا أو جزئًيا, وسواء كان ذلك بطريق مباشر أو غري مباشر, ويستوي يف ذلك أن يكون التعرض الصادر من 
 صاحب الفرنشايز تعرًضا ماديًا أو قانونًيا.

ن االنتفاع مبحل العقد,  ن صاحب الفرنشايز أي عمل مادي يقع منه مينع املرَخص له معوعلى هذا, جيب أال يصدر 
كأن يقوم صاحب الفرنشايز بإنشاء نشاط منافس للمرخص له يف ذات املكان الذي أنشأ فيه املرَخص له نشاطه مستخدًما 

 فيه ذات املعرفة الفنية املرخص هبا.
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ا وحترمه من حيازهتومن األعمال املادية اليت تصدر من صاحب الفرنشايز اليت تعوق انتفاع املرَخص له باملعرفة الفنية 
ن صاحب الفرنشايز تصرف قانوين على حمل العقد إىل الغري, يسمح لألخري مبنازعة عحيازة هادئة ومستقرة, أن يصدر 

 املرَخص له يف االنتفاع باملعرفة الفنية.
ز ويضمن كذلك صاحب الفرنشايز التعرض الصادر منه واملبىن على سبب قانوين, ومن ذلك قيام صاحب الفرنشاي

بنقل معرفة فنية ليست مملوكة له مث تئول له ملكيتها بعد ذلك بأي سبب من أسباب التملك, فال جيوز لصاحب الفرنشايز 
هنا منازعة املرَخص له يف تلك املعرفة الفنية, إذ ميكن لألخري أن يرفع دعوى يطالبه فيها بضمان عدم التعرض الصادر منه. 

 الفرنشايز من التزامه بضمان تعرضه الشخصي.وال جيوز االتفاق على إعفاء صاحب 
 :ضمان التعرض الصادر من الغير – ثانياا 

ن الغري الذي يستند فيه إىل حق يدعيه على حمل العقد, فإذا عيز بدفع التعرض القانوين الصادر يلتزم صاحب الفرنشا
فرنشايز حال دون انتفاع املرَخص له, فشل صاحب الفرنشايز يف دفع ذلك التعرض بأن تقرر للغري حًقا على حمل عقد ال

أضحى صاحب الفرنشايز ملزًما بتعويض املرَخص له عن ذلك, فيما يسمي بضمان االستحقاق, وينشأ ذلك التعويض  
 كبديل عن عجز صاحب الفرنشايز عن تنفيذ التزامه تنفيًذا عينًيا.

الفرنشايز التعرض ا قانونًيا, فال يضمن صاحب ن الغري تعرضً عاللتزام, أن يكون التعرض الصادر ويشرتط لقيام ذلك ا
ن الغري, ويشرتط كذلك أن يقع التعرض فعاًل؛ إذ إن جمرد احتمال وقوع التعرض ال ينشأ االلتزام, وأن يكون عاملادي الصادر 

ون سبب التعرض احلق الذي يدعيه الغري ثابًتا له وقت العقد أو آل إليه بعد العقد بفعل صاحب الفرنشايز, فالقاعدة أن يك
 منسوبًا إىل صاحب الفرنشايز.

 : ضمان العيوب الخفية:ثالثاا 
يلتزم صاحب الفرنشايز بتسليم املعرفة الفنية كمحل يف عقد الفرنشايز بكامل عناصرها خالية من أي عيوب جتعلها 

تم االتفاق عليها مبا ال جيعلها غري صاحلة للغرض املخصصة له, ومن مث إذا انتقلت املعرفة الفنية يف صورة غري تلك اليت ي
. ويشرتط لقيام ذلك االلتزام أن يكون العيب املوجود (30)حتقق أهدافها, نشأ االلتزام بضمان العيوب اخلفية يف املعرفة الفنية

 .(31)يف حمل العقد مؤثرًا, وقدميًا, وخفًيا, وغري معلوم للمرخص له
 بحث الثانيالم 

 التزامات المرَخص له
َخص له بأداء بعض االلتزامات يف عقد الفرنشايز, ومنها االلتزام باحملافظة على السرية, وااللتزام بأداء املقابل, يلتزم املر 

 وهو ما سنتناوله فيما يلي:
 اللتزام بالمحافظة على السرية: المطلب األول

ة عقد الفرنشايز, حيث يستأثر حيوز صاحب الفرنشايز جمموعة من األسرار الفنية والتجارية تفوق قيمتها الفعلية قيم
صاحب الفرنشايز ببيانات املنتج وشكله ووصفاته وطريقة إنتاجه, ونظام العمل, واملعايري واإلجراءات التنفيذية اليت قام 
بتطويرها, وعملًيا منوذج األعمال يف أي فرنشايز هو منوذج متفرد يعتمد على وجود كيان جتاري واحد يتمثل يف صاحب 
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يسمح ألشخاص أو مؤسسات مستقلة إلعادة تطبيق أنظمة العمل املستخدمة يف الكيان اخلاص به, ولتيسري  الفرنشايز,
مات واخلربات اليت يكون كشف للمرخص هلم عن العديد من األمور واملعلو أن يذلك التطبيق, جيب على صاحب الفرنشايز 

شفها ألصحاب أنشطة مماثلة, مبثابة هدم لنشاط صاحب طابع سري, واليت يعد كشفها للكافة, أو على األقل ك يأكثرها ذ
, لذا كان االهتمام بشرط السرية باعتباره أحد االشرتاطات األساسية يف عقد الفرنشايز وأحد الدعائم اليت متيز (32)الفرنشايز

 نظام الفرنشايز.
: "أي شرط أو نص كما عرفته قواعد الفرنشايز األمريكية   Confidentiality clauseويقصد بشرط السرية

تعاقدي يقيد بصورة مباشرة أو غري مباشرة املرَخص هلم احلاليني أو السابقني يف مناقشة خرباهتم الشخصية كمرخص هلم يف 
 نظام الفرنشايز مع أي شخص آخر حيتمل انضمامه لشبكة الفرنشايز".

لك أي وكيل أو مندوب أو مبا يف ذ -: "أي شخص Prospective franchiseeويقصد باملرَخص له احملتمل 
اتصل بنفسه أو اتصل به بائع الفرنشايز ملناقشة إمكانية إنشاء عالقة فرنشايز". ويقصد ببائع الفرنشايز:  -موظف 

مستخدميه املمثلني عنه,  "الشخص الذي يعرض للبيع أو يرتتب لبيع ترخيص الفرنشايز, ويشمل صاحب الفرنشايز نفسه أو
الذين يشاركون يف أنشطة البيع, وال يشمل املرَخص هلم احلاليني الذين ليس هلم سلطة بيع الفرنشايز  ه, أو السماسرةءأو وكال

 بالنيابة عن صاحب الفرنشايز. 
ويبدأ التزام املرَخص له بالسرية منذ حلظة بدء املفاوضات, فهو ال يبدأ مبجرد إمتام العقد كما هو الشأن يف معظم 

 .(33)ى املرحلة السابقة على التعاقد أي يف مرحلة املفاوضات ويستمر إىل ما بعد التعاقدااللتزامات, وإمنا ينسحب عل
 في مرحلة المفاوضات: بالسريةاللتزام  -أولا 

إذا كان األصل هو حرية املتعاقدين يف الدخول إىل املفاوضات وحريتهم كذلك يف االستمرار فيها إذا ما رغبوا يف إمتام 
ذا مل يرغبوا يف ذلك دون أن يرتتب ذلك عليهم أي التزامات, مادام أن ذلك العدول مل يقرتن خبطأ يرتب التعاقد, أو إهنائه إ

. بيد أن ذلك األصل يصطدم بواقع عملي حيد من تلك احلرية املمنوحة للمتفاوضني إذا ما كانت مفاوضاهتم (34)مسئولية
ه معرفة فنية إمتام التعاقد, حيث يتسم عقد الفرنشايز بأن حمل حول إبرام عقد فرنشايز ورغبوا يف إهناء تلك املفاوضات دون

 ها سرية ال يعلمها إال حائزها.ئتكمن قيمتها يف بقا
وعلى هذا, فإن الدخول يف مفاوضات حول العقد وحول املعرفة الفنية حمل العقد يقتضي قيام صاحب الفرنشايز 

م العقد, وهو ما يعرضها للخطر, خاصة إذا مل تنجم تلك املفاوضات بالكشف عن سرية املعرفة يف املرحلة السابقة على إبرا
عن عالقة عقدية, أو إذا كان الطرف الذي يفاوض صاحب الفرنشايز قد قصد من هذه املفاوضات الوصول إىل جوهر 

 ك املعرفة.املعرفة الفنية دون إبرام العقد, أو قد يعمد إىل إرسال اخلرباء والفنيني الذين يستطيعون كشف سرية تل
يذهب إىل أن االلتزام باحملافظة على السرية يبدأ من تاريخ حصول املرَخص له على املعرفة, فإننا  (35)وإذا كان الفقه

 نعتقد أن هذا االلتزام يبدأ من اللحظة اليت تنكشف للمرخص له املعرفة الفنية كلها أو بعض عناصرها يف مرحلة املفاوضات.
ات ال ترتب أي التزامات على عاتق األطراف املتفاوضة, وخباصة على الطرف املفاوض وملا كانت مرحلة املفاوض

لصاحب الفرنشايز, فليس هناك ما يُلزم األخري باحملافظة على سرية املعرفة اليت كشفت له بسبب املفاوضات, وخباصة مع 
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تزام أديب يف ظل غياب السند القانوين , جمرد ال(36)عدم وجود نص قانوين أو اتفاق يلزمه بذلك, فهو, كما يذهب الفقه
الصريح الذي يلزم الطرف املفاوض مع صاحب الفرنشايز بااللتزام باحلفاظ على سرية املعرفة الفنية يف مرحلة املفاوضات, 

 غري أنه ميكن تأسيس وجود االلتزام باحملافظة على السرية استناًدا إىل ما تفرضه قواعد حسن النية يف التفاوض.
كان األصل هو تطبيق مبدأ حسن النية أثناء تنفيذ العقد, أي يف مرحلة تالية على مرحلة املفاوضات, إال أن فإذا  

حبيث ختضع تصرفات األطراف  –مرحلة املفاوضات  -يرى أن مبدأ حسن النية ميتد ليشمل مرحلة ما قبل التعاقد (37)الفقه
منها االلتزام باحملافظة على السرية يف مرحلة املفاوضات, ويرتب اإلخالل إىل مبدأ حسن النية الواجب توافره بني املتعاقدين, و 

 هبذا االلتزام مسئولية تقصريية تقع على عاتق املخل بااللتزام.
وكضمانات أكثر تضاف إىل االلتزام القانوين السابق, قد يلجأ صاحب الفرنشايز إيل إلزام املفاوض بكتابة تعهد كتايب 

إفشاء األسرار اليت أطلع عليها وكذلك عدم استغالهلا إذا ما انتهت املفاوضات دون تعاقد, وقد يطلب  يلتزم من خالله بعدم
صاحب الفرنشايز أن يدفع املفاوض كفالة مالية للمحافظة على السرية, على أن خيصم ذلك املبلغ من الثمن بعد إبرام 

ض هي أالُ خيرج من األسرار إال بالقدر الضروري الذي العقد. وخري حيطة يتخذها صاحب الفرنشايز خالل مرحلة التفاو 
ميّكن طالب التعاقد من تقدير قيمة املعرفة احلقيقية ليقارن بينها وبني املقابل املطلوب فيها, ومن املستحسن أالُ يطلع الطالب 

 .(38)طاًعايف هذه املرحلة إال على نتائج استعمال املعرفة دون أن يتطرق إىل عناصرها كلما كان ذلك مست
 اللتزام بالمحافظة على السرية أثناء تنفيذ العقد: -ثانياا 

إىل سريان االلتزام باحملافظة على السرية يف مرحلة املفاوضات, فإن هذا االلتزام يستمر, بالطبع, إىل إذا كنا قد انتهينا 
مرحلة سريان العقد وتنفيذه, إذ يعد شرط احملافظة على السرية أحد الشروط األساسية اليت تدرج يف عقود الفرنشايز؛ حيث 

له واملتمثلة يف املعرفة الفنية, فكلما بقيت عناصر املعرفة الفنية يف إن ذلك العقد مشروط جناحه بتحقيق السرية الكاملة حمل
. وكلما بقيت املعرفة الفنية سرية, كلما استطاع احلفاظ على يريدون حتقيقهاطي الكتمان حقق أطراف العقد األهداف اليت 

 شهرته وشهرة منتجاته وأتيحت له فرصة توسيع شبكة املرَخص هلم. 
ص له يستفيد هو اآلخر من بقاء املعرفة سرية, إذ يظل حمافظًا على تفرده يف منطقته فيما ينتجه فضال عن أن املرخَ 

 ويسوقه, ويظل مبقًيا على عدم وجود منافس له حيول دون استمراره يف حتقيق الربح.
نشايز إىل املرَخص له ويتحدد نطاق االلتزام باحملافظة على السرية بعناصر املعرفة الفنية اليت يتم نقلها من صاحب الفر 

(, اليت تتسم دائًما بالسرية, وعلى هذا 39اليت تشمل املهارة الفنية, واخلربة, التقنية, واملعارف الفنية, والوسائل الصناعية)
خيرج من نطاق االلتزام بالسرية مجيع املعارف اليت تكون معروفة للكافة ومتاحة للجميع, ألي سبب, حبيث ال تشكل حيازهتا 

 تنافسية للحائز يف مواجهة الغري إذا أصبحت يف منزلة املعرفة العامة. ميزة 
( على أنه يتحدد نطاق سريان االلتزام باحملافظة على السرية من حيث 40ومن حيث مدة االلتزام يكاد جيمع الفقه)

اق هذا االلتزام من حيث الزمان الزمان مبدة سريان العقد, إذ ينتهي ذاك االلتزام مبجرد انتهاء العقد. غري أننا نعتقد أن نط
ميتد إىل ما بعد انقضاء مدة العقد, فتحديد نطاق االلتزام مبدة سريان العقد فقط حيقق الكثري من الضرر للمرخص ويقوض 
عقد الفرنشايز؛ إذ إن انقضاء االلتزام مبجرد انتهاء العقد يسمح للمرخص له بكشف سرية املعرفة الفنية, وهو ما يسمح له 
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غالهلا بنفسه, ويتيح للغري االستفادة من هذه املعرفة اليت أضحت معرفة عامة, ومن مث, يفقد صاحب الفرنشايز ميزته باست
التنافسية اليت كانت حتققها له املعرفة الفنية السرية اليت كان حيوزها, وهو ما يؤدي إىل هدم نشاط صاحب الفرنشايز الذي 

له سوف يكتفي بالتعاقد مع صاحب الفرنشايز ملرة واحدة وألقل مدة تعاقد ولن يقم  فقد ميزته التنافسية. كما أن املرَخص
 بتجديد تعاقده ألنه أصبح لديه املعرفة الفنية اليت ميكن كشفها واستغالهلا بعد ذلك. 

ملعرفة وعلى هذا, فإن قصر االلتزام على مدة العقد فقط حّيول عقد الفرنشايز من عقد يسمح للمرخص له باالنتفاع با
 الفنية واستغالهلا ملدة معينة إىل عقد يتنازل فيه صاحب الفرنشايز عن معرفته الفنية اليت حيوزها بعد انتهاء مدة العقد.

ومن حيث نطاق االلتزام من حيث األشخاص, فال يقتصر االلتزام على صاحب الفرنشايز فقط, وإمنا ميتد ليشمل 
التزامهم على فرتة تنفيذ العقد بل يستمر إىل ما بعد انقضاء العقد, وأكثر من املستخدمني لدي املرَخص له, وال يقتصر 

ذلك ميتد التزام املستخدم ليس إىل ما بعد انقضاء عقد الفرنشايز وإمنا إىل ما بعد انقضاء عقد العمل وعالقة التبعية اليت 
 تربط املستخدم باملرَخص له.

جزء منها سواء من كشف السرية بأن حدث انتهاك هلا ومت كشفها أو  وإذا ما مت اإلخالل بالتزام باحملافظة على 
املرَخص له أو أحد التابعني الذين يستخدمهم, قامت مسئولية املرَخص له على أساس عقد الفرنشايز املربم بينه وبني 

ه, وضرر حيدث صاحب الفرنشايز اليت ختضع للقواعد العامة يف املسئولية من اشرتاط حدوث خطأ من جانب املرَخص ل
 لصاحب الفرنشايز, ووجود عالقة سببية بني هذا اخلطأ وذاك الضرر.

 اللتزام بالمحافظة على السريةالثاني: مطلب ال
بدفع املقابل إىل صاحب الفرنشايز نظري ما حيصل عليه من معارف فنية وعالمة جتارية  التزام  يقع على املرَخص له 

الفرنشايز تتحقق له املنفعة من عقد الفرنشايز بأمرين: أوهلما, حتقيق شهرة أكرب  يكون له احلق يف استغالهلا. فصاحب
وهو مقابل معنوي يلحقه استفادة  (41)لعالمته التجارية وتوسيع شبكة الفرنشايز ودخوله ألسواق جديدة باستثمارات ضئيلة

على مقابل مايل مباشر من األشخاص الذين  مالية غري مباشرة بعد ذلك, واألمر الثاين, وهو مقابل مادي يتمثل يف حصوله
 يرخص هلم.

واملقابل الذي يلتزم املرَخص له بدفعه جيب أن يؤخذ مبعناه الواسع, حبيث يشمل أي مبلغ يلتزم بأدائه املرَخص له 
صة كي يكون له احلق يف االنضمام لشبكة الفرنشايز اخلا  affiliateلصاحب الفرنشايز أو أحد املؤسسات التابعة له 

بصاحب الفرنشايز. وقد عددت قواعد الفرنشايز األمريكية, املدفوعات اليت تدخل ضمن االلتزام بالدفع, وهي: رسوم 
الفرنشايز األولية, ومقابل املساعدة يف احلمالت اإلعالنية, وبيع املعدات واإلمدادات, ومقابل التدريب, وودائع التأمني, 

 من املبيعات, ومقابل تأجري املعدات.واملدفوعات املستمرة اليت متثل نسبة 
وال يعترب من قبيل املدفوعات الالزمة للفرنشايز, املبالغ اليت يدفعها املرَخص له لشراء كميات معقولة من املخزون 

 السلعي بأسعار اجلملة إلعادة بيعها أو تأجريها.
ول: أداء فوري يُدفع للمرخص عند بداية ويتضح مما سبق أن املقابل الذي يدفعه املرَخص له يتمثل يف أدائيني: األ

 التعاقد, والثاين: أداءات دورية مستمرة تدفع طوال مدة سريان العقد.
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 المقابل المدفوع عند بدء التعاقد: -أولا 
يدفع املرَخص له مقاباًل لصاحب الفرنشايز نظري موافقة األخري على انضمامه لشبكة الفرنشايز, وهو عادة ما يكون 

 initialقديًا يدفع مرة واحدة عند بدء التعاقد. ويطلق على هذا األداء "اإلتاوة األصلية" أو "رسم حق الدخول" مبلًغا ن
franchise fee فالغالبية العظمى من أصحاب الفرنشايز تتطلب من املتعاقد أن يدفع مبلغ معني بصفة أولية عند .

 واحدة فقط يف بداية العقد.  التعاقد تسمى رسوم الفرنشايز, ُويدفع هذا املبلغ مرة
صوص حتديد هذا املبلغ, فعادة ما حيدد بعض أصحاب الفرنشايز هذه الرسوم بطريقة منهجية, كأن يكون خبو 

التحديد إما على أساس حجم املنطقة اجلغرافية اليت يستأثر هبا املرَخص له وميارس فيها حقوقه بناء على العقد, أو على 
وقد حيدد البعض اآلخر الرسوم على أساس نوع نشاط الفرنشايز واخلدمة أو املنتج الذي  أساس حجم السوق احملتمل,

 .(42)سيتوىل املرَخص له تقدميه
ويعد هذا املبلغ اإلمجايل مقاباًل ملا حيصل عليه املرَخص له من خدمات يف الفرتة السابقة على العقد, اليت متثلت يف 

نشاط ومدي صالحية واحتماالت جناحه يف ذلك املكان, وتقدمي دراسات املساعدة اليت تلقاها يف دراسة مكان ال
ومعلومات حول األنشطة املنافسة, وكذا تقدمي املساعدة يف جتهيز مكان النشاط, وتدريب العاملني, فضال عن ذلك, فهو 

 يعد مقابالً للسماح باستخدام العالمة التجارية واملعرفة الفنية واستغالهلما. 
الفرنشايز عن التكاليف اليت لفقه إىل أنه عادة ما تفهم الرسوم األولية على أهنا تعويض لصاحب وهلذا يذهب ا

 .(43)ها من إعداد املرَخص له ملمارسة نشاط الفرنشايز من خالل ما يقدم له من تدريبتكبد
املعرفة الفنية  وعلى الرغم من أن هذا املبلغ هو مقابل ملا حيصل عليه املرَخص له من خدمات وحق يف استغالل

والعالمة التجارية, إال أنه ليس مقاباًل حقيقًيا ملا حيصل عليه املرَخص له فعلًيا, وإمنا هو مقابل جزايف يتحدد وفًقا للعديد من 
املعطيات اليت قد ختتلف من صاحب فرنشايز آلخر ومن شبكة ألخرى, فتحديد هذا املبلغ خيضع العتبارات عديدة منها: 

المة التجارية لصاحب الفرنشايز ومسعته التجارية, ودرجة احتكاره للسوق, وعدد املرَخص هلم يف شبكة مدى شهرة الع
الفرنشايز, فكلما زاد العدد كلما ارتفع املبلغ؛ وذلك ألن املرَخص هلم يستفيدون من آثار مضاعفة الشبكة من حيث زيادة 

 .(44)العمالء وزيادة شهرة العالمة
 دورية مدة سريان العقد:األداءات ال  -ثانياا 

ال يقتصر االلتزام بأداء املقابل على املبلغ اإلمجايل الذي يتم دفعه عند بدء التعاقد, وإمنا يظل االلتزام مستمرًا؛ حيث 
ى يبقي يف ذمة املرَخص له دفع أداءات دورية مادام العقد ساريًا, وقد يكون هذا املقابل إما مبلًغا نقديًا يدفعه املرَخص له عل

 عينًيا يتمثل يف كمية معينة من السلع اليت يتوىل املرَخص له إنتاجها. وإما أن يكونفرتات منتظمة, 
ويتحدد األداء الدوري الذي يلتزم به املرَخص له باالتفاق بينه وبني صاحب الفرنشايز, فقد يكون مبلًغا ثابًتا يدفع 

يتحدد بنسبة معينة من عوائد املبيعات  اهذا املقابل نسبي , وقد يكونfixed feesشهريًا أو سنويًا تبًعا لالتفاق 
percentage of sales revenues حيث حيصل صاحب الفرنشايز على نسبة حمددة على كل وحدة ينتجها ,
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املرَخص له, وقد تكون هذه النسبة على إمجايل العائد, وعادة ما يتم حتديد مبلغ دوري كحد أدين حيصل املرخص عليه ولو 
 .(45)تصل نسبة املبيعات إىل ذلك احلد األدىنمل 

وقد ترتبط النسبة باملبيعات, إذ ال تدفع النسبة إال إذا مت بيع املنتجات فعاًل, ودون االلتفات إىل حتقيق املرَخص له 
املبيعات جيعل . وربط النسبة السابقة باإلنتاج أو األرباح أو (46)لربح أم ال, وكذا ميكن أن ترتبط النسبة املقررة باألرباح

صاحب الفرنشايز يراقب العملية اإلنتاجية للمرخص له, ويتابع حجم مبيعاته وأرباحه من أجل احلصول على نسبة حقيقية 
من املرَخص له, ويسعي لتذليل كافة العقبات ولتقدمي كافة املساعدات اليت تكفل استمرار جناح نشاط املرَخص له طوال مدة 

 لى نسبة مبيعات, ومن مث حيصل على أعلى قدر من أرباح.تنفيذ العقد لكي حيقق أع
 المبحث الثالث

 اللتزامات المتبادلة بين صاحب الفرنشايز والمرَخص له
عقد الفرنشايز: صاحب الفرنشايز واملرَخص له يف بعض االلتزامات اليت تقع على عاتق كل منهما,  ايشرتك طرف

 حلصرية, وااللتزام بتبادل التحسينات, وهو ما سنتناوله من خالل املطلبني اآلتيني:وتتمثل تلك االلتزامات يف االلتزام بشرط ا
 اللتزام بشرط الحصرية : المطلب األول

, من الشروط األساسية اليت يتسم هبا أي (47)يعد شرط احلصرية أو شرط القصر كما يفضل أن يستخدمه بعض الفقه
يف جمال عقد الفرنشايز هو كل شرط مينح للمرخص له احلق يف احتكار عقد من عقود الفرنشايز. ويقصد بشرط احلصرية 

النشاط حمل العقد يف إقليم معني, ومينع صاحب الفرنشايز من ختويل نفسه أو الغري احلق يف ممارسة ذات النشاط املرَخص به 
 يف ذات اإلقليم ويف نفس مدة سريان عقد املرَخص له. 

ملرَخص له بعدم احلصول على مستلزمات اإلنتاج الالزمة لنشاطه إال من خالل وكذلك هو كل شرط من شأنه إلزام ا
 صاحب الفرنشايز, ويلتزم األخري كذلك بعدم توريد أي مستلزمات إنتاج للغري يف ذات اإلقليم احملدد فيه نشاط املرَخص له.

لقة باحتكار ممارسة النشاط يف  من شروط احلصر, النوع األول: شروط متعنيهر من التعريف السابق أن مثة نوعويظ
إقليم معني وهو ما يطلق عليه احلصرية اإلقليمية, والنوع الثاين: شروط متعلقة بتحديد توريد مستلزمات اإلنتاج وهو ما 

 يسمي حبصرية اإلمداد.
 الحصرية اإلقليمية:  -أولا 

النشاط املتفق عليه يف عقد الفرنشايز يف مؤدى تلك احلصرية اإلقليمية أن املرَخص له يكون له احلق يف االستئثار ب
 منطقة معينة, حبيث يكون هو املرَخص له الوحيد يف هذه املنطقة. ونتيجة لذلك يلتزم صاحب الفرنشايز بأمرين, مها:

 أال يعمل يف ذات النشاط احملدد بنفسه يف ذات املنطقة احملددة بالعقد.
احلق يف ممارسة ذات النشاط الذي يقوم به املرَخص له يف ذات املنطقة أال يقوم بأي عمل قانوين من شأنه ختويل الغري 

 احملددة له, وذلك مادام العقد ال يزال ساريًا.
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وبناًء على االلتزامات املقيدة السالف ذكرها, فبمفهوم املخالفة, يكون لصاحب الفرنشايز أن يعمل بنفسه يف ذات 
األخري, وكذلك جيوز للمرخص السماح للغري مبمارسة نشاط غري نشاط إقليم املرَخص له ولكن يف نشاط مغاير لنشاط 

 املرَخص له وذلك يف منطقة األخري.
وحول طبيعة شرط احلصرية اإلقليمية, ثار خالف يف الفقه حول ما إذا كان هذا الشرط هو شرطًا تفرضه طبيعة 

النص عليه كي يلتزم به كل من صاحب الفرنشايز  العقد, فال يلزم النص عليه ضمن بنود االتفاق, أم أن هذا الشرط يلزم
 واملرَخص له.

الُ يفرتض, حبيث يتعني التصريح به يف العقد, وهلذا فإذا مل  إىل أن شرط القصر شرط (48)يذهب االجتاه األول
قليمية تفرضه أن شرط احلصرية اإل (49)اجتاه ثان ىيكون ملزًما للطرفني. يف حني ير  يتضمن العقد شرطًا صرحًيا بالقصر فال

طبيعة العقد, حيث يعد شرطا جوهريًا يربز كأثر للمحل املتميز للعقد, وهو ما منيل إليه, فهو شرط تفرضه الطبيعة اخلاصة 
 لعقد الفرنشايز.

 حصرية اإلمداد: -ثانياا 
هلا يقع التزاًما تبادلًيا النوع الثاين من شروط احلصرية اليت يتسم هبا عقد الفرنشايز يتمثل يف حصرية اإلمداد, اليت وفًقا 

 على طريف العقد فيما يتعلق بشراء مستلزمات اإلنتاج وتوريدها.
يتجسد هذا االلتزام يف تعهد املرَخص له بعدم التزود مبستلزمات اإلنتاج من السلع واخلدمات إال عن طريق صاحب 

املرَخص له أو عن طريق مورد أخر يقبله صاحب الفرنشايز الذي يلتزم بتوريد ما يلزم من السلع واخلدمات الالزمة لنشاط 
بسعر يزيد تلك الفرنشايز وحيدده, وعادة ما يتم النص على هذا الشرط ولو كان صاحب الفرنشايز يبيع مكونات اإلنتاج 

 .Queen City Pizza, Inc., et al. v. وقد كان هذا الشرط مناط اخلالف يف قضية (50)عن سعر السوق
Domino's Pizza, Inc حيث اشرتط صاحب الفرنشايز يف العقد قيام املرَخص له بشراء مكونات اإلنتاج من ,

يف تطبيق شروط العقد, وهو ما  تعسف  خالله فقط, غري أن املرَخص له ادعى أن هذا الشرط يعد مبثابة ممارسة احتكارية و 
 سنعرض إليه الحًقا بالتفصيل.

املرَخص له مبا حيتاجه من سلع وخدمات لنشاطه, وإمنا يتوسع التزامه وال يقتصر التزام صاحب الفرنشايز على تزويد 
ليشمل عدم إمداد أي سلع وخدمات يف منطقة املرَخص له واحملددة بالعقد إال لألخري, ومن مث ال يكون لصاحب الفرنشايز 

إذا كان ما يقدمه من سلع تزويد الغري بأي مستلزمات إنتاج داخلة يف نشاط املرَخص له يف منطقة القصر لألخري, أما 
 وخدمات للغري يف منطقة املرَخص له ختص نشاط خمتلفة عن نشاطه فيجوز له ذلك.

وخيتلف شرط احلصرية اإلقليمية عن شرط حصرية اإلمداد يف أن األول إن كان االجتاه الغالب فيه أنه شرط تفرضه 
يه يف العقد, فإن شرط حصرية اإلمداد يغلب عليه الطابع طبيعة العقد, وبالتايل يعد شرطًا مفرتًضا إذا مل يتم النص عل

االتفاقي حيث يلزم النص عليه يف العقد, غري أن عدم تضمني العقد هلذا الشرط ال يعىن حرية املرَخص له يف التعامل مع ما 
, حبيث إن كل ما (52). اليت يفرضها صاحب الفرنشايز على نشاطه(51)يشاء من املوردين, وإمنا يظل مقيًدا برقابة اجلودة
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يدخل إىل نشاط املرَخص له جيب أن يتفق مع املعايري واملواصفات اليت يضعها صاحب الفرنشايز وأن تنال موافقته, مبا 
 .(53)حيافظ يف النهاية على اهلوية املشرتكة ومسعة الشبكة

 اللتزام بتبادل التحسينات: المطلب الثاني
ود املدة, وليس من العقود الفورية, ومن مث يعد الزمن عنصرًا جوهريًا يف تنفيذ سبق وأن ذكرنا أن عقد الفرنشايز من عق

العقد. وملا كان حمل العقد يتمثل يف املعرفة الفنية, فإن هذه األخرية تتطور وتتغري لألفضل بسبب ما يضفيه عليها صاحبها 
 من حتسيناتُ تبقي له التفرد والتمييز. 

التحسينات على صاحب املعرفة الفنية فقط, بل ميتد إىل املرَخص له باستخدام  وبطبيعة احلال, ال يقتصر إضفاء
املعرفة الفنية, إذ يرغب هو اآلخر يف تطوير ما بيده من معرفة ليظل يف وضع تنافسي أفضل. فكل من يف شبكة الفرنشايز أو 

مشرتك وهو تدعيم الشبكة  حنو هدف نيسعو  family of franchiseesبعائلة املرَخص هلم  (54)كما يصفه البعض
وتطويرها, حيث تتضافر اجلهود باستمرار الستحداث أساليب جديدة من األفكار العملية إلدارة عملية اإلنتاج, كما يتم 
التوصل إىل حلول جديدة من التعاون اجلماعي, فالعديد من التحسينات على أنظمة الفرنشايز ظهرت من قبول األفكار 

 املقدمة من شبكة املرَخص هلم.اجلديدة واالقرتاحات 
من ( 55)ويقصد بالتحسينات يف عقد الفرنشايز: "كل تطور الحق يرد على عناصر حمل العقد". ويضيق رأي يف الفقه

نطاق التحسينات ويقصره على التحسينات الالحقة املرتبطة باملعرفة الفنية حمل العقد, وهو ما ال نتفق معه, فقصر 
فقط دون باقي عناصر حمل عقد الفرنشايز, يفرغ هذا األخري من مضمونه, فعقد الفرنشايز يتكون التحسينات على املعرفة 

من جمموعة من العناصر املرتبطة, اليت يرتتب على انفكاكها تغيري طبيعة العقد برمته, فما ذكره الفقه من حتسينات قاصرة 
 .بني من نطاق عقود نقل التكنولوجياعلى املعرفة الفنية, جيعلنا نبتعد عن نطاق عقد الفرنشايز مقرت 

فعلى ما يبدو لنا, فإن التحسينات املقصودة يف عقد الفرنشايز, تشمل كل حتديث وتطوير وحتسني يرتبط إما باملعرفة 
الفنية, أو بالعالمة التجارية اململوكة للمرخص, فمن غري املتصور أن يقوم صاحب الفرنشايز بتغري شكل عالمته التجارية, 

أن يكون ملزًما بالسماح للمرخص له باستخدام هذه العالمة اجلديدة, فنجاح عقد الفرنشايز منوط باستمرارية ارتباط  دون
 املرَخص له بصاحب الفرنشايز سواء يف مضمون املعرفة الفنية أم يف شكل العالمة التجارية.

فمنذ حلظة إبرام العقد يقع على كل من طريف ويتحدد النطاق الزمين لاللتزام بتبادل التحسينات مبدة سريان العقد, 
 العقد االلتزام بنقل كل ما يتم التوصل إليه من حتسينات إىل الطرف اآلخر.

ويقوم صاحب الفرنشايز بنقل ما يتوصل إليه من حتسينات على حمل العقد دون مقابل, ذلك ألن مثن حق املعرفة 
 تُ يدفع يف صورة األداءات الدورية اليت تدفع طوال مدة سريان العقد.قدُ دفع يف صورة مبلغ إمجايل, وكذا مثن التحسينا

غري أنه يثور التسالل حول وجود املقابل يف حالة نقل التحسينات من املرَخص له إىل صاحب الفرنشايز, فإذا كان 
بعض التحسينات إىل صاحب الفرنشايز حيصل على مقابل ملا يقدمه من حتسينات, فما هو الوضع يف حالة نقل املرَخص له 

 صاحب الفرنشايز, هل سيحصل على مقابل أم سيكون هذا النقل دون مقابل؟
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إىل أنه بالنسبة للتحسينات اليت يتم نقلها إىل صاحب الفرنشايز, فاألصل فيها أن تتم مبقابل, ذلك  (56)يذهب الفقه
, وعلى ما يبدو لنا (57)ى حساب املتلقيأن نقل تلك التحسينات دون مقابل فيه إثراء لصاحب الفرنشايز دون سبب عل

فإنه جيب أن نفرق بني أمرين: األول: إذا كانت احلالة السابقة منظمة بأحد بنود العقد املربم بني صاحب الفرنشايز واملرَخص 
, له, فهنا ينطبق الشرط التعاقدي, فإذا كان نقل التحسينات فيه من املرَخص له إىل صاحب الفرنشايز يتم دون مقابل

 فاملتعاقدين عند شروطهم.
أما الفرض الثاين, ويتمثل يف حالة خلو العقد من تنظيم هذه املسألة, فهنا يكون األوىل أن يتم النقل مبقابل, فكما 
حيصل صاحب الفرنشايز على مقابل التحسينات اليت يتوصل إليها بسبب ما يقوم به من أحباث ودراسات على حمل العقد 

ث, فإن املرَخص له يكون له احلق أيضا يف احلصول على ما يقابل جمهوداته لتحسني حمل العقد.  أو من خالل طرف ثال
وجود حقوق  ادعاءكذلك فإن ما توصل إليه املرَخص له من حتسينات أضحى يف منزلة الشيء اململوك له, وال ميكن 

ما يعطيه قانون محاية امللكية الفكرية لصاحب لصاحب الفرنشايز على التحسينات اليت يتوصل إليها املرَخص له قياًسا على 
العمل من حقوق مرتتبة على االخرتاعات اليت يستحدثها العامل أو املستخدم أثناء قيام رابطة العمل, فالعالقة القانونية اليت 

له مىت توصل تربط صاحب الفرنشايز باملرَخص له ليست عالقة تبعية ناشئة عن عقد العمل, ومن مث خنلص إىل أن املرَخص 
إىل حتسينات على عناصر حمل عقد الفرنشايز, كان له أن ينقلها إىل صاحب الفرنشايز مبقابل مىت مل ينظم العقد املربم 

 بينهما هذه املسألة.
ويثري التزام املرَخص له بنقل التحسينات اليت يتوصل هلا إىل صاحب الفرنشايز تسالاًل عن طبيعة العالقة القانونية اليت 

جمرد  أنّهتبها هذا االلتزام خاصة مع وجود مقابل للنقل, فهل ما يقوم به املرَخص له يعد بيًعا ملا ميلكه من حتسينات, أم ير 
 .تقرير حق انتفاع خيول صاحب الفرنشايز سلطيت االستعمال واالستغالل دون التصرف؟

ينات خيول صاحب الفرنشايز سلطة استعمال جنيب على ذلك بأن ما يقوم به املرَخص له يعد بيًعا ملا ميلكه من حتس
التحسينات واستغالهلا والتصرف فيها أيًضا, إذ يكون لصاحب الفرنشايز احلق يف ضم أعضاء جدد لشبكة الفرنشايز يكون 

ذلك هلم احلق يف االستفادة من املعرفة الفنية اليت ميلكها صاحب الفرنشايز, وكذا التحسينات اليت توصل إليها املرَخص له و 
 مبقابل حيصل عليه صاحب الفرنشايز فقط دون املرَخص له.

قيد بعدم استطاعة املرَخص له وعلى الرغم من ملكية املرَخص له ملا يتوصل إليه من حتسينات, فإن تلك امللكية تُ 
من خارج  استعمال التحسني الذي ابتكره إال داخل نطاق شبكة الفرنشايز, دون أن يكون له استغالله بالرتخيص للغري

 .(58)الشبكة ملا يرتب إفشاء للمعرفة الفنية اخلاصة بالفرنشايز
وإذا كان املرَخص له قد توصل إىل حتسينات على حمل العقد, فإن حقه يف استعمال هذه التحسينات داخل مشروعه 

تتطلب تأجيل مقيد مبوافقة صاحب الفرنشايز على استعمال تلك التحسينات, فقد تكون سياسة األخري يف اإلنتاج 
استعمال التحسينات, مثاًل كأن يكون صاحب الفرنشايز قد أنتج سلعة جديدة لبيعها يف األسواق, ومل يكن قد مت حتقيق 
املبيعات املرجوة حلداثة السلعة, فنزول سلعة أحدث حمسنة يرتب عليه تراكم للسلعة املوجودة فعاًل باألسواق, ومن مث, قد 

 ر, وهلذا قد يرغب األخري يف تأجيل تطبيق التحسينات اليت توصل إليها املرَخص له.حيقق صاحب الفرنشايز خسائ
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 :خاتمة
تناولنا من خالل الدراسة السابقة آثار الفرنشايز كآلية لالستثمار وذلك من خالل التعرض لعقود الفرنشايز اليت 

 العريب. املشرعو مل تنل نصيًبا كبريًا من اهتمام الفقه تتجسد من خالهلا أنظمة الفرنشايز, باعتباره أحد العقود املستحدثة اليت 
ومن خالل الدراسة تبني أن آثار عقد الفرنشايز يف جمموعة من االلتزامات العقدية اليت تكفل ضمان استمرارية العقد 

العقد قبل إبرامه,  وحتقيق أهدافه, وتتمثل تلك االلتزامات يف االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم, والذي يسمح باستجالء حدود
وااللتزام بنقل املعرفة الفنية والذي يتيح للمرَخص له حسن استغالهلا, وكذا, االلتزام بتقدمي املساعدة الفنية اليت تسمح 
للمرخص له مبمارسة نشاط مماثل لنشاط صاحب الفرنشايز, وااللتزام باحملافظة على السرية والذي يلزم املرخص له باحملافظة 

املعرفة الفنية اليت تنقل إليه, وااللتزام بدفع املقابل؛ حيث يكون املرخص له ملتزًما بدفع أداء مايل يدفع مرة واحدة على سرية 
لالنضمام إىل شبكة الفرنشايز وأداءات مالية دورية تدفع طوال مدة سريان التعاقد, وإىل غري ذلك من االلتزامات املتبادلة بني 

 دل التحسينات وااللتزام باحلصرية.طريف العقد, كااللتزام بتبا
ويف اخلتام, هنيب باملشرع أن يتدخل لتنظيم عقد الفرنشايز يف ظل غياب أي تنظيم قانوين له, خاصة مع االنتشار 

 اهلائل لتلك العقود, فال يزال العقد هو اإلطار القانوين الوحيد الذي حيدد نطاقه وآثاره. وأن يتناول بالذات على ما يلي:
 ص على إلزام صاحب الفرنشايز بتقدمي معلومات كافية للمرَخص له تسمح له بالتعاقد عن علم أن ين -1

 وبينة. وأن حيدد يف التشريع كافة املعلومات الواجب اإلفصاح عنها, وذلك على غرار املشرع األمريكي.
 ام املتعلقة إلزام صاحب الفرنشايز بضمان املعرفة الفنية اليت يقدمها للمرخص له وإخضاعها لألحك -2

 بالتسليم يف القانون املدين.
 اعتبار االلتزام بتقدمي املساعدة للمرَخص له لالستفادة من املعرفة الفنية هو التزاًما بتحقيق نتيجة وليس  -3

 ببذل عناية, وذلك استناًدا إىل طبيعة العقد اليت تفرض ذلك. 
 ة بعد انتهاء التعاقد, وذلك بغية احلفاظ على متيز النص على التزام قانوين باحملافظة على سرية املعرفة الفني -4

 صاحب الفرنشايز.
 النص على أن تكون االداءات الدورية اليت يدفعها املرَخص له مدة سريان التعاقد, متثل نسبة من إمجايل  -5

 الربح, ولو قلت املبيعات عن مبلغ معني.
 عقد الفرنشايز مدة سريان التعاقد, وأن إلزام املرخص له بعدم القيام بأي نشاط مماثل للنشاط موضوع  -6

 حيظر على املرخص له استخدام املعرفة الفنية اليت تلقاها من صاحب الفرنشايز بعد انتهاء العقد.
 ,كورود بعض األخطاء التافهة يف املستندات تضي ويف بعض احلاالت االستثنائيةبالرغم من أنه قد يق -7
حالة ما إذا كانت املخالفة ال متس حبق العميل اآلمر, أو إذا كانت التعليمات أو يف  -كما سبقت له الدراسة -املقدمة 

الواردة من قبل هذا األخري غامضة أن يستعمل البنك سلطته التقديرية, وله التصرف بناء على مقدار العناية املعقولة يف 
ضي بأن ال جيازف البنك باستعمال تفسري هذه التعليمات ويكون ذلك يف جمال حمدود جدا, إال أن رأينا الشخصي يقت

توضيح أي وتفسري و  ,أن يقدر أمهية املخالفات من جهة سلطته التقديرية بل له أن يرجع إىل عميله اآلمر الذي له وحده
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ويدرأ عنه أية  ,فسه ومصلحته وحيفظ حقه يف الرجوعغموض وارد يف تعليماته من جهة أخرى وبذلك حيمي البنك ن
 عميله اآلمر.  مسؤولية يف مواجهة 

 التهمـــــــــــــيش:
                                                 
(1) MEANEY (J. A.), How to buy a franchise, First ed., Sphinx publishing, Illinois, 2004, p.9. 

 .93, ص 2000سمرب , دي24حممود أمحد الكندري, أهم املشكالت اليت يواجهها عقد االمتياز التجاري, جملة احلقوق, جامعة الكويت, العدد الرابع, س (2)
(3) MEANEY (J. A.), op. cit., p.1. 

الفلسطيين, جملة اجلامعة اإلسالمية, سلسلة الدراسات اإلنسانية,  محدي حممود بارود, عقد الرتخيص التجاري "الفرانتشايز" وفًقا ألحكام مشروع قانون التجارة (4)
 .812, ص 2008اجمللد السادس عشر, العدد الثاين, يونيه 

(5) American Heritage Dictionary. 
(6) BLAIR (D. R.) and LAFONTAINE (F.), The economics of franchising, Cambridge university 

press, UK, 2005. p. 1. 
(7) SHERMAN (A. J), Franchising & licensing : Two powerful ways to grow your business in any 

economy, 3rd ed., American management association, 2004, p. 60; RISH (J. R.), The unofficial 
guide to opening a franchise, Wiley publishing, Inc., 2007, p.5; MEANEY (J. A.), op. cit., p.10 - 
11. 

(8) The European Franchise Federation 
احتاد للفرنشايز يف خمتلف الدول األوروبية حيث تضم  19دات الفرنشايز يف الدول األعضاء هبا, وتضم حالًيا وهي منظمة غري رحبية مستقلة متثل مجيع احتا

تغال,  يطاليا, وهولندا, وبولندا, والرب االحتادات املوجودة يف النمسا, وبلجيكا, وبريطانيا, وكرواتيا, وتشيك, والدمنارك, وفنلندا, وفرنسا, وأملانيا, واليونان, واجملر, وا
 وسلوفينيا, والسويد , وسويسرا, وتركيا. ويقع مقرها يف بلجيكا.

يه صراحة يف تقدمي احلمالت الدعائية ملنتجات وخدمات الفرنشايز قد تكون من متطلبات العقد أي تتم دون مقابل, أو ميكن أن تكون مبقابل يتم النص عل ( 9)
 العقد.

      STEINGOLD (F.S.), Legal guide for starting & running a small business, Tenth edition, Nolo, 
USA, 2008, p. 208. 

(10) SPIONELLI (S.) ROSENBERG (R.M.) and BIRLEY (S.), Franchising: Pathway to wealth 
creation, Prentice hall PTR, 2004, p.2-3. 

(11) MARINEL (A.), Start and run your own business: The complete guide to setting up and 
managing a small business, Second edition, How To Books, UK, 2007, p.192-193; MORRIS 
(M.), Starting a successful business, 5th ed., Kogan page limited, London, 2005, p.15 et s. 

 جد يف نظم الفرنشايز أنه عند االشرتاك يف أي فرنشايز يلتزم املرَخص له بشراء كافة األعمال املتعلقة به, فال جمال يذهب الفقه إىل أنه من املثالب اليت قد تو ( 12)
شةةايز وفًقةةا لةةدليل لتجزئةةة العمةةل أو إنتةةاج سةةلعة وتةةرك أخةةرى, وكةةذلك يف جمةةال اخلةةدمات, فضةةالً عةةن التةةزام املةةرَخص لةةه بةةإدارة وتشةةغيل كافةةة األعمةةال داخةةل الفرن

الةةذي أعةةده املةةرخص, حبيةةث إذا رغةةب املةةرَخص لةةه يف حتسةةن أي أسةةلوب مةةن األسةةاليب املسةةتخدمة يف إدارة الفرنشةةايز لةةن  operations manualغيل التشةة
لفرنشةايز علةى صةاحب ايكون له احلق يف ذلك إال بعد موافقة الصاحب الفرنشايز. كذلك ميتنع على املرَخص له التخلص من الفرنشايز وإعةادة بيعهةا, إال مبوافقةة 

 املشرتي.
      STEINGOLD (F.S.), Legal guide for starting & running a small business, Tenth edition, Nolo, 

USA, 2008, p.199; MARINEL (A.), op. cit., p.195; MURRAY (I.), The franchising handbook: 
The complete guide to choosing a franchise, Kogan page limited, United States, 2006, p. 20. 

(13)  ESSELINK (M. W.), RUTGERS (J. W.), DIAZ (O. B.), SCOTTON (M.) and VELDMANN 
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(M), Commercial agency, Franchise and distribution contracts (Principles of European law: Study 
group on European law), Sellier. European law publishers, 2006, p.210. 

(14) BLAIR (D. R.) & LAFONTAINE (F.), op. cit., p. 1. 
(15) HESSELINK (M. W.), RUTGERS (J. W.), DIAZ (O. B.), SCOTTON (M.) and VELDMANN 

(M), Commercial agency, Franchise and distribution contracts (Principles of European law: Study 
group on European law), Sellier. European law publishers, 2006,  p.216. 

 .2000م باإلفصاح, راجع د. سعيد سعد عبد السالم, االلتزام باإلفصاح يف العقود, الطبعة األوىل, دار النهضة العربية, القاهرة, ملزيد من التفصيل حول االلتزا (16)
(17) Disclosure requirements and prohibitions concerning franchising and business opportunity 

ventures, 16 CFR 436 
 bona fideة ال تندرج حتت عالقات الفرنشايز, مثل عالقات العمل بني رب العمل والعامل, والعضوية يف اجلمعيات التعاونية مثة عالقات قانوني ( 18)

cooperative association أي اتفاقات شفوية أو مكتوبة ال حتقق شروط الفرنشايز, واالتفاقات املتعلقة باستخدام عالمة جتارية أو عالمة خدمة أو اسم ,
سن نية لالختبار ي, أو أي شعار أخر يتم استغالله ألغراض الصاحل العام, سواء لقاء أجر أو غري ذلك, أو أي اتفاقات أخرى متعلقة بتقييم واختبار خدمة حبجتار 

 والتقييم, أو املوافقة على البضائع والسلع واخلدمات.
(19)  16 CFR 436. 2. 

 خص غري صاحب الفرنشايز أو املرَخص له, يبيع أو يعرض بيع أو يرتب لبيع فرنشايز.هو أي ش franchise brokerوسيط الفرنشايز ( 20)
(21)  436.9(e) Additional prohibitions. 
(22)  436.4 table of contents, 436.5 disclosure items. 

 .212, ص 1987احلقوق, جامعة اإلسكندرية, نصري بومجعه سعدي, عقود نقل التكنولوجيا يف جمال التبادل الدويل, رسالة دكتوراه, كلية  (23)
 للنظام التكنولوجي  أنس السيد عطية سليمان, الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا إىل الدول النامية واملشروعات التابعة هلا. دراسة يف اإلطار القانوين (24)

 .211دي, مرجع سابق, ص؛ د. نصرية بومجعه سع 308, ص1996السائد, دار النهضة العربية, القاهرة, 
 . غري أن رأي آخر قد ذهب إىل أنه ال يعد 71, ص2001هاين صالح سري الدين, عقد نقل التكنولوجيا يف ظل أحكام قانون التجارة اجلديد, القاهرة,  (25)

ا. د. جةةالل وفةةاء حممةةدين, اإلطةةار القةةانوين لنقةةل التةةزام ضةةمين ينبثةةق عةةن العقةةد وإمنةةا يتعةةني الةةنص عليةةه صةةراحة يف العقةةد وبنةةاء علةةى طلةةب مةةن مسةةتورد التكنولوجيةة
 .49, ص2004التكنولوجيا يف ظل اجلهود الدولية وأحكام نقل التكنولوجيا يف قانون التجارة اجلديد, دار اجلامعة اجلديدة, اإلسكندرية, 

 .223, ص2007اجلامعة اجلديدة, اإلسكندرية, دراسة يف نقل املعارف الفنية, دار  -حممد حمسن إبراهيم النجار, عقد االمتياز التجاري  (26)
(27) MAGNIN (F.), Know – how et propriété industrielle, librairies techniques, 1974, p. 316. 

 .338أنس السيد عطية سليمان, مرجع سابق, ص (28)
(29) MAGNIN, op. cit. p. 316. 

 .251, ص1988دراسة تطبيقية,  -قل التكنولوجيا حممود الكيالين, عقود التجارة الدولية يف جمال ن (30)
اسة مقارنة بني در  ة:شروط التخفيف واإلعفاء من ضمان العيوب اخلفيملزيد من التفاصيل عن ضمان العيوب اخلفية, راجع د. حسن عبد الباسط مجيعي,  (31)

 .1993, القاهرة, , دار النهضة العربيةقانون دولة اإلمارات والقوانني األوروبيةالقانون املصري و 
(32) VANDERBROEK (M.S.) & TURNER (C.B.), Protecting and enforcing franchise trade secrets, 

Franchise law journal, American bar association, USA, Vol. 25, No. 4, Spring 2006, p. 191. 
(33) "une clause de confidentialité du savoir-faire s'étendant au-delà de l'expiration du contrat" . MAROT 

(Y.), Franchise et droit francais de la concurrence, Petites affiches, n° 142, 27 novembre 1998, p.20. 
ولية املدنية يف مرحلة التفاوض, دراسة يف ملزيد من التفاصيل حول مسئولية املفاوض يف حالة العدول عن التعاقد. راجع, د. حممد حسام حممود لطفي, املسئ (34)

 .1995القانونني املصري والفرنسي, القاهرة, 
 .225, ص1989يوسف عبد اهلادي خليل اإلكيايب, النظام القانوين لعقود نقل التكنولوجيا يف جمال القانون الدويل اخلاص,  (35)

http://library.nu/docs/FIR9431SW7/Commercial%20Agency%2C%20Franchise%20And%20Distribution%20Contracts%20%28Principles%20of%20European%20Law%3A%20Study%20Group%20on%20European%20Law%29
http://library.nu/docs/FIR9431SW7/Commercial%20Agency%2C%20Franchise%20And%20Distribution%20Contracts%20%28Principles%20of%20European%20Law%3A%20Study%20Group%20on%20European%20Law%29
http://library.nu/docs/FIR9431SW7/Commercial%20Agency%2C%20Franchise%20And%20Distribution%20Contracts%20%28Principles%20of%20European%20Law%3A%20Study%20Group%20on%20European%20Law%29
http://library.nu/docs/FIR9431SW7/Commercial%20Agency%2C%20Franchise%20And%20Distribution%20Contracts%20%28Principles%20of%20European%20Law%3A%20Study%20Group%20on%20European%20Law%29


 

79 152017  

 

                                                                                                                                                                       
قدية ومراحل إعداد العقد الدويل, جملة العلوم القانونية واالقتصادية, كلية احلقوق, جامعة عني مشس, حسام الدين كامل األهواين, املفاوضات يف الفرتة قبل التعا (36)

 .68, ص1996السنة الثامنة والثالثون, العدد الثاين, يوليو 
نظرية االلتزام بوجه عام  -يف شرح القانون املدين ملزيد من التفصيل عن تطبيق مبدأ حسن النية أثناء تنفيذ العقد, راجع, د. عبد الرزاق أمحد السنهوري, الوسيط (37)

 .413, بند 847, ص1981العقد, دار النهضة العربية, القاهرة,  -مصادر االلتزام, الطبعة الثالثة, اجمللد األول  –
 63, ص1985القانوين, كلية احلقوق, جامعة القاهرة, حمسن شفيق, نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية, مركز البحوث والدراسات القانونية والتدريب املهين و  (38)

– 64. 
(39 )  For more information about elements of know – how, See MAGNIN (F.), op. cit., p. 37. 

؛ د. يوسف عبد اهلادي 217, ص2006ياسر سيد حممد احلديدي, النظام القانوين لعقد االمتياز التجاري, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق, جامعة عني مشس,  (40)
 .225خليل اإلكيايب, مرجع سابق, ص

(41) RECORD (M.), Taking Up a Franchise: How to buy a franchise and make a success of it, How To 
Books Ltd, United Kingdom, 1999, p.14. 

(42) BLAIR (D. R.) & LAFONTAINE (F.), op. cit., p. 57. 
(43) Ibid., p. 57. 

 .101؛ د. ماجد عمار, مرجع سابق, ص 31حممد حمسن إبراهيم النجار, مرجع سابق, ص (44)
(45) BLAIR (D. R.) & LAFONTAINE (F.), op. cit., p. 62 et s. 

 اظ عليها. ويف بعض األحيان, يربط جيب احلفsales quotas يتم النص يف بعض عقود الفرنشايز على التزام املرَخص له بتحقيق نسبة معينة من املبيعات  (46)
ملنطقةةة صةةاحب الفرنشةةايز حتقيةةق نسةةبة املبيعةةات املطلوبةةة ببقةةاء شةةرط احلصةةرية أو شةةرط القصةةر, حبيةةث يسةةمح صةةاحب الفرنشةةايز بإدخةةال مةةرخص هلةةم جةةدد يف ا

الفرنشةايز نفسةه احلةق يف إهنةاء العقةد إذا مل خيصةص املةرَخص اجلغرافية اخلاصة باملرَخص له الذي مل حيقق نسبة املبيعات املتطلبة, ويف أحوال أخةري يعطةى صةاحب 
 له نسبة املبيعات املتفق عليها.

STEINGOLD (F.S.), op. cit, p.209. 
 ؛ د. على سيد قاسم, عقد االلتزام 106, ص1990؛ د. فايز نعيم رضوان, عقد الرتخيص التجاري, القاهرة,  302حممود الكيالين, مرجع سابق, ص (47)

. بينمةا يفضةل الةبعض اآلخةر اسةتخدام مصةطلح احلصةرية. راجةع, د. ياسةر 1986, 54واالقتصةاد, كليةة احلقةوق, جامعةة القةاهرة, العةدد  نري, جملةة القةانو التجةا
 .53؛ د. حممد حمسن إبراهيم النجار, مرجع سابق, ص 232سيد حممد احلديدي, مرجع سابق, ص

 .96, بند 72حمسن شفيق, مرجع سابق, ص (48)
 .235؛ د. ياسر سيد حممد احلديدي, مرجع سابق, ص 54حممد حمسن إبراهيم النجار, مرجع سابق, ص (49)

(50) STEINGOLD (F.), op. cit., 11/7. 
 وما بعدها. 238ملزيد من التفاصيل حول رقابة اجلودة راجع, د. حممد حمسن إبراهيم النجار, مرجع سابق, ص (51)
 .239 – 238ابق, صياسر سيد حممد احلديدي, مرجع س (52)

(53) MAROT (Y.), op. cit., p.24. 
(54) MEANEY (J. A.), op. cit., p.6. 

 .230حممد حمسن إبراهيم النجار, مرجع سابق, ص (55)
 .235يوسف عبد اهلادي خليل اإلكيايب, مرجع سابق, ص (56)
؟ صل عليها من طرف ثالث إىل املوردتلقي بنقل التحسينات اليت يتوصل إليها أو حييضيف هذا الرأي أن التسالل ال يزال مطروحًا وهذا يف مقابل ماذا يقوم امل (57)

فيه إهدار حلقوق املتلقي من ناحية عدم حصوله على املقابل ملا بذله من جهد يف  –شرط حصول املورد على التحسينات اليت يتوصل إليها املتلقي  –فهذا الشرط 
 .236, 235ابق, صسبيل الوصول إىل التحسينات. املرجع الس

 .236حممد حمسن إبراهيم النجار, مرجع سابق, ص (58)
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 الوسيط يف املواد اجلزائية طبقا للتشريع اجلزائري والفرنسي

 

                                ******* 

 :ملخص
اإلجراءات  ، املعدل لقانون23/07/2015( املؤرخ يف 15/02ستحدث املشرع اجلزائري مبوجب األمر رقم )إ

، نظام الوساطة باعتباره آلية جديدة حلل النزاعات 15/07/2015( املؤرخ يف 15/12اجلزائية وقانون محاية الطفل رقم )
 جرمانية، اليت أخذت هبا منذ أمد بعيد. -يف بعض املواد اجلزائية، وذلك مواكبة للتشريعات سواء الكومن لو أو الرومانو

طراف، الضحية املشتكى منه والوسيط، هذا األخري الذي أسندت إليه مهمة إدارهتا، وتضم عملية الوساطة ثالثة أ
حماوال تقريب وجهات نظر الطرفني للوصول إىل اتفاق ينهي النزاع وتنقضي به الدعوى العمومية، األمر الذي يستدعي 

وطه ونطاق صالحيته يف من حيث اجلهة املسندة إليها هذه املهمة وشر  -الوسيط–تسليط الضوء على هذا الطرف 
التشريعني اجلزائري والفرنسي، هذا األخري الذي كان سباقا يف تنظيمها مقارنة بالتجربة اجلزائرية اليت ال تزال يف بدايتها، 
وقصدنا دراسة األحكام القانونية املتعلقة بالوسيط يف التشريعني اجلزائري والفرنسي، إلجراء موازنة بني النظامني، أين سيتضح 
من خالهلا مدى مواكبة املشرع اجلزائري للتطور احلاصل يف هذا اجملال لتفعيل دور الوسيط ومن مث جناح الوساطة كطريق بديل 

 حلل النزاعات اجلزائية.
 الوسيط، النزاعات اجلزائية، االختصاص، سلطة املالءمة، الرقابة. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
Under Order No. (02/15) of 23/07/2015, which amends the Code of 

penal procedures, and the Code of the Child protection N°( 12/15) of 
15/07/2015, The Algerian legislature introduced the mediation system as a 
new mechanism to resolve disputes in some penal laws, in keeping with both 
commonlaw legislation or romano- germanic legislation, which was 
recognized long time ago. 

The mediation process consisits of three parties, the victim, the offender 
and the mediator, the latter, which is entrusted with the task to administrate 
the proccess, trying to bring closer the viewpoints of both sides to reach an 
agreement to end the conflict and close the public case. It is necessary to shed 
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light on this party- the mediator. In terms of the assigned person to this task , 
the conditions and the scope of his or her  validity in  the Algerian and the 
French legislation. The latter, who had the lead in organizing it, in comparison 
to the Algerian experience which is still in the beginning. We intented to 
study the legal provisions related to the mediator in Algerian and the French 
legislation, to balance between the two systems, where only then, it will be 
clear to what extent he Algerian legislature is keeping pace with  the 
development in this matter, in order  to activate the role of mediator, as a  
successful alternative way to resolve conflicts and penal disputes. 

 مقدمة
استحدث املشرع الوطين طرقا قانونية بديلة حلل املنازعات القضائية، سعيا للحد من القضايا اليت باتت تثقل كاهل 
القضاء، إضافة إىل سرعة الفصل فيها جتنبا لطول أمد النزاع والطعن يف األحكام الصادرة فصال فيها، مىت كانت قابلة للحل 

 ح والوساطة.الفوري بطرق بديلة على رأسها الصل
( املتضمن قانون 66/154وإثر اإلصالحات اليت شهدهتا البالد يف منظومتها القانونية واليت مشلت كذلك األمر رقم )

، أوىل املشرع الوطين عناية كبرية بالطرق البديلة حلل (1)(08/09لغاؤه مبوجب القانون رقم )اإلجراءات املدنية والذي مت إ
( 1005( إىل )994صة وردت يف الكتاب اخلامس، ومن بينها الوساطة من خالل املواد من )النزاع وأفرد هلا أحكام خا

منه، أين جعله إجراء وجويب على القاضي يف مجيع املواد، باستثناء قضايا شؤون األسرة والقضايا العمالية على اعتبار أن هلا 
 إجراءات خاصة هبا.

ملدنية، بل كرسها كذلك يف املواد اجلزائية من خالل األمر رقم ومل يكتفي املشرع بأحكام الوساطة يف املواد ا
املتضمن قانون  08/06/1966( املؤرخ يف 66/155املعدل لألمر رقم ) 23/07/2015( املؤرخ يف 15/02)

ن "يف ، بإضافته يف الباب األول من الكتاب األول من األمر السالف الذكر فصال ثاين مكرر حتت عنوا(2)اإلجراءات اجلزائية
 الوساطة" تضمن عشر مواد تنظم هذا اإلجراء.

، والذي أدرج فيه وألول مرة (3)، املتعلق حبماية الطفل15/07/2015( املؤرخ يف 15/12إضافة إىل القانون رقم )
زائية حلل متعلقة باألطفال اجلاحنني، ومن بني األحكام اجلديدة اليت جاء هبا هذا القانون، إدخاله آللية الوساطة اجل اأحكام

 .(4)النزاعات الناشئة عن اجلرائم املرتكبة من قبل األطفال
ونظرا خلصوصية النزاعات املتعلقة باملواد اجلزائية مقارنة بتلك املدنية، الناجتة عن مساس بشخص الضحية يف جسمه 

ليست بالسهلة، لذلك نسلط  أو ماله أو شرفه، وما يرتتب عليها من عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية، فإن مهمة الوسيط
الضوء على هذا الطرف يف الوساطة، من خالل حتليل األحكام اليت جاء هبا املشرع اجلزائري والفرنسي واليت من خالهلا نظم 

 مهمته، وذلك انطالقا من اإلشكالية الرئيسية اليت يثريها موضوع الدراسة وهي: 
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ريع المقارن لتفعيل دور الوسيط في حل المنازعات هل واكب المشرع الجزائري التطور الحاصل في التش
 .الجزائية بالوساطة كطريق بديل للدعوى العمومية؟

وملعاجلة اإلشكالية السالفة الذكر، سنعتمد يف دراستنا على حمورين، يشكالن مطالب املوضوع، األول يتعلق بالوسيط 
ناول اجلهة املختصة بإجراء الوساطة والقيود الواردة على مهمة يف حل النزاعات اجلزائية من خالل التشريع اجلزائري، أين سنت

 النيابة كوسيط يف املنازعات اجلزائية.
 أما املطلب الثاين فخصصناه للوسيط اجلنائي يف التشريع الفرنسي، من خالل شروطه وعالقته بالنيابة العامة.

 المطلب األول
 البنك بقاعدة التنفيذ الحرفي التزام 

ن الفقه الوساطة، على أهنا إجراء مبقتضاه يسعى شخص حمايد يدعى "الوسيط" إىل التقريب بني طريف عّرف جانب م
 .(5)اع الواقع بينهماخلصومة اجلنائية، بغية السماح هلم بالتفاوض على اآلثار الناشئة عن اجلرمية، إلهناء النز 

ولإلشارة فإن  (6)،لى الرضائية يف إهناء املنازعاتكما اعتربوا أهنا منط جديد يف قانون اإلجراءات اجلزائية، يقوم ع
(، واكتفى بتحديد نظامها القانوين، من حيث اجلهة املكلفة به، 15/02املشرع الوطين مل يعرف الوساطة يف األمر رقم )

 شروطها وإجراءاهتا واآلثار املرتتبة عنها.
واملتعلق حبماية الطفل  15/07/2015املؤرخ يف  (15/12وقد سبق له تعريفها يف املادة الثانية من القانون رقم )

بني الطفل اجلانح وممثله الشرعي من جهة، وبني الضحية أو ذوي حقوقها من  اقاتفآلية قانونية هتدف إىل إبرام « على أهنا:
يف إعادة  جهة أخرى، وهتدف إىل إهناء املتابعات وجرب الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد آلثار اجلرمية واملسامهة

 .(7) » إدماج الطفل...
( من القانون السالف الذكر، بأنه الطفل الذي 02)اجلزائري الطفل اجلانح يف املادةولإلشارة فقد عرف املشرع 

 اجلرمية. ارتكابيرتكب فعاًل جمرماً والذي ال يقل عمره عن عشر سنوات، وتكون العربة يف حتديد سنه بيوم 
(، اجلهة املكلفة بإجراء الوساطة، والقيود 15/12( ومن قبله القانون رقم )15/02من األمر رقم ) كلوقد حدد  

 الواردة على مهمتها.
 بإجراء الوساطة المختصةالجهة الفرع األول: 

نصت القوانني السالفة الذكر على أطراف عملية الوساطة، وحددهتم بثالثة أطراف، وهم الضحية واملشتكى منه، 
نقاش ما بني اجلاين واجملين عليه وحياول تقريب وجهات النظر بينهما للوصول إىل حل يرضيان به والوسيط الذي يدير ال

 .(8)وينهي النزاع القائم بينهما
، اجلهة املختصة واملكلفة مبهمة لفالط( من قانون محاية 111وقد حدد املشرع اجلزائري من خالل نص املادة )

ة عن طريق وكيل اجلمهورية املختص باعتباره ممثال هلا، كما خولت هلذا األخري سلطة الوسيط، وجعلها حكراً على النيابة العام
 تكليف أحد مساعديه أو ضباط الشرطة القضائية بتلك املهمة.
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 :النيابة العامة لدور الوسيط احتكار -أوال
مكرر( من قانون  37( و )36( املتعلق حبماية الطفل، واملواد )15/12( من القانون رقم )111حسب نص املادة )

اإلجراءات املدنية، فإن املشرع الوطين قد أعطى سلطة املالءمة للنيابة العامة املمثلة بالسيد وكيل اجلمهورية، وسلطة التنفيذ 
 واملتابعة بعد إجراء الوساطة.

 سلطة المالءمة في إجراء الوساطة: -1
بة العامة ممثلة بوكيل اجلمهورية، وإن كانت جهة أوكل املشرع الوطين مهمة إجراء الوساطة جلهة قضائية هي النيا

هذا على  (9)متابعة، وهذا التوجه يوحي بأن الدولة ال تريد أن تتنازل كلية عن مهمة إقامة العدل ألطراف أخرى خاصة،
 عكس ما هو معمول به يف التشريع املقارن.

بني الضحية واملشتكى منه، وهو ما يعرف "بسلطة ولوكيل اجلمهورية مطلق احلرية يف تقرير اللجوء إىل إجراء الوساطة 
املالءمة املخولة للنيابة العامة"، ألن اللجوء إىل الوساطة هو أمر جوازي لوكيل اجلمهورية كما هو ثابت من أحكام املادة 

اطة، وإن كان جيوز مكرر( من قانون اإلجراءات اجلزائية، وبالتايل ال جيوز ألطراف النزاع إجبار النيابة على إجراء الوس 37)
هلم تقدمي الطلب إال أن لوكيل اجلمهورية صالحية قبوله أو رفضه، هذا على عكس ما هو معمول به يف إجراءات الوساطة 

( على أنه إجراء وجويب، على القاضي عرضها 08/09( من القانون رقم )994يف املواد املدنية، أين نصت عليه املادة )
 دون أن تتدخل سلطته بقبوهلا أو رفضها، مىت وافق عليها الطرفان.على األطراف يف أول جلسة، 

لكن من جهة أخرى وإن كان لوكيل اجلمهورية سلطة املالءمة يف تقرير إجراء الوساطة بعد موافقة األطراف، إال أنه 
 اتفاقل إىل و ليست له سلطة لفرض حل معني على طريف النزاع، بل ينحصر دوره يف حماولة تقريب وجهات نظرمها للوص

 .(10)يضع حدا هلذا النزاع
 سلطة النيابة في متابعة وتنفيذ اتفاق الوساطة:  -2

إذا توصل األطراف إىل اتفاق غري خمالف للقانون، يوقع احملضر الذي مت فيه إفراغ نتائج الوساطة من طرف وكيل 
ن طرق الطعن، وميهر بالصيغة التنفيذية طبقا اجلمهورية وأمني الضبط واألطراف، ويعترب سندا تنفيذيا غري قابل ألي طريق م

( من قانون محاية الطفل، وبالتايل فإن املشرع 113ألحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وذلك طبقا لنص املادة )
صوص ( من قانون اإلجراءات اجلزائية قد أضاف سندًا تنفيذيا جديدًا غري تلك املن06مكرر  37اجلزائري مبوجب املادة )

( من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ونظرا للنتائج املرتتبة عن الوساطة وال سيما انقضاء الدعوى 600عليها باملادة )
فإن على وكيل اجلمهورية حبكم أنه املختص بالقيام بالوساطة أن يتأكد من تنفيذ بنود االتفاق، وما دامت  (11)العمومية،

ذا التنفيذ مبقرر يدون فيه ما مت الوقوف عليه، وما يبقى على وكيل اجلمهورية إال إصدار قرار املسألة عملية فيمكن إثبات ه
 .(12)الوساطة بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمشتكى منه بعد تنفيذه التفاق

حلفظ  ولقد أحسن املشرع جبعل إجراءات الوساطة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، ومل جيعله جمرد سبب
القضية كما هو األمر يف القانون الفرنسي، ألن األمر باحلفظ يبقى بيد النيابة العامة فقد تعيد فتح التحقيق مرة أخرى 

 .(13)ابع املشتكى منه على ذات األفعالاستنادا لسلطة املالءمة اليت متتاز هبا وتت
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وكيل اجلمهورية ما يراه مناسبا بشأن  ختاذاالوساطة عمدا خالل األجل احملدد  اتفاقكما يرتتب على عدم تنفيذ 
إجراءات املتابعة، ويعين هبذا األخري إحالة املشتكى منه إىل احملاكمة أو التحقيق، وقد يصدر أمرا حبفظ القضية، وذلك طبقا 

حالة اليت ( من ق إ ج، إال أن النص السالف الذكر يتعلق فقط حبالة عدم التنفيذ، ومل يتطرق لل08مكرر  37لنص املادة )
(، األمر الذي 15/12( من القانون رقم )115يفشل فيها إجراء الوساطة، وهو األمر الذي أغفل عنه كذلك يف املادة )

 يستدعي تداركه.
 :تكليف ضباط الشرطة القضائية ومساعدي وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة -ثانيا

يقوم وكيل اجلمهورية بإجراء الوساطة  « على أنه: (15/12( من القانون رقم )111نصت الفقرة األوىل للمادة )
 .»ه أو أحد ضباط الشرطة القضائية...بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعدي

يتضح من هذا النص أن املشرع قد أعطى لوكيل اجلمهورية اخليار، ما بني القيام بنفسه بإجراءات الوساطة أو أن 
( املعدل لقانون 15/02ائية، ومل يرد مثل هذا النص يف األمر رقم )يكلف به أحد مساعديه أو أحد ضباط الشرطة القض

مكرر( اليت نصت  35( من األمر السالف الذكر، قد استحدثت نص املادة )05اإلجراءات اجلزائية، ولإلشارة فإن املادة )
هبم يف إجراء الوساطة خاصة إذا   على مساعدي النيابة املتخصصني يف املسائل الفنية، والذين يف رأينا ميكن للنيابة االستعانة

 كان أصل النزاع يتعلق مبسألة ذات طابع فين، ومثاهلا املسائل املتعلقة بتقدير الضرر سواء املادي أو اجلسماين.
ويساهم املساعدون املتخصصون يف خمتلف مراحل اإلجراءات حتت مسؤولية النيابة العامة، اليت ميكنها أن تطلعهم 

 إلجناز املهام املسندة إليهم يف شكل تقارير.على ملف اإلجراءات 
( من قانون اإلجراءات اجلزائية، القيام 15كما جيوز لضباط الشرطة القضائية املذكورين على سبيل احلصر يف املادة )

( من قانون محاية 112مبهمة الوسيط بني طريف النزاع بناء على تكليف من وكيل اجلمهورية املختص، وحسب نص املادة )
الطفل، إذا متت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية، فإنه يتعني عليه أن يرفع حمضر الوساطة إىل وكيل اجلمهورية 

 .(14)عليه بالتأشري العتماده
 الواردة على مهمة النيابة كوسيط في المنازعات الجزائية القيودالفرع الثاني: 

مة ممثلة يف وكيل اجلمهورية، إال أن هذه السلطة ليست مطلقة، وضع إن كان املشرع قد منح سلطة املالءمة للنيابة العا
، من جهة تتناسب والطابع الرضائي إلجراء الوساطة، ومن جهة أخرى حتدد نطاق تطبيقها، والشكلية اقيودهلا املشرع 

 الواجب توافرها فيها حىت تعترب سندا قابال للتنفيذ.
 راء الوساطة:على إج اشتراط موافقة أطراف النزاع -أوال

( املتعلق حبماية الطفل، إال أنه وبالرجوع 15/12مل ينص املشرع الوطين على هذا الشرط صراحة يف القانون رقم )
( من قانون اإلجراءات اجلزائية فإنه يشرتط إلجراء الوساطة قبول 01مكرر  37للقواعد العامة من خالل نص املادة )
 راء رضائي اهلدف منه الوصول إىل اتفاق بني الطرفني ينهي النزاع القائم بينهما.الضحية واملشتكى منه، ألن الوساطة إج

وال يشرتط القانون شكال معينا ملوافقة األطراف على إجراء الوساطة، على عكس نتائج الوساطة اليت يشرتط فيها 
 .تعبريا عن رضاهم للحلول اليت مت التوصل هلا لذا يشرتط فيها الشكلية نيالطرفتوقيع 
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 :حدود نطاق مهمة الوسيط -ثانيا
 حدد املشرع الوطين نطاق الوساطة من حيث املوضوع ومن حيث الزمان على النحو التايل:

 النطاق الموضوعي:  -1
 ويقصد بالنطاق املوضوعي اجلرائم اليت ميكن لوكيل اجلمهورية أن يعرض فيها الوساطة واليت صنفها إىل:

 المخالفات:  .أ 
( من قانون 110وكيل اجلمهورية إجراء الوساطة يف مواد املخالفات، وذلك طبقا لنص املادة )أجاز املشرع الوطين ل

( الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية، ألهنا جرائم بسيطة يسهل فيها جرب الضرر، 02مكرر  37محاية الطفل واملادة )
 لذلك تشكل جماال واسعا وخصبا إلجراء الوساطة.

 الجنح: .ب 
(، حيث أجاز القيام 15/12ن املشرع الوطين مل حيدد اجلنح اليت جيوز فيها إجراء الوساطة يف القانون رقم )إن كا

( من قانون اإلجراءات اجلزائية قد نصت على اجلنح اليت 02مكرر  37بالوساطة يف أية جنحة يرتكبها الطفل، فإن املادة )
ل هذا التصنيف نستنتج أن املشرع قد نص على نظام الوساطة يف جيوز فيها الوساطة، وذلك على سبيل احلصر، ومن خال

جرائم متعددة، ومتس جماالت خمتلفة على سبيل احلصر، ولكنها جرائم ال ترقى إىل جنح يصعب جرب الضرر فيها، ألهنا 
مادي عادل  تنطوي على أضرار إما بدنية أو مادية أو معنوية ميكن التصاحل فيها، وغالبا ما يكون ذلك مقابل تعويض

 ومرضي للطرفني.
 الجنايات: .ج 

 37( من قانون محاية الطفل، على عدم جواز إجراء الوساطة فيها، وهو ما أكدته كذلك املادة )110نصت املادة )
( من قانون اإلجراءات اجلزائية، عند نصها على اجلرائم اليت جيوز فيها الوساطة واملتمثلة يف اجلنح واملخالفات 02مكرر 

رجع ذلك خلطورة هذا النوع من اجلرائم ومساسها بالنظام العام وصعوبة وضع حد لإلخالل واالضطراب الناتج عنها فقط، وي
 .(15)داخل اجملتمع

 حضر إجراء الوساطة بعد تحريك الدعوى العمومية: -2
طبقا لنص املادة  املشرع الوطين أن يتم إجراء الوساطة يف املواد اجلزائية، قبل حتريك الدعوى العمومية، وذلك شرتطإ

 ( من قانون محاية الطفل.110مكرر( من قانون اإلجراءات اجلزائية، واملادة ) 37)
هذا على عكس املشرع الفرنسي الذي أجاز الوساطة يف اجلرائم، ويف أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو كانت يف 

 مرحلة احملاكمة، أين تشرف عليها هيئة قضاء احلكم.
 إلزامية كتابة محضر الوساطة: -3
( من قانون اإلجراءات اجلزائية، حمضر الوساطة الذي 06مكرر  37( من قانون محاية الطفل و)13عتربت املواد)إ

يتضمن تقدمي تعويض للضحية أو ذوي حقوقها سندا تنفيذيا وميهر بالصيغة التنفيذية طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية 
 واإلدارية.
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اشرتط املشرع أن يكون اتفاق الوساطة، حمررا يف حمضر يوقعه الوسيط وبقية األطراف، وإذا متت الوساطة من لذلك 
 قبل ضابط الشرطة القضائية، فإنه يتعني عليه رفع احملضر لوكيل اجلمهورية من أجل املصادقة عليه.

سا لواجب توافرها يف احملضر، واملتمثلة أسا( من قانون اإلجراءات اجلزائية البيانات ا03مكرر  37وقد بينت املادة )
إضافة إىل  لألفعال، تاريخ ومكان وقوعها، ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه، وعرض موجزيف هوية وعنوان األطراف، 

 ، وكاتب الضبط واألطراف.توقيع وكيل اجلمهورية
  المطلب الثاني

 الوسيط الجنائي في التشريع الفرنسي
التجربة الفرنسية كنموذج يف جمال الوساطة اجلنائية، واليت عرفت تطبيقاهتا يف فرنسا قبل صدور القوانني رتأينا اختاذ إ

، وتدخل املشرع لتقنينها وتنظيمها من خالل القانون الصادر يف (16)اليت أجازهتا، وذلك عرب مجعيات مساندة الضحية
والذي حدد الشروط الواجب توفرها يف  (17)زائية( من قانون اإلجراءات اجل1-41املعدل للمادة ) 04/01/1993

، 29/01/2001الصادر بتاريخ (01/71وم رقم)، واملرس23/06/1999( الصادر بتاريخ 99/15الوسيط، مث القانون )
( املعدل لشروط 291/07م )الذي عدل مبوجبه األحكام املتعلقة باعتماد الوسطاء وكيفية اختيارهم، وأخريا القانون رق

 .(18)الوساطة
وقد حدد املشرع الفرنسي شروط اللجوء للوساطة اجلنائية دون حتديد اجلرائم اليت ختضع هلا، على عكس ما رأيناه يف 

(، وبالتايل ترك املشرع 15/02( من األمر رقم )02مكرر  37التشريع الوطين والذي حددها على سبيل احلصر يف املادة )
مثل عموما هذه الشروط يف شروط تتعلق بأهداف الوساطة، وأخرى بالوسيط وهذه الفرنسي ذلك لتقدير النيابة العامة، وتت

 األخرية هي حمل دراستنا.
( 96/305ولقد كانت النيابة العامة اجلهة املكلفة مبهمة الوساطة بني أطراف اخلصومة، إىل أن صدر املرسوم رقم )

ائية، والذي حظر على أعضاء النيابة العامة القيام هبا، اخلاص بتنظيم ممارسة مهمة الوساطة اجلن 10/04/1996املؤرخ يف 
 ملا يف ذلك من مساس مببدأ حياد ونزاهة النيابة العامة.

ونظرا ألمهية الدور الذي يلعبه الوسيط يف تسوية املنازعات اجلنائية، واليت قد يرتتب عليها انقضاء الدعوى العمومية، 
ف املنازعة، حىت يؤدي الوسيط هذا الدور حبياد وموضوعية، لذلك حدد لذلك وجب أن تتوافر ضمانات قانونية ألطرا
 الشروط الواجب توافرها فيه للقيام هبذه املهمة.

 الشروط الواجب توافرها في الوسيط الفرع األول:
نازعة اعترب املشرع الفرنسي الوسيط جوهر عملية الوساطة، نظرا للدور الذي يلعبه يف تيسري احلوار بني األطراف املت

 وإعادة بناء الثقة بينهم وإحاطتهم باإلشكاالت املتعلقة بالنزاع، ومساعدهتم على إجياد احلل املناسب هلم.
وقد أسند هذه املهمة على عكس املشرع الوطين الذي جعلها حكرا على النيابة العامة، للنيابة أو ألشخاص طبيعيني 

 وهي: 29/01/2001( الصادر بتاريخ 01/71ا املرسوم رقم )أو معنويني جيب أن تتوفر فيهم شروط قانونية حدده
 عدم ممارسة مهنة قضائية، وال يقصد هبا مهنة القاضي فقط، بل كل مهنة مرتبطة بالقضاء كمهنة احملامي أو اخلبري  -
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 القضائي أو كاتب الضبط.
 عدم تعرضه لإلدانة أو حمروم من حقوقه املدنية والسياسية. -
 د قانون العقوبات واإلجراءات اجلزائية، أي يتمتع بالكفاءة املهنية والشخصية.أن يكون على علم بقواع -

 إضافة إىل هذه الشروط، أضاف املشرع الفرنسي شروطا شكلية خاصة فقط بالوسيط كشخص معنوي وهي:
 تقدمي نسخة من اجلريدة الرمسية اليت تتضمن نشر اإلعالن القاضي بتأسيس اجلمعية أو مستخرج من سجل  -

 معيات لدى احملكمة.اجل
 تقدمي نسخة من القانون األساسي املنظم للجمعية. -
 حتديد مقر اجلمعية. -
 حتديد أعضاء جملس إدارة اجلمعية ومكتبها واملمثلني احملليني هلا إن وجدوا . -

وقد ركز املشرع الفرنسي على شروط موضوعية جيب أن تتوفر يف أي شخص حياول التوفيق واإلصالح ما بني 
 اصمني وهي:املتخ

 :شرط استقاللية الوسيط عن أطراف وموضوع النزاع -أوال
أي انعدام أية صلة بني الوسيط وأطراف النزاع، سواء كانت هذه الصلة قرابة أو مصاهرة أو اقتصادية أو أية عالقة  

األمر الذي يؤثر على  أخرى، تثري الشبهة مما قد يؤثر على حياد الوسيط، وميله ألحد األطراف على حساب الطرف الثاين،
فاعلية الوساطة، وهدفها الرامي إىل إصالح الضرر الذي حلق بالضحية وإعادة إدماج اجلاين عن طريق إلزامه بتنفيذ نتائج 
الوساطة، ويف حالة امتناعه يتعرض لعقوبات دون املساس حبق الضحية والنيابة يف حتريك الدعوى العمومية للجرمية حمل إجراء 

 الوساطة.
 :التزام الوسيط بالحياد -انياث

ويعين ذلك أن الوسيط ملزم أثناء أدائه ملهمته يف تسيري الوساطة أن يقوم بذلك بشكل حيادي ونزيه، دون تغليب 
طرف على الطرف الثاين، واحلياد يعين أيضا ان دور الوسيط ينحصر يف تسيري مفاوضات الوساطة والتقريب بني وجهات 

 ، دون إجبار أحدمها على القبول حبل معني. نظر األطراف املتنازعة
وال شك أن وجود قوائم معدة بالوسطاء واختصاصهم على مستوى احملاكم، حيقق مبدأ احلياد، ويساعد النيابة على 

 حسن اختيار الوسطاء، ويشجع طريف النزاع على قبول الوساطة.
ية تفاوضية بني طرفني، هبدف مساعدهتما على كما يتحقق حياد الوسيط مىت أحس بأن دوره يقتصر على إدارة عمل

التوصل حللول دون أن يكون خمتصا بتحديد عقوبة أو تقدير تعويض، كما يدخل يف معىن احلياد عدم تقدمي الوسيط 
 .(19) النزاع خالفا ملا هو مطلوب منهخدمات ألحد طريف

 :اختصاص الوسيط بموضوع النزاع -ثالثا
 يف ا بتسوية النزاع، ويتحدد اختصاص الوسيط بذات اختصاص النيابة اليت تنظرويقصد به أن يكون الوسيط خمتص

الدعوى، اليت تقوم بإحالة النزاع للوسيط، وهذا الشرط مطلق غري حمدد يف معناه، فيعد الشخص خمتصا ما دام قريبا من 
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وسيط إدراك أدبيات الوساطة اجلنائية، وأن موضوع النزاع، ومعيار القرب هو توافر اخلربة العلمية أو العملية، كما جيب على ال
 .(20)النزاع سعيا حنو حتقيق أهدافها يكون لديه فن إدارة املقابلة اليت سوف تتم بني طريف

 عالقة الوسيط بالنيابة العامةالفرع الثاني: 
ء املناسب للجرمية خول املشرع الفرنسي للنيابة العامة من خالل سلطة املالءمة اليت تتمتع هبا حرية اختيار اإلجرا

املرتكبة، فقد تباشر إجراءات حتريك الدعوى العمومية، أو تأمر حبفظ امللف مىت توفرت أسبابه، كما خوهلا اللجوء للوساطة  
كنمط جديد يف اإلجراءات اجلزائية مىت توفرت شروطها من تلقاء نفسها، أو مببادرة من األطراف، وعلى النيابة العامة أن 

( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي أن تكون 1-41ة األطراف على هذا اإلجراء، ومل تشرتط املادة )تتأكد من موافق
 :، يف الوقت نفسه منحت للنيابة سلطات تتمثل يفاملوافقة كتابة
 :سلطة النيابة العامة في تعيين الوسيط -أوال

، وبعد موافقة األطراف على هذا اإلجراء تقوم بتعيني تقوم النيابة العامة بشرح نظام الوساطة اجلنائية والغاية منها
وعلى اعتبار أن الوساطة اجلنائية تقوم على مبدأ  (21)ين من قبل اجلمعية العامة للقضاةالوسيط من بني قائمة الوسطاء املعتمد

يابة العامة رفض هذا الرضائية فال جيوز إجبار األطراف بقبول وسيط معني، كما ميكن للوسيط الذي مت تعيينه من قبل الن
 التعيني.

عه على موضوع النزاع ووقائعه إىل حتديد ميعاد ومكان طالاويسعى الوسيط الذي مت تعيينه من قبل النيابة العامة بعد 
القيام بإجراءات الوساطة، وينبه األطراف حبقهم باالستعانة مبحام كضمانة هلم إلجياد احللول املناسبة هلم، لكن دور احملامي 

 تصر يف التوضيح واملساعدة وليس الدفاع.يق
كما حياول الوسيط التقريب بني وجهات نظر األطراف املتنازعة، ويف حالة توصلهم إىل اتفاق بينهم، ألزمت املادة 

( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي الوسيط، بإفراغ إجراءات الوساطة واالتفاق من عدمه الذي مت يف حمضر 41-1)
 مل توقيعه وتوقيع األطراف.رمسي حي

 :سلطة الرقابة على نتائج الوساطة -ثانيا
النيابة غري ملزمة باتفاق األطراف، وهلا أن تقرر ما تراه مناسبا يف الدعوى، فلها إما أن تأخذ هبذا االتفاق إذا كان 

ميكن هلا أن حترك الدعوى العمومية من حمققا ألهداف الوساطة اجلنائية، وعدم تناقضه مع القوانني وقواعد النظام العام، كما 
جديد أو تأمر حبفظ امللف، وهذا يعين أن حمضر الوساطة غري ملزم للنيابة العامة اليت هلا السلطة التقديرية يف قبول من 

 عدمه.
الصحيح وتتأكد النيابة العامة يف حالة قبوهلا لنتائج الوساطة، من تنفيذ االلتزامات اليت مت االتفاق عليها بالشكل 

حتت إشرافها، وعدم تنفيذ األطراف هلذه االلتزامات خيول النيابة العامة صالحية حتريك الدعوى العمومية أو األمر حبفظ 
 امللف كما سبق توضيحه.

كما أعطى املشرع الفرنسي للوسيط دورا رقابيا، لدى تعيينه من قبل النيابة العامة ملتابعة تنفيذ اتفاق األطراف، 
يع الوسيط أن يقوم مبتابعة املشتكى منه لتنفيذ التزاماته، ومما ال شك فيه أن الوسيط يقوم بدور ال يدخل ضمن وبذلك يستط
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ولقد بني ذلك  -النيابة العامة –من مهام العمل القضائي بإرادة ممثليه  اجزءنطاق مهمة الوساطة اجلنائية، وإمنا يستقطع 
فال تقتصر وظيفة الوسيط على التوفيق بني اخلصوم  (22)اإلجراءات اجلزائية، ( من قانون41/2املشرع الفرنسي يف املادة )

 فحسب، إمنا متتد ملراقبة ومتابعة تنفيذ اتفاق التصاحل بني األطراف.
 :خاتمة

على القضاء وإعادة إدماج اجلاين داخل  العبء تبنت أغلب الدول حلوال بديلة عن الدعوى العمومية، لتخفيف
رر الذي حلق الضحية جراء اجلرمية، ومن بني هذه احللول نظام الوساطة الذي أثبت جناعته يف تلك الدول، اجملتمع، وجرب الض

منذ أمد بعيد، يف حني ال زال هذا النظام يف الدول العربية يف بدايته وال سيما يف التشريع الوطين إال أن النصوص املنظمة 
 بديل ويتضح ذلك من خالل:هلذا النظام تعكس ختوف املشرع من هذا الطريق ال

 جعل إجراء الوساطة حكرا على النيابة أو مساعديه واإلفراط يف سلطة املالءمة املمنوحة له، الشيء الذي يعكس  -
حتفظ املشرع من هذا اإلجراء على عكس القانون الفرنسي الذي فتح اجملال ألشخاص خارج قطاع القضاء للقيام مبهمة 

 الوسيط.
 ددة كما هو الوضع يف الوساطة املدنية.عدم تقييده بآجال حم -
 تقييد النطاق الزماين إلجراء الوساطة وذلك قبل حتريك الدعوى العمومية، على عكس القانون الفرنسي الذي  -

 مسح هبذا اإلجراء حىت يف مرحلة احملاكمة.
 ي.تضييقه للنطاق املوضوعي يف مواد اجلنح، وعدم ترك اجملال مفتوح ما دام أنه نظام رضائ -

 ويف هذا اإلطار نقدم االقرتاحات التالية:
 فتح اجملال للجوء للوساطة يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو أثناء احملاكمة، مىت وافق األطراف على ذلك. -
 إلغاء سلطة املالءمة املمنوحة للنيابة يف عرض الوساطة وجعلها إجراًء إجبارياً كما هو الوضع يف الوساطة املدنية. -
 اد مهمة الوساطة كما هو الوضع يف التشريع الفرنسي ألشخاص خارج جهاز القضاء، تتوفر فيهم الشروط إسن -

 املؤهلة هلذه املهمة، وذلك لتخفيف العبء على النيابة، وضمان احليدة واالستقاللية.
 قرتح يف هذا السياق حتديد آجال إلجراءات الوساطة، حىت ال يطول أمد النزاع، وتباشر النيابة العامة مهامها، ون -

( من قانون اإلجراءات املدنية 996أن ال تتجاوز ثالثة أشهر قياسًا على مدة الوساطة املدنية املنصوص عليها يف املادة )
 واإلدارية.

 التهمـــــــــــــيش:
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 .23/07/2015، بتاريخ 40املنشور باجلريدة الرمسية العدد  (2)
 .19/07/2015، بتاريخ 39املنشور باجلريدة الرمسية العدد  (3)
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الطعن يف أحكام التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة( طرق  

 

                                ******* 

 :ملخص
الطعن يف أحكام التحكيم التجاري الدويل، وذلك باالعتماد على النصوص  طرقهتدف هذه الدراسة إىل إبراز 

، واملقارنة كالتشريع الفرنسي 2008فيفري  25املؤرخ يف  09-08التشريعية الوطنية كقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 
 يف بعض االتفاقيات الدولية الثنائية واملتعددة األطراف.  طرقصري والللجيكي كنماذ،، وكذا اا ورد ان وامل

وقد خلصت الدراسة إىل أن املشرع اجلزائري وعلى غرار التشريع الفرنسي، مل يسمح بالطعن باللطالن يف حكم 
غري امللاشر عند التنفيذ عن طريق االستئناف يف األواار للطعن  الالتحكيم التجاري الدويل الصادر خار، اجلزائر وجعله قاب
الطعن بشكل اوسع، خبالف املشرع الللجيكي الذي ضيق  طرقاملتعلقة باالعرتاف أو التنفيذ، أاا املشرع املصري تناول 

احلر، وغري  ان حيث اجلهة اليت يتم تقدميها أاااها، فقد تكون جهة قضائية اثل التحكيم طرقال انها، كما اختلفت هذه
الطعن يف أحكام التحكيم التجاري الدويل  طرققضائية كما هو احلال يف التحكيم املؤسسايت، وعلى هذا األساس تلاينت 

  يف التشريعات الوطنية املقارنة والدولية.
 الكلمات املفتاحية: حكم التحكيم، جتاري، دويل، استئناف، بطالن.

Résumé:  
Cette étude vise à mettre en évidence les voies de recours en matière 

d'arbitrage commercial international, sur la base de la législation nationale en 
droit des procédures civiles et administratives 08-09 daté du 25 Février, 2008, 
et sa comparaison avec la législation française, égyptienne et belge comme 
modèles, ainsi qu’ avec des procédés dans certaines conventions internationales 
bilatérales et multilatérales. 

L'étude a conclu que le législateur algérien et à l’image de législation 
française, n'a pas autorisé à contester l'annulation dans le jugement d'arbitrage 
commercial international délivré hors de l'Algérie et en a fait l'objet d'appel 
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indirect lors de l'exécution par voie d'appel dans les cas concernant la 
reconnaissance ou l'exécution. Le législateur égyptien, de son coté,  a fait appel 
d’une manière très large aux voies de recours contrairement au législateur 
belge qui ne leur a pas donné de grande importance. Ces voies se diffèrent 
aussi par l’organe devant laquelle doit se présenter et qui peut être une instance 
judiciaire, comme l’arbitrage libre et non judiciaire comme l'arbitrage 
institutionnel, ce qui a fait que ces voies soient divergentes dans le jugement 
d’arbitrage commercial international dans la législation nationale comparée et 
internationale. 

 مقدمة
ئيسي للتحكيم هو اإلسراع للفصل يف النزاع، وهو اا يقتضي عدم تعريض حكم التحكيم بعد صدوره إن اهلدف الر 

واملشرع اجلزائري قرر عدم الطعن يف حكم التحكيم بأي طريق ان طرق  لطرق الطعن التقليدية اليت يطعن هبا على األحكام،
لاب حصرية، كما أجاز كذلك استئناف األار القاضي الطعن املعروفة، ولكن أجاز يف الوقت نفسه رفع دعوى اللطالن ألس

باالعرتاف والتنفيذ، واقر الطعن بالنقض يف القرار الصادر عن احملكمة الناظرة يف دعوى اللطالن، وتعترب طرق الطعن يف 
دويل للمحكوم اليت وضعها املشرع اجلزائري، والتشريعات املقارنة الوطنية، وكذا التشريع ال ضماناتأحكام احملكمني ان ال

 ضده، للتصدي للقرار التحكيمي الدويل بقصد إبطاله.
املتضمن قانون  2008فيفري  25املؤرخ يف  املؤرخ يف 08/09أصدر املشرع اجلزائري قانون  على املستوى الوطينف

ريع الفرنسي واملصري يف أحكام التحكيم التجاري الدويل، على غرار التش الطعن طرقاإلجراءات املدنية واإلدارية، ونظم فيه 
 الطعن يف أحكام التحكيم التجاري الدويل كل حسب سياسته التشريعية. طرقوالللجيكي الذين تناولوا 

اهتمت جلنة األام املتحدة للقانون التجاري انذ نشأهتا مبوضوع التحكيم التجاري الدويل، على املستوى الدويل و 
، ويضاف إىل ذلك تزايد عدد الدول 2006املعدل عام  1985دويل عام وأصدرت القانون النموذجي للتحكيم التجاري ال

ىل االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل الثنائية أو املتعددة األطراف، كاتفاقية إ على غرار اجلزائر املنضمة
بتسوية انازعات االستثمار لسنة  ، واتفاقية واشنطن اخلاصة1958نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم األجنلية لسنة 

، وتنظيم انظمة العاملية للتجارية الدولية مبوجب اذكرة التفاهم اخلاصة بتسوية انازعات التجارة الدولية، ان خالل 1965
 يف أنظمة التحكيم الدولية. الطعن يف أحكام التحكيم التجاري الدويل طرقجهاز تسوية املنازعات، وان مثة تلاينت 

، ويالحظ أن أغلب املنازعات اليت تنشأ عن (1)تمييز بني التحكيم احمللي والدويل واألجنيب واخلاص واملؤسسيوميكن ال
، والذي ميكن (2)التعاال التجاري الدويل يصار إىل حلها بالتحكيم عن طريق املؤسسات التحكيمية الدولية املتخصصة

كيم أاام غرفة التجارة الدولية بلاريس، أو املركز الدويل لتسوية تسميته بالتحكيم التجاري الدويل املؤسسايت، اثل: التح
 طرقانازعات االستثمار، حيث ان خالل هذه املؤسسات اخلاصة غري حكواية، يتم تنظيم إجراءات التحكيم مبا فيها 
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التحكيم للطعن يف أحكام  طريقكما أن أغلب التشريعات تناولت دعوى اللطالن، ك الطعن يف األحكام التحكيمية،
يف  التجاري الدويل والسيما العربية، اتأثرة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل كليًا أو جزئيًا اع االختالف

 ري قضائية للحكم التحكيمي، القللية أو اللعدية.غاألسلاب اليت يلىن عليها الطعن باللطالن، ويف نوعية الرقابة القضائية أو 
في التشريع الجزائري، والتشريع  الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدوليطرق ما هي على ضوء ذلك، و 

   .المقارن، )التشريع المصري والفرنسي والبلجيكي نماذج(، وكذا التشريع الدولي؟
 اآلتية: االعتلاراتيستمد اللحث أمهيته انطالقا ان  أهمية البحث:

 ان الضمانات القانونية األساسية املمنوحة ألطراف اخلصواة الطعن يف أحكام التحكيم التجاري الدويل طرقتعد  -
 التحكيمية يف جمال التجارة الدولية على وجه اخلصوص.

ة للمراكز التحكيمية يف إرساء وتنظيم ئ  الدور اللارز للتشريعات الوطنية املقارنة واالتفاقيات الدولية خاصة املنش   -
 .طرققواعد ممارسة هذه ال

 الطعن يف أحكام التحكيم الدويل يف املنازعة االقتصادية الدولية بصفة عااة.  قطر عدم توحيد  -
  تتمثل هذه األهداف يف:أهداف البحث: 

 الطعن يف أحكام التحكيم التجاري الدويل يف التشريع الوطين اجلزائري واملقارن والدويل. طرقإبراز  -
 يف أحكام التحكيم التجاري الدويل.فيما خيص الطعن  طرقحتديد أوجه التلاين بني هذه ال -
 ودورها يف حفظ حقوق أطراف اخلصواة التحكيمية. طرقتقييم هذه ال -

 المنهج واألدوات المستعملة في البحث:
الطعن يف أحكام  طرقتلاع املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، ان خالل وصف الإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا ب

)التشريع الفرنسي التشريع الوطين واملقارنوبعض أشكاهلا، وكذا اإلطار القانوين املنظم هلا يف التحكيم التجاري الدويل، 
ان خالل إبراز أوجه التلاين  طرقواملصري والللجيكي مناذ،( والدويل، مث قمت بتحليل بعض األحكام اخلاصة هبذه ال

تشريعات الوطنية اخلاصة بالطرق الطعن يف أحكام التحكيم والتوافق، ومت تدعيم هذه املناهج باألدوات التالية: القوانني وال
التجاري الدويل، وكذا خمتلف االتفاقيات الدولية واإلقليمية الثنائية واملتعددة األطراف خاصة املنشئة للمراكز الدولية 

 للتحكيم. 
 وان خالل خطة اللحث سنتطرق للمحاور التالية:             

 يمي التجاري الدويل يف التشريع الوطين. طرق الطعن يف احلكم التحك -
 طرق الطعن يف احلكم التحكيمي التجاري الدويل يف التشريع الوطين املقارن )القانون الفرنسي، املصري،  -

 الللجيكي مناذ،(.
 طرق الطعن يف احلكم التحكيمي التجاري الدويل يف االتفاقيات واملنظمات الدولية.  -
 النتائج. 
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 األول بحثالم
 والمقارن الطعن في الحكم التحكيمي التجاري الدولي في التشريع الوطني طرق

تنتهي خصواة التحكيم بصدور احلكم التحكيمي، وتلدأ بعد ذلك ارحلة اا بعد احلكم، وفيها يربز اوضوعان: 
ناف أو الطعن األول يتعلق باالعرتاف وتنفيذ احلكم التحكيمي، والثاين خيص طرق الطعن فيه إاا باللطالن أو االستئ

 بالنقض وختتلف هذه الطرق ان التشريع الوطين اجلزائري عنه يف املقارن والدويل.
 طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائرياألول:  المطلب

حكيم الدويل يف اجلزائر، وأحكام الت ايز املشرع اجلزائري ان حيث طرق الطعن بني أحكام التحكيم الدويل الصادرة
 الصادرة خار، اإلقليم الوطين.

 الجزائر اخارجحكم التحكيم الدولي الصادر  .أ 
املشرع مل يسمح بإقااة دعوى اللطالن يف حكم التحكيم التجاري الدويل الصادر خار، اجلزائر، فال جيوز الطعن فيه 

يق االستئناف يف األواار املتعلقة باالعرتاف للطعن غري امللاشر عند التنفيذ عن طر  البأي طريق ان طرق الطعن، وجعله قاب
، وعليه فاألار القاضي برفض إعطاء صيغة التنفيذ أو رفض االعرتاف حبكم حتكيمي دويل صادر خار، اجلزائر (3)أو التنفيذ

عرتاف يقلل االستئناف، لكن هذا األخري ليست حمددة أسلابه حصراً، اثل األار القضائي الذي يعطي صيغة التنفيذ أو اال
حبكم حتكيمي دويل خار، اجلزائر، والذي هو قاباًل لالستئناف ضمن احلاالت احملددة على سليل احلصر يف قانون 

 .(4)1056 اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري واليت ذكرهتا املادة
 حكم التحكيم الدولي الصادر داخل الجزائر: .ب 

ءات املدنية واإلدارية، فإن احلكم التحكيمي التجاري الدويل ان قانون اإلجرا 1056وبالرجوع إىل نص املادة 
الصادر يف اجلزائر يقلل الطعن باللطالن بعكس احلكم التحكيمي التجاري الدويل الصادر خار، اجلزائر الذي ال يقلل الطعن 

 كم التحكيمي الدويل. باللطالن، ويقتضي طعن غري الاشر باالستئناف فيما خيص رفض أو إعطاء التنفيذ أو االعرتاف باحل
 الطعن باالستئناف: -أوال

أخضع املشرع اجلزائري الطعن باالستئناف والطعن باللطالن لنفس األسلاب واحلاالت اليت يلىن عليها الطعن، وهنا 
كم أن منيز بني اسألتني: األوىل هي االعرتاف والتنفيذ للحكم التحكيمي التجاري الدويل، والثانية تتمثل يف احل دبال

 التحكيمي التجاري الدويل يف حد ذاته كقرار حتكيمي دويل، الختالف أحكام االستئناف واللطالن يف كليهما.
ويكون الطعن باالستئناف ضد األار الصادر ان اجلهة القضائية سواء تضمن األار باالعرتاف والتنفيذ للحكم 

املؤرخ  08/09ان قانون  1055ذا اا نصت عليه املادة التحكيمي التجاري الدويل الصادر خار، اجلزائر أو رفضهما، وه
املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، حيث جاءت على النحو اآليت: "يكون األار القاضي  2008فيفري  25يف 

عليها ان نفس القانون احلاالت اليت جيب أن يلىن  1056باالعرتاف أو رفض التنفيذ قاباًل لالستئناف"، وعددت املادة 
 االستئناف، حيث نصت على أنه:"ال جيوز استئناف األار القاضي باالعرتاف أو التنفيذ إال يف احلاالت اآلتية:

 على اتفاقية باطلة أو انقضاء ادة االتفاقية. ءً م بدون اتفاقية التحكيم أو بناإذا فصلت حمكمة التحكي -1
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 الفاً للقانون.إذا كان تشكيل حمكمة التحكيم أو تعيني احملكم الوحيد خم -2
 إذا فصلت حمكمة التحكيم مبا خيالف املهمة املسندة إليها. -3
 الدأ الوجاهية. عإذا مل يرا  -4
 إذا مل تسلب حمكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض يف األسلاب. -5
 إذا كان حكم التحكيم خمالفاً للنظام العام الدويل.  -6

لثانية ، الفقرة ا1058ه، جاءت على سليل احلصر، ونصت املادة:وجتدر اإلشارة أن هذه احلاالت الستة املذكورة أعال
ال يقلل األار الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدويل املشار إليه أعاله أي طعن، غري أن " ان نفس القانون على أنه:

إذا مل يتم التنفيذ، الطعن بلطالن التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن يف أار التنفيذ وختلي احملكمة عن الفصل يف طلب 
 ".الفصل فيه

الفقرة الثانية، نستنتج أن األار الذي يقضي بتنفيذ احلكم التحكيمي  1058و 1056وبالرجوع إىل نص املادتان: 
التجاري الدويل الصادر باجلزائر، ال يقلل أي طعن اا عدا الطعن باللطالن، فاملشرع اجلزائري مل يذكر اصطلح االعرتاف يف 

، وبالتايل يفهم بأن أار التنفيذ للحكم التحكيمي التجاري الدويل هو الذي ال يقلل االستئناف ويقلل الطعن 1058املادة 
الذي ميكن أن خيضع باللطالن، يف حني أن األار باالعرتاف باحلكم التحكيمي سواء  الصادر  يف اجلزائر أو خارجها، هو 

أداج املصطلحني يف نفس املعىن التنفيذ أو االعرتاف، أو أغفل إدرا، رمبا أن املشرع اجلزائري يكون قد  لالستئناف، أو
يرفع الطعن باالستئناف ضد األار الرافض أو املؤيد ، و 1058رة الثانية ان نص املادة اصطلح االعرتاف سهوًا يف الفق

ضائي الذي صدر حكم التحكيم لالعرتاف أو التنفيذ للحكم التحكيم التجاري الدويل يف التشريع اجلزائري، أاام اجمللس الق
يف دائرة اختصاصه خالل شهر ابتداء ان تاريخ التلليغ الرمسي لألار القاضي باالعرتاف أو التنفيذ للحكم التجاري 

 .(5)الدويل
 الطعن بالبطالن: -ثانيا

م التحكيمية أجاز املشرع اجلزائري طلب بطالن أحكام التحكيم التجاري الدويل الصادرة يف اجلزائر، بعكس األحكا
ان قانون اإلجراءات املدنية السالفة الذكر، والذي يرفع أاام  1056الصادرة خار، الوطن، وهذا وفق اا نصت عليه املادة 

اجمللس القضائي الذي صدر حكم التحكيم يف دائرة اختصاصه، حيث يقلل الطعن خالل شهر ان خالل تاريخ النطق 
لتجاري الدويل، كما للطعن التلليغ الرمسي لألار القاضي بتنفيذ حكم التحكيم احبكم التحكيم، أو خالل شهر ان تاريخ 

، (6)حكم التحكيم التجاري الدويل أثر اوقف لتنفيذه، ويالحظ أن املشرع اجلزائري وحد حاالت الطعن باالستئناف بلطالن
 . (7)ختصة واملواعيدوحاالت الطعن باللطالن، وكذلك اإلجراءات املتلعة لرفع الطعن وحىت احملكمة امل

 الطعن بالنقض:  -ثالثا
أعطى املشرع اجلزائري أطراف اخلصواة التحكيمية الدولية إاكانية الطعن بالنقض يف احلكم التحكيمي يف احلكم 
الصادر بطلب بطالن حكم التحكيم، أو يف القرار الصادر يف استئناف حكم االعرتاف أو التنفيذ للحكم التحكيم 

  الصادر خار، اجلزائر، وتكون احملكمة العليا هي صاحلة االختصاص، وفقاً لألحكام املنظمة للطعن بالنقضالتجاري الدويل
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إىل األوجه اليت ميكن أن يؤسس عليها الطعن  رمل يشيف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اع العلم أن املشرع اجلزائري 
بالرغم ان سكوت املشرع إال أنه ميكننا االستنتا، بأن األوجه اليت جاء هبا ، و 1061بالنقض أاام احملكمة العليا يف املادة 

هي اليت سنأخذ هبا، اا دااا الطعن بالنقض اوجه لقرارات قضائية صادرة  385قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف املادة 
 .(8)جلزائران جمالس خمتصة داخل ا

 والبلجيكي( لتجاري الدولي في التشريع المقارن )الفرنسي والمصريالطعن في أحكام التحكيم ا: المطلب الثاني
يف هذا اإلطار ميكن االعتماد على القوانني الوطنية املقارنة، اليت هلا عالقة بالتشريع الوطين كالقانون الفرنسي اثاًل، 

تجاري الدويل يف تشريعاهتا الطعن يف أحكام التحكيم الطرق والقانون املصري والقانون الللجيكي، اليت أقرت وعاجلت 
 الداخلية، واقارنتها بالتشريع اجلزائري وكذا االتفاقيات الدولية.

 :القانون الفرنسي -أوال
تأثرت اجلزائر بالتشريع الفرنسي، حيث نظمت التحكيم التجاري الدويل بأحكام خاصة إىل جانب األحكام العااة 

: يف ـــــ، حيث شكل الفصل السادس املعنون ب08/09دارية السالف الذكرللتحكيم، وهذا يف قانون اإلجراءات املدنية واإل
األحكام اخلاصة بالتحكيم التجاري الدويل، تطورًا نوعيًا  يف جمال التحكيم الدويل يف التشريع اجلزائري اسايرًا التشريعات 

 354ات املدنية مبوجب املرسوم رقم:املقارنة الوطنية والدولية، فالتشريع الفرنسي قام بتعديل أحكام قانون اإلجراء
-84وأخريًا املرسوم رقم: املتعلق بالتحكيم الدويل،1981لعام 500املتعلق بالتحكيم الداخلي، واملرسوم رقم:1980لعام

، وقام بتخصيص التحكيم الدويل بأحكام خاصة إىل جانب (9)بشأن إصالح التحكيم 13/01/2011املؤرخ يف  2011
، حيث يفرق بني حكم التحكيم الدويل (10)كيم، اربزاً التمييز بني التحكيم الداخلي والتحكيم الدويلاألحكام العااة للتح

الصادر بفرنسا، وحكم التحكيم الدويل الصادر خار، فرنسا اثل اا فعله املشرع اجلزائري، فال جييز الطعن باللطالن يف حكم 
منا تتم اراقلته بطريقة غري الاشرة عن طريق الطعن باالستئناف يف التحكيم التجاري الدويل الصادر خار، فرنسا الاشرة، وإ

األواار املتعلقة بالتنفيذ، وهذا بعكس حكم التحكيم التجاري الدويل الصادر يف فرنسا، فهو قابل لللطالن وهذا اا نصت 
عليها الطعن فنصت عليها ، أاا حاالت اللطالن واليت يلىن (11)ان قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي1518عليه املادة 

 ان نفس القانون. 1520 املادة
وفق اا نصت عليه املادة  ،االت اليت يؤسس عليها االستئنافوجتدر اإلشارة أن حاالت اللطالن هي نفس احل

 اا ، حيث أن التشريع الفرنسي وحد حاالت اللطالن واالستئناف اثل1520الفقرة الثانية اليت أحالتنا على املادة  1523
ان قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري، إال أن املشرع اجلزائري أضاف حالة أخرى، وهي 1056املادة فعله املشرع اجلزائري يف 

حالة إذا مل تسلب حمكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض يف األسلاب، فهذه احلالة غري اوجودة يف التشريع الفرنسي 
 ان قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي كما يلي:  1520الت اللطالن وردت يف نص املادة وانفرد هبا التشريع اجلزائري، وحا

L’article: 1520 
Le recours en annulation n'est ouvert que si : 
1-  Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent : ou 
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2-  Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué : ou 
3- Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait 

été confiée : ou 
4- Le principe de la contradiction n'a pas été respecté : ou 
5- La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre 

public international. 
وان حيث اجلهة اليت تنظر االستئناف املرفوع ضد األار املؤيد لالعرتاف أو التنفيذ يف التشريع الفرنسي، فنجد املادة 

ان قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي ختول االختصاص لنفس احملكمة اليت نظرت يف أار التنفيذ أو االعرتاف وهي  1525
كما سلقت اإلشارة إليه أن الطعن باالستئناف   1057ري حيث نص يف املادة حمكمة االستئناف، عل غرار املشرع اجلزائ

يرفع أاام اجمللس القضائي الذي يقع يف دائرة اختصاص احملكمة اليت أصدرت أار التأييد أو الرفض  لالعرتاف أو التنفيذ 
هو شهر واحد ان تاريخ التلليغ للحكم التجاري الدويل الصادر عن حمكمة التحكيم، وفيما خيص ايعاد رفع االستئناف  ف

ان قانون  1523واملادة  1525الرمسي لألار القاضي برفض االعرتاف أو التنفيذ للحكم التحكيمي الدويل، وفق املادة 
ان قانون اإلجراءات املدنية  1057اإلجراءات املدنية الفرنسي، وهو نفس امليعاد الذي كرسه املشرع اجلزائري يف املادة 

 .(12)اجلزائر
 :التشريع المصري -ثانيا

جييز الطعن يف أحكام التحكيم عن طريق االستئناف،  1994املصري قلل صدور قانون التحكيم لسنة  املشرعكان 
ألغى متااًا الطعن بالتماس إعادة النظر والطعن  94-27والتماس إعادة النظر، لكن بعد صدور قانون التحكيم رقم: 

الطعن، اا عدا الطعن  طرقالتجاري الدويل، ال يقلل فيه الطعن بأي وسيلة ان  باالستئناف، وأصلح حكم التحكيم
يف اصر، سواء كان التحكيم  باللطالن إذا توافرت حالته املنصوص عليها يف التشريع املصري، فجميع أحام التحكيم الصادرة

 .(13)داخلياً أم دولياً قابلة للطعن فيها بدعوى اللطالن
أحكام التحكيم، ضد طرق الطعن املعروفة يف قانون املرافعات  1994يم املصري لسنة حصن قانون التحك ولقد

الفقرة  53املدنية والتجارية واإلدارية، وجعلها هنائية ال جيوز الطعن فيها إال باللطالن، وفق احلاالت اليت نصت عليها املادة 
شرع املصري قد خالف املشرع اجلزائري والفرنسي، مما املتعلق بالتحكيم املصري، وبذلك يكون امل 1994األوىل ان قانون 

، حيث (14)يف ظل النقد املوجه له ان طرف الفقه نتهجها يطرح إشكالية ادى توفيق املشرع املصري يف هذا االجتاه الذي
إعالن  ( يواًا ان تاريخ90) بالرجوع إىل أحكام القانون املصري، جنده فيما خيص ايعاد الطعن باللطالن حدده بتسعني

( أشهر، واجلهة 03) حكم التحكيم للمحكوم عليه، وهو نفس امليعاد الذي نص عليه قانون اليونيسرتال احملدد ب ثالثة
املختصة بنظره حمكمة استئناف القاهرة اا مل يتفق الطرفان على حمكمة استئناف أخرى يف القاهرة، أضف إىل ذلك أن 

فتحي اللطاينة ان األردن، أحسن صنعًا بتأكيده على أن رفع دعوى اللطالن،  املشرع املصري وحسب رأي احملااي الدكتور
 ي بقوة القانون إىل وقف تنفيذ حكم التحكيم، إال إذا طلب املدعي ذلك يف صحيفة الدعوى، هذا خبالف التشريعال يؤد  
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يم التجاري الدويل بقوة القانون كما اجلزائري والفرنسي الذي أقر األثر املوقف للطعن باللطالن فيما خيص تنفيذ حكم التحك
 سلقت اإلشارة إليه.

بشأن التحكيم ان قليل هذه األنظمة القانونية املوسعة لنطاق اللطالن إذ انح  1994املصري لعام  القانونويعد 
 املشرع املصري للقضاء املصري االختصاص بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم، إذا كان التحكيم قد جرى يف اصر بصدد

اتفاق  على التحكيم بناءً انازعة دولية أو كان قد جرى يف اخلار،، وكان القانون املصري هو املطلق على إجراءات 
الطعن يف أحكام التحكيم التجاري  طرقنظمة املضيقة ل، وهذا بعكس القانون الللجيكي والذي يعترب ان األ(15)األطراف

 الدويل خاصة دعوى اللطالن.
 :جيكيالقانون البل -لثاثا

واملعدل بالقانون الصادر يف  1972يوليو  04الللجيكي التحكيم الدويل مبوجب القانون الصادر يف  املشرعنظم 
القرار التحكيمي، ال ميكن الطعن به إال عن طريق طلب إلغائه،  انه على أن: 1704، ونصت املادة 1985اارس  28

على إاكانية طلب إلغاء جزء  1705املادة  نصت ا، كمؤدي إىل إلغائهوعددت الفقرة الثانية ان نفس املادة احلاالت اليت ت
ان قرار التحكيم إذا كان هذا اجلزء ميكن فصله عن باقي القرار، أاا عن املدة اليت جيوز خالهلا تقدمي طلب اإللغاء فقد 

، (16)1704ملادة ، حيث جاءت بأحكام خاصة لكل حالة ان حاالت اإللغاء اليت عددهتا ا1707بينت ذلك املادة 
ال تختص المحاكم البلجيكية بنظر دعوي " على أنه: 1985ان القانون الللجيكي لعام  4فقرة  1717ونصت املادة 

يتمتع بالجنسية  اطبيعي   ا  حد األطراف في المنازعة التي فصل فيها الحكم التحكيمي شخصأكان البطالن إال إذا  
فيها أيا كانت  لألعمال وينه في بلجيكا أو له فرع أو مقرتم تك ااعتباري   االبلجيكية أو له موطن في بلجيكا أو شخص

، وهبذا النص يكون املشرع الللجيكي قد اختذ خطوة جريئة وحامسة باستلعاده لكل إاكانية للطعن باللطالن يف إطار "طبيعته
أو ليس هلا فرع أو اقر لألعمال بللجيكا أطرافه باجلنسية الللجيكية، أو ليس هلا اوطن  الذي ال تتمتعالتحكيم الدويل، 

، وهذا خبالف املشرع املصري الذي اعتمد يف قانونه على أحكام التحكيم التجاري الدويل الذي اعتمدته جلنة األام (17)
الطعن  يف  طرقة ، وهذا اا يطرح إشكالية اعرف2006اليونيسرتال املعدل سنة 1985املتحدة للقانون التجاري الدويل لسنة 

أحكام التحكيم التجاري الدويل يف القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل واملنظمات العاملية واالتفاقيات الدولية 
 للتحكيم، كما سيأيت بيانه يف امللحث الثاين ان هذه الدراسة.

 الثاني بحثالم
 الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي طبقا  لالتفاقيات والمنظمات الدولية

يستند التحكيم يف جمال التجارة الدولية على االتفاقيات الدولية الثنائية واملتعددة األطراف، وكذا اا اعتمد يف بعض 
يف الوقت احلاضر يف اجملال الدويل، القواعد اليت وضعتها جلنة قانون التجارة  املنظمات الدولية، وان أبرز قواعد التحكيم احلر

يف إطار التحكيم املؤسسي  اعتمدهتا التشريعات الوطنية الداخلية، إضافة إىل اا متت املصادقة عليهالدولية اليونيسرتال، واليت 
 على التحكيم وفق قواعد اركز أو اؤسسة أو هيئة اعينة فيلتزاون العالقة التجارية الدولية تفق أطرافاالتجاري، فإذا اا 
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ان خالل اإلشارة  إىل  تحكيم التابعة هلا هذا اا سوف نتناولهيف القرارات التحكيمية الصادرة عن حماكم ال الطعن طرقب
 الطعن يف بعض االتفاقيات الدولية وكذا القانون النموذجي واملنظمة العاملية للتجارة. طرق

 االتفاقيات الدولية :المطلب األول
أخذت بامللدأ الذي يعطي  أغلب االتفاقيات الدولية الثنائية أو املتعددة األطراف اليت عاجلت أاور التحكيم، قد

وهذا املوقف جيد أساساً له يف احرتام النصوص التشريعية الوطنية اليت  للقضاء حق الرقابة على القرارات التحكيمية وتنفيذها،
 إىل إاكانية الطعن بالقرار التحكيمي.   تذهب غالليتها

 :نبيةتنفيذ أحكام التحكيم األجاتفاقية نيويورك بشأن االعتراف و  - أوال  
يف ادينة  1958اايو  20تعترب هذه االتفاقية مبثابة امليثاق العاملي للتحكيم التجاري الدويل، ومت اإلعالن عنها يف 

، بعداا كان ميثالن أول نظام قانوين عاملي 1927واتفاقية جنيف لعام 1923نيويورك، حيث ألغت برتوكول جنيف لعام 
يوليو عام  10املؤرخ يف  88/18اجلزائر إىل هذه االتفاقية مبوجب قانون كما انضمت  ،(18)للتحكيم التجاري الدويل

يف أحكام التحكيم التجاري الدويل، فقط  الطعن طرقبشكل الاشر ل 1985، ومل تتعرض اتفاقية نيويورك لعام (19)1988
احلكم التحكيمي أو على حكم التحكيم ان حيث اآلثار املرتتلة على بطالن  أشارت بشكل غري الاشر للطعن باللطالن

ان أسلاب  وقفه الصادر يف دولة اقر التحكيم يف النظام القانوين للدولة األخرى املطلوب انها االعرتاف به وتنفيذه، كسلب
وبالرجوع إىل نص املادة اخلااسة ان اتفاقية نيويورك السالفة الذكر فنجدها تنص على أنه:"ال  (20،)رفض االعرتاف والتنفيذ

على طلب اخلصم الذي حيتج عليه باحلكم، إال إذا قدم هذا اخلصم للسلطة  احلكم بناءً عرتاف وتنفيذ جيوز رفض اال
أو أوقفته  تهغاملختصة يف الللد املطلوب إليه االعرتاف والتنفيذ الدليل على: الفقرة )هـ( احلكم مل يصلح الزاًا للخصوم أو أل

 وهنا صدر احلكم ".السلطة املختصة يف الللد اليت فيها أو مبوجب قان
ان الفقرة )هـ(، أن هناك إاكانية إبطال القرار التحكيمي الدويل ان قلل حماكم الدولة اليت صدر فيها القرار  ويفهم

أو احلكم، أو ان الدولة اليت صدر القرار مبوجلها قانوناً، حبيث هذه الفقرة أعطت السلطة املختصة يف الدولة اليت صدر 
ا حق إبطال القرار التحكيمي، باإلضافة إىل إاكانية ذلك ان قلل السلطة املختصة يف الدولة اليت صدر القرار مبوجب قانوهن

 .(21)قرار التحكيم فيها
 :االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي – ثانيا  

لفقرة طلقًا ألحكام ا 1961يناير  07، ودخلت حيز التنفيذ يف 1961أبريل  21انعقدت هذه االتفاقية يف 
أكتوبر  18( اليت أصلحت سارية املفعول يف 4)ان املادة الرابعة( 7( حىت السابعة)3( وباستثناء الفقرات الثالثة)8الثاانة)

 مبوجب الفقرة الرابعة ان الحق االتفاقية. 1965
يل يف املادة الطعن يف أحكام التحكيم التجاري الدو  طرقويالحظ أن النص الذي جاءت به اتفاقية نيويورك يف جمال 

بية للتحكيم التجاري الدويل، حبيث كالمها عدد أسلاب إبطال القرار و األور اخلااسة، تضمنته املادة التاسعة ان االتفاقية 
يف دولة  بية قد اشرتطت أن يكون اإلبطال قد صدرو التحكيمي، غري أن هناك فرق بني االتفاقيتني، وهو أن االتفاقية األور 

بية، لكي يكون و لة اليت صدر القرار التحكيمي فيها جيب أن تكون دولة انضمة إىل االتفاقية األور اتعاقدة، أي أن الدو 
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إقليمها، وهذا ينطلق  بالنسلة للدولة املتعاقدة األخرى اليت يراد تنفيذ القرار علىلقرار اإلبطال الذي صدر ان حماكمها أثر 
 .(22)تحكيمي عنداا يكون القرار التحكيمي قد صدر مبوجب قانوهناأيًضا على حالة الدولة اليت تلطل حماكمها القرار ال

إىل التحكيم بطريقة الاشرة، وهي  كما تعرضت االتفاقية األوربية لقدرة الدولة، واألشخاص املعنوية العااة للجوء  
 .(23)1958يورك لعام بذلك عاجلت النقص الذي اعرتى اتفاقية نيو 

  :المنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 1965واشنطن لسنة  اتفاقية – ثانيا  
صادقت اجلزائر على االتفاقية الدولية لتسوية املنازعات املتعلقة باالستثمارات بني الدول ورعايا الدول األخرى املرباة 

املؤرخ يف  95/346، واملنشئة للمركز الدويل لتسوية انازعات االستثمار مبوجب املرسوم الرئاسي رقم:1965اارس  18يف 
ن حيث تنظيمه إىل حر واؤسسي، ويأخذ بنظر إىل اعيار دوليته حتكيم دويل ، وينقسم التحكيم ا(24)1995أكتوبر  30

األوىل اا يطلق عليه بالتحكيم اخلاص الذي يتواله  وحتكيم داخلي، وقد يأخذ التحكيم التجاري الدويل إحدى الصورتني:
النزاع، والثانية التحكيم املؤسسي األطراف ويكون هلم اطلق احلرية يف اختيار احملكمني واإلجراءات اليت تطلق بشأن اوضوع 

، اثل التحكيم أاام املركز الدويل لتسوية انازعات االستثمار، والذي يعد (25)الذي أصلح اتسقًا اع ظروف التجارة الدولية
ني ان قليل التحكيم التجاري الدويل الذي يتعلق مبصاحل التجارة الدولية، واليت تتضمن جماالهتا تداول األاوال واخلداات ب

 .(26)احلدود
بيد أن االتفاقية الدولية املنشئة للمركز، مل حتدد عمليات االستثمار اليت ختتص باملنازعة الناشئة عنها، حيث يذهب 
جانب ان الفقه إىل التوسع يف تفسري تلك العمليات، وتوسيع اختصاص املركز ليشمل املنازعات اليت تدخل يف عقود 

رياد والتصدير، وعقود املقاوالت وغريها ان العقود التجارية الدولية، وال ينعقد االختصاص االستثمار واا به ان عقود االست
كز، ال للمركز بعد املنازعة، بل ينلغي أن يوافق على ذلك صراحة طرفا املنازعة، فمصادقة الدولة على االتفاقية املنشئة للمر 

 طرقاملنشئة للمركز  1965ان اتفاقية واشنطن لسنة  52و 51، ولقد عاجلت املادتان (27)يعد قلواًل انها الختصاصه
 واملتمثلة يف: ه  م  يف أحكام التحكيم الصادرة عن حماك    الطعن 

 :النظرالطعن بطلب إعادة  - أ
أو األسلاب اليت جيب أن يستند إليها طلب  حيث جتيز االتفاقية اللجوء إىل هذا الطريق إذا اا توفرت الشروط املتطللة

 ملتمثلة يف ظهور وقائع جديدة مل تكن اعلواة عند صدور احلكم، ويشرتط يف هذه الوقائع اا يلي: إعادة النظر، وا
أن يكون ان شأهنا التأثري بشكل جوهري على احلكم، أي أهنا ستتأثر لو كانت اعلواة للمحكمة بقرارها  -

 التحكيمي.
لل إصدار احلكم، وكذلك جمهولة ان أن تكون هذه الوقائع جمهولة ان قلل احملكمة أثناء سري اإلجراءات وق -

 الطرف الذي يتقدم بإعادة النظر.
 أال يكون عدم العلم هبذه الوقائع ارده خطأ أو إمهال الطرف طالب إعادة النظر. -

ان اكتشاف الواقعة، ويف مجيع األحوال  ( يوااً 90أاا بالنسلة للمدة اليت يقدم هبا طلب إعادة النظر فهي تسعون )
ان تاريخ صدور احلكم، فإذا توافرت هذه الشروط يعرض الطلب على حمكمة الطلب خالل ثالث سنوات  هذا جيب تقدمي 
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التحكيم املصدرة للحكم إذا أاكن ذلك، أاا إذا تعذر ذلك فتؤلف حمكمة جديدة وفق اللوائح املنصوص عليها للنظر يف 
 الطلب.

تقدمي هذا الطعن وقف تنفيذ احلكم إذا قررت وخبصوص أثار الطعن بطلب إعادة النظر، فنجد أنه يرتتب على 
تقدم بطلب إعادة النظر، شرط أن يتم تقدمي طلب وقف التنفيذ  احملكمة ذلك نظرًا لظروف النزاع، أو إذا طلب ذلك ان  

م، أو خالل طلب إعادة النظر، وبالتايل ليس هناك أثر اوقف بقوة القانون، بل األار ارتوك للسلطة التقديرية حملكمة التحكي
 اع طلب إعادة النظر. اناعلى طلب صاحب الطعن اتزا ءً بنا

 الطعن بالبطالن: - ب
على عكس التشريعات الوطنية السالفة الذكر فيما خيص دعوى اللطالن ضد أحكام التحكيم التجاري الدويل يف 

ن ال يتم أاام قضاء وطين، وإمنا إطار الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، واليت أغللها ترفع أاام القضاء، فإن هذا الطع
أاام جلنة اشكلة ان الرئيس اإلداري للمركز الدويل يضم ثالثة حمكمني ليس ان بينهم أحد يتمتع جبنسية أحد األطراف 

، وتلتزم الدول (28)املتنازعة، إذ تتمتع أحكام التحكيم الصادرة حتت اظلة املركز بنظام قانوين خاص هبا يضمن فعاليتها
على اعتلار أهنا أحكام الزاة وتلتزم بتنفيذ اآلثار املالية املرتتلة على  يف املعاهدة  باالعرتاف بأحكام التحكيماإلطراف 

إقليمها كما ولو كانت أحكام وطنية صادرة عنها، اع إعمال القواعد اخلاصة حبصانة الدولة ضد إجراءات التنفيذ، كما أن 
 . (29)اسألة اختصاصها فإهنا ال تقلل الطعن فيها باللطالن على حنو استقلاألحكام اجلزئية الصادرة بشأن الفصل يف 

 احلاالت اليت جيوز فيها اللطالن وهي: 52وقد حصرت اعاهدة واشنطن يف املادة 
 خطأ يف تشكيل احملكمة: واثاله أن يتم تشكيل احملكمة ان عدد زوجي بداًل ان فردي، أو أن يكون أحد  -1

 ة ألحد أطراف النزاع احملتكمني لدى املركز.احملكمني ان جنسية مماثل
 استعمال احملكمة سلطة زائدة عن اختصاصها: ويشمل هذا السلب صوراً اتعددة: كأن تقوم هيئة التحكيم  -2

يف شرط التحكيم أو اشارطه التحكيم، أو أن تغفل الفصل العهدة بالفصل فيها إليها سوءا  بالفصل يف اسائل مل يتفق على
ان املعاهدة وعدم تطليقها  42ئل اليت عهدت إليها كي تفصل فيها، أو ال حترتم حمكمة التحكيم املادة يف بعض املسا

 للقانون الواجب التطليق على املنازعة املعروضة عليها. 
 عدم صالحية عضو ان أعضاء احملكمة: اثل رشوة أحد أعضاء احملكمة.  -3
 ة: هذا السلب يعين أن يكون هناك انتهاك صارخ إلجراء اللطالن بسلب إمهال خطري إلجراء أساسي ان احملاكم -4

ال يستغىن عنه ان إجراءات احملاكمة، كاملساس حبقوق الدفاع أو االنتقاص انها، مما ميثل سللًا للطالن حكم التحكيم 
 بسلب هذا اإلمهال، وأيضاً ان األاثلة على ذلك:انتهاك الدأ الوجاهية.

  بين عليها احلكم: ويعين ذلك عدم التسليب أو القصور، حبيث أكدت فشل احملكمة يف بيان األسلاب اليت -5
االتفاقية على أنه عند إغفال احلكم بيان األسلاب اليت بين عليها فيمكن ألي ان أطراف النزاع التقدم بطلب لإلبطال 

أاا ايعاد رفع  ،(30)اقضاي الطعن أاام املركز يف عدة طرقاحلكم على هذا األساس، وجتدر اإلشارة أن هناك عدة تطليقات ل
( يواًا التالية لصدور احلكم، وإذا استند طلب اإللغاء إىل رشوة، فإنه يقدم 120طلب إلغاء احلكم فهو املائة وعشرين )
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، واجلهة اليت (31)ات الثالثة التالية لتاريخ احلكمخالل نفس املدة التالية الكتشاف الرشوة، ويف مجيع األحوال خالل السنو 
يها الطلب لتقييده هي السكرتري العام للمركز، كما أن أثار طلب اإللغاء على احلكم التحكيمي الصادر عن املركز هي يرفع إل

 .(32)نفس أثار طلب إعادة النظر السالفة الذكر
 القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والمنظمة العالمية للتجارة المطلب الثاني:

الطعن يف أحكام التحكيم التجاري الدويل ضمن القواعد اليت وضعتها جلنة قانون  طرقن بيا سنتناول يف هذا املطلب
التجارة الدولية اليونيسرتال، فلدال ان قيام األطراف أو هيئة التحكيم بإعداد قواعد إجرائية إلتلاعها يف التحكيم احلر، 

 لتجارة الدولية.بتنظيم العملية التحكيمية يف إطار اسهلت هذه اللجنة املهمة عليهم 
 القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي:  -أوال  

النموذجي للتحكيم التجاري الدويل الذي أعدته جلنة القانون التجاري التابعة لألام املتحدة  القانوننص 
(UNCITRAL)  ه ان 34على طريقة واحدة وهي طلب إلغاء القرار، وذلك يف املادة  2006املعدل سنة  1985عام

 بقوهلا:
 ( ان هذه املادة،2و)(1إال بطلب يقدم وفق الفقرتني ) ال جيوز الطعن يف قرار التحكيم أاام إحدى احملاكم –1"

 أن تلغي قرار التحكيم إال إذا: 6ال جيوز للمحكمة املسماة يف املادة  –2
 )أ(  قدم الطرف طالب اإللغاء دليال يثلت: 

( اصاب بأحد عوارض األهلية أو أن االتفاق املذكور غري صحيح 7)يف املادة  التحكيم املشار إليهأن أحد طريف -1
مبوجب القانون الذي أخضع الطرفان االتفاق له، أو مبوجب قانون هذه الدولة يف حالة عدم وجود اا يدل على أهنا فعال 

 ذلك أو 
يستطع جراءات التحكيم أو أنه مل أن الطرف طالب اإللغاء مل يللغ على وجه صحيح بتعيني أحد احملكمني أو بإ -2

 أن يعرض قضية، أو  لسلب أخر
أن قرار التحكيم يتناول نزاعًا ال يقصده أو ال يشمل اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشمل على قرارات   -3

عروضة على خارجة عن نطاق هذا االتفاق، على أنه إذا كان ان املمكن فصل القرارات املتعلقة باملسائل امل اسائليف 
التحكيم عن القرارات غري اعروضة على التحكيم، فال جيوز أن يلغى ان قرار التحكيم سوى اجلزء الذي يشتمل على 

 ، أو ملسائل غري املعروضة على التحكيمالقرارات املتعلقة با
يكن هذا االتفاق انافياً أن تشكيل هيئة التحكيم أو اإلجراء املتلع يف التحكيم كان خمالفا التفاق الطرفني، اا مل  -4

حلكم ان أحكام هذا القانون اليت ال جيوز للطرفني خمالفتها، أو يكن، ان حالة عدم وجود اثل هذا االتفاق، أو خمالفة هلذا 
 القانون، أو 

 )ب( وجدت احملكمة: 
 أن اوضوع النزاع ال يقلل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون هذه الدولة أو   -1
 يتعارض اع السياسة العااة هلذه الدولة.أن قرار التحكيم  -2
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      ف صاحب الطلب قرار التحكيم أو انال جيوز تقدمي طلب اإللغاء بعد انقضاء ثالثة أشهر ان يوم تسلم الطر  -3
، "إذا كان قدم اثل هذا  الطلب 22اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم يف الطلب الذي كان قد قدم مبوجب املادة 

على إاكانية طلب تصحيح أو تفسري القرار التحكيمي وذلك خالل ثالثني يواًا ان تاريخ تسليم قرار  نصت 22)املادة 
 التحكيم(. 

