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 قواعد النشر في املجلة:

ترحب مجلة "الصدى للدراسات القانونية والسياسية" بنشر البحوث الجادة واألصيلة، 

 من كتاب منشور، أو رسالة جامعية والتي لم يسبق نشرها في مجلة أخرى، وال تك
ً
ون جزءا

 يعدها الباحث.

 هيئة التحرير:

تعطى األولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير حسب األسبقية الزمنية في  -

ورودها لهيئة تحرير الدورية، وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم، ووفقا 

 ير.لالعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحر 

تقوم هيئة التحرير بالقراءة األولية للبحوث العلمية املقدمة للنشر باملجلة للتأكد  -

من توافر مقومات البحث العلمي، وتخضع البحوث والدراسات واملقاالت بعد ذلك 

 للتحكيم العلمي واملراجعة اللغوية.

 الشروط الشكلية واملنهجية:

 ( صفحة، على الشكل التالي:30ينبغي أال يزيد حجم البحث على ثالثين )
- Page size (taille de la page) : Taille personnalisée (16 cm x 23 

cm). 

- Fonts (polices): Sakkal Majalla (14) and Times New Roman 

(12). 

- Single-spaced (Interligne Simple) and justified (justifiée). 

- Margins (marges) : Top (haut) 1.5 cm, Bottom (bas) 1.5 cm, 

Lefte (gauche) 2 cm, Right (Droite) 2 cm, Binding position 

(position de la reliure) : Right (Droite). 

ترسل البحوث والدراسات عبر البريد االلكتروني للمجلة، مع االلتزام بالقواعد 

 في شكل البحوث، بحيث يكون املحتوى حسب التسلسل: ملخص، املتعارف عليها عامل
ً
يا

مقدمة، موضوع البحث، خاتمة، مالحق )األشكال والجداول إن وجدت(، الهوامش، املراجع 

 املعتمدة.



على الباحث أن يرفق بحثه بنبذة تعريفية موجزة عن مؤهالته ومصدرها، فضال عن 

تعهد بأصالة البحث املرسل، وبعدم نشره في إسهاماته العلمية، إضافة إلى ذلك إرفاقه ل

 مجلة أخرى.

 عنوان البحث:

( كلمة، وأن يتناسب مع مضمون البحث، 20يجب أن ال يتجاوز عنوان البحث ) -

 ويدل عليه، أو يتضمن االستنتاج الرئيس ي.

 نبذة عن الباحث صاحب املقال. -

 ملخص البحث:

 ( كلمة.100نجليزية في حدود )يجب تقديم ملخص للبحث باللغة العربية واللغة اال  -

يرفق مع البحوث والدراسات باللغة الفرنسية أو االنجليزية ملخص باللغة العربية  -

 ( كلمة.200إلى  150في حدود )

 الكلمات املفتاحية:

( كلمات، يختارها الباحث بما 10الكلمات التي تستخدم للفهرسة ال تتجاوز عشرة )

عدم ذكرها، تقوم هيئة التحرير باختيارها عند يتواكب مع مضمون البحث، وفي حالة 

 فهرسة املقال وإدراجه في قواعد البيانات بغرض ظهور البحث أثناء عملية البحث.

 الهوامش:

، مع مراعاة أن يذكر املقاليجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في نهاية 

ذا تكرر يستخدم االسم املختصر، اسم املصدر أو املرجع كامال عند اإلشارة إليه ألول مرة، فإ

 من املصادر واملراجع والهوامش.
ً
 وعليه سيتم فقط إدراج املستخدم فعال

 عروض الكتب:

تنشر املجلة املراجعات التقييمية للكتب )العربية واألجنبية( حديثة النشر، أما  -

 مراجعات الكتب القديمة فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته.

إحدى القضايا أو املجاالت العلمية املتعددة، ويشتمل على يجب أن يعالج الكتاب  -

 إضافة علمية جديدة.

 ملحتويات الكتاب، مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه  -
ً
 وافيا

ً
يعرض الكاتب ملخصا

القصور، وإبراز بيانات الكاتب كاملة في أول العرض )اسم املؤلف، املحقق، 

 لطبعة، السلسلة، عدد الصفحات(.املترجم، الناشر، مكان النشر، سنة النشر، ا

 ( صفحة.35أال تزيد عدد الصفحات عن ) -



 عروض الرسائل واألطاريح الجامعية: 

تنشر الدورية عروض األطاريح واملذكرات الجامعية )أطاريح دكتوراه، ومذكرات  -

املاجستير( التي تم إجازتها بالفعل، ويراعى في موضوع العرض أن تكون حديثة، 

 مية جديدة في أحد حقول الدراسات العلمية املختلفة.وتمثل إضافة عل

إبراز بيانات األطروحة كاملة في أول العرض، )اسم الباحث، اسم املشرف، الكلية،  -

 الجامعة، الدولة، سنة اإلجازة(.

أن يشمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع البحث، مع ملخص ملشكلة  -

 املوضوع وكيفية تحديدها.

بحث وفروضه وعينته وأدواته، وخاتمة ألهم ما توصل إليه الباحث ملخص ملنهج ال -

 من نتائج.

 ( صفحة.35أال تزيد عدد صفحات العرض عن ) -

 تنبيه هام

املؤلف مسؤول مسؤولية كاملة عما يقدمه للنشر في املجلة، وعن توافر األمانة  -

املراجع  العلمية، سواء ملوضوعه أو محتواه، ولكل ما يرد بنصه، وفي اإلشارة إلى

 ومصادر املعلومات.

جميع اآلراء واألفكار واملعلومات الواردة في البحث تعبر عن رأي كاتبها وعلى  -

مسؤوليته هو وحده، وال تعبر عن رأي أحد غيره، وليس للمجلة أو هيئة التحرير أي 

 مسؤولية في ذلك.

شور ترسل الدورية لكل صاحب بحث أجيز للنشر نسخة إلكترونية من العدد املن -

به البحث على البريد اإللكتروني ونسخة ورقية )في حالة طبع املجلة ورقيا(، علما 

 بأن املجلة ال تدفع أي مكافآت مالية عما تقبله للنشر فيها.

ال يسمح بطبع أو نسخ أو إعادة نشر للمجلة أو لجزء من البحوث املنشورة بها إال  -

مل صاحبها مسؤولية املتابعة بإذن خطي من مدير املجلة، وكل مخالفة لذلك يتح

 القضائية.

 

 

 



 كلمة العدد

الحمد هلل الذي جعل العلم للعلماء سببا، وأغناهم به وإن عدموا ماال ونسبا، وجعل 

 .وبعد لى الرسول املصطفى محمداألبد ع بدوام، ثم الصالة لكل ش يء سببا

 

ت القانونية يطل علينا العدد الثاني من املجلد الرابع من مجلة الصدى للدراسا

التي تصدر عن مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص والسياسية 

مرافقة للباحثين املتخصصين في مجال كشعلة  بجامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة،

العلوم القانونية والسياسية لتنير دربهم، أساتذة كانوا أو طالب دكتوراه، من داخل الجزائر 

 خارجها... ومن

تثمن هيئة التحرير جهود جميع الباحثين وتشكرهم على اختيارهم مجلة الصدى  إذو 

للدراسات القانونية والسياسية منصة علمية رائدة لنشر أبحاثهم األكاديمية وأوراقهـم العلميـة 

 واإلسهام في صـدور هـذا العـدد، بانتظار العدد املقبل.

 …السبيلسواء  ىق والهادي إلوهو املوف القصد،ء وهللا من ورا

 

 األستاذ الدكتور: عبد الرحمن بن جياللي

 هيئة تحرير املجلة رئيس
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 :امللخص

االجتماعية و حظ وجود العديد من التحديات السياسية و ل اإلفريقيبعد تأسيس االتحاد          

ة مسؤولية اإلفريقيبرزها تمثلت في التحدي املناخي الذي ال تتحمل الدول أأن االقتصادية، إال و 

الغذائي  اإلجهادو في موجات الجفاف تتمثل نظرا ملا يصاحبه من أخطار مستقبلية التي  ،حدوثه

التأثير على جميع حقوق و   إرهاق قدرة الحكومات على تلبية حاجات الشعوب يقترن هذا مع، املائيو 

سياسة مواجهة هذه  اإلفريقياالتحاد  تنمية، لذلك انتهجالو الصحة و السكن و من التعليم  اإلنسان

ة همها استراتيجيأ االستراتيجياتو بادرات يد من املوضع العدبة اإلفريقيها على الشعوب آثار و  الظاهرة

 .2014تغير املناخ لسنة 

 الكلمات املفتاحية: 

 ة.اإلفريقيالشعوب  –استراتيجية املناخ  -تغير املناخ  -البيئة  - اإلفريقياالتحاد 

 

Abstract:  
After the establishment of the African Union, the African Union noted 

that there are many political, social and economic challenges, but most 

notably the climate challenge that African countries are not responsible 

for, given the attendant future risks of droughts, food and water stress 

and conflict in some regions, coupled with the fatigue on the capacity 

of Governments to meet the needs of peoples, the loss of natural forest, 
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animal and plant benefits of African countries and the impact on all 

human rights in education, housing and health. 

key words:  

African Union- The environment -Climate Change -  Climate Strategy- 

African people. 

 

 مقدمة: 

إن أبرز املشاكل في هذا العصر تتمثل في ظاهرة التغيرات املناخية وما يصاحبها من       

عوامل وأخطار متعددة حالية ومستقبلية تؤرق اإلنسانية، بحيث شهد عاملنا املعاصر في 

 ي والعشرين ازدياد مخاطر التغيرات املناخية تسببت فيها عملياتالعقد األول من القرن الحاد

التلوث البيئي، وخاصة  وتغيرات في بنية الغالف الجوي، أ وقوى خارجية أ وطبيعية داخلية أ

التلوث الجوي وكل عمليات القضاء على الغابات، إال أن لب مشكلة التغيرات املناخية هي 

ثاني أكسيد الكربون ومختلف غازات االحتباس الحراري  إرباك قدرة األرض على امتصاص غاز

 .األخرى، حيث تعيش اإلنسانية بشكل يتجاوز وسائلها البيئية اليوم

يام من األ  فقدت أصبحت التغيرات التي طرأت على مناخ الكرة األرضية والتي كانت في يوم          

ة وواضحة جدا ولعل من بين اآلن ظاهرة واسع إال أنه أضحت بطيئة لدرجة ال نشعر بها،

االختفاء في  وعالماتها األكثر ظهورا للعيان هي تلك الصفائح الجليدية اآلخذة في الذوبان أ

القطب الشمالي والجنوبي، واالرتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وظواهر أخرى ال تحص ى، 

لى ناخية في التأثير عحقيقة واقعة فعال، كما بدأت التغيرات امل وتظهر أن تغير املناخ إنما ه

 إلىالقادمة ستؤدي  الناس واملجتمعات خاصة األكثر فقرا في العالم، وعلى مدى العقود

د منها قوته التي تشكل خطرا على االنسان، يهدد موارده الطبيعة التي يستم ثارمجموعة من اآل

يد صحة تهدو  اتشريد املواطنين والتأثير على أنماط الهجرة ومعدالته إلىوغذاءه باإلضافة 

 .انتشار األوبئة واألمراض الفتاكةنسان باإل

فمناخ  ،ةاإلفريقيكثر القارات تعرضا لظاهرة التغيرات املناخية نجد القارة أمن بين و 

ساقط األمطار التي تقلبات كبيرة في مجال تو القارة يعرف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة 

الجفاف  وهو خر آمشكل  إلىطار، مما يؤدي ماأل عدم انتظام تساقط  وأتسبب فيضانات 

لغذائي من اتعاني من انعدام األ  اإلفريقي التيسها دول القرن أعلى ر و  الذي تعاني منه عدة دول 
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ال تتحمل مسؤولية  إفريقياأن بالرغم من  ،مليون شخص 17 إلىبوصول نسبة املجاعة فيها 

في  (5خمسة ) تتعدى الدفيئة منها ال الغازات انبعاثفنسبة  ،حدوث ظاهرة التغيرات املناخية

 املائة.

يجاد حلول لحث الدول على إمم املتحدة جاهدة على للحد من هذه الظاهرة عملت األ و 

ذلك من و االعتماد على االقتصاديات الصديقة للبيئة و الحفاظ على النظام املناخي العاملي 

تباره باعو  اإلفريقياالتحاد أن ال إ ا،بروتوكولهو  1992خالل االلتزام باتفاقية تغير املناخ لسنة 

متكاملة  إفريقيا إلى تسعىالرؤية املتجددة للقادة األفارقة ، فإن ؤون القارةالقائم على ش

تصبح قوة ديناميكية في الساحة الدولية باحترام حقوق اإلنسان و مزدهرة يسودها السلم و 

املنظمات الدولية اإلقليمية و ة شترك بين الدول اإلفريقيهذا بالتعاون املو ، الديمقراطيةو 

كبر أحد أ مواجهة هذه الظاهرة التي تعتبر  إلى 2002سيسه سنة أسعى منذ ت املختلفة،

الفقر، من خالل و املجاعة و هلية سيسه على غرار الحروب األ أالتحديات التي عرفها منذ ت

مؤسسات و يجيات وضع استراتو  2009مم املتحدة لتغير املناخ سنة اتفاقية األ  إلىاالنضمام 

 .التغير املناخي اهذ آثاراإلفريقية من تعمل على حماية القارة 

اإلفريقي منذ همية كبيرة بالنسبة لسياسة االتحاد أيكتس ي موضوع التغيرات املناخية 

قرارات تخص  ارصدإمبادرات و و لم يتوانى على وضع استراتيجيات و سيسه فقد عمل جاهدا أت

خالل مواجهة ظاهرة تغير املناخ في القارة يعمل باالضافة على  من ومواجهة هذه الظاهرة فه

 ة على حماية البيئة العاملية ككل.اإلفريقيحماية البيئة 

 : من خالل ما سبق تثار االشكالية التالية

ناخية في القارة ظاهرة التغيرات امل آثارمواجهة في  االتحاد اإلفريقي جهودماهي 

 ة ؟اإلفريقي

عرض و ج الوصفي التحليلي من خالل توضيح هشكالية اعتمدنا املنه اإل لالجابة على هذو 

قي االتحاد اإلفريالجهود التي بذلها  إلىصوال و ة التغيرات املناخية في القارة اإلفريقي آثار

تكيف مع هذه الظاهرة لل اإلفريقيتغير املناخ  وضع استراتيجيةخالل من  ثارملواجهة هذه اآل

 مواجهتها.و 
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 ة اإلفريقيظاهرة التغيرات املناخية في القارة :  ول ال املبحث 

فلم لم يعد   اإلفريقيتعد مشكلة تغير املناخ مشكلة عاملية اثرت في بلدان االتحاد 

السبب الرئيس ي في تغير و باإلمكان تجاهلها العتبارها ذات بعد عاملي فالنشاط البشري ه

 ..2يؤثر على العالقات اإلنسانية بشدةو هو املناخ 

 بظاهرة التغيرات املناخية اإلفريقيثر بلدان االتحاد أتطلب الول: امل

ناخ على كل التغيرات املناخية حسب الهيئة الحكومية الدولية لتغير امليدل مصطلح 

ناتجة عن النشاطات البشرية إال  وأ ،وذا مصدر طبيعي كظاهرة النين تغير للمناخ سواء كان

 اعتبرتها االتفاقيةكما  3رض تعود للنشاط اإلنساني،أن التغيرات الجوهرية في مناخ األ 

 ودتع تلك التغيرات في املناخ والتيا بأنه 1992اإلطارية لألمم املتحدة للتغير املناخي لسنة 

 الغالف تكوين في تغير إلى أدى الذي البشري  النشاط إلى مباشرة غير وأ مباشرة بصورة

 زمنية فترات مدى للمناخ على لطبيعيا التقلب لىإ باإلضافة يالحظ، الذيو  لعامليا الجوي 

مجموعة التغيرات الطويلة األجل لألحوال الجوية وفي  وكما يعتبر تغير املناخ همماثلة". 

 . 4بفعل تأثيرات بشرية ونظام املناخ سواء كانت هذه التغيرات طبيعية أ

ألسباب التي ونالحظ أن معظم التعاريف التي تعني بالتغيرات املناخية ترتكز على ا

 
 
ن التغيرات املناخية ناتجة عن أسباب طبيعية نتيجة التفاعل إوعليه ف ،دت هذه الظاهرةول

عوامل خارجية تؤثر على  والداخلي بين عناصر النظام املناخي ومؤشرات وعوامل طبيعية أ

 تحدث بسبب األنشطة الصناعية التي يقوم بها اإلنسان. وأ ،مناطق الكرة األرضية

 تضررا بهذه الظاهرة بالرغم ة من بين أكثر الدول في العالماإلفريقيالقارة  دول تعد 

 وكد أنطونيأفقد  ،من كونها غير مسؤولة تماما عن ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية

لكن القارة تعاني من بعض و ة في تغير املناخ ضئيلة اإلفريقيغوتريش "إن مساهمة القارة 

ا لم تخفض االنبعاث على وجه السرعة سيكون لتغير املناخ م ،تدميراو ه حدة آثار أكثر 

 .5"إفريقيااألمن في جميع أنحاء و عواقب خطيرة تعيق التنمية املستدامة 

مما أدى  ،وقد ساهم في ذلك عدم قدرتها على التأقلم مع التغير املناخي الحاصل لها

قر أكما  ،من الظواهرغيرها و تقليص الغطاء النباتي و تدهور األنظمة األيكولوجية  إلى

هي ة اإلفريقيأن القارة  2007التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية املعنية بتغير املناخ سنة 
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هي حالة تتفاقم عبر الزمن خاصة مع انخفاض و تغير املناخ واحدة من أكثر القارات عرضة ل

 .6القدرة على التكيف

النطاق  ولتغيرات املناخية هة بظاهرة ااإلفريقيقد ساهم أيضا في تأثر البلدان و 

الكرة األرضية ال يتعامل مع الغازات املسببة لالحتباس  وجف ،العاملي للتغيرات املناخية

 تحدةالحراري وفقا للدولة املنشأ، فالغازات الدفيئة وانبعاثاتها الصادرة مثال عن الواليات امل

ي جد دولة واحدة تستطيع الفوز فاألمريكية تشكل تغير املناخ في دول أخرى ما يعنى أنه ال تو 

 7إلزامي. واملعركة ضد تغير املناخ بمفردها، والعمل الجماعي ليس خيارا إنما ه

 بظاهرة تغير املناخ اإلفريقيمظاهر تأثر بلدان االتحاد  املطلب الثاني:

ة سلبية على القار  آثارالتغيرات املناخية سيكون لها  أنعلى تتوفر اليوم أدلة كافية 

فاع درجة على ارت 2010-2009لعام  اإلفريقيبحيث كشف التقرير االستراتيجي  ،ةريقياإلف

 ،8درجة مئوية على مدار القرن العشرين 0.5بحوالي ة جراء التغيرات املناخية مظاهر الحرار 

كما أشار التقرير إال أن  ،العواصفو الفيضانات و هي املسؤول األول عن موجات الجفاف 

أخذت في االرتفاع  إفريقيامنطقة جنوب و  إفريقياوسط و جزاء من شرق درجات الحرارة في أ

أيضا أكد تقرير التنمية  ،فور بالسوداندار و نقص املياه في غرب تشاد  إلىإضافة  ،املتزايد

جنوب الصحراء تعتبر من بين أكثر املناطق في  إفريقياأن منطقة على  2007البشرية لسنة 

كثر املستقبلية النخفاض قدرتها على التكيف العتبارها أو حالية تأثرا بتغير املناخ ال إفريقيا

 .9املناطق فقرا في العالم

ملمتر في السنة منذ  2و 1وأيضا نجد ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل يتراوح بين 

فالجليد الذائب مسؤول بنسبة كبيرة عن جة للتمدد الحراري في املحيطات، نتي 1992عام 

املناطق و املساحات الجليدية قد تراجع أحجام و  ،إفريقيابحر في ارتفاع مستوى سطح ال

% من  90جبال كينيا بحوالي و %  90بتنزانيا بنسبة  و املغطاة بالثلوج في قمة جبل كليمنجار 

أجزاء من نهر النيل و بحيرة التشاد و نجد أيضا جفاف بحيرة فكتوريا  ،كتلته الجليدية

 .10بحيرة السنغالو في النيجر  % من املياه 60 إلى 40انخفاض حوالي و 

كما يتوقع العلماء زيادة ظاهرة الجفاف في الجزء الجنوبي الشرقي من القارة 

زيادة معدل سقوط األمطار على و ، و نز روفة باسم األ مصحوبا بظاهرة التقلبات الجوية املع
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املاء   و غذاء تعاني من إجهاد ال إفريقيافقبل ظهور تغير املناخ كانت  ،إفريقياالجبال في شرق 

يزيد و يزيد الهجرة و سكان الساحل و املوارد و إال سوءا يهدد األمن  ه الظاهرة لم تزد األمور ذفه

 11 .الضغط على التخطيط املستقبلي للتنمية

تغير أنماط النماذج اإلحيائية للنباتات   إلىسيؤدي  وحرارة الج ارتفاع درجةو 

 ،ةاإلفريقيعلى التنوع البيولوجي في القارة  سوف تكون له تداعيات سلبية هذا ،والحيوانات

غمر أجزاء كبيرة من  إلىاملناطق الساحلية فسوف يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر في أما 

في الجزء األوسط و ،خاصة شمال دلتا النيل إفريقيااملناطق الساحلية املنخفضة لشمال 

الزراعية املجاورة بسبب . مما سينتج عنه فقدان مساحات من األراض ي إفريقيامن غرب 

 إلىسوف يترتب على هذا اندفاع التجمعات البشرية و زيادة ارتفاع منسوب املياه املالحة 

النقل و الصناعة و السياحة و بالتالي تغير أنماط االستيطان و املعتادة،  هجرات من أماكنها

 ما يتبع ذلك.و والصحة 

بحيث كشف  ،ي للسكانسوف تؤثر التغيرات املناخية عموما على املستوى الصح

ن مريا انتشار املال  إلىتغير املناخ بحد ذاته أدى  أن ،2000تقرير منظمة الصحة العاملي لسنة 

. 21تنزانياو دول كرواندا  إلىانتقال العدوى  يؤدي إلىما س، منطقة 13 إلىمناطق غرب كينيا  3

يث ح ،ةاإلفريقيفي القارة  التي تهدد الصحة العامةهم األمراض املعدية أفاملالريا  يعتبر من 

انتشارا كبيرا لهذا املرض الذي يحصد مليون نسمة سنويا خاصة في دول  إفريقياتعرف 

 جنوب الصحراء الكبرى.

وجود  صلة  2016األمن في مارس و من خالل مجلس السلم  اإلفريقيتحاد اإلأكد كما 

ارة تظهر هذه الصلة في القو  ،ياإفريقالسلم في و هشاشة األمن و الترابط بين التغيرات املناخية 

في مجال االستثمار في و ،خسائر اقتصاديةو إلحاق أضرار و من خالل تدمير التنمية 

 يعتبر مشكلةإذ  ،الدوليو فالتهديد البيئي يؤثر على األمن الوطني  ،ضعف التمويلو  ،الطبيعية

 .13قطب الغطاء الجليديذوبان و رة املياه دتهديد ن من خالل ةمنيأ

 ،أيضا أن تأثير هذه الظاهرة من الدوافع املحتملة للعنف بين الطوائف املجلسكد أو 

 أنخاصة في املجتمعات الرعوية. لذلك البد على الدول األعضاء على املستوى الدولي 

قدرات البناء في املساهمة ا في ذلك بم ،تغير املناخ آثارالخبرة في التخفيف من تستفيد من 
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وتنسيق  ،إدارة املياه الجوفيةو على الحصاد واالستخدام املستدام لدول األعضاء لالوطنية 

مع الدول األكثر  البد من التضامنو خ، تغير املنا آثار ةالدولية في التخفيف من حد الجهود

تضررا من  البلدان األكثر إلىدة اإلنسانية تقديم املساعو  ،إفريقياتغير املناخ في  تضررا من

 .14قة بتغير املناخاألزمات اإلنسانية املتعل

 االحرب األهلية في رواندو  ن الباحثين بوجود صلة بين الصراعكما اعتبر العديد م

 إلى إضافة ،الصراع في رواندا إلىرتها دنو فقد أدى ضغط تنظيم األراض ي  ،رة األراض يدبين نو 

لى الحروب الناتجة عن تغير املناخ حرب دارفور عو تصنف حول النزاعات و  ،السكاني والنم

أول حرب بسبب تغير املناخ شهدها العالم فقد نشب صراع ضخم نظرا ألسباب  أنها أساس

معالجة املشاكل املحلية بدعم من  إلىث لجئت الحكومة السودانية يبح ،اقتصاديةو سياسية 

قد جعلت موجات الجفاف مع املجاعة و  ،املليشيات لتقوم بدال منها بالقمع ألي مقاومة

في  أالذي بدكما يصنف أيضا الصراع في مالي ،15هذه النزاعات سهل انتشارضطرابات من الواإل 

بحيث في  ،فقد تأثر بالتقلبات املوسمية ،الصراعات الناتجة عن تغير املناخديسمبر من  2012

 .16الظروف الجافة ورتفع الصراع الستغالل املتمردين لفترة الجفاف أيفترة الجفاف 

فقد أشارت  ،ة من مظاهر تغير املناخاإلفريقيول تعاني الجزائر كغيرها من الد

يمكن مالحظتها من خالل ارتفاع و هذه الظاهرة قد مست الجزائر  أنالعديد من الدراسات 

ات القوية في املناطق الفيضانو  ،سقوط األمطار في غير موسمهاو  ،رجة الحرارة الفصليد

الشديدة التي  سجد برودة الطقمن بين أمثلة تغير املناخ نو  (،لهضاب العلياا)الداخلية 

 ،1990شهدتها بعض املناطق في الشرق الجزائري بالتحديد منطقة قسنطينة بفيفري  سنة 

بفيضانات باب الوادي  2001نوفمبر و  ،تحت الصفر 13 إلىأين انخفضت درجة الحرارة 

 17.البيضو تساقط الثلوج في تيارت  2003سنة و بالجزائر العاصمة 

 2014لتغير املناخ لسنة  اإلفريقيتحاد إستراتيجية اإل : املبحث الثاني

 تغير املناخ على  هي القارة األكثر تضررا من إفريقياأن  اإلفريقيتحاد إدراكا من اإل

وسوء تكيفها وضعف قدراتها على الحد من املخاطر بسبب  ،مستوى التنمية في القارة

وضع استراتيجية  إلى اإلفريقياد باالتح هذه األسباب دفعت ،غيرهاو الكوارث الطبيعية 

 ة.اإلفريقيخاصة ملواجهة التغيرات املناخية في القارة 
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 ة لتغير املناخ اإلفريقياالستراتيجية ضمون ماملطلب الول: 

الخاصة بالتغيرات املناخية لوضع اإلجراءات  اإلفريقياستراتيجية االتحاد  جاءت

 .التكييف مع هذه الظاهرةو الضرورية للتخفيف 

 ة لتغير املناخاإلفريقيمفهوم االستراتيجية  الفرع الول:

الفريق الحكومي الدولي املعني بتغير املناخ أن  بعد أن أكدت التقارير الصادرة عن

سيؤدي و  ،تغير املناخمن القارة األكثر عرضة للخطر  إفريقياو  ،حقيقيأصبح تغير املناخ 

 ،ارتفاع منسوب مياه البحرو ناخ القاسية مثل الجفاف والفيضانات ظواهر الطقس وامل تغير

إلى االجتماعية كما ذكر أعاله و الخسائر االقتصادية و واالنهيارات األرضية العواصف و 

تدعى االستراتيجية األفريقية  ضع استراتيجية خاصة ملواجهة التغيرات املناخيةو ضرورة 

 .18 2014لتغير املناخ لسنة 

البيئية  ةركيزة أساسية في السياس ة لتغير املناخ هياإلفريقياتيجية إن االستر  

التكيف  تعزيز القدرة على وة نحاإلفريقيتوجه البلدان  إن هذه السياسة ،اإلفريقيلالتحاد 

ملتابعة انخفاض الكربون  معتمدة على و  ،من أجل الحد من ضعفها واملرونة مع تغير املناخ

لتنمية املستدامة والحد من الفقر، ويوجه الحكم ونظم وا ،مبادئ االقتصاد األخضر

 .الدولية للتصدي لتغير املناخ والوطنية أو الهياكل اإلقليمية و املعرفة والتخطيط 

تشجيع البحث والتعليم وهي  تعتمد االستراتيجية على ركائز أساسية لتنفيذها،

وتعزيز  ية عملية التنميةلتخطيط وامليزاندمج جوانب تغير املناخ في ا ،والوعي واإلرشاد

عتماد على مبادئ اال يتم تفعيل هذه الركائز من خالل و  ،التعاون الوطني واإلقليمي والدولي

املجتمعات والنظم اإليكولوجية و تغير املناخ  آثارحوكمة من قبل الحكومات للحد من ال

واإلدارية والسياسات واألطر املؤسسية عام، ومن خالل تطوير التشريعات  والبيئة بشكل

 اإلفريقيالوطني، واملساءلة املتبادلة من قبل االتحاد و اإلقليمي و على املستوى القاري 

 .19لألعضاء على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

 ة لتغير املناخ اإلفريقي ستراتيجيةاإل أهداف  الفرع الثاني:

تقديم التوجيه و منسقة  توفير إطار وآليات متكاملة و  إلىهذه االستراتيجية تهدف 

حول التحديات والفرص لتغير املناخ في القارة، لتحسين سبل  ،الدول األعضاء والشركاء
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 ،بهدف تحقيق التنمية املستدامة ،أولويةك تنفيذ برامج تغير املناخ و  ،رقة وبيئتهمامعيشة األف

على الفئات  والحد من الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية مع التركيز بشكل خاص

 والهدف العام لهذه االستراتيجية هو  .على وجه الخصوص النساء واألطفال ،األكثر ضعفا

 .تمكين القارة من تحقيق  مناخ االقتصادي جيد

يتم و  ،أن تكون إطارا عامليا ملكافحة تغير املناخ في القارة إلىكما تهدف االستراتيجية 

وزيادة التعاون في مختلف املجاالت، تجسيد هذه االستراتيجية عن طريق الشراكة 

 . ةاإلفريقيالدول  وفقا الختالفاتو  ،واملؤسسات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية

 يجيةلتنفيذ االسترات اإلفريقياإلجراءات املتخذة من قبل االتحاد  املطلب الثاني: 

تنفيذ استراتيجية تغير ل  اإلفريقيهناك العديد من اإلجراءات التي يتبعها االتحاد 

تغير املناخ  آثارأهمها مؤسسات والبرامج ذات الصلة تتحدث بصوت واحد للتعامل مع  ،املناخ

 اإلفريقيالتكيف مع تغير املناخ لتطوير املوقف و  ،ةاإلفريقياملبادرات و على جميع املستويات 

 .املشترك

ت القارية واإلقليمية تعزيز القيادة السياسية بشأن تغير املناخ على املستوياو  

تأكد من أن مبدأ اإلنصاف ينطبق على جميع املستويات في عملية تغير املناخ الو  ،والوطنية

تفاقيات املتعلقة وضمان تنفيذ القرارات واإل ،على املستويات القارية واإلقليمية والوطنية

بروتوكول و ر املناخ أهمها اتفاقية تغي ،اإلفريقيباملناخ من قبل الدول األعضاء في االتحاد 

يم دعم التعلو   ،بإلزام الدول بتنفيذها اإلفريقيوغيرها من اإلعالنات التي قام االتحاد  وكيوت

 .والتوعية املتعلقة بتغير املناخ التدريب ،متعدد التخصصات

 ،وتدابير التخفيف في خطط التنمية ،ودمج التكيف بشكل فعال مع تغير املناخ

تغير ي للتحديات البيئية بما في ذلك للعمل على التصد  2063خطة ووضع آليات لتنفيذها  ك

البلدان  إلىتقديم املساعدة الفنية و  ،الفقر الحد منو  ،ضمان التنمية املستدامةو   ،املناخ

تطوير موقف مشترك  ،تغيرات مناخإعالن الجزائر على و  ،شاريعامللتعزيز القدرات في تحديد 

تحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة للوالحاجة  ،اإلفريقيلمجتمع ل

إعالن الجزائر على التغيرات مناخي في جمعية االتحاد اعتمد و ،اإلطارية بشأن تغير املناخ
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واحد في مفاوضات عن نظام قانوني  وبصوتوبحاجة للحديث  ،اإلفريقيللموقف االتحاد 

 تغير املناخ العاملي. بخصوصملزم جديد 

بالغة بالنسبة لالستراتيجية السابقة الذكر،  أهميةو مع تغير املناخ ذ التكييف يعد

تنفيذ تدابير لوبالتالي هناك حاجة ملحة  ،فريقياألنه يمثل أولوية قصوى بالنسبة إل 

 الية العامة والتقنيات الجديدةاملوارد امل وال سيما من خالل توفير ،وإجراءات التكيف

وضع تدابير و في الوقت املناسب، ريقة يمكن التنبؤ بها القدرات بطوبناء  ،السليمة بيئيا

يتم تمويل التكيف من قبل البلدان املتقدمة  و  ،التكيف قصيرة األجل وطويلة األجل

ه املسؤولة عن األضرار االقتصادية واالجتماعية لتغير املناخ، بسبب املساهمة التاريخية لهذ

  غازات الدفيئة.الالبلدان في انبعاث 

 مجموعة املفاوضينة لتغير املناخ كل من اإلفريقي م تنفيذ االستراتيجيةتدعكما 

والذي يشارك  ،اإلفريقيتمثل املجموعة الهيئة الفنية لهيكل التفاوض التي  (AGN) فارقةاأل 

بإعداد وصياغة النص  تقوم، مفاوضات تغير املناخو الفنية خالل مؤتمرات  في املفاوضات

في ذلك على القرارات والرسائل الرئيسية من لجنة رؤساء الدول معتمدة  ،واملواقف املشتركة

رد املعني بالبيئة واملوا اإلفريقيواملؤتمر الوزاري  املناخ، ة حول تغيراإلفريقيوالحكومات 

نمائي  برنامج األمم املتحدة اإل للتنمية و  اإلفريقياملجموعة البنك  بحيث تدعم ،الطبيعية

   20 .مم املتحدة االقتصاديةة األ لجنو ة مم املتحدة للبيئوبرنامج األ 

الحفاظ على املوقف و  دورا مهما في مفاوضات تغير املناخلعبت  AGN تأسيس منذو 

 .21هذه القضية أناملوحد بش اإلفريقي

 التدددي   CAHOSCC)) ة حدددول تغيدددر املنددداخاإلفريقيدددلجندددة رؤسددداء الددددول والحكومدددات يضدددا نجدددد أ

أعضدداء مددن املفوضددية املعنيددة بتقددديم توجيهددات و وزراء و  مجموعددة مددن الخبددراء األفارقددة تضددم 

التدددددي تعتبدددددر أسددددداس االلتزامدددددات  ،الددددددفاع عندددددهو املوحدددددد  اإلفريقددددديمناصدددددرة املوقدددددف و سياسدددددية 

 اإلفريقدية خالل قمم األمم املتحدة حول تغير املناخ التي تسداهم فدي اعتمداد االتحداد اإلفريقي

، كمدا تعمدل علدى التشدجيع الددائم إفريقيدانداخ فدي لبرامج العمل الرفيعة املستوى حول تغيدر امل

ة  فددي كافدددة اجتماعاتهدددا ملناقشدددة املسددائل املتعلقدددة بتغيدددر املنددداخ اإلفريقيدددعلددى مشددداركة البلددددان 

 تطبيق البرامج املقترحة حول هذه املسألة على الصعيد الوطني.و 
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تقدمة ذلك ملناقشة مدى التزام الدول املو تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل سنة 

تقديم و التي أبرزها نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا و  ،ةاإلفريقيبالتزاماتها اتجاه الدول 

الل تقوم اللجنة خو  ،ةاإلفريقيتزامات الوطنية للدول لاملساعدات املالية للقيام بالوفاء باال

ييف تباعها للتكاالطرق الالزم و تغير املناخ في القارة  آثاراجتماعاتها بمناقشة حدة 

من و  ،نساءو هذه الظاهرة خاصة لدى الفئات الضعيفة من أطفال حدة تخفيف من الو 

ملتحدة لتغير اأنشطة اللجنة الرئيسية هي املشاركة في اجتماعات مؤتمرات اتفاقية األمم 

تقريب وجهات النظر واالستراتيجيات و  22مناقشة أعمالها خالل املؤتمر قبل انعقاده.و املناخ 

تحقيق التنمية و تغير املناخ بخصوص  على املستوى العاملي إفريقياركة املتعلقة بمشا

 ة.املستدام

 خاتمة:

درك وجود أ أنبعد  اإلفريقياالتحاد  أنخير نستنج من خالل هذه الدراسة في األ 

خاصة  ،ةاإلفريقياملستقبلية على بلدان القارة و ها الحالية آثار و ظاهرة التغيرات املناخية 

  هرةالظاج سبيل ملواجهة هذه هانت ،توقيف وتيرة التنميةو التغيرات املناخية وجود الصلة بين 

، ة بتنفيذهااإلفريقيتلتزم الدول  2014وضع استراتيجية خاصة بتغير املناخ سنة خالل  من

ها التي تبلور فيو في جميع املفاوضات الدولية لتغير املناخ   اإلفريقيمشاركة االتحاد تضمن و 

التنسيق املتبادل في قضية و تها بصورة فعالة بهدف تعزيز آليات التشاور انشغاال إفريقيا

 .في املنتديات العاملية لتغير املناخ فريقياتقديم صوت موحد إل و تغير املناخ 

التغيرات املناخية على مستوى  آثاريساهم بشكل فعال في مواجهة  اإلفريقيفاالتحاد 

 ،ذلهاة من خالل الجهود التي يباإلفريقيحماية البيئة يعمل على  وبالتالي فه ،ةاإلفريقيالقارة 

هذه ة اعتماد اإلفريقيلذلك على الدول  ،نفسه ة البيئة العاملية في الوقتأيضا حمايو 

ة التعريف باالستراتيجو املعلومات و تبادل الخبرات و  ،رض الواقعلتنفيذها على أاالستراتيجية 

 باقي بلدان العالم .و لشعوب القارة 
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 امللخص: 

 املتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وحرية اإلنسان وكرامته مصونة، ولكل فرد

ن الحق في أن يعامل معاملة عادلة في اإلجراءات القضائية واإلدارية. بكل هذه العبارات الخالدة وغيرها م

 املبا
 
ة الفردية قدسية الحري -لنظريةامن الناحية  -دئ السامية جاء دستور جمهورية العراق الدائم، معلنا

لى الجرم ع إثباتن ليس هدف االجراءات الجزائية أوضماناتها واعتباراتها التي تعلو على كل اعتبار آخر. إذ 

ي حقوق املتهم، فال قيمة للحقيقة التحوال بمنأى عن احترام ال حال من  أياملتهم بل تقص ي الحقائق وليس ب

 على مذبح الحرية.  إليهايوصل 

ذاء القاس ي العنيف الذي يفعل فعله ويفت من عزيمة املعذب ويحمله على قبول بالء االعتراف للخالص ياإل 

ن أفعل التعذيب بأكثر من اهتمامه بجوهر الفعل ذاته ثم إنه يوحي ب آثارمنه، اهتم في الواقع بإبراز 

 وهو أمر غير صحيح فالتعذيب يقع أإذا  إالعذيب ال يتحقق الت
 
دى إلى حمل املعذب على االعتراف فعال

 أم لم يؤد إلى ذلك طاملا كان القصد منه  أدىبمجرد توافر عناصره الذاتية وسواء 
 
إلى حصول االعتراف فعال

ف وحقيقة المر التي سنراها ذاء القاس ي العنيينه اإل أن هذا التعريف يصف لنا التعذيب بأقاعه كما إي

 لكي تقع الجريمة فهي تقع سواء أكان كذلك أم لم 
 
 بأنه ال يشترط في التعذيب إن يكون جسيما

 
يكن الحقا

بعض جوانب التعذيب في تعريفها له، ولكن أيا منها لم يتطرق إلى تعريف التعذيب كجريمة من  عالجت

 فقط كما  إكراها، سواء أكان اإلكراهصورة من صور  إال ه. ولكنها اتفقت بأن التعذيب ما هوأركانخالل 
 
ماديا

 
 
 ومعنويا

 
 كما يرى البعض أيعرفه البعض، أو ماديا

 
الغير من  إرادةهو ضغط على  اإلكراه. وبما أن اآلخرضا

ما كان يقدم عليه لوال هذا الضغط. وهو على نوعين،  ما،شأنه أن يولد في نفسه رهبة، تدفعه إلى سلوك 
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، هو ضغط مادي على اإل اكره
 
 ماديا

 
 ملن بوشر عليه. و  رادةا

 
 هو ضغط  إكراهاينجم عنه انعدامها كليا

 
معنويا

 الشخص إلى ارتكاب فعل مضر. يلجئ رادةغير مادي على اإل 

 العراقي التعذيب، القانون  الجريمة،الكلمات املفتاحية: 

Abstract:  

The accused is innocent until proven guilty in a fair legal trial, 

human freedom and dignity are inviolable, and everyone has the right 

to be treated fairly in judicial and administrative procedures. With all 

these eternal expressions and other lofty principles, the permanent 

constitution of the Republic of Iraq came, declaring - in theory - the 

sanctity of individual freedom, its guarantees and considerations that 

transcend all other considerations. Since the aim of the criminal 

procedures is not to prove the guilt of the accused, but rather to 

investigate the facts, and in no case is he exempt from respecting the 

rights of the accused, so there is no value for the truth that he reaches 

on the altar of freedom. 

The cruel, violent abuse that he does, weakens the resolve of the 

torturer and forces him to accept the affliction of confession to get rid 

of him. In fact, he cares about highlighting the effects of the act of 

torture more than he cares about the essence of the act itself. Then it 

suggests that torture can only be achieved if it leads to actually making 

the torturer confess, which is not a matter. True, torture occurs as soon 

as its subjective elements are available, and whether it actually leads to 

a confession or not, as long as it is intended to inflict it. This definition 

also describes torture as cruel, violent harm, and the truth of the matter 

that we will see later is that torture does not require that it be serious in 

order for the crime to occur. It takes place, whether it is or not. It deals 

with some aspects of torture in its definition, but none of them 

addresses the definition of torture as a crime through its elements. But 

they agreed that torture is only a form of coercion, whether it is 

physical coercion only as some know it, or material and moral as well, 

as others see it. And since coercion is a pressure on the will of others 

that would generate in him awe, which would push him into some 

behavior, which he would not have done without this pressure. It is of 

two types, a material compulsion, a material pressure on the will that 

results in its complete lack of will for the one who started it. Moral 



 رأفت حميد ريس املعموري جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي
 

17 
 2022  جوان  /2العدد    /4المجلد  مجلة الصدى للدراسات الق انونية والسياسية/  

ISSN : 2710-8783 
 

coercion is a non-physical pressure on the will that causes a person to 

commit a harmful act. 

Keywords: crime, torture, Iraqi law 

 :مقدمة

لة، وحرية اإلنسان وكرامته املتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عاد

مصونة، ولكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في اإلجراءات القضائية واإلدارية. بكل 

هذه العبارات الخالدة وغيرها من املبادئ السامية جاء دستور جمهورية العراق الدائم، 

 
 
تها التي تعلو على كل دسية الحرية الفردية وضماناتها واعتباراق -ن الناحية النظريةم -معلنا

الجرم على املتهم بل تقص ي الحقائق  إثباتليس هدف االجراءات الجزائية  أن إذاعتبار آخر. 

حوال بمنأى عن احترام حقوق املتهم، فال قيمة للحقيقة التي يوصل ال حال من  أيوليس ب

 على مذبح الحرية.  إليها

 
 
  لهذه املبادئ والحقوق االنسانيةوملا كانت جريمة التعذيب هي أكثر الجرائم انتهاكا

 للشرائع التي جرمت من
 
 عن تفشيها من الناحية العملية في بلد كان مهدا

 
ذ والدستورية، فضال

يلة مشروعة في شرائع لحقتها أقدم العصور التعذيب وحظرته وعاقبت عليه في وقت كان وس

 لكثير من القوانين املعاصرةآبعد 
 
في بلدان تفتخر اآلن  الف من السنين وكانت مصدرا

 باحترامها لحقوق اإلنسان ونبذها للتعذيب. 

 في التحقيق وخاصة في الجرائم ذات االتعذيب يكاد يكون  أنوإذا عرفنا 
 
جراء روتينيا

دول العالم حتى تلك التي تدعي  أغلبالطابع السياس ي، ليس في العراق فحسب بل في 

 احترامها لحقوق االنسان. 

ه وباختصار أنخطرها بأمواضيع البحث القانوني و  ذيب من أجدروإنما يجعل التع

ترام شديد عدم احترام القانون من قبل القائمين على تنفيذه، بتعبير آخر هو صورة عدم اح

ن الخطر مضاعف إذا كان الخصم والحكم جهة واحدة. وبهذا إالسلطة للقانون، وبالتالي ف

 ا التعذيب تنخر في عظامها. ال يمكن بناء دولة مؤسسات وهناك آفة اسمه
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 املبحث األول 

 ماهية التعذيب

سوف تناول في هذا املبحث التعذيب في ثالثة مطالب، أولها تعريف التعذيب وثانيها 

 صوره أما علة تجريم التعذيب فهو ما سوف نتناوله في املطلب الثالث. 

 تعريف التعذيب: ول املطلب األ 

. ولعله 1969لسنة  111ب في قانون العقوبات رقم لم يعرف املشرع العراقي التعذي

 أمبذلك فسح املجال  أراد
 
ام الفقه لالجتهاد، وعدم تقييده بتعريف محدد قد ال يكون جامعا

 في قانون 
 
 مع مرور الزمن وتقدم أساليب التحقيق واالستجواب. لكنه عاد مؤخرا

 
مانعا

 ( الفقرة12فعرف التعذيب في املادة ) 2005لسنة  10املحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 

 لم الشديد واملعاناة، سواءال)الثانية هـ( عندما نص على ))التعذيب يعني التعمد في تسبب 

 
 
 على شخص قيد االحتجاز  أوأكان بدنيا

 
التعذيب ال  أنتحت سيطرة املتهم، على  أوفكريا

شرع امل أننرى  إنناذات عالقة بها((.  وألم واملعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية اليشمل 

 
 
ن كان قد تبنى بعض االتجاهات الجيدة، إ في تعريفه للتعذيب هذا، و املوقر لم يكن موفقا

كتبنيه لفكرة وقوع التعذيب بصورتيه املادية واملعنوية والتي توسع من نطاق املسؤولية 

 يكون  أنه عاد وضيق من نطاقها حين اشترط أن إالالجزائية، 
 
تحت  أواملجني عليه محتجزا

 وليس تحت سيطرة الجاني ال إذسيطرة الجاني، وبالتالي ف
 
ا ما كان املجني عليه غير محتجزا

 –عقوبات  333يمكن تطبيق هذا النص. وهذا االتجاه ال يتفق مع ما تبناه املشرع في املادة 

 
 
 أومع املتهم الشاهد ين شمل في صفة املجني عليه في جريمة التعذيب ح -كما سنرى الحقا

 الخبير وهما غير محتجزين عادة وليسا تحت سيطرة أحد. 