 وطلله  أن األار يقتضي ذلك وقف إجراءات اإللغاء إن رأتجيوز للمحكمة عنداا يطلب انها إلغاء القرار أن ت  -4
ناف السري يف إجراءات التحكيم أو اختاذ أي إجراء أخر ان أحد الطرفني، ملدة حتددها هي كي تتيح هليئة التحكيم استئ
 شأنه يف رأيها أن يزيل األسلاب اليت بين عليها طلب اإللغاء.

 2006بصيغته املعدلة عام  1985ان املذكرة اإليضاحية بشأن القانون النموذجي لعام  45كما أكدت الفقرة 
الطرف الذي يريد اإللغاء ان ألتماس رقابة احملكمة على سليل الدفاع على طلب اإللغاء كإجراء وحيد، وأضافت أنه ال مينع 

يف إجراءات اإلنفاذ، أو أن يقدم استئنافا إىل هيئة حتكيم ان الدرجة الثانية إذا كان الطرفان قد اتفقا على هذه 
 .(33)اإلاكانية

ن بقرار التحكيم إال بطلب اإللغاء وهي ويالحظ أن القانون النموذجي شأنه شأن القوانني احلديثة مل يرتك جمااًل للطع
الطريقة الوحيدة كما ذكرنا، وقد عددت األسلاب اليت ميكن االستناد إليها يف طلب اإللغاء، واملدة اليت جيب خالهلا تقدمي 

 .(34)طلب اإللغاء
 : O.M.Cالمنظمة العالمية للتجارة: -ثانيا  

، والتزات الدول (35)، مبدينة اراكش املغربية1994 أبريل 15مت تأسيسها بعد جوالت عديدة بني الدول يف 
يف إطار املنظمة العاملية للتجارة، بوضع آلية جديدة حلل  األعضاء فيها مبوجب اذكرة التفاهم اخلاصة بتسوية املنازعات 

التحكيم  املنازعات بني الدول األعضاء، متثلت يف جهاز تسوية املنازعات وهو جهاز استقل،  يتمتع بسلطة إنشاء فرق
واعتماد تقارير جهاز االستئناف، فضاًل عن االختصاصات األخرى، حيث تتوىل فرق التحكيم اتابعة وفحص املوضوع 
إلهناء النزاع، اا مل خيطر أحد أطراف النزاع بقيااه بتقدمي طلب استئنافه، وإذا تقدم أحد األطراف بتقدمي طلب استئنافه، 

خبربة   ؤهخر هو اجلهاز الدائم لالستئناف الذي يتمتع أعضاآة املتنازع عليها إىل جهاز فريفع جهاز تسوية املنازعات القضي
كلرية يف جمال القانون والتجارة الدولية، ويعترب احلكم الذي يصدره حكمًا هنائيًا واجب النفاذ، وجيوز جمللس االستئناف أن 

 .  (36)أو يعدهلا أو ينقصها يؤيد النتائج واالستنتاجات القانونية اليت توصلت إليها اهليئة
النزاع، إذ حيال النزاع عندئذ،  فاطر أوتلدأ ارحلة االستئناف عنداا يكون هناك اعرتاض على النتائج ان جانب أحد 

التايل يعد اجلهاز إضافة جديدة إىل نظام حل النزاعات على بإىل جهاز االستئناف الذي يعترب مبثابة حمكمة استئنافية، و 
اجلهاز هو هيئة أو جهاز دائم ينشئه جملس حل النزاعات لتقدمي  تقارير إليه، واليت تقللها أطراف النزاع دون  اعتلار أن هذا

يواًا بعد تعميمه على األعضاء،  30شروط، اا مل يقرر جهاز اجمللس بتوافق اآلراء عدم اعتماد تقارير اجمللس يف غضون 
ان  17علري عن أرائهم عن أي تقرير جلهاز االستئناف، ولإلشارة أن املادة يف الت وختل إجراءات االعتماد هذه حبق األعضاء

 على اا يلي:  17املادة  ، ونصت(37)اذكرة التفاهم ملنظمة التجارة العاملية هي اليت أقرت إنشاء اجلهاز الدائم لالستئناف
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 إلعادة النظر في االستئناف: 
 لالستئناف، وينظر جهاز االستئناف يف القضايا املستأنفة يعمل جهاز االستئناف الدائم على إنشاء جهاز دائم  -1

ان األفرقة، ويتكون اجلهاز ان سلعة أشخاص خيصص ثالثة انهم لكل قضية ان القضايا، ويعمل أعضاء جهاز االستئناف 
 وحتدد إجراءاته بالتناوب.

 ادة تعيني أي انهم ارة واحدة، يعني جهاز تسوية املنازعات أعضاء جهاز االستئناف لفرتة أربع سنوات، وجيوز إع -2
إال أن ادة خداة ثالثة ان األشخاص السلعة الذين يعينون فور نفاذ اتفاق انظمة التجارة العاملية تنتهي مبرور عااني على 
تعيينهم، و خيتار هؤالء بالقرعة، ومتأل الشواغر لدى حدوثها، ويشغل الشخص املعني بداًل ان شخص مل تنتهي ادة 

 دة املتلقية ان ادة والية سلفه.املنصب للم
 الدولية يتألف جهاز االستئناف ان أشخاص اشهود هلم باملكانة الرفيعة، وباخلربة الراسخة يف جمال القانون والتجارة  -3

، وجيــب أن ال يكونــوا تــابعني أليــة حكواــة اــن احلكواــات، وينلغــي أن تعكــس ( 38)واوضــوع االتفاقــات املشــمولة عمواــا
تئناف إىل حـد كلـري عضـوية انظمـة التجــارة العامليـة يف سـعة متثيلهـا، وينلغـي جلميـع األشـخاص اللــذين عضـوية جهـاز االسـ

يشـــغلون عضـــوية جهـــاز االســـتئناف أن يكونـــوا جـــاهزين للعمـــل يف كـــل وقـــت وبنـــاًءا علـــى إخطـــار اســـتعجل، وأن يتـــابعوا 
لصــلة، وينلغــي أن ال يشــاركوا يف النظــر يف أيــة أنشــطة تســوية املنازعــات وغريهــا اــن أنشــطة انظمــة التجــارة العامليــة ذات ا

 انازعات ميكن أن ختلق تضارباً الاشراً أو غري الاشر يف املصاحل.
     از تسوية ـة أي: الغري ممن أخطروا جهثالـالثوز لألطراف ــة، وجيــارير األفرقراف النزاع، استئناف تقــوز إال ألطــال جي -4

اــن اــذكرة التفــاهم، أن يقــداوا اــذكرات كتابيــة إىل  10اــن املــادة  2ملوضــوع عمــال بــالفقرةاملنازعــات مبصــلحتهم اجلوهريــة يف ا
 جهاز االستئناف وأن مينحوا فرصة التحدث أاااه.

 يوااً ان تاريخ تقدمي أحد أطراف النزاع إخطارا بقرار االستئناف إىل  60ال تتجاوز فرتة اإلجراءات، كقاعدة عااة  -5
از االستئناف تقريره، وعند وضع الربنااج الزاين، يأخذ جهاز االستئناف يف اعتلاره أحكام الفقرة التاريخ الذي يعمم فيه جه

يوااً، فعليه أن  60يف حال انطلاقها، وإذا قرر جهاز االستئناف أن لن يستطيع تقدمي تقريره خالل  4التاسعة ان املادة 
ري اع تقدير الفرتة املطلوبة لتقدمي التقرير، وال جيوز يف أي حال ان يعلم جهاز تسوية املنازعات كتابة باألسلاب الداعية للتأخ

 ويوااً.   90األحوال أن تزيد ادة اإلجراءات عن 
 يقتصر االستئناف على املسائل القانونية الواردة يف تقرير الفريق  وعلى التفسريات القانونية اليت توصل إليها. -6
 القانوين املناسب.ري و اإلدا يوفر جلهاز االستئناف اا حيتاجه ان الدعم -7
 تغطى نفقات األشخاص اللذين يشغلون عضوية جهاز االستئناف، مبا فيه نفقات السفر واإلقااة، ان ايزانية  -8

 انظمة التجارة العاملية وفق اعايري يعتمدها اجمللس العام بناء على توصيات ان جلنة امليزانية واملالية واإلدارة.
 االستئناف:  إجراءات إعادة النظر عند 
واملدير العام، وترسل إىل  يضع جهاز االستئناف إجراءات العمل بالتشاور اع رئيس جهاز تسوية املنازعات -1

 األعضاء للعلم هبا.
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 تكون إجراءات االستئناف سرية، وتوضع تقارير جهاز االستئناف دون حضور أطراف النزاع ويف ضوء املعلواات  -2
 والليانات املقداة.      

 اآلراء اليت يعرب عنها خمتلف أعضاء جهاز االستئناف و تدر، يف تقارير جهاز االستئناف دون ذكر األمساء.تورد  -3
 خالل إجراءات االستئناف.  6يعاجل جهاز االستئناف املسائل املطروحة وفق الفقرة  -4
 استنتاجات التفرقة.أن يقرر أو يعدل أو ينقص نتائج و جلهاز االستئناف  -5
 از االستئنافاعتماد تقارير جه: 

 تسوية يعتمد جهاز تسوية املنازعات تقارير جهاز االستئناف وتقللها أطراف النزاع دون شروط اا مل يقرر جهاز  -1
يوم بعد تعميمه على األعضاء، وال ختل  30املنازعات بتوافق اآلراء عدم اعتماد تقرير جهاز االستئناف يف غضون 

لتعلري عن آرائها عن أي تقرير جلهاز االستئناف، وإذا مل يكن هناك اجتماع إجراءات االعتماد هذه حبق األعضاء يف ا
 اقرر خالل هذه املدة، عقد جهاز تسوية النزاعات اجتماعاً هلذا الغرض. 

 التحكيم اخلاص يف املنظمة العاملية للتجارة عن التحكيم التجاري الدويل املتعارف عليه يف اآليت: وخيتلف
 نازعات يف املنظمة على الدول دون سواها، مبعىن ال يستطيع أي طرف اتضرر ان القطاع يقتصر نظام تسوية امل -

ان قرارات بعض الدول جيب عليه رفع الشكوى إىل حكواته  اخلاص أن يرفع شكوى الاشرة، وعنداا يتضرر القطاع اخلاص
 .اها يف املنظمة العاملية للتجارةلتتلن

راف حرية اختيار احملكمني أو اجلهة اليت تشرف على التحكيم، ألهنم يف التحكيم يف إطار املنظمة ليس لألط -
 اقيدين بقائمة اخلرباء لدى املنظمة.

 ليس لألطراف حق اختيار القانون الواجب التطليق. -
 يتميز التحكيم يف إطار املنظمة بإاكانية االستئناف القرار ان قلل أطراف النزاع، خبالف حكم التحكيم العادي  -

وز االستئناف فيه، حيث ال جيوز الطعن فيه إال باللطالن إذا شاب حكم التحكيم أي سلب أسلاب اللطالن، الذي ال جي
وميكن لألطراف اللجوء إىل قواعد التحكيم التجاري الدويل العادي حتت اسمى التحكيم السريع الذي نصت عليه املادة: 

كن للتحكيم يف إطار انظمة التجارة العاملية كوسيلة بديلة ان ان اذكرة التفاهم اخلاصة بتسوية املنازعات بقوهلا:"مي 25
وخيطر ليت حيددها كال الطرفني بوضوح ...،وسائل تسوية املنازعات أن ييسر التوصل إىل حل للعض النزاعات على املسائل ا
 .(39)"تحكيميف إجراءات المجيع األعضاء بأي اتفاقات للجوء إىل التحكيم قلل فرتة كافية ان اللدء الفعلي 

 خاتمة:
 : وجممل القول نقول

 طالن يف حكم ـن باللـح بالطعمســ، مل ي2008ام ـراءات املدنية واإلدارية لعـري يف قانون اإلجــرع اجلزائــإن املش -1
التحكيم التجاري الدويل الصادر خار، اجلزائر، واعرتف فقط باألحكام التجارية الدولية الصادرة يف اجلزائر، وذلك 

الفقرة األوىل، وحرص على إفراد نص خاص ضمن حاالت اإلبطال ويتعلق األار بعدم تسليب  1085ب املادة مبوج
ان قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، واستخدم علارة  1058احلكم أو بتناقض حيثياته وفق الفقرة الثالثة ان املادة 
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حكم أو رفضه أو بطلب اإلبطال اتأثرًا بالتشريع  خمافة النظام العام الدويل كسلب ان أسلاب استئناف تنفيذ
 الفرنسي.

 الطعن بالنقض أاام القضاء يف قرار االستئناف املنطوي على قلول طلب اإلبطال  طريقإنفراد املشرع اجلزائري ب -2
على فعالية التحكيم الطعن بأهنا تؤدي إىل ازدواجية يف العدالة التحكيمية، مما يؤثر  طرقأو تنفيذه، وهذا رغم النقد املوجه ل

ان اآلليات لتسوية املنازعات التجارية الدولية، واليت تلقى تشكل ضمانة ان الضمانات القانونية  التجاري الدويل كآلية
يف األخذ هبا بني اوسع واضيق اتأثرة مبختلف االتفاقيات  ألطراف اخلصواة التحكيمية يف التشريعات املقارنة اليت تلاينت

 الدولية.
 الطعن، وجعلها لتشمل أحكام التحكيم التجاري الدويل  طرقالتشريع اجلزائري بالتشريع الفرنسي ووسع ان تأثر  -3

 عي اقتصر على وسيلة اللطالن ووسسرتال والذيالصادرة يف اجلزائر أو خارجها، على غرار املشرع املصري املتأثر بقواعد اليون
ة الصادرة يف اصر أو خار، اصر خمالفًا التشريع اجلزائري والفرنسي يف أحكام التحكيم التجارية الدولي انها، وجعلها

فقط على أحكام  رهاالطعن باللطالن يف أحكام التحكيم التجاري الدويل، واقتص طريق ان الذين ضيقواوالللجيكي 
 التحكيم التجارية الدولية الداخلية.

 رت هبا خمتلف التشريعات الدولية، ـيت تأثـدويل والـالاري ـكيم التجـاصة بالتحـا خيص االتفاقيات الدولية اخلـوفيم -4
الطعن يف أحكام التحكيم التجاري الدويل  طرقفقد اعتمدت  1958بعضها اجلزائر اثل اتفاقية نيويورك لعام  ىلوانضمت إ

، واليت نصت 1961الطعن باللطالن بطريق غري الاشر، على غرار االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدويل لعام  اثل:
 .1958على نفس حاالت اإلبطال الواردة يف اتفاقية نيويورك لعام 

 ة، كما يف حالة التحكيم التجاري املؤسسي اثل التحكيم يف ـررة يف االتفاقيات الدوليـعن املقـالط رقـطزام بـااللت -5
، والـيت صـادقت اجلزائـر عليهـا حيـث يف 1965املركز الدويل لتسوية انازعات االستثمار واملنشئ مبوجب اتفاقية واشنطن لعام 

 يف االتفاقية. الطعن املقررة طرقالتحكيمية على إحالة النزاع على املركز، فإهنم يلتزاون ب اخلصواةحالة اتفاق أطراف 
 فقد  طرقالطعن يف أحكام التحكيم التجاري الدويل ان حيث اجلهة اليت يتم تقدمي أاااها هذه ال طرقاختالف  -6

قضائية اثل حالة التحكيم احلر وقد تكون جهة غري قضائية وهي جهة خاصة بالطعن يف املركز كما هو احلال يف تكون جهة 
 التحكيم التجاري الدويل املؤسسي.

 الطعن يف أحكام التحكيم التجاري الدويل يف التشريعات الوطنية املقارنة  طرقتلاين وتوافق يف بعض احلاالت ل -7
 لدولية.واالتفاقيات واملنظمات ا

 
 
 
 

 التهمـــــــــــــيش:



 

107 152017  

 

                                                 
 .479 - 478، ص، ص2009انصور، العقود الدولية، دار اجلااعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، اصر، ط حممد حسني  (1)
 . 22 - 21، ص، ص2006فوزي حممد سااي، التحكيم التجاري الدويل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  (2)
 21املتضـمن قـانون اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة، اجلريـدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة، العـدد  2008فربايـر  25املـؤرخ يف  08/09ان قانون رقم:  1055املادة:  (3)

 .                                                                                   94ص  2008أبريل  23الصادر بتاريخ 
لتحكـــيم التجـــاري الـــدويل وفـــق القـــانون اجلزائـــري، رســـالة ااجســـتري نوقشـــت جبااعـــة اللليـــدة كليـــة احلقـــوق والعلـــوم بوكريطـــة اوســـى، القـــانون الواجـــب التطليـــق علـــى ا (4)

 .127 – 126، ص، ص2012السياسية، سنة 
 ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.2008أبريل  25املؤرخ يف  08/09ان قانون  1057املادة  (5)
 .08/09ان قانون  1الفقرة  1058و 1056املادتان  (6)
 .08/09ان قانون  1060 - 1059 - 1057املواد  (7)
 .08/09ان قانون 1061املادة:  (8)
، اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة الفرنســية 13/01/2011يف  املــؤرخ  2011/48، واملرســوم رقــم: 745، ص 7، العــدد2010جملــة التحكــيم العربيــة، بــريوت ســنة  (9)

 .www.justice.gouv.frانشور على املوقع الرمسي لوزارة العدل الفرنسية  14/01/2011الصادرة بتاريخ 
(10)   Mohand Issaad , la nouvelle loi algérienne sur l’arbitrage internationale , Revue , arbitrage ,2008 ,p 3 

 ان قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي:  1518املادة  (11)
«la sentence Rendue en France en matière d’arbitrage internationale ne peut faire l’objet que d’un 
recours en annulation».   

 .www.legifrance.gouv.frاملدنية الفرنسي اجلديد، انشور على شلكة االنرتنيت يف املوقع:  اإلجراءات قانون (12)
، دعـــوى بطـــالن حكـــم التحكـــيم، اقـــال انشـــور يف سلســـلة إصـــدارات التحكـــيم التجـــاري، اجلـــزء األول، ســـنة أمحـــد الســـعي شـــرف الـــدين، جااعـــة عـــني الشـــمس(13) 

 .551تكنولوجيا املعلواات ص احملااني العرب، وحدة التدريب و  ، جملة إحتاد2002
 ،110 – 109ص ص  2003رضا السيد علد احلميد جااعة عني الشمس، اسائل يف التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  (14)

 . 199، ص 2008والتوزيع، عمان، األردن، ط  عاار فتحي اللطاينة، دور القاضي يف التحكيم التجاري الدويل، دراسة اقارنة، دار الثقافة للنشر -
 .406فوزي حممد سااي، ارجع سلق ذكره، ص  (15)
، ص ص 1997 املنازعات اخلاصة الدولية، دار الفكر اجلااعي، اإلسكندرية، اصر، ط حفيظة السيدا حداد، الطعن باللطالن على أحكام التحكيم الصادرة يف (16)

106 - 107. 
 .107حفيظة السيدا حداد  املرجع نفسه، ص  (17)
 .459 - 458، ص ص 2008طه أمحد علي قاسم، تسوية املنازعات الدولية االقتصادية، دار اجلااعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، اصر، ط  (18)
املتعلـــق باملصـــادقة علـــى اتفاقيـــة نيويـــورك املتعلقـــة بـــاالعرتاف وتنفيـــذ أحكـــام التحكـــيم األجنلية،اجلريـــدة الرمسيـــة  1988يوليـــو عـــام  10املـــؤرخ يف  88/18قـــانون  (19)

 .1028ص  1988يوليو  13الصادرة بتاريخ  28للجمهورية اجلزائرية، العدد 
 .248فضيلة السيد احلداد، ارجع سلق ذكره، ص  (20)
 .393، 392فوزي حممد سااي، ارجع سلق ذكره، ص ص  (21)
 .393حممد سااي، ارجع سلق ذكره ص  فوزي (22)
 .158، ص 2010اراد حممود املواجدة، التحكيم يف عقود الدولة ذات الطابع الدويل، دراسة اقارنة، عمان، األردن، ط  (23)
ر بـني املتعلقـة بتسـوية انازعـات االسـتثما 1965، املتضـمن املصـادقة علـى اتفاقيـة واشـنطن لسـنة 1995أكتـوبر  30املـؤرخ يف  95/346املرسـوم الرئاسـي رقـم:  (24)

 .24، ص 66، العدد 1995نوفمرب  05بتاريخ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الصادرة  ،الدول ورعايا الدول األخرى
 .  18ص  ،2010، اجلزائر ط للطلاعة والنشرواة حسان نوفل، التحكيم يف انازعات عقود االستثمار، دار اهل (25)
 . 485 - 457، ص ص طه علي أمحد قاسم، ارجع سلق ذكره (26)
 .329ص   ،2006، 1ات الوحدة العربية، بريوت، للنان،طدريد حممود الساارائي، االستثمار األجنيب، املعوقات والضمانات القانونية، اركز دراس (27)
 .266صحفيظة ارجع سلق ذكره،  (28)



 

 

152017  108 

 

                                                                                                                                                                       

 .  128، ص 2010والتوزيع، عمان، األردن، ط  علد اهلل علد كرمي علد اهلل، ضمانات االستثمار يف الدول العربية، دار الثقافة للنشر -
 .267حفيظة السيد احلداد ارجع سلق ذكره، ص  (29)
، دار النهضـة العربيــة، القـاهرة، اصــر، 1965تفاقيـة واشـنطن املوقعــة عـام حسـني أمحـد اجلنــدي، النظـام القـانوين لتســوية انازعـات االسـتثمار األجنليــة علـى ضــوء ا (30)

 .275، ص 2005
 .2الفقرة  1965ان اتفاقية واشنطن لسنة  52املادة  (31)
 .1965ان اتفاقية واشنطن لسنة  5/ف 52املادة و  4/ف 51املادة  (32)
، ص  2008انشـورات األاـم املتحـدة، فينـا، ، 2006اع التعـديالت الـيت اعتمـدت يف عـام  1985قانون اليونيسرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعام  (33)

 .34 - 19ص 
 .413 - 412 - 411ص ص ص،  2006فوزي حممد سااي، املرجع السابق،  (34)
 .254، ص 2012، 2نشر والتوزيع، اجلزائر ط عمر سعد اهلل، القانون الدويل لألعمال، دار اهلواة للطلاعة  وال (35)
 ،2013بن زغيوة حممد، النظام التجاري الدويل وحقوق الدول النااية، دار النعمان للطلاعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ط  (36)

 ان اذكرة التفاهم اخلاصة بتسوية املنازعات يف إطار املنظمة العاملية للتجارة. 17املادة 
 .114 – 113، ص ص2009 2صرة، دار اهلواة للطلاعة والنشر والتوزيع، طعمر سعد اهلل، قانون التجارة الدولية، النظرية املعا (37)
 .114، ص 2016، اإلسكندريةاارية جعفر شريف، تسوية املنازعات االستثمارية، دراسة قانونية حتليلية اقارنة، دار اجلااعة اجلديدة،  (38)
 .1994أبريل  15دولية يف إطار املنظمة العاملية للتجارة بتاريخ ان اذكرة التفاهم اخلاصة بتسوية املنازعات التجارية ال 25املادة  (39)

 



 

 

109 152017  

 

 عملية التنمية احملليةحوكمة  األفقي يف-الالمركزي التعاوندور 
 -التعاون الالمركزي اجلزائري الفرنسي أمنوذجا-

                               ******* 

 :ملخص
احمللية وتعزيز قدراهتا  اإلدارةمن أشكال التعاون األفقي الذي يستهدف تقوية  اجديد شكالالتعاون الالمركزي  ميثل

بعيدا عن إعانات ومساعدات الدولة، ومن مث حتقيق استقاللية أكرب يف التخطيط والتنفيذ ملشاريع التنمية احمللية، واستثمار 
ا يؤدي إىل تبادل اخلربات واملعارف األمر الذي ينعكس إجيابا اإلقليم احمللي من قبل اجلماعات احمللية، ممموارد ومقدرات 

، ويف هذا اإلطار قامت العديد من الوحدات احمللية اجلزائرية بإبرام اتفاقيات تعاون المركزي مع على مسار التنمية احمللية
املردودية على مستوى مشاريع التنمية احمللية، وهو ما سنحاول حبثه يف هذه  ورفع، اهتا الفرنسية بغية حتسني األداءنظي 

 الدراسة.
 التعاون الالمركزي، التنمية احمللية، احلوكمة احمللية، قياس األداء احمللي. الكلمات المفتاحية:

Résumé:  
     La coopération décentralisée représente une nouvelle forme de 
coopération horizontale visant à renforcer l’administration locale et consolider 
leurs capacités loin des subventions de’l’Etat et du coup atteindre une plus 
grande autonomie dans la planification et la mise en œuvre des programmes de 
développement local, et l’investissement des capacités et des ressources du 
territoire local par les collectivités locales, conduisant à l’échange 
d’expériences et de connaissances ce qui se reflète positivement sur le chemin 
du développement local. Dans ce contexte, de nombreuses collectivités locales 
algériennes ont conclu des accords de coopération décentralisée avec leurs 
homologues françaises afin d’améliorer la performance et la rentabilité au 
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niveau des projets de développement local, et c’est ce que nous allons essayer 
d’examiner dans cette étude. 
Mots Clés : la Coopération Décentralisée, le Développement Local, la Bonne 
Gouvernance Locale, Mesure de la Performance Locale. 

 مقدمة
ا السيما ـــــتؤدي اإلدارة احمللية اجلزائرية دورا حموريا يف عملية التنمية احمللية، ونظرا لتزايد املهام واألعباء امللقاة على عاتقه

يف ظل التحديات الراهنة املتعلقة بالصدمة النفطية وأثارها السلبية على اخلزينة العمومية حيث تراجعت العائدات املالية 
يف انتظار إجياد بدائل أكثر استدامة لتعويض اخلسائر تقشف الب األمر الذي جعل الدولة تتجه حنو سياسة بشكل رهي

النفطية، ورغم تنوع مصادر التمويل احمللي اليت أشار إليها قانون البلدية والوالية إال أن الوحدات احمللية تعتمد بصفة شبه كلية 
ة على املستوى احمللي، لذا فقد أضحى من الضروري إجياد آليات ووسائل فعالة على إعانات الدولة إلجناز مشاريع التنمي

 لتحقيق هذه الغاية.
تنفيذ برامج لالعمومية  املصاحل امتيازو  العمومية املؤسسة، أساليب االستغالل املباشروإذا كانت اإلدارة احمللية تلجأ إىل 

الوحدات احمللية سواء الوطنية يف إطار التوأمة أو مع وحدات حملية أجنبية  فقد أصبح التعاون األفقي يف ما بني ،التنمية احمللية
يف إطار تعاون المركزي أحد أهم اآلليات احلديثة لبناء القدرات وحتقيق التنمية احمللية بكفاءة وفعالية، وهو ما دفع 

دد من الوحدات األجنبية خاصة الفرنسية منها، باجلماعات احمللية اجلزائرية إلبرام اتفاقيات تعاون أفقي متعددة اجملاالت مع ع
 األمر الذي يقودنا إىل إثارة التساؤالت التالية: 

 .كيف يمكن حوكمة عملية التنمية المحلية من خالل تفعيل آليات التعاون الالمركزي الجزائري الفرنسي؟
الزمة لمباشرة عالقات تعاون المركزي هل تتوفر الوحدات المحلية الجزائرية على المتطلبات القانونية والمؤسسية ال

 .وما هي متطلبات توسيع مجاالت التعاون األفقي في ظل التحديات االقتصادية الراهنة؟ .مع نظيراتها الفرنسية؟
 :اآلتيةوسوف تتم اإلجابة على اإلشكالية املطروحة من خالل املنهجية 

 األفقي.-اإلطار املفاهيمي للتعاون الالمركزي -أوال
 الفرنسي.التعاون الالمركزي اجلزائري  وفواعل ضوابط -ثانيا
 الفرنسي يف جمال حتقيق التنمية احمللية.اجلزائري  أمهية ومزايا التعاون الالمركزي -ثالثا
 الفرنسي يف جمال التنمية احمللية.التعاون الالمركزي اجلزائري  مناذج عن عالقات -رابعا
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 أوال:
 األفقي-الالمركزياإلطار المفاهيمي للتعاون  

 La Coopération Décentralisée: التعاون الالمركزي -1
 :مضمون التعاون الالمركزي -1-1

يشي إىل ممارسة تبادل دويل و هو أحد آليات حتفيز وتنشيط املبادرات احمللية للتنمية على مستوى اجلماعات احمللية، 
هذه املقاربة االستقاللية احمللية الدميقراطية  حتفزإذ بية، جناألجيعل اجلماعات احمللية تنسق مبادرات شراكة مع نظياهتا 
ميثل التعاون الالمركزي جماال  Jean-Pierre Raffarinالقاعدية والالمركزية، وحسب الوزير األول الفرنسي األسبق 

قراطية احمللية ومنوذج خصبا لبناء ثقة عامة عرب التزامات كل طرف بقيم التضامن، احلوار، والفعالية، فهو عامل ومؤشر للدمي
بديل يف جمال التنمية احمللية أقل مركزية ويتسم بالتكيف العايل مع مطالب وحاجيات املواطن احمللي مقارنة مع املبادرات 

 .(1)احلكومية
 وظائفإعادة هندسة من  اافقهوما ر على الساحة الدولية  يدةإىل بروز فواعل جد التعاون الالمركزي يعود سبب ظهور

اليت أقحمت اجلماعات احمللية يف جمال محاية البيئة والتنمية  1992لة لصاحل الوحدات احمللية، خاصة بعد قمة ريو الدو 
املستدامة، رغم كون املمارسة الفعلية للتعاون الالمركزي تعود إىل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية يف أوروبا الغربية حيث 

 .(2)رنسا وأملانياشهدت بوادر تعاون المركزي بني ف
ليسمح بإعادة تشكيل الالمركزية على حنو مرتابط ويضفي حركية على  احلوكمة احملليةيندرج هذا النمط ضمن أدبيات 

التحكيم واإلمجاع، لذا فتدخل الدولة يف ظل  ،عالقات الفاعلني العموميني ضمن بيئة مؤسسية جديدة وفق مناهج التشاور
عرب عن ي الذي Le Fait Localمقاربة أفقية كوهنا تفتقر إىل اإلدراك الفعلي للواقع احمللييأخذ  احلوكمة احملليةنظام 

املتعلق بتهيئة البنيات احمللية  Gouvernance des Territoiresاالختالفات اإلقليمية وميهد لفكرة حكم األقاليم
 .(3)احمللية يةشاريع التنمم هبدف زيادة مردوديةوالعالقات بني خمتلف الفواعل احملليني 
تشمة يف كانت حمفكرة التعاون ما بني البلديات اليت   ه تأخر جدا يف التطرق إىلجند ;وبالرجوع إىل التشريع اجلزائري

تعاون الوحدات احمللية فيما بينها مبا يعطي  ااملتعلق بالوالية، حيث أكد 07-12املتعلق بالبلدية وقانون  10-11قانون 
، كون ي والتنسيق احمللي بعيدا عن تدخل السلطة املركزية، باإلضافة إىل تكريس ثقافة إقليمية جديدةدفعا قويا للعمل اجلماع

الوحدات احمللية إىل  -ما يسمح بإضعاف الرتكيب اهلرمي التقليدي الدولةك  أداة فعالة لتحقيق التنمية احملليةالتعاون األفقي 
 مابني البلديات. -تركيبة أفقية بلدية

إقامــــــة عالقــــــات مــــــع باألخــــــية  علــــــى إمكانيــــــة قيــــــاماملتعلــــــق بالواليــــــة  07-12مــــــن قــــــانون  08ادة املــــــ تصــــــقــــــد نو 
ــــــة أو حمليــــــة  ــــــة وطني ــــــى أســــــاس وجــــــود مصــــــلحة عمومي ــــــادل وتعــــــاون عل ــــــات تب ــــــة قصــــــد إرســــــاء عالق ــــــة أجنبي مجاعــــــات حملي

ـــــة ي ،مؤكـــــدة ـــــة مبوجـــــب مداول ـــــر والتزاماهتـــــا الدولي ـــــدرج ضـــــمن االحـــــرتام الصـــــارم ملصـــــاحل اجلزائ ـــــف تن ـــــوزير املكل وافـــــق عليهـــــا ال
(4)بالداخلية بعد استشارة وزير اخلارجية

. 
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 :مقومات التعاون الالمركزي -1-2
 :أمههايتأسس التعاون الالمركزي على عدد من املبادئ 

 االستقاللية واألقلمة: 
لى جملس ائم عمنح اهليئات احمللية السلطة التنظيمية واالبتعاد عن النموذج املتجانس للتنظيم اإلداري البلدي الق

خاصة عندما يتعلق األمر باملدن الكربى، الواحد والعشرين مل يعد يالئم متطلبات القرن  عدا كونه، منتخب ميثل الدولة غالبا
نسمة والبلدية ذات املليون نسمة وهو أمر غي منطقي،  5000فالتجانس يف التنظيم اإلداري يسوي بني البلدية ذات 

ة جيب أن توجه بصفة أفقية على أقاليم متغية هندسيا بأساليب جديدة للربط بني مستويات فالعديد من األعمال العام
فأقلمة السياسات العامة اليوم ضرورة ال مفر منها بل رهان كبي ألهنا جتدد العمل اإلقليمي وتأخذ بعني  ،إدارية خمتلفة

(5)ليماالعتبار الواقع االجتماعي، االقتصادي والثقايف املوجود يف األقا
. 

 التعاقد بدل التخصص: 
التحول التدرجيي ملنطق التعاقد والتعاون بني خمتلف األعوان احملليني فيصبح العقد وسيلة مفضلة إلرساء التنسيق 

يساهم يف إعادة تعريف العالقة بني الدولة والفاعلني احملليني ويغذي املقاربة  امم ،والتجانس يف العمل العام وإسباغه بالرتابطية
ومضاعفة أدوات التعاقد وتغيي الوسائل واملمارسات حنو تقنيات أكثر ، لتشاركية، فيعمل على إجياد قنوات وعالقات قانونية ا

ما مرونة وأكثر توافقا وتفاوضا، فسياسة املدينة بتعقيداهتا املختلفة تشكل املثال الواضح لظهور التعاقد على املستوى احمللي 
 .(6)فقي للعمل العامحيقق التنسيق العمودي واأل

 :الالمركزي الت التعاونجاأشكال وم -1-3
يتخذ التعاون الالمركزي عددا من األشكال املختلفة تبعا لتوجهات الدولة، فقد يضيق ليقتصر على الوحدات احمللية 

 :اآليتعلى النحو  يتسع ليشمل فواعل أخرى قدو فقط 
 :الطرح الفرانكوفوني 

ما بني اجلماعات احمللية فقط كفواعل للتعاون عرب جمالسها يف يف اإلطار الضيق أي  المركزيالتعاون اليعىن بعالقات 
 املنتخبة،
 :الطرح األنجلوساكسوني 

معناه أن التعاون و لتعاون، عالقات اجلمعيات واملنظمات التضامنية الدولية تؤدي دورا مركزيا يف ظهور ايفرتض أن 
ليست بالضرورة إقليمية مثل حالة  Infra-Etatique فواعل حتت دولتيةالالمركزي عبارة عن نشاط دويل جيسد من قبل 
 .(7)التعاون بني اجلامعات أو املنظمات غي احلكومية

 مجاالت التعاون الالمركزي: 
 .التبادل التقين واملؤسسي بني اجلماعات احمللية -
 .شأن احملليتكوين املنتخبني احملليني وإطارات اجلماعات احمللية يف التسيي اإلداري لل -
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 .(8)تكوين املستخدمني بغية حتسني قدرات األداء وتسيي املوظفني -
إذن يشي التعاون الالمركزي إىل أحد أشكال التنسيق والشراكة بني اجلماعات احمللية ممثلة يف جمالسها املنتخبة وفقا 

مستحدثة يف جمال تسيي  مفاهيمون على للمنظور اجلزائري املستوحى من الطرح الفرانكفوين، ويتأسس هذا النوع من التعا
، ويف هذا الصدد سوف نركز على املفهوم الفرانكفوين للتعاون الالمركزي  الشأن العام احمللي على غرار االستخالف والتعاقد

تجه حنو كون اجلزائر تعتمد األخي تبعا ملعطيات عديدة، مث عن أغلب جتارب التعاون الالمركزي للوحدات احمللية اجلزائرية ت
 اجملال الفرانكفوين.

 La Bonne Gouvernance Locale المحليةالحوكمة  -2
 :مضمون الحوكمة المحلية -2-1

جمموع القيم والتوجهات اليت تسمح للمجتمع احمللي بتسيي العمليات االقتصادية، احلوكمة احمللية  عترب البنك الدويلإ
، وغي بعيد عنه ني اجلماعات احمللية، القطاع اخلاص واجملتمع املدينالسياسية واالجتماعية على مجيع املستويات عرب تفاعل ب

نتاج دمقرطة عمليات صنع القرار ألجل تسيي اإلقليم مبشاركة املواطنني واملنظمات  ابرنامج األمم املتحدة اإلمنائي أهنيرى 
راطية، خفض الفقر والتسيي املستدام للموارد غي احلكومية إىل جانب الوحدات احمللية يف اختاذ القرار، أي الالمركزية الدميق

 .(9)الطبيعية احمللية
عملية حتسني تسيي الشأن العام احمللي  احلوكمة احملليةاعتربت فقد  OCDEمنظمة التنمية والتعاون االقتصادي أما 

عديد من العالقات الرمسية عرب ضمان تقدمي خدمات عادلة مستدامة من خالل مشاركة مجيع فواعل اإلقليم احمللي، بإدماج ال
وغي الرمسية اليت تدور بني خمتلف فواعل التنمية مثل:السلطات احمللية، القطاع اخلاص احمللي، اجلمعيات واملواطن احمللي واليت 

 .(10)تؤثر على املردودية والفعالية للنظام اإلداري والسياسي على املستوى احمللي واجلهوي
، مث وكمة احملليةألول مرة مفهوم احل 1993تورنتو/كندا -"الالمركزية واحلكم احمللي" لتضمن اإلعالن العاملي حو وقد 

، فاإلعالن 1996توالت املؤمترات الدولية حيث جاء اإلعالن الصادر عن مؤمتر اإلحتاد الدويل إلدارة املدن/صوفيا ديسمرب 
عملية االنتقال من نظام حملي تسيطر  ; احلوكمة احمللية، واعتربت اإلعالنات املذكورة 2001اإلفريقي حول الالمركزية/ أكرا 

فيه اجملالس احمللية املنتخبة إىل نظام حملي يشارك فيه املواطن احمللي، القطاع اخلاص واحلركة اجلمعوية يف حتقيق برامج التنمية 
تأسس ت اليت احلوكمة احملليةزيز وتع وقد أكدت تلك اإلعالنات على وثاقة العالقة بني حماربة الفقر، الفساد، (11) احمللية
 على:

 نقل مسؤولية األنشطة العامة املالئمة إىل املستويات احمللية املختلفة مبوجب قانون، -
 المركزية مالية وموارد كافية للقيام بتلك األنشطة على املستوى احمللي، -
 .(12)احمللي مشاركة حقيقية للمواطن يف صنع القرار احمللي وهتيئة الظروف خلوصصة االقتصاد -

 17الذي تبناه وزراء أوروبا املكلفون باجلماعات احمللية أثناء الدورة   Déclaration Kiev مث جاء إعالن كييف
والدميقراطية احمللية من  ةكمو ، حني أكد على ضرورة العمل على ترسيخ احل2011نوفمرب  4-3ملؤمتر جملس أوروبا بتاريخ 
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اجليدة  مارساتاملاملشاركة الشعبية، احرتام حقوق اإلنسان على املستوى احمللي وجتذير  خالل بناء قدرات اإلدارة احمللية،
 للوحدات احمللية.

 :الحوكمة المحليةمقومات  -2-2
 :Participationالمشاركة  .أ 

تخبة وتعين هتيئة السبل واآلليات املناسبة ملسامهة املواطنني احملليني يف صنع القرارات إما مباشرة أو من خالل جمالس من
 تعرب عن مصاحلهم، مبا يدعم الثقة وقبول القرارات السياسية، وللمشاركة درجات:

 .ص املعنيني واألخذ بردود أفعاهلماالستشارة بطلب رأي األشخا -
 .ظام تفاعلي تشاركي جلميع الفواعلاإلقحام عرب ترسيخ ن -
 .(13)التنسيق والدعم -
 :Efficiency & Effectivenessالكفاءة والفعالية  .ب 

 قدرة األجهزة احمللية على حتويل املوارد إىل برامج ومشاريع تليب احتياجات املواطن احمللي مبردودية عالية. أي
 :Performance األداء .ج 

 يشي إىل مسؤولية األجهزة احمللية عن إدارة املوارد العامة وتقدمي اخلدمة للمواطن احمللي بكفاءة وفعالية.
 :Paternship الشراكة– .د 

               .(14)ة احمللية، منظمات اجملتمع املدين احمللي والقطاع اخلاص احمللي يف إنتاج السلع وتقدمي اخلدماتبني األجهز 
 :Le Développement Local التنمية المحلية -3

 :التنمية المحلية مضمون -3-1
إسهام قياداهتا يف استغالل عملية تغيي مقصودة تتم عرب سياسة حملية ترتجم  احتياجات الوحدات احمللية من خالل 

وصوال إىل رفع مستوى املعيشة لكل أفراد الوحدة احمللية، وقبل استقرار املصطلح على  ،املوارد وإقناع املواطن احمللي باملشاركة
 ، التنمية الريفيةCommunity Development التنمية احمللية استخدمت مصطلحات: تنمية اجملتمع احمللي

Rural Developmentالتنمية الريفية املتكاملة ، Integrated Rural Development وأخيا التنمية ،
 .Local Development (15)احمللية

األبعاد، االقتصادية، السياسية، الثقافية واالدارية، يتم عربها مشاركة اجملتمع  ةمتعددعملية  تتسم التنمية احمللية بكوهنا
يضا التنمية القاعدية أتسمى و ن خالل اندماج متناغم جلميع مكونات البيئة احمللية، احمللي يف حتسني نوعية حياة أفراده، م
Développement de Base  حيث تستخدم املبادرات احمللية كمحرك للتنمية االقتصادية بعد فشل الدولة يف

 من خصائصهاو  ، (16)لتنمويةتشاركية يف إعداد املخططات ا ربةامق يسامهون وفق اإلقليم احملليجعل فواعل  عربحتقيقها، 
 :نذكر

 .ومجيع فئاتهاحمللي أي أهنا تغطي كافة جماالت احتياجات اجملتمع  الشمول والتكامل: -
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التوازن:حتديد معدالت االستثمار يف كل جمال بنسب مالئمة وأيضا التوازن بني اجلهود احلكومية وغي  -
 .احلكومية

 .اف التنميةتوقيتها على ضوء أهدالتنسيق:ملنع تداخل الربامج وحتديد األدوار و  -
 .(17)جياد مناخ مالئم للتعاون بني األجهزة احلكومية وغي احلكوميةإجيايب:التعاون والتفاعل اإل -

 :متطلبات نجاح التنمية المحلية 3-2
 .ذ القرار وتوفي املوارد الكافيةبيئة المركزية مساعدة يف اختا -
 .م يف دفع عجلة التنميةثقافة تشاركية تساه توافر قدرات مؤسسية على املستوى احمللي مع -
 .ة صالحيات واسعة واستقالال مالياإطار تشريعي قانوين مينح اجملالس املنتخب -
 .مج احلزبية واالقرتاحات اجلمعويةتثمني املبادرات احمللية والربا -
 .ص احمللي واجملتمع املدين احملليشراكة مع القطاع اخلا -
 .(18)لة واملشاركةإشاعة قيم الشفافية واملساء -

إذن متثل التنمية احمللية عملية تشاركية تتجه حنو املستويات احمللية، يتطلب جناحها توظيف كافة اجلهود التشاركية 
 لفواعل اجملتمع احمللي يف إطار المركزية حقيقية ومناخ دميقراطي تشاركي.

 :Mesure de la Performance Locale المحليقياس األداء  -4
 :قياس األداء مضمون -4-1

ساسيا ليس له حق التدخل أالذي جيعل املواطن فاعال  NPMيندرج قياس األداء ضمن التسيي العمومي اجلديد 
-اإلدارة إىل الزبون-، ما أدى إىل تغيي شكل العالقة بني املواطن Co-responsableبل هو مسؤول مشرتك ؛ فقط

بل الوحدة احمللية يف فرتة زمنية حمددة مقارنة مع ما مت التخطيط له كما يستهدف قياس ما مت إجنازه من ق، (19)مقدم اخلدمة
كما ونوعا، باستخدام عدد من املعايي واملؤشرات مع حتديد أوجه القصور واالحنراف وسبل عالجها يف احلاضر واملستقبل،  

 ها الداخلية واخلارجية ويشمل ثالثة أبعاد:يرتجم منظومة متكاملة لنتائج أعمال اهليئة احمللية يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئت
 .إطار وحداهتم التنظيمية املتخصصةأداء األفراد يف  -
 . إطار السياسات العامة للمؤسسةيف احمللية-أداء الوحدات التنظيمية -
 .(20) يف إطار بيئتها االقتصادية االجتماعية والثقافية الوحدة احمللية-أداء املؤسسة -

  :المحليألداء مبررات تطبيق قياس ا4-2
 .األزمات االقتصادية وتراجع مستويات املعيشة لدى شرائح عريضة من اجملتمع -
 .املستهلك وتنامي شروطه حول النوعية-تطور وزيادة وعي املواطن -
 .أزمة الثقة بني املواطن واملؤسسات العمومية -
 .املقدمة من قبل األخيحيث حتدد نوعية وشروط اخلدمة ،  املرتفق/ ظهور مقاربة التوجه حنو العميل -
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 .ملشروعية والثقة يف القطاع العامإعادة بناء ا -
 مواجهة نقص فعالية السياسات العمومية، حمدودية املوارد واالستجابة النتظارات املواطن/املرتفق،  -
 االجتاه حنو خوصصة اخلدمات احلكومية وضغط دافعي الضرائب، -
 .(21)لية بكثي من املسؤوليات وضرورة مساءلتهاالتوجه حنو الالمركزية وتفويض الوحدات احمل -

 :المحليأساليب ومؤشرات قياس األداء  4-3
 :أساليب قياس األداء .أ 

 واالقتصاد والفعالية ، اجلدوى مببادئ وااللتزام النتائج حتقيق حنو يتوجه أن جيب احمللية اإلدارة يف اخلدمات تقدمي إن
 ضرورة هناك عليه وبناء العام، للمال صحيحة ارةدوإ احلقوق يف والتساوي ملساءلةوا الشرعية، مبادئ االعتبار بعني األخذ مع

 واضحة معايي ومؤشرات وتضع ألنشطتها واضحة أهدافا حتدد إدارة منتجة أجل من البيوقراطية األساليب عن للتخلي
 .(22)لقياس اإلجناز

 اإلدارة فعلـى وهلـذا ،منفـتح نظـام إىل بيوقراطـي نظـام مـن االنتقـال يتطلـب املـواطن احتياجـات مـع التجـاوب مبـدأ إن
وتتعـدد األسـاليب  القـرارات، اختـاذ يف الشـفافية واعتمـاد املعلومـات علـى احلصـول أفضـل وتسـهيل خـدمات نوعيـة تـأمني احملليـة

يلة ناجحـة لتطـوير يعـد وسـالـذي اليت ميكن استخدامها يف عملية قياس األداء لألجهزة احمللية، غي أن أسلوب املقارنة املرجعية 
 معايي ومؤشرات األداء هبدف حتسني العمل وحتقيق نتائج جيدة وميكن تطبيق هذا األسلوب من خالل:

  .احمللية العربية أو األجنبية الوحداتزيارة بعض  -
 أخرى تطبق نظم تقييم األداء املؤسسي...  وحدات حمليةمعلومات عن  -
وحدات أخرى، الوقت املستغرق إلجناز اخلدمات، جودة اخلدمات  قياس تكلفة اخلدمات احمللية باملقارنة مع -

 .(23)من خالل استطالع الرأي العام
 :مؤشرات قياس األداء .ب 

اس التكلفة أفضل استخدام وتتضمن قي -وقتو  موظفني، مال-حسن استخدام املوارد املتاحة الكفاءة: -
 .وحدة من املخرجاتلكل 

 .للوحدة احمللية فرعيةعامة والمدى حتقق األهداف ال الفاعلية: -
 .خمرجات ومدخالت الوحدات احمللية قياس العالقة النسبية بني اإلنتاجية: -
 ...(24)مثل الدقة، السرعة، االستجابة واملسؤولية ،تتضمن توقعات املواطن احمللي/ العميل الجودة: -

حملليني باستخدام وتوظيف ويف دراسة نروجيية أعدت على جمموع البلديات هبدف معرفة مدى التزام املسؤولني ا
 مؤشرات قياس األداء وتقييم السياسات العمومية عند حتديد أولويات العمل العام احمللي، رصدت املؤشرات التالية:

 .Rendre Compteالعالقات بني السلطات احمللية واملركزية  -
 .العالقات بني الوحدات احمللية فيما بينها -
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 .(25)اختاذ القرار واملستويات التنفيذيةبني املستويات املكلفة بالعالقات  -
 :ثانيا

 الجزائري الفرنسي التعاون الالمركزي وفواعل ضوابط
يشرتط هذا النوع من التعاون حرية واستقاللية كافية للهيئات احمللية إلبرام اتفاقيات يف خمتلف اجملاالت اليت تعود 

 :األطراف حمل التعاونبالفائدة على 
 :ضوابط التعاون الالمركزي -1

 حرية وإرادة البلديات يف وضع مشاريع التنمية يف حميط تضامين، -
 يةثقاف ية،تارخي وفق عواملإعادة النظر يف تقسيم اإلقليم بالبدء من القاعدة وفق جمموعات جغرافية  -

 .يةواقتصاد
رية، ريفية صحراوية التوزيع الوظيفي الواضح والدقيق لالختصاصات حسب كل منطقة:حضرية، شبه حض -

 .افة إىل ضرورة التكامل الضرييبباإلض
 .ص من البلدية إىل اهليئة اجلديدةاحلرية يف نقل االختصا -

وعلى التسيي التعاقدي، ، قلمة السياسات العامة، التبادل املايل والبشريأمفاهيم جديدة ك األفقي علىيقوم التعاون 
 .(26)متوازنةالفواعل احمللية تصور عالقات عمل 

  :فواعل التعاون الالمركزي -2
تتمثل فواعل التعاون الالمركزي اجلزائري الفرنسي يف اجمللس اجلهوي للمناطق الفرنسية املعنية بالتعاون الالمركزي 
 واجملالس الشعبية للواليات والبلديات اجلزائرية، أما اجملاالت احملددة للتعاون فقد حددها قانون التعاون الالمركزي الفرنسي

 اجلزائري يف:
 .شد واإلصالح اإلدارياحلكم الرا -
 .تكوين املستخدمني احملليني -
 .اخلربات وتكوين اإلطارات احملليةالشراكة بني اجلماعات اإلقليمية يف جمال التبادل التقين واملؤسسي، تبادل  -
 .بناء عالقات اقتصادية يف الفضاء املتوسطي -
 البيولوجي... عو نالتاملياه، الطاقة،  يعية:حتسني الصحة العمومية وتسيي املوارد الطب -
 .(27)توفي املساعدة التقنية يف جمال تشييد البىن التحتية القاعدية -
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 :ثالثا
 الجزائري الفرنسي في مجال تحقيق التنمية المحلية التعاون الالمركزي ومزايا أهمية

 :أهمية التعاون الالمركزي -1
ريب البطاقة السياسية واإلدارية للدولة مع الواقع  فالتنظيم احلضري والعمراين ملتطلبات تق الالمركزييستجيب التعاون 

اجلزائري يف مأزق خاصة بعد االنفجار السكاين، كما أن التوفيق بني جمال البلدية وإقليمها مل حيرتمه التقسيم اإلداري، فإذا  
ف وجوبا مع اإلقليم احملدد يات اإلسكان اليت ال تتصادكان اإلقليم جماال حمددا مؤسساتيا وتنظيميا فإن اجملال يعرب عن معط

وعدم التوافق بني اإلقليم واجملال يف كل البلديات تقريبا يستدعي بناء المركزية جديدة أو اللجوء إىل حدود أخرى ، مسبقا
 .(28)وفق ديناميكية التعاون ما بني البلديات

ما بني البلديات مبا يؤدي إىل إضعاف الرتكيبة  ،دة بلديةإن التعاون ما بني البلديات يؤدي إىل إنشاء هيئة جدي
التقليدية البلدية، الوالية، الدولة، فتسمح بتبادل نقاط القوة والضعف للبلديات من حيث املشروعية واملهارة، حيث متنح 

ت واألخذ بالسياسات العامة املشروعية الدميقراطية للهيئة اجلديدة كما تقدم األخية إمكانياهتا يف االبتكار وتنظيم اهليئا
إنه تنظيم يهدف اىل التعريف مبجال تضامين ما بني بلديتني أو أكثر من والية واحدة أو واليات  ،احمللية لصاحل التطور احمللي

، يف جماالت متعددة مثل محاية البيئة مجع (29)خمتلفة يساعدها على حتقيق مشاريع مشرتكة لتهيئة وتطوير اإلقليم
 . (30)وزيع وعالج املياه...ما يؤدي إىل خفض التكاليف االمجالية ملشاريع وبرامج التنمية احملليةالنفايات،ت

يعيد تعريف الفضاء احمللي وخمتلف كما   عن تعديل فعال يف أساليب تقدمي اخلدمة احملليةالالمركزي يبحث التعاون 
املنتخب احمللي يظهر مبظهر املتعامل االقتصادي  جيعلهذا و  ،الفواعل  ويؤسس حلكم إقليمي جيد على املستوى الوظيفي

يسمح هذا التنظيم بإعطاء ميكانيزمات قوية ومن هنا ، (31)تتم مساءلته حول املنافع اليت جينيها من وراء هذا التنظيمحيث 
قتصادية لتأسيس العمل اجلماعي ويكرس لثقافة سياسية إقليمية إجيابية تأخذ يف احلسبان ظهور احتياجات اجتماعية وا

 مشرتكة بني عدد من البلديات اليت ال تتوفر على مداخيل ضريبية كافية.
اجلزائري على أمهية التعاون الالمركزي اجلزائري األجنيب بصفته عامل تبادل وتنمية، كما تعهد  أكد وزير الداخليةوقد 

 لي:" لندوة وزراء داخلية بـلدان غـرب املتـوسط مبا ي15الوزير ضمن  الـــدورة "
 .دود مع احرتام اخلصوصيات الوطنيةتشجيع التعاون الالمركزي العابر للح -
  .املدن لرتقية التنمية املستدامة تعزيز تبادل اخلربات وأفضل املمارسات حول كيفيات إدارة -
 .ات احمللية  لبلدان غرب املتوسطتطوير كل نشاط يتعلق بالشراكة بني خمتلف اجلماع -
 .ال تسيي املوارد احملليةتنظيم دورات تكوينية يف جمتبادل اخلربات من خالل  -
(32)تبادل تقنيات التسيي والتخطيط املعتمدة يف إطار التنمية احمللية املستدامة -

. 
 :مزايا التعاون الالمركزي -2
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نمية التعاون الالمركزي بأمهية وعناية قصوى من قبل السلطات احمللية، كونه يتيح عددا من املزايا على مستوى ت ىظحي
اإلقليم احمللي، كاإلطالع على التجارب احمللية الناجحة وحماولة االستفادة منها، كما يعمل على  زيادة خربات اجلماعات 

 من خالل: احمللية يف جمال تسيي وتنفيذ خمططات وبرامج التنمية
 .إلقليميليني حول مستقبل الفضاء اترقية تفكي مشرتك للمنتخبني احمل الالمركزي يدعم التعاون -
 .للخدمات احمللية وخلق قيمة مضافةحتقيق تسيي أفضل  -
حيث يتم تقاسم ، ر للموارد املشرتكة بني البلدياتيساهم يف زيادة احلس التضامين اجلماعي واالستثما -

 .واملنافع على السواءاملخاطر 
 .فيةومن مث حتقيق الفعالية والشفاعقلنة وترشيد عرض اخلدمات احمللية وشروط متويلها  -
احلد من التنافس الضرييب احمللي واستغالل البلدية املركز للبلديات اهلامشية وابتكار اسرتاتيجيات تنموية حملية  -

 .(33)فعالة بطريقة تعاونية
ومن مث  Meta-Territoireمصاحلة األقاليم البلدية يف جماالهتا العمرانية وذلك بتأسيس إقليم داخلي -

 .التجانس املطلوب إعادة
 .ووسيلة تنظيم عقالين لإلقليم ،لديقدر من األداء وعالج العجز البضمان  -
 .قليمتطوير االقتصاد احمللي وإنعاش سياسة هتيئة اإل -
 .(34)شاكل التسيي اليت يعرفها جمموع املسؤولني احمللينيمحل  -

 :رابعا
 تحدياتفي مجال التنمية المحلية:المرتكزات وال الفرنسينماذج التعاون الالمركزي الجزائري 

يف إطار التعاون الالمركزي الدويل، جلأت العديد من اجلماعات احمللية اجلزائرية إىل إبرام اتفاقيات توأمة مع نظياهتا 
مبيزة أفضلية  يتظحالكثيفة واملتعددة اجملاالت قد غي أن روابط التعاون الالمركزي اجلزائري الفرنسي  ،العربية منها واألجنبية

 .(35)األخرىمقارنة مع الدول 
 :الفرنسينماذج التعاون الالمركزي الجزائري  -1

  :Rhône-Alpesالتعاون الالمركزي مع منطقة  -1-1
شرق  تقعمجاعة حملية  12مت إبرام عدد من اتفاقيات التوأمة بني  2003- 2001مع مطلع األلفية وحتديدا سنوات 

 وهي: Rhône-Alpesحملية فرنسية ملنطقة  ...ومجاعات، تيبازةعنابة سطيف، قسنطينة، العاصمة، منها: اجلزائر
Grenoble, Lyon, Saint-Etienne(36) هدفها األساسي تعزيز املقاربة التشاركية عرب حتفيز وإقحام املواطن

احمللي يف مشاريع التنمية احمللية، وهذا التعاون الالمركزي ال يقتصر على التعاون بني اجلماعات احمللية بل يتعدى إىل باقي 
 عل احملليني يف اجملال االجتماعي، االقتصادي والثقايف...الفوا
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 التعاون الالمركزي بين قسنطينة وGrenoble:  
، حيث برجمت زيارات عمل منتظمة من طرف 2001جانفي  19مت إمضاء اتفاقية توأمة بني البلديتني بتاريخ 

 ال ثقافة... ونصت االتفاقية على:مفوضيات عن الطرفني ضمت:منتخبني حمليني، تقنيني، إطارات جامعية، رج
 .لبلدية قسنطينةاحلالة املدنية  دمات خرقمنة مجيع  -
 .ي ووضع خمطط مروري وتنمية حضريةحتديث شبكات التطه -
 .تسيي وعالج النفايات املنزلية -
 .التعاون بني اجلامعات، مدارس الفنون، املكتبات، املتاحف، املشايف، غرف التجارة والصناعة -
  الالمركزي بين عنابة/التعاون Lyon: 

، تضمنت 2003-09-22اتفاقية تعاون المركزي مع والية عنابة بتاريخ   Rhône-Alpesأمضت منطقة 
 الرتكيز على عملية تسيي النفايات املنزلية.

 :Vienneالتعاون الالمركزي بين تيبازة/ -1-2
أنشطة ثقافية بني مدينة  مؤخراالتفاق أدمج يف هذا اوقد  1999 بني البلديتني إىل سنةتوأمة المشروع  يعود
vienne .ومتحف تيبازة حلفظ املواقع األثرية اجلزائرية 

 .Pontcharraالتعاون الالمركزي بين مستغانم/ -1-3
 :Lilleو Aix-Les-Bainsالتعاون الالمركزي بين تلمسان/ -1-4

أساسه مقاربة تشاركية  ،ادمو  5ورد يف  2007-12-4بتاريخ  Lilleأمضت بلدية تلمسان اتفاقية توأمة مع بلدية 
مضاء قابلة للتجديد بالرغبة املشرتكة ملسؤويل سنوات من تاريخ اإل 4إلقامة روابط مستدامة يف كال اإلقليمني، حدد ب

 املدينتني، نصت االتفاقية على:
 .احمللية يف جمال السياسات العامةتقوية مؤسسية للجماعات  -
 .الثقايفاملستدامة ومحاية الرتاث حتقيق التنمية  -
 .نمية االقتصادية والتكوين املهينالتعاون يف جمال الت -
 .(37)التعاون يف اجملال العلمي والتجديد التكنولوجي -

احلرفية اجلزائرية  باملنتوجاتهبدف وضع هياكل ترقية والتعريف  2003يف مارس  عقد لقاء بني مسؤويل املدينتنيكما 
 .اجلامعية يب بني املراكز االستشفائيةوالفرنسية، إضافة إىل تعاون يف اجملال الط

 :التعاون الالمركزي بين والية الجزائر وبلدية باريس -1-5
             بني البلديتني، حبضور حممد كبي عدو وايل والية اجلزائر  2003برام اتفاقية التعاون والصداقة سنة إمنذ 

من قبلهما لتحسني الظروف املعيشية لسكان  رئيس بلدية باريس، مت حتديد الكفاءات الفنيةBertrand DELAN و
 للشراكة قيد اإلجناز بني الطرفني: نيمشروع، ويف هذا اإلطار مت وضع العاصمة
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 :المشروع األول .أ 
أجنز بالتعاون مع اجمللس العام إلقليم بوش دو رون مبساعدة الوزارة الفرنسية للشؤون اخلارجية واألوروبية لتحسني 

لنفايات املنزلية، حيث سامهت بلدية باريس عرب دعمها للمؤسسة العمومية للنظافة لوالية اجلزائر يف عمليات جتميع ومعاجلة ا
 نشاء معهد تدريب مهين مسي مدرسة النظافة على غرار النموذج الفرنسي.إ

 :المشروع الثاني .ب 
هكتار  32ى مساحة يرمي إىل مرافقة عملية إعادة تأهيل حديقة التجارب باحلامة اليت متتد عل 2005بدأ سنة 

، حيث حشد لذلك كفاءات تابعة إلدارة املساحات اخلضراء والبيئة من بلدية باريس، مسح 1832ويعود تأسيسها إىل سنة 
سنوات، بعد اعتماد أسلوب بيئي  10بعد إغالق دام  2009التعاون الفين بني الطرفني بإعادة فتح احلديقة يف شهر ماي 

ا للتوعية البيئية،  ة طبيعية معدة لألطفال ومركز لتحويل النفايات إىل مساد ما جيعلها مكانيف إدارهتا وأصبحت تضم مدرس
 .(38)زائر سنويا واستعادت دورها كموقع لتدريب املهنيني مع فتح مدرسة البستنة 900.000ب ىظحتكما أصبحت 

 :Alfortvilleاألبيار/ -1-6
اجمللس الشعيب لبلدية األبيار السيد  ورئيس René ROUQUETالسيد  Alfortvilleأمضى رئيس بلدية 

 .(39)مبشاركة املسؤولني احملليني وممثلي احلركة اجلمعوية للبلديتني 2011-4-2اتفاقية توأمة بتاريخ  الويال عبدحممد 
 :مرتكزات التعاون الالمركزي الجزائري الفرنسي -2

ألداء دور يف ختطيط وتنفيذ مدعوون  حيث أن مجيع فواعل التعاون الالمركزيدعم املقاربة التشاركية  -
 .اونالتعمشاريع 

 حتقيق مصاحل متبادلة من خالل حتديد املشاريع بعد تشاور وتشخيص مشرتك وحمني بانتظام من قبل أطراف  -
 التعاون،           

         والتأكيد على أولوية خلق مناصب شغل للشباب من خرجيي ، تبادل اخلربات، األفكار، املمارسات -
 .اتاجلامع

 :الفرنسيتحديات التعاون الالمركزي الجزائري  -3
اهلشاشة املالية للجماعات احمللية اجلزائرية حتول دون تطبيق التعاون الالمركزي يضاف إليه نقص الكفاءات  -

 .البشرية
 .مركزي واقتصاره على جماالت ضيقةحمدودية التعاون الال -
ل أوروبا الوسطى توأمة، حيث يفضل األخي دو األوروبية يف إطار ال دولال الشروط التعسفية من قبل -

 .ع اجلزائر وباقي الدول املغاربيةلذا تراجعت الشراكة م والشرقية
 .ز به اجلماعات احمللية اجلزائريةالطابع املركزي املشدد يف التسيي الذي تتمي -
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ية وعدم الضرر الرقابة على اتفاقيات التوأمة عرب مداوالت اجملالس الشعبية من حيث الكفاءة، الشرع -
 .الالمركزي الوطنية جيب أال يكون عائقا للتعاونباملصلحة 

العمل بأشكال التسيي املؤسسة على التعاقد، الشراكة والتواصل الدائم بني الشركاء للتحول حنو مقاربة  عدم -
 .(40)أكثر انفتاحا وجتددا

 خاتمة:
آلية فعالة حلوكمة عملية يعد فقي اجلزائري الفرنسي األ-أن التعاون الالمركزيب للقولخنلص ه الدراسة من خالل هذ

تمويل الاحمللية اجلزائرية ويف مقدمتها ضعف مصادر  إلدارةوصفة ناجحة لعالج أهم املشاكل اليت تعانيها االتنمية احمللية، و 
اع يسمح باستثمار أمثل والتبعية شبه الكلية للدولة، فهذا الشكل من التعاون األفقي الذي يتسم بالتنسيق، التشاور واإلمج

للموارد احمللية املتاحة لكافة الوحدات املتعاونة، كما يساعد على تبين سياسات عمومية حملية فعالة من خالل التخطيط 
التشاركي وتبادل اخلربات، غي أن التحديات يف هذا اجملال تبقى قائمة لعدم متتع اجلماعات احمللية اجلزائرية باالستقاللية املالية 

 والوظيفية الكافية واليت تؤهلها إلبرام اتفاقيات تعاون بعيدا عن احلضور املكثف للسلطة املركزية يف كافة مراحل العملية.
 التوصيات:

التحول من النظام التقليدي اليت يعترب الوحدة احمللية جمرد جهاز تنفيذي للدولة على املستوى احمللي إىل  ضرورة -
ال  حوكمة حمليةالحيات اليت خيوهلا إياها القانون يف استقاللية واسعة النطاق يف إطار وحدة مستقلة متارس كافة الص

 .جلزائرية وعدم قابليتها للتجزئةمع مبدأ وحدة الدولة اإطالقا تناىف ت
توسيع هامش الالمركزية وفتح اجملال للهيئات احمللية إلجياد مصادر للتمويل الذايت تعزز قدراهتا التنموية، وأيضا  -

ستمرارا أقلمة السياسات العامة احمللية لتستجيب ملتطلبات وأولويات اإلقليم احمللي وتبتعد شيئا فشيئا عن كوهنا ا
 .للسياسة العامة الوطنية

 القياس املستمر ألداء الوحدات احمللية والعمل على تثمني اإلجنازات وتقومي االحنرافات وفقا ملبادئ التسيي العمومي -
 اجلديد.
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 النظام القانوني اجلزائري حلماية حق براءة االخرتاع

 

                                ******* 

 :ملخص
داة أاالخرتاع ة احلماية القانونية، فرباء قهذا احل؛ حيث يضمن هلا من حقوق امللكية الفكرية احق تعد براءة االخرتاع

يعرتف القانون للمخرتع حبق  إذ؛لتنفيذ سياسة التطور االقتصادي والتكنولوجي باعتباره وسيلة لتشجيع االبتكارات احمللية 
املتعلقة باخرتاعهم للجمهور من  خاص على ابتكاره واالستفادة منه ماليا، فيلتزم كل مالك لالخرتاع بالكشف عن املعلومات

التقنية مقابل احلماية مبوجب الرباءة املمنوحة له، ونتيجة ملا تقتضيه مبادئ العدالة واملصلحة العامة  ثراء املعارفإجل أ
للمجتمع ال يكون للمخرتع حق دائم مؤبد على ابتكاره بل البد من تقييده ملدة حمددة قانونا وخالل هذه املدة مينع على 

 إال كان عرضة للجزاءات املقررة قانونا.و استغالل املخرتع موضوع احلماية و أالغري استعمال 
Abstract: 
   The patent is considered as a right from intellectual property rights  

these  last insure a legal protection to the patent . So the patent is a tool to 
implement the economical and technological development’s policy which is 
considers as  a way to encourage local innovations , So; the law recognizes a 
private ( special ) right and financial benefit to the creator on his invention . 
Every creator must reveal the informations relating to his invention to the 
public for enriching the technical knowledges versus the protection under the 
patent given to him . The result as required by the principles of justice and the 
public interest community the inventor does not have a  permanent right on 
his invention , but this right must be restrained by law for a limited period and 
during this period it prevents  others use or exploitation of the invention  
which is protected , they will be punished by law . 

 مقدمة
 خري الذي حيتل مكاناألهذا ا؛ و فكريةأوذهنية  اىل حقوق عينية وشخصية تنقسمن احلقوق املالية أمن املتفق عليه 

حق غري  يه ، فامللكية الفكريةه اإلنسان وهو العقل يف إبداعاتهعالقة بأمسى ما ميلك الكونه ذبارزا ضمن حقوق امللكية 
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ية ىل قسمني ملكية صناعإمعنوي كحق املخرتع على اخرتاعه والصانع على منتجه واملؤلف على مصنفه، وتنقسم ، مادي
 .ملكية أدبية وفنيةو 

و االبتكار الذي يعد من أهم هذه احلقوق، ذلك أن االخرتاع أومن بني حقوق امللكية الصناعية جند براءة االخرتاع 
امام هذه االمهية كان يتعني  مسة من مسات التطور االنساين ومقوم من مقومات التقدم يف حياة الشعوب وقيام احلضارات.

مل على محاية املخرتعات وحقوق اصحاهبا هلذا جند ادخل املشرع يف كل دولة لوضع النظام القانوين وجود نظام قانوين يع
صبح يلعب دورا هاما يف السوق أن النشاط االقتصادي للمشروعات الصناعية الكربى أالذي يكفل هذه احلماية خاصة 

 .الدويل أو يف اجملال الداخلي ذلك كانسواء   ةاالقتصادي
خاصة وكذا محاية خاصة فقد نظمها  ااجلزائري كغريه من املشرعني باالهتمام مبوضوع الرباءة وأفرد هلا قوانينقام املشرع 

 .برباءة االخرتاع املتعلق 2003جويلية  19املؤرخ يف  07-03باألمر رقم 
كحق من   راعما مدى اهتمام المشرع الجزائري بحق براءة االخت: على ضوء هذه املعطيات تتمحور اإلشكالية حول

 ؟الحقوق الملكية الصناعية
على هذا األساس قمنا يف هذه الورقة بالتعرض اىل املقصود برباءة االخرتاع )املبحث األول( مث الشروط الالزم توفرها 

 -الشروط الشكلية -واإلجراءات اليت جيب على املخرتع القيام هبا للحصول على الرباءة -الشروط املوضوعية -يف االخرتاع 
 )املبحث الثاين(

 األول المبحث
 تعريف براءة االختراع

مام التزام قانوين حلماية املخرتعات أال الصناعي والتكنولوجي جعلها حماوالت الدولة اجلزائرية للتطور والتقدم يف اجمل
ولكي يتحقق (1)ونيةواالبتكارات الوطنية خاصة مبنح املخرتع امتيازا خاصا الستعمال واستغالل اخرتاعه حتت احلماية القان

ومستحقا بذلك ن يكون هذا االخرتاع قابال إلحداث تغيري جوهري يف الفن الصناعي أهذا التنظيم وهذه احلماية جيب 
 بينا يف هذا املبحث احلديث عن الشق الفقهي والشق التشريعي لرباءة االخرتاع.أساس الرباءة على هذا األ

 الختراعالتعريف الفقهي لبراءة ا :المطلب األول
جيب التعرض للتعريف الفقهي لالخرتاع )فرع أول( مث التعريف الفقهي  االخرتاعقبل التطرق إىل التعريف الفقهي لرباءة 

 للرباءة )فرع ثاين(.
 الفرع األول: التعريف الفقهي لالختراع

مل يكن  ءشي عن الكشف هو أخرى بعبارة بذاته، معروفا يكن مل شيء عن القناع كشف هو: لغة االختراع
 .لإلنسان مفيدا جديدا إجنازا النهاية يف يثمر وعملي عقلي بشري جهد هو مكتشفا، فاالخرتاع

 :بعض التعريفات الفقهية لالختراعوفيما يلي 
عباس على أهنا: "كل اكتشاف أو ابتكار جديد و قابل لالستغالل الصناعي، سواء تعلق  حسينعرفها الدكتور حممد 

 .(2)بتكار باملنتج النهائي أو وسائل اإلنتاج و طرقه"ذلك االكتشاف أو اال
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بقوله: "االخرتاع ما هو إال حتقيق اإلبداع  االخرتاعيوعرفها جانب من الفقه الفرنسي بالرتكيز على مفهوم النشاط 
   .الناجم عن عمل اخرتاعي لإلنسان"

 .(3) بديهي عند رجل املهنة أي رجل احلرفةوال ريب أنه ال يوجد نشاط اخرتاعي إال إذا كان حتقيق اإلبداع أمر غري
 بكليهما او صنع وبطريقة ا مبنتج وتتعلق من اجملاالت التقنية اي يف املخرتع اليها يتوصل بداعيةإ فكرة يأنه أوعرف على 

  .(4)مشكلة معينة يف أي من اجملاالت" حل اىل عمليا تؤدي
على اليت مل نتطرق اليها ان اغلب الفقهاء امهلوا تعريف االخرتاع واملالحظ يف التعاريف السابقة وغريها من التعاريف 

 الرغم من أمهيته القصوى.
 انظري اجانب االخرتاع يكون وبذلك ماديا، تنفيذها مث أصلية فكرة إىل التوصل هو االخرتاع أن لقولا ميكن وعليه

 .األصلية للفكرة العملي التطبيق يف يتمثل مادي وآخر األصلية، الفكرة يف يتمثل
 إليه يصل تتجاوز ما التقدم من الدرجة تلك تكون حبيث الصناعي الفن يف تقدما األصلية الفكرة متثل أن يتعني

 .الصناعة يف املألوف العادي التطور
 من بد ال األثر الذي حتدثه، ومقدار الصناعي الفن يف تقدم من الفكرة إليه تؤدي ما على الوقوف أجل فمن وعليه

 بالتطور إليه الوصول ميكن الذي الصناعي الفن  مستوى درجة ومعرفة جهة، من السابق الصناعي الفن مستوى ةدرج معرفة
 . (5)للصناعة التقليدي

وىل ال ففي الوهلة األ االختراع االبداع واالكتشافبني اكثر املصطلحات تداخال مع  ن منيزأ إال بيناأيف هذا اجملال 
 يرجع إذ ،نفسه اللغوية هلما املعىن الناحية فمن االختراع واإلبداعاختالف فالفرق بني  نكاد نفرق بينهم إال ان هناك

 جديد، شيء كل على اإلبداع يدل كما ، "وجد"تعين اليت invention ولالخرتاع  innovationبداع مصطلح اإل
 ال اليت تلكو   العبقرية مبعىن بداعيةاإل االخرتاعات بني مييز اجلمهور لكون االقتصادية الناحية من خيتلفان نافاملصطلح

 .(6)امليزة هبذه تتصف
 ما "كشف" يؤدي إىل الذي اإلنسان عمل أنه على االخرتاع يعرف فاألول معنيني، لالخرتاع أن إىل اإلشارة وجتدر

 جديد. شيء إنشاء إىل اإلنسان عمل أدى اخرتاعا هناك أن يعترب واآلخر سابقا، معروف غري كان
 الفرنسي الفقه من جانب يبينه ما هذاو  .االخرتاع لتحديد" االخرتاعي النشاط "مبفهوم األخذ من البد أنه فيفهم وعليه
  ."لإلنسان اخرتاعي عمل عن  الناجم اإلبداع حتقيق إال "هو ما االخرتاع نإ :بقوله

 االخرتاعات" تلك هي قانونا احملمية االخرتاعات أن القانونية األحكام تبني  االكتشافو   االختراعاما الفرق بني 
 االكتشافات حيث متييز حتما جيب أنه ذلك عن ويرتتب ،"(7)الصناعي للتطبيق والقابلة اخرتاعي عن نشاط الناجتة اجلديدة

 اإلنسان تدخل دون موجودة طبيعية بظواهر املالحظة طريق االخرتاعات عن عن اإلحساس أهنا على االكتشافات تعرف
 مادية. وسائل باستعمال لإلنسان إراديا تدخال  اعاتاالخرت  تفرتض بينما

 يضيف الذي"اإلنسان تدخل "هو االخرتاعات عن االكتشافات مييز الذي العنصر أن التعريفني هاذين من ويظهر
 ازاالجن اعتبار ميكن تطبيقه يف بذاته أو املنتوج إنشاء يف اإلنسان تدخل ظهر فإذا وعليه االجناز على االخرتاعي الطابع
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 منتوج اكتشاف اخرتاعا يعترب ال مت ومن ،(8)النص القانوين تطبيق جمال من االكتشافات املشرع استبعد وهلذا اخرتاعا،
 مارس 7 يف املؤرخة جنيف معاهدة فإن األجنبية، التشريعات غالبية يف جمال الرباءة من االكتشافات استبعاد ورغم طبيعي،

تنص  حيث العلم تطور تشجيع قصد هبا االعرتاف إىل هتدف ،(9)العلمية كتشافاتلال  الدويل املتعلقة بالتسجيل  1978
 للعلماء مضموهناو تارخيها  تقدمي وكذا باألمر، املعين العامل اسم ذكر مع االكتشافات كافة بيان مفاده خاص نظام على

 . (10)حبوثهم يف االعتبار بعني ألخذها
  ختراعالفقهي لبراءة اال التعريف الفرع الثاني:
 فقد حاول العديد من الفقهاء اعطاء تعاريف عديدة ومتنوعة نذكر منها: االخرتاعاما عن براءة 

فقد عرفها الدكتور عبد اللطيف هداية اهلل بأهنا: "الرخصة أو اإلجازة اليت مينحها القانون لصاحب ابتكار، إلنتاج 
ونتيجة صناعية موجودة أو تطبيق جديد لوسائل  صناعي جديد أو اكتشاف لوسائل جديدة على إنتاج صناعي قائم،

  .(11)معروفة للحصول على نتيجة أو إنتاج صناعي"
دارية خمتصة يف الدولة اىل صاحب االخرتاع او إ"شهادة رمسية تصدرها جهة  صالح زين الدين بأهنا: وعرفها

و صناعيا ملدة أو جتاريا أاكتشافه زراعيا  االكتشاف يستطيع هذا االخري مبقتضى هذه الشهادة احتكار استغالل اخرتاعه او
 .(12)حمدودة وبقيود معينة"

ن يتمسك باحلماية اليت أبأهنا: "شهادة متنحها االدارة لشخص ما يستطيع بواسطتها   وعرفها حممد ابراهيم الوايل
 .(13)ع صحيحة"يضفيها القانون على االخرتاعات مادام قد استوىف الشروط احملددة قانونا ملنح براءة االخرتا 

من طرف احلكومة مع احلق يف احتكار اإلنتاج، االستعمال، البيع، أو  باالخرتاعوعرفت على أهنا وثيقة يعرتف مبقتضاها 
 اقتناء الربح لعدد معني من السنوات.

 خرتاع ، الذي هو منتوج أو يعطي طريقة جديدة لفعل شيء"الرباءة تعطي حقا مانعا على اال: وعرفت أيضا بأهنا
 .معني أو يأيت حبل تقين لفعل شيء أو يأيت حبل تقين جديد ملشكل ما"

، وترتب له وصفا قانونيا جتعله يف محى الخرتاع"وثيقة تنشئها السلطة احلكومية، حتمل أوصافا  :وعرفها البعض بأهنا
 عن كل جتاوز خارجي".

  االختراعالمطلب الثاني: التعريف التشريعي لبراءة 
ول للتعريف الفقهي لالخرتاع مث لرباءة االخرتاع نتطرق يف املطلب الثاين للتعريف التشريعي ملطلب األكما تطرقنا يف ا

 .لالخرتاع )فرع أول( مث التعريف التشريعي للرباءة )فرع ثاين(
 التعريف التشريعي لالختراع :الفرع األول

 :ملثالعرفت بعض القوانني االخرتاع نذكر من بني هذه التعريفات على سبيل ا
 أي فكرة إبداعية يتوصل : "االخرتاع يف املادة الثانية بأنهعرف براءات  1999 لسنة 32 القانون االردني رقم -
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إليها املخرتع عن أي جمال من جماالت التقنية و تتعلق مبنتج أو بطريقة أو بكليهما تؤدي عمليا إىل حل مشكلة معينة يف أي 
براءات االخرتاع األردين اجلديد استغين عن هذا التعريف ومل يعطي تعريفا بديال،  وهذا غري أن قانون  .(14)من هذه اجملاالت"

 مأخذ يؤخذ على هذا القانون اجلديد.
 فقد عرف االخرتاع يف املادة  األويل منه على أنه: "يعترب اخرتاعا  ما عن قانون الملكية الصناعية السوريأ  -

كتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة صناعيا ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو ا 
  .(15)جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم، نتيجة صناعية موجودة أو الوصول إىل تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة"

 ستغالل على أنه: "كل ابتكار جديد قابل لال وعرفه قانون براءات االختراع والنماذج الصناعية العراقي  -
  .(16)الصناعي، سواء كان متعلقا مبنتجات جديدة أم بطرق ووسائل مستحدثه أو هبما معا"

: "الفكرة اليت يتوصل إليها أي د عرفه يف املادة األوىل على أنهفق أما قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة  -
 .يا"خمرتع وتتيح عمليا حال فنيا جديدا ملشكلة معينة يف جمال التكنولوج

  :على النحو اآليت  (17)03 -07ر ف من األم2فقد عرف هو اآلخر االخرتاع يف املادة وعن المشرع الجزائري -
 "االخرتاع هو فكرة املخرتع، تسمح عمليا بإجياد حل ملشكل حمدد يف جمال التقنية.

 مألوف غري صناعي تقدم إحداث ىلإ تؤدي أصلية ابتكارية فكرة على ينطوي أن يلزم بل ،ابديهي االخرتاع يكون أال جيبو  
 .قبل من

غلب التشريعات مل تعط أن أن بعض القوانني العربية الحظنا مقيناها تانمن خالل التعاريف التشريعية لالخرتاع اليت 
  لالستغاللومت حصرها يف: القابلية  اخرتاعالتعريف الدقيق لالخرتاع على خالق املشرع العراقي الذي ركز على أركان أي 

للحصول على  الصناعي، أن يكون متعلقا مبنتجات صناعية جديدة أو بطرق ووسائل مستحدثة أو اكتشاف طريقة جديدة
 نتاج صناعي قائم، أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إىل تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة.إ

رتح تعديل هذا التعريف متاشيا مع اركان هلذا نق ،اغري دقيق وغامض اأما عن املشرع اجلزائري، فكان تعريفه ناقص
 وقوائم االخرتاع.

 وبعبارة ،ابتكارية على فكرة منصبا أو منطويا أو حمتويا االخرتاع يكون مىت حتديد الصعب من بأنه اإلقرار من بد الو 
 كذلك تكون ال حني يف وأصلية ابتكارية البعض أن الفكرة يرى فقد وأصالتها، االبتكارية الفكرة حول جدل يثور قد أخرى

 .اآلخر البعض نظر يف
 الكثري من التشريعات العاملية عدم تعريفه واقتصرت على ذكر شروطه املوضوعية _ كاملشرع األردين_. فضلتلذلك 

على ضوء ما وضعه املشرع من نصوص تشريعية، فنجد  االجتهادللقضاء، فقد حاول القضاء العريب  بالنسبةأما 
قد فسر االخرتاع بأنه: "فكرة ابتكاريه جتاوز تطور الفن الصناعي القائم والتحسينات اليت تؤدي إىل القضاء األردين مثال 

 .(18)زيادة اإلنتاج أو حتقيق مزايا فنية أو اقتصادية يف الصناعة مما تتوصل إليه عادة اخلربة العادية أو املهارة الفنية"
 الفرع الثاني: التعريف التشريعي لبراءة  لالختراع

 حناول يف هذا الفرع الوقوف على بعض التشريعات العربية اليت قدمت وحاولت تعريف براءة االخرتاع من بينها:
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 تعريف القانون الفرنسي: - أوال
ينص القانون الفرنسي على أن كل اخرتاع ميكن أن يكون موضوع لسند ملكية صناعية متنح من طرف اهليئة الرمسية، 

حددت  1999من قانون امللكية الفكرية سنة  L611-1ستغالل االستثنائي، ففي املادة واليت متنح لصاحبه حق اال
 L611-10االخرتاعات اجلديدة املستحقة للرباءة بتلك اليت تتضمن نشاط اخرتاعي وقابل للتطبيق الصناعي، أما املادة 

ة عمومية تسمح ملالكها احتكار من نفس القانون فتعرف "براءة االخرتاع سند مللكية صناعية ممنوحة من طرف مصلح
االستغالل املؤقت، وهي سالح هجومي ودفاعي حتت تصرف املبدعني واملؤسسات، ميكن بيعها أو متنح كرتخيص استثنائي 

 .(19)أو ال وتعطى كرهن حيازة، التنازل عنها بدون مقابل، تنقل إىل الورثة"
 تعريف المشرع العراقي: -ثانيا

"هذا التعريف اعترب الرباءة كدليل أي قرينة قاطعة على تسجيل  على تسجيل االخرتاع. الشهادة الدالة –الرباءة 
 دون اإلشارة إىل دورها يف احلماية. االخرتاع

 تعريف المشرع األردني:  -ثالثا
  .(20)عرفها بقوله: "الشهادة املمنوحة حلماية االخرتاع"

 :تعريف القانون الجزائري -رابعا
 مل يعرف املشرع اجلزائري براءة االخرتاع غري أنه استدرك الوضع  يف األمر (21)17-93رقم يف املرسوم التشريعي 

 ."الرباءة أو براءة االخرتاع :وثيقة تسلم حلماية االخرتاع" :2 ف2 عرفها يف املادة و ، 03-07
  :تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية  -خامسا

الرباءة على أهنا "حق استئثاري" مينح نظري اخرتاع  WIPOأو OMPIة تعرف املنظمة العاملية للملكية الفكري
أو عملية تتيح طريقة جديدة إلجناز عمل ما، أو تقدم حاًل جديدا ملشكلة ما، وهي تكفل بذلك ملالكها محاية  امنتجيكون 

أنه ال ميكن صنع أو االنتفاع من سنة على العموم(، وتتمثل هذه احلماية مبوجب الرباءة يف  20اخرتاعه ومتنح لفرتة حمدودة )
 .(22)االخرتاع، أو توزيعه، أو بيعه ألغراض جتارية دون موافقة مالك الرباءة

 المبحث الثاني
 الشروط الالزمة لبراءة االختراع 

حلصول املخرتع على براءة االخرتاع منها ما يتعلق باالخرتاع يف حد ذاته  الشروطالقوانني على مجلة من  غلبأ تنص  
وهي شروط متفق عليها يف معظم التشريعات العاملية ومنها يتعلق مبا يقوم به ، ا اصطلح عليها بالشروط املوضوعيةي موه

 املخرتع من إجراءات طلب احلصول على براءة االخرتاع.
 الشروط الموضوعية لبراءة االختراع المطلب األول:

"وميكن أن حتمى بواسطة براءة االخرتاع االخرتاعات  على هذه الشروط بقوهلا: 03-07من األمر  03 املادة: نصت
 17 -93  من املرسوم التشريعي رقم 3وهي نفسها املادة  اجلديدة والناجتة عن نشاط اخرتاعي والقابلة للتطبيق الصناعي."

 .امللغى
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 االخرتاع أال وهي: شروط ملنح براءة أربعة جيب توفر
 ،أن يكون مثة اخرتاع أو ابتكار -
 ،الخرتاع جديداا يكونأن  -
 ،الخرتاع قابال لالستغالل الصناعيون هذا اكأن ي -
 االخرتاع مشروعا. يكونن أ -

 و فكرة االبتكار واألصالة أاالختراع   وجودالفرع األول: 
ما سبق مت تعريف االخرتاع من عدة جوانب فقهية وتشريعية وقضائية لذا سنكتفي بتحديد صور االبتكار  خاللمن 

 تمثلة يف:و االخرتاع واملأ
 خصائص ذاتية متيزه عن غريه من املنتجات الصناعية. يجديد ذنتاج صناعي إ صورةن يأخذ االخرتاع أ -
 .(23)صورة لطريقة صناعية جديدة تتعلق بوسائل مستحدثة وجديدة لإلنتاج أو -
 لرتكيب وسائل معروفة. اجديد او ابتكار ألوسائل او طرق معروفة  اجديدن يكون التطبيق أ -
  .(24)ن االخرتاع بابتكار تطبيق جديد لوسيلة معروفةن يكو أ -

 اليت ال تعترب اخرتاعات وهي: مت ذكر املواضيع نفسه من املرسوم السابعةويف املادة 
 واالكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك املناهج الرياضية. والنظرياتاملبادئ   -
 طابع ثقايف أو ترفيهي حمض.اخلطط واملبادئ واملناهج الرامية إىل القيام بأعمال ذات   -
 املناهج ومنظومات التعليم والتنظيم واإلدارة أو التسيري.  -
 طرق عالج جسم اإلنسان أو احليوان باجلراحة أو املداواة وكذلك مناهج التشخيص.  -
 جمرد تقدمي املعلومات.  -
  .(25) برامج احلاسوب  -
 االبتكارات ذات الطابع التزيين احملض.  -

صيلة اليت تؤدي اىل حتقيق نتائج متطورة غري متوقعه يف رة االخرتاع بأهنا تلك الفكرة األحصر فكوعلى العموم ميكن 
 .(26)الفن الصناعي بالقياس مع املستوى السابق له 

ونوضح فكرة وجود االخرتاع أي احتواء على خطوة إبداعية باالستشهاد بالقضاء العريب ونقصر الذكر هنا على ما 
  1965إبريل  3دارية العليا يف حكمها الصادر يف قضت به احملكمة اإل

يف قضية تتعلق برباءة اخرتاع حملها استعمال الزيت املعدين اجملدد، بدال من الزيت املعدين اجلديد، يف تركيبة حرب الطباعة.  
القائم، وما يعد وقالت احملكمة حبق  أن صاحب الرباءة ال يكون قد ابتدع أو ابتكر ما يضيف جديدا إىل الفن الصناعي 

اخرتاعا باملعىن الذي تقررت محاية القانون له، إذ هو مل يدخل تغيريا على الرتكيب الكيميائي حلرب الطباعة، الذي أساس 
 .(27)صناعته فعال هو الزيت املعدين، وقد بقيت هذه املادة األساسية على حاهلا
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املثال احملكمة العليا األمريكية أنه كل ما هو مصنوع وهذا هو موقف معظم التشريعات العاملية حيث قررت على سبيل 
نالحظ أن  ، وعليها يكون قابال للحصول على الرباءةمن يد اإلنسان ابتداء من التدخل البشري يف هذا الشيء جعله اخرتاع

 .االخرتاعالقضاء األمريكي قد وسع من مفهوم 
  جديدا االختراعالفرع الثاني: أن يكون 

ل املخرتع على براءة االخرتاع أن تكون الفكرة اليت بىن عليها االخرتاع أصلية، بل جيب فوق ذلك ال يكفي لكي حيص
أو احلصول فعال على براءة  ،أن يكون االخرتاع جديدا مل يسبق ألحد استعماله أو تقدمي طلب للحصول على براءة بشأنه

وحيق حينئذ ألي شخص  .(28)نح عنه براءة االخرتاعاالخرتاع أو سبق النشر عنه وإال فقد االخرتاع شرط اجلدة فال مت
استغالل االخرتاع دون أن يعترب ذلك اعتداء على حق صاحبه األصلي ألن هذا األخري مل حيرص على كتمان سر اخرتاعه 

 .(29)حىت يكافأ بإعطائه حق االستئثار هبذا االخرتاع
 وال الكافة، قبل من سره معرفة سبق الذي خرتاعاال ذلك ااخرتاع يعد فال جديدا، يكون أن االخرتاع يف يشرتط

 .ببطالهنا الطعن أو إصدارها معارضة مصلحة له فالذي عنه صدرت وإن للرباءة، موضوعا يكون أن يصلح
 للجميع جاز الرباءة، طلب وقبل وضعه بعد سره شاع فإذا الرباءة، طلب قبل االخرتاع بسر الغري علم عدم هي فاجلدة

 هو الشرط هذا من واحلكمة ،امتياز حق بعد له يرتب مل ألنه صاحبه على اعتداء يعترب وال املخرتع إىل جوعالر  دون استغالله
 .(30)وكشفها سرها عن اإلعالن مقابل االبتكارية الفكرة استغالل يف االمتياز حق الرباءة صاحب خيول القانون أن

 أسرار تعترب ميكن أن فال االستغالل، أو االستعمال وأ النشر بطريق عنها اإلعالن سبق قد األسرار هذه كانت وإذا
 وترجع االستغالل، اختار لذلك فيتقيد هبا عنها براءة إصدار يكتفي وبذلك اجلديد منه يظهر ومل، معرفتها لشيوع صناعية
 :أسباب عدة إىل اجلدة اشرتاط من احلكمة

 .حلمايته داع يوجد وال احلماية، طلب يف احلق له فليس االخرتاع سر على نفسه املخرتع حيافظ مل إذا -1
 عن تنازله وبالتايل يف التسجيل رغبته عدم على يدل االخرتاع إىل التوصل جملرد التسجيل قبل السر كشفه أن -2

 .(31)احلماية
 .للجمهور وكشفه االخرتاع سر عن اإلعالن مقابل معينة امتيازات التسجيل يف احلق صاحب خيول القانون إن -3

       nouveauté absolue مطلقة إما اجلدة أن القول فيمكن باالخرتاع، التعريف يف السبق هي اجلدة أن فبما وعليه
  nouveauté relativeنسبية  أو

 براءة على مل حيصل أو علنا استعماله أو اجلمهور، على نشره سبق قد االخرتاع يكون أال املطلقة باجلدة نقصدو 
 صاحبها تعطي الرباءة ألن االبتكار، عن ذات اخرتاع براءة على للحصول طلب قدميت للغري يسبق مل أو قبل، من اخرتاع

 إصدار سبب انتفى قبل، من معروفة كانت فإذا عنها للمجتمع الكشف مقابل االبتكارية الفكرة استغالل احتكار حق
 من 4 املادة تنص حيث اجلزائري املشرع اوكذ الفرنسي املشرع به وأخذ املقارن القانون يف  املقرر العام األصل وهو (32)الرباءة

:"يعترب االخرتاع جديدا إذا مل يكن مدرجا يف حالة التقنية وتتضمن هذه احلالة   يلي ما على الذكر السالف 07-03 أمر
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كل ما وضع يف متناول اجلمهور عن طريق وصف كتايب أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى عرب العامل وذلك قبل 
 ع طلب احلماية أو تاريخ مطالبة األولوية هبا".يوم إيدا 

أو يوم مطالبة األولوية هبا هو الذي حيدد فيما إذا   وبالتايل جند أن هذه املادة قد اعتربت أن يوم إيداع طلب احلماية،
 كان االخرتاع جديدا أم ال.

متناول اجلمهور قبل هذين التارخيني مل يعترب االخرتاع جديدا غري أن الفقرة الثانية من نفس املادة  يففإذا وقع االخرتاع 
شهرا اليت تسبق تاريخ إيداع الرباءة  12"ال يعترب االخرتاع يف متناول اجلمهور مبجرد ما تعرف عليه اجلمهور خالل  أضافت:

 .ه أو إجراء تعسف من الغري إزاء املودع أو إزاء سابقه يف احلق"أدنا 14أو تاريخ األولوية أثر الفعل طبقا للمادة 
فهذه الفقرة وضعت حاالت ال يعترب فيها االخرتاع يف متناول اجلمهور، أي جاءت باستثناء عن الفقرة األوىل وهذه احلاالت 

 هي:
 ثر الفعل الذي قام به املودع )أي ليس  صاحب االخرتاع(.إعلى  -
 . (33)م به من سابقه الخرتاع ولكن عن حسن نيةثر الفعل الذي قاإعلى  -
 ثر تعسف من الغري سواء إزاء املودع أو إزاء سابقه يف احلق.إعلى  -

 :اىل أن االخرتاع ال يعترب كله أو جزء منه جديدا يف حالتني مها (34)وذهبت بعض التشريعات العربية
 إذا قدم من قبل طلب للرباءة عن اخرتاع فال  هذا يعين أنه سبق طلب الرباءة عن ذات االخرتاع أو سبق صدورها: -

 ميكن إعادة نفس طلب على نفس االخرتاع.       
 سبق استعمال أو استقالل االخرتاع أو اإلفصاح عنه. -

 . (35)والقضايا اليت مرت على القضاء العريب كثرية جدا أوضعت أساسا ومرجعية سليمة يف هذا اجملال
تأخذ بنظام اجلدة املطلقة، وهناك من الدول من تأخذ اجلدة النسبية حبيث  والدهناك  نأ هذا وجيب اإلشارة إىل

 نظام الواليات املتحدة االمريكية. مثل تعطي للمخرتع مريد الرباءة مهلة قد تصل إىل سنة يف بعض األنظمة
  الفرع الثالث: قابلية االختراع للتطبيق او االستغالل الصناعي

أن يكون قابال للتطبيق الصناعي، وهذا يعين أن الرباءة ال متنح إال لالخرتاعات القابلة يشرتط ملنح براءة االخرتاع 
 لالستغالل يف جمال الصناعة. مثل: اخرتاع سلعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة.

 . (36)ةويعترب االخرتاع قابال للتطبيق الصناعي، إذا كان موضوعه قابال للصنع أو االستخدام يف أي نوع من الصناع
االكتشافات  وكذلكفهي ال حتمي يف ذاهتا عن طريق الرباءة  (37)االكتشافات العلمية أوأما األفكار اجملردة والنظريات 

 املتعلقة بالطبيعة وقوانينها واملعادالت احلسابية أو الرياضية مهما كانت القيمة العلمية هلذه األفكار والنظريات العلمية اجلديدة 
ن االخرتاع مؤهال للحماية أن يتضمن تطبيقا هلذه األفكار أو النظريات العلمية عن طريق تصنيع إذ يلزم لكي يكو 

 منتح جديد أو طريقة صناعية جديدة.
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( هذا االكتشاف ال حيمى عن 38) ولتوضيح ذلك نذكر على سبيل املثال واقعة اكتشاف اينشتني لقانون الطاقـــة
لقانون من قوانني الطبيعة. أما من يبتكر طريقة صناعية جديدة لتوليد الطاقة الذرية  طريق براءة االخرتاع ألنه جمرد اكتشاف

 أو لقياسها لتطبيق قانون اينشتني فإن اخرتاعه يكون قابال للحماية عن طريق الرباءة.
جيدا حيث أحرجت جمموعة من فئة االخرتاع :ذلك أننا لو تأملناها 03-07من األمر 7وهذا فعال ما أكدته املادة 

 لوجدناها غري قابلة للتطبيق الصناعي.
نالحظه أن املشرع اجلزائري وضح فكرة التطبيق الصناعي يف أهنا: إذا كان موضوع االخرتاع قابال للصنع أو  وما

االستخدام يف أي نوع من الصناعة كما سبق ذكر ذلك أي انه أخرج من فكرة التطبيق الصناعي قابلية االخرتاع للتطبيق 
يعد الغيا املرسوم   07-03ومبا إن األمر   93-17من املرسوم التشريعي 4 االت الفالحة وهذا ما ذكره يف  املادة على جم

 السابق الذكر، نستنتج مبفهوم املخالفة ضرورة إخراج فكرة التطبيق الصناعي على الفالحة.
 التالية: فبالوقوف على هذا الشرط ال ميكن احلصول على براءات االخرتاع يف احلاالت

 حيوانات. أو جناس احليوانية وكذلك الطرق البيولوجية احملضة للحصول على نباتاتنواع النباتية او األاال -
 مضر بالصحة وحياة االشخاص واحليوانات. قليم اجلزائريا على اإلهيكون تطبيقاالخرتاعات اليت  -
 املذكور سابقا( 07 -03قم من االمر ر  12االعمال املؤداة ألغراض البحث العلمي فقط )املادة  -

 فالرباءة متنح  للمنتج الصناعي ذاته أو طريقة تصنيعه وال متنح عن الفكرة النظرية أو املبدأ العلمي.
  يكون االختراع مشروعاأن  الفرع الرابع:

االخرتاع القائم املقصود باملشروعية عدم االخالل ال بالنظام العام وال باآلداب العامة فالرباءة االخرتاع متنح لصاحب 
علة فكرة مشروعة فال متنح لالخرتاعات اليت تنشا عن استغالهلا اخالل باآلداب والنظام العام وال لالخرتاعات الكيمائية 
املتعلقة باألغذية والعقاقري الطبية او املركبات الصيدلية إال اذا كانت هذه املنتجات تصنع بطرق او عمليات كيميائية خاصة  

 و يف صناعة املخدرات.أاليت تستغل يف تقليد النقود كاالخرتاعات 
أخالقية(  ،اجتماعية ،وف) أمنيةاملشرع اجلزائري ثالث حاالت ال ميكن منح براءات االخرتاع مراعاة  لعدة ظر استثىن 

 ومحاية للمصلحة العامة وهذه احلاالت هي:
 ة للحصول على نباتات أو حيوانات.ضاحمل األنواع النباتية أو األجناس احليوانية و كذلك الطرق البيولوجية -
 االخرتاعات اليت يكون تطبيقها على اإلقليم اجلزائري خمال بالنظام العام أو اآلداب العامة. -
 االخرتاعات اليت يكون استغالهلا على اإلقليم اجلزائري مضرا بصحة وحياة األشخاص واحليوانات أو مضرا حبفظ  -

 ة البيئة.النباتات أو يشكل خطرا على محاي
جند أن حالة من احلاالت  93-17من املرسوم التشريعي رقم  11مع املادة 03-07من األمر  8ومبقارنة املادة 

غري أن هذا اإلجراء ال ينطبق على طرق احلصول على هذه  ،الكيميائيةو التزينيةوالصيدالنية و المواد الغذائية" وهي:
املخالفة أن هذه املواد الغذائية والصيدالنية متنح  فبمفهوم رسوم سالف الذكر،امل ىلغأ قد 03-07 ومبا أن األمر، املواد"
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بشأهنا براءة االخرتاع، وهذا يف نظري إضرار كبري باملواطن حيث أن هذه األشياء معدة لالستهالك اليومي،  وهذا سيؤثر 
 امية.سلبيا لو طبق القانون تطبيقا فعليا على املوطنني وأعين هبم خاصة الشعوب الن

 اليت تكاد ان تكون متفق عليها ع جيب توفرها لكي متنح براءة االخرتاع. املوضوعيةهذه الشروط 
 الشروط الشكلية لبراءة االختراع )إجراءات طلب الحصول على البراءة(  :المطلب الثاني

داري يصدر عن اجلهة براءة االخرتاع يف شكل قرار ا -اذا طلب احلصول عليها  –بالنسبة للجزائر متنح للمخرتع 
 اضافة. أو حتسني وأ كانت استرياد  املختصة  تؤكد وتضمن له احلماية القانونية ويشمل كل انواع الرباءات سواء

بينا ان نقف على االجراءات القانونية الواجب توفرها للحصول على براءة االخرتاع لدي اهليئة املكلفة حبماية ألذا 
من اتفاقية باريس أين التزمت كل الدول املوقعة على إنشاء مصلحة أو 1 ف12وطبقا للمادة  امللكية الصناعية يف كل دولة،

على براءات االخرتاع والنماذج الصناعية والعالمات  باالطالعهيئة خاصة بامللكية الصناعية ومكتب يسمح للجمهور 
 .INAPI(39)ة الصناعية التجارية والصناعية، ويقوم هبده املهام يف اجلزائر املعهد الوطين للملكي

)شخص طبيعي، تنظيم، مؤسسة( الذي يريد محاية اخرتاعه يف اجلزائر  بالنسبة للمشرع اجلزائري يتوجب على املخرتع
وتشمل اجلهة اليت تقوم بإيداع الطلب  INAPIإيداع طلبه لدى اهليئة املختصة املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية  

أوجبت على كل من يرغب يف احلصول على براءة  ثحي03-07من األمر 20تنص عليه املادة  املخرتع نفسه وهذا ما
 اخرتاع أن يقوم بتقدمي طلب كتايب صريح إىل املصلحة املختصة املذكورة اعاله.

 يتضمن طلب الرباءة ما يلي: سب املقاييس تفرضها هذه اهليئة و ويأخذ الطلب شكل مطبوعة مكتوبة ح
 لالخرتاع  أو عدد  من املطالب ورسم أو عدد من الرسومات عند اللزوم ووصف خمتصر. طلب ووصف استمارة -1
 وثائق إثبات تسديد الرسوم احملددة. -2

 . (40) 05-275وحيدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة عن طريق التنظيم الذي صدر يف شكل مرسوم تنفيذي رقم 
-66املتعلق بتطبيق االمر رقم  1966مارس  19املؤرخ يف  60-66وهي الوثائق املنصوص عليها يف املرسوم رقم 

  .(41)املتعلق بشهادة املخرتعني وإجازة االخرتاع 54
 : "يتضمن طلب الرباءة الوثائق التالية:3 حيث جاء يف املادة

 طلب التسليم حيرر على استمارة توفرها مصلحة املختصة. -1
ضرورية لفهم الوضع وخمتصر وصفي ال يتجاوز املطلب أو املطالب رسومات إذا كانت  ،وصف االخرتاع -2

كلمة جيب أن تقدم هذه الوثائق يف نسختني وحترر باللغة الوطنية، وميكن املصلحة املختصة أن    250حمتواه
 تطلب ترمجة هلذه الوثائق يف أي لغة أخرى.

 وصل دفع أو سند دفع رسوم اإليداع والنشر. -1
  .أدناه8 ع ممثال من طرف الوكيل حترر وفقا للمادة وكالة الوكيل، يف حالة ما إذا كان املود  -2
وثيقة األولوية ووثيقة التنازل عن األولوية يف حالة ما إذا كان املودع شخصا آخر غري صاحب املطلب السابق  -3
 طالب به.امل
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 .أدناه" 9حيرر وفقا للمادة  االخرتاعتصريح بثبت حق املودع أو املودعني يف براءة  -4
 من نفس املرسوم أن يتضمن طلب التسليم املعلومات اآلتية: 4واشرتطت املادة 

 اسم املودع ولقبه وجنسيته وعنوانه  وإذا  كان األمر يتعلق بشخص معنوي  اسم الشركة وعنوان مقرها على أن  -1
م ال يكون عنوانا عسكريا أو عنوان الربيد املاكث وإذا مشل إيداع عدد من األشخاص مشرتكني يطلب من كل واحد منه

 تقدمي البيانات املنصوص أعاله 
 اسم وعنوان الوكيل للقيام إن وجد املخول له باإليداع وكذا تاريخ الوكالة املذكورة يف املادة أدناه. -2
 ،أي تسميته املدققة واملوجزة على أن ال تكون تسمية مستعارة أو اسم شخص، أو أي تسمية  االخرتاععنوان  -3

 ية أو حتدث لبسا مع أي عالمة.قد تشكل عالمة صنع أو عالمة جتار 
 وعند االقتضاء تسمية املخرتع أو املخرتعني. -1
 و عند الضرورة، البيانات املتعلقة مبطلب األولوية إليداع أو جمموعة إيداعات سابقة. -2
 )الفقرة الثانية( أدناه يف حالة وجود عدة طلبات ناجتة عن انقسام طلب أويل. 28البيانات املذكورة يف املادة  -3
 ئمة املستندات املودعة، تبني عدد صفحات الوصف وعدد لوحات الرسوم، وكذا الوثائق امللحقة هبا واملتعلقة قا -4

 باألولوية.
 ويف حالة ما إذا مت اإليداع باسم عدة أشخاص ينبغي أن يتضمن الطلب على األقل إمضاء أحدهم.

)وهذا حسب  اخرتاعهأو حتسينات أو إضافات على  احلقوق إدخال تغريات وأو ذو ويف حالة ما إذا أراد مالك الرباءة 
أن يقدم رقم تاريخ اإليداع 05-275 من املرسوم التنفيذي  6( فيجب عليه حسب املادة 03-07من األمر 15املادة 
 رقم الرباءة األصلية. االقتضاءوعند 

هذا قبل أن يسلم للمصلحة  ويف حالة ما إذا غري  رأيه صاحب طلب اإلضافة  وأراد حتويل طلبه إىل طلب براءة و
ببيان إثبات تسديد الرسم ويبني يف هذا التصريح تاريخ ورقم اإليداع وعنوان  امصحوب املختصة تصرحيا وهو حمرر هلذه الغاية 

 .(42)االخرتاع
اة وجيب أن تكون الوكالة مؤرخة وممض ) 8بشخص معنوي يبني اسم الشركة )املادة امتعلقويف حالة ما إذا كان األمر  

من طرف صاحب الطلب، إذا كان األمر املتعلق بشخص معنوي يبني اسم شركته وعنوان مقرها تكون هذه الوكالة مؤرخة 
 وممضاة من طرف صاحب الطلب وإذا كان األمر يتعلق بشخص معنوي  تبني صفة صاحب اإلمضاء.

ت سابقة جيب أن يتضمن الوكالة  ويف حالة إيداع طلب يتضمن املطالبة باألولوية إليداع سابق أو عدة إيداعا
 اعاله. 5التصريح املنصوص عليه يف املادة 

من نفس املرسوم انه يف حالة ما إذا مت اإليداع بشخص آخر غري خمرتع  جيب إن يتضمن  9هذا وأضافت املادة 
ص هلم  باالستفادة املخرتع والشخص أو األشخاص املرخ'اسم وعنوان   07-03من االمر 10التصريح  املذكور يف املادة 
 من احلق يف براءة االخرتاع. 
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فقد حدد املعهد  05-275أو املرسوم التنفيذي  رقم   03-07إضافة إىل هذه الشروط احملددة سواء يف األمر 
 :(43)الوطين اجلزائري امللكية الصناعية الفكرية إن يتضمن طلب براءة اخرتاع الوثائق التالية

 ( أو املتوفرة  على مصلحة املعلومات.INAPIاملطبوعات املوزعة  من قبل )نظائر يف  5طلب احلماية يف  -1
وصف واضح لالخرتاع باللغة الوطنية مرتمجة بلغة الفرنسية )يف نظريين( وجيب أن توصف املميزات األساسية  -2

 لالخرتاع موضوع طالب احلماية.
 سطرا.15وصف خمتصر لالخرتاع يف نص ال يتجاوز  -3
د.ج ورسم 5000 لإليداع األول  بقيم 7400.00مببلغ  INAPIاملسطر باسم وصل تسديد أو الشيك  -4

 د.ج. 2400للنشر بقيمة 
االيداع هو التاريخ الذي مت فيه استالم استمارة طلب احلصول على الرباءة ووصف االخرتاع من طرف  تاريخويكون 

تعاون بشان الرباءات والذي يشمل اجلزائر فتاريخ املعهد اما اذا كان الطلب قد حصل على تاريخ ايداع دويل مبوجب اتفاق ال
"... يعترب (44)السالف الذكر 07_03من االمر رقم  21االيداع هو  تاريخ االيداع االول حسب ما نصت عليه املادة 

 هو تاريخ استالم املصلحة املختصة على االقل مبا يأيت: االخرتاعتاريخ ايداع طلب الرباءة 
 بالتعرف على الطالب وعلى رغبته يف احلصول على براءة اخرتاع. استمارة طلب كتايب تسمح -
 وصف االخرتاع مرفقا مبطلب واحد على االقل. -

الدويل الذي حصل على تاريخ ايداع دويل مبوجب اتفاق التعاون بشان الرباءات والذي يشمل اجلزائر   الطلبن أغري 
 اريخ ايداعه الدويل.كبلد معين للحصول على براءة يعد كأنه طلب براءة مودع بت

و عدة أ( يتم خالهلا  دراسة الطالب على املمتحن شهرا18ايداع طلب الرباءة ومنحها فرتة )عادة  عمليةتفصل 
ن هم خمتصون يف جماالت  التكنولوجيا اليت يتبعها  االخرتاع وخضعوا لتكوين يف و ممتحنني إلبداء آراءهم  فيه، هؤالء  املمتحن

ودور املمتحن يقتصر يف احلكم على جدة االخرتاع .على توفر ميزة االخرتاعية  يف االخرتاع  ومبقارنة  جمال براءة االخرتاع،
ك منح رموز لالخرتاع كما يف لموضوع ادعاءات صاحب الطلب مع احلالة التقنية للمنشور إىل انه  يوم اإليداع يتم بعد ذ

 الصناعية رفض طلب منح الرباءة وهو قرار هنائي غري قابل للطعن.املقدمة. وجيوز ملدير املعهد الوطين اجلزائري للملكية 
وجيب إن نشري إىل أن هناك بلدان ال تقوم بإجراء فحص دقيق للرباءة، ودول أخرى تقبل قرار سلطات ممتحنة أو 

منحت براءة على ( إذا ص البسيط ) أي يف أدىن املستوياتفاحصة أخرى، مثل بلجيكا اليت متنح الرباءة تلقائيا أو مع الفح
 ، االحتاد األوريب أو اليابان.أليف الو. امل. ا االخرتاعنفس 

إن عملية ايداع طلب الرباءة شرط ضروري وجوهري للحصول على الرباءة، هذا ما دفع معظم الدول املتقدمة إىل 
مجال طلبات اإليداع إ من 26.5صبحت متثل وهي: اإليداع اإللكرتوين واليت أ آيلإحداث طريقة جديدة هلذا اإليداع 

    العاملية يف الدول املتقدمة ولكن هذه الطريقة مل جندها يف اجلزائر
غاية لذلك ينصح باللجوء إىل طلب احلصول على الرباءة( معقدة لل تإجراءامما سبق نستنتج أن الشروط الشكلية )

بصفة خاصة، لذلك عمدت خمتلف  خرتاعاالخمتص يف جمال حقوق امللكية الفكرية بصفة عامة، ويف جمال براءة  حمام
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يف هذا اجملال  استشارةالتشريعات الدولية) ومنها املشرع الوطين( إىل إنشاء معاهد خاصة هبذا اجملال، وإىل إنشاء مواقع تعطي 
   .INAPI-INPI-USPTOمثل  

 :خاتمة
صاديني والشركات كما ال ننسى  االقتا ذوكحلقوقيني حاولنا يف هذه الورقة التطرق إىل موضوع يستقطب اهتمام ا

هلا ن موضوع الرباءة يعد من احلقوق امللكية الفكرية والتجارية اليت يضمن ألذلك  ،كذلك أن هذا موضوع يهم السياسيني
وعليه قمنا بالتطرق اىل املقصود بالرباءة واالخرتاع من اجلانب الفقهي والتشريعي والقضائي ، القانون احلماية القانونية

ط موضوعية وأخرى شكلية للحصول على الرباءة واعتمدنا يف ذلك على التشريعات املقارنة وآخر اإلحصائيات، والشرو 
 (.العاملية ) كاإليداع اإللكرتوين وآخر املعلومات

الدول العربية ومنها اجلزائر ملا  هلا خماطرها علىمن خالل ما تقدم يتضح أن االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية تريبس 
ذلك ينصح بتجنب االنضمام إليها تفرضه من إجراءات صارمة ال تتحملها اقتصاديات الدول النامية أو دول العامل الثالث ول

 إىل االتفاقيات املماثلة أو املصحوبة هلا مع أهنا أصبحت أمرا حمتوما.و 
 :شـــــــــــتهميــال

                                                 
 .11، ص 1984، استغالل براءة االخرتاع، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ،مجيل حسني الفتالويمسري  (1)
 .327 ص ،2006: مارس  27السنة الثالثة: العدد  جملة اجلندول االخرتاع، باستغالل براءة  االتفاقيالرتخيص ماجد امحد املراشد، (2)
 ، ص ....2001، اجلزائر ، ، القسم الثاين، مطلعة ابن خلدوناحملل التجاري واحلقوق الفكرية، الكامل يف القانون التجاري اجلزائري ،فرحة زراوي صاحل (3)
منتوري قسنطينة، كلية العلوم االنسانية  ، مذكرة ماجستري، جامعةاجلزائري التشريع ظل يف الرقمية البيئة يف والفنية األدبية الفكرية امللكية محاية ،حقاص صورية (4)

 .27،ص  2012/2013واالجتماعية ،قسم علم املكتبات، 
 .1996،العدد الثاين، مارس  ، املالمح االساسية للحماية القانونية لرباءات االخرتاع، جملة النيابة العامةحممد حسني لطفي (5)
 12ص  ،2006للنشر والتوزيع،  بن خلدون،دار ازائري الكامل يف القانون التجاري اجل ،فرحة زراوي صاحل (6)
 .2003جويلية  23املؤرخة يف  ،44اجلريدة الرمسية عدد  يتعلق برباءة االخرتاع 2003جويلية  19املؤرخ يف  07_03من االمر  01الفقرة  03املادة  (7)
 املذكور اعاله. 07_03من االمر  01الفقرة  07املادة  (8)
 دولة من بينها فرنسا ماعدا اجلزائر . 26املعاهدة من قبل مت توقيع هذه  (9)
ص ص  ،2009-2008، استقاللية النظام  القانوين للملكية الفكرية، مذكرة ماجستري  ختصص قانون اعمال، جامعة بن عكنون  اجلزائر، كهينة بلقامسي (10)

13-14. 
 .221 ص،1983/1984 ،القانون التجاري ،عبد اللطيف هداية اهلل (11)
 .24ص  2000 ،، دار الثقافة للنشر، عمان، امللكية الصناعية والتجاريةصالح زين الدين (12)
 .30ص  ،1983 ،ية، اجلزائر، حقوق امللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعحممد ابراهيم الوايل (13)
 . 1999 نوفمرب  01، مؤرخة يف 3 اجلريدة الرمسية  رقم ، 1999سنة ،  32رقم، رباءات االخرتاعاتاالردين املتعلق ب قانونال (14)
املعدل بقانون رقم الصناعية و املتضمن محاية امللكية التجارية و  1946تشرين األول سنة  09بتاريخ  47املرسوم التشريعي رقم  ،قانون امللكية الصناعية السوري (15)

 .1980- 04-03 :ـــه املوافق ل 1400-05-18بتاريخ  28
 .1970 ة لسن ،65رقم ،ج الصناعية العراقيذ قانون براءات االخرتاع والنما (16)
 املذكور سابقا. 07_ 03االمر رقم  (17)
 .274، مرجع سابق، صماجد امحد املراشد  (18)
     CHAPITRE03.doc-www.douis.free.fr/MAGISTERE/DOUIS.  10، صاالخرتاعدويس حممد الطيب: التنافسية وبراءة  (19)

file:///D:/jandoomag.htm
http://www.douis.free.fr/MAGISTERE/DOUIS-CHAPITRE03.doc


 

 

139 152017  

 

                                                                                                                                                                       
 .قانون براءة االخرتاع االردين السالف الذكر (20)
 .1993رب ديسم 08املؤرخة يف ، 81اجلريدة الرمسية عدد  ،يتعلق حبماية االخرتاعات ،1993ديسمرب  07املؤرخ يف  17 – 93املرسوم التشريعي رقم  (21)
 . 10ص ،ق بمرجع سا،دويس حممد الطيب  (22)
 على ان االخرتاعات تشمل املنتج او الطريقة. 07 -03من االمر رقم  3ما نصت عليه املادة  (23)
 .18،ص2002، دار الفكر اجلامعيحممد انور محادة ، النظام القانوين لرباءات االخرتاع والرسوم والنماذج الصناعية  (24)
 .    يعات العاملية كانت على عكس ذلكملاذا أخرج املشرع برامج احلاسوب من دائرة االخرتاع على الرغم أن الكثري من التشر  ال ندري (25)
 .28ص  ،2015توزيع، تيزي وزو ،اجلزائر، نوارة حسني، امللكية الصناعية يف القانون اجلزائري، االمل للطباعة والنشر وال (26)
 .1965ابريل  3ق، جلسة 7لسنة  1596 طعن رقم  ،6ص  ،قبجع سامر  ،حسام الدين  الغري (27)
 .املرجع نفسه (28)
 .قبمرجع سا،جملة اجلندل  (29)
 .146ص  ،، مرجع سابقمسري مجيل حسن الفتالوي (30)
 .56ص ، 1972 ،القاهرة ،الوجيز يف التشريعات الصناعية ،مسيحة القيلويب (31)
 .132ص  ،1985املؤسسة الوطنية للكتاب،  رية،حممد حسنني، الوجيز يف امللكية الفك (32)
 السابق الذكر 07-03 مرمن اال 14 املادة (33)
   . 2002سنة، 82رقم  ،محاية امللكية الفكرية املصري قانونالثال ملأنظر على سبيل ا (34)
 .4ص ،قبمرجع سا،املزيد من املعلومات حول القضايا : أنظر القضايا اليت ذكرها الدكتور حسام الدين الصغري  (35)
 املذكور سابقا. 07-03من األمر  60أنظر املادة  (36)
 .22-21، ص ص حممد لنور محادة ، مرجع سابق (37)
 بق.مرجع سا ،حسام الدين الصغري (38)
انونه االساسي، اجلريدة الرمسية عدد يتضمن انشاء املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية وحيدد ق1998فيفري  21املؤرخ يف  68 -98 املرسوم التنفيذي رقم (39)

 1998مارس  1،مؤرخة يف  11
اجلريدة ، وإصدارهاحيدد كيفيات ابداع براءات االخرتاع   2005غشت  2املوافق  1426مجادي الثانية عام   26مؤرخ يف   05-275: ي رقمذمرسوم تنفي (40)

 .54العدد ،رية اجلزائريةو الرمسية للجمه
 ،26،اجلريدة الرمسية عدد  املتعلق بشهادات املخرتعني واجازة االخرتاع 54-66املتعلق بتطبيق االمر رقم  1966مارس  19ملؤرخ يف ا 60-66مرسوم رقم  (41)

 .1966فريل أ 1املؤرخة يف 
 .السالف الذكر 275-05رقم  من املرسوم التنفيذي  7املادة  (42)
 .ولكن مبزيد من التفصيلالسالف الذكر  275-05وم رقم من املرس 03وهي الوثائق نفسها املذكورة يف املادة  (43)
 .املذكور سابقا 275 – 05من املرسوم التنفيذي رقم  3وردت االشارة اىل هذه الوثائق يف املادة  (44)



2002  

 

152017  140 

 

خمتلفثنائي وواقع  ةجديد تركية حكومة: 2002 ت الرتكية األفريقية بعد قاالعال  

 

                                ******* 

 :ملخص
 عد وصول حزب العدالة والتنمية إىلحبث التوجه الرتكي اجلديد حنو القارة األفريقية خصوصا ب ىلإهتدف الدراسة 

، والذي  أعلن  عن جمموعة من الفعاليات واملشاريع اهلادفة لتطوير واقع العالقات الرتكية 2002احلكم يف تركيا هناية سنة 
يس باعتبارها املبادر الرئ -األفريقية وخاصة مع الدول الواقعة جنوب الصحراء، غري أن ما مييز نظرة حكومة حزب العدالة 

هي توجهها الشامل جلل جماالت التعاون السياسية والدبلوماسية واالقتصادية والتجارية واألمنية إضافة  -لتطوير العالقات 
إىل املساعدات اإلنسانية والتنموية اليت كانت مبثابة داعم قوي لتطوير العالقات الثنائية ولزيادة ثقة األفارقة جبدية األتراك يف 

 ت الثنائية.االرتقاء بالعالقا
Abstract: 
The study aims to discuss Turkey's new orientation towards the African 

continent, especially after the arrival of the Justice and Development 
party(AKP) to power in Turkey by the end of the year 2002, which 
announced a series of events and projects aimed at the development of the 
reality of the Turkish-African relations, especially with countries situated in 
the south of the Sahara (Sub Saharan States), but what distinguishes the vision 
of the government  of Justice party  -as the main initiator to develop relations- 
 is a mass-oriented for most of the fields : political, diplomatic, economic, 
trade and security cooperation, in addition to humanitarian and development 
assistance which was a strong supporter of the development of bilateral 
relations and to increase the confidence of Africans that the Turks are serious 
about improving bilateral relations. 

 
 
.  
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 مقدمة
شهدت العالقات الرتكية األفريقية بعد سقوط اإلمرباطورية العثمانية تراجعا كبريا تسببت فيه عوامل عديدة أمهها 

والذي قاده زعيمها كمال أتاتورك، حيث اتبع هنجا خمتلفا عن هنج  1923احلديثة بعد سنة  التوجه اجلديد لرتكيا
اإلمرباطورية، وذلك من خالل سياساته العلمانية اليت سعى من خالهلا إىل تقريب تركيا وربطها جبوارها األورويب وإبعادها عن 

ة األفريقية منذ تأسيس تركيا احلديثة وإىل غاية هناية سنة روابطها التارخيية واحلضارية، وبنظرة متفحصة للعالقات الرتكي
، جند أهنا كانت يف أدىن مستوياهتا خصوصا مع دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، واليت سجلت وجود سفارة 2002

ووصول  2002وهي سفارة مجهورية جنوب أفريقيا، غري أن الوضع اختلف متاما بعد سنة  1997واحدة برتكيا يف العام  
احلكومة الرتكية اجلديدة اليت قادها حزب العدالة والتنمية، والذي أعلن عن  تبين سياسة خارجية جديدة للبالد، وهو ما 

 استدعى وضع التساؤالت الرئيسية التالية:
 ؟2002تتمثل مرتكزات وأهداف السياسة اخلارجية الرتكية بعد سنة  فيم

 لسياسة؟وما مكانة القارة األفريقية يف تلك ا
 فيم متثلت العالقات الرتكية األفريقية اجلديدة وما جماالهتا؟

 ما مستقبل العالقات بني الطرفني؟
 ميكن معاجلة وتفكيك التساؤالت أعاله من خالل العناصر التالية:

 مبادئ وأهداف السياسة الخارجية التركية في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية: -أوال
والذي يطلق عليه مهندس السياسة اخلارجية  -العدالة والتنمية الربوفيسور أمحد داود أوغلو يرى القيادي يف حزب 

العمق اإلسرتاتيجي" بأن رؤية تركيا للعامل يف القرن الواحد والعشرين تقوم على ضرورة به "يف كتا -حلكومة العدالة والتنمية
 بية وفعالة وهي كالتايل:مبادئ للوصول إىل  تطبيق سياسة خارجية إجيا ةبستااللتزام 

 المبدأ األول: التوازن السليم بين الحرية واألمن
اعترب أوغلو أنه من دون حتقيق أي دولة للتوازن بني احلرية واألمن بداخلها فلن تستطيع التأثري يف حميطها، كما أن 

حرياهتا يف مقابل ذلك، فاألنظمة اليت  هذه األخرية األمن لشعوهبا وعدم تقليصية النظم السياسية مرتبط بتوفري حتقق مشروع
، كما أن األنظمة اليت تضحي لطويةتوفر األمن لشعوهبا يف مقابل حرماهنا من احلرية ستتحول مع مرور الزمن إىل أنظمة س

 باألمن حبجة منح الكثري من احلريات، ستصاب حبالة اضطراب خميف.
احلادي عشر من سبتمرب واليت رافقتها عديد املمارسات  ويتعرض أوغلو إىل التوجه الذي ساد العامل بعد أحداث

ا بسياسة الدولة الرتكية احلريصة على صون مسألة احلريات ه  و  ن   واإلجراءات املقلصة للحريات حبجة التهديدات اإلرهابية، م  
 . (1)انطالقا من إمياهنا بالدميقراطية اليت اعتربها أفضل قوة ناعمة متتلكها تركيا

 اني: تصفير المشكالت مع دول الجوار"صفر مشاكل"المبدأ الث
يذكر داود أوغلو أن املقارن لوضع تركيا قبل وبعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، سيجد أن عالقات تركيا 

إضافة إىل تطور العالقات الرتكية  -2011قبل اندالع األزمة سنة  -بدول اجلوار أصبحت عالقة جيدة بدءا بسوريا 
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ية لدرجة استخدام تركيا ملطار "باتوم" اجلورجي وكأنه مطار تركي وهو ما ميكن اعتباره جناحا دبلوماسيا مهما، ونفس اجلورج
 األمر ينسحب على بلغاريا وإيران.

 المبدأ الثالث: التأثير في األقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار
حيث كان ن والشرق األوسط والقوقاز ودول آسيا الوسطى، واملقصود من هذا املبدأ تأثري تركيا يف منطقة البلقا

يف البلقان يف سنوات التسعينيات خصوصا يف أزمات البوسنة واهلرسك وكوسوفو، خبالف  اهتمام مؤثر وجادللخارجية الرتكية 
ت عالقة الطرفني التأثري يف منطقة الشرق األوسط والذي كان حمدودا بسبب اخللفيات التارخيية والصورة السلبية اليت رمس

ببعضهما، غري أن الضرورات الرباغماتية للتعاون والتنسيق الدبلوماسيني حطمت تلك احلواجز النفسية والتارخيية، وجعلت 
، حيث أضحت تركيا متلك قدرات واتصاالت 2002أوسطية فعالة خصوصا بعد سنة تركيا أكثر التزاما بسياسة شرق 
عندما كان وزيرا  2004األوسط حلظة بلحظة، وقد دلت زيارة عبد اهلل غول للبنان سنة  جتعلها متابعة للتطورات يف الشرق

على اهتمام تركي واضح بواقع ومشاكل منطقة الشرق  -األوىل لوزير خارجية تركي للبنان الزيارةواليت كانت  -للخارجية
 .  (2)األوسط

 المبدأ الرابع: السياسة الخارجية متعددة األبعاد
ا املبدأ أن العالقات مع خمتلف الالعبني الدوليني ال تعد بديلة عن بعضها البعض، بل متكاملة فيما بينها، ويقصد هبذ

وهو مبدأ يضع عالقات تركيا اإلسرتاتيجية مع الواليات املتحدة األمريكية يف إطار ارتباطها حبلف الناتو حتت مفهوم 
اإلحتاد األورويب بالتزامن مع سياسات تركيا وعالقاهتا املتطورة مع روسيا  العالقات الثنائية، كما أن سعي تركيا لالنضمام إىل

سبق أن السياسة متعددة  ميكن فهمها يف إطار متضاد وإمنا يف إطار متكامل، واملقصود حتديدا من خالل ما وأوراسيا ال
اسات مؤسسية راسخة. وهو ما ال تتضارب وال تتناقض مع بعضها، إذ أهنا سي 2002األبعاد اليت تنتهجها تركيا منذ 

خيتلف عما كان عليه الوضع يف فرتة احلرب الباردة، حيث أن أي تنسيق مع املعسكر الشرقي يعد استعداء للمعسكر الغريب 
 والعكس صحيح.

 المبدأ الخامس: الدبلوماسية المتناغمة  
تضافتها عديد املنظمات الدولية واسنشاطا بارزا من خالل عضويتها يف  2003شهدت الدبلوماسية الرتكية منذ سنة 

قمة حلف مشال األطلسي وقمة منظمة التعاون اإلسالمي،  2003، فقد استضافت تركيا منذ لعديد املؤمترات الدولية
حتاد األفريقي، وذلك بعد انفتاحها على إىل أن أصبحت عضوا مراقبا يف اال 2007ومنتديات دولية كثرية، ووصلت سنة 

 هي سنة أفريقيا.  2005وإعالن احلكومة الرتكية بأن سنة  القارة األفريقية
بفرتة التغيري اإلجيايب اليت من خالهلا تركيا من  2002وقد أطلق أمحد داود أوغلو على الفرتة اليت امتدت من سنة 

 صفة دولة مركز إىل صفة القوة العاملية.
 المبدأ السادس: أسلوب دبلوماسي جديد

ول تركيا من دولة جسر إىل دولة فاعلة، حيث أدى مفهوم دولة اجلسر إىل أن تظهر تركيا يتمثل هذا األسلوب يف حت
للشرقي بأهنا غربية وتظهر للغريب بأهنا شرقية، لذلك دعا أوغلو إىل رسم خريطة جديدة لرتكيا جتعل منها دولة ذات دور 
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ابر الشرق ومنتدياته باسم هويتها الشرقية، وأن رئيسي ومركزي وذلك من خالل عملها على إنتاج أفكار واقرتاح حلول يف من
ينسحب على السياسيني األوروبية، وتطبيق تلك اخلطة ال  تقدم يف ذات الوقت رؤيتها ملستقبل أوروبا يف احملافل

وبا بشكل والدبلوماسيني فقط، بل يتعداهم للمثقفني األتراك أيضا والذين عليهم مجيعا نقل موروثاهتم التارخيية واحلضارية ألور 
 .  (3)ائجيعل األوروبيني يعتربون أن انضمام تركيا هلم يعد مكسبا ال عب

كبري مستشاري الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان والناطق الرمسي   -ويف  ذات السياق حتدث الدكتور إبراهيم كالن 
أحدها تعرض له  2002ة منذ سنة مبادئ رئيسية ارتكزت عليها سياسة تركيا اخلارجي ةثالثعن  -باسم الرئاسة الرتكية 

فيتطرق أوهلما إىل العدالة السياسية واالقتصادية واليت  ناملبدآن اآلخران بني احلرية واألمن، أما الربوفيسور أوغلو وهو التواز 
ول أكد من خالهلا القادة األتراك على وجوب إقامة النظام العاملي على مبادئ العدالة واملساواة كشرط مسبق إلجياد حل

مستدامة طويلة األجل للصراعات املوجودة يف العامل، ويذكر الدكتور كالن بأن تركيا أسست عالقاهتا مع العامل اخلارجي على 
هذا النمط مع كل من البلقان ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا وباقي دول العامل ، كما أكدت على ذات املبدأ يف سياق 

وذلك عند تعرضها للقضية الفلسطينية، إذ أكدت على إهناء االحتالل  تحدة،حديثها عن إصالح منظومة األمم امل
الفلسطيين، ومحلت اجملتمع الدويل مسؤولية حتقيق العدالة السياسية للشعب الفلسطيين، كما طرحت تركيا مسألة مهمة يف 

إذ  2011العاصمة الرتكية اسطنبول سنة  واليت استضافتهاة للبلدان األقل منوا يف العامل القمة الرابعة ملنظمة األمم املتحد
حتدثت عن رفع الظلم االقتصادي عن الدول الضعيفة ودعت الدول الغنية يف العامل لتقدمي املساعدة إىل الدول الفقرية يف 

 أفريقيا وآسيا باخلصوص.   
قق من خالل التجارة واالستثمار، اليت تتح التنمية االقتصادية والتجارية فتطرق فيه إبراهيم كالن إىل أما املبدأ الثالث

يف العامل واملرتبة السادسة ضمن أكرب  تقتصادياالسابعة عشر عامليا ضمن أكرب اال حيث استطاعت تركيا الوصول إىل املرتبة
يا إذا ما قورنت مع أوروبا، وقد سعت القيادة الرتكية إىل تنويع عالقاهتا االقتصادية مع القوى الصاعدة يف آس تقتصاديااال

 سرتاتيجيتها للتواصل مع قوى ودول غري غربية.التينية يف اوأمريكا ال
ومتكنت تركيا يف هذا اإلطار من إقامة مشاريع  اقتصادية تعاونية هبدف حتقيق التكامل االقتصادي مع الدول اجملاورة 

افا للوصول إىل ما يسميه الدكتور  عن طريق إقامة مناطق للتجارة احلرة وتسهيل متطلبات احلصول على التأشرية معها، استهد
التمكني املتبادل"، أي خلق وضع اقتصادي مريح جلميع األطراف املعنية بالتبادل االقتصادي والتجاري، وقد ":      كالن ب

ا األسود والبحر األبيض املتوسط وآسي التجاريني يف الشرق األوسط والبحرأمثرت تلك السياسة نتائج مرحبة لرتكيا وشركائها 
 .  (4)الوسطى

 ثانيا- مكانة القارة األفريقية في السياسة الخارجية الجديدة لتركيا:
 أفريقيا في عهد تركيا الحديثة:  .أ 

ن هتميش القارة األفريقية يف عالقات تركيا احلديثة استمر ألكثر من سبعني سنة خصوصا يف الدول إميكن القول 
مع اعتماد احلكومة الرتكية آنذاك خلطة  1998عاد من جديد ولو نظريا سنة  وراء الصحراء، غري أن  االهتمام مافي الواقعة

االنفتاح على أفريقيا" واليت أعدهتا وزارة اخلارجية وشارك يف التحضري هلا عدد من الفاعلني احملليني املتمثلني ":          عمل مسيت ب 
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كات واملؤسسات اخلاصة، إضافة إىل األفارقة الذين حضروا يف رجال أعمال وجمتمع مدين وممثلي الوزارات وممثلي عديد الشر 
 عديد االجتماعات ملناقشة تطوير العالقات الرتكية األفريقية.

أمهها رفض  1997ا الدولية سنة وقد جاءت اخلطة املذكورة نتاجا ألسباب ومشاكل عديدة شهدهتا تركيا يف عالقاهت
سباب تتعلق بالصراع الرتكي مع اليونان وقربص، وهو األمر الذي دفع األتراك حتاد األورويب ترشيح تركيا لالنضمام له ألاال

يتجهون إىل بدء انتهاج سياسة خارجية أوسع وأكثر انفتاحا على العامل  جعلهملتجميد احلوار السياسي مع األوروبيني و 
 .(5)اخلارجي غري الغريب

على أربعة عوامل رئيسية متثل أوهلا يف  1998ملعلنة سنة وقد ارتكزت خطة االنفتاح الرتكية على القارة األفريقية ا
العامل الدبلوماسي، والذي هدفت من خالله تركيا إىل زيادة عدد التمثيليات الدبلوماسية يف أفريقيا، ورفع مستوى التمثيل 

زيارات الرمسية، وهو ما إىل أرقى درجاته وهي درجة السفارة، أما العامل الثاين فتمثل يف الشق السياسي من خالل تبادل ال
يرتبط بشكل وثيق مع العامل الدبلوماسي، أما العامل الثالث فيتعلق باجلانب االقتصادي والتنموي، إذ هدفت تركيا إىل 
تشجيع التبادل التجاري وتنشيط العالقات االقتصادية بني الطرفني وزيادة الدعم اإلنساين والتنموي للقارة األفريقية اليت تعاين 

ل تنموية كبرية، أما العامل الرابع فهو العامل الثقايف حيث سعت القيادة الرتكية إىل تعميق أواصر التعاون الثقايف مشاك
وتطويره، خصوصا أن األفارقة يتشاركون مع األتراك يف بعد ثقايف يشملهما وهي الثقافة اإلسالمية واإلرث اإلسالمي الذي 

 .(6)يف حتسني واقع العالقات مع األفارقةيشكل عامال مشجعا ميكن االستناد عليه 
وقد تضمنت اخلطة جمموعة إجراءات اشرتطت تطبيقها للرقي بالعالقات مع الدول األفريقية، غري أن واقع التطبيق  

، حيث مل يزر تركيا إال 2003إىل غاية  1998كان يف أدىن مستوياته ويف أضعف صوره طيلة الفرتة املمتدة من سنة 
، يف حني أنه مل يزر أي مسؤول تركي رفيع املستوى أفريقيا طيلة الفرتة املذكورة 2000دي وكان ذلك سنة الرئيس التشا

، كما بقيت العالقات االقتصادية 1999باستثناء إقامة برملانيني أتراك للجان صداقة مع برملانيني سودانيني وكان ذلك سنة 
 والتجارية عند أدىن مستوياهتا.
باملشاكل  1998سن العالقات الرتكية األفريقية بالرغم من إعالن خطة االنفتاح سنة وميكن تفسري عدم حت

احلكومي، إضافة إىل  تالفئاإلواالضطرابات السياسية الداخلية يف تركيا بسبب تواجد ثالثة أحزاب من أطياف خمتلفة يف 
ة كبرية وما رافقه من أزمة اقتصادية حادة والذي خلف خسائر بشرية ومادي 1999الزلزال الكبري الذي حدث يف تركيا سنة 

 .2001و 2000وقعت بني سنيت 
وميكن اإلشارة إىل أن وزير خارجية حكومة االئتالف إمساعيل جيم، صرح مرات عديدة بتبين رؤية جديدة للسياسة 

 .(7)مهمة لرتكيا اخلارجية الرتكية تقوم على أبعاد متعددة تنظر من خالهلا إىل القارة األفريقية باعتبارها قارة
 للحكم في تركيا: والتنميةوصول حزب العدالة  .ب 

بدأت العالقات الرتكية األفريقية تتجه حنو التغيري، استنادا  2002مع وصول حزب العدالة للسلطة يف تركيا هناية سنة 
اآلسيوية مل تعد مناطق نائية ومصدرا إىل التغيري العام يف نظرة القيادة الرتكية اجلديدة للعامل، واليت ترى أن الدول األفريقية و 

 للمشكالت، بل جيب إقامة عالقات سياسية واقتصادية معها، مث تطوير تلك العالقات إىل شراكات إن تطلب األمر.
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 تقتصادياف إىل إعادة التموضع بني كربى االسرتاتيجية تركية هتدة اجلديدة للقارة األفريقية ضمن اوتدخل هذه النظر 
ن أجل ذلك اختذت تركيا من اإلرث التارخيي والثقايف منطلقا هلا، وأصبحت تشكل مواقف ووجهات نظر يف العامل، وم

إقليمية وعاملية خاصة هبا، حيث حتولت يف عالقاهتا مع الغرب من كوهنا دولة عادية إىل دولة تقرر مصريها بشكل مستقل، 
 .    (8)وقد شكل ذلك قيمة كبرية ومؤشرا واضحا لرؤيتها املستقبلية

وما بعدها استقرارا سياسيا داخليا ودعما خارجيا كبريا نتج عن سياسات  2003وقد شهدت تركيا بدءا من سنة
القطاع اخلاص اليت أولت احلكومة اهتماما خاصا هبا، إضافة إىل تراجع سيطرة احلكومة  تاحلكومة اجلديدة يف جمال استثمارا

واإلنتاج والبيع، مما أنتج ارتفاعا ملحوظا يف حجم  در رؤوس األموالعلى القطاع اخلاص، خصوصا فيما يتعلق مبصا
 .  (9)االستثمار جتاوز األربعة أضعاف خالل سبع سنوات

 اعتربها أمحد داود أوغلو دوال وقد انسحب التطور االقتصادي والسياسي لرتكيا على عالقاهتا مع الدول األفريقية واليت
ن للسياسة اخلارجية الرتكية التأثري يف السياسات اإلقليمية أو العاملية دون أن يكون لديها سرتاتيجية، حيث رأى بأنه ال ميكا

تصور ورؤية واضحة لعالقاهتا مع القارة األفريقية، كما أن املنظور الرتكي اجلديد ألفريقيا ال يعترب األخرية بعيدة عن تركيا، 
ت جوار مباشر مع أفريقيا، واعترب أن أفريقيا متثل ساحة اختبار حقيقي فرتكيا تعد من الناحية اجليو سياسية دولة أوراسية ذا

سرتاتيجي واألسلوب لى التصور اجليو سياسي والعمق االلرؤية السياسة اخلارجية الرتكية اجلديدة اليت ترتكز ع
 . (10)الدبلوماسي
 :2002محاور ومجاالت العالقات التركية األفريقية بعد  -ثالثا

كومة العدالة واليت مل يكتب هلا التطبيق، اعتمدت ح 1998االنفتاح على أفريقيا املعلنة سنة استنادا إىل خطة
لتجارة أعدت مستشارية ا 2003سرتاتيجية هتدف إىل تعزيز العالقات مع القارة األفريقية، فمنذ سنة والتنمية يف تركيا ا

والذي رافقته حركية سياسية  (11)مع الدول األفريقية" سرتاتيجية تطوير العالقات االقتصاديةاخلارجية  برناجما مسي " ا
 ودبلوماسية للمسؤولني األتراك جتاه القارة األفريقية، واليت ميكن توضيحها كالتايل:

 العالقات السياسية والدبلوماسية: .أ 
ب يف السنوات األوىل اهتمت تركيا بإرساء وضعها الداخلي السياسي واالقتصادي، واستطاعت يف وقت وجيز كس

االحرتام الداخلي واإلقليمي والدويل هلا وهو ما أعطى انطباعا جيدا لدى العامل عن قدرة القيادة الرتكية اجلديدة على املسامهة 
يف تطوير عالقات دولية سلمية وإجيابية، وقد رأت القيادة الرتكية ضرورة تطبيق مقوالت منظريها وعلى رأسهم الربوفيسور 

سنة القارة األفريقية أي سنة االنفتاح  2005ياسة اخلارجية متعددة األبعاد، حيث أعلنت سنة داود أوغلو فيما خيص الس
على أفريقيا وأعقبها يف نفس السنة زيارة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان لكل من إثيوبيا وجنوب أفريقيا، وقد  

ا لفتحها اجملال أمام زيارات أخرى حنو القارة، واليت أمثرت يف كانت تلك الزيارة تارخيية بالنسبة لرتكيا والقارة األفريقية، نظر 
من أفريل صفة مراقب يف  منظمة وقت وجيز نتائج مهمة يف العالقات الرتكية األفريقية، حيث نالت تركيا بتاريخ الثاين عشر 

حتاد األفريقي، تيجي"لالنيل صفة "شريك اسرتا 2008حتاد األفريقي، واستطاعت بعد ثالث سنوات وحتديدا يف جانفي اال
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يف مدينة مدريد اإلسبانية واليت شارك فيها رئيس  2007واليت جاءت بعد القمة األفريقية  األوروبية اليت عقدت يف ديسمرب 
 . (12)الوزراء الرتكي آنذاك رجب طيب أردوغان

لقمم يف تاريخ من أهم ا 2008أوت  21و 18اليت استضافتها تركيا بني يومي  2008وتعترب قمة اسطنبول 
العالقات املعاصرة بني تركيا وأفريقيا، حيث متحور عنواهنا حتت شعار" التضامن والشراكة من أجل مستقبل مشرتك"، وقد 

، وهو ما 2010-2009لنيل مقعد غري دائم يف جملس األمن لسنيت  2007توافقت القمة مع احلملة اليت بدأهتا تركيا سنة 
عوة تركيا الزعماء األفارقة حلضور القمة، وقد شهدت القمة حضورا أفريقيا مكثفا مبسؤولني مثلوا اعترب سببا رئيسيا آنذاك لد

دولة أفريقية منهم رؤساء كل من السودان وجيبويت وبوركينافاسو وجزر القمر وغينيا االستوائية، إضافة إىل ممثلني عن  53حنو 
مني العام للجامعة العربية ومستشار األمني العام لألمم املتحدة للشؤون حتاد األفريقي واألعشرين منظمة دولية بينهم رئيس اال

 األفريقية.
وقد هدفت القمة إىل وضع برنامج عمل لتطوير العالقات الرتكية األفريقية يف  خمتلف اجملاالت، حيث أعلنت تركيا 

ي إىل أرقى درجاته، كما أعلنت تركيا عن سعيها لفتح سفارات هلا يف القارة األفريقية، وتطوير مستوى التمثيل الدبلوماس
رغبتها يف زيادة حجم التبادل التجاري مع األفارقة وتوسيع نطاق الرحالت اجلوية املتبادلة، كما عربت عن استعدادها 

 .(13)للتعاون العلمي والثقايف من خالل تقدميها منحا دراسية للطلبة األفارقة
تعاون االقتصادي والثقايف والتجاري بني تركيا واألفارقة، والذي مثل وقد نتج عن القمة صدور إعالن اسطنبول لل

 األساس لبناء عالقات متطورة بني الطرفني.
االنضمام إىل البنك األفريقي للتنمية الذي يعد أكرب مؤسسة مالية يف القارة األفريقية،  2008واستطاعت تركيا سنة 

 ين للبنك والذي يسمح هلا باملسامهة يف رأس مال البنك.لتصبح تركيا العضو غري اإلقليمي اخلامس والعشر 
وقد ساعد هذا االرتباط املؤسسي الرتكي األفريقي يف توثيق الصالت وتعميقها، ويظهر ذلك واضحا من خالل مؤشر 

ئيس عبد اهلل غول تزايد عدد الزيارات املتبادلة بني املسؤولني األتراك ونظرائهم األفارقة، فعلى اجلانب الرتكي مثلت زيارة الر 
إىل كل من كينيا وتنزانيا حدثا بارزا، حيث كان أول رئيس تركي تتجه طائرته حنو بالد جنوب القارة األفريقية  2009سنة 

 . (14)بعد عقود من الزمن، وقد مثلت تلك الزيارة داللة واضحة على الرغبة الرتكية يف التواجد بالقارة األفريقية
مطلع  يفيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء، و مؤمترا وزاريا بني ترك 75مت عقد حنو  2011و 2008ويف الفرتة ما بني 

 مؤمترا. 84وصل عددها إىل حوايل  2013سنة 
ومل تشمل الزيارات املتبادلة املستوى الرئاسي والوزاري فقط، بل تعدته إىل جلان الصداقة الربملانية، ففضال عن الصداقة 

، أنشأ الربملان الرتكي صداقة مع برملانات أفريقية أخرى كالربملان املايل سنة 1999دانية اليت أسست سنة الربملانية الرتكية السو 
 .  (15)2013سنة  غايلوالسن 2010والتنزاين سنة  2009 والغيين سنة 2006

وغان إىل  زيارة رئيس الوزراء الرتكي آنذاك رجب طيب أرد 2011وعلى مستوى الزيارات رفيعة املستوى سجلت سنة 
 . غالالسنكال من النيجر و   2013طلع سنة كل من السودان والصومال وإثيوبيا وجنوب أفريقيا والغابون، كما زار م
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وقد سجلت تركيا أيضا زيارات رمسية عديدة لرؤساء كل من نيجرييا وتشاد وجيبويت والصومال وموريتانيا وتنزانيا 
 وأوغندا وزامبيا. 

اسة اجلمهورية يف تركيا قام بزيارات رمسية عديدة إىل أفريقيا منها إثيوبيا والصومال وجيبويت ومع وصول أردوغان إىل رئ
 . (16)2015يف جانفي 

وبنظرة حسابية بسيطة ومقارنة للحركية السياسية بني األتراك واألفارقة جنوب الصحراء منذ نشأة تركيا احلديثة سنة 
 يلي: تسجل الدراسة ما 1923

 : مت تسجيل أربع زيارات ملسؤولني أتراك للقارة.1998-1923يف الفرتة من 
 : مل تسجل أية زيارة.2003-1998يف الفرتة من 

سجلت مثانية عشر زيارة للقارة األفريقية منها  مثان زيارات من درجة رئيس مجهورية وسبع  :2014- 2003من 
ذا فضال عن زيارات الوزراء القطاعيني، حيث زيارات من درجة رئيس وزراء وثالث زيارات من درجة وزير خارجية، وه

( زيارة ملسؤولني أتراك للقارة ضمت رئيس اجلمهورية 37)حنو سبع وثالثي  ن 2011و 2009يت سجلت الفرتة بني سن
( زيارة لقادة 76) ، فيما سجلت نفس الفرتة حنو ست وسبعنيممثلني برملانينيووزراء من خمتلف القطاعات و  ورئيس احلكومة

 .(17)قة حنو تركياأفار 
ن واقع العالقات السياسية والدبلوماسية بني األفارقة واألتراك حتسن بشكل ملحوظ خالل ما تقدم ميكن القول إ ومن

سرتاتيجية اليت تعريها تلك القيادة ا يدل داللة واضحة على الرؤية االوهو م 2002منذ وصول حزب العدالة للسلطة سنة 
 مجت إىل واقع عملي ملموس.للقارة األفريقية، واليت تر 

اهتماما بالغا بتطوير متثيلها يف الدول األفريقية وخصوصا  2002لدبلوماسي أولت احلكومة الرتكية منذ ويف الشأن ا
مع الدول الواقعة جنوب الصحراء، نظرا لإلمهال املسبق هلا مقارنة بالدول يف مشال أفريقيا واليت كانت لديها عالقات 

 لك حبكم عديد االعتبارات التارخيية والثقافية املشرتكة.دبلوماسية دائمة مع تركيا احلديثة بالرغم من ضعفها، وذ
، يف مقابل (18)قرارا رمسيا تركيا بإقامة مزيد من السفارات الرتكية يف أفريقيا ما وراء الصحراء 2005وقد سجلت سنة 

سجلت سنة ، حيث 2005يت كان عددها قليال جدا قبل العمل على إقامة سفارات لتلك الدول يف األراضي الرتكية، وال
 وجود سفارة واحدة ألفريقيا جنوب الصحراء يف تركيا، وهي سفارة مجهورية جنوب أفريقيا.   1997

( سفارة هلا 12) مع األفارقة، حيث سجلت اثين عشرةواستطاعت تركيا حتقيق تقدم ملحوظ يف عالقاهتا الدبلوماسية 
وجنوب  نغالالسا بإثيوبيا وكينيا ونيجرييا و وتنزانيا أحلقتهم بعد فتحها سفارتني يف كل من ساحل العاج 2009يف القارة سنة 

أفريقيا والسودان والكونغو الدميقراطية، كما فتحت سفارات هلا يف كل من أنغوال والكامريون وغانا ومدغشقر ومايل وأوغندا 
والصومال وجنوب جمموعة أخرى ضمت كال من غامبيا وموريتانيا وموزمبيق  2011، وأحلقت هبم سنة 2010يف سنة 

سفارات هلا يف بوركينافاسو والغابون وناميبيا والنيجر وأضافت سنة  تتحتاف 2012امبيا وزميبابوي، ويف سنة السودان وز 
كال من تشاد وغينيا وجيبويت وإريرتيا، لتصبح تركيا أول دولة يف العامل متتلك متثيال دبلوماسيا بدرجة سفارة يف كل   2013

 .(19)يدول القرن األفريق
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 عشر ( سفارة بعدما كانت اثين39) ثالثنيإىل تسع و  2015وقد وصل عدد السفارات الرتكية يف أفريقيا سنة 
( سفارة سنة 31) ، وباملقابل سجلت السفارات األفريقية يف تركيا زيادة وصلت إىل واحد وثالثني2009( فقط سنة 12)

هو ما يثبت انفتاحا واضحا للسياسة اخلارجية الرتكية  على ، و 2009بعدما كان عددها ال يتجاوز العشرة سنة  2015
( مركزا يف 48ربعني )وأ يةمثانالقارة اليت طال هتميشها عقودا طويلة، كما أصبحت اخلطوط اجلوية الرتكية تنظم رحالت حنو 

 .(20)( دولة أفريقية28) مثان وعشرين
 العالقات االقتصادية والتجارية:  .ب 

د حتسينها وتطويرها للعالقات الدبلوماسية مع األفارقة إىل فتح جمال أكرب للتعاون معهم، سعت القيادة الرتكية بع
ويعترب اجلانب االقتصادي والتجاري من أهم تلك اجملاالت اليت تسعى كل دولة راشدة لتطويره واالرتقاء به، وقد حققت 

تقدما اقتصاديا جعلت االقتصاد الرتكي حيتل املرتبة  2002القيادة الرتكية من خالهلا سياستها االقتصادية املعتمدة بعد سنة 
 .2011( عامليا مع مطلع سنة 16السادسة عشر )

خطتها للتعاون االقتصادي والتجاري مع أفريقيا  2003وتأسيسا على ذلك وضعت حكومة العدالة والتنمية سنة 
  تجارية مع أفريقيا" واليت متثلت أهدافها فيما يلي: " إسرتاتيجية تعزيز العالقات االقتصادية وال          واليت مسيت ب

 زيادة حصة تركيا يف حجم التجار الكلي مع الدول األفريقية بأكثر من ثالثة باملائة يف ثالث سنوات. 
 فتح الطريق لشركات املقاوالت الرتكية الصغرية واملتوسطة الخرتاق دول املنطقة. -
كية مباشرة يف الدول األفريقية لزيادة القدرة التنافسية لرتكيا يف قطاعات القيام باستثمارات مشرتكة واستثمارات تر  -

 حمددة.
 نقل التكنولوجيا الرتكية لدول املنطقة. -
 رفع حصة شركات البناء الرتكية االستشارية واهلندسية يف األسواق األفريقية. -
ساء مزيد من القيم املضافة يف التخفيف من حدة الفقر يف أفريقيا عن طريق االستثمار االقتصادي هناك وإر  -

 .(21)اقتصاداهتم احمللية
 :كية أدوات رئيسية لذلك متثلت يفولتحقيق األهداف املذكورة وضعت احلكومة الرت  

 بدء حوار منتظم ومفاوضات اقتصادية رفيعة املستوى ألجل إنشاء جلان اقتصادية مشرتكة. -
 للعالقات الثنائية املتبادلة. التسريع يف عقد اتفاقيات أساسية مبثابة إطار قانوين -
 وضع ترتيبات للتجارة التفضيلية واتفاقات جتارة حرة مع الدول األفريقية. -
 تقدمي الدعم  واملساعدات التقنية للدول األفريقية يف عديد اجملاالت االقتصادية والتجارية الدولية. -
 دعم جهود األفارقة  اهلادفة لعضوية منظمة التجارة العاملية. -
 ء مكاتب لالستشارة التجارية يف الدول األفريقية.إنشا -
 دعم ومساعدة وإقراض الشركات الرتكية لتأطري نفسها وإجياد مشاريع هلا يف القارة األفريقية. -
 .(22)تعزيز نشاط البنوك الرتكية يف الدول األفريقية -
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ات الثنائية الرتكية األفريقية خصوصا وعلى مستوى الواقع العملي فإن لغة األرقام تعد األفضل لشرح واقع تطور العالق
، 2003مليار دوالر سنة  5.4، حيث كان حجم التجارة الرتكية مع جممل دول القارة األفريقية يبلغ حنو 2002بعد 

مليار دوالر، أي أنه تضاعف حنو ثالث مرات، وهو رقم مهم ميكن االستناد عليه يف  16ووصل بعد مخس سنوات إىل حنو 
ال تعد رقما كبريا إذا ما قورنت حبجم التجارة الكلي لرتكيا مع العامل والذي بلغ  امليار  16بالرغم من أن  تفسري التحسن،

 . (23)مليار دوالر 300 حنو 2008سنة 
غري أن ما ميكن مالحظته أيضا أن العالقات االقتصادية والتجارية بني تركيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء كانت 

، ففي سنة ى دول الشمال األفريقي بشكل كبريقادة حزب العدالة للحكم، إذ كانت مركزة علضعيفة جدا قبل وصول 
مليون دوالر مع الدول األفريقية  638مليار دوالر مقابل  2.7بلغ حجم التجارة الرتكي مع دول مشال أفريقيا حنو  1997

ألفارقة يف اجلنوب، لكن الواقع بدأ يتغري بعد جنوب الصحراء، وهو ما يدل على ضعف اهتمام املسؤولني األتراك آنذاك با
مليار دوالر  11إىل حوايل  2002مليار دوالر سنة  3.3تغريا كليا، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري من حنو  2002

 .2014مليار دوالر سنة  20، مث تطورت لتصل إىل حنو 2008سنة 
تطورا  2011ع األفارقة جنوب الصحراء، إذ سجلت سنة وقد جاء التغري واضحا على مستوى العالقات الرتكية م

، 2003مليار دوالر سنة  1.3مليار دوالر بعدما كان يف حدود  07واضحا يف حجم التجارة البينية حيث وصل إىل حنو 
سرتاتيجية بتنفيذ احلكومة خلطة التطوير اال أي أنه تضاعف بنحو مخس مرات خالل مثان سنوات، وهو ما ميكن تفسريه

     ، واليت حثت الطرف الرتكي على توقيع اتفاقيات تقنية جتارية واقتصادية مع األفارقة مسيت اختصارا2003املعلنة سنة 
وهو ما مت تنفيذه مع كل من مايل والكونغو TRADE,ECONOMIC,TECHNICAL" أي  TET "      ب

 2007ومدغشقر وكينيا سنة  2006ي سنة وكل من بوركينافاسو وماالو  2005مث أوغندا والسودان سنة  2000سنة 
، وترافقا مع بدء توقيع تلك االتفاقيات وحىت 2010ومع الكامريون سنة  2008ومع كل من ساحل العاج وأنغوال سنة 

( وزيرا من أفريقيا جنوب الصحراء للتباحث يف إمكانيات التعاون فيما يتعلق 81زار تركيا حنو واحد ومثانني ) 2014سنة 
عينت تركيا  2007نذ سنة م، وقد مشلت حقائب أولئك الوزراء جماالت االقتصاد والتجارة والتعاون الدويل واملالية، ومبوزاراهت
حتاد الرتكي للغرف والسلع املتبادلة واملعروف يقيا جنوب الصحراء، كما اجتمع االجتارية تابعة هلا يف دول أفر  اتملحقسبع 

من أجل   UACCIAP"األفريقية للتجارة والصناعة والفالحة واحلرف املسمى ""مع احتاد الغرفة  "TOBBاختصارا ب  
 .  (24)توسيع التعاون إلنشاء غرفة أفريقية تركية مشرتكة

وبفضل التشجيع احلكومي، متكنت الشركات الرتكية من احلصول على فرص استثمارية يف أفريقيا، حيث سجلت سنة 
مليار دوالر،  105ن ثالثة آالف مشروع يف سبعني دولة حول العامل بقيمة بلغت تنفيذ املتعاقدين األتراك ألكثر م 2007

 .(25)باملائة من تلك املشروعات، واليت سجلت ازديادا بعد ذلك 22وقد كان للقارة األفريقية نسبة 
ة كما عمدت تركيا إىل تطوير استثماراهتا يف أفريقيا من خالل قطاع النفط، حيث وقعت اتفاقيات عديدة سن

للتعاون الطاقوي مع عدة دول أفريقية جنوبية منها الكامريون وكينيا والنيجر والسودان وأنغوال، وغانا اليت وقعت عن  2014
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ن  يف املائة م 20لبناء حمطيت تقوية متحركة من أجل توفري حنو  2014طريق شركتها الوطنية للكهرباء اتفاقية مع تركيا سنة 
 .(26)، وقد حددت عشر سنوات لتنفيذ وتسليم املشروعيةاحتياجات الغانيني الكهربائ

مليار دوالر أي  39حنو  2013و 1972وقد بلغت قيمة املشاريع اليت نفذها املقاولون األتراك يف أفريقيا بني سنيت 
 .(27)يف املائة من جممل األعمال املقاوالتية الرتكية اخلارجية19ما نسبته 

اليت الرتكي يف مشال أفريقيا من خالل شركات التشييد والبناء واليت استثمرت يف وميكن اإلشارة إىل التواجد املقاو 
وجود حوايل نصف آالت البناء الرتكية  2011مشاريع كربى يف كل من ليبيا واجلزائر واململكة املغربية، حيث سجلت سنة 

 .(28)ات االقتصادية بني تركيا ودول املنطقة، وهو ما يدل على عمق وقوة العالقيف اخلارج يف منطقة مشال أفريقيااليت تعمل 
وقد أخذت احلكومة الرتكية خطوات متقدمة حنو املشاركة يف املنظمات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا، حيث 

،كما 2005سنة  ECOWASأضحت السفارة الرتكية يف نيجرييا مقرضة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
عن   EACسرتاتيجية مع جمموعة شرق أفريقيا ، ولديها عالقات ا(29)فريقي للتنميةبنك األإىل ال 2008انضمت سنة 

إىل  2019، حيث تسعى تركيا للوصول معها آفاق 2010طريق السفارة الرتكية يف العاصمة التنزانية "دار السالم" منذ 
اكا" ممثال عن تركيا يف السوق املشرتكة لشرق ، كما اعتمدت السفارة الرتكية يف العاصمة الزامبية "لوز (30)منطقة تبادل حر

، كما اعتمدت السفارة الرتكية يف العاصمة اإلثيوبية 2012سنة   COMESAوجنوب أفريقيا واملعروفة اختصارا ب  
، واعتمدت السفارة 2012وذلك سنة  IGAD"أديس أبابا" ممثلة عن تركيا يف اهليئة احلكومية للتنمية املعروفة اختصارا ب  

         قتصادية لدول وسط أفريقيا واملعروفة اختصارا بل" ممثلة عن تركيا يف اجلماعة االلرتكية يف العاصمة الغابونية "ليربفيا
ECCAS  (31)2013وذلك سنة . 

ع وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بني األتراك واألفارقة، جند أن غالبية الصادرات الرتكية حنو دول أفريقيا  تتمثل يف سل
إنتاجية كاحلديد والفوالذ، وأطعمة ومنتجات استهالكية وأنسجة وإمسنت، إضافة للبالستيك وجمموعة أخرى من املنتجات 
املصنعة، يف حني تستورد تركيا من األفارقة منتجات أولية كالقطن واملعادن واألحجار الكرمية والفحم واجللود والنفط 

 .(32)وأخشاب البناء وبعض األطعمة
يزان التجاري األفريقي الرتكي فيختلف بني مشال القارة وجنوهبا، حيث تصدر تركيا لدول مشال أفريقيا ثالثة أما امل

أضعاف ما تستورده منها، يف حني يعد امليزان التجاري أكثر مساواة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء مع تفوق مسجل 
وغانا وساحل العاج والسودان من أهم الشركاء التجاريني لرتكيا يف لصاحل تركيا، وتعد دول جنوب أفريقيا ونيجرييا وإثيوبيا 

 . (33)جنوب القارة
 العالقات األمنية:  .ج 

يبدو أن تطور العالقات الرتكية األفريقية على الصعيدين السياسي واالقتصادي أدى إىل توسيع  آفاق التعاون لتشمل 
كيا يف أمن القارة األفريقية على عديد املرتكزات أوهلا املشاركة يف جماالت أخرى أمهها اجملال األمين، حيث تتأسس مشاركة تر 

أخذت تركيا  2015اجلهود الدولية لتحقيق السالم واالستقرار يف القارة واليت ترعاها منظمة األمم املتحدة، فمنذ أوت 
عسكريا  2200بتدريب  2014 حصة يف سبع من جممل تسع مهام أممية متواجدة يف القارة األفريقية، كما قامت هناية سنة
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   ميثلون أكثر من عشرين دولة أفريقية وذلك برتكيا، وقد نفذ عرب مشروع مشرتك بني وكالة التعاون والتنسيق الرتكية املعروفة 
 .2016و 2015يف الفرتة بني  واألكادميية الوطنية للشرطة الرتكية يف أنقرة TIKA       ب 

سامهة تركيا يف تأمني خطوط التجارة الدولية من خالل جهودها يف منطقة القرن أما املرتكز الثاين فيتمثل يف م
يف مكافحة القرصنة يف خليج عدن، وقدمت دعما عسكريا ألجل  2009األفريقي، حيث لعبت تركيا دورا فاعال منذ سنة 

 حتاد األورويب.عاون مع منظمة األمم املتحدة واالهذا اهلدف بالت
الثالث يف املسألة الصومالية حتديدا، واليت ميكن من خالهلا قراءة توجه تركيا األمين حنو القارة  يف حني يتمثل املرتكز

األفريقية، حيث تساهم تركيا يف عملية بناء الدولة يف الصومال يف عديد اجملاالت منها تدريب األجهزة األمنية، وختصيصها 
وقد بنت تركيا مدرسة لتكوين الضباط بالعاصمة الصومالية مقديشو،  ميزانية إلعادة هيكلة قوات اجليش والشرطة الصومالية،

، كما أشرفت القوات املسلحة الرتكية 2015-2013ضابط شرطة صومايل تدريبا يف تركيا بني سنيت 500وتلقى أكثر من 
 .(34)بعد طلب رمسي من احلكومة الصومالية 2016على تدريب اجليش الصومايل سنة 

سكري واألمين مع الصومال مستويات عليا وصلت إىل إنشاء قاعدة عسكرية تركية يف الصومال وقد بلغ التعاون الع
، يتم من خالهلا تدريب اجليش الوطين الصومايل وذلك مبساعدة قوات اإلحتاد األفريقي والقوات اخلاصة 2016سنة 

جم املقار احلكومية وتبث عدم االستقرار يف األمريكية املعروفة بالكومندوس، هبدف مواجهة حركة الشباب املتمردة اليت هتا
 .(35)البالد

اقرتابات، أوهلا اجلانب اإلنساين الذي  ةثالث وميكن فهم الدور الرتكي األمين يف الصومال وأفريقيا بشكل عام من
اك مساعدات كبرية ، إذ قدم األتر 2011اعتمدته تركيا يف خطاباهتا منذ الزيارة التارخيية األوىل ألوردوغان إىل الصومال سنة 

ومتكررة للصومال وجتاوزهتا إىل مساعدات تنموية مشلت عديد الدول األفريقية وميكن اإلشارة يف هذا اجملال إىل ما تقدمه 
التابعة لرئاسة الوزراء واليت تقوم مبشاريع كبرية جدا يف أفريقيا صحية وزراعية وبنيوية وتعليمية. أما االقرتاب  TIKAوكالة 

و عامل تنفيذ السياسات التنموية يف الصومال وأفريقيا عموما، والذي مل يعتمد على الدعم احلكومي الرمسي فقط الثاين فه
بل تعدته إىل مؤسسات اجملتمع املدين املعنية بالشؤون اإلنسانية والتنموية، وعلى رأسها جند هيئة اإلغاثة اإلنسانية الرتكية 

IHH أن اإلنساين واإلغاثي.واليت أصبحت معروفة عامليا يف الش 
أما االقرتاب الثالث فيتمثل يف اعتماد تركيا على النهج اإلقليمي يف اهتمامها بقضايا أفريقيا، فاملسألة الصومالية 

 . (36)تتجاوز الدولة القومية لتشمل األبعاد اإلقليمية والعاملية، واليت تتطلب حلوال قائمة على التنسيق والتوازن اإلقليمي
 :تقبل  العالقات الثنائيةمس -رابعا

 نإية السلطة يف تركيا، ميكن القول من خالل ما مت حتقيقه خالل مسرية أربعة عشر عاما منذ تويل حزب العدالة والتنم
سرتاتيجية الرتكية الشاملة جتاه القارة واليت تستخدم خمتلف تجه حنو مزيد من التحسن، نظرا لالالعالقات الرتكية األفريقية ت

التعاون من أجل تطوير العالقات الثنائية، كما أن النظر إىل املشكالت الرئيسية لألفارقة وحماولة معاجلتها، ميكن أن  جماالت
يكون ضامنا لقبول السياسة الرتكية يف القارة األفريقية سواء من جهة األنظمة أو من جهة الشعوب، فاعتماد تركيا سياسة 

، وختصيص برامج حكومية دقيقة لتقدمي املساعدات اإلنسانية واإلغاثية، وبناء املشاريع الدفع جتاه حلحلة املشاكل األفريقية
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ذات النفع العام كمجاالت الصحة والزراعة ومشاريع البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية، وتوفري املعدات الالزمة للتنمية 
، إضافة إىل دور مؤسسات اجملتمع املدين  TIKAالرتكية يف شىت اجملاالت، على غرار ما تنفذه وكالة التعاون والتنسيق 

كل هذه اآلليات حتقق القبول العام للتواجد الرتكي يف أفريقيا، ما جيعل  ،عمل بالتوازي مع  برنامج احلكومةالرتكية واليت ت
روطيات أو الصيين الرباغمايت، تركيا متثل بديال وخيارا أفضل لألفارقة من اخليار الغريب بشقيه األورويب واألمريكي صاحب املش

خاصة إذا أضيف العامل الثقايف واحلضاري والديين الذي يربط تركيا بكثري من الدول األفريقية، والذي يعد عامال مساعدا 
 واألمين يف املنطقة.  واالقتصادي االستثماريعلى منح أفضلية لألتراك يف مقابل الدول الكربى األخرى الساعية للتواجد 

 :خاتمة
واليت ارتكزت على مفاهيم جديدة  2002ن السياسة اخلارجية اجلديدة اليت اعتمدهتا تركيا بعد سنة إميكن القول 

لصياغة دور تركيا يف العالقات الدولية، أمثرت عديد النجاحات على املستوى الداخلي االقتصادي والسياسي، وأيضا على 
أصبحت تركيا صاحبة رأي ودور فاعل يف حميطها اإلقليمي وأيضا ضمن املستوى اخلارجي بشقيه اإلقليمي والدويل، حيث 

 التفاعالت الدولية القائمة.
كما أن املنظور الرتكي اجلديد واملختلف للقارة األفريقية، ساهم هو اآلخر يف االنفتاح على القارة ذات اإلمكانيات 

من خالل استفادة تركيا من مشاريع اقتصادية واستثمارية واملوارد املهمة، وحقق نقلة نوعية يف عالقات الطرفني ببعضهما، 
 مرحبة، واستفادة األفارقة من السياسة الرتكية يف القارة واليت نفذت مئات املشاريع  البنيوية التنموية واإلنسانية.

ل االستثماري يف القارة، أما التوجه الرتكي األمين يف القارة األفريقية، فكان هادفا باألساس إىل توفري املناخ املالئم للعم
 فبدون توفر األمن ال ميكن حتقيق التطور االقتصادي والتنموي.

وقد نتج عن املنظور الرتكي اجلديد والشامل للقارة األفريقية قبول أفريقي ميكن استثماره يف رفع مستوى العالقات إىل 
 أفضل. أرقى درجاته، ما حيقق للطرفني فضاء تعاونيا أوسع  ومستقبال مشرتكا 
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 املتعلقة باملوارد املائيةالواردة على امللكية العقارية و القيود

                                                              

 

                                ******* 

 :ملخص
فقد تتقيد هذه األخرية محاية  ؛ريةتندرج احلقوق الواردة على املوارد املائية ضمن القيود اليت ترد على امللكية العقا

 أو اخلواص يف االنتفاع باملياه. األفرادللمصلحة العامة للدولة اليت تنفرد مبلكية املوارد املائية كما قد تتقيد محاية حلق 
 ــ حق اجملرى ــ حق املسيل. اإلداريةاملوارد املائية ــ حق امللكية ــ الرخصة ــ االمتياز ــ االرتفاقات ة: الكلمات المفتاحي

 
Abstract: 

The rights related to water resources are one of the limits attributed to 
land property that can be limited in order to protect public interests in the state 
which is the only owner of the water resources. It can also be limited in order 
to protect individuals rights of water utilization. 

Les mots clés: 
Les ressources en eau- La propriété - L’autorisation – La concession -Les 

servitudes administratives - Le droit des riverains - La servitude d’écoulement 
des eaux. 

 مقدمة
منا بنسبية إطالق و ممارسة سلطاهتا ال يكون بإفة اجتماعية، أي أن التمتع هبا و تتميز امللكية العقارية بكوهنا ذات وظي

األمر حبق  تعلقأاليت من بينها احلقوق الواردة على املوارد املائية سواء و تقييد مراعاة لبعض املصاحل اخلاصة أو العامة. و 
 اع هبا.يف االنتفحق ملكيتها أو 

 692املادة  هو ما تؤكدهاعة الوطنية و مجيع موارد املياه تعترب ملكا للجم نإفمن الدستور اجلزائري  17للمادة طبقا و 
عقالنية املوارد و ذلك ضمانا حلماية هذه و  (1)املتعلق باملياه 12ــ  05كذلك املادة األوىل من القانون رقم من القانون املدين و 

 استعماهلا. 
من  675 ما يوجد أسفلها طبقا للمادةما يعلوها و  متتد إىل األرضت القاعدة العامة تقضي بأن ملكية كان  نإف

فاملاء وإن كان تابعا لألرض اليت ينبع منها، فإنه ال ميلك  (2)من ذلك ن الثروة املائية تشكل استثناءإالقانون املدين اجلزائري ف
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ليس متلكا هلا، حيث تبقى ملكيتها استغالهلا و  حقا يف االنتفاع هبا أو الإما يكتسب بشأهنا ال يشكل  إنملكية خاصة بل 
صيانة مصادرها كحامية للثروات الوطنية. مما يربز وجود حقني يردان على الثروة صة للدولة اليت تسهر على حفظها و خال

 االنتفاع هبا املضمون لكل فرد.ائية، ملكيتها اخلالصة للدولة و امل
احلقوق الواردة على عقارات تشمل موارد مائية أو جتاورها مبوجب هذين  أصحابيد سلطات كنتيجة لذلك تتقو 
مدى التقييد المفروض على الملكية العقارية بموجب حقي الملكية واالنتفاع  :حول وهو ما يثري التساؤل احلقني

 بالمياه؟
ة باملوارد املائية، سواء تلك الواردة نتيجة للطبيعة املتعلقالواردة على امللكية العقارية و  ينبغي لتبني ذلك بيان القيودو 

حفظها للموارد املائية )املبحث صيانتها و أو عند  ملياهااستغالل و  نتفاعاالحلقوق  إنشائهاعند  اإلدارةالعامة مللكية املياه لصاحل 
 يف االنتفاع باملياه )املبحث الثاين(. األفراداألول(، أو تلك الواردة نتيجة حلق 

األول بحثالم  
 القيود الواردة على الملكية العقارية بموجب حق ملكية المياه

ملكية عامة فتكون ملكيتها خالصة للدولة اليت  إالإىل كون املوارد املائية من الثروات اليت ال متلك  اإلشارةسبقت لنا 
ي تفرض رقابتها على عملية االنتفاع من لتحقيق هذا الغرض فهفاظ عليها وعقالنية استعماهلا واالنتفاع هبا، و حترص على احل

هي آليات ، و اإلداريةاالرتفاقات واالمتياز و  صيانتها من خالل آليات تتمثل يف الرخصةوحترص على حفظها و املوارد املائية 
 حتد من ممارسة املالك لسلطاته على عقاره كما يأيت بيانه.

 الرخصة واالمتيازاألول:  المطلب
ارد املائية ملكية عامة، فال ميكن القيام بأي استعمال للموارد املائية مبا يف ذلك املياه املوجهة نظرا لكون ملكية املو 

لالستعمال الفالحي واملياه غري العادية من طرف أشخاص طبيعيني ومعنويني خاضعني للقانون العام أو القانون اخلاص، عن 
ئيات، إال مبوجب رخصة أو امتياز يسلم من قبل اإلدارة طريق منشآت وهياكل استخراج املاء أو من أجل تربية املا

خيول كل عقد منهما لصاحبه التصرف لفرتة معينة، يف منسوب أو حجم املاء احملدد على أساس املوارد . و (3)املختصة
 قانون املالية.حيددها  أتاوىاإلمجالية املتوفرة حسب معدل سنوي واالحتياجات اليت تتوافق مع االستعمال املعترب مقابل دفع 

 رخصة استعمال الموارد المائية: األولالفرع 
عقد من عقود القانون  بأهنامن قانون املياه  74تعرض املشرع لتعريف رخصة استعمال املوارد املائية من خالل املادة 

كيفيات و لشروط العام، يسلم لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون اخلاص يقدم طلبا بذلك طبقا 
انه خص كال منهما حباالت  إال. املكليهاالمتياز مبنحه ذات التعريف مل يفرق بني الرخصة و املشرع  أنيالحظ . و معينة

 عمليات خاصة.و 
  :القانون ختضع لنظام رخصة استعمال املوارد املائية، العمليات اليت تتضمن ما يأيت من ذات 75فطبقا لنص املادة 

 حفر الستخراج املياه اجلوفية.إجناز آبار أو  -
 غري املوجهة لالستغالل التجاري. بعااملنإجناز منشآت تنقيب عن  -
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 بناء منشآت وهياكل التحويل أو الضخ أو احلجز، باستثناء السدود الستخراج املياه السطحية. -
 .إقامة كل املنشآت أو اهلياكل األخرى الستخراج املياه اجلوفية أو السطحية -
من مائة  ( وبغرامة2( أشهر إىل سنتني )6باحلبس من ستة ) 174خمالفة هذه األحكام حسب املادة يعاقب على و 

 ميكن مصادرة التجهيزات واملعدات اليتدج(، و  500.000سمائة ألف دينار )مخ إىل دج( 100.000ألف دينار )
 .تضاعف العقوبة يف حالة العوداستعملت يف ارتكاب املخالفة. و 

يف فرض اللجوء إىل  الوارد على سلطات أصحاب احلقوق على العقارات يتمثلو  لتقييد املقصودنالحظ هنا أن او 
ن تواجدت بعقاره بإحدى العمليات الواردة أعاله إال إو يستعمل املياه  أناستصدار رخصة الستعمال املياه. فليس للمالك 

 باستصدار رخصة هلذا الغرض حتت طائلة التعرض لعقوبات جزائية.
املتمثل يف نتفاع باملياه يف حاالت معينة و ة إىل الرخصة فقد أورد املشرع يف قانون املياه قيدا ثانيا على االإضافو 
 االمتياز.

 امتياز استعمال الموارد المائية :الفرع الثاني
ى االنتفاع يف القانون املتعلق باملياه لبيان مدى كونه قيدا عل أحكامهينبغي أوال تعريف عقد االمتياز مث استعراض 

 باملياه:
 :اإلداريتعريف عقد االمتياز  -أوال

من العقود غري املسماة اليت مل يقم املشرع بتنظيمها باعتباره حتمي الصلة باملرافق العمومية  اإلدارييعترب عقد االمتياز 
عجزت على  إذا إالواص مهمتها اليت ال تعهد جبزء منها للخالعامة اليت هي حكر على الدولة و املخصصة لتحقيق املنافع 

 احلاجات العامة. إشباع
منهم الدكتور سليمان حممد قد اهتم فقهاء القانون بتعريفه و نظرا لألمهية اليت يتميز هبا هذا النوع من العقود فو 

صة املخت اإلدارةيكون هذا العقد بني جهة مرفق ذي صفة اقتصادية، و  إدارةه الطماوي الذي عرفه على أنه: )عقد الغرض من
لكن هذا التعريف حصر حمل عقد  .(4)بني فرد أو شركة يعهد إليها باستغالل املرفق فرتة معينة من الزمن(و بتنظيم هذا املرفق 

 .(5)نه حصر منحه لألشخاص اخلاصة فقط دون العامةأكما   اإلداريةيف املرافق العامة االقتصادية دون  اإلدارياالمتياز 
شخصا طبيعيا أو معنويا عاما  اإلدارةنه عقد أو اتفاق تكلف مبوجبه أذا العقد على ر ناصر لباد فعرف هأما الدكتو 

املرفق يقوم صاحب االمتياز بإدارة هذا . و استغالل مرفق عمومي ملدة حمددةصا يسمى صاحب االمتياز، بتسيري و أو خا
د يف العقد يدفعه املنتفعون خبدمات متحمال املسؤولية النامجة عن ذلك مقابل مبلغ مايل حمدو  وأموالهمستخدما عماله 

قد تعرض و . (7)اإلدارييالحظ كون هذا التعريف قد تعرض جلميع العناصر اليت يتعني توفرها يف عقد االمتياز و  .(6)املرفق
 املتعلق باالنتفاع باملياه. اإلداريالقانون املتعلق باملياه لعقد االمتياز 

  :المتعلق بالمياه 12ــ  05رقم  في القانون اإلداريعقد االمتياز  -ثانيا
نه يعترب عقدا من أنون املياه سالف الذكر بنصه على من قا 76يف املادة  اإلداريتعرض املشرع لتعريف عقد االمتياز 

هو و عقود القانون العام يسلم لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون اخلاص يقدم طلبا بذلك. 
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 ذي أورده املشرع للرخصة حيث حصر الفرق بينهما يف احلاالت اليت تستدعي منحهما. فحصر العملياتذات التعريف ال
 :(8)اليت ختضع لنظام امتياز استعمال املوارد املائية فيما يأيت

إجناز احلفر من أجل استخراج املاء يف األنظمة املائية اجلوفية املتحجرة أو بطيئة التجدد من أجل استعماالت  -
 ية أو صناعية.فالح

إقامة هياكل استخراج املياه اجلوفية أو السطحية عن طريق الربط بأنظمة توصيل املياه، لضمان التموين املستقل  -
 للمناطق أو الوحدات الصناعية.

إقامة هياكل حتلية مياه البحر أو نزع األمالح واملعادن من املياه املاحلة، من أجل املنفعة العمومية أو تلبية  -
 يات اخلاصة.احلاج

إجناز املنشآت املوجهة الستعمال املياه القذرة املصفاة من أجل االستعماالت الفالحية الفردية أو اجلماعية أو  -
 االستعماالت الصناعية.

هتيئة التنقيب عن املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع أو املياه املسماة "مياه املائدة" اجلوفية األصل اليت كانت  -
 إجراء اعرتاف بالنوعية من أجل االستغالل التجاري قصد االستهالك.موضوع 

هتيئة التنقيب أو احلفر عن مياه احلمامات اليت كانت موضوع إجراء اعرتاف خبصوصياهتا العالجية الستغالهلا  -
 ألغراض عالجية استشفائية.

والبحريات لتطوير تربية املائيات إقامة هياكل وتنفيذ العمليات اخلاصة على مستوى احلواجز املائية السطحية  -
 والصيد القاري فيها أو النشاطات الرياضية والرتفيه املالحي.

 إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط املياه ومنشآت التحويل لتزويد املصانع اهليدروكهربائية.  -
سنوات وبغرامة من  (05( إىل مخس )01باحلبس من سنة ) 175يعاقب على خمالفة هذه األحكام وفقا للمادة و 

دج(، وميكن مصادرة التجهيزات واملعدات اليت  500.000دج( إىل مخسمائة ألف دينار ) 100.000مائة ألف دينار )
 .استعملت يف ارتكاب هذه املخالفة. وتضاعف العقوبة يف حالة العود

متياز وصاحب االمتياز لدفرت شروط يتوقف منح امتياز استعمال املوارد املائية على توقيع السلطة املاحنة لالو  ،هذا
 .خاص

 أنالوارد على سلطات أصحاب احلقوق على العقارات، حيث مكمن التقييد املقصود و  هنا إىل اإلشارةجيدر بنا و 
نه بفرض اللجوء إىل االمتياز أ إالكقاعدة عامة،   أيضاالعلو ميلك السفل و  األرضصاحب  أنشرنا سابقا إىل أكما   األصل

 إطارباللجوء إىل التعاقد مع الدولة يف  إال أعالهيستعمل املياه اليت قد تتواجد بعقاره يف احلاالت الواردة  أن فليس للمالك
 االمتياز حتت طائلة التعرض لعقوبات جزائية.

ية االمتياز، تتقيد امللكية العقار  إطارالتعاقد يف  أو إداريةتقييد االنتفاع باملياه باحلصول على رخصة  إىل إضافةو 
 .اإلداريةاخلاصة مبوجب االرتفاقات 
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 المجاورة للموارد المائية األراضيالمفروضة على  اإلداريةاالرتفاقات المطلب الثاني: 
عمومية اصطناعية تبعا لطريقة تشكل املورد. حيث  وأمالكالعمومية املائية إىل أمالك عمومية طبيعية  األمالكتنقسم 

. بينما يعترب ملكا عموميا اإلنسانه كل مورد مائي تشكل طبيعيا دون أي تدخل من يعترب ملكا عموميا طبيعيا للميا
ويرتتب عن كل نوع منها . (9)أو ينجز حلساهبا اإلقليميةاصطناعيا للمياه كل  منشأ أو هيكل تنجزه الدولة واجلماعات 

قيد استعمال أصحاهبا لعقاراهتم  حتد من حريتهم لصاحل الدولة على العقارات اخلاصة اجملاورة هلذه املوارد، ت إداريةارتفاقات 
عامة ومتكني الدولة من بسط رقابتها وصيانة مواردها املائية وممارسة سلطاهتا كمالك. وهي  أغراضيف استغالهلا لتحقيق 

 .(10)ارتفاقات قانونية ناجتة عن موجبات فرضها قانون املياه سالف الذكر
 خفيف من حدة االلتزام بقاعدة التنفيذ الحرفيللت المعتمدةالمعايير  الفرع األول:
العمومية الطبيعية للمياه وتشمل عموما كل املوارد املتشكلة طبيعيا  األمالكمن قانون املياه مكونات  4حددت املادة 

د املائية غري إىل املوار  إضافةالطمي والرواسب املتشكلة يف جماري املياه. و  ، كاملياه السطحية واجلوفيةاإلنساندون تدخل من 
 .(11)العادية

للدولة على العقارات اجملاورة هلا يصطلح عليها بارتفاقات الضفة  إدارية اتفاقيةوحلماية هذه املوارد يتم توظيف حقوق 
 أنمن قانون املياه على  10ويف هذا السياق نصت املادة  .(12)على ضفاف مسطحات املوارد املائيةأو احلافة احلرة  احلرة

حسب احلالة  أمتار 5إىل  3طول ضفاف املسطحات املائية منطقة تدعى منطقة احلافة احلرة يرتاوح عرضها من تنشأ على 
من ذات القانون ارتفاق احلافة احلرة على طول  11املادة املوالية  أحدثتداخل امللكية العمومية الطبيعية للمياه. وكذلك 

مال منطقة احلافة احلرة فيها ألسباب طبوغرافية أو لتدفق املياه، يرتاوح ضفاف املسطحات املائية اليت ال ميكن حتديد واستع
 اجملاورة وحيتسب ابتداء من حدودها. األمالكحسب احلالة داخل  أمتار 5إىل  3عرضه من 

ارد املكلفة باملو  اإلدارةارتفاق احلافة احلرة إىل توفري منطقة ختصص للسماح باملرور احلر للعمال وعتاد  إحداثويهدف 
للموارد املائية  األمثلاملائية أو املقاولني املكلفني بأعمال الصيانة والتنظيف ومحاية احلواف. وهو ما يضمن االستغالل 

 أصحابومحايتها من طرف الدولة احلائزة جلميع سلطات ملكيتها. وهو ما يضفي تقييدا على تصرفات املالك اجملاورين و 
 احلقوق على العقارات اجملاورة.

تمثل التقييد الوارد هنا على سلطات أصحاب احلقوق على العقارات اجملاورة للموارد املائية منعهم داخل هذه وي
أو يعرقل التدفق احلر للمياه السطحية.   املناطق من إحداث أي بناء أو غرس أو تسييج وكل تصرف يضر بصيانة املوارد املائية

وهو ما ميثل التزامات سلبية حتد  .(13)ا عليها من بناء عند احلاجة إىل ذلكوهدم م األشجارتلجأ إىل قطع  أنكما لإلدارة 
 .(14)يف عقاراهتم أعمال أداءمن حريتهم يف استعمال واستغالل عقاراهتم لكوهنا متنعهم من 

شرع امل أجازويف حالة عدم كفاية االرتفاق احملدث إلقامة ممر لالستغالل يف ظروف ثابتة مبوجب املادة سابقة الذكر 
الالزمة  ولو كان ذلك عن طريق االستيالء أو نزع  األراضيتقوم بكل عمل يهدف إىل اقتناء  أنلإلدارة املكلفة باملوارد املائية 

تبقى ذات طابع استثنائي وال ميكن اللجوء إليها إال بعد  اإلجراءاتإال أن هذه  .(15)جل املنفعة العموميةأامللكية من 
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مساسا بسلطات أصحاب احلقوق على العقارات اجملاورة للموارد املائية  أثرا وأقل   د تكون أخف  استنفاذ كل الطرق اليت ق
 ك.لسابقة لذ اإلداريةواملتمثلة يف االرتفاقات 
  االرتفاقات المتعلقة باألمالك العمومية االصطناعية للمياهالفرع الثاني: 
ة االصطناعية للمياه واليت تشمل عموما كل املوارد العمومي األمالكمن قانون املياه مكونات  16حددت املادة 
أو تنجز حلساهبا قصد البحث  اإلقليميةأي املنشآت واهلياكل اليت تنجزها الدولة واجلماعات  اإلنساناملتشكلة بتدخل من 

نشآت واهلياكل اليت إىل ما سبق كل امل إضافةأو معاينة أو تقييم املوارد املائية، أو حشدها أو توزيعها أو صرفها. كما تشمل 
 تعترب ملكا يرجع للدولة بال مقابل بعد نفاذ عقد االمتياز أو التفويض لإلجناز واالستغالل. 

االمتياز  أصحابواملؤسسات العمومية وكذا  اإلقليميةوضمانا حلسن استغالل هذه املوارد تستفيد الدولة واجلماعات 
االستيالء أو  ارتفاقاتكل و منشآت تابعة لألمالك االصطناعية للمياه من واملفوض هلم اخلدمة العمومية الذين ينجزون هيا 

هذا قد يصل إىل حد نزع تعويض الكامل عن الضرر الناجم، و على املمتلكات اجملاورة مقابل ال اإلقامة الشغل املؤقت أو
 .(16)امللكية للمنفعة العامة

وعتادها واملقاولني املكلفني  اإلدارةرية مرور مستخدمي من ذات القانون ارتفاقا حب 23إىل ذلك أقرت املادة  إضافة
من اجلانبني يف املمتلكات اخلاصة اجملاورة لقنوات التحويل وجر املياه  أمتار 5بالصيانة وكذا تفريغ مواد التنقية على اتساع 

وأصحاب احلقوق على العقارات وجممعات مياه التطهري الفالحي. وهو ما ميثل التزامات سلبية تقيد استعمال املالك اخلواص 
اجملاورة للموارد املائية االصطناعية لعقاراهتم. حيث مينع على املالك داخل هذه املناطق أي بناء أو غرس أو تسييج وكل 

من قانون املياه  26و 23أو ميس بالغرض الذي وضع من أجله االرتفاق طبقا للمادتني  تصرف قد يعرقل املرور أو التفريغ
 سالف الذكر.

 المبحث الثاني
 القيود الواردة على الملكية العقارية بموجب حق االنتفاع بالمياه

 أوملياه االنتفاع با قهم يفحاملسيل لصاحل املالك اجملاورين لضمان قارية اخلاصة مبوجب حقي اجملرى و تتقيد امللكية الع
حق املسيل  بينما يتعلق باملياه املستجلبة بفعل املنتفعيتعلق الفرق بينهما يف كون حق اجملرى  نيكمتصريفها من أراضيهم. و 

 باملياه اجلارية بذاهتا.
 المطلب األول: حق المجرى

ال مناص من أن يتقرر لصاحبها حق قد تكون األرض بعيدة عن منبع املياه، فال متر هبا أو جبوارها مسقاة. حينها 
اجملرى، أي احلق يف أن متر املياه عرب أرض جاره إىل أرضه. ومن هنا كان حق اجملرى هو حق صاحب األرض البعيدة عن 
مورد املياه يف أن متر بأرض جاره املياه الالزمة لري األرض البعيدة عن هذا املورد، إذ خيول هذا احلق للغري حقوقا على أرض 

 .(17)ى امللكية العقارية ملصلحة الغري مملوكة له، فهو قيد مقرر علغري
اليت تنص على أن: "يستفيد كل ىل و من قانون املياه يف فقرهتا األو  94وقد أورد املشرع اجلزائري هذا احلق باملادة 

وارد املائية من حق مرور شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون اخلاص حائز رخصة أو امتياز استعمال امل
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رة حواش اجملاو األطة باستثناء الساحات واحلدائق و الوسي األراضيعرب قنوات باطنية يف  األراضياملياه مبا يف ذلك صرف مياه 
 املرور هبا شريطة تعويض يتم هذا املرور يف ظروف أكثر عقالنية وأقل ضررا الستغالل العقارات اليت مت أنجيب للسكنات، و 

عادل". إذ يتبني من هذا النص أن املشرع اجلزائري قد خول لألفراد جلب املياه مهما كانت طبيعتها لري أراضيهم و  مسبق
امتياز، كما خول هلم استعمال املرافق العامة سواء جللب املياه أو لسيالهنا حىت ولو كانت تنبع من  إذا كانت هلم رخصة أو

 .(18)ت حلصر تلك املياه على أرض اجلاراز إقامة منشآمكان بعيد من األرض املراد ريها كما أج
 الفرع األول: حق عبور المياه عبر األراضي المتوسطة المجاورة:

يطلق على حق مرور املياه عرب األراضي الوسيطة حق اجملرى أو حق الري ويكون بناء عليه لصاحب األرض املراد 
بينها وبني منابع املياه. ويربز هذا احلق أن املاء هو ملك للجميع  ريها، حق ارتفاقي على األراضي املتوسطية اليت تفصل

وهو ما  وللكل حق االنتفاع به، حيث حيق ألصحاب األراضي اجملاورة االنتفاع به مقابل قيود تفرضها حقوق االرتفاق.
صحيح القانون ملا  بقضائه بأن القضاة قد طبقوا 11/05/1988بتاريخ  53572ذهب اليه اجمللس األعلى يف قراره رقم 

 .(19)انه من جمرى املياه املتنازع فيهحكموا على الطاعن بالسماح للمطعون ضده بسقي أرضه و بست
حني نقضت قرار قضاة املوضوع القاضي  2001لسنة  211512هو ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرارها رقم و 

عدم ثبوت ملكية املنبع لألطراف ل نصيبه من ماء املنبع رغم برفض طلب الطاعن الذي يرمي إىل عدم التعرض له يف استغال
ن منبع املاء موجود على أرض املطعون ضدهم لكن ملكيته ليست ذلك بعد أن ثبت عن تقرير اخلربة أ، و عدم وجود غريهو 

 . (20)أن للمواطن احلق يف التموين باملاء منهمنا للجماعة الوطنية و تة هلم و إثاب
مسبق نظرا ملا ق االرتفاقي، مقابل تعويض عادل و ا احلق موافقة مالك األرض املتحملة للحإذ يشرتط لتوظيف هذ

التعويض رضا املالك. غري أنه كل من االرتفاق و يفرتض يف حتديد  تقييد وحتديد حلق ملكية هؤالء، و ينشأ عن هذا احلق من 
ع األمر من اختصاص احملاكم، حيث نصت املادة يف صورة عدم رضا املالك ونظرا ملا حتتاجه األرض من مياه، جعل املشر 

 التعويض من اختصاص احملاكم(االرتفاق و  إقامةجات النامجة عن ن )تعد االحتجاأقة الذكر يف فقرهتا الثانية على ساب
ى من قانون املياه حقا ارتفاقيا على األراضي اجملاورة، لفائدة األرض اليت جتر  99كما وظف املشرع اجلزائري باملادة 

رتفاقي يف سيالن املياه النابعة منها عرب األراضي خراج املياه، ويتمثل هذا احلق االفيها تنقيبات أو أشغال بباطنها الست
السفلى، حسب االجتاه األكثر عقالنية واألقل إضرارا، مقابل دفع تعويض يف صورة حصول ضرر ناتج عن تدفق املياه، 

يت جيري فيها التنقيب ورة هبدف حتقيق منفعة للعقارات الاالسفلى اجمل األراضي ويعترب هذا احلق قيدا على سلطات مالكي
 األشغال.و 

كانوا أرتفاقي بالري سواء ألصحاب األراضي الفالحية أو الصناعية، وسواء وتتيح هذه النصوص توظيف احلق اال
ط الفالحي، إذ تعترب املنفعة أصال طبيعيني أو معنويني، ذلك ألن اهلدف من توظيف احلق االرتفاقي هو النشا اأشخاص

 .(21)لألرض ولالستغالل املوجود فيها
ونظرا للتقييد املفروض على األراضي الوسيطة الناتج عن حق اجملرى وعن متديد قنوات املياه، خيول ملالكي األراضي 

م أو اخلارجة منها، مقابل حصة املنجزة قصد تصريف املياه الداخلة إىل أراضيه شغالاألاملرتفق هبا حق استغالل واستعمال 
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نسبية من قيمة األشغال اليت يستفيدون هبا إضافة إىل حصة للمسامهة يف صيانة املنشآت املشرتكة. وإذا ما أرادوا تغيري 
من قانون املياه  95موضعها لكي يتسىن هلم استغالهلا بصفة أفضل، فإهنم يتحملون مصاريف التغيري و هذا طبقا للمادة 

 كر.سابق الذ 
ويربز يف هاته األحكام توجه إرادة املشرع لفرض نوع من التوازن بني ما يتحمله مالك العقارات املتجاورة من 
تكاليف، وما ميكن أن يتحقق هلم مقابل ذلك من منفعة، حيث ينشأ مقابل توظيف احلق االرتفاقي مبرور املاء، حق عيين 

قتضت األخالق والعدالة استعمال اجلار جلزء من امللكية اجملاورة عرب مترير على القنوات يتمثل يف حق االنتفاع، ألنه وإن ا
قنوات املياه، فيجب أن يكون مقابل تعويض، إما بتبادل االلتزامات أو بأي امتياز آخر، وجيب أن يأخذ بعني االعتبار يف 

 .(22)لتلك القنواتتقدير التعويض باملنفعة اليت تنجر لألراضي املرتفق هبا من إمكانية استعماهلا 
 حق إقامة منشآت على الملك المجاورالفرع الثاني: 

امتياز، إقامة  قد خول املشرع اجلزائري ملن يريد ري أرضه من املياه اليت اكتسب حق استعماهلا مبوجب رخصة أو
من قانون املياه، شرط أن  96املنشآت الالزمة ألخذ املياه. وإذا ما اضطر إلقامتها على ملك اجلار، فله ذلك مبوجب املادة 

يدفع مسبقا ملالك األرض اليت ستقام عليها تلك املنشآت تعويضا مسبقا وعادال، حيث نصت هذه املادة على أنه: "جيوز 
لكل كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون اخلاص حائز رخصة أو امتياز استعمال املوارد املائية أن 

 عادل. جلار املقابل شريطة تعويض مسبق و زمة ألخذ املياه يف ملكية ايقيم املنشآت الال
 ورة للسكنات".ايستثىن من هذا االرتفاق البنايات والساحات واألحواش اجمل

ومبدئيا ال يتم إقامة هذه املنشآت على أرض اجلار، إال إذا كان هناك اتفاق رضائي على ذلك، ودفع تعويض مسبق 
إلقامتها. ويف صورة املنع ميكن رفع األمر للقضاء الذي يتعني عليه أن ينظر يف ضرورة إقامة حمدثات  قبل القيام بأي إجراء

 .(23)بأرض اجلار، ويقدر التعويض العادل. ألن املنشآت أقيمت بأرض اجلار، وستكون مملوكة ملكية فردية لفائدة من أقامها
 للجار الذي يطلب منه إقامة املنشآت على أرضه أن يطالب من قانون املياه يف فقرهتا األوىل 97وقد أجازت املادة 

هذه احلالة ال يستحق أي تعويض  باالستعمال املشرتك هلذه املنشأة، على أن يساهم بنصف تكاليف اإلجناز والصيانة، ويف
 ذلك لكونه يشرتك يف متلكها واالنتفاع هبا.و 

مة املنشآت بأرضه، أن يصبح شريكا يف ملكيتها. ويقبل وبناء على هذا النص جيوز ملالك األرض مقابل قبوله إقا
الصيانة ويصبح له حق ملكية تام للرقبة، وحق ملكية مشاع ملنشآت و  والبناء اإلقامةمبوجب ذلك املشاركة يف مصاريف 

شرتاك مالك حصر املياه. كما يلزم بإرجاع املقابل املدفوع له لقيام تلك املنشآت من طرف القائم هبا، ذلك ألنه مبوجب ا
األرض يف إقامة منشآت حصر املياه، يصبح احلق االرتفاقي يف إقامة تلك املنشآت بدون أي تعويض مايل. هذا ما يربر بأنه 

 .(24)ليس للشريك يف املنشآت، إال حق ارتفاقي حمدود مبا ملالك األرض من حق عليها
 إهنائهأو  إقامتهااالستعمال املشرتك إال بعد الشروع يف رغبته يف  أرضهمل يبد اجلار الذي أقيمت املنشآت على  إذاأما 

على املنشأة حىت  إدخاهلايتحمل مبفرده مصاريف التغيريات احملتمل  أنن عليه طبقا للفقرة الثانية من املادة سابقة الذكر إف
 تتالءم مع االستعمال املشرتك هلا.
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 المطلب الثاني: حق المسيل
ورة حنو مراكز تصريف املياه املستعملة، وقد وضع املشرع محاية ااجمل األراضياملياه عرب  يتمثل هذا احلق يف ارتفاق سيل

 .(25)اجملأورة شروطا لتصريف املياه األراضيمللكية 
فقد ميز القانون اجلزائري ينب املياه اجلارية بنفسها، واملياه اجلارية بفعل فاعل حيث مكن األجوار من حق ارتفاقي 

من قانون املياه يف فقرهتا الثانية و اليت جاء فيها أنه: "يتعني على مالك العقار السفلي أن  98ه باملادة قانوين منصوص علي
املنابع غري اجملمعة"، فبموجب  الثلوج أو يتلقى على أرضه املياه املتدفقة طبيعيا من العقار العلوي والسيما مياه األمطار أو

ء األراضي املرتفعة سيالن مياهها، إذا كانت املياه جارية بنفسها بدون تدخل فعل هذه املادة تتحمل األراضي املنخفضة إزا
 فاعل، أي بصفة تلقائية مثل سيالن األمطار والثلوج. 

خبالف املياه املنزلية املستعملة ومياه التصريف اليت ال ميكن إخراجها وتصريفها إال بفعل صاحبها، عن طريق مد قناة 
ئيسية اليت تصب يف منشآت مجع املياه، حبيث خيضع هذا احلق ألحكام احلق االرتفاقي املنصوص عليه يقع ربطها بالقناة الر 

من قانون املياه اليت جاء فيها أنه: "ميكن مجع  124من قانون املياه املتضمن حلق اجملرى، استنادا لنص املادة  94باملادة 
شآت اجلمع ضمن نفس الشروط و بنفس التحفظات املنصوص عليها توجيهها حنو منمن السكنات و  اآلتيةاملياه  املستعملة 

 من هذا القانون". 94يف املادة 
من قانون املياه على كل مالك أن يبين سطوحه بصورة تسيل معها مياه األمطار يف أرضه  123كما اشرتطت املادة 

د على كافة املالكني التزاما بوضع سقوف أو الطريق العام، وال جيوز أن جيعلها تصب يف أرض جاره، إذ وضعت هذه املوا
 بناياهتم وبناء ميازيب األمطار حىت تتدفق مياه األمطار على أراضيهم أو على الطريق العمومي.

 :خاتمة
احلفاظ على مصاحل ختتلف باختالف األساس  إىلاملوارد املائية هتدف باملتعلقة الواردة على امللكية العقارية و  إن القيود

استعمال املياه على  عقلنةو ئية حتقيق املصلحة العامة يف احلفاظ على الثروة املا إىلعليه، فتارة جندها هتدف  أقيمت الذي
ضمان حق الكافة يف االنتفاع باملياه و حفظ  إىلتارة أخرى جندها هتدف و اخلالص للدولة حصرا، ساس حق امللكية الثابت و أ

 قد خلصنا بعد دراستنا ملختلف هذه القيود إىل النتائج التالية:در املياه. و بعيدة عن مصا أرضهت ذلك حىت بالنسبة ملن كان
بسط رقابة  إىلإن كان يهدف و  إن فرض احلصول على رخصة االنتفاع باملياه أو التعاقد مع الدولة يف إطار االمتياز

ل بعض اآلليات اليت تسهل بسط هذه ذلك تفعي إىل إضافةينبغي نه غري كاف. و أ إالالدولة على كم و كيف االنتفاع باملياه 
 الرقابة خالل عملية االنتفاع.

حفظ املوارد املائية خاصة ما كان جراء عمليات الصيانة و عامال مهما لتمكني الدولة من إ اإلداريةتعترب االرتفاقات 
رع مل يأت على ذكر تنتقص منها خاصة أن املشهنا متس مبصاحل املالك اخلواص و منها حماذيا للملكيات اخلاصة. إال أ

ن ينتج عنها من أضرار إال فيما خيص الشغل املؤقت الضروري إلجناز منشآت يف االرتفاقات املتعلقة أالتعويض على ما ميكن 
قد يعود و  هو هبذا قد أخل بالتوازن املطلوب حتقيقه كلما قيدت امللكية العقارية اخلاصة اضطرارا.و  باملوارد املائية الصناعية.

 كان ذلك على حساب امللكية العقارية اخلاصة.  إنعامة وحماولة املشرع حلمايتها و كون املصلحة هنا   إىلهذا 
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حق املسيل، حقق توازنا معتربا بني كل من مصلحيت املنتفع باملياه الذي قد شرع بتكريسه لكل من حق اجملرى و إن امل
ضمانات  من  أوردهذلك مبا ورة اليت يضطر لالرتفاق هبا. و اأصحاب امللكيات العقارية اجملة عنه و تكون مصادر املياه بعيد

املنشآت املقامة  ن يكونوا شركاء يفأالعقارات الوسيطة ب أصحاب أحقيةو القضاء،  إىلاللجوء  إمكانيةو كاحلق يف التعويض، 
كوهنما املصلحتني يف الدرجة و تساوي  إىلقد يعود هذا التوفيق باملياه املارة على عقاراهتم. و  انتفاعهم إمكانيةعلى أراضيهم، و 

 مصلحتني خاصتني.
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 من قانون املياه. 04االصطناعي. أنظر املادة 
 .215، ص 2010اخلاص، الطبعة الثانية، جممع األطرش للكتاب املختص، تونس،  علي كحلون، القانون العقاري (12)
 من قانون املياه 12انظر املادة   (13)
 .1295بنان، ص عبد الرزاق امحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، اجلزء التاسع، اجمللد الثاين، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ل  (14)
 من قانون املياه. 13ظر املادة ان (15)
 من قانون املياه. 22و 21انظر املادتني  (16)
القانون اخلاص، جامعة  حيياوي سعاد، القيود املتعلقة حبق امللكية العقارية اخلاصة يف القانون اجلزائري، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع (17)

 .70، ص 2009ــ  2008منوبة تونس، 
 .71املرجع نفسه، ص  (18)
 .282، ص 2008تطبيقا، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، قار الفالحي نصا و ، نقال عن: نبيل صقر، الع 11/05/1988قرار اجمللس األعلى املؤرخ يف  (19)
 .279، نقال عن: نبيل صقر، املرجع نفسه، ص 25/07/2001املؤرخ يف  211512قرار احملكمة العليا رقم  (20) 

(21) MAZEAUD (HL) et (J), Leçons de droit civil, édition Montchréstien 1962, p1121. 
 .176. ص 2000-1999زكية الصايف، عالقات اجلوار، أطروحة لنيل دكتوراه دولة يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس،  (22)
 .73حيياوي سعاد، مرجع سابق، ص  (23)
 .178لصايف مرجع سابق، ص زكية ا (24)
 .74حيياوي سعاد، مرجع سابق، ص  (25)
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 2010فسخ العقد: حتليل مقارن بني جملة األحكام العدلية ومبادئ اليونيدروا 

 

                                ******* 

 :ملخص
العدلية ومبادئ اليونيدروا تتناول هذه الدراسة األحكام القانونية الرئيسة الناظمة لفسخ العقد يف ظل جملة األحكام 

. مت دراسة فسخ العقد من ناحية الفسخ باإلرادة املنفردة للمتعاقد، والفسخ 2010بشأن العقود التجارية الدولية لسنة 
القضائي، وحاالت حتققهما. وقد ارتأت هذه الدراسة يف معاجلتها للموضوع االنطالق من اجمللة وحتليل موقفها من املسائل 

ومن مث مقاربة ما مت التوصل بشأنه مع مبادئ اليونيدروا؛ لعدم تنظيم اجمللة بشكل مباشر، ويف كثري من  حمل البحث،
 األحيان، للمسائل حمل املقارنة، ووضوح هذه األخرية يف مبادئ اليونيدروا. 

دروا، ما يشري بوضوح مع مبادئ اليوني اإلسالميلقد توصلت الدراسة إىل وجود مواطن تشابه معتربه بني اجمللة والفقه 
، جنبا إىل جنب مع النظم القانونية الرئيسة األخرى يف العامل، يف هذه املبادئ. ما يساهم يف اإلسالميإىل متثيل القانون 

   توحيد مبادئ العقود على املستوى الدويل، وبالتايل تسهيل حركة التجارة الدولية بني خمتلف األقطار.
Abstract: 
This study addresses the key legal provisions of contract termination in 

the light of Mejellah and UNIDROIT principles on international commercial 
contracts as amended in 2010. Termination of contract has been demonstrated 
in terms of termination by unilateral will and judicial verdict. The study first 
tackled the right of creditor in both retention and specific performance of the 
contract to enforce debtor on fulfillment of his obligations. The study has 
demonstrated and analyzed the matter in question as regulated in the Mejellah 
and then we compared what we have concluded with the relevant 
UNIDROIT principles since most of the legal aspects of the theme are not 
directly articulated in the Mejellah articles, while they are clearly stated in the 
UNIDROIT principles.    

The study has found a considerable similarity between the Mejellah and 
Islamic jurisprudence with the UNIDROIT Principles in various areas of the 
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subject matter; which indicates that the Islamic Law is represented in the 
principles along with the other major legal systems in the world. Accordingly, 
this conclusion contributes to the unification of the principles of contracts at 
the international level, and thus facilitating international trade between 
different countries.  

 مقدمة
مطبقة يف عديد من  ، باعتبارها القانون املدينم إبان العهد العثماين1876وعة عام املوض كانت جملة األحكام العدلية

فلسطني حىت تارخيه، وظلت أيضا الضفة الغربية من البلدان العربية حىت وقت ليس بالبعيد، يف حني أهنا ال تزال سارية يف 
مل حتَظ بالعناية الكافية من البحث والتمحيص، على  املعاصرة، غري أهنا العربية تشكل مصدرا تارخييا لبعض القوانني املدنية

الرغم من ارتكازها على مبادئ ونظريات عامة كفيلة باستيعاب عديد من التطورات احلاصلة يف عالقات القانون اخلاص. 
ولوفرة  ومن مجلة ما يدلل على ذلك، أنه مل يطرأ أي تعديل على اجمللة يف البلدان اليت كانت تطبقها؛ لرسوخ قواعدها،

، ما يشري إىل قدرهتا على مواءمة كثري من املستجدات على صعيد املعامالت ؛ مذهب اجمللةاالجتهادات يف املذهب احلنفي
(، إال أهنا 1994املدنية والتجارية. يف املقابل، وعلى الرغم من حداثة مبادئ اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية )

 ملواكبة التطور احلاصل يف التجارة الدولية.  2010، و2004ُعدلت يف عامي 
وبالنظر إىل املوضوعات اليت نظمتها مبادئ اليونيدروا املوحدة؛ بدءا من مرحلة املفاوضات التعاقدية وانتهاء باحنالل 

هنا قادرة على العقد واآلثار املرتتبة على ذلك، وأخذا يف االعتبار املدارس اليت اسُتخلصت منها هذه املبادئ، ميكن القول أ
تشكيل نظام قانوين عاملي موحد من حيث األسس، يُكمل جوانب هامة من قانون التجارة الدولية، مبا يف ذلك اتفاقية فيينا 

 ، وقواعد غرفة التجارة الدولية. 1980بشأن عقد البيع الدويل للبضائع لسنة 
قواعد عامة للعقود التجارية الدولية، حتظى بتأييد  ، بوصفها2010وملا كانت مبادئ اليونيدروا بصيغتها املعدلة لعام 

عام على املستوى الدويل؛ كوهنا أٌقرت من جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )األونسرتال( يف الدورة اخلامسة 
 ىون منوذجا حيتذ، فإنه ميكن اللجوء إليها يف تفسري القانون الوطين أو استكماله، وتصلح، أيضا، ألن تك2012واألربعني/

به للمشرّع الوطين. وبغية خلق انسجام بني التشريعات الوطنية وتلك املبادئ، مبا يؤسس لتهيئة بيئة تشريعية منسجمة دوليا، 
تكون داعمة حلركة تيسري التجارة الدولية بني األقطار املختلفة، فإن مؤدى مقاربة قواعدها مع جملة األحكام العدلية، خيدم 

ملدنية العربية املعاصرة واملشتقة من رحم اجمللة من ناحية التفسري والتأصيل، مبا يساهم يف تكريس توحيد تطبيق القوانني ا
املبادئ املشرتكة من جهة، وتوجيه عناية املشرع الوطين إىل تطوير بعض القواعد املستخلصة من اجمللة والفقه احلنفي مبا 

هذه الدراسة أن مبادئ اليونيدروا  تدعيهة ثانية. ويف سبيل حتقيق ذلك، يواكب متطلبات بيئة األعمال الدولية من ج
من خالل الرجوع إىل املذهب احلنفي، املصدر  اينتتقاطع مع كثري من القواعد اليت تبنتها اجمللة صراحة يف نصوصها، أو ضم

 األحكام جملة يف الفسخ قواعد تتماثل أو تباينهلذا، جاء البحث لإلجابة على السؤال التايل: إىل أي مدى تالتارخيي هلا. 
 ؟ اليونيدروا مبادئمع  العدلية
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الوصول  خيدم هدف يف معاجلة حماوره مبا املنهج التحليلي والتأصيلي، واجتهادات القضاء العريب املقارن، تبع البحثا
ضمن حقل اهتمامه، ال سيما  الرعني كإىل مادة علمية مقارنة بني هنج اجمللة ومبادئ اليونيدروا تعني القضاة والباحثني واملش

يف الدول اليت ارتكزت يف إصدار قوانينها املدنية على اجمللة، ومنها العراق، واألردن، والكويت، واإلمارات، والقانون املدين 
رتك ذلك من أثر ، ومبا يساهم بالنتيجة يف تيسري تبين قواعد اليونيدروا يف القوانني املدنية العربية، وما ي2013العماين لسنة 

 العقد من حيث النص والتفسري والتطبيق. لفسخيف توحيد القواعد الناظمة 
ما حنن بصدد معاجلته هنا فسخ العقد الصحيح البات امللزم جلانبني. وبالتايل، خيرج عن نطاق البحث فسخ العقد 

نظيم قانوين خاص رمسته جملة األحكام العدلية. غري النافذ، واملوقوف والفاسد، فالفسخ وارد عليها ضمن تالعقد و ، غري الالزم
إال أنه ولغاية املقارنة مع  مبادئ اليونيدروا حمل البحث، يلزمنا يف هذا املقام التعرض، ولو بشكل موجز، لصور جواز فسخ 

بحث، ال سيما معيار التصاله مبوضوع ال (1)العقد غري الالزم يف اجمللة بإرادة منفردة عند توفر خيار العيب، والوصف والرؤيا؛
 املطابقة أو املخالفة اجلوهرية للعقد، وهذا ما سنعمد إليه عند احلديث عن تطبيقات فسخ عقد البيع يف اجمللة.

، لزومها، كما يلزم مراعاة الشروط التعاقدية قدر جملة األحكام العدليةاألصل يف العقود امللزمة جلانبني، وفقا ملذهب 
بااللتزامات التعاقدية، يتجه الفقه اإلسالمي إىل التأكيد على مفعول العقد  اإلخاللجمللة(. وعند من ا 83اإلمكان )املادة 

وقوته امللزمة؛ فيمنح الدائن مكنة ممارسة حق احلبس وطلب التنفيذ العيين، ومنح املدين مهلة للتنفيذ، كلما كان ذلك جمديا، 
( من مبادئ اليونيدروا للدائن 3.1.7و  2.1.7من اجمللة واملادتان )أجازت كل . فقد وال يصار إىل الفسخ إال كمالذ أخري

احلق يف الدفع بعدم التنفيذ إىل حني قيام املدين بالوفاء مبا عليه من التزام مستحق، طاملا مل يكن امتناع املدين عن التنفيذ 
 .(2)عائدا لسبب يعود إىل الدائن

حال عدم دفع املشرتي الثمن مطالبته به قضاًء لتنفيذه تنفيذا عينيا،   إضافة إىل حقه يف حبس املبيع، جيوز للبائع يف
 كما حيق األمر ذاته للمشرتي حال إخالل البائع بالتزامه، فإن مل يكن التنفيذ العيين ممكنا جاز للدائن املطالبة بالتعويض،

( منها، اليت تنص على أنه: "إذا بطل 153)ال يصار إىل البدل يف اجمللة إال عند استحالة التنفيذ العيين تطبيقا للمادة ف
يبقى األصل يصار إىل البدل". لكن إذا كان حمل األداء من املثليات، كوهنا ال هتلك، ويقوم بعضها مقام اآلخر يف الوفاء، 

وا( اللتني من مبادئ اليونيدر  2.2.7، 1.2.7ونرى أن هذا يتطابق بشكل كبري مع املادتني )  .(3)التنفيذ العيين دائما ممكنا
متنحا الدائن حق طلب تنفيذ العقد عينا طاملا كان ذلك جمديا وممكنا من الناحيتني القانونية والفعلية. ويف األحوال اليت يتعذر 

حمل التزامه شيئا  حسابه، إن أمكن ذلك، كما لو كان فيها إجبار املدين على تنفيذ التزامه عينا حيق للدائن التنفيذ على
وعليه،  .(4)من مبادئ اليونيدروا( 5.2.7و  4.2.7له فسخ العقد، وطلب التعويض إن حلقه ضرر )املادتان مثليا، وإال ف

 قمنا مبعاجلة موضوع البحث يف ثالثة حماور: 
 .الفسخ القضائي -1
  .اجمللة يف البيع عقد فسخعلى  تطبيقات -2
 . اليونيدروا مبادئ مع املقاربة أوجه -3
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 الفسخ القضائي للعقد: -1
أما فيما يتعلق  .(5)ع املشرتي، وهو ما يعرف باإلقالةلبائع طلب فسخ العقد الالزم باالتفاق ملحبق  وم أنهمن املعل

يف اجمللة، بشكل صريح ومباشر، ما يستلزم تعليق فسخ العقود على  بشأنه تنظيم خاص بطلب الفسخ القضائي، فإنه مل يرد
(، وحالة قيام املدين 533جور، وعدم مقدرة املؤجر على منعه )املادة إذن القاضي إال يف حالة قيام املستأجر بتخريب املأ

الراهن ببيع املال املرهون دون إذن الدائن املرهتن، فإن مل يشأ املشرتي انتظار فك الرهن، جاز له طلب فسخ عقد البيع من 
 . اإلسالميلفقه (. ما يستدعي الرجوع إىل القواعد الكلية يف اجمللة وإىل ا747خالل القضاء )املادة 
إىل التزامات املتعاقدين، يف عقود املعاوضة، على أهنا تبادلية؛ مبعىن ال تكون التزامات املدين  اإلسالميال ينظر الفقه 

، اليت تعترب اإلسالميمرتبطة بالتزامات الدائن من حيث األصل، خبالف احلال يف القوانني املدنية املعاصرة غري املتأثرة بالفقه 
اط بني االلتزامات املتقابلة هو األساس، بل وسبب لاللتزام أصال، ففكرة استقالل االلتزام عن االلتزام اآلخر املقابل له االرتب

هي اليت تربر تشدد هذا الفقه وتضييقه حلاالت اللجوء إىل فسخ العقد، يف حني أن نظرية الفسخ يف  اإلسالمييف الفقه 
  .(6)أساس وجود التبادل واالرتباط بني االلتزامات العقدية القوانني املدنية احلديثة قائمة على

يالئها عناية خاصة، وكأن اباإلرادة املنفردة كمصدر لاللتزام، و  اإلسالميوما سبق بيانه يتماشى مع اهتمام الفقه 
تصرف قانوين ملزم جلانبني؛  أساس مصدر التزام العاقد هو إرادته املنفردة اليت اجتهت إىل االرتباط بإرادة أخرى طابقتها إلبرام

هلذا ُحظر الفسخ من حيث األصل، ألن مؤداه نقض ملا مت من جهة العاقد ما يستدعي رده عليه بإلزامه بتنفيذ ما اجتهت 
 ( من القانون املدين األردين: 250للمادة ) اإليضاحيةابتداء. ويف هذا، جاء يف املذكرات  إليهإرادته 

يتم بإجياب وقبول إذا كان من شأنه أن يرتب التزاما يف جانب كل من الطرفني ولو  ياإلسالم"فالتصرف يف الفقه 
انتهاء أما التصرف الذي يرتب التزاما يف جانب أحد الطرفني دون اآلخر فيتم بإجياب الطرف امللتزم وحده. فكأن االلتزام 

ل، يقوم التزام كل طرف فيه على إرادته دون اعتبار وقبو  إجيابإرادة امللتزم وحدها، وكأن العقد نفسه، وهو  إنشائهيكفي يف 
  .(7)هو اإلرادة املنفردة ال العقد" اإلسالميإلرادة الطرف اآلخر. وعلى ذلك ميكن القول بأن األصل يف التصرفات يف الفقه 

دائن طلب التنفيذ املدين بالتزامه، وإمنا لل إخاللتنفيذ العقد وعدم فسخه عند  اإلسالميبناء عليه، فاألصل يف الفقه 
واجمللة طلب فسخ العقد عند تعذر إعمال مفعوله وحتقيق مقصوده،  اإلسالميالعيين استنادا للعقد. وبشكل عام، جييز الفقه 

ومقصود العقد خيتلف باختالف نوع العقد؛ فمثال، يعترب املبيع يف البيع املطلق )الذي يتحدد أداء املشرتي فيه بالنقد( هو 
. فلما كان األصل إعمال مفعول ومقصود العقد، على اإلجياري من البيع، كما يعترب املأجور هو مقصود عقد املقصود األصل

النحو املذكور، وال فسخ طاملا كان استيفاء ذلك ممكنا، فإنه عندما تفوت املنفعة املقصودة من العقد يعود احلق يف الفسخ 
"ويرجع الفسخ هنا للخلل الذي يصيب حمل العقد، ال  .(8)اجمللة(من  24ادة تطبيقا لقاعدة "إذا زال املانع عاد املمنوع" )امل

 .(9)د امللزمة جلانبني"لفكرة االرتباط ما بني االلتزامات املتقابلة يف العقو 
وتطبيقا ملا مت بيانه، أوردت اجمللة عدة حاالت جلواز فسخ العقد امللزم جلانبني يف سياق تقنينها ألحكام عقدي البيع 

، وخالفا ملوقفها بشأن البيع، اإلسالمي، كما سنرى تباعا بشأن عقد البيع. ويالحظ على اجمللة، كما احلال يف الفقه إلجياروا
عند امتناع املستأجر عن دفع األجرة  اإلجيار( منها، عالوة على حق احلبس، فسخ عقد 468أهنا جتيز للمؤجر وفقا للمادة )
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قد من العقود الزمنية، اليت تتحدد التزامات أطرافها بعنصر الزمن، وليس لفكرة االرتباط املستحقة. رمبا ذلك لكون هذا الع
بني االلتزامات، ألن منفعة املأجور تتجدد، "فكأن عقودا متوالية تقع على وحدات املنفعة املتجددة. وتستحق األجرة عن  

  .(10)كل وحدة"
 ستخالص موقف اجمللة من الفسخ، عندما قضت بأن: وقد حاولت حمكمة التمييز الكويتية يف أحد أحكامها ا

من جملة االحكام العدلية تنص على أن "بيع فضويل إذا أجازه صاحب املال أو وكيله أو وصيه أو وليه  378"املادة 
ع كأثر من أثار الفسخ ... مما مفاده أنه يف بي  يمنها رد معجل الثمن إىل املشرت  373نفذ وإال انفسخ"، وتوجب املادة 

احنالل الرابطة  ينملك الغري...يفسخ العقد بناء على طلب املشرتي، إذا مل يقم البائع بتنفيذ التزامه بنقل امللكية إليه، مما يع
يستند إىل وقت نشوء العقد، فيزول منذ نشأته جبميع شروطه وأحكامه، ويعاد املتعاقدان إىل احلالة اليت   يالعقدية بأثر رجع

مما مقتضاه أنه ال جيوز للطاعن أن يتمسك  يم العقد، وهو ما يتعني معه رد معجل الثمن إىل املشرت كانا عليها عند إبرا
ألف دينار، إذ أن مثل هذا الشرط شأنه شأن مجيع أحكام وشروط العقد يزول  50بشرط يف العقد مبنحه احلق يف مبلغ 

الرأي يف طبيعته أو تفسريه قائمًا على غري سند من بزوال العقد ذاته نتيجة لفسخه، ويضحى االلتزام به أيًا كان وجه 
  .(11)التزامه"القانون". ويؤكد ذلك أن اجمللة تسمح للدائن بطلب فسخ العقد إذا مل ينفذ املدين 

وحنن إذ نؤيد ما ذهبت إليه هذه احملكمة فيما يتصل ببيع ملك الغري، نؤكد على أن الفسخ يف بيع ملك الغري تقرر يف 
ي الستحالة قيام البائع بتنفيذ التزامه بنقل امللكية؛ ألن حمل العقد مبيع معني بالذات يراد نقل ملكيته يف احلال، حالة املشرت 

األمر الذي يُعجز البائع مللك غريه من تنفيذ ذلك؛ كونه فاقدا ملا أراد إعطاءه للمشرتي، ال ألن اجمللة تسمح بالفسخ عند 
إعمال مفعول ومقصود عقد البيع )نقل امللكية(، فال مناص من الفسخ رفعا للضرر، وهذا عدم تنفيذ االلتزام. ما يعين تعذر 

 تباعا.  إيضاحهمناط وضابط الفسخ يف اجمللة، عموما، كما سبق بيانه، وكما سيتم 
( من مرشد احلريان )املذهب احلنفي( على البائع طلب الفسخ القضائي، وإمنا منحته حق جرب 487حظرت املادة )

 شرتي قضاء على دفع الثمن، وتنص هذه املادة على أنه: امل
"إذا مل يدفع املشرتي الثمن حاال إن كان معجال أو عند حلول أجله إن كان مؤجال فال يفسخ البيع بل جيرب املشرتي 

شرتي، وعدم على دفع الثمن فإن امتنع يباع من متاع املشرتي ما يفي بالثمن املطلوب منه". ونرى أنه يف حالة إعسار امل
وجود مال لديه لدفع الثمن، حيق للبائع املطالبة بفسخ العقد قضاًء لعدم اإلضرار مبصاحله، وال يشرتط هنا إعذار املشرتي 
بوجوب الوفاء بالثمن قبل رفع دعوى الفسخ، لعدم تبين اجمللة لنظام اإلعذار من جهة، وإلحاطة املشرتي بذلك حكما بعد 

ن من جهة ثانية، على خالف ما تشرتطه عديد من القوانني املدنية، ومنها القانون املدين وأصول ثبوت إعساره عن دفع الثم
( منه على أنه: "يف العقود 170وكذلك مشروع القانون املدين الفلسطيين، إذ تنص املادة ) (12)احملاكمات املدنية األردنيني،

ز للمتعاقد اآلخر بعد إعذار املدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه امللزمة للجانبني إذا مل يوف أحد املتعاقدين بالتزامه جا
 .(13)يض يف احلالتني إن كان له مقتضى"مع التعو 

ويكون للمحكمة، عند نظرها دعوى الفسخ، سلطة تقديرية يف تقرير الفسخ من عدمه كما لو كان الثمن املتبقي يف 
تصة، يف ظل مذهب اجمللة، أن تقرر منح املشرتي مهلة معينة لدفع الثمن، ذمة املشرتي يسرياً. ونرى أنه ميكن للمحكمة املخ



2010  

 

152017  170 

 

أو ما تبقى منه، إذا وجدت ما يربر ذلك وما مل يكن ذلك ضارا بالبائع، وإن مل يرد النص على املهلة القضائية يف اجمللة، إال 
( من مرشد احلريان على أنه: "ال جيوز 488)فيما يعرف بنظرة امليسرة. ويف هذا تنص املادة  اإلسالميأهنا تتفق مع الفقه 

للقاضي أن ميهل املشرتي يف دفع الثمن للبائع ما مل يكن املشرتي معسرا ال يقدر على الوفاء فينتظر إىل امليسرة". مبعىن، إن 
 مل يكن املدين معسرا يصار إىل التنفيذ اجلربي، طاملا كان ممكنا، ال إىل الفسخ.

  :بيع في المجلةجواز فسخ عقد ال تطبيقات -2
 بتدقيق نصوص اجمللة، جند أهنا أوردت حاالت خمتلفة لفسخ عقد البيع، نوجزها فيما يلي:

 ظهور زيادة أو نقص في المبيع بعد العقد: .أ 
 المكيالت والموزونات والمذروعات القابلة للتجزئة، والعدديات المتقاربة: -

ألن فصلها من اجملموع ال  (14)دة للبائع يستحقها عيناً؛أزيد فالزياإذا بيع شيء منها وبني جمموع مقداره وظهر 
وإذا ظهرت ناقصة، فالنقص من حساب البائع، فيكون البيع غري الزم يف حق املشرتي  .(15)يضره، والعقد الزم حبق الطرفني

فرق هنا يف  وال .(16)لتفرق الصفقة عليه، فيخري بني أن يأخذ املبيع على نقصه حبصته من الثمن، وبني أن يفسخ البيع
والسبب يف صحة العقد يف حال كان الثمن حمددا  .(17)احلكم سواّء كان الثمن حمددا لكل وحدة قياسية أم جملموع املبيع

على أساس جمموع املبيع هو انعدام التفاوت بني هذه األشياء وأقسامها، فإذا ظهر املبيع زائدا أو ناقصا أمكن معرفة حصة 
  .(18)ود من الثمنمقدار املبيع، وحصة املوج

            أما عقد البيع الوارد على الموزونات والمذروعات غير القابلة للتجزئة، والذي يحدد الثمن فيه على  -
 :الوحدة القياسيةأساس  

وظهرت زيادة أو نقص يف املبيع فاملشرتي خمري بني الفسخ أو إمضاء العقد يف احلالتني؛ ألنه يف حال الزيادة سيلزم 
صفقة أخرى لتعويض النقص. فإذا اختار إمضاء العقد يف حالة  إبرامأكثر مما اشرتى، ويف حالة النقص قد يضطر إىل بدفع 

الزيادة يف املبيع، فالزيادة من حق البائع يستحق مثنها، إذ يلتزم املشرتي بدفع مثن الزيادة إىل البائع بسعر الوحدة القياسية؛ 
ويرى األستاذ الزحيلي أن املشرتي ال يكون خمريا  .(19)ن املبيع مضر فال ميكن رده عينا للبائعألن تفريق وإزالة القدر الزائد ع

 .(20)إال إذا بلغت اجلسامة حد جسيما، فال يلزم املشرتي بدفع الزيادة، وإمنا خيري بني دفعها أو الفسخ
 (:الموزونات والمذروعات غير القابلة للتجزئة )والثمن مقدر جملة لمجموع المبيع -

ويف حالة قبول  .(21)كما لو فات وصف مشروط يف املبيع  يف مثل هذه احلالة، خُيري املشرتي بني القبول والفسخ،
املشرتي بالبيع، فتكون الزيادة له دون حتميله أي مثن إضايف. ويف حالة النقصان يكون النقص على عهدة املشرتي دون أن 

زيادة يف املبيع يكون العقد الزم للطرفني بالثمن املسمى، ألن العربة يف ينقص شيء من الثمن املسمى. أي أن يف حالة ال
العقد من حيث تقابل العوضني إمنا تكون للمجموع دون األجزاء. واملبيع بطبيعته ال يقبل التجزئة فالزيادة ال تقبل الفصل، 

  .(22)ع، والذي ال يقابله شيء من الثمنفتأخذ حكم الوصف يف املبي
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 لمتفاوتة:العدديات ا -
إذا بيعت بالعدد ال بالوزن، وكان قد مت حتديد الثمن على أساس جمموع املبيع؛ يفسد البيع يف حاليت الزيادة أو 

فالزيادة للبائع والنقص من حسابه، وعلة هذا احلكم أن املبيع يقبل التجزئة، فقد يثور النزاع بني املتعاقدين فيما ( 23)النقصان،
 .(24)به بني األجود واألردأ، فتكون جهالة مفضية للنزاع، ما يؤدي إىل فساد البيع ساكاإلمجيب رده وفيما جيب 

خ إذا جتدر اإلشارة إىل أنه يف احلاالت السابقة اليت خيري فيها املشرتي بني الفسخ أو القبول، يسقط حقه يف الفس
يت جتعل العقد غري الزم من جهته؛ أي من وكذلك احلال فيما يتصل بالعلم بالزيادة ال .(25)قبض املبيع مع علمه بالنقص

جهة املشرتي، فيسقط حقه يف الفسخ، مع اإلشارة إىل أن القبض املسقط للفسخ هو القبض لكل املبيع، فإذا قبض بعضه 
 .(26)ل حقه بالردوهو عامل بالنقص ال يزو 

 :خيار النقد .ب 
ن يف مدة معينة، فال بيع بينهما، فإذا دفع املشرتي خيار النقد هو أن يتفق متعاقدان على أنه إذا مل يدفع املشرتي الثم

ويف هذا املعىن،  .(27)سداً، من حق أي من العاقدين فسخهالثمن يف املدة احملددة مت البيع، وإذا مل يدفعه فيها كان البيع فا
يؤده فال بيع بينهما  يؤدي املشرتي الثمن يف وقت كذا وان مل أنتبايعا على  إذا( من اجمللة على أنه: "313تنص املادة )

مل يؤد املشرتي الثمن يف املدة  إذا( أيضا من اجمللة ذاهتا على أنه: "314". وتنص املادة )صح البيع وهذا يقال له خيار النقد
 ".املعينة كان البيع الذي فيه خياراً النقد فاسدا

ا مل يؤد الثمن يف الفرتة املتفق عليها فال بيع يثبت خيار النقد للبائع واملشرتي، فإذا اشرتط املشرتي على البائع أنه إذ
بينهما كان املشرتي هو صاحب اخليار، أما إذا سلم املشرتي مثن املبيع إىل البائع واشرتط البائع على املشرتي أنه إذا رد الثمن 

 .(28)ما، كان خيار النقد عندها للبائعللمشرتي فال بيع بينه
ضروبة لدفع الثمن إذا كان اخليار للمشرتي، أو مدة إعادته إذا كان اخليار للبائع،  يشرتط يف خيار النقد حتديد املدة امل

، أما إن مل حتدد املدة ينقلب البيع إىل فاسد ابتداء لشبهة وقوع التنازع. ومعىن اأو شهر  اأسبوعكأن تكون املدة ثالثة أيام أو 
له اخليار، والقول خبالف ذلك يعين أن يصبح البيع  ذلك أن حق املشرتي يف فسخ عقد البيع يكون بسبب فساده ال ألن

وعليه، إذا  .(29)م، وهو أمر ال تقره اجمللة ذاهتاالفاسد يف مرتبة البيع الصحيح الذي يرتب آثاره وال يقبل الفسخ كأصل عا
الفاسد  ع، ألن البيعتصرف املشرتي يف املبيع، فإن تصرفه يكون نافذا، ويضمن قيمته يوم قبضه إذ ما طالب البائع بفسخ البي

 .(31)البيع صحيحا ومرتبا جلميع آثاره أما إذا دفع املشرتي الثمن خالل املدة املتفق عليها بقي .(30)يثبت فيه احلكم بالتسليم
 :ثبوت الخيار .ج 

للعاقد املخري ممارسة حق الفسخ عند توفر اخليار، ومن أبرز هذه اخليارات ذات الصلة مببادئ اليونيدروا؛ خيار 
 صف، والرؤية، والعيب.الو 

 :خيار الوصف -
ظهر أن املبيع خاٍل من خيار الوصف هو حق املشرتي يف فسخ البيع إذا اشرتط على البائع صفة مرغوبة يف املبيع و 

 ويف هذا املعىن، قررت حمكمة التمييز األردنية أنه:  .(32)هذه الصفة
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 310شاء استلمها وان شاء رفضها عماًل باملادة  إن املشرتي فهو خمري إىلاختلفت مواصفات البضاعة املسلمة  إذا"
من  312مة عماًل باملادة استلمها وتصرف فيها سقط حقه بفسخ البيع وبالرجوع على البائع بنقصان القي إذامن اجمللة حىت 

ان املشرتي جرى التعاقد على مبيع بوصف معني وظهر املبيع خاليًا من ذلك الوصف ف إذاوقررت أيضا أنه: " .(33)اجمللة"
 .(34)من اجمللة" 310املادة  -ن املسمىجبميع الثم أخذهشاء فسخ البيع وان شاء  إنخمري 

ويشرتط يف الوصف حىت  .(35)معينة يف املبيع، وقد يكون عرفا والوصف قد يكون بالشرط؛ كأن يشرتط املشرتي صفة
وال جيوز  .(36)املسمى أن يكون خاٍل عن الغررمن يكون معتربا ويكون لصاحبه اخليار بني الفسخ أو إمضاء العقد بالث

للمشرتي، كأصل عام، اإلمساك بالعقد والرجوع على البائع بنقصان الثمن على قدر ختلف الصفة. أما إذا تعذر رد املبيع إىل 
وصفا  كأن يشرتط املشرتي (37)البائع بعد ثبوت خيار الوصف، فعندها جيوز للمشرتي أن يعود على البائع بنقصان الثمن،

مرغوبا ويتسلم املبيع مث يهلك املبيع يف يده، ففي هذه احلالة جيوز للمشرتي أن يرجع على البائع بنقصان الثمن؛ لعدم 
من عقد البيع معلقا على شرط إمكانية فسخ البيع وإعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل التعاقد. هبذا، جيعل خيار الوصف 

خليار يولد آثارا يف مواجهة املتعاقدين، ولكنه يكون عرضة للفسخ كنتيجة للخيار. مل حتدد فاسخ؛ ألن البيع الذي فيه هذا ا
 اجمللة مدة هلذا اخليار، ليصار إىل االحتكام إىل العرف، أو إىل املدة املعقولة من تاريخ تسلم املبيع وفقا لطبيعته. 

يع تصرف املالك )كالبيع، واإلجيار والرهن(، ويسقط خيار الوصف، كذلك، ويلزم البيع إذا تصرف املشرتي يف املب
ذه الصفة، فيأخذ ذلك حكم وإن ظهر خلو املبيع من الصفة املرغوبة؛ ألن تصرفه داللة على رضاه باملبيع خاٍل من ه

ع ويف هذا املعىن، قضت حمكمة التمييز األردنية بأن: "خيار الوصف ال يسقط مبجرد استالم املال املشرتى ودف .(38)اإلبراء
تصرف  إنوقضت أيضا: " .(39)"من اجمللة" 312مثنه وذلك يف حالة عدم تصرف املشرتي باملبيع تصرف املالك "مادة 

من اجمللة هو التصرف الذي يتم  312املشرتي باملبيع تصرف املالك الذي يرتتب عليه بطالن خيار الوصف عمال باملادة 
ادعاء املشرتي بان البضاعة اليت قدمها  إنوقضت أيضا: " .(40)"عليهبعد علم املشرتي بان املبيع خمالف للوصف املتفق 

تسلم املشرتي البضاعة وتصرف هبا وبذلك  إذاالبائع تنفيذاً اللتزامه ليست مطابقة للمواصفات املتفق عليها هو ادعاء مقبول 
  .(41)"من اجمللة 312يكون قد سقط حقه يف رد املبيع خبيار الوصف عماًل باملادة 

به أحكام خيار الوصف مع أحكام االلتزام باملطابقة املقررة يف بعض التشريعات املقارنة، واليت مبوجبه يلتزم البائع تتشا
بتسليم املشرتي مبيعا مطابقا ملواصفات وشروط العقد، أو أن يكون حمققا للغاية اخلاصة اليت توخاها املشرتي عند التعاقد، 

مبقدورها أن يعرفها وفقا لظروف ومالبسات التعاقد. فمعيار املطابقة عند النزاع هي: العقد، واليت يعرفها البائع، أو اليت كان 
للعمل  والغرض العام للمبيع، والغرض اخلاص الذي توخاه املشرتي، ومطابقة املبيع للعينة أو النموذج، واشرتاط صالحية املبيع

ليبقى الغرض اخلاص، واشرتاط  (43)قة للعينة حمله البيع بالنموذج،فالغرض العام هو حمله خيار العيب، واملطاب .(42)مدة معينة
 الصالحية للعمل مدة معلومة، والصفة املرغوبة حمال خليار الوصف.

  :خيار الرؤية -
قد حيدث أن يربم املشرتي عقد بيع على مبيع ما دون أن يراه وقت التعاقد، فيكون له احلق، بنص القانون، أن يراه 

مبعىن أن خيار الرؤية هو ما  .(44)يجة االطالع إمضاء البيع أو فسخهقا عندما يتسىن له رؤيته، ليختار بنتويطلع عليه، الح
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العقد؛ ألن العلم  إبراميثبت للمشرتي عند رؤية املعقود عليه من احلق يف إجازة العقد أو فسخه بسبب عدم رؤية احملل عند 
  .(45)هال يرقى إىل العلم به عند رؤيت باملبيع بأوصافه

وخيار الرؤية يثبت للمشرتي سواء أكان املبيع من األموال املثلية أو القيمية، غري أنه إذا كان البيع باألمنوذج فال يكون 
للمشرتي خيار الرؤية؛ ألن رؤية النموذج تكفي لسقوط هذا اخليار، كون النموذج ما هو إال املبيع يف صورة مصغرة. أما إذا 

األمنوذج دون املستوى الذي استبان للمشرتي عند رؤية النموذج كان للمشرتي أن يفسخ البيع بناء ظهر املبيع الذي بيع ب
أن خيار الرؤية  (47)( من جملة األحكام العدلية320يتضح من نص املادة )(46)على خيار العيب ال بناء على خيار الرؤية،

فإن للمشرتي احلق يف فسخ البيع قبل رؤية املبيع أو عند  يثبت للمشرتي من حلظة انعقاد البيع حىت رؤية املبيع، وبالتايل
ن حق الفسخ يعود إىل ويف احلالة الثانية فإ (48)رؤيته، ففي احلالة األوىل فإن حق الفسخ يعود إىل عدم لزوم العقد ابتداء،

 .(49)خيار الرؤية
ع مبيعا من مجلة أمالكه مل يره فال خيار ال يثبت خيار الرؤية إال للمشرتي أو ملن اشرتط املبيع ملصلحته، فإن باع بائ

والغاية من إقرار هذا احلق للمشرتي دون البائع تكمن يف احتمالية تغري املبيع عما يظنه املشرتي ودفعا للغنب عنه، فلو  له.
ملبيع، بأية وللمشرتي عند رؤية ا .(50)صاف وهذا ال يثبت به اخليارثبت للبائع لثبت خوفا من الزيادة على ما يظنه من األو 

حالة من احلاالت اليت تتحقق فيها الرؤية، حق فسخ البيع أو إمضائه، ألن عقد البيع املشتمل على خيار الرؤية هو، كما 
ذكرنا سابقا، غري الزم، ويشرتط علم البائع بفسخ البيع، فإن فسخ املشرتي البيع ومل يُعلم البائع بالفسخ، فال يكون هلذا 

  .(51)شرتي إزاءه إجازة البيع بعد ذلكامل الفسخ أثر، ما يستطيع
يسقط خيار الرؤية برؤية املبيع والقبول به، سواء كان القبول صراحة، كأن يقول قبلت باملبيع، أو داللة، كأن يتصرف 

 كأن يرتب بتصرفه حقا للغري ال حيتمل الفسخ، كالبيع اخلايل من خيار الشرط، إما إذا اشرتط  (52)باملبيع تصرف املالك،
ويسقط خيار الرؤية  .(53)ائع لشخص آخر" احلق يف فسخ البيعاخليار لنفسه فال يسقط خيار الرؤية؛ ألن للمشرتي "الب

أيضا إذا قبض املشرتي املبيع دون أن يراه مث أصاب املبيع عيبا وهو يف يده، ففي هذه احلالة يصبح البيع الزما، وكذلك إذا 
خيار الرؤية يسقط باستالم املال املشرتى ياق قضت حمكمة التمييز األردنية أن: "هلك يف يده من باب أوىل. ويف هذا الس

كما يصح أن يسقط خيار الرؤية يف حال أكد املشرتي يف العقد علمه  (54)من اجمللة." 320ودفع مثنه بعد رؤيته مادة 
 باملبيع علما كافيا، ما مل يثبت غش البائع أو تدليسه. 

لة مل حتدد مدة معينة لرؤية املبيع، وإمنا، وفقا للبعض، يبقى خيار الرؤية ما بقي املشرتي على وجتدر اإلشارة إىل أن اجمل
ونرى سقوط خيار  .(55)امطلقلكون النص املقرر به اخليار قيد احلياة، ما مل يتحقق سبب من األسباب املبطلة هلذا اخليار؛ 
بيع صراحة أو داللة )األسباب املبطلة(، إال أنه ال يبقى الرؤية إذا حتقق موجب من موجبات السقوط كالتصرف يف امل

املشرتي متمتعا حبقه يف رؤية املبيع طوال حياته بشكل مطلق، وإمنا يصار إىل النظر إىل مكنة املشرتي من ممارسة حقه يف 
نوع وطبيعة املبيع املقرر الرؤية أصالة أو بإنابة غريه يف ذلك بالرجوع إىل ظروف ومالبسات التعاقد من جهة، واالطالع على 

عليه خيار الرؤية، ومدى تعسف املشرتي يف ممارسة حقه يف الرؤية من جهة ثانية، ليتقرر بناء عليه للمحكمة سلطة تقديرية 



2010  

 

152017  174 

 

دة طويلة إن استعمال املشرتي للمبيع ميف استخالص لزوم العقد من عدمه. ويف هذا املعىن تقول حمكمة التمييز األردنية: "
 .(56)"ق خبيار الرؤيةيسقط احل

 :خيار العيب -
يلتزم البائع بتمليك املشرتي مبيعا خاٍل من العيوب. فالعقد ما هو إال انعكاس لإلرادة املشرتكة للمتعاقدين وكشف 

و البيع املطلق؛ الذي مل يفصح فيه البائع خبلعما اجتهت إليه النية املشرتكة هلما. وملا كان األصل يف األشياء السالمة، فإن 
جملة(،  336املبيع من العيوب بشكل جممل ودون ذكر أنه معيب أو سامل، يقتضي سالمة املبيع وخلوه من العيب )املادة 

 ويف هذا املعىن، قررت حمكمة التمييز األردنية:  .(57)فالسالمة مفرتضة ما مل يثبت العكس
قبله بثمنه املسمى وإن شاء رده وليس له أن ن ما بيع مطلقا إذا ظهر فيه عيب قدمي يكون املشرتي خمريا إن شاء "إ

ميسك املبيع ويأخذ مما نقصه العيب، وهلذا فان االدعاء بوجود عيب يف املبيع ال يصح إيراده كدفع للدعوى املقامة بطلب 
  .(58)"الثمن من أجل حسم قيمة النقصان منه بل ال بد من إقامة دعوى متقابلة.

بيع الشيء شرعا وقانونا يقتضى : "حتادية العليا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أناحملكمة االويف املعىن ذاته، قررت 
 .(59)"سالمة املعقود عليه من العيب وهو كل عيب مؤثر ويفوت غرض صحيح يف املبيع

زام وينهض الت .(60)وأرباب اخلربة"( من اجمللة، يقصد بالعيب "ما ينقص مثن املبيع عند التجار 338وفقا للمادة )
البائع بضمان العيب يف املبيع إذا حتققت مجلة من الشروط جمتمعة سواء فيما يتصل حبالة العيب ذاته، من كونه قدميا، خفيا 
ومؤثرا، أو تلك املتصلة باملشرتي جلهة جهله بوجود العيب ابتداء أو عدم إبرائه البائع من هذا الضمان. والعيب اخلفي هو 

ي ميكن تبينه باملشاهدة الظاهرة وببذل جهد معقول. مل تقرر اجمللة قواعد خاصة خبفاء على خالف العيب الظاهر الذ
 .(61)ليتمكن املشرتي من مشاهدته وفحصهالعيب. إال أنه يشرتط العتبار العيب ظاهرا أن يكون املبيع حاضرا يف حمل العقد 

انطباق نظرية العيب اخلفي، وما سوى ذلك خيضع مبعىن يستلزم األمر رؤية املبيع من جهة املشرتي عند التعاقد للقول ب
 .(62)والوصف، على النحو السالف بيانه خلياري الرؤية

يرتتب على ثبوت العيب اخلفي خيار الفسخ للمشرتي واسرتداد الثمن أو إمضاء العقد مبا حلقه من عيب بالثمن 
لة( ألن العيب صفة يف املبيع؛ صفة الرداءة، جم 337دون أن يكون له احلق يف إنقاص الثمن )املادة  (63)املتفق عليه،

نقاص الثمن بنسبة ما أحدثه والصفات ال يقابلها شيء من الثمن حبسب األصل عند احلنفية، لذا امتنع على املشرتي إ
لكن ميكن للمشرتي إنقاص الثمن يف احلاالت اليت يتعذر فيها إعمال األثر الرجعي للفسخ؛ أي عدم إمكان  .(64)العيب
ة احلال إىل ما كانت عليه وقت التعاقد؛ كهالك احملل أو استهالكه، والتصرف فيه للغري تصرفا غري قابل للفسخ، وتعيب إعاد

ويف مجيع األحوال، جيب على  .(65)ماله اخلاص يتعذر فصله عن املبيعاملبيع عند املشرتي، أو إدخال املشرتي عليه شيء من 
  .(66)وال يتوقف الفسخ على رفض البائع أثره؛ مبعىن أن غاية اإلخطار جمرد العلم، املشرتي إعالم البائع بالفسخ حىت يرتب

مل تعاجل اجمللة، مسألة عرض البائع سلعة أو بضاعة بديلة توقيا للفسخ، وإمنا منحت املشرتي حق الفسخ أو قبول 
لبديلة أو إصالح العيب مسألة خاصة الصفقة، كما سبق بيانه، كأثر مباشر على ثبوت اخليار. لتبقى مسألة قبول الصفقة ا

باملشرتي يقررها كما شاء، استنادا ملبدأ حرية التعاقد، دون ترتيب إلزام قانوين عليه بقبوهلا. إال أنه يف املقابل، يتعني على 
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املشرتي عدم التعسف يف استعمال حقه يف الفسخ؛ وميكن اعتبار املشرتي متعسفا يف الفسخ عندما يثبت عدم جوهرية 
التعاقدي كان حسن النية؛ كمن قام بتسليم مبيع  اإلخاللاملخالفة من قبل املتعاقد اآلخر، أو أن الطرف الذي يُنسب إليه 

آلخر عن طريق الغلط، معتقدا أنه يسلم مبيعا سليما ومتطابقا مع الشروط اخلاصة للعقد، فعندها يكون للقاضي سلطة 
ت عدم حلوق املشرتي خسارة أشد جسامة من تلك اليت تلحق البائع من فسخ رقابية على الفسخ، وقد ال يقرره طاملا ثب

 27العقد، إعماال ملبدأ حسن النية، وعدم التعسف يف استعمال احلق، وقاعدة "الضرر األشد يزال بالضرر األخف" )املادة 
 جملة(.    29جملة( "وخيتار أهون الشرين" )املادة 

 فيما بينها:المستند الواحد  بياناتعدم تعارض  -3
بناء على ما سبق، ميكن القول بأن اجمللة تتفق مع مبادئ اليونيدروا فيما يتصل بتحديد صور االخالل التعاقدي: 

 التنفيذ املعيب، أو املتأخر، أو اجلزئي. 
وبالنظر إىل التطبيقات اليت أوردهتا اجمللة على فسخ عقد البيع، نرى أهنا تدور حول فكرة املخالفة اجلوهرية اليت قررهتا 

وجتلى ذلك بشكل واضح يف معرض تنظيم اجمللة خلياري الوصف والعيب  (67)منها(، 1.3.7مبادئ اليونيدروا وفقا للمادة )
شرتي عند إبرام العقد، لو علم بتخلفها ملا أبرم العقد، وعدم صالحية املبيع للغرض )ختلف الصفة املرغوبة اليت توخاها امل

العام املخصص له بالنظر إىل أمثاله ساملا من العيب املؤثر(. ويستلزم كل من اجمللة ومبادئ اليونيدروا إخطار الطرف اآلخر 
ملمارسة اخليار؛ هدفه رفع الضرر عن املتعاقد اآلخر  بالفسخ، وإن كانت اجمللة ال تعتربه شرطا جلواز الفسخ وإمنا نتيجة

 بتمكينه من رد ماله، والتصرف فيه بكافة أوجه التصرف املمنوحة قانونا للمالك.
 5.1.7وفيما يتصل بالتنفيذ املتأخر، تقر اجمللة حق املتعاقد اآلخر مبنح املدين مهلة للتنفيذ )كما احلال وفقا للمادة 

، وكذلك تعطي القاضي سلطة منح هذه املهلة للمدين قبل اللجوء إىل الفسخ، كلما كان ذلك ممكنا. من مبادئ اليونيدروا(
وبانتهاء هذه املهلة دون تنفيذ، أو بتأكيد املدين خالهلا بعدم رغبته يف التنفيذ، حيق للمتعاقد اآلخر فسخ العقد، يف كال 

ى. والفارق األساس بني النظامني حمل الدراسة يف الفقه احلنفي النظامني، مقرونا حبق طلب التعويض كذلك إن كان له مقتض
مبنح مدينه مهلة أو مهال للوفاء، وإمنا مينح ذلك أيضا للقضاء، توقيا للفسخ، عندما  احقمذهب اجمللة مل مينح الدائن وحده 

تبلغ جسامة إخالل املدين تستدعي ظروف املدين ذلك. فعادة ما ال ميارس القاضي سلطته التقديرية بالفسخ إال عندما 
بالتزاماته التعاقدية حدا غري مألوف، يتعذر معه حتقيق مقصود العقد، فيكون يف إمساكه واإلبقاء عليه ضرر أشد للدائن، ما 
يتعني رفعه هبدم العقد. وحىت بعد فوات املهلة القضائية ال يعترب العقد منفسخا من تلقاء ذاته، وإمنا يكون للقاضي سلطة 

حالة عدم الوفاء وظروف التأخري، فإن عرض املدين الوفاء بعد انتهاء املهلة، مبا يتفق وبنود العقد، وبشكل ال يضار  تقدير
به من التأخري  به الدائن، فللقاضي إجابة طلبه وعدم فسخ العقد، مع بقاء حق الدائن يف اقتضاء تعويض عن الضرر الالحق

   .(68)عن التنفيذ قائما
الدائن يف طلب الفسخ عندما يكون ما أداه املدين من التزاماته يسريا )التنفيذ اجلزئي( بالنظر إىل  وأيضا، يثبت حق

عموم التزاماته، حبيث مل يتحقق الباعث الدافع إىل التعاقد بالنسبة للدائن عند إبرام العقد )عدم حتقيق مقصود العقد(، 
أما يف حال قيام املدين بتنفيذ جل التزاماته، مع بقاء انشغال ذمته  فخشية من تفريق الصفقة عليه، متنحه اجمللة حق الفسخ.



2010  

 

152017  176 

 

جبزء ال يشكل خمالفة جوهرية للعقد، فال يتقرر للدائن احلق يف الفسخ منعا للتعسف، وتوكيدا حلسن النية، وإعماال للقوة 
ادات التجارية، أو ألهل اخلربة. امللزمة للعقد. ولتحديد مواطن اليسر من عدمه ميكن للقاضي الرجوع إىل العرف، أو الع

وعندها ميكن للقضاء إمهال املدين إىل حني اقتداره على التنفيذ، دون املساس حبق الدائن يف طلب التعويض حال قيام 
مسوغه القانوين. هذه مع اإلشارة إىل أن ما قد يعترب يسريا ويتم التسامح به يف حالة معينة، قد ال يعترب كذلك يف حالة 

هلذا، أنزلت اجمللة العرف والعادة منزلة النص القانوين ملسايرة التطور احلاصل يف املعامالت املالية؛ ألن ما يبىن على أخرى، 
نكر تغري األحكام ( منها على أنه: "ال ي39عرف من أحكام يتغري بتغري األزمان، وهذا ما عنته اجمللة عندما نصت يف املادة )

  .(69)بتغري األزمان"
بل، مل جند يف اجمللة ما يأذن للدائن فسخ العقد عندما يكون عدم تنفيذ املدين اللتزامه سببًا العتقاد الدائن يف املقا

بأنه ال ميكن أن يعتمد على تنفيذ املدين يف املستقبل، أو أن يفسخ العقد، إذا تبني بوضوح، قبل االستحقاق، أن الطرف 
من مبادئ اليونيدروا(. إال أن ذلك، وعلى فرض ممارسته  3.3.7و  1.3.7اآلخر سينسب إليه عدم تنفيذ جوهري )املواد 

يف ظل اجمللة، يبقى خاضعا لسلطة احملكمة التقديرية بالنظر إىل ظروف ومالبسات كل نزاع على حدة، ومدى فالح الدائن 
 حو السابق بيانه. يف إثبات عدم جدوى انتظار االستمرار يف عقد ال ميكن حتقيق الغاية املتوخاة منه، على الن

مل تنص اجمللة، أيضا، على جواز طلب الدائن من مدينه بعد إبرام العقد تقدمي تأمينات ضمانا حلسن تنفيذه التزاماته،  
( من مبادئ اليونيدروا، عندما يعتقد، استنادًا ألسباب معقولة، أن املدين سوف خيل إخالاًل 4.3.7كما فعلت املادة )

ل متنعه خالل ميعاد معقول، جاز للدائن فسخ العقد. لقد سبق القول حبق الدائن حق احلبس حال جوهريًا بالتنفيذ، وحا
( من اجمللة ال جترب املدين 187قيام املدين بإنقاص ضمانات الوفاء بالتزاماته، املقدمة قبل أو حال إبرام العقد. إال أن املادة )

تضمن تقدميه رهن أو كفاالت ضمانا للوفاء بدينه، وإمنا متنح البائع، حال على تنفيذ الشرط التعاقدي الوارد يف عقد البيع امل
ما قد يعين عدم جواز طلب الدائن تقدمي ضمانات بعد إبرام العقد،  .(70)يذ هذا الشرط، حق فسخ العقدرفض املشرتي تنف

ستحقاق، ألنه لو علم هبا قبل إال رمبا إذا تغريت ظروف املدين، بشكل يبعث على االعتقاد تعذر وفائه بالدين حلظة اال
التعاقد ملا ثابر عليه. إال أن طلب ذلك ال يكون إال من خالل القضاء، مبعىن لو رفض املدين ذلك خمتارا المتنع على الدائن 
الفسخ، وألجرب على االستمرار يف العقد إىل حني حلول أجل االستحقاق، وعندها يتم إعمال القواعد سالفة الذكر، وذلك 

( اليت تنص على أنه: "املديون مؤجاًل لو أراد الذهاب إىل ديار أخرى قبل حلول األجل وراجع الدائن 656لة املادة )بدال
  احلاكم وطلب كفيالً يكون جمبوراً على إعطاء الكفيل".

 :خاتمة
 الالزم، وغري للمتعاقد بإرادة منفردة يف العقد غري الفسخ تبني لنا من خالل هذا البحث أن اجمللة تتوسع يف منح

النافذ، واملوقوف والفاسد، ضمن تنظيم قانوين خاص رمسته. أما فيما يتصل بالعقود الصحيحة امللزمة جلانبني، فاألصل فيها 
بااللتزامات التعاقدية فيها، يتجه الفقه اإلسالمي إىل التأكيد على مفعول العقد وقوته امللزمة؛ فيمنح  اإلخاللاللزوم، وعند 

ة ممارسة حق احلبس وطلب التنفيذ العيين، ومنح املدين مهلة للتنفيذ، كلما كان ذلك جمديا، وال يصار إىل الفسخ الدائن مكن
إال كمالذ أخري. مبعىن، أنه طاملا أمكن تنفيذ العقد عينا ال يسمع طلب الدائن بالفسخ قضاء، وفقا ملذهب اجمللة. ويف 
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نفيذ التزامه عينا حيق للدائن التنفيذ على حسابه، إن أمكن ذلك، كما لو كان األحوال اليت يتعذر فيها إجبار املدين على ت
 عقد، وطلب التعويض إن حلقه ضرر. حمل التزامه شيئا مثليا، وإال فله فسخ ال

وهذا النهج مرده فكرة استقالل التزام كل متعاقد عن التزام اآلخر يف الفقه اإلسالمي خبالف احلال يف مبادئ 
معظم القوانني املدنية احلديثة اليت تبين احلق يف الفسخ على أساس االرتباط بني االلتزامات العقدية وتقابلها. اليونيدروا و 

رئيسا لاللتزام التعاقدي، وكأن أساس مصدر التزام العاقد هو إرادته املنفردة اليت  امصدر فالفقه اإلسالمي يعترب اإلرادة املنفردة 
رى طابقتها إلبرام تصرف قانوين ملزم جلانبني؛ هلذا ُحظر الفسخ من حيث األصل يف العقود اجتهت إىل االرتباط بإرادة أخ

امللزمة جلانبني؛ ألن مؤدى الفسخ نقض ملا مت من جهة العاقد ما يستدعي رده عليه بإلزامه بتنفيذ ما اجتهت إرادته إليه 
حتقيق املنفعة املقصودة من العقد تطبيقا لقاعدة "إذا  ابتداء. فاألصل إعمال مفعول ومقصود العقد، وال فسخ إال عند تعذر

 زال املانع عاد املمنوع". 
هلذا، ال ميارس القاضي عادة سلطته التقديرية بالفسخ إال عندما تبلغ جسامة إخالل املدين بالتزاماته التعاقدية حدا 

ضرر أشد للدائن، ما يتعني رفعه هبدم العقد.  غري مألوف، يتعذر معه حتقيق مقصود العقد، فيكون يف إمساكه واإلبقاء عليه
وحىت بعد فوات املهلة القضائية، اليت مينحها القاضي وفقا للفقه اإلسالمي، ال يعترب العقد منفسخا من تلقاء ذاته، وإمنا 

يتفق وبنود يكون للقاضي سلطة تقدير حالة عدم الوفاء وظروف التأخري، فإن عرض املدين الوفاء بعد انتهاء املهلة، مبا 
العقد، وبشكل ال يضار به الدائن، فللقاضي إجابة طلبه وعدم فسخ العقد، مع بقاء حق الدائن يف اقتضاء تعويض عن 

 الضرر الالحق به من التأخري عن التنفيذ قائما. 
لة ومبادئ وبعيدا عن الفلسفة اليت بنيت عليها نظرية فسخ العقود يف الفقه احلنفي، تتشابه موجبات الفسخ بني اجمل

اجلوهري بالعقد مبا ال يسمح للطرف غري املخل من حتقيق قصده التعاقدي. وقد بدا  اإلخاللاليونيدروا، واملتمثلة بفكرة 
ذلك واضحا يف اجمللة من خالل التطبيقات اليت ساقتها يف ظل معاجلتها لعقد البيع، ومنها خيار الوصف، والعيب، والرؤيا، 

 املبيع عند التسليم، واليت تتلخص فلسفة منح الدائن إزاءها حق الفسخ بإرادة منفردة يف ختلف وحالة ظهور نقص معترب يف
الغرض التعاقدي الذي توخاه وقت إبرام العقد، واملؤيد حبصول عدم املطابقة اجلوهرية سواء من حيث الكم أو النوع. وعليه، 

اليونيدروا يف هذا الشأن أبرزها: أن الفقه احلنفي مذهب اجمللة  تبقى بعض املسائل اليسرية موطن اختالف بني اجمللة ومبادئ
مل مينح الدائن وحده حق منح مدينه مهلة أو مهال للوفاء، وإمنا قرر هذا احلق أيضا للقضاء، توقيا للفسخ، عندما تستدعي 

ظر النزاع منح املدين مهلة ظروف املدين ذلك، وإن كان هناك مكنة، يف ظل مبادئ اليونيدروا، للقاضي أو احملّكم عند ن
للتنفيذ بناء على ما ميلكه من سلطة التقدير. كما أن اجمللة ال تعلق أثر فسخ العقد غري الالزم على إخطار املدين املخل 
بالتزامه، وإمنا يقتصر مفعول اإلخطار على جمر إعالم املدين بواقعة الفسخ، يف حني أن فسخ العقد، وفقا ملبادئ اليونيدروا، 

 يتم إال إذا وّجه الدائن إخطارا إىل املدين يؤكد فيه عزمه على الفسخ، فإن عرض املدين الوفاء املطابق ضمن مدة اإلخطار ال
املبتسر بالعقد، وجواز فسخ العقد  اإلخاللسقط حق الدائن يف الفسخ. وكذلك، ال قواعد مباشرة يف اجمللة بشأن أحكام 

قاد الدائن بعدم إمكانية االعتماد على تنفيذ املدين يف املستقبل، مع اإلشارة إىل تعويل عندما يكون عدم التنفيذ سببًا العت
على إلخالل احلقيقي والواقعي للعقد وقت االستحقاق. إال أن ذلك  Civil lawالفقه اإلسالمي، كما احلال يف نظام الـ 
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سخ من عدمه لسلطة قاضي املوضوع التقديرية، وفقا ال يعين بالضرورة عدم إمكانية طلب الفسخ قضاء، حيث ُيرتك تقرير الف
لظروف ومالبسات كل نزاع على حدة، ومدى فالح الدائن يف إثبات عدم جدوى انتظار االستمرار يف عقد ال ميكن حتقيق 

 الغاية املتوخاة منه، واثبات تضرره من اإلبقاء عليه، استنادا للقواعد الكلية القاضية بإزالة الضرر الواقع.
 تهمـــــــــــــيش:ال

                                                 
الفقهاء املسلمني سلطان اإلرادة وحرية التعاقد، ما مل ينص الشارع على خالف ذلك، فقد وسعوا من حاالت فسخ العقد بإرادة منفردة  ملا كان األصل عند جهور (1)

صف، خيار ، خيار الو عند توفر أحد اخليارات اليت جتعل العقد غري الزم، سواء للطرفني أو أحدمها، ومن هذه اخليارات: خيار الشرط، خيار الرؤية، خيار العيب
 التعيني، خيار اجمللس.

 من ظاهر هو كما التنفيذ بعدم الدفع بقاعدة أخذ قد اجمللة أحكام وضع عند كان املشرع إن: "األردنية التمييز حمكمة تقول احلبس، يف الدائن حبق يتصل فيما  (2)
 يويف حىت املؤجر قبل من املأجور حبس جبواز املتعلقة( 482) واملادة سلفا هدفع املشروط الثمن املشرتي دفع حلني املبيع حبس جبواز املتعلقة( 278) املادة نص

 .527قضائية، الصفحة   1979لسنة  - 358لطعن املدين رقما ".احلالة األجرة بدفع املستأجر
 .309-308( من اجمللة، كذلك أنظر عدنان السرحان، مرجع سابق، ص 244-240املواد ) (3)
لبائع قد ت حمكمة التمييز الكويتية أنه: "املقرر أنه ال يصح للمشرتي الذي استلم املبيع أن ميتنع عن تنفيذ التزامه بدفع باقي الثمن إذ كان اويف هذا السياق، قرر  (4)

ب على الدائن طالب الفسخ أن يكون امتنع عن تنفيذ التزامه بنقل ملكية املبيع إىل املشرتى استنادا إىل تعنت األخري يف تنفيذ التزامه بدفع الثمن دون شرط كما أنه جي
دولة فيذ ما يف ذمته من التزام". مستعداً للقيام بالتزامه الذي نشأ عن العقد امللزم للجانبني فليس من العدل أن خيل هو بالتزامه مث يطلب الفسخ لعدم قيام املدين بتن

، الصفحة  - 16مكتب فين  - 1988-2-15تاريخ اجللسة -قضائية  1987سنةل  - 41الطعن رقم -األحكام املدنية والتجارية-حمكمة التمييز الكويت، 
بله التزام املشرتي بدفع الثمن ويف السياق ذاته، قررت أيضا احملكمة االحتادية العليا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة: "أن التزام البائع بنقل ملكية املبيع يقا. 301

ا وحيق للبائع أن يطالب باحلكم بإلزام املشرتي بتنفيذ هذا االلتزام مع إعالن التزامه بنقل ملكية املبيع فور تسلمه الثمن أو باقية ومب حبسبانه ركنًا من أركان عقد البيع
املوضوع للفصل يف دعوى ة مؤداه أن من حق البائع أن ميتنع عن تنفيذ التزامه بنقل امللكية إذا مل يكن املشرتي قد قام بسداد الثمن وهو ما يقتضي أن تتصدى حمكم

  2012لسنة  - 277الطعن رقم -األحكام املدنية والتجارية-احملكمة االحتادية العليا دولة اإلمارات العربية املتحدة، اإللزام ويقوم حكم القاضي فيها مقام التنفيذ". 
 .2012-10-17تاريخ اجللسة  -قضائية

 ( من اجمللة.196-190، 163أنظر املواد ) (5)
 .171، د.س. ن.، ص 1، بريوت: دار احياء الرتاث العريب، ط. 6يف هذا املعىن: عبد الرزاق السنهوري، مصادر احلق يف الفقه االسالمي، ج.   (6)
 .261، ص 1976، عمان: نقابة احملامني، مطبعة التوفيق، 1املذكرات االيضاحية للقانون املدين األردين، ج.   (7)
 ل العقد كليا مبا مينع استيفاء املعقود عليه، ينفسخ العقد حبكم القانون ومن تلقاء ذاته )انفساخ(.وكذلك يف حال هالك حم  (8)
 .162، ص  ،.ن. س.د ،1. ط العريب، الرتاث احياء دار: بريوت ،6. جعبد الرزاق السنهوري، مصادر احلق يف الفقه االسالمي،   (9)
. كما جيور فسخ عقد االجيار لألعذار الطارئة وفقا للمذهب احلنفي، سواء اتصلت بأي من املتعاقدين أو 162عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص  (10)

 .باملأجور؛ كإعسار أو افالس املستأجر، أو مرضه، أو سفره، وكذلك إفالس املؤجر وحاجته لبيع املأجور لسداد دينه، أو تعيب املأجور...اخل
،  - 10مكتب فين  - 1982-11-1تاريخ اجللسة -قضائية  1982لسنة  - 5الطعن رقم -األحكام املدنية والتجارية-حمكمة التمييز دولة الكويت،  (11)

 . 670الصفحة 
 .132، ص 1993 عمان، الثقافة، دار واإلجيار، البيع" املسماة العقود" األردين املدين القانون شرحأنظر: منذر الفضل وصاحب الفتالوي،  (12)
 ( من القانون املدين األردين246ادة )تقابلها امل (13)
 ( من اجمللة.223املادة )  (14)
 .70، ص 1999 دمشق، القلم، دار ،"البيع عقد" اإلسالمي الفقه يف املسماة العقودمصطفى الزرقا،   (15)
 .70( من اجمللة؛ مصطفى الزرقا، املرجع السابق، ص 223املادة )  (16)
 .64، ص 1987 دمشق، الفكر، دار األردين، املدين والقانون اإلمارايت املدنية املعامالت قانون يف املسماة العقودالزحيلي،  وهبة( من اجمللة؛ 223املادة )  (17)
 . أنظر أيضا: أمني دواس، وحممود دودين: عقد البيع يف جملة األحكام العدلية: دراسة مقارنة، رام اهلل، برنامج182، مرجع سابق، ص 2010علي حيدر،   (18)

 .2013تعزيز العدالة الفلسطينية، 
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 .70، مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص 184، مرجع سابق، ص 2010( من اجمللة. علي حيدر، 226و  225املادتان )  (19)
 .64وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص   (20)
 .70( من اجمللة. مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص 226و  224املادتان )  (21)
. ويف هذا املعىن، قررت حمكمة التمييز األردنية أنه: "اذا اشرتى املميز من املميز ضدمها قطعة ارضهما على اساس املقدار 70مرجع سابق، ص  مصطفى الزرقا، (22)

يكون قد وقع بعد بيان  عاملبني يف جدول احلقوق وقت العقد، كما ان الثمن املتفق عليه قد حدد مقداره مجلة دون تفصيل ملا يصيب كل دونـم من املبيع ، فان البي
من اجمللة ويف هذه احلالة اذا ظهر نقص يف املبيع لظهور مستحق جلزء منه جيري  226مقدار املبيع ومجلة مثنه فقط باملعىن املنصوص عليه يف الفقرة االوىل من املادة 

شرتي خمريا ان شاء فسخ العقد واسرتد الثمن، وان شاء اخذه جبميع الثمن احلكم على مقتضى حكم املوزونات اليت يف تبعيضها ضرر عمال بالفقرة املذكورة ويكون امل
 226ءه مردود ألن املادة وليس له ان يأخذ املبيع ويسرتد من الثمن ما يوازي نقص املبيع، اما ادعاء املميز بان االرض قابله للقسمة وليس يف تبعيضها ضرر فادعا

)هيئة عامة( تاريخ  358/1964املوزونات اليت يف تبعيضها ضرر". قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها احلقوقية رقم  املشار اليها اعتربت االراضي دائما يف حكم
 ، منشورات مركز عدالة.17/10/1964

 ( من اجمللة.227املادة )  (23)
 .71مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص   (24)
 ( من اجمللة.229املادة )  (25)
. أنظر أيضا: أمني دواس، وحممود دودين: عقد البيع يف جملة األحكام العدلية: دراسة مقارنة، رام اهلل، برنامج 190جع سابق، ص ، مر 2010علي حيدر،  (26)

 .2013تعزيز العدالة الفلسطينية، 
، الصفحة 3، اجلزء 30ين ، مكتب ف31/12/1979قضائية، بتاريخ   47لسنة  46أنظر عكس ذلك: حكم حمكمة النقض املصرية يف الطعن املدين رقم (27)

من القانون املدين على أنه "يف بيع العروض وغريها من املنقوالت إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم املبيع يكون البيع مفسوخاً  461: "النص يف املادة 423
يوجد اتفاق على غريه" فقد دلت على أن املشرع قد خرج حبكمها على  دون حاجة إىل أعذار إن مل يدفع الثمن عند حلول امليعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما مل

إلعمال هذا النص القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إال بعد األعذار وحبكم من القاضي ما مل يوجد اتفاق صريح على اإلعفاء من ذلك وأشرتط 
ت وأن يكون كل من البيع والثمن حمدداً كافياً ومعلوم للمشرتي عند التعاقد، وأن يتخلف املشرتي عن دفع االستثنائي أن يكون املبيع من العروض وغريها من املنقوال

 26لسنة  328صري يف الطعن رقمالثمن يف امليعاد املتفق عليه لتسلم املبيع ودفع الثمن، وأن خيتار البائع التمسك بانفساخ عقد البيع". وأنظر أيضا النقض املدين امل
 .571، الصفحة 2، اجلزء 13، مكتب فين 3/5/1962ة، تاريخ قضائي

 .261علي حيدر، شرح اجمللة، بريوت، مكتبة النهضة، ص   (28)
من جملة األحكام العدلية قد جاءت يف الفصل املتعلق بالثمن ومل تأت يف  313من مرشد احلريان وهو النص املماثل لنص املادة  425جند أن نص املادة   (29)

ع، فكان األجدر أال يتم ملتعلق باخليارات، وهذا برأينا تبويب أصح ألن هذا الذي مسته اجمللة خيار النقد ال جيعل العقد غري الزم وإمنا يرتتب عليه فساد البيالفصل ا
 إيراده كأحد اخليارات اليت جتعل من البيع غري الزم.