 أيومما يؤخذ على هذا التعريف 
 
يتسبب الفعل  أنه يشترط لتحقق الجريمة أنضا

ي الراجح في الفقه من تحقق جريمة التعذيب بغض أي بألم شديد وهذا ال يتفق مع الر الجرم

 عند معالجة هذا ال ما سنرى ذلك ال كالنتيجة،  أوالنظر عن جسامة الفعل 
 
ر في محقا

شخاص والتي تقع حتى ولو الالتعذيب من جرائم االعتداء على  أنذلك  إلىموضعه. أضف 

 . أصاللم يلحق املجني عليه أذى  وذلك لخطورة الفعل االجرامي 
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 نا نجد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروبأن (1)وفي إطار القانون الدولي

 للتعذيب وذلك في املاد أوالالانسانية  أوالعقوبة القاسية  أواملعاملة 
 
 لىو ة ال املهينة، تعريفا

التفاقية، يقصد بـ ))التعذيب(( أي الغراض هذه  -1من هذه االتفاقية والتي نصت على: ))

 بشخص ما بقصد  أوعمل ينتج عنه ألم 
 
، يلحق عمدا

 
 كان أم عقليا

 
عذاب شديد، جسديا

معاقبته  أوعلى اعتراف،  أومن شخص ثالث على معلومات  أوصول من هذا الشخص، الح

 أي أوه هو إرغام أوتخويفه  أوشخص ثالث،  أوه ارتكبه، هو أنيشتبه في  أوعلى عمل ارتكبه 

سباب يقوم على ال سبب من  ليالعذاب  أولم العندما يلحق مثل هذا  أو –شخص ثالث 

 أي أويسكت عنه موظف رسمي  أويوافق عليه  أويحرض عليه  أوكان نوعه،  أياالتمييز 

العذاب الناش ئ فقط عن  أولم الشخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وال يتضمن ذلك 

 . (2)الذي يكون نتيجة عرضية لها(( أواملالزم لهذه العقوبات  أوعقوبات قانونية 

غوط املادية واملعنوية ه يوسع من مفهوم التعذيب ليشمل الضأنيتميز هذا التعريف ب

 ل منه. و على املجني عليه وال يقصرها على املادية فقط وهذا واضح من املقطع ال 

مختلفة في تعريف ور متعددة و أماستيعاب  أرادنه إأما ما يالحظ على هذا التعريف ف

جرائم يختلف فيها القصد الجنائي، وهي جريمة التعذيب  أربعةنه خلط بين إواحد وبالتالي ف

 أووجريمة التعذيب بقصد املعاقبة على ارتكاب عمل  ،معلومات أوللحصول على اعتراف 

 ،-لى حد تعبير التعريفع -رغاماإل  أواالشتباه في ارتكابه، وجريمة التعذيب بقصد التخويف 

 التعذيب لسباب تمييزية
 
 . (1)وأخيرا

د يفر  أناملشرع الدولي  لى علىو وهذا بالتالي يفقد التعريف الدقة والتركيز وكان من ال 

ن مصطلح إأن لغراض هذه االتفاقية ف: إلى -اءإن ش –لكل جريمة تعريف ويشير بعد ذلك 

 التعذيب يعني أحد هذه الجرائم. 

ذاء البدني املتضمن ملعنى يه اإل أنا الفقه القانوني فقد عرف البعض منه التعذيب بأم

على املتهم ويفسد واع التأثير الذي يقع أن أشداالعتصار واالستخراج بالقوة، وهو  أواالنتزاع 

رادته وقد تنمحي على نحو ال إدية ال قبل له بمقاومتها فتتعطل رادته بقوة ماإاعترافه، ويشل 

. وبنفس املعنى عرف (2)اإلراديةفيه غير حركة عضوية مجرده من الصفة  إليهتنسب 
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 املادي الذي يتخذ صورة  اإلكراهالتعذيب بأنه: نوع من 
 
الضرب املتكرر، كما قد يكون  ناشئا

 .   (3)الحرمان من النوم أوعن ضعف مقاومة املتهم ملنع الطعام 

 إرادةالركن املادي للتعذيب على  أثرها ركزت على أنمن استقراء هذه التعاريف نجد ب

ها ضيقت من نطاق الركن أناملجني عليه وشلها بما يعدم اختياره الحر. وما يؤخذ عليها ب

املادي دون املعنوي وبالتالي فهي ضيقت من نطاق  اإلكراهحصرته في  إذادي للتعذيب امل

 املسؤولية في هذه الجريمة الخطيرة. 

ذاء القاس ي العنيف الذي يفعل فعله ويفت من يه )اإل أنوقد عرف التعذيب كذلك ب

يف قد اهتم لكن هذا التعر  (4)عزيمة املعذب ويحمله على قبول بالء االعتراف للخالص منه(

 أننه يوحي بإاهتمامه بجوهر الفعل ذاته ثم فعل التعذيب بأكثر من  آثارفي الواقع بإبراز 

 وهو  إلى أدىا إذ إالالتعذيب ال يتحقق 
 
ر غير صحيح أمحمل املعذب على االعتراف فعال

  إلى أدىفالتعذيب يقع بمجرد توافر عناصره الذاتية وسواء 
 
ؤد لم ي أمحصول االعتراف فعال

ذاء يه اإل أنهذا التعريف يصف لنا التعذيب ب أنقاعه كما إيذلك طاملا كان القصد منه  إلى

 بمالقاس ي العنيف وحقيقة ال 
 
 أنر التي سنراها الحقا

 
 ه ال يشترط في التعذيب إن يكون جسيما

 لم يكن.  أمكذلك  أكانلكي تقع الجريمة فهي تقع سواء 

 إي أوء بأنه ))اعتداء على املتهم. من الفقها اآلخرفي حين عرفه البعض 
 
ذاء له ماديا

 
 
، ويتحقق ذلك املعنى اإلكراه أون التعذيب صورة من صور العنف إ. وبهذا املعنى فونفسيا

 إيبكل نشاط يبذله )الجاني( 
 
  أوجابا

 
 إليذاء )املجني عليه( ماديا

 
، متى اتحد  أوسلبا

 
معنويا

 في ياإل  إرادةصد الجنائي هنا هو الق أنالجاني مع نشاطه أي  إرادةمضمون 
 
ذاء متمثال

ه يوسع من عناصر الركن املادي أن. يتميز هذا التعريف ب(1)محاولة اكراه املتهم على االعتراف(

املادي فحسب بل  اإلكراهال يقصرها، كما في التعاريف السابقة، على  إذلجريمة التعذيب 

. ولكن ما يأخذأياملعنوي  اإلكراهيشمل معه 
 
ه يضيق من نطاق أنعليه في الوقت نفسه  ضا

 على املجني عليه حين ذكر ))
 
 إياملسؤولية الجزائية باشتراطه وقوعهما معا

 
ذاء له ماديا

(( وكان من ال 
 
 من ) أنلى عليه و ونفسيا

 
 –( ليوسع من ذلك أويستعمل حرف العطف )و( بدال

تعذيب املتهم يخضع لصور  أن إلى. وبنفس املعنى ذهب البعض -أي من نطاق املسؤولية

 ومنها ما يعتبر  إكراهامتعددة منها ما يعتبر 
 
 أولم ال. والجامع بينهما هو أدبيا إكراهاماديا



 رأفت حميد ريس املعموري جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي
 

21 
 2022  جوان  /2العدد    /4المجلد  مجلة الصدى للدراسات الق انونية والسياسية/  

ISSN : 2710-8783 
 

وسائل  أحدالعقلية التي تصيب املتهم من جراء استخدام  أوالنفسية  أواملعاناة البدنية 

 .  (2)التعذيب

 من العنف إوبهذا ف
 
املعنوي، يمارسه رجل  أوادي امل اإلكراه أون التعذيب لونا

املادي منه يشمل كل فعل مباشر يقع على  أن. و (3)السلطة على املتهم لحمله على االعتراف

ا املعنوي فهو كل أمكان مقدار التأثير،  أيارادته إالشخص فيه مساس بجسده ويؤثر على 

 .  (1)املتهم وهو يتعلق بأمور نفسية إرادةوسيلة تستهدف التأثير على 

عالجت بعض جوانب التعذيب في  أنها و أنمما يؤخذ على كل ما تقدم من تعاريف ب

ه. ولكنها أركانتعريف التعذيب كجريمة من خالل  إلىتعريفها له، ولكن أيا منها لم يتطرق 

 فقط كما  إكراها، سواء أكان اإلكراهصورة من صور  إالالتعذيب ما هو  أناتفقت ب
 
ماديا

  أوعرفه البعض، 
 
  ماديا

 
 كما يرى البعض أيومعنويا

 
هو ضغط على  اإلكراه أن. وبما اآلخرضا

ذا سلوك ما، ما كان يقدم عليه لوال ه إلىيولد في نفسه رهبة، تدفعه  أنه أنالغير من ش إرادة

، هو ضغط مادي على اإل 
 
 ماديا

 
  رادةالضغط. وهو على نوعين، اكرها

 
 ينجم عنه انعدامها كليا

 هو ضغط غير مادي على اإل  هاإكراملن بوشر عليه. و 
 
ارتكاب  إلىيلجئ الشخص  رادةمعنويا

ينصب على املكره في  أنالتهديد به  أو اإلكراهيكون  أن. ويستوي في ذلك (2)فعل مضر

 .  (3)ذاء غيره من أعزاءهإي أوماله  أوشخصيته 

  املطلب الثاني: صور التعذيب

املجني عليه. فال يشترط  إرادةعلى معنوي  أوالتعذيب كما عرفناه ضغط مادي  أنبما 

املعنوي الالزم لقيامها شأنها في ذلك  أوبذلك في جريمة التعذيب صورة معينة للفعل املادي 

تقع بإحدى  أن، بخالف جريمة التزوير التي يشترط لتحققها (1)شأن جريمة القتل العمد

ن خطة دراسة صور فإم . وعلى ما تقد(2)املعنوية التي حددها القانون  أوالطرق املادية 

ل صور التعذيب املادي في حين يعالج و يتناول ال  إذتوضع في محورين  أنالتعذيب يمكن 

الثاني صور التعذيب املعنوي، وكما يمكن إن توضع الخطة على اساس الوسائل املادية أو 

 ها على املجني عليه. ولكننا نفضل أن نتبع مآثار  أواملعنوية املتبعة في التعذيب، 
 
 بحثيا

 
نهجا

املادي فجردتها من  اإلكراهآخر يلبي اعتبارات عملية معاصرة تركت بصماتها على بعض صور 
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املجني عليه ونقصد بذلك  إرادةشل  أيلم تجردها من علة التجريم  أنالم و يمظاهر اإل 

 املستجوب الحرة وتؤثر في اختياره.  إرادةبعض وسائل التحقيق العلمية الحديثة التي تعدم 

 وبهذا سوف نبحث صور التعذيب في فقرتين: 

: صور التعذيب التقليديةأو 
ً
 ال

في  املعنوية التقليدية، التي اعتاد رجال السلطة اتباعها أوفعال املادية ال ونقصد بها 

الم إيلى عالتي تنطوي  ،-لى حٍد سواءع-ظمة الدكتاتورية )البوليسية( والديمقراطية نال 

وسيلة حديثة.  أوا. وال يعتمد القائم بها على تقنية متطورة نفس ي للخاضع له أوجسدي 

فعال التي تعد من صور التعذيب ال حصر تلك  إلىوبطبيعة الحال فلسنا نهدف هنا 

، أو التقليدية، وذلك الستحالة حصرها من الناحية العملية 
 
، وعدم جدوى ذلك ثانيا

 
لم  إذال

 معينة لقيام الجريمة دون 
 
 للقواعد العامة ال عبر أنسواها. كما  يحدد املشرع طرقا

 
ة ه وفقا

بالوسيلة املستخدمة في ارتكاب الجريمة ما لم يرسم القانون طريقة بعينها لذلك. ومع ذلك 

 سحق اصابع املجني عليه )كسرها( وقلع  نأ –على سبيل املثال  –يمكن 
 
يعتبر تعذيبا

 أوالبصق في الوجه،  أوالشارب  أو. وكذلك قص الشعر (3)ظافر، وممارسة الحرق )الكي(ال 

 أومساك بمالبس املتهم بشدة وتمزيقها، اإل  أوزيت قذر،  أوالجسم بطالء  أوطالء الوجه 

 أو. (1)ربط املجني عليه من قضيبه بسلك كهربائي و اطالق قيده وجذبه منه أودفعه بالقوة. 

احضار زوجته وتهديده  وأ، (2)تهديده بإسقاطه فيه أوانزال املجني عليه في املاء امللوث 

ء التهديد بذلك. وكذلك اجبار املجني عليه على التسمي بأسماء النسا أوبارتكاب الفحشاء بها 

ه من مدفنها أمتهديده بإخراج جثة  أووضع الجمة الخيل على فمه.  أوارتداء ثيابهن،  أو

لطم املتهم على  أو اآلخراكراه بعض املجني عليهم على هتك عرض البعض  أووالتمثيل بها. 

 مدة طويلة.  أوقفاه.  أوصدغه 
 
تسليط الضوء الشديد على الوجه وابقاء الشخص واقفا

 عن صور التعذيب املادي واملعنوي اإل 
 
 للتعذيب يوفضال

 
جابية سالفة الذكر، هناك صورا

وضع أكل له في زنزانته يكفي  أوسلبية تقع بالترك مثل حرمان املتهم من االتصال بأهله 

 مع حرمانه من السجائر والغطاء، اسب
 
م قبل أياوضعه بزنزانة مظلمة بمفرده لعدة  أووعا

 . (3االستجواب

 



 رأفت حميد ريس املعموري جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي
 

23 
 2022  جوان  /2العدد    /4المجلد  مجلة الصدى للدراسات الق انونية والسياسية/  

ISSN : 2710-8783 
 

: صور التعذيب الحديثة
ً
 ثانيا

ان التطور العلمي الهائل الذي شهدته الحياة في مجاالتها املختلفة شمل وسائل 

 في مجال 
 
 كبيرا

 
كشف الجريمة التحقيق وأساليب االستجواب وكان ذلك يشكل تحوال

 بالنسبة للعدالة ففي إيكان باتجاهين متعاكسين  أنه إالوتحقيق العدالة، 
 
 وسلبيا

 
جابيا

، والتي ينجم عنها ادلة علمية مادية (4)ل كانت الوسائل العلمية املشروعةو االتجاه ال 

 اأمذلك.  إلىسنان والصوت والبصمة الوراثية، وما ال ن و ذصابع واإل ال ومعنوية كبصمات 

 كان انطوائها على أنفيشمل طائفة الوسائل العلمية الحديثة في هذا املجال و  اآلخراالتجاه 

 أماملساس بسالمة الجسد 
 
 واردا

 
 أم رادةمساسها بسالمة النفس وحرية اإل  أن إالرا

 
 مؤكدا

 
 را

وذلك حينما يجري االستجواب تحت تأثيرها، ومنها اساليب التنويم املغناطيس ي واجهزة 

ساليب الثالثة كأمثلة لتلك ال لكذب والحقن باملواد املخدرة، وسوف نعرض لهذه كشف ا

 ساليب والصور الحديثة للتعذيب: ال 

 لكذب ))البوليجراف((جهاز كشف ا -1

ه ذلك الجهاز الذي يقوم بتسجيل بعض أنيعرف جهاز كشف الكذب ب أنيمكن 

الجلد للتيار الكهربائي(( التي  مةو امقالتغييرات الفيزيولوجية ))ضغط الدم، التنفس، درجة 

تظهر على الفرد من خالل التحقيق. ومن دراسة هذه التغيرات من خالل تحليل الرسوم 

 إذدلة املتوفرة خالل التحقيق يمكن عند ال البيانية التي سجلها الجهاز ومن تقييم كل 

. إليهملوجهة سئلة اال جابته على إكذب الشخص موضوع االختبار في  أوالتأكد من صدق 

عليه اسم املفضاح، وهي تسمية مستمدة من وظيفته تلك لكونه يعمل على  أطلقلذلك 

 مختلفة على املراد إ. (1)فضح اكاذيب املتهم وكشف خداعه
 
ن لجهاز كشف الكذب آثارا

لم القلق املختبر من مجرد االتهام وخوفه من احتمال خطأ الجهاز و  إلىاختباره فهو يؤدي 

ب تثبيت بعض اجزاء الجهاز على جسمه و االضطراب الشديد الذي ينتابه عند الذي يصاح

ن استخدام إ. وعلى ما تقدم ف(2)سؤاله أسئلة شخصية محرجة بعيدة عن موضوع الجريمة

 على الخاضع له وبالتالي فقد تعتري البريء 
 
 عنيفا

 
 نفسيا

 
جهاز كشف الكذب يمثل ضغطا

ها أنفي خطأ غير مقصود انفعاالت تفسر على  حتى عند خضوعه له وخشيته من وقوعه

 على 
 
 على حق املتهم في ال هذا  أنمحاولة تغيير الحقيقة. فضال

 
 ماديا

 
سلوب يمثل اعتداءا
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ن إه مذنب كوسيلة للدفاع وبذلك فأناالعتراف ب أوفي عدم الشهادة ضد نفسه  أو. (3)الصمت

عدم  إلىة وبذلك فإننا ندعو استخدام هذا الجهاز هو من صور تعذيب املتهم الحديث

 استخدام هذا الجهاز في التحقيق ملا ينطوي عليه من تعذيب للمختبر به. 

 الستجواب تحت تأثير العقاقير املخدرة ا -2

اسلوب خاص من التحليل النفس ي يتم عن طريق حقن الشخص بجرعة معينة في 

نة من الغيبوبة الواعية لفترة معيحالة  إلى. والتي تؤدي (4)العقاقير املخدرة إحدىالوريد من 

 لقواه االدراكية ولكنه يفقد في 
 
نفس حسب كمية الجرعة يستمر الشخص خاللها مالكا

في  رادته واختياره، مما يجعله أكثر قابلية لإليحاء وأكثر رغبةإالوقت القدرة على التحكم في 

 االفصاح والتعبير عما يختلج في كوامن نفسه. 

 طيس ي التنويم املغنا -3

حاء بفكرة يحالة من النوم االصطناعي لبعض ملكات العقل عن طريق اإل  إحداثهو 

ا نالنوم فيضيق نطاق االتصال الخارجي للنائم ويخضع لشخصية املنوم، بحيث تختفي ال 

ا الالشعورية تحت سيطرة املنوم، وهكذا تشل الوظيفة نالشعورية للنائم، وتبقى ال 

 ساسية لعقل االنسان. ال 

 علة تجريم التعذيب: املطلب الثالث

 في  أون التعذيب عمل مجرم صراحة إ
 
علة  أنالتشريعات الحديثة، و  أغلبضمنا

التعذيب هو انتهاك سافر لحقوق االنسان، وثانيهما  أنلهما أو ذلك تعود لسببين اساسيين، 

 ملبدأ الشرعية الجنائية، 
 
قب عليها بحد الركن املادي للتعذيب هو جريمة معا أن إذاعماال

 ذاته عادة. وفيما يلي بيان لهذين السببين في هذا املطلب: 

: التعذيب انتهاك سافر لحقوق االنسان أو 
ً
 ال

الدساتير الوطنية  أغلب، و (1)يتمتع االنسان في ظل الشرعة الدولية لحقوقه

قارعة بعد جهود  وتضحيات عديدة في م إال، التي لم تقنن (2)ساسيةال بمجموعة من الحقوق 

هذه  إنن كانت جائرة، بل إ، حتى و استبداد السلطة وهدرها لحقوق كل من يخرق قوانينها

 . أصالحيان هي خرق لحقوق االنسان وحرياته العامة ال  أغلبالقوانين كانت في 
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ن والحرية وسالمة شخصه محق االنسان في الحياة وال  ،ومن اهم هذه الحقوق 

تهمة توجه  أي. والدفاع عن نفسه ازاء (2)ية الشخصية. وحقه في الخصوص(1)وصون كرامته

 إذ ،يعامل أنله الحق ب أن. كما (3)إليه
 
، باعتباره بريئا

 
في  تثبت ادانته أن إلىا كان متهما

 . (5)اإلداريةيعامل معاملة عادلة في االجراءات القضائية و  أن. وب(4)محاكمة قانونية عادلة

: التعذيب يعدم ال 
ً
 رة الح رادةثانيا

 إلثبات حقائق معينة،  أير  أوالشهادة  أوصل في االعتراف ال 
 
الخبير باعتباره دليال

 ليعول عليه  أنيجب 
 
 إو  –ها، وهو ال يعد كذلك إثباتفي يكون اختياريا

 
ا صدر ذإ -ن كان صادقا

الخبرة عن  أوالشهادة  أويصدر كل من االعتراف  أنيجب  إذمعنوي.  أونتيجة إلكراه مادي 

 أن إلىن املنطق وجانب كبير من الفقه القانوني يذهب إلذلك ف ،اإلكراهحرة خالية من  ةإراد

  (8)يبطل االعتراف –ي التعذيب وبالتال – اإلكراه

 املبحث الثاني 

  وأثرها االجرائي (1)جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي

 علينا بحثه في عرفنا التعذيب، وتعرفنا على صوره، وعلة تجريمه.  أنبعد 
 
صار لزاما

، ثم في أو  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 
 
ر سلطة االئتالف املؤقتة رقم أمال

، بيان أثره على اجراءات الدعوى التي يقع فيها، وهذا ما سو 7)
 
، واخيرا

 
 وثالثا

 
له ف نفع(، ثانيا

 في مبحثنا الثاني هذا من خالل مطالب ثالث. 

 1969لسنة  111جريمة التعذيب في قانون العقوبات رقم  :ل و املطلب األ 

لسنة  111لقد عالج املشرع العراقي جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي رقم 

 حين نص على:  333في املادة  1969

ر بتعذيب أم أومكلف بخدمة عامة عذب  أوالحبس كل موظف  أو))يعاقب بالسجن 

 أومعلومات بشأنها  أولإلدالء بأقوال  أوعلى االعتراف بجريمة خبير لحمله  أوشاهد  أومتهم 

 إلعطاء رأي معين بشأنها.  أوور مر من ال أملكتمان 

 التهديد((.  أوويكون بحكم التعذيب استعمال القوة 

هي: الركن املادي، صفة  أركان أربعةمن تحليل هذا النص نجد بان لجريمة التعذيب 

 والركن املعنوي. الجاني، صفة املجني عليه، 
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،وسوف نعمل على تفصيل ذلك 
 
 تصنيف أو ولكن قبل الولوج في ذلك علينا  تباعا

 
ال

النشاط االجرامي فيها، وذلك ليتسنى لنا تحديد النطاق  إطارجريمة التعذيب، وتحديد 

 ها. أركانتناقش فيه  أنالقانوني الذي يجب 

 ها: اط االجرامي فيتصنيف جريمة التعذيب وتحديد النش -

( ضمن الفصل الثالث الخاص بجرائم تجاوز 333على الرغم من ورود نص املادة )

 إالاملوظفين لحدود وظائفهم من الباب السادس املتعلق بالجرائم املخلة بواجبات الوظيفة 

ها في ذلك أنشخاص شالر من جرائم االعتداء على مجريمة التعذيب تعد في حقيقة ال  أن

شخاص وحبسهم دون الجرح والضرب وهتك العرض والقبض على شأن جرائم القتل وال

كون جريمة التعذيب من جرائم  أيذلك،  إثباتوجه حق والقذف والسب والتهديد. ولنا في 

 شخاص حجتين اساسيتين: الاالعتداء على 

ق حشخاص في االعتداء عليها هي الن املصلحة املحمية التي تشترك جميع جرائم إ -1

شخاص الن جرائم االعتداء على إ. ولذلك ف(1)السالمة العامة لجسمه وعقلهاالنسان في 

 على املصلحة والحقوق اللصيقة باإلنسان سواء في الجانب العضوي 
 
الجانب  أوتمثل عدوانا

املعنوي وتتمثل تلك الحقوق في الحق في الحياة وفي سالمة الجسم من ناحية والحق في 

 بتلك إن ناحية اخرى وعليه فاملحافظة على شرفه واعتباره م
 
ن الجرائم التي توقع اضرارا

 لقانون العقوباتالالحقوق هي التي تشكل مجموعة جرائم االعتداء على 
 
 . (2)شخاص وفقا

 لحقوق االنسان بالخص حقه في الحياة  أنوبما 
 
 سافرا

 
جريمة التعذيب تمثل انتهاكا

 في علة تجريم التعذيبما بينا ذلك سابك -وسالمة جسمه وعقله وكرامته
 
 فجريمة ذإ -قا

 
ا

 شخاص على ما تقدم ذكره. الالتعذيب من جرائم 

الحدث املكون للجريمة حدث  أنشخاص من الجرائم املادية، ذلك الجرائم  إن -2

 أنليس بالضرورة  أيضار بطبيعته، وبالتالي ليس بالزم تحقق النتيجة لوقوع الجريمة، 

 
 
ن النشاط إ. والحال نفسه بالنسبة لجريمة التعذيب ف(3)لتجريمه يصحب فعل االعتداء املا

 أواملادي للجاني يكتمل بمجرد حدوث فعل االعتداء الذي يتمثل هنا في فعل تعذيب املتهم 

وبالتالي حمله على  ،إيذاء املجني عليه إلىلم يؤِد هذا الفعل  أنر بذلك، حتى و مال  أوتهديده 

لم يتم  أوال يحول دون اكتمال جريمة التعذيب، وسواء اتمَّ  ذاءيأن عدم اإل  أياالعتراف 
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جانب الفعل  إلىن الجريمة متحققة، وذلك متى ما ثبت قيام القصد الجنائي إاالعتراف ف

 . (4)املادي

 نإشخاص، وبالتالي فالجريمة التعذيب هي من جرائم  أن إلىوعلى ما تقدم نخلص 

ن نأتي على شاطات الجرمية لهذه الجرائم. واآل طار النإطار النشاط االجرامي فيها يكون في إ

 جريمة التعذيب:  أركانل أو بيان 

: الركن املادي أو 
ً
 ال

يمثل الركن املادي الوجه الظاهر للجريمة، وبه يتحقق اعتداء الفاعل على املصلحة 

. و 
 
ر مكونة . وللركن املادي عناص(5)ا انعدم الركن املادي انعدمت الجريمةإذاملحمية قانونا

 ثالثة هي: السلوك االجرامي والنتيجة الضارة وعالقة السببية بين السلوك والنتيجة. 

 في جريمة التعذيب (1)السلوك االجرامي -1

السلوك االجرامي في جريمة  أن( عقوبات، نجد ب333نص املادة ) إلىإذا ما رجعنا 

 ر بالتعذيب. وهذامانية هي ال لى هي ممارسة التعذيب بالفعل، والثو التعذيب له صورتين، ال 

 ن: اآل  ما سوف نأتي على بحثه

:  -أ
ً
 ممارسة التعذيب فعال

فيما يتعلق بالسلوك االجرامي لجريمة التعذيب فإننا قد ذهبنا ومنذ البداية في 

السلوك  أنتبني فكرة التعذيب املادي واملعنوي. وبذلك فإننا نرى ب إلىتعريف التعذيب 

( 333ناصر الركن املادي في جريمة التعذيب، وفق احكام املادة )االجرامي كعنصر من ع

 أومكلف بخدمة عامة على متهم  أومعنوي يقع من موظف  أوعقوبات هو كل اعتداء مادي 

لكتمان  أومعلومات بشأن جريمة ما  أودالء بأقوال اإل  أوخبير لحمله على االعتراف  أوشاهد 

 نها. معين بشأ أياعطاء ر  أوور مر من ال أم

حصر تحقق  إلىعلى الرغم من ذهاب البعض  -ولنا في تبرير اعتقادنا بهذه الفكرة

 ب -ذاء املادي فقطياإل  أوالتعذيب باالعتداء 
 
التعذيب ما  أنحجج مختلفة؛ فقد بينا سابقا

 كذلك. وفي  اإلكراه أن، و اإلكراهصورة من صور  إالهو 
 
 فقط، بل يكون معنويا

 
ال يكون ماديا

املنقصة فهو يشوب اجراءات التحقيق  أم رادةرتيه سواء أكانت العادمة منها لإل كلتا صو 

حماية آحاد الناس من  إلىن املشرع عندما جرم التعذيب هدف إضح فأو . وبعبارة (2)بالبطالن
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سطوة السلطة املتمثلة بالعنف الوظيفي، والذي ال يقتصر تحققه بأساليب مادية دون 

كما بينا ذلك  -حماية حقوق االنسان في سالمة جسمه وعقله لىإاملعنوية. كما هدف كذلك 

 والتي يمكن هدرها في كال الحالتين.  -في علة التشريع

عقوبات نجد  333من استقراء نص املادة  إذاملشرع،  إرادةه ال يجوز افتراض أنكما 

 وبالتالي ال يجوز تخصيصه بغير مسوغ قانوني،  أنب
 
يعمل  العام أن إذالنص جاء مطلقا

املادي فقط لفصح عن ذلك  اإلكراهاملشرع قصر التعذيب هنا على  أرادبعمومه، ولو 

 بصريح النص.

ه يساوي أنهذا ومما يدل على تبني املشرع العراقي العقابي لفكرة التعذيب النفس ي وب

( عقوبات حين عالج جريمة 421بينه وبين املادي منه هو ما نص عليه صراحة في املادة )

حجزهم في فقرتها )ب( عند ما نص على ظروفها املشددة والتي  أوشخاص العلى  القبض

ا ما اخذنا إذنفس ي((. و  أوتعذيب بدني  أوإذا صحب الفعل تهديد بالقتل  -جاء فيها: ))... ب

نحتج بما  أنسياسة التشريع الجنائي واحدة لدى املشرع فإننا نستطيع  أنبنظر االعتبار 

في موضوع تعريف التعذيب والذي ورد في قانون املحكمة  (3)تعذيبردناه من تعريف للأو 

، حيث تبنى فكرة التعذيب البدني والفكري، 2005( لسنة 10الجنائية العراقية العليا رقم )

وقانون ادارة  1970وهذا هو نفس االتجاه الذي تبناه كل من الدستور العراقي املؤقت لسنة 

وكذلك دستور جمهورية العراق الدائم  2004لية لسنة الدولة العراقية للمرحلة االنتقا

واع التعذيب النفس ي أنتم النص في جميع هذه الدساتير على تحريم جميع  إذ، 2005لسنة 

 (1)والجسدي
 
الم للمجني عليه اكبر إيالتعذيب املعنوي قد ينطوي على ضغط و  فإن، واخيرا

محارمه  أحد أوعلى زوجة املجني عليه  االعتداء فإنبكثير مما ينطوي عليه التعذيب املادي 

ن الفعل املكون للركن املادي في جريمة إ. وبهذا ف(2)بكثير من مجرد تقييده بقوة أشدامه أم

 يأخذ صورة الجرح أنا أمالتعذيب 
 
 أو، (5)اعطاء مواد ضارة أو، (4)الضرب أو، (3)يكون ماديا

ان  أو (7)هتك العرض أوليه مباشرة ، على جسم املجني ع(6)بارتكاب أي فعل مخالف للقانون 

 قد يتحقق باالعتداء بصورة 
 
اكثر من الصور املذكورة اعاله، على شخص  أويكون معنويا

، كما قد يتحقق االعتداء املعنوي إياخر يهم املجني عليه بقصد 
 
الم املجني عليه نفسيا

دث هذا التهديد في نفسه يح أنذاء وذلك بقصد ياإل  أواملجني عليه نفسه باالعتداء  (8)بتهديد
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 صورة الذم والقدح أيثر الذي يحدثه االعتداء املادي. وقد يأخذ االعتداء املعنوي الذات 
 
ضا

 . (10)القذف أو، (9)والتحقير

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يشترط في فعل التعذيب درجة معينة من 

 الجسامة لتحقق الجريمة؟

ا إذ إالعدم تحقق التعذيب  إلى، (1)ل و ال  أييذهب الر  إذهناك رأيان في هذا املوضوع، 

 –درجة معينة من الجسامة والعنف، فال يدخل  إلىوصل الفعل الذي يتحقق به التعذيب 

 أوالتصرف العنيف  أوذاء الجسيم يإل ال اإفي مضمون التعذيب  -أيصار هذا الر أنعند 

 أحدبقرار قضائي يقوم به  وجهة نظرهم إثباتفي  أيصار هذا الر أنالوحش ي. و يستشهد 

يحدث بهم هذا االعتداء  أنرجال السلطة باالعتداء على متهمين باستخدام )فلقة( دون 

 . (2)اصابات يقرر لها عالج، ويصدر الحكم بعدم تحقق وقوع جريمة التعذيب

قيام جريمة التعذيب أيا كانت درجة  إلىرجح فيذهب ال وهو  (3)الثاني أيا الر أم

(  أناشتراط  نبساطته، وذلك ل  أويب جسامة التعذ
 
(  أويكون التعذيب )جسيما

 
 أو)عنيفا

( ليس له سند قانوني من ناحية، ومن ناحية موضوعية اخرى، ربما تعذر وصف 
 
)وحشيا

ه سلوك أنب (4)التسمي بأسمائهن أو)املتهم( على ارتداء مالبس النساء  إرغامسلوك مثل 

لسهولة بمكان وصفه باالنحطاط والخسة، وال خالف جسيم، ولكن من ا أوعنيف  أووحش ي 

. ومن الناحية ه الس يء على نفس الخاضع له، فضال عن التسليم باعتباره تأثر حول 
 
عذيبا

ام الجريمة في و القول بقي -ذاء غير الجسيميذاء الجسيم واإل ين التفرقة بين اإل إالقانونية ف

فكرة التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ  ذهانال  إلىيعيد  -لى دون الثانيةو الحالة ال 

 ال اليسير، والقول بعدم صالحية 
 
، فضال  وقضاء 

 
خير لقيام الجريمة هي تفرقة مهجورة فقها

 . (5)ساس القانونيال  إلىعن افتقارها 

 عما قدموه  –الثاني وذلك لننا نعتقد  أيتأييد أنصار الر  إلىا نحن فنذهب أم
 
فضال

ن باعتقادنا العبرة ليس بجسامة إوبالتالي ف يب املادي واملعنوي،بوقوع التعذ –من حجج 

املثال  أنرادته بالتالي. و إر في نفس الواقع عليه وتأثير في الفعل املرتكب بل بما يحدثه من أث

ل حول استخدام )الفلقة( في التعذيب بدرجة لم تحدث و ال  أيرده أنصار الر أو الذي 

. لم يكونوا موفقين به، عالج، وكون ذل إلىاصابات تحتاج 
 
 أن إذك بالتالي ال يمثل تعذيبا
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التأثير النفس ي الذي يحدثه استخدام )الفلقة( في التحقيق قد يفوق بكثير التأثير املادي، 

التعذيب النفس ي متحقق في هذا املثال، على الرغم من عدم جسامة  أنوبالتالي فإننا نرى ب

 ل.  و ال  أيالفعل كما يرى أنصار الر 

مكلف  أو( عقوبات نص على: ))... كل موظف 333ن املشرع العراقي في املادة )إذا و ه

 أوخبير لحمله على االعتراف بجريمة  أوشاهد  أور بتعذيب متهم أم أوبخدمة عامة عذب 

  معين بشأنها. أيإلعطاء ر  أوور مر من ال أمالكتمان  أومعلومات بشأنها  أولإلدالء بأقوال 

 التهديد(( أويب استعمال القوة ويكون بحكم التعذ

املشرع لم يشترط درجة عالية من الجسامة لتحقق جريمة  أنويتضح من هذا النص 

خير الخاص باستعمال القوة ال راده املقطع إييفهم من  إذالتعذيب، بل على العكس من ذلك 

ه ما أنع بذلك تضمن مفهوم التعذيب حتى ابسط صور االعتداء، والواق أراده أنالتهديد  أو

يسلك هذا السبيل في تحديد مفهوم التعذيب وذلك لعدم تضييق نطاق  أن إالكان له 

قر املسؤولية الجزائية في الجريمة. ولكننا ننتهز الفرصة هنا ونأخذ على املشرع العراقي املو 

 ال مسوغ له ال راده املقطع إي
 
 مفهوم أن إذخير هذا من نص املادة اعاله، وذلك لعده اسهابا

رادها في النص ما هو إين إوبالتالي ف يتسع ليتضمن استعمال القوة والتهديد، أصالالتعذيب 

 فقط وهو  إال
 
. قد يفهم منه توكيدا

 
 . هذا من ناحية ومن ناحيةأصالر ال داعي له أمتكرارا

خلها رغم ذلك التهديد جرائم مستقلة واد أواخرى إذا كان قصد املشرع من استعمال القوة 

لتحقق جريمة التعذيب ال بد من  إذنه قد وقع في سوء فهم كبير، إوم التعذيب ففي مفه

 الذي سوف نأ -تحقق الركن املعنوي لها املتمثل بالقصد الجرمي الخاص
 
تي على بيانه الحقا

ور مر من ال أملكتمان  أواإلدالء بأقوال  أوهو حمل املجني عليه على االعتراف و  –في موضعه 

لي بشأنها والذي ال يشترط توافره لتحقق هاتين الجريمتين. وبالتا أيإلعطاء ر  أوفي جريمة ما 

 عطف نظره على هذه املادة ورفع هذا املقطع منها.  إلىفإننا ندعو مشرعنا املوقر 

 مر بالتعذيب األ  -ب

تحذير للتحوط  أواالمتناع عن عمل  أوه ))كل تعبير يتضمن اداء عمل أنر بميعرف ال 

مرؤوس يختص بتنفيذه. تربطهما  إلىيصدر من رئيس يختص بإصداره  من وقوع حدث.

وسائل ممارسة  إحدىر وكما يذهب البعض هو من ال إ. وبذلك ف(1)عالقة وظيفية عامة((
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. وبالتالي فهو قرار اداري يمكن تعريفه (2)فردية أولسلطاتها وقد يأخذ صورة الئحية  اإلدارة

قانوني معين في املراكز  أثر إحداثملنفردة لإلدارة بهدف ا رادةه عمل قانوني صادر عن اإل أنب

القرار  أور ملى عناصر ال أو . وبالتالي وفق هذا التعريف الذي يعتبر املشروعية (3)القانونية

 بالتعذيب في ظل الحظر الدستوريأمنجد  أنداري، من غير املتصور اإل 
 
 الئحيا

 
 أو (4)را

نه بالتأكيد سوف يأخذ صورة إأمر بالتعذيب فهناك ا كان إذالتجريم القانوني للفعل.  ف

 له هي ال الالصورة  أنالقرار الفردي كما 
 
 امر الشفوية ال املكتوبة. و كثر انتشارا

ل لسلطاتها، ب اإلدارةر باعتباره من وسائل ممارسة موفي بحثنا هذا ال يهمنا تعريف ال 

ادي لجريمة التعذيب، وفق احكام باعتبارها صورة من صور السلوك االجرامي في الركن امل

 في متنها، وتركت ذلك 333املادة )
 
الذي الفقه الجنائي و  إلى( عقوبات، والتي لم تضع له تعريفا

 التي على املرؤوس وجوب رادةالرئيس، تلك اإل  إرادةر هو صورة التعبير عن مال  أن إلىيذهب 

ما قصد به التدليل على هذا نإمر( وال تقصير. ولعل اصطالح )ال  ز او تجتنفيذها دون 

ر ممصدر ال  أو( رادة)الوجوب( وهو وجوب الزم بحكم العالقة الرئاسية بين )صاحب اإل 

 املأمور.  أو( رادة)منفذ اإل و

رادته في إجاء تعبير الرئيس عن  وإنهذا الوجوب الزم في العالقة الرئاسية حتى  أنو 

غير ذلك من  إلى)املوافقة( ...  أو( راراإلق) أور(، )كاإلذن( مصورة اخرى غير صورة )ال 

ه ال أنالرئيس، التي يعلم املرؤوس  إرادةاملسميات ما دامت كلها تعبر عن ش يء واحد هو 

ر السلطة على من صدر ميكون ملصدر ال  أن. وبالتالي فيجب (1)يتصرف خالفها أنيسمح له 

ر أمصفة اصدار  أوانوني ر الحق القميكون ملصدر ال  أنر، وال يقصد بالسلطة معليه ال 

تكون له  أننما املقصود إر بتعذيب شخص اخر، و موال صفة في ال  حدكهذا، لنه ال حق ل 

 مسلطة اصدار ال 
 
يذ ذلك القوة املادية الالزمة لتنف أودبية ال بالقل السلطة  أو إليهر قانونا

 . (2)رمال 

دد من وجهة نظر جنائية ر بالتعذيب( في هذا الصموعلى ما تقدم يمكن تعريف )ال 

 أورادته امللزمة للمرؤوس بممارسة العنف املادي إسلبي عن  أوجابي إيافصاح الرئيس بشكل 

 أولإلدالء بأقوال  أوخبير( لحمله على ) االعتراف بجريمة  أوشاهد  أواملعنوي على )متهم 

 . (3)معين بشأنها( أيإلعطاء ر  أوور مر من ال أملكتمان  أومعلومات بشأنها 
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( 333ن اآلمر بالتعذيب هو فاعل أصلي في الجريمة وفق احكام املادة )إوعلى هذا ف

 فيها 
 
 صورة ممارسة التعذيب الركن املادي كما مر بنا مثلما يأخذ أن إذعقوبات وليس شريكا

 ف
 
ر بالتعذيب، وكال الصورتين يمثل السلوك )الفعل( من الصورة الثانية له هي ال إفعال

ا مأ -الذي بيناه فيما تقدمو  –ل فيه و ركن املادي في الجريمة وهو العنصر ال االجرامي لل

 العنصر الثاني فهو النتيجة الجرمية وهو ما سنعمل على إيضاحه في الفقرة التالية.  

 نتيجة الجرمية في جريمة التعذيب ال -2

ك يقصد بالنتيجة الجرمية التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلو 

 ينال 
 
االجرامي، وهي بذلك تعد عنصر من عناصر الركن املادي في الجريمة، فيحقق عدوانا

 قدر الشارع جدارته بالحماية الجزائية، مما يعني  أومصلحة 
 
للنتيجة الجرمية  أنحقا

 اآلخرمدلولين أحدهما مادي، وهو التغيير الناتج عن السلوك االجرامي في العالم الخارجي، و 

 يحميه القانون.  أوالعدوان الذي ينال مصلحة  قانوني هو
 
 حقا

النتيجة الجرمية  أن( عقوبات 333لى ملستقرئ نص املادة )و وقد يبدو للوهلة ال 

ة الخبير على االعتراف بجريم أوالشاهد  أواملعاقب عليها في جريمة التعذيب هي )حمل املتهم 

(. معين بشأنها أيإلعطاء ر  أوور مر من ال أملكتمان  أومعلومات بشأنها  أودالء بأقوال اإل  أو

 اعطاء أوادالء الشاهد بأقوال  أواعتبار اعتراف املتهم  إلىولكن ذلك غير صحيح، لنه يؤدي 

 من عناصر الركن املادي للجريمة. وبالتالي ال تتحقق هذه الجريمة  أيالخبير لر 
 
ما، عنصرا

 ، وهو ما ال سند له في القانون. أير  أوادلى بأقوال  أوإذا اعترف املجني عليه  إالتامة 

النتيجة الجرمية التي يعاقب عليها املشرع في هذا النص والتي تنتج عن  أنوالحقيقة 

 أوذاء( املادي ياملعنوي الذي يقوم به الجاني على املجني عليه هي )اإل  أوالضغط املادي 

 عندما صنفنا جريمة الت إلىوقد املحنا  –املعنوي 
 
شخاص، العذيب ضمن جرائم ذلك سابقا

ذاء هو حدث غير مشروع يجرمه املشرع ويعاقب عليه، وهذه النتيجة هي ما يجب يوذلك اإل 

 أوادالء الشاهد بأقوال  أو( عقوبات، وليس اعتراف املتهم 333استقراؤها من نص املادة )

من  أن إذ ر مشروعأمخيرة هي في حد ذاتها ال هذه النتيجة  نوذلك ل  أياعطاء الخبير لر 

ا أمحيان. ال ه في بعض أييعطي الخبير ر  أويدلي الشاهد بشهادته  أويعترف املتهم  أناملشروع 
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  إلىاللجوء 
 
نتيجة غير مشروعة هي  إلىالعنف فهو الوسيلة غير املشروعة والتي تؤدي حتما

 . (1)ذاء املجني عليه الخاضع لذلك العنفإي

عليها في جريمة التعذيب هي، أي قدر يلحق  النتيجة املعاقب أنن إذوخالصة القول 

اشتدت قيمته، وهو ما يفهم من  أونفس ي مهما تضاءل قدره  أوذاء مادي إياملجني عليه من 

ه لم يعالج النتيجة الجرمية في جريمة أننص املادة اعاله، ومما يؤخذ على مشرعنا الكريم 

 فقط الالصورة  إلىاله اشار في املادة املذكورة اع إذالتعذيب بالشكل الصحيح، 
 
قل خطرا

 منها، فاملالحظ الللجريمة واغفل 
 
 لىإالتعذيب  أدىا إذاملشرع لم يعالج حالة ما  أنكثر خطرا

من قانون العقوبات على  126نص في املادة  إذ ،موت املجني عليه، كما فعل املشرع املصري 

فعل ذلك بنفسه لحمله على  أور بتعذيب متهم أممستخدم عمومي  أو)) كل موظف 

ا مات املجني إذو  ،عشر إلىالسجن من ثالث سنوات  أواالعتراف يعاقب بالشغال الشاقة 

((. ونحن هنا لسنا في معرض استقراء هذا النص في 
 
عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدا

هذه الفرصة  ننا ننتهزأإال القانون املصري الذي يحمل مواطن ضعف كما فيه مواطن قوة. 

( عقوبات ليشير 333ونهيب بمشرعنا الكريم عطف نظره على هذا املوضع من نص املادة )

ويعاقب على هذا الفعل  ،ا مات املجني عليه نتيجة للتعذيب، الذي وقع عليهإذحالة ما  إلى

ئ داملبا إلىال وهي عقوبة القتل العمد وعدم الركون أه الخطير، أثر بة التي تتناسب مع بالعقو 

القصد املتعدي وبالتالي تكون العقوبة عليها هي  إلىالعامة التي تحيل مثل هذه الواقعة 

قصد الجاني لم يكن ازهاق روح املجني  أنموت، تحت ذريعة  إلىعقوبة الضرب املفض ي 

ما هو اكبر  إلىذاء يذائه ولكن قصده تعدى من النتيجة البسيطة وهي اإل إيعليه بل مجرد 

 روح املجني عليه .  منها وهي ازهاق

 عالقة السببية -3

 فقد يقع السلوك االجرامي وتتحقق النتيجة الضارة ورغم ذلك ليس هناك 
 
وأخيرا

 فلتحقق املسؤولية إذعدم وجود عالقة السببية،  إلىمسؤولية جزائية والسبب يعود 
 
ا

ك االجرامي السلو  أوترتبط النتيجة الضارة بعالقة السببية مع الفعل  أنالجزائية البد 

 ب أنارتباط السبب باملسبب، أي 
 
السببية  أنتقوم بين النتيجة والفعل رابطة السببية، علما

 للسير العادي لألمور، بغض 
 
تقوم حيث تكون النتيجة التي حدثت محتملة الوقوع وفقا
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السببية عنصر في  أنر الذي يترتب عليه مال، ال  أما كان الجاني قد توقعها إذالنظر عما 

غير عمدية، فهي صلة بين ظاهرتين ماديتين ومن ثم  أوالركن املادي للجريمة عمدية كانت 

 . (1)فهي ذات طبيعة مادية وليست على صلة بالركن املعنوي وال شأن لها به

تقوم عالقة السببية بين فعل التعذيب  أنوعليه فلتحقق جريمة التعذيب تامة يجب 

نتفي املعنوي، وفي حالة عدم قيامها ت أوذاء املادي يوهي اإل ر به والنتيجة الجرمية له مال  أو

 املسؤولية الجزائية لتخلف عنصر من عناصر الركن املادي لجريمة التعذيب. 