 فإذاقبض املبيع بإذن البائع صار ملكًا له  إذااملشرتي  أنلبيع الفاسد يفيد حكمًا عند القبض يعين ا( من اجمللة على أنه: "371يف هذا السياق، تنص املادة )  (30)
( من اجمللة 372". وتنص املادة )كان قيمياً لزمته قيمته يوم قبضه  وإذاكان من املكيالت لزمه مثله   إذااملبيع  إنهلك املبيع بيعاً فاسداً عند املشرتي لزمه الضمان يعين 

زاد فيه  أو أخرمن يده ببيع صحيح او هببة من  أخرجه أواستهلكه  أوهلك املبيع يف يد املشرتي  إذاانه  إاللكل من املتعاقدين فسخ البيع الفاسد ى أنه: ""عل
فطحنها وجعلها دقيقًا بطل حق الفسخ يف هذه تغري اسم املبيع بان كان حنطة  أوارضًا فغرس فيها اشجاراً  أواملشرتي شيئًا من ماله كما لو كان املبيع دارًا فعمرها 

تزم الورثة بإعادة احلال إىل ". وخيار النقد ال يورث، فإذا مات صاحب خيار النقد قبل انتهاء مدة اخليار، فال ينتقل هذا اخليار إىل الورثة وإمنا يبطل البيع، ويلالصورة
 ( من جملة األحكام العدلية.315املادة ) بيع إىل البائع.ما كانت عليه، فإن كان اخليار للمشرتي فيلتزمون بإعادة امل

 .2013أنظر: أمني دواس، وحممود دودين: عقد البيع يف جملة األحكام العدلية: دراسة مقارنة، رام اهلل، برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية،   (31)
 ( من اجمللة.310املادة )  (32)
من عدد جملة نقابة  662، املنشور على الصفحة 30/6/1964)هيئة مخاسية( تاريخ  157/1964حلقوقية رقم بصفتها ا األردنيةحكم حمكمة التمييز  (33)

 .1/1/1964احملامني بتاريخ 
ة من عدد جملة نقاب 902املنشور على الصفحة  ،22/8/1968)هيئة مخاسية( تاريخ  217/1968بصفتها احلقوقية رقم  األردنيةأنظر أيضا: حكم حمكمة التمييز 

تطالب قيادة سالح اجلو  أنمل ختالف مواصفات املبيع املتفق عليها فان من حق الشركة البائعة  بأهناالشركة البائعة لبضاعة  أثبتت إذا" :1/1/1968احملامني بتاريخ 



2010  

 

152017  180 

 

                                                                                                                                                                       

الصادر عن قائد سالح اجلو امللكي املتضمن فسخ  دارياإلالقرار  أثارامللكي املشرتية بالثمن لدى احملكمة احلقوقية ويف هذه احلالة متلك احملكمة احلقوقية حق شل 
 هذا القرار". إبطالالعطاء ومصادرة التامني دون 

من عدد جملة نقابة احملامني  331، املنشور على الصفحة 18/4/1968)هيئة مخاسية( تاريخ  45/1968بصفتها احلقوقية رقم  األردنيةحكم حمكمة التمييز   (34)
 .1/1/1968بتاريخ 

 .259علي حيدر، شرح اجمللة، مكتبة النهضة، مرجع سابق، ص   (35)
 .142، ص 1998، 1998سليم رستم باز، شرح اجمللة، بريوت، دار العلم للجميع،   (36)
 .259، انظر أيضا شرح اجمللة لعلي حيدر، مكتبة النهضة، مرجع سابق، ص 142سليم رستم باز، املرجع السابق، ص   (37)
 جملة األحكام العدلية. من 312املادة   (38)
 .1/1/1960من عدد جملة نقابة احملامني بتاريخ  50)هيئة مخاسية(، املنشور على الصفحة  48/1960بصفتها احلقوقية رقم  األردنيةحكم حمكمة التمييز   (39)
من عدد جملة نقابة  1121ملنشور على الصفحة ، ا20/4/1974)هيئة مخاسية( تاريخ  102/1974بصفتها احلقوقية رقم  األردنيةحكم حمكمة التمييز  (40)

 .1/1/1974احملامني بتاريخ 
من عدد جملة نقابة احملامني  612، املنشور على الصفحة 1/8/1968)هيئة مخاسية( تاريخ  183/1968بصفتها احلقوقية رقم  األردنيةحكم حمكمة التمييز   (41)

الوصف من اخليارات اليت تنتقل إىل الورثة. فإذا اشرتط املشرتي وصفا مرغوبا يف املبيع، مث تويف وظهر للورثة أن . جتدر اإلشارة إىل أن يعترب خيار 1/1/1968بتاريخ 
 الوصف غري متحقق يف املبيع، فيكون هلم حق ممارسة اخليار على النحو الذي كان مقررا ملورثهم، باعتبارهم خلف عام.

 على أنه:  1980البيع الدويل للبضائع لعام ( من اتفاقية فيينا بشأن 35تنص املادة )  (42)
 ( على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة ألحكام العقد.1)"
 ( وما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك، ال تكون البضائع مطابقة لشروط العقد اال اذا كانت:2)

 األغراض اليت تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع؛  )أ( صاحلة لالستعمال يف
تبني من الظروف أن املشرتى مل  إذا إال)ب( صاحلة لالستعمال يف األغراض اخلاصة اليت أحيط هبا البائع علما، صراحة أو ضمنا، وقت انعقاد العقد، 

 ن يعتمد على ذلك؛كان من غري املعقول للمشرتى أ  أوتقديره ،  أويعتمد على خربة البائع 
 )ج( متضمنة صفات البضاعة اليت سبق للبائع عرضها على املشرتى كعينة او منوذج؛

عبئة والتغليف )د( معبأة أو مغلفة بالطريقة اليت تستعمل عادة يف تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها، وىف حالة عدم وجود الطريقة املعتادة، تكون الت
 محايتها.بالكيفية املناسبة حلفظها و 

 ميكن أن جيهله وقت ( ال يسأل البائع، مبوجب أحكام الفقرات الفرعية)أ( إىل )د( من الفقرة السابقة عن أي عيب يف املطابقة كان يعلم به املشرتى أو كان ال3)
 "انعقاد العقد.

من جملة  325، 324( مستمد من املادتني 468ردين، أن حكم املادة )قضت حمكمة التمييز األردنية بأنه: "يستفاد من املذكرات اإليضاحية للقانون املدين األ  (43)
من جملة األحكام العدلية اللتني حتكمان عقد البيع بالنموذج وشرحهما لألستاذ علي  325،  324األحكام العدلية وشرحها لعلي حيدر. ويستفاد من املادتني 
ج إال خيار العيب والرأي يف مطابقة املبيع للنموذج أو عدم مطابقته له يعود ألهل اخلربة فإذا ما ثبت أن حيدر، أنه ليس للمشرتي يف حالة اختالف املبيع عن النموذ 

من القانون املدين. ومتنح خمالفة  468( من املادة 2املبيع غري مطابق للنموذج كان للمشرتي اخليار إن شاء قبله، وإن شاء رده، تطبيقاً للنص الصريح الوارد يف الفقرة )
 521املادة املبيع للنموذج احلق للمشرتي يف استعمال )خيار العيب( واستعمال الدعوى اليت يستعملها صاحب خيار العيب وهي دعوى ال تسمع حسب أحكام 

الدعوى بعد هذه املدة القصرية من القانون املدين بعد انقضاء ستة أشهر على تسليم املبيع ما مل يلتزم البائع بالضمان ملدة أطول. وان قصد املشرع من عدم مساع 
دة كافية كي يتمكن املشرتي حتقيق استقرار التعامل لكي ال يكون البائع مهددًا برفض املشرتي للمبيع أو مطالبته بالضمان أمدًا طوياًل وقد رأى املشرع أن هذه امل

 أنيها يف عقد البيع. وال يوجد بني األحكام الواردة يف القانون املدين ما يدل على خالهلا أن يفحص املبيع ليتبني ما إذا كان فيه عيب خيرجه عن املواصفات املتفق عل
املبيع املسلم إىل املشرتي معيباً ومبا أن  املشرع فرق بني البيع بالنموذج وبني أنواع البيوع األخرى فيما يتعلق مبدة التقادم املانع من مساع الدعوى يف احلالة اليت يكون فيها

وعة بعد انقضاء بيع للنموذج ما هي إال حالة من حاالت العيب يف املبيع فإن دعوى املشرتي بفسخ العقد واملطالبة بالثمن والضمان عن الضرر ال تكون مسمخمالفة امل
بصفتها احلقوقية  األردنيةكمة التمييز ستة أشهر على تسلمه املبيع ما مل يلتزم البائع بالضمان ملدة أطول أو يثبت أن إخفاء العيب كان بغٍش من البائع...". حكم حم

 ، منشورات مركز عدالة. 21/6/2001)هيئة عامة( تاريخ  229/2001رقم 
 فخيار الرؤية يثبت للمشرتي حبكم القانون وليس بناء على شرط يف عقد البيع.  (44)
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. أنظر أيضا: أمني دواس، وحممود دودين: عقد البيع يف جملة األحكام 347، ص 2005علي اخلفيف، أحكام املعامالت الشرعية، دار الفكر العريب، القاهرة،   (45)

 .2013العدلية: دراسة مقارنة، رام اهلل، برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية، 
 .274شرح اجمللة، علي حيدر، مكتبة النهضة ص   (46)
ره كان له اخليار إىل أن يراه، فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال هلذا من اشرتى شيئًا ومل يمن جملة األحكام العدلية على أنه " 320تنص املادة   (47)

 ".اخليار خيار الرؤية
 .271شرح اجمللة، علي حيدر، مكتبة النهضة، ص   (48)
ة املادية قد يثبت بغريها من الوسائل األخرى اليت ال يقصد، دائما، خبيار الرؤية إبصار املبيع أو االطالع عليه اطالعا ماديا، فكما أن هذا اخليار يثبت بالرؤي  (49)

مته، كاللمس أو الذوق أو الشم أو السمع وغريها من الوسائل الكفيلة بتمكني املشرتي من إدراك ءوف على حاله ومدى مالمتنح املشرتي فرصة معرفة املبيع والوق
 املبيع تبعا لنوعه وطبيعته.

 . 16، ص 1998ل املختار، اجمللد األول، كتاب البيوع، دار الكتب العلمية، بريوت، عبد اهلل احلنفي، االختيار لتعلي  (50)
 .270علي حيدر، شرح اجمللة، مكتبة النهضة، ص   (51)
 ( من اجمللة.335املادة )  (52)
 ( من مرشد احلريان.341املادة )  (53)
 .1/1/1960من عدد جملة نقابة احملامني بتاريخ  50اسية(، املنشور على الصفحة )هيئة مخ 48/1960بصفتها احلقوقية رقم  األردنيةحكم حمكمة التمييز   (54)
 .269علي حيدر، املرجع السابق، ص   (55)
. 1/1/1961من عدد اجمللة القضائية بتاريخ  612)هيئة مخاسية(، املنشور على الصفحة  226/1961بصفتها احلقوقية رقم  األردنيةحكم حمكمة التمييز   (56)

ليس  الوارثاقد، كما أن الرؤية ال يورث، فمن اشرتى ماال مل يره مث مات، لزم البيع يف مواجهة الورثة؛ ألن هذا اخليار عبارة عن مشيئة وإرادة تتعلق بشخص العوخيار 
 .271عاقدا وهذا اخليار يثبت للعاقد حبسب النص. علي حيدر، املرجع السابق، ص 

 .2013عقد البيع يف جملة األحكام العدلية: دراسة مقارنة، رام اهلل، برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية،  أنظر: أمني دواس، وحممود دودين:  (57)
 .637الصفحة   -قضائية  1970لسنة  - 225الطعن رقم -األحكام املدنية-حمكمة التمييز اململكة األردنية اهلامشية،   (58)
،  13/11/1994تاريخ اجللسة  -قضائية  15لسنة  66الطعن رقم -األحكام املدنية والتجارية-حتادية العليا احملكمة االدولة اإلمارات العربية املتحدة،   (59)

 .1338الصفحة  ،3، اجلزء  - 16مكتب فين
تاريخ اجللسة  -ية قضائ  15لسنة  11الطعن رقم  -األحكام املدنية والتجارية-احملكمة االحتادية العليا دولة اإلمارات العربية املتحدة، أنظر أيضا: 

بيع الشيء شرعا وقانونا يقتضى سالمة املعقود عليه من العيب وهو كل عيب مؤثر ويفوت : "1338الصفحة ، 3رقم اجلزء   - 16مكتب فين، 13/11/1994
 ".غرض صحيح يف املبيع

الصفحة  ، 1اجلزء  – ع 5مكتب فين ،  1948-4-8لسة تاريخ اجل -قضائية  17لسنة  5الطعن رقم  - النقض املدينمجهورية مصر العربية، أنظر:   (60)
 ".من القانون املدين هو اآلفة الطارئة اليت ختلو منها الفطرة السليمة للمبيع 312العيب الذي ترتتب عليه دعوى ضمان العيوب اخلفية وفقاً للمادة : "587

 .135، هامش الصفحة 2006، عمان: دار الثقافة، واإلجيارلعقود املسماة البيع . مشار إليه لدى هادي العبيدي، ا205مصطفى الزرقا، عقد البيع، ص   (61)
، ص 2013لة الفلسطينية، ملزيد من التفصيل أنظر: أمني دواس، وحممود دودين: عقد البيع يف جملة األحكام العدلية: دراسة مقارنة، رام اهلل، برنامج تعزيز العدا  (62)

345-367. 
عيب ظهر يف املبيع  إذا: "1745الصفحة  -قضائية   1986لسنة   - 846الطعن رقم - األحكام املدنية -حمكمة التمييز ردنية اهلامشية، اململكة األأنظر:   (63)

اململكة ". انون املدينمن الق 513العيب من الثمن مبقتضى املادة  أنقصهواملطالبة مبا  إمساكهشاء قبله بالثمن املسمى وليس له  أوشاء رده  إنكان املشرتي خمريا   قدمي
اذا ثبت حملكمة املوضوع ان املشرتي قبل : "1472رقم الصفحة  -قضائية  1988لسنة  - 581الطعن رقم  - األحكام املدنية -حمكمة التمييز األردنية اهلامشية، 

ظهر يف املبيع  إذا( من القانون املدين اليت تنص على انه 1/513)يدعي بتلف فيها فيلتزم بثمنها عمال حبكم املادة  أنالبضاعة اليت اشرتاها ووعد بدفع مثنها دون 
 -حمكمة التمييز اململكة األردنية اهلامشية،  ".العيب من الثمن أنقصهواملطالبة مبا  إمساكهشاء قبله بالثمن وليس له  أوشاء رده  إنكان املشرتي خمريا   عيب قدمي

( من القانون املدين اخليار للمشرتي يف حالة ظهور 513/1أعطت املادة ): "2031الصفحة  -قضائية  2002لسنة  - 3065الطعن رقم - األحكام املدنية
ظ اجلهة املدعى عليها عيب يف املبيع إن شاء رده وإن شاء قبله بالثمن املسمى وليس له إمساكه واملطالبة مبا أنقصه العيب القدمي من الثمن، وعليه فإن احتفا
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فة االعتماد للمدعية دون ورود ما يشري لوجود أي خمالفة على شروط االعتماد فتكون مطالبة املدعى عليها للمدعية بنقصان الثمن نتيجة خمالبالبضاعة وصرفت قيمة 
 ".املدعية لشروط العطاء ال سند هلا من الواقع والقانون

 .2013ة مقارنة، رام اهلل، برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية، أنظر: أمني دواس، وحممود دودين: عقد البيع يف جملة األحكام العدلية: دراس  (64)
 ( من اجمللة.350-345أنظر املواد )  (65)
بيع مبجرد أن يتمكن من ويف هذا، قضت احملكمة االحتادية العليا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أنه: "من املقرر أن املشرتي مسئول عن التحقق من حالة امل  (66)

أو تصرف يف املبيع بأي وجه كان  اإلخطاريف  أمهل أوالبائع فان امهل يف فحص املبيع  إخطار إىلا للمألوف يف التعامل وعليه مبجرد أن ظهر العيب املبادرة ذلك وفق
قضائية، األحكام   14لسنة   118بعد اطالعه على العيب عد قابال للمبيع حبالته وسقط حقه يف طلب الضمان وكذلك يف حبس الثمن أو انقاصه". الطعن رقم 

 .156، الصفحة  1، اجلزء 15،  مكتب فين 26/1/1993املدنية والتجارية، بتاريخ 
واليت تنص على: "تكون خمالفة العقد من جانب أحد الطرفني جوهرية إذا  1980( من اتفاقية فيينا بشأن البيع الدويل للبضائع 25واليت تتقاطع مع املادة )  (67)

مثل  ق ضرر بالطرف اآلخر من شأنه أن حيرمه بشكل أساسي مما كان حيق له أن يتوقع احلصول عليه مبوجب العقد، ما مل يكن الطرف املخالف يتوقعتسببت بإحلا
فة اجلوهرية يف كل من نفس الصفة يتوقع مثل هذه النتيجة يف نفس الظروف". ما يعين أن العناصر الرئيسة للمخال اإلدراكهذه النتيجة وما مل يكن أي شخص سوي 

، اإلخاللتيجة طبيعية  هلذا من اتفاقية فيينا ومبادئ اليونيدروا تتحدد يف وقوع إخالل بالعقد من جانب املدين بااللتزام، وحلوق املتعاقد اآلخر ضرر جوهري/جسيم ن
 وأن يكون هذا الضرر غري متوقع من املضرور، ومتوقع من قبل الطرف املخل بالتزامه.

 .206-205، ص 2014، 1أمني دواس: مصادر االلتزام اإلرادية ، رام اهلل: دار الشروق للنشر والتوزيع، ط.  أنظر  (68)
 .21-20، ص 1985، 1يف هذا املعىن، عبد احلميد البعلي، ضوابط العقود يف الفقه اإلسالمي، الدوحة: مؤسسة الشرق للعالقات العامة والنشر، ط.   (69)
و أن من اجمللة على أنه: "البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط أيضاً معترب. مثاًل لو باع بشرط أن يرهن املشرتي عند البائع شيئا معلوما أ( 187تنص املادة )  (70)

تسليم الذي هو مقتضى ليكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتربا حىت أنه إذا مل يِف املشرتي بالشرط فللبائع فسخ العقد ألن هذا الشرط مؤيد ل
 العقد".
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 عضو الربملان اجلزائري بني التمثيل الوطين واحلزبي

201955 

                                ******* 

 :ملخص
صرو  عييمرا تعاجل هذه املقالة إشكالية توفيق عضو الربملان اجلزائري  نيرم اماارم ثللورين جملمرع ألرود افريا  ال رع  امل 

 م عيررري متييرررم عررررلاوسررريويعون اجررريجمل    سررريو وا جملنيرررم امليرررم ثللورررين ءزنيرررم  ن اعضررراال الربملررران  كلمررر  تكررري    زنييرررة جملا
فإلى أي أ ، د توقيع جزاالا  لقاال هرذا اليلري ميكن ان وصين ا اي إىل ى توجيما  اءزب  جمل إا اعيربجملا ايلي ون عيررا زاهب  جمل 

أأأ.؟فيقأبينأهاذينأاالتجاهينىجزائر أاىتوأمدىأيستطيعأعضوأاىبرىمانأا
  .السياسي ، اءزبال ع ، ال اخ  ، عضو الربملان،اليلويين ال يايب  اىكلماتأاىمفتاحية:

Summary: 
This article treats the two problem or the problem set of the Algerian 

parliamentary member in order to create an harmony between his mission as a 
national representative of the people individual group enacted by the 
constitution and between his mission as a representative of his party because 
the parliamentary members are governed by a partisan blocs and they cannot 
avoid their parties instructions otherwise they will be considered rebellious for 
their party recommendations the case can reach until the signature of 
punishments per contra of this rebellion, so how the Algerian parliament can 
create an harmony between these two currents?  

Key words: parliamentary representation, Member of Parliament, 
people, voter, political party. 

 

أمقدمة:
إذا ثرررران جمل  ، إ ا   الدجمللررررة ا   ا سررررة السرررريوةإن اإلودوولوجيررررة الدميقياميررررة تقيضرررري إسررررمامل ثررررين اجمل ا ي يررررة املرررروام م ي

إ  اك جمللكررن اسرريعاي عييررم اليو يررق  ن امل وررق الررذ  وقضرري نيرر ن اررن ي جمل عررن جملعرر ا ارريال ررع  مولوعررم قررد اسرريوع  هررذا 
ا س سرريويم اررن ق ررين تعررو  إليررم السرريوة ميا سررما ني رسررم ا اشرري  هررو ذاتررم الررذ  جملقررمم  ررائ  ااررامل اليو يررق  ررا جعررين ال ررع  ميرر
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جييلررع املرروام م ي  يرر    ن العررد  ائائررين اررن ال ررع  م ميك رررم اررن  ا سررة السرريوة نفيرري  اررن امل وررق ان ،نررواب اجمل  ويررم
   .(1نجملا د(
تو يقررا لررذلر اقرري املدسرر  الدسرريو   اجلزائرري  نيرر ن السرريا   الوم يررة ايررر ال ررع  جمل ررده ميا سررما نيواسرروة املدسسررا  جمل 
جملهرذا وعرع ان اجلزائري اخرذ  نيالدميقياميرة اليلويييرة جملارن عرة فال رع  هرو ةرا   السريوة اءقيقري  ،(2نخييا هرا يتالرالدسيو وة 
يع اجريجمل  جمل كلم ثذلر تكري    زنييرة جملا وسريو ، تيوىل العلين الي يوعي جملاليقايبي املدسسة الي يوعية اليت هالاعضا و يخ 

 فماأمدىأتوفيقأاىنائبأاىجزائر أبينأاىتمثيلأاىوطنإيأواىحزبيأ؟، عن توجيما   زنيم
 :ث ثة اوال جمللإلجانية عن هذا اإلشكاي قل ا نييقسي  هذه املقالة إىل 

 القانوين لعضو الربملان الرقمي جمل امليثز  األول:أاىمطلب
      .ا س  الرقمية اىفرعأاألول:   
     .ا س  القانونية اىفرعأاىثاني:   

    .ال ائ  جملا دا  قيق السيا   الوم ية اىمطلبأاىثاني:
    .الوظيرة الي يوعية اىفرعأاألول:أأأ
    .الوظيرة اليقانيية اىفرعأاىثاني:أأأ

    .عضو الربملان جملشيجملط  قيق العضووة اءزنيية بأاىثاىث:اىمطل
  .اليغيري الووعي اىفرعأاألول:   
   .اإلنيعا  اىفرعأاىثاني:   

أاألولأاىمطلب
أاىقانونيأىعضوأاىبرىماناىمركزأاىفقهيأوأ
ل ررع  ثيررم جملقررد سررا   اررن نيي مررا ان ال ائرر  ميوررين ا(3ن عررائ  ا نيررعلقررد ترر ثي  اجلزائرري ني  ثرران ال اررامل ال يررايب امليكررون اررن 

هذه القاعد  نيعد الوو   الرينسية ني كين ثيي جملذلر نييوة ل نيقا ا  املوجمة ل ايوة الوثالة اإللزااية اليت تريني  ال ائر  نيدائيترم 
 ارررا، جملهرررذا لقررروانم امل الرررة لعضرررو الربملررران جملسررراويه ي ذلرررر الرقرررممت جتسررريد هرررذا الوررريا ارررن خررر ي الدسررريو  جملاجمل  ،(4ناانيخانييررة
 نييرصييم ان خ ي تقسير  هرذا املوي  إىل فيعم: س قومل

أ:أاألسسأاىفقهيةأاألولأاىفرع
ان الدسراتري اجلزائيورة  ا سرياذون ادرد جملاي جملنيروثيا إ  ور  لردق تويقملرا إىل هرذا املو رود اخر جمل اشرا  الرقرم اجلزائري  

جرانري  05املرد   ي  79/01  ي ائر   قرقد اعوت الوانيع الومع ليلويين ال ائ  اجمل العضو، ي  م ان القانون ا ساسي ل
جملم ويعي ررا  ،دجمل  ال ائرر  ي  ائيتررم اانيخانييررةقررد تعي ررا لرر 1989 اجمل  08املررد   ي  89/14جملالقررانون ا ساسرري  ،1979

يإ أووالأيمكإنأعزىإ أمإنأطإر أاىنائإبأييإرأملإزتأبتوايهإاتأنا ب" :نيقوئلرا ان 79/01عيقا عيى قانون جمل  لع قيم ني اخ يم،
ويإإي  أمهامإإ أباالتمإإالأمإإعأمختلإإ أاىهي إإاتأأورةأاالنتخابيإإةأتإإت أفإإيألطإإا أاىحإإز ىعالقإإةأاىتإإيأتربطإإ أباىإإدائفاأونا بيإإ 

أوعإإاتأاىتإإيأتعقإإدأعلإإ أمسإإتوىأاىإإدائرةاىعموميإإةأواىمجإإاىسأاىةإإعبيةأومجإإاىسأاىعمإإالأويةإإا الأفإإيأمختلإإ أاالاتما
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،  جملن إذا م ق را نايورة سريا   ا ارة فقر القروي   وصدق هذا، جمل (5ن"راحاتأتتعلقأباىوضعيةأفيأاىدائرةويمكنأينأيتقدتأباقت
العررو   ل ايورررة سرريا   ال رررع  جمللكرررن  اليررا م وعرررد ا  اسرراس لييريقرررة نيرررم ال ارريويم،  رررا جيعي ررا ندورررد ارررا ذهرر  إليرررم الررردثيو  

رررررذه الركرري  نيصررررررررررة ال ررعري ان الدسرريو  قررد ت ررل فكرري  الوثالررة العااررة نيرردا اررن الوثالررة اإللزاايررة إا انررم م وملررين هر السررعيد نيررو
تقرد  ة جملااقيصرا وة جملااجيلاعيرة جملالوقافيرة جمل فقد اس د  لي ائ  اجمل العضو املرة ايانيعررررررررة تورو ا  اءيرررررررا  السياسيررررررر ،ةاويقرررررررر

   .(6نااقرتا ا  ني  هنا
أاألسسأاىقانونيةأأأأأاىفرعأاىثاني:

فرنن الع قرة الريت تريني    le mondât donné par la nation parlementتو يقرا ل ايورة الوثالرة العاارة 
ال ائرر  ني اخ يررم تقررومل عيررى اسرراس عقررد جملثالررة عااررة ليربملرران عررن ا اررة لليررع م قاملررا جملهي ملررا جملنيررذلر وكررون الربملرران جملثرري  عررن 

 .جملهي اايدا  ل ايوة سيا   ا اة ئا، كونماملا اة ي  لوعما نيوةرما  ي   عن ا شخا  
ع ررداا  1871ملرررا  رردم عررامل  ،جمللرري  لدائيتررم اانيخانييررة يب الرقررم اررو  تقييرردوا ملرمررومل متويررين ال ائرر  ل اررة  عرراالوضررجمل 

( عيرررى تقرررد  اسررريقاليم  عيرررى إثررري اعاهرررد  الصررريا الررريت تقررري  موج مرررا  ررر  ا لرررزاس اقررردمل نرررواب املقرررامعيم نا لرررزاس جملاليرررو ون
اقرري ا انررم   رر  اليغيررري الررذ  مرريا عيررى  الررة السرركان الررذون  ،ة الوم يررة الرينسرريةا  ئرري  اجللعيررجملاليررو ون إىل املانيررا، جملقررد  فضررم

 جملذاعيررب  ان اليلويرين جملقرد تر ثي  اجلزائري هبرذا الوريا جمل (7نجير  ان وايروا نوانيرا عرن ال رع  الرينسريفنهن  ا وزالون جمل  انيخ وه 
ا  اهنرا املرة األمإةأوطنيإةأ......"أأعضإوأمجلإس"مهمةأاىنائبأوأ 1996ان  سيو   105مانيع جملمع تو يقا ل   املا   

  .الضلانا  العااة الوم يةاملمامل جملاءقوق جملاااييازا  جمل عااة نييملانية تيضلن  لود الواج ا  جمل 
اب ا ارة جملال رع  ي ثرين القضراوا جملا ارو  العاارة السيا   ي الدجمللة نياسر  جملءسرائ  ميا س اااهي السيوة العااة جمل فال 

ا اررة الررذ  ويعررق ني اررامل العمررد  الربملانيررة العااررة ة فللوررين ال ررع  جمل امق جملاصرراا الدجمللررة الوم يرررررررا ررالوم يررة جملجلليررع ارروامع جمل 
 ،اسرررريو االعيرررم إىل جانررر  اانيخررراب هرررو اانيخررراب اةررر  اجمل اليأcondition acteأجملالوم يرررة موجررر  علرررين شررريمي 

يف املدسسرة الي صي  اليمسري ارن مرعضووة جمل ملان نال ائ  اجمل عضو  ي  ا اة( موي  اياق ة ةرة الجملوكيس  ةرة عضو الرب 
جملوصرر ا عضررو الربملرران ي ايثررز قررانوين عررامل او رروعي جمل رري   ،اررة( يرر  ا ملخيصررة ناأيرر  ال ررعين الررومع جمل االربملانيررة املع يررة جمل 
 رو د ا  انرم اوالر  نياا ،جملءسراب ال رع  جملا ارة ي الدجمللرة الوم يرة نياسر ج را  العمرد  الربملانيرة العاارة جمل ود   امامل جملجملا

، ثلررا ان اصررويا (8نممررامل جملجملاج ررا  نييملانيررة عااررة جملجملم يررة ا  مو وررة اجمل فوووررة اجمل إودوولوجيررة اجمل اج  يررة اجمل عيقيررة اجمل مائريررة
 .(9نويجع إىل ت ع ارمومل السيا   الوم ية نيدا ان السيا   ال ع ية الذ  ثان قائلا ان ق ين ""مهمةأوطنية

عضرررو الربملررران امليضرررلن القرررانون ا ساسرري ل 2001جررانري  31ملرررد   ي ا 01/01جملتضررلن هرررذا الوررريا القررانون  قررر  
ويتفإر أمهمةأعضوأاىبرىمإانأذاتأطإابعأوطنإيأقابلإةأىلتجديإدأ....."ا م عيرى ان  03، الذ  اثد ي املا   املعدري جملامليل 

انأيضإإإطلعأبتمثيإإإلأ"عضإإإوأاىبرىمإإإارررن نرررر  القرررانون عيرررى ان  08املرررا    ، جملنصرررت(10ناىرقابيإإإةأ"كليإإإاأىلمهإإإاتأاىتةإإإريعيةأوأ
   أأ."اىةعب
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أاىمطلبأاىثاني
 اىنائبأومبديأتحقيقأاىسيا ةأاىوطنية

   ال رع ية الريت الربملان( ي ا نالرة املعاةري  اهر  جملاخوري السريوا   هنرا مترا س ااراهي السريامتوين املدسسة الي يوعية ن
، جملوعيرررب ال ائرر  اجمل (11ناس رررردها لي عررررررررر ذه السرريا   جمل  رراط هررررررالسيورررررررة الي يوعيرررررررررررة ا " وسإإو"، لررذلر اعيرررب تيليررع هبررا ا اررة

امليلويرة ي الي ريوع نياسر  ال ررع  جمل   العضرو اـرررررررررريك اليئيسري لعلررررررررين الربملران ارررررررررن خر ي املمررررررررررامل اجمل الوظرائمم الريت اسر د  لررم
 :وظائمم ان خ ي الريجملد الياليةس يوىل شيا هذه الة جملاملالية، جمل ني وعيما السياسيجملاليقانية الربملانية عيى اعلاي اءكواة 

أاىفرعأاألول:أاىوظيفةأاىتةريعيةأ
ة الررريت و ررراط هبرررا سررريوة  نرررم ااخيصرررا  ا ةررريين ليسررريوة الي ررريوعي (12نجررروهي العلرررين ال يرررايب تعيررررب الوظيررررة الي ررريوعية

يوة الي ررريوعية اةررر عت ا رررريقة ارررن سررريا   الدجمللررررة تعرررد اررررن اخوررري ا ارررو  جملاملسررررائين ي ا   يلرررع، فسررريا   السررررالي ررريوع، جمل 
، جملارن ا ةريي جملا عيرى لي ردجملن الداخييرة جملان مث فان سيا   سيوة الي يوع تيضرا فررري ثرون ان الربملران هو امل ريد (13ننرسما

ين اأيلررع جملهرري مث فيعررريف الوظيرررة الي رريوعية عيررى اهنررا سررن جملجمل ررع القواعررد العااررة اأرري   الرريت ترر ا  ا ن رروة جملاليصرريفا   اخرر
 .(14نلسيوة العااة نيالقو  ع د الضيجمل  عا   ئا ةيغة اإللزامل جت  ئا ةيغة اا رتامل تكيرة ا

  اىفرعأاىثاني:أاىوظيفةأاىرقابية
عرن ايانيعرة جملتقيري  اعلراي اشرميها  ن الربملران وعيررب هرو املسردجملي ن اقردمل جملظرائمم الربملران تا خييرا جمل تعد الوظيرة اليقانيية ا

ا ررررع اا ررررياف جملااليررررزامل نيالسياسررررة الي لووررررة الرررريت جملافررررق عييمررررا جملسرررريية ءلاوررررة اصرررريعة ال ررررع  جمل  اليقانيررررة الربملانيررررة، فاءكواررررة
   .(15نالربملان

ااخيصا  الرذ  تقرومل نيرم ائيورا  الربملانيرة امليخصصرة ي  ردجمل  ال ريجملط جملاإلجرياالا  الدسريو وة  جملمت تعيورما عيى اهنا
رعوي جملذلر داوة املصاا العييا جملاءيووة ليلويلع جملالدجمللة جمل قوق جمل يوا  اإلنسان جملاملروامن ارن  جملالقانونية جملاملقي   جملالسا وة امل

ه رراك  قانيررة سياسررية ت قسرر  اليقانيررة إىل نرروعم جمل  (16نثافررة اسرر اب جمل ررامي جملاااهررررررري ال ريجملقياميررة جملالرسررا  السياسررررررري جملاإل ا  
ة ، ا اق ررة  ورر  علررين اءكواررة ،ا اق ررجلرران اليعقيررق الربملانيررة  سرريوواب: ا سرروية ني وعيمررا الكيانييررة جملال رررووة  ااي ايلويررة

 .(17ناليصووت نيالوقةنييان السياسة العااة ليعكواة جمل 

ا ةررين ي ن رر   الربملرران فمرري اقرردمل الوظررائمم الرريت نياشرريملا اأررال  ال يانييررة الرريت سرر قت الوظيرررة  يعيررربفااررا اليقانيررة املاليررة 
 ير  جمل   فيرم انررم ا  1215ي إجنيررتا سر ة   Magna charta وخ ةردجمل  العمرد ا عار  الي ريوعية، جملويجرع ذلرر إىل ترا

جيرروز ليليررر ان ورررية  رريو ة اررن  ررري اوافقررة  يرر  ا اررياال، جملهبررذه القاعررد  جرراال الرصررين اليانيررع اررن إعرر ن اءقرروق الري وررة 
، جملتررر ثي  فيلرررا نيعرررد  سررراتري  يررر  نررر  انرررم ا جيررروز فرررية  ررريو ة  جملن اوافقرررة  ويررري ال رررع  1789اجمل   16الصرررا   ي 

 .(18نالرررررردجملي هبذه الوظيرررررة جملا ما اجلزائي

لريت ملرر  فائردف ارن اليقانيرة الربملانيررة ي اأراي املراا هررو اـافارة عيرى اارواي ال ررع  جملعردمل إهردا ها جملتوجيممررا الوجمرة ا
 ليكاليمم العااة جمل قيق العدالة.املسيق ين، نياإل افة إىل  قيق ا دا املساجملا  ااامل ااصاا ال ع  ي اءا ي جمل 
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أاىمطلبأاىثاىث
أاىنائبأوشروطأتحقيقأاىعضويةأاىحزبية

، إذ ان منررو جملتوررو  ال اررامل اءررزيب ي نييررد اررا هااررا ي ت ليررة اءيررا  السياسررية جملالدميقياميررةتيعرر  ا  ررزاب السياسررية  جمل ا 
قرا  ون عيرى القيرامل نياملمرامل املويونيرة ار م  ث عضراال خرري و عك  إجيانيا عيى منو الدميقيامية ان فريز ايشرعم ليلورال  ال يانييرة 

، ا مرا ان ال ائر  قة تيعك  فيما الكورري ارن العواارينقيامل  ا ودثد ان ه اك ع قة جملميد  نيم ال ائ  جملاءزب، جمللكن هذه الع 
امليرم جملم يرة جملليسرت لكرن ارن جمرة اخريق ال ائر    عن تعييلاترم جملإا تعرية لإلنيعرا ، جمل ايزمل نييوجيما   زنيم جملا جيوز اجيجمل 

، جملهررو اررا ية جتيررز لررم تغيررري انيلائررم مواعيررة زنييررة جملاررن مث فمررو  وررين ل اررة جمللرري  ليعررزب جملنياليرراا ويليررع ني ررود اررن اءيوررة السياسرر
 : ترصييم ان خ  الريعم الياليم س يوىل

أ:أاىتغييرأاىطوعيأأاىفرعأاألول
ويرررق عيرررى ا فررريا  امل الرررم جملال  ررروم ي اءرررزب الرررذون تعررريف العضرررووة  اخرررين ا  رررزاب السياسرررية ني هنرررا الصررررة الررريت ت

"مجموعإإةأمإإنأثلررا تعرريف عيررى اهنررا    (19نودا ررون م ا ئررم جملوعليررون عيررى ن رريها جملالرردفاد ع مررا جملهررذا نيعررد ااقي رراد الكااررين هبررا
ةأاطيإةأىلووإولأىلسإلطتنظي أمعينأيسعونأبوسائلأ يمقرأيا ةأوأيخضعونأىقومعتقداتأمةتركةأوأأاألفرا أتجمعه أمبا ئ

فالعضووة اءزنيية املة جردا ي  دورد   جرة فاعييرة اءرزب السياسري  هنرا "أاأبقمدأتنفيذأبرامجأسياسيةأمعينةاإلسهاتأفيهوأ
تسعى إىل تكوون الكوا   القا    عيى توا اءك  ي  اي الروز نيرم، جملئرذا تعيررب ا  رزاب اردا س سياسرية تيقرن فيمرا ا را   

املررا اخييرررت اليعيورررا  فررنن جمل ، (20نذون ويليعررون نيقررد ا  القيررا   جملاجرررب  ي ال رردجملن العااررة ا سررة السرريوة ليخرريود القررا   الرر
 :وقومل عيى  لوعة ان املقواا  هي اءزب

 .ن خ ي نييااد تويا عيى املوام ماجمللووا  قد ترتج  اا  افكا  جملا ا   ا رتثة جمل  جملجو  إودوولوجية، -
  .جملجو  ش كة اتصاا  عيى املسيوق اـيي جملالقوايااسيليا وة اع العلواية جمل جملجو  ت اي  ويليع ني -
 . ة جملاإلسمامل فيما جملاا يراظ هباسعي هذه اجللاعة ليوةوي إىل السيو -
نيال سر ة لعضرو الربملران  عيرى عكر  قرو   اجرذنيإىل ان زعااة اءرزب هري القرو  ا ثوري  "مو يسأ يفراي "و ري الرقيم و

 .ال ائ  جملال اخ ءزب هو  يقة الوةين نيم ال اخ م نياعي ا  ا
ااخنررياط ي ان ررويما جملا رردا اررن اءقرروق الو يعيررة جمل   ررق املرروام م ي ت سرري  ا  ررزاب جملامل الررا  السياسررية و رركين جمل 

لإلنسان نياعي ا  اءق ي اليولع شيما جوهيوا ان شيجملط العيش ي  اعة إنسانية  ثلرا وريت   هرذا اءرق ا ت امرا جملثيقرا نيراءق 
و رراوي  12، املررد   ي 12/04اليجود إىل القررانون العضررو  اق اآل اال املخييرررة جملاليع ررري ع مررا  جملنيرراعي رر ي ا ةرريين لكررين إنسرران

وازائريإةأبلغإاأسإنأاىرشإدأاىقإانونيأأكلأازائر ىيمكنأا م عيى انرم " 10امليعيق نيا  زاب السياسية نصت املا    2012
أ.(21نوقت..."االنخراطأفيأحز أسياسيأواحدأمنأا تيا هماأيوأاالنسحا أمن أفيأي أ
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ويضرررا ارررن خررر ي نررر  هرررذه املرررا   ان ليليشرررا اءيورررة ي اانضرررلامل اجمل عررردمل اانضرررلامل     رررزب سياسررري  سررر  جمل 
، ثلررررا ان لررررم اءيوررررة ي  خرررروي جملاإلورررردوولوجيا  الرررريت وقررررومل عييمررررا امل ررررا  قي اعررررم نيررررم جملنييوجماتررررم السياسررررية جمل اقي اعررررم اجمل عرررردمل ا

أسيقين.اانيخانيا  ني   جملةمم خييا ه ثلرتشا  زيب اجمل ا

سياسري ووقعرم  ع قة اءزب نيالعضو ت دا نينوداد ايمم لدق جملزا   الداخيية، جملالذ  و ريلين عيرى مير  ت سري   رزبجمل 
، تعمرد اكيروب ع راجملون املقريا  اـييرة إن جملجرد  ثرذاع روان جملاقري اءرزب السياسري جمل ، وذثي فيم اسر  جمل ث ثة اعضاال ادسسم

 اإلورررداد، جملورتترر  عيرررى هررذا جملاوررا  الرررومن عيررى ا قرررين¼ وقرررة عررن ، ا  ان ادسسررران عيررى ا قرررين عررن ثرررين جملاوررةووقعررم عضررو 
 .(22نهذا امليمم جملجوب تسيي   جملةين إوداد اليصيوا نيعد اليعقق اءضو   ان

جملال اخ  اوضا  ي ي ا ا ةوتم مليشرا اعرم عيرى اسراس الوةرمم الرذ  تقردمل نيرم ي اانيخانيرا  جمل عيرى  روال ائوورة 
 يورررة املرتشررا ي تغيرررري ووررو  اليسرررالي  رروي اررردق إاكانيررة جمل  ، جملي هرررذا اجصررو انييررةهبررا املعيثرررة اانيخالسياسررية الرريت خررراة 

ذلررررر نيعررررد الررررروز ي عييمررررا انيخ ررررم ال ررراخ ون جمل  ني ررراال ، جملالرررريتلسياسرررية الرررريت  خررررين هبرررا اانيخانيررررا جملةررررم السياسرررري اجمل هوويررررم ا
 ؟اانيخانيا ؟ اا وعد ذلر خيانة لوقة ناخ يم
 ذلررر نياانضررلامل إىلياسررية نيعررد الررروز ي اانيخانيررا  جمل رتشررا ان وغررري هوويررم السذهرر   ا  ي الرقررم إىل القرروي  ررق امل

ي الربملرران جملورردافع عررن ا ا ئررم جملوي ررل توجماتررم السياسررية  ، جملوصرر ا نائ ررا علررين ع رراال  اءررزبا ررد ا  ررزاب السياسررية املوجررو  
 : د هذا اليا  عيى اءود الياليةاسيجمل 

 ، جملي هذا الصد  وقويالسياسية اليت ا تي  عييما قيو اسية هو نود ان اءيوة تغيري الوةمم اءزيب اجمل ائووة السي -
أنته أاىري اوأأوفيأاىميتمراتأاىبرىمانيةأاىدوىيةبحثتأ" الدثيو  ادد فيعي سيجمل   ئي   ي  ال ع  املصي  سانيقا

 .(23ن"يهاألى أاعتبا هاأكذىكأنوعاأمنأاىحريةأاىسياسيةق
 ة عدمل جملجو  اانع اجملقانوين: ان نيم  ود املدودون ءق تغيري ائووة السياسية  وعدمل جملجو  اانع  سيو   اجمل  -

 ا  ىت قانوين عوي  جملن تغيري امليشا الرائز ي اانيخانيا  انيلائم السياسي.قيد  سيو   جمل 
 انالربمل امليعيق نيعضو 01/01ان القانون  03هو اا نصت عييم املا   جمل  العمد  الربملانية جملم ية جملليست  زنيية، -
 امليل .املعدري جمل 

أاىفرعأاىثاني:أاإلبعا أأ
ي اأرال  ال يانييرة امل يخ رة  مامللويرفرنن جرين ا عضراال  ،تقردمل  رت  عاورة ا  رزاب السياسريةاا اات قروائ  املرتشرعم 

ه  ا ا يون و يلون إىل ا زاب سياسية وعليون جملفقا مل ا ئمرا جملنييا مرا ال يانييرة وييقرون ار م  اليعييلرا  جملاليوجيمرا  املسريلي ، 
جملإن ثانت هذه الع قة املة ي ناي الرقم انو قا ان  اجرة عضرو الربملران لكسر  ثقرة  زنيرم إلجيرا  قاعرد  سياسرية  ريجمل وة 

نيغرية  مجموعإاتأبرىمانيإة"" لواال  زنيم لذلر وقومل امل يس ون إىل ا  زاب الررائز  نيي ركيين  افعلم ثلخيا  جمللقائليم نياعي ا ه 
  ت اي  انرسم  نيغية امل ا ثة ي اعلاي جملن اما  اأال  ال يانيية.

ان وكرون سريد املوقرمم ي تصريفاتم  جملااسيق لية اليت ويليع هبرا ال ائر  جملاااييرازا  الريت خوئرا لرم الدسريو  ا تسرلا لرم
نييوررررة خضررررروعم ليعييلررررا   زنيرررررم الرررررذ  زثررررى تيشرررررعم، جملنيرررررذلر تصرررر ا  يورررررة نررررواب الربملررررران اقيرررررد  فيلررررا و دجملنرررررم ارررررن   اال 
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جملهرو ارا اميرق (24نجملا  اا ، اجمل ثذلر ويعوي ا عضاال ارن  ويرم ل ارة اجمل ال رع  إىل  ويرم   رزاهب  السياسرية املخييررة
اليت جتعين ان عضو الربملان تانيعا ااي ا لزعي  جملقيا   اءزب  ىت ي ظرين  يراب ا  نر  قرانوين جملهرو  اطية"اىحزبقرأ"عييم نياس  

، جمللكرن ارن جمرة اخريق ه راك  ريجمل ا  ت ايليرة ا صرو  (25ناا وي اىف اع املصيعة العااة جملاع ثيااة ال ائ  ان جمة اخيق
إليررم معررا إ ا ملرر   لواضرراناءررزيب اررا امل اعضرراال اءررزب قررد عييمررا ي قررانون ا  ررزاب السياسررية ترررية عيررى ال ائرر  االيررزامل 

ثلا وعو  سر   خضرود ال ائر   جملااري جملقريا ا   زنيرم اار  ي إعرا     (26نجملنياقي اعم  هبذه ا فكا  اليت جاال هبا نيينااد اءزب
هرذا الصرد  وقروي ا سرياذ اجملورين تيشيعم جملانيخانيم ي اأال  ال يانيية اي  ثانية، جملهذا ا ويعقق إا موافقرة زعلراال اءرزب، جملي 

 ألنأمنأواابأاىنائبأفيألنكلتراأينأيقوتأبتعضيدأزعماءأاىحز أاىذ أينتسبألىيإ وأولالأفقإدأيوى إكأمراكإزه أكنإوا"
أ.(27)"واعتبرواأمنأاىما قينأاىخائنين

اانضرر اط خاةررة اررن خرر ي نررواب الربملرران نيالي عيررة ليقيررا ا  اءزنييررة جمل  القيررا ا  اءزنييررة ي اجلزائرري جمل جملتيليررز الع قررة نيررم
نيي لررا اجرريجمل   تواجرد قيررا ا  ا  ررزاب انرسررم   اخررين الربملرران، جملعييررم فررنن اانضرر اط اءررزيب ي ا  ررزاب اجلزائيوررة هررو القاعررد 

، جملان مث نيساالي عن اوقمم اءزب الذ  و يلي إليم املرتشا اجمل ال ائ  هين سي قى اكيروف ا ورد   يراي ع ما هو ااسيو اال
 ؟عضو الذ  خي  عن االيزامل اءزيبجمل الهذا ال ائ  ا

ا نعيقد ذلر فم اك إجياال اعيجملف ي ثين ا  زاب السياسية ي هذه اءالة هو فصين اوين هذا ال ائ  ان اءزب 
 جملان  -ان  او اثلا س ق جمل   –هو االيزامل اءزيب يعم عييم اياعاملا جملا رتااما جمل ملخالريم  ه  الواج ا  اليت ويقيد هبا جمل اليت و

 : اانيخانيا  نايا لعد  اعي ا ا مث ف  جيوز لي ائ  تغيري هوويم السياسية نيعد فوزه ي
، نيعد وة اعي ة ،جملني اال عيى نيينااد اعما رتامل اخييا  ال اخ م عيى اساس اهن  اخيا جملا امليشا نيوةمم اعم جمل هبو  -

 ان اقي عوا نيم جملنيوةرم جملهبوويم جملنيينا م.
اوين جملال ص   ىت وعيرب ان ق يين اليع، نيين جمل إل ا مل  انيين جملتزجملوي  اخ م يانة لوقة الخاليغيري ميوين جيمية اخ قية جمل  -

 .(28ناجداد، جملهو ااررررري ا وييق ني خ  سوف عاى نييلويين ال ع  اجمل ا اةجمل جملاا يياي 
ي  جملقد شمد  اءيا  اءزنيية املعاةي  اااهي العضووة امليعيثة ل  زاب اجمل اا وسلى نياليوواي السياسي جملهي ظاه

انيقاي ا عضاال ان  زب إىل  خي اجمل اجيجمل  ان اءزب جملالرتشا نيصرة اسيقية نييوة  س اب ذاتية جملاخيق او وعية 
امهما:  عمم امللا سة الدميقيامية  اخين اءزب، اافيقا  إىل اليوينية السياسية ل عضاال ثذلر ال ع  عن اااييازا  اليت 

ال هرذا اءزب ويليعون عا   ني عا اليسمي   جملنيو ع خا  اسيلا فيلا ويعيق ويليع هبا امل يخ م ليعزب اءاث ، ف عضا
، اوين هذا ااتصاي مي ا ئ  جمل ريه  ان  يع املسيووا  ا خيقنيااتصاي نياملسوولم الي ريذوم ان  لسائم  جملجملز ائم ، 

ث ري ليي ية هذه الوي ا  جمل قيق هذه   فيةة افضين ي توةيين مي امل  جمل   امل  إىل املسوولم  جملن اعانا  ث ري ، اع ا يلاي
، جملهذا هو الدافع جملاملرب  اليئيسي ميوريون اجتراها  اعا  ررة الي  ا  عيى خ ف  ريه  ان ال واب اجمل امليشعيرن الرذون

ني اال سعي امليشا اجمل العضو إىل تغيري جيرده السياسرري اجمل هوويم السياسية جملان ال ا   جدا ان وكون اليغيري  جمل االجملا ساسي 
عيى إميان ان امليشا اجمل العضو نياإلودوولوجية اجمل نيا س  جملامل ا   اليت وقومل عييما اءزب الذ  ويود اليغيري إليم اجمل اانضلامل 

 .(29نإىل عضوويم
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ان امل  وقم عن ا زاهب  سواال نييوة ةياد  اخيي اجمل نييوة  عد جملي اجلزائي جملخ ي الررت  الي يوعية اليانيعة مت إجيا  
لدميقيامية  اخين اعا  ا  زاب إا انم مت اليلسر نياملعيا  امليعيق نيعدمل  ياان الربملاين ان اقعد  لو مي ه  زنيم  ياب ا

 .(30ن ن عمدتم متوييية جملليست  زنيية

امليعيق ني اامل اانيخرانيا  نر  امل ريد عيى جتيود ا  ا يخ  ان  12/01جملم اس ة إعدا  ا يجملد القانون العضو  
نيية ي  الة اليعاقم  زب سياسي  ري ذلر الذ  انيخ   ت  عاويم، لكن جل ة ال دجملن القانونية جملالدسيو وة عمدتم اانيخا

نياأي  ال عين الومع  فضت هذه املا   ي امل يجملد ليي  العدجملي ع م ي القانون العضو  امليعيق ني اامل اانيخانيا  
اكي  اليت تقضي  100دسيو ، جملنيالياا متت إ افيم موج  املا   ، لكن مت مي م ي امل يجملد اليلميد  ملياجعة ال12/01
اأوأاىذ أيغيرأطوعاىمنتميألى أحز أسياسيألسأاألمةويجر أاىمنتخبأفيأاىمجلسأاىةعبيأاىوطنيأيوأفيأمج"ني ن 

أاىقانونأيعلنأاىمجلسأاىدستو  أشغو أاىمقعدأبعأواالنتماءأاىذ أانتخبأعل أيساس  دأمنأعهدت أاالنتخابيةأبقوة
من أأيحتفظأاىنائبأاىذ أاستقالأمنأحزب أيوأيبعدأ ستخالفاوأويحد أاىقانونأكيفياتأل طا هأمنأ ئيسأاىغرفةأاىمعنية
أ".بعهدت أبمفةأنائبأييرأمنت 

جملهو اا وويق عييم نياليوواي السياسي اجمل الي   السياسية اجمل تغيري اانيلاال اءزيب ا  تير العليية اليت  صين فيم 
 زب  خي اجمل ليص ا  و   اان قاق ع م نيصو   هنائية ان اجين االيعاقضاال الربملان ان  زنيم السياسي جمل عغا    ا د ام

عافظ عيى اليوازن السياسي الذ  ا ا ه ال اخ ون ان خ ي اإلجياال وقو  اليلاسر اءزيب جمل  ، جملإن ثان هذااسيق 
 زنيية، جمللكن هذه املا   ت قى  عرة ع داا وسي د تغيري  إا ان املة عضو الربملان ي ا ةين جملم ية جملليست ،انيا اانيخ

 . اعا  الركيوة جملالسياسية ليل يخ اانيلاال اءزيب إىل تغيري ي الق
عييم ، هين ان إقالة  زب اعم   د اعضائم امل يخ م ي ا د  يسي الربملان هين ت و ق جمللكن اليسالي املويجملا
لكن و دجمل ان  اخين اأي  الذ  و يلي إليم؟ جمل  يخ ا  جملن انيلاال سياسي امل وص ا ا ،اقيضيا  اليويود ان العضووة

أأ.  اإلنيعا جمل ود ان عدام مها اليغيري الووعي املدس  الدسيو   اسيعلين اعيا ون لييوي 
جمللذلر ويق ا سياذ /  افيد نيييامل ان ان املو وعا  املوري  ليودي  ائلا هري إجيرا  تروازن نيم اا ميييم اانض اط 

جملويق ثذلر انم وقع عيى ا  زاب اسدجمللية جمل ع إجياالا   ميقيامية  ،  جمل قم ي اليع ري عن  اوم  يوةيب عيى ال ائاءز 
  .(31ن اخيية تسلا نينجياال ا اق ة ثااية  وي املو وعا  ال ائكة

صاا اءزب، جملعيى العلومل جي  ان ت قى ع قة اءزب ني وانيم قائلة عيى اساس اليوازن الدقيق نيم  يوة ال واب جملاأ
فال  اما  الربملانية ذا  الي ثري امل اشي عيى ال  اط اءزيب اوين ميا الوقة نياءكواة اجمل ت كيين  كواة جدود  تيزمل ال ائ  
ان وصو   يائا عيى اا قي ه اءزب ني  هنا، ااا نياقي املسائين  ري ا ساسية ف نيد ان ترتك لي ائ  اسا ة ا ني س هبا ان 

 .(32نربملاين،  ي  وسيويع ان ودا نيدلوه اجا  سيلا جملان انعكاساملا ا ت كين خويا ث ريا عيى اءزباءيوة ي عليم ال

أأ:اىخاتمإإإإة
نسي يد  ا س ق ان اإلما  القانوين لييلويين الو ائي لي ائ  ا ا  موج  نصو  القانون  جمللكن عيى املسيوق 

جمللكن  االيررررة،ان امامل ت يوعية جمل قانيية جمل  العامل عن ميوق اا اس د لم جملهو ا ةينن ال ائ  جملفق ي اململة الوم ية العليي فن
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 إن ثان لزااا عييم ان ووفق نيم  هذه املصاا،ي املمامل ا خيق جمل اخرق فررررجمل  ،ةني كين نسين نايا لسيوي  السيورررررررة الي ريذوررررررر
نايا ليدجمل  الذ   ،جملاصيعة اءزب امليشا  ت لوائم ةإجيا  ةيغة لييعاوش نيم املصيعة العاارة الوم يران ا  ثان ا نيد 

  تيع م ا  زاب السياسية ي الربملان نياعي ا ها اـر اليئيسي ملدق  قق اليعد وة اءزنيية.    
جمللكن  قيق ذلر لي  نيا اي ائم نايا لو يعة الع قة املعقد  نيم ثين هذه الروا  سواال ان  ي  اميافما اجمل  

ا ا  مللا سة ال اخ  سيا تم  ي ا ان  ق الي ثري عييم ني    ا جيعين امل يخ  ع  فع  جملث نم جملاسوة جمل  يةانيعا ها السياس
، ااا جملالعزجملف  ا جيعين الع قة نيي ملا عيى املسيوق الواقعي متياز نيالصو وة جملالقويعة ،يية قانونية ثانت ثعق العزي او جملس

، لذلر انيد ان توفري امي قانونية جملا عة جمل قيقة تيعقق ي  الزنيائ ية السياسيةعييما ظاه عيى املسيوق اءزيب فالع قة وو ع
 اع مليوة ا ة ةاءة ل  زاب السياسية نياانييعا  عن املصاا ،نرتثما  ك  نيواسوة قاعد  سياسيةفيما الع قة الو ائية جملا 

 . العاملاسي ل فيا  جملتوجيم اليا  االيراف  وي اليعيي  السيالسياسية الضيقة جمل 
أاىتهمإإإإإإإإإإإإإيش:

                                                 
(1)

 .11   ،2015 القاهي ، ،ةدا ا  القانونية الو عة ا جملىلامليثز القواي لإل ، ادق متويين ال ائ  لي اخ م ي ظين ال اامل ال يايب،مسري  اجمل  سييلان 
(2)

ميا س ال ع  سيا تم ان نر  الدسيو  عيى ان " 07ا   السيا   الوم ية اير لي ع  جمل ده" ثلا ت   امل" 1996ان  سيو   02فقي   06ت   املا    
 ".املدسسا  الدسيو وة اليت خييا هاواسوة ني
(3)

 وقومل ال اامل ال يايب عيى ا نيعة  عائ  جملهي: 
 ر نييملان ا يخ  نيواسوة ال ع  

 ر اسيق ي عضو الربملان عن هيوة ال اخ م 
 ب الربملان مليعا  اعيومل ر انيخا

 ر ال ائ  ميوين ال ع  ثيم  
(4)

، جملتعي ت هذه القاعد  لي قد نييوة امل صو  عييما ي القانون املدينثان ال ائ  وعد جملثي  عن  ائيتم اانيخانيية جملع قيم نيال اخ  خا عة لع قة الوثيين نياملوثين  
، ليرصيين اثوي "إىل ا ازلك  اولو مك  جملتعو جملا إذن اا عييك  إا ان تضعوا توثي تك  ي اااث "انيو لي واب اآلثا  السي ية املرتت ة ع ما ،جملي هذا الصد  قاي اري 

  .373   ،2000املعا ف،ا      ،ااسك د وة ،جملالقانون الدسيو   ن ييين ال اامل الدسيو   املصي ( : إنيياهي  ع د العزوز شيعا ،ال ا  السياسيةاناي
   ،2001ائي، اعمد العيومل السياسية، اذثي  ااجسيري  جااعة اجلز  (،2001إىل  1997ا  اال الربملاين ان اليوينية الربملانية ي اجلزائي ن ،د ع د اءق نين سع  (5ن

32. 
 .324السعيد نيوال عري، ال اامل السياسي اجلزائي ،  جملن تا وخ م ع، جملا اكان م ع،    (6ن

اجلزائي نيال س ة  عضاال الربملان الذون انيخ وا ي امل امق اجلزائيوة ، فقد اةد   ئي  اجللمو وة ايسواا نيانيماال عضوويم   جمللكن هذا امل دا م وو ق ع د اسيق ي(7) 
كي ة  ا  ا ،، الو عة ا جملىل.ليرصيين اثوي  / ادد اجوي  نعلان ،الوسي  ي ال ا  السياسية جملالقانون الدسيو   1962م قا ليسيوا  اليت خوئا لم قانون انييوين 

 .277   ،2000جااعة القاهي ، ، ا  اجلااعا  لي  ي  ،الوسي  ي ال ا  السياسية ،جملثذلر حملد عاممم ال  اال. 258   ،2004 ،الوقافة لي  ي جملاليوزوع
 .74،   2002 ي  ا اة، املراهي  الربملانية ، ية الركي الربملاين، اجلزائي، العد  ا جملي،  وسلرب   (8ن
 .1989ان  سيو   99، جمل1976ان  سيو   132ملوا : اناي ا  (9ن

. املعدري 13   ،2001فرباوي  04الصا    نييا وخ  09، جيود   مسية عد  01/01اجللمو وة اجلزائيوة الدميقيامية ال ع ية ، القانون ا ساسي لعضو الربملان  (10) 
 .2008س يلرب  03اد خة ي  49مسية عد  ، جيود    2008س يلرب  01املد   ي  08/03 جملامليل  موج  ا اي  ق 

 يوعة اإلس اية، املدمتي ةرب  جيين ادد ع د العاي ، اجداد السياسي جملاثيه ي عيى املة الربملان الي يوعية جملاليقانيية،   اسة اقا نة نيم ال اامل الو عية جملال (11ن
 .18 صو  ، اصي،   "اسيق ين ال اامل الدسيو   لي   "، ثيية اءقوق  جااعة امل 14الدجملا 

(12)  Réda Ben Hamed , Le pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb) étude comparativeن, thèse d’état 
en droit, C.E.R.P Tunis, 1995, p51.      
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 اجلزائي  املعدري. 1996، ان  سيو  98املا   (13)  

 .991،   2003، 2002   ،  ا  ال مضة العينيية، القاهي ، شريق جو جي سا  ، اةوي جملا كامل القانون الدسيو   (14)
 .22ةرب  جيين ادد ع د العاي ، امليجع السانيق،    (15ن
، 52،   2002،  وسلرب 01اة، العد  علا  عوانيد ، عليية اليقانية الربملانية  جمل ها ي الدفاد عن  قوق املوامن،  ية الركي الربملان، اجلزائي  ي  ا   (16ن

 .03،   1983 ،القاهي ، اصيثذلر ي هذا الصد إوماب زثي س مل، اليقانية السياسية عيى اعلاي السيوة الي ريذوة ي ال اامل الربملاين، عام الكي ، اناي  
 .2008املعدري س ة  1996ان  سيو   99ملا    (17) 

 .197،   2003ب اءدو ، اجلزائي، نيوثيا إ  و ، الوجيز ي القانون الدسيو   جملاملدسسا  السياسية،  ا  الكيا  (18ن
سياسية جملالع قا  الدجمللية،  اي الدون نين علري، إشكالية تو يق الدميقيامية  اخين ا  زاب اجلزائيوة خ ي جتينية اليعد وة املعاةي ، اذثي  ااجسيري ي العيومل ال (19ن

 .91،   2006، 2005جااعة ووسمم نين خده، اجلزائي، 
، 2004، 2003اب السياسية جملاانيخانيا  ي اجلزائي، اذثي  ااجسيري ي القانون الدسيو  ، ثيية اءقوق جااعة اءا  جضي، نيات ة، لي د  اجملنيسي، ا  ز (20) 
  14. 
 .2012و اوي  15، ةا    نييا وخ 02عد  ، اجليود  اليمسية (21) 

 اسية.   يامليعيق نيا  زاب الس 12/04ان القانون العضو   18،19املوا    (22ن
، جملتغيري ائووة اجل سية ، ا كية از جملا  لانا  الرتشيا ليلوال  ال يانيية، ن شيجملط جمل وم  وي الرتشيا ليلوال  ال يانيية   اسا  جمل ، جو جي شريق سا    (23ن

 .169،170،   2001القاهي ، اصي،، ،   اسة عيلية نقدوة،  ا  ال مضة العينييةالسياسية ليليشا نيعد الروز ي اانيخانيا (
 .42،   1982ن يية ع د اءيي  ثااين، ا  زاب السياسية ي العام املعاةي،  ا  الركي العييب، اصي،   (24ن
 .734، نيريجمل ،  جملن تا وخ م ع،   02، ط02ا اون  نياط، الوسي  ي القانون الدسيو   العامل، اجلزال   (25ن
 . 92   م ع،  ،  جملن تا وخثيية اءقوق اصي  ،ي ، جااعة القاه ثيو اه ي اءقوق اءيا  ال يانيية،  سالةااليزامل اءزيب جمل ادد مسري ادد ناةي ،  (26ن
 .75،   اصي،  جملن تا وخ م ع، ااسك د وة ع د اءليد ايوا، اءيوا  العااة، ا     املعا ف،   (27ن
 .171،172سانيق،   ، امليجع الوم  وي الرتشيا ليلوال  ال يانيية   اسا  جمل ، شريق جو جي سا    (28ن

 .180امليجع نرسم ،  (29) 
، جااعة اجلزائي،  انيا العيجملسي، السيوة الي يوعية ي ظين اليعد وة اءزنيية، اذثي  ااجسيري ي اجض  السياسي جملاإل ا  ، ثيية العيومل السياسية نين عك ون (30ن

ان اجلزائي  جملاثيه عيى ا  اال الربملاين جملاليوو  الدميقيامي، اداخية . اناي ثذلر ا  / ع د ال و  ناجي، تغيري اانيلاال اءزيب  اخين الربمل240،   2004، 2003
افيوين  21/22نية وواي ا  و   القيت م اس ة املييقى الدجملا  وي السيوة الي يوعية ي نييدان املغيب العييب الذ  ناليم ثيية اءقوق، جااعة نياجي  يا ، ع ا

2013 .  
الربملاين الدجملا نياليعاجملن اع نيينااد ا ا  امليعد  اإلمنائي،  اا ا ة ي القين اءا   جملالع يجملن، تي ة جملم ع ال سخة العينيية،  وريد نيييامل، الربملان جملالدميقيامي (31)

 .46،   2006جملالربنااد العاملي لدع  الربملانا ، نيريجمل  
 جااعة اجلزائي،  ،ياسية جملاإلع ملاإلع مل جملااتصاي، ثيية العيومل السسييلة  ا ي، ا  زاب السياسية جملعليية ااتصاي السياسي، اذثي  ااجسيري ي عيومل  (32ن

  48 . 
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 تأثري مراكز الفكر يف الواليات املتحدة على صنع السياسة اخلارجية

 

                                ******* 

 :ملخص
يف قد أصبحت اكثر فعالية و  تطمح اىل التأثري على القرارات السياسية ،االحباث عبارة عن جمموعات تفكري مراكز إن

يف  خاصة يف صنع القرار السياسييظهر دورها مجاعات ضغط. و  لصناع القرار، حبيث حتولت إىلنشر احللول السياسية 
ل يناقش مسار تطور هذه القدمية التأسيس. هذا املقاالعديد من هذه املراكز القوية و  ، اين تتمركزالواليات املتحدة االمريكية

  رها يف اختاذ القرار يف السياسة اخلارجية يف الواليات املتحدة.دو املراكز و 
 السياسة اخلارجية، صنع. القرار، الفكر، املراكز، الكلمات المفتاحية:

Résumé: 
Les centres de recherche sont des groupes de réflexion, aspire à 

influencer les décisions politiques. Et  sont  devenues plus efficace dans la 
diffusion des solutions politiques aux décideurs notamment aux Etats-Unis qui 
compte le plus de think tanks. De plus en plus sollicités par le gouvernement 
américain dans la politique étrangère, les think tanks sont devenus des vrais 
décideurs. 

 Cet article donne un bref aperçu de l’histoire des think tanks et une 
réflexion sur leur rôle en matière de prise de décision politique étrangère aux 
États-Unis. 

 مقدمة
تشارك فيها العديد من األجهزة  ةإن علمية صنع السياسة اخلارجية وحتديد األهداف االسرتاتيجية للدولة عملية معقد

الرمسية وغري الرمسية، وهي بذلك نظام يشمل النشاط اإلنساين الذي يتعدى الفرد ليشمل كل العناصر املادية والبشرية. ومتثل 
ت غري الرمسية اليت أصبحت حمور صناعة السياسة اخلارجية يف الواليات املتحدة إىل درجة املراكز الفكرية، إحدى املؤسسا

أصبح من غري املمكن الفصل بني صناع القرار الرمسني وخرباء مراكز األحباث، الذين تغلغلوا يف أجهزة اإلدارة الفدرالية. وقد 
اعف أمهية هذه املراكز يف العامل بأكمله وتعددت ختصصاهتا سامهت التطورات الدولية وتزايد نفوذ الواليات املتحدة يف تض

 بني األمين والسياسي واالقتصادي.
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وسوف حناول من خالل هذه الدراسة، إلقاء الضوء على دور هذه املراكز يف صنع وتوجيه السياسة اخلارجية األمريكية 
ر، من خالل  الرتكيز على مركز احملافظني اجلدد، اليت وخمتلف املداخل اليت توظفها ملمارسة نفاذها ونفوذها على صناع القرا

وتكمن أمهية هذه الدراسة يف حماولة إللقاء الضوء على أحد أهم األجهزة ناجما لعقيدة السلطة التنفيذية. أصبحت أحباثهم، بر 
 ه جتاوز األجهزة الرمسية.هو دور جندية للواليات املتحدة األمريكية و غري الرمسية ودورها املؤثر يف صياغة السياسة اخلارج

 أوال:
 تطور مراكز الفكر في الواليات المتحدةة و نشأ
تطور هذه سامهت بدرجات خمتلفة  يف بروز و  األسباب اليتات واملراحل وأهم العوامل و قبل التطرق اىل خمتلف التطور 

 .املراكز يف الواليات املتحدة، نشري اوال اىل مفهوم هذه املراكز
 :Les think tanks حثمفهوم مراكز الب .أ 
ألول مرة يف الواليات املتحدة خالل احلرب العاملية الثانية  Les think Tanksستخدمت عبارة مراكز الفكر *أ

وذلك لإلشارة إىل بيئة آمنة جيتمع فيها املخططون العسكريون ملناقشة األمور والقضايا االسرتاتيجية، مث بعد ذلك أصبح 
 . (1)مراكز وورشات العمل اخلاصة بالتحليالت السياسيةاملصطلح يوظف لإلشارة إىل 

ن تعريفها ما يزال غري واضح وذلك نظرا النعدام  وجود قانون أإال  يد عدد هذه املراكز على املستوى العاملي،ارغم تز و 
عددت لك تدويل أو داخلي لتحديد وضعها القانوين. كما أن هذه املراكز تعترب كمنظمات غري حكومية وغري رحبية ولذ

عرفتها بأهنا: "أية منظمة أو مؤسسة تدعى بأهنا مركز   wikipidia-fréeفاملوسوعة اجملانية  .التعاريف اليت تطرقت هلا
أي منظمة تقوم بأنشطة حبثية سياسية حتت مظلة  "خرآلهمة. ويعتربها البع  الألحباث والدراسات حول املسائل العامة وامل

و أهنا تلك اجلماعات أو املعاهد أ ،بشكل خاص"  بشكل عام، وتقد م النصيحة لصناع القرارتثقيف وتنوير اجملتمع املدين
املنظمة هبدف إجراء حبوث مركزة ومكثفة وتقدم احللول واملقرتحات للمشاكل بصورة عامة وخاصة يف اجملاالت التكنولوجية 

 .  (2)واالجتماعية والسياسية أو ما يتعلق بالتسلح
لإلشارة إىل مؤسسات القانون اخلاص املستقلة  "laboratoire d'idées   خمرب األفكار كما استخدم تعبري

 Stephenوحدد  .(3)مبدئيا عن األحزاب السياسية، هدفها غري رحبي وتضم خرباء وتنتج دراسات يف جمال السياسة العامة
Boucher (4)تسعة معايري لتعريف هذه املراكز وهي: 

 أهنا أجهزة دائمة. -
 صة يف إنتاج احللول للمسائل العامة. متخص -
 متتلك فريقها البحثي. -
 يتمحور عملها األساسي حول إيصال نتائج أحباثها إىل صناع القرار والرأي العام. -
 ليست مسؤولة عن أعمال وتصرفات احلكومة. -
 تعمل من أجل احملافظة على حريتها وال متثل أية مصلحة خاصة. -
 ال متنح شهادات. -
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 باشرة أو غري مباشرة يف إطار املصلحة العامة.تبحث بطريقة م -
" مؤسسة فكر، كل منظمة مفتوحة حول  :" فإنه يسميThiery de Montbrialأما "ثريي دو مونتربيال "

تندرج ضمن  اخلاصة والعامة و  ةسرتاتيجياالالسياسات و جمموعة  دائمة من الباحثني تضطلع مبهمة بلورة أفكار ختص إدارة 
 . ويعتمد  هذا التعريف على ثالثة معايري وهي: (5)العامة وذلك بناء على قواعد موضوعية"فاق األهداف آ

 االنفتاح والذي يقصد به اإلطار القانوين. فاملراكز البحثية هي منظمات مفتوحة. -
 . وجود فريق حبث دائم -
 كز.عامة اليت تشكل أساس عمل هذه املرا املصلحة ال -

 Thankبعنوان :"  ، يف كتاب هلماDiane stone et Mak Garnettوحسب ديان ستون وماك قارنيت 
Tanks Across Nations"،منظمات  " فإن مراكز البحثOrganisations مستقلة نسبيا "على األقل على ،"

املستوى الفكري" واليت حتاول التأثري يف السياسة من خالل مربرات فكرية أو حتليل وليس عن طريق اللويب املباشر. إهنا 
 .  (6)منظمات ذات مصلحة عامة هدفها متابعة ومساعدة املهتمني بتصور السياسات العامة وأيضا تربية وإعالم املواطنني

 Catherineويف فرنسا، وللتفريق بني املؤسسات الفكرية ومراكز الفكر، يستخدم كل من "كاترين فيشي 
Fieschiجون قافين "و"John Gaffney" :مصطلح "Communauté épistémique للتعبري عن  *"

" احملفزين سياسيا، يبحثون لتوصيل جمال حمدود من السياسات العامة باالعتماد Intellectuelsجمموعة أو فريق املثقفني "
( يف حلظة Policy making. مبعىن أن هذه املراكز هي نتاج إغراء اخلربة والتداخل مع عامل صناع القرار )(7)على جتربتهم
 .(8)دد متنامي من جماالت اخلربة يف غري متناول الطبقة السياسية بسبب تعقد هذه اجملاالتيصبح فيما ع

والذي يقصد به املنظمة اليت هتتم بالبحث وحتليل   Réservoir à penserخر خزان التفكريآلويعتربها البع  ا
قات العامة حيث تتواجد هات للعالليس سوى واج هذا املفهوم حسب ن مركز البحثإف املهمة، ومن مثم املسائل العامة 

يف داخل جهاز الدولة واملراكز الوطنية للحكومة واليت تنتج البحث ألغراض داخلية خلدمة قضايا  جتماعيةاالمقاعدها 
 *.ةخر على أساس أهنا أجهزة دائمة تتخصص يف إنتاج حلول السياسة العاموينظر إليها البع  اآل .(9)مموليهم"
 على جمموعة من املعايري اليت حتدد مفهوم هذه املراكز ومنها:  جتمع هذه التعاريفو 

 وجود فريق حبث. -
 يتمركز  عملها حول البحث عن حلول للمشاكل السياسية. -
 ال يوجد أي قانون دويل أو داخلي حيدد وضعها القانون. يوجه عملها إىل صانع القرار والرأي العام، ومن مثم  -

ذه املراكز، يف جمال توجيه وصنع السياسة العامة والسياسة اخلارجية والتأثري على وبالنظر إىل الدور الذي متارسه ه
قيق أهداف الرأي العام، فإننا نعتربها مجاعة ضغط فكرية متخصصة تعمل على تشكيل سياسة الدولة وتوجيهها قصد حت

ها، وهبذا فهي هيئات أو مؤسسات اليت تنتج سرتاتيجيةااللك من خالل األفكار والتوصيات وذ ،خمتلفة ترتبط مبصاحلها
 حتاول أن تلعب دور القوى الرخوة على مستوى سوق اخلربة من خالل نشر أفكارها. 
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 :مريكيةز البحث على السياسة الخارجية األمداخل تأثير مراك .ب 
امعات األوروبية ة إال أن احلقيقة أن ميالد هذه املراكز بدأ يف اجليرغم أن الكثري يعترب أن مراكز الفكر ظاهرة أمريك

رقية يف بولونيا ويف هلا كراسي الدراسات الشم خالل القرن الثامن عشر، وخالل هذه املرحلة عرفت "بالكراسي العلمية" وكان أوم 
روما ويف باريس إىل جانب وقفية دميورنت يف جامعة أكسفورد بربيطانيا واليت تأسست هبدف تشجيع الدراسات الدينية 

 .(10)أساسا
ه املراكز تنمو وتتطور بعيدا عن السياسة وذلك إىل غاية أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ت هذوظلم 

وهو املعهد امللكي للدراسات  1831حيث بدأت املراكز الفكرية تربز خارج اجلامعة وكان أول مركز يف بريطانيا سنة 
  .(11)1884الدفاعية كما ظهرت اجلمعية الفابية سنة 

اليت أطلق عليها مصطلح و الواليات املتحدة املراكز بشكل واضح ومنظم كان يف  أن تطور هذه إالم 
ThinkTanks فقد برزت أوىل هذه املراكز خالل احلرب العاملية األوىل وذلك يف خضم  .وهي نتاج الدميقراطية التعددية

صها أبلسون يف ك حتت تأثري العديد من العوامل خلم حبث أمريكا عن مكانتها بني األمم بعد سياسة العزلة اليت عرفتها وذل
الباحثني الذين درسوا منو وتطور مراكز األحباث والدراسات األمريكية متفقون بوجه عام على أن الطبيعة الالمركزية  قوله 'إنم 

اسعة للمؤسسات اخلريية،  عات املالية الو ارم والتربم احلزيب الصم  ضباطاالناألمريكي باإلضافة إىل غياب  جدا للنظام السياسي
 .(12)سامهت بدرجة كبرية يف تكاثر مؤسسات الفكر والرأي األمريكية وتنوع اهتماماهتا

تطور هذه املراكز يف أمريكا، خبصائص النظام  Daniel Belandمن جهته يفسر الباحث دانيال بيالند و 
.فمن جهة هناك النظام الفدرايل  كنظام لنقل السلطات )توازن السلطات( الالمركزيةنه يتميز بالتشرذم و أي الذي يرى السياس

مبعىن محاية سيادة الدولة الفدرالية مع ضمان وجود سلطة مركزية شرعية بنظرية التمثيل الذي متت صياغته يف أوراق 
انون فصل فق ن توازن السلطات ميثل دعامة ليربالية تعمل على منع ظهور دولة استبدادية.إفومن جهة ثانية  …الفدراليني

ن هذه السلطات منحت ملؤسسات أكما  القضائية الفدرالية.للسلطة التنفيذية والتشريعية و  السلطات يعرف أيضا بأنه دمج
 مها:درايل يفسران بروز مراكز الفكر و ن هناك خطان يف النظام الفإف ،وبالتدقيق كما يقول دانيال .(13)متنافسة فيما بينها

 و أالدميقراطي عبارة عن تكتالت مهوري و اجلفاحلزبني الكبريين ألحزاب الوطنية، نقص االنسجام اإليديولوجي ل -
األمر الذي دفع أعضاء الكونغرس إىل اللجوء إىل خرباء اجملتمع املدين كلما تعلق األمر ببلورة  غري متجانسة، ئتالفاتا

مراكز  لذين أسسواامن قبل مجاعات املصاحل  ذلك يف ظل اخرتاق الكونغرسو مواقعهم االنتخابية،  و يف تزينيأمشروع قانون 
  .(14)متارس تأثريها على الكونغرس الفدرايل ،حبثية خاصة هبم

 ضعف اإلدارة  املركزية يف مواجهة مؤسسات اجملتمع املدين رغم اإلصالحات اليت انطلقت منذ هناية القرن التاسع  -
ذلك حتت بع  املشاكل يف السياسة العامة و اخلرباء حلل ستشارين و لية إىل االستعانة باملاألمر الذي دفع الدولة الفدرا عشر.

 . (15)ضغوطات مجاعات املصاحل على الكونغرس
 أوجدت البيئة اليب السلطة السياسية و ة يف دو لت منفذا لتغلغل املراكز البحثيم اإلدارية شكم هذه الثغرات السياسية و  -
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وإىل  .جتماعياالن عمل هذه املراكز يشمل كل جماالت النشاط أد ذ جنإ ،لتتضاعف يف العدد وأيضا يف التخصصاملناسبة 
من و  هناك أيضا عوامل أخرى عملت على بروز مثل هذه املراكز يف اجملتمع األمريكي ،األسبابجانب هذه الظروف و 

 :(16)أمهها
كلية   200ات املتحدة التطور يف منطق التعليم العايل، فحىت احلرب األهلية األمريكية بلغ عدد الكليات يف الوالي -

طالب، وبعد احلرب األهلية حدث حتول  100إىل  50أعضاء هيئة تدريس ومن  8إىل  6يضم كل منها من 
يف منهجية التعليم، حبيث أصبح الرتكيز أكثر على اإلبداع والفكر واالكتشاف وإطالق قدرات الطالب على 

 عية.اكتشاف احلقائق اجلديدة حول القضايا االجتماعية والطبي
يف منط شهد اجملتمع األمريكي نقلة نوعية  1865التطور يف أسلوب حياة األمريكيني ومنو الطبقة الوسطى. فبعد  -

احلياة تزامنت مع منو املدن وتوسع حركة التجارة والتنقالت وتطور االتصاالت، األمر الذي ساعد الطبقة 
 الوسطى على االلتحاق باجلامعات.

ول النظرة إىل العلوم االجتماعية، حيث أصبحت حتتل مكانة هامة ما بني علوم الطب تطور الثقافة املهنية وحت -
 والرياضيات والفيزياء وأصبحت املهن املرتبطة هبذه العلوم ذات مكانة هامة يف اجملتمع األمريكي.

من عزلتها  تطور دور الدولة األمريكية األمر الذي أدى إىل تنامي وظائف احلكومة والسيما بعد خروج أمريكا -
والدور الريادي الذي أصبحت تضطلع به على املستوى الدويل وهو دور حيتاج إىل متخصصني يف السياسة  وإىل 

 مزيد من املعلومات املنظمة.
والفدرالية الوطنية املدنية اليت  1894ومتثلت أوىل هذه املراكز الفكرية يف فدرالية شيكاغو املدينة اليت تأسست سنة 

، وكانت متول من قبل األفراد واملؤسسات وذلك يف إطار استثمار اخلربة األكادميية يف حل املشاكل 1900ظهرت سنة 
 .(17)جتماعيةالاو  قتصاديةاال

اج معارف مستقلة وقد نشأت هذه املراكز يف البداية كمؤسسات مستقلة حيث ركزت عملها على اجراء األحباث وإنت
تتطور موازاة مع ارتقاء دور الواليات املتحدة. وحسب الدراسات حول هذا  مث أخذت هذه املراكز .يف جمال السياسة

 :  (18)املوضوع، فإن نشأة وتطور املراكز مت على أربعة مراحل، عرفت باألجيال وهي
  الجيل األول:

راكز ، واليت شهدت البدايات األوىل لنشأة هذه امل1945إىل غاية  1900والذي برز يف الفرتة اليت امتدت من سنة 
*. ومن أبرز املراكز اليت ظهرت خالل هذه الفرتة مؤسسة كارنيجي اخلريية جتماعاالوكان ذلك مبسامهة املثقفني وعلماء 

 1921واليت أنشأها الرئيس األمريكي هربرت هوفر، جملس العالقات اخلارجية والذي تأسس سنة  1919للسالم سنة 
اكز يف بداية عملها على إنتاج األحباث األكادميية ذات املستوى الرفيع واعتمدت هذه املر  .1927سنة ومعهد  بروكينغز 

وكان هدفها مساعدة وإعالم صانعي السياسة واجلمهور بالعواقب احملتملة إلتباع جمموعة من اخليارات يف السياسة 
 .  (19)اخلارجية
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 الجيل الثاني: 
الدولة وهي فرتة تزامنت مع  تطور مسؤوليات  1970إىل  1945كان ذلك من الفرتة  و )املؤسسات املتعاقدة( 

، اليت أصبحت مع احلرب الباردة القوى العظمى املدافعة عن العامل احلر. وقد سامهت املساعدات املقدمة من األمريكية
احلكومة يف تطور هذه املؤسسات حيث خصصت احلكومة موارد مباشرة للعلماء والباحثني يف جمال الدفاع. ومت خالل هذه 

، وذلك بتمويل من سالح الطريان، وكان دورها بارزا يف نظريات واخلطط احلربية 1948 لفرتة تأسيس مؤسسة راند يف سنةا
  .(20)ةاخلاصة باملساومة االسرتاتيجي

ة بعدما ما ة التعاقديم احلقيقي بني السلطة السياسية وهذه املراكز البحثيم  رتباطواال ندماجاالقد مثل هذا اجليل بداية و 
أيضا تأسيس معهد "هدسون  دركت احلكومة األمريكية أمهيتها  يف إدارة الصراع مع العدو السوفيايت، ويف إطار هذا املركز متم أ

Hudson ومعهد "إيربان  1961" سنةUrban Institue (21)1968" يف سنة. 
 الجيل الثالث: 

. ومن أهم السياسة تركيزها علىذه املراكز و باالهتمام الكبري هلاليت متيزت و  1980-1971والذي يشمل املرحلة من 
. كما (22)1985الذي تأسس سنة  ومعهد واشنطن، 1973" اليت ظهرت سنة Heritageهذه املؤسسات جند "هريتاج 

زت أعماهلا على التأثري يف صانع القرار مما جعل جرى الرتكيز على  كيفية تسويق أفكارها إىل اجلمهور املستهدف، وركم 
 .(23)عمل السياسي تتوضحعالقتها بال

 الجيل الرابع:
ثار آأو ما يسمى باملركز املرياثية وهي مراكز عمل على إنشاءها رؤساء وصانعوا قرارات سابقون، أرادوا أن تبقى  

 .   (24)جتربتهم مستمرة وأشهر هذه املراكز: مركز كارتر يف مدينة أطلنطا، مركز نيكسون للسالم واحلرية يف واشنطن
أصبحت أمريكا تستحوذ على أكرب وأهم مراكز البحث والفكر، واليت تطور دورها يف قرن الواحد والعشرين لول الوحب

املتبادل وبروز التهديدات اجلديدة  عتمادواالة التداخل بني خمتلف اجملاالت، ظل العوملة وما محلته من تأثريات خاصة عمليم 
يه عوملة هذه ن نسمم أاألمر الذي أنتج ما ميكن  لسياسة اخلارجية.وقضايا دولية معقدة، اليت تعقدت معها عملية صنع ا

ن هذه املراكز اجتهت إىل توسيع عملها من خالل سياسة الشراكة أاألكثر من ذلك و  ،وانتشارها يف كل الدول املؤسسات
الدويل وشبكة التنمية  اليت ظهرت. فقد عقدت مؤسسات مثل برنامج السياسة العاملي التابع ملؤسسة كارجني اخلريية للسالم

التابعة للبنك الدويل وشبكة السياسة العامة الدولية التابعة لألمم املتحدة وبرنامج اجملتمعات املدنية ومؤسسات الفكر والرأي 
التابع ملعهد أحباث السياسة اخلارجية، شراكة مع مراكز الفكر والرأي حول العامل يف حماولة إلنشاء شبكات عاملية ختتص 

تنظيم العديد من الشبكات اإلقليمية يف أوروبا ومنها:  يل القضايا الدولية وصياغة سياسات املؤسسات الدولية. كما متم بتحل
سيا مت آشبكة السياسات االنتقالية، شبكة مجعية الدراسات السياسية عرب أوروبا وشبكة الشراكة من أجل السالم. ويف 

سيا. أما يف افريقيا، فقد أنشأت شبكة آالدولية التابع لرابطة دول جنوب شرق و  االسرتاتيجيةإنشاء شبكة معهد الدراسات 
 .(25)املؤسسات األفريقية لبناء القدرات ويف أمريكا الالتينية تأسست شبكة مؤسسة األطلس
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سسة  كما مت أيضا "تدويل" األفراد العاملني يف هذه املؤسسات. فالربامج اليت تديرها مراكز مثل مركز بروكنيغز ومؤ 
وغريها من املؤسسات توفر فرصا ألعضاء الفكر والرأي  قتصاديةاالكارجني ومركز وودرو ويلسون ومؤسسة أطلس لألحباث 

 .(26)وتبادل املعلومات حول القضايا الدولية ستشارةاالواجلامعات لتطوير اقتصاد الدول النامية من خالل 
بري لتصدير باحثيها وأساليب التحليالت إىل بلدان أخرى حيث وقد قامت مؤسسات الفكر يف الواليات املتحدة بنشاط ك

جند أن معهد دوبال ومؤسسة هريتاج ومعهد أحباث السياسة اخلارجية ومعهد هدسون عملت على الرتويج ملناهجها 
التعاون الدويل  السوفيايت سابقا، وأصبحت مشاريع حتاداالالشرقية ودول  وأروباسيا آالتحليلية جملموعات خمتلفة يف أفريقيا و 
 .  (27)دولة أو أكثر من األمور العادية 20يف جمال األحباث مبشاركة ما يقارب 

 :ثانيا
 مريكيةمداخل تأثير مراكز البحث على السياسة الخارجية األ

سية يرتبط تأثري مراكز البحث يف صنع وتوجيه السياسة اخلارجية بتأثري األفكار والتوجهات الفكرية على العملية السيا
انطالقًا من أن هذه املراكز هي بالدرجة األوىل خزان ومولد لألفكار. وتعرف األفكار حسب روبرت كوهني وغولد شتاين 

، فإن األفكار واملعتقدات تعين أحداثاً Albert، أما بالنسبة لـ "الربت"(28)«تلك املعتقدات اليت يؤمن هبا األفراد»بأهنا: 
ر من األعم إىل األخص: برامج حمددة، عقائد وأنساق، فكرية خاصة بصيغة خاصة معينة عقلية تثري الفكر. وتصنف األفكا
، ومن مث فإن مؤسسات الفكر هي إحدى خزانات (29)ت وفلسفات عامة وأخريًا الثقافاتأو موضوع معني، إيديولوجيا

والعالقات السببية بالنسبة لصانع  املعتقدات األساسية والبيئية اليت تنطوي عليها خرائط الطريق، تزيد من وضوح األهداف
 .القرار، فكيف تؤثر األفكار على السياسة؟

 Robert" وروبرت كيوهان "Judith Goldsteinيف تفسري هذه العالقة، حيدد الباحثان جوديث غولدستاين "
Keohane(30)" ثالث مسارات توضح تأثري األفكار على السياسة وهي: 

 المسار األول:  
ملوقف الذي يتميز بعدم اليقني، حبيث تظهر أمهية األفكار يف تفسري وتوفري اخليارات السياسة حتديد وتعريف ا

 للمواقف اليت ال تتوفر على املعلومات الكاملة خصوصاً يف البداية واليت تتميز بعدم اليقني.
 المسار الثاني: -1

يث أن األفكار متثل مرجعية ميكن اللجوء دور األفكار يف التغلب على املشكالت املرتبطة بتنسيق العمل اجلماعي، حب
 إليها للتعامل مع اخلالفات وتنسيق العمل بني األطراف.

 المسار الثالث:  -2
مأسسة األفكار واليت يقصد هبا تشكيل مؤسسات حتوي هذه األفكار مما يسمح باستمرار التأثري لعقود وأجيال 

تسمح بإضفاء الصفة الشرعية والقانونية على خمتلف تلك  طويلة، كما أن عملية تشكيل هذه األفكار ضمن أطر سببية
 األفكار.

  :(31)، فإنه يفسر العالقة السببية بني األفكار والسياسة من خالل اقرتابني ومهاAlbertأما  البريت
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 تساق: اقتراب اإل -1
ق الفكري تساق بني حمتوى أفكار معينة وحمتوى القرارات من خالل دراسة النسيعتمد على حتليل حدود اإل

واملفاهيمي للفاعل السياسي واستنتاج آثاره على القرار. ويظهر تأثري األفكار يف صنع القرارات السياسية يف حالة االتساق 
 بني خصائص القرارات وعقائد الفاعل السياسي.

 اقتراب تتبع العمليات: -2
ك يف استقبال الفرد وحتليله للمعلومات ويقوم على تتبع اخلطوات اليت تؤثر من خالله األفكار على السلوك ويظهر ذل
وحسب ألربت، فإن هذا التأثري ميارس  اخلاصة باملوقف، أي إدراك املوقف )تعريفه، حتديد البدائل، واختيار البديل األنسب(.

 : (32)عرب ثالث آليات يلخصها يف
شبكة من املتخصصني »بأنه:  Epistemic community*اجملتمع العلمي )اخلرباء(: والذي يعرفه بيرت هاس 

هؤالء اخلرباء يشرتكون يف «. ذوي اخلربة والكفاءة يف جمال معني وهم بذلك ميلكون سلطة املعرفة العلمية يف هذا اجملال
تفاق على جمموعة حمددة من املعتقدات القيمية والسببية ويف جمموعة من املمارسات اخلاصة بالتعامل مع مشكالت اإل

تأثريهم على السياسة بطريقة مباشرة عرب توليهم مناصب األجهزة البريوقراطية يف احلكم أو بطريقة   حمددة، كما ميارس هؤالء
 غري مباشرة من خالل نشر أفكارهم وتوجيه الفاعلني السياسيني.

 استقرار األفكار داخل المؤسسات: -
 تقوية األفكار وحتف  تأثريها مبعىن مأسسة األفكار يف شكل قواعد تنظيمية وإجراءات رمسية، وهي عملية تساهم يف

 على املدى البعيد.
 :المؤسسات -

يربز دورها خاصة يف تشكيل وبلورة نوعية  ،اد يف اجملال االقتصادي والسياسياملسؤولة عن هيكلة العالقات بني األفر 
 التفكري من خالل عملية حتديثها وتقد م املعلومات لصانع القرار.

ث باعتبارها جمموعات مؤسسات أو هيئات فكرية، فإن دورها يف توجيه مسار وعليه وبالنظر إىل مراكز األحبا
األحداث من خالل تأثريها على صانع القرار والرأي العام، يربز من خالل العديد من اآلليات والوسائل اليت توظفها لتمرير 

اخلارجية، تلعب دورًا يف مشاريعها وفرض وجهة نظرها، فهي حسب جيمس ماكفان، الباحث يف معهد أحباث السياسة 
التآلف الفكري من خالل عملها على إزالة احلواجز البريوقراطية باعتبارها أكثر قدرة من الوكاالت احلكومية على نشر أحباث 

إيصاهلا  إىل النخب السياسية ووسائل اإلعالم وعامة الناس، كما أهنا جمهزة و السياسة املالئمة داخل احلكومة وخارجها 
ضل للتعامل مع الطبيعة املتشابكة لقضايا السياسة العاملية، وبذلك فهي أكثر قدرة على تأمني الرتابط والتداخل يف بصورة أف

العملية السياسية بدءا من مجع املعلومات إىل غاية تكوين املعرفة، كما أهنا أكثر قدرة على ابتكار وسائل تطبيق السياسات 
 .(33)ىل دوائر وجماالت متعددةمن البريوقراطيات احلكومية املقسمة إ
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تظهر أمهية ودور هذه املراكز يف صنع السياسة اخلارجية األمريكية خاصة، وهو دور يكشف عن العديد من املداخل و 
واآلليات اليت مسحت بتغلغل هذه املراكز يف مؤسسات وأجهزة صنع السياسة األمريكية، حىت أصبحت تسمى حبكومة الظل 

 ري هذه املراكز يف السياسة اخلارجية من خالل أسلوبني ومها:احلقيقية.  ويربز تأث
 العمل غير المباشر: -1

والذي يتمحور حول اإلنتاج الفكري واألحباث املوجهة واخلاصة بقضايا معينة و اليت متثل إحدى دوائر اهتمام صانع القرار  
وبعكس مراكز األحباث اجلامعية، فإن مراكز أنه  Amélie Bas  األمريكي و متس املصاحل األمريكية، إذ يرى أميلي باز

الفكر تعتمد على استخدام أفكارها يف اللعبة السياسية بطريقة ذكية متكنها من التأثري، إذ أهنا تلجأ إىل حتديد األفكار اليت 
جتاه الذي نقاش يف اإلتعتربها جاذبة كما أهنا تلجأ أيضاً إىل وضع وإجياد مربرات للحلول اليت تقرتحها مبا يسمح هلا بتوجيه ال

ختتاره مسبقاً، وهي بذلك تساهم يف تربية الرأي العام والكونغرس على مواضيع معقدة، وذلك بالرغم من أهنا حتاول الظهور 
ويأخذ اإلنتاج الفكري العديد من األشكال أمهها الكتب واجملالت، فمؤسسة بروكينغز متلك لوحدها دار  (34)مبظهر احملايد.*
، وما يقارب 2009مليون دوالر يف سنة  48.4 ـومبيزانية قدرت بـ  Heritage foundationمؤسسة  نشر، كما أن

 .(35)من ميزانيته لإلعالم %20باحث، فإهنا تعترب أول مركز خيصص أكثر من  200
ئاسة أو يف كما يربز الدور غري املباشر هلذه املراكز يف دعم بع  املرشحني يف الوصول إىل املناصب القيادية يف الر 

باإلضافة إىل األوراق  يتاج داخل الكونغرس(ة مستجدات األمور )مكتب مؤسسة هر الكونغرس، وإقامة املكاتب ملراقب
السياسية اليت تقدم إىل الكونغرس حول القضايا اليت تريد هذه املراكز الرتويج هلا، كما تعمل يف الكواليس مع أعضاء 

 .(36)ؤمترات وورش العمل...اخلالكونغرس وصناع القرار من خالل امل
 العمل المباشر:  -2
التأثري احلقيقي هلذه املراكز يظهر واضحًا يف انتقال خرباء هذه املراكز إىل دواليب السلطة السياسية وأجهزة صنع  إن

ة السياسة من خالل ممارستهم للعديد من الوظائف احلساسة إىل جانب عالقات بع  صناع القرار يف اإلدارة األمريكي
هبؤالء اخلرباء، كما ال جيب أن ننسى أن هناك مراكز متعاقدة مع احلكومة األمريكية تعمل على إجناز تقارير وأحباث حول 
قضايا معينة بطلب من هذه احلكومة وما يف ذلك من تأثري على مدركات صانع القرار وتوجيهه حسب تعليمات الدراسة 

 وإيديولوجية املركز الذي أجنزها.
ء الوسيلة الفكرية، فإن معظم اخلرباء يف هذه املراكز اقتحموا أجهزة البريوقراطية األمريكية وشغلوا مناصب وباستثنا

حساسة مسحت هلم بتنفيذ خططهم االسرتاتيجية جتاه العديد من القضايا واملناطق، فكل  تغيري رئاسي يصاحبه جتديد كامل 
منصب كل أربع سنوات يتم شغلها فيما بعد بأعضاء  5000إىل  4000ألعضاء اإلدارة الفدرالية، حيث يتم إفراغ حوايل 

( باحث من 150من مراكز البحث والشركات واجلامعات، ويف هذا اإلطار وظفت إدارة الرئيس ريغان حوايل مائة ومخسني )
 Hoverومعهد هوفر  L’American Entreprise Institueومعهد مؤسسة أمريكا  Heritageمركز هريتاج  
Institue  كان على رأسهم ريتشارد هاس، الذي شغل: منصب مسؤول الدراسات الدولية يف معهد ،Brookings ،
التابع للدولة، باحث يف جملس العالقات اخلارجية، باحث يف املعهد الدويل للدراسات  Reflexionمدير خلية 
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ري منصب موظف سامي يف جملس األمن ليشغل يف األخ Carnegieإىل جانب عمله يف مؤسسة كارجني  االسرتاتيجية
 .(37)القومي ووزارة الدفاع

كما أن دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع جلورج بوش وكونداليزا رايس، مستشارة األمن القومي مها أحد خرباء مركز هوفر 
مريكي إىل جانب للدراسات االسرتاتيجية، وريتشارد الذي شغل منصب نائب الرئيس ينتمي إىل مركز دراسات املشروع األ

ريتشارد بريل الذي شغل منصب رئيس جملس الدفاع القومي يف وزارة الدفاع وعرف بأمري الظالم نظراً لدوره يف رسم سياسة 
 .(38)أمريكا جتاه منطقة الشرق األوسط

ذلك أهنم يلتحقون من جديد هبذه املراكز الستثمار  ،يف ممارسة السلطةوال تنتهي مهمة هؤالء بإهناء عهدهتم 
هلذه املراكز، هي اليت عملت على تقوية نفوذ هذه املراكز الفكرية وتغلغلها يف « الدورانية»خربهتم. هذه الوسيلة أو احلركة 

 الرأي العام ويف صناعة السياسة اخلارجية.
األمريكية حدث ما ميكن تسميته بالتزاوج بني السلطة الفكرية  وبتويل هؤالء اخلرباء وأمثاهلم ملراكز حساسة يف اإلدارة

وسلطة السياسية، لتصبح هذه املراكز السلطة الفعلية يف صنع وتوجيه السياسة اخلارجية، وقد عرب عن هذه احلقيقة ومبكرا 
موعة صناعية أن أقول صراحة أن هناك اآلن جم عليم : »... 1961جانفي  17الرئيس األمريكي إيزهناور يف خطابه 

عسكرية، مالية سياسية، وفكرية متارس نفوذاً غري مسبوق يف التجربة األمريكية، ومع أننا نتفهم الظروف اليت أدت إىل نشأة 
هذه اجملموعة، فإننا البد أن حنذر من وصوهلا إىل موقع التأثري املعنوي والسياسي والعملي على القرار األمريكي، ألن ذلك 

ومن سوء احل  أن ثورة »... وواصل قوله: « اجملتمع األمريكي قبل أن يكون خطرا على غريه...خطرا شديدا على 
التكنولوجيا اليت تتدفق نتائجها على عاملنا اليوم تساعد أطراف هذا اجملمع اخلطري وتزيد من قدرهتم ومتكنهم من السيطرة 

الصناعي( توفر هلم تأثريا فادح التكاليف -للويب العسكريعلى برامج اإلدارة وخمصصات انفاقها خصوصًا أن قوة أمواهلم )ا
 .(39)«على مؤسسات الفكر والعلم...

والالفت يف خطاب الرئيس إيزهناور هو اإلشارة وبوضوح إىل التحالف الذي ظهر يف أمريكا بني اللويب الصناعي 
ملراكز الفكرية ما هي إال الوجه اآلخر لرأس العسكري )اللويب املايل( ومؤسسات الفكر، األمر الذي جيعلنا نعترب أن هذه ا

ت من قبل العائالت الثرية األمريكية ومنها روكفلر، فورد، كارنيجي واليت ئاملال الرأمسايل والسيما وأن أغلب هذه املراكز أنش
. وانطالقا من (40)ورسم السياسات ومتابعة األزمات واقرتاح احللول االسرتاتيجيمتارس نشاطا غري حمدود يف جمال التفكري 

تنتفي عليها صفة اللويب "الفكري" ألن تأثريها يستند إىل الرأي العام، لتتحول هذه القوة إىل أصوات تصب يف  ذلك، ال
من جهة وآلية ضغط على احلكومات إلرغامها على القبول مبقرتحات هذه املراكز  نتخاباتاالخالل  قرتاحالاصناديق 

اليت تروج هلا. لذلك يعترب البع  أن هذه املراكز أخلت بالعملية الدميقراطية وهو ما يظهر يف واحللول اليت تقرتحها للقضايا 
. فلم تعد األحزاب األمريكية الكربى ويف مقدمتها احلزب اجلمهوري واحلزب الدميقراطي مواقع تطرح فيها نتخاباتاال

 .(41)األفكار
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 :ثالثا
 ألمريكية بعد الحرب الباردةمراكز المحافظون الجدد والسياسة الخارجية ا

 :(42)صناف وهيإيديولوجيا إىل ثالث أ تصنف مراكز األحباث يف الواليات املتحدة
 المراكز التقدمية: -1

وباملقابل تدخل أقل يف جمال السياسات الداخلية كما  قتصاديةاالواليت تقوم على دعم تدخل الدولة يف السياسات 
 ين عن احلياة السياسية وهي أقرب إىل التيار الدميقراطي التحرري سياسيا.اد الدم تدعو إىل تقليل اإلنفاق العسكري وإبع

 مراكز الوسط:  -2
وهي مراكز تشمل القطاع األكرب من املراكز املوجودة يف الواليات املتحدة وذلك من حيث عدد الباحثني العاملني هبا 

ن منظور غري حزيب جيمع بني كل األفكار التقدمية ة ميف التفاعل مع السياسات العامم  قرتابباالوتقوم على التمسك 
 واألفكار احملافظة.

 المراكز المحافظة:  -3
وهي أقرب إىل التيار اجلمهوري سياسيا. تتبىن موقف يدعو إىل حترير اقتصاد السوق وتقليل التدخل احلكومي واحلفاظ 

 لى مستوى السياسة اخلارجية، فإن فكر احملافظون يتبىنم ا عين يف اجملتمع، أمم هذا باإلضافة إىل دور الدم  على احلقوق املدنية.
 : (43)مبادئ تقوم على

 فاع.زيادة ميزانية الدم  -
 .حتديث القوات األمريكية -

افد أفكار رو ويشكل كل من الفكر الليربايل املرتبط باحلزب الدميقراطي والفكر احملاف  املرتبط باحلزب اجلمهوري أهم 
الباردة وخمتلف التطورات اليت طرأت على موازين القوى يف العامل، واليت كان هلا تأثري واضح  وبعد احلرب اجملتمع األمريكي.

برز الدور املؤثر للمراكز الفكرية احملافظة أو ما  ،جديدة على السياسة اخلارجية األمريكية ويف إطار احلاجة إىل اسرتاتيجية
 ى باحملافظني اجلدد.يسمم 

 تعريف المحافظون الجدد: .أ 
جذور احملافظون اجلدد إىل مرحلة الثالثينات من القرن العشرين، حيث ارتكز عملهم على حماربة انتشار  تعود

لوا إىل اليمني العسكري الداعي إىل هيمنة الواليات املتحدة الشيوعية ليتعاظم دورهم خالل اخلمسينات والستينيات مث حتوم 
 .    (44)على العامل

ف  اجلديد واليمني الديين املوجود أيضا يف احلزب اجلمهوري، فأما بالنسبة لليمني وهناك اختالف بني اليمني احملا
احملاف  اجلديد، فإنه يؤمن مبا يعرف بالدين الشعيب الذي يسود الثقافة السياسية األمريكية والذي تأسس على تفرع املشروع 

ين الشعيب، أنه يقوم على وأهم ما مييز هذا الدم  األمريكي أخالقيا وسياسيا واقتصاديا ويستقي فكره من فكر الرئيس ولسن
اإلميان بالدميقراطية األمريكية كنموذج مثايل عن بقية النماذج األخرى، ويركز على ضرورة سحب الدولة كليا من احلياة 

 .(45)خل، كما يدعو إىل عدم فرض الضرائب تصاعديا ارتباطا بالدم جتماعيةواال قتصاديةاال
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يين إىل إلغاء يهودي لنهاية العامل، ويدعوا اليمني الدم  -يقوم على تصور بروتستنيت فإنه أكثر تعصبا. يين،أما اليمني الدم 
ون العداء والكراهية ـين والدولة وهم أيضا أقل متاسكا من اليمني احملاف  جتاه اهلجرة من غري الربوتستنت ويكنم الفصل بني الدم 
 . (46)اميةللمسلمني وللسم 

جتاه، يعرف احملافظون اجلدد سي هذا اإلأحد مؤسم  Normam Padhoretzبادوريتز  ففي تصريح لنورمان
، التحقنا بصفوف احملافظني ألننا  60بأهنم: "كانوا جمموعة صغرية من املفكرين الذين مييلون إىل اليسار. ويف أواخر سنوات 

ذلك ألننا منثل اجلديد  .لكن  ملاذا احملافظون اجلدد؟و  ستقرار بني الوسط واليسار.رنا اإلمية وقرم ن األفكار التقدم ثرنا على تعفم 
فهي مل تكن مسؤولة  .ل قوة خريية يف العاملأمريكا متثم  رنا تبىن على أنم ابالنسبة للمحافظني وأتيناهم بأفكار جديدة وأهم أفك

تنا يف ندعم قوم نتقادات و كل اإل  ، حنن ندافع عن الواليات املتحدة ضدم l’Anliaméricanisneها عن العداء ضدم 
 .(47).."ن أجل نشر احلرية والدميقراطية .املسائل الدولية م

ويرتبط فكر احملافظون اجلدد بالفكر الواقعي فيما يتعلق بتصوراته اخلاصة بالسياسية اخلارجية، إذ يتبىن هذا التيار القوة  
و إىل العمل على زيادة قوة الواليات املتحدة  كمبدأ أساسي يف العالقات الدولية ودعامة حلماية مصاحل الدولة، ومن مث يدع

اريخ والذي ركز فيه وهناك العديد من املفكرين الذين ميثلون هذا االجتاه ومنهم فرانسيس فوكوياما صاحب كتاب هناية التم 
، إحدى ور األمريكي حلماية مصاحلة من هذه التهديدات اليت يظهر فيها اإلسالمراعات وعلى توجيه الدم على مصادر الصم 
 اجلديد هلذه املصاحل.  ة أو العدوم املصادر األساسيم 

 The project for new أفكار املراكز احملافظة برزت خاصة مع مشروع القرن األمريكي اجلديد. أنم  إالم 
American Century (PNAC)،  ور األمريكي يف ظل فرتة ما بعد ة للدم ظرة الواقعيم والذي يعكس بوضوح النم

،) Gary Schmittوكاري مسيت  William Kistolرة. صاحب املشروع هم كل من: وليام كرستول احلرب الباد
ويله من قبل العديد من مت وقد متم  .1994الذي ظهر يف سنة  New citizenship Projectوهو ملحق ملشروع 

.فحسب  .Hany Bradly Scaife et John M. Olin et Lyndeمنها اهليئات 
Mediatransparency  فإن مشروع ،New citizenship Project  استفاد هذا املشروع  و   مانح. 64يضم

 Lyndeيجي اخلريية و، أكثر من نصف املبلغ منح من قبل مؤسسة كارن2006و 1994ا يقارب مليون دوالر ما بني ممم 
دوالر منذ  600.000 ـقد استفاد من مبلغ قدر بـ le PNACوهاري بغاديل وصاره سكايف والوالن. وهبذا يكون 

1997 )(48) . 
 مريكي وسياسة أمريكا الخارجية:مضمون مشروع القرن األ .ب 
هت إلدارة بوش األب وكلينتون. فحسب هذا التيار، فإن اليت وجم  نتقاداتاالهذا املشروع يف بناء تصوراته من  نطلقا

انعدام وجود إدراك حقيقي من  ة عظمى بسبب، فقدت موقعها كقوم 2001-1991أمريكا وخالل الفرتة املمتدة من سنة 
م الرئيس جورج بوش )األب( بعدم فقد اهتم  .(49)السوفيايت حتاداالقبل اإلدارة األمريكية للمخاطر اليت اجنرت عن اهنيار  

هت . كما وجم (50)امتالكه لفهم واضح للدور الذي ينبغي أن تلعبه أمريكا يف تشكيل العامل يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة
فاع والسيما فيما يتعلق بسياسة الدم  ،نت انتقادات للسياسة اخلارجية األمريكيةتضمم  سائل لبيل كلينتون،د من الرم العدي
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 Leطالب احملافظون يف مشروع  ،1998جانفي  28ففي رسالة بتاريخ ام حسني يف العراق. والتعامل مع نظام صدم 
PNAC  إمضاء الرسالة من قبل عشر أعضاء من  ام حسني. وقد متم حكومة كلينتون اإلطاحة بنظام  صدمPNAC 

 : (51)الذين هم أعضاء يف إدارة بوش االبن وهم
  .نائب الرئيس بوش Richard B. Cheney  ريتشارد تشيين، -
  .فاع يف حكومة بوشوزير الدم   Donald Rumsfeld دونالد رمسفلد  -
   .فاعدم سكرتري امللحق بال Paul Dundes Wolfowitz بول داندس ولفوويتز،  -
  ، مستشار بوش.PNACرئيس   William Kristol وليام كريستول، -
 .حولة ومراقبة التسلم سكرتري الدم  John Bolton • جون بولتون،. -
 Richard Armitage. ؤون اخلارجية.ريتشارد، ارمتاج، ملحق وزير الشم  -
 ..مسؤول األمن الدويلPeter W. Rodman  برت رودمان -
  .رئيس مكتب تشيين Lewis Libby لوفيس لييب، -
فاع يف عهد ريغان، وهو رئس اجمللس السياسي حملق سابق يف وزارة الدم   Richard Perleريتشارد بريل   -

 .تاغوننللب
 املبعوث اخلاص لبوش يف العراق. Zalmay Khalilzad  وزملاي كليلزاد، -

اسة يف اإلدارة األمريكية ا مناصب حسم و هذه الشخصيات العشرة، أعضاء مشروع القرن األمريكي، تولم  واملالح  أنم 
اليت مشلت على العديد من املبادئ واألسس، أصبحت فيما بعد الربنامج السياسي إلدارة  هممسح هلم بتنفيذ اسرتاتيجيت ممام 

 واته ومتابعتها.طخسبتمرب يف اإلسراع بتنفيذ  11بوش االبن، والذي سامهت أحداث 
ة وتكثيف جهودها لتحديث ي عن معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويم بالتخلم فقد طالب  احملافظون اجلدد أمريكا 

ما يقارب  Le PNACنشر  1997اجليش األمريكي ومضاعفة القواعد العسكرية لضمان مهمة الدركي العاملي. ومنذ 
عالقات الدولية هو إدارة بوش يف سياستها الدفاعية وال عتمدتهاأهم تقرير  أنم  فاع، إالم مقال وتقرير خاص بالدم  600
، تضمنت  (52)صفحة 90فاع األمريكي" والذي مشل إعادة بناء الدم   rebulding American defenseتقرير

 : (53)ايلكهدف عام، احملافظة وزيادة التفوق األمريكي وذلك من خالل اسرتاتيجية حددت أسسها بالشكل التم 
  .قومي اخلامخل العلى األقل من الدم  3.8رفع النفقات العسكرية إىل  -
 حتديث القوات العسكرية األمريكية.  -
 تطوير سالح الصواريخ املضادة.  -

وقد كشفت وثيقة إعادة بناء الدفاع األمريكي عن األسباب أو املربرات اليت تدعو باجتاه الرتكيز على املؤسسة 
رجة األوىل، وهو عشر فرق نالت مرتبة الدم   من أصلتنيالعسكرية واليت تتمثل يف املشاكل البنيوية واليت تظهر يف التجهيز "فرق

راسة أن امليزانية ال تتناسب مع أعباء فقد رأت الدم  ا على مستوى امليزانية.ب. أمم ما يكشف عن غياب أو مخول تقاليد التأهم 
انية األقل منذ ي املتنامي، وهي امليز من الناتج احمللم  %3أقل من  -حسب الدراسة –الدور األمريكي العاملي، إذ تنفق أمريكا 
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وبعد  1996-1992مليار دوالر من خطة بوش للفرتة  60قتطع أكثر من االرئيس كلينتون  احلرب العاملية الثانية، كما أنم 
 .(54)فاعيةالدم  ستثماراتاالمليار دوالر يف  426سبع سنوات من حكم كلينتون، أرجئ صرف تقريب 
مواجهة القوى  (55)الدولية اليت يقرتحها واليت تعتمد على رتاتيجيةساالو ويربط املشروع بني تقوية املؤسسة العسكرية 

 حل األمريكية )أوروبا، الصني، روسيا(.االيت هتدد املص ،اعدةالصم 
 .ستباقيةاالاحلرب  -
 .نفراديةاال -
 ة لفرض النمط الدميقراطي األمريكي يف العامل.فاع عن شرعية استخدام القوم الدم  -

، وهو ما يستشف من اخلطب 2011سبتمرب  11ا التصور خاصة بعد أحداث هذ بناالست سياسة بوش وقد كرم 
أعلن بوش بأن  2001سبتمرب  20السياسية ومن العقيدة اليت طبقت فعال على األرض .ففي خطابه أمام الكونغرس يف 

اليت حدد ، و 2002ي نفة حقوق اإلنسان أصبحت من مهام اإلدارة األمريكية كما ظهر مصطلح "حمور الشر يف جامهمم 
 : (56)الرئيس أطرافه يف الدول التالية

 مالية، نظام ميتلك صواريخ وأسلحة دمار شامل.كوريا الشم  -
 إيران واليت تبحث عن امتالك هذه األسلحة وتعمل على تصدير اإلرهاب. -
  .العراق الذي يواصل إعالن عدائه للواليات املتحدة ويدعم اإلرهاب -

الدول وهي: القضاء على مراكز التدريب اإلرهابية حماربة هذه ة ووسائل اسرتاتيجي ،كما حدد بوش يف خطابه
وإحباط خمططاهتم وإحالة الفاعلني إىل العدالة. منع اإلرهابيني واألنظمة اليت تعمل على امتالك األسلحة الكيمائية 

 والبيولوجية أو النووية من هتديد الواليات املتحدة والعامل.
السوفيايت وحماربة  حتاداالال مشل طبيعة التهديدات اليت حتولت من مريكية حتوم األ األمنية سرتاتيجيةاالوهبذا شهدت 

لت من سياسة حيث حتوم  ،طرق مواجهة هذه التهديداتالشيوعية إىل ما يسمى التهديدات اجلديدة اإلرهاب والدول املارقة و 
  ستباقيةاالاسة اليت طبقت يف مواجهة التهديد الشيوعي إىل ما يسمى بالسي حتواءالا

اريخ اليت قد حتمل منافسيهم إىل ففي تصورهم لعامل ما بعد احلرب الباردة ،تطلع احملافظون اجلدد الستباق حركة التم 
ت من ناحية أخرى حرب استباقية مواقع النفوذ العاملي، فبدأت أمريكا حرهبا  من أجل السيطرة على الشرق األوسط كما شنم 

 .(57)قةاليت حاولت االقرتاب من السلطة من خالل اسرتاتيجية دميقراطية الفوضى اخلالم احلركات اإلسالمية  ضدم 
اليت و  ،ابرز املراكز الفكرية يف امريكا العراق مسرحا لتنفيذ سياسةت أفغانستان و كان ،هذه االسرتاتيجية يف اطارو 

دال يف فال جمريكية ومن مث ماية املصاحل األحل سرتاتيجيةاالصبحت افكارها مبثابة الربنامج الذي استنبط منه بوش عقيدته أ
ىل حتديد إاحملتملة عداء القائمة و ر املواقف وحتديد األتوجيه السياسة اخلارجية ابتداء من تصو دور هذه املراكز يف صنع و 

با ن مطلل الذي كان عمل هذه املراكز استمر اىل ما بعد التدخم أففي العراق جند  هداف ووسائل تنفيذها.البدائل ،األ
علن الكونغرس يف أبعد احلرب على العراق حيث  ي باسرتاتيجية مات بلورة ما مسم حيث متم  ،ساسيا ملشروع القرن االمريكيأ

ما عرف بلجنة بيكر أو يت فريق دراسة العراق مسم  قرتاحاتاعن مشروع دراسة يف شكل مسح شامل تتضمن  2006مارس 
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ولية ومركز والدم  سرتاتيجيةاالراسات مركز الدم مريكي لألمن و جنة املعهد األللم ا وإلجناز الدراسة استدعت هذه هاملتون.
 The Iraqفريق دراسة العراق.  جناز تقرير مسي "تقريرإىل إ ،2006ديسمرب  6راسات الرأسية انتهت هذه الدراسة يف الدم 

study group report: the way-forward ,a new approche،  السياسة  لتغيري قرتاحاتاتضمن
  :(58)مههاأسبعني مقرتحا تسعة و  لة يف العراق وذلك من خالمريكياأل

  .مريكيةالتدرجيي للقوات األ نسحاباال -
  .عم اللوجستيكيالدم كوين و كي يف العراق حنو مهام التم مريعادة توجيه اجلهد العسكري األإ -
 مريكية يف أفغانستان.تركيز اجلهود األ -

املتابعة املستمرة للبدائل اليت تطرحها حلل القضايا اليت ة و امل لعمل املراكز البحثيم ر الشم هذه املتابعة تكشف عن التصو 
اليت احنصر دورها  ،ةحزاب السياسيم ليت جتاوزت عمل األا ،يكشف عن مصادر قوة هذه املراكز وقدرة تأثريهاهو ما و  ،هامم هت

  .فقط نتخابيةااليف احلمالت 
 :خاتمة
ور احلقيقي حدة  نقف على الدم دوار هذه املراكز يف الواليات املتم أمالمح و   ةاجلوانب اهلامم ق لبع  ل التطرم من خال

هو تداخل و  ،ع  القرار وهؤالء اخلرباءعضاء أو صنام أاخل بني هو دور يربزه ذلك التدراكز يف السياسة اخلارجية، و هلذه املاهلام و 
واليب اقرتاهبم بذلك من الدم حساسة يف الدولة الفدرالية و  رباء ملناصب هؤالء اخلبرزها تويلم أ شكال لعلم خذ العديد من األأ

 :العوامل اليت ميكن تلخيصها يف ىل العديد منإمنا يعود إال ور الفعم هذا الدم  نم أتوضح الدراسة و احلقيقية للسلطة. 
مدين وجود هيئات جمتمع مريكي الذي مسح بظام السياسي األدور هذه املراكز هو نتاج لالمركزية اليت متيز النم  إن -

  .فعال
  .حزاب السياسية يف االضطالع بدورهان دور هذه املراكز يعكس ضعف و تراجع دور األإ -
ملراكز فكار هذه اأاليت سامهت يف تعدد اجتاهات و  ،د اآلراءميقراطية الفكرية وتعدم دور هذه املراكز هي نتاج الد إن -

 .احملافظةمية والوسطية و بني التقدم 
جناز حضاري  إاليت هي يف احلقيقة  ،مةلأل االسرتاتيجيةتقاء املصاحل اجملاالت يربز ال يف كلم هذه املراكز و إن عمل  -

  .مم بالعلماأل اهتماميعكس 
 لفكرية( يف الرأمسالية السلطة ااملال والفكر )السلطة املالية و ال حتالف لرأس إخري ،ن هذه املراكز ما هي يف األإ -

بعيد خصائص السياسة اخلارجية  ىل حدم إت منذ هناية احلرب العاملية الثانية .هذا التحالف يفسر اليت تكرس ،مريكيةاأل
فان هذه انطالقا من ذلك . و مريكيةة األساسية للرأمسالية العاملياليت هي املطالب األ ،مهها اهليمنة والتوسعأريكية واليت من ماأل

من مث جيب احلذر من حتليالهتا اليت انتشرت القوية يف الواليات املتحدة، و   غطخر جلماعات الضم ال الوجه اآلإاملراكز ما هي 
 ةامية تشجيع البحوث العلمية يف العلوم السياسية بصفة خاصم ويل احلايل كما جيب علينا حنن الدول النم يف ظل النظام الدم 

 من اخلربات احمللية.  تفادةساالو مراكز حبوث الستقطاب الباحثني  تشجيع فتحنسانية بصفة عامة و والعلوم اإل
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 الفساد يف تونس خالل فرتة حكم بن علي

 

                                ******* 

 :ملخص
ن سنة يف فرتة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فرتة كان أنصاره يتغنون عاشت تونس طيلة ثالث وعشري

، أين كانت الوعود بإعادة بناء تونس جديدة بدستور حديث حيرتم احلريات "ة التوو  نن الساب  نن نوفمرفرت "بتسميتها 
ويدعم أسس الدميقراطية، لكن توالت العهدات الرئاسية لنب علي وأصبح هناك سلب للوريات ودميقراطية صورية ن  انتشار 

تماعي واقتصادي وسياسي صعب، كرس إدارة ضعيفة تدور يف واس  للفساد، وأصبح املواطن التونسي حتت وطأة واق  اج
حلقة نفرغة نن انعدام الشفافية واملساءلة، انعدام العدالة واملسؤولية يف صن  القرار... لكن هذا الوض  بدت بوادر هنايته يوم 

 ي قوي.، حيث اضطر الرئيس زين العابدين بن علي إىل اهلروب نن تونس أنام حراك اجتماع2011جانفي  14
Résumé:  
La Tunisie a vécu pendant vingt-trois ans sous le règne de l'ancien 

président Zine El Abidine Ben Ali. La période a été baptisée par ses partisans: 
"période de transition du sept Novembre". Il a promis  de reconstruire la 
nouvelle Tunisie avec une  constitution moderne qui respecte les libertés  et 
soutient les fondements de la démocratie. Mais les mandats présidentiels de 
Ben Ali se sont succédés pour donner une Tunisie avec une liberté confisquée, 
une  démocratie  virtuelle et une corruption généralisée. 

Le  citoyen tunisien est devenu otage d’une réalité sociale, économique 
et politique très difficile. Il s’est trouvé enfermé dans un cercle vicieux 
caractérisé par une mauvaise gestion du pays, une absence de transparence, une 
justice absente, et un manque de responsabilité dans la prise de décision. Mais 
cette situation semblait prendre fin le 14 Janvier 2011, où le président Zine El 
Abidine Ben Ali a été contraint de fuir la Tunisie suite à une forte mobilité 
sociale. 
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 مقدمة
د تعتر نن ابرز القضايا اليت حتظى باهتمام املنظمات الدولية والباحثني يف شىت اجملاالت السياسية، إن ظاهرة الفسا

االقتصادية واالجتماعية، وقد جلبت اهتمام كل نن الدو  املتقدنة والنانية، اليت تعاين جمتمعاهتا واقتصادياهتا نن تفشيها. 
نام عملية التنمية، باإلضافة إىل أهنا تتناىف ونقونات اإلدارة الرشيدة، واتفقت اآلراء على ضرورة وض  أسس أصبوت عائقا أ

والبناء الدميقراطي للدولة. وان كان الفساد يعتر ظاهرة قدمية نن حيث وجوده إال انه يعتر نتجددا نن حيث انتشاره الواس  
والتعقيدات البريوقراطية وتراج  اخلدنات العانة على املستوى العاملي، وأصبح يعر عن سوء التسيري والتصرفات غري القانونية 

األساسية للمواطنني، فهو يعكس عدم كفاءة وأهلية املسؤولني يف إدارة شؤون الدولة وتغليب املصلوة اخلاصة على العانة. 
األداء احلكوني إن الفساد أصبح نؤشرا على نستوى األداء احلكوني وتعبريا عن املستوى اجليد لإلدارة الرشيدة،  فكلما كان 

 جيدا كان الفساد أقل انتشارا يف الدولة.
أنا إذا انتشر الفساد يف كانل نؤسسات الدولة فهنا احلديث عن نأسسة الفساد وهذا نؤشر خطري ألنه يغذي 

قراطي نظاهر االحتجاج وقد يؤدي إىل املطالبة بإسقاط النظام القائم الذي يتسم بالدكتاتورية، واملطالبة بإقانة نظام دمي
نن حتوالت اجتماعية واقتصادية وسياسية يتناو   2011وبداية  2010جديد. ولعل نا شهدته املنطقة العربية يف أواخر 

هذا الطرح، واليت كانت البداية نن تونس عندنا أقدم الشاب البوعزيزي على حرق نفسه، بسبب األوضاع املزرية اليت كان 
 يعيشها وعائلته. 

ن خال  هذه الورقة سيتم نعاجلة ظاهرة الفساد بتونس خال  فرتة حكم زين العابدين بن علي، ويف هذا اإلطار ون
 وذلك نن خال  طرح اإلشكا  التايل: 

 .كيف ساهم الفساد في تونس باإلطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي؟
 ولإلجابة على هذا التساؤ  عوجلت هذه الورقة يف ثالثة حماور:

 .نفهوم الفساد األول: المحور
 .نظاهر الفساد يف تونس المحور الثاني:

 .احلراك الشعيب يف تونس المحور الثالث:
 األول حورالم

 مفهوم الفساد
كل اجملتمعات سواء املتقدنة أو النانية، ولكن تكون أكثر حدة واشتدادا يف هذه ننتشرة يف  يعد الفساد ظاهرة 

 ملؤسسي واهليكلي، غياب الدميقراطية، سوء التسيري...(األخرية ألهنا تفتقر إىل البناء ا
يت ظاهرة الفساد باهتمام العديد نن الباحثني على اختالف ختصصاهتم: االقتصاد، السياسة، القانون،... ظوقد ح

ألهداف ألهنا ظاهرة سلبية وجرمية تؤدي باإلضرار بالبيئة واالقتصاد والسياسة، وحتد نن فاعلية التسيري اجليد وحتقيق ا
 املرسونة، وهي هبذا تقف عائقا يف طريق اإلدارة الرشيدة والتنمية املستدانة. 
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 تعريف الفساد: -أوال
الوظائف العانة أو املوارد العانة هبدف املنفعة  :"الفساد هو سوء استخدام األدوار :Johnstonتعريف

 .(1)اخلاصة"
هو سوء استعما  الوظيفة العانة للكسب  "الفساد (: Robert Klit-Gardتعريف روبرت كليتغارد )

  .(2)، االبتزاز، االحتيا ، استغال  املا  العام، االختالس"اخلاص، وللفساد نظاهر عديدة ننها: الرشوة
عرف هينتنغتون الفساد على أنه احنراف سلوك املوظفني  :(Huntington)تعريف صاموئيل هينتنغتون 

  .(3)عهودة خلدنة أهداف خاصةبولة واملاحلكونيني عن القواعد املق
أن الفساد نن بني أحد املعايري اليت تد  على غياب املؤسسة الفعالة، ولذا فالفساد ليس نتيجة  واعتبر هينتنغتون

واألعراف ذاهتا عن أمناط السلوك  القيم والعاداتالحنراف السلوك عن األمناط املعهودة فوسب بل هو أيضا نتيجة الحنراف 
 .(4)القائمة

 مضمون التنفيذ الحرفي )المطابقة الحرفية(: -ثانيا
ن باحث إىل آخر، حيث أن كل نوع يعكس نظرة الباحث للفساد نن زاوية نعينة.سند نتتعدد وختتلف أنواع الفساد 
  :الشون أو نا يعرف بوليصة الشون

  :حسب األطراف المتشاركة فيه .أ 
 :د دون نشاركة طرف آخر، كقيام املوظف يف املؤسسة هو الفساد الذي يقوم بارتكابه طرف واح فساد داخلي 

 العانة أو اخلاصة بالسرقة أو االختالس داخل املؤسسة اليت يعمل هبا. 
 :(5)وهو الفساد الذي يشرتك فيه أكثر نن طرف، وهذا نن خال  التفاعل بني جانيب عرض وطلب فساد خارجي.  

  :حسب درجة تغلغل الفساد في المجتمع .ب 
 :ويسمى كذلك بالفساد (6)و الفساد الذي يرتبط بالصفقات الكرى نثل: التجارة يف السالحه فساد كبير ،

 ألنه يقوم به كبار املسؤولني يف الدولة.الكبري 
 :وهو الذي يرتكبه املوظفني يف القطاعني كطلب رشوة نن أجل تسهيل عملية أو عمل نعني عن  فساد صغير

 طريق استغال  نناصبهم.
 :(7)يمحسب درجة التنظ .ج 
 :ويقصد به القيام بإجراءات وترتيبات نسبقة، تعرف نن خالهلا قيمة الرشوة، وكيفية دفعها، وكيفية  فساد منظم

 إهناء املعانلة،...
 :)وهو عكس األو  وأكثر خطورة ننه، إذ تتعدد نراحل دف  الرشوة بطرق غري ننسقة  فساد عشوائي )غير منظم

 ميكن خال  أي نن املراحل ضمان إهناء املعانلة فيها وعدم إيقافها، وهذا نسبقا، ويف هذا النوع نن الفساد وال
 .نا يؤدي إىل عرقلة وتعطيل سري األعما ، نا يسبب تضاعف آثار الفساد
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 حسب درجة انتشاره: .د 
 :ويقصد به الفساد الذي يتجاوز حدود الدولة ويأخذ أبعادا عاملية، وحىت قارية، وتكون نصادره  فساد دولي

ت نتعددة اجلنسيات وننظمات دولية حكونية وغري حكونية، حيث متارس العديد نن الشركات العاملية شركا
الكرى جمموعة نن السلوكيات تشكل صورا خمتلفة للفساد اخلارجي نثل اللجوء للضغط على احلكونات نن 

وارد الطبيعية، كما ميكنها أجل فتح األسواق ملنتجاهتا أو بغرض احلصو  على عقود انتياز نن أجل استغال  امل
أيضا اللجوء إىل رشوة املسؤولني يف اإلدارات العانة حىت تضمن احلصو  على هذه االنتيازات أو لتصريف 

 .(8)بضائ  فاسدة أو غري نطابقة للمواصفات
 :وهو عكس الفساد الدويل، ويقصد به الفساد داخل الدولة الواحدة، وضمن نؤسساهتا، دون أن  فساد محلي

 ون هلا عالقة ن  نؤسسات أخرى عاملية. تك
 مؤشرات قياس الفساد:

الذي وضعته "ننظمة الشفافية الدولية" أهم نعيار لقياس درجة الفساد لدى الدو  وترتيبها، ففي   CPIيعد املؤشر
من يف عام دولة بناء على نظرة شعوهبا إىل نعانالت الرمسيني فيها، وتض 133تضمن هذا املؤشر ترتيبا لـ:  2003عام 

دولة. وباعتماد رأي اخلراء يتم ننح الدو  درجات ترتاوح نا  168مشل  2015، ويف عام (9)دولة 146ترتيبا لـ:  2004
أحسنها،  100أسوأ حالة والدرجة  0درجة، وتتصاعد الدرجات حسب درجة الفساد، حيث تعتر الدرجة  100و 0بني 

كثرة املؤسسات   إىل باإلضافةعدم تطبيق القانون بالنجاعة الكافية حملاربة الفساد، والدرجة املتدنية حالة نن انتشار الرشوة و 
 نن العقاب. واإلفالتاملواطنني الذي يعكس فساد القطاع العام وغياب احملاسبة  الحتياجاتاليت ال تستجيب 

عامل، وقد أشار التقرير صدر التقرير الرمسي عن "ننظمة الشفافية الدولية" حو  الفساد يف ال 2016جانفي  27يف 
بالنسبة للدو  العربية فكانت الصدارة  أنانقطة،  91دو  العامل يف نكافوة الفساد وذلك حبصوهلا على  الدامنركتصدر  إىل

اجلزائر واملغرب ونصر  أناعربيا،  8عامليا و 76عامليا. أنا تونس فاحتلت املرتبة  22نقطة واحتلت املرتبة  71لدولة قطر بـ: 
 .2015عربيا يف نكافوة الفساد لسنة  9عامليا و 88كان ترتيبهم  فقد  

وكشف التقرير أن العديد نن الدو  قد حققت تقدنا يف ترتيب نؤشر ندركات الفساد، وقد فاق عددها عدد الدو  
كان له   اليت تراجعت، ولكن ن  ذلك فإن الفساد ال يزا  نتفشيا على الصعيد العاملي، كما أن تدهور اجلانب األنين

تداعياته يف استفوا  الفساد، فنجد العديد نن الدو  العربية هلا نؤشر األنن ضعيف يقابله تفاقم نؤشر الفساد، فنجد 
، سوريا 161، العراق وليبيا املرتبة: 165نن حيث الشفافية، واحتلت السودان املرتبة:  واألخرية 167الصونا  يف املرتبة 

، وعدم استقرار داخلي أننيةتواجه يف نعظمها نشكالت  األخريةن الدو  اليت حتتل املراكز . نالحظ أ154واليمن املرتبة: 
 على الصعيد االقتصادي، السياسي واالجتماعي، وهي عوانل تساهم يف استفوا  الفساد.

فافية الدولية " إن الدو  اليت احتلت املراتب العليا يف الرتتيب الدويل حو  الفساد يف العامل والصادر عن  "ننظمة الش
 تشرتك يف العديد نن اخلصائص وهي كالتايل:

 .نستويات عالية نن حرية الصوافة 



 

 

215 152017  

 

 هو نتعلق بامليزانية العانة. الشفافية يف كل نا 
 .متت  املسؤولني يف السلطة مبستوى عا  نن النزاهة 
  األخرىاستقاللية السلطة القضائية عن بقية السلطات. 
 عالية.بروز دولة القانون بقوة وف 
 :بينما الدو  اليت جاءت يف املراتب الدنيا فقد اشرتكت يف عدة نقاط وهي 
  الرشيدة. اإلدارةغياب 
 .ضعف املؤسسات العانة 
 .عدم استقاللية القضاء 
  املستقل. اإلعالمغياب 
  (10)نن العقاب واإلفالتغياب احملاسبة. 

 المحور الثاني
 مظاهر الفساد في تونس

شدد يف األخذ هبذه األخرية التف ،ف البلدان التخفيف نن قاعدة التنفيذ احلريف والتطابق التاملقد حاو  الفقه يف خمتل
يؤدي إىل رفض مجي  املستندات املقدنة واليت تكون هبا خمالفات نهما كانت بساطتها وهذا األنر يؤدي إىل التخوف نن 

د عنها وهو نا فسح اجملا  لظهور تيارات حتاو  التخفيف نن وبالتايل االبتعا ،املستندي يف البيوع الدولية االعتمادعما  تاس
 حدة االلتزام بقاعدة التنفيذ احلريف والتطابق التام للمستندات.

 طبيعة النظام السياسي: -أوال
 تعاقب على حكم تونس ننذ االستقال  رئيسان مها: احلبيب بورقيبة واجلنرا  زين العابدين بن علي.

يس الراحل احلبيب بورقيبة متيز حكمه لغياب املسار الدميقراطي ن  استقرار على نستوى احلياة بالنسبة لفرتة حكم الرئ
كانت وعوده للشعب التونسي كثرية وطموحة، حيث   1987السياسية، وبعد تويل زين العابدين بن علي رئاسة البلد سنة 

صورة  إعطاء، إذ كان هدفه اإلعالمحرية جذري يعزز احلريات والفصل بني السلطات ويدعم  إصالحنسار  بإتباعوعد 
كما اختذ   احلزبية التعدديةجديدة للنظام السياسي يستجيب نن خالله لتطلعات الشعب. فقام بتعديل الدستور وفتح جما  

استفتاء  بإجراء أنر 2002حمكمة انن الدولة. ويف سنة  بإلغاء، وقام اإلنساناليت تدعم حقوق  اإلجراءاتالعديد نن 
غرفة ثانية  إحداثاالنتخابات الرئاسية على دورتني ن   إقرارجعة الدستور، وعلى إثره وق  اي مت نن خالله نر دستور 

 بالرملان.
بعد أن استطاع الرئيس زين العابدين بن علي تثبيت حكمه يف ظل استقرار سياسي يتميز بدميقراطية صورية، وحتقيق 

ثه بالسلطة واضوا، فرتاج  عن وعوده أنام شعبه فكانت االنتخابات الرئاسية لى اخلارج، أصبح تشبعمنو اقتصادي، وانفتاح 
، ففكرة صان  التوو  اليت كان يتغىن هبا (11)تكرس فراغ املنافسة السياسة الفعلية والتعددية احلزبية األخرىالواحدة تلوى 
كمه أو ناشط سياسي ن  غياب تصديه للوعي السياسي اجملتمعي، وزجه يف السجون لكل نعارض حل أنامولدت نيتة 
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مت نعىن أوالصوافة املستقلة. فكرس ذلك ضعف اجملتم  املدين وهيمنة احلزب احلاكم. فاملعارضة كانت صورية ب اإلعالم
 أنالكلمة وهي فقط نوجودة لتجسيد صورة الدميقراطية، وإن كان هناك استقرار اقتصادي واجتماعي نقبو  نسبيا إال 

جتسيد صورة نغايرة عن الواق  الذي متيز  إىلوسعى  اإلعالنيي كبل احلياة السياسية واحتكر اجملا  النظام يف عهد بن عل
، ولقد ذكر "تقرير اللجنة الوطنية لتقصي احلقائق حو  الفساد والرشوة" (12)بدكتاتورية سياسية واستبداد يف ممارسة السلطة

ديد نن التجاوزات يف جما  القضاء، كما تدخل يف بتونس أن الرئيس السابق بن علي قد ارتكب الع 2011سنة 
صالحيات الرقابة، واستعمل السلطة لتوقيق نناف  لنفسه أو لغريه. أنا فيما خيص التجاوزات يف جما  القضاء فنذكر البعض 

 ننها:
 تجاوزات في مجال القضاء: -1

انني واخلراء العدليني قد استغلوا صفتهم اليت تناولتها اللجنة أن هناك بعض القضاة واحمل األحباثلقد تبني نن خال  
، كما ورد عن اللجنة ىلتوقيق بعض املناف ، سواء كان ذلك انطالقا نن تلقي التعليمات نن نرؤوسيهم أو يف شكل رشاو 

 .(13)تظلم جتاه سري القضاء يف تونس العاصمة
 مراقبة قطاع المحاماة: -2
ي احلقائق حو  الفساد والرشوة" بالقصر الرئاسي بقرطاج على حبثها وتقصيها عثرت "اللجنة الوطنية لتقص إطاريف 

جمموعة نن الوثائق السرية واليت توضح أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد كون جلنة هتتم بدراسة نلف احملانني 
جلمهورية تكليف اقرتحت هذه اللجنة على رئيس ا 2000جويلية  08، ويف واإلداريةاملتعانلني ن  املؤسسات العمونية 

احملانني الذين ال جيب التعانل نعهم  بأمساءقائمة  وإعطائهمالكاتب العام للوكونة باالتصا  برؤساء املنشآت العمونية 
"احملانون السيئون"،  ــــضمن قائمة مسيت بـ أمساؤهموذلك ملعارضتهم للنظام، أو املعروفني بسلوكهم السيئ. وقد وردت 

 نيف للموانني كاآليت:وقانت هذه اللجنة بتص
 احملانون التجمعيون. -
 احملانون املتومسون. -
 احملانون العاديون. -
 احملانون السيئون. -

تعتمد عليهما املنشآت العمونية يف اختيار احملانني الذين  تكن اخلرة والكفاءة العانلني اللذين مل اإلطارويف هذا 
كمكافأة على االنتماء السياسي.    أصبحاملوالية هلا. فإسناد امللفات  باألحزاحزب السلطة أو  إىل االنتماءينوبون عنهم، بل 

النظر يف  إعادةفيها. لذلك طالبت جلنة تقصي احلقائق  ااملبالغ املالية املدفوعة هلؤالء احملانني كأتعاب هلم تعتر نبالغ أنكما 
توزي  القضايا على احملانني باعتماد  إعادة إىل باإلضافة، 1999و 1998ضاها احملاني خال  سنيت ااملبالغ املالية اليت تق

 حوكمة تسيري املا  العام. إطارنعايري نوضوعية تستند على الكفاءة واخلرة، ألن ذلك يدخل يف 
كما حتصلت اللجنة على العديد نن املراسالت بني املديرين العانني للمنشآت العمونية والكاتب العام لرئاسة 

ئمة احملانني املتعانلني نعهم، ن  تبيان عدد القضايا املمنوحة هلم ونبالغ أتعاهبم، كما وجدت اللجنة اجلمهورية واليت حتدد قا
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، وذلك نن باألننق( كاتب الدولة لدى وزير الداخلية املكلف .ع.السيد )م إىلنوجهة  2000ناي  09نراسلة بتاريخ 
الدستوري الدميقراطي يقوم بتقارير سرية لرئيس اجلمهورية كما أن احلزب احلاكم: التجم    .ياحمان 220جل االسرتشاد عن أ

الذي نن خالهلا يأنر بتوقيف التعانل ن  بعض احملانني نثلما حدث ن  احملاني )ح.م( الذي كان يتعانل ن  اتصاالت 
مهورية عن الكتابة العانة لرئاسة اجل 2009نوفمر  09تونس، وهذا يبدو واضوا نن خال  املراسلة الصادرة بتاريخ 

 السيد )م.و( الرئيس املدير العام التصاالت تونس. إىلواملوجهة 
 وهي عديدة نثل: األخرىكما نذكر بعض التجاوزات 

 للتعليم بتونس نفقات عالج أقارب الرئيس السابق واملرضى املوصى هبم  األصليحتمل املستشفى العسكري   -
 .2011غاية  إىل 2001نن قبلهم نابني سنة 

 جنيه  ألف 910جل شراء خيت قدر نبلغه بـ: أنن الرئيس السابق نن  اأنر  1998ة الدفاع سنة تلقت وزار   -
 الستعماله اخلاص، وهي تقوم بصيانته، كل هذه النفقات هي نن نيزانية وزارة الدفاع الوطين التونسي.      إسرتليين

 حتمل وزارة الفالحة لدراسة ننشآت لفائدة الرئيس السابق وعائلته.  -
 اوزات يف قطاع النفط والطاقة وقطاع االتصا .جت  -
 .(14)الضيعات الفالحية استغال جتاوزات بشأن   -
 :غياب الديمقراطية – ثانيا  

فكرة التوو  الدميقراطي، فمنذ تويل اجلنرا  زين العابدين بن علي زنام احلكم  إىللقد كان اجملتم  السياسي يصبو 
الرئيس بن  ألقاهاعهد جديد نستبشرين خريا بالوعود اليت  إىلياسيني يطموون كل الفاعلني الس  أصبح، 1987بتونس عام 

وحرياته وبالتعددية السياسية، فالدميقراطية أضوت نطلبا  اإلنسانعلي، فكانت فكرة االنتقا  حنو نظام يعرتف حبقوق 
وبعث  اإلنسانجل االرتقاء حبقوق أونراجعة الدستور نن  واإلداريالسياسي  باإلصالحجمتمعيا، وفكرة التغيري نرتبطة 

 ننظونة اقتصادية واجتماعية نتوازنة وحديثة.
ش، حيث يشهد االنتقا  الدميقراطي صعوبات كبرية، بل  يطب الرمسية ال يعكس الواق  املعكان يصرح به يف اخل إن نا

 إمها نتقا  الدميقراطي ن  كان هناك تكريس لنظام حكم غري دميقراطي، فكان هناك تركيز على اجلانب الشكلي فقط لال
واملدنية والضوابط املؤسساتية حمل تساؤ   األساسيةاملضمون الفعلي للدميقراطية، فغابت احلوكمة واحملاسبة وأصبوت احلقوق 

نبادئ الدميقراطية كان يغيب يف فرتة حكم زين العابدين بن  أهمالفصل بني السلطات الذي يعتر نن  نبدأ أنوشك، حىت 
 ث كانت هناك تدخالت واضوة يف عمل القضاء، نذكر ننها: علي، حي

) .ب( إىل الرئيس السابق تضمنت  اإلنساننوجهة نن وزير العد  وحقوق  2010نوفمر  10"نذكرة نؤرخة يف 
وتعليمات ورأي الوزير خبصوص قضية أننية مشلت ضابطني باجليش الوطين. وامللفت لالنتباه أن رأي  وإجراءاتنعطيات 

 .(15)مبعىن احلكم الذي سيصدر يف القضية" اتباعه ير متثل يف تقدمي نقرتحاته خبصوص التمشي املمكنالوز 
 لقيا اهتمانا نن قبل الرئيس السابق ونعاونيه ومها نلف سرقة نراكب ترفيه )خيت(، نيأن هناك نلف إىل باإلضافة

فني يتدخل وزير العد  وذلك بطلب نن رئيس والثاين خيص حادث حافلة تابعة لشركة النقل بالساحل. ويف كال املل
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نن طرف قاضي  تباعهااالواجب  واإلجراءاتاجلمهورية السابق، حيث يبني كيفية التعهد بامللف نن قبل النيابة العمونية 
 التوقيق.

تالية: تكون عليه نن مميزات ميكن حصرها يف النقاط ال أناالنتخابات باعتبارها حقا دميقراطيا مبا جيب  إىل إضافة
شانلة، نساوية، سرية، نباشرة، واسعة اخليار، كل هذه املميزات مل تكن نتوفرة يف االنتخابات املتعاقبة اليت كان يفوز هبا يف  

 كان هناك تكريس واضح لسياسة احلزب الواحد.  أينكل نرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، 
وجهت التظاهرات السلمية بالعنف والقم  ادرة احلريات، حيث ونص اإلنسانزد على ذلك االنتهاك الواضح حلقوق 

عن العنف  ة، وقد مت تسجيل العديد نن الوفيات الناجت(16)واالعتقاالت املتبوعة باهتانات جائرة وحماكمات غري عادلة
 اسية.نن احلياة السي هاوإقصاؤ  اإلسالنيةثر االعتقاالت، كما وق  التضييق على احلركات إن السلطة نالصادر 

ويكون مبنأى عن أي  النظام السياسي أمهية التوكم يف النسيج االجتماعي وذلك نن أجل احلفاظ على بقائه أدرك
 جمموعة نن القيود تتمثل يف: توتر داخل البناء االجتماعي ميكن أن يهدده، ألجل ذلك وض 

 عدم احرتام حقوق اإلنسان وتقييد احلريات اخلاصة والعانة. -
 رية التعبري عن الرأي.التضييق على ح -
التضييق على املمارسة السياسية وذلك نن خال  وض  قيود حتو  دون إنشاء أحزاب أو تنظيمات سياسية ملن   -

 فكر التمثيل السياسي والتوو  الدميقراطي.
 تقنني العنف نن أجل احلفاظ على بقائه: االعتقاالت، العنف... -

يات واحرتام حقوق اإلنسان وانسجانها ن  النظام أي دون إقصاء إن البناء الدميقراطي يعتمد على ضمان احلر 
أن دستوره قد نص على ذلك ولكن اإلشكا  نن ، لكن هذا الطرح يعتر نغيبا داخل النظام السياسي بالرغم (17)للسلطة

ية واملواثيق كثرية هي القوانني والنصوص التشريع  .يكمن يف غياب الضمانات اليت تكرس نبدأ تطبيقها على أرض الواق 
واالتفاقيات الدولية املوق  عليها اليت تدعم هذه احلريات واحلقوق اإلنسانية، لكن يبقى دائما اإلشكا  يف احرتام تطبيقها، 

فيها جيب أن تكون داخل نظام دميقراطي حيرتم الفرد وقيام دولة القانون ن  الفصل بني السلطات  توجدذلك أن البيئة اليت 
كن هذا كله ال يتماشى ن  نظام يتناقض يف ممارساته ن  فكرة الدميقراطية، فهو يرى فيها عرقلة للتنمية ودعم احلريات، ل

 .(18)وملخططاته اإلصالحية
عطل العمل به جزئيا أو كليا وهو يف ذلك لن يعدم  أصبح ممنهجا، فالدستور املكتوب هذا التجاهل حلقوق اإلنسان

لعمل بالقوانني العادية ويفتح اجملا  للعمل بقانون الطوارئ الذي ميكن نن خالله جتاوز يف هذه احلالة يلغى كليا ا األسباب،
 وإلغاء احلقوق املدنية والسياسية يف أي حلظة.

فالظرف االستثنائي جيرد املواطن نن نكتسباته القانونية وحرياته ويفتح اجملا  للصالحيات اليت تتمت  هبا السلطة. 
تعبري للمواطن العادي وحرية الصوافة...تصبح نقيدة وهي أيضا وسيلة إلسكات اآلراء املعارضة فاحلق يف حرية الرأي وال

داخل السجون  (19)وهنا تطلق السلطة عناهنا لسجنهم على خلفية نواقف وآراء سياسية سابقة، وتبدأ االعتقاالت، التعذيب
مما ينجر عنه انتهاك حق املواطنني العاديني والسجناء  ونراكز التوقيف، وهذا كله يتم يف غياب احملاكمات العادية العادلة
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السياسيني. إن القم  والتسلط يصبح نيزة أجهزة األنن الرمسية، فدولة احلزب الواحد تسعى فقط حلماية الطبقة احلاكمة 
قراطي، ولكن واملوالني هلا، وتكون املسيطرة على دواليب احلكم فهي تديره وتسعى إىل إعطاء صورة عن واق  سياسي دمي

 .(20)احلقيقة هي أنه واق  نزيف صوري ال يعر عن الدميقراطية يف أي شيء
 المحور الثالث

 الحراك الشعبي في تونس
اختالله اقتصاديا وظلمه اجتماعيا،  إىل باإلضافةه الوظيفي والتسلط الذي متيز به، ءإن بنية النظام السياسي وأدا

تفشي البريوقراطية والزبونية، كل هذا خلق حالة نن االحتقان والقهر  وأيضاانعية، وتفشي البطالة اليت طالت الشرحية اجل
تعبري  إالهو  ديسمر يف ندينة سيدي بوزيد نا 17لدى الشعب التونسي، ولعل إقدام حممد البوعزيزي على حرق نفسه يوم 

جانفي  14راك الشعيب التونسي بداية نن الشعلة اليت تسببت يف احل ه، والذي كان بدور إليهعن الوض  املرتدي الذي وصل 
بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، كل هذا بسبب االنسداد السياسي واالقتصادي  اإلطاحة إىل، واليت أدت 2011

 . واألنينواالجتماعي 
الوسائط  إىل باإلضافةالسياسية والنقابات واالحتادات العمالية،  األحزابيف تغذية هذا احلراك  أيضاإن نن ساهم 

 . واإلعالماالجتماعية اليت وفرهتا عوملة تكنولوجيا االتصا  
حتمله نن نعان، وعن احلرية والعمل والعدالة، وهي كلها  لقد كان اهلدف نن هذا احلراك البوث عن الكرانة بكل نا

للفعل الدميقراطي. إثر هذا  نصطلوات تصب يف نسرية تغيري نظام احلكم، وإعادة قراءة ملأسسة احلياة السياسية وتوطني
النظام البائد ورنوز املعارضة  أنقاضبقي نن  احلراك وحماولة تغيري نظام احلكم كان هناك تكالب وصراع حو  السلطة، بني نا
نؤسسات الدولة، ففي  إدارةوعجزا يف  إرباكاالسياسية، كلهم أرادوا ركوب نوجة التغيري. وكانت هذه الفرتة االنتقالية تشهد 

 عن الوض  القائم. للتعبري (21)نثل هذه الفرتات احلرجة يرز نصطلح "العجز الدميقراطي"
إثر هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبتويل القائد السبسي رئاسة الوزراء شهدت البالد العديد نن 

واعتصام  1ر اعتصام القصبةاملظاهرات واالحتجاجات كانت ذات طاب  اقتصادي واجتماعي ونهين وحىت سياسي، فنذك
وفيها فاز حزب النهضة احملسوب على التيار  2011كتوبر أ 23نظمت انتخابات دميقراطية يوم  اإلطار، ويف هذا 2القصبة

، الذي بدوره تسبب يف توتر لدى فئة كبرية نن الشعب، حيث وجد هذا احلزب صعوبة كبرية يف تسيري دواليب اإلسالني
، وهذا نا الحظناه نن خال  النقاشات احملتدنة داخل اجمللس اآلخريناليت يواجهها نن قبل الساسة الضغوطات  أناماحلكم 

ووافقت على  إسرتاتيجيةحو  نواد الدستور اجلديد، ولكن ن  ذلك استطاعت حركة النهضة الدخو  يف حتالفات  التأسيسي
اجناز دستور توافقي بالرغم نن احتدام النقاشات بني  تقدمي بعض التنازالت السياسية. ومتكنت القوى السياسية بتونس نن

الدساتري احلالية عربيا، وينافس الدساتري  أفضلالسياسية وننظمات اجملتم  املدين اليت دانت ندة سنتني، واعتر نن  األحزاب
 الغربية العريقة يف تطبيق املمارسة الدميقراطية.

نائبا ن   132 بأغلبيةعلى القانون االنتخايب  التأسيسي صادق اجمللس الوطين 2014ناي  01بعدها ويف يوم 
 .(22)االنتخابات الرئاسية والتشريعية نائبا، هذا القانون الذي حيدد طريقة تنظيم 11نواب عن التصويت ورفض  9انتناع 
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 أدىذي يف جبل الشعانيب، ال اإلرهابيةنين، نثل تصاعد العمليات أولقد مت هذا كله يف ظل نؤشرات عن انفالت 
حممد  التأسيسياغتيا  املعارض البارز شكري بالعيد والنائب باجمللس  إىل باإلضافة، األنناستشهاد العديد نن رجا   إىل

 .   2013نفس السنة  يف الرامهي
نوعية، فهو "يكفل احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية  ثورة 2014لقد شهد دستور تونس 

نا يذكر يف إصالح التشريعات اليت ال تتناسب نعه وخاصة اجمللة اجلزائية كن السلطات التونسية مل حترز تقدساسية ولاأل
نن الدستور لكل حمتجز احلق يف أن ينيب حمانيا، ولكن جملة  29)قانون العقوبات( وجملة اإلجراءات اجلزائية. مينح الفصل 

أيام على  06ق للموتجز االتصا  مبوام إال بعد املثو  أنام قاضي التوقيق أي بعد اإلجراءات اجلزائية ال تنص على أنه حي
أيام على أرض الواق  ميكن أن تتوو  ألسابي  أو  06. لكن هنا جتدر اإلشارة أن ندة (23)أقصى تقدير نن االعتقا "

وظفني عمونيني، وبتهم تتعلق هانة نإوقعت العديد نن احملاكمات بتهم تتعلق بالتشهري أو  2015كما أنه يف   .أشهر
باآلداب العانة والنظام العام باإلضافة إىل استعما  قانون نكافوة اإلرهاب حملاكمة بعض الصوفيني واملدونني الذي 
استعملوا حقهم الدستوري يف التعبري عن آرائهم كما أن احملاكم العسكرية أصبوت تقاضي املدنيني، ذلك أنه يف 

االستئناف العسكرية بسجن املدون ياسني العباري ملدة ستة أشهر بسبب انتقادات وجهها قضت حمكمة  02/03/2014
أشهر  04بعد أن أنضى  16/04/2015لوزير الدفاع وذلك على صفوته اخلاصة يف الفايسبوك، ومت إطالق سراحه يف 

 يف السجن.
ي سبق له وأن تبىن قانونا إلنشاء أن اجمللس الوطين التأسيسنن وق  توثيق عدة حوادث تعذيب بالرغم  2015يف 

 اهليئة الوطنية للوقاية نن التعذيب.
إن "هيئة احلقيقة والكرانة" بدأت العمل يف تونس وفق نص قانوين صريح كلفت نن خالله بالكشف عن االنتهاكات 

نن هذا القانون تسلمت تاريخ تبين القانون، وانطالقا  2013إىل غاية  1955املرتكبة يف الفرتة الزننية نا بني جويلية 
م العديد نن املفاجآت حو  ساسة كبار كانوا يف ضق ودراستها. وكانت تألف تظلم نن قبل املواطنني للتوقي 16اللجنة 

السلطة والزالوا باإلضافة إىل حقائق حو  أجهزة األنن وانتهاكاهتم، ولقد أثبتت أن املسؤولني يف أجهزة األنن نازالوا طلقاء، 
على نشروع "قانون املصاحلة يف اجملالني االقتصادي  2015جويلية  14به احلكونة نن خال  نصادقتها يف  أنا نا قانت

واملايل" والذي كان حيظى بدعم كبري نن قبل الرئيس التونسي احلايل الباجي القائد السبسي والذي مبقتضاه سيق  العفو على 
أن هذا القانون ينص على إيقاف املالحقات  إذين العابدين بن علي، عدة نسؤولني كانوا يعملون يف فرتة الرئيس السابق ز 

املتورطني يف فساد نايل أو سوء تصرف يف أنوا  الشعب،  ملسؤويل الدولة ونوظفيها املتورطني عفواالقضائية واحملاكمات 
ة على جلنة أنشأت هلذا باإلضافة إىل أنه يلغي األحكام الصادرة ضد أصواب األعما  الذين يبادرون بتقدمي طلب نصاحل

 الغرض وهي تعمل حتت إشراف الدولة.
إن نشروع قانون املصاحلة االقتصادية قد اعتر انتكاسة لالنتقا  الدميقراطي باإلضافة إىل أنه سيؤدي إىل تقويض 

يتس ووتش يف العدالة االنتقالية ويزعزع عالقة الثقة بني الشعب والسلطة. ويف هذا الصدد صرحت نديرة نكتب هيونن را



 

 

221 152017  

 

أخضر لالستمرار يف انتهاكاهتم وعدم نعاقبة  ا"اإلفالت نن احملاسبة يعطي ملنتهكي حقوق اإلنسان ضوء تونس أننة القاليل:
 .(24)ساد"اجلرائم االقتصادية يتسبب فقط يف نزيد نن الف

 :خاتمة
وعشربن يونا، يغادر الرئيس  يةثر فرتة اضطراب شهدهتا تونس ملدة مثانإن سنة و ا وعشريبعد فرتة حكم دانت ثالث

هاربا، تاركا وراءه آثار حكم أقل نا يقا  عنه أنه قد  2011جانفي  14السابق زين العابدين بن علي أراضي الوطن يوم 
وسلب احلريات، وكان عثرة أنام الدميقراطية، ألنه كان حكم أسرة كانلة حباشيتها وليس حكم  "نأسسة الفساد"كرس 

 يه عن الدميقراطية والرشادة يعد شبه ننعدم.الشعب، واحلديث ف
وإلعادة بناء هذا البلد الذي ساهم الفساد يف خنر دعائمه كان البد نن حماربته ونعاجلة املشاكل الناجتة عنه. ويف هذا 

تمر سب 23و 22اإلطار نظمت اللجنة الوطنية لتقصي احلقائق حو  الرشوة والفساد نؤمترا دوليا مبدينة احلمانات أيام 
 . "الرشوة والفساد: نا العمل؟" حو : 2011

تطرق هذا املؤمتر إىل اجلوانب املتعلقة بالفساد وإىل تأسيس رؤية نستقبلية فعالة ملكافوته، وفق إسرتاتيجية وطنية 
 تؤسس لسياسات واقعية تأخذ بعني االعتبار خصوصيات الدولة التونسية،

 واليت نن خالهلا ميكن نكافوة الفساد يف تونس: هذه بعض نن النقاط اليت وردت يف املؤمترو 
 االهتمام باجلانب الرتبوي لتدعيم روح املواطنة، ليكون نواطنا واعيا، نسؤوال، ندركا ملخاطر الفساد.  -
 إشراك اجملتم  املدين يف نكافوة الفساد. -
 اعتماد اتفاقية األنم املتودة ملكافوة الفساد يف القانون الوطين. -
 إلثراء غري املشروع، وجترمي الرشوة يف القطاع اخلاص.إقرار جرمية ا -
إقرار هيئة نستقلة وقارة ملكافوة الفساد، تضمن التنسيق بني اهلياكل العمونية ونكونات اجملتم  املدين والقطاع  -

 اخلاص والقضاء يف نكافوة الفساد.
 تكريس الشفافية نن خال  التدفق احلر للمعلونات الصويوة. -
 ة ونشر تقارير الرقابة والتعديل، ن  تعميم واجب تعليل القرارات.اعتماد املساءل -
 استقاللية القضاء وتطوير هياكل الرقابة، ن  توفري اإلنكانات املادية والبشرية. -
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 اهليمنة احلكومية على  اإلجراءات التشريعية يف اجلزائر 

 

                                ******* 

 :ملخص
 اال  إذا كاا م دأاالف ا بنياال لاات ا دااأس س دأاالف فظ ظااي  ي فىت ميناا ال ظي ظااو كااس الااط افظاا ألا     اا    ا دااأس  ي

ا  عاا  م لاات ا دااأس ت ا   اا  عي   ا  لبيا اا  ي ا اا    اكاال ف ناالم ذ ااع ف ولااط  تااظ  ية اا س  ليبياا  لاات ا دااأس سف ف  اا  
 ا     عو. 
ا ربملاا م  ااظ  اا كا ا دااي    ي إياالا  ا لنيااظو ا ص ميظميياا   ا  نيااظ ك يأي اا  ناالم داا  ا اا  دةكن اا  تأياا    ااظ  كاا مإذا  

 اءاس ا   اااا  عي  لاااا دءاً ف لاااالءا  داااا  ظاااايس   اي ظداااا  يأااااظ املأاااا     لاااا  صظاميتف إذ فم دعناااا  ا  بااااظك اي ااااظدو ي تاااال ا تاااا
ا لنيااظو ا ص ميظميياا  ك ميااك ياا  ر  ااو د اا   ط  ااظاميت داا  راا د اي ظداا ف ي كاات   اا    لعاالال ا  اكاا س ا صااظاميت داا  راا د 

ا اا  ك اا  ف  مل اا   ط اي ظدياا اف  ظ اا  فم  داا  لااة  ن اا  ا  بااظك اي ااظدو ي تاال   في اا   ناا ن  ا ربملاا مف ا لااظا ف ك اا  
ف ا   أل   ن ن  فم  ضاأ  تال   في ا    إىل ذ ع فمي  فضفف اظ عج  ي     ع   ميظم فم  أح يأظ كت إ لاع د  أح ظد 

 .تأد هت  إف ل ظ      اي ظد 
مييا  يأاظ ددا ظل ا أجا م ك     للل اي ظد  لصظ  ي ل  و ا تا اءاس ا   ا  عي ف ظاظاء لاة    اظا  ا لنياظو ا ص ميظ 

اي ظدا  ثلأا  ي ا اظ    األ    او دا  إذ فم  ا لاً  ف ف  لة  املل     ف  ا  نيظ كف ف  ي نض اخلةد لت نا ن  ا ربملا مف
ف إىل ذ ااع فمياا   فضاافف ك اا  ا اا  أليضاا ء اي ظداا  كضااظ  ات   ي هتاا ف ت  اا ع ا أجلاا  امل داا     األيضاا ءهلاا  كااو رأااا ا
 .مل م  عل ل ا ل  املص   د  ر د ا أجل  امل د     األيض ء إف وظانص  اي ظد ا    غ ن  ا رب 

 
Abstract: 

If the principle of separation between powers is a fundamental principle 
in any political system in order to prevent tyranny and consecration of power 
in one hand, this does not prevent the existence of functional relationships 
between the authorities, the most important of them the cooperation between 
the legislative and executive powers in the legislative field.  

If the  Parliament is sovereign in the preparation of legal texts and voting 
upon them, it is so clear to see  the superiority of the government  in most 
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legislative procedures in Algeria, starting from the control of the government 
to initiate laws, as most legal texts were by bills from the government, while 
no law is barely proposed by the House of Representatives, as the government 
superiority could be seen also  in the agenda of the two parliamentary 
chambers Through the government projects'  priority,  the government can 
also  underline the urgent aspect of the law that had been deposited its 
projects, As well as  no chamber can  adjust its agenda of their meetings only 
by consulting  the government. 

 مقدمة:
ا دااأس س  اال ل اا  ي امل ضاو كدااة  ضاال ا دااأس  املسأصاا   أ أااظ ف نلمياا   اال  لااتإذا كا م دأاالف ا بنياال 

  م اي االاء ف اا  ظااأس  يأااظ فلاا لف  ل   اا ا ن ااظ  عاال ضاا  مي    ذ ااع  أحيأظ اا ف ضاا   داا   اارب ع ي ا عنياا  اياال   
ضااا   دلااط افظااا ألا  ا لااا ت  يااا    كياااء ضاال ا  عداااف  افظااا ألا   ف ا   نياااي مي  ايصااظك  اي  ااا سف  دااا   ااا مي  ف 

 ا دأس  ي  ل  اكل .
 صضو دأالف ا بنيال لات ا داأس س فم  ا  س كال ظاأس   ليبا  ل  ا  تا ف كيا    اظىل ا داأس  ا   ا  عي   ليبا  ظا  

 سأيااوف دااط ا صااظاميتف  صاا   ا دااأس  ا  لبيا اا  ل لبيااا  ف فداا  ا دااأس  ا صضاا ًي    ااظىل ا بنياال ي ا لءاياا س ا اا   اال  ف لاا ء ا 
 .   أ     كدا رأيع  ا لن ال ا دي ظو تظ  دن     أ ع  م  ا    ل  امل

 ناا  فم ا ربملاا م  اا كا ا دااي    ي إياالا  ا صااظاميت  ا  نيااظ ك يأي اا ف إف فم ن  أياا  ا لظاا    تعأااك  ليباا  ا   اا  ط 
يدااو   اتااط ا اا    ا لي لياا  ي األظاا س   أ عاا  م لاات ا دااأس ت ا   اا  عي   ا  لبيا اا ف    تااط ا دااأا  دن اا ا   جماا ف د اا ك    ا ً 

ف ف اا  اظاا س يك ا دااأس  ا  لبيا اا   كاال   فم  ظاتاا  ليااط امل اا كل ا اا  1929إىل األ داا  اف  نياا     ا ع ملياا  ا  ااربل ظاال  
يأاظ ظا  لأب     اع األ دا ف لعالد   أات يجاء ا ربملا م ي دظات ا   ااع امل ا كلف ذ اع فم ا ربملا م ف اأح ضاعيب   نا   ا    

 31إىل  29كاظ  ذ اع ف ا ال  ا صظاميتف ث  ف ل إىل  صأي  ظأس س ا ربمل م ا     عي ف   ل فت ل ا     ا ل ا  أربمل م دامت  ا  
  ط امل   كظم يأظ  دجيل فم ا  سظ  اف  ني  ىت  افت   يو  كااا ا  ي ا  ادل ال  ف  مي  ي لي مي  اخل  دو"1987بو ت مي

س ل  ل كأ  د  كج    عصيل امل  كل ا    ع ض ا دأس س ا ع ظديا  ي كال ا أأالامف ظاظاء ك مياك ملدمت  ي  ا ل     ل  ا 
ذاس ا  نياا   د كااءىت ف  أساا  ف  ا  نياا   ا دااظكف  ظااظاء ك ميااك د صلداا  ف  ي ر  ااو ا ل ااظف   اال ا بصااظا يأااظ فم  اااا ا ع داال 

 أاا ح   ي املاا    دظضااظع  كلاا  داا  ا ربملاا م ا ظظاا ًل ا ضاا      عااظ  إىل  صظ اا  ا دااأس  ا  لبيا اا ف ا اا  لل ا هتاا   لربهتاا    أااع ف
 .(1)" ا     ط

إم ا صظاياال ا لظااا ظ    ايل لاا  ا ااا   االن  ا عة ااا  لااات ا دااأس ت ا   ااا  عي   ا  لبيا اا   متكااال ا اال   ا  أااا   أح ظدااا  ي 
متظداا  ا   اا  عي  ناال ظااللع ي ا لظاا ظ  ا ع اال ا   اا  عوف  ص لأاا  ضااعف ا ربملاا م ي  اااا ا اا  ف ن اااا ا    ااي  ا اااىت راا   امل

نصاال تعاال ا لظاا ظ  ا ع أياا  ا   اا  عي  دصداا   لاات ا ربملاا م  ف  ل ي أاا   ادءاًاا  د اا     ل  لناا ال ا ب ميدااو1985ا ب ميدااو  داال  
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إلى  ي  مىدت اهى ال كلمة مىة إلىر كاتى ك ك   يأي  ظلح    ي  اع ا ل اظ  ا ت ل  يأاظ ا  ا   ي  ا    يا :   اي ظد ف
 تش يعية ب لجزكئ ؟كل

ااي  اد  ظ  اا ف ألم  اااا األلاا     ع   ظااي   ا  كيااء ي  اااع ا ل اظاا  يأااظ دداا    اي ظداا  ي ا ع اال ا   اا  عو   م ً 
كأاا    اضااح ي ذ ااعف ظااظاء داا  لااة   عاال ل ا لظاا ظ  ف  ا   اا  ط لاا  اد  ف  ا   اا  ط و اظااي  ً  ظااي  ف  افياا اض ا  ااظ يبو 

  املني     يأي  ف ي كت  للل اي ظد  ي ا ع ل ا     عي   ص ني  يأظ ا ت اءاس ا   ا  عي  ا ا  يأظ ا لنيظو ا ص ميظميي  ف
  ااظم وعياا  ا ربملاا مف ظااظاء لااة  املأاا     لاا  صظاميت ف  ي تل  اا  في اا   ا ربملاا م ف    اظاا     نحنياا   يأااظ دداا ظل ا أجاا م 

ع  اا ع ظال س ك ي  اا يلال اخلاةد لات نا ن  ا ربملا مف دا     األيضا ءا لاً   ف  ف ل ء املل      ا  نياظ ك ف  ي ا أجلا  امل 
 :  دأحلت فظ ظيتإىل  ا ل اظ 

   .: كلتمةل كلمة مر إلر كلمب درة كلتش يعية كلمبمث كألول
 .)د    ط ا صظاميت(ظيس   ا     ط اي ظدو كلمطلب كألول:                 
    .تاصظاميااس ا   اكال ا اييف   صاعااض :كلمطلىىب كلث نر                

   .كلث نر : اأثي  كلمة مة عل  ا تيه يعم ل كلب لم ن كلمبمث
     . ي ا أج م ا لاً  ا  ح   ي تل   في    ا ربمل م  كلمطلب كألول:        
 .ايضظ  ا صظىت  أح ظد  ي د كأ  املل      ا  نيظ ك لمطلىىىىب كلثىىى نر:ك    

 كلمبمث كألول
 لمة مر إلر كلمب درة كلتش يعيةكلتمةل ك

فم املأاا      ااو كااو إ االاع مياا  " ا صااظاميتف   اا ل دااظ      ن تياا   ع اارب د كأاا  املأاا     لاا  صظاميت  ااو ف   د اكاال ظاا 
فم املأاا     لاا  صظاميت ف فداا    لاا  كااظف  ناا ل"(2)"   ا  نيااظ ك يأياا  داا   أاال ا ربملاا م اا ميظم ف  دظا مياا  ف   اا ا  ... تاالد املل   اا

 عي  حبيا  دا  ا ع أيا  ا   ا   اتاءء" :ف ي كت  ع رب   حم ال ك دال  يأاظأأع كو اف  ا   ظ ا اىت كح  "اي  ف  د  ا و 
كو  ياا د املأاا     ل  اا " نصااليل لااظ ا  ااع  ف فداا  ظااع(3)"ملأاا     يلنياا ا فظ ظااي  ي ا   اا  طف ثاا   عاال اف ا اا  فم  اا   لاال   

ديءامييا  ف   ف وظتأا   اظ ع د ا  ع ف  ا ا ا   ا ميظم ف   ا  عي  ف  ا داأس  ا   ا  عي  نصا ا   ظ ظ ىت أظ   أدأس ت ا  لبيا ا  ف 
 .(4)ك    ظ ف  لل ل    عل ةس يأي "ف لغ ض املل      ا  نيظ ك يأي   فًح  فد ال ا ربمل م

ا صاا ميظم  ا  نيااظ ك  ي إياالا  ف ا اااىت  اا  ا دااي   دااأس  ا   اا  عي  ا  ظاا   ا ربملاا مإذا كاا م ا لظاا ظ   اال مياا  يأااظ فم ا 
  ال "املعال   املا    1996 ظا ظ   136ف إذ  ال  املا    د ا   لات ا لاظا   ا اظ    األ   ف نلم املأ     لا  صظاميت كاويأي 

را د  "ف  إذا ك مياك دا  ا لظا  كو املأ     ل  صظاميت"ف نلذا ك ميك د  ر د اي ظد   د ظ "د   ع   ميظمد  ا ظ    األ   
 .ا    ميظم""ا    ا لظا   د ظ
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 )مش ريع كلق كنين( سيط ة كلتش يع كلمة مر: كلمطلب كألول
إم ا دااأس  ا  لبيا اا  ف   ص ظاا  دااط ا ربملاا م املأاا     ل    اا  ط نحداااف لاال   بااظك يأياا ف ن مل اا  ع اي ااظدو  اف اا ا  

 ي اااو ا ل اظااا   كدااا  ا نياااي ن  فميعااالاال  املدااا  ا ف وعاااال فم اف ااا ا  ا ربملااا    ب صااال تل ااا  األن ااا     ااال   يأاااظ يداااا ربملااا   
 . اا د   بصلع األنضأي   ا صأظ ي ا  ب ء  ا ة د   ا  خني  ا بينف   

( ملاااا   ااااظ ع اي ظداااا  داااا  ر  اااا س ل اااا     نلياااا ف إذ  أااااع كاااال    اااا  ط اي ااااظدو )د اااا   ط ا صااااظاميت ل ملص لاااال  داااايس  ا
 ااظاميت   ل اا  داا   سأيااو أساا  ي أ اا ف ألم ا صااظاميت  ااو  املعسياا س  ا د  مياا س ا اا   مت أ اا   ضااأ  اك ي تاا س ا ل  اا  داا 

األ ا  ا بع      جديل ف لاد ا دي ظ  ا ع د ف ي  ر  او  ظ أ ا  إىل ديالام ا  لبياا دأ  ا  ف مي يجا  ملا    نياف لا  دا  ل  اي  
ظاا  ا صااظاميت داا   أاال فكاال األظااأ   ا اا   بداا  لاا     رغياا م ي أياا    ااظ ا اااف   عاال (5)ا  ااءاال  ا لباا ذ يلاال اك  اا   دية  اا 

اي ظد ف نعأظ نا ا  ظا ً  األمين ا  ا لظا ظ    ي ا عا هف  ال ظ س ا ظليبا  ا   ا  عي   أربملا مف ن  ا    لعالال ا  اكا س ا صاظاميت 
      دااا  رااا د ا لاااظا   نااا  فم  اااةكي   ضاااط ا صاااظاميت  عاااظ  ف اااة  أربملااا مف   ااااا ا  خأاااو ف  ا  ااال ظ   اااظ مي يجااا   عااال  يظادااال 

اي  اد  ظ  ا   امل  لال فظ ظا  ي ا داأس  ا  لني يا   األ ادا ف  –مل  ظأو  ل  ض ن – دل   ا أجظء  أ    ط املظا ىت د  را د ً 
ىل ا  ا    ا ص ميظمييا  إ ضعف   ظ   ا لظا ف  يلال       ي املد ًل ا  صلي ف  ال عا     يا  ا ص يال  افمي خ ليا ف ل  ضا ن  

 .ا ي ا  ا   ظاميتيل  يو ا ل ًا   أي   املظضظيي  املص
 ف  نيسلال اي ظدا  ي ث  ظا  كاو املأا     و ا   ط  اظاميت ل  ا   ياظ  دظضاظيي  د  ا   ال دل ا ف دا  يالا لعاض ا صياظ  

ا دااا لو ا اااك ف كضااا     إ نااا ك د اا  ع ا صااا ميظم لعااا ض  02-99ا  اا أي  ا أدااايس ف  ا ااا   ساا ك هلااا  ا صااا ميظم ا عضااظىت   ااا   
ف ك اا  ف  صأاال د اا  ع  اا ميظم دضاا ظمي  ميناا  ملظضااظع د اا  ع ف  (20ي  اا ل دااظا  )املاا      حماا  ا فظااأ  ف  فم   ااظم مينياا

 .(24(    ا )امل    12  ا ين ي   )  اظ   ي ا ربمل م ف  مت ظحأ  ف   نض  دلا ف ل د ىتجت  ا  ا    ميظم 
 اا  ع ا صاا ميظم داا  راا د ( حمساا س فظ ظااي ف  ااو  ااي ن  د04فداا  إتاا اءاس املأاا     و اا   ط  ااظاميت ن   لاال ي ف لااط )

ف  جمأا  األداا   اي ظدا ف فلاا  فىت جمأا  ا ل  ا ف ض ي ضا  يأاظ جمأا  ا ااظ  اءف  فلا ا إ لايا  د  اا ا أا  ا  اع  ا اظرين
 .كدا اي   
 :صي غة مش وع كلق ن ن من ط ف كلمة مة -1
    إيلا  امل ا  ع ا    يالىت  ا لظ ظ  لظ  اي ظد   صلمي د    ط  ظاميتف    ظم ذ ع ل ظ  ا ظ    األ  ف  ي    إم

ظداا ف د نصاا  ل ص  اا   صاالال  أصاا ميظم داا  راا د ا ااظ ا   املعلياا  ف  دلاا  ل  اا   ل اا  هلاااا ا غاا ضف ض   ظاال إىل األد مياا  ا ع داا   أح 
كح اظىت يأااظ يا ض األظااأ    ا ال انط ا اا  تعأاك ا ااظ ا    أا    ل حضاا  د ا  ع ا اال ف  كااا يأااظ ا  ا   ا دي ظااي   امل ا  عف

 نياا      افت   يياا   امل  ياا  ا اا  ضأب اا ف إضاا ن  إىل كاال ا  ب  اايل ا اا     اال ا ااظ    املعااين  صاالا  ف لغياا   اال ا ااظ    األ    اف 
أللاا  ف  ا   دةكن هتا  ي امل ا  عف ض  ف ض  صظال األد مي  ا ع د   أح ظد  ل ظ  ع  يأظ أ أف ا اظ ا اس(6)يأظ  املني     يأي 

 .ت   ي س اي ظد   ل اظ    إ  اً  ا ع ض د   ع ا ص ميظم ي
ض   لني  ا ظليب  ا ع ظدي ف   أف املل   ا  ا ع دا   أظليبا  ا ع ظديا   عل ي ال  ل   ىتذ يللد    عأو األد  و   ع   ميظم 

س ل حض عف ن و ا    عال د ا   ط ا لنياظو امل عأصا  لظضاعي  ددا خلدو ا ل  ا   اد  يا س اؤأيا   املمتظدا س ا ع دا   اهلي ا 
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فدا  األد ميا  ا ع داا   أح ظدا  ن  أاف دا  ت ميأ ا  ل حضا  امل ا   ط ذاس ا أعال ا عاا ال   فا ع دا  اخل ضاع   لنا ال ا ظليبا  ا ع ظديا 
ا اا  ف  عااظ  ف ااة إىل ال نياا و املل   اا  ا ع داا   أظليباا  ا ع ظدياا   ف إىل ال نياا و فكاال ا صس ياا س ا ظ ا  اا ف ف  ي ك  اا  داا  

 يللد   ص ضو ا ض     ا دي ظي  ذ ع. لل ء ل حض  مي ا ظ    األ   اظ  إذا ل   
 : يخذ ري  مجلس كلدولة -2

 عاا ض د اا   ط ا صااظاميت يأااظ جمأاا  ا ااظ  اءف " املعاال   املاا    1996داا   ظاا ظ   136 اال  ا بصاا   ا ل  لاا  داا  املاا    
 ."ف  د  ا جمأ  األد  ظرين د  ا ا أ  ا  ع  اكدا اي   ف ف ض  ظ ي   ا ظ    األ   أللا ل فىت جمأ  ا ل   لعل ا

ف ألم  أاع ا با   ا دا ك ل ك   ا  اد ا   ا صضا ًوف    ا   ظا ظ  1989إم  اا ا ت اء ه     دظتظ ا ي  ظ ظ  
جمأا   ضا ًو   اظ حل   ل ًي  اد    ا صض ًوف  ض ء ي  ىت  بضل ي ا لءاي س ا ع        ظم دا  حم  ا  ال لاًيا  1996
ألل   ا      اظ  ا  ىت  جمأ      ف   اا ا ا  ا       ظم د  حم    إ ا    ىت  بنيل ي ا لءاي سف   ض ء إ ا   يأي حم    

 .      ض ًو
ف امل عأاو ل ل ني  ا س جمأاا  1998ف س ظاال   29املامت   ي  01-98دا  ا صاا ميظم ا عضاظىت   ا   04 أ ا     نظنصا   

ف اؤاااال  1998ف س ظاااال   29املاااامت   ي  261- 98داااا  امل ظااااظال ا  لبياااااىت   اااا   03ف  املاااا    (7)ا ل  اااا    لني اااا   ي أاااا 
ف     إ ظ   د   ع ا ص ميظم  ليط يل  ا  املأاف دا  (8)كيبي هت  ي ا    افظ    ىت فد ال جمأ  ا ل    أل     ا ت اءاس   

   :   ل    ف   ل  منيء لت ك   تاألد مي  ا ع د   أح ظد  إىل األد مي  ا ع د   أ  ا ل   ف ا اىت  ألىت  ف
 :كلم لة كألول 

ااي  جمأاا  ا ل  اا ف إذا ه   اا  د اا  ع ا صاا ميظم اظاا عج  ي    ف ناالم جمأاا  ا ل  اا    االا   ي  اا ل لعياا  ي داا    فظاا   ً 
( دا  دد  ا  ىت ا ل  ا ف داط إد  مييا  د ا  ك  ا اظ  اء ل ميبدا   05  ض  مي ًا ا ً ي   حم نظ ا ل      يظ ء ا غ د  مخد  )

 س  أبنيااال ي ا صضااا    ا   لعااا   صس يااا هت ف  ف  نياااح ا بنيااال إف حبضاااظ  مينياااف يااال  فيضااا ء ف   عيااات دااا  اااالأ   ي ادأدااا
 .01-98د  ا ص ميظم ا عضظىت      37  36ف 35ف   اا د  مينيك يأي  فك  ال املظا  اد عي  ا ع د  يأظ األ ل

 :  كلم لة كلث نية
اااي  جمأاا   ااي  ا أجلااا    ااو اياا فس ا ااا   لأاا  ا اااظ    األ   يأااظ اظااا عج هل ف نيحياال ً  ا ل  ااا  د اا  ع ا صااا ميظم إىل ً 

ااي  ااي  ن ناا   ف لعاا  ) ا لاً اا  امل اا أ  داا  ً  دد  اا  ىت جمأاا  ا ل  اا  يأااظ األ االف كحضاا  حماا نظ ا ل  اا  ف   ( داا 04ل  أاا  ً 
 .01 – 98د  ا ص ميظم ا عضظىت      38 ل  امل     فكل دد يل   ادأد س  امللا فسف   صلال داك ا    نص   

د عي  ا ع د   ا أجل  ا لاً   ل نأأي  ف اظاس األيضا ء اي ضا   ف  ي ك  ا   عا    األ اظاس   اظم    خا دلا فس ا
اي  جمأا  ف   ل م  فىت جمأ  ا ل    ي   ل  ص     ا ًو   ظال إىل األدات ا عا ال  ظس ا ً ي  د تح     أح ظدا  دا   أال ً 

 .ا ل   
 ل     ةكي    اظ  د    ط ا صظاميت  أل ي ضا   يأاظ فيسظ  أ  ا 136/03إم املمتظ  ا لظ ظ ىت وظتا امل    

 ؟ ا  فىت ا اىت  نيل ع جمأ  ا ل   جمأ  ا ظ  اءف   ل  مي د ء  ي  رأيع  
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 اا نض ا صا ميظمف   اااا دا  مينيااك يأيا  املاا     إم رأاا  فىت جمأا  ا ل  اا  ي د ا   ط ا صااظاميت  تاظيف صأباا    اظم ظاأأ   
ف  فكاالع  فىت ا أاا  ا لظاا ظ ىت ول ظااأ  ميناا ع ي داالل  ظاا ظ    ا صاا ميظم 261-98( داا  امل ظااظال ا  لبياااىت   اا  02ا ل ميياا  )

 ا عضظىت امل ض   ا ص ميظم األظ ظو  أصض ء.
نالت اء يا ض د ا   ط ا صاظاميت يأاظ جمأا  ا ل  ا  إ ءاداوف  فداا   ف ا  ن اظ اظ  ا  ىتف ألم األلاا لا  دا  يلدا ف  ضضااط 

 . أءد   لا ع  علال  تظ  مي    ميظ  أدأس  ا  صل      أح ظد ف 
 لنااا  ي داالل  اااح    ضااظ     ااا   ف ن اا ة   ف ااا  داا  ميااا كي ت  اا أي   دظضاااظيي    اارب      جمأاا  ا ل  ااا  ي إلاالاء

فظااأظ  ا ااال ف  ا لصاا ً  املظتاااظ   نياا ف  ا  لااا  ض املظتااظ  لااات داااظا عف  ا اااىت  ااال  بضااو إىل إكااالا  ف ضاا ع  ااا ذ   ل ااا  
يأظ   يي   مين دي  فك ا ال امل ا  عف ك ا  ا ا   ا   باك امي أا ع اي ظدا  إىل ف  ي املظضظع  لنيا   اظ   (9)دل  ي س  عأ  

 .(10)د ءاملةا   فم   ظظط ا ل اظ  فكي مي  إىل   ع  لل ج ي ا    ا  لني وف   فم لعض فك  ال امل 
 :ع ض مش وع كلق ن ن عل  مجلس كل زرك  -3

أا     و ا   ط ا صاظاميتف إف فم ا لظا ظ  ي ميبا  ل م ا ظ    األ    ظ   كا افل نيا و ي امل 136/01 أت امل    
 أااءال ياا ض د اا   ط ا صااظاميت يأااظ جمأاا  ا ااظ  اءف ف اا    ااظم ا صاا ا  األلاا   ااً ي  اد  ظ  اا  ا اااىت  اا فس  اااا  136/3املاا    

يأاظ  ا  أاع ا أ ف كي  ا ل   نض امل   ع ف  إتا اء  عال ةس تظ   ا  يأيا ف  فدا ال  ااع ا داأس ف نالم ا اظ    األ   ف ا
اااي  اد  ظ  ااا     ذ اااعف إذ  اااي  وصااال  ع  صااالمي د ااا   ط  اااظاميت فدااا ال ا ربملااا م   م ي ضااا   يأاااظ جمأااا  ا اااظ  اء    م دظانصااا  ً 

اي  اد  ظ  ا  ي  دا ال املأا     ل    ا  طف  نا  فم ا ال  ا لظا ظ ىت ف  نيا   إف (11)يأي   ف   عل  ااا دا   ا ت  لصا ء   ا  ً 
 .(12)     ألظا  ي ث  ظ   اا ايول  ظ    األ   كس د د 

ااي   ك اا  ميةكااظ لاا م ا لظاا ظ  ه كحاال  داال  دعيلاا   ل اظاا  د اا  ي س ا صااظاميت يأااظ دداا ظل جمأاا  ا ااظ  اءف  واا  فم ً 
ي يصل ات   ي ف   اا  ال   داأا ي  عسيال ي ال اي ظدا ف     أ راد  ظ      فظ   كحل  تل   في    ف نلمي   د سيط فم 

ل ظااااا   ا  إىل ا صاااااظاميتف ل  ااااا  ي ايااااا فس افظااااا عج  ي ف   لبياااااا ل مي جمااااا   ا ل اااااظض ل ملمتظدااااا س اف  نيااااا     ا ااااا    ااااا ج 
اي  اد  ظ  ا  ظاأس    افت   يي    ا لص ني  ا      د يأي  ف  املدمت   فد ال ا ربمل م ي  صنيا ع لا  ل ظض تا ف  تااا اأاع ً 

 .(13)كصيصي    ل  د   ل ا ل    اي ظدو
 : مش ريع كلق كنين لدت مةتب كلمجلس كلشعبر كل طنر إيدكع -4

 عااا ض د ااا   ط ا صاااظاميت يأاااظ جمأااا  ا اااظ  اءف لعااال األلاااا لااا فىت جمأااا  " 1996دااا   ظااا ظ   136/03 ااال  املااا    
 د ا  ع ا صا ميظم ل ملظانصا  نا  ظ    األ    ظ يا   الل وناك"ف نالذا األ   د  ا ا أ  ا  ع  ا ظرينا ل   ف ض  ظ ي   ا ظ    

 ف  د  ا جمأ  األد . د  ا ا أ  ا  ع  ا ظرين
اي   ف  جمأا  األدا    ل ل  ا لظ ظ  ا ظ    األ   لل لاع د    ط ا صظاميت  لل د  ا ا أ  ا  اع  ا اظرين   م ً 

 .(14)اد  ظ   ف كس ف  ع ض  اا األل  د كءع  ألصل املأ    د   أل ا ربمل مييت ف ل ء دل     د    ط ا صظاميت
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ل  صأظ     لا   كظهل  ا أج م املخ ني ف ألم   نظ  أص ًي    ن ن  ا ربمل م د  ا  للإم د    ط ا صظاميت ا    ظضط 
ا لظ ظ   ا ص ميظم ا عضظىت  غ ن  ا ربمل م  ا لن ال ا لالأو هل   ه  ظ   فىت  يل ل    ف ك   ه      إىل فىت ض ل  ف      

 : د  ب  ا اك ف  امل  لأ  فظ ظ  يض يأظ د    ط ا صظاميتف د  يلا ا      ا ص ميظميي  ا   ميظ  ضظ   د  ا ا أ  فم  ع  
 .ي جم   ا     ط املخني   أربمل مفم  لل ج دظضظع د   ع ا ص ميظم  -
  .د  ا لظ ظ  ) فىت جمأ  ا ل    ض ي ض   يأظ جمأ  ا ظ  اء( 136اك اال ا ت اءاس املاكظ   ي امل     -
      ا ص ميظم ا عضظىت د   20لع ض فظأ    فم كح   ميني  ي   ل دظا  )امل     ا ص ميظم د نص    فم   ظم د   ع -
    99-02.) 

 د   ع ف  ا  ا    ميظم جت ل   اظ   ي ا ربمل م ف  مت ظحأ  ف   نض  دلا ف ل  ملظضظع امين  فم ف   ظم دض ظمي   -
 .( 02-99  د  ا ص ميظم ا عضظىت    24(     )امل    12ي   ) ا يند  

فم   نض ف  جمأ  األد  مل  ا ا أ  ا  ع  ا ظرين  نعلا  اع ا      ا   أي  ا أديس ف نلمي  ف  ظ  إرة    
  د   ع ل م  صي  دلل   لأي  ف كس   ميظميي    دل     ف  إ  اج د   ع   ميظم ض   تل   في    ف ألمي  ن  أظ  ظي ظي   

 .(15)  ميظم ف  ع جمأ  ا ظ  اء
إذم ث  ظأوف   ضح فم املمتظ  ا لظ ظ ىت ف   ف  ظ   د    ط ا صظاميت يأظ ا  ا  ا صظاميت ظظاء ك م   ف ف  لت    ا

   اس ا ربمل مف إذ  د سيط اي ظد  رأا      ن  ي            د   ع   ميظم دعتف  لا ع ف أحك ا ربمل م ي  لا 
 .ميةكظ ضعف اف  ا  ا ربمل  لل اي ظد    ح   ي املأ     ا     عي ف  ل ملص 

   ضعف واقييد كقت كح   كلق كنين: كلمطلب كلث نر
املأاا     لاا  صظاميت  2016 أاال  عاال ل  1996 داا   ظاا ظ  119 اال  املاا     كحااو  لااظا  ا أاا  ا  ااع  ا ااظرين  نصاا   

م فيضاا ء جمأاا  األداا  ف ااأح للد اا  2016   اا  دااط ا  عاال ل ا لظاا ظ ىت    م فم   ااظم أليضاا ء جمأاا  األداا  ميباا  ايااوف
 .ا  اك س  ظاميت ي لعض ا  فس صلمي 

  ل فلاا ا لنا ال ا دي ظاو ادءاًا ىت دا  ف    ظا ظ  حباو ا لاظا  ي ا ا ا  ا صاظاميتف   ااا فدا  رأيعاو ألم افل نيا و 
دع ااظ  لاا  ي  األ اايل  أربملاا م  ااظ ا   اا  طف يأااظ لااةد لعااض ا اال   ا اا  فيسااك  أربملاا م    ا اظ  اا     ي ذ ااعف ك اا   ااظ

 .(16) ظ ظ  ا د  اس ا ع لي  امل حل 
 ا داااا لص ت بااااو ا ع اااال ت ا ربملاااا ميي تن فه ميصاااال   اااا    لعاااالال إمف إم ا  اكاااا س ا صااااظاميت   اااا ل ضااااعب  دأحظلاااا        

ظتاااا ا ااا ا   ااا ميظم دااا  رااا د  ااا ميظم مت ا  نياااظ ك يأي ااا   ظتااال نصااا   ااا ميظميت ك ميااا  و 120( دااا  جم اااظع 1997-2007)
 ي:  األظأ   د عل    د لظي ف دل   ا صيظ  ا   أي   املظضظيي  ا   ن ض    ا لنيظو ا ص ميظميي ف  امل  لأ  فظ ظ     ف ا لظا 

 :  كلش وط كلشةلية -1
 دا  ا لظا ظ (ف   اظ دا    ا ل ي ًصا    136/02)املا     ف  يضاظ مي ًاا 20ا  ا   صلمي ا ا ا  ا صا ميظم دا  را د  -
ملاا    سأأاا  ذ ااع داا    ااك   لاا ع لعضاا   لاا ف  ا ف يأااظ لااةد    ا   اا  عوف ميناا ا  ي ا اا   األيضاا ء مي اا ر س ا لااظا  يأااظ

 .   ميظميا ظف  س امل حل  األد   ي ف إذ ا    عضظ  اكل د  فكل جمأدو ا  ظميغ س فم  ص   
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    ظااا ظ   صااال ف ل ا  ساااظ  ا لظااا ظ ىت ادءاًااا ىت إىل افمي صااا   دااا  املأااا     ا ب   ااا  إىل املأااا     اد  ييااا ف كيااا  ه   ااا
دلااا  " اااً ي   36/01دعيلااا  ملأااا     ا لاااظا ف لااال اك باااظ لااا  ل  يأاااظ  ااااا اياااو  نيااا ي  ف إذ مينياااك املااا     مينيااا ل    1963

 اظ ع ا ا ا  ا صا ميظم دا   أال د  مين ال ا أا  ا اظرين " 40    اد  ظ     ا لظا  كو املأ     ل صلمي ا صظاميت" ف ك   مينيك امل
ف 1976ف فدا  ا لظا    األلا ل  (17)"    ميظمييا   د نصا  وااك   إ ضا كي عا   دنياظن  ي  ا ل داظاا ل ًا املأ        ض    ظ ي

 .( مي ًأ   20نصل كل س ا لني   ا ص ميظ  لع     ) 1996ف  1989
يأاااظ مياااظا  ا أااا    لل ًيااا  ا داااأس  ا   ااا  عي ف إف فم كاااو ا ااا ا  ا صاااظاميت لصاااو ك ااا ا   1996  نااا    ااا     ظااا ظ  

 عصال افل نيا و  أ جأدات دعا     م  صييال  ا ااىت م فيض ء جمأ  األد ف يأظ لاةد ا لظا ظ  ا ب ميداو ا  ع  ا ظرين  
 ا اىت فيسظ فيض ء جمأ  األد  كو ا  ا   ظاميت. 2016ف إىل ن     عل ل (18)يل ىت 
 .ي   ل دظا  لع ض فظأ  ف  ميني  حم  ا   فم   ظم ا  ا  ا ص ميظم د نص    -
ملظضظع د   ع ف  ا ا ا   ا ميظم جتا ىت   اظا   ي ا ربملا مف ف  مت ظاحأ  ف   نضا  دلاا ف ال  فم ف   ظم دض ظمي  مين ا   -

 (   .12ي   ) ا يند  
  ااو ف(02 اا     )  تااظ   أأيااك اي ظداا  ل ف  اكاا س ا ربمل ميياا  املصأظ اا   لاالاء  ف  اا  ني اا ف لااة  فتاال ف   جاا    -

 ف  ا  ي  أاع   أل اي ظد ف  إذا ه (19)س لدأا   ل  اي ظد  ل  مت ىت إىل   ل    اظ  املأ   ا دل   رظ أ  ميدأي   
 .(20)ا  ا  ا ص ميظم يأظ ا أجل  املخ ني   ل اظ   ف  ً ي  جمأ  األد  ا ت  ف كحيل ً ي  ا أ  ا  ع  ا ظرين

دااا  ا صااا ميظم  25/01ف   ااااا دااا   د  اااف دااا  ميااا  املااا    ف  اكااا س ا صاااظاميت نااا ن  ا ربملااا م  تاااظ   أاااظ  د  ااا  -
" أأااك نااظ ا إىل اي ظداا  ا اا ا  ا صاا ميظم ا اااىت مت  أظ اا "ف يأااظ لااةد د اا   ط ا صااظاميت ا ااا  02-99ا عضااظىت   اا  

   ظم دصأظ   آ ي .
 :  كلش وط كلم ض عية -2

 : يي   صأظ  ا  ا    ميظم ني    أو   لل ا      املظضظ 
ف فىت ضاا   جماا فس ا صاا ميظم ا عاا  ىت ملاا مضاا           ا اا ا  ا صاا ميظم ضاا   جماا   افل نياا و ا   اا  عو امل لااظ   أرب  -

دا  ا لظا ظ ف فدا  ا  اكا س فيضا ء جمأا  األدا   141 140ي ا ا فس اؤال   ي املا   ت  ا عضظىتف فىت  ا ص ميظم
 1996دا   ظا ظ   137ن  ظم ي املد ًل امل عأصا  لا   لني  اؤأاو  هتي ا  ا  أاي   ا  صداي  ا  أي او كداا املا    

 .(21)املعل   امل    
ياالال  أااظ  ا اا ا  فىت  اا ميظمف دضاا ظمي  ف  مي يج اا  صباايض املااظا   ا ع ظدياا ف ف    اا    ا لبصاا س ا ع ظدياا ف إف إذا كاا م  -

ىت   ا ء ا    ي إ ا ا اس ا ل  ا  ف   اظن  دأا  ك د  يا  ي ننيال آلا  دا  ا لبصا س ا ع ظديا   دا  ل لال   دا  لد د نظ    
ف    اا     ااط ا أاا كلظم فم  اااا املعاال   املاا   ( 1996داا   ظاا ظ   139    ) املاايأااظ األ اال املأاا  ك املصاا   إميب   اا 

املأ     ا ربمل ميي ف كي   د حيل  ص  أ   ضط   ميظم ف   ظم    اميع  ظ س د  ي ف ل  ا  إذا  عأاو  ا       ل   ًي   
 ف ل   ا ا     ال   اي ظدا ف إذف  دا سيعظم املأا     إف ي ايا ف  األيضا ء األد  ل  ل      داي   ف  ااا نالم ا لاظا 

 Andréف   اااااا ل األظاااااا  ذ  اااااا ميل مي نظ  (22)ا اااااا  ألىت ا اااااا ا   اااااا ميظم فم ااااااا  إف إذا ه  ع  ضاااااا  اي ظداااااا 
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Chandernagor  س ا صااظاميتف ي كاات ذ ااا األظاا  ذفم  اااا ا  اا    عاال حبااو "دصنيااأ "  عاالال ني اا  ا  اكاا  
 .(23)   أربمل مي س د  املأ   اس ا ربمل ميي  ا لا نظتي فم  اا ا صيل امل ا الل     Guichard ظ     

ي جمااا ا ا ااالن ع  اخل  تيااا ف نأ  لداااأ  مليااالام  ضااايص    ل  ضااا ن  إىل ضاااعف ا ربملااا م ي امليااالام املااا اف ن اااظ  عااا د  اااللة  
يال ا ع دا  امل عأصا  يأاظ فم ا ربملا م   ا ع ي جما   ا صظااملعل   املا     1996د   ظ ظ   140/26ا لن عف   ن  مي  امل    

ل  لن ع ا ظرين  اظ ع    ا دأس س امللميي   أصظاس املدأح ف إف فميا     اظم  سا ع ا الن ع دا  ا صس يا س ا داي     ا ا   ا بظ 
 عظ  مل     ظأس   ي    ا دي ظ  ا ع د   أل      ظتي      اك ا داأ   ني   ا ل    ل  دل ظأس هت ف نلم دد     لني    ي ظد   

  ف فىت ً ي  اد  ظ   ف ن ظ د  كحظ  ظأس  ا  عيت ي ا ظل ًف ا عد    ف   ظ ا ص ًل األيأظ  أصاظاس املداأح ف    ك اي
   ظ د    ظىل ددمت  ي  ا لن ع ا ظرين.

فداا  ني اا  ضاا  جماا   اخل  تياا ف نااً ي  اد  ظ  اا   داال ا ل  اا   الاال ا ااأة   ل  ت اا ف  كحاا بظ ل  دااأس  ا   دأاا  ي 
 149   140ي املاا   ت  اخل  تيا   مدا    ظتي  اا ف فدا      ا ربملا م ي ديالام اخل  تياا  ن اظ دلحنيا  فظ ظا     ص  ا  ا دي ظا 
ي يااال  دعااات دااا  املع  ااالاس   م ا  سااا ك   ممياااظاع  ف إذ تعأاااك  ااااع األلااا   ا ربملااا م   اااللل كنيااا     1996دااا   ظااا ظ  

 .(24)األل ل
     نا  دصيالف دص لال ا  صييال ا  ا أو  املظضاظيو املبا  ض يأاظ ا لاظا مل  ظاأو نال فم اي ظدا      اط حباو دأا    أع   
ذ اع فم تال ا صاظاميت ا نيا     يا  ا ربملا م  فف  اا د  تعل ا ل   ا     عو  أربمل م   ضا ء ف إم ه ميصال  اأ  دلعالال األيض ء

 .ي  ر  و اي ظد  )د    ط  ظاميت(دأ   اهت  ك ميك 
ا دا  ظال س ك  ا  ي املسأاا أ     ل  صظاميتف ن و  مت   يأظ  ظتي  في    ا ربمل مف   ا    اي ظد  ي امل ل  ض ن  إىل

 .ا ل  
 كلث نر كلمبمث

 مة مة عل  ا تيه يعم ل كلب لم ن اأثي  كل
 ح   ي تال   األي ا  ف ا ادا  لاة   في ا ظليب  ا     عي    ظتي  ي ل ا ربملا م  أ    يل   اي ظد   ظ ًل  أع 

 اا  كاال   لااةد   ي   اظاا   دل   اا  د اا   ط ف  ا  اكاا س ا صااظاميتف  ا اا ح   ي ا أجلاا  امل داا     األيضاا ء ي ك  املداا  
 .لت ن ن  ا ربمل م

 وإلر كللج ن كلدكئمة كلتمةل إلر تدول يعم ل كلب لم ن : كلمطلب كألول
   ا ربملاا م  دداا      ي   اظاا    بااظك اي ظداا  يأااظ ا لااظا  ي ا ع اال ا   اا  عو داا  لااة      اا  ي تاال   في اا

 .صظاميت يأظ دد ظل ا أج م ا لاً  د    ط  ا  اك س ا 
 كلتمةل إلر تدول يعم ل كلب لم ن: -1

 عاال ا اا ح   ي تاال   األي اا   فكاال ف اا  ا ظظاا ًل ا اا   اامت   داا  لةهلاا  اي ظداا  ي ا ع اال ا   اا  عوف كياا   اامت ىت 
ل   األي ااا    اااظ ا ربميااا دض ا ااااىت   ضااا   املظاضااايط ا ااا    ااا غل يأي ااا  ا ربملااا م    ا كأااا ا ي إضاااع د املأااا     ا ربمل مييااا ف نجااا

 ل ملل     ملل  ص أف د  مين ال ظي ظو  ل ف إف فم فنأأ   ف أح  ع د  أح ظد  حبو د ا أ    ظتي  ي ل ا ربمل م.
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فم األ  ظ اااا   أ  اااا   ط  ن اااا  ا  بااااظك اي ااااظدو ي املأاااا     ا   اااا  عي  ي تاااال   في اااا   ناااا ن  ا ربملاااا مف داااا  لااااة  
اي ظديا ف إذ  ضاأ  د  أا  ا غاا ن ت  ثلال اي ظدا ف ا   عاظم ي دصاا  ا أا  ا  اع  ا اظرينف تاال   في ا   ا ال    ي للا اا   
كاال      ل مل ميياا ف  أعاا     يااا األ  ظ اا  ا اااىت  اال ع اي ظداا ف  ا اا  هلاااع األلاا   كاات إ االاع د اا  ع  اا ميظم فم  أااح يأااظ 

 يللد   ني   ل ظ عج   د   ع  ا ميظم  اظ ع لاة  ا ال   ف  ال ج  ااا امل ا  ع ي تال   في ا   ا ال    اد   ا ف   اظ عج  ي ف
 ك   ف ا   أل   ن ن  فم  ضأ  تل   في    تأد هت  إف ل ظ      اي ظد .

ص  ا ا ل ا مي  ي فتال  ا   فم  دجل ي تل   في    ادأد س د   ع ف  ا  ا   ا ميظم ه  عال ا أجلا  اؤا   يأي ا   
  اع  ا اظرين ف  د  اا جمأا  ( د      خ ا    ع ي   اظ  ف لل ء يأظ رأا اي ظد   دظانص  د  اا ا أا  ا02      )

 .األد 
ك ا  ا ا   أح ظداا  فم  داحا د ا   ط ا صااظاميت ي فىت   اك  أال فم  نيااظس يأي ا  ا أا  ا  ااع  ا اظرينف     ااا 

 .(25)إىل ا أجل  املخ ني ف  ف   ظم ل    ا ض   تل   األي   يأظ ا دحا  ظ ف إظل   ا ل  
داا  ا لناا ال ا االالأو  أ جأاا  ا  ااع  ا ااظرين   ااظم  ل اال تاال   في اا   ا أاا  ا  ااع   55 ل ظاا ص اء مياا  املاا    

ظا   اي ظدا  ف ا ال يأاظ األ ال دا   ا   خ ادأدا ف يأاظ اي أا   فم  أأياك  ا   خ ادأدا   تال   في  هلا  إىل ا لا 07ا ظرين  أل 
داا  مين داا  ا االالأوف  53( ف اا ال يأااظ األ اال  أاال ادأداا  املعلياا ف  ني اا  ضاا  جمأاا  األداا    نصاا   اال  املاا    07 اا   ظااأع  )

 .(26)(  ظد  يأظ األ ل  أل ان     ادأد  املعلي 15ن حل ل تل   في    تأد         أل مخد  ي   )
 ع ا عل  ا ضا يل دا  ا صاظاميت ذاس األ ال ا ربملا  ف  ا عال  ا  أا  دا  إم ا  بظك اي ظدو ي تل   في    ا ربمل م  رب 

 (27)ا صظاميت ذاس األ ل اي ظدوف   ء ل اهلظ  لت اي ظد   ا ربمل م     لل ف   اميع  ظ    ني    أو:
ف ك   ل اال تاال   األي اا    نصاا     يااا األ  ظ اا  ا اااىت    االع اي ظداا ف    ااف فم  االلل اي ظداا  ا اال كااس إىل -

فم اي ظدا  دا  لاة   ااا اياو  مت ا  ا ربملا م   Guichard ب  يل ا ع ل ا ربمل  ف  ك   ذ ا األظ  ذ  ظ  ا  
 يأظ ر  ص   ف  ل    ا  بصل ا  ل  د  اي    ي ث  ظ   ظي    .

تااال    ف  ظ ااا  اي ظدااا  ي    ياااا تااال   األي ااا    ااال  ااامت ىت فظااا أع   دظاضااايط   ناااا ا ربملااا م ي إ ل هلااا  ضااا   -
  أدأس  ا  صل     ا    ا فم     ط ت  ثلأو ا  عا. األي   ف ف  كس   تيأ  ف   اا    ل ظأأ   

 ضط تال   األي ا   تااع ا نياب  دا   ا مي  لأاو افد عا ض  الل ا ربملا مييت  ا كدا س لعالال ادال ل دا  ايضاظ   -
   كس ايضظ   افك ب ء وس  ع  اد اًل. املل    ف   و   اا د   متكلع املص يل ا   ن   ف ل ء ادأد س ف

 أبظضاااظ   يأاااظ اي أااا   فميااا   نيااعا إ ا   ادأدااا س دااا    م تااال   في ااا   جتلأااا   ناا ا ألم    اس ا ربملااا م حمااال   ف مي -
 يلال اضاس ا  تأدا س ا ربملا مف ن ااا األلا    اظم دضاس  ملدا     اي ظدا  ي كال ا لصا   ا ا   داس   ف ر ملا  ف 

 إيلاال ملألف افظ صة ي  ا اا ي   أربمل م. M.Morin ظتل أ ج آل ف  ي  اا  يأظ كل  عأ  األظ  ذ دظ ام 
 ربملا م ف    باو لليسا ء األظاأصي  مل ا  ي هت ف لال فم خنأ  ث  ظأو فم اي ظدا  ي إرا       ا  ي تال   في ا   ا

دص ك س ا صظاميت ا     صلال ت  ا ربمل مييظم ف ا   إ  ات   ض   تل   األي    إف لعل دظانصا  اي ظدا  يأاظ ذ اعف األدا  
اكا سف إف ف ا     أ ا  ي ا اىت  عل ي إد     فم  د أعل د  املل     كل ا  ا   ا ميظم ف   ناا نيا ف   ال  صأال لعاض اف   



 

233 152017  

 

آلاا  تاال   األي اا  ف نأااا ع  اال ف   اا   ا ب  اا  ملل   اا    لدااأا ناا   اميعصاا      اس ا ربملاا مف  ا  كاا ال تاال   في   اا  ي 
 .(28)ن  ا األكي م

ف إذ  أعاااا    ا كأااا ا ي   اظااا  ا ااال  يأاااظ ل د صلدااا   دااا    ظااايس   اي ظدااا  يأاااظ ا تااا اءاس ا   ااا  عي  إىل د اكااا
 . ني   يأظ دد ظل املل    س ا ع د ا أج م ا لاً   املخ دد ظل

 كلمه امة إلر دركسة مش ريع وكقت كح   كلق كنين إلر كللج ن كلدكئمة:  -2
ف  اكاا س ا صااظاميتف  ياالال ف  جمأاا  األداا  لعاال إ االاع اي ظداا  مل اا   ط ا صااظاميت   أااظ  د  ااا ا أاا  ا  ااع  ا ااظرين 

 ا ل  إىل ا أجل  املخ ني   ل اظ    نحني  لنيب  دع ص .ن ن  ا ربمل م و يل ً يدكح نض   د  ر د اي ظد ف 
ف  إرةيا   للل د      اظ  ا ص ميظم ي  أا مي    ا أج م ا لاً    أربمل م ل ي أ     فكل  األت ء  ا ربمل مييا  صنينيا   

د    ط  ا  اكا س ا صاظاميت اؤ  ا  يأي ا ف ل  ع ل ا ربمل  ف ن و ول ل  املخ ل  ا     عي ف إذ   لا   ي إر   ال ني   هت  كظ  
 .(29) كظ  كل املد ًل ا    ص    دجيأ   ض   تل   في  هل 

ي إرااا   تااال   في  هلااا   في كاااو  ااااع األلااا   فم  دااا  ط   ن ااا  د ااا  ك  اي ظدااا  ي في ااا   ا أجااا م ا لاً ااا  تأيااا   
اي ظداا  كأ اا   يااك ا ضاا     إىل ذ ااعف  ي  اااا ا راا     ااةكي هت ف إىل ثلاال اي ظداا ف ك اا  ا ل اا  افظاا   ع إىل فيضاا ء 

 أأك ً ي  كل د  ا غ ن ت ا سأا إىل ا ظ    األ  ف  د  ت   فل ل ا   أليض ء اي ظد  كضاظ  ف اغ   ا أجا م ا لاً ا ف 
اي  كال دا  ا غا ن تف كداا اي  ا   27    ف   ااا دا  مينياك يأيا  املا  د  ط إ ي   لل ء يأظ رأا د  اي ظد   ظتا  إىل ً 

 .02-99د  ا ص ميظم ا عضظىت     
أ نيااات ذ ىت لاااارب   ةظاااا ع مي  تاااا  ي ف اء  ك ااا  ا اااا   أجاااا م ا لاً ااا  ي إراااا   ث  ظاااا  ف اااغ هل  فم  ااااليظ ف خ  اااا   

 .(30)د  د  
 لعل   اظ   نح    أيال ا ال  ا صا ميظ  ي ا أجا م ا لاً ا ف  إ  اًا  ل  لصا تف  افظا   ع مل لال اي ظدا   فيضا ً  ف 

اظ  اا    كاال ال ني  ااو لأاا  ي املظضااظعف  يصاال تأداا س  ااا عف  صااظال ا أجلاا  ل ح  اا   ص    اا  ا    ياالىت كااظ  امل اا  عف   
 لة اا     ا  عااال ةس املص كاا ف    ناااط  اااا ا  ص  ااا  إىل د  ااا ا أااا ف    ظاال إىل اي ظدااا    ااا ء آ ا أاالىت نيااا  دةكن هتاا  

   ا ص ميظم ي تل   في    تأد س ا أ .  ظ ع يأظ ا لظا ف   دجل دظضظع د   ع ف  ا  ا 
( داااا   اااا   خ ا  اااا  ع ي ا ل اظاااا ف  إف مت 02 عاااال ا أجاااا م ا لاً اااا  ا  ص  اااا  ا    ياااالىت ي فتاااال ف   جاااا    ا  اااا     )

 اع  ا اظرينف  دجيل د   ع ف  ا  ا  ا ص ميظم ي تل   في    ادأد س لل ء يأظ رأا اي ظد   دظانص  د  ا ا أ  ا 
 .جمأ  األد ف  د  ا 

( ف ا ال 03ة ا  )  دجل د    ط ف  ا  اك س ا صظاميت ي تل   األي   ف د  ه  اظ ع ا  صا     اخل  ا  تا   فمف ا   
 .   ع   ميظم امل  ي يأظ األ ل  أل     خ ادأد ف   د لال د   اا د

ااااي  ا أاااا  ا  ااااع  ا ااااظرين  ااااي  جمأاااا  األداااا   ميظات اااا  اأااااع ً   أجاااا م   م ا    ااااط حبااااو كااااو كضااااظ  تأداااا س ا ً 
ا  نيااظ كف   نيااح دل   اا س ا أجاا م د  اا  كاا م ياال  اي ضاا    ني اا ف يأااظ فم ي أياا  ا  نيااظ ك ف  نيااح إف حبضااظ  فنأأياا  
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ظاااا ي  يأاااظ ف اااال  صااال  ف  ياااا   ني اااا  ا  نياااظ ك ل نأأياااا  األيضاااا ء  24األيضااا ءف  ي ك  اااا  ا ع ااا   عصاااال تأداااا    مييااا  لعاااال 
 .(31)اي ض    د    ك م يل   

ا ا ا   ا ميظم حما   يأاظ   اي ظدا   صالمي ا  اكا س ا  عال ةس يا  د ا  ع ف  ا ربملا مكحو  أجلا  املخ نيا   مياظا   ك  
 ا أجل   ل اظ  .

 .مف   يت د كأ  املل      ا  نيظ ك لعل إ  اج د   ع ف  ا  ا  ا ص ميظم ي تل   في    ا ربمل 
 قشة وكلتص يت:كلمض ر كلق   للمة مة إلر م حلة كلمن : كلمطلب كلث نر

  للل اي ظد  ي د كأ  املل      ا  نيظ ك يأظ دد ظل ا ربمل م د  لة  ددا      ي دل   ا  د ا   ط  ا  اكا س 
 .   ي اخلةد يأظ دد ظل ا غ ن تا صظاميت  ا  نيظ ك يأي  ف  ا  ح

 : مه امة كلمة مة إلر كلمن قشة وكلتص يت عل  مش ريع وكقت كح   كلق كنين -1
  يأااظ ا اال  ا صاا ميظ   ااا فم   ااظم دظضااظع دل   اا  داا  راا د ا أاا  ا  ااع  ا ااظرين  جمأاا  األداا  يأااظ  أ نياا   

ا  ظااف   لنيا دل     د    ط ف  ا  اك س ا صظاميت د  را د ا أا  ا  اع  ا اظرين يأاظ ا ال  ا ااىت  ع ضا  ا اظ    األ   
 .  هتي   ا  أي   ا  صدي  ا  أي و  ل   لني  اؤأو   ف  يأظ ا ل  ا اىت    ك يأي  جمأ  األد  ي املد ًل امل عأص

  ع ض اي ظد  يأظ إكلل ا غ ن ت ا ل  ا ااىت  اظ ك يأيا  ا غ نا  األلا لف   لا    كال ن نا  ا ال  ا ااىت  اظ ك
 .يأي  ا غ ن  األل ل   ني  ك يأي 

ني اا  ضاا   2016 عاال ل ا لظاا ظ ىت م يأااظ ا   يااف دااط ا  غياا اس ا اا  ف ااظ تاا  ا اإم كااة  داا  اي ظداا   ا ربملاا م جماارب 
املامت    02-99ا ع ل ا     عوف إذ دلح فيض ء جمأ  األد  كو ا ا ا  ا صاظاميتف  يأيا   تاا  عال ل ا صا ميظم ا عضاظىت   ا  

ا اىت كحل   لني  ا أا  ا  اع  ا اظرين  جمأا  األدا   ي أ  ا   كااا ا عة ا س ا ظليبيا  ليل  ا   لات  1999د  س  08ي 
  امي ن    ل    اا ا  عل ل ظل  بو ل   س ك  جإت اءاس ا     عي  ا د     املبعظ  ك  ي  .اي ظد ف  ي

 اا   دل   اا  ا اال  ا صاا ميظ  ي ادأداا س ا عألياا   أ جأاا ف   اا   ا  نيااظ ك يأياا  كدااا إتاا اء ا  نيااظ ك دااط املل   اا  
 .كل ن ن  من  ا  نيظ ك    ص   د  ا فملل     اؤل    ف  لل م دل    ا ع د  ف  إت اء ا  نيظ ك دط ا

 دا كأ ت د  ا  ي ت إم ا  نيظ ك داط املل   ا  ا ع دا   اظ ا تا اء ا عا  ىت  ل اظا  د ا   ط  ا  اكا س ا صاظاميتف   ا ىت ي
 .د         ا ع د   املل     د   املل   

ميظم املصااا   فدااا ال   ااا ع ي دل   ااا  د ااا  ع ا صااا ميظم ل فظااا   ع إىل ثلااال اي ظدااا  ا ااااىت  صااالال ي ضااا  يااا  د ااا  ع ا صااا 
ا لااظا ف ض دصاا   ا أجلاا  املخ نياا ف ا اااىت  عاا ض يأااظ ا لااظا  دأخاا   ص  اا  ا أجلاا  ا اا    دااك لبحاا  امل اا  عف    أااظ يأااظ 
دد دط فيض ء ا أ  املةكن س  ا  عل ةس املص ك ف ض  ب  ح ً ي  ادأد  لا   املل   ا  ا ع دا ف    اللل ا لاظا  كداا 

  اظم ا اظ    املعاين  س يا  لآ اً     س كظا فظ أ    ا    يا يل   ثلال اي ظدا ف  ن  أا  دا   اظ  ل ي   يا  دجيأ   املدأوف 
 .ل ألد 

فداااا  ي دل   اااا  ا اااا ا  ا صاااا ميظمف ني اااا ع ل فظاااا   ع إىل دلاااال   ف ااااح   اف اااا ا ف  ثلاااال اي ظداااا ف  دصاااا   ا أجلاااا  
 . للأت كدا    يا  دجيأ   املدأو إىل املضاملخ ني ف 
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اي  ا أجلا  املخ نيا  ف  دص   ا   لني ا ا  للةس ف ل ء املل     ا ع د  يأظ ك دل ا ل ف ك ا  ا ا  مل لال اي ظدا   ً 
 .(32) دلل   ف ح   ا  ا  ا  عل لف لل ء يأظ رأأ  ف  ل    ا  أ   دس   ي ا

جل املااالا فس ي حم ضااا  ظمف لعااال املل   اا  ا ع دااا   داامي ي كااة ايااا   ت ظااظاء كااا م ا ااال  د اا  ع  ااا ميظم ف  ا اا ا   ااا 
يأااااظ ضااااظء املل   اااا س   ااااللةس اي ظداااا   ا لااااظا   ا  عاااال ةس  فادأداااا سف   عاااا   ا اااال  إىل ا أجلاااا  املخ نياااا  ا اااا   اااا  

ا  ص  اا   ض  عصاال لعاال ذ ااع تأداا س يألياا ف   أااظ ني اا  ف ف  ف املص كاا ف ا  ص  اا  ا    يأااو حبضااظ  ثلاال اي ظداا  ف   دااجل ني لاا 
  ب ح لعل   ل   املل      أ ني     يأظ ا ال  ا صا ميظ ف   صا   ا أا  ا  اع  ا اظرين إ ا  املل   ا س إدا  ا    يأو  أجل ف ض

ا  نيظ ك يأظ ا ل  ل  دأ ف  إد  ا  نيظ ك يأي  د    دا    ف    تيأا ف   أاك ا أا  ا  اع  ا اظرين نيا  لعال إيسا ء ا  أ ا  
 .ي ظد   ا أجل  املخ ني  ل ملظضظعإىل ثلل ا
لااة    اابظ      اا  مل لاال اي ظداا  ف  د  ااا ا أجلاا  املخ نياا  ف  دلاال   ف ااح   ا اا ا  ا صاا ميظم فم  صاالال  عاال ة   ا

ا اال   ظلحااناملل   اا  داا    داا   ف  إذا  أاات  ااً ي  ادأداا  ف  ا أجلاا  املخ نياا  فم ا  عاال ل املصاالال يأااظ  اااا ا لحااظ  اامت   يأااظ 
 .ا  لا   ي   م اظ ل  ت هت  خبنيظو ا  عل ل  ص   ً ي  ادأد   ظ يف ادأد      ت ا أجل  د 

  ف  دلااال   ف اااح   ف للااا ء يأااظ رأاااا ثلااال اي ظداا  ف  د  اااا ا أجلااا  املخ نيااك اا    اااظم  ظ ياااف ادأداا   تظلااا   
 .ا  ا  ا ص ميظم

  االلل لااة  املل   اا  داا    داا   ف  لنياال  كاال داا    كح  اال  عاال أ  ف دلاال   ف ااح   كاال  عاال لف  يلاال اف  ضاا ء 
 :  لعل  اع ا  للةس  ع ض  أ نيظ ك أجل  املخ ني   ثلل اي ظد فد  ا ا 
 .عل ل دلل   ف ح   ا  ا  ا ص ميظم عل ل اي ظد  ف    -
 .ا  ا  ا ص ميظم ف  ي ك     نض   عل ل ا أجل  املخ ني ف ي ك    اميعلاال  عل ل اي ظد  ف  دلل   ف ح    -
ااي  ا  - اال  عاال ل ا أجلاا  ف  ي أاا  ا  ااع  ا ااظرينف ي ك  اا  اميعاال عاال ةس ا لااظا  كدااا ا   يااا ا اااىت كحاال ع ً 

 ك     نض .
ك   ا    أاً ي  لاة   . لظا  ف  ي ك     نض   امل   ا عل ةس ا اميعلاالد    د   ع ف  ا  ا  ا ص ميظم ي ك     -

 املل     د    د   ف فم  ع ض  أ نيظ ك تءءا د  ا ل ف ي ك    يلال إ ل   فىت  عل ل يأي .
 .(33)لعل ا  نيظ ك يأظ آل  د     ع ض ا ً ي  ا ل  ل  دأ   أ نيظ ك  

ا  نياااظ ك داااط املل   ااا  اؤااال    للااا ء يأاااظ رأاااا ثلااال اي ظدااا ف ف  ا أجلااا    ااال  صااا   د  اااا ا أااا  ا  اااع  ا اااظرين
املل   ا  دا    دا    ف املخ ني ف ف  دلل   ف ح   ا  ا  ا ص ميظمف  ف  ب ح املل     ا ع د  لة  املل     اؤال   ف  لاة  

اااي  ا أجلااا  املخ نيااا  ف  دص   ااا ف  دلااال لظ ف اااح      لاااا ا  أ ااا  إف ثلااال اي ظدااا ف  دلااال   ف اااح   ا ااا ا  ا صااا ميظم  ً 
 .02-99د  ا ص ميظم ا عضظىت      37رأص    ل  امل     ا  عل ةس

 اااح   ا ااا ا  ا صااا ميظمف ناااة إذا كااا م ا أجاااظء هلااااا ا  ااا ل دااا  ا  نياااظ ك لسأاااا دااا  ا أجلااا  املخ نيااا ف ف  دلااال   ف
 إ ااا    ألم  ااااع األرااا اد  عااال تاااءءا دااا  ا ربملااا مف    ااا  رأاااا اي ظدااا  ا  نياااظ ك داااط املل   ااا  اؤااال      ااا ل دد ظااا   

 فم ا لنيظو ا ص ميظميي  ه  ل  اي فس ا   ا   ني    أح ظد  رأا دلل  اا ا تا اء  داط ا عأا   ل ظ صة ي  ا ربمل م ل   
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ااي  ا أجلاا  ثك دااط املل   اا  اؤاال    ف   االلل ني اا  إف فم تأداا  ا  نيااظ  لاال اي ظداا   دلاال   ف ااح   ا اا ا  ا صاا ميظم  ً 
 .(34)املخ ني  ف  دص      دلل لظ ف ح   ا  عل ةس

اي  جم اي   ااا األلا  إىل ً  أا  األدا  ي نضاظم ي ا   لعل ا  نيظ ك يأظ ا ل  ي ا أ  ا  اع  ا اظرينف   ظاأ  ً 
ف  لاا ع  أالف ا تا اءاس ا   ا  عي  (02-99دا  ا صا ميظم ا عضاظىت   ا   42) املا    ع  ا اظ    األ   لاا ع ف    ( ف  ال10)

ف  ا ع اا   ااحيح يلاالد   أاالف ا تاا اءاس ا   اا  عي  ي جمأاا  األداا ف إذ  اا   إ ظاا   ا اال  املنيااظس يأياا  داا  ي جمأاا  األداا 
 ر د  اا األل  إىل ا أ  ا  ع  ا ظرين.

ي جمأ  األد  يأظ ا ل  املنيظس يأي  دا   أال ا أا  ا  اع  ا اظرينف دا  لاة  افظا   ع إىل ثلال  أ    املل     
اي ظد ف ض إىل دص   ا أجل  املخ ني ف ض إىل امل اللأت كداا  ا  يأ    داجيأ   املداأوف   لنياا ا  اللةس ف لا ء املل   ا  

 .أا كل دل    ظد  فلا ا  أ   لل ء يأظ را ع د  يأظ جم ل ا ل ف ك   ا    أجل  املخ ني   ثلل اي
ف   ك دأااا ف إذا ه   ااا  حمااال دةكناااا س   األدااا  يأاااظ إ ااا  املل   ااا سف إداااا  املنيااا     يأاااظ ا ااال  جمأااا   صااا   د  اااا

دا   ا أجلا  اؤا   يأي ا   ظ ي سف  إد  ا    ع ي املل     د    د   ف    لا جمأ  األد    ا ع لعل  للل كل د  ثلال اي ظ 
 .عاملظضظ 

ا أجلا  اؤا    ك   ا   مل  ا جمأ  األد  فم  صا   املنيا     داط املل   ا  اؤال    للا ء يأاظ رأاا ثلال اي ظدا ف ف 
 .(35)يأي   املظضظع

اي ضااا     لعاال دل   اا  جمأاا  األدااا   أاال  ا اااىت  ااظس يأيااا  ا أاا  ا  ااع  ا ااظرينف  نيااا  ك يأياا  ل نأأياا  فيضاا ً 
   .(36)    ف  ل ألنأأي  املسأص  ل  لدأ  مل    ط ا صظاميت ا عضظ  ل  لدأ  مل    ط ا صظاميت ا ع 

ك اا   ن اا    اا  اي ظداا  ي  ظتياا  في اا   ا ربملاا م ي  صيياال كااو ا لااظا  ي إ لاا    عاال ةس يأااظ ا اال  ا   اا  عو 
ضا ء ا ربملا م  اي ظدا ف لات في  د ا ك  كصا افد ي   املعسظ   عل ةس اي ظد ف نلذا ك م  عل ل ا  اك س  د    ط ا صاظاميت 

يأاااظ ا أجلااا  املخ نيااا ف  لاااا ع  إف فم ا صااا ميظم فيساااظ هلااااع األلااا   اياااو ي فم  عااا ض يأاااظ ا  عااال ةس ا ااا  ف  عااا ض ف ف  
      ا دأس  ا  لبيا   د   نض ا  غيا اس ا ا   س  اا تا  ا ربملا مييظم لاة  املالا فسف ي كات فم اي ظدا    اظم كا   ي 

 .(37)  ء د  ا  عل ةس   م فم كحل د  ظأس    فىت     ف   يلا  ا  د   
( ميظا ف  إف مت  نض  ف   ع ارب  ااا ا  ا   10      ي  دجيل  عل ةس ا لظا  فم   ظم دصلد  د   أل ي    )

  باو  صلاا  ف  يأاظ ا ع ا  نباو ا  اظميغ س (38) عيو     ثلأو ا  عا ي  عال ل املأا   اس ا ص ميظمييا  املصلدا  فدا د     ظي   
د   أل يضظ  اكل فد ال ا أ  ا اىت  ل  و إ ي ف  اا د   مت   يأظ فكءا  املع  ض ف  ا   ي    دا    اظم  أيأا  ا   ليالف فدا  
األكءا  ا      ل األنأأي  ن د سيط جت     اا ا صيلف ك ا   اا فم  ظ اط  عال ل ا لاظا  دا   أال لياط ف اح ل ف   اظ ع ي 

 .  ملل     ا ع د   أل  حمل ا  عل لد  ا    ع ي اظ ي  ال لاء  24فتل 
ي كت نل يلال إد  ميي  فيض ء جمأ  األد   صلمي  عل ةسف إذ    دأءدظم ول     ا ل  ا ااىت  اظس يأيا  ا أا  

ف اااأح  2016ف    ااا  لعااال ا  عااال ل ا لظااا ظ ىت ا  اااع  ا اااظرينف  ي ك  ااا  أ  بااا  فك  دااا   ااال  دلااا  د دااا     األيضااا ء
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م فيضاا ء جمأاا  األداا   صاالمي  عاال ةس ني اا  ضاا  ا  اكاا س ا صااظاميت امل عأصاا  لاا   لني  اؤأااو  هتي اا  ا  أااي   ا  صدااي  للد اا 
 ا  أي و.

 ي املص لل    س اي ظد  ل د ي       دتف    لةم ي إد  ميي   صالا     عال ةس  ابظ   لاة  املل   ا  دا    دا   ف 
يأاااظ نحاااظل ا ااال ف دااا  تااا اء الااا ةد  ي ك  ااا   ااا    ا  عااال ل املصااالال  اااب ي    أدااا   تظلااا   إضااا ن  إىل إد  ميي  ااا   ظ ياااف اد

 ت اااا س ا لناااا  لاااات اي ظداااا   ا لااااظا ف حبياااا   نيااااأح د اااا   ط ا صااااظاميت د اااال   ل غاااا اس تا  اااا  لعاااال إ اااا ا  ا لااااظا  يأااااظ 
ي جماا   ا   اا  طف  ن كاا  ي إ لاا    عاال ةهت ف   ب اا  داا  ذ ااع فمياا  ي ك  اا   ياا ال ا أاا  ا  ااع  ا ااظرين لاال  ع ل اال ظااي    

 عال ةس تظ   ا  يأاظ د ا  ع ا صا ميظم  ياال ا ل اظا  ف  املل   ا   ل ا ف نالم اي ظدا  ا اا  فم  ا   يأيا  لداحا  ااا امل اا  ع 
 .  إ لا ع لعل ذ ع ي   ل فد  ً  ظوف  إد  ميي    ًي   

أ نياظ كف ذ  عا ض  إظدا  ي ا  نياظ ك يأي ا ف ك    ن    بظك اي ظدا  ي ا ع ال ا   ا  عو ي ف  ظ ا   عال ةس اي 
 عل ل اي ظد  ف   عل ل دلل   ف ح   ا  ا  ا صا ميظمف ض  عال ل ا أجلا  املخ نيا  ي ك  ا   ف ف ف  لة  املل     د    د   

 عاال ل   اا  اميعاالاال اميعاالاال  عاال ل اي ظداا  ف  دلاال   ف ااح   ا اا ا  ا صاا ميظم ف  ي ك  اا   نضاا   ف ض  عاال ةس ا لااظا  ي ك
 .ا أجل  ف   نض 

 اااا ا  دأداال  داا ح  أح ظداا  لاا    ظ ط ا بعأااو ي  أااا ا ع اال ا   اا  عوف داا  لااة  فلااا    ب اا   ي داا  ياا  ك ناا  
ا  عل ةس املصلدا ف  د ا أ  ا   ةجتا ع ا عا ال ا ااىت  دا  يأيا  ا  عال ةسف  دا   ا  ال يا   كب  ا  يا  ر  او  صالا     عال ةس 

يأااظ دضاا ظم مياا  امل اا  ع املصاالال داا  ر ن اا ف ف   عاال ل ا اا ا  ا صاا ميظم املصاالال داا  ا لااظا  واا  ضاالال  فلاا ل للد   اا  اؤ نناا 
 .(39)مين هت   ظي ظ    ا ع د 

  ن اااا  افد ياااا   اي ااااظدو ي ا تاااا اءاس ا   اااا  عي  كااااا ع ي ك  اااا   تااااظ  لااااةد لاااات ناااا ن  ا ربملاااا م ي املل   اااا  
 .  ي ا لصس  املظا ي د  ظل س ك  ف   اا   ميظ   ا  نيظ ك يأظ مي 

 :  )كللجنة كلمته وية كألعض  ( بين غ إلتر كلب لم ن كلخالفإلر حل  ركلمة متمةل كل   -2

 س   مين ال ا غا ن ت   يأاظ ي ا  مينا ال ا غ نا  ا ظاكال  د ا أ  اخلاةد ا ااىت ا ا  فم  صاظال لات نا ن  ا ربملا مف   ال 
إىل كات    د   د خلال مين ال ا ا     ا  ا   ل ا ل ددا   اخلةدف ن ل   ااال أبك ا  ج    ا لظ ظ    ي كيبي  كل 

ف   ل   د   أج  إىل مين ال ا اا     ا  ا   داط إيسا ء ظاأس  ا بنيال ي ك  ا  اظا   ا  اخلاةد  ا ظ ظ  إىل كل ك مل ديع
  ي  كاالل ا غاا ن تف ك اا   ظتاال ر  صاا  فلاا ل    لاال ي اظاا خلاال ميناا ال ا ااا     ا  اا   دااط إك  اا  ا اال  يأااظ دلاا  ل  اا

 .  (40)ك    اظ   ا  اخلةد
دا  ا لظا ظ   ي ك  ا  كال   لاةد لات ا غا ن ت جت  اطف لسأاا دا  ا ااظ     138/05ف ن ال  املا    فدا  ي ادءاًا 

 .د  فتل ا  ا  مي    عأو ل ألك  ال حمل اخلةد فاأل  ف دل  د د     األيض ء    ظم د  فيض ء كأ   ا غ ن ت
ف  ي اي  ااا   ضااا ء جمأااا  األدااا  يأاااظ ا ااال  ا ااااىت  اااظس يأيااا  ا أااا  ا  اااع  ا اااظرينفن  ظاضاااح فميااا  إذا ايااا ض في

املظا يا    ظدا   ( 15) اخل د  ي   سأا ا ظ    األ   ات   ع ا أجل  امل د     األيض ءف ا   يأي   افت   ع لة   ا ع دي ف
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دااا   ظااا ظ   138/5)املااا     (  ظدااا   15  )ك ااا  يأي ااا  فم  ل اااو ميص  ااا هت  ي فتااال ف نيااا ع مخدااا  ي ااا  ااا   خ  أأياااك ا سأااااف  
 .( فيض ء10ا عأ  فم يل  ثلأو كل ن ن  ي ا أجل   ظ ) ف دطاملعل   امل   ( 1996

دا  ي دصا  ا أا  ا  اع  ا اظرين  إدا  ي دصا  جمأا  إجت  ط ا أج م امل د     األيض ء يأظ كل مي    ميظ  ل   ل   ف 
اي   ف ض  ل خاا د  أا   يظ  د  فكرب فيض ً   ظل   األد ف   عصل افت   ع األ    أجل  لل هلا  دا  لات فيضا ً  ف    اظم دا  ً 

ااي   دصاا     ا لاات ) (ف    ااظم ا ااً ي  داا  ضاا   فيضاا ء ا غ ناا  ا اا  جت  ااط ا أجلاا  ي دص  اا ف فداا  مي ًااا ا ااً ي  02 مي ًااا ً 
د  ا صا ميظم ا عضاظىت   ا   90 ال امل    ف   اا رأص   ألك د  ض   فيض ء ا غ ن  األل لف   ل خا دص     ل ن ن  يل خان

99-02. 
ف  ا ا  أليضا ء اي ظدا  كضاظ  ف اغ هل ف   ا ال حمال اخلاةد ا ا  فكيأاك يأي ا  ل س ا أجل  امل د     األيضا ء األك

ك اا  ا ل اا  فم  داا  ط   اال يضاااظ ي ا ربملاا م ف  فىت  ااخ   اا ل فم افظاا   ع إ يااا  دبياال أل ااغ هل ف ض  صاا   ا أجلاا  مينيااا  
اااي  ا غ نااا  ا ااا  يصااالس ا أجلااا  كاااظ  اي  ااا  ف  األك ااا ال دظضاااظع اخلاااةدف   أأاااك  ص  ااا  ا أجلااا  إىل ا اااظ    األ   دااا   أااال ً 

أ  افت   ياا س ي دص  اا ف ض  عاا ض اي ظداا  ا اال  ا اااىت فيل اا  ا أجلاا  امل داا     األيضاا ء يأااظ ناا ن  ا ربملاا م لاالءا لاا  
 ف ي ا  عااال ةس املص كااا   أااال املنيااا     يأاااظ ا ااال  ل  دأااا ف  ف ا ااا  إذ  أااا  كااال ن نااا  ف ا  اااع  ا اااظرين ض جمأااا  األدااا ف

 ي ك  ا  اظا   ا  اخلاةد لات ا غا ن ت ا ا   أح ظدا  فم  سأاا  إ ل   فىت  عل ل يأظ ا ال  املصا   إف وظانصا  اي ظدا ف
لاا  ل  ا اااىت فيل اا  ا أجلاا  امل داا     داا  ا أاا  ا  ااع  ا ااظرين ا بنياال   ًياا  ف  ي  اااع اي  اا    لااا ا أاا  ا  ااع  ا ااظرين 

األيضااا ءف ف  إذا  عاااا  ذ اااعف لااا  ل  األلااا  ا ااااىت  اااظس يأيااا . فدااا  إذا ه صسااا  اي ظدااا  ا أااا  ا  اااع  ا اااظرين لاااا ع 
 .(41) دحا ا ل 
( دااا  45(  ا لظااا ظ  ا ب ميدااو )املااا    120)املااا     2016 أااال  عاال ل   لااا   الاا ةد لااات ا لظااا ظ  ادءاًاا ىتكاا م 

ا ب ميدااو ي  اااا اخلنيااظوف ني لااا  اااا األلاا  للناا ال ا ااا     ا  اا   لاات ا غاا ن تف كياا  ي ك  اا  ياالال اف باا ك  ا لظاا ظ 
داا  فيضاا ء كاال دااا   د داا    يأااظ د اا  ع ف  ا اا ا   اا ميظم لعاال  ة  ااتف  صااظال ا ااظ    األ   لعصاال ات  اا ع د اا    دااط ياال  

ا باا ك ي املظضااظعف  ي ك  اا  اظاا   ا  ياالال ا ظ ااظ  إىل ا باا ك لاات  ا أداات )اد عياا  ا ظرلياا   جمأاا  ا  اايظ  (  أظ ااظ  إىل
ف فد  ي ادءاً   أل ا  عل ل األلا  نباو ك  ا  (42)ا أدتف   ظم  أظ    األ   فم  سأا د  اد عي  ا ظرلي  كد  املظضظع 

 .ن ن  ا ربمل م  دحا ا ل  اظ   ا  اخلةد لت
مت األلاا لا  ت اءاس املع اظ  تا  ي ن ميدا ف إذ ي ك  ا   نصال( 138)املا     2016فد  لعل ا  عل ل ا لظا ظ ىت  دال  

 .ا ظرين ا بنيل ا ل  ًو ي املظضظعاظ   ا  اخلةد ا    أح ظد  فم  سأا د  ا أ  ا  ع  
 :  ي ا لص   ا    ي  ي كل اخلةد لت ن ن  ا ربمل م  ن   ا  ح   اي ظدو تأي   

 .ات   ع ا أجل  امل د     األيض ء  األ    و د  هل  كو رأا اي ظد  ثلأ  ي ا ظ   -
 .ف غ   ا أجل  امل د     األيض ء إد  ميي  فيض ء اي ظد  كضظ  -
 .األيض ء إف وظانص  اي ظد  ف ا    غ ن  ا ربمل م  عل ل ا ل  املص   د  ر د ا أجل  امل د     -
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لاا ملعال ايصيصااو  أ أ اا ف لاال  ااةكي  لياال   ا  ءاداا    األيضاا ء  ااي  ك اابك ا  ج لاا  ا ع أياا  فم ا أجااظء  أجلاا  امل داا 
ا ااظ    األ  ف  اا  ك  اا   صاال   ا أجااظء إ ي اا  داا  يلداا ف   واا  داا  كاال  ل  لدااأ   أصاا ميظم ا عضااظىت امل ضاا   ا صاا ميظم األظ ظااو 

 ااا فلال دا   ل ال فتال دعات  ف(43) أصض ء ل    يل يأظ     ا ظ    األ   ي    ع آ ي  نع اخلاةد لات نا ن  ا ربملا م
دااا  مت األلاااا لااا  ي ا  عااال ل  ف   ااااا أاااظ    األ   فظااا لي ء ا أجلااا  امل دااا     األيضااا ءف نظا ااا   ااامت ىت فميعص   ااا  لصاااظ  ا صااا ميظم

( 15ف إذ مت إ اااءاال ا اااظ    األ   لسأاااا ات  ااا ع ا أجلااا  امل دااا     األيضااا ء ي فتااال مخدااا  ي ااا  )2016ا لظااا ظ ىت األلااا  
 .(  ظد   15 فتل ف ني ع مخد  ي   )   يأي   فم  ل و ميص   هت  ي ظد  ف  ا

 كلخ امة: 
 إم   اظ  دظضظع ا  بظك اي ظدو ي ا ت اءاس ا     عي  ل دءاً  مسح ل خل  ج ل  ل  ًض ا    ي : 

 . ميتميت  نيل  لل ء يأظ د    ط  ظاي ادءاً ف ذ ع فم تل ا صظا  ا     عي أ     ديس  اي ظد  يأظ امل -
 ف  األظأ   د لظي ف دل   دظء ً ي  اد  ظ     أ    ط املظا ىت امل  لل فظ ظ     ل ا  اك س ا لظا  ضعب  كأ ا   -

 بليااا ف  ال عااا     يااا  ا ص يااال  اف  ضاااعف   اااظ   ا لاااظا ف  يااالال     ااا  ي املدااا ًل ا  صليااا     ا  لني يااا   األ ادااا ا داااأس ي 
 ص ميظميياا  املظضااظيي  املصياال  يااو ا ل ًااا ي ا اا ا   ااظاميتف كعاالال  أااظ  فىت ا  اكاا س هلاا  ف اا  افمي خ لياا ف ل  ضاا ن  إىل ا  اا    ا

د اف  ض     دظانص  د  ا ا أ  ا  ع  ا ظرين يأظ  اع اف  اك سف   تظ   أأيغ    أح ظد   لالاء  ف  ا  ني ا  لاة  
 دل       .
  لة     يا األ  ظ   ا اىت    لع اي ظد ف  إد  ميي   ن    بظك اي ظد  ي  ل ل تل   في    ا ربمل م د -

إ  اج د   ع   ميظم ي تل   في    ا ل    اد    ف مل   صظال اي ظد  لل لاع  اا امل   ع ف ل ء ا ل    دط ا ي   
 ل ظ عج  ي  ف ك   ف ا   أل   ن ن  فم  ضأ  تل   في    تأد هت  إف ل ظ      اي ظد . 

 ظدي  ي   اظ  د    ط  ا  اك س ا صظاميت ي ا أج م ا لاً  ف د  لة  كو  اع األل   ي املد    اي -
افظ   ع إىل ثلل اي ظد ف   أظ  اءف كأ    يك ا ض    ف ك   ا   أليض ء اي ظد  كضظ  ف غ   ا أج م 

 ا لاً    افظ   ع إ ي  ف لل ء يأظ رأا اي ظد .
 ا  نيظ ك يأظ د    ط  ا  اك س ا صظاميتف د  لة   صييل كو ا لظا  ي إ ل    دد    اي ظد  ي املل     -

د  ميي     صلمي  عل ةس  بظ   لة  املل     د    د   ف إ عل ةسف  افد ي   املعسظ   عل ةس اي ظد ف   
  إىل رأا اي ظد  ا  عل ل ا  بظىت يأظ نحظل ا ل ف ل  ض ن     ي ك      إد  ميي     ظ يف ادأد   تظل   
 ا  نيظ ك دط املل     اؤل   .

    اي ظد  ي كل اخلةد لت ن ن  ا ربمل مف إذ فم كو رأا ات   ع ا أجل  امل د     األيض ء دعسظ  -
 أح ظد  ثلأ  ي ا ظ    األ  ف  إد  ميي  فيض ء اي ظد  كضظ  ف غ   ا أجل ف  يلال إد  ميي  ن ن  ا ربمل م إ ل   

 س يأظ ا ل  إف وظانص  اي ظد .  عل ة
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 ش:ىىىىىىىىىىىىىىىىىكلتهمىىي
                                                 

 . 216ف 215ف و 2010  1د كء   اظ س ا ظكل  ا ع لي ف   ل  س:ا دأس  ا  لبيا   ي لألام املغ   ا ع ي:   اظ    ميظميي  دص  مي ف  نل ل د ال ف (1)
-2002   ل ل رأيع  ا لن ال ا دي ظو ادءاً ىت"ف )داك   د تد  فكأي  ايصظكفت دع  ادءاً ف 1996ا دأس  ا  لبيا   ي  ظ ظ   ل   بو يأوف " لني (2)

 .125(ف و 2003
 .  434ف و 1993ف ا ص      ا  ا ل ض  ا ع لي ف ال ني   س ا دأس  ا  لبيا   ي ا ل    ا ظةدي   ا لن  ا لظ ظ    املع    ف إمس ييل ا أل ىت (3)
 .125ف و 1993ف 3:  ا  اهلللف  ف يت دأيأ ا دي ظو ادءاً ىت ا لن اللظا  ع ف ظعيل  (4)
) داك   د تد  ف كأي  "ف2004إىل  1999   املدمت  ي  د  ف "  ًي  ا دأس  ا  لبيا   ي ا لن ال ا دي ظو ادءاً ىت: إ    ي  ا  ظا م لت ا دأسر     ظايت (5)

 . 75(ف و 2006/2007دءاً ف ت دع  اايصظكف 
- 1995دءاً ف ف ت دع  ا)داك   د تد  ف دع ل ايصظك "ف1989نربا    23ي ظد  ي  ظ ظ  "ا ظضط ا ص ميظ   ً ي  ا ي   نيا ي    يأل ا عء ءف (6)

 .107(ف و  1996
"ف ني   س جمأ  ا ل      لني    ي أ ف امل عأو ل ل 1998ف س ظل   29دمت   ي  01-98ف "  ميظم يضظىت       ادءاً    ا لاص اري  ا  عأي اد  ظ   (7)

 .1998ف س ظل   30ا ني     ل    خ  ف64ف ا عل  اد  ل  ا  مسي 
ظ    ىت    افف  ل  ف     ا ت اءاس  كيبي هت  ي ا 1998ف س ظل   29دمت   ي  261-98 د ظظال  لبياىت      ادءاً    ا لاص اري  ا  عأي ف اد  ظ   (8)

  .1998ف س ظل   30ا ني     ل    خ  64ف ا عل   ف اد  ل  ا  مسي ف فد ال جمأ  ا ل    "
 .128 ف ويأو ل   بوف د تط ظ لو (9)
 . 33فو (2006ف 2005  ف ت دع  ادءاً ف ف )داك   د تد  ف كأي  ايصظك  ا عأظال ا  ا   ط ي ا لن ال ا دي ظو ادءاً ىت"ي     د ىتف"ظأس  املأ     ل       (10)
 "ف )داك   د تد  ف كأي  ايصظك  ا عأظال ا دي ظي ف ت دع  ل  ل ف1996 ً ي  اي ظد  ي لل  ظ ظ    ظ  ط ا دأس  لت ً ي  اد  ظ     لا يأل ا ة ىتف " (11)

 .59(ف و  2004 – 2003
 .33ي     د ىتف د تط ظ لوف و  (12)
 .60ف 59  لا يأل ا ة ىتف د تط ظ لوف و  (13)
 .60و ف  لا يأل ا ة ىتف د تط ظ لو (14)
 .86ف و 2010للف ف   ا  اهلف يت دأيأ     ع  ( –نص   –ا لظ ظ  ادءاً ىت )مي    ف يأل اهلل لظ ب   (15)
 .75فو 2002ادءاً ف  ا   ظد ف  ففظ  يا ث  ظ  ا دأس  ي ا لن ال ا دي ظو ادءاً ىت )  اظ  دص  مي  (ف يأل اهلل لظ ب   (16)
 . 34ي     د ىتف د تط ظ لوف و    (17)

(18)
  BERNARD Chant Ebout, droit constitutionnel et science politique , Paris:  Armond Colin ,16 édition,1999, p577. 

ف ت دع  ف )كأي  ايصظك  س امل حل  األد   ي " ال ا ظف:   اظ  دص  مي  لت ا لن ال ادءاً ىت  ا لنلت ا ربمل م  ا دأس  ا  لبيا   ف "ا عة   ا ص ً   يأي   أظ - (19)
 .61(ف و  2010ا أأيل ف ظأ  رب

 .14ف د تط ظ لوف و 02-99ظىت     د  ا ص ميظم ا عض 25امل      (20)
  ض   ا  عل ل ف 2016د  س ظل   06املظانو  1437ل  ل األ ىل ي ال  26دمت   ي  01-16اد  ظ    ادءاً    ا لاص اري  ا  عأي ف "  ميظم      (21)

 .25ف و 2016د  س ظل   07ف ا ني     ل    خ 14 ا عل      اد  ل  ا  مسي فا لظ ظ ىت"ف 
 .62يأي   أظف د تط ظ لوف و    (22)
 .29ف و 2007ف ادءاً :  ا  اخلأل ميي ف ا عة   ا ظليبي  لت اي ظد   ا ربمل مف يصيأ  ل ل  و  (23)
 .30و  فميب  امل تط  (24)
 .14-13ف د تط ظ لوف و 02-99د  ا ص ميظم ا عضظىت      26إىل  16 د   ظاامل فمين :  (25)
 . 40ف 39ظ لوفو ف د تط يصيأ  ل ل  و  (26)
 . 41يصيأ  ل ل  وف د تط ظ لوف و   (27)
 .69   أظف د تط ظ لوف ي يأ  (28)
 .43يصيأ  ل ل  وف د تط ظ لوف و   (29)
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 .د  ا لن ال ا لالأو  أ  األد  38ف  امل     ع  ا ظرين ال ا لالأو  أ جأ  ا د  ا لن 43امل      (30)
 . 16و  ف(2006ف 2005"ف )داك   د تد  ف كأي  ايصظكف ت دع  ادءاً ف  1997لظلع   ظميي ف "ا مي  ج ا     عو  أربمل م ادءاً ىت دلا   (31)
 .15ف 14ف و لوف د تط ظ 02-99د  ا ص ميظم ا عضظىت      33ف  32ف 31ف 29فمين  املظا  :  (32)
 .15ف د تط ظ لوف و 02-99د  ا ص ميظم ا عضظىت      36ف  35ف 34فمين  املظا    (33)
 . 47يصيأ  ل ل  وف د تط ظ لوف و   (34)
 .16ف د تط ظ لوف و 02-99ضظىت     د  ا ص ميظم ا ع 41   39امل   ت   (35)
 . 26ف و ف د تط ظ لو املعل   امل    1996د  ا لظ ظ  ادءاً ىت  دل   138/4امل      (36)
 . 70 يأ   أظف د تط ظ لوف و   (37)
 .27ف و 2004ف 04ف ا عل  )ادءاً  جمأ  ا ل ًاف " ا     ط ي  ر  و املأ     "ف ميني  ا ل   دع  ىت  (38)
 .72و  د تط ظ لوف ف يأي   أظ  (39)
 .49-48ف و يصيأ  ل ل  وف د تط ظ لو (40)
 .26املعل   امل   ف و  1996 ظ ظ  د    8ىل إ 5ا بص اس د   138امين  امل      (41)
 .65ف 64ف و   لا يأل ا ة ىتف د تط ظ لو  (42)
ف ض ل  أ  ا  ع  ا ظرين 1997د رب    17ف  ع د   ع ا ص ميظم ا عضظىت امل ض   ا ص ميظم األظ ظو  أصض ء د  ر د اي ظد  ا ديل ف ل ف  كحو ي  (43)

يأظ جمأ  األد  ا اىت    ك  فكيلف ض 1999ت ميبو  12ا غ ن  األ ىل ي  ف كي  مت ا  نيظ ك يأي  د  ر د1998يط أ  ي تل   في          لفييل  دجي
ي  ا 2002ظأ  رب  03( دظا ف  يأصظ ا ص ميظم األظ ظو  أصض ء دعأص  كس 05  بظ يأظ مخ  ) 1999د  س  16يأي  ل    خ  ي ظد  ي  ف ف   في   ً 

 . ل اظ  املظا  حمل اخلةد 2002 ظأ  رب 11  ال ل ظ لي ء ا أجل  امل د     األيض ء ا   ات  عك وص  جمأ  األد   ظال األ لع ء ف   ميي   ي كل  اا اخلةد
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 تصالواإلوسائل اإلعالم رهانات اهلوية الثقافية اجلزائرية يف ظل عوملة 
  -دراسة استقصائية حتليلية -

 03

 03 

                                ******* 

 :ملخص
تسعى هذه الدراسة إىل رصد التحديات والرهانات املؤثرة على حاضر ومستقبل اهلوية الثقافية اجلزائرية يف ظل 

االتصال وسرعتها وذكائها، ومع التوجه العاملي حنو التحرر ة خاصة مع تطور تقنيات اإلعالم و اعد وتفاقم موجات العوملتص
واإلعتاق من النظم والقوالب العتيقة باسم العوملة وتأسيس اجملتمع العاملي، يصبح موضوع اهلوية الوطنية واألصالة اجملتمعية 

 با على أمن اجملتمع ووحدته من الناحية الفكرية والعقائدية والثقافية.مهددا بالثلب، وهذا ما ينعكس سل
Abstract:  
This study aims to observe the challenges affecting the present and the 

future of the Algerian cultural identity in light of aggravation of waves of 
globalizations, especially with the development, the speed and the intelligence 
of media and information technologies. In accordance with the global trend 
towards liberation and emancipation of the old systems in the name of 
globalization and the establishment of the global community, the national 
identity and community originality become threatened with infiltration which 
will reflect negatively on the security of society and the unity of the 
intellectual, ideological and cultural sectors. 

 مقدمة
فهذا املصطلح رغم  ،من أكثر املواضيع تداوال ودراسة بني علماء االجتماع واالنثروبولوجيا واحدة لطاملا شكلت اهلوية

وذلك بفعل  حول موضوعه ومكوناته وحدوده وثوابته ومتغرياته، شيوع تداوله إاّل أنه ال يزال حيمل يف مضامينه جدال واسعا
من أهم  أصبح حىت فتئ ماالذي و املصطلح  هلذا تفصيل   منمنرب علمي أكادميي   لخل  مل اليتآثار العوملة وخملفاهتا 
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كل املصطلحات وأكثرها شيوعا وأعمقها تأثريا على خمتلف األصعدة االجتماعية منذ ظهوره وهو ما جعله ي  ل   ون  ويصبغ  
حد إىل ، وانتشر هذا التأثري السابقة اتفظهرت بفعل العوملة طباع جديدة مل يكن يعرفها جمتمع من اجملتمع ،السلوكيات

ثوابت الضرورة إحاطة هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل قبل أن تأيت على لجرس اخلطر يدقون بعض علماء االجتماع  جعل
ر اهلويات احمللية وتعصف بركائز االنتماءات واملوروث الثقايف احمللي على حساب رياح العوملة اليت عّمق تأثريها االنتشاو 

اليت غزت كل البيوت فتهاوت أمامها  األخرية هذه ،سبوق ملتتلف تكنولوجيات اإلعالم واالتصالاملالواسع واالنفتاح غري 
سلوك األفراد واجلماعات من خالل لغة التواصل وأسلوب احلياة  فأصبحنا نالحظ تغريا يفحواجز التقليد والعرف والعادات 

 هتمامات حنو جماالت معينة دون غريها.ومنط الغذاء واللباس وحىت توجيه اال
 ،بل جرى عليها ما جرى على غريها من الدول اليت أصابتها أمواج العوملة ،القاعدة عنمل تكن اجلزائر استثناء و 

فت عادات وتقاليد  تخاوأدخلت سلوكيات جديدة مل توجد من قبل و  ،فظهرت مالحمها على كل اجملاالت احلياتية للجزائري
رصد أهم رهانات اهلوية الثقافية اجلزائرية  سنحاول يف هذه املقالة وبناء عليهمقدسات هلذا اجملتمع، عبارة عن  كانت لسنوات

وما هي إسرتاتيجية حتقيق األمن اإلعالمي   متغرياهتاثوابت هذه اهلوية و  االتصال مركزين علىعوملة وسائل اإلعالم و يف ظل 
ية الثقافية مع االستفادة يف اآلن نفسه من نتائج العوملة وتداعياهتا، وهو ما يدفعنا كمقاربة وقائية للمحافظة على عناصر اهلو 

 :لطرح التساؤل التايل
وما هي إستراتيجية تعزيزها  ؟واالتصال وسائل اإلعالم هي رهانات الهوية الثقافية الجزائرية في ظل عولمة ما

 وتحصينها؟
 أوال- الهوية الثقافية: مدخل مفاهيمي

لرسم  ا وذلكومقوماهت ها، ووظائفمضامينها نتطرق إىلإىل معىن اهلوية مث اإلشارة  من خالل هذا املدخلسنحاول 
  تها وقيمتها احلضارية.اهلوية وأمهيمفهوم صورة واضحة عن 

 الهوية قراءة في المفهوم: -1
 لمات األكثر شفافية فهي يف"أن الكتابة علمته احلذر من الك األستاذ "أمني معلوف" يف كتابه اهلويات القاتلة: ذكر

 "اعرف نفسك :مسألة فلسفية منذ قال سقراط فاهلوية أساسا هي ....أغلب األحيان أكثرها خيانة على حد وصفه
 .(1)خرين"وصوال إىل فرويد ومرورا بالعديد من املعلمني اآل بنفسك"

كل مرة تنتصر متغريات بعينها في  ة فأنّه ال يوجد تعريف جامع ملصطلح اهلوي وانطالقا مما سبق نود اإلشارة إىل
اة"، وقيل: هي تصغري كلمة و  ه  مبعىن "بئر بعيدة املم وردت اهلوية يف معاجم اللغة و ذا املصطلح، هل مالمح جديدةلتشكل 

 حقيقة الشيء من حيث متيزه عن غريه، وت سّمى أيضا :تعينفاهلوية باملعىن الفلسفي أما عميقة".  ة  د  ه  "هوة"، وهي "كل و  
وهي هبذا املعىن تتساوى مع مصطلح "هو هو" الفلسفي، والذي يشري إىل ثبات الشيء بالرغم مما يطرأ عليه  ،وحدة الذات

  .(2)من تغريات، فاجلوهر "هو هو" وإن تغريت أعراضه
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اختالف جوانب التحليل بسبب  ما اصطالحا فالباحث يف موضوع اهلوية جيد نفسه يف متاهة املداخل النظريةأ
لتفسري، واملقومات واخلصائص وخمتلف العوامل املسامهة من قريب أو من بعيد يف تشكيلها، إىل جانب كيفية احلفاظ على وا

   .(3)ثوابتها والعمل على تغذيتها وإخصاهبا مبا يضمن هلا النمو واالستمرار والتجدد
مع  ،ليهاع فها من باب خلفياته اليت يستنديعر  فكل   ،هذا ما يربر كثرة التعريفات املقدمة لإلحاطة مبصطلح اهلويةو 

تتصاعد من األسرة إىل اإلنسانية،  ة، وهي إحساس بكيانات ذاتيهومقومات هذلك تعترب اهلوية معطى موضوعي له عناصر 
هويات"عديدة هي مكونات -وبالعكس يف أحوال معينة، فاإلنسان ينتمي حبكم كونه عضوا يف جمتمع إىل أشياء "تكوينات

 . (4)شياء كثريةأعالقات اليت يدخل فيها بشكل مباشر أو غري مباشر، فهو ينتمي إىل أسرة معينة وإىل شبكة ال
 شتصيتها عن لتعرب األمم باقي من متيزها اليت صفاهتا هي أمة أية هوية إنوقد عرف بعضهم اهلوية قائال: "

 .(5)"احلضارية
فهوم اهلوية رغم متاهي هذا املصطلح يف بوتقة من املتغريات وانطالقا مما سبق بيانه سنحاول تقدمي تعريف إجرائي مل

هي اخلصوصيات الثقافية والدينية والعرفية " :ي الدقيق ملفهوم اهلوية، فاهلويةاملتداخل اليت تتحكم يف التحديد اإلصالح
تميز اهلوية بالثبات واملرونة النسبية واللغوية واالجتماعية اليت تشكل ماهية أمة من األمم وذاهتا املستقلة واملغايرة لغريها"، وت

أي أهنا حتافظ على األصيل مع التفاعل اإلجيايب مع روح العصر ومقتضياته مبا ال جيعلها تضمحل يف قوالب اآلخرين فهي 
 ثابتة يف البناء واألصول متغرية يف الوظائف والفروع.  

 :تويات الهويةسخصائص وم -2
حدد من خالله شتوص ومعامل األفراد واجملتمعات والدول واحلضارات السابقة إن اهلوية باعتبارها جوهرا ذاتيا تت

 فيما يلي: والراهنة، فهي تتميز حبكم طبيعتها جبملة من اخلصائص اليت ميكن إجيازها
 صنعها تاريخ األمة وثقافتها وما متر به من جتارب وخربات تعرب عن ذاهتا اجلماعية.يموروثة و وية مكتسبة اهل -
 غري أهنا قابلة للتطور والتفاعل مع اهلويات األخرى. ، الضمري اجلمعي لمأمة، وملك هلاوجودة يفاهلوية م -
 ست قانونا.ياهلوية عملية اعتقاد وإرادة وليست التزاما فاهلوية ل -
من قبل خنبة سياسية معينة، وذلك بانتقاء عناصر معينة لتثبيتها  وتؤدجلصطفى اهلوية عملية إيديولوجية، حيث ت   -

  حتدد اهلوية األصلية من خالهلا وتضفي عليها هالة من القداسة والسمو.مث
 وإخصاهبا. هائإثرايف  اهام اهلوية تقوم على مبدأ الوحدة والتنوع الذي يشكل عامال -
اهلوية عملية تفاعل وتكامل، حيث أهنا تتشكل عرب تفاعل وتكامل متغريات ترتاكم عرب الزمن وهو ما من شأنه  -

 داخل اهلوية. خلق التوازن
الوقت الذي تتميز  اتيف ذ هي بالضرورة متغريةاليت اهلوية عملية ديناميكية فهي تتكون من جمموعة من العناصر  -

  .(6)فيه بالثبات
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لهوية ليرى األستاذ حممد عابد اجلابري أن حيث  ،لتعرض إىل مستوياهتال اهلوية صيقودنا احلديث عن خصائكما 
، وليس "املستوى الوطين"، وأخرى على "هوية على مستوى اجلماعة"، "هوية على مستوى الفرد"الوطنية ثالثة مستويات: 

تربز أمهية وهنا بالضرورة أن تتميز هذه املستويات حبالة من الثبات، بل هي متغرية، متأثرة بالظروف والصراعات واملصاحل. 
و ممتلئة قادرة على نشدان د تربز خصوصيتها احلضارية، وال تغاهلوية الثقافية، اليت يؤكد األستاذ اجلابري أهنا ال تكتمل وال

 العاملية، إال إذا جتسدت مرجعيتها يف كيان مشتص تتطابق فيه ثالثة عناصر: 
األمة بوصفها النسب  الوطن بوصفه األرض أو اجلغرافيا والتاريخ وقد أصبحا كيانا موحدا يعمر قلب كل مواطن. -

ملشرتكة وقوامها ذاكرة تارلخية وطموحات تعرب عنها اإلرادة اجلماعية اليت يصنعها الروحي الذي تنسجه الثقافة ا
 حب الوطن.

الدولة بوصفها التجسيد القانوين لوحدة الوطن واألمة، واجلهاز الساهر على سالمتهما ووحدهتما ومحاية  -
  .(7)مصاحلهما، ومتثيلهما أمام الدول األخرى

د على ثالث ركائز أساسية متثل الثوابت العصماء لدى كل أمة عريقة، وهي: األرض إذن ميكننا القول أن اهلوية تستن
والرصيد الثقايف املرتاكم عرب الزمن )الرتاث( واإلطار القانوين الذي حيمي اهلوية وجيسدها يف الواقع)الدولة(، وهذه الركائز متثل 

هبة االستعداد للتضحية عليه وبذل املهج يف سبيل احلفاظ معىن " املقدس" يف الضمري اجلماعي لمأفراد الذين يكونون على أ
 على هويتهم، فقداسة اهلوية قد تسمو على قداسة الروح ألن الفرد ميوت دفاعا على وطنه ودينه ومكتسباته احلضارية.

  :مقومات وأبعاد الهوية -3
الستقرار االجتماعي واألمن أمهية اهلوية وضرورة احلفاظ على مقوماهتا وتغذيتها لضمان امما سبق تضح جليا ي
األمن اجملتمعي  يهددوهذا ما  ،هويتها الثقافية والعكساعتداء على الوطن أو األمة أو الدولة هو  اعتداء علىكل ، فالداخلي

ن لية مآفاهلوية تضمن احلد األدىن من التماثل السلوكي بني أفراد اجملتمع وهي  للدولة وينذر بقرب تفتت البناء االجتماعي...
للفرد واجملتمع  واالنتماء واملالذ واإلشباع الروحي والفكري واحلضاري ليات التماسك االجتماعي باعتبارها تشكل اجلنسيةآ

 مأمة.لوهو ما يضمن االستمرارية 
ها وقد سبق وأن ذكرنا يف خصائص اهلوية تغيامن الفراغ بل تتالحم مجلة من املقومات لصال تأيت هوية أي جمتمع  إن

 يف حال جتذرها مؤهلة لضمان استقرار اجملتمعو غري متميزة بالثبات بل هي قابلة للتغيري مرشحة لالتساع أو الضيق أهنا 
أو العناصر األساسية اليت  قوماتيلي أهم امل يف مانجمل يف حال تأزمها واحنسارها، وس ووأد أمنه هبدوئهأو العصف ومشوهلا 

 :حتدد معامل اهلوية وتركيبتها
  المادية والفيزيائية:العناصر  .أ 

الفيزيائية والسمات  االنتماءاتتشتمل على احليازات والقدرات "االقتصادية والعقلية"، "التنظيمات املادية"، "
 املورفولوجية".
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 :العناصر التاريخية .ب 
 ثار التارلخية.وتتضمن األصول التارلخية، األحداث التارلخية املهمة،اآل 

  :العناصر الثقافية والنفسية .ج 
ونظام القيم الثقافية، وأشكال التعبري  ولوجيايوااليدوتتضمن النظام الثقايف، مثل العقائد واألديان والرموز الثقافية 

 األديب والفين، مث العناصر العقلية والنظام املعريف ويتضمن السمات النفسية اخلاصة، واجتاهات نظام القيم.
لسن واجلنس واملهنة والسلطة والدور االجتماعي واألنشطة واالنتماءات "مثل االسم وا :العناصر النفسية واالجتماعية

 اإلسرتاتيجية والتكيف ومنط السلوك".و مث القدرات اخلاصة باملستقبل، مثل القدرة واإلمكانيات واإلثارة 
 :أدى إىل تعدد أبعادها، وأمههاتعدد وتنوع العناصر املشكلة ملقومات اهلوية إن 
  الدين: -

اهليئة اليت  ى طرح القيم اليت تعمل على حتديد تشكيل مفاهيم اهلوية وقيمها الفكرية، كما يعمل علللدين أثر يف
 شعائر إلشاعة املفاهيم األخالقية.و تشكل هبا احلركة االجتماعية يف احلياة، وتعمل هذه القيم من خالل ضتها يف طقوس 

 :اللغة -
يف تشكيل اهلوية يف اجملتمع احمللي فهي تعترب املتزون احلضاري  تعترب من أهم العناصر الثقافية اليت هلا أثر بالغ

تقيس على أساسه اهلوية قدرهتا على الثبات والتحول  ذيوالفكري لمأمة ملا تعرب عنه من تراكم معريف لمأجيال، وهي امليزان ال
املستجد من األوضاع مع تأقلم ومن خالل هذا األخري نستنبط أن اللغات غري القادرة على ال ،أمام املستجدات والتطور

 يف إظهار التعصب داخل البناء اهلويايت للمجتمع. ايبسل اتلعب دور 
 األصل اإلثني: -

حتتل اإلثنية مكانة مركزية يف تكوين اهلويات الفردية واجلماعية، ألهنا متثل عنصر االستمرارية مع املاضي، ويتعزز ذلك 
 تمع.من خالل ممارسة التقاليد الثقافية يف اجمل

وهناك أبعاد أخرى مشكلة للهوية كاجملال اجلغرايف والعلم والنشيد الوطنيني والتاريخ املشرتك، فاحلديث عن البعد 
 .(8)اخلالثقايف للهوية ينسحب حتما للحديث عن اللغة والفلكلور والعادات والتقاليد....