: صفة الجاني )ركن خاص( 
ً
 ثانيا

 ( عقوبات حين قال333ركان الخاصة التي تطلبها املشرع العراقي في املادة )ال وهو من 

 ف بخدمة عامة ...((. مكل أو))... كل موظف 

  أنوبالتالي لتحقق الجريمة يجب 
 
 بخدمة عامة وبذلك  أويكون مقترفها موظفا

 
مكلفا

 سوف نأتي على بيان املقصود بهذين املصطلحين: 

 املوظف  -1

لقد عرف املشرع العراقي املوظف العام في قوانين الخدمة املدنية املتعاقبة حيث نص 

علــى ))املوظــف كــل شــخص  1931لســنة  103ن الخدمــة املدنيــة رقــم فــي املــادة الثانيــة مــن قــانو 

ميزانية خاصة وتابع  أووظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من امليزانية العامة  إليهعهدت 

 لحكام قانون التقاعد((. 

 أيفـــي املـــادة الثانيـــة منـــه  1939لســـنة  64كمـــا عرفـــه فـــي قـــانون الخدمـــة املدنيـــة رقـــم 
 
ضـــا

وظيفة دائمة داخلـة فـي مـالك الدولـة الخـاص بـاملوظفين((. وقـد  إليهخص عهدت ه ))كل شأنب

 1956لسـنة  55خير في قانون الخدمة املدنية رقم ال استقر املشرع العراقي على هذا التعريف 

 . 1960لسنة  24واملرقم 

ه )) الشخص الذي يعمل بصفة أناملوظف العام ب (2)داري وقد عرف فقهاء القانون اإل 

 شتراكي ((. القطاع اإل  أوة في مرافق الدولة دائم

داري فلكــي يعتبــر الشــخص تعــاريف املشــرع وفقهــاء القــانون اإل وبنــاء  علــى مــا تقــدم مــن 

 ال بد أن تكون عالقته بالحكومة تتسم بالدوام 
 
 عاما

 
االستقرار في خدمة مرفـق عـام  أوموظفا

 أنيســــت عالقــــة عارضــــة واملالحــــظ بــــبالخضــــوع إلشـــرافها ول أوتـــديره الدولــــة بــــالطريق املباشــــر 
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داري يضيق مـن مفهـوم املوظـف العـام وهـو مـا يتفـق مـع طبيعـة هـذا القـانون بينمـا القانون اإل 

 للموظــف العــام 
 
التوســيع مــن  إلــىيــذهب القــانون الجنــائي علــى الــرغم مــن عــدم تضــمنه تعريفــا

ـــنطـــــاق مفهـــــوم املوظـــــف العـــــام والســـــبب فـــــي ذلـــــك هـــــو  ـــة  أراده أنــ ـــن اإل أن ال يـــــدع فرصــ ـــالت مــ فــ

 فعـــل املشـــرع 
 
العقـــاب لشـــاغلي وظيفـــة عامـــة بســـبب اخـــتالف التســـمية املخصصـــة لـــه وحســـنا

 بـــل إشـــارة . ممـــا تجـــدر اإل (1)الجنــائي مـــن هـــذه الناحيــة
 
ليــه لـــيس شـــرط أن يكــون املوظـــف مثبتـــا

 . (2)ر التعيين من الجهة التي تملكهأميكفي أن يكون تحت التجربة مادام قد صدر به 

 خدمة عامة املكلف ب -2

وعلى العكس من املوظف العـام فقـد تبنـى املشـرع العقـابي العراقـي فـي قـانون العقوبـات 

 للمكلـــف بالخدمـــة العامـــة 
 
 خاصـــا

 
( ))املكلـــف بخدمـــة 2( فـــي فقرتهـــا )19نصـــت املـــادة ) إذتعريفـــا

يطــت بــه مهمــة عامــة أو خدمــة الحكومــة ودوائرهــا أنعامــل  أومســتخدم  أوعامــة: كــل موظــف 

وشــبه الرســمية واملصــالح التابعــة لهــا أو املوضــوعة تحــت رقابتهــا ويشــمل ذلــك رئــيس الرســمية 

والبلديــــة كمــــا يشــــمل املحكمــــين  اإلداريــــةالـــوزراء ونوابــــه والــــوزراء واعضــــاء املجــــالس النيابيــــة و 

والخبــــراء ووكـــــالء الـــــدائنين )الســــنديكيين( واملصـــــفين والحـــــراس القضــــائيين واعضـــــاء مجـــــالس 

ـــي ادارة ومــــــديري ومســــــتخدم ــ ـــــات و املنشــــــ ت التـ ـــــات والشــــــركات والجمعيــــــات واملنظمـ ي املؤسسـ

دوائرهــا الرســمية أو شــبه الرســمية فــي مالهــا بنصــيب مــا بأيــة صــفة  إحــدىتســاهم الحكومــة أو 

كانــــت. وعلــــى العمــــوم كــــل مــــن يقــــوم بخدمــــة عامــــة بــــأجر أو بغيــــر اجــــر. وال يحــــول دون تطبيــــق 

اء وظيفتـه أو خدمتـه أو عملـه، متـى مـا وقـع احكام هذا القانون بحق املكلف بخدمة عامـة انتهـ

ن املكلـف إنـة فـي هـذه الفقـرة فيـه((. وبهـذا فـالفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصـفات املبي

بخدمــة العامــة يختلــف عــن املوظــف بعــدم اشــتراط صــفة الــدوام وعــدم االســتقرار بعملــه مــع 

 بخدمة عامة فيه. الحكومة أي يكفي ارتباطه بعقد مؤقت معها لتحقق صفة املكلف 

والعبـــرة فـــي تـــوفر ركـــن صـــفة الجـــاني فـــي جريمـــة التعـــذيب أن يكـــون املوظـــف أو املكلـــف 

 بالســلطة التــي تمكنــه مــن مزاولــة 
 
ن إالعمــل عنــد ارتكابــه هــذه الجريمــة و بخدمــة عامــة متمتعــا

 لبعض 
 
 سباب، أو انتهت وظيفته أو خدمته أو عمله بعد ذلك. ال ظهر أن تعيينه كان باطال
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ـــه وا ــ ــ ـــــرح نفســ ــ ـــذي يطــ ــ ــ ــــؤال الــ ــ ــ  اآل لسـ
 
 قانونـــــــــا

 
ن، هـــــــــل يجـــــــــب أن يكـــــــــون الجـــــــــاني مختصـــــــــا

ـــة  أيباســـــتجواب املـــــتهم، أو ســـــماع شـــــهادة الشـــــاهد أو ر  ــــؤالهم لقيـــــام جريمــ ـــى سـ ـــر أو حتــ الخبيــ

 التعذيب؟ كما وهل يجب أن تقع الجريمة في أوقات الدوام الرسمي؟ 

القائــــل  أيتأييـــد الـــر  إلـــىل مـــن الســـؤال فـــنحن نـــذهب و فيمـــا يتعلـــق بجـــواب الشـــطر ال 

 باســتجواب املــتهم أو ســؤاله هــو 
 
بعــدم اشــتراط أن يكــون اآلمــر بالتعــذيب أو القــائم بــه مختصــا

أو الشــــاهد أو الخبيــــر بــــل قــــد ال تكــــون لديــــه الصــــالحيات القانونيــــة لــــذلك. فمــــن املتصــــور مــــن 

 ه على االعترافالناحية العملية أن يقع التعذيب من خالل االتصال املادي باملتهم املراد اكراه

 اخر. ولعـل إلىأو معلومات، سواء في املكان املحتجز به أو اثناء نقله من مكان  أيدالء بر أو اإل 

 علـــى الطلــب مـــن رجـــال 
 
املثــال الواضـــح لــذلك هـــو قــدرة مـــأمور الســجن املـــودع بــه املـــتهم رســميا

 . (3)الضبط بتعذيبه وهم ليسوا مختصين باستجوابه أو سؤاله

ـــ ـــق أمــ ـــا فيمـــــا يتعلــ ـــد بــ ـــن الســـــؤال فنعتقــ ـــة ال يـــــرتبط  أنبالشـــــطر الثـــــاني مــ وقـــــوع الجريمــ

 بممارسة الوظيفة و 
 
 زمنيا

 
 بهـا، فـالعبرة فـي اسـتخدام املو إارتباطا

 
 سـببيا

 
ظـف نما يـرتبط ارتباطـا

ن قدرتــه إاه الوظيفــة العامــة وبالتــالي فــإيــ لســلطته علــى املجنــي عليــه هــذه الســلطة التــي خولتــه

قــات دوامـــه أو مــا بعـــد  إلـــىءت بســبب ســـلطته عليــه التــي قـــد تمتــد علــى تعــذيب املجنـــي عليــه جـــا

 فإننــــا نــــرى بال الرســــمي وهــــي بــــأي حــــال مــــن 
 
ه ـكـــان علــــى أنــــحــــوال جــــاءت بســــبب وظيفتــــه. وأخيــــرا

ـــن نطـــــاق  ــــع مــ ــــوع جريمـــــة التعـــــذيب أن يوسـ ــــاني لوقـ ـــترط صـــــفة الجـ ــــي عنـــــدما اشــ املشـــــرع العراقـ

ي ارتكاب الجريمة من غير املوظفين أو املسؤولية فيما يتعلق بالشخاص الذين قد يشاركون ف

 خاصـة كمـا فعـل فـي جريمـة الراشـ ي أناملكلفـين بخدمـة عامـة وذلـك بـ
 
، وال (1)يفـرد لهـم نصوصـا

يــركن للمبــادئ العامــة التــي قــد تحمــل الفاعــل  ممــن لــم تتــوفر بــه صــفة الجــاني املســؤولية عــن 

، أو االشتراك بالجريمة وبالتالي يفلت ميجريمة اإل 
 
صلي ال ا افلت الفاعل إذن العقاب ذاء مثال

 الذي يستمد منه اجرامه. 

: صفة املجني عليه 
ً
 ثالثا

 اشــترطه املشــرع عنــدما نــص فــي املــادة )أوهــو ركــن خــاص 
 
( عقوبــات علــى ))... 333يضــا

 ر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير...((. أمعذب أو 
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ن يكـون املجنــي عليــه وبهـذا فلتطبيــق نــص املـادة اعــاله وتحقــق جريمـة التعــذيب يجــب أ

 و 
 
 أو خبيرا

 
 أو شاهدا

 
تكـون ن تحققت جريمة اخرى قد إفال تتحقق جريمة التعذيب و  إالمتهما

 . (2ركان هذه الجريمة، )أحوال وتحقق ال ذاء  بحسب إي

 ( قانون العقوبات 7ر سلطة االئتالف املؤقتة رقم )أم: املطلب الثاني

( 2( العقوبات الفقرة رقم )3( القسم )7) لقد نص أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم

  غير االنسانية((. أواملهينة  أوالعقوبة القاسية  أوعلى: ))يحظر التعذيب وتحظر املعاملة 

 -كما مر بنا –من استقراء هذا النص نجد بأنه قد أكد على حظر التعذيب وهو 

. وقد عملنا على 1969لسنة  111جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 

. كما عالج هذا ال 
 
ر أو غياملهينة  أوالعقوبة القاسية  أور موضوع املعاملة متفصيلها سابقا

وليس العقوبة  هو املعاملة -لصلته بجريمة التعذيب –ن ما يهمنا في بحثنا هذ إاالنسانية، و 

 غير االنسانية.  أواملهينة  أوالقاسية 

 جريمة نص عليها املشر أيوهي 
 
 عقوبات 332ع العراقي في قانون العقوبات في املادة ضا

بإحدى  أوحين قال: ))يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار 

  -هاتين العقوبتين: 

 على  أوكل موظف 
 
مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أحد من الناس اعتمادا

 ببدنه وذلك دون اإل أ أوشرفه  أووظيفته فأخل باعتباره 
 
خالل بأية عقوبة أشد حدث املا

 ينص عليها القانون((. 

ومما يالحظ على هذا النص بأن جريمة استعمال القسوة تختلف عن جريمة 

 ركانها، وهي: أالتعذيب من حيث 

ة عامة الذي نصت عليه املكلف بخدم أومفهوم املوظف  أن إذصفة الجاني،  -1

اعضاء الضبط القضائي ورجال  إلىريمة التعذيب ينصرف ( عقوبات في ج333املادة)

املحكمة، ولكن هذا النص في جريمة استعمال القسوة  أوالشرطة ومنتسبي سلطة التحقيق 

مكلف بخدمة عامة في الدولة فقد يكون موظف في دائرة  أوكل موظف  إلىينصرف 

 . (1)التسجيل العقاري 
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ريمة التعذيب هي ركن خاص فيها جفي صفة املجني عليه  أنصفة املجني عليه  -2

خبيٍر في حين تقع جريمة استعمال  أوشاهٍد  أوتقع الجريمة على متهم  أنوبالتالي يجب 

 في أي دعوى جزائية. 
 
 القسوة على أي فرد من آحاد الناس قد ال يكون طرفا

ذيب عن جريمة استعمال القسوة اهم ما يميز جريمة التع أن إذ ،الركن املعنوي  -3

يكون لدى الجاني قصد خاص هو  أنيشترط لوقوع جريمة التعذيب  إذهو القصد الجرمي 

كتمانها بينما يكفي كركن معنوي  أودالء بمعلومات اإل  أوحمل املجني عليه على االعتراف 

 التسلية دون  أوالتلذذ  أوذاء املجني عليه بدافع االنتقام إيلوقوع جريمة استعمال القسوة 

 على مبادئ عامة 7ر قم )من ال إ. وبالتالي ف(1)العترافقصد حمله على ا
 
( عقوبات جاء مؤكدا

 فيما يتعلق بجريمة التعذيب 
 
استعمال القسوة وكان من  أوقد تبناها املشرع العراقي مسبقا

 العقوبة على مرتكبيها كأسلوب من اساليب الضغط على الو ال 
 
جناة لى عليه لو جاء مشددا

 رائم. للحد من وقوع هذه الج

 أثر جريمة التعذيب على اجراءات الدعوى التي تقع فيها : املطلب الثالث

 ب
 
 كبير من الفقه القانوني يذهب  أنلقد أشرنا سابقا

 
 – اإلكراه أن إلىهناك جانبا

حرة  إرادةتصدر ب أنها يجب أن إذالخبرة.  أوالشهادة  وأيبطل االعتراف  -وبالتالي التعذيب

قوال ال أواالعتراف  إلى. وبالتالي ال يجوز االستناد (2)وعيد أواتج عن وعد خالية من أي تأثير ن

كما لو كان تحت تأثير أي نوع من  رادةالذي يصدر من صاحبه في حالة فقدان اإل  أيالر  أو

 كان  اإلكراهواع أن
 
.  أمماديا

 
 معنويا

متى ما  راهاإلكالخبرة بشائبة  أوالشهادة  أون التعذيب يشوب االعتراف إوعليه ف

الخبرة  أوالشهادة  أوكانت هناك عالقة سببيه بينها وبين التعذيب بحيث يكون االعتراف 

( من 218ناشئة عن التعذيب وبسببه وهذا اتجاه سليم قد تبناه املشرع العراقي في املادة )

، والتي نصت على ))يشترط في 1971( لسنة 23املحاكمات الجزائية رقم ) أصول قانون 

وعيد. ومع ذلك إذا انتفت  أووعد  أوادبي  أويكون قد صدر نتيجة اكراه مادي  أال راإلقرا

 د بأدلة اخرى تقتنع معها املحكمةأيقد  اإلقراركان  أو اإلقراررابطة السببية بينها وبين 

 تأخذ به((.  أناكتشاف حقيقة ما جاز للمحكمة  إلى أدى أوبصحة مطابقته للواقع 
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املشرع العراقي قد تبنى اتجاهين يختلفان عن بعضهما  أند بمن تحليل هذا النص نج

 ففي االتجاه ال 
 
 جذريا

 
ما نصت املادة ك –اإلقرارل وهو الراجح يشترط لقبول و اختالفا

غير الحرة  رادةالصادر عن اإل  اإلقرارينجم عن وسيلة مشروعة وبالتالي يرفض  أن -(1)اعاله

 ال يحق للمحكمة ا (2)املعنوي  أواملادي  اإلكراهاملشوبة ب
 
 باطال

 
الستناد وبالتالي يعتبره اقرارا

 فعل بذلك 
 
املشوب بالتعذيب فيه كفالة لضمانات املتهم  اإلقراررفض  أن إذعليه. وحسنا

 للعدالة التي تقتض ي ))
 
يفلت مئة مجرم من العقاب  أنواحترام لحقوق االنسان وتحقيقا

((. أنعلى 
 
 واحدا

 
 يعاقب بريئا

ة انتفاء عالق أنمن املادة اعاله ينص فيه املشرع على  اآلخراملقطع  أنحظ ولكننا نال 

 أيينفي بطالنه، وهذا اتجاه صائب  اإلقرارالسببية بين التعذيب و 
 
لم  املتهم أنه يعني أن إذضا

 على اقراره هذا لنه 
 
 للتعذيب بل ل – إلقراراأي  –يكن مجبرا

 
ه صدر عن املتهم أنم يكن وليدا

. باختيار 
 
 ه ولم يكن للتعذيب أي دور في صدوره مطلقا

املنتزع  اإلقرارتأييد  أنولكن املثير لالستغراب هو ما نص عليه املشرع بعد ذلك من 

الحقيقة  أودلة ال تأخذ به وكأنما هذه  أنحقيقة ما يجيز للمحكمة  أوبالتعذيب بأدلة اخرى 

من خاللها وهذا اتجاه  اإلقرارزع ساليب غير املشروعة التي انتال اضفت املشروعية على 

 حقيقة ما ال يرفع عنه شائبة أوبأدلة اخرى  اإلكراهالناجم عن  اإلقرارأن تأييد  إذمنتقد 

وكونه وليد اجراء غير مشروع وهذا بالتالي تجاوز على شرط اساس ي من شروط صحة  اإلكراه

 من املتهم باختياره كما  أناالعتراف، وهو 
 
ة اعاله االستثناء الوارد في املادهذا  أنيكون صادرا

تلتمس الحقائق باعتدائها على  أناملحكمة الحق في  أويعطي لسلطات الضبط والتحقيق 

ذهان قاعدة قانونية راسخة هي كون ما بني ال رادته وكأنما غابت عن إالضغط على  أواملتهم 

 وقد يؤدي  أنعلى باطل فهو باطل و 
 
ع حقوق املتهم ضيا إلىهذا االستثناء خطير جدا

 حتى تثبت اداأنوضماناته كما 
 
نته ه اعتداء سافر على قرينة البراءة التي تعتبر املتهم بريئا

 والتي نص عليها الدستور العراقي الدائم 

ل من و يكتفي باملقطع ال  أنلى على مشرعنا الكريم و ه كان من ال أنوبهذا فإننا نرى ب

ءات. وهذا ما فعلته مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رقم هذه املادة وال يورد عليها أية استثنا
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(، الخاصة بإيقاف وتعديل النصوص والتي جاء فيها 4(، االجراءات الجزائية، القسم )3)

 املحاكمات الجزائية:  أصول تعدل النصوص التالية من قانون  أو))تعلق 

 بعد كلمة )اكراه(.((.  218لغى كل ما جاء في املادة ي -ل

 تي: بعد التعديل كاآل 218ن نص املادة ي سيكو وبالتال

نا كنا أن إاليكون قد صدر نتيجة اكراه(( وهذا اتجاه جيد،  أال اإلقرار))يشترط في 

 عن اكراه. 
 
نفضل لو تم النص صراحة في املذكرة اعاله على بطالن االعتراف إذا كان ناجما

 أصالاملشرع الجزائي  أننفضل لو  نا كناأنفي ذلك ضمانة هامة للمتهم من التعذيب كما  نل 

قد حذا حذو املشرع العقابي والذي لم يقصر الحماية من التعذيب على املتهم فقط بل 

كليهما معرض لهذه الجريمة. وعليه فإننا نغتنم هذه الفرصة  نشمل معه الشاهد والخبير ل 

 بنظر االعتب إلىوندعو مشرعنا الكريم 
 
 ار ما تبناه الدستور عطف نظره على هذه املادة آخذا

 أو راهاإلكاعتراف انتزع ب أيالفقرة ج حيث نص على ))... وال عبرة ب 37العراقي الدائم في املادة 

 الخبرة إذا نتجت عن التعذيب أوالشهادة  أوالتعذيب.((. ويقرر بطالن االعتراف  أوالتهديد 

 للعدالة وعقوبة اضافية على هذه الجريمة الشنيعة التي 
 
تنتهك حقوق االنسان ال تحقيقا

 (1)حقوق من وقعت عليه فحسب. 

 الخاتمة 

نا حاولنا الوقوف في املواضع أنأكملنا هذا البحث املتواضع، نستطيع القول ب أنبعد 

 في جميع املسائل التي استلزمت ذلك، لسلبيتها أيالتي استوجبت منا ذلك، وحاولنا ابداء الر 

 ،
 
جابية ينبغي التوسيع في بلورة ما إيفي طياتها جوانب لكونها تحمل  أولقصورها،  أومثال

 تحمله من دالئل حسنة. 

في متن هذا البحث بشكل موجز في  إليهوفيما يلي نحاول استذكار اهم ما توصلنا 

 معروض بالتفصيل في متن هذا البحث.  إليهكل ما توصلنا  أن إذعباراته تام في معناه، 

املشرع العراقي لم يعرف التعذيب وترك  أنل و ل فقد وجدنا عند بحثنا في املبحث ا

 اإلكراهحصره في  إلىذلك للفقه الذي عرفه من وجهات نظر مختلفة يذهب فيها البعض 

 وهذا ما ذهبنا أياملعنوي  اإلكراهفي مفهومه ليشمل  اآلخراملادي في حين يتوسع البعض 
 
ضا

 إرادةاملعنوي على  أو)الضغط املادي ه )أنتأييده وبالتالي عرفنا التعذيب كخالصة لذلك ب إلى
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املكلف  أوالخبير( بكل نشاط عمدي يبذله الجاني )املوظف  أوالشاهد  أواملجني عليه )املتهم 

 كان إيبخدمة عامة( 
 
 والذي يسبب  أمجابا

 
 إيسلبا

 
عقلية  أونفسية  أومعاناة جسدية  أوالما

 أومعلومات بشأنها  أودالء بأقوال لإل  أوللمجني عليه، لحمله على االعتراف بجريمة ما، 

نبحث صور  أنمعين بشأنها(( . بعد ذلك ارتأينا  أيإلعطاء ر  أوور مر من ال أملكتمان 

ا أملى لصور التعذيب التقليدية، و التعذيب في املطلب الثاني من هذا املبحث في فقرتين ال 

ذيب باستخدام الفقرة الثانية فكانت لبحث صور التعذيب الحديثة ونقصد بها التع

الوسائل العلمية الحديثة، وقد دعونا لعدم استخدامها في التحقيق ملا تنطوي عليه من 

 تعذيب للمختبر بها. 

ا ثالث مطالب هذا املبحث فقد عالجنا به علة تجريم التعذيب والتي لخصناها في أم

ل خالل هو كون التعذيب انتهاك سافر لحقوق االنسان وذلك من و سببين اساسيين ال 

عالن واالتفاقات والعهود الدولية وكذلك الدساتير خرقه لحقوق وحريات كفلها له اإل 

ا أمنقف عند كل تلك الحقوق والحريات.  أن لنااو وحوالقوانين الداخلية وقد بحثنا ذلك 

وهذا ما اتفق عليه معظم فقهاء  رادةفهو كون التعذيب يعدم اإل  اآلخرساس ال السبب 

املنطق. هذا وعند بحثنا جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي القانون واتفق مع 

ن قانو  ل كان لبحثها فيو وأثرها االجرائي في املبحث الثاني ارتأينا معالجتها في ثالثة مطالب ال 

منه، والتي من  333. والذي نص عليها في املادة 1969لسنة  111العقوبات العراقي رقم 

، ولكن قبل بحثهم فضلنا تصنيف أركان أربعةالتعذيب وفقها  لجريمة أنتحليلها وجدنا 

جريمة التعذيب من  أن إلىجريمة التعذيب وتحديد النشاط االجرامي فيها، وقد خلصنا 

ن اطار النشاط االجرامي فيها يكون في اطار النشاطات الجرمية إشخاص، وبالتالي فالجرائم 

املصلحة املحمية التي تشترك جميع  أنلى و ن ال ذلك حجتي إثباتلهذه الجرائم، وكان لنا في 

شخاص في االعتداء عليها هي حق االنسان في السالمة العامة لجسمه وعقله وهي الجرائم 

 شخاص منالجرائم  أنا الثانية فهي أمعينها املصلحة التي تطالها جريمة التعذيب باالنتهاك 

 لتعذيب املادية. الجرائم املادية وهو نفس الحال بالنسبة لجريمة ا
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 .1986 اإلسكندرية، مصر، الجديدة،

الجنائي، رسالة  اإلثباتعبد املجيد عبد الهادي السعدون، اعتراف املتهم وأثره في -20

 .1988 -كلية القانون، جامعة بغداد إلىماجستير مقدمة 

د. علــي محمــد جعفــر، قــانون العقوبـــات الخــاص، املؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشـــر -21

 .1987 بيروت، لبنان، ،1والتوزيع، ط

 -د. عمر الفاروق الحسيني، تعـذيب املـتهم لحملـه علـى االعتـراف، مطبعـة العربيـة الحديثـة-22

1986. 

ل، الوثــائق و املجلــد ال  محمــود شــريف بســوني، الوثــائق الدوليــة املعنيــة بحقــوق االنســان،-23

 .2003، لى، دار الشروقو العاملية، الطبعة ال 

ـــة، دار الفكــــر الجــــام ي،-24 ـــي املســــائل الجنائيـ  د. محمــــود صــــالح العــــادلي، اســــتجواب املــــتهم فـ

 .2005مصر، 

، دراســـة مقارنـــة، دار الثقافـــة اإلثبـــاتمـــراد احمـــد فـــالح العبـــادي، اعتـــراف املـــتهم وأثـــره فـــي -25

 .2005، عّمان، الردن، عللنشر والتوزي
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، تنقـيح 2م املتحدة، الشرعة الدولية لحقـوق االنسـان، صـحيفة الوقـائع رقـم ممنظمة ال -26

(1 .) 

ام القضــاء الجنـــائي )دراســة مقارنـــة(، أمـــد. موســ ى مســعود ارحومـــه، قبــول الـــدليل العلمــي -27

 .1999 ليبيا، ، منشورات جامعة قان يونس بنغازي،1ط

 . 1989-1988السعدي، قانون العقوبات القسم العام، سنة د. واثبة داود -28

   الدساتير والقوانين 

 . 1925ساس ي العراقي لسنة ال القانون  -1

 . 1970الدستور العراقي املؤقت لسنة -2

 .2004قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعام -3

 .2005دستور جمهورية العراق الدائم لسنة -4

 نات والقرارات الدولية  االعال 

-ألـف )د 217االعالن العاملي لحقوق االنسـان، املعتمـد بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة رقـم -1

 . 1948ل / و كانون ال  10( املؤرخ في 3

ي ( املـؤرخ فـ24-جيم )د 663القواعد النموذجية الدنيا ملعالجة السجناء املعتمدة بالقرارين -2

 . 1977آيار/ 13املؤرخ في  (62-)د 2076و 1975تموز/ 31

-)د 1904م املتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري املعتمد بالقرار ماعالن ال -3

 . 1963تشرين الثاني /  20( املؤرخ 18

-ألــف )د 2200العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق املدنيــة والسياســية املعتمــد بموجــب القــرار -4

 . 1966ل /و كانون ال  16( املؤرخ 21

 الهوامش

                                                 
 وفق جميع الصكوك ذات الصلة، وال  (1)

 
ان التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماما

 من 
 
يلزم كل  أنهالقانون العرفي الدولي ويعني ذلك يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءا

ا كانت الدولة قد صادقت على املعاهدة الدولية التي إذعضو في اعضاء املجتمع الدولي، دون اعتبار ملا 

لم تصادق عليها، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع  أوتحظر التعذيب صراحة 

 إذ -ان بحثنا للتعذيب يقتصر على القانون العراقي الوطني دون الدوليالنطاق جريمة ضد االنسانية، وملا ك 

 ان شاء هللا
 
القرارات التي  أومواد منها أو بعض االتفاقيات  إلىفسوف نشير هنا فقط  -نأمل ان نبحثه الحقا
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مد بموجب ( من االعالن العاملي لحقوق االنسان املعت5انظر املادة) -عالجت التعذيب في القانون الدولي وهي:

( القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 2. 1948ل /و كانون ال  10( املؤرخ في 3-الف )د 217قرار الجمعية العامة 

. 1977آيار/13( املؤرخ 62-)د 2076، و 1957تموز/31املؤرخ  24-جيم )د 663السجناء املعتمدة بالقرارين 

قضاء على جميع اشكال التمييز العنصري املعتمد بالقرار ( من اعالن االمم املتحدة لل1( الفقرة )7( املادة )3

 ( 4. 1963تشرين الثاني/ 20( املؤرخ 18-)د 1904
ملية، ل، الوثائق العاو انظر : د. محمود شريف بسوني، الوثائق الدولية املعنية بحقوق االنسان، املجلد ال  (2)

 . 695ص ،، دار الشروق2003ل و الطبعة ال 
(1)  

 
عض االحيان قد يختلف الوصف القانوني للجريمة باختالف القصد الجنائي لها ففي حين في ب أنهعلما

ردها أو لى جريمة تعذيب املتهم لحمله على االعتراف، فقد تعتبر الصورة الثانية التي و تعتبر الجريمة ال 

 وأسماها التعريف 
 
، جريمة أي تعذيبا

 
 ذاء. إيضا

 . 64-145وص387، ص 1975، املطبعة العاملة 2ط ،املتهم انظر : د. سامي صادق املال، اعتراف (2)
دار  ،دراسة مقارنة ،انظر : د. رمزي رياض عوض، الحقوق الدستورية في قانون االجراءات الجنائية (3)

 . 225، ص2003النهضة 
. انظر جندي عبد امللك، املوسوعة  115عدد 28مج 1927يونيه سنة  28قرار ملحكمة جنايات طنطا  (4)

 . 160، ص1932لى، مطبعة دار الكتب املصرية بالقاهرة، و الطبعة ال  2جنائية، الجزءال
، 1986 -مطبعة العربية الحديثة ،تعذيب املتهم لحمله على االعتراف ،انظر : د. عمر الفاروق الحسيني  (1)

 . 9-8ص
املبادئ االساسية  ،ل و ل انظر : د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون االجراءات الجنائية، الجزء ا  (2)

 . 422، ص1979 -لالجراءات الجنائية، مطبعة القاهرة
 . 144ص  ،املصدر السابق ،انظر : د. عمر الفاروق الحسيني  (3)
 أو ،انظر: بدر السعد املنيع، قانون االجراءات واملحاكمات الجزائية والتعليق على نصوصه، دون مطبعة (1)

 . 251-250ص  ،سنة طبع
 . 106،ص2005دار الفكر الجام ي، ر:د.محمود صالح العادلي، استجواب املتهم في املسائل الجنائية،انظ (2)
شر دراسة مقارنة، دار الثقافة للن ،اإلثباته في أثر انظر :  مراد احمد فالح العبادي، اعتراف املتهم و  (3)

 . 73،ص2005والتوزيع، 
، 1988 ،، مطبعة بابل1ط ،صافه املختلفةأو القتل العمد و  انظر: استاذنا الدكتور سليم ابراهيم حربة،  (1)

 . 32ص
 . 51-43، ص 9891-1988قانون العقوبات القسم العام، سنة  ،انظر : د. واثبة داود السعدي (2)
 . 108ص  ،املصدر السابق ،انظر : د. سليم ابراهيم حربة (3)
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 457ص 78ق، رقم 49لسنة  112قم الطعن ر  29، س 1978ابريل  24( قرار محكمة النقض املصرية1)

 مجموعة احكام النقض(   )

، 3460، الطعن رقم 31س -م النقض مجموعة احكا -1980نوفمبر  13( قرار محكمة النقض املصرية، 2)

 . 977ص  ،190رقم  ،ق 49لسنة 
ة ، مطبع1الجنائي، ط اإلثباتمشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في  ،محمد فالح حسن (3)

 . 1987بغداد،  –الشرطة 
، 1ط ،انظر : د. موس ى مسعود ارحومه، قبول الدليل العلمي امام القضاء الجنائي )دراسة مقارنة( (1)

 . 145، ص 1999 ،منشورات جامعة قان يونس بنغازي 
 . 224، ص1982اد للطباعة الفنية، إيالتحقيق االجرامي، شركة  أصول انظر : د. سلطان الشاوي،  (2)
. وكذلك 1971لسنة  23املحاكمات الجزائية العراقي رقم  أصول ( ف )ب( من قانون 126انظر : املادة ) (3)

 قاف وتعديل النصوص الفقرة )ج(. إي 4االجراءات الجزائية القسم  3مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رقم 
لعقاقير وما شابهها ))مصل يتال والنبتول واالفيبان... الخ وقد اصطلح على تسمية كل هذه اممثل ال  (4)

( )البعض ا كما يرى نهالحقيقة(( ل
 
 أكرمد.  انظر:تساعد في كشف الحقيقة الكامنة في خبايا النفس احيانا

 . 40، ص1998-مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،الطبعة السابعة ،علم النفس الجنائي ،نشأت ابراهيم
املصدر السابق،  1948من االعالن العاملي لحقوق االنسان لعام  تتألف الشرعة الدولية لحقوق االنسان (1)

وكذلك العهد الدولي  ،، املصدر السابق1966والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام 

ر انظ ،. والبروتوكولين االختياريين امللحقين1966الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

 . 1( اصدارات منظمة االمم املتحدة ص 2الدولية لحقوق االنسان، صحيفة الوقائع رقم )الشرعة 
(2)  

 
حقوق لها الحقوق املدنية والسياسية و الجيل الثاني فيها الأو ثالثة اجيال  إلىتقسم حقوق االنسان فقها

 وية. ا الجيل الثالث فهي الحقوق البيئية والثقافية والتنمأماالقتصادية واالجتماعية 
وق                 (، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحق3املادة ) ،انظر االعالن العاملي لحقوق االنسان، املصدر السابق (1)

           ،  2005(. وكذلك انظر دستور جمهورية العراق الدائم لعام 10و9و6) املواد ،والسياسيةاملدنية 

 الفقرة أ( .  37و  ،5املواد )
 د( . )ب،3( الفقرة 4املادة )  ،ر : العهد الدوليانظ (2)
 )ب،د((.  3( الفقرة)4)والسياسية، املادة انظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية  (3)
 ( .1الفقرة 11املادة )  ،انظر : االعالن العاملي لحقوق االنسان (4)
 الفقرة السادسة. 19انظر: الدستور العراقي الدائم، املادة  (5)
-559، ص 1976ون محمد سالمة، االجراءات الجنائية في التشريع املصري، دار الفكر العربي، أمد. م (8)

560. 
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 إذ لم ينفرد قانون العقوبات بالنص على التعذيب على باقي قوانين العراق بل شاركه في ذلك العديد منها، (1)

 نص على التعذيب كل من الدساتير والقوانين التالية: 

 امللغى في املادة السابعة منه.  1925انون االساس ي العراقي لسنة الق -أ

 ( الفقرة )أ(. 22امللغى في املادة ) 1970لدستور العراقي املؤقت لسنة ا -ب

 ( الفقرة )ي( 15امللغى في املادة ) 2004انون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعام ق -ج

 ( الفقرة )ج( 37املادة ) 2005م لسنة دستور جمهورية العراق الدائ -د

 ( 107املادة ) امللغى في 1940( لسنة 13ن العقوبات العسكري رقم )قانو  -هـ

( 2املادة ) 1/1/1992االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفعل العنصري واملعاقبة عليها في  قانون تصديق -و

 (. 2الفقرة )أ( )

  (.7في املادة )1/1/1992لحقوق املدنية والسياسية في ي الخاص باقانون تصديق العهد الدول -ز

امللغى املادة  2003( لسنة 1مة الجنائية العراقية املختصة بالجرائم ضد االنسانية رقم )قانون املحك -ح

. أو ( الفقرة 12)
 
 ال

االنسانية  جرائم ضد ،( في الفرع الثاني2005( لسنة )10انون املحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )ق -ط

. أو ( الفقرة 12املادة )
 
 ال

، 1983-1982،دار الفكر العربي، 2انظر : د. مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات، القسم الخاص،ج (1)

 . 115-114ص
 . 5انظر: د. مأمون محمد سالمة، نفس املصدر، ص  (2)
 .  832-282، ص1982عارف، انظر : د. رمسيس بهنام، القسم الخاص في قانون العقوبات، منشأة امل (3)
 .  98املصدر السابق، ص ،انظر: د. عمر الفاروق الحسيني، تعذيب املتهم لحمله على االعتراف (4)
انظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد،  (5)

 .  177ص ،1992عام
ن وبالتالي فال جريمة م للجريمة.د به النشاط املادي الخارجي املكون )الفعل( يرا أوالسلوك االجرامي  (1)

الن القانون ال يعاقب على مجرد النوايا والرغبات والشهوات. انظر د. علي حسين خلف و د. سلطان  ،دونه

. كما ان 139، ص 1982 ،مطابع الرسالة الكويت ،عبد القادر الشاوي، املبادئ العامة في قانون العقوبات

تصرف  ))كل أنه( عقوبات ب4الفقرة  19في املادة ) االجرامي(ملشرع العراقي كذلك عرف الفعل )أي السلوك ا

 كان إيجرمه القانون، 
 
 كالترك  أمجابيا

 
 االمتناع ما لم يرد نص خالف ذلك((  أوسلبيا

 .  106ص  ،ابقاملصدر الس ،استجواب الشهود في املسائل الجنائية ،انظر: د. محمود صالح العادلي (2)
 .  2راجع موضوع تعريف التعذيب من بحثنا هذا ص (3)
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الفقرة ي( من  15وكذلك املادة ) 1970الفقرة أ( من الدستور العراقي املؤقت لسنة  22انظر: املادة ) (1)

 املادة )2004قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة 
 
الفقرة ج( من دستور  37. واخيرا

 .  2005مهورية العراق الدائم لسنة ج
 املصدر السابق، ،محمد زكي ابو عامر، الحماية الجنائية للحريات الشخصية مع د. أينتشارك في هذا الر  (2)

 .   134. وكذلك د. عمر الفاروق الحسيني، تعذيب املتهم لحمله على االعتراف، املصدر السابق، ص 60ص
 وقد أثر تمزيقها، وقد يكون  إلىجسم والضغط عليها بما يؤدي الجرح يعني املساس بانسجة ال (3)

 
ها ظاهرا

 كحالة حدوث تمزق في االنسجة ادت 
 
نزيف داخلي. وقد يستعمل الجاني أية وسيلة لذلك  إلىيكون مخفيا

جارحة. انظر، د. علي  أوباالستعانة ب لة حادة  أوبالواسطة، أي باستعمال اعضاء جسمه  أوسواء مباشرة 

، 1987، 1جعفر، قانون العقوبات الخاص، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط محمد

 .  136ص
 من ش (4)

 
جزء منه. وهو سلوك  أوالتاثير على الجسم كله  أوالضغط  أنهالضرب، املساس بالجسم مساسا

لجسم كما في حالة قد يتحقق الضرب دون عنف مباشر على ا أنهيتسم عادة بالعنف بدرجات متفاوتة غير 

. أياخذ اعضائه وال يشترط فيه ان يقع بوسيلة معينة  أوتوجيه موجات كهربائية على جسم املجني عليه 
 
ضا

 . 115قانون العقوبات القسم الخاص، املصدر السابق، ص ،د. مأمون سالمة ،انظر
ها السموم. ينشا عنها اعطاء مواد ضارة، يقصد به تقديم جواهر مؤذية مهما كانت طبيعتها بما في (5)

ذاء في ضوء القضاء ياضطراب في الحالة الصحية لالنسان. انظر، د. عبد الحميد الشواربي، جرائم اإل 

 .  263، ص1986والفقه، دار املطبوعات الجديدة، 
 أوالضرب  أوارتكاب فعل مخالف للقانون، وهو بان تصاب سالمة الجسم باالذى ال بواسطة الجرح  (6)

 اعطاء موا
 
د ضارة، وانما بوسائل اخرى ال تدخل في مفهوم هذه االصطالحات، كما لو حبس الجاني شخصا

. وكالبصق في الوجه. انظر د. حميد السعدي
 
، في 1شرح قانون العقوبات الخاص، ج ،في غرفة باردة جدا

 .  277، ص1964-1963غداد ب –مطبعة املعارف  ،جرائم االشخاص
 من هتك العرض، يتحقق بكل  (7)

 
 جسيما

 
فعل مناٍف لالداب يقع مباشرة على جسم املجني عليه ويبلغ حدا

الفحش، أي يجب ان يكون على درجة من الجسامة والفحش حتى يوصف بكونه هتك عرض. انظر، د. ماهر 

-115، ص1997-، مطبعة جامعة املوصل 2عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط

116  . 
 أوبشخصه  أكاند هو ترويع املجني عليه والقاء الرعب في قلبه بتوعده بانزال شر معين به سواء التهدي (8)

حو ره( على نأمبشخص يهمه  أوقاع االذى باملجني عليه )إيالجاني ب إرادةماله، والتهديد بشكل عام تعبير عن 

 .  224 ،صدرد. ماهر عبد شويش الدرة، نفس امل ،حرية ارادته. انظر أويؤثر في نفسيته 
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الذم: يعني اسناد فعل معين ولو في معرض الشك من شأنه النيل من كرامة املجني عليه وسمعته االدبية  (9)

وشرفه بوسيلة من الوسائل التي حددها القانون )االعمال والحركات والكالم والصراخ، الكتابة والرسوم 

لو  اعتباره من دون بيان فعل معين، كما أوشهرته  أوا القدح فيعني االعتداء على كرامة الغير أموالصور( . 

 أوا التحقير فهو كل فعل يخرج عن حكم الذم أمكلمة)زانية( دون ان يسمي الزاني.  امرأةهم على أحد أطلق

)ياخنزير( وغيرها من االلفاظ  أوالقدح ويحط من قدر االنسان وكرامته، كأن يقول شخص الخر )يا ابله( 

 .  169-168ي محمد جعفر، قانون العقوبات الخاص، املصدر السابق، ص النابية. انظر د. عل
احتقاره عند اهل وطنه  أو إليههو اسناد واقعة معينة )محددة( تستوجب عقاب من تنسب  ،القذف (10)

= .
 
 عمديا

 
 علنيا

 
 اسنادا

 .  246املصدر السابق، ص  ،د. ماهر عبد شويش الدرة، قانون العقوبات القسم الخاص ،= انظر
نظر د. محمد زكي . وكذلك ا388-387انظر، د. سامي صادق املال، اعتراف املتهم، املصدر السابق، ص  (1)

 .  62-61ابو عامر، الحماسية الجنائية للحريات الشخصية، املصدر السابق، ص 

امللك، جندي عبد  ،إليه، سابق االشارة 115عدد ،28، مج 1927يونيه  28( قرار محكمة جنايات طنطا 2)

 . 160املصدر السابق، ص
املصدر  ،الفاروق الحسيني رد. عم. وكذلك انظر: 250ص  ،املصدر السابق ،انظر: بدر السعد املنيع (3)

 .  137-136ص  ،السابق

 عن د. محمد زكي ابو عامرإليه، سابق االشارة 1978مايو 15 ،( قرار محكمة جنايات القاهرة4)
 
 ،، نقال

 .  5هامش رقم  ،58املصدر السابق، ص
 .  137ص  ،نفس املصدر ،انظر: د. عمر الفاروق الحسيني (5)
 .  26ص، 1987، بغداد، 1امر وأثرها في املسؤولية الجزائية، طو انظر: د. حكمت موس ى سلمان، طاعة ال  (1)
 . 100املصدر السابق، ص  ،أنظر: د. عمر الفاروق الحسيني، تعذيب املتهم لحمله على االعتراف (2)
، 1989انظر: د. ماهر صالح عالوي الجبوري، القانون االداري، مطبعة التعليم العالي في املوصل،  (3)

 . 145ص
 ( الفقرة )ج(. 37املادة ) 2005انظر: دستور جمهورية العراق الدائم لعام  (4)
 .  100انظر: د. عمر الفاروق الحسيني، املصدر السابق، ص (1)
 . 56ص ،عامر، املصدر السابق انظر: د. محمد زكي ابو (2)
 . 102انظر: د. عمر الفاروق الحسيني، املصدر السابق،  (3)
 .  170-169ص  ،قانون العقوبات ،د. عمر الفاروق الحسيني (1)
 .   192ص ،العامانظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات القسم  (1)
 . 200داري، املصدر السابق، ص د. ماهر صالح عالوي الجبوي، القانون اال  (2)
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 .63-58ص ،االعترافانظر: د. عمر الفاروق الحسيني، تعذيب املتهم لحمله على  (1)
 . 53شرح قانون العقوبات، ص  ،د. ماهر عبد شويش (2)
 . 71ص ،انظر: د. عمر الفاروق الحسيني، املصدر السابق (3)
 . 1969لسنة  111ون العقوبات العراقي رقم ( من قان313( واملادة )310انظر : نص املادة ) (1)
 .76انظر : د . عمر الفاروق الحسيني، تعذيب املتهم لحمله على االعتراف، املصدر السابق، ص (1)
 .392 املتهم، صانظر : د . سامي صادق املال، اعتراف  (1)
 . 9الجنائي،  ص  اإلثباتانظر : املستشار عمرو عيس ى الفقي، ضوابط  (5)
عادة ما يستخدم مصطلح االعتراف لدى فقهاء القانون الجنائي للتعبير اقوال املتهم على نفسه  أنه إذ (1)

 من 
 
 الذي عادة ما يستخدم لدى فقهاء القانون املدني.   اإلقراربدال

نتيجة اكراه  اإلقرارية صراحة على اشتراط عدم صدور صولال  218( أن نص املشرع الجزائي في املادة 2)

في موضعه من أن املشرع العراقي العقابي قد تبنى فكرة  إليهيؤكد بشكل واضح ما اتجهنا  ،و ادبيمادي أ

  هذا.من بحثنا  15-14يساوي بينه وبين املادي منه. انظر ص أنهالتعذيب النفس ي وب

( من دستور جمهورية العراق الدائم.  19( انظر: املادة )1)
 
 ( الفقرة )خامسا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امللخص: 

ة خالقية والعدالة واملساوايشكّل الفساد خطر على استقرار املجتمعات وأمنها، وينعكس سلبا على القيم ال 

 والسيادة والقانون، وهذا ما يؤدي إلى زعزعة الثقة العامة وإعاقة برامج التنمية املستدامة.

والتكمن خطورة الفساد في كونه نشاطا يسبب كسب غير مشروع للبعض فحسب، بل تكمن الخطورة 

ه لالحقيقية للفساد في كونه صورة من صور الجريمة املنظمة وفي ارتبا
ّ
م طها بسائر أشكال الجريمة، كما أن

يعد الفساد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محددة، بل أصبح ظاهرة غير وطنية تمّس 

ن املجتمعات والنظم االقتصادية على املستويات اإلقليمية والدولية، وهذا ما دفع إلى تضافر الجهود ما بي

 الدّول ملواجهة هذه الظاهرة.