ومثارا للنزاع اهلويايت لدى أفراد الوطن الواحد أو لطاملا شكل التعدد اإلثين أو األلسين أو العرقي أو النَّحلي جدال 
األمة الواحدة، وهذا ما جيعل الدولة أمام حتدٍّ بالغ اخلطورة إلجياد أوفق السبل والصيغ الندماج كافة الفعاليات واألطياف 

لشحناء أو سببا داخل نسيج وطين موحد، وكيف حتول ذلك االختالف إىل مصدر للثراء والغناء بدل أن يكون م ن  ز ًعا ل
شعوبا ن علة خلق الناس ذكرانا وإناثا و إلثارة النعرات القبلية واإلصطفافات العصبية، ويف القرآن الكرمي ذكر اهلل سبحانه أ

وقبائل خمتلفة العرق واللغة والعرف هو التعارف ال التنافر واالستفادة اإلجيابية مما لدى اآلخر من حماسن وفضائل، فقد قال 
ن اك م   إمنَّا النَّاس   أ ي ُّه ا ي ا ﴿ تعاىل: ل ق  ر م ك م   إمنَّ  لمت  ع ار ف وا و ق  ب ائمل   ش ع وبًا و ج ع ل ن اك م   و أ ن  ث ى   ذ ك ر   ممن   خ   اللَّه   إمنَّ  أ ت  ق اك م   اللَّهم  عمن د   أ ك 
 (.13سورة الحجرات اآلية )﴾  خ بمري   ع لميم  
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 :أطروحة التمييع وواقع االستالبالعولمة والهوية الثقافية بين  -ثانيا
  اليت األخرية ما طرأ على اهلوية الثقافية من تغريات يف ظل العوملة، هذه  نستكشفحناول من خالل هذا العنصر أن 

تعرب عن نظام عاملي جديد يقوم على اإلبداع العلمي والتطور التقين والتكنولوجي وثورة االتصاالت حبيث تزول احلدود بني "
 . (9)"لعامل ويصبح العامل قرية كونية صغريةشعوب ا

 اجملتمعات بني املتبادل االرتباط درجة زيادة: "بأهنا العوملة تعريف على الغربية األدبيات يف العرف جرىكما 
 .(10)واملعلومات واألشتاص اإلنتاج وتقنيات األموال، ورؤوس السلع، انتقال عمليات خالل من اإلنسانية،

"جمموعة الظواهر واملتغريات والتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية واإلعالمية بأهنا  كما تعرف العوملة
أشكال متعددة دول العامل حيث ال توجد دولة يف العامل تكنولوجية اليت متتد تفاعالهتا وأبعادها لتشمل بدرجات متفاوتة و الو 

 .(11)تيارات العوملة"يات و ستطيع أن تعزل نفسها عن جمر يف الوقت الراهن ت
ختتلف تعاريف العوملة بني املفكرين إذ يركز فريق من الكتاب على اجلانب االقتصادي وينبه على خطورهتا من هذا 

أو اجيابيتها من انفتاح األسواق وزوال  ،اجلانب بزيادة الفقر وتكدس األموال وخدمة الشركات الكبرية واضمحالل الصغرى
بينما يركز قسم  ،حنو العاملية والتقدم الدول املغلقة وانطالقل االعاملة، ومنهم من يبشر هبا باعتبارها حترر احلواجز عن األيدي 

 خر على اجلانب الثقايف وأضراره، يف حني يأخذها آخرون مبفهومها الشامل.آ
 :أمهها ظواهر عدة تأخذ أهنا إال العوملة تعريفات اختالف ومع
 .الفضائية والقنوات اإلنرتنت ظهور سيما ال تصال،اال وسائل يف اهلائل التقدم -
 وثقافية واقتصادية عسكرية أبعاداً  اهليمنة هذه وتأخذ الشرقي، املعسكر وسقوط أمريكا سيما ال الغرب هيمنة -

 .وسياسية
 .اجلنسيات متعددة والشركات الدولية املؤسساتو  املؤمترات بروز -

 بثوب االستعمار هي وملةعال": يقول البازعي سعد. د أن جند حيث رهتا،وخطو  قبوهلا درجة يف تتباين التعريفات وهذه
 سياسية هيمنة بال االستعمار إهنا وترستها، املصاحل تلك انتشار تدعم قيماً  وحيمل االقتصادية املصاحل تشكله ثوب جديد،
 .(12)"واضحة عسكرية خمالب أو مباشرة

 ن ارتدادات العوملة وأبرزها:كما يشري بعض املفكرين إىل احملاذير املتوجسة م
 .العمومية وشيوع اخلصوصية انعدام حماذير (1
 .الذات عن واالغرتاب" التغريب" حماذير (2
 .الداخل من واالستالب الوعي، غياب حماذير (3
 .والتحجر واجلمود والنُّكوص، واالرتداد الرتاجع حماذير (4
 .االتصالية االجتماعية الفجوة اتساع حماذير (5
 .(13)االجتماعي راكاحل   ت سار ع حماذير (6
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ويتجلى ذلك  ،على اهلويات احمللية للمجتمعات ارتدادات وآثار مباشرة وغري مباشرةلعوملة لمما سبق يتضح جليا أن 
يف بروز مصطلح اهلوية العوملية كبديل عن اهلويات املتعدد وكذا يف رهانات اهلوية الثقافية يف ظل تعاظم دور وسائل اإلعالم 

 ناعمة لفرض منطق العوملة على الشعوب والدول.واالتصال كأذرع 
 الهوية العولمية رؤى واستنتاجات: -1

تقرتح العوملة هوية جديدة هي اهلوية العوملية، اليت تتضمن نقيضني مها: العوملة اليت تعمل على حمو اهلويات، واهلوية 
من األفراد، واألمة عن  هحيث يتميز الفرد عن غري اليت تقف يف وجه الغزو العوملي، وإذا كانت اهلوية تعين التميز عن الغري، 

 غريها من األمم، والثقافة عن غريها من الثقافات، فإن العوملة تعين إلغاء التمايز واالختالف.
خر، كون التطورات التكنولوجية واملعلوماتية آبأمر  ينبئرغم أن الواقع الذي يربط العوملة هبويات األمم والشعوب 

ئلة اليت حتققت يف هذا العصر، تتيح إمكانية أكرب أمام الثقافات احمللية لالغتناء واالنفتاح على العامل والتفاعل واالتصالية اهلا
فيما بينها، وهو ما يعطي بعدا جديدا للهوية وهو البعد العاملي، ورمبا أمكن هبذا املعىن احلديث عن هوية عاملية تتفاعل فيها 

 . (14)ن أن تذوب يف أمنوذج واحدهويات وثقافات األمم والشعوب دو 
الب الفكري والغزو الثقايف الذي اجس وخماوف عدة، أبرزها هو االستاهلوية العوملية" حيمل بني طياته هو إن مصطلح "

قد تقع ضحيته اهلويات احمللية ذات املناعة واحلصانة الضعيفة واليت ستأيت عليها التيارات اجلارفة للعوملة، املشحونة باألفكار 
والنظم والسلوكات املنمطة للدول الغربية واليت متلك بدورها مقومات التأثري املتنوعة، وحينئذ ميكننا احلديث عن نظرية ابن 
خلدون يف املغالبة وأن املغلوب مولع بإتباع الغالب، وتتجلى خطورة هذا املصطلح من الناحية العملية يف أنه يعمل على 

والءات لغري اهلوية احمللية بني أبناء الوطن الواحد واالنتماء التارلخي واحلضاري الواحد بل اخرتاق اخلصوصيات احمللية وخلق 
بني أبناء األسرة الواحد، وهو ما يشكل يف حد ذاته حتديا ومهددا لمأمن اجملتمعي والفكري للدول وشرخا هوياتيا مستعصيا، 

إلبداع وحيسن استثمار الوسائل الرقمية والذكية وأساليب ألن الذي ينتصر يف األخري هو من ميلك زمام التكنولوجيا وا
التواصل للرتويج ألفكاره والتأثري يف املتلقي واستقطاب إعجاهبم وقناعاهتم وهو ما جيعلنا أمام ظاهرة " اختطاف العقول 

 واألفكار والوالء". 
 :التواصليةاإلعالمية و  رهانات الهوية الثقافية في ظل العولمة -2

بأصالة اهل وميَّات  ّس هب وميَّتها؛ تشكل حتديًا جديًّا يقلق املهتمنيالعوملة على ثقافات الشعوب، واملطر شك أن خما ال
واملوروث الثقايف للشعوب واجملتمعات، وذلك من منطلق أن العوملة تزعم أن كل البشر جيب أن يكونوا جمتمًعا عامليًّا واحًدا 

من املعايري الكونية للسلوك الغريب، بشقيه: األوريب منه واألمريكي واليت جيب أن  قائًما على معتقدات وثقافة واحدة، تنطلق
تطبق وتفرض على كل اجملتمعات؛ لتتطابق سلوكياهتا وأمناط معيشتها مع تلك املعايري، سواء مت ذلك بالقوة أو بالكنس 

يف الغرب اليوم، وذلك يف جمافاة صارخة للقانون اإلهلي املعومل، املدعوم بوسائل الغزو العلمي والتكنولوجي واملعلومايت املعتمدة 
اًجا و ل و  ش اء   ﴿ :املركزي القائم على تعدد األمم وامللل يف سياق سنة اهلل يف خلقه على قاعدة ن  ه  ر ع ًة و مم لمك لٍّ ج ع ل ن ا ممن ك م  شم

ةً  د   . (15)48﴾ املائدة:  اللَّه  جل  ع ل ك م  أ مًَّة و احم
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وميكن حصر أهم  من حتقيق ما وصلت إليه عرب التثاقف أو التبادل الثقايفاإلعالمية والتواصلية العوملة  متكنتقد و 
 يلي: اهلوية الثقافية يف ظل العوملة يف ماوحتديات رهانات 
  :الب الهوياتياالست .أ 

تغيريات عميقة يف  تتصدع اهلوية يف جوهرها نتيجة تعرضها لنظام من العمليات اخلارجية، اليت تعمل على إحداث
جوهرها كاقتالع املمارسات االجتماعية من جذورها وإبداهلا مبمارسات أخرى قد ال تتناسب والسمات الثقافية األساسية 

 .(16)للمجتمع، حيث جتري عملية االستالب وفقا ملبدأ غسل الدماغ وملبدأ التطبيع القسري
 :االغتراب الهوياتي .ب 

تمون جلماعة معينة أمام توافد ثقافات جديدة مع موجة اكتساح العوملة تأيت على هو شعور ينتاب األشتاص الذين ين
ثقافاهتم احمللية أو ت شعرهم بقصورها أمام تصاعد مطالبهم وتقاعس قيمهم احمللية يف االستجابة هلا هذا من جهة، من جهة 

ثنيات األخرى أو تنافسها فيها فتشعر باقي اإلأخرى قد تتوفر ظروف تعطي إلثنية معينة داخل اجملتمع امتيازات تنتزعها من 
ثارها آاهلويايت الكلي الذي كانت تتبوتق فيه وهذا بفعل توافد العوملة و  بالظلم فتنتفض شعورا باغرتاهبا عن الوعاء الثقايف

 عليها. 
 :المحاكاة والتمثيل .ج 

رون لتغيري سلوكهم املألوف حتت وطأة كثريا ما يشعر األفراد املغرتبون عن أنفسهم بعدم جدوى ما يقومون به، فيضط
القهر النفسي والروح االهنزامية اليت تعرتيهم، فيقلدون من يرونه أرفع منهم مكانة وأحسن مظهرا، وهنا يربز ما ميكن تسميته 

تب التمثيل االجتماعي، حيث تغرق اجلماعات احمللية يف ثقافة العوملة، عن طريق خمتلف أشكال االتصال واملشاركة، ويرت 
 ذلك هجر السمات الثقافية األصلية وإحالهلا بسمات ثقافة العوملة ويبدأ التغيري تدرجييا يف عادات اجملتمع إىل أن لىع

 يصعب أمامه متييز الثقافة اخلاصة عن ثقافة العوملة.
 :االعتداء على الهوية .د 

الوافدة، حيث ما  للثقافة ق الثقايف خللق قبول  على الثقافة احمللية باالخرتا عوملةيعرب حممد عابد اجلابري عن اعتداء ال 
يصبح مبوجب االنفتاح على العوملة أمرا عاديا أو متعرضا للسترية من قبل أفراده، وتتحول  ،كان مقدسا يف ثقافة حملية ما

ستالب اليت تقوم القيم من خالل ربط العوملة للناس بعامل "الالأمة" و"الالوطن" والالدولة"، وهو ما يسهل عليها عمليات اال
فتتلع الفرد من  ،بيت منها هبا حيث تستوطن العوملة الفضاء املعلومايت الذي تصنعه شبكات االتصال هذه اليت ما خال

 هويته وأسرته وختلع األسرة من جمتمعها واجملتمع من أمته، وختلع األمة من رباطها اإلنساين.
 :مشاعية المعرفة .ه 

نت فرصا كبرية جدا لالطالع على املعارف القدمية واجلديدة، وتعترب من أهم اجيابيات أتاحت العوملة عرب وسائط االنرت 
العوملة، ناهيك عن تسهيلها التواصل والتفاعل عرب شبكات التواصل االجتماعي فانتقلت املعارف واملعلومات بسرعة الربق 
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أ سيء استغالهلا  اية، غري أن هذا ال يغض الطرف عن أخطار هذه الشبكة إذوتراكمت العلوم واملعارف عرب الشبكة العنكبوت
  .(17)فهي سالح ذو حدين

إن كل الظواهر االجتماعية السابقة متثل إحدى صور جتليات العوملة وتأثرياهتا على اهلوية الثقافية، فرغم ما هلا من 
رم اهلوة بني الشعوب ومتكينهم من التو  اصل املعريف وتسريع حركة املعلومات وحيويتها، إال أهنا باتت تداعيات إجيابية كج س 

تشكل هتديدا فعليا يف ظل غياب املناعة الفكرية والدينية خاصة لدى فئة الشباب أين حياولون اقتباس سلوكات ومظاهر 
 تابعنيجيعلهم  وعادات ولغات اآلخرين من منطلق اإلحساس بالنقص والد ون وليس من منطلق اإلثراء والتنوع، وهذا ما

 ورقما زائدا يف هويات  غري هويتهم األصيلة.، فكريا 
 الهوية الثقافية الجزائرية في ظل العولمة اإلعالمية والتواصلية: الثابت والمتغير: -اثاني

ن العوملة، مل تكن اجلزائر استثناء عن ما ذكر سالفا، إذ ناهلا ما ناهلا من تداعيات العوملة فتلونت هويتها الثقافية بألوا
 وسنحاول من خالل هذه احملطة رصد ثوابت اهلوية الثقافية اجلزائرية يف ظل العوملة لنربز أهم التحديات اليت تعرتضها.

اجملتمع اجلزائري هو جزء ال يتجزأ من العامل العريب اإلسالمي، وبالتايل فاهلوية اجلزائرية باملفهوم احلضاري تعين االنتماء 
اإلسالمية بكل مكونات هذه اهلوية الواضحة نسيبا واليت حتظى بالقبول النسيب من طرف مجيع أفراد اجملتمع  إىل األمة العربية

وكذا خمتلف الفاعلني السياسيني داخل اجملتمع اجلزائري وهو ما ساهم يف بلورة ثوابت معينة للمجتمع اجلزائري تتمثل يف ما 
 يلي:

 الدين اإلسالمي. -
 اللغة العربية. -
  .(18)ألمازيغياألصل ا -

كما أن للمجتمع اجلزائري خصوصيته الثقافية اليت متيزه عن باقي اجملتمعات، فقد متيزت اهلوية الثقافية اجلزائرية بكوهنا 
قدمية النشأة، وامتدت متنامية عرب الزمان واملكان معربة عن نفسها يف كثري من احلضارات حىت استقرت يف أحضان احلضارة 

يف اآلداب والعلوم دون التقاليد، وال يف دنيا املادة دون آفاق الروح،   تتجلزت بسمة الشمول، إذ أهنا ملومتي العربية اإلسالمية
بل مشلت نواحي احلياة مجيعا، وظهرت يف الفنون والعلوم والتشريع مثل جتليها يف النظام االجتماعي وألوان األدب والتاريخ، 

استيعاب الثقافات األخرى دون أن تفقد خصوصياهتا وشتصيتها، عالوة على ذلك مل ومتيزت الثقافة اجلزائرية بقدرهتا على 
تبق جامدة على شاكلة واحدة، بل تطورت وجتددت عرب األزمنة املتتلفة وتفردت بعدم تأثرها مبكائد االستعمار عرب تارلخها 

 .(19)عماريةالطويل، وظلت حمافظة على هويتها واستقالهلا الثقايف خالل تلك احلقبة االست
التواصلية على غرار ما تتعرض له اهلويات ديات يف ظل العوملة اإلعالمية و الثقافية اجلزائرية عدة حتنا تهويوتعرتض 

العربية األخرى، إذ متثل العوملة خاصة بشقها الثقايف أخطر التحديات املعاصرة للهوية العربية عامة وهذه اخلطورة ال تقتصر 
اليت تنطوي عليها العوملة وحسب، وإمنا على اآلليات واألدوات اليت تستتدمها لفرضها، وميكننا ضبط على اهليمنة الثقافية 

 يلي: أهم حتديات العوملة اإلعالمية والتواصلية على اهلوية الثقافية اجلزائرية يف ما
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 الغزو اإلعالمي باعتباره وسيلة للسيطرة واالخرتاق الثقايف. -
لعربية اإلسالمية اجلزائرية من خالل التشكيك يف الثقافة وحماولة طمس حقيقة إثارة الشبهات حول اهلوية ا -

 جمتمعنا.
 الرتويج لقوى عوملة الثقافة والرتكيز على نشر قيم الثقافة الغربية وجعلها النمط الثقايف السائد. -
 الرتويج للقيم والثقافات والسلوكيات اليت ذوبت خصوصياتنا احمللية. -
 ثقافة احمللية  وتفكيك القيم واألعراف الداخلية.فرض التبعية على ال -
 التتلي طوعا عن عادات وتقاليد شكلت لسنوات موروثا ثقافيا جزائريا. -
 وفود سلوكيات جديدة مل يعرفها اجملتمع اجلزائري من قبل. -

زائري وخاصة فئة االنتصار التدرجيي للغات األجنبية على اللغة العربية واللهجات احمللية وهو ما يعرض اجملتمع اجل
الشباب ملعضلة لغوية، إذ ال توجد هلجة مشرتكة واحدة بل خليط هلجات وكلمات وافدة جعلت التواصل بني فئة الشباب 

 مرقمنا وهذا ما يشكل شرخا هوياتيا. 
 له رضيتع ملا نتيجة هبا لصيقا يظل التغري أن حيث ثابت، معطى ليست تارلخية-سوسيو وبرؤية النهاية يف اهلوية"إن 

 تلك بعض متارسه الذي واإلغراء التأثري بفعل إنتاجها وإعادة" هوياهتم" قولبة يف تساهم خارجية تأثريات من اجملتمع أفراد
 نقطة جيد الو  إزاءها مشدوها يقف املتأمل اجلزائري العقل يزال ال اليت اجلديدة الكونية املؤثرات"  من الكثري فهناك املؤثرات،

 إليها يستند اليت احملددات ثالثية اهلوية توافر رغم إزاءه، املوقف إبداء وبالتايل " اآلخر ملساءلة منها نطالقاال ميكنه ارتكاز
 .(20)"اجلزائري الفرد

فوسط هذا احلراك والتداخل والتدافع الثقايف واملعريف العنيف وبشىت الوسائل املباشرة وغري املباشرة، االجتماعية منها 
ة والدينية ...اخل، أصبحت اهلوية الثقافية اجلزائرية على حمك العوملة، إذ كل هذه الفواعل واملدخالت واالقتصادية والفني

ستؤدي إىل ضمورها أو عدم فعاليتها يف ظل افتقادها لعنصر اجلدوى والتكيف باستدعاء روح املاضي يف ثوب قشيب 
ندجمة يف سياقه ال معزولة أو متأخرة عن صناعة الفعل وأساليب فنية وأدبية وعلمية متجاوبة مع العصر سائرة يف فلكه م

احلضاري، فقوة االعتزاز باإلنتماء الثقايف وإدراك أساليب حتذيره يف ضمري وسلوك الفرد اجلزائري بوسائل العصر احلديثة بات 
والوالء للوطن واألمة وهذا  مطمحا وحتديا ال حميد عنه لتأمني اجلبهة الداخلية من الشبهات والتيارات الدخيلة القاصفة للفكر

 ما يتجلى يف ظاهريت " التثاقف" و" الغزو الثقايف".  
 ظاهرة التثاقف والغزو الثقافي كأبرز مهددات الهوية الثقافية الجزائرية: -ارابع

اإلعالم على وجه اخلصوص قل العلوم اإلنسانية بصفة عامة و حد املفاهيم اليت ظهرت يف حأيعترب مفهوم التثاقف 
تعبريا عن التحول يف مضمون التأثري العكسي لإلعالم األجنيب على األفراد، فهذا  ،2001سبتمرب  11اصة بعد أحداث خ

املصطلح الذي يعترب امتدادا ملفهوم الغزو الثقايف الذي ظهر يف فرتة احلرب الباردة أين استتدم كتعبري عن احلالة اليت كان 
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لعقول لتبين فكر معني اميز بالثنائية القطبية اليت كانت تتنافس على جلب أكرب يعيشها الفرد داخل منظومة إعالمية تت
 ومهامجة اآلخر يف خصائصه وذاته بوسائل إعالمية تقليدية.

ومع التحوالت اليت ظهرت مع هناية احلرب الباردة و إفرازات العوملة و التقدم الكبري يف جمال التقنية و االنفتاح 
"طلب طرف ما لثقافة طرف آخر دون   :يعرف بالتثاقف واملقصود به هنا بات لنا ما نتجتأ ،اتاإلعالمي داخل اجملتمع

يتبين شتص ما ثقافة أخرى غري ثقافته دون أن يطلب منه، و هنا يكمن الفرق بني " مبعىن أن يتقمص و ذلك طلب منهأن ي  
املعجبني بثقافة ما و بأفكار و إيديولوجيات  التثاقف من حيث أن األول موجه جللب أكرب قدر ممكن منالغزو الثقايف و 

التثاقف يتميز  أن الراديو، يف حنيخبار واملقاالت و معينة بواسطة اإلعالم التقليدي الذي كان يركز على اهلجوم بواسطة األ
من خالل نشر لك وذ ،غريهاية كبرية بني القنوات الفضائية واالنرتنت و إعالم بأنه يطرح األفكار أمام اجلميع يف ظل تنافسية

 .(21)األفضل واألحسن مما جيعل أي شتص يف العامل ينجذب إىل هذه الثقافة بشكل مباشر أو غري مباشر
اهلجوم قصد التأثري يف الغري أما أسلوب التثاقف فريكز على عنصر اجلذب  إسرتاتيجيةالغزو الثقايف يركز على إذن 

 واإلعالم التنافسي.
مفاهيم  ال يزال  يعرفها العامل سامهت يف بروز مفاهيم جديدة وتغيريوالت اليت عرفها و بق جند أن التحمن خالل ما س

هلذا جند أنه من الضروري بناء جمموعة القواعد ، و أخرى نتيجة هلذه التحوالت سواء على صعيد الفواعل أو طبيعة التهديدات
لصيانة عناصر اهلوية الثقافية الوطنية ال سيما  مياليت تقوم عليها عملية رسم إسرتاتيجية واضحة يف جمال األمن اإلعال

 .  ذوبان واضمحالل يف قوالب اآلخرينالثوابت منها من كل وافد دخيل أو فكر ناشز أو سلوك متطرف أو 
 إستراتيجية تعزيز األمن اإلعالمي لتحصين الهوية الثقافية الجزائرية)نموذج مقترح(: -اخامس

لدول واحلكومات يف الوقت من أهم احملاور األساسية اليت هتم ايف ظل بيئة العوملة واالتصال اإلعالم وسائل عترب ت
من  تدورا بالغا يف التأثري على املستوى الداخلي للدول أو يف العالقات الدولية، هلذا أضحوزنا كبريا و  ا، كما أن هلالراهن

 اهتماماهتا.أولويات الدول و 
تنقل من خالهلا جمريات األمور أو لتعبئة الرأي العام احمللي أو حىت خبار و جمرد وسيلة متر عربها األ فاإلعالم ليس

كذا كل املتغريات سواء كانت سياسية أو بحت متتد يف مجيع جوانب احلياة و ألن أبعاده أص ،العاملي بل هو أكرب من هذا
 حىت أمنية.ثقافية و  أواقتصادية أو اجتماعية 

ميس كل اجملاالت خاصة الذي أصبح  (22)أو ما يعرف اآلن مبنطق األمننةيف إطار سعي الدول إىل دعم أمنها و 
برز و أهم اجملاالت اليت جيب تأمينها يف ظل التنافس اإلعالمي الذي يعرفه أالثقافية، أصبح الفضاء اإلعالمي من السياسية و 

 نب اهلوية.خاصة جاقرار الدول على مجيع املستويات و استهديدات اليت متس أمن و العامل وكذا الت
 يتراع اليت العملية اإلجراءات" به ويقصد نسبياً  احديث امصطلحوالذي يعترب هنا جاء مفهوم األمن اإلعالمي من و 
 اخللل تسبب من اإلعالم وسائل تورط منع أو إيقاف ووظيفته املتتلفة، وسائله عرب اإلعالم خمرجات كل يف األمنية األبعاد
  .(23)"يهف تصدر الذي اجملتمع يف األمين
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 ومنظومتنا ثقافتنا عمق من نابعة رؤية على مبنية إعالمية إسرتاتيجية لنا تكون أن:"يعين اإلعالمي األمنكما أن 
 .(24)"التقليد أو االستنساخ عن بعيداً  القيمية،

 :وميكننا أن نقدم تعريفا إجرائيا لمأمن اإلعالمي باعتباره
حصني البناء االجتماعي والثقايف للمجتمع، من خالل تبين إسرتاتيجية جمموعة من اآلليات اليت تتتذها الدولة لت" 

إعالمية قائمة على الثوابت الوطنية وهتدف للدفاع عن هذه الركائز من كل فكر هدام أو مذهب دخيل أو خلق نشاز أو 
 احنراف ميس املنحى العام للمجتمع".  

اإلسرتاتيجية ومواجهة كل التحديات اليت هتدد كياهنا أو تعيق هو القدرة على الدفاع عن سياسة الدولة وخياراهتا أو "
أداءها، من خالل بناء منظومة إعالمية قوية و حمصنة تضطلع مبسؤولية محاية مؤسسات الدولة و تعزيز توجهاهتا الوطنية 

 ."وسياساهتا اإلقليمية والدوليةوقيمها الثابتة 
 يف ودورها اإلعالم وسائل املقدمة ويف اجلميع، مسؤولية هي بل ينهابع مؤسسة مسؤولية ليس األمن دعائم إرساء إن" 

 على للحفاظ الوطين االصطفاف وتوحيد الطائفية، أو العرقية النعرات على والقضاء االجتماعي، النسيج على احلفاظ
 ترتفع لخرب، وال نميي يهدم، وال يبين يفرق، وال جيمع هدف حنو االجتماعية البوصلة حتديد على والعمل الوطن، مقدرات

 يشغلهم، ما ويالمس الناس، احتياجات عن واضحة رؤية لديه إعالم الضيقة، الفردية املصاحل كل فوق الوطن مصلحة فيه
 السلم تكدير أو الوطن، مقدرات من للنيل مرتبص كل على الشر طريق فيقطع مسؤول، كل إىل يصل الذي صوهتم ليصبح

 .(25)"علياال مبصاحله واإلضرار اجملتمعي
وينظر لمأمن اإلعالمي اليوم كإحدى الغايات اإلسرتاتيجية ألي جمتمع، فهو يهدف لتأمني اجلبهة الداخلية للدولة 

 .واالستالب االغرتابوصد ما تتعرض له من جبهتها اخلارجية من حماوالت للتشويه أو 
ة والتعزيزية واالستشرافية اليت تشكل متكاملة: ولتحقيق األمن اإلعالمي فالبد من اختاذ جمموعة من التدابري والوقائي

 إسرتاتيجيةإعالمية أمنية، ويف هذا الصدد تقرتح الباحثتان بعض اإلجراءات والتوصيات اليت تسهم يف بناء رؤية  إسرتاتيجية
 يلي: لصون مقومات اهلوية الثقافية للجزائر،وتتمثل هذه اإلجراءات يف ما

 .املشرتكة والعمل على تكريسها والدفاع عنها وثوابتها اجلزائريةوضع تعريف واضح ملقومات األمة  -1
 حمليا وخارجيا. وضع رؤية علمية استشرافية حتدد دور اإلعالم وغايته -2
 من حيث: طبيعتها وجهاهتا وتبعاهتا. حتديد املتاطر والتهديدات احملدقة داخليا و خارجيا -3
 بناء األفكار وتأسيس )أي  اإلعالم البنائي من إعالم الرتفيه إىلاالنتقال و  إعادة مراجعة املادة اإلعالمية املقدمة -4

  (.-اإلعالم الرسايل -القيم
 تكوين املورد البشري الكفء واالستثمار يف رأس املال البشري: أي توظيف األخصائيني يف جمال -5

  (.الرتكيز على التتصص والكفاءةاإلعالم والعمل على تطوير مهاراهتم بصفة مستمرة)
  والرقمنة. االتصالوتكنولوجيا املعلومات و  تثمار الرشيد واهلادف للتقنيات احلديثةاالس -6
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     يف الفضاء اإلعالمي وجتسيد ثقافة التنوع  تكريس ثقافة احلوار وحسن االستماع و احرتام أدب اخلالف -7
 التكاملي ال اإلقصائي.

 .اضرورة التفاعل إجيابيا مع املتغريات الدولية و االستفادة منه -8
دور من  لالنتقالة ستباقيااملستوى الداخلي واخلارجي كتطوة التسويق اإلعالمي التنافسي للثقافة الوطنية على  -9

  املتلقي واملتأثر إىل دور املرسل واملؤثر.
   احلديثة  االجتماعيحتقيق متطلبات األمن اإللكرتوين من خالل توعية اجملتمع بآثار وسائل التواصل  -11

، وختصيص واالجتماعية وشبكة األنرتنت وتبعاهتا على املستوى: الفكري واألخالقي والثقايف واألمين والوسائط الرقمي
 حصص وندوات لبيان السبيل األجنع لالستفادة منها والتحصن من أضرارها.

 :خاتمة
ة الثقافية، يف توجيه أو إعادة تشكيل اهلوياالتصال وسائل اإلعالم و على دور عوملة  نؤكدهذه الدراسة  ختاميف 
يبقى على علماء االجتماع و ت ومنذ مدة ظاهرة انتشرت يف جل اجملتمعات وأثرت على خمتلف القطاعات، بحفالعوملة أص

جيابياهتا اليت ال ميكن أن نتغافل عنها وحتصني اجملتمعات إاستتالص ما أمكن من االتصال وخرباء اإلعالم و واالنثروبولوجيا 
ا اليت قد تطمس اهلويات احمللية وهنا يصبح البلد يف خطر حمدق وحمقق، فاهلوية صمام األمن احمللية ما أمكن من سلبياهت

عرفت اهلوية إشكاالت ما كلما جتانست وتأقلمت مع اهلويات اخلارجية كلما استقر اجملتمع والعكس يف حال فاجملتمعي، 
هويات  تتولدرات اليت تفكك البناء االجتماعي فوتفاقمت فيها األزمات ستظهر ال حمالة قوى التطرف وتظهر للسطح النع

 ، مما يؤدي إىل انشراخ اجملتمع باضمحالل رابطته احلضارية وآصرته القيمية والعقدية.قاتلة كما وصفها املفكر أمني معروف
وقناعات  التواصل االجتماعي تلعب اليوم أكثر من أي وقت مضى دورا جد مؤثر يف ميولفعوملة وسائل اإلعالم و 

هي شرحية الشباب، ويف غمرة الغفلة وغياب الوعي قد ختطفهم من وسط جمتمعهم وأوطاهنم ودينهم أهم شرحية يف اجملتمع و 
وهويتهم ليصبحوا معوال هادما لمأمن اجملتمعي وسندا داخليا لقوى االخرتاق والفتنة وذريعة لتفتيت كيان األمة وإثارة النعرات 

 وية املشرتكة والوطن الواحد. الطائفية والتقاتل بني أبناء اهل
لذا فقد بات لزاما على أهل االختصاص كل حبسب موقعه، االضطالع مبهمة هندسة الوعي اجملتمعي وتأمني 

رسانة إعالمية على أسس املقومات احلضارية لمأمة، من خالل تفعيل دور التعليم وحتديث وسائله واالستثمار فيه، وبناء ت
نة، وربط اإلعالم بوظيفة األمن وغايته واالرتقاء باألداء اإلعالمي وجعله خادما لثوابت وقيم وروافد اجلدارة واألماالكفاءة و 

 رتاق والتيه احلضاري.االخالب الفكري و واالستاهلوية وصائنا هلا من عوارض العوملة ورياح  واالغرتاب 
 التهمـــــــــــــيش:

                                                 
(1)

 .13، ص 1999حمسن،)سورية، دمشق: ورد للطباعة والنشر والتوزيع(، الطبعة األوىل،  نبيل أمني معلوف، اهلويات القاتلة، ترمجة: 

 رمضان الغنام، ماهية اهلوية وكيفية احلفاظ عليها، نقال عن: (2) 
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http://ar.islamway.net/article/17587/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-
%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7 

 .12:05. التوقيت: 14/01/2016تاريخ التصفح: 
ي ة، )جامع ة حمم د خيض ر ميمونية مناصرية، هوي ة اجملتم ع احملل ي يف مواجه ة العومل ة م ن منظ ور أس اتذة جامع ة بس كرة، أطروح ة دكت وراه العل وم يف عل م اجتم اع التنم (3)

 .71، ص 2011/2012رة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية: قسم العلوم االجتماعية(، بسك
 .97، 96املرجع نفسه، ص ص  (4) 

 خالد بن عبد اهلل بن عبد العزيز القاسم، العوملة وأثرها على اهلوية، نقال عن: شبكة األلوكة الثقافية.  (5)
http://www.alukah.net/culture/0/18839 /  13:03. التوقيت: 16/01/2016يخ التصفح: تار. 

 .101، 99املرجع نفسه، ص   (6)

 .104، 102املرجع نفسه، ص  (7) 

 .115، 106املرجع نفسه، ص  (8) 

 سارة حسان، ماهي العوملة، نقال عن:  (9) 
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D

9%84%D9%85%D8%A9     
 . مقال مأخوذ من موقع األلوكة على الرابط:العوملة، األهدل مقبول حممد علي  (10)

http://www.alukah.net/culture/0/75905/   :23:08على الساعة:  2017-01 -8بتاريخ. 
 .214، ص 2004، ات(، ديب: مركز اخلليج لمأحباث: مركز اخلليج للدراس، ) ترعوملة السياسة العاملية ،جون بيليس، ستيف مسيث (11)
 خالد بن عبد اهلل بن عبد العزيز القاسم، العوملة وأثرها على اهلوية، نقال عن: شبكة األلوكة الثقافية.  (12)

http://www.alukah.net/culture/0/18839/ :13:03. التوقيت: 16/01/2016تاريخ التصفح. 
 

 . مقال مأخوذ من موقع األلوكة على الرابط:العوملة حماذير، النملة إبراهيم بن علي  (13)
http://www.alukah.net/web/dr.alnamlah/0/100234/  :22:57على الساعة:  2017-01 -8بتاريخ. 

 .120ص ميمونية مناصرية، مرجع سبق ذكره،  (14) 

 نايف عبوش، العوملة وخماطر طمس اهلولة، نقال عن شبكة األلوكة الثقافية.  (15)
 .192مناصرية، مرجع سبق ذكره، ص  ميمونة(16) 

(17) 
 .200، 199املرجع نفسه، ص ص  

 
(18)

ر، ورقلة: جامعة قاصدي مرباح (، العدد احلادي عشر، جوان رحيمة، اهلوية الثقافية اجلزائرية وحتديات العوملة، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، )اجلزائ شرقي
 .194، 193، ص ص 2013

 االتص القس نطينة: خم رب عل م اجتم اع زوبري زرزاحيي، العوملة اإلعالمية واهلوية الثقافية يف اجلزائر، سلسلة أعم ال امللتقي ات: العومل ة واهلوي ة الثقافي ة، )جامع ة منت وري  (19)
 .257، ص 2010للبحث والرتمجة(، 

 
 عمار بن طوبال، اهلوية املأزومة يف اخلطاب الثقايف اجلزائري، نقال عن:   (20)

http://www.thakafamag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:2011-10-10-20-
32-20&catid=8:2010-05-31-17-36-03&Itemid=11 

 .08:30. التوقيت: 17/01/2016تاريخ التصفح: 

http://ar.islamway.net/article/17587/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://ar.islamway.net/article/17587/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://ar.islamway.net/article/17587/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://ar.islamway.net/article/17587/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://ar.islamway.net/article/17587/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
http://www.thakafamag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:2011-10-10-20-32-20&catid=8:2010-05-31-17-36-03&Itemid=11
http://www.thakafamag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:2011-10-10-20-32-20&catid=8:2010-05-31-17-36-03&Itemid=11
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 ، جامعة بسكرة.2008احل اإلفريقي، افريل الس الوطين حول التهديدات األمنية يف ىيف امللتق مقدمة ورقة حبثية، صاحل، اهلوية وإشكالية التنميةسعود (21) 

 ،، املكون  ات الثقافي  ة والوطني  ة، الص  حة والتعل  يماالجتماعي  ة، اجلبه  ة االقتص  اديةي  ة للدول  ة: السياس  ية، يقص  د مبنط  ق األمنن  ة: الت  أمني الش  امل لك  ل اجمل  االت احليو  (22)
 السياسات اخلارجية...اخل.

 . مقال مأخوذ من موقع: اجلميع ئوليةمس اإلعالمي األمن، األشقر خالد رياض (23)
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-
%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86 

 23:25على الساعة:  2017-01 -8بتاريخ: 

 :. مأخوذ من موقع البياناإلعالمي واألمن األمين اإلعالم، اخلاجة خالد  (24)
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2014-02-11-1.2058975  :23:42على الساعة:  2017-01 -8بتاريخ. 

 املرجع نفسه.  (25)

http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2014-02-11-1.2058975
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2014-02-11-1.2058975
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 التنافس اجليوبوليتيكي والطاقوي بني الواليات املتحدة  األمريكية وروسيا
 2016-2010 يف منطقة الشرق األوسط 

 

                                ******* 

 :ملخص
النظام الدويل على العديد من األصعدة، خاصة على الصعيدين تكتسب منطقة الشرق األوسط أمهية كبرية يف 

كي والطاقوي، إىل درجة أنه ميكن اعتبارها مفتاح السيطرة على العامل، وانطالقا من هذه األمهية فقد كانت وال ياجليوبوليت
 مريكية تزال هذه املنطقة حمط اهتمام العديد من القوى الكربى خاصة منها روسيا والواليات املتحدة األ

ناحية اجليوبوليتيك، يظهر بأن منطقة الشرق األوسط هلا أمهية كربى يف اسرتاتيجية  الدولتني بدافع أن احلصول  فمن
على مكانة مهمة يف هذا اجملال سيسهل األمر يف حتقيق باقي األهداف االسرتاتيجية   األخرى ليس يف املنطقة فحسب بل 

جانب الطاقة، فإن هناك العديد من الدوافع اليت تتحكم يف التحركات األمريكية  على املستوى العاملي أيضا، أما من
والروسية، سواء من اجل الوصول إىل مصادر الطاقة اليت تزخر هبا منطقة الشرق األوسط أو لتأمني وصول إمدادات النفط 

ة تصادم بني القوتني األمريكية والغاز الطبيعي عرب تلك املنطقة، كل هذه العوامل جعلت منطقة الشرق األوسط ساح
 والروسية  

Abstract: 
The Middle East region enjoys of a great importance on many levels 

within the International system, particularly at the geopolitical and the energy 
concern levels. It got such an importance that it can be considered as the key 
to the world’s domination.  
Given this importance, this region was and remains the focus of the attention 
of many major world powers; including Russia and the United States of 
America. 

From the geopolitical side, it appears that the Middle East region has a 
great importance for both countries, which are pushed by the motivation that 
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getting an important place in this area would make easier the achievement of 
other strategic aims, not only in the region but also worldwide.  
From the energy concern side, there are many motives that control the 
American and Russian moves; for access to energy resource which is abundant 
in the Middle East region, and also to secure the arrival of oil and natural gas 
supplies across that region.  

All of these factors made the Middle East region a crash zone between the 
two major powers: the United States of America and Russia. 

 مقدمة:
لقد شهدت منطقة الشرق األوسط إبان احلرب الباردة صراعا حمتدما بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد 
السوفييت، وذلك بالنظر ملا كانت تشكله هذه املنطقة من أمهية كبرية بالنسبة للقطبني، وقد اعتمد كل منهما على وسائل 

 قة تساعده يف دفع الطرف املنافس خارجها مبا ميهد ذلك للقضاء عليه وأدوات خمتلفة لضمان مكانة مهمة يف املنط
بعد هناية احلرب الباردة واهنيار نظام الثنائية القطبية نتيجة تفكك االحتاد السوفييت، ظهر نظام دويل جديد من أبرز 

ن مناطق العامل خاصة منطقة مالحمه ظهور الواليات املتحدة كقوة وحيدة ومهيمنة تسعى إىل تعزيز تواجدها يف العديد م
الشرق األوسط، ويف املقابل تراجع دور روسيا االحتادية وريثة االحتاد السوفييت على املستوى العاملي، فهي كانت منشغلة 

 بإصالح شؤوهنا الداخلية 
حنو التنافس  هذا الوضع مل يدم طويال ألنه سرعان ما بدأت العالقات بني الواليات املتحدة وروسيا تتجه شيئا فشيئا

وذلك بسبب التحول الكبري على مستوى االسرتاتيجية الروسية نتيجة التغري على مستوى القيادة يف روسيا منذ سنة 
، وبروز مظاهر التعايف االقتصادي يف روسيا وذلك بسبب العديد من العوامل الداخلية واخلارجية، فروسيا يف ظل 2000

بدأت تعمل على تعزيز قوهتا الشاملة وتسعى  -إىل سدة احلكم مرة أخرى خاصة بعد عودته  -حكم الرئيس بوتني 
 الستعادة مكانتها العاملية ومحاية مصاحلها االسرتاتيجية يف العديد من املناطق خاصة يف منطقة الشرق األوسط 

ي حثيث يف حماولة منع التوجه الروسي اجلديد حملاولة استعادة نفوذه القدمي يف منطقة الشرق األوسط قابله حترك أمريك
أي دخول روسي إىل منطقة تعترب من أكرب مناطق النفوذ بالنسبة ألمريكا يف العامل، ونتيجة لذلك عاد التنافس من جديد 
بني القوتني يف اجلانبني اجليوبوليتيكي والطاقوي ملنطقة الشرق األوسط، حبيث يسعى كل منهما إىل ترتيب أولوياته والعمل 

إلى أي مدى اتيجية وفقا ملصاحله اجاه قضايا الشرق األوسط، وبناء على هذا نطرح اشإشكالية التالية: على صياغة اسرت 
أثرت العوامل الجيوبوليتيكية والطاقوية في احتدام التنافس بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا في منطقة الشرق 

 األوسط؟
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 لجيوبوليتيكي للشرق األوسط:التنافس األمريكي الروسي حول المجال ا  -أوال
ألمهية ال تعين كما هو شائع اوهذه  كية كبرية مقارنة بغريها من املناطق،يبأمهية جيوبوليتتتمتع منطقة الشرق األوسط 

سها مع بعضها فسياسيا يف تنا استخداماالقوى الكربى هلذا املوقع اجلغرايف  استعمالطريقة  تعين بل، اجلغرافيا السياسية
  (1)األوسطكل طرف إىل بسط نفوذه على الشرق   ىسع أيناحلرب الباردة  خالل فرتةمثل ما حدث ، البعض
 الجيوبوليتيكية للشرق األوسط ودورها في التنافس بين الواليات المتحدة وروسيا: الخصائص   -1

 تتميز منطقة الشرق األوسط خبصائص جيوبوليتيكية عديدة أمهها:
   باا الايت يعايل عليهاا أكثار مان و يتوسط دائرة تضم القارات الثالثة آسيا وإفريقياا وأور  إقليم جغرايف األوسطالشرق أن

احمللياة والعاملياة وماا يتفارع  واالجتماعياة واالقتصاديةوفيه تتضارب املصاحل السياسية  رضية،ألاثالثة أرباع سكان الكرة 
   (2)األصعدة عنها من تناقضات على خمتلف

  البحاار  سااود،ألاالبحاار  حباار قاازوين، :والاايت ماان بينهاااموعااة مائيااة ماان البحااار واحمليطااات تشاارف املنطقااة علااى أكاارب ج
  اخلليج العريب واحمليط اهلندي محر،ألا البحر بيض املتوسط،ألا
  هنااار الصااغرية،ألاإضااافة إىل  ردن،ألاهناار  -الفاارات -دجلااة -النياال هنااار املهمااة مثاال:ألاتااوي علااى العديااد ماان أهنااا حت 

 قناااة الساااويس، وتاااتحكم يف الشاارق األوساااط جموعااة ماان املاااداخل الرئيسااية مثااال: ا صااااحلة للمالحااة،غلبهااأوهااي يف 
  ومضيق هرمز باب املندب، مضيق البوسفور ودردنيل،

   وهلاااا مقااادرة علاااى  قاااات احلااارب،أو والعماااق ومااان ت فهاااي تتااايد نشااار القواعاااد العساااكرية يف  باالتسااااعتتمياااز املنطقاااة
  ىت غري التقليديةالضربات العسكرية ح امتصاص

  هذا فضاال عان تناوع املنااذ الاذي  ،تتميز هذه املنطقة بوفرة وتعدد املصادر الطبيعية والثروات املعدنية ومصادر الطاقة
    (3)غلبهأيف  باالعتداليتميز 

وساحة  وبذلك فإن كل هذه اخلصائص اجليوبوليتيكية جعلت من منطقة الشرق األوسط متثل نقطة متاس اسرتاتيجي
حيث دخل كل  ،االحتاديةسها الواليات املتحدة األمريكية وروسيا أتنافس دويل كبري بني العديد من القوى الكربى على ر 

 األوسط الشرق  لبسط نفوذه يفيف تنافس شديد  منهما
ظهرت يف املوقع اجليوسياسي للشرق األوسط قد بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية فإن الداللة املبكرة على حيوية 

واملقصود بالشرق األوسط يف  وىل ملنطقة الشرق األوسط،ألاليه التوصيفات إتصريد أدىل به الفريد ماهان والذي ترجع 
موزعة   2مليون كلم 778 17نه كامل املنطقة املمتدة ملساحة جغرافية تقدر حبوايل أمريكي ألاالسياسي  اجلغرايف االصطالح
 2كلم  190 162،إيران:2كلم  090 652أفغانستان: :اآلسيوية،الدول 2ليون كلمم 923 13الوطن العريب  كما يلي:

  (4)2كلم  100 796، باكستان 2كلم  9251، قربص 2كلم  000 775 تركيا:
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يشكل الشرق األوسط بالنسبة إىل اخلطاب السياسي الرمسي للواليات املتحدة وحدة جيوسياسية واضحة وإن 
وختتلف كل واحدة منهما من حيث وظيفتها ، النفطي ا جوار إسرائيل واخلليج تضمنت أكثر من منطقتني متميزتني مه

  (5)اجليوسياسية
و لقواه البحرية  بعد هناية احلرب العاملية الثانية كرست الو م أ نفسها قائدة للمعسكر الغريب باملعىن السياسيإذا 

السوفيايت ملواجهة القوى البحرية  االحتادحتت عباءة  تاندرجأما روسيا قائدة القوى الربية فقد  باملعىن اجليوبوليتيكي،
كما رحبت صراع  وزعيمتها الو م أ ليخوض قطبا اجليوبوليتيك الكوين صراع القرن العشرين الذي رحبته القوى البحرية،

هزمية القوى الربية ال ن أيف الوقت احلايل تعتقد  االحتاديةلكن التصورات اجليوبوليتيكية اجلديدة لروسيا  قبله،   من 19القرن
يف احلسبان كل العوامل اجليوبوليتيكية  حبيث ستضع أداء رسالتها القارية، تعود بعدها روسيا إىل ن تكون ظاهرة مؤقتة،أ وتعد
 الذي تراه حتميا على القوى  انتصارهالتحقق يف النهاية  السوفيايت السابق، واالحتادغفلتها اجربة روسيا القيصرية أاليت 
  (6)ريةالبح

فهناك شكل ، مامألايشكل العامل اجلغرايف مصدرا هاما من املصادر اليت تدفع الدور الروسي يف الشرق األوسط إىل 
 تاريخ وصوال إىل يومنا هذا،العرب  احلراك السياسي الروسي شكال التواصل الذي تعنيه جموعة من العوامل املؤثرة يفأمن 
، وبذلك تنطلق السياسة (7)االقتصاديإضافة إىل العامل  الدينية االعتبارات املعابر الربية، ،املمرات املائية من هذه العوامل:و 

حتتل مكان الصدارة يف  باعتبارها األوسط، ملنطقة الشرق  واالسرتاتيجية  اجلديدة من رؤيتها ألمهية القيمة اجلغرافية الروسية 
ملا متثله من قلب  االسرتاتيجيةيتشكل بعيدا عن تلك املنطقة  أن ملي وأنه ال ميكن ألي نظام عا العاملية، االهتماماتسلم 
ي قوة أمريكية كانت أم ي دور حمتمل ألورافعة سياسية أل ارتكازولكوهنا متثل منصة  فيها يتقرر مركز توازن القوى،و  العامل،
  (8)روسية
 مريكية:همية الجيوبوليتيكية يإيرا  بالنبةة لروسيا والواليات المتحدة األاأل -2

ور ان تعمل روسيا على تكوين حمأجيب  رض الواقع،أفكار املؤسسة للجيوبوليتيك الروسي اجلديد على ألتتحقق ا حىت
التمدد ، بحرية على املياه الدافئةالمنافذ للحيقق لروسيا املفتقرة ، والذي طهران-جيوبوليتيكية جديدة منها حمور موسكو
ووفقا هلذا التصور حتتل إيران  تسعى إىل حتقيقه،روسيا جيوبوليتكي ظلت ومازالت  والوصول إىل اخلليج العريب وهو هدف

  (9)سياسيا والذي يسمد هلا بالوصول إىل اخلليج  املنطقةروسيا يف من أهم شركاء  باعتبارها مكانتها لدى موسكو
حبيث  إيران، معسياسيا و جي صلتواحتقيق على روسيا يفرض يف املنطقة تتمتع به إيران  الذيالتواصل اجلغرايف  هذا

 خالفعلى ال تزال كون إيران   اليات املتحدة األمريكيةيف لعبة شد احلبل مع الو  يراينشإامن املوقع  االستفادةول موسكو احت
موسكو موقع واقعيا بضعف  اعرتافاطار خطة تتضمن إيف ، وبذلك فإن روسيا تعمل على استغالل إيران (10)األخريةمع هذه 
 خصمن روسيا ال تنظر إىل إيران كإوبالتايل فاليات املتحدة األمريكية  يف منطقة الشرق األوسط مقارنة مع موقف الو  النسيب
وهتدف هذه  والدويل، اشإقليميحتدي القوة األمريكية من خالل توسيع نفوذ روسيا سيساعدها على كشريك وحليف   بل

ضعاف إو  ول كل من روسيا وإيران إضعاف القوة األمريكيةاحيث حتطاب، األقجياد عامل متعدد إساسا إىل أ االسرتاتيجية  
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 اهلند، إيران، ن يضم روسيا،أ األرجدللهيمنة األمريكية من  يامواز  ثقالوتكوين حتالف مضاد يكون  طلسي،ألاف لاحل
  (11)سوريا فنزويال، الصني،

روسيا يف املنطقة فإهنا مل تقم عالقات دبلوماسية أما بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية الطرف املنافس األقوى ل
 444مريكيني يف السفارة بطهران ملدة ألاالرهائن  احتجازبني البلدين على إثر  العالقات قطعتمباشرة مع إيران منذ أن 

فراء حىت الوقت تبادل السومل تقوم ب، األمريكيةوالعمليات التفجريية ضد القوات الفرنسية و  قضية الرهائن يف لبنان  يوما،
 رهاب الدويلن هذه الدولة راعية لإلأساس أيران على ضد إومنذ تلك الفرتة وواشنطن تلوح بتوجيه ضربة عسكرية  الراهن

  (12)وتسعى المتالك أسلحة نووية
كثر تفتحا أصالحي والذي يعترب شإامتمثال يف الرئيس روحاين ذا التوجه  2013مع وصول رئيس جديد شإيران سنة 

وضات مباشرة مع طهران امريكا يف مفأيف التقارب مع إيران وهو ما جسده دخول  األمريكيةت تربز الرغبة أبد الغرب، حنو
وإيران وتبادل التصرحيات  اليات املتحدةويف ظل هذا التقارب النسيب بني الو  ،1+5طار جموعة إحول ملفها النووي يف 

رخيي بشأن ملف إيران النووي والذي أسفر على رفع العقوبات عن إيران، هذا تفاق التابعد االاملعتدلة بني الطرفني خاصة 
ضد روسيا عرب  اليات املتحدةالو  تنتهجهافسياسة التطويق اليت  ،(13)ينبئ بتحجيم الدور السياسي لروسيا يف املنطقةاألمر 

النفوذ  إضعافكية مع إيران من أجل ماكن كأفغانستان والعراق ميكن تعزيزها بعقد صفقة أمريألاتواجدها يف العديد من 
 و ذلك عرب استمالت أحد أبرز حلفائها يف املنطقة  الروسي

سطوهلا البحري املمتد واملسيطر على اجملاري املائية يف العامل أ يف األمريكيةأدوات الواليات املتحدة تتمثل أقوى 
وكذلك  وقفها املتفوق حاليا على الساحة العاملية،لتعزيز م حول روسيا،االسرتاتيجية هم الدول أوكذلك بالسيطرة على 

 ن إيران سوف متثل يف القريب العاجل نقطة متاس هامة بنيإلذا ف ت،قالانابيب النفط والغاز ومسارات النأحراسة مسارات 
ي أحتت  االسرتاتيجيغالق مضيق هرمز إمريكا بعقد صفقة مع إيران لعدم حتمل واشنطن أن تقوم أوال يستبعد ، القطبني

  (14)ظرف من الظروف
   :الجيوبوليتيكية لتركيا بالنبةة للواليات المتحدة وروسيا األهمية  -3

 ومرد  ، اجليوبوليتيكية لالعتباراتبل حتتل تركيا موقعا مركزيا يف االسرتاتيجية األمريكية ليس العتبارات اشإيديولوجية 
تعترب القوة البحرية احلالية ، و وراسيا ومركز دائرهتاألاازالت لب منطقة ن الرقعة اجلغرافية اليت تنهض عليها تركيا كانت ومأذلك 
هنا حتبس وحتاصر القوة الربية )روسيا( ومتنعها من الوصول إىل أبسبب  ساسا لسيطرهتا الكونية،أ( املنطقة اليات املتحدة)الو 

مر الذي جيعلها أل، احرية يف البوسفور والدردنيلعلى حنو متميز على املمرات البباشإضافة إىل أن تركيا تطل  البحار املفتوحة
  (15)يف العامل بحريةهم املواقع الأيف قلب 

وذلك ليس فقط بسبب البعد  ،األوسطيف الشرق  األمريكيةاملفاتيد املهمة لفهم السياسة اخلارجية  ىحدإمتثل تركيا 
واليات املتحدة تقدمي نفسها للى ا بسبب قدرة تركيا عليضأمنا إو  عطاها ميزة تنافسية عاملية،ألرتكيا والذي  ياجليوبوليتيك
اليات طويلة املدى مع الو  اسرتاتيجيةنقرة يف شراكة ألذا فقد دخلت  عليه،االعتماد مثل الذي ميكن ألاالشريك  باعتبارها

واليات املتحدة طيلة ، لذا حرصت المريكية يف املنطقةأي سياسة أيف  "ويةاحجر الز "بشكل جعلها مبثابة املتحدة األمريكية 
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مريكية يف تركيا وهي أخاصة يف ظل وجود قاعدة عسكرية  واقتصادياودعمها عسكريا  نقرةأعلى توطيد عالقاهتا بنصف قرن 
باشإضافة إىل أهنا تدخل  (16)،افغانستان(-يف حروهبا السابقة )العراق اليات املتحدةعليها الو  اعتمدتاليت  قاعدة "أجنرليك"
اليت تقوم على القواعد العسكرية املنتشرة حول العامل هبدف احتواء النفوذ الواليات املتحدة العسكرية  يف سياق عقيدة

  سودألاالبحر املتوسط واخلليج العريب والبحر : ساسية مثلألاخاصة يف البحار  األمريكيةالروسي و استمرار اهليمنة 
اليااات الرتكياة فالو -الادائم علاى العالقاات الروساية ثريأالتاركياا هااو إذا اهلادف األساساي للسياساة اخلارجياة األمريكياة اجااه ت

تركي قد يقاوض مسااعيها -تسعى على الدوام لزرع العقبات يف سبيل عدم حصول تقارب أو تفاهم اسرتاتيجي روسياملتحدة 
ن أولاة دون لروسايا واحلياجلدياد ل االحتاواء يف سياساةأيضاا وهذا يادخل ، وآسيا الوسطى والقوقاز األوسطللهيمنة على الشرق 

  ور العالقات الدوليةاتصل عالقاهتا ببلدان املياه الدافئة خاصة مع تركيا اليت تشكل حمورا من حم
حتتل دورا رئيسيا يف السياسة الروسية منذ القدم، فقد  بالنسبة للطرف الروسي فإن تركيا مباهلا من مضائق اسرتاتيجية

شق منفذ إىل البحر ، و قاليمها يف اجلنوبأ السرتجاعالباب العايل طيلة ثالثة قرون خرية على شن حروب ضد ألابت هذه أد
  (17)بيض املتوسط عن طريق املضائقألا

نظرا ألمهية املوقع  ،املاضي اجليوسياسية مع تركيا ونسيان وتسعى روسيا بكل جهودها لالستفادة من العالقات 
السيما من  صبحت ممرا بريا للصادرات الروسية،أهنا أاري إىل املياه الدافئة كما جبإفهي ممر  اجلغرايف لرتكيا بالنسبة لروسيا،

  (18)من اجارة روسيا اخلارجية متر عرب املضائق الرتكية %50ن أحبيث  ،الطبيعي الغاز
ماي الروسي يف -ون الرتكياس التعلسيس جأقادة البلدين على ت ويف مسعى ملأسسة العالقات بني روسيا وتركيا، اتفق

كرب شركاء تركيا التجاريني أروسيا واحدة من لرتكيا، وبناء عليه أصبحت  خالل زيارة الرئيس السابق ميدفيدف 2010
 لصاحل روسيا،دائما مييل كان ولكن ميزان التبادل التجاري   ،2012مليار دوالر سنة  26حبجم تبادل اجاري وصل إىل 

أعاد الفروف وداوود أوغلو من جديد التأكيد  2014يف لقائهما بإسطنبول عام ، و للغاز إىل تركيا األولهنا املصدر نظرا أل
وكان البلدان قد  مليار دوالر خالل العامني القادمني، 100على رغبة البلدين يف رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إىل 

 20بلغ  باستثمار ل الرتكي شرق املتوسط،ن تبين روسيا أول حمطة تركية نووية لتوليد الطاقة على الساحأاتفقا مسبقا على 
جديدة على إنشاء جمع للحديد والصلب وجمع لبناء السفن العمالقة من  اتفاقياتتوقيع باشإضافة إىل  ،(19)رمليار دوال

  قبل الشركات الروسية يف تركيا
بله بالضرورة توافق سياسي مواز اجاه والسياسية بني تركيا و روسيا ال يقا االقتصاديةاملتزايد يف العالقات هذا االنتعاش 

تشكل نقطة خالف حاد بني  سوريا ، حيث أصبحتة املشرتكة خاصة يف امللف السورياشإقليميبعض القضايا 
وقد زادت حدة اخلالف بني الطرفني عند إسقاط تركيا للطائرة احلربية الروسية، هذا األمر نتج عنه اجميد العديد (20)الطرفني،

 االقتصادية بني البلدين فضال عن فرض روسيا التأشرية على األتراك لدخول أراضيها من االتفاقيات 
ن تركيا وروسيا تعرفان حجم اخلالفات أن آلاالواضد حىت الروسية، إال أن -إذا على الرغم من توتر العالقات الرتكية 

 ن تؤثر على تطوير عالقاهتماأبدون  رضية توافقأبينهما وتقدران ضرورة معاجلة هذه اخلالفات بالتهميل والبحث عن 
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مع تركيا حىت يف  اتجياد قدر من التوازن يف العالقإفالرباغماتية واملصلحة العليا لروسيا تكمن يف  والدبلوماسية، االقتصادية
 األحداث األخرية املتعلقة بإسقاط املقاتلة الروسية  ظل

 ات المتحدة األمريكية وروسيا:للدول العربية بالنبةة للوالي الجيوبوليتيكية األهمية -4
الشرق الدول العربية جند أن  وروسيا، اليات املتحدةألمهية اجليوبوليتيكية شإيران وتركيا بالنسبة للو اإىل  باشإضافة

 ئقفالدول العربية تطل على املضا الروسي، -مريكيألاساسية يف التنافس اجليوبوليتيكي أمتتلك مفاتيد أوسطية هي األخرى 
 ق هرمز،ئي يف مضاأ ة من الشرق األوسط شرقا إىل أوربا الغربية غربا،ههم يف العامل املتجألامة يف السلسة البحرية املتحك

سيسا أتو  هم يف نصف الكرة الغريب،ألاة البحرية لوتشكل هذه املضائق عنق الزجاجة للسلس وقناة السويس، باب املندب،
حيتل موقعا  يفه ،(21)جغرافيتها السياسية كذلك يف   النفط و الغاز فقط بلعلى ذلك ال ميكن حصر أمهية الدول العربية يف

مما جعل الدول  وحبرا وجوا، ت العامل ويتحكم يف الطرق التجارية العاملية برارامن قا ةجغرافيا متميزا يقع يف ملتقى قارات ثالث
  (22)العربية موضوعا للتنافس بني القوى الكربى

 بلدانون وثيق مع احكام السيطرة على الشرق األوسط يف تعيف سعيها شإ اليات املتحدةالو  دخلتنتيجة هلذه األمهية 
جديد انطالقا من رؤية  ، وذلك هبدف بناء نظام إقليميردنألاو  كمصر والسعودية ودول اخلليج  يف املنطقة قليميةإ

اجلديد  اشإقليميية حبيث يهدف هذا النظام عربالدول بعض التميز بالتواجد العسكري املباشر يف تجيوسياسية غري تقليدية 
اليات املتحدة ول كذلك حتييد القوى املنافسة للو االدويل مبا خيدم املصاحل األمريكية وحي األمنإىل إعادة تشكيل نظام 

راء عن خطوطا مح اليات املتحدةصوهلا إىل ما قبل انتهاء احلرب الباردة حني وضعت الو أتعود  هذه االسرتاتيجية األمريكية،
  (23)بعض مناطق التنافس الدويل بينها وبني السوفيات

الدويل يف  االسرتاتيجيبقاء على امليزان إذا االسرتاتيجية األمريكية ااجاه الدول العربية يف الشرق األوسط هتدف لإل
 ا يلي:م وعملت على حتقيق ذلك عرب، خرىألصاحل قوة  ميله دون ةلوليواحل املنطقة يف وضع مييل لصاحلها،

  ن ذلاااك أ باعتباااار ،وانفتاحاااادميقراطياااة  أكثااار إعاااادة رسااام املالماااد واخلصاااائص السياساااية يف دول املنطقاااة كاااي تصااابد
ي تياارات أو قااوى سياسااية أدون ظهااور  ولااةلكاذلك احلي، و حااداث ساابتمربأمريكياة هامااة لعاادم تكارار أيشاكل ضاامانة 

  (24)فسةا قد يؤدي إىل دخول قوة منااليات املتحدة مبوئة للو امن
   انتشاااارهولاااة دون لذ الروساااي واحليو وحماصااارة النفااا يف املنطقاااة، مطلقاااة مريكاااي بصاااورة شااابهاألدعااام التواجاااد العساااكري 

 والعمل على تقليصه وتصفيته 
  خاارى وذلااك األوتقلاايص نفااوذ الاادول  األمريكاايهباادف دعاام النفااوذ  اليااات املتحاادةالو  ااجاااهدول املنطقااة  سااتقطابإ

  (25)اسية ذات العالقة الوثيقة مع واشنطننظمة السيألاعرب دعم 
مريكيااون ألاكااان العديااد ماان صااناع القاارار واحملللااون  ،2011حناااء الااوطن العااريب عااام أالتظاااهرات الشااعبية  اجتاحااتعناادما 

 هناااأب االنتفاضاااتمريكااي باااراك أوبامااا ألافقااد وصااف الاارئيس  ن تكااون هااذه احلركااات بدايااة حلقبااة جدياادة يف املنطقااة،أملون أياا
ن أسااس أعلاى وأن هذه التحوالت يف املنطقة تنسجم مع األهداف العليا ألمركاة العاامل  ،(26)للواليات املتحدة""فرصة تارخيية 
خراجهاااا مااان دائااارة الفعااال بتااادمريها أصااابحت ال تسااااعد علاااى القياااام بالوظيفاااة املطلوباااة أمريكياااا مماااا يساااتوجب إالباااىن اشإقليمياااة 



20102016  

 

152017  264 

 

 ماااعالاااذي ال يتساااق  االساااتقرارن عااافتوحاااة مباااا يرتتاااب علياااه باااث "الفوضاااى" كخياااار باااديل م دخاااال مقااادراهتا يف عملياااة نااازفإو 
  (27)املرسومة للجغرافيا السياسية العامليةاألمريكية ديناميات اخلطط 

 21دىن املعاصر يف ألالدراسات الشرق  سبورغامركز برت وتأكيدا على وجود دور أمريكي يف هذه الثورات فقد نشر 
ساعدت على  أمريكية موعاتعلى أن هناك جمريكي يف الثورات العربية والذي حتدث ألاالدور حول  تقريرا 2011مارس 
قدمتها للنشطاء الدميقراطيني يف الوطن العريب  يتيب والتمويل والرعاية الر العربية من خالل برامج التد تاالضطراباتغذية 

وحبسب رأي العديد (28)التواصل االجتماعي، خالل شبكات من ، باشإضافة إىل تعبئة االحتجاجاتخالل السنوات املاضية
من الباحثني فإن ما حدث يف العامل العريب من حتوالت يدخل ضمن مشروع الشرق األوسط الكبري انطالقا من منظور 

أي  "الفوضى اخلالقة" اليت تعد إحدى أعمدة التدخل اخلفي للواليات املتحدة لرسم اخلريطة اجلديدة للمنطقة بعيدا عن
 منافس خارجي 
فقد اشإسرائيلي، الفلسطيين الصراع خرى اليت تستقطب السياسة اخلارجية األمريكية بشكل كبري هي قضية ألاالقضية 

دارة أوباما عن فرض حلول عملية إسفر الواقع اجلديد الذي متر به القضية الفلسطينية عن تعثر واضد لعملية السالم وعجز أ
سرائيل باملوافقة على اجميد إقناع يقاف جهودها شإإعن  2010عالهنا سنة إورغم ، كومة نتنياهوللقضية الفلسطينية على ح

دارة األمريكية عن إعادة احملادثات السياسية بني شإاعلنت أ 2013هنا يف جوان أإال  ،(29)راضي الفلسطينيةألايف  االستيطان
، خاصة يف سوريا والعراق، ن املناخات السائدة يف املنطقة العربيةأب، حيث تعتقد اشإدارة األمريكية سرائيلينيشإاالفلسطينيني و 

كثر أخرى أهنا تبحث عن طريقة أوالسيما ، ي شكلأسرائيلي بشإا-الفلسطيينالصراع هي مبنزلة الفرصة الساحنة حللحلة 
ألمريكية جون كريي ووجود وضات من قبل وزير اخلارجية اامنها القومي، ولعل املتابعة املباشرة للمفحيوية ملصاحلها وأل

، دارة أوباما هلذه القضيةإالكبري الذي توليه  االهتماملدليل على  اندك، مريكي مشارك فيها كطرف ثالث وهو مارتنأمبعوث 
  (30)وذلك سعيا من أوباما لتحقيق تسوية قبل هناية عهدته االنتخابية

، فإن للدول العربية املوجودة يف منطقة الشرق األوسط ة لروسياية للدول العربية بالنسبأما بالنسبة لألمهية اجليوبوليتيك
إذ تكتسب املنطقة العربية  االسرتاتيجية   الروسية وذلك بالنظر إىل عدة عوامل أبرزها العامل اجليوبوليتيكي، مكانة بارزة يف

  مهيتها اجليوبوليتيكية من عدة مزايا بالنسبة لروسيا تتمثل يف:أ
  ا إال البحر املتوسطال يفصلها عن أورب -1
  األمريكية يف الوقت احلاضرجنليزية قدميا و شإاحد الثوابت يف السياسة أكون املنطقة العربية  -2
  (31)مضيق باب املندب مضيق هرمز، قناة السويس، وجود القنوات واملعابر املائية اهلامة يف املنطقة العربية: -3

برزها العامل أمن جند يز عالقتها مع املنطقة الشرقية من العامل العريب اليت تدفع روسيا حنو تعز هناك العديد من العوامل 
مني حدودها اجلنوبية أقليمي قريب من حدودها اجلنوبية لذلك تسعى إىل تإفروسيا تتعامل مع العامل العريب ككيان ، اجلغرايف
سيا الوسطى آهنا تنظر إىل منطقة أسيما ال منها القومي،أ علىثار سلبية آقد يكون هلا واليت ي صراعات يف املنطقة أومنع 

 سالمي املوحد"،شإان مشرتكتني يف تكوين ما يطلق عليه القادة الروس اسم "الفضاء آلاصبحتا أهنما أواملنطقة العربية على 
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تنعكس على نطاق واسع ومتس املصاحل السياسية  ة قليمية متصاعدإصراعات  اندالعمكانية إختشى روسيا لذلك 
   (32)والعسكرية الروسية يةاالقتصاد

ساليب و اليت ال تعين بالضرورة اللجوء إىل القوة ألان تتبع جموعة من أول روسيا احتحتاول روسيا أن تتبع جموعة 
يجيا حلني توفر تسرتاإهناكها إتدرجييا و  اليات املتحدةنفوذها يف املنطقة عرب حترك بطئ منها ملزامحة الو  الستعادةالعسكرية 
املوقع  استغاللخرى هي أوالوسيلة اليت تعتمد عليها روسيا إىل جانب عدة وسائل ، املناسبة للعودة بقوة إىل املنطقة الفرصة

روسيا لعامل  استخدامسيا الوسطى ودور املتغري الديين يف هذه العالقة ومن ت آاجلغرايف واحلضاري للمنطقة وقرهبا من دول 
ن أسالمية يف املنطقة خصوصا بعد شإاكثر من اجملتمعات أرهاب والتقرب شإاافحة ديان ومكألاون يف مسائل حوار االتع

موقفها املؤيد للمواقف العربية السيما يف جال القضية  استغاللسالمي و شإااملؤمتر  ظمةإىل من لالنضمامتقدمت بطلب 
  الفلسطينية طوال املدة السابقة

كما كانت - ن روسيا تعتربإف، املتوسط بيضألااملنافذ على البحر وجه اخلصوص  ىوعلأما يف موضوع املياه الدافئة 
وهي تنسج معظم سياستها يف الشرق األوسط  يف سياستها اخلارجية، االسرتاتيجيةمن املمرات املائية من الركائز أن أ - دائما

قد فالتايل بو ، (33)عرب هذه املياه من اجارة روسيا اخلارجية متر % 50كثر من أف ،االعتباراتسود وفقا هلذه ألاوحميط البحر 
مني املالحة البحرية يف ميناء أهبدف املسامهة يف ت حيث توجد قاعدة عسكرية هلا قررت روسيا تطوير مرفأ طرطوس يف سوريا،

سطول الروسي يف اخلارج حلماية مصاحلها ألاعدن وسواحل الصومال وترافق ذلك مع تعديل القوانني لتسمد بتحريك 
  (34)العليا

إىل على أراضيها، خاصة  تويف ظل أحداث الربيع العريب برزت خماوف روسية من إمكانية انتقال عدوى االضطرابا
بسبب تشابه الدوافع يف الداخل الروسي مع واقع التجربة  القوقاز، سالمية يف ترتستان وبشكرييا فضال عنشإااجلمهوريات 

وصراع بني مؤيدين ومعارضني للرؤساء  انقاليبنه عمل أما حيدث ب باراعتولة اعالميا يف حمإالعربية لذلك عملت روسيا 
 العرب 

ة يعرب بوضوح عن أزمة النظام العاملي واملخططات بيفيه الثورات العر  اندلعتن السياق الذي كما اعتربت روسيا أ
روسيا اجاه  تهلذا حترك ،االقتصاديةو  االجتماعيةاألمريكية لربامج نشر الدميقراطية مع جهل مبعطيات هذه الشعوب 

ولة عدم اوحم الواليات املتحدة األمريكيةرغبتها يف حتقيق التوازن مع  االعتباريف  ةخذأالعربية حبذر  التحوالت يف املنطقة
  (35)رولة كسب حلفاء جدد مثل مصاالتقليدين كسوريا أو حم افقدان شركائه

 افرتاضهلا مع  اسرتاتيجياة كتلة من الدول املؤيدة تكون ذخرا ولة صياغايف ظل هذا الواقع املتغري تسعى روسيا إىل حم
الذي تفضله روسيا سيكون  االاجاهن أوهلذا يبدو  ن يظل القاسم املشرتك يف الشرق األوسط يف املستقبل هو معاداة الغرب،أ
وهو دور الوسيط  التقليدي، دورها استعادةإىل  من خالله قة تسعى روسياططراف يف املنألا مع مجيعحمادثات نشاء إولة احم

اشإقليمني، فعلى سبيل املثال تعمل روسيا على الوقوف إىل جانب سوريا يف جلس الرابط بني املعسكرات وبني الالعبني 
األمن وتدعم اجليل السوري ميدانيا عرب التدخل بتوجيه ضربات جوية باشإضافة إىل تزويده باملعدات العسكرية، ويف نفس 
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سرائيل إحياء مسرية السالم بني إوهي بني املعارضة والنظام السوري، وهناك قناة حيوية أخرى  ولة الربطاى حمعمل علالوقت ت
  (36)ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية مكنأن إوفلسطني مع مشاركتها الفاعلة 

ملوقف الروسي يف فمن ناحية يتمحور ا على كل الدول، االنفتاححذرة وواقعية تقوم على  اسرتاتيجيةتتبىن روسيا 
وحق الشعب الفلسطيين يف دولته  ،242ساس على املواقف السوفياتية املعلنة منذ وقت بعيد واملرتكز على قرار ألااملنطقة ب
وقد عرب عن  سرائيليةشإا االستيطانيةورفض املمارسات  سرائيل وعاصمتها القدس،إبسالم إىل جانب  فيها عيليت ياملستقلة ال

 اعرتفالسوفيايت  االحتادن أحيث صرح  راضي الفلسطينية،ألاخرية إىل ألاسي" فالدميري بوتني" يف زيارته هذا الرئيس الرو 
الفلسطيين  االنقسامويف موقفها من  ،(37)طارشإاري يف السياسة الروسية يف هذا ينه ال تغأعاما و  25بالدولة الفلسطينية منذ 

تشكيل حكومة توافق وطين تؤدي إىل إهناء االنقسام الفلسطيين، ويف  باالتفاق بني حركيت فتد ومحاس بشأن رحبت روسيا
لتعزيز  اتفاقيةتوقيع اشإسرائيلية تقدما كبريا يف العديد من اجملاالت، خاصة بعد –الوقت نفسه تشهد العالقات الروسية 

  (38)2010سرائيل سنة إون العسكري بني روسيا و االتع
 ت المتحدة األمريكية وروسية في منطقة الشرق األوسط:التنافس الطاقوي بين الواليا -ثانيا
فمفهوم أمن الطاقة يعد  البديلة، زال النفط والغاز يعدان مصدرا حيويا للطاقة بالرغم من بداية تطور موارد الطاقة يال 

إال أن سعي الدول  خرية،ألاعوام ألاأمهية كبرية يف السياسة الدولية خالل  واكتسبتمن املفاهيم احلديثة اليت مت الرتكيز عليها 
وضمان الوصول والت السيطرة على مصادر الطاقة احموال تزال  وكانت من الطاقة أمر ليس حبديث، احتياجاهتاإىل تأمني 
  (39)حاالت التنافس بني القوى الكربى واليت من بينها الواليات املتحدة وروسياساسي لكثري من ألاالدافع إليها، 

 األوسط الطاقوية:أهمية منطقة الشرق  -1
فقد أصبحت منطقة اخلليج  ،االسرتاتيجيةمن أمهية الشرق األوسط الطبيعي البرتول والغاز  اكتشافلقد ضاعف 

مما جعل الشرق األوسط حمط أنظار الدول قائدة  مبثابة اجلزيرة العاملية للنفط والغاز يف العامل، االعريب والدول املطلة عليه
ن املنطقة أمبعىن ، العاملي لالقتصادمكمال  اقتصاديادورا  أصبد يؤدي األوسط ن نفط الشرق، وذلك ألالنظام العاملي

شكال حىت لو أدى ذلك األعنها بأي شكل من  االستغناءالعاملية وال ميكن  باالقتصادياتعضويا  ارتباطاأصبحت مرتبطة 
وزير الطاقة األمريكي السابق: "أن  Bill Richardson، ويقول يف هذا السياق (40)القوة وإشعال احلرب استخدامإىل 

  (41)النفط فقط له القدرة على التحكم يف صنع السياسة اخلارجية واألمنية للدول للعقود عديدة"
  العديد من املزايا اليت تدفع العديد من القوى العاملية للسيطرة عليه واليت من بينها:بمنطقة الشرق األوسط  يتميز نفط 

  وارتفاااعبااار آلامعاادالت االنتاااج وقلااة عمااق  الرتفاااعنتاااج الباارتول يف الشاارق األوسااط وذلااك نظاار إتكاااليف  خنفاااضإ 
 املطلوبة  واالستثماراتنفقات البحث  واخنفاضالبرتول  اكتشافنسبة النجاح يف 

  خرى يف العامل ألاسعار املناطق أسعار املعلنة لبرتول الشرق األوسط مقارنة بألا خنفاضإ 
  ساااااواق ألاناااااواع تناساااااب ألاإذ أن الشااااارق األوساااااط يناااااتج خاماااااات خفيفاااااة ومتوساااااطة وثقيلاااااة وهاااااذه  ميااااازة النوعياااااة

  (42)املختلفة
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هم املناطق احليوية بالنسبة ملصاحل الدول الكربى عموما أحدى إتعد دول اخلليج ضمن منطقة الشرق األوسط 
إذ تتمتع دول اخلليج  ،مهيتها النفطيةمنا ألإو  ليس بسبب موقعها اجلغرايف فحسب، على وجه اخلصوص،واليات املتحدة وال

 احتياطهاإذ يبلغ  كرب منتج ومصدر للنفط يف العامل،أوتعد السعودية ، برتولية وغازية ضخمة ومؤكدة باحتياطياتالعريب 
ن حيث ما العراق فيحتل املرتبة الثانية مأ العاملي، االحتياطيمن  % 25مليار برميل وهو ما يشكل  حوايل  3 264حوايل 

مارات شإات دولة  مليار برميل، 7 98قدره باحتياطي ت إيران  مليار برميل، 5 112النفطي يف اخلليج حوايل  االحتياطي
  (43)مليار برميل 5 96قدره  باحتياطيفالكويت ل، برمي رمليا 8 97املتحدة حوايل 

حصائي السنوي شإاب معطيات التقرير فحس، ن منطقة الشرق األوسط تزخر بالغاز الطبيعيأإىل جانب النفط جند 
 48 54ي ما يعادل أالعاملي من الغاز الطبيعي  االحتياطمن  %30ن منطقة الشرق األوسط حتوي إف ،2010لعام 

  تريليون مرت مكعب
  لغاز الطبيعي يف منطقة الشرق األوسط فهي:ل احتياطاكثر ألاما الدول أ
  مليار مرت مكعب 33000إيران 
  مليار مرت مكعب 25172قطر 
 مليار مرت مكعب 6072مارات العربية املتحدة اشإ 
  (44)مليار مرت مكعب 7305اململكة العربية السعودية  

تنعم منطقة اخلليج العريب بإمدادات ال يستهان هبا من الغاز الطبيعي ويعزى ذلك إىل وجود أكرب حقل غاز يف العامل 
فهو حيتوي على أكثر من ربع  والذي يقع على احلدود البحرية بني قطر وإيران،ارس فضمن أراضيها وهو حقل جنوب 

  يف العامل لالستريادالغاز الطبيعي التقليدي قابلة  احتياطيات
مناطق جديدة حتتوي على خمزون هائل من الغاز الطبيعي يف منطقة الشرق األوسط   اكتشافخرية مت ألايف السنوات و 

حيث مت كشف كميات ضخمة من الغاز الطبيعي يف هذا  Levant Basinوض املشرق" "ح من أهم هاته املناطق
احلوض الذي يقع يف املياه العميقة شرق البحر املتوسط والذي حيتوي على طبقة عميقة من الغاز طبقا لتقديرات هيئة املسد 

 ز اجليولوجية األمريكية والشركات العاملة يف التنقيب عن الغا
 املتوسط من ثالث مناطق فرعية هي: األبيض شرق البحرويتكون حوض غاز 

  قبالة سواحل تركيا واليونان وقربص "اجيه"حوض حبر  -1
  قبالة سواحل سوريا ولبنان وفلسطني "املشرق"حوض  -2
 قبالة سواحل مصر  "دلتا النيل"حوض  -3

عاملي للطاقة ومن ت سوف  أمهية منطقة الشرق األوسط كخزان تزدادفانه سوف ة، اجلديد االكتشافاتيف سياق هذا 
 ترتفع حدة التنافس الدويل على ثروات هذه املنطقة اليت اجتاز مرحلة صعبة يف تارخيها بسبب التغريات السياسية اجلارية فيها،

وروسيا وقوى  الواليات املتحدة وسوف تدخل حلبة املنافسة على موارد الطاقة يف الشرق األوسط القوى التقليدية مثل:
  (45)الصني واهلند والربازيل ديدة مثل:صاعدة ج
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 دواعي االهتمام األمريكي الروسي بنفط الشرق األوسط: -2
 دواعي االهتمام األمريكي بنفط الشرق األوسط: .أ 
نظرا ملا يشكله النفط من ، دارات األمريكية املتعاقبةشإاكافة   اهتماماتمني النفط جانبا كبريا من ألة تأمس حتلتإ
 االكتشافبرتولية ضخمة ومؤكدة سهلة  احتياطياتوالقوى الكربى عموما بسبب وجود ات املتحدة اليساسية للو أمصلحة 

  خرى يف العاملأي منطقة أومنخفضة التكاليف مقارنة ب
مليون برميل  7 5مريكي من النفط اخلام وسوائل الغاز حنو ألاووفقا لبيانات وزارة الطاقة األمريكية يبلغ حجم االنتاج 

 4 30األمريكية املؤكدة من النفط حنو  االحتياطياتكما تبلغ  العاملي، االنتاجمن  % 8 9ما يشكل حوايل  وهو يوميا،
 17 29مريكي على النفط إىل حنو ألاومن املتوقع أن يزداد الطلب  العاملي، االحتياطيمن  %9 2مليار برميل بنسبة تبلغ 
سوف تضطر  اليات املتحدة األمريكيةاملتوسط، مما يعين أن الو  يف %7 1دة سنوية تبلغ ابزي 2025مليون برميل يوميا عام 

  2025منها حبلول عام  %68حديدا و  احتياجاهتامني أكثر من ثلثي أإىل ت
       عليه فقد أصبد من أولويات السياسة األمريكية هو ضمان احملافظة على تدفق نفط اخلليج العريب بشكل آمن و 

  (46)ن تكون منافسة هلاأأو  ،قوة دولية من التعرض هلذه املصاحل ومنع أية بأسعار معقولة،و 
تباع سياسات متعددة تتالءم مع مصاحلها ايف جال الطاقة" عرب  االستقاللتتعامل الو م أ مع فكرة "حتقيق 

ديات كبرية تتعلق حت -دارات األمريكية املتعاقبةشإاسوة ببقية أ -دارة الرئيس باراك أوباما إلذلك فقد واجهت  ومتطلباهتا،
سعار أالنتاج الكايف من الطاقة وبانتاجها من الطاقة ال يسد احلاجة احمللية وبذلك فهي تسعى إىل توفري ان أل، مني الطاقةأبت

خرى ألااليت تسعى هي روسيا و الصني و سها أمر جيعلها يف مواجهة منافسة من قبل قوى كربى على ر ألالكن هذا  مناسبة
  (47)ط وطرق نقل هذه املنتجات اهليدروكربونيةو يف املنطقة وعلى خطاالسرتاتيجية لى املوارد حكام سيطرهتا عشإ

 وباشإضافة إىل هذه االعتبارات جند أن التفكري األمريكي بتأمني الطاقة يستند إىل دواعي أخرى وهي 
 :االحتياجات النفطية األمريكية 

       من منطقة الشرق األوسط، االستهالكي تستورد ثلثي هذا وه من االنتاج العاملي للنفط، %25تستهلك الو م أ 
حبكم  كبريةضافة لذلك هلا أمهية  شإاوهي ب األمريكية، السياسة اخلارجية اهتماممر الذي جعل هذه املنطقة تكون بؤرة ألا

جنبية ألا االستثماراتكز ومر  تنافس الدويل وصراعات القوى عرب العصور،لل ةالعاملية وحمط االقتصادياتعلى عصب  احتوائها
  الدولية للقوى العظمى االسرتاتيجياتيف  االستقطابور اهم حمأحد وأضخمة،  استهالكيةوسوق 
  :مصالح الشركات األمريكية 

املرتبة  اليات املتحدةحيث حتتل الو  ، صناعة النفط تكمن رغبة الشركات النفطية يف حرمان الشركات املنافسة هلا يف
نفطية هائلة فقد أصبد الوصول إىل  احتياطياتمنطقة الشرق األوسط  المتالكوبالنظر ، يف الصناعات النفطيةوىل عامليا ألا

  من ثروهتا النفطية االستفادةجل أمنيات الشركات النفطية وذلك من أهذه املنطقة من 
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مني منظومة أكونه يتطلب ت  حباجة شإعادة تقييم اليات املتحدةمني الطاقة يف الو أن تأالشركات النفطية  اعتوقد ر 
هينا، ففي الواليات  و هذا ال يعترب عمال توريد الطاقة بكل مراحلها ووفق توجهات و مصاحل الشركات النفطيةو  نتاجا

لف ميل أ 160و البرتول يف املياه اشإقليمية، الستخراجالف منصة آربعة أمعمل تكرير و  150كثر من أوحدها املتحدة 
مكانيات للتعامل إو ، نابيب نقل الغاز الطبيعيأمليون ميل من  14و، رضألاخمازن للغاز حتت  410و ،البرتول نابيبأمن 
 اكسون موبيل،: برز الشركات األمريكية املستثمرة يف نفط الشرق األوسط جندأومن ، مليون برميل من النفط يوميا 15مع 

  (48)شيفرون تكساسو
 :دواعي االهتمام الروسي بنفط الشرق األوسط .ب 

 اليابان،-الصني-الكربى كروسيا االقتصاديةمدادات الطاقة يف الدول إكرب من ألاميثل نفط الشرق األوسط النسبة 
اسرتاتيجية  ، فصاحل الدول الكربى املنافسة هلا خاصة روسيامب يضرسعار النفط أب اليات املتحدةن حتكم الو إلذلك ف

داء دور معني يف منطقة الشرق األوسط يعارض اهليمنة أو  ربالظهو  ية قوةتقوم على عدم السماح أل اليات املتحدةالو 
 اسرتاتيجية تباع اهيمنتها عرب  استعادةبعض القوى الكربى خاصة روسيا اليت تسعى إىل  إليهاألمريكية وهو ما تسعى 

  (49)األوسطاألمريكية املتزايدة يف منطقة الشرق  للهيمنةجديدة تقوم على الرباغماتية التنافسية  اقتصادية
املهيمن بالدرجة اليت   االقتصادتعد صاحبة  اليات املتحدة اليت ملمام الو أاجلديدة حتديا  باسرتاتيجيتهاتعترب روسيا 

خاصة روسيا  دارة مصادر الطاقة يف منطقة الشرق األوسطإحيث صار هلا منافسون يف ، 20عليها خالل القرن الا تكان
   والصني

فيايت دخلت السياسة الروسية يف الشرق األوسط مرحلة جديدة مل ترق مالحمها إىل مرحلة السو  االحتاد اهنيارمع 
على السياسة الروسية اجاه منطقة  أن التغيري الذي طر أإال ، 1999-1991لتسن التنافس خالل عهد الرئيس بوريس ي

( 2009-2004( ت )2004-1999جاء بعد وصول فالدميري بوتني والذي توىل رئاسة اجلمهورية من ) األوسطالشرق 
اليات ولة منه ملزامحة الو اددا يف حمجبواب الشرق األوسط أتني إىل عملية طرق و ن( حيث سعى بآلاإىل حد  -2014ت )

  (50)وكان ذلك عرب العديد من الزيارات واللقاءات اليت قام هبا مع زعماء املنطقة ،املتحدة
ملخزون نفطي هائل يشكل اليوم  ، فامتالكهاللسياسة الروسية اجاه املنطقة عامال حمددا ورئيسا االقتصاديميثل العامل 

النفط الروسي يف سيربيا بسبب  استخراجكلفة   ارتفاعويعود ذلك إىل  الروسية، االسرتاتيجية  ساسية يف ألاحد احملددات أ
مريكي يف منطقة اخلليج ألاعاف النفوذ ضإن الرغبة الروسية يف إف، الصعوبات التقنية وعلى الرغم من أمهية نفط حبر قزوين

   تعزز أمهية نفط اخلليج
 ألمهية بكل وضوح )فيكتور بوساليك( بقوله:اويؤكد هذه 

جيااايب الااذي تعتاازم روساايا اشإيف منطقااة اخللاايج العااريب دلياال علااى الاادور  واالسااتقرارن تعزيااز دور روساايا يف حفاا  األماان "إ
احلاارب  أنبقولااه :صااحيد  وأضاااف مباشاارا باملصاااحل القوميااة الروسااية " اتصاااال يتصاالذلااك الاادور الااذي  القيااام بااه يف املنطقااة،

  (51)الباردة قد انتهت لكن التنافس مازال موجودا واللهجة القدمية املعادية للغرب تناسب الدبلوماسية الروسية اجلديدة"
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لب العاملي على النفط يف الوقت يف حجم الط ارتفاعاخريين شهدا ألان العقدين أتشري العديد من الدراسات إىل 
ن الفرتة املقبلة رمبا تشهد خلال بني العرض والطلب على النفط وقد أمر الذي يعين ألا العاملي، االحتياطيفيه  استقرالذي 

ولكن  مدادات النفط والغاز ليس من خالل التحكم يف طرق النقل فحسب،إمني أحدة التنافس على ت ازدياددى هذا إىل أ
 ،2003حتقيق ذلك التدخل العسكري كما حدث يف العراق  استلزمولو  ،أيضاالسيطرة على منابع النفط  من خالل

إىل كافة الوسائل مبا فيها الوسيلة العسكرية اليات املتحدة الو  أفبينما تلج، ن  أوت توجهات القوى الكربى يف هذا الشاوتتف
مع الدول النفطية يف منطقة الشرق األوسط  اقتصاديةراكات تفضل روسيا عقد ش(52)مني سيطرهتا على منابع النفط،ألت

يف جال النفط  اسرتاتيجية سعار أو بناء حتالفات ألاو  باشإنتاجخاصة الدول العربية منها والعمل على التنسيق فيما يتعلق 
 االهتماما اجملال مع الروسي يف هذ االهتمامكما يتالقى ،  نابيب الغازأاملشرتك ملد خطوط  االستثماروالغاز فضال عن 

  (53)النتاج الرئيسية كمنطقة اخلليجامني تدفق النفط والغاز من مناطق أمريكي بالنسبة إىل تألا
دور تنموي حقيقي مع دول منطقة الشرق اسرتاتيجية وتود صناعة و  اقتصاديةتسعى التوجهات الروسية لعقد شراكة 

يف املنطقة  االقتصاديةن التطورات أب باالعتبارخذ ألامع  مباشرا لروسيا، يااقتصادعائدا  خص منها العربية لتوفرألااألوسط وب
كرب أذ تعد روسيا ثاين إ العاملي للطاقة، النتاجاالعاملي من خالل املسامهة العربية الفاعلة يف  االقتصادتؤثر بشكل كبري على 

 مجايل الصادرات العاملية للنفط،إمن  % 40ادراهتا منتج ومصدر للنفط يف العامل بعد امللكة العربية السعودية حيث تبلغ ص
وهلا اخلربة  العاملي، االحتياطيمن  %5 27ا: الغاز الطبيعي واليت تقدر ب احتياطياتكرب دول العامل من حيث أهنا أكما 

وكذلك يف  ما متلكه من تكنولوجيا متطورة يف هذا اجملال ضلبف واستخراجهالالزمة يف جال الكشف والتنقيب عن النفط 
  (54) ويةاالبرتوكيم جال الصناعات

 الروسي في مجال الطاقة في الشرق األوسط: األمريكيمالمح التنافس  -3
جعلها  ،سعارألاسعار النفط عرب التحكم هبذه أدىن مستوى من أللحفاظ على  اليات املتحدة األمريكيةرغبة الو إن 

هم بشكل كبري يف اسعار النفط والذي يسأ ارتفاع احلفاظ على تدخل يف منافسة جدية مع روسيا واليت بدورها ترغب يف
لذلك تسعى روسيا للتنسيق والدخول يف عالقات جديدة مع دول الشرق األوسط وخاصة السعودية  ،اقتصادهاتعايف 

  النفط أسعار ارتفاعللحفاظ على 
ية والروسية وهو جوهر الشراكة العربية الروسية  ساسية اليت تتالقى فيها املصاحل العربألاالت احد اجملأميثل قطاع الطاقة 

ت بالفعل بني روسيا وعدد من الدول العربية واليت تعترب نواة أوهناك العديد من املشروعات اليت بد ساسية هلا،ألاالدعامة و 
مريكا بدون ال حيويا ألاروسي ملنطقة طاملا كانت تعترب ج كاخرتاقويراها الكثري من املتتبعني   ون يف هذا اجملالالتطوير التع
 :(55)جند هم هذه املشاريع الروسية يف املنطقةأومن  منافس،
    بينما ،ول للو م أألا االقتصاديهم بني بلدان اخلليج العريب والشريك ألاتعترب اململكة العربية السعودية الدولة  

ن تنفااااذ إىل السااااوق أروسااااية برغبااااة سااااعودية الشااااركات ال اسااااتطاعتوقااااد   الطاقويااااة لالسااااتثماراتال مهمااااا اروساااايا جااااهااااا تعترب 
هااااام هاااااذه أيف قطاااااع الااااانفط وماااان  االساااااتثمارنابيااااب و ألاكالتنقياااااب عاااان الغااااااز ومااااد خطاااااوط  الت مهمااااة،االسااااعودية يف جااااا
 :االستثمارات
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  الكتشااااافمؤسسااااة مشاااارتكة "لوكسااااار"  "ارامكااااو"كة الاااانفط الوطنيااااة السااااعودية ر وشاااا "وياااالأ لااااوك"شااااركة  ءنشاااااإ -
 سنة  40ملدة  ز يف اجلزء الشمايل من صحراء الربع اخلايلحقول الغا استثمار

عماال التحضاريية ألاتشارك شركة "سرتوي تارانس غااز" ماع اجلاناب الساعودي عقادا حاول قياام الشاركة الروساية بت -
  (56)نابيبألابالغاز عرب  )الرياض(لتزويد بيوت العاصمة

  ربعاة وهاي ألا تطوير حقول النفط الكويتية الشمالية "سينفط" و "لوك أويل" الروسيتني يف الكويت استطاعت شركتا
  (57)رمليار دوال 8و  7وح تكلفتها بني امشاريع ترت 

  70مليار يف غاز الشارقة ويبلغ حجام الغااز يف هاذا املشاروع حاوايل  3 2شركة النفط الروسية "روسنفت"  ستثمارإ 
يف حااني حتصاالت شااركة االمتياااز ماان  %49علااى حصااة بنساابة  "روساانفت"وقااد حتصاالت شااركة  مكعااب، مليااار ماارت

 نفط اهلالل على النسبة الباقية 
  و غاااز بااروم" ماان كااربى الشااركات العامليااة العاملااة يف جااال الطاقااة يف وياال" و تعتاارب الشااركات الروسااية خاصااة "لااوك ا"

 برزها:أهناك العديد من املشروعات اليت بدات بالفعل بني البلدين من و مصر  
 من االنتاج املصري من النفط  %10ومصر يصل إىل  " الروسيةاويل لوك"اج النفط بني شركة ون االنتاإجراء التع -

  لف برميل يومياأ 12تاج شركة "لوك أويل" الروسية يف مصر بنحو انوقدر 
نشاطة أير الغااز الطبيعاي املصاري والتوساع يف دروسية تصا باستثمارات "اويل لوك"مشرتكة مع شركة  اريعإقامة مش -

  نتاجه خبليج السويسإن البرتول و البحث ع
  خباط الغااز  "كام يف ساوريا فيماا يعارف  324نابياب لنقال الغااز بطاول أنشاء خط إتقوم شركة "سرتوي ترانس غاز" ب

نشاااء مصاانع لتكرياار الباارتول إكمااا يااتم  ردنيااة إىل مدينااة محااص،ألايف جزئااه املااار بسااوريا ماان احلاادود السااورية  "العااريب
  (58) سوريا من طرف هذه الشركة وآخر لتحويل الغاز يف

  الغاااز الطبيعااي والتنقيااب عااان  اسااتخراجيرانيااة حااول مسااامهتها يف شإاشااركة "غاااز بااروم" الروسااية مااع احلكومااة  تفاااقإ
وتسااهم شاركة "غااز باروم" يف مشاروع التنقياب عان الانفط يف صافني  مان حقول"فاارس اجلناويب"جمعاات النفط ثالثة 

كماا وقعات شاركة "غااز باروم" ماع وزارة الانفط وشاركة "بيرتونااس" املاليزياة،   ل" الفرنسايةمن هذا احلقال ماع شاركة "توتاا
الطرفااان علااى  واتفااق ون املشاارتك يف جااايل الاانفط والغاااز،ايف طهااران مااذكرة تفاااهم لتطااوير التعاا 2010يرانيااة ساانة شإا

لت روسايا وإياران إىل اتفااق توصا 2014، ويف سانة (59) احلقاول النفطياة واستغاللتشكيل مؤسسة مشرتكة للتنقيب 
لاف برميال تاورد عان أ 300منهاا  لف برميل من الانفط يومياا يف غضاون ثاالث سانوات،أ 500ينص على توريد حنو 

يااراين يف اخللاايج العااريب إىل روساايا وقااد بلااغ شإاطريااق حباار قاازوين وباااقي الكميااة ساايتم تورياادها عاارب ميناااء بناادر عباااس 
  مقابل معدات وبضائع روسية الصنع ترسل إىل إيران ر،مليار دوال 20حجم هذه الصفقة با 

  ةمههاا خساارهتا حناو عشار ألعال  مريكي للعاراقألاثر الغزو إن روسيا فقدت مزايا عدة أما يف العراق، فعلى الرغم من أ 
سياساااة  انتهجاااتروسااايا  أنإال  ملياااار دوالر، 6ناااويب العاااراق بعقاااود قيمتهاااا حناااو جشاااركات نفطياااة كانااات تعمااال يف 

نه بلغ الدين العراقي لروسيا قبل ساقوط بغاداد حاوايل أحيث  من ديون العراق هلا، %93دة قامت على شطب جدي
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وقااد حصاالت ق، إىل العاارا، ونتيجااة لااذلك مت االتفاااق علااى عااودة الشااركات النفطيااة الروسااية  (60)مليااار دوالر 5 12
لفارتة سابع  برميال يومياا فلاأ 170ي يناتج الاذ الانفط مان حقال"بردة" العراقاي، استخراجشركة "غاز بروم" على عقد 
كماااا حصااالت شاااقيقتها شاااركة "لاااوك أويااال" علاااى عقاااد اساااتخراج الااانفط مااان حقااال ،  2013سااانوات بداياااة مااان سااانة 

  (61)"القرنة العراقي"
شااركاهتا  اساتخدامن روسايا متكناات عارب أإال  ،ال مكاان للغرباااء يف نفاط العاراق اسارتاتيجيةتتبااع الياات املتحادة ن الو أرغام 

ي أولئك الاذين يسايطرون عملياا علاى ثاروات أ دةوصول إىل النخب العراقية اجلديباللعمالقة ملواردها املالية ونفوذها السياسي ا
  (62)لروسيا يف العراق يةمر الذي يشري إىل عودة تدرجيأل، االبالد من النفط والغاز

  بااني غااز الطبيعااي يف حااوض "ليفاناات"ضااخم ماان ال احتياااطي أماا يف منطقااة شاارق البحاار املتوسااط فقاد مت اكتشاااف ،
منحتهاا ، سرائيلإمتكنت شركة "غاز بروم" الروسية من احلصول على صفقة ضخمة مع  سوريا  ولبنان وإسرائيل، وقد

 مالياني طان مان الغااز املساال سانويا علاى مادى عشارين سانة املقبلاة، 3حق الادخول احلصاري إىل ساوق تقادر بنحاو 
جنحاات الشااركة  بااذلك و   يااا" لصاااحل موسااكو يف منطقااة الشاارق األوسااط،و "طاق ويا" حتااوال "جوسياساا اعتااربوهااو مااا 

 الياات املتحادة األمريكياةهذا التحارك الروساي أثاار قلاق الو  الروسية هبذا العقد يف محاية مصاحلها يف السوق والتسعري،
شااركة تعماال علااى ضاارب  تحاادةاليااات املالو  أناخلاارباء الااروس لااذلك ياارى  املنطقااة، ماان تنااامي قااوة الشااركة الروسااية يف

والااتخلص ماان  ،وقااد كاناات البدايااة مااع حماولااة اشإطاحااة بالنظااام  السااوري ،وحماولااة إخراجهااا ماان املنطقااة"غاااز بااروم" 
، الوجاااود الروساااي يف املتوساااط وفاااتد قناااوات ومعاااابر جديااادة ملااارور الغااااز مااان منااااطق عااادة عااان طرياااق ساااوريا إىل أورباااا

سارائيل للرتاجاع عان هاذه الصافقة عارب ملفاات عديادة إس باراك أوباماا ضاغوطات علاى ضافة إىل ممارسة إدارة الرئيشإاب
 خاصة ما يتعلق مبلف السالم يف الشرق األوسط 

ال ميكاان حصااره فقااط يف عالقااات الروسااي يف جااال الطاقااة يف منطقااة الشاارق األوسااط  -احلااديث عاان التنااافس األمريكااي 
علاااى صاااراع البااال يتعاااداها إىل ماااا يعااارف ب ول املنطقاااة الغنياااة باااالنفط والغااااز،الشااراكة الااايت يساااعى كااال طااارف إىل حتقيقهاااا ماااع د

تنفياذه ومنهاا ماا ال يازال  أمنهاا ماا باد ،نابيب الغازأط لتمديد و وضع عدد من اخلطمت  فمنذ مطلع القرن احلايل، نابيب الطاقةأ
لطاقاااة العااااملي علاااى املااادى البعياااد و وقاااد قامااات روسااايا بتنفياااذ بعاااض هاااذه اخلطاااوط لتعزياااز موقعهاااا يف ساااوق ا قياااد التخطااايط،

  (63)للحد من هيمنة الروس على سوق الطاقة العاملي اسرتاتيجيكخيار   األمريكيونخر قام به ألا وبعضها
لتتحرك يف  "غا بروم"شركة اسرتاتيجية بوتني  حني رسمبدأ  الروسي يف جال الطاقة–مريكي ألاتشكل مالمد التنافس 
وكان من املؤكد  للتسويق وصوال إىل منطقة الشرق األوسط، فإيران فرتكمانستان، ذربيجان،أف، نطاق وجود الغاز من روسيا

 االقتصادحكام السيطرة على إجل أن مشروعي السيل الشمايل والسيل اجلنويب سريمسان عودة روسيا إىل املسرح العاملي ومن أ
" نابوكو"ن تسارع إىل تصميم مشروعها املوازي أواشنطن وهنا كان على ، وريب الذي سينعقد للعقود على الغاز الروسيألا

، هذا املشروع ستزوده كازاخستان وتركمانستان بالغاز الطبيعي ومير عرب تركيا ت بلغاريا ورومانيا واجملر لينافس املشروع الروسي
 وروبية وصوال إىل جمع "بومغارتن" يف النمسا حيث يتم توصيل الغاز من هناك إىل مزيد من الدول األ
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عقود بيع وشراء الغاز يف آسيا الوسطى والشرق األوسط  هذه اخلطوة األمريكية قابلتها روسيا بالتحرك حنو احتكار
 ي بعضأحسب ر  كزاخستان، وهو ما أدىبالغاز كرتكمانستان و  "نابوكو"وحتديدا مع مجيع الدول اليت ستمد خط 
، وهو ما جعل مرا مستحيالأ انطالقهوجعل  "نابوكو"سيوي خلط آلااز الغ االسرتاتيجيني ومراكز الدراسات إىل عدم توفر

عن مصادر الغاز املفقودة الواليات املتحدة تنتهج اسرتاتيجية  مضادة لالسرتاتيجية  الروسية تقوم باألساس على االستعاضة 
فكرة مشروع "خط الغاز ومن هنا ولدت  يف وسط آسيا مبصدر آخر جاء من صحاري اجلزيرة العربية وحتديدا من قطر،

راضي السورية حيث ألامن قطر مرورا باململكة العربية السعودية ت يتجه غربا إىل  نطلقن يأالقطري" والذي سيصبد مقررا له 
رى وهي رفض النظام السوري أخوهنا ظهرت مشكلة  ال إىل تركيا،اسرائيلي ت يتجه مششإايلتقي خبط الغاز املصري و س

هم حليف أب ةبالغ لحق أضراراهذا املشروع سيخط الغاز القطري، ألن  والسماح مبرور األمريكية للضغوطات االنصياع
 روسيا هي لسوريا و  اسرتاتيجي

سوريا مبوقعها اجليوسرتاتيجي املهم على ألن  الغريب على سوريا واملنطقة يف هذه املرحلة، الرتكيزومن هنا ندرك حجم 
األمريكي الذي سيمتد من قطر عرب سوريا لكي  تعترب مفتاح آسيا من خالل اخلط، لواعدةوثرواهتا النفطية ا البحر املتوسط

يصل إىل أوروبا وبالتايل العمل على كسر هيمنة الغاز الروسي على أوروبا، ورمبا هنا سبب اخلالف ومربط التدخالت الدولية 
  (64)يف سورية واملنطقة ككل

 خاتمة:
ستوى العاملي ترتبط بالدرجة األوىل بوصول قيادة روسية طموحة إىل سدة احلكم يف إن العودة اجلديدة لروسيا على امل

روسيا متمثلة يف شخصية الرئيس فالدمييري بوتني، الذي يسعى السرتجاع روسيا ملكانتها العاملية التقليدية، وذلك عرب وضع 
واليت من بينها منطقة الشرق األوسط، هذه العودة  اسرتاتيجية  جديدة تقوم على التغلغل التدرجيي يف مناطق النفوذ السابقة

الروسية اجلديدة واليت تقوم على الرباغماتية وليس اشإيديولوجية جعلتها تصطدم باملصاحل األمريكية يف الشرق األوسط على 
هتا مهددة الصعيدين اجليوسياسي والطاقوي، فالواليات املتحدة األمريكية أصبحت متوجسة من التحركات الروسية واعترب 

لوجودها يف الشرق األوسط، خاصة وأن هذه التحركات جاءت مصحوبة بتقارب اسرتاتيجي بني روسيا  والصني، لذلك 
اعتمدت الواليات املتحدة األمريكية على اسرتاتيجية  توسيع نطاق التنافس ونقله إىل مناطق حمسوبة على النفوذ الروسي 

عمل على خفض أسعار الطاقة اليت تتحكم فيها من جهة ثانية، وذلك هبدف إهلاء مثل سوريا وأوكرانيا هذا من جهة، وال
روسيا باملشاكل واألزمات حىت ال تتيد هلا الفرصة شإعادة ترتيب أوراقها الداخلية واخلارجية والعودة كطرف قوي ومنافس 

 يهدد مصاحلها يف العامل والشرق األوسط على وجه اخلصوص 
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http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?39677#.VKRiFmceNMU:15:00،الساعة:20/04/2016،اليوم  

(64)
 املرجع نفسه   

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?39677#.VKRiFmceNMU
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 السعي املصفقي يف قانون البورصة اجلزائري                                  

                                ******* 

 :صملخ
إّن نشاط السعي املصفقي من أكثر العمليات تعقيدًا يف جمال البورصة، وهذا التعقيد ميكن أن يكون ناجتًا من كونه 

يظهر القصور يف القانون  .نشاطًا يغلب عليه الطابع التقين، مما يستوجب إحاطته بنظام قانوين يتماشى مع هذا التعقيد
ن أمهية كأسلوب ناجع يساهم يف إنعاش السوق املالية، والذي جنده حيظى بنظام اجلزائري خاصة بالنظر ملا هلذا النشاط م

خاص يف القانون الفرنسي، وهذا ما ال ميكن حتقيقه إاّل بوجود إرادة تشريعية تعمل على إدراج نشاط السعي املصفقي ضمن 
 . هقواعد ت البورصة ومراقبتها لتنظيمنشاطات الوسطاء يف عمليات البورصة، ومن ّّث فتح اجملال أمام جلنة تنظيم عمليا

Résumé:  
      le Démarchage financier est considéré comme l'opération la plus 

compliqué sur le marché boursier, et cette complexité peut être le résultat 
d'être une activité dominée par le caractère technique, ce qui nécessite un 
système juridique en conformité avec cette complexité. Il parait qu'il y a des 
lacunes dans la législation algérienne en particulier compte tenu de 
l'importance de cette activité  comme un moyen de contribution efficace à la 
reprise du marché financier, qui a trouvé un règlement spécial en droit 
français. Ceci ne peut être réalisé que s'il y a une volonté législative qui travail a 
intégré cette activité parmi les médiateurs dans les opérations boursières, et par 
conséquent ouvrir la voie à la C.O.S.O.B. pour organiser ses règles. 

 مقدمة:
على  أو للحصول يتوجه املستثمر، كأصل، إىل الوسيط يف عمليات البورصة لالستعانة به للتعامل يف القيم املنقولة،

وي  )استشارات، تسيري حمفظة القيم املنقولة...اخل(، لكن مزامحة الوسطاء املاليني لشركات اإلعالن والت .خدمة متعلقة هبا
املتعلق باألسواق  1885مارس 23لالستثمار أدت إىل ظهور نشاط جديد ومنظم قانونًا ألول مرة بفرنسا بقانون 

 .(1)اآلجلة
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يتمثل هذا النشاط يف االتصال املباشر للوسطاء املاليني باألفراد وسعيهم إليهم يف أماكن عملهم ومنازهلم حلّثهم على 
 ،(2)معتمدين يف ذلك على ختّصصهم ومهاراهتم يف جمال القيم املنقولة دمات املتعلقة هبا.القيم املنقولة واخل االستثمار يف

ملمارسة السعي املصفقي )التوي  املايل( والذي أشارت إليه املادة الثانية من نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 
، أين (4)03-96طرقت إليه املادة الثانية من النظام اللجنة رقم بكونه قرينة على اللجوء العلين لالدخار، كما ت (3)96-02

والذي حذف السعي املصفقي من  (5)01-15مت االكتفاء بتعريف نشاط السعي املصفقي، الذي أُلغَي بصدور النظام رقم 
صور اجملسدة حلرية نشاطات الوسطاء يف عمليات البورصة، بالرغم من اعتباره قرينة للدعوة العلنية لالدخار، ومن أهم ال
 املبادرة داخل سوق القيم املنقولة. مما يستلزم البحث يف النظام القانوين للسعي املصفقي يف القانون اجلزائري؟

هتدف هذه الدراسة إىل إظهار واقع السعي املصفقي يف القانون اجلزائري، وتقدمي تصور ملا جيب أن يكون عليه هذا 
لالدخار، ويف ضوء ذلك سيتم البحث يف أسباب سكوت جلنة تنظيم عمليات البورصة النشاط باعتباره أداة استقطاب 

ومراقبتها عن تنظيم السعي املصفقي، ويف اآلليات اليت من شأهنا املوازنة بني تفعيل نشاط السعي املصفقي من جهة، وضمان 
ور األول(، واآلليات القانونية اليت من محاية املدخر من جهة أخرى، وذلك من خالل التطرق إىل مفهوم السعي املصفقي)احمل

 شأهنا تكريس محاية املدخر واليت متثل خصوصية نشاط السعي املصفقي كنظام قانوين قائم حبد ذاته )احملور الثاين(.
 المحور األول

 اإلطار المفاهيمي للسعي المصفقي
 أوال( وحتديد األطراف املخاطبني به)ثانيا(.مير حتديد مفهوم السعي املصفقي كنظام قانوين عرب التطرق إىل تعريفه )

 :: تعريف السعي المصفقيأوال
علفففى أنفففه  03-96مفففن نظفففام جلنفففة تنظفففيم عمليفففات البورصفففة ومراقبتهفففا رقفففم 02ورد تعريفففف السفففعي املصففففقي يف املفففادة 

ذي يسففتعمل عففادة "نشففاط الشففخذ الففذي يتصففل عففادة بالنففاس يف منففازهلم أو أمففاكن عملهففم وكففذا يف األمففاكن العموميففة، والفف
املكاملفات اهلاتفيففة والرسفائل واملناشففري سففواء قصفد اقففتام اقتنففاء قفيم منقولففة أو بيعهفا أو املسففامهة يف عمليففات تتعلفق بقففيم منقولففة 

 سواء بغية تقدمي خدمات أو إرشادات للغاية نفسها".
االكتتفاب يف القفيم املنقولفة أو يدخل من خالل التعريف السابق، ضمن السعي املصفقي التماس السفاعي مفن اجلمهفور 

أيففة عمليفففات متعلقففة هبفففا، كمففا قفففد يعففرت خدماتفففه واستشفففاراته علففيهم، سفففواء أكففان ذلفففك يف مقففر عملهفففم أو إقفففامتهم، أو يف 
األماكن العامة أو يف أي مكان غري خمصذ لذلك، وقد يكون ذلفك عفن طريفق إرسفال الربقيفات واملطبوعفات أو االتصفال هبفم 

 .(6)طلق عليه االتصال املباشرهاتفياً، لذلك ي
ُتسفففتبعد  بفففذلك مفففن عمليفففات نشفففاط السفففعي املصففففقي النصفففائح، واآلراء، والتشفففجيع علفففى اقتنفففاء القفففيم املنقولفففة  حفففّل 
الّسففففكو، أو باملراسففففلة، واملوجهففففة للمحتفففففني وأصففففحاب حسففففابات القففففيم املنقولففففةق إذ تعتففففرب هففففذه العمليففففات مففففن قبيففففل تقففففدمي 

 .(7)اإلرشادات
، وهفو مفا كفان منتظفراً ألنفه بقفي جمفرد حفرب علفى ورق 01-15التعريف السفابق قفد ألغفي  وجفب صفدور النظفام رقفم  إنّ 

علففى هففذا  10-93مففن املرسففوم التشففريعي  07باعتبففار أن جلنففة تنظففيم عمليففات البورصففة ال ميكنهففا تنظيمففه لعففدم نففذ املففادة 
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ذ عدم حصره لصفور ممارسفة السفعي املصففقي وتركيفزه علفى بعف  النشاط، باإلضافة ملا شاب هذا التعريف من قصور فيما خي
 .(8)منها فقط

 : أطراف السعي المصفقي:ثانيا
يعرّب السعي املصفقي عن العالقة اليت تربط الوسيط املمفارس لنشفاط السفعي املصففقي عفن طريفق أعوانفه املكلففني بفذلك 

 ة.مع الشخذ امللتمس منه استثمار مدخراته يف سوق القيم املنقول
 الوسيط في عمليات البورصة: -1

حتقيق الفعالية يف سوق القيم املنقولة ال ميكن بلوغه بدون تدخل وسطاء عمليات البورصة، وهذا ما نصت عليه املادة 
، وذلك لتمتعهم خبربة وكفاءة يف ميدان الصفقات وعمليات البيع والشراء داخل (9)10-93من املرسوم التشريعي رقم  05

الوسيط على أنه كل شخذ ذو دراية وعلم وكفاءة يف شؤون األوراق املالية، والذي يقوم بعقد عمليات بيع  البورصة. يعرف
 . (10)وشراء األوراق املالية داخل البورصة يف املواعيد الرمسية احملددة هلا حلساب عميله

املتعلق بالبورصة  10-93رقم  املعدل واملتمم للمرسوم التشريعي 04-03جتدر اإلشارة إىل أنه بصدور القانون رقم 
القيم املنقولة، والذي أدرج فيه تعديل فيما خيذ األشخاص الذين يتمتعون بصفة الوسيط يف البورصة، حبيث أقصى 
الشخذ الطبيعي من ممارسة الوساطة يف البورصة. واكتفى بالتخيذ للبنوك واملؤسسات املالية والشركات التجارية أيا كان 

 .  (11)صا هلذا الغرت، فبذلك أبقى فقط على الشخذ املعنوينوعها أنشئت خصي
عمليات البورصة السعي املصفقي بواسطة أعوانه املعتمدين لدى جلنة تنظيم عمليات البورصة  ميارس الوسيط يف

يف تقريب ، إذ تنحصر مهمته (12)ومراقبتها بالبحث عن الزبائن للتعاقد مع الشركات اليت تلجأ إىل الدعوة العلنية لالدخار
وجهات النظر بني الطرفني إلبرام عقد أو تقدمي إرشادات من أجل االكتتاب يف نوع معني من القيم املنقولة، دون أن يكون 

فالوسيط يعترب حلقة وصل بني اجلهات املصدرة للقيم املنقولة اليت تلجأ للدعوة  .(13)طرفًا فيه، فبذلك يلعب دور السمسار
 الذي يرغب يف استثمار أمواله يف البورصة.العلنية لالدخار واملدخر 

ميثل حتديد األشخاص القائمني بالسعي املصفقي وسيلة من وسائل محاية املدخرين من خالل إخضاع الوسطاء 
  املرخذ هلم بذلك لرقابة جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

 :المستثمر-المدخر -2
لتخصصفه،   خيصصفها السفتعماالت خارجفة عفن نشفاطه املهفين أويقصفد باملفدخر" الشفخذ احلفائز علفى الرسفاميل الفيت

 .  (14)رغبة يف حتقيق الربح"
يوجفففه السفففعي املصففففقي لكفففل شفففخذ طبيعفففي أو معنفففوي يرغفففب يف ختصفففيذ جفففزء مفففن أموالفففه لتوظيفهفففا واسفففتثمارها يف 

 .  (15)البورصة لفتة زمنية معينة هبدف احلصول على فوائد يف املستقبل
لففه السففعي مففن شففأنه أن حيففدد الفففرق بففني اإلشففهار والسففعي املصفففقي، بامتيففاز األخففري بتوجيهففه حتديففد الشففخذ املوجففه 

لشففخذ أو جملموعففة حمففددة مففن األشففخاص علففى عكففس اإلشففهار الففذي يففتم توجيهففه للعامففة دون حتديففد. وهففو مففا ذهففب إليففه 
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الشففخذ مهنتففه...( هبففا يففتم حتديففد  القففانون الفرنسففي، ومتاشففياً مففع ذلففك وضففع الفقففه الفرنسففي عناصففر)هوية الشففخذ عنوانففه،
   .(16)املدخر

 يكمن اإلشكال يف مدى اعتبار املدخر مستهلكاً ومن ّّث إضفاء احلماية الَقْبلية املكفولة للمستهلك عليه؟
، أن املسفتهلك GUYON Yvesيفرى االجتفاه املضفيق، الفذي أيفده جانفب مفن الفقفه الفرنسفي، مفن بيفنهم الفقيفه 

ن الفففذي ميكفففن اففففتات أنفففه ذكفففي وقفففادر علفففى أن يكسفففب أو حيمفففي حقوقفففه يف مواجهفففة البفففائع الفففذي هفففو " املشفففتي أو الزبفففو 
، إذ إن املسفففتهلك يتعاقفففد بصففففته احللقفففة األخفففرية يف الفففدورة االسفففتهالكية، فالغايفففة مفففن تعاقفففده هفففي إشفففباع حاجاتفففه (17)يقابلففه"

 .(18)الشخصية والعائلية فقط، دون أن تكون له أهداف أخرى من وراء تعاقده
أمففففا االجتففففاه املوسففففع فففففريى أن كففففل شففففخذ يتعاقففففد مففففع مهففففين يعهففففد إليففففه بامللكيففففة أو االنتفففففاع بسففففلعة أو خدمففففة يعتففففرب 
مستهلكاً. حيث عرف الفدكتور شفريف لطففي املسفتهلكني بفأهّنم" أولئفك الفذين يسفتخدمون السفلع املختلففة سفواًء لالسفتهالك 

، إذ إنفه بفالرغم مفن االسفتقالل بفني فكفر   (19)اسفتهالكية أو اسفتثمارية..."النهائي أو الوسطي وسواًء كان ذلك يتعلق بسلع 
االدخار واالستهالك من زاوية الوظائف االقتصادية لكل منهما، إال أهنما يتوحفدان ملفا يتعلفق األمفر حبمايفة األففراد البسفطاء يف 

. ويعتففرب القففانون (20) يف جمفال السففعي املصفففقيمواجهفة املهنيففني املتمرسففني، فالقففانون ميفنح أوسففع محايففة للمففدخرين كمسففتهلكني
 (21)مففن قففانون محايففة املسففتهلك الفرنسففي 111الفرنسففي املففدخر املتعامففل يف بورصففة القففيم املنقولففة مسففتهلكاً. إذ تفففرت املففادة 

ب إليفه جانفب على البائع أو مؤدي اخلدمة إعالم املستهلك باخلصائذ الرئيسية للمال أو اخلدمة قبل إبرام العقد، وهو ما ذهف
 .الفرنسيني بتأكيدمها على اكتساب املدخر لصفة املستهلك( 23)، والقضاء(22)من الفقه

إّن مسالة اعتبار املدخر مستهلكاً مسفألة جدليفة بفني االجتاهفات الفقهيفة ولكفل منهفا حججهفا يف ذلفك، لكفن بفالرجوع 
حتقيفق الفربح"، وهفو مفا يتعفارت متامفاً مفع الغايفة الفيت إىل تعريف املدخر يالحظ أن اهلدف الذي دفعه لالكتتاب هو رغبتفه يف "

مفن  111يهدف إليها املستهلك من خالل تعاقده، واملتمثلة يف إشباع حاجياته ومتطلباته الشخصية والعائلية، كمفا أن املفادة 
، أو أن هفذه اخلدمفة قانون محاية املستهلك الفرنسي جاءت عامفة و  حتفدد مفا إذا كفان مفؤدي اخلدمفة وسفيطا ماليفا يف البورصفة

 موجهة للمدخر، ما يستوجب معه استبعاد املدخر من فئة املستهلكني.
 المحور الثّاني

 خصوصية النظام القانوني للسعي المصفقي
سبق القول إن الوسطاء يف عمليات البورصة ميارسون نشاط السعي املصفقي بالنظر ملا هلم من خربة ودراية يف جمال 

ما قد يستغله الوسيط كمهين حمتف إليقاع املدخر يف الغلط حتت تأثري إغراءاته، و ألجل اخلشية من أن  القيم املنقولة، وهو
الصفقة حتت تأثري هذه اإلغراءات يستلزم توفري أوسع محاية له، وهو ما ال ميكن أن يتحقق باالكتفاء  يكون قد وافق على

يف درء الضرر عن املدخر، مما يستوجب التكيز على احلماية القبلية_ أي  بأحكام املسؤولية املدنية والتأديبية  لعدم فعاليتها
قبل أن ينت  العقد آثاره_ يف تنظيم السعي املصفقي. وذلك بتقرير قواعد قانونية آمرة من شأهنا لعب هذا الدور، سواء منها 

التزامات ما بعد التعاقد على الوسيط  الشكلية واملوضوعية اليت جيب على الوسيط الساعي احتامها)أوال(، إىل جانب فرت
 الساعي)ثانيا(.  
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 : قواعد ممارسة السعي المصفقي:أوال
حتديد شروط السعي املصفقي ونطاقه يعترب آلية وضمانة من الضمانات املكرسة من أجل توفري أكرب قدر من احلماية 

عد موضوعية جيب على الوسيط وأعوانه احتامها للمدخر، بإقرار قواعد شكلية ال يصح السعي املصفقي إال بتوافرها، وقوا
 وممارسة نشاطهم يف نطاقها.

 القواعد الشكلية للسعي المصفقي: -1
أمام عدم نذ قانون البورصة اجلزائري على الشروط اخلاصة الواجب توافرها ملمارسة نشاط السعي املصفقي، واليت 

نحن مدفوعون إىل االعتماد على غريه من القوانني خاصة تعترب يف جمملها التزامات تقع على عاتق الوسيط الساعي، ف
 القانون الفرنسي.

 أن يمارس من طرف الوسطاء الماليين: .أ 
يتعني على الوسطاء الراغبني يف ممارسة نشاط السعي املصفقي، أن يكونوا من مؤسسات االئتمان واالستثمار ملا 

متكنها من الوفاء بالتزاماهتا مما جيعلها حتظى بالثقة واملصداقية يف تتمتع به من كفاءة يف سوق القيم املنقولة ومالءة مالية 
وهو ما اشتطه املشرع اجلزائري على الوسيط، الذي جيب عليه أن يقدم ضمانات كافية من اجلانب  ،(24)أوساط املدخرين

 .(25)املايل، التنظيمي و التقين للسمام له  مارسة نشاط الوساطة املالية بصفة عامة
 حصل الوسيط على ترخيص:أن يت .ب 

-72من قانون  1-8تطرق القانون الفرنسي لشرط التخيذ املسبق ملمارسة نشاط السعي املصفقي يف املادة 
، أين (27)95/92من الباب الثالث من قانون سوق املال رقم  28((، وهو ما تبناه القانون املصري يف املادة 26))06

لسعي املصفقي مع إلزامية قيده يف السجل املعد هلذا الغرت، حتت طائلة التوقيف اشتط التخيذ املسبق للوسيط للقيام با
من نفس القانون  30يوما للنشاط املزاول دون احتام أحكام هذه املادة، كما قد يصل األمر حسب املادة  30املؤقت ملدة 

 إللغاء التخيذ املمنوم للوسيط يف حالة عدم إزالته للمخالفة املرتكبة.
 السعي املصفقي الذي يقوم به الوسيط دون ترخيذ، أو بعد سحبه جرمية انتحال الصفة املعاقب عليها يعترب
 .  (28)جزائياً 

 حصول المكلف بالسعي على بطاقة مهنية: .ج 
يقدم الوسيط يف عمليات البورصة حتت مسؤوليته طلبه للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لتسجيل أعوان 

والذين متنحهم اللجنة بطاقة مهنية بعد (29)02-97من النظام رقم  02ذ املادة لقيم املنقولة، طبقًا لنمؤهلني لتداول ا
 .(30)استيفائهم للشروط املنصوص عليها قانوناً 

إّن شرط منح البطاقة املهنية يف القانون اجلزائري يعترب قاعدة عامة، إذ ال خّيذ السعي املصفقي بل يتعداه إىل مجيع 
اليت يقوم هبا الوسيط يف عمليات البورصة يف حدود التخيذ املقدم له. يف حني أن القانون الفرنسي اشتط  يف العمليات 
على املكلف بعملية السعي املصفقي أن يكون حائزًا على بطاقة مهنية تسلم له  (31)06 - 72من القانون رقم 07املادة 

متكينه بأكثر من بطاقة مهنية واحدة. ملا لذلك من آثار سلبية من طرف الوسيط الساعي وحتت مسؤوليته، مع عدم جواز 
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على حسن سري العملية من خالل متكن املكلف بالسعي من التوي  ألكثر من نوع واحد من القيم املنقولة يف نفس الوقت، 
أكثر من بطاقة مهنية  ما من شأنه أن يوقع املدخر يف الغلط، إذ يعترب القضاء الفرنسي الوسيط الذي مينح للمكلف بالسعي

 . (32)مسامهاً بصفته فاعال أصليا يف جرمية النصب واالحتيال
 تمكين المدخر من مذكرة عن موضوع السعي المصفقي: .د 

يلتزم الوسيط بتمكني املستثمر من مذكرة تتضمن معلومات خمتصرة عن القيم املنقولة أو اخلدمة موضوع السعي 
ا إليه. إذ تلتزم كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر أوراقا مالية أو أي منتوج مايل املصفقي، وذلك بتسليمها له أو إرساهل

آخر باللجوء العلين لالدخار أن تنشر مذكرة إعالمية موجهة للجمهور املدخر بعد التأشري عليها من طرف اللجنة، تتضمن 
 .(33)هذه املذكرة وجوباً تنظيم الشركة ووضعيتها املالية وتطور نشاطها

 التأشري على املذكرة اإلعالمية شرطا جوهريا من أجل وضعها حتت تصرف املدخرين، ففي حالة رف  منح يعترب
أو تبني بعد منحها أن املعلومات املنشورة غري كافية وال تفي بالغرت، ميكن للجنة أن تطلب من مصدر القيم  (34)التأشرية

ددمها، إذا ما رأت يف ذلك محاية ملصاحل املدخر وللسري احلسن املنقولة نشر بع  املعلومات حسب الشكل واألجل الذين حت
. حتت طائلة وقف النشاط وإلغاء العمليات املنجزة بلجوء رئيس اللجنة الستصدار أمر استعجايل بذلك، مع (35)للسوق

 .(36)إعالم املدخرين به
نون البورصة اجلزائري فال يتعلق فقط بالسعي متكني املدخر امللتمس منه من املذكرة اإلعالمية يعترب التزامًا عامًا يف قا

 ، إذ يتفرع عن واجب اإلعالم الذي يقع على عاتق  الوسيط يف عمليات البورصة. (37)املصفقي
شتط القانون الفرنسي إدراج املعلومات املتعلقة  وضوع السعي املصفقي والقائم به يف املذكرة اإلعالمية، خاصة إ

، ملا لذلك من (38)املنقولة حمل السعي، بغرت حتديد طبيعة العملية وذلك حتت طائلة املتابعة اجلزائيةالبيانات املتعلقة بالقيم 
دور يف حتديد ما إذا كانت العملية تدخل يف نطاق السعي املصفقي، أم ال، ولضمان عدم تروي  الساعي لعدة أنواع من 

 القيم املنقولة يف آن واحد.    
 :لمصفقيالقواعد الموضوعية للسعي ا -2

تبقى احلماية الشكلية واإلجرائية  املكفولة للمدخر غري كافية، مما يستوجب حصر نطاق السعي املصفقي وحظره إذا 
ما كان موضوعه من التعامالت اليت تنطوي على خماطر عالية، واليت يصعب على املدخر إدراك حمتواها. لكن القانون 

ليت متنع الساعي من التوي  لبع  العمليات املعقدة، هبدف توفري محاية أكرب اجلزائري   يتطرق إىل مثل هذه احلماية، ا
، 06-72من قانون  05للمدخر، على عكس نظريه  الفرنسي الذي قام حبظر هذا النوع من التعامالت  وجب نذ املادة 

 واملتمثلة يف:
 الحالة األولى: -1

 بعمليات تقوم على الفارق يف أسعار القيم املنقولة. إذا كان موضوعها اشتاك جمموعة من األشخاص بغرت القيام
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 الحالة الثانية: -2
إذا كان موضوعها تنفيذ عمليات آجلة يف بورصة القيم املنقولة الفرنسية أو األجنبية، باستثناء العمليات اآلجلة لفتة  

 ة النهائية.حمددة و املرفقة هبا توضيحات مكتوبة بأن تسليم السندات ال يكون إالّ عند التصفي
 الحالة الثالثة:  -3

إذا كان موضوعها قيما منقولة أجنبية أو حصصا يف الصناديق املشتكة للتوظيف األجنبية، مىت كان إصدارها وبيعها 
 يف فرنسا خاضعاً لتخيذ مسبق   مينح بعد.

 الحالة الرابعة: -4
تم نشر ميزانيتني هلا على األقل يف السنتني إذا كان موضوعها االكتتاب يف قيم منقولة صادرة عن شركات فرنسية   ي

 الالحقتني على إنشائها.
 الحالة الخامسة:  -5

إذا كان موضوعها قيماً منقولة صادرة عن شركات غري مقيدة يف اجلداول الرمسية للبورصة، باستثناء العمليات اليت تتم 
 على القيم املنقولة لشركات االستثمار ذات رأس املال املتغري. 

من القانون السابق الذكر، أن السعي املصفقي الذي يكون موضوعه إحدى احلاالت اخلمس  10املادة تضيف 
أعاله، من قبيل النصب واالحتيال واليت توقع ممارسها حتت طائلة العقوبات اجلزائية املنصوص  05املنصوص عليها يف املادة 

 .(39)من قانون العقوبات الفرنسي 3-2-313/1عليها يف املواد 
 : امتداد التزامات الساعي:ثانيا

أحيط نشاط السعي املصفقي  جموعة من القواعد الشكلية واملوضوعية هبدف محاية املدخر أثناء السعي املصفقي، 
لكن تبقى هذه القواعد غري كافية لضمان هذه احلماية لوجود ممارسات تتعمد استدراج املدخر إلبرام صفقة ما كان ليربمها 

سليماً، وهو ما تنبه له املشرع الفرنسي، الذي عمل على منح املدخر محاية أوسع  من خالل فرضه على لو كان رضاه 
(، واملتمثلة يف منح املدخر فرصة للتفكري بعد إبرام الصفقة، ومهلة أخرى من أجل 40بعد التعاقد ) الوسيط التزامات ما

 منحه فرصة للتاجع عن قبوله.
 منح المدخر أجال للتفكير:  -1
لتزم الوسيط كما سبق ذكره يف شروط ممارسة السعي املصفقي بتمكني املدخر من مذكرة إعالمية تتضمن معلومات ي

 خمتصرة، فيمكن للساعي أن يؤخر منح املعلومات الكاملة اخلاصة باملنت  أو اخلدمة للمدخر إىل ما بعد إبرام العقد. 
قنني النقدي واملايل الفرنسي، يقع على الساعي التزام  نح أجل من الت 16-341تطبيقاً للفقرة الرابعة من نذ املادة 

يف حالة تقدمي منتوجات مالية، تسليم وتسلم وتنفيذ األوامر حلساب الغري، والذي يستفيد منه املدخر للتفكري  .ساعة 48
، والذي (41)ل السعي املصفقيابتداًء من اليوم املوايل من وقت متكينه من املعلومات الكاملة اخلاصة باملنت  أو اخلدمة حم
، لتحديد ما إذا قدم الساعي (42)يثبت بتسليمه الوصل الذي اعتمدته جلنة السوق املالية لتوحيد البيانات املدرجة فيه

 املعلومات قبل أم بعد إبرام العقد، وما لذلك من تأثري على أحقية املدخر من االستفادة بأجل للتفكري من عدمه. 
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من التقنني النقدي واملايل الفرنسي ضمانة أخرى للزبون لتكريس حقه يف التفكري بإقرارها   17-341تضيف املادة 
 بعدم اعتبار سكوته تعبرياً عن رضاه. 

  منح المدخر حق التراجع:  -2
ي  نح زبونه أجال يكفل القانون الفرنسي للمدخر املتعاقد حق العدول عن اتفاقه والتاجع عن التزاماته، فيلتزم الساع

يوما من تاريخ  14من التقنني النقدي واملايل، اليت حددته بففففف  16-341ملمارسة حقه يف التاجع املنصوص عليه يف املادة
التعاقد أو من تاريخ تلقي الزبون للشروط واملعلومات الكاملة إذا كان ذلك الحقًا إلبرام العقد، والذي يكون مرفقًا بنموذج 

الزبون ممارسة حقه يف التاجع، ودون أن يتحمل يف ذلك أية أعباء مادية، بدفع عمولة للساعي من أجل  يسهل على
التاجع، أو تعوي  صاحب السلعة أو اخلدمة إال يف حدود ما استعمله أو ما انتفع به منها وهو ما نصت علية الفقرة الثانية 

 .(43)من املادة السالفة الذكر
من القانون  38من التقنني النقدي و املايل الفرنسي، املعدلة  وجب املادة  16-341ثة من املادةبالرجوع للفقرة الثال

، اليت حددت نطاق التاجع باستثنائها لبع  احلاالت اليت ال حيق فيها للمدخر التاجع عن قبوله (44)737-2010رقم 
 واملتمثلة يف:

   خدمات معينة، واملنصوص عليها يف صوص منتوجات أووجود اتفاق خاص مع عدم منح الزبون حق الرجوع خب  -
 من التقنني النقدي واملايل الفرنسي. 1-321، واملادة 1-211كل من املادة 

 حالة وجود قواعد خاصة لبع  العمليات اليت تنذ على مواعيد وآجال خمتلفة للتاجع.  -
 .(45)العقود املنفذة من قبل الطرفني وفقا لطلب الزبون -

 :خاتمة
يعترب السعي املصفقي قرينة للجوء إىل الدعوة العلنية لالدخار، وتظهر أمهيته يف تقريب بورصة القيم املنقولة إىل صغار 
املدخرين من خالل السعي إليهم وتعريفهم هبا وبفرص االستثمار اليت تتيحها، وما لذلك من دور يف تشجيع االدخار 

ريع اقتصادية أكثر رحبية. وهذا ما ال ميكن حتقيقه بالنظر للقصور الذي يشهده تنظيم وجتميع املوارد املالية وتوظيفها يف مشا
السعي املصفقي يف القانون اجلزائري، كما أن جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقف عاجزة أمام هذا الوضع ألهنا غري 

  تنذ  10-93من املرسوم التشريعي  07ن املادة مؤهلة قانونًا لتنظيم هذا النشاط أو السمام للوسطاء  مارسته، إذ إ
عليه يف تعدادها لنشاطات الوسطاء يف عمليات البورصة، فال ميكن للجنة تنظيم نشاطات أخرى إال يف حدود ما نذ عليه 

 املشرع.
 وعليه خنلذ من خالل حبثنا إىل النتائ  التالية:

املتعلق ببورصة القيم املنقولة وإدراج السعي  10_93يعي رقم من املرسوم التشر  07: إلزامية تعديل نذ املادة أوالا 
 املصفقي ضمن عمليات البورصة. 

: سن نظام خاص بالسعي املصفقي والذي تتكفل جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بوضعه مع مراعاة ثانياا 
  النقاط التالية:
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ة ميارس السعي املصفقي يف نطاقها، وذلك باستبعاد التكيز على احلماية الَقْبلية من خالل سن قواعد موضوعي  -1
 العمليات اليت تنطوي على خماطر عالية.

تكريس التزامات ما بعد التعاقد  نح أجل للتفكري والتاجع للمدخر يف سبيل توفري أوسع محاية له هبدف حتقيق   -2
 التوازن بني املدخر والوسيط املمارس لنشاط السعي املصفقي.

الشكليات اليت من شأهنا تقييد حرية املبادرة اليت تقوم عليها نشاطات االدخار العلين  ا فيها  البعد عن كثرة -3
 السعي املصفقي.

 ة للوساطة املالية يف البورصة.  مع إخضاع القواعد الشكلية ونظام املسؤولية )التأديبية، املدنية واجلزائية( للقواعد العام  
 التهمـــــــــــــيش:

 
                                                 

Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme. Publié sur le lien : (1) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006073428&dateTexte=19880.

.131  
  - CLAUDE Lucas  de leyssac-GILBERT Parleani, Le démarchage bancaire et financier, Revue des 

sociétés, n°4, 2003,  p720.   
 .30ص ، 2004، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،-دراسة مقارنة-اب الغريهشام فضلي، إدارة حمافظ القيم املنقولة حلس) 2) 

 و إما إىل  اللجوء إىل البنوك أو املؤسسات املالية أو الوسطاء يف ع.ب، وإما إىل أساليب اإلشهار العادي -العلين للجوء إىل االدخار ينت  من:... الطابعإن " (3) 
، يتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف 1996جوان  22، املؤرخ يف 02-96ظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم من نظام جلنة تن  02السعي املصفقي"، املادة 

 . 1997جوان  01صادر يف 36الشركات واهليئات اليت تلجأ عالنية إىل االدخار عند إصدارها قيما منقولة،ج ر عدد 
 ، يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف ع.ب وواجباهتم ومراقبتهم، ج ر  1996جويلية  03املؤرخ يف  ،03-96نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  (4)

 )ملغى(.1997جوان  01، الصادر يف 36عدد 

 قبتهم، ج ريف ع.ب وواجباهتم ومرا، يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء 2015افريل  15، املؤرخ يف 01-15نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  (5) 
 .2015أكتوبر  21، الصادر يف 55عدد 

6) ) CLAUDE Lucas  de leyssac-GILBERT Parleani, op.cit, pp 722-723.                                          
                  ي املايل، منشور على الرابط:، املتعلق بالسعي املصفق01/06/2001، الصادر بتاريخ 07/2001الفصل الثاين من قرار وزير املالية التونسي  (7) 

   http://www.cmf.org.tn/pdf/textes_ref/decisions_gen_cmf/decision7_cmf_ar.pdf                                 

لعلوم السياسية، جامعة مولود محليل نوارة، النظام القانوين للسوق املالية اجلزائرية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم، ختصذ القانون، كلية احلقوق و ا (8) 
 .333، ص 2014عمري، تيزي وزو،م
 من املرسوم  05املادة   -"ال جيوز إجراء أية مفاوضة تتناول قيما منقولة مقبولة يف البورصة إال داخل البورصة ذاهتا، أو عن طريق وسطاء يف عمليات البورصة " (9)

 34، املعدل واملتمم، ج ر  عدد 199ماي  23، صادر يف 34عدد ، يتعلق ببورصة القيم املنقولة، ج ر 1993ماي  23، املؤرخ يف 93/10التشريعي رقم 
 ، املعدل واملتمم.1993ماي  23الصادر يف 

 .59، ص 2013توا  نصرية، ضبط سوق القيم املنقولة اجلزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم القانونية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   (10)

 ،السابق ذكره.10-93من املرسوم التشريعي رقم  06املعدلة للمادة  04-03من القانون رقم  04انظر املادة   (11)
إىل توظيف سنداهتا  " تعد من الشركات اليت تلجأ إىل االدخار العلين، الشركات ذات السندات املقبولة للتداول ابتداء من تاريخ تسجيلها، أو تلك اليت تلجأ (12)

 ، السابق ذكره.10-93من املرسوم تشريعي رقم  43املادة  - بنوك أو املؤسسات املالية أو الوسطاء"مهما كان نوعها، إما إىل ال

  ختصذ قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة آيت مولود فاتح، النظام القانوين للوسطاء يف عمليات البورصة، رسالة لنيل شهادة املاجستري، (13)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006073428&dateTexte=19880..131
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006073428&dateTexte=19880..131
http://www.cmf.org.tn/pdf/textes_ref/decisions_gen_cmf/decision7_cmf_ar.pdf
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 .81ص ،2003، وزو مولود معمري، تيزي

(14)  « un détenteur de capitaux qui affecte ses capitaux à des emplois étrangers à son activité 
professionnelle ou à sa compétence dans l’espoir d’entirer profit ». 

 - ARNAUD-Valée Anne, La protection de l’épargnant, Thèse de doctorat, univ-montpellier1, Faculté 
de Droit, 2002, p13.                                                                                 

 نون، كلية احلقوق و العلومذ القانقال عن آيت مولود فاتح، محاية االدخار املستثمر يف القيم املنقولة يف القانون اجلزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم، ختص
 . 06، ص2012السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .  136، ص 2015حريزي رابح، البورصة واألدوات حمل التداول فيها، دار بلقيس للنشر، اجلزائر، (15)
(16)   Article L.341,code monétaire et financier, publié sur le lien :    
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=L
EGIARTI000006652203&dateTexte=&categorieLien=cid.   

 . 337محليل نوارة، مرجع سابق، ص  
(17) GUYON  Yves, droit des affaire, tom1, 8eme édition, économica, paris, 1994, p 940.          

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونيةّ، كلية قمع الغشك يف ضوء قانون محاية املستهلك و شعباين نوال، التزام املتدخل بضمان سالمة املستهل نقالً عن
 .  23، ص 2012تيزي وزو، -امعة مولود معمرياحلقوق والعلوم السياسية، ج

 .08، ص 2002السيد حممد عمران، محاية املستهلك أثناء تكوين العقد، الدار اجلديدة للطباعة والنشر، مصر،  (18)
تيزي  -ك يف ظل املنافسة احلرة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريزوبري أرزقي، محاية املستهل (19)

 .41، ص 2011وزو،
 .10، ص1998عبد اهلل حممد عبد اهلل، محاية املستهلك يف مواجهة الشروط التعسفية يف عقود االستهالك، دار النهضة العربية، مصر،  (20)
 من قانون محاية املستهلك الفرنسي. 111/1املادة  (21)

 ''  Avant que le consommateur ne soit lié  par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, 
le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations 
suivantes :  
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication 
utilisé et du bien ou service concerné… '' - article 111 modifier par la loi  n° 344-2014 du 17 mars 2014, 
publié sur le lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020625532&cidTexte=L
EGITEXT000006069565 

، الذي عرف املستهلك بأنه:" الشخذ الطبيعي أو املعنوي الذي يقتين أو يستعمل ماال CALAIS- Auloy ه الفرنسي، من بينهمجتاه أيده غالبية الفقإ (22)
   .24شعباين نوال، مرجع سابق، ص  -أو خدمة لغرت غري مهين"

(23) CJCE, 3e ch, 22 nov.2001(aff.jointes C-541/99et C-542/99,D2002, Aj, p90, Obs…) - EMMANUEL 
Jouffin, Démarchage et vente à distance de produits et services financiers: Principes  généraux, Recueil Dalloz, n°22, 2006, 
p1535. 
(24)  PHILIPPE Arestan, Démarchage bancaire et financier et conseil en investissements financier, Revue 
banque édition, France, 2006.pp79-84.                                                                           

املادة "، املالية...جيب على الوسطاء يف عمليات البورصة أن يقدموا ضمانات كافية السيما فيما خيُذ تكوين رأمساهلم و مبلغه، وتنظيمهم ووسائلهم التقنية و "  (25)
                                                                                     ، يتعلق ببورصة القيم املنقولة، السابق ذكره.   10-93رسوم التشريعي من امل 08

                           

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652203&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652203&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020625532&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020625532&cidTexte=LEGITEXT000006069565
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(26) Loi n°72-06 du 03 janvier 1972, Relative au démarchage financier et aux opérations de   placement 

de valeurs mobilières, J.O.R.F, du 05 janvier 1972, p 154.                                            
 منشور على الرابط:           ، 1992جوان  22مكرر، الصادر يف  25ج ر عدد  ، املتعلق بسوق رأس املال املصري،92-95القانون رقم  (27)

                                                                                                       http://right2know.afteegypt.org/index.php?newsid=41-  
 
يونيو  11الصادر يف  49، املتضمن قانون العقوبات اجلزائري، ج ر عدد 1966يونيو  08املؤرخ يف  156-66 مكرر من األمر رقم 253و 243املواد  (28)

 ، معدل ومتمم.  1966
قولة يف ، يتعلق بشروط تسجيل األعوان املؤهلني للقيام بتداول القيم املن1997نوفمرب 18، املؤرخ يف 02-97نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم (29)

 .1997ديسمرب 29الصادر يف  87البورصة، ج ر عدد 

 ، السابق ذكره.02-97من النظام رقم  04و  03املادة -(30)
31  «Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de l'article 2 est tenu d'être  porteur 
d'une carte d'emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en 
application de l'article 3. Il ne peut détenir qu'une seule carte. 
Le décret prévu à l'article 12 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte»-article 7, Loi n° 72-6 du 3 
janvier 1972, Relative au démarchage financier et aux opérations de placement de valeurs mobilières, op.cit.   
  
(32) (Crim 11 février 1985, Bulletin des Arrêtés de la cour de cassation, Chambre criminelle, n° 67 ( 

، 2001عمليات البورصة، رسالة لنيل درجة املاجستري يف القانون اجلنائي، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، مصر،  وريشة منري، املسؤولية اجلنائية للوسطاء يفب
 .96ص

 من نظام جلنة تنظيم 06، السابق ذكره. املادة 02-96من نظام ل.ت.ع.ب.م رقم  03.املادة ، السابق ذكره10-93من املرسوم التشريعي رقم  41املادة  (33)
 كون قيمها مسعرة يف، املتعلق باملعلومات الواجب نشرها من طرف املؤسسات اليت ت2000جانفي  20املؤرخ يف  02-2000لبورصة ومراقبتها رقم عمليات ا

 .2000أوت  16الصادر يف  50البورصة، ج ر عدد 
 السابق ذكره. 02-96قم من نظام جلنة ت.ع.ب.م ر  06يف أسباب رف  التأشري على املذكرة اإلعالمية، أنظر املادة   (34)
 ، السابق ذكره.02-2000من نظام جلنة.ت.ع.ب.م رقم  06املادة  (35)

 ،  املرجع السابق ذكره.02-96من نظام جلنة ت.ع.ب.م رقم  19، املرجع السابق ذكره. املادة 10-93من املرسوم التشريعي  40املادة  (36)
FREDERIC- Jérôme Pansier, Droit des affaires, Presses universitaires de France, 2eme édition, 1996, pp 
58-59.   

  .341محليل نوارة، مرجع سابق، ص (37)
(38) (Crim25 oct. 2006, Bull. Crim n°255 ; D. 2006.Aj 2986, Obs. Chevrier, Pénal 2006, 507) - Revue 
trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Avril/Juin 2007, n°2, Dalloz, p 413.                                                                                                                              
(39)  «L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une 
qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale 
et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou 
un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. 
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende »- article 313-1 du 
code pénal français, publie sur le lien  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=L
EGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid. 
(40) PHILIPPE Arestan, op.cit, pp 163-164.                                                                                          

http://right2know.afteegypt.org/index.php?newsid=41
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid
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(41)  Article L.341-16/4 de code monétaire et financier, op.cit.                                                             

  .                                                                           344محليل نوارة، مرجع سابق، ص   (42)  
(43) EMMANUEL Jouffin, op.cit,  pp 1536-1537.                                                                          
44 Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. publie sur le lien  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle 
=LEGIARTI000022438708. 

(45)  Article 341-16- III.-Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique  pas :             
1°Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés 
à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ; 
2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou 
un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de 
démarchage ; 
3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne 
démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle%20=LEGIARTI000022438708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle%20=LEGIARTI000022438708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652173&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid
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 الستغالل العقار الفالحي  واالمتيازانعكاسات نظامي االستصالح 
 يف اجلزائرعلى تنمية املناطق الصحراوية 

 

                                ******* 

 :ملخص
إن العقار الفالحي على غرار باقي أنواع العقار األخرى، يكتسيي أيةيب بال يب ق ققةيت الت يفةيب ق ايت اوياا ،   يفيا 

رييح حةييس املسيياحب  املييوار، املا ةييب، اسييةيفا هؤهال   يييف ي ق هيياجما اوييا  بيي تيفتيي تامل ييا ت الريييرا يب ق ار ا يير  أن  هييو رعيير   
نظييياا قيييانوم  كيييح ريييح خالليييا ت يفةيييب هييياجمه امل يييا ت ق اويييا    جيييو،بشيييكم أرعيييم عليييى  اإلركانةيييا ه  يتوقيييس اسيييت ال  هييياجم

 الفالحي لت عكس على باقي اواا  األخرى.
عييك ي أنظيفييب قانونةييب اسييت ال  العقييار الفالحييي التيياب  ألرييالا الو  ةييب ق هيياجمه امل ييا ت،  يعييك نظيياا  املشييرع قييك  يير  

نظييارال اسييت ال  العقييار الفالحييي ق امل ييا ت الريييرا يب، ليياجما سيي يا   رييح خييال  هيياجمه املقالييب ااسترييالو  اارتةييام أهيي  
ركى جناعب  رال يفب  م رح نظاا ااسترالو  اارتةام ق اسيت ال  العقيار الفالحيي التياب  ل ريالا الو  ةيب ق امل يا ت  تيةال

 الريرا يب  انعكا   م ر هيفا على الت يفةب ق هاجمه امل ا ت.
 

Résumé:  
La propriété foncière agricole, comme le reste d’autres types de propriétés 

foncières, revêtit d'une importance primordiale pour asseoir un 
développement dans divers domaines. Et est communément admis que les 
zones sahariennes en Algérie possèdent des qualifications significatives dans ce 
domaine, notamment en termes de surface et des ressources de l'eau. 
L’exploitation de ce potentiel de façon optimale dépend de la disponibilité 
d'un système juridique à partir duquel il serait possible de développer ces 
régions sur le plan agricole pour se refléter éventuellement sur le reste d’autres 
champs. Le législateur a consacré plusieurs systèmes juridiques en vue de 
l'exploitation de la propriété foncière agricole liée aux propriétés nationales 
dans ces zones. Le système de restauration des sols et celui des prérogatives sont 
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les systèmes les plus importants pour l'exploitation de la propriété foncière 
agricole dans les zones du désert.  

En vertu de quoi, nous allons tenter à travers cet article de démontrer 
l’ampleur de l'efficience et de la congruence de chacun des deux systèmes de 
mise en état des sols et de concession dans l'exploitation de la propriété 
foncière agricole dans les zones sahariennes, ainsi que leurs effets sur le 
développement dans ces régions. 

 مقدمة:
املتعلييييت ةةييييام ي امللكةييييب  13/08/1983املييييهؤر  ق:  18-83لقييييانون رقيييي : ل هإصييييكار ع ييييك املشييييرع ار ا يييير  لقييييك قيييياا 
ثيور ي حقةقةيب ق ليا  القيوانال امل ظيفيب للعقيار الفالحيي ق ار ا ير  بتيقةيت، بقيانون ااستريالو املعير   (1)العقاريب الفالحةب،

متلي  أرا  الالحةيب تابعيب للك ليب، ةةيام ي    اخاص الطيةعةال اخلاضيعال للقيانون اخلياص ر اجم ااستقال ، إذ مسح هاجما ال ص ل
عليى اعتييار أ يا  سيةلب رهيفيب ريح  (2)قيو  جياجمر  ق نظير ي املشيرع ملييكأ رلكةيب الك ليب ل راضيي الفالحةيب  قاعيك ي عاريب، هاجما  

ال ظياا ااقتريا،  الياجم   يان سيا كا  ن  ةكي   للك ليب الرقابيب امليااير ي سيا م اإلنتياو  الت يفةيب الي  نيت أن تظيم قي  هةيف يب 
 .(3)حة ها،  يعترب املشرع ار ا ر  رعاجم را ق انتهاو هاجمه السةاسب ذاا

لكييح القييانون املتعلييت بااسترييالو  اليياجم  مسييح بتيفليي  أرا  الك لييب الفالحةييب ر يشيييفم  ييم أصيي ا  األراضييي التابعييب 
ا تيكخم ضييفح  أخيرىال  يطيت علةهيا هياجما الي ص، رسيتع ةا بياجمل  أصي ا   للك لب  إمنا خرص أص ا  حمك، ي رح األراضي

 ريح بيال أهي  األصي ا  الي   ييت علةهيا هياجما ال ظياا، هيي األراضيي التابعيب لليفلكةيب العاريب  الواقعيب ق (4)لا  تطيةقا صراحب،
 امل ا ت الريرا يب.

ه هلياجما املليس ااسيا ،  هياجما راجي  لعيك ي اعتييارا ، ريح ق نظير ي املشيرع ار ا ير   تريور  اجياجمري ات ف  يعترب هاجما القانون 
بة هييييا أن األراضييييي اليييي   يييييت علةهييييا هيييياجما ال ظيييياا هييييي أراضييييي غييييف الالحةييييب ق األسييييا   كييييح استرييييالحها  علهييييا صييييااب 
وا لالسييت ال ، رييح خييال   ةتتهييا  تييوالف املةيياه هلييا  إخريياذ تربتهييا ...،  هيياجما  لييا يتطلييت إركانةييا   لهييو، ر يي   ييح يقيي

باسترييالحها،   يفكاالتييب علييى هيياجما اوهييو،، مسييح املشييرع ب قييم رلكةييب هيياجمه األراضييي رييح الك لييب لرييا  امل اييح لالسترييالو 
 بالكي ار الرر  ،  تشجة  لت يفةب امل ا ت الريرا يب  خلت الرص العيفم  ااستعيفار ق هاجمه امل ا ت.

حيييياالش املشييييرع علييييى  (5)لتوجةييييا الفالحييييي،، يت يييييفح ا03/08/2008املييييهؤر  ق:  16-08 بريييك ر القييييانون رقيييي : 
ريييح قيييانون  18 هييياجما ريييا توضييييا امليييا، ي:  (6)الييي همل املعتيفيييك ق قيييانون ااستريييالو املييياجم ور أعييياله رييي  إحيييكا  ت ةيييف بسييية ،

"ال يمكننا تغنن األر تي تلننج تاستصننه تغ لننألعة  ألتا  الننة المننألة تاخ  ننة الدألاننة التوجةييا الفالحييي ب رييها علييى أنييا: 
 إال:

 تم ي ز ا انسبة ال تلج تا ج تغ للح ة  تادألاة.فج شكل  -
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فننننج شننننكل ملكيننننة  ق  يننننة فألعيننننة فننننج م ةننننسة تا اننننليي تاملمننننسر انننن   ا انسننننبة ال تلننننج تا ننننج تغ لننننلحة   -
تامس  يدألن فج تامن طق تالحلتألية ألشب  تالحلتألية ألكذت تي تلج غينل تامخللنة تا  النة المنألة تاخ  نة 

 .الدألاة"
 ا ر  قك اعتيفك على نظارال ر ةسةال است ال  العقار الفالحي التاب  لليفلكةب اخلاصيب للك ليب  باجمل  يكون املشرع ار

ق امل ا ت الريرا يب،رح خال  أحكاا قانون التوجةا الفالحي املاجم ور أعاله  السار  املفعو  ق  قت ا الراهح، يكيفيح ال ظياا 
متلةي  أر  الك ليب مليح يستريليها، بة يفيا يتيفعيم ال ظياا العيام ق  األ   ق ااسترالو  يفا مت بةانا أعاله  يقيوا عليى أسيا 

"ياننكل تالم ينن ز امننال تغنن األر تي تلننج تا ألعيننة رييح قييانون التوجةييا الفالحييي علييى أن:  17اارتةييام  يفييا حك،تييا املييا، ي: 
ليفلكةييب اخلاصييب للك لييب ،  يقييوا علييى أسييا  ريي ح حييت اسييت ال  األراضييي الفالحةييب التابعييب لتا  الننة المننألة تاخ  ننة الدألاننة"

، حييييك، اييير  15/08/2010امليييهؤر  ق:  03-10مليييك ي حميييك، ، ن اايييت ق متلكهيييا،  ق هييياجما الريييك، صيييكر القيييانون رقييي : 
  هو را يعر  بقانون اارتةام.(7)  ةفةا  است ال  األراضي الفالحةب التابعب ل رالا اخلاصب للك لب،

ظننن ميا تاقننن اساييا أامننني ا نميننننة تالغننن لم   تا ألعنننج فنننج تامننننن طق أي تانه يييا  ك  يييا  يييرو التسيييا   التييييا :   ريييح
 تالحلتألية  اظ ة تالغ لألح أة اظ ة تالم ي ز؟.

 لإلجابييب عييح هيياجما التسييا   سيي يا   ،راسييب  ييال ال ظييارال  تيةييان رييوا ح القييو ي  ال ييعس الةهيفييا،  يفييا سيي يا   قكيييك 
 تا مل احملققب  العوا ت املطر حيب  سي يا   تقيكال ااق احيا  امل اسييب أ  األسلوبال أجن  لت يفةب امل ا ت الريرا يب رح خال  ال

اليي   ك هييا قسييال أ،اظ  ييم نظيياا أ  إل يياظ أحييكيا  ااعتيفييا، علييى  احييك ر هيفييا القيي  أ  إنييا، اليييكيم امل اسييت رعتيفييكيح ق 
 ذل  على اخلطب التالةب:

 فالحي ق امل ا ت الريرا يب.املطلت األ  : نظاا ااسترالو  ، ره ق ت يفةب ااستعيفار ال
 املطلت العام: نظاا اارتةام  ، ره ق ت يفةب ااستعيفار الفالحي ق امل ا ت الريرا يب.

 تامطله تيألر
 اظ ة تالغ لألح ألدأل ه فج تنمية تالغ لم   تا ألعج فج تامن طق تالحلتألية

إى الشييييريعب اإلسييييالرةب   سيييييت لتيفلكهييييا جعلهييييا صييييااب للفالحييييب   يلفكيييير ي استرييييالو األراضيييي تعييييو، اريييياجم ر األ ى
املتعليت ةةيام ي 18-83 قك أخاجم هبا املشرع ار ا ير  عليى غيرار بياقي التشيريعا  املقارنيب،  هياجما بوجيت القيانون رقي : (8)ال راظ،

ةييت ، احملييك، لكةفةييا  تطي10/12/1983، املييهؤر  ق 724-83امللكةييب العقاريييب الفالحةييب امليياجم ور أنفييا،   يياجما املرسييوا رقيي :
، 18/04/1984امليهؤر  ق:  435 يفا صكر ق هياجما اإل يار أي يا امل شيور اليومار  املشي ا رقي : (9)،18-83القانون رق  

-18 قييييييك عيييييير  القييييييانون رقيييييي :، 724-83  املرسييييييوا:  18-83لةشييييييرو  ييييييييال  ةفةييييييب تطيةييييييت أحكيييييياا القييييييانون رقيييييي : 
انتهياو ق ك لب إى اخلواص بعيك إجنيام عيفلةيب ااستريالو،   ،ااسترالو  بال  ةفةب انتقا  رلكةب العقار املسترلح رح ال83

 يفا أن هاجما الي ص الياجم  ر ع ي  أل  تعيكيم يشيوبا بعيص الي قص  ال يفيو   التعيار    (10)املشرع هلاجمه اآللةب عك ي أسياذ،
ا   ييياجما اخيييتال  ارانيييت التطيةقيييي عيييح ريييا هيييو رقيييرر ق القيييانون،  هييياجما راجييي  لعيييك ي عواريييم،  يييم هييياجم(11)رييي  نريييوص أخيييرى،

 س يا   تيةانا ق )الفرع األ  (.
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أ   نييص قييانوم ق ار ا يير املسييتقلب يسيييفح بتيفليي  العقييار الفالحييي التيياب   1983 إذ يعتييرب قييانون ااسترييالو لسيي ب 
إلةهيا ق )الفيرع  اإلاار يللك لب للخواص لك ا لةس األخف، إذ ر يكتفي املشرع هباجما ال ص بم اعتيفك نروص أخرى س يا   

إا أنييا لكييم رييح هيياجمه ال رييوص لييا  تطيةييت خيياص هبييا  ايير    إجييراظا  قانونةييب خاصييب  أخييفا أثييار قانونةييب رتيفةيي  ي العييام(، 
 .18-83أحةانا عح القانون رق  

 1983تا لع تيألر: اظ ة تغ لألح تالق   تا ألعج فج إط   ق اسن 
تطيةت هاجما ال ظاا،  ار   ااستفا، ي ر يا، س ت ا   ق هاجما الفرع تعريس نظاا ااسترالو  يفا  ر، ق القانون  نطاق 

  إجراظا  نقم امللكةب،   ثاره.
 أألال: تلليف تالغ لألح.

كنل  منل منا شنجا  صلنل أ تلنج ق النة ال ألعنة ااستريالو بننيا     18-83ريح القيانون رقي :  08امليا، ي:   عرالي
   .   احة الغ األر

 رح ان ا جعم األراضي قابلب للفالحب ..  ق سييةم هياجما هي هاجمه األعيفا  ال  التعريس نتساظ ، را  رح خال  هاجما
ذ ييير املشيييرع ار ا ييير  ق الفقييير ي العانةيييب ريييح نفيييس امليييا، ي بعيييص هييياجمه األعيفيييا  عليييى سييييةم املعيييا  ا اارييير  الييي  ريييح اييين ا 

 ال راسيييب  ةصاستريييالو األراضيييي  مساهيييا أاييي ا ، تتيفعيييم ق أاييي ا  تعيتيييب املةييياه  ت قةيييب األراضيييي  التجهةييي   السيييقي  التخفييي
  احملاالظب على ال بب قرك إخراهبا  مرعها.

نيت أن تيت  بيالطرق العليفةيب  التق ةيب ااكيعيب  تيوالر "تغ لم  "يالحش أن هاجمه األا ا   ال   كح أن نطلت علةها اس 
ح  رييت القير   اْاريو  علةهيا عي نيت تةسيفهلا اإلركانةا  الالمرب،  هاجما را نعم عيفلةب ااستعيفار تتطلت أرواا ضخيفب 

إى جانيييييت ضيييير ر ي تنهةيييييم الفيييييالو حيييييت يسييييهم علةيييييا القةييييياا هبييييياجمه األايييي ا  ب ييييير  ت فةييييياجم برنيييييارمل  ،(12) الييييكع  الفالحيييييي
 ااسترالو على أ يفم  جا  ر اعفب اإلنتاو ال راعي.

 األاييي ا    ييي  لقيييوانال خاصيييب هبيييا رعيييم األاييي ا  املتعلقيييب باملةييياه الهيييي   ييي  لقيييانون ه يفيييا يالحيييش أن بعيييص هييياجم
 .(13)املةاه

 ، كيح ر، أسييياذ رييوظ املشييرع ار ا يير  إى انتهيياو  لةييب استرييالو األراضييي  سيييت لكسييت امللكةييب العقاريييب الفالحةييب
إى التيفهةيييك للتخليييي عيييح ال ظييياا اااييي ا ي املتييييم  نييياجماا  تيييي  ال ظييياا الرأمسيييا   الييياجم  ريييح  1-83بوجيييت القيييانون رقييي : 

هياجما  (14)هيا األسيياذ القانونةيب،بة  اجمل  ضعس اإلنتاو ال راعي الاجم  لا عيك ي أسيياذ ريحرقت ةاتا خوصرب القطاع العاا،   
قابليييب هيييي إى جانيييت  جيييو، أراضيييي صييييرا يب ااسيييعب املسييياحب إذا ريييا قورنييي  باألراضيييي الفالحةيييب املتواجيييك ي بشييييفا  الييييال،   

، امليييييييييهؤر  ق: 25-90 :  قيييييييييك عراليييييييي  امليييييييييا، ي العار ييييييييب عشييييييييير رييييييييح القيييييييييانون رقيييييييي ،(15)للفالحييييييييب إذا ريييييييييا مت استرييييييييالحها
''كنل أ   تقني فنج منطقنة تقنل الرييرا يب بن يا  األراضيي ،(16) يف، يت يفح التوجةا العقيار  املعيك   امليت18/11/1990

 .ملم" 100اسبة تيمط   فية   ا 
 .18-83ث اي : تي تلج محل تالغ لألح فج ظل تاق اسن  قم 

ألراضي حمم ااسترالو ق هاجما القانون  هي األراضي التابعب ا 83-18لقك حك،  املا، ي الرابعب رح القانون رق : 
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لليفلكةب العارب  الواقعب ق امل ا ت الريرا يب ) قاعك ي عارب(  األراضي ال ف خمررب التابعب لليفلكةب العارب  استعم القانون 
هاجما  قك أضاال  ( 17)هلاجما القانون، صراحب  م رح األراضي التابعب لر ك ق العور ي ال راعةب  نظاا التسةف الاجمايت رح اخل وع

 .(18)رح األراضي  هي األراضي اريلةبص فا  خرا  724-83رح املرسوا رق :  28املا، ي: 
 ل ص  يقا "لالستعيفار"  هاجما امل اح  ر  احمللةب)اليلكيب( أ رح اريفاعا ح ر بيا،ر ي إرا األراضي هاجمه حرر  يت 

 ق استرالحها املطلوذ األراضي رواق  قك، أن " كحيلي:  را على نر   ال  724-83املرسوا رق :  رح 02املا، ي: 
 رتيفاي يح:  اكلال حست اليلكيب  ةتب خمط  إ ار

 احمللةب. اريفاعا  بيا،ر ي تيألر: تااكل -
 ااسترالو". بعيفلةب للقةاا امل ايال بيا،ر ي تال اج: تااكل -

 .(19)الك لب أرالا الر ، للفالحب، بالتابع التق ةب املرا  رأ  أخاجم بعك اارر هاجما  يت 
 العيفلةب بقرار  ا ي ي شر على رستوى اليلكيا  حت يتسم لليفوا  ال تقكال احتجاجا   إن هاجمه تتوو  يفا

  ال  الاجم ر السابت املرسوا رح 04املا، ي:  ألحكاا تطيةقا  هاجما لل ف  لو ب أر  على يق  قك التيكيك هاجما جك ، ألن 
 اليلك  الشعيب اولس حمال  ق  تعلت الوا  رح بقرار  روقعها، املع ةب املساحا  قا يفب )قك، يلي: را على نر 
 ...(.املع 

 .ا امس للح تاخ  ة : تاالألطث ال 
 أ  املكنةب ةقوقا يتيفت   يةعي اخص لكم يلي: "نوم را على نر  ال  18-83القانون  رح 03لليفا، ي:   يقا
 القانونةب لشر   ضيف ا لاجمل  قابلب الالحةب أ  أراضي ل   أن ار سةب ج ا ر  التعا م، لل ظاا تاب  اعتيار اخص 
 علةها". امل روص

 املوجا الي اظ أ  ل ببا حفش أ  األاجار  غر  املةاه، تعيتب ق  املتيفعلب ااسترالو، بعيفلةب يقوا أن امل اح  على
 إجنام إركانةب األر  استرالو جانت إى املا، ي هاجمه رخر  حةس ذا  القانون، رح 09املا، ي:  ألحكاا تطيةقا لل راعب
 لليفستعيفر. املخرص السكح الةها اب األر  است ال  ال ر ريب  احملال  امليام

هاجما   ك، أن   كح س وا  05خال   ااسترالو برنارمل  إجنام إعكا، امل اح على ار ا ر  املشرع اا    قك
 ،  يفا18-83القانون رق :  رح 11املا، ي:  نص حست  ذل  املشر ع إجنام ، ن حال  ال  ر يالقاه القو ي حالب ق األجم
ذا   رح 2،3القر ي  06املا، ي:  علةا نر  را  هاجما الاسخ  بشر  الرر   بالكي ار استرالحها املرا، األر  رلكةب مت ح

 ااا   يعكه استرالو برنارمل إجنام ق عميتيف الاسخ بشر  با املع   امللكةب نقم الةها ).....يقةك جاظ  ال  القانون
 اإل،ار ي(. علةا  ترا،ق
 رعاي ب عيفلةب تت  ع كرا الوا  رح بقرار الفاسخ الشر  رال  بعك إا األر  ق بالترر  ار ا ر  املشرع يسيفح  ر

 كتا املا، ي السا،سب  هو را أ ،724-83رق :  املرسوا علةها نص ال  املخترب التق ةب اللج ب  ر  رح ااسترالو إجنام
 ."عشر رح نفس القانون على أنا   ا نوم نقم رلكةب األراضي امليفتلكب ق إ ار ااسترالو إا ع ك رال  الشر  الفاسخ

 ق حالب عج  املال  أ   رثتا املعي  قانونا، عح رواصلب عيفلةب ااسترالو، نوم لليفال  قويم حقوقا، على أن 
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 الفاسخ ضيفح نفس األاكا   .يواالت املش   على الشر  
ااسترالو،  رشر ع إجنام عكا حالب ق الوا  يتيعها ال  اإلجراظا  على املرسوا هاجما رح 25املا، ي:  نر   قك
 ال   املعكا  بالتجهة ا  املسترلح حيتفش الطلت هلاجما ااستجابب حالب  ق اإل،ار  الق اظ أراا ،عوى رال  ق  تتيفعم
 .(20)ااسترالو أجن  إذا الفاسخ الشر  رال  قرار با اذ املختص هو الوا  الإن اإلجراظا  هلاجمه  يقا   أح رها، انا حيتيفم

 .ألشةله تاملكية  قد إ دتد : إصلتءتت تال 
 رح بعكها  را 08املا، ي:  ت يف تها األر  استرالو  ريت عح الفالحةب العقاريب امللكةب عقك إعكا، إجراظا  إن
 توجك ال  الكا ر ي ر ةس إى ركتوبا  ليا األر  استرالو املراح قكاي أن اجم ور سابقا،  أ هلاامل 724-83رق :  املرسوا
 يلي:  را بالطلت  يرالت استرالحها، املرا، األر  قطعب الةها

 التقرييةب،  رساحتها األرضةب القطعب روق  قكيك -1
 با، القةاا امل ر  ااسترالو عيفلةب برنارمل -2
 سترالو،لال املخرص ااستعيفار ريلغ -3
  ك ا. ذل   ان  ليفا املع ةب املساحا  خارو األرضةب القطعب  ان  إذا خمط  -4

 إيكاع.   صم تسلة   يت  ال ر  هلاجما يفتيان ،ال يح ق ال ر  ال تةت حست بامللس رريوبا الطلت يسجم
املخط  الاجم  تعكه اليلكيب  ق املع ةب املساحا  ق الواقعب األرضةب بالقط  اخلاصب لل اةيا  الكال يح أحك  عرص

 امل ايال رح بيا،ر ي املواق  قكيك أسا  على تت  ال  لل اةيا  اآلخر  عرصاحملة (،  ) هي را يرطلح علةها ،اخم 
 األر )أ  القطعب ال  يريك ااستعيفار الةها  استرالحها  هي را تعر  خبارو احملة (.  استرالو

للهةتب التابعب للكا ر ي ال  ت    علال عح املرا  الفالحةب، ررا  الر ،  إ،ار ي  بعك ذل  يسل  امللس قرك ،راستا 
 هاجما الرأ  قك ( 21)أرالا الك لب، مث تقوا هاجمه اللج ب التق ةب بإعطاظ رأ  تق  خبروص إركانةب ققةت رشاري  ااسترالو،

 لرأ  بعك املواالقب ابك أن يكع  بنسياذ. يكون باملواالقب ، ن قفظا  أ  يكون رشفوعا بتيفظا   ق حالب إعطاظ ا
 اختراصا ،ا ر ي ق توجك الاجم  اليلك  الشعيب اولس إى امللس  يرسم رأيها، إلعطاظ اهر أقراه أجم اللج ب  هلاجمه

 الطلت. حمم األرضةب القطعب
 يركر اولس   ةب،التق اللج ب إلةا توصل   را األر  استرالو  لت بشنن للتكا   اليلك  الشعيب اولس  نتيف 

 حالب ق 724-83املرسوا رق :  رح 13املا، ي:  حست الشعيب اليلك  ركا لب ق هاجما الشنن بالقيو  أ  الرالص،  نت
  اآلجا  األاكا  حست علةها املختص إقلةيفةا لةواالت الوا  بك رها إى ترسم ال  املكا لب، ق رسييا يكون أن الرالص

 القانونةب.      
 لتيفكة ا الرالص هباجما األر  استرالو امل اح  تيلةغ الرالص سيت بةان الةجت امل اح مللس الوا  رالص حالب  ق

 بتيفظا .  رريوذ لطلت قيوا يكون ع كرا األرر   اجمل  للقانون،  القا الوا  قرار ق الطعح ق حقا  ارسب رح
تلجن اإل،ار ي إى الريف ، حةس أن املا، ي:  املشكم العيفلي ق هاجما ارانت هو أن الرالص ا يكون صرحيا عا، ي بم

( أاهر  نقرى حك للر، على الطلت رح تاريخ إيكاعا، 03 ال  حك،  أجم ثالثب ) 724-83رح املرسوا رق :  16
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 قك أل ر  اولس الشعيب اليلك  بتسلة  اها، ي تع   لليف اح برفب املال  ع ك حلو  هاجما األجم،  هاجما أرر غف 
أنا ق حالب قيو  امللس يركر قرار ااستفا، ي رح الوا ، الإن رح امل طت أن يل ا املشرع نفس ارهب )أ   ر طقي إ القا إذ

الوا ( بإصكار هاجمه الشها، ي ق حالب حلو  األجم ، ن ر، اإل،ار ي )أ  إل اا الوا  بإصكار رعم هاجما القرار  لةس اولس 
ق األسا  رح   يفا أن التيك  ق أرالا الك لب هوه  لةس العكس،  الشعيب اليلك (، أ  على األقم أن تركره جهب تعلو 

صالحةا   مير املالةب الوضها ملكراظ أرالا الك لب الاجميح  ارسون صالحةا   ق   صايب الوا ،  ر حيك، املشرع اكم هاجمه 
ا لب أ  بقرار رح ر ةس الشها، ي )الشها، ي ال  يركرها اولس الشعيب اليلك (  ا ر يفو ا  هم تركر ب اظ على رك

 هاجما عةت خطف ق هاجما القانون تسيت  ا ي ا  ق عرقلب عيفلةا  ااسترالو ق امل ا ت الريرا يب ي ي ي  ،(22)اليلكيب
 تكار ا.

 رريوبا ااستفا، ي رح  ر  الوا  الةركر قرار اليلك  الشعيب اولس ركا لب على باملرا،قب امللس قيو  حالب ق أرا
  أرالا العقاريب للشهؤ ن الفرعةب املكيريب إى األرر، اقت ى إذا األرضةب القطعب أ  القط  اليلك ، خمط  الشعيب لساو بكا لب
 14ق:  رهؤر  قرار بوجت املالةب  مير حك،ه الاجم  العقك ل يفوذو  القا بطالنا، بشر  ارشفوع امللكةب عقك إلعكا، الك لب،
 إقلةيفةا. املخترب العقاريب احملاالظب ق يشهر مث العقك  يسجم، (23) 1984را 

، 724-83،   اجما املرسوا رق : 18-83إا أن ق الواق  ه اا اختال   يف  عكا اح اا ألحكاا القانون رق : 
حةس أنا ق  اق  األرر  بعك صك ر قرار الوا  بااستفا، ي  امل ح املهؤق  ا يت  إرسا  امللس إى أرالا الك لب رح أجم قرير 

رح  16رح املا، ي:  01ك اإل،ار   إمنا مت ح نسخب رح القرار لليفستعيفر لةياار أا ا  ااسترالو  الت را تق ةا الفقر ي العق
، 18-83رح القانون رق :  11س وا  املقرر ي لالسترالو امل روص علةها ق املا، ي:  05ذا  املرسوا،  بعك ر ي 

، أ  بعك صك ر التقرير اإلنايب  صك ر 724-83لعالس رح املرسوا رق :  اانتهاظ رح إجراظا  املعاي ب املقرر ي ق الفرم ا
 قرار رال  الشر  الفاسخ، ع كها الق   كح لليفستعيفر أن يطلت إصكار عقك الية  بالكي ار الرر   رح  ر  أرالا الك لب.

قك امل روص علةا ق  ااقةقب أن روظ اإل،ار ي إى هاجما اإلجراظ هو رح أجم تفا،  رال  ،عوى ق ا ةب إلبطا  الع
حالب قريره قيم بكايب ااسترالو إذا ر ي فاجم املستعيفر الت اراتا التعاقكيب على أسا  الشر  الفاسخ املت يفح ق العقك، 
 نظرا لعكا  جو، العقك رح األسا  تلجن اإل،ار ي  بكم بسا ب إى إل اظ القرار اإل،ار  األ   املتيفعم ق قرار ااستفا، ي  هاجما 

ظ ا يتطلت اللجوظ للعكالب  ذل  رةا للوق   ارهك، لكح هاجمه الوضعةب خلف   ثار  خةيفب ق أر  الواق ، حةس اإلل ا
أن القرار اإل،ار  القاضي بااستفا، ي ا ياجم ر حك ، القطعب امليف وحب بم رساحتها الق ،  هاجما راج  إى اال ا  أن العقك 

اك ،، هاجما را خلت رشا م ا حرر هلا، حةس يلجن اليعص إى ت ةف الاجم  يركر بعكه هو امل و  با قكيك املعار  ا
يف وو لا، خاصب بلجوظ املاملكان امليف وو لا على حساذ أرالا الك لب،  الكخو  ق ن اعا  ر  اإل،ار ي حو  املكان ااقةقي 

 حت ع ك الوم اإل،ار ي ق ال  اع املستعيفريح للق اظ رح أجم  لت إل اظ القرارا  ال  تق ي بإل اظ استفا،   رح األراضي، 
الق ا ي تيقى رشكلب الت فةاجم خاصب بت ف املعار بطو  الف  ي ال  ر ي  الةها ااستفا، ي   اجما العكيك رح املشا م  ي ظ 

 عيفلةب رسح األراضي. 
بإعكا،   يفا أن ق بعص الوايا  يت  إرسا  امللس إى الكيوان الو   ل راضي الفالحةب حةس يقوا هاجما األخف
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،ال  ار   رح أجم إر ا ا رح  ر  املستعيفر  هو نفس منوذو ،ال  الشر   املتعلت باارتةام  هاجما ايظ ر ي ص علةا 
 ق غف حملا رح  ر  اإل،ار ي ي ي ي التخلي ع ا. االقانون إذ يعترب اجتها،

ح أجم  يفننب املست لال على ، ر08/06/2011بتاريخ:  402 ق هاجما اإل ار صكر امل شور الومار  املش ا رق : 
 .(24)رلكةته ، حةس جاظ بعك ي تكابف رح أجم تسري   تف ي تسلة  عقو، امللكةب  رال  الشر  الفاسخ

، ن اجتها، يهؤ،  إى ضةاع حقوق أقرها القانون أ  ، 18-83طيةت أحكاا القانون رق : لاجمل  الإنا رح األنست ت
اكاا   ي يفح ااقوق للطرالال الك لب رالكب األر  األساسةب تفا،  هاجمه اإلي ،  باجمل تعكيم أحكارا با يسيفح

  املستعيفر الاجم  يرغت ق ت يفةتها. 
 : آث    قد تاملكية  ا طليق تالغ لألح.خ مس 

 18-83بال سيب للطيةعب القانونةب لعقك امللكةب عح  ريت ااسترالو، يستفا، رح خال  روا، القانون رق : 
يفس س وا  املخررب اخلمللكةب عح  ريت استرالو األراضي لةس عقك با  خال  أجم ، أن عقك ا724-83 املرسوا: 

ملشر ع ااسترالو،  إمنا هو عقك رلكةب رعلت على ار  الاسخ يتيفعم ق ركى إجنام برنارمل ااسترالو رح  ر  
  اآلجا  الو العال خالباستع اظ القو ي القاهر ي  ق حالب القةاا بنا ا  ااستر امل اح خال  رك ي اخليفس س وا ، هاجما

 نا يريح عقك رلكةب با    فه رح العقو، بعك رال  الشر  الفاسخ.إالقانونةب ال
 يكون ذل  بعك إثيا  إجنام برنارمل ااسترالو،حةس يستوجت على امل اح أن يطلت رال  الشر  الفاسخ، 

-83رح املرسوا  21ر  نر  علةها املا، ي: ر ب رعك ي هلاجما ال رح  ر    تتوى تقكير إجنام برنارمل ااسترالو  رعاي تا 
اليطالن خال  اخليفسب  ،  ع كرا يكون تقرير املعاي ب إنابةا يطلت ر ةس اولس الشعيب اليلك  رح الوا  رال  ار 724

 خال  الشهر الاجم  قكا الةا الطلت تاريخ تسلة  التقرير،  يعي  هاجما الرال  بقرار يسل رح عشر يورا املوالةب على األ عر 
،  يو،ع قرار الوا  باحملاالظب 724-83رح املرسوا رق :  23 ييلغ إى اولس الشعيب اليلك   املال ، حست املا، ي: 

العقاريب قرك إل اظ ار  اليطالن،  كح لليفال  ق حالب را إذا  ان تقرير املعاي ب سليةا أن يستوق األجم األقرى الاجم  
، أرا ق حالب استرالو قطعب تتجا م رساحتها املساحب الكنةا املت ام  ع ها ق قكره مخس س وا  إن ر يكح قك است فاجمها

الان ار  اليطالن ا يشيفم إا املساحب املتيقةب، أرا ق حالب العكس (25)،724-83رح املرسوا رق :  06رفهوا املا، ي: 
ااسترالو  الت را تق ي با املا، ي:  ال  تق ي باللجوظ إى اإلل اظ الق ا ي لعقك امللكةب عح  ريت 26التطيت املا، ي: 

 ، أ  إل اظ قرار ااستفا، ي إذا ر حيرر عقك امللكةب بعك.25
لكح الواق  العيفلي ر اير لل روص حةس أن رك ي رال  الشر  الفاسخ قك متتك س وا  بعك التقرير اإلنايب للج ب  رال  

ر رال  الشر  الفاسخ، لاجمل  يتعال إعا، ي ال ظر ق هاجمه امللس رح  ر  ر ةس اولس الشعيب اليلك  إى الوا  إلصكار قرا
اإلجراظا   إل اا الوا ي بإصكار قرار رال  الشر  الفاسخ ق اآلجا  املقرر ي أ   ض   لةب متكح املستعيفر رح اارو  على قرار 

عيفار الفالحي ق رال  الشر  الفاسخ ق حالب سكو  اإل،ار ي  رر ر األجم القانوم ألن هاجما التيفا م ي ر  عفا ااست
حةس أنا  يفا سيت املاجم ور  نفا،  2011لس ب  402 هاجما را جاظ با امل شور الومار  املش ا رق : امل ا ت الريرا يب، 

مت ح عقو، امللكةب على أسا  الشر  الفاسخ إا بعك إصكار قرار رال  الشر  الفاسخ  اإلاار ي إلةا أعاله، ق أر  الواق  ا
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.، أ  حيرر العقك  قرار رال  الشر  الفاسخ لرال  ار  الاسخ ق عقك ر حيرر بعك احةس أنا يركر قرار  هو إجراظ حمف العال 
 .رعا

رغ  بعص ال قص  ال يفو   العةوذ الظاهر ي رح خال  قانون ااسترالو   اجما سوظ تطيةقا رح  ر  اإل،ار ي 
ق امل ا ت الريرا يب، إا أن هاجما القانون يعترب  التيفا م اااصم ق بعص األحةان  الاجم  يعةت حقةقب ااستعيفار  الت يفةب 

ثور ي حقةقةب ق لا  ت يفةب امل ا ت الريرا يب رح خال  استرالو أراضةها الشاسعب  حما لب ت يفةب هاجمه امل ا ت،  الكلةم 
على نفس  أخرى قتو  اعلى جناو هاجما القانون هو عكا ا تفاظ املشرع ار ا ر  ب ص  احك ق هاجما اوا  بم أصكر نروص

يسا ب ير   على  بالرة ب ر  بعص ااختالالا  ال  أرلتها الظر    حما لب لتكارا ال قا ص اااصلب ق هاجما القانون، ألنا 
ص ار الفالحال، بة يفا الت يفةب ااقةقةب تعتيفك على ااستعيفار ااقةقي ق رساحا  ااسعب لتيقةت الت يفةب، لاجما س يا   

 اعتيفك  على الكر ي ااسترالو لكست امللكةب. تسلة  ال وظ على نروص أخرى
 نلسص تيخلىتاتا لع تال اج: اظ ة تغ لألح تالق   تا ألعج فج 

، بم ارتك 18-83 سيت لكست امللكةب العقاريب الفالحةب رقتررا على القانون رق :   ااسترالوتق ال  يكحر 
وص لالا اخلاص  لا ار    إجراظا  قانونةب خاصب، لعك ي نروص قانونةب  ت ظةيفةب أخرى، إا أن لكم نص رح هاجمه ال ر

املاجم ور سلفا، هلاجما س يا   تسلة   18-83 أخفا  ثار قانونةب خمتلفب أحةانا عح تل  اآلثار ال  يرتيها القانون رق : 
 راضياأل، ةةس نت ا   ااسترالو ق 18-83ال وظ على هاجمه ال روص حت نيال ااختال  بة ها  بال القانون رق : 

املتعلت بالتوجةا العقار ،  ال  جاظ ق تطيةقها املرسوا  25-90رح القانون رق :  18الريرا يب املاجم ور ي ق املا، ي: 
، حيك، ار   الت ام  عح األراضي الريرا يب ق املساحا  06/07/1992، املهؤر  ق: 289-92الت فةاجم  رق : 

رح املرسوا التشريعي  117رق إى ااسترالو امل روص علةا ق املا، ي: )أ ا(، مث نتط(26)ااسترالحةب   ةفةا  ا تساهبا
املعكلب  املتيفيفب بنحكاا املا، ي:  (27)،1994،  املت يفح قانون املالةب لس ب 29/12/1993، املهؤر  ق 18-93رق : 
جاظ تطيةقها   ال  (28)،1996، املت يفح قانون املالةب لس ب 30/12/1995، املهؤر  ق 27-95رح األرر رق :  148

حيك،  ةفةا  ر ح حت ارتةام قط  أرضةب رح ، 15/12/1997، املهؤر  ق: 483-97رح خال  املرسوا الت فةاجم  رق : 
 )ثانةا(.(29)األرالا الو  ةب اخلاصب التابعب للك لب ق املساحا  ااسترالحةب،  أعيا ا  ار  ا املعك   املتيف ،

 289-92م: فج تاملغسة تا ن يذي  ق تالغ لألح: أألال
حيك، ار   الت ام  عح األراضي الريرا يب ق املساحا  ، الاجم  289-92رق :  الت فةاجم لا  تطيةت املرسوا 

املت يفح التوجةا  25-90رح القانون رق :  19  18ااسترالحةب   ةفةا  ا تساهبا، الاجم  صكرا تطيةقا ل ص املا،تال: 
وا،  املتيفعم ق األراضي الريرا يب التابعب لليفلكةب اخلاصب للك لب،  ه ا  ك  ا العقار ، حمك،ا بوجت املا، ي األ ى رح املرس

، 18-83أن نعترب أن هاجما أ   نص يكون لا  تطيةقا امل ا ت الريرا يب حررا  ، ن سواها، حةس أن القانون رق : 
ابعب لليفلكةب العارب اها رح األراضي الت رغ  أنا يطيت على امل ا ت الريرا يب  قاعك ي عارب، لك ا ا     تطيةقا ق را سو 

 إلةا  نفا. اإلاار يخررب ق أ  ركان توجك الةا   اجما امل ا ت اريلةب القابلب لالسترالو  يفا مت املغف للك لب 
و  ه، 18-83 يفا أن املالحظب العانةب تكيفح ق أنا يطيت على األرالا اخلاصب للك لب  هاجما عكس القانون رق :
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، املهؤر  ق: 30-90 قانون األرالا الو  ةب رق :  1983للتعار  اااصم بال قانون ااسترالو لس ب  رح املشرع تكارا
ر ا،  ال  تقرر ل رالا الو  ةب العيفورةب محايب قانونةب خاصب  04ا سةيفا املا، ي:  (30)، املعك   املتيف ،01/12/1990

ر ا،  ال  ت ص على أنا ا  12إى الفقر ي األخف ي رح املا، ي:  تتيفعم ق عكا القابلةب للترر   التقا،ا  ااج ، باإلضاالب
  كح أن تكون األرالا الو  ةب العيفورةب روضوع متلة  خاص أ  روضوع حقوق متلة .

هو القةاا باستعيفار  است ال   ت يفةب األراضي الريرا يب الشاسعب رح  ل ص املرسوارح أهكا  املشرع ع ك إصكاره 
رعم اايوذ...،  هاجما را توضيا املا، ي األ ى رح املرسوا  اإلس اتةجةب  تست م ق إنتاو احملاصةم خال  إنشاظ رستعيفرا
 ".تإلغ لتتيميةمس لملتت كبلى ملدة الغ قب ر تاز ت  ت  إاا ءقلد ب رها على أنا: "

 :289-92تلليف تالغ لألح ألفق  الملغسة تا ن يذي  قم:  .أ 
 ذ ر  املا، ي العالعب ر ا أن الك لب تساه  ق (31)انةب ر ا املقرو، بااسترالو،لقك عر  املرسوا رح خال  املا، ي الع

ااسترالو  باجمل  تتكفم بإجنام ر شآ  جت ةك املةاه  سيم الوصو  )املسال  الفالحةب(  ال  ةيا  اخلاصب بإيرا  الطاقب 
 رساحا   يف ي عكس قانون )تكلفب إيرا  الكهرباظ(،  املالحش أن هاجما ال ص يرتك  على استعيفارا  ضخيفب 

، الاجم   ان روجها أساسا لر ار الفالحال،  أن هاجما التوجا اركيك لليفشرع إمنا خللت استعيفار 1983ااسترالو لس ب 
 اإلحرا ةا  يف ي  لهو،ا  جيار ي لرال  التيك ، حةس تشف   حقةقي  ر تمل ق امل ا ت الريرا يب،  هو را يتطلت أرواا

 .(32)%30ر تتجا م  1983، أن املساحب املسترليب ق ظم قانون 1985الو   لإلحراظ س ب ال  قكرها الكيوان 
 : تاملكية فج إط   تالغ لألح شلألط تالغ   دة ما .ب 

ذ  ج سةب ج ا ريب أ   ا يةعة احست ار   هاجما املرسوا نت أن يكون املستفةك اخر استرالحةبا تساذ أر  
، حةس حرر القانون السابت 1983ن،  هاجما  جا اختال   خر ر  قانون و  ا ريج وناملسايالةا  يكون  ارع وي ااخر

ااستفا، ي ق األاخاص الطيةعةال الق  أ  ق اكم تعا نةا ، أرا اإلضاالب الهي السيفاو ل اخاص املع ويال رح ااستفا، ي 
لشر   حةس أن هاجما ال وع رح هاجما باإلضاالب إى رلس ال اح الاجم  ي   أي ا نسخب رح ،ال  ا ،(33)ق إ ار هاجما املرسوا

ااستعيفار يقوا أساسا على ،ال  ار   نيف  بال اإل،ار ي  املستعيفر،  يفا ي   امللس ،راسب تق ةب  اقترا،يب، حةس يعترب رح 
قيةم املشاري  ااقترا،يب الييعب نظرا لليعك الت يفو   ااستعيفار  امل شو،، إذ أن انتقاظ امل ايال يكون على أسا  قواا 

 هاجما ييال حقةقب  ،(34)ارمل ااسترالو   جا  إجنامه،  القكرا  التق ةب  املالةب،  عك، ر اصت العيفم املطلوذ توالفهابرن
 اليعك ااستعيفار   الت يفو  لةس على الرعةك ااقترا،  الق   إمنا على ارانت اليشر  أي ا.

 :إصلتءتت منح تاملكية  ا طليق تالغ لألح .ج 
، أجم اهريح لكراسب امللس  الر، على صاحيا  حك،  حاا  289-92وا رق : رح املرس 09حك،  املا، ي: 
عكس  ار  قفظا  أ  غف رقيو   ق هاجمه ااالب األخف ي ر تيال بنن الرالص يكون رسيي أ  رقيوا الر، بنن يكون رقيوا

 تكار ها. ،  ر تيال أي ا حالب سكو  اإل،ار ي  رر ر األجم،   لها الراغا   ان ي ي ي1983قانون 
ااستعيفار يرسم رقرر القيو  الاجم  ينذن بية  األراضي حمم ااستعيفار إى ركير األرالا  بعك املواالقب على رلس

،  يفا يكيفح الفرق بال (35)الو  ةب املختص إقلةيفةا لتيرير عقك الية  اإل،ار ،حةس يليت با ،ال  الشر   روقعا رح الطرالال
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رح املرسوا،  11، أن الية  يت  بقابم  القا لليفا، ي: 289-92وا الت فةاجم  رق :  املرس 1983قانون ااسترالو لس ب 
 لةس بالكي ار الرر    هاجما راج  لالمرب ااقترا،يب ال   ان  متر هبا اليال، ق ذل  الوق    اجما رح أجم توالف روار، رالةب 

لك لب اخلاصب إا بقابم يوام  قةيفتها ااقةقةب ق إضاالةب،  يفا أن قانون األرالا الو  ةب     صراحب الت ام  عح أرالا ا
الك لب،  ي ا  إى العيفح حقوق  رسوا الشهر املطلوبب، إا أن  أرالاالسوق، حةس يت  قكيك العيفح رح  ر  رفتشةب 
رح مثح  %20( أعواا، بشر  ،ال  املش   للقس  األ   املقكر بي 05العيفح  كح أن يقس  خال  رك ي أقراها مخسب )

 .(36)الية 
 :آث   تك س ب تاملكية  ا طليق تالغ لألح .د 

لليفلكةب التارب ال  تسيفح لا بالترر ، ةةس     علةا الية   اإلنار  التج  ب لليفستعيفر ي  ركتسياا يعك املستعيفر 
ق هاجمه   يت  الفسخ(37)قيم استكيفا  الربنارمل ااسترالحي احملك، ق ،ال  الشر  ، ق   ا لب سقو  حقا ق امللكةب،

 املالحش ه ا أن املعاي ب ال ها ةب لالسترالو تكون بوجت حم ر رعاي ب  ة ور (38)ااالب عح  ريت اللجوظ إى الق اظ،
املش  ، الاجم  يسعى إى إبالغ ارها  املخترب عح  ريت الربيك امل يفون بإمتاا الربنارمل ااسترالحي، حةس تقوا 

هم يت  تسلة  نسخب رح احمل ر  السهؤا  املطر و هو: ى، ييق(39)يورا رح إبالغها 15ارها  املخترب باملعاي ب ق غ ون 
صة ت تاح ظ تالق  ي ا لبح ملكي   اة ئية كج يس طيي تا للف فج هذه تي تلج أة  اأم لليفش   رح أجم تقك ا 

 ملغسة.ال؟ ين تاملغسة ام يال إاى ذاك ألتل بل هذه تانقطة أيض  ما تانق ط تاسلبية فج هذت تا
 إذا  ان  رعم هاجمه الوثةقب غف رطلوبب أراا أ  ضاب  عيفوري ركلس بكتابب العقو، أ  أراا ررا  الشهر 
العقار ، اليفا     املش   رح الترر  ق املستعيفر ي بجر، قرير عقك بةعها بة ا  بال الك لب، خاصب ق حالب انعكاا الرقابب، 

ر ا، إذ حرر حت  18حالةا بعك صك ر قانون التوجةا الفالحي ا سةيفا املا، ي:  على العيفوا الإن هاجما ال ص ا يعيفم با 
،  أ  استرالو تساه  أ  1983رلكةب أراضي الك لب اخلاصب ق را يقوا با املستعيفر  حكه رعم را هو ااا  ق قانون 

ب  هي غف قابلب للت ام   يكون ، تكون رلكةتها للك ل289-92تقوا با الك لب  يفا هو ااا  ق املرسوا الت فةاجم  رق : 
است الهلا عح  ريت عقك ارتةام،  يفا ا نكا، جنك ق أر  الواق  رستعيفرا  رح هاجما القيةم  ال   يت علةها هاجما املرسوا 

 اللهيفا إا ق بعص امل ا ت.
 483-97: تالغ لألح  ا طلق تالم ي ز ما خألر تاملغسة تا ن يذي  قم: ث اي 

را،يب اخلانقب ال   ان  متر هبا اليال، ق ال  ي التسعة ةا   لى املشرع ار ا ر  عح أه  ريا، ا ااقت األمربنتةجب 
 117املتيفعلب ق عكا قابلةب األرالا العقاريب الفالحةب التابعب ل رالا اخلاصب للك لب للت ام ،   ان هاجما رح خال  املا، ي: 

، حةس مسي  ب ح أرا  تابعب 1996رح قانون املالةب لس ب  148املا، ي: ، املعكلب  املتيفيفب ب1994رح قانون املالةب لس ب 
ل رالا الو  ةب اخلاصب،  هاجما رح أجم سك حاجةا  تكتسي على  جا اارر  اب  الرا  العاا  ا سةيفا إجنام رشاري  

ى ت ام ،  ق هاجما اإل ار صكر التجهة  أ  ااستعيفار املقرر ي ق إ ار سةاسب الت يفةب الو  ةب،   كح أن حيو  هاجما امل ح إ
املعك   املتيف ،  احملك، لكةفةا  ر ح حت ارتةام قط  أرضةب رح األرالا الو  ةب اخلاصب  483-97املرسوا الت فةاجم  رق : 

التابعب للك لب ق املساحا  ااسترالحةب  أعيا ا  ار  ا، حةس قكث  املا، ي األ ى ر ا على أن امل ح يكون على اكم 
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 ةام  أن الت ام  يكون على اكم عقك بة  بعك إجنام برنارمل ااسترالو  الت ،ال  ار   رعك ق هاجما اإل ار.عقك ارت
 باجمل  الإن املشرع اعتيفك على  لةب جكيك ي ق لا  ااسترالو  الت ام  عح امللكةب العقاريب التابعب للك لب تتيفعم ق 

، 289-92 املرسوا الت فةاجم  رق :  1983استرالو لس ب اارتةام الاجم   كح أن يتيو  إى ت ام ، عكس قانون ا
  ح ق اليكايب لليف اح حت ارتةام على األر   1997اللاجمان ر يا حت امللكةب رياار ي لليف اح لالستعيفار، بة يفا ررسوا 

  عح رلكةب األر  ملك ي حمك، ي رح أجم إجنام برنارمل استرالو الإذا مت إجنام ااسترالو  الت الربنارمل  كح للك لب أن تت ام 
هلاجما املستعيفر،   ان هاجما تكار ا رح املشرع ل خطاظ ال   ق  الةها رح قيم،  يرج  األرر أي ا رح جهب أخرى لطيةعب 
املستفةكيح رح املرسوا اركيك، الياستقراظ نروص قانون املالةب ال   ضع  اإل ار التشريعي هلاجما ال يف  أ  بال ظر ملوا، 

يال لكةفةب تطيةت هاجما اإل ار، يتيال ل ا بننا حيت حت ل جانت ااستفا، ي رح عقك اارتةام هاجما، ألن املرسوا الت فةاجم  امل
املشرع  رح بال الاجميح مسح هل  بااستفا، ي رح هاجما ال ظاا األاخاص الطيةعةال أ  املع ويال اخلاضعال للقانون اخلاص  ر 

نظاا  با أنا ر يستع  األجانت صراحب الإن هل  اات ق ااستفا، ي رح الةه  ار سةب ار ا ريب،  احيك، الةيفا إذا  ان رشر  
املشرع ق ذل  هو جلت ااستعيفار األج يب ق اوا  الفالحي، لكح  ع ك تطرق ال ص   ياارتةام هاجما،  قك  ان  نظر 

 املرا، الت ام  هل  أ  أن يكون  م ار  توالر ار سةب ار ا ريب ق األاخاص الطيةعةال ملسنلب الت ام  ال ها ي عح امللكةب ذ ر
 هاجما ترر  ذ ي رح املشرع ار ا ر  حةس مسح ل جانت  ،(40)املسايال ق الشخص املع و  ذ   ج سةب ج ا ر 

بااستعيفار ق ارانت الفالحي  ت يفةب ااقترا، الو   لك ا باملقابم ر يسيفح هل  بتيفل  األراضي حمم ااستعيفار بة يفا 
 ريال نظف لهو،ا   ق الت يفةب  ااستعيفار الو  ،  باجمل  يكون قك اج  على ااستعيفار  أبقى على األر  مسح با للج ا

 ج ا ريب ار سةب.
 : 483-97تلليف تالغ لألح ألتالم ي ز ما خألر تاملغسة تا ن يذي  قم:  .أ 

ق لا  تسةف العقار  انتقالةب ، بعابب بكايب تيلور الكر ي اارتةام  ررحلب483-97يعترب املرسوا الت فةاجم  رق : 
الفالحي، بك  الكر ي حت اانتفاع الكا    ال  أثيت  الشلها الاجمري ، حةس توج  أخفا ق قانون التوجةا الفالحي رق : 

رح املرسوا  02يقوا على الكر ي الت ا و بال ااسترالو  اارتةام رعا،  قك عرالب املا، ي:  ،  باجمل  الإن هاجما املرسوا08-16
رح نفس املرسوا ركى رسايب الك لب ق هاجما ااسترالو  03،  حك،  املا، ي: (41)ااسترالو 483-97اجم  رق : الت فة

 ذل  بالتكفم الكلي أ  ار  ي بال فقا  الرارةب إى: جلت املةاه، الت  يك بالطاقب الكهربا ةب، ات  رق العيور )املسال  
يفا  األرالا العقاريب املع ةب بااسترالو استعيفاا عقالنةا  أرعم،  يفا الفالحةب(،  إجنام ليفوع األعيفا  ال ر ريب استع

رح ،ال  الشر   ال يفوذجي املرالت باملرسوا الت فةاجم  املقرو، باارتةام،  هو حت انتفاع ملك ي حمك، ي على  02املا، ي:  بعرال
 .(42)أر  تابعب ل رالا الو  ةب اخلاصب

 : 483-97مم ر تطبيق تاملغسة تا ن يذي  قم:  .ب 
رح ،ال  الشر   املرالت  03  02ل راضي ال  تكون لا  لتطيةت هاجما ال ص الةها  يفا حك، ا املا، ي:  بال سيب

باملرسوا تشيفم  م األراضي تابعب ل رالا الو  ةب اخلاصب التابعب للك لب الواقعب ق امل ا ت الريرا يب  اريلةب  السهيةب،  ال  
 مار  رش ا بال الومراظ املكلفال بالفالحب  املالةب  الر ، أ  أن تكون ،اخم حمة   تكون ر يو ب ااك ، بوجت قرار
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حةس حيك، هاجما القرار إحكاثةا  احملة  الاجم  تق  با املساحب ااسترالحةب،   ،(43)حمك، سلفا بوجت قرار  مار  رش ا
  يفا ياجم ر الةا رساحب األر  باهلكتار.

 :ح فج إط   تالم ي ز تامقل ة فج تاملغسة تا ن يذيشلألط ألإصلتءتت تالغ   دة ما تالغ لأل .ج 
أرا عح املستفةكيح رح عقك اارتةام اله   يفا أارنا أعاله  م األاخاص الطيةعةال أ  املع ويال اخلاضعال للقانون  
الشر   املعك ، حةس يتعال علةه  االت اا بإجنام برنارمل ااسترالو ق اآلجا  احملك، ي  املتفت علةها بوجت ،ال  (44)اخلاص

هلاجما ال ر ،  يتعال على امل اح لليرو  على اارتةام أن يقكا بال يك  ر ب  ا ةب ركلفب بكراسب  ليا  امل ايال 
يتكون أساسا رح ،ال  الشر   رستكيفم املعلورا   رلس تق   اقترا، ،  اركيك ق هاجما  الليرو  على اارتةام رلف

 كح  ا اقترا،ي اتق ة ا، أن امل اح الاجم  ر يقكا رلف289-92املرسوا الت فةاجم  رق : ال ظاا عكس ال ظاا املقرر بوجت 
هاجمه اللج ب الوا ةب حك،  ،(45)لا أن يكتتت الت اا يتعهك الةا بقيو  برنارمل ااسترالو املعك رسيقا رح قيم ركير املشر ع

، يفا أن اركيك ق هاجما الشنن هو قكيك (46)29/10/1998تشكةلتها   ريقب عيفلها القرار الومار  املش ا املهؤر  ق: 
 رح ،ال  الشر   املرالت باملرسوا. 05نسيب رسايب الك لب الكلةب أ  ار  ةب  هو را ذ رتا املا، ي: 

تقوا اللج ب الوا ةب بكراسب الطليا  الوار، ي إلةها  تيك  رأيها بالقيو  أ  القيو  بتيفش  ق هاجمه ااالب على امل اح 
رح القرار الومار   07فش ق أجم اهر  احك رح تيلة ا بالتيفش، أ  برالص ال اح ر  التربير،  القا لليفا، ي: رال  التي

املش ا احملك، لتشكةم اللج ب  عيفلها،  حك، ذا  القرار أجم اهر  احك للج ب رح أجم إبالغ قرارها ق امللفا  يسر  
يفاعا  اللج ب يكعو إلةها الر ةس  ليفا ،ع  إى ذل  ضر ر ي هاجما األجم رح تاريخ اجتيفاعها،  هاجما راج  إى أن اجت

 ق حالب قيو   لت ال اح، يرسم امللس إى إ،ار ي األرالا الو  ةب قرك  ،(47) لةس  ررتيطب بآجا  إيكاع رلس ال اح
الو  ةب  القا قرير رقرر )قرار( يت يفح ال خةص باارتةام )يسيفح باارو  على ارتةام األر ( رح  ر  إ،ار ي األرالا 

رح املرسوا  08،  قك  ق  اختال  ق الرةاغب بال را تق ي با املا، ي: 483-97رح املرسوا الت فةاجم  رق :  08لليفا، ي: 
رح القرار الومار  املش ا احملك، لتشكةلب اللج ب الوا ةب  سفها، حةس أن املرسوا  08،  املا، ي: 483-97الت فةاجم  رق : 

يفا قك  القرار الومار  املش ا عح قرار يسيفح باارو  على ارتةام األر ،   ان ي ي ي قك  عح رقرر ترخةص بة 
تفا،  رعم هاجما الت ارذ ق ال روص  لو أن التعيف الاجم  جاظ با القرار الومار  املش ا أنست ق ق ةب ااا ،  ييلغ قرار 

ج ب إى ررا  األرالا الو  ةب،  يرسم هاجما القرار أ  يورا بعك تاريخ إرسا  امللس رح الل 15ااستفا، ي إى املع  خال  
املقرر بك ره إى ركير األرالا الو  ةب للوايب املختص إقلةيفةا لتيرير عقك اارتةام الاجم  يليت با ،ال  الشر  ،  ه ا جنك 

رح  08العانةب رح املا، ي: رح املرسوا،  الفقر ي  08بال رقت ةا  املرسوا رح خال  الفقر ي العانةب رح املا، ي:  اخر   اتعارض
رح املرسوا تتيك  على إر اظ ،ال  الشر   رح  ر  امل اح  ركير األرالا  08القرار الومار  املش ا، حةس أن املا، ي: 

الو  ةب  الكلةم على ذل  ق ،ال  الشر   ال يفوذجي املرالت باملرسوا حةس ييال ق أخره أنا مت املرا،قب علةا بال صاحت 
ركير األرالا الو  ةب، بة يفا  بالرجوع إى القرار الومار  املش ا جنكه يتيك  عح إر اظ ،ال  األعياظ بال امل اح اارتةام   

 اهلةتب العارب لالرتةاما  الفالحةب )خبروص امل ا ت اريلةب  السهيةب( أ  حماالظب ت يفةب الفالحب ق امل ا ت الريرا يب حست 
يورا بعك إرسا  امللس  15ا الوقوع الةا، مث ييلغ امل اح بعقك اارتةام ق أجم ا يتجا م ااالب،  هو ت اقص  ان ي ي ي عك
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 الاجم  يت يفح قرار ااستفا، ي.
 :آث    قد تالم ي ز ألإمك اية تحسيل  القد تن زر .د 

ك ي ، أرا عح ر483-97رح املرسوا الت فةاجم  رق :  10ي تت على عقك اارتةام ،ال  إتا  ي س ويب حك، ا املا، ي: 
رح ،ال  الشر   املرالت  07عقك اارتةام الل  حيك، املرسوا  ا ،ال  الشر   ركتا بم تر ها اتفاق الطرالال  القا لليفا، ي: 

باملرسوا ر  قابلةب العقك للتجكيك، حةس ا تفى املرسوا باجم ر أ ا ملك ي رعة ب  رت ف ي با يتواالت ر   يةعب عيفلةا  
ام برنارمل ااسترالو هي تل  ال  حيك،ها ركير رشر ع الت يفةب املتكارلب الاجم  تعة ا بة يفا تكون رك ي إجن ،(48)ااسترالو

إى  يةعب املستفةك رح اارتةام حةس رن  اإل،ار ي إى  ا مار ي الفالحب ر  إركانةب تعكيلا،  هاجما ااختال  راج  أساس
ا تفاظ بش م األراضي  التيفا م ق قكيك رك ي ااسترالو رح أجم ضيفان استعيفار حقةقي ق هاجمه امل ا ت  عكا ا

استرالحها، بة يفا رك ي اارتةام الهي تشيفم رك ي ااسترالو  رك ي ااست ال   اانتفاع رعا، الإذا  ان املستعيفر أج يةا الهو 
لا ا يستطة  متل  األر   بالتا  من يا حت اانتفاع هبا  القا لعقك اارتةام، بة يفا إذا  ان ج ا ر  ار سةب الإنا  كح 

،  هباجما األسلوذ يكون (49)ارتال ها بجر، اانتهاظ رح برنارمل ااسترالو ، ن اانتظار إى حال انتهاظ عقك اارتةام
 ااستعيفار ااقةقي  الت يفةب املستكارب.

 ق حالب اإلخال  بعقك اارتةام  عكا  الاظ صاحت اارتةام بالت اراتا أ  عكا اح اا ب و، ،ال  الشر   أ  عكا 
، ق (50)الس ويب اإلتا  يرح اليا ح أ  الت ام  لل ف أ  قويم األر  عح  جهتها الفالحةب أ  عكا ،ال   اإلنارت فةاجمها رعم 

رح نفس  18،  الت اإلجراظا  امل روص علةها ق املا، ي: (51)ريت الق اظهاجمه ااالب يكون السخ عقك اارتةام عح  
 املرسوا.

رح  18بال الطرالال أ  بطلت رح صاحت اارتةام  الت را جاظ  با املا، ي:  ا يفا  كح أن يكون الفسخ اتفاقة
 املرسوا.

رح املرسوا  هي املتعلقب  05ا، ي:  الت ام  بال اضي عح قطعب األر  روضوع اارتةام يكون  القا للفقر ي العانةب رح امل
إلةه  األاخاص الطيةعةون ذ   ار سةب  اإلاار يباألاخاص الاجميح هل  اات ق التيفل   الت هاجما ال ظاا  ه   يفا سيت 

ار ا ريب أ  األاخاص املع ويال اخلاضعال للقانون اخلاص الاجميح يكون مجة  املسايال الةه  ذ   ج سةب ج ا ريب،  يكون 
بم القةيفب ااقةقةب ل ر    الت الشر    اإلجراظا  امل روص علةها ق ت ظة  األرالا الو  ةب ق لا  بة  ذل  بقا

 ،  الت عقك إ،ار  قرره ركيريب األرالا الو  ةب ق حك ، القطعب املسترليب.(52)العقارا  التابعب هلا
 هلا ال ص بالتفرةم الالما  ا نعم إ،ار ي  را  كح رالحظتا رح خال  هاجما املرسوا أن إجراظا  الت ام  ر يت ا

األرالا الو  ةب تتيفا م ق إجراظا  الت ام   تتيجمل بختلس املربرا  رح أجم عكا قرير عقك الت ام ،   ان على املشرع 
أن يفرم ق هاجمه ال قطب أ عر رح ذل  لتفا،  الليس  ال يفو   متا م اإل،ار ي،  ل يفان عكا ضةاع حقوق املستعيفريح، 

  ق األخف الإن هاجما ال ظاا قك مت إل ا ه ضيف ةا بجر، صك ر قانون التوجةا الفالحي  ال روص املتعلقب با.
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جتامطله تال ا  
 اظ ة تالم ي ز ألدأل ه فج تنمية تالغ لم   تا ألعج فج تامن طق تالحلتألية

اصب للك لب ر اجم صك ر املرسوا لقك تيلور  الكر ي اارتةام است ال   تسةف العقار الفالحي التاب  ل رالا اخل
املاجم ور سابقا، الاجم   ان ي يئ عح تفكف املشرع  توجها إى اعتيفا، هاجما ال يف  ق املستقيم،  483-97الت فةاجم  رق : 

لك ا ق اليكايب  ان يقترر على األراضي القابلب لالسترالو ق امل ا ت الريرا يب  اريلةب  السهيةب، إى غايب صك ر 
املتعلت بالتوجةا الفالحي، حةس  ان بعابب التيو  اراجمر  ق لا  است ال  العقار الفالحي التاب   16-08 : القانون رق

لليفلكةب اخلاصب للك لب، الهاجما ال ص الاجم  يعك بعابب تيةان لسةاسب الك لب ق اوا  الفالحي برفب عارب  سةاستها العقاريب 
 ع ااسا .برفب خاصب  نظر ا املستقيلةب هلاجما القطا 

 تا لع تيألر: م هية اظ ة تالم ي ز تامقل  فج ق اسن تا سصي  تا ألعج
، مث نيال خرا را 03-10  اجما القانون رق :  16-08س يا   تعريس عقك اارتةام رح خال  القانون رق : 

  لا  تطيةقا.
 : ي زتلليف تالم -أألال

، حةس عرال  03-10  اجما القانون رق :  16-08: لقك  ر، تعريفال خمتلفال لالرتةام رح خال  القانون رق 
" قد تمنح امسصب  تاسلطة تام احة ااخص عق اارتةام بننا:  16-08رح قانون التوجةا الفالحي رق :  03املا، ي: 

 .تغ األر تالق  تت تا ألعية امدة محددة مق ال دفي إت ألة غنسية"
الفالحةب التابعب  األراضيبشر     ةفةا  است ال   املتعلت 03-10رح القانون رق :  04بة يفا عرال  املا، ي: 

"تالقد تاذي تمنح امسصب  تادألاة شخل  طبيلي  ما صنسية صزتئلية يد ى فج ل رالا اخلاصب للك لب اارتةام بننا: 
 له تانص "تامس لمل   عه تالم ي ز"  عق تغ األر تال تلج تا ألعية تا  الة المألة تاخ  ة الدألاة ألكذت 

( غنة ق الة 40ة تاسطحية تام للة اة   ان ء  لى دف ل شلألط يحدد  ا طليق تا نظيم  امدة أقل ه  أ السن  تيمأل
 .ال مديد مق ال دفي إت ألة غنسية  تضبال كي ي ت تحديده  ألتحليلة  ألتخليلة  امسصه ق اسن تام اية"

ب للتعريس الوار، ق قانون التوجةا  ااختال  ق التعريفال يرج  لسيت بسة   ر طقي ق نفس الوق ، اليال سي
الفالحي القك حك، املستفةك رح اارتةام باجم ر عيار ي اخص الق ،  هاجما راج  لكون هاجما القانون مسح ب ح اارتةام لكم 

رح ذا  القانون إذ مسي   20  19اخص  يةعي أ  رع و  خاض  للقانون اخلاص أ  للقانون العاا  هاجما را تية ا املوا، 
ب ح ارتةام على األراضي الفالحةب التابعب ل رالا اخلاصب للك لب املخررب أ  املليقب هبةتا   رهؤسسا   19املا، ي 

، املت يفح  ةفةا  است ال  األراضي 06-11عيفورةب إلجنام املهاا املس ك ي إلةها،  هاجما را بة ا املرسوا الت فةاجم  رق : 
 20،  را نر  علةا املا، ي (53)املليقب باهلةتا   املهؤسسا  العيفورةبالفالحةب التابعب ل رالا اخلاصب للك لب املخررب أ  

رح نفس القانون  هو  جوذ ااست ال  الفعلي ل راضي الفالحةب إل ارةا على  م رستعيفر الالحي اخرا  يةعةا أ  رع ويا  
 ت اقص اليت األجانت  ان،  هاجما يربر توس  املشرع رح خال  التعريس لةشيفم مجة  األاخاص بك ن استع اظ  إا  ق  ق

،  بالتا  ع ك تطيةت هاجما القانون علةه  ا 483-97يشيفله  هاجما التعريس أل   استفا، ا ق إ ار املرسوا الت فةاجم  رق : 
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على األاخاص الطيةعةال ذ   ار سةب  03-10، بة يفا اقتراره ق التعريس الوار، ق القانون رق : اأ  الراغ اجنك ت اق 
هاجما األخف اا   ق األسا  لالستفا، ي رح  19-87  لكون هاجما القانون جاظ لةيم حمم القانون رق : ار ا ريب الراج

جاظ لتيويم حت اانتفاع  03-10أحكارا أن يكون املستفةك اخرا  يةعةا ذ  ج سةب ج ا ريب الق ،  ألن القانون رق : 
وق قا يفب  ان نت على املشرع رح خالهلا اارص على الكا   إى عقو، ارتةام  بالتا  الإن أحكارا ت رت على قويم حق

 عكا ت اقص األحكاا ق را بة ها.
، باجم ر عيار ي ملك ي حمك، ي الق  16-08 عح قكيك رك ي عقك اارتةام القك ا تفى التعريس الوار، ق القانون رق : 

ا يت  قكيك رك ي اارتةام  القا اتفاق  هاجما راج  لطيةعب الشخص املستفةك رح عقك اارتةام، بال سيب ألاخاص القانون العا
رح  08الطرالال  عم اهلةتب صاحيب اارتةام  املكير الوا ي للكيوان الو   ل راضي الفالحةب،  هاجما را نر  علةا املا، ي: 

ق: ،ال  الشر    الاجم  حيك،  ةفةا  ر ح حت اارتةام لرا  اهلةتا  العيفورةب، الاجم  جاظ با القرار الومار  املهؤر  
( 40، بننا يكون ملك ي حمك، ي أقراها أربعون )03-10، بة يفا حك، التعريس الوار، ق القانون رق : (54)29/03/2011

 هاجمه أه   483-97س ب قابلب للتجكيك  ر ي  ها رفتوحب رعم عقك اارتةام امل روص علةا ق املرسوا الت فةاجم  رق : 
بال سيب لليفستعيفريح  عكا التح اوا  أ عر رح ذل  رح جهب  رح جهب  عةوذ هاجما املرسوا،  م هاجما رح أجم ضي  األرور

أخرى لة يفح حت املستفةك ةةس   يا الوق  الكاق است ال  هاجمه األراضي  اانتفاع رح خفا ا بعةكا عح تعسس 
 اإل،ار ي ال   كح أن ت ةت على املستعيفريح  ا مت يه  الوق  الكاق لالست ال .

التعريفال استعيفاهليفا ملرطلح ااست ال  عو  اانتفاع،  هاجما راج  لعكا اخلل  بال اانتفاع  يفا يالحش على 
الوار، ق القانون املكم  هاجما القانون اختالالهيفا ق عك ي نقا  رح بة هيفا قابلةب عقك اارتةام للتوريس، بة يفا ي تهي اانتفاع 

 .(55)ق القانون املكم  جوبا بو  امل تف 
، الهاجما راج  إى أن القانون 03-10ق التعريس الوار، ق القانون رق :  (56) ر ررطلح األرالا السطيةبأرا عح ذ 

املل ى،  ان قك ر ح حت اانتفاع الكا   على األر   حت التيفل  على مجة  امليفتلكا  رح ر شتا   19-87رق : 
رع عح هاجما الت ام   بالتا  تيقى تابعب ل ر ، أ  تيقى رح املش ا،  هباجما ال ص يعترب تراجع(57) ريام تابعب لاجمرب املستعيفر ي

ق لا  است ال  العقار  اااذ ارل  للك لب باعتيارها عقارا  بالتخرةص  باجمل  صيح املشرع حالب  ان  تشكم  ضع
القانون  الفالحي التاب  للك لب، لكح ر ييال املشرع الةيفا إذا  ان هاجما ال اج  يسر  بنثر رجعي  هاجما غف  كح خل وع

لقاعك ي عكا السريان بنثر رجعي، أا  ان يقرك اااا  ال  بقة  الةها هاجمه األرالا تابعب للك لب  ر يت  الت ام  ع ها  رعم 
 هاجمه ااالب عكيك ي ق الواق . 

ر ي ،  سقو  هاجمه العيا03-10أرا املالحظب األخرى ق  ال التعريفال هو ذ ر املشرع لكال  الشر   ق القانون رق : 
القروى، نظرا اعتيفا، عقك اارتةام على ،ال   أيةتهارغ   16-08ق التعريس الوار، ق قانون التوجةا الفالحي رق : 

 .(58)الشر   رهيفا  ان الشخص املستفةك ر ا، إذ يعترب ،ال  الشر   رح أه  خرا ص اارتةام ق القواعك العارب
 :خل ئص  قد تالم ي ز -ث اي 

 :ال املشار إلةهيفا أعاله، الإن عقك اارتةام املتيم رح  ر  املشرع  تام باخلرا ص التالةبب اظ على التعريف
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 كسا   قد إدت ي: .1
 يست ك هاجما التكةةس إى صة ب ال ص، ال  تعر  اارتةام على أنا عقك يركر عح الك لب،  هي إاار ي إى تي  

املستفةك صاحت  العقك بال الك لب راحنب اارتةام  بال املشرع لليفعةار الع و  ع ك قكيك أ را  العقك، حةس يكون
 .اارتةام، ب اظ على ،ال  ار  

 كسا  يلته عق  ينج  ق  ي: .2
عو  تنسةس رهح لفا ك ي هةتا  القر   هاجما العقك ا يسق  بوالا ي ع و املستعيفر ي أ  بسيت خر جا ر ها أل   
 سيت.
 كسا   قد مؤقت: .3

  ناارتةام، حةس يستطة  املستعيفر  للتجكيك، بوجت ،ال  ار   تعكه الك لب راحنبحةس يربا العقك ملك ي رعة ب قابلب 
 .أصياذ اارتةام جتكيكه بطلت خطي يو،ع لكى الكيوان الو   ل راضي الفالحةب، قيم تاريخ انق ا ا

 كسا   قد ذأل محل مليا: .4
 .ا السطيةب املترلب هبا  اجما األرال  يتيفعم ق األراضي الفالحةب التابعب ل رالا اخلاصب للك لب

  قد امق ال: .5
 املقابم ق اإلتا  ي الس ويب، ال  يكالعها املستعيفر صاحت حت اارتةام  ال  قك، بوجت قانون املالةب. هاجما يتجلى 

 :مم ر تطبيق تالم ي ز -ث ال 
اخلاصب للك لب رهيفا  ان العقاريب الفالحةب التابعب لليفلكةب  األرالالقك قرر املشرع رح خال  هاجمه القانون أن  م 

،  باجمل  الإن صة ب است ال  العقار الفالحي التاب  لليفلكةب اخلاصب للك لب ق (59)نظاا است الهلا قو  إى نظاا اارتةام
ال   ان  تعتيفك على  ر هامجة  ر ا ت الو ح  ال   ان  سا ك ي  ق  صك ر قانون التوجةا الفالحي قو  إى اارتةام 

، الاجم  يت يفح ضي   19-87الكا   على اكم رستعيفرا  الالحةب الر،يب  مجاعةب جاظ هبا القانون رق :  نظاا اانتفاع
 ةفةب است ال  األراضي الفالحةب التابعب ل رالا الو  ةب  قكيك حقوق امل تجال   اجيا  ،  على ضوظ ذل  صكر القانون 

ةب التابعب ل رالا اخلاصب للك لب  الاجم  أل ى قانون ، احملك، لشر     ةفةا  است ال  األراضي الفالح03-10رق : 
،  بال  ةفةب قويم حت اانتفاع الكا   إى عقك ارتةام  إجراظا  ذل    جالا،  خص هاجما القانون األراضي 1987

 الفالحةب املست لب قيم صك ر قانون التوجةا الفالحي  ال  رامال  رل  للك لب  ق  صك ر هاجما القانون. 
 ،(60)ألراضي القابلب لالسترالو  التابعب لليفلكةب اخلاصب للك لب  هي را يهيف ا، التخ   ل ظارال خمتلفالأرا عح ا

يتيفعم األ   ق نظاا اارتةام ملك ي حمك، ي قابلب للتجكيك ق حالب استرالحها رح  ر  الك لب ) ر حيك، املشرع هم يقرك 
أ  ج ظ ر ها الق  يكفي اعتيار ااسترالو قك مت رح  ر  الك لب( بنن التكلفب الكلةب لالسترالو تق  على عاتت الك لب 

 تيقى رلكةتها تابعب للك لب  هي غف قابلب للت ام ، أرا ال ظاا العام الةتيفعم ق ا تساذ املستعيفر مللكةب األراضي املسترليب 
 رالا اخلاصب للك لب إذا استرليها لعب  الواقعب ق امل ا ت الريرا يب  الشيا الريرا يب   اجما األراضي غف املر فب التاب

، إى غايب تعكيلا أ  18-83ب فسا  لهو،ه اخلاص، ذل  يع  متس  املشرع ب ظاا ااسترالو املقرر ق القانون رق : 
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 إل ا ا بوجت نص  خر حيم حملا.
ت على امل ارع الفالحةب ، يطي03-10 الت را جاظ با القانون رق :  اارتةامبال سيب لليف ا ت الريرا يب الإن نظاا 
،  هي را تعر  بالقرى ااا ا ةب ال  تتكون أساسا رح غابا  1971ال  أنشت  بوجت قانون العور ي ال راعةب لس ب 

،  املالحش على  ضعةب هاجمه امل ارع هو 19-87ال خةم،  ال  قول  بع ها إى رستعيفرا  الالحةب ق إ ار القانون رق : 
ا سةيفا ق را عص امل ارع ااا ا ةب املهؤسسب ق إ ار قانون العور ي ال راعةب، نتةجب إياهلا رح  ر  تفشي رظاهر اإليا  

رست لةها لكربه  ق السح  إحالته  على التقاعك،  عكا رقكر   على الترر  الةها نظرا ليقاظ رلكةتها تابعب للك لب  عكا 
خال  القوانال املختلس الترر  ق رعم هاجمه العقارا ، الال هي  ن نظرا لعكا مساو املشرع رحتسويب  ضعةتها إى اآل

 ضعةتها عالقب حةس هجرها املستفةك ن ر ها   يح ر ها أ  ر يها ل فه ، بم بقةرست لب  يفا ي ي ي  ا مت بةعها لليفستفةك
 . ر يست لها أب ا ه  رح بعكه  لعكا  ضوو الوضعةب القانونةب هلا  ت امع الورثب  عكا اتفاقه 

 أا عح إنشاظ رستعيفرا  جكيك ي ق إ ار هاجما القانون الس يال ذل  الةيفا يلي:
 مس لملتت صديدة فج إط   تالم ي ز ألإصلتءتت ذاك إاا ءتا لع تال اج: 

 ضع   مار ي الفالحب  الت يفةب الريفةب، عكيك امل ايا التشجةعةب اخلاصب بإنشاظ املستعيفرا  الفالحةب  رستعيفرا  ال بةب 
اركيك ي على األراضي غف املست لب التابعب للخواص أ  ألرالا الك لب،  هاجما هبك  توسة  القاعك ي اإلنتاجةب  ااةوانةب

الفالحةب ال  تكخم ضيفح األهكا  األساسةب املرا، بلوغها رح خال  سةاسب التجكيك الفالحي  الريفي.  ق هاجما الشنن 
،  يةعب األراضي  امل ايا املرتيطب بإنشاظ رستعيفرا  2011الةفر   23املهؤر  ق:  108حك، امل شور الومار  املش ا رق : 

 جكيك ي إى جانت  ةفةا  ااستفا، ي رح ارتةام األراضي،  أرسم هاجما األخف إى مجة  املسهؤ لال احمللةال املع ةال باألرر.
 :تحديد تامحيط ت تاق الة الغ قب ر تامس لملتت تا ألعية -أألال

كيك ي للفالحب  تربةب ااةوانا  امل ر  إنشا ها على األراضي التابعب ل رالا اخلاصب للك لب، اليخروص املستعيفرا  ار
أاار  الوثةقب إى أن العيفلةب سةشرع الةها بعك قةاا الوايا  بتيكيك احملةطا  القابلب استقيا  املستعيفرا  الفالحةب لتلةها 

ال األ فاظ عرب اليلكيا ،  اا    ق هاجما السةاق أن يكون عيفلةب نشر إعالنا   ص إظهار امل فعب بال سيب لليفراي
(  ضعةا  حمتيفلب حست 3امل ايال املهتيفال لكيه  رشر ع ت يفةب  تعيفال ل راضي ال  ستيف ح هل ، على أسا  ثال  )
  يةعب األراضي  إركانةا ا رح جهب،  اإلركانةا  التق ةب  املالةب لليفستعيفريح رح جهب أخرى.

 ( هك   تت10: تخص تمزئة تامحيط ت تامحددة إاى قطي ال ت م ألز  ال  ألاىتاسللية تي
 تت ف بكالب امل ا ت  إركانةب احملةطا  ألن اهلك  ،ا يفا  ض  رستعيفرا  الالحةب قابلب لليةا ي اقترا،يا، ق هاجمه 

ال  ي على ذل   علي اليلكيا  ااالب نر  تقةة  اإلعالن عح إظهار امل فعب رح  ر  ر ب يرأسها ر ةس الكا ر ي  جتيف  ع
 .املع ةب، رسهؤ   الفالحب، حماالظب ال ابا ، اليةتب املوار، املا ةب  األرالا الو  ةب

(هك   تت ألتيقل ما تامس عة 10: تخص تامحيط ت تا ج ت م ألز فية  تامس عة تاقطي  تاسللية تال اية
 (61 326-10ما تاملغسة  قم 23تاقلسى تامحددة استغطة تام دة  قم: 

يت  إتياع نفس املسعى املاجم ور أعاله، الق  ق هاجمه ااالب ي أ  السةك الوا  اللج ب املكلفب بانتقاظ املرايال، 
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 يتوجت على صاحت الطلت أن يرالت عر  رشر ع الت يفةب بكراسب  خمط  استعيفار، ق هاجما اإل ار، املساحب القروى 
 .لليف طقب  اإلركانةا ، من  التوجةا  نظاا ال راعب املتيرم علةها رح  ر   م رست م، هي حمك، ي  يقا

  ب ت تامحددة فج تاسللية تال اية: تامحيط ت تا ج ت م ألز فية  تامس عة تالتاسللية تال الة
عال  ي على ترتةيها بعك الكراسب رح  ر  اللج ب ال  يرأسها الوا ،     امللفا  إ  رأ   مير الفالحب  الت يفةب 

 .كيك القط  يت  ر ح حت اارتةام  يقا للتشري  السار  املفعو   اإلجراظا  ال  جاظ هبا هاجما امل شورالريفةب، بعك ق
 :كي ي ت تالغ   دة ما تم ي ز تي تلج اةدف إاا ء مس لملتت فألعية  -ث اي 

ام إى الكيوان رح أجم اارو  على حت اارتةام، يقوا امل اح املعتيفك رريوبا بشها، ي اللج ب بتقكال  لت اارتة
،  الاجم  يقوا بك ره بإجراظا  التوقة  على ،ال  األعياظ ر  املع ،  بإرسا  امللس بعك (62)الو   ل راضي الفالحةب

التوقةعا  املعتا، ي إى إ،ار ي أرالا الك لب، رح أجم إعكا، عقك اارتةام،  يت  اهر عقك اارتةام ق احملاالظب العقاريب بطلت 
 326-10الك لب.  ذ ر امل شور ذاتا، أن حمتوى ،ال  األعياظ هو ذاتا املليت باملرسوا الت فةاجم  رق :  رح ركيريب أرالا

س ب قابلب للتجكيك بطلت رح صاحت حت  40أقراها حةس سةيف ح اارتةام ملك ي ،(63)2010،يسيفرب 23املهؤر  ق: 
( 06اار ي األا ا  املت يف ب ق الربنارمل خال  الستب )اارتةام،  باملقابم يل ا صاحت حت اارتةام، ق   ا لب اليطالن، بي

حالب عكا إجنام صاحت حت اارتةام برنارمل استرالو ضيفح اآلجا  احملك، ي  أاهر ال  تلي حرولا على العقك، غف أنا ق
ةب،  قيم ت فةاجم ق ،ال  األعياظ، يت  السخ اارتةام رح  ر  إ،ار ي أرالا الك لب، بطلت رح الكيوان الو   ل راضي الفالح

 عح  ريت حم ر عاجمرااالكيوان إى املستفةك رح اارتةام على أسا  حم ر رعاي ب االب تقكا األا ا ، مث  الفسخ يوجا
 .ق ا ي

 :ما إاا ء مس لملتت صديدة فج إط   تالم ي ز تامزتي  -ث ال 
 :هك   تت 10قلأل  ان مليسن دين   المس  يد ما قطلة ذتت  -1

هكتارا ، أن يطلت لكى ب   الفالحب  10رتةام املستفةك، رح قطعب ذا  رساحب تقم عح  كح لراحت حت اا
رلةون س تة  عح  م هكتار، يوجا إى عيفلةا  ااستعيفار املرتيطب بالتعيفال  100 الت يفةب  الريفةب قرضا ركعيفا ا يتجا م 

 .ره ا ل يفان القر  امليف وو   اجما ااست ال ،  يشكم عقك اارتةام لكى ب   الفالحب  الت يفةب الريفةب
 تالغ   دة ما د تغ ت ملمقة ألملتفقة ما مؤغس ت تادألاة ا امم ن: -2

 ق حا  را إذا  ان  املستعيفر ي ا تتجا م العشر هكتارا ، تكون ااستفا، ي باوان رح ،راسا  رعيفقب، يعكها 
رراالقب اخرةب ي يف ها لا إ ارا  املهؤسسب   يطلت ع ك ال ر ر ي ،(64)املكتت الو   للكراسا  اخلاصب بالت يفةب الريفةب
 .ار ا ريب لله كسب الريفةب أث اظ ررحلب تعيفال األراضي

 :هك   تت 10قلأل  م  سعة المس  يديا ما قطي أ لية مس ع ة  أكبل ما  -3
 يعترب أي ا أصياذ حت اارتةام املستفةكيح رح قط  ذا  رساحب أ رب رح عشر ي هكتارا ، أحرارا ق التفا   

 .أجم اارو  على القر   لكى ب   الفالحب  الت يفةب الريفةب ق إ ار التشري  السار  املفعو  رح
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 :تإل   ء ما دفي تإلت ألة خألر  ال غنستت -4
 رهيفا تكح املساحب امليف وحب يعفى صاحت حت اارتةام رح ،ال  اإلتا  ي خال  عشر س وا .

لليفستعيفر الفالحي  ال يفانا  ال    يها للك لب  يفالكب للرقيب رح  إن نظاا اارتةام  رغ  امل ايا العكيك ي ال  يوالرها
أجم محايب رلكةتها  است الهلا على أ يفم  جا  عكا قويلها عح  جهتها الفالحةب، ييقى الةا العكيك رح ال قا ص ا يتس  

األراضي الواقعب ق امل ا ت  باجماتا حوهلا،  يفا أنا ا يعترب األجن  استرالو اقا يف ااوا  لاجم رها الهي تتطلت روضوع
الريرا يب  املشاهبب هلا لعك ي أسياذ رح بة ها: أن هاجما ال ظاا يرلح لليف ا ت ذا  األراضي الفالحةب اخلريب  اخلريب جكا 
 رتوسطب اخلرت نظرا لعكا حاجتها لالسترالو بم يكفي است الهلا حةس ي ي ي احملاالظب علةها  تعيفة ها لكي ا تتيك، 

على الك لب إبقا ها ضيفح رلكةتها، بة يفا األراضي الريرا يب  ال  هي ق األسا  ااسعب املساحب  غف  لاجمل   جت 
نن ب يف ي اليفح األال م  تشجةعا لليفستعيفر الةها  املسترلح هلا   اصااب لل راعب  رح أجم استرالحها يتطلت األرر جهو،
 اظ رح استرالحها أ  بعك ال  ي  جة  ي رح است الهلا.يت  الت ام  ع ها لا نظف لهو،ه املياجم   الةها بعك اانته

 خ تمة:
إى أنظيفب است ال  العقار الفالحي ق امل ا ت الريرا يب القا يفب على ااسترالو  قا امل القك تطرق ا رح خال  هاجم

املشرع  بعابب الفاقب هلاجمه ال روص ال  خررها 1983أساسا نظرا لطيةعب  خروصةب هاجمه امل ا ت، حةس  ان قانون 
لليف ا ت الريرا يب  املشاهبب هلا،  يفا عرج ا على نظاا اارتةام الاجم  يعترب أحك  نظاا اخاجم با املشرع ار ا ر  است ال  
العقار الفالحي ق ار ا ر،  رأي ا ركى صالحةب  م نظاا لالستعيفار  الت يفةب الفالحةب ق هاجمه امل ا ت،  يفا حا ل ا التطرق 

 م نظاا. إلنابةا   سليةا   
ق رأي ا أن ال ظاا األجن   األنست الاجم  يرلح است ال  العقار الفالحي ق امل ا ت الريرا يب رح  جهب نظرنا هو 

-97امل ا جب بال عقك  اارتةام الاجم  ي تهي بعقك الت ام ، رشاهبا اك را لل ظاا املعتيفك بوجت املرسوا الت فةاجم  رق : 
عم قكيك املك ي القروى لعقك اارتةام  قكيك إجراظا  الت ام  بكم  ضوو ل يفان ، ر  إ،خا  قسة ا  علةا، ر438

حقوق  م  ر  )الك لب  املستعيفر(، حةس أن هاجما ال ظاا ي يفح لإل،ار ي ااستعيفار األرعم  ااسترالو ارةك لليف ا ت 
املستعيفر برنارمل ااسترالو ق الوق  الريرا يب رح خال  ،ال  ار   نتةجب عقك ارتةام بال املستعيفر  اإل،ار ي، الإذا أمت 

احملك، يكون عقك الت ام  بقابم  يفكاالتب لا على لهو،ه رح أجم ت يفةب  استرالو األر ،  يفا ي يفح لإل،ار ي أي ا عكا 
  ت يفةب حقةقةال. ، ن رقابم  ، ن استعيفارتيكيك روار، الو ح الطيةعةب، ا سةيفا امللكةب العقاريب 

غف  ابسةط اإجراظاجما العقك املستعيفر بالربنارمل املسطر رح خال  ،ال  الشر  ، يكون السخ ه باملقابم إذا ر يلت ا
أرواا  ا لب  قيفم خما ر  تيعا   إنفاقا، ن اللجوظ إى الق اظ،  يفا أن لهو، املستعيفر ا ياجمهت سكا رح خال  رعقك،   

ا جتكيك العقك أ  إل ا ا، حةس يكون الت ام  عح امللكةب القر   الي كةب مث ذهاذ مثر ي جهكه  عيفره ور، تعسس اإل،ار ي بعك
 أال م هكيب  أحسح مثر ي هلاجما اوهو،.

 يفا نرى أن رعم هاجما األسلوذ هو األجن  ر  العقلةب ار ا ريب، ةةس قعها ق اليكايب على العيفم للوصو  إى 
ق نفس الوق  لكي ي يفح املستعيفر أن جهكه ، ن لهو،،   ارا   ي )الت ام  على امللكةب(  ال تةجب  لةس اارو  على
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 عيفلا ا ياجمهت أ،راو الرياو بعو، ي  م را أمثر إى أرالا الك لب ق األخف  يفا هو حاصم ق نظاا اارتةام، أ  تيقى األرور 
 يفةا  ا هو رعلقب بعك  الا ي املستعيفر األصلي ةةس أن الورثب ا يست لون العقار الفالحي  ا يستطةعون الترر  الةا ملح ي

 عا، للك لب لكي مت يا ملح يستعيفره  يفا هو حاصم ل ابا  ال خةم املور ثب عح نظاا العور ي ال راعةب.
املشرع ار ا ر  إى اعتيفا، من  اارتةام الاجم  ي تهي بالت ام  لتجسةك برنارمل ااستعيفار  الت يفةب ق امل ا ت  لاجما نكعو

يك    ست رهان الت يفةب ق هاجمه امل ا ت، ر  تفعةم  لةا  الرقابب  املراالقب رح قيم الريرا يب  املشاهبب هلا رح أجم رال  الت
ارها  الوصةب  الكيوان الو   ل راضي الفالحةب   م املرا  املع ةب ق هاجما اوا ، ألن ال وايا  ال روص  حكها ا تكفي 

 بم نت اارص على إنا،  لةا  لتطيةت ال وايا  ال روص رعا.
 نننننننننننننيش:تا ةم

                                                 
 .16/08/1983، بتاريخ: 34، يتعلت ةةام ي امللكةب العقاريب الفالحةب، جريك ي رمسةب عك، 13/08/1983ق:  املهؤر  18-83القانون رق :  (1)
يكأ رلكةب الك لب ل راضي هاجما را  رسا املشرع رح خال  نظاا التسةف الاجمايت املعتيفك رياار ي بعك ااستقال   نظاا العور ي ال راعةب، حةس قاا  لى ال ظارال على ر (2)

 ب الرقيب(، ر  ر ح حت اانتفاع للفالحال رح أجم است الهلا  إمثارها.الفالحةب )رلكة
لطرق،  يفا تتواالت هاجما راج  لعك ي اعتيارا  رح بة ها  و  رعانا ي الشعت ار ا ر  رح  يال  ااستعيفار  سةاسب ااستةطان  اإلقطاع  ررا،ر ي األراضي بشت ا (3)

ااستقال   الاجم  حيس على رلكةب الك لب لوسا م اإلنتاو،  يفا أن حكاثب العهك بااستقال  حةس  ان  الك لب هاجمه السةاسب ر  ال همل ااا ا ي املعتيفك غكا ي 
 ه اا  اإلس اتةجةباصةم حة ها بنرس اااجب لكم روار،ها،   اجما رح أجم عكا تفتة  األراضي الفالحةب ال  تر ها املعيفر ن عيار ي عح ر ارع  ربى إلنتاو خمتلس احمل

 يس  اوا  لاجم رها أ،  إى انتهاو هاجمه السةاسب. رح األسياذ املختلفب  ال  ا العكيك
املتعلت ةةام ي امللكةب العقاريب الفالحةب،  هي األراضي التابعب ل ظاا التسةف الاجمايت  األراضي التابعب للر ك ق  18-83رح القانون رق :  02نر  علةها املا، ي:  (4)

، يت يفح ضي   ةفةب است ال  األراضي الفالحةب التابعب 08/12/1987، املهؤر  ق: 19-87ال  أصيي  الةيفا بعك خاضعب للقانون رق  الو   للعور ي ال راعةب،   
ةب أ  ،  هي برفب عارب مجة  األراضي املر فب على أ ا الالح09/12/1987، بتاريخ 50ل رالا الو  ةب  قكيك حقوق امل تجال   اجيا  ، ارريك ي الرمسةب عك، 
 ذا   جهب الالحةب تابعب ل رالا الو  ةب قيم صك ر قانون ااسترالو.

 . 10/08/2008، بتاريخ: 46، يت يفح التوجةا الفالحي، جريك ي رمسةب عك، 03/08/2008املهؤر  ق:  08/16القانون رق :  (5)
املسترليب ملست لةها حت  لو  ان  الك لب هي رح قار  باسترالحها،  قاا على أسا  متلة  األراضي 18-83الت ةف يكيفح ق أن قانون ااسترالو رق :  (6)

اقترر ق متلة  األراضي التابعب لليفلكةب اخلاصب للك لب على رح استرليها  هكه اخلاص الق ، بة يفا األراضي ال   16-08بة يفا قانون التوجةا الفالحي رق : 
هبا بواسطب عقك اارتةام،  هاجما را يربر قول ا السابت رح أن سيت متلة  هاجمه األراضي هو ركاالتب رسترليةها تسترليها الك لب تيقا رلكا هلا  مت ح حت اانتفاع 

 على ارهك املياجم   الةها  رح أجم تشجةعه  على ذل .
، 46صب للك لب، ارريك ي الرمسةب عك، ، حيك، ار     ةفةا  است ال  األراضي الفالحةب التابعب ل رالا اخلا15/08/2010املهؤر  ق:  03-10القانون رق :  (7)

 .18/08/2010بتاريخ: 
املاجم ور أنفا  املعر الب باملستعيفرا  الفالحةب القا يفب على  19-87ر ا األراضي الفالحةب اخلاضعب للقانون رق :  02 يشيفم لا  تطيةت هاجما القانون حست املا، ي: 

 على قويم حت اانتفاع الكا   إى عقك ارتةام. 03-10 بالتا  يقوا القانون رق : أسا  حت اانتفاع الكا   ر  بقاظ رلكةب الرقيب للك لب، 
، "ما أعي  أ ل  مي ة فةج ا "يعر  ااسترالو ق الشريعب ال راظ بإحةاظ األر  املوا ،  يفا جاظ ق ااكيس الشريس، قا  رسو  اهلل صلى اهلل علةا  سل :  (8)

ق مجهور العليفاظ، هو جعم األر  اليور صااب لل راعب بإمالب العوا ت  استخراو املةاه   ةتب ال بب، أنظر ق ذل : محك  بااا عيفر  رفهوا اإلحةاظ ق الشريعب  باتفا
 .131، ص 2009 مر قي لةلى، امل امعا  العقاريب، الطيعب ااا،يب عشر، ،ار هورا للطياعب  ال شر  التومي ، ار ا ر، 

 املتعلت ةةام ي امللكةب العقاريب الفالحةب، ارريك ي الرمسةب عك،  18-83، حيك،  ةفةا  تطيةت القانون رق : 10/12/1983املهؤر  ق:  724-83املرسوا رق :  (9)
 .13/12/1983، بتاريخ: 51

ظر حميفو،  عيك الع ي ،  لةا  تطهف ال راعةب خروصا، أن اإلركانةا رح بال األسياذ تشجة  املوا  ال على استرالو األراضي  است ال  أقرى را  كح رح  (10)
 .97، ص 2009امللكةب العقاريب اخلاصب ق التشري  ار ا ر ، ر شورا  ب كا، ، ار ا ر، 
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ةب تكةةس يرج  ذل  لرك ره ق حقيب  ان  تتيفة  بظر   سةاسةب  اقترا،يب  اجتيفاعةب  قانونةب خمتلفب جاجمريا عيفا هو سا ك حالةا، حةس ر ع   لعيفل (11) 
حالةا،  هاجما را س ية ا ةال   الوض  الراهح، لكح هاجما ا يع  أنا ر يعك يرلح لةطيت ق  قت ا الراهح  إمنا ت قرا بعص التيسة ا  لكي يوا   الظر   القا يفب ل

 احقا.
، ارريك ي الرمسةب استرالو األراضي ال راعةب ، حيك،  ةفةا  ر ح قر   لتيفويم عيفلةا 26/05/1985ق هاجما اإل ار صكر القرار الومار  املش ا املهؤر  ق:  (12)

 .02/10/1985بتاريخ  41عك، 
املهؤر  ق:  12-05رح القانون رق :  71حةس أن حفر اآلبار  جتيفة  املةاه  است ال  امل اب      لرخرب رسيقب،  هاجما را جاظ  با املا، ي:  (13)

 .04/09/2005، بتاريخ 60ب عك، ، يتعلت باملةاه املعك   املتيف ، ارريك ي الرمسة04/08/2005
جف  بالتا  ر يع ا رح بال األسياذ أن املشرع  رح خال  احتفاظا بلكةب الرقيب ل راضي الفالحةب  ر ح حت اانتفاع للفالو، حةس اعترب هاجما األخف نفسا أ (14)

ن  يةعب اليشر هي اافاظ على  تلكاتا اخلاصب  ت يفةتها أرا را هو  لوا لل ف أرر ااستعيفار ق هاجمه األر   ت يفةتها،  هاجما راج  لعقلةب اوتيف  ار ا ر ، حةس أ
اخللك نةب لل شر  التومي ، اسةيفا الك لب الال يع ةا أرر تطويرها  استعيفارها  ت يفةتها، أنظر ق ذل  عجب ارةال ، أمرب العقار الفالحي  رق حا  تسويتها، ،ار 

 .126، ص 2005ار ا ر، 
، 05/08/1978املهؤر  ق:  12-78ياذ القانونةب أي ا ق ذل  الوق  هو اعتيار الفالو عارم رعلا رعم املوظس  هاجما جلي رح خال  القانون رق :  رح األس

ر ر ارع . حةس أن الك لب ر ي  للفالحال أراضي ق إ ا08/08/1978، بتاريخ 32يت يفح القانون األساسي العارم للعارم )رل ى(، ارريك ي الرمسةب عك، 
اهريب لتعة ه ، هاجمه الاجمايت  اعترب   أجراظ  ار اظ ق هاجمه امل ارع، أرا ص ك ق العور ي ال راعةب اليف ح هل  أراضي رسترليب  ر ر سب باإلضاالب إى ذل  أجر ي  التسةف

 ....اإلنتاوالظاهر ي أ،  إى إيا  األر   ضعس 
ر   خكرتها  جعلها صااب للفالحب رح خال  اوهو، اليكم  األروا  ال  ترر  على ااستعيفار  يفا سيت اإلاار ي إلةا سابقا الإن ااستعيفار ق األ (15) 

 تستوجت تشجة  املستعيفر رح خال  ر يا رلكةب هاجمه األر  نظف لهو،ه  تشجةعا لا على ت يفةب ااقترا،  امل ا ت الريرا يب خروصا.
رلةون هكتار،  هي  لها أراضي صيرا يب قابلب  2.238، رح املساحب اإلمجالةب املقكر ي بي: %79ب تفوق تشف ،راسا  إى أن اوا  الريرا    تك الوق رساح

، 2009شر  التومي ، ار ا ر، لل راعب إذا را مت استرالحها، أنظر ق ذل  علو  عيفار، امللكةب  ال ظاا العقار  ق ار ا ر، الطيعب اخلارسب، ،ار هورا للطياعب  ال 
 .112ص 

 .18/11/1990، بتاريخ: 49، يت يفح التوجةا العقار  املعك   املتيف ، ارريك ي الرمسةب عك، 18/11/1990املهؤر  ق  25-90القانون رق :  (16)
ا خرقا ألحكاا هاجما الكستور،  هاجما را توضي 1976،  يعترب صك ر هاجما القانون ق ظم ،ستور 18-83رح القانون رق :  02هاجما را نر  علةا املا، ي:  (17)

 رح نص الكستور املاجم ور أعاله، ال  مت   الت ام  عح األراضي الفالحةب أ  القابلب للفالحب  التابعب ألرالا الك لب. 14املا، ي 
ت مل طل نالحش ه ا أن هاجما املرسوا قك تعكى على قاعك ي توام  األاكا  حةس أضا  ص س جكيك ر ي ص علةا القانون صراحب  ر يشر إلةا،  رح هاجما ا (18)

، ةةس تسيفح بإضاالب أص ا  جكيك ي أ  تعكيم املوجو، ي عح  ريت ررسوا، لكي ا يكون لكي ا ت ارذ ق 18-83رح القانون رق :  04نكعوا إى تعكيم املا، ي 
كيك ي ر تر، ق ال ص األصلي ررسوا  الاجم  رح املفر   أنا جاظ لةفسر  يوضح  ةفةب تطيةت نص قانون الإذا با ينتة ا بنحكاا ج ظال روص  ا ي تت علةا احتوا

 الاجم  جاظ أساسا لةيال  ةفةب تطيةقا ا غف،  يفا هو  اق  ق ق ةب ااا .
، حةس نر  على را يلي ).....  ابك أن تكون هاجمه األراضي قيم أيب عيفلةب ت ام  ع ها 724-83رح املرسوا  03رح املا، ي:  02 هاجما حست نص الفقر ي  (19)

 استشار ي املرا  التق ةب املخترب للفالحب  الر   أرالا الك لب(. حمك، ي املساحب  لسك ي بعك
 إا أن الواق  العيفلي خمالس لاجمل   هو را سةت  بةانا أ،ناه. (20)
ااب   صق حالب الطليا  ال  تكون ،اخم احملة  )املخط  الاجم   ضعتا اليلكيب( الإن اللج ب تقوا بكراسب أ  امللفا  أحت بااستفا، ي رح قطعب أر  (21)

 لالسترالو،  بعك قكيك امللفا  يت  تومي  القط  على أصياذ امللفا  على حست عك، القط  املتوالر ي ق احملة .
 ار الفالحي(، الإن الكراسبأرا ق حالب الطليا  الفر،يب أ  اريفاعةب  علب ق التعا نةا ،  ال  تستهك  عقار يق  خارو احملة  )ر يشيفلا خمط  اليلكيب لالستعيف

 تكون حو  روق  العقار املستهك  بااسترالو  ركى جناعب  جكيب ااستعيفار املق و،  ققت الشر   امل روص علةها ق القانون. 
ملهؤر  ق ، ا18360  ر يع   الق اظ بعم هاجمه الوثا ت الرا،ر ي عح اولس الشعيب اليلك ،  هو را أ كتا ال رالب العقاريب لليفيكيفب العلةا ق قرارها رق : (22)

: )أن ق ا ي املوضوع ملا ق وا بإخالظ القطعب املت امع رح أجلها ور، استظهار 81، صفيب 1999، امل شور ق اولب الق ا ةب، العك، األ   لس ب 28/10/1998
جت ال قص(،  أ ك  على أن املكا لب ا ترقى املكعي علةه  ق الطعح ركا لب اولس الشعيب اليلك  ، ن جتسةكها لعقك بة  رشهر ق ررليب الشهر العقار  يستو 

، 2002، ر شور ق للب للس الك لب العك، العام لس ب 08/04/2002بتاريخ:  003808إى العقك املشهر،  تيم للس الك لب نفس املوقس ق القرار رق : 



 

311 152017  

 

                                                                                                                                                                       

ك غف نظاري ا يرتت حقا أيا  ان نوعا جتاه ال ف،  إمنا يرتت لليفستفةك ر ا ، إذ اعترب للس الك لب أن العقك اإل،ار  احملرر  رح  ر  اليلكيب هو عق206صفيب 
 حقا اخرةا اجتاه اليلكيب.

، 35، حيك، منوذو عقك رلكةب األراضي املت ام  ع ها ق إ ار حةام ي امللكةب العقاريب الفالحةب، جريك ي رمسةب عك، 14/05/1984القرار الومار  املهؤر  ق:  (23)
 .28/08/1984بتاريخ: 

 لقك أالري  حوصلب العيفلةب املتعلقب ةةام ي امللكةب العقاريب الفالحةب عح تنخر ق إمتاا إجراظا  ر ح العقو، لليفست لال املع ةال. "نص على أنا:  (24)
يب  بالرغ  رح قكيك اآلجا  بوجت الت ظة  السار  بالفعم،  بالرغ  رح أن إجراظا  إيكاع  إجراظا  املتابعب التق ةب  اإل،اريب لليفلفا  تت  على رستوى الكا ر ي  اليلك

 .املفعو ، متتام بعص الوايا  بالي ظ ق ت فةاجم تل  اإلجراظا ، اسةيفا إذا تعلت األرر برال  الشر  الفاسخ  ر ح العقو، ملعظ  املفسكيح
لى روار،ه  اخلاصب، ق عكا ا يفت ان املست لال على رلكةا   العقاريب  علةا، لقك ساه  غةاذ العقو، بال سيب ر ظ  يف رح املستفةكيح، الاجميح اعتيفك رعظيفه  ع

   ق الوق  الاجم  تو  ااكورب أيةب خاصب لطيفنن. عكا استقراره   ا نتمل ع ا ق بعص اااا  رعارال  خفةب  قويال  للطاب  الفالحي ل راضي املسترليب
ا   العقاريب أيا  ان  ابعها القانوم، الإن السةك ي  السا، ي الوا ي ركعو ن لت فةاجم التكابف اآلتةب اخلاصب بعيفلةا   ا  الفالحال  رست لي األراضي الفالحةب على رلكة

 ".حةام ي امللكةب العقاريب الفالحةب

، بتاريخ: 84، الفالحةب، جريك ي رمسةب عك أألرا ، حيك، ار   جت  ب 20/12/1997، املهؤر  ق: 490-97لقك حك، املرسوا الت فةاجم  رق :  (25)
هكتار بال سيب ل راعب ال خةم  01ر ا، ال  تتكون ر ها املستعيفر ي الفالحةب ق امل ا ت الريرا يب بي:  03، املساحب املرجعةب الكنةا حست املا، ي: 21/12/1997

هكتارا  حست نوعةب ال راعب  03أ   01هي  ، استرالحهاهكتارا  بال سيب لل راعا  الكربى، با يفةك بنن أقم رساحب تتكون ر ها املستعيفر ي املرا 03املكعفب،  
قرى تقكير يت   يفا هو ريال أعاله،  بالتا  الإن أ  رستعيفر يقوا باسترالو رساحب أقم رح املساحب املاجم ور ي حست نوعةب ال شا  ق رك ي مخس س وا  على أ

 إل اظ استفا،تا أ  إحالب رلفا للعكالب رح أجم تطيةت الشر  الفاسخ.
، حيك، ار   الت ام  عح األراضي الريرا يب ق املساحا  ااسترالحةب   ةفةا  ا تساهبا، 06/07/1992، املهؤر  ق: 289-92املرسوا الت فةاجم  رق :  (26)

 .19/07/1992، بتاريخ: 55ارريك ي الرمسةب عك، 
 .30/12/1993، بتاريخ: 88، ارريك ي الرمسةب عك، 1994لس ب  ،  املت يفح قانون املالةب29/12/1993، املهؤر  ق 18-93املرسوا التشريعي رق :  (27)
 .31/12/1995، بتاريخ: 82، ارريك ي الرمسةب عك، 1996، املت يفح قانون املالةب لس ب 30/12/1995، املهؤر  ق 27-95األرر رق :  (28)
ةام قط  أرضةب رح األرالا الو  ةب اخلاصب التابعب للك لب ق حيك،  ةفةا  ر ح حت ارت، 15/12/1997، املهؤر  ق: 483-97املرسوا الت فةاجم  رق :  (29)

 .17/12/1997، بتاريخ: 83املساحا  ااسترالحةب،  أعيا ا  ار  ا املعك   املتيف ، ارريك ي الرمسةب عك، 
 .02/12/1990، بتاريخ: 52مسةب عك، ، يت يفح قانون األرالا الو  ةب املعك   املتيف ، ارريك ي الر 01/12/1990، املهؤر  ق 30-90القانون رق :  (30)
 ، على أنا: "يقرك بااسترالو ق رفهوا هاجما املرسوا، مجة  األعيفا  املتعلقب با ينيت:289-92رح املرسوا الت فةاجم  رق :  02نر  املا، ي:  (31)

 جت ةك املةاه؛ -
 التيفويح بالطاقب؛ -
 سيم الوصو  إى املساحا ؛ -
 رةاهها؛استرالو األر    ةتتها  سقةها  صر   -
  املتعلقب بال راعا  املعتيفك ي". اإلنتاوإجنام ليفوع األعيفا  ال  تكخم ق سةاق  -

 .147عجب ارةال ، ررج  سابت، ص  (32)
 .289-92رح املرسوا الت فةاجم  رق :  05هاجما را نر  علةا املا، ي:  (33)
 .289-92رح املرسوا الت فةاجم  رق :  08هاجما را نر  علةا املا، ي:  (34)
 .289-92رح املرسوا الت فةاجم  رق :  10را نر  علةا املا، ي:  هاجما (35)
 .289-92رح ،ال  الشر   املرالت باملرسوا الت فةاجم  رق :  05هاجما را نر  علةا املا، ي:  (36)
 رح ،ال  الشر   املرالت با. 13،  املا، ي: 289-92رح املرسوا الت فةاجم  رق :  12هاجما را نر  علةا املا، ي:  (37)
رح ،ال  الشر   املرالت با،  يكون ذل  عح  ريت ت يةهال، مث يقوا ركير  20،  املا، ي: 289-92رح املرسوا الت فةاجم  رق :  14  علةا املا، ي: هاجما را نر (38)

 أرالا الك لب برال  ،عوى السخ العقك أراا الق اظ.
 .289-92رح ،ال  الشر   املرالت باملرسوا الت فةاجم  رق :  12هاجما را نر  علةا املا، ي:  (39)
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 .483-97رح املرسوا الت فةاجم  رق :  05أنظر املا، ي:  (40)
، بننا: "يقرك بااسترالو  م عيفلةا  ااستعيفار الرارةب إى جعم  اقا  األرالا العقاريب ر تجب 483-97رح املرسوا الت فةاجم  رق :  02نر  املا، ي:  (41)

  إى تعيفة ها".
بي: "اارتةام ق رفهوا األحكاا القانونةب املشار إلةها أعاله، هو ترر  مت ح  483-97باملرسوا الت فةاجم  رق : نر  املا، ي العانةب رح ،ال  الشر   املرالت  (42)

امل ا ت الريرا يب  الك لب بوجيا  ملك ي رعة ب، حت اانتفاع بنر  رتوالر ي تابعب ألرال ها الو  ةب اخلاصب، لكم اخص  يةعي أ  رع و  ق إ ار ااسترالو ق
  السهيةب".  اريلةب

، يت يفح ضي  حك ، رساحب استرالو األراضي الفالحةب بشواب ق  ايب الوا، ، ارريك ي 22/05/2006رعاا عح ذل  القرار الومار  املش ا املهؤر  ق:  (43)
 .07/06/2007، بتاريخ: 37الرمسةب عك، 

 رح ،ال  الشر   املليت با. 02 ،  املا، ي:483-97رح املرسوا الت فةاجم  رق :  01القر ي 05أنظر املا، ي:  (44)
 ج  ي ق امل ا ت الريرا يب، ركير املشر ع هو عيار ي عح ركيريب املرا  الفالحةب للوايب أ  حماالظب ت يفةب الفالحب ق امل ا ت الريرا يب بال سيب لالستعيفارا  امل (45)

، حيك، تشكةلب  عيفم اللج ب الوا ةب املكلفب بكراسب  ليا  امل ايال 29/10/1998الومار  املش ا املهؤر  ق: رح القرار  06  05 الت را جاظ ق املا، ي: 
 لليرو  على ارتةام قط  أرضةب رح األرالا الو  ةب اخلاصب التابعب للك لب ق املساحا  ااسترالحةب.

بكراسب  ليا  امل ايال لليرو  على ارتةام قط  أرضةب رح  ، حيك، تشكةلب  عيفم اللج ب الوا ةب املكلفب29/10/1998القرار الومار  املش ا املهؤر  ق:  (46)
 .20/12/1998، بتاريخ: 95األرالا الو  ةب اخلاصب التابعب للك لب ق املساحا  ااسترالحةب، ارريك ي الرمسةب عك، 

لوا ةب املكلفب بكراسب  ليا  امل ايال لليرو  على ، حيك، تشكةلب  عيفم اللج ب ا29/10/1998القرار الومار  املش ا املهؤر  ق:  رح 04 القا لليفا، ي:  (47)
 ارتةام قط  أرضةب رح األرالا الو  ةب اخلاصب التابعب للك لب ق املساحا  ااسترالحةب

 .483-97رح املرسوا الت فةاجم  رق :  01القر ي 09أنظر املا، ي:  (48)
 .483-97   املرالت باملرسوا الت فةاجم  رق : لكال  الشر  07رح املا، ي:  األخف يأنظر الفقر ي األخف ي  را قيم  (49)
 رح ،ال  الشر   املرالت باملرسوا. 15،   اجما املا، ي: 483-97رح املرسوا الت فةاجم  رق :  15املا، ي:  (50)
 رح ،ال  الشر   املرالت باملرسوا. 15،   اجما املا، ي: 483-97رح املرسوا الت فةاجم  رق :  14املا، ي:  (51)
 .483-97،ال  الشر   املرالت باملرسوا الت فةاجم  رق :  رح 08 نر  على ذل  املا، ي: (52)

، املت يفح  ةفةا  است ال  األراضي الفالحةب التابعب ل رالا اخلاصب للك لب املخررب أ  10/01/2011، املهؤر  ق: 06-11املرسوا الت فةاجم  رق :  (53)
 .12/01/2011اريخ: ، بت02املليقب باهلةتا   املهؤسسا  العيفورةب، ارريك ي الرمسةب عك،

، يت يفح املواالقب على ،ال  الشر   الاجم  حيك،  ةفةا  ر ح حت اارتةام على األراضي الفالحةب التابعب ل رالا اخلاصب 29/03/2011قرار  مار  رهؤر  ق:  ((54
 .19/06/2011، بتاريخ: 34للك لب لرا  اهلةتا  العيفورةب، ارريك ي الرمسةب عك، 

 املاجم ور أعاله. 03-10رح القانون رق :  13رح القانون املكم ار ا ر   املا، ي:  852أنظر املا، ي:  (55)
، األرالا السطيةب على أ ا: ليفوعب األرالا املليقب باملستعيفر ي الفالحةب  اسةيفا ر ها امليام 03-10رح القانون رق :  04رح املا، ي:  02لقك عرال  الفقر ي  (56)

  األغرا   ر شتا  الر . 
 املاجم ور  نفا. 19-87رح القانون رق :  07  03هاجما را ت ص علةا املا، ي: (57) 

، است ال  األرالا الو  ةب اخلاصب عح  ريت اارتةام، راجم ر ي ل ةم اها، ي املاجستف  رص قانون عقار ،  لةب ااقوق  ارعب سعك ،حلت، أمحك اريور  ((58
 .48، ص 2011اليلةك ي ار ا ر، أالريم 

املتعلت بالتوجةا الفالحي، حةس أ ك  أن من  است ال  العقار الفالحي التاب  ل رالا اخلاصب  16-08رح القانون رق :  17  علةا املا، ي: هاجما را نر (59)
 للك لب يكون عح  ريت اارتةام.

 املتعلت بالتوجةا الفالحي. 16-08رح القانون رق :  18هاجما را بة تا املا، ي:  ((60
أضعا  املستعيفر ي الفالحةب املرجعةب احملك، ي ق املرسوا الت فةاجم   10هي  326-10رح املرسوا الت فةاجم  رق :  23تتيك  ع ها املا، ي:  املساحب القروى ال  ((61
لقروى بشكم املساحب ا 108املاجم ور أعاله، حةس سيت  أن حك،نا املساحب املرجعةب ق امل ا ت الريرا يب،  قك ذ ر املليت املرالت بامل شور رق :  490-97رق : 

،  هي  تلس باختال  امل طقب ال  تق  الةها قطعب األر ، اليفعال ق امل ا ت الريرا يب حك،  املساحب 490-97رتطابت ر  أحكاا املرسوا الت فةاجم  رق : 
 هكتارا  ل راعب ال خةم املكعفب. 10هكتار لل راعا  الكربى   30القروى بي: 
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، حةس مت تعكيلا 28/02/1996، بتاريخ: 15، ارريك ي الرمسةب عك، 24/02/1996، املهؤر  ق 87-96لت فةاجم  رق : أنشت  هاجمه اهلةتب بوجت املرسوا ا (62)
ويم العقار بإضاالب امل يك رح الرالحةا  هلاجمه اهلةتب رح أيها ر يا صالحةب الرقابب على است ال  العقار الفالحي التاب  للك لب  اارص على عكا ق 2009س ب 

  جهتا الفالحةب. الفالحي عح
، حيك،  ةفةا  تطيةت حت اارتةام است ال  األراضي الفالحةب التابعب ل رالا اخلاصب للك لب، 23/12/2010، املهؤر  ق: 326-10املرسوا الت فةاجم  رق :  (63)

 .29/12/2010، بتاريخ: 79ارريك ي الرمسةب عك، 
، يت يفح إنشاظ املكتت الو   للكراسا  اخلاصب بالت يفةب الريفةب، ارريك ي الرمسةب 29/12/2010ق:  ، املهؤر 333-10أنشئ بوجت املرسوا الت فةاجم  رق : (64) 
 .09/01/2011، بتاريخ: 01عك،: 
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 عمليات اإلصالح السياسي يف األنظمة السياسية املغاربية
 يف فرتة ما بعد احلرب الباردة

 

                                ******* 

 :ملخص
 تدج للم سة  للء االللاس اسس اللل  يف يف    هللا اخلا ج للء اسعدامللا اسةاي  للء    تسلل ه هلللد اسة الللء اسىللدر س لل     الللء

املتع قللء بيب عللء اس اللايل اسللة ا سعلللحل مللا بعللة ا للث  اسبللا  حل مللل   لل  اسب ئللء اخلا ج للء    اسة سللءم مللل يللاي اسلى للي س لل     للء 
يصدلللا  طب علء استعلاساف ه لم  تها هللا س ل  اسلةهة بعة  لء استقلدي اسللةنقثاط  يف اسياةلء اسس الل ء س لة ي امل ا ب لء   ه ك تلم

 لل  مللل يللاي االللاس اسس اللل      ء( لللا كللا اسثا للة شاسث للا حل اسس اسللهسء اسةنقثاط للء   اسللة ا س لل  ماالهتةللايل يف ظللا 
 الث ا تباطلم  لاإس ل   لدةف امل يقلء امل ا ب لء م لل  اللء اسنةاي  لاف      از ا ف    ء االاس اسس ال  اسللياالقتصا ي. 

 اجملللاي  مللايل استعة لللء اسس اللل ء  سناسنللء س ةنقثاط للء هايفلللف يف معاةدللا قللثا اف ل اللل ء تعللت مسللاد لللامدلا ه ت تللدج باملدجللء ا
تعا تلللم سة  لللاف  إجل سلل ء ملللل االلللا اف اسةلللتد لء  اسقايدي لللء    املةي لللء ملللل يلللايإطلللاحل ا ثللللاف اسس اللل ء   يب للء   ا 

 االاس مل  اسء إىل  يثى.
Abstract: 
This study emphasis on the role of internal and external factors in guiding 

the political reform process in the state, by focusing on the importance of the 
external environment and the nature of the international regime after the Cold 
War in terms of its structure and nature that effects the democratic 
transformation of political systems in the Maghreb, especially after the 
international attention on the issue of democracy and good governance 
(political rationalization), through political and even economic reform. Since 
the end of the eighties the Maghreb region saw a growing importance of 
political reform, which after its association with what Samuel Huntington's 
described as third wave of democracy, those countries has taken political 
decisions to open the way for political and party pluralism, and the launch of 
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political and civil liberties through a series of constitutional and legal reforms, 
those reforms which varied from case to case. 

 مقدمة
لش  اسعةلة مل احمل  ني إىل  ج سة  ء االاس اسس ال  يف اسياةء اسس ال ء س ة ي امل ا ب ء  مل تكل قثا ا  اي  ا 

اسة س ء سعا س عةلة مل احملة اف ااق  ة ء   إمنا قة جارف ىث  هعا م   حمىا ايفلتم اسطثاف اسثمس ء اسعاس ء يف هلد اسة ي
ياايل ا ي  اسدا ةم سشثس  سأللةلدسدج ء اال لاى ء   اسيت    م با  ا  االحتا  اسسده يت اس يار ا  دا  الء ا ث  اسبا  حل 

استدتثاف اس ةاث   امل ا ب ء يصدلا يف هلحل ما بعة االلتقاي. ىةا   ف تب تم اسعةلة مل اسة ي اسعثب ء   هلا اس دج اسلي 
اسعثب ء  اسيت   ف يف اسكن  م دا إىل إلقاط اسياةء اسس ال ء امل ا ب ء   يف اسعةلة مل اس اا  اسيت  دةهتا اسسا ء االجتةاس ء

ايياقا مل هلد االهلاضاف حيكا اسكن  س   سة  ء االاس    اايل استديس م املصثيم اس  يب...ا اىةء س   غثا  اس 
التجابء ا اىةء   لخء مل طثف اس خب س   ق اسء  ا ر  اسعثاغ مل املىةدج ذسك   ا مل تهف ب اباسعشا    باسة ي امل ا ب ء

است    يف اس اا اسس ال ء دجداف اسة س ء اسةاس ء سإللاس   إمنا جارف مداىبء س تيةد اف اسشعب ء بىث  حل االاس   س 
ااق  ة ء اسيت لا بم   اسبق    ار اخل ع اف اسة س ء   اسمث اسلي لستةسنقثاط ء يصدلا اسعثب ء م دا حند ميلة مل اسة

 اال تجاجاف اسشعب ء املتصاسةحل.   "باسثب ة اسعثيبمس "ة  ء االاس يف هلحل ما س
 أهمية الدراسة:

امل دج ء اسيت تعين باس اا اسس ال ء إىل حما سء هقص ا اسء اسثاه ء  قا  ء املدضدع مل اس ا  ء اس اثلء   تثجة   
استيثحل إىل ل ياي   الء االاس اسس ال    الء هلد اس اا مبثز املت  اف يف     اس اا اسس ال ء اسعثب ء مل ياي حت  ا 

 .املةايا اس اثلء املعسثحل س ةدضدعخمت ف املقا باف   
اس ةاث يف اسة ي حما  هتةف اسة الء إىل حما سء إاثار هلا امل ةاج مل استق  ا مل ياي تتبة ما لتؤ ي إس مهلا   

اسيت م   امل ا ب ءاب  ء س تعة ا يف حت  ا استقدي اسةنقثاط  يف اس اا اسس ال ء االلتعا حل م دا يف إجيا  يتائج ذاف قاسة الء   
 مقا يء بباق  اس اا اسس ال ء يف باق    ي اسعامل.  ر  سياملا  ك م التن ا

 ء املتةن ء يف خمت ف املبا  اف اسة س ء سإللاسم  احملة اف اسةاي ا اسقائا بني اسى دط اخلا ج ء   حت  ا استعاس  الء   
 سعة  ء استقدي اسةنقثاط ش    املعا ضءم اال تجاجاف اسشعب ء..( يف ب ةاج امل ث  اسعثيب. 

اس داط اسيت قيعتدا هلد ملثا ا   حت  ا مسا  استجثبء امل ا ب ء ا اس ء يف االاس اسس ال  قصة تب اج ا  الء   
يف هلا  حلاسقثا اف املتخلا اف املع  ء   ها املشا لة    ي  لالا س   اسشعاس اا يف سة  ء استقدي حند اسةنقثاط ء باسلى

 ااطا .
تتبة سة  اف االاس يف اسة ي امل ا ب ء يف ظا اسى دط اسة س ء املتيالةحل يف هلا ااطا   ال ل ةا بعة تبين اسداللاف 

سكب م اسلي ل ا ي بم اس ث  املتقةحل اسمثلك ء سعة  مل املبا  اف  املشا لة االا  ءم   بثزها مشث ع اسشثحل اس له ا
 س     لم اسداللاف املتقةحل اسمثلك ء اسلي استربتم بعض االجتاهاف  اسة ائث اسعكثلء  يم ما هد إال   قء  جةلةحل  مل 
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م   مصاحل يالء Hidden Agenda  قاف اهل ة ء  استآمث س   اسدطل اسعثيبم  ال لدةف إال إىل حتق ق  ج ةحل يع ء 
 باسة ي اس ثب ء.

 اإلشكالية:
تثىي هلد اسة الء مل اس ا  ء اس اثلء س   حت  ا استعاسا ا الا بني خمت ف املت  اف   اسعداما املؤاثحل س   سة  ء  

ج املتتبة إباستاا تب اج  ي املت  اف اسىنث تها ام  ما مل اس ا  ء اسعة  ء هحلم   االاس اسس ال  بعة  الء ا ث  اسبا  
س ال ء امل ا ب ء ل ا ظ تعة    ت دع مبا  اف االاس  اسيت تثهة  عا  استقدي حند اسةنقثاط ءم لدار ستيد  اسياةء اس

 :ا نكل إ  اج اا كاس ء استاس ءباستا ضء    مل  طثاف   س ء يا ج ءم   مل خنب اس اايل حبة ذاتم    مل خنب املعا
 .اسي التي شهدتها الدول المغاربية ؟نهاية الحرب الباردة على عمليات اإلصالح السي كيف أثرت

 معاجلء هلد اا كاس ء  هقا س خيء استاس ء: متم  
 .ااطا  اسعايل سإللاس اسس ال   أوال:
 اخلا ج ء سإللاس اسس ال  بعة  الء ا ث  اسبا  حلاحملة اف اسةاي  ء    ثانيا:
 يصائص  مساف اسياةء اسس ال ء امل ا ب ء. ثالثا:
 ا اف اسس ال ء يف اسة ي امل ا ب ء يف هلحل ما بعة ا ث  اسبا  حل.مسا  اال رابعا:

 :أوال
 اإلطار العام لإلصالح السياسي

  :السياسي االصالحتعريف  -1
.  هد يق ض اسعسا م بني اسقديلم  استده ق ب  دا م  ي إزاسء اسعسا س س ء مل هعا  ل   لص   إلا  ااالا

ي    م االيتقاصد  باالاس مل اس ا  ء اس  دلءاملقا كةءم   اي س   ما تةسد إس م هاالاس هد است    إىل التقامء ا 
م    استقدي سل   ر  االيصثاف س م إىل لداد.  قة     سعظ االاس يف اسقثآج اسكثمي يف است   مل  اي إىل  اي   سل

: ششإْج تثلة إال  ج تكدج جبا ا  تعاىل خماطبا  هثسدج م  قدسم(1ش ىنث مل لد حل منا قدسم تعاىل: شش اهلل لع ا املص   مل املعسة(
 .(2شيف اس ضم  ما تثلة  ج تكدج مل املص قني((

ت      تبةلا حند بهيم"  reformباس  ء االجن  يلء  مما لقاب    ما اليا ا ه عثف قامدس " ىسعد  " االاس 
 ".لاف اسس ال ء اسعالةحل    اجلائثحلملةا  م  يالء يف املؤلساف   اهىا يف  اسء اس  ار ذاف اس قائصاس

هلا  لعثف قامدس " بسل" س ةصي قاف اسس ال ء  االاس اسس ال  بهيم "حتسني اس اايل اسس ال  مل  جا إزاسء 
 .(3شاسعسا   االلتبةا "

م حلقكا اسصا سثف بثيامج اسما املتقةحل ا ا حل ا كا يف اسة ي اسعثب ء االاس اسس ال   بهيم" اسثىل املثلخ س 
 احملالبءهعاس ء ااجناز  ىعارحل اا ا حل   املشا ىء اسشعب ء يف ايفاذ اسقثا   اسعةي    مل مااهثد ل ا حل اسقايدج  اسشعاه ء   

 ا لىةل  مجتةلة س ق احل اسس ال ءم  تصق   ملسا اهتام  سص  دا اسةلتد لء م اسقايدي ءم  هد  املسائ ء  اسثؤلء االلات ج ء
ا س عاقاف ه ةا ب  دام ا س ةلتد م  ل ا حل س قايدجم  هصا س س يافتداهق ا سا  .(4ش"م  حتةلة 
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 ما املدلدسء اسس ال ء هقة سثهم االاس بهيم "تعةلا    تيدلث غ  جل ي يف  كا ا كا    اسعاقاف 
  ج املساس بهلس هلا االجتةاس  اسقائا س إال حتسني يف اس اايل اسس ال    االجتةاس ء   ج املساس بهلسدام هدد س 

 .(5شاس اايل
ك ف يف ل احل آيث لُعترب االاس اسس ال  حبسب اسبا   حمةة اسشثسء س    يم "قة حل اس اايل اسس ال  س   است

ااق  ة   اسة ا  تيدلث اآلس اف اسس ال ء س س يء  اجملتةة بااليتقاي مل  اي إىل  يثى  هىا مة إلقاع است   االجتةاس    
ب ار س  م هاالاس اسس ال  هد سة  ء تك ع ء نا لدا    (6ش ء ا ىا لء  اال تقار إىل مستدى اسما اسعاس ء".حتق قا س  ق

 م ااق  ة ء  اسة س ء.ستقدالف هثضتدا اسب ئء اسةاي  ء اس اايل اسس ال   هقا
ف اسس ال ء  اسلي نكل ىةا سثهم "جدزلف  دم ل" بهيم" ذسك اسلت ب امل اا اسلي لدةف إىل اسدلدي إىل اسقثا ا

     ج االاس  هقا هللد اسثؤلء هد جمةدسء مل  .(7شسألهثا  اىتسا  اسس يء ا صدي س   اسلداف سل طثلق است اهس"
اسقثا  اسس ال     تىةل س ةداط ني استةا ي اسس ة  س   اسس يء سل طثلق  ااسلت باف اسس ال ء اسيت ل تييل هبا لايعد 

 االيتخاباف.
   ا التخالم مل ىا ما لبق  ج االاس اسس ال  لتة ي بللللللللل:ما نك

 يم ال لعين است    اجلل ي   إمنا لعين استعةلا هقه مة اابقار س   اسلا.إ -
 يم لعين است    مل  ضة ل ئ     سل إىل  ضة   سل.إ -
  تشك ا املؤلساف  فخابايم معدديل متعة  اسبعا   ي ايم ال خيص هقه اجلايب اسس ال  املتع ق بااليتإ -

 تتهاث با  احل اسس ال ء.ا لشةا    اجلدايب االقتصا لء  اسقايدي ء س ا تؤاث   إمناسس ال ء هقه   
لتسا معدديل االاس اسس ال  بهل د  تة جي  ملداجدء استقةلاف اسيت تداجم اس اايل اسس ال  هدد سة  ء مستةثحل 

ج  ي اضيثا  لص ب  ي مث  ء مل مثا  م ل عكس سا اسعة  ء  املثجدحل    ل تييل لايعد اسقثا  هبا    حيقق يتائجم
 بهىة دا.
 مجاالت اإلصالح السياسي -2

ا   ا  احل يف اسة سء يم لؤاث   لتهاث  خت ف يد   ثيا هإج االاس اسس ال  معدديل متعة  اسبعا  إذ  لبق   ىةا 
 قت ا ا اا  ةلة اال تباط باسةنقثاط ء ى دج ا ا حل اسعة  ء يم  يف     االجتةاس ء م دام ىةا اسس ال ء  االقتصا لء   

 اهقم  (ARES59201)حتم  قا  2004 سب قثا  لا   سل اجلةع ء اسعامء سألما املتقةحل ل ء    اسس ال ءم
ةلة م مت  دجبم حت(8ش  سء سل استصدلم س  م ىةقا سء  شة إمجاع   ا  دي اسةنقثاط ء 15امت عم   سء    172 م س 

 ه :   اسيت جيب س    ي ياايل ل ال  حتق قداس الث  لال ء س قكا اسةنقثاط    لبة 
 تدازج اسقدي.هصا اسس ياف    -
 التقاي اسقىار. -
 امل اةاف اسس ال ء.إقامء ياايل تعة ي سأل يا     -
 ا لايل ل ا حل اسقايدج. -
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 اسشعاه ء.ا لايل مبة ي املسارسء    -
 تعة ي.حتق ق إسايل  ث  مستقا    -
 .(9شاسل  ...ا قدحل اسلال ء: ثلء است ا ا  استعب م ا ق يف استصدلم   ايل  قدحل اايساج   ا ل  -
ب ار س   هلد اسع الث نكل ا ةل  سل جمةدسء مل اجملاالف سإللاس اسس ال  باس سبء سي ياايل ل ال    

 دا: يلىث م اسلي لث ج  لؤىة س  م  اس ام    يصدلا باس سبء س ةدذج ا كا اسةنقثاط 
 اإلصالح الدستوري والقانوني:  .أ 

اس اايل اسس ال  اسةلتد   اسقايدج سةا  اسة سء    ها جماالف االاس اسس ال  يف هلا ااطا  ذسك  ج      لعة  
 املؤلساف اسس ال ء يف اسة سء احملكدمنيم إضاهء ستقةلةد سيب عء اسعاقء بنيةلتد  ضامل س عاقء بني ا كايل   ه دا. ه عة اس

اسةلتد  باستبا د جمةدسء مل املدا  اسقايدي ء اسيت حتة  اسسةاف اسعامء س ق احل ا  اف امل دطء بكا مؤلسء...   سصا  
 اسس ال ء س ة سء جيب  ج لكدج مداىبا  مستدسبا س تيد اف اسيت تتعثض هلا اسة سء س   اسعةديل.