إنشاء قانون مستقل يخص مكافحة جرائم ب -ظاهرة الفساد-هتّمت الجزائر في مواجهتهاكما ا 

ق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي نّص على العديد من 01-06الفساد، وهو القانوون
ّ
، الجرائم املتعل

 .ة عليهاوالّتي اخترنا منها جريمتي الرشوة، وجنحة املحاباة محددين أركانهما، والعقوبات املقرر 

، الصفقات ، املوظفالفساد، جنحة املحاباة، جريمة الرشوة -الكلمات املفتاحية: 

 العمومية،العقوبات الصلية، العقوبات التكميلية
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Abstract: 

 Deterioration is a threat to the stability and security of societies, 

it is reflected in moral values, justice, equality, sovereignty and law, 

this leads to destabilization of public confidence and hinder sustainable 

development programs. 

The gravity of deterioration lies not only in the fact that it is an 

activity that causes illicit gain to some, but the real danger of 

deterioration lies in its being a form of organized crime and in its 

association with other forms of crime, deterioration is no longer a local 

issue that can be faced with specific laws and measures, but it has 

become a non-national phenomenon affecting societies and economic 

systems at the regional and international levels, this has led to 

concerted efforts among countries to face this phenomenon. 

Algeria was also interested on confronting –deterioration 

phenomenon- by the creation of an independent law to combat 

deterioration crimes. Law 06-01 concerning the prevention and control 

of deterioration, which provided for many crimes, from which we 

choose from them: Bribery and Favoritism offense crimes defining its 

elements, and the penalties imposed on them. 

key words; Corruption, misdemeanor, bribery, employee, public deals, 

original sanctions, supplementary penaltie 
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 مقدمة: 

ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومية أخذت تتزايد بالنظر إلى حجم الفضائح 

ن م الدولة، والّتي تتعّدى املاليير االقتصادية وكذلك الخسائر املالية الطائلة الّتي لحقت ب

ما أصبحت شأنا 
ّ
ها لم تكن حكرا على املستوى الوطني، وإن

ّ
الدوالرات، لكن هذه املخاطر كل

عامليا، ولهذه السباب سارعت الجزائر للمصادقة بالتحفظ على اتفاقية المم املّتحدة 

فاقيملكافحة الفساد واملعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم املتّ 
ّ
ة حدة، كما صادقت على ات

حاد اإلفريقي للوقاية من الفساد ومكافحته، هذا على املستوى الدولي، أّما على املست
ّ
وى اإلت

فاقية مكافحة الفساد، إذ قام املشّرع  بسّن ق
ّ
انون فلقد كيفت الزائر قوانينها الداخلية مع ات

ق بالوقاية من الفساد و 01-06مستقل وهو قانون 
ّ
، كما أدخل العديد من 1مكافحته، املتعل

التعديالت على التشريع الداخلي خاصة في ضّل قصور قانون العقوبات في مواجهة جرائم 

 الصفقات العمومية، والتّي ارتأينا من خالل هذه املداخلة دراسة جريمتين، في هذا اإلطار ،

 وهما جريمة الرشوة، وجريمة املحاباة.

الية:ح فمن خالل ما سبق ذكره يمكن طر 
ّ
 اإلشكالية الت

هل وفق املشّرع الجزائري من خالل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في التصّدي لهتين 

 الجريميتن؟

ة الدراسة إلى محورين، املحور الول عال
ّ
نا جلإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم خط

 املحاباة، معتمدين في ذلك علىفيه جريمة الرشوة، أّما املحور الثاني فتناولنا فيه جريمة 

 .املنهج  التحليلي الذي يناسب هذا املوضوع 
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 املحور األّول: جريمة الرشوة

تعّد جريمة الرشوة ظاهرة اجتماعية متفشية بين أصحاب الوظائف العامة    

وحّتى بين مستخدمي املشروعات الخاصة، فاملوظف يتمتع بسلطات خطيرة فهو 

ون بأداء أعمال وظيفته في نزاهة كاملة تحقيقا للمصلحة مكلف بحكم القان

 العامة، إذ ليس له أن ينظر إلى أّي ميزة أو فائدة في مقابله، طاملا أنه يتقاض ى

راتبه املقرر له حسب النظمة والقوانين، كما ليس له أن يستغّل سلطات 

 2وظيفته لتحقيق مصلحة خاصة ال يقّرها القانون.

الجزائري على جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية في ولقد نّص املشّرع 

 01مكرر  128من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بعد إلغاء املادة  27املادة 

 التي تنّص على ذات التجريم.

ولدراسة جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية يقتض ي المر مّنا التطرق 

ة لوقايالعقوبات املقررة لها وفقا ملا جاء به قانون اإلى أركان هذه الجريمة)أّوال(، و 

 من الفساد ومكافحته)ثانيا(.

 أّوال: أركان جريمة الرشوة

لقيام جريمة الرشوة افترض املشّرع أن يكون الجاني موظفا عموميا، أو من في حكمه، ومن    

 مية التابعة لها،املخولين قانونا إبرام العقود أو الصفقات باسم الدولة أو الهيئات العمو 

بحيث يقوم هذا املوظف باستغالل الوظيفة اإلدارية من أجل الحصول على املقابل، دون 

 .3وجه حق

 : الركن املادي لجريمة الرشوة1

( 10على" يعاقب بالحبس من عشر)4 01-06من قانون مكافح الفساد 27تنّص املادة 

، كل موظف عمرمي 2.000.000إلى 1.000.000( وبغرامة من 20سنوات إلى عشرين سنة)

يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة 

مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد 

ي أو ملحق باسم الدولة أو الجكاعات املحلية أو املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدار 
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أو املؤسسات العمومية ذات االبع الصناعي والتجاري أو املؤسسات العمومية 

 اإلقتصادية"

 أّن الركن املادي في جريمة الرشوة ما يلي: القبض، أو يّتضح لنا  نّص املادةمن خالل     

سواء بصفة مباشرة أو غير  ،محاولة قبض املوظف العمومي عموالت مهما كان نوعها

مناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة عمومية ، و مباشرة ، وهذا ب

 عقد ، أو ملحق باسم الدولة.

 لذلك ينقسم الركن املادي إلى عنصريين النشاط اإلجرامي واملناسبة.

 أ: السلوك اإلجرامي

نحّدد السلوك اإلجرامي لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية استنادا إلى صورها 

 والقبول والخذ. ،امة، واملتمثلة  في الطلبالع

 : الطلب1-أ

هو مبادرة من املوظف العمومي يعّبر فيه عن إرادته في طلب مقابل  لداء وظيفته أو     

م خدمته أو االمتناع عنه، وهذا الطلب يكفي لقيام الجريمة متى توافرت باقي الركان حّتى ول

حّتى ولو رفض هذا الخير الطلب وسارع  بإبالغ يصدر القبول من طرف صاحب الحاجة، بل 

السلطات العمومية، وال عبرة بشكل الطلب فقد يكون شفاهة أو كتابة، كما قد يون الطلب 

 5كذلك صريحا، أو مستفادا من تصرفات املوظف.

وال يشترط في ذلك صدور قبول من صاحب املصلحة لقيام جريمة الرشوة، بل يكفي    

جرامي أن يصدر عن املوظف بإرادته املنفردة إيجاب بالرشوة ولو لم لتوافر النشاط اإل 

ع املوظف أن يكون راشيا، فتقع الجريمة كاملة ولو رفض الراش ي 
ّ
يعقبه قبول لها مّمن توق

ة ذلك أّن املوظف بهذا الطلب قد عرض العمل الوظيفي 
ّ
االستجابة  إلى هذا الطلب، وعل

 6الوظيفة.كسلعة لالتجار فيها فأخّل بنزاهة 

 : القبول:2أ

يكون من املوظف  حيال الوعد بعطية، بمقتضاها يعّبر املوظف عن ارادته في املوافقة على    

تلقي مقابل أدائه العمل الوظيفي في املستقبل، ويشترط في القبول أن يكون جدّيا، وهذا 
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ب أن يكون الوعد بالعطية جدّيا بدوره ولو في ظاهره فقط، ويستدّل ع
ّ
لى ذلك بالقرائن يتطل

 من شواهد الحال.

ة الرشوة في مجال مجري همجرد قبول وقبض العمولة املعروضة على املوظف فعال تقوم ب

 7الصفقات العمومية، ومجرد قبول جّدي من املوظف تتّم الجريمة.

دته محكمة النقض املصرية في الطعن رقم     
ّ
بقولها"  24/14/193جلسة  1431وهذا ما أك

 بإيجاب من الراش ي وقبول من جانب املرتش ي إيجابا وقبوالجريمة ال
ّ
 رشوة ال تتّم قانونا إال

حقيقيين، فإذا كان الشخص الذي قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسهل على أولي 

المر القبض على الراش ي متلبسا بجريمة فإّن  القبول الصحيح الذي تتّم به الجريمة يكون 

ة، وال يكون في املسألة أكثر من إيجاب من الراش ي لم يصادف قبوال من منعدما في هذه الحال

 8املوظف فهو شروع في الرشوة."

 : األخذ3أ

 وهو أخذ الجرة أو الفائدة ، وهو ما ٌيقّدم نظير قضاء املصلحة ويعتبر من أجزاء الركن   

 أو 
ً
منفعة، وقد يكون املادي لهذه الجريمة، وهذا املقابل يتنّوع ويختلف، فقد يكون ماال

 محاباة أو غير ذلك.

هي غير أّن املنفعة أو الفائدة في مجال الصفقات العمومية لم يحددها املشّرع الجزائري، ف   

عن  عموما ال تختلف عن الجرة أو الفائدة التي يقبضها املرتش ي لقاء أدائه عمال، أو االمتناع

ى املرتش ي أو قبوله أو أخذه، وللفائدة معنأدائه، فالفائدة إذا هي املحل الذي يد عليه طلب 

واسع يشمل كّل ما يشبع حاجة، أّيا كان اسمها أو نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، لذلك 

فالفائدة هي ما يدفع من رشوة أو عمولة إلى املوظفين أو املسؤولين في القطاعين العام 

 9ركات الجنبية.والخاص لتسهيل وتسريع عقد الصفقات لرجال العمال والش

 ب: املناسبة

تقتض ي جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية أن يقبض الجاني عمولته بمنابة    

تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى 

 الهيئات التابعة لها.
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جراء مفاوضات بشأن ابرام فتكون مناسبة قبض العمولة محددة في مرحلة تحضير أو إ

 صفة أو عقد أو ملحق.

يرة تتحّمل الجهات اإلدارية واملرافق العامة التي يحصل العاملين بها على الرشوة خسائر كب   

في حالة تقديم رشوة من العمالء وحصولهم على عطاءات أقّل من قيمة  الش يء املطروح 

و متعهدين  باملخالفة للشروط للعطاء، أو إلرساء مزادات أو مناقصات على مورين أ

واملواصفات املوضوعة، وما يترتب على ذلك من قبول توريدات غير مطابقة للمواصفات أو 

 10أقّل جودة، وهو ما يطلق عليه بالفساد في مجال الصفقات العمومية.

 : الركن املعنوي 2

جهتتقتض ي هذه الجريمة لقيامها توافر القصد الجنائي العام، ويقوم هذا ال    
ّ
 خير مّتى ات

إرادة الجاني نحو قبض أو محاولة قبض عمولة من الصفقات العمومية مع علمه بأنها 

 11.عمولة غير مستحقة وغير مبررة شرعا

 ثانيا: العقوبات املقررة لجريمة الرشوة

 أقّرت اتفاقية المم املتحدة ملكافحة الفساد بضرورة الردع عن ارتكاب جرائم الفساد من   

عقاب على مرتكبي جرائم الفساد، وإذا كانت االتفاقية لم تضع عقوبات محددة خالل ال

ة، لجرائم الفساد بما فيها الرشوة تاركة ذلك للتشريعات الداخلية للدول الطراف في االتفاقي

 أّنها أقّرت باملسؤولية الجزائية للشخص املعنوي إلى جانب الشخص الطبيعي، وهو ما 
ّ
إال

سق مع مبا 26جاء في املادة 
ّ
دئها منها كما يلي:" تعتمد كّل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تت

القانونية لتقرير مسؤوليات الشخصيات االعتبارية عن املشاركة في الفعال املجرمة وفقا 

لهذه االتفاقية...."، وهو ما استجاب له املشرع الجزائري إذ أقّر املسؤولية الجزائية 

عنوي على حّد سواء في جرائم الفساد بما فيها الرشوة، ووضع للشخصيين الطبيعي وامل

 12(.2( والعقوبات التكميلية)1عقوبات مناسبة تنوعت بين العقوبات الصلية)

: العقوبات األصلية املقررة  لجريمة الرشوة وفقا لقانون الوقاية من الفساد 1

 ومكافحته:

تض ي مّنا المر تحديد العقوبات املقررة لإلملام بالعقوبات الصلية لجريمة الرشوة، يق   

 للشخص الطبيعي، وكذا العقوبات املقررة للشخص املعنوي.



 عبوب زهيرة الجرائم املستحدثة في قانون مكافحة الفساد)جريمة الرشوة وجريمة املحاباة(
 

58 
 2022  جوان  / 2  العدد  /4  المجلدمجلة الصدى للدراسات الق انونية والسياسية/  

ISSN : 2710-8783 
 

 أ: العقوبات األصلية لجريمة الرشوة بالنسبة للشخص الطبيعي

لقد كان املشّرع أكثر تشددا في عقاب الشخص الطبيعي على هذه الجريمة مقارنة بباقي    

ي الصفقات العمومية جنحة مغلظة، وهذا راجع لآلثار الجنح، حيث اعتبر فعل الرشوة ف

 الخطيرة التي تنتج عن هذه الجريمة، والّتي تمس أساسا باملال العام، وتحط من هيبة الدولة

ا واإلدارة العامة، كما أّنها تعيق التنمية املحلية لكونها تعرقل املشاريع العمومية في هذ

 املجال.

من قانون الوقاية من الفساد  27قات العمومية وفقا للمادةوعقوبة الرشوة في مجال الصف   

دج إلى عشرة مليون  1.000.000سنة، وغرامة مالية من  20إلى  10ومكافحته هي:الحبس من 

 دج.

 ب: العقوبات األصلية لجريمة الرشوة بالنسبة للشخص املعنوي 

مسؤوال جزئيا عن على" يكون الشخص املعنوي   01-06من القانون  53نّصت املادة     

 الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون طبقا للقواعد املقررة في قانون العقوبات".

ه يعاقب بعقوبة أصلية تتمثل في الغرامة، ف
ّ
هي وبالّتالي في حالة ارتكابه لجريمة الرشوة فإن

 ضررا من العقوبة الكثر تطبيقا وانتشارا بالنسبة للشخص املعنوي لكونها أكثر ردعا، وأقّل 

الناحية االقتصادية، وتقّدر من مّرة إلى خمس مرات الحّد القص ى للغرامة املقررة للشخص 

 13.دج5.000.000دج إلى 1.000.000الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة، أّي من 

: العقوبات التكميلية املقررة لجريمة الرشوة وفقا لقانون الوقاية من الفساد 2

 :ومكافحته 

املقررة للشخص الطبيعي، عن العقوبات  14يمّيز املشّرع الجزائري بين العقوبات التكميلية   

 لية املقررة للشخص املعنوي.--التكمي

 أ: العقوبات التكميلية املقررة للشخص الطبيعي

عديل قانون العقوبات، املتضمن ت 23-09املعّدلة بالقانون رقم  09لقد حددت   املادة   

 ت التكميلية املطبقة على الشخص الطبيعي، واملتمثلة فيما يلي:العقوبا

 : الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية واملدنية والعائلية، ومضمون هذه العقوبة هو:1

 أ: العزل من جميع الوظائف ذات العالقة بالجريمة.
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ح واالنتخاب وحمل أّي وسام.
ّ

 ب: الحرمان من حّق الترش

 ب: عدم أهليته ليكون 
ّ
فا أو خبيرا أو شاهدا على أّي عقد أو أمام القضاء إال

ّ
  محل

ً
 مساعدا

 على سبيل االستدالل، وال أن يكون وصّيا أو قّيما.

ق بذلك.
ّ
 ث: حرمانه من حّق حمل السالح ومن التدريس، أو أّي عمل يتعل

ها أو بعضها.
ّ
 ج: سقوط حقوق الوالية كل

خمس  قامة في نطاق إقليمي معّين ، ملّدة ال تتجاوز : تحديد اإلقامة بإلزام املحكوم عليه باإل2

 سنوات يبأ تنفيذها من يوم انقضاء العقوبة الصلية أو اإلفراج عن املحكوم عليه.

 : املنع  من اإلقامة وهو عكس اإلجراء الّول.3

نجدها  01-06من القانون  51/02:املصادرة الجزائية لألموال، فبالرجوع إلى نّص املادة4

في حالة اإلدانة بالجرائم املنصوص عليها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائية  تنّص"

بمصادرة العائدات والموال غير املشروعة، وذلك مع مراعاة حاالت استرجاع الرصدة 

 وحقوق الغير حسن النّية".

لنقال فاملصادرة هي أيلولة عائدات الجريمة والوسائل املستعملة في ارتكابها كالهاتف ا   

ا املستعمل في االتصال بالراش ي مثال، نهائيا للدول بحرمان الجاني منها، وإن كان هذا متصورّ 

م املر 
ّ
ه غير ممكن فيما يخّص املنفعة املعنوية، كما أّن تسل

ّ
حل تش ي مفي املنفعة املادية، إال أن

ال تحت الرشوة حكما كتسليمه مفتاح املخزن الذي يوجد فيه مقابل الرشوة، أو وضع امل

تصّرف املرتش ي يستولي عليه حينما يشاء، ال يحول دون مصادرة هذه الشياء إذا ما تّم 

ضبطها من طرف الضبطية القضائية، في حين يمكن املطالبة بقيمة ما تّم هالكه، فيفهم 

من مضمون املادة أعاله أّن املصادرة هي أمر إلزامي تكون كلية وليست جزئية، فألهمية هذه 

لم يكتفي املشّرع باإلحالة على قانون العقوبات، بل أكّد على وجوب الحكم بها في  العقوبة

لتفات إلى مدى تحّقق النتيجة من عدم تحققها، مقّيدا بذلك من غير اال 01-06قانون رقم 

ملصادرة حّتى وإن انتقلت املنفعة من ، وتتّم ا 23-06املعّدلة بالقانون رقم  09حكم املادة 

 الجاني أو فروعه أو زوجه أو  أصهاره، سواء بقيت الموال على حالها، أو تّم  الرشوة لصول 

 تحويلها، وفي كّل الحوال تحفظ حقوق الغير َحسن النية.
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 ما يعمد إلى تحويل عائدات جريمته إلى زوجه    
ً
و ألقد أصاب املشّرع هنا، لّن الجاني عادة

ا بذلك أواله، ليتحّصل عليها فيما بعد بطريق آخر يخف
ّ
ي حقيقة مصدرها غير املشروع مفوت

 على القاض ي فرصة الحكم برّدها ومصادرتها.

ت من ممارسة مهنة أو نشاط ذات صلة مباشرة  بالجريمة.5
ّ
 : املنع املؤق

 :الحظر من إصدار الصكوك أو استعمال بطاقات الدفع.6

 : سحب جواز السفر أو رخصة السياقة.7

 15ار اإلدانة.: نشر أو تعليق الحكم أو قر 8

 ب: العقوبات التكميلية املقررة للشخص املعنوي 

حّدد املشّرع العقوبات املقررة للشخص املعنوي في قانون العقوبات، وهي :حّل الشخص 

املعنوي، غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملّدة ال تتجاوز خمس سنوات، املنع من مزاولة 

باشر نهائيا ملّدة ال تتجاوز خمس سنوات نشاط منهي أو اجتماعي بشكل مباشر أو غير م

مصادرة الش يء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة ناو نتج عنها تعليق ونشر حكم اإلدانة، 

 16الوضع تحت الحراسة القضائية.

 املحور الثاني: جريمة املحاباة

ح  لصفقة عمومية على     
ّ

يقصد باملحاباة في مجال الصفقات العمومية هي تفضيل مترش

ح آخر دون وجه حّق لتحقيق مصالح معينة، م
ّ

مايخّل بمبدأ املساواة بين املترشحين وهذاترش

للصفقات العمومية، فهي الجنحة التي تثبت إفادة الغير بامتياز غير مبرر، إذ أّن التفضيل 

من  7يكون بخرق قواعد حرية الحصول ومساواة املترشحين، هذه الجنحة حددتها املادة 

، املرتبطة بشفافية اإلجراءات املنظمة للصفقات العمومية، ثّم 1991 جانفي 3قانون 

، 1995فيفري  08لعقوبات، املكّمل بقانونيين امن قانون  14-432أدرجت في املادة 

 .1997جانفي22و

تكمن الغاية من تجريم هذا الفعل في ضمان املساواة بين املترشحين للفوز بالصفقات 

 17.بين العوان االقتصاديين في املعامالتالعمومية، واستبعاد التمييز 

-، البّد من تحديد أركانها)أّوال(، و 18من خالل ما سبق ذكره ولإلملام بجريمة املحاباة

 العقوبات ملقررة لها)ثانيا(.
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 أّوال: أركان جريمة املحاباة

 تقوم  جريمة املحاباة على عّدة أركان، وتتمثل فيما يلي:    

 املحاباة : صفة الجاني في جريمة1

من قانون لوقاية من الفساد ومكافحته صفة الجاني في املوظف  26/1حصرت املادة    

 ب.–/2العمومي كما هو معروف في املادة 

وفضال عن ذلك يشترط أن يكون للموظف العمومي شأن في ابرام الصفقات العمومية، أو    

 تأثيرها أو مراجعتها.

 اةلجريمة املحاب : الركن املادي2    

 وينقسم هذا الركن إلى عنصريين:

 أ : السلوك اإلجرامي  

و أيتمثل السلوك اإلجرامي لجنحة املحاباة  بإبرام أّي عقد أو صفقة أو ملحق، أو مراجعته    

 19تأشيره مخالفة لتشريعات والتنظيمات املعمول بها.

 ب: الغرض من السلوك اإلجرامي

قة، املحاباة قيام املوظف العمومي بإبرام عقد أو صف اليكفي لقيام  الركن املادي في جريمة   

فاقية أو ملحق أو مراجعتها، أو التأشير عليها مخالفة للتشريع والتنظيم املعمول به
ّ
في  أو ات

مجال الصفقات العمومية، بل يجب أن يكون الغرض من النشاط إفادة الغير بامتيازات غير 

تفيد من هذا النشاط،فإذا استفاد منه الجاني مبررة، كما يشترط أن يكون الغير هو املس

 20جاز أن يكون الفعل رشوة.

 : الركن املعنوي 3

ب لقيامها توافر القصد النائي العام 
ّ
جريمة املحاباة تعّد من الجرائم العمدية التي تتطل

 والخاص.

 أ:القصد العام

جاه إرادة الجاني إلى مخالفة الحكام التشريعية    
ّ
ل بها في والتنظيمية املعمو  الذي يتمثل في ات

 مجال الصفقات العمومية، مع العلم بأّن هذا الفعل محّرم قانونيا.
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ق
ّ
جاه نيته إلى مخالفة التشريع املتعل

ّ
 ويتجّسد الركن املعنوي في علم املوظف وإدراكه وات

 بالصفقات العمومية من أجل منح امتيازات غير مبررة للغير.

 ب : القصد الخاص

ير لقصد الخاص في نّية املوظف العمومي في إعطاء امتياز للغير، مع علمه بأّنها غيتجّسد ا   

ن مبررة، وال يستحقها ذلك الغير بموجب التشريعات والنظمة املعمول بها في هذا املال، ويمك

 21استخالص الركن املعنوي من الوقائع والظروف املحيطة بالجريمة.

 حاباةثانيا: العقوبات املقررة لجريمة امل

(، 1)لإلملام بالعقوبات املقررة لجريمة املحاباة، يقتض ي المر التطّرق إلى العقوبات الصلية 

 (.2وكذا العقوبات التكميلية )

 : العقوبات األصلية املقررة لجريمة املحاباة :1

ة لإلملام بالعقوبات الصلية لجريمة املحاباة، يقتض ي مّنا المر تحديد العقوبات املقرر    

 للشخص الطبيعي، وكذا العقوبات املقررة للشخص املعنوي.

 أ: العقوبات األصلية املطّبقة على الشخص الطبيعي

شّدّد في من قانون مكافحة الفساد، نجد أّن املشّرع الجزائري  26من خالل نّص املادة    

إلحاق العقوبة على كّل عون من أعوان الدولة الذي يثبت ارتكابه لجريمة منح امتيازات غير 

مبررة، وهذا يدّل على حرص املشّرع على مكافحة هذه الجريمة بردع الجاني بأقص ى عقوبة، 

ه لم يكتفي بتوقيع هذه العقوبة على الجاني وحده، بل توّسع من مال التجريم 
ّ
حيث أن

ل كّل طرف ساهم في إبرام عقد أو صفقة أو مراجعتها، أو تأشيره، وأيضا نّص التجريم لتشم

ه يشمل الصفقة العمومية من جانب، ويشمل أيضا االتفاقية 
ّ
جاء بصورة مطلقة حيث أن

ع عليه الجزاء الذي
ّ
 وامللحق أيضا، وكّل من قام باختراق واالعتداء على هذه التنظيمات يوق

  22.من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 26ةجاءت به نّص املاد

 ب: العقوبات األصلية املقررة للشخص االعتباري 

أقّر املشّرع الجزائري املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي عن جرائم الصفقات    

-04العمومية، حيث نّص املشّرع على املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي في القانون رقم 

التي  15-04، املعّدل واملتّمم لقانون العقوبات رقم 10/11/2004املؤرخ في  15
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تقض ي"باستثناء الدولة والجماعات املحلية والشخاص املعنوي الخاضعة للقانون العام 

يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته 

." وأّن املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي وممثليه الشرعيين عندا ينّص القانون على ذلك

 ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك."

استنادا إلى النّص املذكور نجد أّنها حصرت مجال املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي    

من القانون الخاص، حيث استثنت منها الدولة والجماعات املحلية والشخاص املعنوية 

 ة للقانون العام.الخاضع

ات ( مر 5( إلى خمس )1وقّرر املشّرع الغرامة املالية كعقوبة أصلية والّتي تساوي من مّرة)   

الحّد القص ى للغرامة املقّررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة، 

دج 1.000.000من قانون مكافحة الفساد، أي غرامة تتراوح ما بين 53وحسب املادة

 دج.5.000.000و

 بالغرامة املالية، ونجد أّن املشّرع قد لجأ إلى    
ّ
غليظ تفال يحكم على الشخاص املعنوية إال

 لذّمةاالغرامات املالية والّتي تعتبر من أهّم العقوبات بالنسبة للجرائم الّتي تهدف إلى إثراء 

رتكب بدافع الطمع املالية بدون سبب مشروع، ويرجع ذلك إلى أّن غالبية هذه الجرائم ت

  23.والربح الغير املشروع، فمن املناسب أن تكون الغلبة لعقوبة تصيب الجاني في ذمّته املالية

 : العقوبات التكميلية:2

يمّيز املشّرع الجزائري في إقراره للعقوبات التكميلية، بين العقوبات املقررة للشخص    

 .الطبيعي، وبين العقوبات املقررة للشخص املعنوي 

 أ: العقوبات التكميلية املقررة للشخص الطبيعي

    
ّ
 إلى ال تكفي العقوبة التكميلية لن تكون الجزاء املباشر للجريمة، فال يحكم بها القاض ي إال

 ،24جانب عقوبة أصلية، مع ضرورة ذكرها في الحكم، فإن أغفلها القاض ي فال يجوز تنفيذها

 أنه يجوز الحكم بها خارج العقوبات ا
ّ
انون لصلية استثناءا في الحاالت التي نّص عليها القإال

 صراحة، وهي إّما اختيارية أو إجبارية.

عقوبة تكميلية  12من قانون العقوبات نجدها نّصت على  09فبالرجوع إلى نّص املادة    

 ٌترتب على الشخص الطبيعي، نذكر مثال:
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  الحجر القانوني:-

فس القانون، وهي حرمان املحكوم عليه من ممارسة مكرر من ن 9التي نّصت عليه املادة   

 حقوق مالية أثناء تنفيذ العقوبة الصلية.

  الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية واملدنية والعائلية:-

 حاالت، ويطّبق القاض ي هذه العقوبة في حالة الحكم6وحّددت  1مكرر  9نّصت عليها املادة     

سنوات من يوم انقضاء العقوبة الصلية، أو 10أقصاها على الجاني بعقوبة جنائية ملّدة 

 اإلفراج.

 :تحديد اإلقامة-

من قانون العقوبات، وهي إلزام املحكوم عليه بأن يقيم في نطاق  11نّصت عليهااملادة    

 سنوات.5إقليمي يعينه الحكم ملّدة ال تتجاوز 

 اإلقصاء من الصفقات العمومية:-

ه يترتب على عقوبة اإلقصاء من 2مكرر  16نّصت عليها املادة    
ّ
 من قانون العقوبات، حيث أن

الصفقات العمومية منع املحكوم عليه من املشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أّي 

اب سنوات في حالة اإلدانة الرتك10صفقة عمومية، ويكون ذلك إّما نهائيا أو ملّدة ال تزيد عن 

انة الرتكاب جنحة، إضافة إلى عقوبات أخرى وهي ( سنوات في حالة اإلد5جناية، وخمس)

ق املنع من اإلقامة، املصادرة الجزئية لألموال،املنع املؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغال 

املؤسسة، الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع، تعليق أو سحب 

، سحب جواز السفر، رخصة السياقة ، أو إلغاؤها مع منع من استصدار رخصة جديدة

 نشر أو تعليق حكم أو قرار اإلدانة.

ولقد نّص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أيضا على العقوبات التكميلية، حيث أنه    

يمكن تمديد أو حجز العائدات والموال الغير مشروعة الناتجة من الجريمة، وذلك بقرار 

يمكن أن تأمر الجهة القضائية قضائي أو بأمر من سلطة مختصة، ومن جانب آخر 

 25بمصادرة العائدات والموال الغير مشروعة. 
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 ب: العقوبات التكميلية املقررة للشخص املعنوي 

يقصد بالعقوبات التكميلية تلك العقوبات الّتي ال يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة    

 26ارية أو اختيارية.أصلية، فيما عدا الحاالت الّتي نّص عليها القانون، وهي إّما إجب

من قانون الفساد ومكافحته املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي، وأحالت  53أقّرت املادة   

من نفس   50إلى قانون العقوبات لتحديد القواعد املّتبعة في ذلك، كما نّصت كذلك املادة

 القانون على العقوبات التكميلية، وأحالت إلى قانون العقوبات كذلك.

رجوع إلى هذا الخير نجد بأّن العقوبات املّتخذة بموجبه تتناسب مع الشخصية وبال   

 مكرر الفقرة الثانية منه، وهذه العقوبات هي:18املعنوية وطبيعتها كما هو وارد في املادة

( سنوات، 5حّل الشخص املعنوي، غلق املؤسسة، أو فرع من فروعها ملّدة ال تتجاوز خمس)

(  سنوات، املنع من مزاولة نشاط 5عمومية ملّدة ال تتجاوز خمس)اإلقصاء من الصفقات ال

أو عّدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا ملّدة ال تتجاوز 

( سنوات، مصادرة الش يء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، نشر أو 5خمس)

( سنوات، 5ائية ملّدة ال تتاوز خمس)تعليق حكم اإلدانة، الوضع تحت الحراسة القض

 وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أّدى إلى الجريمة بمناسبته.

ه تّمت دراسة وضع تعريفات لبعض هذه العقوبات، سنحاول اآلن اإلشارة إلى    
ّ
بما أن

 املستجّدة منها، وهي:

 : : حل الشخص املعنوي 1ب

من الحياة بصورة كلّية، فالحّل بالنسبة للشخص يقصد به إنهاء وجود الشخص املعنوي    

املعنوي يقابله اإلعدام بالنسبة للشخص الطبيعي، وتعّد هذه العقوبة مساسا بالوجود 

القانوني للشخص املعنوي، وتعّد عقوبة قاسية واملشّرع الجزائري لم يجعلها وجوبية، حيث 

 ذكر واحدة أو أكثر من العقوبات.

ع عقوبة الحّل  
ّ
 بتوافر حالتين: ال توق

ّ
 بالنسبة للشخص املعنوي إال

أن يكون الشخص املعنوي قد وجد بغرض ارتكاب نشاط غير مشروع، وغرض آخر احتياطي 

على أساسه تّم تأسيس الشخص املعنوي قانونيا، أّما الحالة الثانية تتمثل في خروج 

 27الشخص املعنوي عن الغرض الذي أنشأ من أجله بغرض ارتكاب جريمة.
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 الوضع تحت الحراسة القضائية: 2ب

وهو إجراء شبيه بالرقابة القضائية املفروضة على الشخص الطبيعي، وبمقتضاه يتّم    

تقييد حرية الشخص املعنوي، وهو يتّم ملّدة ال تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على 

 ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكب الجريمة بمناسبته.

ه عندما يعاقب  الشخص املعنوي املرتكب للجريمة بواحدة أو    
ّ
وما تجدر اإلشارة إليه أن

مكرر من  قانون العقوبات  18أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليها في املاّدة 

بة على هذا الحكم من طرف شخص طبيعي يعاقب  ّن إالجزائري، ف
ّ
خرق االلتزامات املترت

دج، 500.000إلى  100.000إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من  عليه بالحبس من سنة

بة على الحكم،ويمكن أن تقوم املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي عن خرق االلتزامات
ّ
 املترت

ويعاقب في هذه الحالة بغرامة تساوي من مّرة إلى خمس مرات الحّد القص ى للغرامة املقررة 

 . 28للشخص الطبيعي

 خاتمة:

 يمكن الخروج بالنتائج الّتالية: الدراسةهذه  من خالل

ش ي، : اعتماد املشّرع الجزائري مبدأ املساواة في العقاب في جريمة الرشوة بين الراش ي واملرت1

في عدم  -ائري املشّرع الجز -بحيث اعتبّر كّل منهما فاعلين أصليين في الجريمة، وذلك رغبة منه 

 إفالت أي منهما من العقاب

مكافحة الفساد من مفهوم املوظف، وذلك بإدخال فئات باملّتعلق  01-06نون القا:وّسع 2

 كانت سلفا غير معنية باملسائلة الجزائية.

: إقرار املشّرع الجزائري املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي، بحث نّوع في العقوبات 3

 النشاط. املطّبقة عليه بين الحّل ، أو غلق املؤسسة، الغرامة، واملنع من مزاولة

: اعتماد املشّرع الجزائري سياسة التجنيح ، حيث اعتبر جرائم الصفقات العمومية جنحا، 4

 رغبة منه في ربح الوقت، واختصار اإلجراءات.

 التوصيات:من خالل هذه النتائج يمكن تعزيزها بجملة من 

 ة في اختيار املوظف الكفء.ميضرورة وضع معايير فنية وعل-1

ف من الوقوع في بؤر الفساد.نظام ال  اصالح-2
ّ
 جور كإجراء وقائي يمنع املوظ
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 أن يكون هناك قضاء مستقل في جرائم الفساد.-3

 قائمة املراجع واملصادر

 أّوال: القوانين

، 2006مارس08، مؤرخة في 14، الجريدة الرسمية، عدد2006فبراير 20مؤرخ في  01-06:قانون رقم 1

ق بالوقاية من الفساد وم04ص
ّ
 كافحته.، يتعل

 ثانيا: الكتب

جرائم -العمالو جرائم املال -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،)جرائم الفساد .1

 .2013-2012، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،13التزوير(، الطبعة 

املعّدل  ،2010أكتوبر 7عّمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق املرسوم الرئاس ي املؤرخ في  .2

 .2010واملتمم والنصوص التطبيقية له، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث،  .3

 .2010القاهرة،

 ،ديد، دار النهضة العربية محّمد أبو العال عقيدة، االتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنس ي الج .4

 .2004القاهرة،

 ثالثا:املذكرات واألطروحات

.عمار بوجطو، مكافحة جرائم الفساد،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة أجازة املدرسة العليا للقضاء،  .5

 .2006،الجزائر، 14الدفعة

ل، كلية بزبرة سهيلة، مواجهة الصفقات  املشبوهة، مذكرة ماجستير، جامعة الصّديق بن يحي، جيج .6

 . 2008-2007الحقوق، 

و سليمة، جريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  .7
ّ
حاج ، جامعة ال01-06بن يط

 .2013-2012لخضر، باتنة، كلية الحقوق، 

بوخدنة لزهر، بركاني شوقي، الصفقات العمومية والجرائم املتعلقة بها في ظل قانون الفساد، مذكرة   .8

 .2008، املدرسة العليا للقضاة، الجزائر،16شهادة إجازة املدرسة العليا للقضاة، الدفعةالتخرج لنيل 

ق بالفساد، مذكر  .9
ّ
زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون املتعل

 .2012-2011ماجستير، تخصص قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقة، كلية الحقوق، 

، 247-15ن، عروج يونس، النظام القانوني للصفقات العمومية في ضوء املرسوم الرئاس يعطة صوفيا .10

 مذكرة تخرج لنيل شهادة املاستر في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة،

 .2016-2015بجاية، 
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لنيل شهادة املاستر، شعبة  مناصرية رشيدة،  جنحة املحاباة في التشريع الجزائري، مذكرة تكميلية .11

-2014الحقوق، تخصص قانون جنائي لألعمال، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، كلية الحقوق، 

2015. 

فاقية المم املّتحدة ملكافحة دراسة على ضو-هارون نورة، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري،  .12
ّ
ء  ات

م، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم ل درجة الدكتوراه في العلو أطروحة لني -الفساد

 . 2017السياسية، 

 رابعا: امللتقيات

أحمد دغيش، الجرائم املتعلقة بالصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  .13

م ال العام"، يو مداخلة )غير منشورة(، امللتقى الوطني السادس "دور قانون الصفقات العمومية في حماية امل

 ، جامعة املدية، كلية الحقوق.2013ماي  20

ق  01-06بوعّزة نضيرة، جريمة الرشوة في ظّل القانون رقم  .14
ّ
الوقاية من الفساد ومكافحته، امللتقى باملتعل

، كلية العلوم 2012ماي  07و06الوطني حول "حوكمة الشركات كآلية للحّد من الفساد املالي واإلداري، 

 ة وعلوم التسيير"، مخبر مالية ، بنوك وإدارة العمالواالقتصادي

الوقاية من املتعلق ب 01-06دليلة جاليلة،  جريمة الرشوة  في الصفقات العمومية في ظل القانون رقم  .15

"دور قانون الصفقات العمومية  الفساد ومكافحته، مداخلة )غير منشورة(، امللتقى الوطني السادس

 ، جامعة املدية، كلية الحقوق.2013ماي  20وم في حماية املال العام"، ي

 :الهوامش

                                                 
، 2006مارس08مؤرخة في  14، الجريدة الرسمية عدد2006فبراير20ممض ى في  10-06قانون رقم 1

 بالوقاية من الفساد ومكافحته. يتعلق 04الصفحة
فاقية المم املّتحدة ملكافحة -هارون نورة، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري،   2

ّ
دراسة على ضوء  ات

درجة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم  أطروحة لنيل -الفساد

 .05، ص.2017السياسية، 
شارة إليه في هذا الصدد أنّنا ال نرى وجودا لجريمة الرشوة في االتفاقية الدولية ملكافحة ما تجدر اإل  3

 3ع مقط 11الفساد، في حين أشارت االتفاقية اإلفريقية ملنع الفساد إلى ما يقترب من ذلك املعنى في املادة 

خاذ أّي إجراءات أخرى قد تكون الزمة ملنع 
ّ
فوز الشركات من دفع الرشاوي للبنّصها"تلتزم الدول الطراف بات

 بمنح الصفقات."

ق بالفساد، مذكر 
ّ
زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون املتعل

 .113، ص.2012-2011ماجستير، تخصص قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقة، كلية الحقوق، 
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 السالف الذكر. 01-06من قانون  27املادة 4
ق بالوقاية من الفساد ومكافحته، امللتقى  10-06بوعّزة نضيرة، جريمة الرشوة في ظّل القانون رقم  5

ّ
املتعل

، كلية العلوم 2012ماي  07و06الوطني حول "حوكمة الشركات كآلية للحّد من الفساد املالي واإلداري، 

 .  07.08ص واالقتصادية وعلوم التسيير"، مخبر مالية ، بنوك وإدارة العمال، ص.
، عمار بوجطو، مكافحة جرائم الفساد،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة أجازة املدرسة العليا للقضاء 6

 .38، ص.2006،الجزائر، 14الدفعة
املتعلق بالوقاية من  10-06دليلة جاليلة،  جريمة الرشوة  في الصفقات العمومية في ظل القانون رقم  7

ورة(، امللتقى الوطني السادس "دور قانون الصفقات العمومية في الفساد ومكافحته، مداخلة )غير منش

 .05، جامعة املدية، كلية الحقوق، ص.2013ماي  20حماية املال العام"، يوم 
املتعلق  10-06جريمة الرشوة السلبية )املوظف العام( في ظّل قانون .عادل مستاري، موس ى قروف، 8

 .171.ص.2009، سبتمبر 05تهاد القضائي العدد بالوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة االج
 .117زوزو زليخة، املرجع الّسابق، ص. 9

عادل عبد العزيز السن، مكافحة أعمال الرشوة ، ورقة عمل مقدمة في ندوة تطّور العالقة  بين القنونية  10

ن العربي، اإلداريين القطاع العام ومكافحة الفساد املالي اإلداري، مجلة مكافحة الفساد في الوط

 . 95، نقال عن: زوزو زوليخة املرجع السابق، ص.393،الرباط، ص2008يونيو

جرائم -جرائم املال والعمال-أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،)جرائم الفساد 11

 .75، ص.2013-2012، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،13التزوير(، الطبعة 
 . 324السابق، ص. هارون نورة، املرجع 12
و سليمة، جريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  13

ّ
، جامعة الحاج 10-06بن يط

 .114.115، ص.ص2013-2012لخضر، باتنة، كلية الحقوق، 
العقوبات التكميلية هي تلك العقوبات التي ال ٌينطق بها منفرد  عن العقوبة الصلية، والبّد من ذكرها في  14

 منطوق الحكم وقد حّددت حصرا بنّص  قانوني.
و سليمة، املرجع الّسابق، ص.ص  15

ّ
 .111.110بن يط

 .124.123زوزو زوليخة، املرجع السابق، ص.ص 16
 .66زوزو زوليخة، املرجع الّسابق، ص. 17
 مّرت جريمة املحاباة بتطوريين:  18

بات إلى قانون مكافحة الفساد، حيث تّم إلغاء التطّور الّول يتمثل في نقل جريمة املحاباة من قانون العقو 

من هذا القانون بنّصها على" يعاقب كّل  26/1مكرر من قانون العقوبات ونقل مضمونها إلى املادة  128املادة 
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فاقية أو صفقة أو ملحق مخالفا بذلك 

ّ
، أو ات

ً
ر أو يراجع عقدا

ّ
موظف عمومي يقو بإبرام عقد أو يؤش

 نظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير."الحكام التشريعية والت

ذا من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وبموجب ه 26/1أّما التطّور الثاني يتمثل في تعديل نّص املادة 

 غير مبرر عند أبرام أو تأشير عقد أو اتف
ً
 للغير امتيازا

ً
ية اقالتعديل  يعاقب "كّل موظف عمومي يمنح عمدا

ح واملساواة بين املترش
ّ

حين أو صفقة أو ملحق، مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بحرية الترش

 وشفافية اإلجراءات."

 .من قانون العقوبات الفرنس ي 14-432والنّص في صياغته الجديدة مستلهم من املاّدة  

ياغة وإيضاحها،  وكذلك أعاد به ترتيب أركان والتعديل الجديد الذي جاء به املشرع يهدف إلى تحسين الص

 ملت فيها مواصفات جنحة املحاباة.الجنحة الّتي اكت
بوخدنة لزهر، بركاني شوقي، الصفقات العمومية والجرائم املتعلقة بها في ظل قانون الفساد، مذكرة  التخرج لنيل  19

 .30، ص.2008للقضاة، الجزائر،، املدرسة العليا 16شهادة إجازة املدرسة العليا للقضاة، الدفعة
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد واملال والعمال وجرائم  20

 .120التزوير، املرجع السابق، ص.
لة )غير أحمد دغيش، الجرائم املتعلقة بالصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مداخ 21

 ، جامعة2013ماي  20منشورة(، امللتقى الوطني السادس "دور قانون الصفقات العمومية في حماية املال العام"، يوم 

 .10املدية، كلية الحقوق، ص.
، املعّدل واملتمم 2010أكتوبر 7عّمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق املرسوم الرئاس ي املؤرخ في  22

 .341، ص.2010يقية له، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، والنصوص التطب
 .72.71زوزو زوليخة، املرجع الّسابق، ص.ص 23
، 2010عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 24

 .149.148ص.ص
ومكافحته، نّصت على "في حالة اإلدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم من قانون الوقاية من الفساد  50املادة 25

 املنصوص عليها في هذا القانون ، يمكن للجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة  أو أكثر من العقوبات التكميلية

 املنصوص عليها في قانون العقوبات".
 ل واملتمم.، املعّد 1966يونيو08، مؤرخ في 561-66من المر04/3املادة 26

ديد، دار النهضة العربية ، الفرنس ي الجمحّمد أبو العال عقيدة، االتجاهات الحديثة في قانون العقوبات  27

 .78،ص.2004القاهرة،
، مذكرة ماجستير، جامعة الصّديق بن يحي، جيجل، كلية الحقوق، الصفقات املشبوهة، مواجهة بزبرة سهيلة  28

 .145، ص.2007-2008
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 امللخص: 

د على طرفي العق وأثرها باإلقالة املبيعفي مسائل رد  والقانونية تناولت الدراسة األحكام الفقهية

 منانتهج الباحث املنهج الوصفي والتحليلي واملقارن وقد أسفرت الدراسة عن نتائج  وقد)البائع، املشتري( 

 االتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى اإلماراتياملدني القانون أجاز  أهمها

 يعفي من حكم قضائي وذلك عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنه واعتبر القانون هذا االتفاق ال

 أهمهامن إلى توصيات  الدراسة وخلصت األعذار اإل في حالة اتفاق املتعاقدين صراحة على اإلعفاء منه

 اراتياإلمالقانون املدني  فياملتعلقة بالخيارات التي لم تناولها  املوضوعات بإضافة اإلماراتيمشرع لل توصية

  .م1985لسنة 

الفقه  ،اإلماراتيملدنية اقانون املعامالت  ،اإلقالة -رد املبيع ،عقد البيعالكلمات املفتاحية: 

 .اإلسالمي

Abstract:  
This study deals with  jurisprudence and legal provisions  handled 

in the Sale response. It also, demonstrates that influence on the parties 

in case of seller and purchaser. The writer of this study employs both 

descriptive and comparative methods since the study attempts to 

produce the findings of the most significant civil law agreement 

processed in the UAE as it revokes the contract without referring to 
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judicial law. In case of short coming to commitments agreed upon, the 

contract is treated cancelled if it does not  meet the responsibilities 

emerged of the law agreement. The law does not exempt excuses that 

case except for unenforceable  contractors’ agreement. This study 

concludes with recommendations to Emirati legislators by  adjoining 

associated potions which the Emirati civil law has not been dealt with 

in  attached the year, 1985. 

Keywords: The Contract of Sale ,Dissolution, Return of the 

subjectmatter, The UAE Civil law,Islamic Jurisprudence. 

 :مقدمة

تحتل أهمية بالغة في الحياة اليومية للفرد واملجتمع باعتبارها اكثر  أحكام البيع

 لألممالتطور املضطرد  في الحياة االقتصادية  األهميةشيوعا في التعامل وقد ذاد من هذه 

او زمان او  أطرافهاتساع نطاق البيع  سواء من حيث طبيعة محله او من حيث  إلي أدىمما 

املعامالت املالية  وأصبحتمكان انعقاده ، فقد تطورت العالقات الفردية والدولية وتنوعت 

 أساليبوتعددت  اإلقليمفي املجتمعات الحديثة ال تقتصر على املواطنين بل تجاوزت حدود 

استخدام عقد البيع بفضل زيادة وسائل  االتصاالت البشرية مما سبب ظاهرة التجارة 

املعامالت املالية التي ال يستغنى عنها الناس،  جزء من. فالبيع لية وتقدمها وتنوعهاالدو 

املال من  اإلسالميةان لم تتوقف ولذا اعتبرت الشريعة  اإلنسانيةوبدونه تتعرقل الحياة 

الكليات الخمس التي يجب الحفاظ عليها فحفظ املال من مقاصد الشريعة. ولذلك تبدو 

سواء الحديثة منها او  اإلسالميةالتشريعات  لكلومكانته بالنسبة هذا املوضوع  أهمية

بهذا املوضوع اهتماما كبيرا كما عنت التشريعات  اإلسالميةالقديمة وقد اهتمت الشريعة 

 ،اإلماراتياهتماما كبيرا كذلك ومن ضمن هذه التشريعات القانون املدني  األمراملدنية بهذا 

الرد  األسبابيرد املبيع ومن هذه  أجلهاالتي من  األسباببمكان معرفة  األهميةفكان  من 

رنتها كان اختيارنا لهذه الجزئية ومقا األحكامالفقهاء املختلفة في هذه  أراء وإلبراز باإلقالة

الشريعة  ألحكامملعرفة مدى موافقة هذه القوانين  اإلماراتيبقانون املعامالت املدنية 

 . اإلسالمية
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 البحث أهمية

 االتي:البحث في  أهميةتتمثل 

العقود  بأحكاموالتي تتعلق  اإلسالميدراسة النصوص التي وردت في الفقه  أهمية

 والبيوع

 اإلسالميعلى رد املبيع في الفقه  اإلقالة أثردراسة ومعرفة 

وبصفة أساسية قانون املعامالت املدنية  معرفة التشريعات الخاصة برد املبيع

  .اإلماراتي

 مشكلة البحث

 ؟اإلسالميخاصة برد املبيع في الفقه  أحكامهل هناك  /1

 على رد املبيع؟ اإلقالة أثر ما هو /2

 العربية موضوع رد املبيع؟ اإلماراتكيف عالج قانون املعامالت املدنية في دولة  /3

ت عن التشريعا اإلماراتي( في القانون املدني اإلقالةرد املبيع ) تختلف أحكامهل  /4

 الخاصة برد املبيع اإلسالمية

 البحث أهداف

البيوع لرد الحقوق  بأحكامباملسائل التي تتعلق  اإلسالميةاهتمام الشريعة  إظهار

 االجتماعية األمراضوبناء مجتمع معافي من  أهلها إلى

ل ما كان له من راس املا إلىالنادم  إلقالةللمتعاقدين الرجوع  اإلسالميالفقه  أجاز

 صونا لهما عن املحظور 

في معالجة مسائل رد  اإلسالميعن نصوص الفقه  اإلماراتيلم يختلف املشرع 

 املبيع.

 حدود البحث

م 1984ة وهي قانون املعامالت املدنية لسنة سيكون لهذا البحث حدود معين

 اإلسالميوكذلك في الفقه 
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 منهج البحث

هج التحليلي في تحليل املشكلة ودراستها كما توجد سوف يستخدم الباحث املن

كما يعتمد  فعال، ووصفها وصفا دقيقا مع تحليل كل جزئية من جزئياتها وفقا للقوانين.

الباحث للوصول إلى حل مناسب ملا يثيره موضوع البحث من إشكالية على دراسة نصوص 

في وم 1985لسنة  املدنية اإلماراتي والتي وردت في قانون املعامالتالقواعد القانونية املتصلة 

 .الفقه اإلسالمي واملقارنة بينهما

  :خطة البحث

 مشروعيتهابيان و  باإلقالة: التعريف  األول املبحث 

 في اللغة واالصطالح اإلقالة: تعريف األول املطلب 

 ومشروعيتها اإلقالةاملطلب الثاني: حكم 

 اإلقالةاملطلب الثالث: اختالف الفقهاء في حالة 

 اإلسالميفي الفقه  باإلقالةرد املبيع  الثاني:املبحث 

 اإلقالة أركان: األول املطلب 

 اإلقالةاملطلب الثاني: شروط 

 األحكام الفقهية لرد املبيع باإلقالة في الفقه اإلسالميالثالث:  طلبامل

 اإلماراتيفي القانون املدني  اإلقالة: ثالثاملبحث ال

 املبيع املطلب األول: طرق رد

ية املطلب الثاني: أثر رد املبيع باإلقالة على طرفي العقد في قانون املعامالت املدن

 اإلماراتي

 املبحث األول 

 مشروعيتهابيان  و  اإلقالةبتعريف ال

 ونبين فيه التعريف باإلقالة وحكمها وبيان مشروعيتها واختالف الفقهاء حولها
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 في اللغة واالصطالح اإلقالةتعريف : ول املطلب األ 

 في اللغة :

( أن قلته لغة ضعيفة. 1إقالة وحكي اللحياني ) وأقالقاله البيع قيال  "منظور قال ابن 

ع أي صفقتهما، وتركتهما يتقابالن البي تفاسخاأن أقبله. وتقايل البيعان :  إلىطلب  واستقالتي:

هو يستقيل كل واحد منهما صاحبه، وقد تقايال بعدما تبايعا أي تتاركا وأقلته البيع إقالة : و 

ن نار مإياه. وفي الحديث  )من أقال نادما أاله هللا  فأقالنيفسخه قال: وربما قالوا قلته البيع 

إليه، يقال : أقاله  وأجابهوافقه على نقض البيع هللا عثرته أي  إقالة( وفي رواية: 2جهنم( )

 ن قد ندماملشترى إذا كا إليمالكه والثمن  إلي. وتقايال إذا فسخا البيع وعاد املبيع  إقالةيقيله 

 والعهد . وفي حديث ابن الزبير: ملا قتل البيعةفي  اإلقالةوتكون  "قال  أو كالهما أحدهما

، اإلقالةواالستقالة: طلب  أنساها،أي ال أقبل هذه العثرة وال  ابدأ استقلهاعثمان قلت ال 

زع وتقيل املاء في املكان املنخفض : اجتمع، يقال تقيل فالن أباه وتقيضه تقيال وتقيضا إذا ن

 الهيئات ذوي وفي الحديث: أقيلوا  إليه في الشبه. ويقال أقال فالنا عثرته بمعنى الصفح عنه.

( .وفي املصباح املنير : أقال هللا عثرته إذا رفعه من 3ك وأقالها ) عثراتهم وأقال هللا عثرت

اإلقالة أصلها رفع املكروه    "وقال املناوي  (4رفع العقد ) ألنهاسقوطه ومنه اإلقالة في البيع، 

( فاإلقالة هي عبارة عن تراض ي الطرفين )البائع 5وهو في البيع رفع العقد بعد وقوعه )

 قد السابق.واملشتري( على حل الع

 االصطالح:اإلقالة في 

 واحد، وإن كان فيها بعض االختالف مؤداهاعرفت اإلقالة بتعريفات كثيرة، ولكن 

ترك املبيع لبائعه بثمنه  ويالحظ على هذا التعريف أنه خص  :عرفت اإلقالة بأنها

وقوله  (6اإلقالة في البيع مع دخولها في غيره كاإلجارة والسلم وغيرها من عقود املبادلة املالية )

ف )ترك املبيع يفهم منه أن اإلقالة ال تصح إال في جميع املبيع وال تصح في بعضه ، وهذا خال 

( ويدخل في التعريف : ترك املبيع بحكم القضاء، وترك املبيع 7العلم )ما ذهب إليه عامة أهل 

 من دون رضا الطرفين، واإلقالة ال تتم بذلك .

تدخل في غيره  أنهاويالحظ على هذا التعريف حصره اإلقالة في البيع مع  :رفع البيع 

بدين أن تخصيصها من عقود املبادالت املالية كما سبق في التعريف األول ، ولذا ذكر ابن عا
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ال تخالف  اإلجارةبالبيع لكون الكالم فيه، وإال فهذا تعريف لإلقالة مطلقا، ألن حقيقتها في 

. تذكر في باب  النيةحقيقتها في البيع، ولهذا لم يذكر لها باب في غير هذا املوضع ونظيره 
ً
مثال

 (.8الصالة ونحوها. وتعرف بالقصد الشامل للصالة وغيرها )

 رجوع كل من العوضين لصاحبه. :اإلقالة

ويالحظ على هذا التعريف أنه غير جامع، ألنه يدخل فيه رجوع كل من العوضين 

ع ، وهو غير داخل في اإلقالة، كما أن التعبير بالرجوع غير سليم، ألنه ربما يرجالقضاةبحكم 

ير ير البائع وغالبيع بسبب آخر غير اإلقالة مثل العيب، أو ثبوت الغبن أو استحقاق املبيع لغ

ال  والش يءفي نظري، منصب على أثر اإلقالة، وليس تعريفا لذاتها،  وهذا التعريفذلك، 

  هويتهيعرف بأثره، وإنما بما يظهر حقيقته وما 

 (9هي ما يقتض ي رفع العقد املالي بوجه مخصوص ) ذكره زكريا األنصاري فقال :

لذي ترد عليه اإلقالة هل ترد على ويالحظ على هذا التعريف أنه لم يبين نوع العقد ا

لم يبين الوجه املخصوص الذي أشار  لوأكل العقود؟ أو ترد على العقد الالزم فقط؟ كما 

 إليه.

 ( .10رفع العقد السابق بلفظ ) اإلقالة :

ويالحظ على هذا التعريف أنه غير مانع، ألنه ال يمنع أن تدخل فيه عقود جائزة مع أن 

 اإلقالة ال تدخل في العقود الجائزة ألن رفع هذه العقود ال يتوقف على الرضا من الجانبين،

بل يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ متى شاء بخالف اإلقالة، وال يمنع أن يدخل فيه رفع 

 القضاء، وهي كما ذكرت. ال تدخل فيه  .ويرى الباحث أن اإلقالة يراد بها عنداإلقالة بحكم 

 : املعاوضة : العاقدين. فقول املالي الالزم للمستقبل باتفاق  املعاوضةالفقهاء : رفع عقد 

 يخرج النكاح فرفعه يكون بالطالق .

ط فيه رضا وتقييده باللزوم يخر غير الالزم فإن فسخه ال يسمى إقالة ألنه ال يشتر 

 املتعاقدين.

 وقولنا : للمستقبل ألن العقد قد يكون الزما من جهته غير الزم للمقيل.
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 حكم اإلقالة ومشروعيتهااملطلب الثاني: 

 حكم اإلقالة :

اإلقالة دائرة بين الندب والوجوب بحسب حالة العقد ، فإنها تكون مندوبا إليها إذا 

)من أقال  فيما يرويه أبو هريرة رض ى هللا عنه:ندم أحد الطرفين، لحديث رسول هللا )ص( 

، مسلما بيته أقال هللا عثرته( وقد دل الحديث على مشروعية اإلقالة، وعلى أنها مندوب إليها

 لوعد املقيلين بالثواب يوم القيامة. وأما كون املقال مسلما فليس بشرط، وإنما لكونه حكما

.( . ثابت في إقالة غير املسلم، وقد ورد بلفظ: )من أقال نادما .. اإلقالة، وإال فثواب أغلبيا

 كانت بعد عقده مكروه أو بيع فاسد، ألنه إذا وقع البيع فاسدا أو إذاوتكون اإلقالة واجبة 

ما كان له من رأس املال صونا لهما عن  إليمكروها وجب على كل من املتعاقدين الرجوع 

، ويكون ذلك باإلقالة او بالفسخ. كما ينبغي اإلمكانبقدر  املحظور، ألن رفع املعصية واجب

( 11)واجبة إذا كان البائع غارا للمشتري وكان الغبن يسيرا، وإنما قيد الغبن  اإلقالةأن تكون 

 ( .12باليسير هنا، ألن الغبن الفاحش يوجب الرد إن غره البائع على الصحيح )

 : الحكم التكليفي لإلقالة 
ً
 أوال

ندم  العقد ولزومه وإذااإلقالة في األصل مباحه. وجائزة في الجملة. بعد انعقاد 

( ملا رواه أبو هريرة أن 13على الصفقة. وطلب اإلقالة. استحب لآلخر أن يقيله ) أحدهما

النبي )ص( قال : )من أقال نادما بيعه أقال هللا عثرته( ، وقد ذكر بعض علماء الحنفية أن 

 )قد تكون و  اإلقالة
ً
( . وحينئذ يجب على 14اجبة ومثلوا لذلك بكون العقد مكروها أو فاسدا

ك وال يكون ذل املحظور،ما كان له من رأس املال صونا لهما عن  إلىكل من املتعاقدين الرجوع 

( وقد اعترض على ذلك بأن الفاسد 15) اإلمكانإال باإلقالة، وألن رفع املعصية واجب بقدر 

بدون رضا اآلخر، وكذا للقاض ي فسخه بال رضاهما واإلقالة يجب فسخه على كل منهما 

بأن املراد  اإلقالةوقد صحح بعض علماء الحنفية ما ورد من وجوب  (16يشترط لها الرضا )

 ( 17بأن املراد باإلقالة فيه مطلق الفسخ والرفع ) باإلقالة

وبهذا يتضح أن ما ذكر من وجوب اإلقالة يراد به املعنى اللغوي ال اإلقالة بمعناها 

 الخاص املعروف عند الفقهاء .
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 اإلقالة:األدلة على مشروعية 

الدليل من الكتاب  أمابالكتاب والسنة واإلجماع، واملعقول،  اإلقالةثبتت مشروعية 

اإلقالة ألن  مشروعيةكورة تدل بعمومها على (، فاآلية املذ18فقوله تعالي: )وافعلوا الخير( )

 األمر فيها ورد بفعل الخير، وال شك أن إقالة النادم من فعل الخير.

 األدلة من السنة:

 ما رواه أبو هريرة رض ي هللا عنه قال : قال رسول هللا )ص( من أقال نادما بيعه أقال 

 (.19هللا عثرته( )

 أقال هللا  )ص( قال: )منما رواه أبو هريرة أيضا أن رسول هللا  
ً
أقال مسلما

 (.20)(.عثرته

عن أبي شريح رض ي هللا عنه قال : قال رسول هللا )ص( )من أقال أخاه بيعا أقال هللا  

 (.21عثرته يوم القيامة( )

والداللة من هذه األحاديث ظاهرة ألن فيها حثا من الرسول )ص( على قبول اإلقالة 

، وذلك بأن يقبل هللا عثرته يوم واألجر العظيممن طالبها، أن فاعل ذلك يلقى الثواب 

 القيامة.

 ذوي الهيئات عثراتهم إال اقبلواعن عائشة رض ي هللا عنها قالت : قال رسول هللا )ص(  

 في الحدود( .

ويمكن توجيه االستدالل بهذا الحديث بأن يقال: إن الحديث ورد بلفظ )إقيلوا( 

ى واإلقالة في املبايعة هي فسخ البيع فالحديث بعمومه يشملها، واملراد موافقة ذي الهيئة عل

 ترك املؤاخذة له أو تخفيفها.

  الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عمرة بنت عبد الرحمن أبيمالك عن  أخرجه

أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول هللا )ص( فعالجه وقام فيه حتى تبين 

يفعل، فذهبت أم  أالله النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف 

يفعل خيرا،  أال  تالياملشترى إلى رسول هللا )ص( فذكرت ذلك له، فقال رسول هللا )ص( 

 (.22ط فأتى رسول هللا )ص( فقال يا رسول هللا هو له )فسمع بذلك رب الحائ
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يمكن توجيه الداللة بأن يقال إن النبي )ص( وصف اإلقالة بأنها من أفعال الخير، و 

 إليه وذلك دليل على مشروعية اإلقالة. يبادروفعل الخير يستحب لإلنسان أن 

 وأما اإلجماع:

 (.23فقد أجمع العلماء على مشروعية اإلقالة )

 وأما املعقول :

البيع فتشرع، وذلك أن العاقد قد يندم  إلىفإن الناس يحتاجون لإلقالة كحاجتهم  /1

 على ما أقدم عليه، وال يجد أمامه طريقا للتخلص من العقد إال باإلقالة.

 (.24أنها ترفع العقد فصارت كالطالق مع النكاح ) /2

 حكمة تشريع اإلقالة :

يقوم عليها النظام االجتماعي في الشريعة  التي التعاون من املبادئ األساسية

وتعاونوا على البر "يجب عليهم أن يتعاونوا في جلب املصالح، قال تعالى  فاألفراداإلسالمية، 

( وقد حث الرسول )ص( على السماحة في 25والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان( )

 إذا باع، وإذا اشترى وإذا التعامل؛ فقد ثبت من حديث جابر أنه قال: )رحم هللا
ً
 سمحا

ً
 رجال

(ومن مقتضيات السماحة أن يتوافر عنصر الرضا عند انعقاد العقد، وإذا ثبت 26اقتض ى( )

العقد ثم ندم املتعاقدان أو أحداهما إما لظهور غبن أو النعدام الثمن أو زوال الرجاحة أو 

ألنه وقع صحيحا الزما، وال غير ذلك، فإن ذلك الندم وعدم الرضا ال يبيحان فسخ العقد 

سبيل إلزالة ذلك الندم وعدم الرضا إال باإلقالة فشرعت تنفيسا ملن وقع في أمر ال يستطيع 

حثت عليها  التيوال ريب أن من السماحة  الخالص منه، أال وهو العقد الصحيح الالزم.

 أبوث الذي رواه الشريعة اإلسالمية إقالة النادم، ملا فيها من الثواب العظيم، ففي الحدي

أن النبي )ص( قال:  أيضاهريرة أن النبي )ص( قال: )من أقال نادما أقال هللا عثرته( وروي 

)من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن 

ان العبد في يسر على معسر في الدنيا يسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة، وهللا في عون العبد ما ك 

ويقض ي مبدأ التعاون والتواد بين أفراد املجتمع أن يحس املسلم بأخيه  (27( )أخيهعون 

املسلم ويتألم ألمله، ملا رواه النعمان بن بشير رض ي هللا عنهما قال : قال رسول هللا )ص( : 

تداعي له  منه عضواشتكى  إذاوتعاطفهم مثل الجسد  وتراحمهم)مثل املؤمنين في توادهم 
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ومن قبيل ذلك اإلحسان أن يقبل املسلم أخاه إذا ندم  (28سائر الجسد بالسهر والحمى( )

 على العقد وطلب أن يفسخه، ليحصل على الثواب العظيم واألجر منه سبحانه وتعالى.

 اختالف الفقهاء في حقيقة اإلقالة :املطلب الثالث

 إجالءتقايل العاقدان البيع بأكثر من الثمن األول أو بأقل أو بجنس آخر، أو  إذا

 اإلقالة:الثمن في 

تصح اإلقالة بالثمن األول ويبطل ما شرطه املتعاقدان من  فعلى قول أبي حنيفة:

ها الزيادة أو النقص أو األجل، أو الجنس اآلخر، سواء أكانت اإلقالة قبل القبض أم بعده؛ ألن

ي حق العاقدين، والفسخ رفع العقد، والعقد وقع بالثمن األول، فيكون فسخه بالثمن فسخ ف

من الثمن األول أو أقل على  أكثراألول، ويبطل الشرط الفاسد، فإذا تقابل العاقدان على 

 (29جنس آخر، يلزم الثمن األول ال غير )

كافة. وعلى والحكم هكذا على قول زفر ألن اإلقالة عنده فسخ محض في حق الناس 

قول الشافعية والحنابلة: تبطل اإلقالة في هذه الحاالت بسبب الشرط الفاسد كما في البيع. 

الزيادة وال النقصان عن الحنفية والشافعية والحنابلة؛ ألن  اإلقالةوعلى هذا فال يجوز في 

توالدة من اإلقالة فسخ على أي حال، وعلى هذا أذا تمت اإلقالة، وزاد املبيع زيادة منفصلة م

األصل، كوالدة شاة، امتنعت اإلقالة. وقال مالك: اإلقالة بيع جديد، فيجوز فيها الزيادة أو 

باع شيئا بمئة دينار، ثم ندم البائع، فطلب من املشتري رد املبيع على أن  إذاالنقصان. كما 

امنا على يدفع اليه عشرة دنانير مثال؛ الن اإلقالة حينئذ بيع مستأنف، وعمل الناس في أي

تنازل املشتري عن ش ئ من حقه. وال يجوز  إذاهذا الراي، فال يرض ى البائع بنقض البيع إال 

 الى أجل، ثم ندم املشتري، فسأل البائع اإلقالة على 
ً
عن مالك أن يشتري شيئا بمئة دينار مثال

 أو إلى أجل؛ ألن ذلك ذريعة إلى بيع وسلف، كأن املشت
ً
رى باع أن يعطيه عشرة دنانير نقدا

 فال خالف في جواز 30بتسعين، وأسلف البائع عشرة ) الش يء
ً
(. وأما إن كان البيع األول نقدا

وعلى قول أبي يوسف: تصح اإلقالة بما ذكرا من الثمن، وشرطا من الزيادة والنقصان  ذلك .

منه وعلى قول محمد: إذا كانت اإلقالة بغير الثمن األول، أو بأكثر  واألجل، ألنها بيع جديد.

فهي بيع إذ ال يمكن جعلها فسخا؛ ألن شأ، الفسخ أن يكون بالثمن األول، وإن كانت بمثل 
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أقل فهي فسخ بالثمن، ويبطل شرط النقصان، وكذلك إن أجل يبطل األجل  ل الثمن األو 

(31.) 

 : الشفعة فيما يرد باإلقالة :
ً
 ثانيا

القياس أال يكون للشفيع حق الشفعة فيما رد باإلقالة إذا اعتبرت هذه  يقتض ي

اإلقالة فسخا مطلقا، وهذا قياس على أصل محمد وزفر من الحنفية، ألن اإلقالة عند 

(. وعن زفر: هي فسخ في حق 32جعلها فسخا فتجعل بيعا ) يمكنمحمد فسخ، إال إذا لم 

ة املذاهب األخرى، فإنها تعطي الشفيع حق الناس كافة، أما سائر الحنفية، وكذلك بقي

رد باإلقالة. فعلى اعتبار أنها فسخ في حق العاقدين بيع في حق ثالث، كما هو  الشفعة فيما

على اعتبار أنها بيع في حقهما، كما هو عند أبي يوسف، فإن الشفيع  عند أبي حنيفة، أو

اشترى دارا ولها شفيع، فسلم  يأخذ بالشفعة بعد تقابل البيع بين البائع واملشتري، فمن

 الشفعة، ثم تقايال البيع، أو اشتراها ولم يكن بجنبها دار، ثم بنيت بجنبها دار، ثم تقايال

وعلى أصل أبي حنيفة تكون اإلقالة بيعا في حق غير  يأخذها بالشفعة. عالبيع، فإن الشفي

أبي يوسف تعد العاقدين، والشفيع غيرهما، فتكون بيعا في حقه فيستحق. وعلى أصل 

 جديدا في حق الكل، وال مانع من جعلها بيعا في حق الشفيع، ولهذا الشفيع األ 
ً
خذ اإلقالة بيعا

 الحاصل باإلقالة، ولهذا الشفيع األخذ بالشفعة، إن البيعبالشفعة، إن شاء األول، وإن شاء 

تري ا شاء: من املششاء بالبيع األول، وإن شاء بالبيع الحاصل باإلقالة، أو بمعنى آخر من أيهم

ي من البائع لشرائه من املشترى باإلقالة، حيث تكون اإلقالة بيعا من املشتر  الشراء أو ألجل

للبائع، وحيث تكون فسخ بيع فتؤخذ من املشتري فقط، وال يتم فسخه إال إن رض ي الشفيع 

 ألن الشراء له.

 إقالة الوكيل :

بيع وكيله، وتصح إقالة الوكيل  من ملك البيع ملك اإلقالة، فصحت إقالة املوكل

بالبيع إذا تمت قبل قبض الثمن. فإن أقال بعد قبضه يضمن الثمن للموكل، إذ تعتبر 

اإلقالة من الوكيل حينئذ شراء لنفسه. وبإقالة الوكيل بالبيع يسقط الثمن عن املشتري عند 

عند املشتري أبي حنيفة ومحمد، ويلزم املبيع الوكيل. وعند أبي يوسف ال يسقط الثمن 

ومحمد كاإلبراء، خالفا ألبي  أصال. وتجوز اإلقالة من الوكيل بالسلم في قول أبي حنيفة.
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يوسف. واملراد بإقالة الوكيل بالسلم: الوكيل بشراء السلم، بخالف الوكيل بشراء العين. 

جوز وإقالة الوكيل بالشراء ال تجوز بإجماع الحنفية بخالف الوكيل بالبيع، وعند مالك ال ت

. واتفق الشافعية والحنابلة على صحة التوكيل في حق كل آدمي 
ً
إقالة الوكيل بالبيع مطلقا

هذا فيصبح التوكيل باإلقالة عندهم ابتداء، سواء أقلنا : إن  وعلى، والفسخمن العقود 

اإلقالة فسخ على املذهب عندهم جميعا أم بيع . هذا، ولم يذكر الشافعية والحنابلة من له 

قالة من غير املتعاقدين سوي الورثة على الصحيح من املذهبين، أما حكم اإلقالة حق اإل

الصادرة من الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء فلم يتطرقوا له. واملتولي على الوقف إذا اشترى 

 ( .33شيئا بأقل من قيمته فإن إقالته ال تصح )

 املبحث الثاني 

 رد املبيع باإلقالة فقها

 أركان اإلقالة :املطلب األول 

 فهي:أركان اإلقالة على القول بأنها فسخ 

 اإلقالة.املقبل وهو الذي تطلب منه  -

 املستقبل وهو الذي يطلب اإلقالة. -

 الصيغة وهي العبارة الدالة على الرضا منهما. -

، ولذا ذهبوا إلى أن اإلقالة ال  -
ً
املقال فيه، وهذا الركن مختلف فيه، فمن العلماء يعتبره ركنا

، ويعللون لذلك بأن من خواص  (34مع تلف املعقود عليه )تصح 
ً
واألكثرون ال يعتبرونه ركنا

الفسخ أنه يرد على املعدوم، كما يرد على املوجود بخالف العقد، فإنه ال يرد إال على موجود 

، وذكروا أن البدل يقوم 35بالفعل أو القوة )
ً
( ولذا ذهبوا إلى صحتها وإن كان املقال فيها تالفا

 األمامويرى  (36مقام املبدل للضرورة، والبدل هو املثل أو القيمة نقوم مقامه في الرد )

من أحدهما  اإليجابوالقبول الداالن عليها، فإذا وجد  اإليجابالكاساني  أن ركن اإلقالة 

والقبول من اآلخر بلفظ يدل عليه فقد تم الركن، ويهي تتوقف على القبول في املجلس، نصا 

، أو تقدم السؤال، أو قبض اإليجابداللة بالفعل. ويأتي القبول من اآلخر بعد  بالقول أو
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اآلخر ما هو له في مجلس اإلقالة أو مجلس علمها، ألن مجلس العلم في حق الغائب كمجلس 

 (37اللفظ في الحاضر، فال يصح من الحاضر في غير مجلسها )

 تنعقد بها اإلقالة : التياأللفاظ 

قالة تنعقد صحيحة بلفظ اإلقالة أو ما يدل عليها، كما ال خالف في أنها ال خالف في أن اإل

تنعقد بلفظين يعبر بهما عن املاض ي. ولكن الخالف في صيغة اللفظ الذي تنعقد به إذا كان 

تصح بلفظين  أنها إليماضيا واآلخر مستقبال. فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف  أحدهما

، أو قال له : جئتك لتقيلني، فقال: أقلتكاقلني: فقال،  مستقبل واآلخر ماض، كما لو قال :

 أبيومع أن اإلقالة بيع عند  ، فهي تنعقد عندهما بهذين اللفظين كما ينعقد النكاح.أقلتك

 علىيوسف، فإنه لم يعط اإلقالة حكمه، ألن املساومة ال تجري في اإلقالة، فحمل اللفظ 

ي، أنها ال تنعقد إال بلفظين يعبر بهما عن املاض  التحقيق بخالف البيع. وأما محمد فهو يقول:

: أقلت: واآلخر : أحدهمابسبب الشبه حكم البيع، وذلك بأن يقول  فأعطيتألنها كالبيع 

وتاركت، كما تصح بلفظ  بفسختك(. وتنعقد 38قبلت، أو رضيت، أو هويت، أو نحو ذلك )

املقصود املعنى، وكل ما يتوصل "املصالحة" وتصح بلفظ "البيع" وما يدل على املعاطاة، ألن 

 (. 39إليه أجزاء )

 شروط اإلقالة :املطلب الثاني

 يشترط لصحة اإلقالة ما يلي :و 

فال بد من رض ى الطرفين، وسبب هذا الشرط على  ألنها رفع عقد الزم ، أ/ رض ى املتقابلين:

راي أبي يوسف ظاهر؛ ألن اإلقالة بيع عنده، والرضا شرط من شروط صحة البيوع. وأما 

، فألن اإلقالة فسخ العقد، والعقد وقع بتراض ي العاقدين، فكذا الحنفيةعلى رأي جمهور 

 فسخه. وهذا شرط متفق عليه.

 يع موجود فيها، فيشترط لها املجلس، كما يشترط للبيع.ألن معنى الب ب/ اتحاد املجلس :

سخ كالبيع واإلجارة، عند أبي حنيفة وزفر؛ ألن اإلقالة ف ج/ أن يكون التصرف قابال للفسخ:

 للعقد عندهما، فإن لم يكن محتمال للفسخ بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ ال تصح اإلقالة.

اإلقالة على أصل أبي يوسف بيع، والزيادة وعند الصاحبين : ال يشترط هذا الشرط؛ ألن 

 لإلقالة.
ً
 تحتمل البيع  فيظل محل العقد محتمال
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 وال إمكان هنا ألنه إذا اإلمكانوإن كانت فسخا، لكن عند  اإلقالةوأما على أصل محمد: فإن 

 حصلت زيادة في املبيع يتعذر الفسخ.

لم تصح، فأما قيام الثمن وقت فإن كان هالكا وقت اإلقالة  د/ بقاء املحل وقت اإلقالة:

 محال املعدوماإلقالة فليس بشرط )(. ويعنى هذا قيام املبيع وقت اإلقالة؛ ألن اإلقالة رفع 

، بخالف البيعوقيام البيع باملبيع ال بالثمن؛ ألن األصل هو املبيع، ولهذا شرط وجوده عند 

ع هي رفع حكم البي التيإلقالة فإذا هلك املبيع لم يبق محل حكم املبيع، فال تتصور ا الثمن؛

 (.40في الحقيقة، وإذا هلك الثمن فمحل حكم البيع قائم، فتصح اإلقالة )

هـ/ تقايض بدلي الصرف في إقالة الصرف، وهذا على قول من يقول: إنها بيع، ألن قبض 

البدلين إنما وجب حقا هلل تعالى، وهذا الحق ال يسقط بإسقاط العبد. وهذا واضح على أثل 

ي يوسف. وأما على أصل أبي حنيفة فألن قبض البدلين إنما وجب حقا هلل تعالى، واإلقالة أب

وإن كانت فسخا في حق العاقدين فهي بيع جديد في حق ثالث، وحق الشرع هنا بمثابة ثالث، 

 في حقه، وهذا شرط متفق عليه.
ً
 فتكون اإلقالة بيعا

 .وص ي، فإن كان لم تصح إقالته محل اإلقالةو/ أال يكون البيع بأكثر من ثمن املثل في بيع ال

محل اإلقالة العقود الالزمة في حق الطرفين مما يقبل الفسخ بالخيار، ألن هذه العقود ال 

 يمكن فسخها إال باتفاق الطرفين املتعاقدين، وعلى ذلك فإن اإلقالة تصح في العقود اآلتية:

املرتهن  إجازةقوفه على نسبة للراهن فهي مو الرهن )بال - إلجارةا -الشركة  -املضاربة  -البيع 

ال تصح فيها اإلقالة فهي العقود  التيقود الصلح. وأما الع -لسلما -أو قضاء الراهن دينه( 

، مثل ال تقبل الفسخ بالخيار التيغير الالزمة، كاإلعارة والوصية والجعالة، أو العقود الالزمة 

 (. 41خيار )الوقف والنكاح حيث ال يجوز فسخ أحدهما بال

 اإلقالة في عقد السلم

. ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية واملالكية والحنابلة إلى جواز اإلقالة في السلم

، أو مثله إن كان مثليا
ً
، أو فإذا أقاله رب السلم وجب على املسلم إليه رد الثمن إن كان باقيا

( .
ً
 (.42قيمته إن كان قيميا إذا لم يكن باقيا

فيه  أسلمقال ابن املنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اإلقالة في جميع ما 

 جائزة. استدلوا على ذلك:
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 : بما روي أبو هريرة عن النبي )ص( أنه قال: ) من أقال نادما بيعته أقال هللا عثرت
ً
 ه يومأوال

مطلقا، فيدخل فيه السلم،  ( حيث ندب النبي عليه الصالة والسالم إلى اإلقالة3القيامة( )

 كما يدخل فيه البيع املطلق؛ ألن السلم نوع من البيع.

قال الكاساني: )وألن اإلقالة في بيع العين إنما شرعت نظرا للعاقدين دفعا لحاجة الندم، 

 ه(.في اإلقالةشرع  إلي، فكا أدعى األثمان بخسواعتراض الندم في السلم ههنا أكثر، ألنه بيع بأ

: 
ً
ن ( إذ اإلقالة فسخ للعقد ورفع له م6، )بإسقاطهوبأن الحق لهما، فجاز لهما الرضا  ثانيا

ح أصله. وخالفهم في ذلك ابن حزم  فقال: ) وال تجوز اإلقالة في السلم؛ ألن اإلقالة بيع صحي

، لكن يبرئه غرر على، وقد صح نهي النبي )ص( عن بيع ما لم يقبض، وعن بيع املجهول، ألنه 

 (.43ه ، فهو فعل خير( )مما شاء من

 اإلقالة:أثر الشروط الفاسدة في 

إذا اعتبرنا اإلقالة فسخا، فإنها ال تبطل بالشروط الفاسدة، بل تكون هذه الشروط لغوا، 

على الثمن األول،  فاإلقالةفي البيع، إذا شرط أكثر مما دفع،  اإلقالةوتصح اإلقالة. ففي 

، ألنه يشبه الربا، وفيه نفع ألحد املتعاقدين ملعتذر الفسخ على الزيادة، وتبطل الشرط

خال عن العوض. وكذا إذا شرط أقل من الثمن األول، لتعذر  املعاوضةمستحق بعقد 

، ألن فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذي كان قبله، والفسخ األقلالفسخ على 

للشرع، وهو هنا ثالث، فيعتبر بيعا جديدا في حق هذا الحكم فيشترط فيه  األقلعلى 

، ألنه في الصرف ال يلزمه رد اإلقالةالتقابض. وهالك البدلين في الصرف ال يعد مانعا من 

 ا .بعينهما، فال تبطل بهالكهم اإلقالة، بل رده أو رد مثله، فلم تتعلق  اإلقالةاملقبوض بعد 

 حكام الفقهية لرد املبيع باإلقالة في الفقه اإلسالمياأل  :الثالث املطلب

 إقالة اإلقالة :

بيع، العقد، وهي تصح في أحوال معينة، فلو تقايال ال أصل إلىاإلقالة إلغاء لها والعودة  إقالة

 ةإقالاإلقالة  إقالةوقد استثنى العلماء من  وعاد البيع اإلقالةثم تقايال اإلقالة، ارتفعت 

 بض املسلم فيه، فإنها ال تصح، ألن املسلم فيه دين وقد سقط باإلقالة األولي،املسلم قبل ق

 ( .44فلو انفسخت لعاد املسلم فيه الذي سقط، والساقط ال يعود )
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 ما يبطل اإلقالة :

 تبطل فيه اإلقالة بعد وجودها ما يأتي : التيمن األحوال 

يع، وقبل التسليم بطلت، ألن من شرطها بقاء املب اإلقالةأ/ هالك املبيع: فلو هلك املبيع بعد 

ألنها رفع العقد وهو محله، بخالف هالك الثمن فإنه ال يمنع اإلقالة لكونه ليس بمحل 

العقد، ولذا بطل البيع بهالك البيع قبل القبض دون الثمن. وهذا إذا لم يكن الثمن قيميا، 

 اإلقالةى اشتراط قيام املبيع لصحة فإن كان قيميا فهلك بطلب اإلقالة. ولكن ال يرد عل

 وسواءفقالة السلم قبل قبض املسلم فيه، ألنها صحيحة سواء أكان رأس املال عينا أو دينا، 

ين أكان قائما في يد املسلم إليه أم هالكا. ألن املسلم فيه وإن كان دينا حقيقة فله حكم الع

 حتى ال يجوز االستبدال به قبل قبضه  .

فإنها  / كأن زاد املبيع زيادة منفصلة متولدة، كما لو ولدت الدابة بعد اإلقالة، ب/ تغير املبيع

 تبطل بذلك، وكذلك الزيادة املتصلة غير املتولدة كصبغ الثوب.

وعند املالكية تبطل اإلقالة بتغير ذات املبيع مهما كان ، كتغير الدابة بالسمن والهزال، 

 (.45بخالف الحنابلة )

 : اختالف املتقايلين

قد يقع االختالف بين املتقايلين على صحة البيع، أو على كيفيته، أو على الثمن، أو على 

 اإلقالة من أساسها. فإنهما إذا اتفقا على صحة البيع، ثم اختلفا في كيفيته تحالفا، فيحلف

 كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله. ويستثنى من التحالف ما لو تثايال العقد ثم اختلفا في

در الثمن فال تحالف، بل القول قول البائع ألنه غارم. ولو اختلف البائع واملشتري، فقال ق

ل باملشتري: بعته من البائع بأقل من الثمن األول قبل نقده وفسد البيع بذلك، وقال البائع : 

من ه اإلقالة. فإن كان البائع هو الذي أنه اشترا إنكاره، فالقول للمشتري مع يمينه في تقايلنا

 (.46املشتري بأقل مما باعه ، واملشتري يدعى اإلقالة يحلف كل على دعوى صاحبه )
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 ثالثاملبحث ال

 القانون املدني االماراتيفي  اإلقالة

أثره فهي عقد جديد بين طرفي  إنهاءكما تقدم تعريفها اتفاق بين طرفي العقد على  اإلقالة

التراض ي أو التقاض ي عند الرجوع  اإلماراتياملشرع  أجاز وقد عقد قديم يرفع به اثر العقد

 اإلماراتي( من قانون املعامالت املدنية 267عن العقد أو تعديله عندما نص على في املادة )

م على أنه )إذا كان العقد صحيحا الزما فال يجوز ألحد املتعاقدين الرجوع فيه 1985لسنة 

قتض ى نص في القانون( وهو بذلك وال تعديله وال فسخه إال بالتراض ي أو التقاض ي أو بم

يشترط التراض ي او التقاض ي للرجوع في العقد أو تعديله أو فسخه طاملا أن العقد كان 

صحيحا فالفسخ أما أن يكون فسخا اتفاقيا )اإلقالة( أو الفسخ بحكم القضاء ، والفسخ 

 .بحكم الشرع

 باإلقالة طرق رد املبيع :املطلب األول 

ا اء العقد باتفاق العاقدين(، إذ إن فسخ العقد يكون بالوسيلة نفسهالفسخ االتفاقي ) هو إنه

، كذلك يزول إنشائهوقبول متطابقين على  بإيجابعقد بها العقد، فكما نشأ العقد  التي

 فهي اتفاق اإلقالةوقبول متوافقين على إلغائه، فالعقد : اتفاق ينش ئ االلتزام، أما  بإيجاب

، وسببها: هو الباعث أقيلنشأت من العقد الذي  التيامات : االلتز  اإلقالةيقضيه، ومحل 

 إلى هذا اإللغاء املتفائلينالذي دفع 

منفردة إذا اتفق عليها بإرادتين سابقتين، وعلى أي حال فإن اإلقالة  بإرادةوقد تتم اإلقالة 

ألي من العاقدين، وإنما تدل على أن الرضا الكامل  باملعاوضةهي فسخ اتفاقي ال تخل  التي

وأما الفسخ بحكم القضاء أو الفسخ الجيري: فيكون إذا لم يحدث ، بالعقد غير متوفر

الفسخ بالتراض ي، أو لرفع فساد العقد. ففي البيع املشتمل على خيار العيب، وفي حالة 

ظهر في املبيع عيب مشيت  فإذا فسخ. إلىالهالك غير الكلي حيث يكون العقد في حاجة 

للخيار أو هلك بعض املبيع، فقد ذهب الجهور إلى أن العقد ينفسخ بقول املشتري: رددت 

بغير حاجة إلى القضاء، وذهب الحنفية إلى أن املبيع إذا كان في يد البائع فينفسخ البيع بقول 

كان املبيع في يد  املشتري: رددت، وال يحتاج إلى قضاء القاض ي وال إلى التراض ي. وأما إن
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وذلك عند  -فإذا كان العقد فاسدا  بالتراض ي.املشتري فال ينفسخ إال بقضاء القاض ي أو 

 فإنه ينفسخ بحكم القاض ي إذا رفع األمر إليه وامتنع العاقدان عن الفسخ. -الحنفية

قد ( ف268وذلك في املادة ) اإلقالةصراحة على  اإلماراتيوقد نص قانون املعامالت املدنية 

جاء فيها ) للمتعاقدين أن يتقايال العقد برضاهما بعد انعقاده( فمن حق الطرفين أن يرفعا 

شرط؛ ألن  اإلقالةالعقد تبعا للمصلحة، ويفهم من قيد الرضاء أن رضاء املتعاقدين في 

يه فالكالم في رفع العقد الالزم أما رفع العقد غير الالزم فعائد إلى صاحب الخيار وال يشترط 

 ا اآلخر بل يكفي علمه رض

 إليصراحة وذلك باستخدام أي وسيلة يمكن أن تؤدي  اإلقالةويمكن أن يتم التعبير عن 

الظروف املحيطة  تأويل إليالعقد بصورة مباشرة بدون الحاجة  أثر إنهاءعن  اإلفصاح

العقد القديم بموجب عقد مكتوب صراحة على  إنهاءعلى  األطرافبالعقد مثل اتفاق 

يمكن أن تكون  كما يفهم منها مباشرة مضمون اإلقالة. التيله أو التعبير عن اإلرادة انحال

اإلقالة ضمنية تستنج من تصرفات املتعاقدين مثال إذا ابرم الطرفان عقد بيع على ش ئ 

بثمن آخر فيعتبر  الش يءمعين بموجب ثمن محدد ثم ابرما في وقت الحق عقدا على نفس 

د القديم. يرى الباحث أنه إذا اتفق الطرفان على عقد جديد ومهما العقد الجديد إقالة للعق

ضمنية من العقد السابق وبالتالي فسخ له وفي ذات الوقت  إقالةكان وجهة النظر إليه هو 

كعالقة جديدة فعال أو كتعديل للعالقة السابقة على أنه وفي  أمعالقة جديدة  إنشاء

ومما تقدم يرى الباحث أن  العالقة السابقة.الحالتين ال يكون هنالك محل للحديث عن 

 قد اشترط لإلقالة شروطا وهي : اإلماراتيالقانون املدني 

: رضا الطرفين املتقايلين يجب أن يتفقا علة 
ً
 العقد املبرم بينهما ومن ثم فليس إنهاءأوال

الطرفين لإلقالة أثر إذا تمت برضا الطرف واحد دون اآلخر باعتبار أن العقد قم تم بتراض ي 

 .أيضافال بد أن يكون الفسخ بتراض الطرفين 

: أن يكون املعقود عليه مما يحتمل الفسخ ألن اإلقالة 
ً
حكم الفسخ وعلى ذلك فإذا  تأخذثانيا

على العقود غير  أيضا اإلقالةزاد املعقود عليه زيادة تمنع الفسخ فال تصح اإلقالة كما ال ترد 

دون موافقة الطرف اآلخر إال أن القانون ال  إنهائهالالزمة الن لكل من طرفي العقد حق 

فذا هلك جزء منه أو تلف او تصرف املتعاقد في  اإلقالةيشترط بقاء املعقود عليه لحظة 
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في الجزء املتبقي على أن يخصم من املقابل بقدر حصة  اإلقالةجزء منه فيجوز أن تتم 

 لهالك أو التالفة أو الذي تم التصرف فيه كما في نص املادة املتقدمة.ا

( اإلقالة حيث نصت على : )اإلقالة في حق املتعاقدين فسخ وفي حق 269وقد وضحت املادة )

فاإلقالة فسخ في حق العاقدين وبيع جديد في حق ثالث غيرهما، سواء  الغير عقد جديد(.

رفع لغة  أنهافسخ: هو  فاإلقالةيمكن جعلها فسخا فتبطل ، قبل القبض أو بعده، إال أذا لم 

فسخه، وأما إنها بيع فألن كل واحد من املتعاقدين يأخذ راس ماله  الش يءوشرعا، ورفع 

(، 4ببدل، وهذا معنى البيع، إال انه ال يمكن إظهار معنى البيع في حق العاقدين للتنافي )

من اشترى دارا، ولها شفيع فلم يطلب الشفعة فأظهرناه في حق ثالث غيرهما. وعلى هذا، ف

؛ ألن 
ً
بعد علمه بالبيع، ثم أقال العاقدان البيع، فيثبت للشفيع حق طلب الشفعة ثانيا

 اإلقالة عقد جديد في حقه وهو املراد بالشخص الثالث هنا.

 الفسخ االتفاقي

ن تلقاء نفسه دون ( على أنه )يجوز االتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا م271نصت املادة )

الناشئة عنه وهذا االتفاق ال يعفي من  بااللتزاماتحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء 

 منه. اإلعفاءإال إذا اتفق املتعاقدان صراحة على  األعذار

ند املشرع اإلماراتي االتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون ع أجازفي هذه املادة 

لتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط املتفق عليها وبدون حاجة إلى عدم الوفاء باال

، الذي يحدد حسب العرف عند عدم األعذارحكم قضائي، وهذا الشرط ال يعفي من 

 تحديده من طرف املتعاقدين(.

 له عن الفسخ القضائي الذي على فكرة 
ً
هذا االتفاق يسمى "الشرط الفاسخ الصريح" تمييزا

سخ الضمني" ، واالتفاق األول )الشرط الفاسخ الصريح( يقع الفسخ بمجرد "الشرط الفا

تحقق الشرط، فيتجنب العاقدان به تدخل القاض ي في تقرير الفسخ، الذي يقع بتحقيق 

 الشرط، من تلقاء نفسه.

بالتزام( ال يملك القاض ي سوى الحق من إخالل املدين بالتزامه، والحكم  اإلخاللوفي حالة )

 سخ نتيجة لتحقيق الشرط.بوقوع الف
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ه يوفرها له الفسخ القضائي بالخيار الذي يقرره ل التيوفي ذلك رفع عن املدين لتلك الحماية 

 منحها للقاض ي إزاء طلبه. التيبين الفسخ والتنفيذ، وبالسلطة التقديرية 

اقدين للجانبين، إذا لم يوف أحد املتع امللزمةعلى أنه في العقود  اإلماراتينص القانون املدني 

بالتزامه، جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره املدين، أن يطالب بتنفيذ العقد، او فسخه، مع 

، إذا اقتضت اجألالتعويض في الحالتين إن كان له مبرر. ويجوز للقاض ي أن يمنح املدين 

به املدين قليل األهمية ،  الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف

 (:272بالنسبة إلى االلتزام في جملته حيث جاء في سياق املادة )

املتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جز  أحدلم يوف  إذافي العقود امللزمة للجانبين  /1

 املدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه. إعذارهللمتعاقد اآلخر بعد 

 ولكب الفسخ ثالثة شروط وهي :

ب أن يكون العقد من العقود امللزمة للجانبين )التبادلية( ، أي دون العقود امللزمة لجان /1

 واحد.