ةلتد يم     لعترب استعةلا اسةلتد ي االاس اسعةلا اسةلتد ي   يف هلا ااطا  جيب استة  ي بني معددم  است
 حتةلةا اجلدء املختصءمل اسس يء اسس ال ء يف اسة سء    ذسك بثغبءف  ت   اف س   مدا  اسةلتد    سة  ء إ ياي تعةلا

 :(10شذسك مل يايباستعةلا  هقا س كايل اسةلتد    
 إضاهء يص جةلة     ىنث إىل يصدص اسةلتد . -
 تد  لف يص     ىنث مل يصدص اسةل -
 التبةاي يص     ىنث مل يصدص اسةلتد  ب صدص جةلةحل تكدج م الثحل س  صدص اسسابقء. -

جا  تعةلا اسةلتد  مل سة  ء إسا حل ل اغء    مشا ه عثف بهيم اسلي لعة معددما  ما سل االاس اسةلتد ي   
قا جع م  ىنث مائةء  هذسك س كدج مداىبا س تقدالف اسيت تشدةها اجملتةعاف قصة جع م مثجع ء  لتد لء  ق ق ء   

تكثلس مبة  ل ا حل اسقايدجم هةل     اسدل  ء لتخل االاس اسةلتد ي مل استعةلا   اتم يف ملتي باف استيد  اسةنقثاط    
اسيت ال تداىب استيد اف بق  سل مكامل اخل ا يف اسةلتد    ذسك  ما مل     اس الء ه دةف االاس اسةلتد ي إىل اس

 : جا ت   ها  س   اسعةديل هإج االاس اسةلتد ي لستدةف ما ل   سء مل اسيت متث هبا اسة  
 اسعصا بني اسس ياف استشثلع ء  است ع للء لشكا  اض .   .أ 

 طثف س    سا  طثف  سيإقامء ايتخاباف    لء  عاهء تىةل املةا لء اسةنقثاط ءم  سةيل ا تكا  اسس يء  .ب 
 آيثم  تىة لقعا زم  ا ستدىل ا كا. 

 م  إطاحل لثاس لج ار اسث ي.االستقاي بسبب اسث ي مبة  ا بس   إس ار   .ج 
 .(11شسني سل طثلق املؤلساف س   ضدر اسقدايني املعةدي هباؤ  ا ق يف مسارسء املس .د 

 إصالح المؤسسات السياسية:  .ب 
 للءم املؤلسء است ع تتشكا ىا اس اا اسس ال ء س   ايتاهدا مل جمةدسء مل املؤلساف اسس ال ء اسثمس ء م دا:

متةن ء يف اس يا  اسس ال ءم مجاساف  -إج تعا تم مل       جء املهلسء  -استشثلع ء  اسقىائ ءم  غ  اسثمس ء م دا 
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 "يف ىتابم "اس اايل اسس ال  يف اجملتةعاف املت  حل قة  ا ي اسبا   اسمثلك  لامدلا ه ت تدجم  لائا ااسايل...م   اسى ه
     ىة س   ضث  حل إلاس املؤلساف اسس ال ء  م    تدا باس سبء س  اايل اسس ال   الء مدضدع املؤلساف اسس ال ء 

 مل اجا تعيلي مستدى املهلسء ه دا. مة املستجةاف  استقةلاف اجلةلةحل   جا تك عدا  ذات ا    مل قبا اس اايل ىكا مل 
ؤلساف اسس ال ء املتا ء  مايل اا ا ي  ها  ل  ء الاس املعة حما بء اسعسا  اسس ال    إضاهء سيثس ه ت تدج ل  

عع ا     املؤلساف ذسك مل ياي ت ظا استهى ة س     ا حل ا كام   اس اايل اسس ال  يف  قت ا ا اا يصدلا يف
اسةنقثاط ء. يت تعة  ها  سائا ا كا اسثا ة   املسؤ س ء اس ذسك يف إطا  تكثلس اسشعاه ء    اسق داف اسثقاب ء ىدلائا ااسايل  
قىائ ءم هىا سل استشثلع ء   ماست ع للء اس اسس ياف اسناثبدجد  مؤلساف قدلءم تتةنا يف  اسةنقثاط  اايل لثتبه اس  

ت ا ا سةا هلد املؤلساف سىةاج   ائدا اسععايم هىا  إسا حلاسصقاهء  ااسايل مث مؤلساف اجملتةة املةينم هابة مل 
 سيمين سعة دا.ا ااطا ايت ا  اسق ا اف امل البءم  حتةلة     ءسل 

 فتح المجال أمام الحريات السياسية: .ج 
اسيت جيب س   اس اايل اسس ال  كا اسةنقثاط    املةي ء  ها  سائا ا مدضدع إطاحل ا ثلاف اسس ال ء    لعة

تتع ق ا ثلاف اسداجب    استةا ها ىآس ء مل آس اف االاس اسس ال  مل ياي  ضة استشثلعاف اسقايدي ء امل البء سلسكم 
اسيت ه  يف اسلاس مستةةحل مل ااساج اسعامل   قدحل  املةي ء     االقتصا لء    ا لامدا  خت ف ا قدحل اسس ال ء

لتىةللللللللللل إطاحل ا ثلاف  اسشهج اسعايلم ا ق يف اسل    استصدلم...   اايساج ىقثلء استعب   استااهثم ا ق يف املشا ىء يف
 ما ل  :

  اسط اف ا اس يا  اسس ال ء يف إطا  اسةلتد   اسقايدجم  ا لىةل جلة ة است ا اف اسعكثلء إطاحل  ثلاف تشك -
 است اهس اسةنقثاط .اسس ال ء 
اسعةا اسصقع    عاه ء ا صدي س   اس اايل اسس ال  ا اىا يف  تةياحتثلث اسصقاهء   لائا ااسايل مل  -

 املع دماف.
 .(12ش ثلء تشك ا مؤلساف اجملتةة املةين -

 :ثانيا
 المحددات الداخلية والخارجية لإلصالح السياسي بعد نهاية الحرب الباردة

مل ذسك نكل  ج ت عب  س سم احملة اف اسةاي  ء املؤاث اسد  ة س   سة  ء االاس اسس ال  يف اسة سءم هاسعكس
 باسة ي اسص ثى يف اس اايل اسة ا تع ق اسمث  ااق  ة ء    ا هاما يف هلا ااطا  يصدلا إذا مااحملة اف  املؤاثاف اسة س ء   

اسيت تبة   ىنث تهاثا باسب ئء اسة س ء  ىنث مل ىد ا مؤاثا ه دا.  يف هلا ااطا  لؤىة حمةة سابة اجلابثي س      ء اسعداما 
يتقاي س سم يابعء مل   اهة االحل   ا تتا بسثسء ىب حل جةا...   اسة س ء بقدسم:" إج يقيء ا ثج يف سة  ء استقدي املعالث 

جدف اجملتةة بععا تيد   اي  م ىةا  ةث يف    با ا ةلنءم با ايم ايتقاي    حتدي لتا حتم ض ه  ىا حل سامل ء 
ة اف املتع قء باسب ئء اسة س ء س  م نكل حتةلة  ها احمل  م (13شاىتسقم اسعامل   جياهتا هعثضم يعسدا ىقىا حل س عامل ىكا"

 لاس اسس ال  باسة سء س   اس قد استاا:املؤاثحل يف سة  ء اا  
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 هيكل النظام الدولي: -1
ج إ.     (14شلقصة هب كا اس اايل اسة ا "تدزلة اسقة اف ه م  تثت ب اسد ةاف املكديء سم باس سبء سبعىدا اسبعض"

ج ت   منه اسقدحل بني  ي ت    يف إ ةى اسد ةاف املكديء س  اايل اسة ا لتهلس س  م ت   يف اهل كا اسعايل سمم هىا س    
اسسىار لُ   منه املشا ىء يف ل اسء اسقثا  اسة ا  اقتسايل ل ياتم  ايتصالاتم بني اسسىار  است ا ةاف  اآلس اف امل دط 

قة لصا هلا استها  اث سل ىد ا   ال ىربى    ل ثى   هبا مسؤ س ء ذسك. لؤاث س   اسة ي املشك ء هللا اس اايل ب ض اس 
قة ىاج سسقدط االحتا  اسسده يت اسقدحل اسعاة  امل اهسء يف اس اايل اسة ا  الاف اسةاي  ء هللد اسة يم   اسس   س   

اس اايل   مس يث س بيسامء  مثلكا ىقيب اسة ي اس ثب ء ياي ا ث  اسبا  حل     ىب  يف بث ز  ءس داللاف املتقةحل اسمثلك 
 .Cتك دسدج ء.  هلا ما لؤىةد " ثسي ىث اامث" ش  ماس ء   تصا لء يف جماالف سةلةحل اق مل تقةيل  ا تتة ي بم اسة ا

Krauthammer اسلي لثى " ج سامل ما بعة ا ث  اسبا  حل س س ساملا متعة  اسقيا  با سامل اسقيب اسدا ة هإج )
لةها ا  عار اسيت لؤ  ءمثىي اسقدحل اسعامل ء ه  اسقدحل اسعاة  اسيت ال تداجم  ي حتةي  ه  اسداللاف املتقةحل اسمثلك 

 (15شيف ذسك اسقدى االقتصا لء ال لتعةى ق امدا بت ع ل استدج داف اسمثلك ء." ااس ثب دج...  ج     اسقدى اس ثب ء  
 قدحل قى ء   مل   دا محتا  اسسده يت اسعةلة مل اسقىالاقة بثزف س   مستدى اس اايل اسة ا بعة ا  ا  اال  
سقب ايتدار ا ث   تستقدذ س   اهتةايل   ا غ  مسبدحل هلد اسقىالا  لبقم     اسب ئءم   احملاهاء س  ماايساج
 قدحل اايساجم بةسدحل مل اسما املتقةحل مؤىةا س   اسيابة  1993    جار  مؤمتث ه   ا اسلي ايعقة  ل ء اسبا  حلم 

اسة ي اس ام ء اسيت  لبقم  اسعامل  ست ك اسقىالام اسمث اسلي  لب  لعثض حتة ىب  س   اسياةء اسس ال ء يصدلا يف
 .(16شاالا اف اسس ال ء  االقتصا لءمياسبء بتقق ق ميلة مل االيعتاس  اسةنقثاط ء مل ياي إجثار  يمء مل 

 دور القوى الفاعلة في المجتمع الدولي: -2
ةتدا اسس ال ءم  ياما لعثضم مل حتةلاف س   اسة ي   إىل جايب     اسداللاف املتقةحل اسمثلك ء يف اجملتةة اسة ا   

س    دة اس اايل اسة ا ملا بعة ا ث  اسبا  حل بث ز هداسا   س ء جةلةحل  لبقم يف بعض اس  اج ت اهس اسة   اسمثلك  
  ل ا... هباس سبء ساحتا  اس  يب منا  لب  لية  ستقق ق     م اهس يف اسس الء اسة س ء غثا  االحتا  اس  يب  تثى ا   

ذسك مل ياي استدق ة س   معاهةيت ماللخيم  سشبديءم    س   تد  ة اسس الء اخلا ج ء اس  ب ء بعةيصدلا بعة استهى ة 
ل الء اجلدا  اس  ب ء... حب   لعثض مل ياهلا مج ء مل ىةشث ع اسشثاىء اس   متدلي ء     طث م س عةلة مل املشا لة

 با  حل باالاس يف مج ة اجملاالف.جا امل اسشث ط اسس ال ء   االقتصا لء س   اسة ي املتدلي ء مل 
  دور المؤسسات الدولية والمشروطية السياسية: -3

ت عب املؤلساف اسة س ء س    غثا  اسما املتقةحلم اسب ك اسة ام م اةء استجا حل اسعامل ءم...    ا هاما  يف  سا 
ساف جمةدسء مل اسشث ط لد املؤلذسك مل ياي "باملشث ط ء اسس ال ء"م     تعثض ه   االاس يف اسعةلة مل اسة ي

ؤىة امل اةاف اسة س ء س   استبا  ااساياف  استبا الف استجا لءم  لاالقتصا لء س   اسة ي مقابا تده  اسقث ض   اسس ال ء   
عسا   خت ف  يداسم يف اسة سءم اسةنقثاط ء اسقاسةحل اسلال ء سإللاس اسس ال  مل ياي استهى ة س   ضث  حل مكاهقء اس

قة ىاج اسب ك اسة ا مل بني   م ا لايل  قدحل اايساج...ق ق اسشعاه ء  االيتخاباف  تعع ا املشا ىء اسس ال ء    حت
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ضةاج  ة   ىن مل ا كا اسث  ة... هلا مقابا  ط تتع ق با لايل  قدحل اايساج   املؤلساف اسة س ء املبا  حل سعثض  ث 
قة امتةف هلد اسشث ط ستصب   لاس معاماف ىا مل ل ة حل صم   س ة ي اس ام ء س    جم اخلصد اسقث ض اسيت لقةمدا 

 .(17شاالحتا  اس  يبثاف اسة س ء ىاسداللاف املتقةحل      اسطباق  املؤلساف   اس قة اسة ا   
 ظاهرة كرات الثلج واالنتشار: -4

اسس احل  ج استقدي   ة   اهة االاس يف اسعةلة مل اسة يم     لثى ه ت تدج يف هلا متنا استها اف ااق  ة ء 
اسةنقثاط  اس اج  يف   سء مع  ء لشجة س   استقدي يف   ي  يثى يف إطا  ما مساها بااهثحل ىثاف اسن ج    ظاهثحل 

تصب  ىا   سء اسةنقثاط ء  ا هللد املشكاف   اسة م  دم      ج اسة ي اسيت تداجم مشكاف متشاهبء تعترب استقدي حند 
 . (18شمناال حيتلى بم ملن اهتاحتدسم ب جاس س ةنقثاط ء 

  العولمة السياسية: -5
االيعتاس اسس ال  جا تبين ل الاف االاس       هثضم اسعدملء اسس ال ء ض دطا س   اسياةء اسس ال ء مل  

اسةنقثاط ء جا محالء  قدحل اايساج    اين مل ظدد  معدديل استةيا اايس   2001لبتةرب  11صدلا بعة   ةاث ي
 ة  ها  م يف استةياف اسعسكثلء بيسامء اسداللاف املتقةحل اسمثلك ء سبعض اسة ي االام ء ىد ا  ضقم متنا  اسيت تُثمج

ا ء ب اايل لةايل م ااط2001مل ياي ااطا ء ب اايل طاسباج يف  ىتدبث  -حبسب اسداللاف املتقةحل–مصا   اا ها  
 .2011 ء ب اايل اسقلايف ل ء جا ااطا استةيا اسعسكثي يف س ب ا مل م   2003 سني ل ء 

 :ثالثا
 خصائص وسمات األنظمة السياسية المغاربية:

س   ايتاف اسياةء اسس ال ء امل ا ب ء  هقا س عةلة مل املؤ ثاف اسةلتد لء  املؤلسات ءم إال   ا تشلك يف اسعةلة 
 مل اخلصائص استا خي ء  االقتصا لء  اسس ال ء:

 مغاربية: الخلفية االستعمارية للدول ال 
مة تعكك اسة سء اسعنةاي ء  لبقم امل يقء اسعثب ء حمه ت اهس بني اسقدى اس  ب ء آيلاك يصدلا بني هثيسا 

اتعقم اسقدى اس  ب ء س   تقالا ما مس  آيلاك بلىء اسة سء اسعنةاي ء شاسة ي   بثلياي ام هع   إاث معاهةحل "لالكس ب كد"
 شاال تاي(  غ  املبا ث م اسب ةاج اسعثب ء حتم طائ ء االلتعةا  يف  ك  م املبا ثب  دا  س   إاثها  قعه ةا اسعثب ء( 

  ي م دا سا تاي اسعثيس  املبا ث  ه  اجليائثم تديس    بةشاسدلالء  االيتةا (  باس سبء س ة ي امل ا ب ء هقة تعثضم 
اث إج معاا اسة ي اسعثب ء  قة ياسم التقاهلا  اس ا  امل ث   مد لتاي ام ىةا  قعم س ب ا حتم اال تاي االلياا.   غا ىد 

جدد   ثىاف استقث   يىاي  عدهبام إال  ج  اا  االلتعةا  قة  سقم بااهلا س   تشك ا اسة سء اسعثب ء ا ةلنء  ذسك مل 
 . لءا ة   اس ياساف ا ة    اسيت لببم اسعةلة مل  بث ز إ كاس ء ياي

 :تباين أنظمة الحكم  
 قسا اسياةء اسس ال ء ا اىةء يف اسة ي امل ا ب ء إىل يدسني  لال ني:     ت 
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  النظم الملكية: -1
 اسيت تتقة   لالا يف اس اايل امل ك  امل ثيب     لعة مل بني اس اا امل ك ء يف امل يقء اسعثب ء إىل جايب لبة 

 ها ما ن  يها  ج اسس يء تلى ي ب ة هث م قيثم   م سةاجم اسبقثللم اسكدلم   م ك اف يف ىا مل اس  جم اسسعد لءم ااما اف
 هد امل ك اسلي لتدا امل ك سل طثلق اسد ااء  سعلحل غ  حمة  حلم  ذسك لعد  إىل ايتةارد إىل سائ ء تعي م هلا اسشثفم 

نقثاط ء بة ف هلد  لعترب هلا اس دع مل اسياةء  قةمدام هشاع ظدد ها قبا اسند حل اسعثيس ء  سكل مة بةالء ظدد  املبا ئ اسة
 امل ك ء يف امل ث  مقليء  م(19شاس كاي باسلاجةم  اس ديل هلا  لتد   س س ياايل  كا مي ق يف إطا  امل ك ء اسةلتد لء

  لس ء  ه    ااء ت تقا مل اس  إىل االبل مقتصثحل بلسك س   باسلثحل اسع دلء اسيت  كةم امل ث  م ل سدة اسة سء اا
امل ك حمةة اخلامس التقثف   ااء اسعثش س   االبل اسبكث ىد ل      ا س عدة من ةا هد لا  اسلىد       م ل سدة 

 .(20شىدا س عدة  2003  اب م ا سل املدسد  ل ء  1999 اس ا بتدا امل ك حمةة اسسا س س قكا م ل 
  األنظمة الجمهورية: -2

بيثلقء مبا ثحل    سل طثلق اجمل س  لدارسشعب  ه  اس اا اسيت لهيت ه م  ئ س اسة سء سل طثلق االيتخا  مل قبا ا
مجاه لء س   غثا  اس  ايب    ميجيا مل اسدضعنيم باسيثلقء اسيت ل ص س  دا اسةلتد م  تعة معاا اسة ي امل ا ب ء  اس ا ياةا 

منا اجلةدد لء تقاي اجليائثم اسبعض م دا اتبعم اخل ا  اجلةدد ي م ل تهل س اسة سء يف هلحل ما بعة االلتديسم س ب ا   
 . اسبعض اآليث اتبة اخل ا  اجلةدد ي بعة يف  م بعة االلتقاي سل اس اايل امل ك  ىتديس  س ب ااجليائثلء   
 :غياب التداول على السلطة 

    تتة ي  غ ب ء اسياةء اسس ال ء اسعثب ء سةدما  امل ا ب ء يصدلا با تكا  اسس يء مل قبا   خاص    هئاف 
س   اهلثيل اسس يدي م ل هلاف طدل ءم  ا ةل  ه ا ال لقتصث هقه س   اسياةء امل ك ء اسيت لتا تدا اسس يء مع  ء الزمم  
إمنا    اسياةء اجلةدد لء اسيت تشلط يف تدا اسس يء ا صدي س    لداف اس ايبني مل ملةى ا  احلم   ه دا باسد ااء   

 ء سش ا م صب  ئ س اجلةدد لءم إال  ج اسداقة اسس ال  س عةلة مل ياي االيتخا   حتة  يف اسكن  م دا سدةاف مع 
ما لتجا ز  إىلابم بقار اسعةلة مل ا كايل سعلاف طدل ء يف ا كا  ل م يف بعض اس ةاذج  اسياةء اسعثب ء  امل ا ب ء 

 يف اجلة ي استاا:  اسنااني ل ء. س   اس قد املدض
 الرئيس الحالي منذ السابع السادس الخامس الرابع لثالثا الثاني األول الحكام         الدولة

 1999 17 2 1 12 13 2 1 اجليائث
 2014    03 4 23 30 تديس
 1999      38 34 امل ث 
 ..........      41 18 س ب ا

 ( بتصثف اسبا  2011-1950(: مةحل ا اىا يف اسس يء يف اس اا امل ا ب ء ش01اجلة ي  قا ش
   بةالء  ب ة اسند اف  اسدطل اسعثيب: م ل االلتقاي   لامل ز يدقءم  مناط ايتقاي اسس يء يف املصة : لاس

 .244-243.ص ص:2012اسعثب ء.
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املا ظ مل ياي اجلة ي  ج اسعةلة مل ا كايل يف اسة ي امل ا ب ء قة الزمدا اسس يء سعلاف طدل ء هع  اجليائث لعة 
.  يف تديس ىايم  طدي هلحل  كا س ثئ س اسلبق 1999اسثئ س ا اا سبة اسعيلي بدتع  قء لا ب  طدي هلحل  ئالء م ل 

س ب ا هةن م هلحل  كا اسعق ة اسقلايف  طدي اسعلاف يف هلا ااطا    ل ءم  ما  23ل ء مث بل س      30بد ق بء   
ل ءم  امل ث   حبكا اس اايل امل ك  املتبة يف اسبا   اسلي لثبه مةحل ا كا بعةث امل ك هإج  طدي هلحل  كا ىايم  41

 ل ء. 38س ة ك ا سل اسناين   
يم ال  يف اسةلات  امل ا ب ءم إال   ا يف اسداقة  ابتم  مقة يص س  س  م نكل اسقدي  ج مبة  استةا ي س   اسس يء    

  :هثحل بني اسياةء امل ك ء    اجلةدد لء ه ةا لتع ق ببقار ا اىا يف اسس يءم  لقدي  اسةىتد  حيىي اجلةا يف هلا ااطا 
ثة المنصب في "يبدو أن الفارق الوحيد بين الملكيات والجمهوريات في األقطار العربية هو أن احتماالت ورا

رئاسة  نإبالنسبة للجمهوريات وما عدا ذلك ف موجود غيرالملكيات موجودة ذلك على حين أن هذا االحتمال 
 ."(21)و االنقالبأالدولة في األغلب األعم تكون مدى الحياة وال يغيرها إال الموت 

س    ج  39 ( يف املا حل شياي سدة زلل اسعابةلل بل س  1956سس ء  هع  تديس منا يص اسةلتد  استديس 
 ئ س اجلةدد لء ل تخب ملةحل مخس ل داف ايتخابا ساما  ثا  مبا ثا  مة جداز إسا حل تث قم ملثتني متتاس تني إال  ج اسثئ س 

إال بعة ق ايل  لتخ دا س دازلل اسعابةلل بل س  م  معةث اسقلايف يف س ب ا قة الزمدا اسس يء م ل تدس دا س قكا   مل 
بعة  ىنث مل اااني ل ء مل ا كا.  إضاهء سلسك هكن ا ما مت تعةلا اسةلات  ستتداهق  2011سشعب ء ل ء اال تجاجاف ا

 2002مة  غبء ا اىا يف اسبقار يف اسس يء ىسب ا قايدين اىسابم  ثس ء اسبقار يف ا كا من ةا ما مت يف تديس ل ء 
مؤشرا خادعا فقصرها في بلداننا العربية هو دليل على تعد مدة الحاكم في السلطة  "من ثم    2008اجليائث ل ء   

 ".(22)عدم االستقرار ال تعبير عن أي معطى ديمقراطي، وطولها دليل على الجمود السياسي
 ضييق الخناق على قوى المعارضة: ت 

ء     هةسهسء ا تكا  اسس يء يف اسياةء امل ا ب ء تقاب دا سة  ء تى  ق اس ياحل س   سةا اس يا  اسس ال 
 لبقم اس يا  اسس ال ء يف اسة ي اسعثب ء  امل ا ب ء  ل  ء الىتسا  اسشثس ء مل ياي هت  اجملاي  مايل استعة لء  ذسك 
مقابا إيشار   يا  ل ال ء مداس ء  هتة ش   يا  املعا ضءم هكن ا ما  جعم اسس ياف اسس ال ء يف ىا مل امل ث  

ف يف  ة ذاهتا إىل تعكك   يا   يثى من ةا هد ا اي مة  ي  جبدء استقثلث  اجليائث ق ايل   يا  ل ال ء متعة حل   
اسدطين يف اجليائث اسيت   ثهم س   سة  ء إيشار اسعةلة مل اس يا  اسس ال ء يف سدة استعة لء مة ضةاج تهل ةها س س يء 

  مقابا  م(24شاجملتةة املةين م  م م لصب  ا ي  اسس ال  ه ا مؤلسء س قكا  ىنث م م مؤلسء مل مؤلساف(23شا اىةء
مندا م قدظا مل     تعة  هداس م  قدحل تها د  ه داتثاجة     اس يا  اسس ال ء يف اسياةء امل ا ب ء  دة اجملتةة املةين 

االجتةاس ء اسعةلة مل است ا ةاف اسس ال ء    يصدلا يف ظا اسعدملء اسس ال ء  اد حل املع دماف  االتصاالفم     ظدثف
 :(25شئاف اسشباب ء م ل إقثا  استعة لء يف اسعةلة مل اسياةء امل ا ب ء  الء اسنةاي  افم   لعد  ذسك سعةحل  لبا  م دايف اسع

 زلا حل معةي  مستدى استع  ا. -
 زلا حل  جا اسيبقء اسدلي  يف اجملتةعاف اسعثب ء يصدلا ياي ما لسة   ث  ء اسيعثحل اس عي ء. -
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 اسعةلة مل است ا ةاف اسس ال ء  االجتةاس ء بة اجاف متعا تء. جد  هامش معترب مل ا ثلء سةى  -
 تيالة ا اجاف  املياسب االجتةاس ء  االقتصا لء  اسها مل ذسك اسس ال ء سةى املداطل اسعثيب اسمث اسلي  -

 التةس  إيشار  تعع ا ممن  م يف هلا ااطا .
ه  ء بني اس يا  اسس ال ءم اس قاباف املد  ءم اجلةع اف اس  تت دع مؤلساف اجملتةة املةين يف اسة ي اسعثب ء  امل ا ب ء

م اةاف  قدحل اايساج...  سعا اسسةء املشلىء ب  دا هد اسة   املدا اسلي ت عبم يف إطا  سة  ء استقدي اسةنقثاط    إج    
. إال  ج هلا (26ش اىةء معداىايم تعاين مل اسعةلة مل املشاىا املتع قء بيب عء املؤلساف يف  ة ذاهتا  تعاما اسياةء ا

ال لق ا مل    ء هلد است ا ةاف يف سعب     اسدل ه بني املداطل اسعثيب  اس اايل اسس ال  طبعا إىل جايب اسة   اسها 
ست ا ةاف املعا ضء مل   يا   يقاباف ىد اىا  قاب ء س   سةا اس اا اسس ال ء يصدلا يف املث  ء ا اس ء   اسيت متا س 

ياي  بكاف استدالا االجتةاس م  ال نكل يف هلا ااطا  جتاها اسة   اسلي سعبتم مؤلساف منا اس يا   يشاطدا مل
 اسيت   ف يف  2011اسس ال ء  اجلةع اف  اس قاباف اسعةاس ء يف تهط  اال تجاجاف اسيت  دةهتا امل يقء اسعثب ء م ل 

 اايل حند ميلة مل االيعتاس  إقثا   قدحل استعة لء  املشا ىء اسة ةهباسبعض م دا إىل إلقاط  ياةتدا منا تديس  س ب ام    
  تعع ا     املعا ضء مناي ا اسء اجليائثلء  امل ثب ء.

 :رابعا
 مسار اإلصالحات السياسية في الدول المغاربية في فترة ما بعد الحرب الباردة

قدطا سأللةلدسدج ء اال لاى ءم مقابا لعد  ا لقدط االحتا  اسسده ايت يف مىةديم لباس سبء س ة ي امل ا ب ء من  
اسيت سايم م دا   ي امل يقء ا   املشاىا اسةاي  ء يصدلا االقتصا لء م دس ء اس ثب ءم هلا إضاهء س ى دط   اسلةلدسدج ء اس ربا

س ةنقثاط ء باملدجء اسناسنء  "لامدلا ه ت  تدج"يف هلد اسعلحلم ىا هلد اساث ف هثضم س  دا ضث  حل االيىةايل ملا مساد 
سعثب ء اث است   يف اس اايل اسة ا س   اسة ي ا قة  ء يف   ار مؤلساهتا اسس ال ء.   قايديشث ع يف إجثار تعةلاف  لتد لء   اس  
 :ش   ( مل يايامل ا ب ء   

ثيب اسع اسعاملاستعاما مة   ي اسعامل اسناس     اسةنقثاط ء قى ء سامل ء لتاقى ء  قدحل اايساج     لبقم :أوال
نكل اا ا حل ه ا استقثلث اسس دي اسلي تعةد ي  نقثاط ء    غ   نقثاط ءم   تص ف يف إطا ها إىل    س  دا    رب ا تق  ةدا 

اسة ي امل ا ب ء يف معاةدا به ا  2015اسيت ل عم يف آيث تقثلث هلا سس ء  Freedom Houseمؤلسء ب م ا ثلء 
ا ثلاف املةي ء املتا ء  مايل ائ اف متع قء با قدحل اسس ال ء   س   إ ص را ق الم ب اهلا املؤ ث اسلي لت   ي غ   نقثاط ء.

.  (27شاسقا  ثلء 7اسق ةء اسىنث  ثلء    1    متنا اسق ةء  7إىل  1مداطين اسة ي املع  ءم     مت   ىا   سء ق ا مل 
 ىةا هد مبني يف اجلة ي استاا:
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 املؤ ث اسعايل س قثلء ا ثلاف املةي ءمؤ ث  ا قدحل اسس ال ء مؤ ث اسة سء
 5.5 5 6 اجليائث
 2 3 1 تديس
 4.5 4 5 امل ث 
 6 6 6 س ب ا

 5.5 5 6 مد لتاي ا
 (: مؤ ثاف ا ثلء يف اسة ي امل ا ب ء02ش جة ي  قا

 .Freedom house ; freedom in the world 2015. pp. 21-26 املصة :
م not freeس ب ا بكد ا   ال غ   ثحل ل عم ىا مل اجليائث  مد لتاي ا       استقثلثس رب امل ياي اجلة ي   

هد مبني .   freeمن م تديس  اس ا اسة سء اسد  ةحل ا ثحل م    partially freeل عم امل ث  بكديم   سء  بم  ثحل   
 بشكا   ض  يف اخلثليء استاس ء:

 
 2015(: ا ثلء يف اسعامل 01يثليء  قا ش

 Freedom house ; freedom in the world 2015املصة : 
 اث االهتةايل اسة ا  سهسء  قدحل اايساج بثز س ع ل مبة  جةلة  لب  حيكا اسعاقاف اسة س ء   هد   س   :ثانيا

  ىةف س  دا معاهةحل  لتعاس ام استةيا اايساين اسلي ل اقض مبة  اسس ا حل اسناا ء اسبعا  اسيتاسة ا    مبة  استةيا
 سةيل إ اي اسةنقثاط ء.ايل   ا بايتداك  قدحل اايساج    هلا ااطا  اسة ي اسعثب ء  ا ه دا امل ا ب ء حمه اهت لبقم يف  

قة ىايم اسداللاف املتقةحل اسمثلك ء اسسباقء ستيب ق هلا املبة  مل ياي التخةايل ىا اسدلائا ابتةار مل اسقدحل   
  ه ايستاج  اسعثاحلم إىل جايب     م اةء اسما املتقةحل يف إطا  اسعسكثلء املبا ثحل من ةا  صا يف ىا مل اسصدماي 

 اف استعا ج يف  ة آس املعدياف  املساسةاف اايساي ء اسيت سياملا من م  اسىنث مل ذسك  لبقم   اسشثس ء اسة س ء.
ذج اسس ال  اس  رباا  ة اآلس اف املستخةمء يف استةيا مل ياي  بيدا بشث ط اقتصا  اسسدحل  اس ةد  م اسعاقاف اسة س ء

ل ة حل اس قة اسة ا  اسب ك  مل اسع  ء اسيت قةمدا ىاش  ه ا إىل املساسةاف املاس ء    ي يف إطا  يشث اسةنقثاط ء اس ثب ء.
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اسيت لتا  بيدا  ةى است الق  االيسجايل مة مبا ئ ام ء  ا ه دا اسة ي امل ا ب ء   اسة ا  م اةء استجا حل اسعامل ء س ة ي اس 
تقةمي املشد حل يف تعة ق سل طثلق متدلا سة  اف االاس    ذسكة اس ابعاج مل اسعكث اس رباام   ا كا اسثا سةنقثاط ء   ا

اسةنقثاط  يف  ج ةحل  حتةلةا تعة ق مسا اف استقدي    االهتةايل باالا اف اسس ال ءمسا اف االا افم     از ا  
ما لا بدا مل مدجء االا اف اسيت تب تدا اسة ي قا  ا  ا  االحتا  اسسده ايت   ساهل ئاف اسة س ء اسعاس ء يف  امل اةاف   

 اسيت ىايم تس  يف ه ك اسة ي اال لاى ء.
 جةدسء مل  -استقةلاف اسة س ءمقابا هلد اسى دط    –قة با  ف اسس ياف اسثمس ء يف اسة ي امل ا ب ء   

مل بني  ها االا اف اسيت  دةهتا هلد تقدي حند اسةنقثاط ء.    س  اساالا اف اسس ال ء ايفلهتا يف طثلق االا
ل ء    1992 دة اسةلتد  امل ثيب مثاجعتني  لتد لتني ياي ل ء  مع  امل ث هاسة ي  مج ء مل استعةلاف اسةلتد لءم 

اسيت تعيزف يف يف ا كدمء   ا إمكاي ء املشا ىء م قدامل ك ء االيعتاس س   املعا ضء   .   ها ما م يها حما سء املؤلسء 1996
اث مدجء  س    2011هلا إىل جايب استعةلا اسةلتد ي سس ء  .(28شبتشك ا  كدمء است ا   1996 لتد  

مل ك حمةة اال تجاجاف اسشعب ء يف امل ث  املياسبء باالاس اسلي ا تكي س   اس قاط اسسبة سإللاس اسيت  سة هبا ا
 :(29شاسيت تتةنا يف   2011اسسا س يف ما س 

 مازل  ء ىه ة  بعا  اجملتةة امل ثيب.ستكثلس اسيابة استعة ي س ددلء امل ثب ء مة ا لايل ا -
 ا لايل  قدحل اايساج.يدج  هت  اجملاي  مايل ا ثلاف   تعيلي   سء اسقا -
 تدل ة لا  اف اجمل س اسةلتد ي.تعيلي التقاي اسقىار    -
 لا  اف اسربملاج. استدازج بني اسس ياف مل ياي تدل ةتكثلس اسعصا    -
 تعيلي     اس يا  اسس ال ء. -
 استس  .ا ار ا كا    ثلس مبة  احملالبء تك -
 ا كا اسثا ةمحالء  قدحل اايساج  ا ثلاف    ء سل سؤ استكثلس اسةلتد ي س س ياف املس -
ة سالتعتار ةلتد  اجلةل ضة اسةلتد   هقا س تدل اف امللىد حلم    دا امل ك مشث ع اسقة  سةف جل ء يالء  ك    
م اسمث اسلي استربد ىن  ج ايتصا ا ملشث ع املؤلسء امل ك ء س س يثحل س   (30شباملئء 98.5متم املداهقء س  م ب سبء اسشعيب   

 اسعثب ء.قا يء مة باق  اسة ي امل ا ب ء   اس ضاع يصدلا بامل
 اهق ذسك جمةدسء  1989 لتد  س   بااللتعتار ايي ق اسلي اسس ال  االاس مشث ع هإىل جايب لجزائر،اوفي 

بعض  ه ك ء إسا حل مة بةالء استدجم حند اسنةاي  اف بةالء م ل ه دا اس اايل اسس ال   ثع اسيت مل االا اف االقتصا لء
 اس اايل اسس ال  يف هلد املث  ء هىا سل اسصثاع اسلي م ي ما  ها  سعا .اسعةدم  س قياع استابعء املؤلساف االقتصا لء

 دةف  1986إىل جايب  لتد     .استقثلث  ث  امل ىدلء حتم ج اس جبدء اسس يء س   املت اهسء جملةدسافا بني  قة
 يا ت   اف ه ك  ء س   اس اايل اجليائثي س    اسلي  1996اجليائث تعةلا  لتد لا جةلةا يف  كا  لتد  جةلة سس ء 

مسم املا حل  2008  2002جةلةحل ياي ل داف  تعةلاف 1996قة  دة  لتد  ا  ا ائ ء اجمل س يف اسربملاج.   غث 
 2011امل يقء اسعثب ء ل ء   دةهتاقة تهاثف اجليائث بة  ها  دجء اال تجاجاف اسيت تع قء بعت  اسعدةاف اسثئال ء.   امل 77
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ةدسء ل  س ل سل جم ل  2011اهثلا 15    با   اسثئ س سبة اسعيلي بدتع  قء إىل اقلاس إلا اف ل ال ء يف ييابم يف 
قة  جار يف اخليا  :"... بعة التعا حل اسس ا  اسمل  إطاحل بثامج ت ةدلء طةد ءم  بعة  هة  اسء مل االا اف   

قث ف التكةاي املسع  هلا بربيامج إلا اف ل ال ء اس الء م م تعة ق املسا  اسةنقثاط م  متكني املداط ني مل   اسيدا ئم
ىةا لبق ااساج سل االا اف  (31شلتدقف س  دا مستقب دا  مستقبا  ب ائدا" مسا ء   لة يف ايفاذ اسقثا اف اسيت

قة مسم االا اف  لالا مخس قدايني سىدلء عدلىم بقايدج ملكاهقء اا ها .   تا  بىث  حل إس ار قايدج اسيدا ئ   ااقث 
م  تدل ة متن ا املث حل ء ماس يا  اسس ال ءاسربملاي  ةحلاسعد  االف است ايف مةيدج ااسايلم قايدج االيتخاباف    لال ء ه : قا

قة  لة ف  ئالء اجلةدد لء ب ايا  ها ف ه م بهيم مت إلةا  هلد  ق باجلةع اف.   يف اجملاسس امل تخبءم هىا  سل اسقايدج املتع
جب اسصا  اف اسعقثحل اسناي ء مل اسةلتد    د  165مل اسةلتد .   ضاف  يم طبقا  س ةا حل  126اسقدايني ب ار س   املا حل 

 .اسيت خيدهلا سم اسةلتد  ىاج اسثئ س اجليائثي قة سثض مسبقا هلد اس صدص س   اجمل س اسةلتد ي س  اث يف  لتد لتدا
إىل جايب ذسك  جم س اسمء(.    س   هلد اسقدايني مل طثف غثهيت اسربملاج شاجمل س اسشعيب اجليائثي  ي ا متم املصا قء  

 2016ه عثي  7ة س ةلتد  اسلي متم املصا قء مل قبا اسربملاج  ج س م لديل اس ة طثس مؤيثا مشث ع تعةلا جةل
 آيث ج سل استصدلم. 16سصاحل استعةلا ب  ةا  هض اا اج  امت ة   499 باسغ ب ء     لدف

سك ج متكل مل إزا ء بد ق بء مل ا كا مست ةا يف ذ اسثئ س زلل اسعابةلل بل س   ا كا بعة  ىلهقة تد  أما تونس
 1987 قة  سة بل س    ا ار تدس م مدامم ل ء.   1959 هقا ملا يص س  م  لتد    ار مدامم إىل تقثلث طيب بعجيد سل 

" سل طثلق : إقامء   سء اسقايدجم اسشعب استديس   با ثحل مث  ء است     االاس  استجةلة يف إطا  مشث سم "س عدة اجلةلة
     دةف اسسا ء    ج جتس ة هع   هلاثلاف اسعامء ... سكل هلد اسدسد  ى دا بق م هت  اجملاي  مايل ا حما بء اسعسا    
    مت تعةلا اسةلتد  ل ء استدة ش ةنقثاط ء سصاحل ايتشا  اسعسا    اسديس تثاجعا يف مؤ ثاف االيعتاس   اسس ال ء يف ت

 هعم هلاف تدا ا كا    2002ا ل ء ةلم ىةا  س   تعثاف اسل   مل صب  ئ س اجلةدد لءمت إزاسء ق ة سة  م   1998
ل ءم   ضة م هلد استعةلاف م ةاي ا هدز مث    ي  استجةة اسةلتد ي  75إىل  70لل اسل    س ثؤلار مل 

. ىا (32شباملائء 90ب سبء هاقم  2009إىل غالء ايتخاباف  1989اسةنقثاط  "بل س  " يف االيتخاباف اسثئال ء م ل 
  ف يف اس دالء إىل إ ار    2011املياسبء بإلقاط اس اايل يف جايع  استديس  سايتعاض     هعم باسشبا هلد اساث ف 
 2014ل الث  26ىةا لا حل اجمل س استهل س  يف تديس لديل اس ة ماسثئالء املؤقتء س با ع تدا هؤا  ملبي     م كا بل س  

سىدا  12سصاحل يص اسةلتد  اجلةلةم مقابا مل  سىار اجمل س استهل س   200س   اسةلتد  اجلةلة س با      لد ف 
سعا  ها اسقىالا اسيت   ئء  تسعء    بعني هصا مدزسء س   سشثحل  قسايل الىا اسةلتد  م   سىار ممت عنيم  4معلضنيم  

لل باسة سء  ضةاج ا ثلاف  ا قدحل اسلال ءم منا  ثلء املعتقة  اسىة م التقاس  ء ساجلدا اسةلتد  اجلةلة ساقء اسةِّ
 .(33شاسس يء اسقىائ ءم اسعصا بني اسس ياف

اث ايقابم س   امل ك إ  لس اسس دل  اسلي إس    1969 لدي اسقلايف سسةحل ا كا ل ء  ه عترب لييبا أما في
مل  اس اايل اسس ال  اس  يب يقيء حتدي يف مسا  تيد تا لخ التقاهلا سل االلتعةا  االلياام  1951 كا س ب ا م ل 

اسكتا  اسيىث    اس اثلء اسعامل ء اسناسنء ى اايل  كا س جةاه لء اس  ب ء باالستةا  س ا  مساد اسقلايف آيلاك متبين  ياي
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تةا ي اسس ة  ساب سة تإال   ا مل  1977م ىةا  س ل سل  يمء مل االا اف اسس ال ء ل ء (34شىةلتد  س ة سء اس  ب ء
م هىا سل استةا د س    لة اس عه يف تس    ؤ ج ل اخل ايء اسعاة  س با ستربها مس   اسس يء    استعة لء ا يب ء اسيت ا

  قة م دلا مع مإىل  سا اسة ي ااهثلق ء سسكثلا  ما لا  حتدسم بعة ذسكاسس الء اخلا ج ء اسيت  ىيف س    سا اسة ي اسعثب ء 
ذسك   ى إىل م ل بةالتدا إال  ج  2011اال تجاجاف اسشعب ء اسيت  دةهتا س ب ا يف ه عثي س    اسقىار ا ي اسقلايف 

اسلي  سا  1973التةس  تةيا اسما املتقةحل مل ياي التصةا  جم س اسمل س قثا   ما جلة ة امل اطق اس  ب ء ايتشا ها
سء بقار اسقلايف س   لةحل ا كا  سعب    ا حمد لا يف ااطا ء بم مل ياي استةيا اسعسكثي  ذسك بتعدلض   ف همس

بني خمت ف اسقدى اسس ال ء  ىب حل   دةف املث  ء االيتقاس ء اسيت ت م إلقاط ياايل اسعق ة اسقةايف لثاسافىةا  (35شماس اتد
مل ياي ايتشا   حتةلاف  م  ء سةلةحل بثزفاجمل س اسدطين ىةا  اايعاقاف اسيت م يف سةام ل بةالتدا س   ضدر 

 .(36شثلء ةؤلسء اسعسكيف ظا غ ا       ق ق  سامل   ش اف املس قء 
 اسس ال ء اسعة  ء هإج متشتتءم هصائا  سثق اف مل لتشكا  سشائثلا  ا قب جمتةعا تعثف اسيت ملد لياي ا باس سبء  ما

 مث  ء مث م 1959ل ء االلتقاي حند املث  ء االيتقاس ء مل متا قء ل ال ء تيد اف مد لتاي ا معقةحلم      دةف تبق 
  طا م بم اسيت اسعسكثلء االيقاباف مث  ء إىل1961  لتد  س   ب ار اسس ياف م ىالةل بني مجة اسلي  ا حل  سة املختا 

 جم ر    ىب ا تعثف التقثا ا مل هلحل  كةدا  ج إال اسس يءم س   اسعسكثلدج اسىباط التدىل     م 1978ل ء
 ئال ء  ايتخاباف  ت ا ا ةجةل  لتد  إلةا  س   اسلي سةا 1992اسس يء ل ء  إىل اسيالة  سة  محة ل ةي  سة معا لء

ا يب ء سكل اسيابة اسعسكثي س س يء لاا اسيابة اس اسب س  دا اسمث اسلي لصعب  استعة لء ظا يف  ب ةلء  تشثلع ء
  .ا ةل  سل إلا اف ل ال ء هعاسء

 :خاتمة
ال  سل طثلق االاس مل ي ا اف االيعتاس اسس ة  ء االيتقاي حند اسةنقثاط ء   ما نكل استهى ة س  م يف اسي   ج س

 –سة س ء ملا بعة ا ث  اسبا  حل تكل ي ا ا  اي  ا حمىا باس سبء سألياةء امل ا ب ء     تهاثف بشكا مبا ث بيب عء اسب ئء ا
    ىاج منا تثاجة اسعكث اال لاى  اسلي ال طاملا ىاج املثجع ء اسعكثلء سألياةء امل ا ب ء  -إج ىايم بة جاف متعا تء   

 سا سامل ء  قدحل اايساجم ء جةلةحل  دي مدضدع اسةنقثاط ء  ا كا اسثا ة   اهتةاماف   س ايب بث ز قىالا   ج إىل
 ثحل مل يصدلا يف ظا بث ز ما لسة  بشثس ء استةيا اسة س ء مبا ثحل سل طثلق استةياف اسعسكثلء    بيثلقء غ  مبا

يف اسياةء  س س ياف اسثمس ءا  ن اف من م  اهعا قدلا باس سبء املشث ط ء اسس ال ء... ىا هلد ياي املساسةاف املاس ء   
اسقايدي ء. ىةا  استعةلاف اسةلتد لء ع دا  ىنث ق اسء بىث  حل االاس حند اسةنقثاط ء مل ياي ل س ء مل جبامل ا ب ء 

اخل ا  اسةنقثاط    ء  ىيف س  ايتعاضاف  عب 2011مي ة ل ء    2010ال ء امل ا ب ء  الء ل ء  دةف اسسا ء اسس 
الاس جيب  ج ل ي ق مل اسةايا سعا  ها  مث  ىةتم هلد اس ةاث هد  ج ي ا  اسء االجتةاس ء  حما بء اسعسا    اسعةا  
 لكثس املشا ىء اسشعب ء يف حتةلة معاملم ال  ج تكدج ي ا ا معث ضا مل اخلا ج من ةا ىاج لابقا.  
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http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North%20Africa/115%20Holding%20Libya%20Together%20-%20Security%20Challenges%20after%20Qadhafi%20ARABIC.pdf
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 يف التشريع اجلزائرياإلدارية لقيام املسؤولية الضرر البيئي كأساس 

 

                                ******* 

 :ملخص
بعد إثبات العالقة السببية بني  هذه األخرية  تقومحيث ملسؤولية اإلدارية يف اجملال البيئي، حد أركان اأيعترب الضرر 

  ،ثبات عالقتها مع الضرر البيئي، لذلك ال بد من توضيح شروطهإاخلطأ املرفقي والضرر، أو على أساس املخاطر االستثنائية و 
 بإثباته حىت تكتمل عناصر املسؤولية اإلدارية.، مرورا وتقدير التعويض عن آثاره اليت متس بسالمة البيئة

Résumé:  
Le dommage est considéré comme l’élément le plus important pour 

prouver la responsabilité administrative dans le domaine de l'environnement, 
cette dernière est justifiée par la relation de cause à effet entre la faute de 
service et le dommage, ou la relation entre les risques exceptionnels et les 
dommages environnementaux. Par conséquent, il faut clarifier ses conditions 
et évaluer l’indemnité pour ses effets affectant la sécurité de l'environnement 
en passant par sa démonstration afin que soient réunis les éléments de la 
responsabilité administrative. 

 مقدمة:
 عموميبة هيئبات مبن ومبا يتبعهبا ،الدولبة مبع األفبراد عالقباتالقباوون يعب ب باامايبة البيت مبن شباتا أن تسبود  أصببح
 إىل اللجبو  دون املباشبرة ببالطر  أوامرهباو  اقراراتب تنفيبذ يف عامبة بسبلطة تتمتبععلبى اعتبارهبا  ذات طبابع إدار،، ومؤسسبات
 حريبات  علبى وتقضبي، األفبراد حقبو  تبدر أن مبن تعسبفها عنبد اسبتعمال سبلطاتايف حالبة  ألجهزتبا يسبمح ممبا القضبا ،
 مرفقي أو قيام حالة اخلطر االستثنائي. خطأ عن ذلك كان سوا  العامة

هبي ذلبك الكبل املتكامبل مبن العناصبر اايبة، و بري اايبة والبيت يننمهبا اإلوسبان فوالبيئة باعتبارها وسط حياة اإلوسبان، 
أضبباه تببربط معنبب  براتهببا التنمويببة  كمببافببح حياتببه واسببتمراره، ولببذلك أضبباه مببن أهبب  اهتمامببات الدولببة  ويببديرها  ببا ح

باافاظ على بيئة شعبها، ومن خالل ذلبك صباة السبكان البيت تعبد مبن أولوياتبا، ولكبن وألجبل مقيب  بعبض م با  شبع  
عن ببر ال ببا  العببام يف هببذا الت ببرب اخلبباط ،  الدولببة قببد تت ببرب بعببض أجهزتببا ب ببورة قببد تلابب  ضببررا بالبيئببة، ر بب  وجببود
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مجاعة كبرية من أفراد شع  الدولة، وعليبه تقبوم مسبؤولية هبده األخبرية بنبا  ميس  وهذا الضرر لن ميس أحدا يف شخ ه، وإمنا 
 على ضرر من ووع خاص وهو الضرر البيئي. 

عليببه و ، حمببل االلتببزام بببالتعويضليكببون ضببرر ه نج  عنببيببطببأ بببل  ب  أن اخلأن يثبببه اإلداريببة ولية ؤ ال يكفببي لقيببام املسببفب
  .؟التشريع الجزائري في اإلدارية المسؤولية لقيام البيئي الالزمة الضررضوابط تتماور إشكالية هذا املقال حول 

نتطر  إىل شبرو  الضبرر القاببل للتعبويض يف ملبل املسبؤولية اإلداريبة سبلإلجابة على هذا اإلشكالية ووف  مبنه  مليلبي 
مبع الضبرر البيئبي يف املسبؤولية اإلداريبة  -حسب  حاجبة البابث –عام، ومن باب زيادة التوضيح ولجأ ألسلوب املقاروة بوجه 

 بنوعيها، وصوال إىل طريقة التعويض عنه.
 وتأسيسا على كل ذلك سنااول معاجلة املوضوع من خالل العناصر التالية: 

 دارية ب فة عامة.شرو  الضرر القابل للتعويض يف املسؤولية اإل أوال:
 اإلدارية.قيام املسؤولية لكأساس   إثبات الضرر البيئي ثانيا:
 .طريقة التعويض عن الضرر البيئي ثالثا:

 بببا ورد يف التعبببريع اجلزائبببر،، وكبببذا بعبببض أحكبببام القضبببا  القليلبببة جبببدا حسببب  حاجبببة  يويف كبببل ذلبببك لببباول التأسببب
 املوضوع.

 :مسؤولية اإلداريةشروط الضرر القابل للتعويض في ال -أوال
 مؤكبدا، شخ بيا، الضبرر ج  أن يكبونيف شرو  إلثباته، اإلدارية املسؤولية يف للتعويض القابل الضرر يف تتوفر أن يلزم

   . معروع حب  أو   لاة ميسكما يع   أن   مباشرا،و 
 الضرر الشخصي: -1
 تقبوم يف تبدخل البيت وحقوقبه عواطفبه أو وجسبمه مالبه يف العبخ  ي بي  البذ، الضبرر بأوه العخ ي الضرر يعرب

 .  (1)يف معنويات  األفراد يلا  الذ، والضرر األموالالغري و  يلا  الذ، الضرر إىل العخ ي الضرر تقسي  وميكن ثروته،
 :الضرر الشخصي الذي يلحق الغير واألموال:) الضرر الشخصي المادي( -1-1

 ، ومها:اليت اقه املضروراملادية ة اخلسار كلتامها عمل  تو  العخ ي املاد، يف حالتني، الضرر يتاق 
 :على شخص الغير الضرر الشخصي باالعتداء .أ 

علبى  التهديبد باالعتبدا و  ،صور متعددة منهبا االعتبدا  علبى جسب  الغبرييف جسمه، وله عخ  الالتعد، على  ويكون
 .....اخل السجن واابس دون وجه ح و  ،الغري

 مستعبفى ضبد س" ببن" قضبية يف العليبا للماكمبة اإلداريبة الغرفبة هبب أقبرت مبا ويف هبذا ال بدد  بد علبى سببيل املثبال
  ،البدائ  اجلزئبي والعجبز ،املؤقبه العجبز مبن شبىت ر  أضبرا اقتبه  ،البرحي عببد سبام ببن الطفبل أن األسبباب يف جبا  إذ اجلزائبر،
 .(2)بعبابه والتمتع دراسته على يؤثر ما وهو ،لساقه الكلي الب  عنالناج  

 
 



 

333 152017  

 

 :على المال باالعتداء الضرر الشخصي .ب 
 العقاريبة امللكيبة علبى باالعتبدا  ، أوقبد يكبون التعبد، علبى منقبوالت الغبريوميس هبذا النبوع مبن الضبرر الذمبة املاليبة، ف

 .جزئيا أو كليا
: يف املبؤر  قبراره يف، معبه ومبن ، ع"س" البذرعان ضبد بلديبة قضبية يف قضى قد الدولة تلسويف هذا ال دد أيضا  د 

 السبيد سبيارة حجزمت  وهأ يف القضية وقائع خ لتت، و وقدا بتعويضها أو ،السيارة برد األخري هذا ل ا  2000 جاوفي 31
 برد أمرت بربا تهاحملكمة  هقض وبعدما الذرعان، حمكمة أمام امللكية يف التزوير جبناة متابعته بعد ،البلدية حبنرية " ، عس "

، عناببة قضبا  لبسيف ت اإلداريبة الغرفبة أمبام دعبو  رفبع عنبدها ،سبيارته بضبياع فبوج  ،البلديبة مبن ذلبك طلب  وعنبد سبيارته،
 .  (3)الدولة تلس ذلك وأيد، أصابه الذ، الضرر عن بتعويضه قضه هذه األخرية

 :(األدبي الشخصي الضرر: ) الغير في معنوياته يلحق الذي الشخصي الضرر -1-2
دي األضبرر ، كالفهو ضبرر يلاب  العبخ  يف  بري حقوقبه املاليبة ،الضرر الذ، ال ميس الذمة املالية بأ، وجهيق د به 

 املعبدل 05/ 10: رقب  القباوون مبن مكبرر 182 املبادة ، أو ي بي  العواطب ، وتأكيبدا لبذلك تبن ي بي  العبربالبذ، 
 وأ ،العبرب أو ،بااريبة مسباس كبل يعبمل املعنبو، علبى أن التعبويض  املبدي القباوون املتضبمن 58/75:رقب  لألمبر املبتم و 

 .(4)السمعة
، واملالحببح أن أو بالعقبد ،فبال ينتقببل إىل  بريه بباملريا  ،واألصبل يف التعبويض أوبه شخ بي مق ببور علبى املضبرور وفسبه

مببارس  08: الدولببة بتبباري  تلببس االجتهبباد القضببائي اجلزائببر، خببال  ذلببك بببإقراره إمكاويببة اوتقالببه، وهببذا مببن خببالل قببرار
 لوالبد، تعبويض ببأدا  ، والقاضبيمعبه ومبن   " "ع و " أزال عبني " لبلديبة يذيبةالتنف املندوبيبة رئبيس قضبية يف، 1999
 مبن واحبد لكبل املعنبو، الضبرر عبن ،دج5000 و املباد، الضبرر عبن ،منهمبا واحبد لكبل دج 100.000  بلب  الضباية
 ،حفبرة يف لضبايةا الطفبل سبقو  إىل أد  البذ، وإمهاهلبا ،تق بريها بسبب  البلديبة مسبؤولية ومبن خاللبه مت إقبرار اإلخبوة،
   .(5)وإخوته هاوالد القضية هذه يف وه  ،الضاية حقو  ذو، بتعويضها القضا  فألزم البلدية، حراسة مه كاوه

 الضرر المؤكد: -2
 ،أمبام القضبا  اإلدار،يف البدعاو  القائمبة  وجوده ب فة ثابتة، ويع ك تطبيقه احملقب  الوقبوع - الضرر املؤكد يفه  من

 .سوا ، على حد وأمام القضا  العاد
- فببالتعويض عببن الضببرر املسببتقبلي، حببىت وإن م يكببن ب ببورة كاملببة وفوريببةكمببا يق ببد بالضببرر املؤكببد أن يقببع حبباال، 

 أثنا  االدعا  القضائي.إذا كان حدوثه أكيدا  ،جائزالقابل للتقدير املايل  -ب فة عامة
 يبرفض1965/06/11 :يف األعلبى املبؤر  للمجلبس اإلداريبة الغرفبة فاجتهباد ، بري أكيبد أمبا إذا كبان الضبرر حمبتمال

 لبإلدارة، قباووي  بري امتنباع عبن وباج  ضبرر تعبويض ياملدع إثرها طل  حيث"؛ زالقني" قضية يف جا  ما وهو عنه، التعويض
 .(6)التعويض يستا  ال احتمايل طابع له الضرر هذا أن القاضي وأجاب
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 الضرر المباشر: -3
البذين املرفقبي، كبأثر طبيعبي للقبرار اإلدار،، أو  أن تكون واجتبة مباشبرة عبن اخلطبأ ؛لتعويضمن مميزات األضرار القابلة ل

   أحدثا الضرر، أو ترت  عنهما.
 بمحل مشروع:الضرر الماس  -4

أو حىت م لاة ال ترقبى ملنزلبة ااب  املكتسب ، فبأ،  أو حقا معروعا،ال تعويض إال عن ضرر ميس م لاة معروعة، 
 للمضرور التعويض عنه. اعتدا  ميس ذلك يستوج 

 يف اخلليلبة حب  تقريبر إىل بعبد فيمبا اجتبه مث ،ععبيقها مقتبل عبن ععبيقة تعبويض الفروسبي الدولبة تلبس رفبض وقبد
: بتباري  ال بادره قبرار  يف، وذلبك واالسبتقرار الثببات كافيبة مبن بدرجبة امبعالقته اتسبمه مبا إذا ،خليلهبا وفباة عبن التعبويض

1978/03/ 03(7)  . 
 اإلداريةلقيام المسؤولية كأساس   ات الضرر البيئيإثب  -ثانيا

لبذلك وتطبر  ، ال تتناسب  مبع طبيعبة البدعاو  اإلداريبة القواعد العامة للتعويض يف املسؤولية املدوية متو، على أحكام
 واملخاطر أيضا. إاىل شرو  قيام الضرر البيئي يف كل من املسؤولية اإلدارية على أساس اخلط

 :إالخطالمسؤولية اإلدارية على أساس الضرر البيئي في  -1
كووبه  بري شخ بي مبن أمههبا   ،ولبه خ بائ  إعلبى أسباس اخلطب اإلداريبةيعترب الضرر البيئي الركن الثباي لقيبام املسبؤولية 

  :يته كاآلفي وهذا ما سنف لباإلضافة إىل أوه ضرر من طبيعة خاصة،  ،وضرر  ري مباشر من جهة أخبر  ،جهة
 شخصي:الالطابع غير  -1-1

اجلميبع دون اسبتثنا ، إذ  مبن قببل ومملبوك مسبتعملما هبو وإمنا  ،ميلكه شخ  معني ال ميس مابذلك أن الضرر  يق د
رفبع  إمكاويبةعلبى  أكبدقبد  ،(8)املتعلب  حبمايبة البيئبة يف إطبار التنميبة املسبتدامة 03/10اجلزائبر، يف القباوون رقب :   بد املعبرع

القاوون وفسبه عبن كبل مسباس  من 35ت ة من طرب اجلمعيات املن وص عليها يف املادة القضائية املخ الدعو  أمام اجلهات
ة، بل ذه  املعرع إىل أبعد من ذلك عندما أقبر صبراحةع علبى حب  اجلمعيبات يف رفبع البدعاو  حبىت يف النزاعبات البيت ال بالبيئ

 تعين األشخاص املنتسبني هلا.
لذا متاشى املعرع اجلزائبر، مبع فكبرة إعطبا  اجلمعيبات  ، ري شخ ي بعله طاالبيئة  وهذا ما يؤكد أن الضرر الذ، ميس

 .التمثيل القاووي والقضائي ضد املتسب  يف ذلك ح 
 وحبوزتببه ،القبباوون السببال  الببذكر علببى أوببه يتعببني علببى كببل شببخ  طبيعببي أو معنببو، مببن 08كمببا و ببه املببادة 

/أو السبلطة املكلفبة غها إىل السبلطات احملليبة وتبل ل اة العموميةومؤثرة على ا ،معلومات حول حالة مؤثرة على التوازن البيئي
 .وإمنا ميس امل لاة الوطنية ككل ،ال ميس م لاة الفرد كفرد ألن الضرر هنا ،بالبيئة

 مباشر:الالطابع غير  -1-2
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ل يعببود ببب ،ال ينببت  عبن سببب  مباشبر ، ألوبهإعببادة ااالبة إىل أصببلها كثبريا مببا ال ميكبن إصببالر الضبرر البيئببي عبن طريبب 
أو ال ببة، فتكبون البيئبة الطبيعيبة متضبررة يف عناصبرها بعبكل  ،أو اهلوا  ،كالتلو  الذ، ي ي  املا   ،لعناصر وعوامل متداخلة
 .مباشر ويعود ذلك عليها

تبد إىل سبنوات قببل اكتعبافه وملهبوره، ميوإمنبا قبد  ،كما ال ينهر الضرر البيئي يف الغال  فبور حبدو  عمليبات التلبو   
 اإلوسبانتطبور آثبار التلبو  علبى تقبد منبذ حدوثبه، و  رور فب ة زمنيبةملبشأوه أن يؤد، إىل صعوبة إثببات رابطبة السبببية  وهذا من
 ناس  للضرر من طرب من هل  م لاة يف املطالبة بذلك.تتعقد، فيتعذر تقدير التعويض املو  والبيئة

 بببري  البببدفاع عبببن الضبببرر ؛ مكافابببة التلبببو مهامهبببا يف إىل إضبببافةميكبببن علبببى سببببيل املثبببال للجمعيبببات وللعلببب   وعليبببه
 .   (9)التعريعية اماية البيئة األحكاموتيجة خمالفة  ،بامل ا  اجلماعية ، واملاسباشرامل

 الضرر البيئي ذو طبيعة خاصة: -1-3
مية وف  احملاالت اجمل تُعترب " على أوّه الساب  ليه يفإشروا أالذ،  03/10من القاوون رق :  29و ه املادة 

وب فة  ،واألونمة البيئية ،واايوان ،والنبات ،واألرض ،القاوون، املناط  اخلاضعة إىل األونمة اخلاصة اماية املواقع هذا
 .عامة كل املتعلقة حبماية البيئة"

وإمنببا  ،ألوببه ال ميببس اإلوسببان فقببط يف حببد ذاتببه ،الضببرر البيئببي لببه طبيعببة خاصببة ومببن خببالل هببذه املببادة ميكببن القببول أن
، سببوا  املمتلكببات الثقافيببةو  ،وكثببريا مببا يتعببداه لببيمس الثببروة اايواويببة، النباتيببة ،ري جببز  مببن الوسببط الببذ، يعببي  فيببهاألخبب هببذا

 .مادية منقولة، أو عقارية حبك  طبيعتها أكاوه
سببة طبيعببة شبباملة، فاألضببرار البيئيببة الببيت تببنج  عببن ممار  اتالواقعببة علببى البيئببة ذ األضببرار أن باإلضببافة إىل مببا سببب   ببد

بعبببكل  اإلوسبببانهبببي أضبببرار ال متبببس سبببالمة  ،احملطبببات الكهربائيبببة إوعبببا و أ ،خملفبببات خطبببرة كالنفايبببات الطبيبببة اتأوعبببطة ذ
مببا بعببد ااببدود  إىلت ببل ل كمببا قببد متتببد مسبباحتها ،و الثقافيببةأ ،بكببل أوببواع البيئببة الطبيعيببة األضببرار إىل آثارهببابببل متتببد  ،منفببرد
 .االت أخر  قد تتطور لنزاعات دوليةللدولة الواحدة، وهنا إشك الدولية

 المسؤولية اإلدارية على أساس المخاطر: -2
والببذ، بببدوره اختلبب  يف خ ائ ببه عببن الضببرر يف  ،مت التعببديد علببى عن ببر الضببرر فيمببا يتعلبب  باملسببؤولية الالخطئيببة

مببا سنوضبباه  طببابع االسببتثنائي يف جسببامته، وهببوجهببة ثاويببة للومببن ونببرا ل ببفة االحتماليببة فيببه مببن جهببة، ، اخلطئيببةاملسببؤولية 
 :فيما يلي

 صفة ضرر واقع بصفة محتملة: -2-1
ال ببفة  أصببااب) امببن قبببل ممثليهبب التببتمكن مببن املطالبببة حبقوقهبب ،الضبباية ) البيئببة( وفسببها املقبببل ميببس الضببرر أن عبب  

 .ضرر حمتمل بل هوحايل ضرر  بأوهالقاوووية وامل لاة يف الدفاع عن البيئة(، فال يت   الضرر هنا 
نهببببر بعببببض املؤشببببرات تو الضببببرر الببببذ، أ ااببببدو ، الضببببرر املقبببببل بالضببببرر املؤكببببد احملتببببوم اإلدار،وقببببد شبببببه القضببببا  

 .(10)ادوثه
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ممببا يسببتبعد قيامهببا يف حالببة وجببود الضببرر  ،بسببب   يبباب تببدابري اايطببة ،املخبباطر احملتملببةأسبباس تقببوم املسببؤولية علببى و 
 الضرر ميس بامل ا  اجلماعية. نّ ألالذ، ال ينس  ألحد،  ،العالقة السببية بني الضرر واخلطأ إثباتالبسيط، ونرا ل عوبة 

 صفة الضرر االستثنائي: -2-2
ميكبببن مديبببده   األشببخاصعببدد مبببن  أو ،يتاملببه شبببخ أوبببه  عبب   ا،خاّصببب البببه طابعبب أنّ وق ببد بالضبببرر االسببتثنائي 

 .(11)عكل عبئا عاما ال يقبل التعويضوه يُ إف ،ن كان الضرر له مد  واسعإامسيا، ف
عنببه، لكببن  لاملسببؤو خببذ علببى عببات  ؤ فهببو يفببو  مببا ي ، ببري العبباد، الضببرر أخببر ووق ببد بالضببرر االسببتثنائي مببن جهببة 

 استثنائي. وأ ري عاد،  بأوه فيهميكن وص  الضرر  أو التقدير الذ،عدم مديد الدرجة يف  اإلشكاليبقى 
 :البيئي التعويض عن الضرر أحكام -ثالثا

عقوببببة  املخببباطر، فبببإن أسبباس علبببى قائمبببة أو ،أاخلطببب أسبباس علبببى قائمبببة كاوبببه سببوا  اإلدارة مسبببئولية عنببد قيبببام أركبببان
، كمببا يعتببرب التعببويض العيببين والتعببويض النقببد، املسببار ال ببايح الببذ، حكبب  بببه القاضببي، (12)هببا القبباوويالتعببويض تعتببرب جزا 

امليبزات االسبتثنائية مبن جهبة  ة من جهة، وقضايا الضرر البيئي ذ،القضايا اإلداريهذا األخري  د صعوبات عديدة فيما خي  
 أخر .

وعلبببى اعتببببار أن التعبببويض قبببد يكبببون عينيبببا أو وقبببديا، فمبببن الببببديهي أن وتطبببر  مبببن خبببالل اآليت إىل التعبببويض العيبببين 
 لألضرار البيئية، وكذلك إىل التعويض النقد، هلا، وكل ذلك على الناو التايل:

 :لتعويض العيني لألضرار البيئيةا -1
، ففببي اجملببال البيئببي يببت  (13)ا اإلصببالر ال احملببوهببالببيت يق ببد مببن ورائ التعببويض د التعببويض العيببين صببورة مببن صببوريعبب

حكبب  وعلبى القاضببي أن  ،هببذه املضببار إذا جتباوزت ااببد املببألوب  بوز طلبب  إزالببةو  ،إعبادة ااالببة إىل أصببلهاالتعبويض العيببين ب
على وفقبة املتسبب  يف اآلثار اليت ت ت  يف حالة وقوعه،  لتماى بقدر اإلمكان ،ل كما كان عليه قبل وقوع الضررااا بإعادة

 .(14)له باعتباره امللو الضرر البيئي يف حدود القدرات االقت ادية 
 باالمتنباع أو معبني، مبرأ ببأدا  لبإلدارة جوازيبة توجيبه أوامبر قضبائية أما الدعو  اإلدارية فالقاعبدة العامبة تؤكبد علبى عبدم

 القاضبي اإلدار، أن يسبتطيع القضبا ، فبال عبن مسبتقلة اإلدارة تكبون أن الذ، يقضي السلطات، بني الف ل  بدأ عمال عنه،
أو هبدم  ،بعبض األضبرار تبؤد، إىل زوالن ألوبه صبع  التطبيب  يف اجملبال البيئبي، أالعيبين، خاصبة  بالتعويض اإلدارة على حك 

البيئببي، في ببع  مديببد القيمببة  ر، خاصببة أمببام الطببابع املبببه  للضببر تائيببة ال ميكببن اسبب جاعها جزئيببة، أو ةعن ببر طبيعببي ب ببور 
 .(15)التعويضية اليت تلا  بامل ا  اجلماعية

 علببى يببؤثر وعبباطها، وهببذا مببا إىل وقبب  يببؤد، ممببا ت ببرفات اإلدارة، بببالتعويض العيببين يهببدم كمببا أن ااكبب  القضببائي
عنبببد مديبببده  ، وهبببذا مبببا يراعيبببه القاضبببي اإلدار،(16)لقراراتبببا، وأعماهلبببا اإلداريبببة تعتبببرب اهلبببدب األساسبببي البببيت العامبببة امل بببلاة

أو إتببا  النعببا   ،أو املنعببأة م ببدر التلببو  ،أن يقضببي بإزالببة املببب  ممببا مينعببهالتلببو  البيئببي،  ألضببرارلطريقببة التعببويض اجلببابر 
 ، والذ، بدأ ب خي  إدار، .امللو  للبيئة
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رأينبا بنبا  علبى االجتهبادات  حسب  مينبع ال ما م وعهده بعد يف قضايا البيئة فيما خي  املسبؤولية اإلداريبة، لكبن وهذا
 فبباألمر عليببه، كاوببه مببا إىل ااببال تعيببد أن أو النقببد،، التعببويض دفببع بببني اإلدار، القاضببي خيببري القضببائية يف هببذا اجملببال، أن

 العيين. بالتنفيذ اإلدارة بإلزام يتعل  وال مر،األ تقدر اليت اإلدارة إرادة هنا راجع إىل
 ري أن التعويض النقد، شهد التطبي  الغال  يف معن  االجتهادات القضائية يف اجلزائر، علبى اعتببار أن أمبر القاضبي 

صبببالر بإرجببباع املنطقبببة املتضبببررة إىل حالتهبببا الطبيعيبببة، وإيقببباب وقبببوع الضبببرر لبببيس دائمبببا بالعبببي  املمكبببن ماديبببا، خاصبببة أن إ
القريب  مبن ااالبة  كلمكووات البيئة التالفة حتاج إىل متابعة األعمال التقنية من طرب اخلربا ، وعمليا ال ميكن ذلك إال بالع

 األصلية بغرض التخفي  من الضرر القائ .
 :أضرار البيئةعن التعويض النقدي  -2

سبوا   ،عندما يكبون التعبويض العيبين  بري ممكبن إال هيت  اللجو  إلي ال  ع  أوه ،التعويض النقد، يعد تعويضا احتياطيا
، (17) باهنببة تكببون أو وفقببات التعببويض العيببين ،إعببادة ااببال إىل مببا كببان عليببه أمببام تقبب  ماوعبباهنبباك عقبببات فنيببة  هوببكاأ

يقبوم نقبد،  عب  أن التعبويض ال، (18)أو أهبدرت ،لثبروة الطبيعيبة البيت تلوثبها ويكون بذلك تقدير الضرر البيئي إلعبادة تأهيبل
أو  ككبببل،  إلعبببادة اابببال إىل مبببا كبببان عليبببه للبيئبببة ،تكلفبببة معقولبببةوبأو العن بببر البيئبببي  ،قيمبببة الضبببرر اااصبببل للبيئبببة قبببدرعلبببى 

ويبدخل يف ااسببان تلبك  ،أو إىل حالة قريبة قدر اإلمكان للاالة اليت كان عليها قببل حبدو  الضبرر ،للعن ر البيئي امل اب
 .(19)التكلفة املبال  فيها

وهببي  ،أخببذ يف اعتبباره أن العناصبر والثببروات الطبيعيبة  ب  أن تقبدر يف ضببو  وملائفهبا البيئيبةي  بري أن هبذا التعبويض م
إعببداد جببداول قاووويببة مببدد قيمببة معبب كة للعناصببر  ، لببذلك مت(20)خاصببة جببدا ي ببع  تقببديرها وقببدا  معطيببات ذات طبيعببة

    .(21)يقوم هبا املخت ون يف اجملال البيئي ،علمية ويت  حساهبا وفقا ملعطياتب فة جزافية، الطبيعية 
ونوه هنا بأن تقدير قيمة الضرر تكون يوم النطب  ببااك ، سبوا  يف عناصبره املكووبة أو قيمتبه النقديبة، ألوبه يف الفب ة مبا 

ل التعويببض الببذ، بني وقوع الفعل الضار، وصدور ااك  القضبائي، يتغبري سبعر النقبد البذ، يقبدر ببه التعبويض، أو يتغبري معببد
قدره القاوببون، ويراعبى ذلبك حبىت يف حباالت الطعبن للدرجبة التاليبة مبن درجبات التقاضبي، فيعباد الننبر يف مبلب  التعبويض  إذا  

 .(22)كان تقيي  قضاة الدرجة األوىل  ري مناس 
 خاتمة:

بببالتعويض العيببين، أو النقببد،،  عببن طريبب  القضببا ، واملطالبببةيكببون يف اجملببال البيئببي بببأن جببرب الضببرر أخببريا  ميكببن القببول
يف صببورة العببر   التفبباقي،ابببالطري   وأ، توسببع مفهببوم تعببويض الضببرر البيئببي إىل اجلبايببة البيئيببةقببد ر بب  صببعوبة تطبيقهمببا، بببل 

 .التعويضات اجلزافيةكاجلزائي  
 :ليت ولخ ها يف اآليتوا ،اليت خرجنا هبا من حبثنا هذا الق احاتإىل مجلة من النتائ  وايف األخري وعري بقي أن  

  النتائج:
 فيما يلي: ميكن أن خنرج بعدة وتائ  وذكر أبرزها من خالل ما تطرقنا إليه سلفا،
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الضرر البيئي يف املسؤولية اإلدارية له ميزات وخ ائ  ختتل  عن ركن الضرر الذ، عرفناه سابقا يف بقية  -
عخ ي، وحمتمل الوقوع و ريها اللطابع  ري املباشر،  ري تاالت املسؤولية القائمة يف ح  اإلدارة، وذلك بتميزه با

 من العرو  الواج  توافرها فيه.
وجود فر  يف خ ائ  الضرر البيئي يف تال املسؤولية اإلدارية، حبيث خيتل  يف املسؤولية القائمة يف ح   -

 اإلدارة على أساس اخلطأ املرفقي، عن تلك القائمة على أساس املخاطر.
ااال إىل ما كاوه عليه قبل وقوع الضرر، وذلك برد  إعادةهو  البيئي رب الضرر جلالتعويض  يرتقداألصل يف  -

 ، و د التعويض النقد، هو األ ل  يف أحكام القضا  اإلدار،.تل يم  اقائم اا  املطال  به
 : ميكن أن  مل أمهها فيما يلي:االقتراحات

 ح  للمتضرر وهإف الوقوع، حمتمل أو حمق ، بضرر الغري ابأص بيئي تلو  اإلدارية األعمال على ترت  إذا -
 القرار إبطال أو فا ، أو لتفسري، اإلدار، القضا  إىل أو اإلدار،، رئيسه إىل أو القرار م در إىل جو اللّ 

 .أعماهلا عن مسؤوليتها اإلدارة لتتامل مقتضى له كان إذا عنه التعويض جاو  إىل املعروع،  ري اإلدار،
اخلطأ الضرر بسب   عند وقوع  والتعويض املعروعة،  ري اإلدارية القرارات بضرورة إبطال للمطالبة الوعيزيادة  -

يع ردعية، وكذا توس ب فة مواجهته بضرورة الوعي لقلة منعدمة تكون ألتا تكاد على أساس املخاطر، أو املرفقي،
 . ال اإلدارة، املاسة بالبيئةبطال أو توقي  أعمإللقضا  دائرة أصااب ال فة يف اللجو  إىل ا
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عتمادات املستنديةقاعدة التنفيذ احلريف يف اإل  

 

                                ******* 

 :ملخص
رها املعيار عتمادات املستندية باعتبالقانونية املستقرة واليت تسود االتعد قاعدة التنفيذ احلريف من أهم القواعد ا

يف فحصه وتدقيقه للمستندات املقدمة إليه من طرف البائع  -منشئا كان أو وسيطا -األساسي الذي يعتمد عليه البنك 
املستفيد، فمن خالهلا ينفذ البنك التزاماته بدقة كما يتقيد حرفيا بالشروط املنصوص عليها يف عقد االعتماد وكذا 

، وال يكون له على ضوء هذه القاعدة أية سلطة ت هذه األخرية واضحة وصرحيةا كانبتعليمات عميله اآلمر خاصة إذ
عن  ةخارجدات أو االعتداد بأية عناصر تقديرية يف التفسري أو االستنتاج أو التأويل أو حىت تكملة بيانات ناقصة يف املستن

املستفيد يكون فقط لقاء تقدمي املستندات  ، بل أن التزامه يكون يف حدود عبارات هذا األخري ،والدفع للبائعاالعتمادعقد 
 .-خطاب االعتماد بني املستندات وشروط يف حالة التطابق احلريف والتامأي -املطابقة يف ظاهرها لشروط االعتماد

وعليه مىت ثبت احرتام البنك لقاعدة التنفيذ احلريف ولتعليمات عميله اآلمر ال تقوم على عاتقه أية مسؤولية أمام هذا  
 خري، وبالتا ي حيف  حقه ومصلحته.األ

 -مبدأ التطابق احلريف قاعدة التنفيذ احلريف -فحص املستندات –االعتماد املستندي  الكلمات المفتاحية:
 تعليمات اآلمر .......اخل.  –املستندات املطابقة 

Abstract:  
The literal execution basis is one of the most important stable legal bases 

which prevails among the Documentary Credits, as it is  considered the main 
standard that the bank relies on (made or intermediary) when examining and 
auditing documents provided by the payee seller. Through which the bank 
performs, exactly, its commitments, and complies verbally, with conditions 
stipulated in the credit deed as well as the instructions made by the customer 
commander, especially if these documents are clear and explicit, and does not 
have any estimated authority concerning the interpretation, the conclusion or 
even completing missing data within the documents or counting on any 
external elements of the credit deed. However, its commitments will be in the 
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limit of the latter and the payment of the payee seller will be carried out only 
by introducing the corresponding documents with the credit terms, i.e. in case 
of the complete literal conformity between documents and the letter of credit 
terms.                           

So when it is proven that the bank respects the literal execution basis and 
the customer commander instructions it will relieve oneself of any 
responsibility, therefore, it preserves its rights and interests.  

Keywords: Documentary Credit, documents auditing, literal execution 
basis, literal conformity principle, corresponding documents, customer 
instructions.  

 مقدمة
ألطراف  االنتشار واالستعمال نظرا ملا توفره بسعةاليت تتميز (1)عتمادات املستندية إحدى أبرز وسائل الدفعتعترب اال

، واليت تكون عادة يف (3)فلقد ابتكرت أساسا من أجل تسهيل املبادالت البعيدة ،(2)الصفقة التجارية من متويل وائتمان
،فالبنوك ال هتتم (4)املستندي االعتمادتندات العنصر األساسي والقاعدة اليت يرتكز عليها مضمار التجارة الدولية، وتعد املس

،  (5)بالصفقة التجارية يف حد ذاهتا بقدر ما هتتم باملستندات واليت ينبغي أن توضع حتت تصرفها إلمتام عملية الدفع أو القبول
، وهو عادة ما حيرص على أن تكون مطابقة للتعليمات (6)ندياملست االعتمادكما أن هذه املستندات متثل ضمانا للبنك يف 

عاتق على املستندي كأخطر وأدق التزام يقع  االعتماد، وتعد مرحلة فحص وتدقيق املستندات يف االعتمادالواردة يف خطاب 
ساس هذه املستندات يقوم على أ االعتمادالبنك من أهم املراحل اليت متر هبا هذه العملية نظرا ألن التعامل بني أطراف 

لتزام عدة مبادئ ومعايري أوجدها العرف املصريف وجمموعة ، وعموما حتكم هذا اال(7)املقدمة وليس البضاعة أو اخلدمات
القواعد واألعراف املوحدة خالل مراحل تطورها، أمهها مبدأ التطابق احلريف أو كما يطلق عليها بقاعدة التنفيذ احلريف 

لتزام من جهة يف كون أن حرفية اال رموهلذا املبدأ أمهية معتربة من حيث أنه حيقق مصلحة العميل اآل رملتعليمات العميل اآل
يضمن له مطابقة مستندات الصفقة للشروط املطلوبة واملتفق عليها مقدما مع البائع، فالبنك لن يقوم بالوفاء  االعتمادبتعاليم 

، كما حيقق مصلحة للبنك من جهة (8)االعتمادللشروط الواردة يف خطاب إال إذا حتقق من مطابقة املستندات املقدمة له 
عليمات دون مر ميثل محاية له، فمىت ثبت احرتامه هلذه التاآل عميلهعه كل خطوات تعليمات تبااهذا األخري و  فانصياعأخرى 

وال تقوم على عاتقه أية مسؤولية  لتفسري ما ورد هبا يكون مطمئنا يف أنه ال ينسب إليه أي خطأ (9)الرجوع ألي أمر خارجي
 .(10)املشرتي هليأمام عم

، حيث يبحث االعتمادوتظهر أمهية االلتزام بقاعدة التنفيذ احلريف خاصة يف حالة اخنفاض أسعار البضاعة بعد فتح 
القاعدة ، ولكن التمسك هبذه (11)يف حساباتهراحبة  تعدواهيا للتخلص من صفقة مل  أم  املشرتي عن أي سبب مهما كان

مر كما وردت له يسد على هذا األخري أي ذريعة وفرصة للتملص من التزامه اآل هليمن قبل البنك املطبق هلا ولتعليمات عم



 

 

152017  342 

 

شدد يف معاملة البنوك من حيث التأكيد على ت، ومما ساعد على احرتام هذا املبدأ أن القضاء ياالعتماداجتاهه وفقا خلطاب 
 .(12)عتمادااليا لشروط ضرورة مطابقة املستندات حرف

دخل البنوك كوسيط تأنه جيمع بني جمال البنوك والتجارة الدولية معا فت تهمهيأل  ويرجع سبب اختيارنا للموضوع إضافة
إىل  هندفطار ويف هذا اإل ،وائتمان(13)ودفع لاملستندي باعتباره وسيلة متوي االعتمادلتنفيذ عقود التجارة الدولية بواسطة 

املستندي أو فشلها يعتمد بدرجة كبرية على جناح عملية فحص املستندات والتأكد من  االعتمادح تنفيذ عملية تبيان أن جنا 
 مر.آلاالتقيد بالتنفيذ احلريف لتعليمات العميل و ، وهذا استنادا على أهم قاعدة االعتمادمطابقتها لشروط 

 فحصهقاعدة التنفيذ الحرفي أثناء مدى تقيد البنك بعلى ضوء هذه املعطيات تتمحور اإلشكالية حول 
هو نطاق تقيد البنك بتعليمات  وبعبارة أخرى ما، ؟االعتمادللمستندات المطلوبة والمنصوص عليها في خطاب 

 للمستندات؟ فحصهأثناء  اآلمرالعميل 
 انطالقا من هذا التساؤل الرئيسي تتفرع األسئلة اجلزئية التالية:

هي  املستندي؟ وما االعتماديف؟ وفيما تتمثل آثار األخذ هبا على عالقات ما املقصود بقاعدة التنفيذ احلر 
 االستثناءات الواردة على هذه القاعدة؟.

 من حدة قاعدة التنفيذ احلريف؟. التخفيف حماولةهي أهم النظريات واملعايري اليت ظهرت يف سبيل  ما
تزام اللاألول يف املطلب يث سيتم التطرق حباثنني: تقسيم املوضوع إىل مطلبني  ارتأيناعلى هذه األسئلة  ولإلجابة

 الفرع املستندي، أما االعتمادالبنك بقاعدة التنفيذ احلريف مربزين يف الفرع األول ماهية هذه القاعدة وأثرها على عالقات 
 الثاين فقد مت التطرق فيه لالستثناءات الواردة على قاعدة التنفيذ احلريف.

ت التخفيف من حدة االلتزام بقاعدة التنفيذ احلريف، حيث سيتم الرتكيز على أهم النظريات املطلب الثاين حماوالضم 
من حدة االلتزام هبذه القاعدة يف فرع أول، وبعدها سيتم تقييم هذه املعايري املعتمدة يف التخفيف واملعايري املعتمدة يف سبيل 

 فرع ثاين.
وتوضيحنا لبعض املفاهيم املتعلقة  وصفنافي والتحليلي من خالل ولقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوص

تحليل مضمون مواد النشرات املتعلقة بالقواعد واألعراف بوذلك واستثناءات واردة عليها بقاعدة التنفيذ احلريف من ماهية وأثر 
نهج املقارن من خالل دراسة أهم وكذا امل ،املفعول والسارية احلالية 600املستندي خاصة النشرة رقم  لالعتماداملوحدة 

 من حدة االلتزام بقاعدة التنفيذ احلريف.التخفيف  النظريات واملعايري اليت ظهرت يف سبيل
 المطلب األول

 البنك بقاعدة التنفيذ الحرفي التزام 
ن أن ، كو (14)املستندي االعتمادتعد عملية فحص وتدقيق املستندات من أهم االلتزامات اليت يفرضها عقد فتح 

أن يتم فحص كافة املستندات والوثائق بعناية معقولة  (15)أطراف هذا األخري تتعامل باملستندات وليس البضاعة لذا كان لزاما
هلذه املستندات لقاعدة جوهرية تعد املعيار األساسي  هوخيضع التزام البنك يف فحص االعتماد،للتأكد من مطابقتها لشروط 
 .راآلم، وهي ما يطلق عليها بقاعدة التنفيذ احلريف لتعليمات العميل )مرحلة الفحص( ةاملستند عليه يف هذه املرحل
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 المستندي االعتمادماهية قاعدة التنفيذ الحرفي وأثرها على عالقات الفرع األول: 
 ومراعاهتا أثناء قيامه بتدقيق وفحص االعتباربعني  هاهناك بعض املبادئ والقواعد اليت ينبغي على البنك أخذ

 املستندات أمهها قاعدة التنفيذ احلريف.
 الفقرة األولى: ماهية قاعدة التنفيذ الحرفي 

مر ويرفض  اآل هليحرفيا بتعليمات عم بالتقيدعلى عاتق البنك التزاما أساسيا  ينشئإن عقد فتح االعتماد املستندي 
، حيث أن الدفع للمستفيد يكون يف حالة (16)املستندات املطلوبة واملفروضة مبوجب هذا العقد على ال ينطبقمستند كل 

 .االعتماداملستندات املقدمة والشروط  الواردة يف خطاب  بني التطابق التام
 المقصود بمعيار التنفيذ الحرفي )التطابق التام(: -أوال

وط املنصوص إن معيار التنفيذ احلريف )التطابق التام( هو املعيار الذي يوجب على البنك أن ينفذ بدقة وحرفية الشر 
، ولذا جيب أن يلتزم البنك (18)خاصة إذا كانت صرحية وواضحة حبذافريهااع تعليمات العميل تباو ، (17)االعتمادعليها يف 

فال تكون له أية سلطة تقديرية  االعتمادوكذا يلتزم حدود عبارات  االعتمادباملطابقة التامة بني املستندات وشروط خطاب 
، كما ال ميكن له خمالفة بعض من الشروط الواردة يف (19)بيانات ناقصة هبا ةندات أو حىت تكمللتفسري ما ورد هبذه املست

، كما ال جيوز للبنك الرجوع ألية (20)املشرتيمر حبجة خمالفتها للعرف التجاري أو لعدم أمهيتها بالنسبة لآل االعتمادعقد 
 مر.عناصر خارجية لتفسري أي عبارات وردت يف تعليمات اآل

ي قاعدة التنفيذ احلريف بأن يتم الوفاء بقيمة االعتماد إذا كانت املستندات املقدمة من قبل املستفيد مطابقة وتقض
على البنك بذل حتريات خاصة للتحقق من صدق املستندات  ا، فليس مفروضاالعتمادشروط  عتطابقا تاما يف ظاهرها م

 . (21)املقدمة إليه
نحه هذه املستندات من حقوق للعميل من حيث تسلم البضائع أو ملكيتها أو كما ال حيق له إبداء رأيه حول ما مت

بأن تتضمن  طكأن يشرت   هليمتذرعا باحلفاظ على مصاحل عم االعتماد، كما ال جيوز للبنك أن يرفض تنفيذ عقد (22)فائدهتا
على غرار القضاء املصري  - اينوقد طبق القضاء اللبن االعتمادللبضاعة مل يرد عليها أي نص يف عقد  ااملستندات أوصاف
  .عتمادات املستنديةعلى عالقات مجيع األطراف يف اال حبزممبدأ التنفيذ احلريف لتعليمات العميل   -وكذا الفرنسي ...

، وعليه فإن مبدأ التنفيذ احلريف (23)وهو األمر الذي أخذ به أيضا القضاء الربيطاين وكذا الفقه والقضاء األمريكي
 ال ولو كانت أفضل منها ألن البنك االعتمادتام( مينع البنك من قبول مستندات مغايرة للمستندات املطلوبة يف )التطابق ال

فهذا األخري هو صاحب السلطة يف تقدير عميله ميلك السلطة التقديرية لكي يقرر أي املستندات أفضل يف حتقيق مصلحة 
، ال يعترب قد أخل االعتماد، أما إذا كانت غامضة فإن مصدر ةحمدد ، ويطبق هذا املبدأ إذا كنا بصدد تعليمات(24)مصلحته

 أي أن البنك ميارس العناية املعقولة يف تفسري التعليمات الغامضة(.على معىن معقول للتعبري الغامض) بواجبه إذا تصرف بناء
أو النوعية املتطلبة يف كل  فيما يتعلق بالوصف أو الكمية اويقتضي مبدأ التطابق احلريف النظر لكل مستند على حد

مستند بذاته وليس النظر يف املستندات جمتمعة للتعرف على توفر هذه الصفات وعموما عند البحث يف قاعدة التنفيذ احلريف 
، وعليه ال (25)فإن املوضوع يتعلق باملستندات وليس بتنفيذ عقد البيع، فتنفيذ هذا األخري ال يؤدي بالضرورة للدفع للمستفيد
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، وليس (26)االعتمادللبنك بالبضاعة بل ينحصر التزامه باملستندات فقط ومدى مطابقتها أو عدم مطابقتها لشروط شأن 
أن يقبل مستندا معادال حبجة  وأ (27)متماثلني على أساس التفسري املنطقي اكانحمل مستند آخر ولو   اندللبنك أن حيل مست

ة النقض الفرنسية سنة وهو ما أكدته حمكم(28) بلد البائع املستفيدعليه عقد االعتماد يف نص عدم توافر املستند الذي
ل املستندات املطلوبة، دحيث قررت بأن ليس للبنك سلطة قبول مستندات تعا D.S 19/10/1926 جبلسة 1926

 .(29)وليس له من جانب آخر اشرتاط مستند أو أكثر مل يذكر صراحة من عميله
 ابقة الحرفية(:مضمون التنفيذ الحرفي )المط -ثانيا

يتحقق فقط عند تقدمي البائع املستفيد املستندات املطلوبة واملطابقة متاما  االعتمادإن التزام البنك بدفع قيمة 
وعليه فإن  ،، وبعد حتقق البنك من عناصر هذه املطابقةاالعتماداملهلة احملددة يف عقد فتح  يف(30)مرله اآليلتعليمات عم

ثري العديد من الصعوبات لدى البنوك السيما يف حالة استالمها ملستندات تكون إما ناقصة أو موضوع مطابقة املستندات ي
 .االعتمادأو حىت يتم استالمها بعد هناية صالحية  االعتمادغري مطابقة لشروط 

 تقديم المستندات المطلوبة بالكامل: -1
ذه األخرية وفقا للشروط املتفق عليها بني جيب أن يتم تقدمي مجيع املستندات املطلوبة يف االعتماد حيث ختتلف ه

يف هذه املستندات وفقا لطبيعة البضاعة ووسيلة نقلها وأنواع  اأطراف الصفقة، كما تتنوع البيانات اليت يتطلب االتفاق إثباهت
تنفيذ هذا  عتمادات املستندية تقريبا وال ميكنالاملخاطر املؤمن عليها ضدها وهناك مستندات رئيسية وموجودة يف أغلب ا

 وهي: (31)األخري بدوهنا
  سند الشحن أو ما يعرف بوليصة الشحن: .أ 

بأنه استلم البضاعة  (السفينة مثالو ربان الناقل أ)عبارة عن وثيقة أو حمرر يعرتف ويصرح فيه صاحب وسيلة النقل 
على ظهر مركب يف االجتاه  توقام بشحنها فعليا، أو هو مستند موقع من الناقل أو وكيله يبني ويصرح بأن البضائع شحن

 ويبني الشروط اليت مت وفقا هلا استالم البضائع من أجل نقلها. (32)املعني واملتفق عليه
يتضمن سند الشحن مجيع البيانات املتعلقة بالبضاعة ونوعها والوزن الصايف، كما جيب أن يتضمن أيضا اسم الناقل 

إضافة إىل ذكر تاريخ  (33)أو وكيل مسمى أو معني عن ربان السفينة منه أو من وكيله أو من ربان السفينة اموقعكون يو 
سند الشحن على عدة نسخ  وحيرروكيفية دفع نفقات الشحن....اخل  االعتمادلشحن والتفريغ املشرتط يف االشحن ومينائي 

ه الوثيقة أمهية لكوهنا يظهر عددها يف الوثيقة نفسها، كما خيتلف سند الشحن )النقل( تبعا ألسلوب النقل املستخدم وهلذ
ع املستفيد قام بتنفيذ التزامه ئكما يتحقق املشرتي من خالهلا أن البا(34)أرسل البضاعة فعال املستفيد قد تثبت أن البائع

 أو(35) إليه نقل ملكية أو رهن حىت قبل وصوهلابتسليم البضاعة املطلوبة وله احلق يف إجراء التصرفات القانونية عليها من 
 ثل حيازة للبضاعة املشحونة.ميالمها عند وصوهلا باعتبار هذا السند هو سند ملكية حىت است
لتعليمات  (36)بياناته ية هذا املستند ويتحقق من مطابقةونظرا هلذه األمهية جيب على البنك أن يفحص بكل عنا 

 .االعتمادالعميل وأن يكون من النوع املطلوب واخلاص بالبضاعة املنصوص عليها يف 
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  لفاتورة التجارية:ا .ب 
يتضمن بيانا بالبضائع املرسلة إىل املستورد، يوضح فيها مجيع  االعتماد،البائع املستفيد من  حيررههي عبارة عن مستند 

نها مثالتفاصيل اخلاصة بالبضاعة من حيث نوعها ومواصفاهتا وعالماهتا التجارية وكميتها ووزهنا وكذلك سعر الوحدة منها و 
من أصل  حترر ،النقل...اخل رةتكون هناك تفاصيل أخرى مثل بيان مصاريف الشحن، أقساط التأمني أج، وقد (37)الكلي
        ع مث من قبل سفارة ئنسخ وتوقع من قبل مصدرها البائع، وينبغي املصادقة عليها من قبل الغرفة التجارية يف بلد البا ةوعد

لوثيقة من أهم املستندات اليت يتوجب على البنك مراعاة الدقة أثناء ، وعموما تعترب هذه ا(38)أو قنصلية البلد املستفيد
كما يعتمد عليها لتحديد الرسوم  (39)فحصها فهي أساس احتساب قيمة البضاعة واملصروفات اليت تدخل يف عناصر الثمن

ابقا ملا جاء يف خطاب ولذا يشرتط يف الفاتورة أن يكون وصف البضاعة أو اخلدمات فيها مط ،(40)اجلمركية مبيناء الوصول
 .(41)االعتماد

  وثيقة التأمين: .ج 
، (42)من قبل البائع واملتضمنة اعرتافا منها بأن البضاعة مؤمن عليها عينةهي الوثيقة اليت تصدر عن شركة التأمني امل

حقاقها ومكان املؤمن عليها واسم املستفيد من التأمني عند است وجيب أن تتضمن هذه الوثيقة بيانات تفصيلية عن البضاعة
طابق لتاريخ ، وجيب على البنك التأكد من أن تاريخ وثيقة التأمني م(43)وطريقة دفع التعويض والعملة اليت سيتم الدفع هبا

 ما مل ينص على خالف ذلك. االعتماد، كما جيب أن يكون مبلغ التأمني بعملة (44)وليس الحق له ابقوثيقة الشحن أو س
يف  تهي الضمان بأن البائع أبرم عقد التأمني طبقا لشروط البيع ويثبت له احلق يف قبض قيمومتنح وثيقة التأمني للمشرت 

تمل حمفاخلطر  (45)حالة هالك أو تلف البضاعة، لكون أن الرحلة البحرية تتعرض ملخاطر كثرية كالعواصف واالصطدامات
هاما بالنسبة للبنك الذي يقدم ائتمانه يف فتح  اوكذلك تعترب مستند االعتمادها يف ميالوقوع ولذا يشرتط على البائع تقد

تنقل املستندات إىل املشرتي وحيصل منه على ما قام بدفعه إىل املستفيد، فيحل مبلغ ريثما بضمان البضاعة املنقولة  االعتماد
زام املؤمن بدفع مبلغ اللت الضمانة ، وعليه تعترب وثيقة التأمني(46)التأمني بالنسبة هلذا الضمان إذا هلكت أو تلفت البضاعة
ومنه جيب ، (47)التسليم خاطر خالل رحلة الشحن وحىت نقطةالتعويض إىل املؤمن له حسب الشروط املتفق عليها ضد امل

أن يكون التأمني ضد كافة املخاطر وال  االعتمادذكر نوع التأمني املطلوب ونوع املخاطر الواجب تغطيتها  إال إذا اشرتط يف 
 االعتمادل البنك وثيقة تأمني تشمل على خماطر ختتلف عن املخاطر احملددة يف عقد ب، إذا ق(48)ينايغطي فقط خطرا مع

 .(49)من هذا اجلانب تهقضي مبسؤولي
أو نزوال عند قوانني  تهعلى رغب بناء املشرتي شرتطهايإضافة إىل هذه املستندات الرئيسية هناك مستندات إضافية قد 

، (51)شهادة صحية وبيطرية يف حالة استرياد منتجات استهالكية ،شهادة املعاينة والتفتيش: شهادة املنشأ، منها(50)هبلد
شهادة الوزن إضافة إىل وصوالت خمازن اإليداع يف حالة ما إذا اتفق املصدر مع املستورد على ختزين البضاعة يف أحد خمازن 

 ....اخل (52)داع يف ميناء الشحنياإل
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ملستندات كان على البنك أن يدفع للمستفيد ومبجرد تقدميه خالل املدة احملددة املستندات إذا مل يشرتط تقدمي مثل هذه ا
الثالثة األساسية السالفة الذكر، أما إذا مت اشرتاط تقدمي مجيع املستندات ومل يقدم أحدها فإنه ميكن للبنك عدم الدفع ولو  

 كان املستند ثانويا.
من األثر املرتتب على رفض املستندات عندما ال تتوافر  للتخفيفمل يرى البعض أنه يوجد بعض التجاوز يف الع

باعتباره مستندا جوهريا يثبت شحن  االعتمادمجيعها، فإذا كان املستند الناقص هو سند الشحن، فال ميكن دفع قيمة 
حتت  االعتمادودفع قيمة  البضاعة، أما إذا كان املستند هو مثال قائمة التعبئة أو فاتورة الثمن ميكن استبقاء املستندات

، وإذا كان البنك يستطيع رفض املستندات يف حالة عدم توافرها بكاملها فليس له (53)التحف  إىل أن يرد املستند الناقص
ومن  االعتماد،دون أن ينص عليه يف  تقدميهوعليه سيتم جتاهل أي مستند يتم  االعتمادمل يطلبه  ااحلق أن يطلب مستند

ها إليه ميوعموما جيب على البنك أيضا التأكد من عدد نسخ املستندات اليت مت تقد ،(54))مرسله( هىل مقدماملمكن إعادته إ
 من طرف البائع املستفيد.

  تقديم المستندات خالل صالحية االعتماد: -2
فهذا  ،ياملستند االعتماديتعني على البنك التأكد من أن املستندات قد قدمت من قبل املستفيد أثناء فرتة صالحية 
وإذا ما تراخى املستفيد  ،األخري يفتح ملدة حمدودة هلا بداية وهلا هناية وما بني هذه وتلك جيب أن تقدم املستندات املطلوبة

للمستفيد إال إذا  االعتمادع عن وفاء قيمة تنفإن البنك له أن مي االعتمادعن تقدمي هذه املستندات خالل فرتة صالحية 
 األطراف على متديد تاريخ الصالحية.اتفق  بوهلا أومر بقاآل هليرخص له عم

يعين التاريخ احملدد الذي ال يقبل بعده تقدمي املستندات للبنك وهو خيتلف عن  االعتمادإن تاريخ انتهاء صالحية 
ن تارخيا للشح االعتمادفإذا حدد  ،تاريخ الشحن الذي يقصد به التاريخ الذي مت فيه وضع البضاعة على ظهر السفينة

فإهنا تعترب غري  االعتمادنه إذا تضمنت بوليصة الشحن تارخيا الحقا للتاريخ احملدد يف أحيث  وجب االلتزام به،
وإذا  ،على مدة زمنية معينة بعد تاريخ الشحن حيث جيب تقدمي املستندات خالهلا االعتمادكما جيب أن ينص ،(55)مقبولة

 اداالعتمع هذه املدة ضمن صالحية قيوم بعد تاريخ الشحن شرط أن ت 21دة هذه الفرتة فستعترب هذه امل االعتمادمل حيدد 
 .(56)األصلية

دون أن حيدد بداية هذه الفرتة فإن تاريخ إصدار االعتماد من قبل البنك االعتماد على مدة صالحية معينة إذا نص 
ومل حيدد  االعتمادط أن يؤيد أو يبلغ الفاتح سيكون هو تاريخ بدء هذه الصالحية، وإذا طلب البنك املصدر إىل بنك وسي

وحتسب املدة من تاريخ التأييد  االعتماد، فإن البنك الوسيط يبلغ أو يؤيد االعتمادله التاريخ الذي يبدأ منه احتساب سريان 
 .اإلبالغأو 

فإهنا تعترب  ماداالعتوجاءت متطابقة مع الشروط الواردة يف عقد  االعتمادإذا قدم املستفيد مستندات صادرة قبل فتح 
األخرية قد أوجبت على البنوك أن تقبل املستندات اليت حتمل تاريخ إصدار  هتامستندات صاحلة، فاألعراف املوحدة يف نشر 

 االعتمادشروط تقضي ما مل  االعتماد،شريطة أن تقدم هذه املستندات ضمن األوقات احملددة يف االعتماد سابق لتاريخ 
املستندات املطلوبة  تصليكفي أن يتم شحن البضاعة قبل انقضاء أجل االعتماد بل جيب أن ال وعليه ، (57)خبالف ذلك
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، (58)يتعامل بالبضاعة وإمنا يتعامل باملستنداتال ( مصدرا)مؤيدا كان أو وذلك أن البنك ،إىل البنك قبل انقضاء هذا األجل
 والتزامه مرتبط بتقدمي املستندات وليس بتقدمي البضاعة.

لتقدمي  رر، فهذا التنفيذ ميكن أن حيصل بعد التاريخ املقاالعتمادقة بني تاريخ تقدمي املستندات وتاريخ تنفيذ جيب التفر 
 قبوهلا أو رفضها. رراملستندات، إذ جيب أن تتاح للبنك فرتة زمنية معقولة لفحص املستندات حىت يق

 المستند الواحد فيما بينها: بياناتعدم تعارض  -1
ستند على بيانات تتفق مع بعضها البعض جتعل منه مستندا صاحلا لتحقيق الغاية اليت وجد من مل كل متجيب أن يش

رفض املستند من قبل البنك أو العميل فيما بعد، فينبغي على البنك ل  اأجلها، فإذا تعارضت هذه البيانات كان ذلك مربر 
لكونه يطبق ويلتزم  االعتمادقصود يف خطاب التحقق من عدم تعارض بيانات املستند الواحد حىت وإن كانت تصف امل

  .(59)مر، وعليه كل مستند ينبغي أن يكون يف نوعه وشكله وبياناته مطابقا للمطلوب متامااآل هليحرفيا بتعليمات عم
 ضرورة تطابق المستندات فيما بينها: -2

إذا وجد بينها  داالعتماعن صرف قيمتها يف حدود  واالمتناعحيق للبنك رفض املستندات املقدمة إليه 
وجتدر اإلشارة إىل أن مفهوم التناقض بني املستندات خيتلف  االعتماد،لكوهنا تعترب يف هذه احلالة خمالفة لشروط (60)تناقضا

ختالالت يف األوصاف والبيانات داخل املستندات، يف اعن مفهوم نقصان بياناهتا، فمفهوم التناقض يعين وجود تضاربات و 
بضاعة ليف املستندات عن الوصول إىل الوصف الكامل ل -رغم صحتها -ان يعين عجز املعلوماتحني أن مفهوم النقص

 .االعتماداملبينة يف خطاب 
 :االعتمادمطابقة المستندات لشروط  -3

فمن واجب البنك  االعتماديعين أن تكون بيانات كل مستند من املستندات مطابقة متاما للشروط الواردة يف خطاب 
فال يستطيع أن يتغاضى عن شرط حبجة أنه غري جوهري أو  ،مطابقة حرفية االعتمادقة املستندات مع شروط أن يقوم مبطاب

 االعتماد، وعليه أن يرفض املستندات غري املطابقة لشروط (61)دوره آ ي ال يتمتع معه بالتفسري أو التقدير ألن غري مهم
 حرفيا. امر تنفيذاآل هليتنفيذا لتعليمات عم

 ذاتية للمستندات:السالمة ال -4
أي أن تكون املستندات املقدمة سليمة، فمن واجب البنك أن يرفض املستند الذي يظهر من شكله أنه مستند غري 

فمثال شهادة املنشأ جيب أن تبني مكان إنتاج البضاعة، ، إذا مل ترد به البيانات الالزمة صحيح أو غري صاحل ألداء وظيفته
 .(62)يتحقق من خالل توافر سالمة املستند شكال وموضوعا تهوعليه فأداء املستند لوظيف

 المستندي االعتمادأثر قاعدة التنفيذ الحرفي على عالقات  :الفقرة الثانية
عن غريه من العمليات  االعتمادإن أثر قاعدة التنفيذ احلريف ميثل الدعامة األساسية للشكلية املستندية واليت يتميز هبا 

محاية مصاحل مجيع األطراف، فال جمال فيه للتفسري  بغرضسطتها يتحقق انتظام العملية يف جمموعها املصرفية األخرى، فبوا
 .(63)واإلرادة املفرتضة
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 عالقة البنك والعميل: -أوال
له من قبل هذا األخري، وهلذا جيب أن تكون هذه التعليمات  املعطاةيتحدد التزام البنك قبل العميل طبقا للتعليمات 

، وجيب (64)عمال رأيه لكونه ال يتمتع بأية سلطة تقديرية بل يكون التزامه مقيداث ال تفسح اجملال أمام البنك إلواضحة حبي
عمل على إكمال أي نقص يف بياناهتا أو تفسري يعنصر خارج نطاق املستندات املطلوبة وأال  أيعليه أال يعتمد على 

 :وهو ما ورد يف قضية(65)عباراهتا
« Equitable trust company of new york V Dawson portners Ltd ( 1926) »، 

" أنه ال ميكن للبنك أن يقرر من تلقاء نفسه ما يكون كافيا أو غري   Viscont Summerواليت قرر فيها القاضي "
 .(66)فإنه يكون قد تصرف على مسؤوليته اخلاصة له كاف، فإن قام بذلك ومل حيرتم الشروط اليت أعطيت

  قة البنك والمستفيد:عال -ثانيا
 يطبق مبدأ التنفيذ احلريف بنفس الوضع فيما خيص العالقة بني البنك واملستفيد ومن أهم القضايا البارزة يف هذا اجملال قضية:

« J.H.Rayner ET CO. Ltd .V. Hambros bank Ltd ». 
 Gromandelالشحن طالع مرفقة ببوليصة تقدمي سحوبات لدى اإل عتماداإليف  طحيث اشرت  1943سنة 

Groudnuts   فقدم البائع بوليصة الشحنMachine Shelled Groudnuts Kernets   وهذا املصطلح
 مياثل املصطلح السابق يف العرف التجاري.

 -أن البنك جيب أن يرفض السحب على أساس أن املستندات وبشكل خاص Makinonوقد تبني للقاضي 
، وألن البنك ال يتوقع منه أن يلم بالعادات واملصطلحات االعتمادروط خطاب ال تطابق بشكل تام ش -بوليصة الشحن

 Gromandelهو نفس املصطلح Machine Shelled groudnuts Kernetsالتجارية لكي يعرف أن 
Groudnuts   يرجع إىل املشرتي قبل رفض املستندات ملعرفة رأيه، وجتدر اإلشارة إىل أن  -عمال -وعموما فإن البنك

االعتماد املستندي تستلزم أن يطابق وصف البضاعة يف الفاتورة التجارية لوصفها يف  عتمادلإل ةقواعد والعادات املوحدال
 .(68)االعتمادأما يف باقي املستندات فيجوز أن توصف البضاعة بشكل عام على أال يتناقض ذلك مع وصفها يف  ،(67)

 عالقة البنوك فيما بينها: -ثالثا
يف عالقاهتا ببعضها بنفس القاعدة واملبدأ، حبيث جيب على كل بنك أن يلتزم بالتنفيذ احلريف والتطابق تلتزم البنوك 

، ويتحمل مسؤولية قبول مستندات غري مطابقة أو هبا خمالفات االعتمادالتام للمستندات مع الشروط الظاهرة واملطلوبة يف 
القضاء يف معاملة البنوك من حيث التأكيد على ضرورة مطابقة شدد تاضي عنها، ويغقرر هو أهنا غري جوهرية وميكن الت

 .االعتماداملستندات حرفيا لشروط 
بواسطة هذه القاعدة يتحقق انتظام و  ،املستندي االعتمادوعليه فإن أثر قاعدة التنفيذ احلريف ينطبق على مجيع أطراف 

يه للتفسري واإلرادة املفرتضة أو املعاين اليت تستخلص فال جمال ف ،العملية يف جمموعها بغرض محاية مصاحل مجيع األطراف
 ضمنا.
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 االستثناءات الواردة على قاعدة التنفيذ الحرفيالفرع الثاني: 
املستندي، وقد  عتماداإلإن التقيد الصارم يف تطبيق مبدأ التنفيذ احلريف يؤدي إىل رفض املستندات من قبل أطراف 

خطاء املطبعية أو اإلمالئية أثناء نقل املعلومات، لذا كان من الضروري أن ترد بعض يكون ذلك ألسباب واهية وتافهة كاأل
 مالت التجارية.اعواليت يقتضيها حسن النية يف امل االستثناءات

 الواردة في القواعد والعادات الموحدة   االستثناءاتالفقرة األولى: 
واليت  2007لسنة  600األعراف املوحدة نشرة رقم ج من  فقرة19ما نصت عليه املادة  االستثناءاتمن بني هذه 

لنقل متعدد الوسائط الذي يبني أنه سيتم تغيري واسطة النقل أو أنه ميكن أن يتم ذلك اند تصارف قبول مسللمأجازت 
 شريطة أن يغطي مستند النقل بذاته عملية النقل بأكملها، فمثال قد يصدر مستند متعدد الوسائط يغطي الرحلة من عمان
إىل اجلزائر، ونص أنه سيتم تغيري واسطة النقل ونقلت البضاعة من عمان إىل تونس جوا عرب اخلطوط اجلوية األردنية ومن مث 

 .  (69)نقلت من تونس إىل اجلزائر برا فإن مستندا النقل جيب أن يغطي الرحلة من عمان إىل تونس جوا إىل اجلزائر برا
فقرة  20مثال املواد:  600عتماد املستندي يف نشرته القواعد املوحدة لإل ا أن هناك استثناءات أخرى وردت يفمك

 فقرة ج....اخل. 28املادة  27فقرة هـــ، املادة  24املادة  (،2، 1)فقرة ج  23(، 2، 1فقرة ج ) 21ج، 
 رادفاتتالفقرة الثانية: األخطاء الفنية والم

 األخطاء الفنية: -أوال
ماهية اخلطأ  تعلق باألخطاء الفنية الطباعية منها واإلمالئية وهي تعترب مقبولة إذا كانتيدخل ضمن هذا االستثناء ما ي

" Ahmedأن املستفيد منه هو السيد " االعتمادمر يف طلب فتح فمثال قد يذكر العميل اآل، (70)الفين مدركة بسهولة
طأ طفيفا ناجتا عن خطأ طباعي أو ختالف يعد خ" فهذا االAhmdوتقدم املستندات من الشخص نفسه ولكن بالصيغة "

االسم وال يربر للمصرف التذرع به لرفض املستندات املقدمة، كما قد ترد بعض األخطاء اإلمالئية واليت  جئةاختالف يف هت
 Modelبدال من  Modleأو  Machineبدال من  Mashineال تؤثر على املعىن فمثال إذا ذكر يف املستند كلمة 

مبعيار التنفيذ احلريف والتطابق التام للمستندات بصرامة على الرغم من أن األخطاء اليت  سكتقد مت إال أن بعض احملاكم
  .(71)وردت يف املستندات ال خترج عن كوهنا أخطاء طباعية

وعموما بالرغم من أن بعض املخالفات تكون بسيطة وال تؤثر على القيمة التجارية للبضائع إال أن البنك ملزم 
 مر ألخذ رأيه حوهلا.اآل هلي عمبالرجوع إىل
 المترادفات والمختصرات: -ثانيا

بحت ائل الذي شهدته، حيث أصاهللقد استعملت التجارة الدولية يف تعامالهتا عدة خمتصرات أو مرتادفات نظرا للتطور 
ها جند تومن أمثل ،يكون أمام البنوك أي جمال لرفض املستندات اليت حتويها فال هذه املختصرات شائعة عامليا،

" أو خطاب " Documentary Créditاملستندي االعتمادبدال من مصطلح "L/C""أوD/C"استخدام
" وكذلك احلال بالنسبة للمرتادفات اليت Company" بدال من "Co" وكذا استخدام "Letter of crédit"االعتماد

 تكن كذلك جاز للبنك رفض املستندات اليت تتضمن أما إذا مل ،تدل على معىن واحد إذا كانت من قبيل املعرفة العامة
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ميع املختصرات جبباعتبار أن البنك غري ملزم مبعرفة كل العادات واألعراف التجارية واإلملام  االعتمادوصفا غري املطلوب يف 
 . (72)واملرتادفات واليت يفرتض أن تكون معروفة بني قطاع التجار فقط

  المطلب الثاني
 من حدة االلتزام بقاعدة التنفيذ الحرفي محاوالت التخفيف

شدد يف األخذ هبذه األخرية التف ،لقد حاول الفقه يف خمتلف البلدان التخفيف من قاعدة التنفيذ احلريف والتطابق التام
يؤدي إىل رفض مجيع املستندات املقدمة واليت تكون هبا خمالفات مهما كانت بساطتها وهذا األمر يؤدي إىل التخوف من 

وبالتا ي االبتعاد عنها وهو ما فسح اجملال لظهور تيارات حتاول التخفيف من  ،املستندي يف البيوع الدولية االعتمادعمال تاس
 حدة االلتزام بقاعدة التنفيذ احلريف والتطابق التام للمستندات.

 للتخفيف من حدة االلتزام بقاعدة التنفيذ الحرفي المعتمدةالمعايير  الفرع األول:
رت عدة نظريات ومعايري يف سبيل التخفيف من حدة األخذ بقاعدة التنفيذ احلريف خاصة من طرف البنك ظه
  .(73)مراآل  هليتطابقا تاما مع تعليمات عمه الدقيق للمستندات اليت جيب أن تكون مطابقة وفحص

 الفقرة األولى: نظرية التقدير الشخصي
ه يار التقدير الشخصي أو "نظرية التقدير الشخصي" واليت شرحها الفقظهر يف أملانيا معيار جديد يف الفحص هو معي

"ZAHN الذي ذهب إىل القول "بأنه بالرغم من وجود التزام على عاتق البنك مبراعاة التطابق التام بني املستندات "
الف ما يقضي وشروط اخلطاب، فانه توجد حاالت معينة يسمح فيها للبنك حبسب تقديره الشخصي أن يقبل مستندات خت

 بدون مسؤولية عليه أمام العميل، بل يلتزم العميل بتلقي املستندات من البنك". االعتمادبه 
 أساس النظرية ونطاق تطبيقها: - أوالا 

م الوكالة املقررة حسب القانون األملاين واليت تسمح خبروج الوكيل عن اأساس هذه النظرية هو القواعد العامة يف أحك
وجيمع العقد بني العميل ، ينطبق على عالقة البنك مع العميل اوهذ ،كان اخلروج ضروريا ملصلحة املوكلىت  محدود الوكالة 

والبنك وفقا للقانون األملاين بني خصائص عقد اخلدمات وعقد الوكالة فهو مياثل عقد اخلدمات ألن تعويض البنك عما 
إليه، ويقرتب من عقد الوكالة النطباق بعض القواعد يف الوكالة  دفعه للمستفيد يتوقف  على حسن تنفيذ التعليمات الصادرة

على هذا العقد، ولكن يتميز عن عقد الوكالة العادي والذي ال يلتزم فيه الوكيل بشيء يف ذمته من جراء التصرفات اليت 
 ستفيد.ويلتزم يف ذمته شخصيا أمام امل االعتمادريها نيابة عن املوكل، وذلك بعكس البنك الذي يفتح جي

 موقف الفقه والقضاء من النظرية: – ثانياا 
لقيت نظرية التقدير الشخصي تأييدا من خالل األحكام الصادرة عن القضاء  األمريكيةيف الواليات املتحدة 

 األمريكي، ففي قضية:
"Comp V Corn Exchange National Bank of N.Y البنك له سلطة تقديرية  بأن" قضي

ل هذه السلطة، ويف اجنلرتا يرفض الفقه والقضاء أن ااستعم يسيءقبول أو رفض املستندات على أال  ر بنياخليا له ولخت
سلطة تقديرية، حيث يعترب التزامه بفحص املستندات التزاما حرفيا دقيقا، ويف فرنسا يؤكد الشراح أن البنك  يةيكون للبنك أ
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املستندات إال إذا كان بينها وبني شروط   جيب عليه أال يقبلو  هليليس له سلطة تفسري التعليمات الصادرة إليه من عم
فقه والقضاء يف كل من اجنلرتا وفرنسا، ذلك أن نظرية الصواب موقف  (74)غرار البعض لىويبدو لنا ع ،اد تطابقا تاماعتماال

بوله، فمن مصلحة عدم التقدير الشخصي يف أملانيا جتعل من البنك طرفا له سلطة تقدير مصلحة املشرتي وهذا ال ميكن ق
أنه ال يكون له اللجوء لسلطته التقديرية هذه إال إذا   (75)مصلحة للمشرتي وعلى رأي البعض أيةإقحام نفسه يف تقدير 
رى أنه حىت يف ظل وجود تعليمات غامضة على البنك أال يتدخل نأما عن رأينا الشخصي ف ،كانت التعليمات غامضة

ك ويرجع إليه من أجل توضيح التعليمات وإزالة اللبس والغموض عنها تفاديا منه لوقوع بذل يلهقدر ويفسر بل خيطر عميو 
 اسرتداد ما قام بدفعه للمستفيد. إمكانيةقد تكلفه عدم  يلهأية مشاكل يف مواجهة عم

 الفقرة الثانية: معيار التطابق المعقول
بسيطا غري جوهري فإنه يقبل املستندات ويلتزم  يعين هذا املعيار أن البنك يفحص املستندات فإذا وجد هبا اختالفا

على أساس قاعدة "قراءة املستندات يف  االعتماديرتكز يف حتديد مطابقة املستندات لشروط و  ،العميل تبعا لذلك بأن يقبلها
 جمموعها" ويشرتط لتطبيق هذه األخرية.

ستندات ككل جيب أن حتتوي على وصف  أن يكون الوصف املستخلص من قراءة املستندات يف جمموعها دقيقا، فامل
 .االعتمادا اشرتطه العميل يف خطاب ملكامل ومطابق 

وعدم تطرقه لفحص املستندات الزائدة عن  االعتماد،جيب أن تقتصر قراءة البنك على املستندات املطلوبة يف خطاب 
 .االعتماداملطلوب لتقدير مطابقتها لشروط 

 يما بينها.  جيب أال تتضمن املستندات تناقضات ف
 ومن بني القضايا اليت اعتمد فيها على معيار التطابق املعقول قضية:

"(1967 )Banco Espanol de credito. V.State Street bank"  واليت نظرت فيها حمكمة
رسائل اليت مت كعقد البيع وال) االعتماداستئناف الواليات املتحدة األمريكية )الدائرة األوىل( إىل عناصر خارجية غري خطاب 

وقد  ،وشهادة املعاينة تربر رفض املستندات االعتمادلكي تقرر أن املخالفة الواردة بني شروط  (من البائع واملشرتي تبادهلا
بررت قرارها بأن معيار التطابق احلريف والتام مل يعد القاعدة وأن بعض احملاكم تنظر إىل املستندات ككل عند حتديد مطابقتها 

 من عدمه وال تنظر فقط إىل املستند حمل النزاع ويف قضية:للمستندات 
« Flagship cruises Ltd.V.New England merchants National Bank of Boston »     
قد أخذت احملكمة يف هذه القضية أيضا مبعيار مطابقة املستندات ككل وعدم االقتصار يف حتديد املطابقة على النظر 

اليت يرتكز عليها معيار التطابق املعقول أهنا  املستندات يف جمموعها" املالح  على قاعدة "قراءةا، و لكل مستند على حد
قاعدة التنفيذ احلريف واليت تقضي بأنه يف حالة اشرتاط بيان معني يف مستند ما فإنه جيب على البنك رفض املستند إذا ختالف 

 .(76)احد مل حيمل البيان املطلوب أي فحص والنظر لكل مستند على
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 الفقرة الثالثة: معيار التطابق المزدوج
مبدأ  اعتبابإضافة إىل معيار التطابق احلريف ومعيار التطابق املعقول وجد هناك معيار ثالث ميزج بينهما، فيقوم البنك 

الغرض من هذا املعيار  ، ومرل يف عالقة البنك بعميله اآلو التطابق املعق أيف العالقة بني البنك واملستفيد، ومبد احلريف التطابق
السماح بتطبيق معيار  أي هو حماولة إعطاء البنك سلطة تقديرية لقبول املستندات اليت حتوي بعض اخلالفات البسيطة

وذلك عند حماولة التهرب من صفقة حتتوي مستنداهتا  ،التطابق املعقول قبل العميل لكي يتمكن البنك من الرجوع عليه
 يقدر البنك عدم أمهيتها.بعض املخالفات واليت 

  (77)الفرع الثاني: تقييم المعايير السابقة
وإن هذا الوضع يؤدي  عتماداإلمعايري يعتمدها القضاء لتحديد مطابقة املستندات لشروط  ةثالثتبني مما سبق وجود 

وهو ما يستوجب تقييم  ،دياملستن االعتمادإىل تعدد احللول املنبثقة على هذا االستعمال ويزيد  من املنازعات يف مسائل 
 املستندية. اتعتمادما يتناسب مع التطبيق الدو ي لإل إلجياداملعايري موضوعيا 

 الفقرة األولى: بالنسبة لمعيار التطابق المزدوج
  نرى على غرار البعض:

 -كفقد يكون من مصلحة البن االعتماد،أنه يتجاهل أن للبنك مصاحل قد تتعارض مع مصاحل أطراف عملية  -
أن يقرر قبول املستندات يف مواجهة املشرتي مع العلم أن هذا األخري هو الوحيد الذي له سلطة  -وبإعطائه السلطة التقديرية

 مر الصادر عنه التعليمات.كونه اآل ها من عدمه يتقدير أمهية املستندات والبيانات اليت جيب أن حتو 
 وهرية ويقبل بذلك املستندات، فالأن املخالفات غري ج -ق املعقولاستعماال ملعيار التطاب -قد يقرر البنك الوسيط -

يوجد وفقا هلذا املعيار ما مينع البنك املنشئ من التمسك اجتاه هذا البنك بعدم احرتامه قاعدة التنفيذ احلريف مما يؤدي إىل 
 ا يكون قد أداه إىل املستفيد.مغري محاية يف اسرتجاع  نبقاء البنك الوسيط م

وال حيقق الغاية املرجوة منه نظرا لكون  ،ذا املعيار ليس معيارا جديدا بل هو معيار يقوم على املزج بني معيارينإن ه -
تصوره   صعوبةصلحة العميل ضد املستفيد، إضافة إىل ملاألطراف األخرى ورمبا مييل  عالبنك صاحب مصلحة متعرضة م

 قول.كحل وسيط بني معياري التطابق احلريف والتطابق املع
اعدة يف ظل هذا املعيار، فالبنك يعامل املستفيد ويلتزم أمامه على أساس ق عتماداإللتمس العدل بني أطراف نال  -

على أساس معيار  ةمر معاملة مغايرة يستعمل فيها سلطته التقديرياآل هلياحلريف(، بينما يعامل عم ابق)معيار التطالتنفيذ احلريف
 التطابق املعقول.

مع املستفيد فهو يف غىن  تهالبنك معيار التطابق احلريف يف عالق تبىنملعيار ال يوجد ما يربر وجوده، فإذا ما إن هذا ا -
ر التطابق اعلى معي اعتمادا فحصهاطاملا أن املستندات املقدمة له قد مت  ،عقول مع العميلعن اللجوء ملعيار التطابق امل

 .احلريف
 عتمادإلوال ميكن أن يتخذ معيارا مناسبا لتحديد مطابقة املستندات  ،ر أصاللوجود هذا املعيا ال مربر وبالتا ي

 املستندي أثناء عملية الفحص.
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 الفقرة الثانية: بالنسبة لمعيار التطابق المعقول
يعترب هذا املعيار عادال من وجهة نظر املستفيد الذي يقدم مستندات مطابقة يف حال قراءهتا جمتمعة، إال أن األمر 

والبحث يف مدى مطابقتها ملا هو  اف من وجهة نظر العميل، حيث أن البنك ملزم كأصل بقراءة املستندات على حدخيتل
ملستندات ال تطابق حرفيا تعليمات العميل إىل ضرر كبري ملصاحله  البنكفقد يؤدي قبول  عتماد،اإليف خطاب  عنهمنصوص 

 التا ي ينبغي التقيد جبميع تعليماته.والعميل هو األحق بتقدير أمهية ما طلبه من شروط وب
املستندي خاصة مبدأ استقالل  عتماداإلعلى هذا املعيار قد يؤدي إىل اخلروج عن املبادئ األساسية يف  عتماداإلإن 

عن عقد البيع أو غريه من العقود ومبدأ فحص املستندات من حني ظاهرها، فإذا مت جتاوز هذين املبدأين فإن ذلك  عتماداإل
البنك سلطة النظر خارج املستندات  ،وإعطاءوائتمان  (78)املستندي باعتباره وسيلة متويل ودفع االعتماد اهنيار نظام يعين

عتمادات اإل القواعد املستقرة يفو  بادئاملعن  اعد خرقا وخروجي -كما رأينا يف القضايا السابقة  -استنادا لعناصر خارجية
 .لعقود األخرى اليت تكون أساسا لهاملستندي عن ا عتماداإلقرير استقاللية واليت قد جاءت صرحية يف ت ،املستندية

 االعتمادألنه يكون على البنك البحث يف أمور خارجة عن  ،ملعامالتاوعليه فإن هذا املعيار ال يتناسب مع سرعة 
 05دة املقررة له واليت تقدر بـ لك وقتا طويال أكرب من املذ وقد يأخذ منه -كعقد البيع مثال  -واليت قد ال تكون حتت تصرفه

عتمادات مببادئ اال اوهذا يعد مساس ،سبيل تقييم مدى أمهية املخالفات يف (79)أيام عمل مصريف لفحص املستندات
 املستندية.

 الفقرة الثالثة: بالنسبة لمعيار التطابق الحرفي
 من خالل دراستنا ملعيار التطابق احلريف الحظنا على غرار البعض أنه:

املستندي من أجلها، باعتباره ميثل ميزانا دقيقا لتحقيق التوازن بني مصاحل  االعتمادخيدم الغاية اليت وجد نظام  -
مربر وال  االعتمادفااللتزامات تكون واضحة يف كل من عقد البيع وعقد  ،حبق أحد دون إجحاف االعتمادف عملية اأطر 

 على مصاحلهم وحقوقهم. ا منهم حفاظ وذلك ،رافيف شأن تنفيذ التزامات كل طرف من األط للتهاون
 سيؤدي يف هناية املطاف إىل تقليلمما  بدقة تامة،لتزامه الإن استخدام هذا املعيار سيؤدي إىل تنفيذ كل طرف  -

 املنازعات واملشاكل اليت ميكن أن حتدث.
ويف حالة كون املخالفة ال متس حبق  يةاالستثنائضي يف بعض احلاالت تبالرغم من أن املنطق القانوين السليم قد يق -

املشرتي أنه ميكن للبنك استعمال سلطته التقديرية وذلك يف جمال حمدود جدا، إال أننا نرى بأن ال جيازف البنك باستعمال 
 هذا األخري الذي له أن يقدر أمهية هذه املخالفات وبذلك حيف  البنك حقه يف ،لعميله اآلمرهذه السلطة بل له أن يرجع 

 عنه أية مسؤولية.ويدرأ الرجوع ومصلحته 
قد عرب عن ذلك أحد و  تهنظرا ألمهي وعموما لو نفاضل بني هذه املعايري، فإننا نقول بتفضيل معيار التطابق احلريف

مع  على احملاكم أن تراعي أهنا ال تتعامل مع يتامى وأرامل وإمنا -عتماداتاال -رجال القانون بقوله:"يف مثل هذه املعامالت
اذا يفعلون، فإذا كان بعض هؤالء املهنيني تعوزهم اجلدية حلماية أنفسهم فإن يعرفوا مأشخاص مهنيني يعرفون أو يفرتض أن 

 .(80)"عتمادات املستندية حلمايتهمذلك ال يربر تشويه قانون اال
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ن طرف املستفيد باعتباره وعليه ال غىن عن التمسك مبعيار التطابق احلريف يف فحص املستندات املقدمة إىل البنك م
ولذا ال فكافة أطراف هذا األخري يضعونه يف اعتبارهم مسبقا  ،املستندي املعيار األقدر على دعم استقرار مبادئ االعتماد

 ،كما أن هذا املعيار يضع هؤالء األطراف أمام أوضاع يقينية ثابتة.يعترب تطبيقه مفاجئة هلم
 :خاتمة

الوثائق املقدمة من طرف يها أثناء عملية فحص املستندات و من القواعد املستند عل إن قاعدة التنفيذ احلريف تعد
، فعلى ضوء هذه القاعدة يلتزم تبار ومراعاهتا خالل هذه املرحلة، والبد على هذا األخري أخذها بعني االعالبنك املستفيد إىل

وينفذ بدقة الشروط املنصوص  ،مات العميل اآلمررفيا جبميع تعليحبالتقيد بالضبط و  -فاحتا لالعتماد أو وسيطا-البنك 
، كما أنه ملزم بقبول فقط املستندات املطابقة تطابقا ماديا وتاما كانت صرحية وواضحة  عليها يف عقد االعتماد خاصة إذا

تفسري أو بينها وبني شروط خطاب االعتماد، ويلتزم يف حدود عبارات هذا األخري دون أن تكون له أية سلطة تقديرية يف ال
أو الرجوع إىل  التأويل أو حىت خمالفة شروط اخلطاب حبجة خمالفتها للعرف التجاري أو مراعاة منه ملصلحة عميله اآلمر

عناصر خارجية لتفسري أية عبارات قد وردت يف تعليمات اآلمر ،ويتم الوفاء بقيمة االعتماد وفقا لقاعدة التنفيذ احلريف إذا  
من قبل البائع املستفيد مطابقة تطابقا تاما يف ظاهرها مع شروط االعتماد، لذا كان لزاما على كانت املستندات املقدمة 

 البنك رفض كل مستند ال يتطابق حرفيا مع هذه الشروط.
كما -،كورود بعض األخطاء التافهة يف املستندات املقدمة تضي ويف بعض احلاالت االستثنائيةبالرغم من أنه قد يق

أو يف حالة ما إذا كانت املخالفة ال متس حبق العميل اآلمر، أو إذا كانت التعليمات الواردة من قبل  - سبقت له الدراسة
هذا األخري غامضة أن يستعمل البنك سلطته التقديرية، وله التصرف بناء على مقدار العناية املعقولة يف تفسري هذه 

لشخصي يقتضي بأن ال جيازف البنك باستعمال سلطته التقديرية التعليمات ويكون ذلك يف جمال حمدود جدا، إال أن رأينا ا
توضيح أي غموض وارد يف وتفسري و  ،أن يقدر أمهية املخالفات من جهة بل له أن يرجع إىل عميله اآلمر الذي له وحده
 مواجهة ويدرأ عنه أية مسؤولية يف ،فسه ومصلحته وحيف  حقه يف الرجوعتعليماته من جهة أخرى وبذلك حيمي البنك ن

 عميله اآلمر.  
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