 أن يكون التنفيذ راجعا إلى املدين، أي أن املدين أخل بالتزاماته. /2

 إعادةأن يكون املتعاقد، طالب الفسخ، قد نفذ التزامه ، أو مستعدا لتنفيذه ، قادرا على  /3

 ما كانت عليه.الحالة إلى 

 تنفيذ االلتزام غير ممكن أصبحومع ذلك ، )في بعض الحاالت( ، ال ضرورة لإلعذار، مثال إذا 

أو  بفعل املدين. بفوات ميعاد مثال أو كان محله امتناعا عن العمل أتاه ) او قام به( املدين،

 .بالتزامهإذا صرح املدين عتابه أنه ال يريد القيام 

ما رفع الدائن دعوى الفسخ، فإن الحكم بالفسخ ال يكون حتميا، بل  إذايجب التوضيح أن 

 يكون هناك خيار بين الفسخ والتنفيذ.

 وهذا الخيار يكون لكل من الدائن ، واملدين ، والقاض ي .

طلب التنفيذ عينا أو  إلىفللدائن: بعد أن يرفع دعوى الفسخ: أن يعدل )قبل الحكم به( 

 طلب الفسخ. إليقد رفع دعوى بطلب التنفيذ، أن يعدل عنه  بمقابل ، كما أنه له إذا كان
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ام وللمدين: قبل الحكم النهائي بالفسخ: أن ينفذ التزامه )فيتجنب الحكم به ، حين ال يبقى أم

القاض ي إال أن يقدر ما إذا كان نهائي هناك محل للحكم بالتعويض على املدين لتأخيره في 

 .التزامتنفيذ 

( من املادة السابقة من 2الفسخ، سلطة تقديرية قررتها له الفقرة )وللقاض ي : إزاء طلب 

ويجوز للقاض ي أن يمنح املدين أجال حسب الظروف، كما  بمقتضاها" التيالقانون املدني 

يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف له املدين قليل األهمية بالنسبة إلى كامل 

 االلتزامات، حيث ورد في سياقها.

اجل مسمى وله أن يحكم  إليويجوز للقاض ي أن يلزم املدين بالتنفيذ للحال او ينظره  /2

 بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتض ى.

 ( فقد ورد في سياقها فيما يتعلق بحوث قوة طارئة للعقد في الفقرة:273أما املادة )

تنفيذ االلتزام مستحيال انقض ى في العقود امللزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل  /1

 املقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. االلتزاممعه 

وبين القوة القاهرة هو أن الطوارئ الحادثة غير  املتوقعةوالفرق بين الطوارئ الحادثة غير 

يصبح تنفيذ االلتزام التعاقدي مرهنا يجاوز حدود السعة دون أن يكون مستحيال  املتوقعة

تستجيب  املتوقعةتتحقق فيها االستحالة ونظرية الطوارئ غير  التيوأما القوة القاهرة فهي 

مدخال لتحكم القاض ي ولم  باعتبارهالحالة ملحة تقتضيها العدالة فهي تستهدف بالنقد 

 ذاتيا وشخصيا بل قيد ذلك بأن اقتضت العدالة تترك هذه الطوارئ لتقد
ً
ير القاض ي تقديرا

توجيه موضوعي النزعة وعليه فإذا تثبت القاض ي من قيام الطوارئ  إليذلك وهي عبارة تشير 

الذي اصبح يجاوز السعة إلى الحد املعقول  االلتزامالجزاء برد  أعمالغير املتوقع عمد إلى 

حادثة استثنائية عامة كالفيضان مثال والجراد ونحو ذلك وشرط الحادثة الكارئة أن تكون 

. ثم نظرية الطوارئ غير 
ً
تختلف عن نظرية  املتوقعةمما ال يختص بالشخص كالحريق مثال

القوة القاهرة في أن الطارئ غير املتوقع ال يجعل التنفيذ مستحيال بل يجعله مرهفا يجاوز 

ذلك قيام فارق آخر يتصل بالجزاء فالقوة  السعة دوان أ يبلغ به حد االستحالة ويستتبع

القاهرة تقض ي على انقضاء التزام وعلى هذا النحو يتحمل تبعاتها كاملة. أما الطارئ غير 

االلتزام إلى الحد املعقول وبذلك يتقاسم تبعته الطرفان،  إنقاصاملتوقع فال يترتب عليه إال 
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ي والجوائح في املذهب املالكي والحنبلي في املذهب الحنف اإلعذارومرجع هذه األحكام منشؤها 

( 
ً
 .(47مع خالف في األحكام في املساواة بين طرفي العقد التبادلي وفي العدالة عموما

 وقد جاء في سياق الفقرة الثانية من املادة السابقة :

وإذا كانت االستحالة جزئية انقض ى ما يقابل الجزء املستحيل وينطبق هذا الحكم على  /2

ة الوقتية في العقود املستمرة وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط االستحال

 علم املدين.

ال ينقض ي بسبب استحالة تنفيذه إال إذا كانت هذه االستحالة ترجع إلى سبب  فاإللزام

، وأن العقد ال ينفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون إال إذا انقض ى االلتزام. فالعقد أجنبي

 وما لم يثبت املدين هذا ،أجنبيإذن ال ينفسخ إال إذا استحال تنفيذ االلتزام بسبب إذن ال 

 ملزما بالعقد وحكم عليه بالتعويض. بقيالسبب األجنبي 

 تيالقانون املدني االمارافي  رد املبيع باإلقالة على طرفي العقد أثر  :ثانياملطلب ال

املتعاقدان إلى الحالة كانا  أعيد( من القانون املدني : "إذا فسخ العقد 274حسب املادة )

عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض وعلى ذلك يترتب 

على الفسخ )القضائي أو االتفاقي( زوال العقد يرتد أثاره إلى وقت إبرامه، ويعاد العاقدان إلى 

( 274كانا عليها قبل قيامه فيما بين العاقدين: يزول العقد بأثر رجعي في املادة ) التي الحالة

كانا عليها قبل  التياملتعاقدان إلى الحالة  أعيدتنص "إذا فسخ العقد  التيمن القانون املدني 

العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض " فإذا استحالت إعادة 

ى ما كانا عليه قبل العقد، فيحكم بالتعويض لصالح طالب الفسخ وهذا حسب العاقدين إل

تقرأ : )إذا انفسخ العقد أو فسخ  والتي ( من القانون املدني املشار إليه أعاله.274املادة )

كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض(  التياملتعاقدان إلى الحالة  أعيد

في حالة إذا  أجازل العقد بسبب البطالن أو الفسخ أو بأي سبب آخر فقد .أما في حالة انحال

لكل من طرفي العقد أن  اإلماراتيما تقرر أن يرج كل منهما ما استولى عليه القانون املدني 

ما دام اآلخر لم يرد ما تسلمه أو تقديم ضمان لهذا الرد فقد ورد هذا في سياق  مأخذهيحبس 

العقد بسبب البطالن أو الفسخ أو باي سبب آخر وعين على كل من  ( إذا انحل275املادة )
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املتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام املتعاقد اآلخر لم 

 يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانا لهذا الرد.

 خاتمةال

 -في اآلتي : ألخصهاوتوصيات عدة نتائج  وقد توصلت من خالل هذا البحث إلى

 وال : النتائجأ

املجلس، وأن يكون  املتقابلين اتحادرض ي  منها: لإلقالةشروط عدة  بعض الفقهاءاشترط  /1

 للفسخ
ً
 والقبول في املجلس اإليجابأما القانون املدني االمارتي فقط اشترط ، التصرف قابال

بالتعاطي بشرط أن يكون املعقود علية قائما وموجودا في يد املتعاقد وقت اإلقالة ولو تلف 

 من العوض . صتهحفي الباقي بقدر  اإلقالةبعضة صحت 

فسخ وفي حق الغير عقد  ينفي حق املتعاقد اإلقالةعلى ان  اإلماراتينص القانون املدني  /2

 في هذا املذهب الحنفي .جديد في حق ثالث أن اإلقالة بيع و جديد 
ً
 ، متبعا

االتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون  اإلماراتيأجاز املشروع املدني  /3

حاجة الى حكم قضائي وذلك عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنه واعتبر القانون هذا 

 . فاق املتعاقدين صراحة على اإلعفاء منهاالتفاق ال يعفي من األعذار اإل في حالة ات

أجاز القانون املدني اإلماراتي للمتعاقدين اآلخر بعد إعذاره املدين على انه في حالة  /4

إذا لم يوف أحد املتعاقدين بالتزامه ، أن يطالب بتنفيذ العقد ، أو  للجانبين ، امللزمةالعقود 

،أن يمنح املدين  للقاض يفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مبرر . وأجاز 
ً
إذا  أجال

اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ ، إذا كان مالم يوف به املدين قليل 

 . تزام في جملتهاألهمية ، بالنسبة إلى االل

 
ً
 التوصيات  :ثانيا

متخصصة في  اتدراس تقديمبأوص ي الباحثين والدارسين والعاملين في مجال القانون  /1

 .حكام املعامالت الشرعيةأ

في مجال املعامالت الشرعية مع األجهزة اإلعالمية بالقيام بواجبهم  املختصينكما أوص ي  /2

 املعامالت الشرعية . حكامبأتوعية للمجتمع وتبصيرا له حول الدعوى 
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ي القانون املدن في يتناولهاالتي لم  بعض أنواع الخياراتأوص ى املشرع اإلماراتي بإضافة  /3

  .م 1985لسنة  اإلماراتي
This Research was reached with numerous finding (outcomes) and 

recommendations which were summarized as following: 

Firstly: Finding (Outcomes) 

1. Hanaf’s school jurist  provided that: the valid dissolution should 

be subject to certain conditions such as: Party’s consent, remains 

of the subject matter, in addition to the contract shall be able to 

avoidable, While  the UAE civil law provided only in dissolution 

between present persons  through offer and acceptance by 

negotiating, also provided that the subject matter doesn’t exist 

and in the hand of concerned party at the moment of the 

dissolution, So if the subject matter has partially perished , 

dissolution applies proportionately on the other part. 

2. The UAE civil law provided that dissolution as concerns given 

the right of contracting party’s amount to rescission , and as 

concerns third parties rights to new contract, due to Hanaf’s 

school. 

3. The UAE civil law ratify that the parties may agree in case of 

non performance of the obligations deriving from the contract , 

the contract will be consider rescission without need to obtain 

court order , but such an agreement doesn’t release the parties 

from their obligations of serving a formal notification, unless the 

parties agree that such notification is dispensed with. 

4. The UAE civil law provided that in bilateral contracts, if one of 

the parties doesn’t perform his contractual obligations, the other 

party may after serving formal notification to the debtor, demand 

the performance of the contract rescission, then the judge may 

order the debtor immediate to performance of the contract or 

grant him specified additional time, as he may order rescission 

with damages in any case if deemed justified. 
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Secondly: Recommendations 

1. The researchers, candidate, and the specialist in legal field 

should render more specified studies in Islamic transaction 

rules. 

2. The specialist in Islamic transaction should effective their duty 

among media to awareness the community with Islamic 

transaction rules. 

The Emirates legislature should add some options haven’t been 

mentioned in the  

UAE civil law1985, such as: entitlement option, and the option of 

partial loss. 
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 امللخص: 

وجد عقد القرض لتقديم التسهيالت و أحد العقود املسماة في القانون املدني.  يعد عقد القرض

بل حتى للدول، مما يؤدي إلى تنمية اقتصادية تعود  نويةاملعاملالية لألشخاص الطبيعيين واألشخاص 

لدائن في عقد القرض أحقية ا بالفائدة على الدولة واألفراد واملؤسسات والشركات. نتناول في بحثنا مدى

 في عقد القرض البنكي حيث تتفق معظم 
ً
بتعديل الفائدة خالل مدة القرض، وما مدى مشروعيته؟ خاصة

 ى فائدة شهرية تفرض على القرض مع اشتراط قابلية الفائدة للزيادة في نسبتهاض عللقرو البنوك املانحة ل

 عما جرى عليه االتفاق. 

وهنا يثار التساؤل الذي نحاول اإلجابة عليه في هذا البحث عن مدى مشروعية هذا االتفاق الذي 

 ؟يمنح البنك الحق في تعديل سعر الفائدة

 لكلمات املفتاحية: ا

  املدني العراقيالقانون  – القرض البنكيعقد  – الفائدةتعديل  – رضعقد الق

Abstract:  

The loan contract is one of the so-called civil law contracts. The 

loan contract was found to provide financial facilities to natural 

persons, moral persons, and even states, leading to economic 
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development that benefits the state, individuals, institutions, and 

companies. In our research, we discuss the eligibility of the creditor in 

the loan contract to adjust interest during the duration of the loan, and 

how legitimate is it? Especially in the bank loan contract, where most 

loan-giving banks agree on a monthly interest charge on the loan, 

requiring interest to increase its proportion from the agreement.  
Here is the question we are trying to answer in this search for the 

legitimacy of this agreement, which gives the Bank the right to adjust 

the interest rate? 
keywords:  

         Loan contract - interest adjustment - bank loan contract - Iraqi 

Civil Law 

 مقدمة: 

قديم التسهيالت تل وجد اذ العقود املسماة في القانون املدني.  من عقدعقد القرض  

ما يؤدي حتى للدول، م أحيانايقدم بل  طبيعيين ام معنويين؛ سواء كانواملالية لألشخاص ا

نتناول في  ،إلى تنمية اقتصادية تعود بالفائدة على الدولة واألفراد واملؤسسات والشركات

لدائن في عقد القرض بتعديل الفائدة خالل مدة القرض، وما مدى مدى أحقية اهذا بحثنا 

 مشروعيته؟ خاص
ً
في عقد القرض البنكي حيث تتفق معظم البنوك املانحة للقروض على  ة

رض على القرض مع اشتراط قابلية الفائدة للزيادة في نسبتها عما جرى عليه فائدة شهرية تف

 االتفاق. 

ثار التساؤل الذي نحاول اإلجابة عليه في هذا البحث عن مدى مشروعية هذا وهنا ي  

 ؟في تعديل سعر الفائدة لحقاالتفاق الذي يمنح البنك ا

)القرض، هو أن  ( من القانون املدني العراقي عقد القرض بأن684عرفت املادة )

 معلومة من األعيان املثلية التي تستهلك
ً
 باالنتفاع بها ليرد مثلها(. يدفع شخص آلخر عينا

( على طبيعة عقد القرض كونه عقد عيني ال يتم إال بقبض 686كما نصت املادة )

ملك املستقرض العين املقترضة بالقبض ويثبت في ي -1قود عليه حيث نصت على أنه )عامل

 مته مثلها(.ذ
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 ة بنص آمر ال( من القانون املدني العراقي، قد حددت نسبة الفائد171بيد أن املادة )

بدأ % في املسائل التجارية ي5% في املسائل املدنية و4ز لألفراد االتفاق على مخالفته وهي و يج

 آيسر 
ً
خر انها من تاريخ املطالبة القضائية بها إن لم يحدد االتفاق أو العرف التجاري تاريخا

 لسريانها.

( من القانون املدني العراقي، االتفاق على سعر آخر 172على أنه أجازت املادة )

 %.7للفوائد شرط أن ال يزيد هذا السعر على 

% وتعين 7يضها إلى فالسعر وجب تخعلى فوائد تزيد على هذا  طرفي العقد فإذا اتفق

 على هذا املق
ً
ان  ما عدا ما نص عليه قانون البنك املركزي، حيث دار.رد ما دفع زائدا

االتفاق على سعر  القانون  القروض التي تمنحها البنوك الحكومية أو الخاصة، يجيز لها

ارة العراقي على %، خاصة أن املشرع العراقي قد نص في قانون التج7فائدة يزيد عن مقدار 

 البنوك واملصارف تعد أعمال تجارية. لأن أعما

ا دف وراء تقديمها، هذوبالتالي فالقروض التي تمنحها البنوك تعد تجارية مهما كان اله

 بحسب تعلقه 
ً
 أو تجاريا

ً
بالنسبة للبنك أما املقترض فقد يكون القرض بالنسبة إليه مدنيا

النسبة له، أما إذا كان بعمال تجارته فهو تجاري بأعمال تجارته من عدمه، فإن تعلق بأ

اسة أو الزواج .. الخ ألغراض بعيدة عن تجارته كأن يكون لغرض بناء دار أو للعالج أو الدر 

 فهو مدني بالنسبة له.

 أهمية املوضوع. -

 :لهذه الدراسة أهميتان أولهما نظرية واألخرى عملية

 : ال 
ً
 للدراسة :مية النظرية هأوال

الدراسة في أنها تبحث موضوع من املوضوعات القانونية الشائعة في  أهميةتكمن 

املجتمع. وفي تناولها عقود أصبح التعامل معها ضرورة في الوقت الحاضر، أال وهو عقد 

القرض الذي ال بد من بيان مدى مشروعية االتفاقات املفروضة حول سعر الفائدة 

العقدي والتزامات  للتعديل وأثرها على التوازن  ى العقد ومدى قابلية الفائدةلاملفروضة ع

برفد املكتبة  تتمثل األهمية النظرية لبحثنا هذاو  ،القرض املقرض واملقترض في عقد
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القانونية بمرجع متخصص حول االتفاقات الخاصة بسعر الفائدة املفروضة على عقد 

 القرض.

 : الهمية العملية ل
ً
 دراسة :لثانيا

ي تسليط الضوء على االتفاقات الخاصة ة لدراستنا هذه فن األهمية العمليمكت

فروضة على عقود القروض املمنوحة لألشخاص، في ظل القانون العراقي بسعر الفائدة امل

والقانون املقارن، مما يعود بالنفع في بحثنا هذا على العاملين في مجال البنوك واملصارف 

 ن املقدمين علىومؤسساتها واألفراد العاديي ة واملحامين والقضاة والدولةيواملؤسسات املال

 شركات واألفراد الطبيعيين.االستقراض من البنوك أو ال

 إشكالية الدراسة الرئيسية. -

نتيجة إلتساع العمليات املصرفية وخاصة العقود املمنوحة من البنوك وهي عقود 

لقاء فائدة يتم فرضها الهيئات العامة أو الخاصة  وض، يتم منحها لألفراد أو الشركات أو قر 

املمنوحة من قبل البنوك  ثار في اتفاقات القروضأن السؤال الذي ي   ديبملقترض، على ا

النقصان خالل مدة بموجبها على قابلية الفائدة للتعديل بالزيادة أو  واملصارف والتي تتفق

 الرتفاع أو انخفاض سعر الصرف العراقي.
ً
 العقد وفقا

 :األسئلة اآلتية عن بحثلا سنحاول ان نجيب في هذا

 ؟ما املقصود بعقد القرض -1

 العقود األخرى؟ ما هي أهم خصائص عقد القرض التي تميزه عن -2

 ؟ما املقصود بالفائدة -3

 ؟ما هي أنواع الفائدة -4

 الفائدة على عقد القرض والتوازن العقدي؟ما أثر التغيير الحاصل في سعر  -5

 املنهج املستخدم. -

قانون املدني العراقي وقانون الوصفي التحليلي لنصوص ال سنتبع في بحثنا هذا املنهج

 ت الخاصة بالبنوك. كما سنتبع املنهج املقارن لالستفادةاالبنك املركزي واألنظمة والتعليم

تفاقات املعدلة للفائدة واألثر من تجارب التشريعات األخرى في بيان مدى مشروعية هذه اال

 املترتب عليها.
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 اسة.التقسيم العام للدر  -

 املقدمة

 املبحث األول : ماهية عقد القرض

 املطلب األول : التعريف بعقد القرض

 : التعريف بالفائدة وأنواعهاالثاني  املطلب

 املبحث الثاني : التعديل الحاصل في سعر الفائدة وأثره على عقد القرض

 الدائن في تعديل سعر الفائدة على املقترض املطلب األول : حق

 ل سعر الفائدة على التوازن العقديي : أثر تعدياملطلب الثان

 ملراجعاثم  التوصياتو النتائج من  الخاتمة

  الول  ثاملبح

 ماهية عقد القرض

ف في القانون املدني و في هذا املبحث سنقوم بتعري املسماةعقد القرض من احد العقود        

 و تعريف الفائدة و شروطهاعقد القرض في القانون املدني 

 تعريف عقد القرضطلب الول: ملا

: القرض على النحو اآلتي فت عقد( من القانون املدني العراقي عر 684املادة )

 معلومة من األعيان املثلية التي تستهلك باالنتفاع به))القرض هو أن يدفع شخص 
ً
ا آلخر عينا

 عن املادة )
ً
في  وليس لها مقابل( من مرشد الحيران، 779ليرد مثلها(( وهذه املادة نقلت حرفيا

 . ألن املجلة لم تتعرض لعقد القرض.(1)املجلة

))القرض عقد املدني الفرنس ي التي تقرر أن  ( من القانون 1892) ل املادةوهي تقاب

 من األشياء التي تستهلك باالستعمال 
ً
 معينا

ً
يسلم بمقتضاه أحد املتعاقدين لآلخر مقدارا

 من عين نوعه وصفته((. ويلتزم هذا األخير بأن يرد إليه مقداره

)عارية االستهالك(  مالقرض اسبادئ ذي بدء إن فقهاء القانون املدني يطلقون على 

 عن عارية االستعمال،
ً
 غير قابل  تمييزا

ً
وهي العقد الذي يسلم بمقتضاه أحد العاقدين شيئا

 لالستهالك ليستعمله بال عوض على أن يرده بعد االستعمال.
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ض وإن شابه تعريف القانون املدني ف املشرع العراقي للقر بيد أنه يالحظ أن تعري

 عن تعريف القانون املصري، حيث ع فإنه يختلالفرنس ي له، إال 
ً
 بينا

ً
رف القانون اختالفا

ض : ))عقد يلتزم به املقرض بأن ينقل إلى املقتر ( منه بأنه538املصري عقد القرض في املادة )

  ملكية مبلغ من النقود أو اي ش يء مثلي
ً
 آخر على أن يرد إليه املقترض عند نهاية القرض شيئا

 وعه((.مصله في مقداره ون

، على خالف حظ أن املشرع املصري في تعريفه لعقد القرض يجعال يو 
ً
 رضائيا

ً
له عقدا

 عيني وأنه من عقود التبرع.
ً
 تعريف املشرع العراقي، حيث يجعله عقدا

 القانون املدني املصري جعل من عقد القر 
ً
 وذلك ألن إذا

ً
 ال عينيا

ً
 رضائيا

ً
ض عقدا

 في املادة مأنه ركن أو القبض لم يذكر فيه على  التسليم
ً
ن أركان العقد، بل نص صراحة

 في ذمة املقرض هو أن يسلم الش يء موضوع القرض إلى ( عل539)
ً
ى أن القرض ينش ئ التزاما

في القرض، هو أنها املقترض. والسبب الذي جعل املشرع املصري يتخلى عن فكرة العينية 

نية أن اختفى ما يبرره، فالعي دتقليد بعتقليد من التقاليد الرومانية البالية وقد بقي هذا ال

يقة بالية لم تعد تنسجم مع روح التشريعات الحديثة. هذا عن موقف في العقود فكرة عت

 منه بتقليد
ً
روماني ال  املشرع املصري أما املشرع العراقي فقد أقر عينية القرض ال أخذا

 للفكر القانوني اإلسالمي، فالقرض ع
ً
 لعقود العينية التياندهم من يعترف به، وإنما مجاراة

ولهذا السبب نص املشرع العراقي على أن القرض هو ))أن  يشترط فيها القبض أو التسليم

 ال ينعقد
ً
 عينيا

ً
 معلومة ...(( وبناًء عليه فعقد القرض يعد عقدا

ً
 إال يدفع شخص آلخر عينا

قود العينية ععد في البالقبض أو التسليم وأن الوعد بالقرض غير ملزم ألن القول بلزوم الو 

 .(2)ر لهاال ينسجم مع هذه الفكرة بل إنه إهدا

 إلى املقترض ويجوز أن يتم بالقبض بمجرد الرضا إذ
ً
ا وتسليم العين يتم بإعطائها فعال

 لديه أو كان قد قبضه باعتباره كان محل القرض في يد املقترض من قبل بأن كان 
ً
مودعا

 عن املقرض.
ً
 وكيال

 ال صوريبليم أو القويشترط في التس
ً
 فإذا تبض أن يكون حقيقيا

ً
 أو وهميا

ً
ين أن ما ا

ه الطرفان في العقد من أن املقترض استلم العين املقترضة فال قرض بينهما. وال يشترط ر ذك
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رط أن يقع االستالم شتع عن نائبه، كما ال يأن يحصل التسليم من املقرض نفسه، بل قد يق

 .(3)من نائبهمن قبل املقترض نفسه فقد يقع 

عقود التبرع، ألن املقترض ينتفع واألصل في القرض، في فقه القانون، أنه عقد من 

رض بالعين املقترضة، باستهالكها، من غير مقابل، فهو ال يلتزم كقاعدة عامة إال بأن يرد للمق

 فيه إال إنها ليست مقدار ما است
 
من لمه منه، على أن صفة التبرع في القبض وإن كانت أصال

 النتفاع املقترضويترتب على هذا أنه يجوز االتفاق على أن يأخذ  مستلزماته
ً
 املقرض مقابال

خذ بالعين، وملا كان األصل الغالب في القرض أن يقع على مبلغ من النقود، فإن هذا املقابل يأ

 .(4)صورة الفائدة

يجوز  ض من مستلزماته فالر أما في فقه الشريعة فيالحظ أن صفة التبرع في الق

 أك االتفاق
ً
ية، ألن هذا ربا تحرمه الشريعة االسالمر مما استلمه بعلى أن يرد املقترض مقدارا

ا أخذه ما لم يكن عن مزم املقترض برد ش يء بأفضل متومع هذا فإن اإلمام مالك يجيز أن يل

 .(5)عادة

: نه( بأ 636في القانون املدني االردني في املادة )  ضا عرف املشرع االردني عقد القر مك

 لى املقرض عند نهاية مدةصفا او نوعا و ا و ك مال او ش يء مثلي الخر على ان يرد مثله قدر يتمل

   (6)القرض.

القرض عقد يلتزم به )ي على ما يأتي نمن القانون املدني االرد (538)تنص املادة و 

 أن يرد إليه ، علىأن ينقل إلى املقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي ش يء مثلي آخربملقرض ا

 مثله في امل
ً
 . (7)مقداره ونوعه وصفتهقترض عند نهاية القرض شيئا

وهو عقد ملزم عقد رضائي بأنه ، نستخلص من تعريف املشرع االردني لعقد القرض

  . عقد معاوضةو لجانبين 

: لم يعد القرض من العقود للقانون املدني االردني انه اإليضاحيةورد في املذكرة  

يها ركنا من أركان العقد وإنما ملن العقود الرضائية التي تنعقد فيعتبر التسليم  العينية التي

 نبمحض إرادة املتعاقدي
ً
 مثليا

ً
 شيئا

ً
، فينقل املقرض إلى ، وهو في الغالب نقود، محله دائما

، وذلك دون مقابل أو بمقابل هو ترد مثله في نهاية القرضأن يساملقترض ملكيتها على 

 لحكم هللا سبحانه وتعالى حيث  لقد أحسن املشرع، و الفائدة
ً
على عدم النص عليها إعماال
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َبايقول وهو أصدق القائلين )  ِّ
َم الر  َبْيَع َوَحرَّ

ْ
  ال

َّ
َحلَّ َّللا

َ
، وعقد القرض إضافة إلى أنه عقد (8)(َوأ

، وإن كان يجوز أن يكون في األصل من عقود التبرع، وهو زم للجانبينعقد مل، فهو رضائي

، ولقد أحسنت لجنة وضع لقانون االردنيالفقه وا هاتجه الي ب ما. هذا بحسعقد معاوضة

 ملبدأ مشروع القانون املدني الفلسطيني
ً
 على فكرة العينية وذلك احتراما

ً
، قضاء كامال

 له وفكرة ا
ً
 لعينية قائمة في القالرضائية وتأكيدا

ً
انون املدني األردني فعقد القرض ال يتم وفقا

بقبض املال أو الش يء املستقرض  املدني األردني إال القانون شروع من م 637/1ألحكام املادة 

يتوقف تمام عقد القرض على قبض املال أو الش يء املستقر ويثبت في ذمة حيث تقول "

، لقانون املدني العربي املوحدمن مشروع ا604/1 ، وأنظر كذلك املادة"املستقرض مثله

 . (9)حيث يأخذ هو اآلخر بفكرة عينية عقد القرض

من  450، واملادة من القانون املدني املصري  538ة مع املادة كم املادحيتطابق 

ن من القانو  506من القانون املدني األردني واملادة  636، واملادة القانون املدني الجزائري 

من تقننين  754، وكذلك إلى املادة مدني ليبي مطابق 537واملادة  ،السوري مطابقاملدني 

، بناني متطابق . هذا التعريف يختلف بطبيعته مع عقد القرض البنكيلوالعقود الاملوجبات 

 البنك املركزي االردني تعريفا لعقد القرض البنكي ولكن جاء تعرفيه فيولم يرد في تعليمات 

: قرض يتم منحه فقد عرف بنك االردن القرض التجاري بأنه. االردنيةتعليمات البنوك 

ده بموجب اقساط شهرية يتم االتفاق عليها ما بين العميل و ية ويتم تسدللعمالء لغاية معين

 .(10)يده ، ويكون القسط شامال الفوائدالبنك و ينتهي القرض عند تسد

 نواعها أتعريف الفائدة و  املطلب الثاني:

الفائدة غالبا ترد على املال او العلم ، و بية تقابل املنفعة او املصلحةبالعر  الفائدة

: محل القرض في االصل هو الش يء . املحل في عقد القرض(11)ة منهمايى قدر او كمعلو 

املقترض االصل في عقد القرض انه من عقود التبرع اي اليكون بفائده ومع هذا فقد يكون 

(  692قود وهذا ما تؤكده املاده ) نمبلغ من الا اذا انصب على وذلك في حاله م ةائدفالقرض ب

 تجب  الفائدة في القرض اال اذا اشترطت في العقد ( ال -1: ) اهالعراقي بنصمن القانون املذي 

وقد تشترط فوائد للقرض فيكون للعقد محال آخر هو هذه الفوائد املشترطة القرض في 

، اال اذا كان هناك اتفاق ، حتى لو كان تجاريااملقترض ، فال تجب فوائد علىاالصل عقد تبرع
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، لسيادة في بالدنا في البداية على انها ربا فت الفائدةر رض وقد عبين املقعلى ذلك بينه و 

، بالرغم ، فلم تعرف مجلة االحكام العدلية الفائدةاحكام الشريعة االسالمية في املعامالت

املشرع  كان سائدا في بالدنا في تلك الحقبة وملا لم يجدمن انها التشريع املدني الرئيس ي الذي 

فرضها على التعامل التجاري مع العالم العربي فقد ائدة التي فيم الالعثماني مناصا من تنظ

االصل في الفائدة ان تحتسب على اساس نسبة مئوية في السنة او املدة و  .(12)حاول تحديدها

اذا احتسبت ، و ، مدة بعد مدةن اصل الدينو م، ااملتفق عليها من اصل املبلغ املقترض

دة على مجموع اصل القرض او الدين احتسب فائ ، و اذاكذلك وصفت بأنها فائدة بسيطة

تقاعس املدين عن السداد مع مرور اذا كانت الفائدة مركبة و ، و وصفت بالفائدة املركبة

 .الوقت يمكن ان يكون مجموع الفوائد ضعف او اضعاف الدین

في  %4دة بالقانونية اذا كانت وفق الحد الذي نص عليه القانون هو الفائتوصف و  

في قانون اصول %  9 هوو  , بحسب القانون العراقي التجاريةفي املسائل  %5 و نيةاملد ئلساامل

املحاكمات املدنية االردني ولكن مع مراعاة ما ورد في اي قانون خاص وهو قانون البنك 

( و اذا  43الفائدة بغض النظر عن حدها القانوني ) املادة لبنوك تحديد الذي اجاز ل املركزي 

  .(13)ركزي يترك امر تحديدها للبنوك املرخصةلم يحددها البنك امل

تعويض الوقت وتقوم فكرة دفع الفائدة على النقود بعد تاريخ استحقاقها على مبدأ 

، او املحددفي الوقت د له دفع هذه النقو  عن الضرر الذي يمكن ان يلحق بالدائن لعدم

لتعويضه عن عدم حيازته او استعماله لها خالل املدة الواقعة بن تاریخ استحقاق دفع 

( من قانون اصول  ١٦٧من املادة )  1ن هنا جاءت الفقرة م، و تاریخ دفعها فعالالنقود و 

من عدم  هضرر ئن اثبات تحكم بالفائدة دون ان يكلف الدات التياالردني دنية املمحاكمات 

دني املصري في املادة للقانون امل حههذا ما ايده الدكتور عبد الرزاق السنهوري في شر و  ،الدفع

، قانونية كانت او اتفاقية ان اق فوائد التأخيرال يشترط الستحق" انه تي تنص على( ال٢٢٩)

ونحن نؤيد اقي العر  املدني . وذات االمر في القانون يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير

به و هنا يكون ان الفائدة املترتبة على عقد القرض تكون جزء من محل االلتزام  ما جاءوا

، فقد اجاز ما الفائدة في احكام القضاء. اوليس تعويضا عن ضرر نتج عن مدة القرض

سلطة القضاء تقاض ي الفائدة املركبة فقد خول القانون املعدل لقانون البنك املركزي 
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االعلى ملعدالت الفوائد دون تقييد بأحكام اي تشريع الوامر في تحديد الحد االدنى و اصدار ا

ليمات ما يمنع الحكم بالفائدة املركبة او نظام يتعلق بالفوائد او املرابحة ولم يرد في هذه التع

 ضوعليه وحيث ان الفائدة التي يستحقها البنك على القر (  ۱۹۸۷/۹۰) تمیيز حقوق 

تمييز حقوق ق عليها في عقد القرض كما تستحق عليه العمولة املتفق عليها )فة املتلفائدا

القرض واننا  ( . بعض التشريعات اعتبرت ان الفائدة هي تعويض عن مدة ٤٢٤٤/  ٢٠٠٥

لبنك لخالف ان نان الفائدة هي جزء من محل االلتزام في عقد القرض و اذ نخالف هذا الرأي 

الفائدة على املقترض من طرف واحد دون اخذ رأي سعر فع يستطيع ر  بوضع شرط انهالحق 

ض في عقد القر  انه يجب ان يتفق الطرفانالرضا فان هذا يخالف ركن املقترض على ذلك و 

ان الزيادة يجب ان تكون على العقود في العقد و  هكر تم ذالذي و  ثابتالفائدة السعر  على

 .(14)لسابقفي االتي ابرمت على العقود  ان ال يسري شرط زيادة الفائدةالجديدة و 

 املبحث الثاني

 ثره على عقد القرضأالتغير الحاصل في سعر الفائدة و 

كما ذكرنا في السابق ان القانون املعدل لقانون البنك املركزي اعطى للبنوك سلطة 

 ي تشريعاصدار االوامر في تحديد الحد االدنى و االعلى ملعدالت الفوائد دون تقييد بأحكام ا

 ، وضان للبنك ان يحدد مقدار الفائدة في عقد القر  اي ،ائد او املرابحةلفو ظام يتعلق بااو ن

ا ان يضع شرطا في العقد انه يستطيع ان يغير في سعر الفائدة التي اتفق عليها للبنك ايض

، و في هذا املبحث سنتحدث عن حق البنك في تعديل شرط الفائدة املقترض من طرف واحد

 . هذا التعديل على التوازن العقدي لعقد القرضاثر نتناول ايضا املقترض و س على

 حق البنك في تعديل شرط الفائدة على املقترض ملطلب الول: ا

في عقد القرض البنكي تعتبر الفائدة جزء من االلتزام وليس تعويضا عن مدة القرض 

ن املحل في العقد رك  فيث خلالوضع شرط تعديل الفائدة يمكن ان يحد منالبنوك بتمكين و 

وسيلة من وسائل العالقات  وملا كان العقد. ونحن نرى ان هذا الشرط يعتبر باطال

تنظم في اطار القواعد القانونية السائدة في املجتمع تبدو أهمية الحماية  االجتماعيه التي

من  يعبر يالقاض  انصادية ، و القتااعية و مالقضائية في املطابقة بين مختلف العالقات االجت
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ان القاض ي رجل االلتزام الذي تعلق به هذا التعبير و ذاتي ملضمون  مخالل حكمه عن مفهو 

، االجتهادات القضائيةبالنظريات الفقهية و يتأثر قانون يتعمق في دراسة القواعد القانونية و 

ره خالل صدد عقد معين يباشمه بفالقاض ي يقوم بنشاط ذهني يمارسه تجاه النزاع املثار اما

 .(15)ل تكوين العقدمراح

، اشار اليها املشرع تفسير عقود االذعانفالسلطة املمنوحة للقاض ي في تعديل و 

ص ، فنفي القانون املدني االردني ٢٠٤،٢٤٠( والقانون االردني املواد 167) املادةالعراقي في 

از وطا تعسفية جن و كان قد تضمن شر الذعامدني عراقي : اذا تم العقد بطريق ا 167املادة 

، عدل هذه الشروط او تعفي الطرف املذعن منها وفقا ملا تقض ي به العدالةللمحكمة ان ت

حتى يوضع هذا النص موضع التنفيذ لم يكن . و ويقع باطال كل ما اتفق على خالف ذلك

 .(16)هناك مناص من النص على بطالن كل اتفاق على خالف ذلك

 ن الشروطاء املقترض ملقاض ي في اعفمحكمة التمييز سلطة ا قراروقد اید 

 .هو شرط قدرة تعديل نسبة فائدة البنك من طرف واحد التعسفية

 نهاية كانون األول / ديسمبر املاض ي التمييزأصدرت محكمة  
ً
، تضمن أن أسعار قرارا

العقود الجديدة املنظمة بعد على  الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك املركزي تسري 

العبرة تكون ملا تم االتفاق عليه سعر "اليات والعقود التي تسبق رفع عملوبشأن ال .صدورها

" ال يستطيع البنك الدائن بإرادته املنفردة  هإن قالت املحكمةف الفائدةاما عن " عند التعاقد

ظل صدور قرار جديد من د في رفع نسبة الفائدة عن النسبة املتفق عليها عند إبرام العق

نسبة الفائدة املعمول . وأضافت أن "، وفق قرار املحكمة"الفائدة زي برفع نسبةالبنك املرك

عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط 

اقية هو الفوائد االتفمن املستقر عليه فقها وقضاء بأن األصل في استحقاق  ."مطبوعة

طرفان على سعر معين فال يجوز للدائن أن يستقل ا اتفق الفإذ، اتفاق الدائن مع املدين

 .، وفق نص القرار"برفعه

سلطة البنك املركزي في إصدار األوامر والقرارات ، أن " ٢٠١٩/١٢٠٨وتضمن قرار القضية 

ال اعتبار ما يصدره من عني بحال من األحو بتحديد الحد األعلى واألدنى ملعدالت الفوائد ال ي

النظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من د املتعلقة بعقبيل القوا
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نك برفع بعدم أحقية الب دريصيعد أول قرار  وهذافوائد العقود السابقة على العمل بها . 

إذ إن قرارات البنك املركزي برفع سعر الفائدة تسري على  ،على العقود الساريةالفائدة سعر 

دائن اق الفوائد االتفاقية هو اتفاق ال" األصل في استحق أنعتبر القرار . واالعقود الجديدة 

، وأن ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فال يجوز للدائن أن يستقل برفعهمع املدين

أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من قبل البنك املركزي تسري على العقود الجديدة 

صدورها فإن العبرة تكون  لعقود السابقة علىللعمليات وا املنظمة بعد صدورها أما بالنسبة

املعدل لقانون  1979لسنة  19من القانون رقم  43. املادة التفاق عليه عند التعاقدملا تم ا

سلطة إصدار األوامر في تحديد الحد األدنى واألعلى ملعدالت أعطى البنك " زي كالبنك املر 

 للخطة العامة ر الفوائد ، وذلك اخر بحدود مقدالفوائد دون التقيد بأحكام أي تشريع آ
ً
وفقا

 للسياسة العامة للدولةللتنمية االقت
ً
ورأت محكمة التمييز أن  ."صادية واالجتماعية وطبقا

" ال تعتبر على إطالقها من قبيل القواعد القانونية املتعلقة بالنظام قرارات البنك املركزي 

ها من عقود مصرفية إال البنوك مع عمالئده فيما تعق ، وال يترتب البطالن على مخالفتهاالعام

 بأن سعر الفائدة املتفق عليها الحد األقص ى الذي تحدده تلك القراراتإذا جاوز 
ً
، اعتبارا

 هو مما يتصل بقواعد النظام 
ً
الحد األقص ى املقرر للفائدة التي يجوز االتفاق عليها قانونا

 ."الستغاللمن اي العقد العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف ف

ة على صدور قرار برفع الفائدة تبقى محكومة العقود السابقلت املحكمة إن "وقا

د ، وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها وال يغير من ذلك أن ير باالتفاق الجاري بين الطرفين

، يهاق علشرط بالعقد املبرم بينهما على تخويل البنك الدائن رخصة رفع نسبة الفائدة املتف

 .(17)قة مجددة من العميل املدينن حاجة ملوافودو 

 ثر تعديل الفائدة على التوازن العقديأاملطلب الثاني: 

، وهذ يعني ان لالرادة السلطة في انشاء االلتزام في هذا املطلب سنتحدث عن سلطان االرادة 

 فكرة ىقوم علينوني فهو مبدأ قا هباالطراف  ماز لال املنهجهي الشريعة و في ابرام العقد و 

( قبول ایجاب و والعقد يتم بتوافق ارادتين او اكثر ) (18)كفي النشاء االلتزاميالرض ى ان قوامها 

: ) هو ارتباط االيجاب الصادر من احد املتعاقدين قد جاء تعريفه بالقانون املدني االردنيو 
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كل منهما بما عليه التزام یه و يرتب عل املعقود اثره فيبقبول اآلخر و توافقهما على وجه يثبت 

 . (19)(وجب عليه لالخر

 يرتب عقد القرض ثمة التزامات على عاتق املقرض وعلى عاتق املقترض، وتبدأ: 

 
ً
 :(20)هيالتزامات املقرض : و  -أوال

1-  
ً
يلتزم املقرض بنقل ملكية موضوع القرض إلى املقترض، ومحل االلتزام هنا دائما

، يك
ً
 منقوال

ً
 بذاته ومملوك  ملكيته بمجردولذلك تنقل ون ماال

ً
 العقد إذا كان معينا

ً
ا

 إال بنوعه، فتنقل ملكيته إلى املقترض بإفرازه.
ً
 للمقرض، أما إذا لم يكن معينا

يجب على املقرض أن يسلم الش يء موضوع العقد إلى املقترض، ويتبع في هذا  -2

 لتزم املقترضبيع، فإذا ارد بشأنه في عقد الو  االلتزام القواعد العامة، وبخاصة ما

في العقد، بترتيب تأمينات معينة للمقرض، جاز لهذا األخير أن يمتنع عن تسليم 

 .(21)موضوع القرض إلى ما بعد تقديمها والتحقق من سالمتها

 : التزامات املقترض : هي :
ً
 ثانيا

 د استحقاقها.اعيعلى املقترض أن يدفع الفوائد املتفق عليها عند حلول مو  -1

 مثل الذي تسلمه في أن يرد إلى  على املقترضيجب  -2
ً
املقرض عند نهاة القرض شيئا

 لزم رده بعين قيمته العددية 
ً
مقداره ونوعه وصفته. فإذا كان الش يء املقرض نقودا

 كان اختالف أسعار قيمة الصرف بعد وقت القرض
ً
 .(22)أيا

 هاار أو ارتفاعنخفاض األسععدم االعتداد باإلى ( إذ إنها أشارت 690وهذا ما تقرره املادة )

ق وإنما يلتزم املقترض بأن يرد مثل ما اقترضه، من املكيالت واملوزونات واملسكوكات واألورا

 النقدية.

جاء  ( من القانون املدني العراقي التي692( من املادة )2بيد أن السؤال هنا يثور حول الفقرة )

 ك السعر الجا زيد علىفائدة ت املستقرضوإذا دفع -1نصها اآلتي )
ً
ان له أن يسترد ئز قانونا

 الزيادة سواء دفع عن علم أو عن غلط(.

 هل هذا األمر ينطبق على كافة القروض البنكية وغيرها؟

 ؟أم إنه يقتصر على القروض التي ال يكون أحد طرفيها بنك أو مصرف
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 ي العراقي أمفي القانون املدنمر سواء األصل أن تحديد سعر الفائدة قد تم تحديده بنص آ

املركزي العراقي، وال تجوز مخالفته، وبالتالي ورود شرط في عقد القرض يبيح  قانون البنك

للمقترض الحق في زيادة سعر الفائدة أثناء مدة القرض، نعتقد أنه شرط غير مشروع وشرط 

 تعسفي يضر بمصلحة املقترض.

او قد بالتعديل يتدخل في العيجوز للقاض ي ان  اقدين الوطبقا لقاعدة العقد شريعة املتع

نزوال على اعتبارات العدالة ذلك العملية التعاقدية و  ألصحاباالنهاء ، الن هذا حق مخول 

فقد رأى املشرع ان يعطي القاض ي الحق ومع ان يتدخل في العقد فينهيه او يعدل بنوده 

 يرع اعطى القاض االذعان فاملش ح في عقودوهذا يتض (23)على القاعدة العامة كاستثناءوذلك 

، فاذا كشف القاض ي بحسب العقد بأن يتدخل حماية للطرف الضعيف سلطة تعديل

التعسف بل له ان يلغيه  تقديره شرطا تعسفيا في عقد االذعان فله ان يعدله بما يزيل اثر

في   رادةاإل سلطان  ومن هنا يتضح لنا مدى تأثير التقدير الذي يقوم به القاض ي على مبدأ

 بإلغاءي محكمة التمييز كما ذكرنا سابقا انه قد قام ا اخذ به قاض وهذا م (24)عانعقود االذ

رأى انه شرطا تعسفيا نسبة الفائدة من طرف واحد ) البنك ( على املقترض و  تعديلشرط 

في  جاءت به محكمة التمييز اؤيد من ونحنيؤدي بضرر على الطرف الضعيف ) املقترض ( و 

املادة على نص االردني تعليق مهم  قانون املدنياملذكرة االيضاحية للجاء في  وقد. حكمها

: ان للمحكمة الحق في اعادة التوازن بين املتعاقدين اذا كان مدني اردني حيث جاء فيه ٢٠٤

، فأعطى املحكمة الحق في ان تعدل من هذه تضمن شروطا تعسفيةالعقد عقد اذعان و 

ه حسبما او تعفيه من ،ق الطرف الضعيفعبء الواقع على عاتال يخفف الالشروط تعدي

حتى يوضع هذا النص موضع التنفيذ لم يكن هنالك مناص من النص . و تقض ي به العدالة

  .(25)على خالف ذلك اتفاقعلى بطالن كل ما 

 خاتمة:

 النتائج :

  .لم يعرف قانون البنك املركزي عقد القرض  -1

  .صحيحة عر الفائدة بطريقةلم ينظم البنك املركزي تعديل س -2
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بنك املركزي بما يخص تعديل الفائدة وهذا يمكن ان يضر في قانون ال وجود نقص -3

 .باملقترض

ظمها املشرع للمحافظه ناملقترض و رض قهنالك جمله التزامات تلقي على عاتق امل -4

 . ن العقدي لعقد القرضعلى التواز 

  -التوصيات :  

 .نون البنك املركزي ان يرد تعريف للقرض البنكي في قا -1

نع البنك بوضع شرط زيادة الفائدة على العقود ن مادة تخص مقيام املشرع بس -2

 .املبرمة قبل ان يقوم البنك املركزي بزيادة نسبة الفائدة

 ملصادر واملراجع:قائمة ا

 بعد القرآن الكريم

  أوال / قائمة املصادر:

 القوانين: -أ

 1804لسنة  القانون املدني الفرنس ي -1

 1932لسنة  والعقود اللبناني املوجبات قانون  -2

 1948لسنة  131رقم  نون املدني املصري القا -3

 1949لسنة  84رقم  القانون املدني السوري -4

 1951لسنة  40رقم  القانون املدني العراقي -5

 1954لسنة  القانون املدني الليبي -6

 1975لسنة  58رقم  القانون املدني الجائري  -7

 1976لسنة  43رقم  األردنيالقانون املدني  -8

 1984لسنة  30رقم  قيقانون التجارة العرا -9

 1988لسنة  24رقم  قانون اصول املحاكمات املدنية االردني -10

 2004لسنة  56رقم  قانون البنك املركزي العراقي -11

 :لتعليماتاو  النظمة -ب

 نمرشد الحيرا -1

 مجلة االحكام العدلية -2

 .۲۰۱۲-لقانون املدني ا -الوقائع الفلسطينية العدد املمتاز  -3
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 الفلسطينيمشروع القانون املدني  -4

 مشروع القانون املدني العربي املوحد -5

 .تعليمات –بنك االردن  -6

 ,ادارة املحامي ابراهيم ابو رحمة, الفني اعداد املكتب- 1ج-املذكرات االيضاحية للقانون املدني  -7

 .۱۹۹۲ ,عمان, 3ط

 ثانيا / قائمة املراجع:

 الكتب: -أ

منشأة  - ١١ص  -بنده -قديرية في املواد املدنية و التجارية تسلطة القاض ي ال - ١٩٨٤د نبيل اسماعيل عمر  -1

 اإلسكندرية. –املعارف 

 .1953الكتاب العربي، مصر د. زكي، محمود جمال الدين، العقود املسماة، دار  -2

 .1954الذنون، حسن علي، العقود املسماة، شركة الرابطة، بغداد  -3

 .االستثناءات بالواردة عليها بين الفقه ا جامعة األزهرمة للعقدو القوة امللز  - 643ص -الح صوليد -رمضان  -4

 .لخامساالجزء  –لوسيط في شرح القانون املدني ا -بد الرزاق ع -السنهوري -5

واد املدنية والتجارية ) دراسة تحليلية و سلطة القاض ي التقديرية في امل - ۲۰۰۸ لینبيل اسماع–عمر  -6

 .اإلسكندريةدار الجامعة الجديدة –تطبيقية 

 .8ملحلى، جا -7

 .لجزء الخامسا –وسوعة شرح القانون املدني االردني م - ٢٠٠٤ -مدغمش ودحمان  -8

 .2005مان، األردن، ع –الغني، مجلة األحكام العدلية، دار االسراء  مدغمش، جمال عبد -9

 2005السكندرية، ا –العقود املسماة، منشأة املعارف مرس ي باشا، محمد كامل،  -10

 .و االعالم املنجد في اللغة العربية -11

  الجامعية: الطاريح واملذكرات -ب

مقارنة بين راسة د–شرط االعفاء من املسؤوللية العقدية  - ۲۰۰۷ -احمد مفلح عبدهللا  -خوالدة  -1

 –لعربية للدراسات العليا اجامعة عمان  -ات القانونية العلياكلية الدراس -االردني و املصري  دنيالقانون امل

 .رسالة دكتوراه

رسالة  -ي تحقيق التوازن العقدي في القانون املدني االردني ف املحكمةدور  - ١١ص  -فتحي ماجد  -التميمي  -2

 . العربية دراسة مقارنة-القانون املدني جامعه عمان سالمي و -ماجستير 
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 الهوامش

                                                 
 ، حيث لم تتناول املجلة2005عمان، األردن،  –االسراء جلة األحكام العدلية، دار الغني، م دمال عبمدغمش، ج 1))

 عقد القرض في أحكامها.

 .207، ص1954الذنون، حسن علي، العقود املسماة، شركة الرابطة، بغداد  (2)

 .207، صجع السابقالذنون، حسن علي، املر  (3)

 .250، ص2005االسكندرية،  –املعارف  شأةاة، منمرس ي باشا، محمد كامل، العقود املسم (4)

 .79-78، ص8املحلى، ج (5)

 636مادة  –القانون املدني االردني  (6)

 419صفحة -الجزء الخامس  –الوسيط في شرح القانون املدني  -عبد الرزاق  -السنهوري (7)

 275 اآلية –ة ( سورة البقر8)

 ۲۰۱۲-القانون املدني  -الوقائع الفلسطينية العدد املمتاز  9))

 ليمات عت –بنك االردن  10))

 االعالمللغة العربية و املنجد في ا (11)

 439ص  –الجزء الخامس -الوسيط في القانون املدني  -الرزاق  عبد –السنهوري  12))

  . 443ص  5ج املدني ـ الوسيط في القانون -عبد الرزاق  -السنهوري 13))

(14( awjo.net/vb/showthread.phpww.lhttp://w  

سلطة القاض ي التقديرية في املواد املدنية  - ١٩٨٤ يل عمرد نبيل اسماع -انظر في  -ابراهيم  - دیبن حد 15))

 سكندريةاال  -ارف منشأة املع - ١١ ص -بنده - والتجارية

 47ص - الجزء الخامس –موسوعة شرح القانون املدني االردني  - ٢٠٠٤ -ودحمان  مدغمش 16))

 ۱۲۰۸/۲۰۱۹-قرار محكمة التمييز  17))

رسالة  -ي تحقيق التوازن العقدي في القانون املدني االردني ف حكمةاملدور  - ١١ص  -فتحي ماجد  -التميمي  (18)

 قارنة العربيةراسة مد-انون املدني القالمي و جامعه عمان س-ماجستير 

 من القانون املدني االردني 87نص املادة  (19)

 .250، ص2005االسكندرية،  –مرس ي باشا، محمد كامل، العقود املسماة، منشأة املعارف  (20)

 .191، ص1953ود جمال الدين، العقود املسماة، دار الكتاب العربي، مصر ي، محمد. زك  21))

 .198ص د جمال الدين، املرجع السابق،زكي، محمو د.  (22)

 واالستثناءات بالواردة عليها بين الفقه ا جامعة األزهر عقدالقوة امللزمة لل - 643ص -وليد صالح -رمضان  (23)

–تطبيقية تحليلية و  تقديرية في املواد املدنية والتجارية ) دراسةاض ي السلطة الق - ۲۰۰۸ إسماعيلنبيل –عمر  (24)

 ٢٤٥ص  -لجديدة االسكندرية الجامعة ادار 

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php
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 دنيدراسة مقارنة بين القانون امل–ية العقدية املسؤولشرط االعفاء من  - ۲۰۰۷ -احمد مفلح عبدهللا  -خوالدة  25))

 ۱۲۸ص  -ة دكتوراه سالر  –امعة عمان العربية للدراسات العليا ج -العلياكلية الدراسات القانونية  - واملصري االردني 

مي ابراهيم ابو دارة املحاا-عداد املكتب الفني ا-لجزء االول ا-املذكرات االيضاحية للقانون املدني كذلك في  انظر -

 ۲۳۲ص  - ۱۹۹۲ -مان ع-الطبعة الثالثة  -رحمة 



               2، العدد   4المجلد  
 156ص-116، ص2022السنة  

   الصدى للدراسات الق انونية والسياسيةجلة  م
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 امللخص:

تصالح األراض ي في ظل قانون تعالج هذه الدراسة أحد مواضيع امللكية العقارية، وذلك في مجال اس

ام املشرع الجزائري في هذا القانون مع ما جاء في الفقه اإلسالمي فيما يعرف بإحياء ومدى انسج 83-18

من أحيا أرضا  »األرض املوات، حيث عالج الفقهاء موضوع إحياء األرض املوات على أساس الحديث النبوي 

يه فإن الدراسة تهدف إلى الوقوف على املقصود باستصالح بما يحقق املصالح العامة، وعل «ميتة فهي له 

ملقصود استصالحها، كما تهدف الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية اواألراض ي  18-83األراض ي في قانون 

أيضا إلى معرفة املركز القانوني للمستصلح بعد القيام  ، كما تهدف18-83الستصالح األراض ي في ظل قانون 

 القانونية الستصالح األراض ي. بكل اإلجراءات

 الكلمات املفتاحية: 

  العقار الفالحي، استصالح األراض ي، إحياء األرض املوات، امللكية، الحيازة
Abstract: 

This present study deals with one of the topics related to real estate 

ownership in the field of land reclamation under law 83-18 and to 

                                                 
  d.achir@univ-dbkm.dz  جيالليعشير :  املؤلف املرسل
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which extent the Algerian legislator is in harmony with what is known 

in Islamic jurisprudence as “the revival of the dead land”, In this 

regard, the Islamic jurists addressed the issue of the revival of the land 

died on the basis of the prophetic hadith « who revives dead land will 

possess it » in order to meet  public interests. The study aims to identify 

what is meant by land reclamation in the law of 83-18 and the land 

intended to be reclaimed.It also aims to determine the legal nature of 

land reclamation in the law of 83-18, In addition, the study clarifies the 

legal status of the reclamation after carrying out all the legal procedures 

for land reclamation. 
Keywords : Agricultural real estate, land reclamation, “revival of dead 

land”, property, aquisition 

 مقدمة:

من أجل تسوية موضوع ملكية العقار  18-83إن املشرع الجزائري جاء بقانون 

من خالل جعل العقار الفالحي قابال لالستغالل في  الفالحي وذلك شريطة استصالحه 

املراسيم التي كذا ، وهذا وفق إجراءات حددها هذا القانون و النشاط الفالحي والزراعي

لجزائري حدد في هذا القانون القصد من مفهوم االستصالح وحيث أن املشرع اجاءت بعده، 

من  08كونه جعل األرض قابلة للفالحة وصالحة لالستغالل كما نص على ذلك في املادة 

ه وهي تعبئة امليا االستصالحن كذلك املشرع في ما يلي أعمال وقد بي  القانون السالف الذكر، 

تخفيض والغراسة واملحافظة على التربة قصد وتهيئة وتقنية األراض ي والتجهيز والسقي وال

وهذا على سبيل التمثيل ال الحصر ويكون هذا خالل مدة ثابتة هي خمس  ،إخصابها وزرعها

وجل وسنة  ، ومما ال غنى لنا عنه هو شريعة هللا عزاالستصالح( النجاز هذا 05سنوات )

وينجر عن هذا  «له ميتة فهي أرضا من أحيا» :حيث قال ،الرسول صلى هللا عليه وسلم

 .رضحياء ملكية للمحيي ما أحياه من األ اإل 

يتماش ي بشكل كبير مع ما أن املشرع الجزائري أهمية دراسة في ومن خالل هذا نجد 

 رضالشريعة اإلسالمية التي سبقته إلى هذا وحذا حذوها في ملكية األ  ورد من أحكام في

 االستصالحالجزائري واملشرع الحكيم حيث اعتبر كل من الشارع  ،املحياة أو املستصلحة

وهو الفعل  ،قف عليه ملكية العقار الفالحي من عدم ملكيتهتجوهري )اإلحياء( كشرط 
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بما يحقق املصالح العامة  املستصلحة أو املحياة رضالذي ينجر عنه استحقاق ملكية األ 

 .وعلى وجه الخصوص التنمية املستديمة في مجال الثروة الزراعية

ما هي طبيعة امللكية التي يكتسبها  :ذكره فإن اإلشكال الذي يطرحمما سبق 

يؤدي إلى كسب األراض ي هل استصالح و ؟  املستصلح عند استيفاء الشروط القانونية

 ؟امللكية أم إلى حيازتها

في  االستصالحاملنهج التحليلي وهي التعرف على  ى هذه التساؤالت اتبعناولإلجابة عل

 سنعالجعلى وفق هذا املنهج و  ،حكامهأثاره و آل شروطه وإجراءاته و قانون من خالظل هذا ال

 :حسب التقسيم التالي املوضوع

 كطريقة قانونية لحيازة امللكية العقارية االستصالح  ألول:بحث اامل

 االستصالحاإلطار املفاهيمي  لفكرة : طلب األول امل

 االستصالحاألول: مفهوم  فرعال

 ستصالحاال الثاني: إجراءات  فرعال

 الثاني:  شروط استصالح األراض ي طلبامل

 االستصالحاألول: الشروط الواجب توفرها في محل  فرعال

 الثاني: الشروط الواجب توفرها في املستصلح فرعال

 رضوحصر األ  االستصالحالثالث: كيفية  فرعال

 االستصالحاألحكام املتعلقة ب  الثاني: بحثامل

 ستصالحاال الرقابة على   :األول  طلبامل

ومرسومه  18-83في القانون  االستصالحالرقابة على  األول: فرعال

 724-83التنفيذي 

 289-92في املرسوم التنفيذي االستصالحالرقابة على  الثاني: فرعال

 483-97في املرسوم التنفيذي االستصالحالرقابة على  :الثالث فرعال

 املستصلحة رضملكية األ  الثاني: طلبامل

 : عن طريق التصرف )عقد بيع (األول  فرعال

 اآلثار املترتبة على عقد امللكية الثاني: فرعال
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 الخاتمة

 االستصالح كطريقة قانونية لحيازة امللكية العقارية  ألول:بحث اامل

لقد عملت الدولة منذ االستقالل ولغاية الثمانينات على توسيع نطاق امللكية 

زمات قانونية لالستحواذ يوحددت وسائل وميكان لكية الخاصة،الجماعية وتضييق نطاق امل

 على األمالك التابعة للخواص.

ودون أن يعلن صراحة عن التوجه املكرس منذ االستقالل الجزائري غير أن املشرع 

صدر عدة نصوص تؤكد نية التحول وبوادر التراجع أهمها أ 1976واملجسد في دستور 

 .االستصالحة العقارية باملتعلق بحيازة امللكي 18-83القانون رقم 

كسبب من أسباب اكتساب امللكية العقارية معروف في تشريعات بلدان  االستصالح

هذا املبدأ باملشرع الجزائري  ، وعليه أخذمية باإلحياءأخرى وكذلك يعرف في الشريعة اإلسال 

 إلى حاالستصال املتعلق بحيازة امللكية عن طريق  18/08/1983املؤرخ في  18-83في القانون 

ولكن الذي يهمنا هو األول  ،ر التعامل في األراض ي الفالحية التابعة للخواصظجانب رفع ح

الذي حدد شروط اكتساب جزء من األمالك الوطنية العقارية التابعة للدولة عن طريق 

 وتمليكها للخواص بشروط. هااستصالح

تساب امللكية املتضمن التوجيه العقاري على إمكانية اك 25-90ونص كذلك قانون 

 .1في األراض ي الصحراوية وكذا الرعوية والحلفائية االستصالحعن طريق 

 االستصالحاإلطار املفاهيمي  لفكرة : طلب األول امل

هو مصدر للفعل استصلح أي معناه طلب صالح الش يء، فاستصلح  االستصالح

ت ي ما ورد من تعريفا: طلب صالحها للزراعة أو البناء أو غيرهما، وهذا املعنى متمكن فرضاأل 

، واملرسوم 89-92، واملرسوم التنفيذي 18-83جاءت بها التشريعات اآلتية، وهي القانون 

   .الشريعة اإلسالميةأحكام ، وكذلك 483-97التنفيذي 
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 االستصالحاألول: مفهوم  فرعال

لى تشجيع املواطنين على الهجرة إيهدف  13/08/19832املؤرخ في  18-83إن قانون 

بين  االجنوب لتعمير أراضيها واستصالحها لتصبح قابلة للزراعة، وبذلك تحقق توازنإلى 

 الشمال والجنوب من حيث الكثافة السكانية ومن حيث التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ليس بمصطلح غريب عن شريعتنا الغراء، فهي تعرفه تحت مصطلح  االستصالحو 

، ولهذا السبب 3« ا ميتة فهي لهأرضمن أحيا  »يقول: اإلحياء. فالرسول صلى هللا عليه وسلم

-83فإننا نتطرق إلى إحياء املوات في الشريعة اإلسالمية، ثم استصالح األراض ي طبقا لقانون 

18. 

 18-83: في قانون أوال

 18-83في القانون رقم  االستصالحمفهوم  -1

ك األ 18-83القانون رقم 
 
ولذا قام  بشرط استصالحها، رضهو أول تشريع يمل

االستصالح يقصد ب »منه كالتالي: 08في املادة رقم  االستصالحفيه بتعريف الجزائري املشرع 

. 4«قابلة للفالحة صالحة لالستغالل  رضجعل األ  أنهبمفهوم هذا القانون كل عمل من ش

 »فتح املجال لكل أعمال الفالحة وأعطى في الفقرة املوالية نماذج عنها، فقال: أنهويالحظ 

ويمكن أن تنصب هذه األعمال على أشغال تعبئة املياه والتهيئة وتنقية األراض ي والتجهيز 

 .«والسقي والتخفيض والغراسة واملحافظة على التربة قصد إخصابها وزرعها 

 289-92في املرسوم التنفيذي  االستصالحمفهوم   -2

إنشاء  بسبب تعلق هذا املرسوم بمساحات كبرى استصالحية في الصحراء قصد

من هذا املرسوم، بجميع  02مستثمرات معدة الستقبال الزراعات اإلستراتيجية عرفته املادة

 األعمال املتعلقة بما يأتي: 

 تجنيد املياه 

 التموين بالطاقة 

 سبل الوصول إلى املساحات 

  وتهيئتها وسقيها وصرف مياهها رضاستصالح األ 
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 5ج واملتعلقة بالزراعات املتعددةانجاز مجموع األعمال التي تدخل في سياق اإلنتا. 

  483-97في املرسوم التنفيذي  االستصالحمفهوم  -3

باستصالحها،  رضيقع هذا املرسوم ضمن النصوص التي تشجع االستثمار في األ 

وجاء في ظرف تشجيع االستثمارات والتوجه نحو السوق العقارية، ولذا جاء تعريفه أوسع 

كل عمليات االستثمار  االستصالحيقصد ب »:أنهعلى  منه 02من سابقيه، ونصت املادة 

 .6«الرامية إلى جعل طاقات األمالك العقارية منتجة و إلى تثمينها 

 : في الشريعة اإلسالميةاثاني

اإلحياء لغة جعل الش يء حيا، أي ذا قوة حساسة أو نامية، واملوات ما ال روح فيه، 

 الدارسة غير العامرة. أو األرض التي ال مالك لها، أو األرض الخراب

صالحة للزراعة عن  رضإن إحياء املوات معناه جعل األ  »:مفهوم إحياء املواتو 

طريق إزالة العوائق الزراعية من أحجار وأعشاب واستخراج املاء وتوفير التربة الالزمة 

 .7«للزراعة، وإقامة األسوار عليها أو تشييد البناء فيها 

ولم أحد التي ال يملكها  رضهي األ الفقهية اق املذاهب القابلة لإلحياء باتف رضواأل 

ة والحنابلة ال فحسب الشافعي ،لك باإلحياءاملاالستغالل. لكن اختلفوا في  أثريوجد فيها 

 الن سائر األموال أت اإلحياء مقيدة بغير اململوك، و ن األحاديث التي أجاز يملك باإلحياء، أل 

 ي   »:وانهم عكس ذلك حيث قالإة فيزول امللك فيها بالترك. أما املالكي
 
. من ك باإلحياء......مل

فبعد ما صارت مواتا عادت إلى  « ميتة فهي له أرضامن أحيا  »لعموم الحديث  ،رضعمارة األ 

 رضن األ أب»  76/7في مادته  8اإلحياء من جديد. وفي هذا الشأن نص قانون التوجيه العقاري 

 .9«18-83صالحها فعليا في إطار قانون ال تعود إلى مالكها األصلي إذا تم است

مملوكة خاصة وأممت طبقا لقانون  أرضإذا كانت هناك قطعة  أنهيفهم من هذا 

ا ال تنتزع منه أنهالثورة الزراعية وكان املستفيد قد استصلحها أي جعلها صالحة للزراعة ف

 ا قد ملكت باإلحياء.نهأل

 . 10« أو سقي)حراثة( أو غرس أو كرب التسبب للحياة النامية ببناء  »وقال الحنفية:



لجزائري حيازة امللكية العقارية عن طريق استصالح األراض ي في ضوء التشريع ا

 والفقه اإلسالمي

    عشير جياللي د. 

 قاش ي عاللد. 
 

122 
 2022  جوان  /2العدد    /4المجلد  مجلة الصدى للدراسات الق انونية والسياسية/  

ISSN : 2710-8783 
 

 رض ملا يريده وبما ييهئبأن اإلحياء الذي يملك به هو أن يعمر األ  »وقال الشافعية:

 .11« رضنتفاع باأل للمحيي اال 

موات يناسبها إحياء يقابل سبب مواتها، ولذلك اتسع  أرضويتضح من ذلك أن كل 

 كان وكل حالة. تعريف اإلحياء ليناسب أعراف الناس في كل زمان وم

ن إحياء األراض ي وإعمارها يساعد على زيادة الثروة العامة، والثروات إكذلك ف

 .12الخاصة، ويساهم في تحقيق االكتفاء الذاتي في الزراعة أو في اإلسكان

بتمليك املحيي ما أحيا من موات، بل أضافت اإلسالمية ولهذا لم تكتف الشريعة 

ن م»  :وذلك لقول النبي صلى هللا عليه وسلم، ثوابا في اآلخرةك الدنيوي أجرا و إلى هذا التملي

 .13«فهو له صدقة منها ا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي أرضأحيا 

 الشروط واآلثار املترتبة عن اإلحياء ثالثا:

 :الشروط -1

 .أن يكون اإلحياء بالبناء والغرس والزراعة والحرث وإجراء املياه فيها 

 بمعنى اتتغلة ارتفاقا ألجل البلدة ملحتطب أو مرعى أو شوارع أو طرقأال تكون مس ،

 أن تكون األرض بعيدة عن العمران، ويرجع إلى العرف مدى البعد عن العمران.

 ليس للمرء إال ما طابت به نفس  » :أن يكون اإلحياء بإذن الحاكم طبقا للحديث

ذن الحاكم، ألن اإلحياء لكن الذي عليه أكثر الفقهاء عدم اشتراط إ .14«إمامه 

عندهم سبب الكتساب امللكية من غير اإلذن، وعلى الحاكم أن يسلم حق 

من أحيا  » املستصلح إذا رفع األمر عند النزاع لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم:

، وهذا خالفا للحنفية الذي اشترطوا إذن الحاكم وإقراره، وأما «أرضا فهي له

اض ي املجاورة للعمران واألرض البعيدة عنها، فإن كانت املالكية ففرقوا بين األر 

مجاورة فال بد فيها من إذن الحاكم، وإن كانت بعيدة فال يشترط فيها إذنه، وتصبح 

 .15ملكا ملن أحياها

  ميتة فهي له  اأرضمن أحيا  »مسلما لعموم الحديث  رضال يشترط أن يكون محي األ

الشافعية الذين اشترطوا أن يكون وهو مذهب جمهور الفقهاء خالفا لفقهاء  «
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املحيي مسلما ولو أذن له فيه اإلمام )الحاكم( باعتبار أن اإلحياء استعالء، وهو 

 ممتنع على غير املسلم بدار اإلسالم.

 قول عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه:أن يتم اإلحياء في مدة أقصاها ثالث سنوات ل «

 .16«بعد ثالث سنين حق تحجرليس مل

 :اآلثار -2

ميتة فهي  أرضمن أحيا  »استدالال من الحديث  رضيثبت بإحياء املوات تمليك األ 

 ، ويفرض عليها العشر أو الخراج.«له 

 االستصالحالثاني: إجراءات  فرعال

 حدد إجراءات اكتساب 18-83في هذا اإلطار صدر مرسوم تطبيقي للقانون رقم 

ية يجب عليه أرضأن يستصلح قطعة ، إذ كل من يريد ملكية فالحية عن طريق االستصالح

 .17املراد استصالحها رضأن يقدم طلبا مكتوبا إلى رئيس الدائرة التي توجد فيها قطعة األ 

يسجل الطلب مصحوبا بامللف األصلي حسب الترتيب الزمني في دفترين يفتحان  »

ع ويخصص أحد الدفترين للترشيحات الخاصة بالقط ،لهذا الغرض ويتم تسليم وصل إيداع

للترشيحات التي تتم على  خر، ويخصص اآل ية الواقعة في املساحات املعينة في املخططرضاأل 

 .18« رضأساس تحديد املواقع بمبادرة من املترشحين الستصالح األ 

 :ويرفق ملف الترشيح بما يلي» 

 طلب املترشح 

  ية ومساحتها التقريبيةرضتحديد موقع القطعة األ 

  مع القيام بهز امل االستصالحبرنامج عملية 

 مبلغ االستثمار املخصص لالستصالح 

  19«احات املعينة كلما كان ذلك ممكناية خارج املسرضمخطط إذا كانت القطعة األ. 

 
 
م امللف قصد دراسته للهيئة التابعة للدائرة التي تضم ممثلين عن بعد ذلك يسل

للجنة بإعطاء رأي تقني املصالح الفالحية، مصالح الري، وإدارة أمالك الدولة، ثم تقوم هذه ا



لجزائري حيازة امللكية العقارية عن طريق استصالح األراض ي في ضوء التشريع ا

 والفقه اإلسالمي

    عشير جياللي د. 

 قاش ي عاللد. 
 

124 
 2022  جوان  /2العدد    /4المجلد  مجلة الصدى للدراسات الق انونية والسياسية/  

ISSN : 2710-8783 
 

، وهذا الرأي قد يكون باملوافقة دون تحفظات االستصالحبخصوص إمكانية تحقيق مشاريع 

 ،دم املوافقة البد أن يدعم بأسبابوفي حالة إعطاء الرأي بع ،فوعا بتحفظاتأو يكون مش

توجد  جل أقصاه شهر إلعطاء رأيها، وترسل امللف إلى املجلس الشعبي البلدي الذيأوللجنة 

 ية محل الطلب.رضفي دائرة اختصاصه القطعة األ 

وما توصلت  رضيجتمع املجلس الشعبي البلدي للتداول بشأن طلب استصالح األ 

 إليه اللجنة التقنية، سواء في دورة املجلس العادية أو في دورة غير عادية إن اقتض ى الحال

من املرسوم  13كن املادة ويمكن للمجلس أن يوافق أو يرفض امللف حسب ما تبين له، ول

أوجبت في حالة الرفض أن يكون مسببا في املداولة، التي ترسل إلى الوالي ليوافق  83-724

عليها حسب األشكال واآلجال القانونية. وفي حالة رفض الوالي مللف املترشح فيجب بيان 

قه في بهذا الرفض لتمكينه من ممارسة ح رضسبب الرفض وتبليغ املترشح الستصالح األ 

الطعن في قرار الوالي وفقا للقانون، كذلك األمر عندما يكون قبول الطلب مصحوبا 

 بتحفظات.

أما في حالة قبول امللف باملصادقة على مداولة املجلس الشعبي البلدي بموجب  »

، ومخطط القطع أو با بمداولة املجلس الشعبي البلديقرار فيرسل قرار الوالي مصحو 

اقتض ى األمر، إلى املديرية الفرعية للشؤون العقارية وأمالك الدولة،  ية إذارضالقطعة األ 

، وفقا لنموذج العقد الذي حدده وزير املالية نهبشرط بطال  اإلعداد عقد امللكية مشفوع

، ويسجل العقد ثم يشهر في املحافظة العقارية 1984يونيو  14بموجب قرار مؤرخ في 

 املختصة إقليميا.

الشعبي البلدي بتبليغ قرار الوالي إلى املترشح ليشرع في  وأخيرا يقوم املجلس

 .20«االستصالح في انتظار تسليم عقد امللكية

 الثاني:  شروط استصالح األراض ي طلبامل

 االستصالحاملتعلق بحيازة امللكية العقارية عن طريق  18-83لقد وضع قانون 

هي متعلقة  اروط هناك موهذه الش ،االستصالحيجب توفرها قبل البدء بعملية  اشروط

 االستصالحالقابلة لالستصالح وشروط خاصة باملستصلح وأخرى تتعلق بكيفية  رضباأل 

 .رضوحصر األ 
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 االستصالحاألول: الشروط الواجب توفرها في محل  فرعال

 رضلكي نصل إلى تحديد واقعي مباشر من قبل الجهة املخولة في هذا التحديد لل 

فالبد علينا من تحديد عام لهذه األراض ي بوصف طبيعتها  أو اإلحياء االستصالحمحل 

 القانونية ضمن تصنيف األمالك العقارية، ثم الشروط الواجب توافرها في هذا املحل.

 من تصنيف األمالك العقارية االستصالحموقع أراض ي  :أوال

ها ضمن ف قانون التوجيه العقاري األمالك العقارية على اختالف أنواعصن  

 :القانونية اآلتية األصناف

 األمالك الوطنية 

  أمالك الخواص أو األمالك الخاصة 

  21األمالك الوقفية. 

في النصوص التشريعية التي وردت  االستصالحفإذا تلمسنا موقع األراض ي املراد بها 

به وجدناها تقع في دائرة األمالك الوطنية الخاصة التي يستطيع الخواص تملكها كما حددها 

لخواص إياها عن طريق ا أراض تتحمل تملك اأنه، ذلك 25يه العقاري في مادته نون التوجقا

 االستصالح. 

على األراض ي التابعة للملكية  االستصالحتنصب حيازة امللكية ب» :أنهكذلك بو 

 العامة والواقعة في املناطق الصحراوية أو املنطوية على مميزات مماثلة، وكذا على األراض ي

بعد  لعامة واملمكن استخدامها للفالحةالتابعة للملكية ا األخرى غير املخصصة

 .22«االستصالح

محددا باألراض ي املنوه  االستصالحفجعل نطاق  289-92أما املرسوم التنفيذي 

وهي األراض ي الصحراوية التي تقع في منطقة تقل نسبة »  25-90من قانون  18عنها في املادة 

 «.األمالك الخاصة التابعة للدولة  ملم، وهي من ضمن100األمطار فيها عن 

ية املمنوحة بموجب عقد امتياز املنصوص عليه في املرسوم رضأما القطع األ 

 ا كذلك من ضمن األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة.أنهف 483-97التنفيذي رقم 
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 القابلة لالستصالح رضالشروط املتعلقة باأل  :اانيث

التابعة للمالك الوطنية والواقعة في  رضاأل  الخاضعة لالستصالح هي رضإن األ 

 املناطق الصحراوية.

 100في منطقة تقل نسبة األمطار فيها عن  أرضويقصد باألراض ي الصحراوية كل 

األخرى الغير املخصصة التابعة للملكية العامة والتي يمكن  رضملم في السنة، وكذلك األ 

، ويستثنى من هذه االستصالحنون من قا 04حسب املادة  االستصالحاستخدامها بعد 

 األراض ي ما يلي:

 وق كثافتهاتغطيها غابة في شكل نباتات تف أرضوهي كل »  األراض ي التابعة للقطاع الغابي  - 1

 .23«شجيرة في الهكتار الواحد، وتغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها وفي كثافتها  300

ن رخصة مسبقة من الوزير املكلف الغابية دو  رضفال يجوز القيام بتعرية األ 

خذ رأي املجموعات املحلية املعنية ومعاينة وضعية األماكن وذلك طبقا أبالغابات بعد 

 .1984يونيو  23من النظام العام للغابات الصادر بتاريخ  18للمادة 

 فيها طبقا ملا ورد بأحكام املرسوم التنفيذي االستصالحيمكن االستثمار و  أنهعلما  

 .24املحدد لشروط وكيفيات الترخيص باالستغالل 05/04/1987املؤرخ  87-0120رقم 

نايات أو مساحات وهي كل قطعة يشغلها تجمع ب » املحيط العمراني، املوجودة في يض ااألر  - 2

 .25«ية املخصصة للتعمير في أجال معينة رضخضراء أو حدائق، وكذلك كل القطع األ 

 22ك طبقا للمادة وذل ،حمية مثل الحدائق ومواقع اآلثارالواقعة في املناطق امل يض ااألر  - 3

 من قانون التوجيه العقاري.

إذا أممت هذه  نهأالتابعة للقطاع الخاص واملعترف بها، وهنا تجدر اإلشارة  يض ااألر   - 4

-83في إطار قانون الثورة الزراعية وكان املستفيد قد قام باستصالحها طبقا لقانون  رضاأل 

 من قانون التوجيه العقاري. 76/7األصلي حسب املادة  اتعود إلى مالكهال  نهإف 18

من قانون  11،12األراض ي الرعوية الواقعة في املناطق السهبية وذلك حسب املادة   - 5

 رضاأل  ،استثنى من هذه األراض ي أنهجاءت بتعريف لهذه األراض ي. غير  التوجيه العقاري التي

كإمكانية وجود املاء، ولقد  االستصالحعية املساعدة على التي تتوفر فيها الشروط الطبي

من قانون التوجيه العقاري على أن األشخاص الذين كانوا يمارسون حق  65نصت املادة 
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االنتفاع على األراض ي الرعوية والحلفائية يحول هذا الحق إلى حق ملكية كلما كان استصالح 

 قابلة للحرث. أرضقطع 

ر بتاريخ الصاد 435للقطاع العسكري طبقا للمنشور الوزاري رقم التابعة  يض ار األ   - 6

 .االستصالحاملتعلق بحيازة امللكية الفالحية عن طريق  18/04/1984

 الثاني: الشروط الواجب توفرها في املستصلح فرعال

يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه املدنية » على ما يلي:  03وقد نصت املادة 

تابع للنظام التعاوني، جزائري الجنسية، أن يمتلك أراض فالحية أو  أو كل شخص اعتباري 

 .26«قابلة لذلك ضمن الشروط املحددة بموجب هذا القانون 

 وهذه الشروط الواجب توفرها في املستصلح هي كاألتي:

  التمتع بالحقوق املدنية :أوال

ملدنية أي في املستصلح أن يكون متمتعا بكامل حقوقه ا االستصالحاشترط قانون 

حقوق األسرة، والحقوق اللصيقة بالشخصية والتي ال يمكن التنازل عنها أو نقلها. . . ولعل 

وهذا ليس حق ملكية طبعا، أي  ،من أهمها في املجال أن يتملك اإلنسان أو يكسب أو يعمل

 يكون غير محجور عليه لسفه أو جنون.

 الجنسية الجزائرية :اثاني

جزائرية وذلك حسب  ن تكون جنسية املستصلحعلى أ18-83حيث نص قانون 

م أ وأيعتبر جزائريا الولد املولود من أب جزائري  ». وقد تكون الجنسية أصلية منه 03املادة 

. وقد تكون مكتسبة وذلك بطريقتين وهما: أوال التجنس الذي نصت عليه املادة 27«جزائرية 

الكتساب الجنسية هي الزواج املختلط ،أما الطريقة الثانية  01-05( من قانون 10العاشرة )

. وفي هاتين الطريقتين 01-05مكرر( من قانون 09ونصت عليه املادة التاسعة مكرر)

 الكتساب الجنسية البد من توفر الشروط املذكورة في املادتين السابقتين.

سواء كان شخصا  05في املادة 289-92ومثل ذلك ما كرسه املرسوم التنفيذي 

لم يشترط  483-97ويا جميع أعضائه جزائريون، غير أن املرسوم التنفيذي طبيعيا أو معن

الجنسية في املستصلح ما دام ليس له إال حق امتياز، فإذا تحول هذا الحق إلى تنازل ليصبح 
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ملكا جرى عليه ما يجري على املستصلح في التشريعين السابقين واشترطت الجنسية 

 الجزائرية فيه.

 رضصالح األ : التعهد باستاثالث

املستصلحة ورد في القانون  رضكشرط يقيد كسب ملكية األ  االستصالحأول ما ورد 

رف يقيد نقل امللكية املعت»  أنهفنصت املادة السادسة منه في فقرتها الثانية على  18-83رقم 

 «ده الحائز وتصادق عليه اإلدارة بشرط فاسخ يتمثل في انجاز برنامج استصالح يع ابه

الفعلي  االستصالحأو املستصلح أن يتعهد ب االستصالحبل على قالشخص امل يجب علىف

يكون في مدة زمنية  االستصالحن هذا أو  ،االستصالحاملمنوحة له في إطار قانون  رضلهذه األ 

نجاز هذا ‘التي تمنع من  28( باستثناء حالة القوة القاهرة 05محددة بخمس سنوات )

 في هذه املدة. االستصالح

كذلك من جملة الشروط التي يجب أن يلتزم بها املستصلح ضمن  االستصالحويبقى 

وجب املشرع في دفتر الشروط امللحق بهذا املرسوم أن أ، إذ 289-92أحكام املرسوم التنفيذي 

، كما نصت عليه االستصالحيلتزم بهذه البنود تحت طائلة الفسخ، ومن ذلك التعهد ببرنامج 

(، 09تر الشروط ضمن األجل املتفق عليه بحكم املادة التاسعة )( من دف07املادة السابعة )

ف املحددة لها في دفتر ادهواأل  رضوكذلك ينجر الفسخ عن عدم الحفاظ على وجهة األ 

 ( منه.04الشروط كما تقض ي املادة الرابعة )

ن عدم التزام املترشح لالستصالح بأشغال إف 483-97أما في املرسوم التنفيذي 

وذلك حسب ، ي أجالها املحددة في دفتر الشروط يعرضه لفسخ عقد االمتياز ف االستصالح

ي فال يؤدي إلى تمليك تلقائ االستصالحمن هذا الدفتر، أما إنجاز برنامج  18و 07و 04املواد 

ا محل االمتياز، ولكن إلى تجديد هذا االمتياز، أو تحويله إلى تنازل ولكن بمقابل طبق رضلل 

 .483-97من املرسوم التنفيذي  05ألحكام املادة 

 رضوحصر األ  االستصالحالثالث: كيفية  فرعال

في برنامج يعده الحائز أو ملنجزة خالل فترة معينة وبشروط وويقصد به العمليات ا

من  من قبل لجنة أو رضاملستصلح لكي تصادق عليه اإلدارة، وبعد ذلك يتم تحديد موقع األ 

 املترشح نفسه وذلك بشروط.
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  االستصالحكيفية  :أوال

حافظة ، السقي، الغراس واملرضيكون عن طريق تعبئة املياه، تنقية األ  االستصالح

زرعها، كذلك انجاز السكن املخصص للمزارع وعائلته وبنايات على التربة بقصد إخصابها و 

 .29االستغالل الزراعي

كانت  ينجز في خالل خمس سنوات إال إذا االستصالحويجب أن يكون هناك برنامج 

( وعند تذرع املالك بأي سبب قاهر يرفع االستصالحمن قانون  11هناك قوة قاهرة )املادة 

 الوالي املختص بناء على طلب رئيس املجلس الشعبي البلدي قصد ادعاء شرط البطالن.

، يجوز له تحويل االستصالحوفي حالة عجز املالك أو ورثته عن مواصلة عملية 

ال يجوز نقل ملكية األراض ي املمتلكة »  ،شتري على الشرط الفاسخحقوقه، على أن يوافق امل

، إال عند رفع في الفصل الثاني من هذا القانون  طبقا للشروط املحددة االستصالحفي إطار 

 .30«من هذا القانون  06الشرط الفاسخ املنصوص عليه في املادة 

 رضحصر األ  :اثاني

أو القابلة  االستصالححل تعني تحديد األراض ي م رضإن عبارة حصر األ 

لطريقتين  االستصالحلالستصالح، وقد اعتمد املشرع الجزائري في تحديد األراض ي املرشحة 

 وهما كاألتي:

 من طرف اإلدارة رضحصر أو تحديد األ  -1

كما سبق لنا ذكره أن تحديد األراض ي يكون من طرف اإلدارة وهذه اإلدارة متمثلة 

 .رضرات وهي التي تبادر بتحديد األ في الجماعات املحلية و الوزا

 من طرف الجماعات املحلية رضتحديد األ  -أ

، أوكلت مهمة تحديد املناطق القابلة لالستصالح 18-83ففي إطار القانون 

تحدد املجموعات املحلية، داخل  »للجماعات املحلية، بعد اخذ رأي مصالح الفالحة والري 

 31«القانون، بعد اخذ رأي مصالح الفالحة والري من هذا  04املناطق املحددة في املادة 

، وتبين  724-83من املرسوم التنفيذي رقم  03وكذلك مصالح أمالك الدولة كما تشير املادة 

تتم في األراض ي الواقعة في التجمعات الزراعية  »املادة نفسها أن عمليات البحث والتحديد 

عل توافر مورد املاء " ويقصد من التجمعات سيما بفوجودة فعال أو احتماال وحواليها، وال امل
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، ة واحدة تمارس فيه نشاطات فالحيةالزراعية املوجودة فعال هي " كل نطاق يشكل قطع

 .32«والتي يكون مصدر التربة واملاء فيها معروفا 

ت مماثلة خالية من أي ، فيقصد منها مساحاوأما التجمعات الزراعية املحتملة

اء ، حيث أن موارد التربة واملجميع عدد من املستغلين الفالحيينة لت، ولكنها قابلنشاط زراعي

 تكون معروفة أو في طريق الكشف عنها.

وهذه التجمعات عموما تدعى محيطات استصالح، والبد أن تكون محددة كما 

سلف من قبل الجماعات املحلية على أساس معطيات مقدمة من قبل املصالح التقنية 

ق دد قائمة املساحات املعنية مواقعها بهذا الشكل بقرار من الوالي وتعلتح »للفالحة والري ،

في محالت املجلس الشعبي البلدي املعني . وهذه القائمة قابلة للمراجعة تبعا لتطورات 

. ثم تتعرض هذه املساحات 33«املعطيات املتعلقة باإلمكانيات الزراعية أو موارد املاء 

 تملة ثمبعادها املساحة الدنيا املتنازل عنها وأعمال التهيئة املحتراعى في أ »لتقسيمها إلى قطع 

 . 34«تعلق في محالت املجلس الشعبي البلدي املعني 

والبد لهذه القطع التي ستكون محل للمستصلحين أن ال تقل مساحتها عن مساحة 

تقدير ، وذلك بروط الزراعية االقتصادية املحليةمستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا حسب الش

-83من املرسوم التنفيذي  06من املصالح التقنية الفالحية في الوالية كما نصت عليه املادة 

724. 

 من قبل الوزارات املعنية رضتحديد األ : -ب

االستصالح قد تكون اإلدارة التي أوكلت لها مهمة تعيين أو تحديد األراض ي محل 

ية االستصالحي الصحراوية في املساحات ، ففي إطار التنازل عن األراض على املستوى الوزاري 

يحدد قرار  »أنه الذي نصت املادة الرابعة منه على  289-92طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 :ص كل مساحة استصالحية ما يأتيمشترك بين الوزراء املكلفين بالفالحة والري، فيما يخ

  ي،االستصالحضبط حدود املحيط 

 ،عدد منسوبات املستثمرة ومساحتها 

 35« كيفيات االستثمار ومجموع املترشحين. 
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بقرار  االستصالحضبط حدود مساحات  483-97كما أناط املرسوم التنفيذي رقم 

 وزاري مشترك لوزراء الفالحة والري واملالية بناء على معايير تقنية واقتصادية وبيئية. 

 يتغير و يتقدم االستصالحن محيطات أويالحظ عمليا أن صدور القرارات بش

ن القرارات الوزارية إواملاء في هذه املحيطات، ولذا ف حسب ما ينجم عن دراسة التربة

 ية.االستصالحاملشتركة تصدر حينا بعد حين، لتزيد حصص هذه الواليات في املناطق 

حتها وموقعها في وتحديد مسا االستصالحمحل  رضواملالحظ أيضا أن تعيين األ 

وعموما فتقييد اإلدارة  ،ر موضوعية تتصل باألرضسية ملعاييبدرجة أسا القانون يخضع

إجراء مناسب جدا، خاصة مع ضيق األراض ي ومحدوديتها وهو  االستصالحللراض ي محل 

، ولذلك كان هذا اإلجراء هو األصل أن يقع من تشاح وتزاحم على األرضأكثر ضبطا ملا يمكن 

تحديد املحيطات املستصلحة  بعد فراغ اإلدارة من االستصالحثم يأتي اختيار املعنيين ب

واإلعالم بها إعالما واسعا ما سبق، لتمكين املواطنين من تقديم احتجاجاتهم إذا مس 

 ليشاركوا في توسيع تحديد املحيط. االستصالحالتحديد ممتلكاتهم، وإلعالم املعنيين ب

 تحديد األراض ي بمبادرة من املترشح لالستصالح -2

 االستصالحمحل  رضرة الشخصية في تحديد األ ليس للمترشح أن يقوم باملباد

حيث نص املرسوم التنفيذي الذي يحدد  18-83لشغلها بنفسه إال في إطار القانون رقم 

يمكن أن تشمل عملية  »على هذه اإلمكانية في املادة السابعة منه  724-83كيفيات تطبيقه 

أخرى ما عدا  أرضاض ي أية تحديد املواقع التي تتم بمبادرة من املترشحين الستصالح األر 

من القانون  04و 02املساحات املعينة وما يتصل بها مباشرة ودون املساس بأحكام املادتين 

 والتي تتلخص في ما يلي: 36« 18-83رقم 

  االستصالحأن تتم بعد نشر قرار الوالي بتحديد محيطات. 

 .أن ال تقع على املحيطات املخول تعيينها للجماعات املحلية 

 األراض ي ستصالحااألحكام املتعلقة ب  الثاني: ثبحامل

ليست مطلقة فهي مقيدة بشروط التي منحها القانون للمستصلح ن هذه امللكية إ

 وجب على املستصلح االلتزام بها وإال وقع تحت شرط البطالن والفسخ.
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، مما يدل على أن هناك رقابة رضيؤدي عدم إتمام األشغال إلى عدم تملك األ 

أو انتزاعها من يد  رضيترتب على نتائجها تثبيت امللكية األ  االستصالحالقائم بتنصب على 

 .االستصالحالقائم على 

 االستصالحالرقابة على   :األول  طلبامل

ثاره القانونية، وجب على املستصلح أن يقوم باألشغال آاالستصالح حتى يرتب 

انون دون مخالفته، سواء من حيث املذكورة في البرنامج الذي قدمه سابقا كما ينص عليه الق

الكيفية التي يمارس بها أشغاله أو من حيث املدة املتفق عليها واملنصوص عليها صراحة في 

عطال أو بورا، فكان على  رضدورا هاما في عدم ترك األ  ؤديوهذه املهلة ت ،االستصالحقانون 

أن تقوم  رضاستصالح األ  السلطة أو اإلدارة التي منحت هذا الحق املستصلح الذي يتمثل في

 باإلشراف عليه أو مراقبته، ويرجع أساس قيام معاينة السلطة أو الدولة للشغال الجارية أو

 املرشحة لالستصالح إلى اعتبارين أو سببين أساسيين، فاألول يتعلق بما رضاملنتهية على األ 

حافظتها على األموال يمليه القانون من واجبات على الدولة في سلطتها وواليتها العامة وم

تتيح  االستصالحالعامة، وأما الثاني فأساس املعاينة قائم على ما ورد من شروط تتبع عقد 

 للدولة متابعة أو مراقبة األشغال.

-83ومرسومه التنفيذي  18-83في القانون  االستصالحالرقابة على  األول: فرعال

724 

لب رفع الشرط الفاسخ املشار إليه على املالك أن يط »إلى أن  18-83أشار القانون 

 أعاله. 6في املادة 

حسب كيفيات تحدد بموجب  االستصالحويتم هذا الرفع بعد إثبات انجاز برنامج 

في  724-83. غير أن تحديد كيفيات هذا اإلثبات تكفل بها املرسوم التنفيذي 37«مرسوم

تي املعاينة: ، وحالملهاسنتعرض إلى تشكيلة لجنة املعاينة، عومنه  27إلى  18مواده من 

 ، ونتائجها.االيجابية والسلبية

 تشكيلة لجنة املعاينة  :أوال

 :ن هذه اللجنة من األعضاء التالينتتكو 
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  التنمية في املجلس الشعبي البلديرئيس لجنة الفالحة و 

 ثل املحلي لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين مامل 

 ةاملمثل املحلي للمصالح التقنية الفالحي 

  املمثل املحلي ملصالح الري 

 38املمثل املحلي إلدارة أمالك الدولة. 

إن هذه التشكيلة قد ال تتوافر على مستوى الدائرة في كل الحاالت نظرا لنقص 

اإلطارات، ففي هذه الحالة تتكون هذه اللجنة على مستوى إطارات الوالية، وهو حال واليات 

 .39الجنوب عموما

 ةلجنة املعاين : عملاثاني

ومعاينته، بعد  االستصالحهذه اللجنة يتعين بدء عملها وهو تقدير انجاز برنامج 

اء املستصلح لبرنامجه في حدود الخمس سنوات املمنوحة له، فيطلب املالك من املجلس نهإ

من املرسوم  19هو منصوص عليه في املادة  االشعبي البلدي رفع الشرط الفاسخ كم

 ة مدة أسبوع على األكثر للقيام بمهمتها.ولهذه اللجن 724-83التنفيذي 

 435ومرسومه التنفيذي وحتى املنشور الوزاري رقم  االستصالحغير أن قانون 

هذا و الذي يتبعه لم يشر إلى خروج هذه اللجنة تلقائيا أو بتكليف من رئيسها أو الوالي املعني، 

، أي دون رفع الشرط ما ترك الكثير من األراض ي املستصلحة وغير املستصلحة دون رقابة

، وبالتالي كان من املفروض أن تخرج اللجنة للمعاينة كلما االستصالحالفاسخ أو فسخ عقد 

 انتهى األجل املمنوح للمستصلح.

وتتم املعاينة ميدانيا، ويحرر محضر في مكان املعاينة، قياسا مع البرنامج املسطر 

ينة تقرير توجه نسخته األصلية إلى يعد عقب كل عملية معا »أو املقدم من طرف املستصلح 

 .40«املجلس الشعبي البلدي املعني ونسخة ثانية منه إلى املالك املعني
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 : نتائج املعاينةاثالث

ى برنامجه، أنهيجابية أي أن املستصلح وفي بالتزامه تماما و إقد تكون هذه املعاينة 

اء البرنامج، ولكل حالة نهإن املستصلح لم يف بالتزامه وقصر عن أأو قد تكون سلبية أي 

 ثارها:آ

 املعاينة االيجابية :-1

شعر أن ي   ايوم 15في هذه الحالة على رئيس املجلس الشعبي البلدي في غضون 

 الوالي لرفع الشرط الفاسخ.

ويتم رفع الشرط الفاسخ من قبل الوالي عن طريق قرار، وفي خالل شهر من إشعار 

ني قرار إلى كل من املجلس الشعبي البلدي، واملالك املعرئيس املجلس الشعبي البلدي، ويبلغ ال

 .41الذي عليه أن يودع القرار باملحافظة العقارية لرفع الشرط الفاسخ عن العقد

 املعاينة السلبية -2

ونميز في هذه الحالة بين مرحلتين إذا كان املستصلح استنفذ مدة الخمس سنوات 

عوبات التي واجهت املستصلح ويقصد بذلك أم لم يستنفذها كلها و ينظر كذلك إلى الص

 ي في الوقت املحدد.االستصالحالقوة القاهرة التي قد تمنعه من إتمام برنامجه 

 ونتج عنها ما يلي: ،مدة الخمس سنواتبعد انتهاء 

 بسبب قوة قاهرة تثبتها اللجنة املختصة، فتمنح  االستصالحتم عملية إذا لم ت

 والي.للمالك مدة إضافية بقرار من ال

 عمل الشرط الفاسخ بادعاء الوالي قضائيا أذا لم تمنع املستصلح قوة قاهرة، إ

 وذلك بطلب من رئيس املجلس الشعبي البلدي بناءا على محضر املعاينة.

  إذا ما كان املستصلح قد قام باستصالح ما يزيد عن املساحة الدنيا املنصوص عليها

 رضعندما تتجاوز قطعة األ  » 724-83من املرسوم التنفيذي رقم  06في املادة 

من هذا  6فهوم املادة املستصلحة بالفعل املساحة الدنيا املتنازل عليها في م

 .42«ن شرط البطالن ال يشمل إال املساحة املتبقية إاملرسوم، ف

 :قبل انتهاء مدة الخمس سنوات
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رير إذا طلب املستصلح رفع الشرط الفاسخ قبل انتهاء املدة املحددة، وكان تق

ي أن ي، وليس للوالاالستصالحاء برنامجه نهاملعاينة سلبيا فله أن يستفيد من املدة املتبقية إل

 يعجل بدعوى فسخ العقد.

 289-92التنفيذيفي املرسوم  االستصالحالرقابة على  الثاني: فرعال

 عمل اللجنة املراقبة، ونتائج الرقابة أو املعاينة. فرعهذا السوف نعالج في 

اقبة: عأوال  مل لجنة املر

ي إلى إبالغ الهيكل االستصالحيبادر املشتري عند اعتقاده تمام انجاز البرنامج  »

باستصالح األراض ي الصحراوية عن طريق مراسلة بريدية مسجلة مع  التنظيمي املختص

 إشعار باالستالم. 

امج يوما املوالية ملعاينة انجاز برن 15ويجب على هذا الهيكل أن يتدخل في غضون 

 أعاله في عين املكان وبحضور املشتري. 7كما هو موصوف في املادة  االستصالح

 .43« يحرر محضر معاينة حضوريا لهذا الغرض

، أثر بها املحافظة بتوجيههاكما توجد كذلك رقابة تقنية على برنامج املستصلح تست

ي الهياكل املختصة ويتعهد املترشح في مقابل ذلك بفتح مجال دخول املستثمرة في وجه ممثل »

 .44«قصد القيام باملراقبة 

اقبةاثاني  : نتائج املر

عند انتهاء  برنامج االستصالح كما هو منصوص عليه في القانون أو املراسيم  .1

التنفيذية أو دفتر الشروط، وبذلك البد من رفع الشرط الفاسخ الذي يهدد العقد 

يصبح تصرفه في هذه ويصبح لهذا املستصلح كامل الحقوق على هذا العقار ف

-92من املرسوم التنفيذي  12األرض تصرفا مطلقا وذلك وفقا ملا تنص عليه املادة 

يمنع املشتري من القيام بأية معاملة تجارية تخص األراض ي املكتسبة حسب  » 289

 2كيفيات هذا النص قبل استكمال البرنامج االستصالحي، كما هو محدد في املادة 

 .45«قوط حقه أعاله، تحت طائلة س



لجزائري حيازة امللكية العقارية عن طريق استصالح األراض ي في ضوء التشريع ا

 والفقه اإلسالمي

    عشير جياللي د. 

 قاش ي عاللد. 
 

136 
 2022  جوان  /2العدد    /4المجلد  مجلة الصدى للدراسات الق انونية والسياسية/  

ISSN : 2710-8783 
 

 على املشتري أن يجب» واملتفق عليهاعدم انتهاء البرنامج في املدة املحددة قانونا  .2

شهر وفقا  جل قدرهأأعاله في  7ينجز برنامج االستصالح املوصوف في املادة 

وفي حالة عدم إتمام البرنامج يفسخ العقد . «للشروطللمخطط املرفق بهذا الدفتر 

ك الوطنية دعوى قضائية لفسخ العقد، إال أن هناك وذلك برفع مدير األمال

 نهاء برنامجه االستصالحي وهي كاألتي:استثناء قد تمنح مدة إضافية للمستصلح إل

  يمكن في حالة قوة قاهرة أن  »اء برنامجه نهإوجود قوة قاهرة تمنع املستصلح من

شتري عذر فيها على املأعاله بمدة تساوي املدة التي ت 9تمدد اآلجال املحددة في املادة 

 .46«الوفاء بالتزاماته 

  ي لسبب عدم االستصالحإذا تأخر انجاز البرنامج  »تأخر الدولة في  مساعداتها

احترام الدولة أجال تدخلها، فان املهلة التعاقدية تمدد بمدة تساوي مدة التأخر 

 .47«املسجل 

قد منحت  289-92من دفتر الشروط امللحق للقانون  20ومنه فإن املادة 

 للمستصلح الذي ال يتقيد ببنود هذا الدفتر أو يخل بشروطه تنبيهين اثنين وذلك عن طريق

ن مدير األمالك الوطنية بالوالية إن لم يؤتيا ثمارهما فإالبريد لالمتثال لهذه الشروط، ف

 املختص إقليميا يرفع دعوى قضائية ملباشرة إجراءات فسخ العقد.

 483-97في املرسوم التنفيذي االستصالحة على الرقاب :الثالث فرعال

املعاينة وتقييم هذا املشروع على عاتق الشركة العامة تقع مهمة املتابعة و 

لالمتيازات الفالحية، ويقوم مدير املشروع الذي تعينه بمتابعة كل العمليات التي تدخل في 

 .49ات الالمركزيةو كذا الهيئ ،، بمشاركة مدير املصالح الفالحية48االستصالحمشروع 

في اآلجال  االستصالحيلتزم صاحب االمتياز بانجاز برنامج  »ومن جهة أخرى 

 املرجعية بدفتر الشروط هذا.

ويتعين عليه أن يرخص بالعبور لكل هيئة متخصصة تابعة لإلدارة املحلية 

 .  االستصالحالفالحية قصد التقويم الدوري لعمليات 
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ة دارة بكل املعلومات التي قد تطلبها منه قصد متابعيلتزم صاحب االمتياز بتزويد اإل 

 .االستصالحعملية 

بصرف  االستصالحيلتزم صاحب االمتياز بتوفير األموال الضرورية إلنجاز عمليات 

النظر عن عمليات الدعم واملساعدة التي تقدمها له الدولة و يتعين على صاحب االمتياز أن 

، وعلى الخصوص الحصول يتعلق بعمليات جلب املياه ل فيمايمتثل للتنظيم الساري املفعو 

 . 50«على رخصة االستغالل التي تسلمها املصالح املختصة 

التي يقوم بها  االستصالحتقوم هيئة متخصصة في املراقبة باملعاينة ألشغال 

 يجابية كما قد تكون سلبية.إوقد تكون هذه املعاينة ، صاحب هذه االمتياز

 جابية: املعاينة االي أوال 

 :نتحصل على النتائج التاليةيجابية إاملعاينة  كانت إذا

تجديد االمتياز بطلب مكتوب منه يرفعه إلى مدير األمالك الوطنية املختص قبل  .1

ة، انتهاء االمتياز بسنة، وما يثار هنا أن تمديد عقود االمتياز ال تمدد إال ملدة سن

 مهلة الطلب في مهلة األشغال.مما ال يكون معه إمكانية طلب التجديد الستنفاذ 

تحويل االمتياز إلى تنازل بالتراض ي عن قطعة األرض الواقع عليها االمتياز، في كل  .2

وقت، بعد االنتهاء من املشروع املعاين قانونا من طرف مديره مع مراعاة أحكام 

 .51من هذا املرسوم 05الفقرة الثانية من املادة 

 : املعاينة السلبيةاثاني

املعاينة سلبية ولم يحترم املستفيد من عقد االمتياز شروط العقد إذا كانت 

ي فان ذلك يمكن ن يسفر عن فسخ عقد االمتياز، االستصالحوخاصة بما يتعلق بالبرنامج 

بعد أن تبادر اإلدارة ممثلة في مدير األمالك الوطنية املختص بإعذار املستصلح مرتين 

 ن مدير األمالك الوطنيةإذلك نفعا ف جد  ن لم ي  إو  ص ى عليها مع إشعار باالستالم،برسالة مو 

 يرفع دعوى قضائية لفسخ العقد.

 ان كيفيات املعاينة ال تختلف كثيرا في املرسومين السابقين وهمإوعلى العموم ف

في املعاينة إال في التفاصيل الخاصة  483-97واملرسوم التنفيذي  289-92املرسوم التنفيذي 
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إلى التجديد و  483-97سلبية والتي قد تفض ي في املرسوم التنفيذي البنوعيها االيجابية و 

 التنازل.

 املستصلحة رضملكية األ  الثاني: طلبامل

أو  االستصالحاملراد بها  رضللمترشح لالستصالح أن يمتلك األ  جزائري املشرع ال سن  

ع بموجب عقد بيع يبرمه م االستصالحاملستصلحة فعليا، حسب كل تشريع من تشريعات 

 من يمثل الدولة.

ومما سبق ذكره سنتعرض في مبحثنا هذا إلى العقد الذي تبرمه الدولة مع 

، وهذا ما سنستعرضه من خالل إجراءات التي تنجم عن ذلكواآلثار  رضاملستصلح لهذه األ 

إعداد عقد امللكية على األراض ي املستصلحة أو املرادة لالستصالح، وهذه اإلجراءات قد 

ا وإن اتفقت في كثير من الجوانب أنهالسابقة، و  االستصالحنتها تشريعات نصت عليها وبي

وهذا ما يدعونا إلى معالجته في ثالثة فروع حسب التشريعات  ،ا اختلفت في جوانب أخرى نهإف

املحدد لكيفيات تطبيق  القانون  742-83، وهي املرسوم التنفيذي رقم االستصالحالخاصة ب

تي امللكية العقارية املذكور سابقا، وهناك املراسيم التنفيذية الاملتعلق بحيازة  18-83رقم 

 .483-97واملرسوم التنفيذي  289-92جاءت بعده وهي املرسوم التنفيذي 

 األول: عن طريق التصرف )عقد بيع ( فرعال

 : عقد يلتزم بمقتضاه البائع أنأنهمن القانون املدني البيع ب 531لقد عرفت املادة 

ن إاالستصالح فملكية شيئا أو حقا مالي أخر بمقابل ثمن نقدي، أما في عقد ينقل للمشتري 

بة عقد بيع وليس عقد ه أنهإال الدينار الرمزي لكي يعتبر ب لم يشترط مقابالالجزائري املشرع 

 املتعلق بحيازة امللكية العقارية.  18-83من قانون  06وهذا ما نصت عليه املادة 

 724-83امللكية طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي إجراءات إعداد عقد  :أوال

بيان إجراءات إعداد عقد امللكية إلى املرسوم التنفيذي له  18-83أحال القانون 

ذلك في كثير من املواد حيث تنص و  ،ن هذا املرسوم اإلجراءات الخاصة، وقد بي  724-83وهو 

درة من املترشحين الستصالح يمكن أن تشمل عملية تحديد املواقع التي تتم بمبا » هعلى أن

أخرى ما عدا املساحات املعينة وما يتصل بها مباشرة ودون املساس  أرضاألراض ي أية 
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إلى  08. وكذلك املواد من 52 «املذكور سابقا  18-83من القانون رقم  04و  02بأحكام املادتين 

 :اليةمن هذا املرسوم، وقد تضمنت إجراءات إعداد عقد امللكية املراحل الت 17

 إيداع ملفات الترشيح -1

ها بية املراد رضإن إيداع ملفات الترشيح يكون في مقر الدائرة التي تقع بها القطعة األ 

، حيث يقدم املترشح طلبا في وثائق نموذجية إلى رئيس الدائرة، وتسجل هذه االستصالح

سبقية الطلبات مصحوبة بملف حسب تاريخ ورودها إلعطاء األولوية للطلبات حسب األ 

في دفترين يفتحان  »الزمنية إذا ما تضمنت الطلبات القطعة نفسها، ويكون هذا التسجيل 

 .53«لهذا الغرض مقابل تسليم وصل إيداع 

ويحتوي الوصل على تاريخ تسليم امللف، أو استالمه إذا كان ذلك عن طريق  »

 .54«البريد 

ية املوجودة رضلطلبات قطع األ  1حد الدفترين و يسمى السجل رقم أويخصص 

ويخصص لطلبات قطع  2خارج املحيطات املحددة، أما السجل الثاني فيسمى السجل رقم 

 رة، وهذيناملعلن عنها في القوائم املشه  داخل أو ضمن املحيطات املحددة و  ية املوجودةرضاأل 

 السجلين ال يفتحان إال بعد تحديد املحيطات وتثبيت القوائم بقرار والئي، غير أن السجل

 ال يتم فتحه بعد ذلك إال بعد نشر قوائم املحيطات وعدد القطع بها و تحديدها. 2رقم 

ويشتمل ملف الترشيح ، وفي وثيقة الطلب النموذجية يذكر امللف الواجب تقديمه

 على ما يلي :

 .طلب املترشح 

  ية املرغوب فيها ومساحتها التقريبية.رضتحديد موقع القطعة أو القطع األ 

 املزمع القيام به. االستصالحة برنامج عملي 

 .مبلغ االستثمار املخصص لالستصالح 

  55«احات املعينة كلما كان ذلك ممكناية خارج املسرضمخطط إذا كانت القطعة األ. 

اء امللف بما يراه مناسبا لتقوية ثر هذه الوثائق فاملترشح يستطيع إ وزيادة على

 قبوله.لحظوظه 
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 دراسة امللف -2

 :بعدة مراحل نستعرضها فيما يليسة تمر هذه الدرا

 الدائرة فان لجنتها التقنية التي تقتصر فيها على املمثلين املحليين »فعلى مستوى 

اريع ملصالح الفالحة و الري وإدارة أمالك الدولة التي تصدر رأيا تقنيا في إمكانية تحقيق املش

مع تحفظات، أو بالرفض  ية، ويمكن أن يكون هذا الرأي باملوافقة، أو املوافقةاالستصالح

، بدءا 56«املسبب، أما اإلطار الزماني لعمل اللجنة فأقصاه شهر واحد إلصدار اللجنة رأيها 

نجاز املشروع على إتمدت في إصدار رأيها في إمكانية من تاريخ االستالم، فهذه اللجنة اع

 املستصلح. واإلمكانيات املصرح بها من طرف ،منها الطبيعة القانونية للراض ي معايير

ثم بعد ذلك ترسل هذه امللفات إلى املجلس الشعبي للبلدية التي تقع فيه قطع  »

ن األجل املمنوح املجلس ولو في دورة غير عادية، أل محل الدراسة ليتداول فيها  رضاأل 

، وإذا كان هناك رفض من طرف ايوم 15للمجلس ابتداء من تاريخ استالم امللفات هو 

 .57«دي فال بد أن يكون مسببا املجلس الشعبي البل

ثم ترسل مداوالت املجلس البلدي إلى الوالي املختص ليوافق عليها حسب األشكال  »

 واآلجال القانونية املنصوص عليها في القانون. 

ات أو تعليمات تقنية وال بد أن يصحب قرار الوالي بالرفض أو بالقبول مع تحفظ

 يخول له حق الطعن في قرار الوالي وفقا ملا تقض ي به، ويبلغ إلى املترشح الذي بتبيين سببه

 .58«القواعد اإلدارية 

فض الوالة إلى بناء قراراتهم بالقبول أو بالر  435-84ويوجه املنشور الوزاري املشترك 

 اعتمادا على نتائج مداوالت املجلس الشعبي البلدي وكذا كل معلومة تتاح لهم.

السابق الذكر أن قرار الوالي بقبول ترشيح  724-83من املرسوم  16وتقض ي املادة 

املعني يبلغ للمجلس الشعبي البلدي املختص ليبلغه إلى املعنيين فور التسليم، ويعتبر هذا 

 ي.االستصالحوتطبيق للبرنامج  االستصالحالقرار إذنا بالشروع في عملية 

عد كذلك يعد القرار قبوال إذا لم يصل املعني أي رفض ولم يصدر أي قرار ب

ي انقضاء ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع املترشح ملفه، ويتعين على املجلس الشعبي البلد

 أن يسلم في هذه الحالة شهادة تعترف للمترشح بصفة املالك.
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 : إبرام عقد امللكية-3

ن الوالي إباملوافقة، ففي حالة مصادقة الوالي على مداولة املجلس الشعبي البلدي 

د ية التي يرارضمخطط قطع األ مصحوبا بمداوالت املجلس و  - أي املوافقة -ر يرسل هذا القرا

أو القابلة لالستصالح إلى املديرية الفرعية للمالك الوطنية، و التي على  االستصالحبها 

فاألول املترشح لالستصالح أما  ،مستواها يبرم عقد امللكية الذي هو عقد بيع بين طرفين

ذلك نائب مدير شؤون أمالك ي بصفته ممثال عن الدولة يساعده في الطرف الثاني فهو الوال

. وذلك حتى يبقي على العقد طابعه 59، ويتم نقل امللكية مقابل الدينار الرمزي الدولة

 معتبر ثمن بحكم القانون. نهالتبادلي، كما أن رمزية الثمن ال تحوله إلى عقد هبة، أل 

ي في غضون االستصالحالبرنامج كما تضمن العقد شرط فاسخ يتمثل في انجاز 

 يقيد نقل امللكية »تبليغ قرار الوالي باملوافقة  أثرخمس سنوات بدءا من تاريخ األشغال 

يعده الحائز وتصادق عليه نجاز برنامج استصالح إ املعترف به بشرط فاسخ يتمثل في

 .60«اإلدارة

قليميا، طبقا و يسجل العقد املحرر ثم يشهر في املحافظة العقارية املختصة إ

اإلضافي  ثروال بد من اإلشارة إلى أن هذا العقد ال يخضع لقاعدة األ »للتنظيم املعمول به 

 .61«للشهر أو ما يعرف بالشهر املسبق 

 289-92إجراءات إعداد عقد امللكية طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي  :اثاني

 إيداع امللفات -1

و  رضاري مشترك يضبط حدود األ قبل إيداع امللفات يجب أن يصدر قرار وز 

وكذلك مساحاتها، لتكون محل نشر في الصحف  االستصالحاملحيطات املرشحة لعملية 

 :62وعلى مستوى مقر الواليات والدوائر و البلديات ليعلن فيها

  مقر وعنوان محافظة تنمية الفالحة باملناطق الصحراوية )وهي الهيكل املنوط به

 تنظيم العملية ومتابعتها(.

  الوثائق املطلوبة من املترشحين 

 موضوع العملية 
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 وجوب دفع كفالة إذا كان لها محل 

 تاريخ آخر اجل إليداع العروض 

يجب أن يحدد قرار وزاري  » نهإف 289-92من املرسوم التنفيذي  04وحسب املادة 

 مشترك بين الوزراء املكلفين بالفالحة والري فيما يخص كل مساحة استصالحية ما يأتي:

  االستصالحيضبط الحدود للمحيط 

 ومساحاتهادد منسوبات املستثمرة ع 

  املترشحين ومجموعاالستثمار كيفية» 

وتكون الوثائق املرتبطة باملنافسة موضوعة تحت التصرف، متضمنة تحديدات 

املشروع و شخص املترشح من قبيل ضبط املساحات و ما يقع على عاتق الدولة من مساعدة 

، واملعلومات رة أي املحافظة من ضمانات و شروطراتيجي كذا ما تطلب اإلداوالنبات االست

 مما يلي: االتي قد يضيفها املترشح في عرضه ... وال بد للملف أن يكون متكون

  ومساحتهارض طلبا يبين فيه موقع األ 

 فتر الشروط املطلع عليها كما يجبصيغة د 

 على ما يلي: واقتصاديا يشململفا تقنيا 

 االستصالحيل برنامج تفاص 

  االستصالح والتقديري ألشغالالكشف الوصفي 

  االستصالحمخطط أشغال 

  محطة التمويل التي تبرز على الخصوص مبلغ اإلسهام الشخص ي للمترشح ومبلغ

 املالية الذي يمكنه الحصول عليه القروض

  نسخة طبق األصل من القانون األساس ي للشركة املزمع انجازها بالنسبة

 خاص املعنويينللش

  شهادة الجنسية 
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ويودع هذا امللف كامال لدى محافظة تنمية الفالحية باملناطق الصحراوية التي 

 يوما من اإلعالن. 90تشرف على العملية وذلك في غضون 

 دراسة امللفات  -2

لكي تدرس امللفات املودعة لدى املحافظة املذكورة تمر بلجنة فتح األظرفة ولجنة 

 حين.تقييم املترش

أيام من  8عروض خالل فلجنة فتح األظرفة تقوم بفتح األظرفة التي تحتوي على ال

جل، وباستدعاء من مدير املحافظة، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن: أخر آانتهاء 

(، وعن الوالية، وعن املصالح الفالحية وعن مدير الري، وعن املعنية)رئيسيااملحافظة 

 .63ة التي وصلت قبل الفتحالفالحين. وتقبل األظرف

الترشيحات بناء على التي تحلل مللفات إلى لجنة تقييم املترشحين، و وتمر بعد ذلك ا

 :مقاييس أهمها

  وآجال انجازه االستصالحقوام برنامج 

  القرارات التقنية واملالية 

  املطلوب توفيرها  مناصب العملعدد 

 ومدير الري ثل عن الفالحين، : ممثل املحافظة رئيسا ومموتتكون هذه اللجنة من

 شركة سونلغاز. وممثل عن

جل قدره شهرين من قفل أثم تصدر اللجنة قراراتها والتي تبلغ إلى املترشحين في 

 :64يداع امللفات لتبين فيه أن الطلبإ

  ط املنصوص عليها في دفتر الشروطمقبول حسب الشرو 

  ل شهرينه التحفظات خالذيرفع ه وللمترشح أنمقبول مع تحفظات 

  غير مقبول 
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 إبرام العقد -3

 
 
 د محافظة تنمية املناطق الصحراوية ع  ت

 
ى ، ويرسل إلبل ملفهمقررا يأذن بالبيع ملن ق

مدير األمالك الوطنية املختص إقليميا لتحرير عقد البيع اإلداري املشفوع بدفتر الشروط 

 
 
دفتر الشروط وتمكين  من 05يكون البيع بمقابل كما تقض ي املادة و  ،نمن الطرفيع املوق

 تسديده بالتقسيط، وفي العقد يصرح ببدء االنتفاع.

 483-97إجراءات إعداد عقد امللكية طبقا للمرسوم التنفيذي ا: ثالث

 املرسوم ال يملك املستفيد أو املترشح لالستصالح إال هذاالبد من التذكير أوال أن 

تأتي إمكانية التنازل بعد االنتهاء من  ، ثم65حق انتفاع في البدء، وهو املتضمن عقد االمتياز

 املشروع. 

وعلى ذلك فمن األفضل البدء بإجراءات إبرام عقد االمتياز ثم نثني على تحول 

 االمتياز إلى تمليك.

 إجراءات إبرام عقد االمتياز -1

التي  االستصالحتبادر السلطات املحلية وبإشراف من الوالي إلى اقتراح مشاريع 

لية معدة من قبل اللجنة الوالئية التقنية برئاسة مدير املصالح الفالحية، تخضع لدارسة أو 

حية ثم تحال إلى املؤسسة العامة لالمتيازات الفالحية لتأكيد جدواها وتحويلها إلى وزارة الفال 

 والصيد البحري للمصادقة على القرار الوزاري املشترك لتحديد املحيط.

تهم إلى اللجنة املنشأة ادهبملفاتهم أو تع وبعد نشر املشروع يتقدم املترشحون 

، والتي يرأسها الوالي ومديرو املصالح الفالحية، الري 31866بالقرار الوزاري املشترك رقم 

األمالك الوطنية، العمل والحماية االجتماعية، وممثل املجلس الشعبي الوالئي، و رئيس 

 . املجلس الشعبي البلدي املعني، ممثل العامة لالمتيازات

التزاماتهم لتنتقي املترشحين حسب معايير اللجنة بدراسة ملفات املترشحين و تقوم 

 من أهمها:

 سن املترشح وإقامته 

 درات املالية والتقنية للمترشح وتأهيالتهالق 
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  67عدد مناصب الشغل املتاحة. 

وفي غضون شهر يبلغ املترشحون بنتائج قرار اللجنة بالقبول أو القبول مع 

ن أب 483-97من املرسوم  08الرفض املسبب وفي حالة القبول تقض ي املادة  التحفظات أو

إدارة األمالك الوطنية تحرر مقررا يتضمن الترخيص باالمتياز ليرسل مع ملف املترشح إلى 

قع  مدير األمالك الوطنية املختص إقليميا لتحرير عقد االمتياز مرفوقا بدفتر الشروط املو 

 املشروع. من الطرفين وبطاقة تعريف

 تحول عقد االمتياز إلى عقد ملكية -2

يمكن تحويل  نهإف 483-97من املرسوم التنفيذي  5/2بناء على ما قضت به املادة 

 .شح ذي الجنسية الجزائرية فقطوذلك لصالح املتر  ،االمتياز إلى تنازل بمقابل

 مديره.وال يتم التنازل إال بعد االنتهاء من املشروع املعاين قانونا من طرف 

عليها  يجابية يكون التنازل وفق اإلجراءات والشروط املنصوصوفي حالة املعاينة اإل 

، وتثبت العملية بعقد إداري محرر من طرف مصالح األمالك في تنظيم األمالك الوطنية

 الوطنية.

 غير أن الجدير باملالحظة في هذا املقام أن الدولة اتجهت مؤخرا إلى االحتفاظ

حيث درت العديد من النصوص  1995، بداية من سنة راض ي العامةبملكية هذه األ 

ة القانونية الهادفة إلى تبني عملية االستصالح بمعطيات ومفاهيم جديدة، اقترنت أحيانا بآلي

 االمتياز وابتعدت عن هذه اآللية في أحيان أخرى.

 اآلثار املترتبة على عقد امللكية الثاني: فرعال

ال يتطلب إعداد عقد امللكية بل يكفي لذلك قرار  ستصالحاال بالنسبة للشروع في 

 .نهاالوالي باملوافقة على طلب املترشح كما سبق بي

ح بالنسبة للمترش اثار آغير أن إعداد عقد امللكية وشهره في املحافظة العقارية يرتب 

 يلي: ومن هذه اآلثار نذكر ما ،رضالستصالح األ 
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 للمستفيد رض: انتقال ملكية األ أوال

تحرر العقود الناقلة مللكية العقار في شكل رسمي وال تنتقل امللكية إال إذا تمت 

 .68إجراءات التسجيل والشهر لدى املحافظة العقارية

وامللكية حق بمقتضاه يوضع الش يء تحت إرادة شخص يكون له دون غيره أن ينتفع 

 به ويتصرف فيه كما يشاء وبحسب ما حدده القانون.

من القانون املدني " امللكية هي حق التمتع والتصرف في  674ملادة أو كما جاء في ا

يؤدي  18-83األشياء بشرط أن ال تستعمل استعماال يحرمه القوانين واألنظمة "، إذن قانون 

يؤدي  »إلى امتالك األراض ي لصالح املترشح الستصالحها حيث جاء في املادة السادسة منه  

 .«...إلى نقل امللكية لصالح املترشح الستصالح األراض ي  امتالك األراض ي بموجب هذا الفصل

ملف رقم  24/04/2002وهذا ما جاء في قرار املحكمة العليا الصادر بتاريخ 

محل النزاع  رضحيث اعتبرت في قرارها أن هذا القانون ناقل للملكية كون األ  22875369

ناء على تصريح لجنة بموجب قرار والئي ب 1995ملك بلدي ومنحت للمطعون ضدهما سنة 

 13/08/1983في  املؤرخ 18-83تقنية وأن هذه اإلجراءات تمت لصالحهما في إطار قانون 

 يؤدي امتالك أنهن املادة السادسة منه تنص أو  ،الفالحيةاملتعلق بحيازة امللكية العقارية 

وعليه  األراض ي بموجب هذا القانون إلى نقل امللكية لصالح املترشح لالستصالح األراض ي،

اعتمادا على وثائق  1985منذ سنة  رضن دفع الطاعنين بحيازتهم واستغاللهم لهذه األ إف

مسلمة لهم من طرف البلدية ال يؤخذ في االعتبار، وبالتالي ال مجال ملناقشة مدى حيازة 

 الطاعنين إذ تعتبر حيازة األحق بالتفضيل أم ال.

فهي ليست ملكية مستقرة أو  لكن ملكية املستصلح تكون معلقة على شرط فاسخ،

في املدة املقررة لذلك وهي  االستصالحتامة إال إذا رفع الشرط الفاسخ واملتمثل في انجاز 

 ( سنوات.05خمس )

أي عدم انجاز  ،وتنتقل امللكية إلى الورثة وهي معلقة بهذا الشرط الفاسخ

 رجعي. أثرفي املدة املقررة يفسخ العقد ب االستصالح
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 ترجاع األراض ي املستصلحة من طرف مالكها األصليين: عدم اساانيث

إلى املستصلح هو عدم استرجاعها من  رضمن اآلثار املترتبة على انتقال ملكية األ 

 .70املتمماملعدل و  25-90ن التوجيه العقاري طرف مالكها األصلي، حيث جاء قانو 

ي للثورة بأحكام تخص استرجاع األراض ي املؤممة أو املتبرع بها للصندوق الوطن

 الزراعية وكذا األراض ي املوضوعة تحت حماية الدولة من طرف مالكها األصليين.

منه على استرجاع حقوق امللكية للشخاص الطبيعيين ذوي  76حيث نصت املادة 

رة املتعلق بالثو  73-71الجنسية الجزائرية والذين أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار األمر

استثنيت منه بعض األراض ي من بينها األراض ي التي منحت على  السترجاعالزراعية، لكن هذا ا

املتعلق بحيازة امللكية و  1983أوت  13املؤرخ في  18-83شكل استفادة في إطار القانون 

 العقارية الفالحية والذي نحن بصدد دراسته. 

لية ع في عمو شر يتم اللم  اولكن يستطيع املالك األصليين استرجاع حق امللكية إذ

 وكانت مدة خمس سنوات املقررة للمستصلح لم تنتهي بعد. االستصالح

ترجعون إال الجزء الغير مستصلح جزئي فال يس االستصالحكذلك إذا كان 

 يعوضون نقدا أو عينيا بالنسبة للمساحة املستصلحة أو تلك التي شرع في استصالحها. و 

وإذا  ،فقدها املالك األصلي مماثلة لتلك التي أرضوالتعويض العيني هو منح قطعة 

 محل التعويض. رضتعذر ذلك يكون التعويض نقدا أي يمنح مبلغ مالي يتناسب وقطعة األ 

 القيود الواردة على سلطة املستصلح املالك :اثالث

الك كافة ا تخول املنهإن امللكية الخاصة وإن كانت أوسع الحقوق نطاقا أل

ء بعناصره الجوهرية وملحقاته وثماره الستعماله قانونا على الش يالسلطات املباحة شرعا و 

ا ليست مطلقة من كل قيد بل محددة بالقيود املختلفة التي أنهواستثماره والتصرف فيه، إال 

ترد على سلطات املالك حتى ال تنقلب في يده تعسفا فتتعطل الوظيفة االجتماعية للملكية 

 .71عن تحقيق املصلحة العامة

ببعض القيود على سلطات املستصلح املالك  18-83نون في هذا السياق جاء قا

 نظرا لوظيفة االجتماعية للراض ي الفالحية.
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ال يجوز نقل ملكية األرض املمتلكة في إطار هذا القانون، إال عند رفع الشرط  -

وهذا تجنبا ملمارسة املضاربة  الفاسخ وذلك بانجاز مشروع االستصالح في املدة املحددة.

ا دهحية، حيث تكتسب بالدينار الرمزي ويعاد بيعها دون أن يبذل املستفيد جباألراض ي الفال 

 ونفقات في زيادة قيمة هذه األرض ي وجعلها صالحة للزراعة.

يجوز  االستصالحلكن إذا ثبت قانونا أن املالك بعد وفاته، عجز ورثته على مواصلة 

والهدف من  ،ط الفاسخللغير، بشرط أن يوافق املشتري على الشر  رضلهم نقل ملكية األ 

 إذا عجز عن ذلك املستفيد. االستصالحهذا ضمان تنفيذ املشروع 

، وفق الشروط املحددة في التشريع رضأن يحافظ املالك على الوجهة الفالحية لل  -

 والتنظيم املعمول بهما.

فالحية باستغاللها في النشاط الفالحي إال إذا  رضومعنى هذا أن يلتزم كل مالك أل 

 يلها بموجب أدوات التعمير طبقا ملا نص عليه قانون التوجيه العقاري وقانون التهيئةتم تحو 

 .72والتعمير

نص عليه قانون التوجيه  رضهذا االلتزام أي الحفاظ على الوجهة الفالحية لل 

وما بعدها حيث توضع قواعد خاصة بتحويل الراض ي الفالحية والبناء 33العقاري في املواد 

 عليها.

بانجاز محالت ذات االستعمال السكني كما جاء في  االستصالحيرفق  يمكن أن

وتلك التي تعد  ،من القانون حيث خصصت للمزارع وعائلته وخاصة باالستغالل 9املادة 

مالحق عادية في املزرعة دون أن يذكر هذا القانون أي رخصة، بينما قانون التوجيه العقاري 

 .73لى األراض ي الخصبة جدا أو الخصبةيشترط رخصة صريحة النجاز البنايات ع

: جاء هذا االلتزام في قانون التوجيه العقاري حيث أن رضااللتزام باستثمار األ  -

من و تجعل هذا االلتزام على عاتق كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائزها،  48املادة 

صفة باتة وانتقال امللكية إليه ب االستصالحالبديهي أن املستصلح عند إتمامه برنامج 

 ومستقرة يكون خاضعا لهذا االلتزام.
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؟ هل االستصالحلكن السؤال املطروح هو وضعية املستصلح من هذا االلتزام أثناء 

يعامل معاملة خاصة؟ نظرا للعمال التي يتطلب منه القيام بها من توفير املياه وتخصيب 

ين ي إذا لم يستغلها مدة موسمصالحة للزراعة، أم يقع عليه التزام وبالتال رضالتربة لجعل األ 

 .74من قانون التوجيه العقاري  48،49،51فالحيين متتاليين تطبق عليه أحكام املواد 

انون التوجيه العقاري الذي أتى قصدر قبل  18-83القانون رقم أن في الحقيقة 

بمفاهيم جديدة للملكية العقارية وخاصة الفالحية التي لها وظيفة اجتماعية على أساسها 

 تقيد سلطات املالك.

من قانون  13جاء في املادة  ، فقداالستفادة من قروض لتمويل مشروع االستصالح  -

أنه يمكن للمالك بطلب منهم االستفادة من قروض التي تحدد مبالغها وكيفيات  83-18

 1985لت هذه الفقرة بموجب قانون املالية لسنة وعد   ،منحها بموجب قوانين مالية

، وفعال الغ وكيفيات منحها بموجب التنظيموأصبحت تحدد هذه املب .75منه 19املادة 

 .76جاء قرار وزاري مشترك )وزراء املالية، الفالحة، الصيد (

هذه القروض يمنحها بنك الفالحة والتنمية الريفية وفق الشروط والكيفيات التي 

 حددها القرار الوزاري املذكور.

 14يحتوي على إثبات امللكية كما ذكرت املادة املهم أن امللف املقدم للبنك البد أن 

 يمكن للمالك في إطار قوانين املالية االستفادة من اإلعفاء من الرسوم أنهمن نفس القانون 

لكن  ،االستصالحعلى مواد التجهيز، واللوازم الضرورية لتنفيذ برنامج  واألتاوات املفروضة

 ا القانون.هذه اإلعفاءات لم تتجسد في الواقع في إطار هذ

 الخاتمة

يعتبر أول قانون في الجزائر عمل  18-83قانون وفي خاتمة هذه الدراسة، نؤكد أن 

على تنظيم العقار الفالحي من خالل منح عقارات ألشخاص وذلك مقابل استصالحها وفقا 

، محددة تأتي على رأسها االستصالح الفعلي للعقار الفالحي في أجل خمس سنواتلشروط 

يفة االجتماعية واالقتصادية التي يؤديها العقار الفالحي في إحداث ثروة بديلة عن ونظرا للوظ
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غيرها من الثروات دفع باملشرع الجزائري إلى تشريع ما يناسب سياسة استصالح األراض ي 

 املهملة تحت شعار )األرض ملن يخدمها(، وعليه توصلنا إلى النتائج التالية:

ا مع املبدأ النبوي من أحيا أرضا فهي له من خالل أن املشرع الجزائري كان متماشي .1

وضع سياسة استراتيجية الستصالح األراض ي املهملة قصد النهوض باالقتصاد 

 الوطني.

تمكين الطرف املستصلح من استيفاء حقه في ملكية العقار الفالحي ضمن شروط  .2

 قانونية محددة.

3.  
 
هو لتشجيع املواطنين ه املشرع الجزائري إلصدار مثل هذه القوانين وج  أن ت

لإلقدام نحو االستثمار الفالحي والحد من ظاهر النزوح الريفي وتضخم املدن 

 الكبرى وذلك بغية تحقيق األمن الغذائي.

 : ما يليوبناء على ما سبق نقترح 

عة جل تفادي إضاأمراسيم تحدد لكل منطقة نشاط معين من  سن ضرورة .1

 الجهود.األوقات واألموال و 

 .  نصوص قانونية مشددة للجرائم الواقعة على العقار الفالحي ضرورة وضع .2

  .م تنفيذيةياملناطق الصحراوية بمراس شمللي االستصالحتعميم ضرورة  .3

 تدعميهم باألموال والعتاد الالزمو  ،تدعيم الشباب وتوجيههم نحو القطاع الفالحي .4

 وتجسيد فكرة األرض ملن يخدمها.

 إلى اإلنتاج. االستصالحمن لالنتقال حي إنشاء مؤسسة لترقية العقار الفال

 

 

 

 

 



لجزائري حيازة امللكية العقارية عن طريق استصالح األراض ي في ضوء التشريع ا

 والفقه اإلسالمي

    عشير جياللي د. 

 قاش ي عاللد. 
 

151 
 2022  جوان  /2العدد    /4المجلد  مجلة الصدى للدراسات الق انونية والسياسية/  

ISSN : 2710-8783 
 

 قائمة املصادر واملراجع:

  أوال / قائمة املصادر:

 القوانين: 

ا .1

يتعلق بحيازة امللكية العقارية، الجريدة الرسمية  13/08/1983مؤرخ في  18-83انون رقم لقا

 .34عدد ال ،08/08/1983 املؤرخة في

ا .2

التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية املؤرخة في  املتضمن 18/11/1990املؤرخ في  90/25لقانون ا

 .49 ، العدد18/11/1990

 26املؤرخ في  58-75املعدل واملتمم للمر رقم  2007مايو  13 املؤرخ في 05-07القانون رقم  .1

 .78العدد  1975، الجريدة الرسمية املؤرخة في املتضمن القانون املدني 1975مبر سبت

 .72 العددالجريدة الرسمية  24/12/1984ؤرخ في امل 1985قانون املالية لسنة  .2

 .15، الجريدة الرسمية العدد ةقانون الجنسياملتضمن  27/02/2005املؤرخ في  01-05األمر رقم  .3

نة غشت س 13 املؤرخ في 18-83يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  724-83 نفيذياملرسوم الت .4

 3198ديسمبر  13، الجريدة الرسمية املؤرخة في يةالعقارية الفالح واملتعلق بحيازة امللكية 1983

 .51العدد 

املحدد لشروط التنازل عن األراض ي  06/07/1992املؤرخ في  92/289املرسوم التنفيذي رقم  .5

 العدد 1992جويلية  19املؤرخة في لرسمية الصحراوية في املساحات االستصالحية، الجريدة ا

55. 

لكيفيات منح حق امتياز قطعة  د، املحد16/12/1997رخ في املؤ  97/483ملرسوم التنفيذي رقم ا .6

 عبائه وشروطه.أأرضية من األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في املساحات االستصالحية و 

 .83العدد  1997ديسمبر  17املؤرخة في الجريدة الرسمية 

ة امللكية الفالحية عن املتعلق بحياز  18/04/1984املؤرخ في  435املنشور الوزاري املشترك رقم  .7

 .االستصالحطريق 

املبين لكيفيات انجاز برنامج  29/09/1999املؤرخ في  323املنشور الوزاري املشترك رقم  .8

 استصالح األراض ي عن طريق االمتياز.

الصادر عن وزارة الفالحة في موضوع  18/07/2000املؤرخ في  332املنشور الوزاري رقم  .9

 لوطني للتنمية الفالحية.إستراتيجية تنفيذ املخطط ا
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املحدد لتشكيل وعمل اللجنة الوالئية  22/09/1989املؤرخ في  318مشترك رقم قرار وزاري  .10

ية تابعة للمالك الوطنية الخاصة أرضاملكلفة بدراسة ملفات املترشحين لحق امتياز قطع 

 للدولة.

ادة من القروض لتمويل يحدد كيفيات االستف 26/05/1985املؤرخ في  7قرار وزاري مشترك رقم  .11

 .83/18األراض ي في إطار القانون رقم  االستصالحعمليات 

 .2002املجلة القضائية العدد الثاني لسنة  .12

 ثانيا / قائمة املراجع:

 الكتب: -أ

 .م1993هـ/1414مؤسسة الرسالة، بيروت:  .صحيح ابن حبانابن حبان،  .1

 لطباعة والنشر والتوزيع، دون تاريخ.، دار الحرمين لاملعجم األوسطأبو القاسم الطبراني،  .2

 .دار املعرفة، بيروت. دون تاريخ ،كتاب الخراجأبو يوسف،  .3

 .2002. الجزائر دار هومة النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري إسماعين شامة،  .4

 .1998 ، دمشق،، دار املكتبيإحياء األرض املواتالزحيلي محمد،  .5

 .1985 ، دمشق،دار الفكر ، 6و5و4، املجلدات و أدلتهالفقه اإلسالمي ، الزحيلي وهبة .6

 .1971 ،بيروت عربي،الجزء الثالث، دار الكتاب الالطبعة األولى، ، فقه السنةالسيد سابق،  .7

إثبات امللكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع عبد الحفيظ بن عبيدة،  .8

 2006سنة الجزائر، ، هومة ، دارالجزائري 

ي ، الديوان الوطناألولى، الطبعة ، العقار الفالحي1التقنينات العقارية الجزء زروقي، ليلى  .9

 .2000 ، الجزائر،للشغال التربوية

 . 2003 ، الجزائر،، دار هومةحمدي باشا عمر املنازعات العقاريةليلى زروقي،  .10

، شغال التربويةالديوان الوطني لل  ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  .11

 . 2003 الجزائر،

، 3، املجلد سبل السالم شرح بلوغ املرام من جمع أدلة األحكامالصنعاني، محمد بن إسماعيل  .12

 م.1988ه 1409 ، بيروت،دار الفكر

 .1974 ،، القاهرةالوظيفة االجتماعية للملكية الخاصةمحمد علي حنبولة،  .13

، املجلد شرح املهذب للشيرازي  كتاب املجموع النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، .14

 م.2001/ه1422 ، بيروت،دار إحياء التراث العربي ،15
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  الجامعية: األطاريح واملذكرات -ب

، أطروحة الدكتوراه تخصص النظام القانوني للعقار الفالحي في الجزائربوشريط حسناء،  .1

 .2017-2016قانون األعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

، حيازة امللكية العقارية عن طريق استصالح األراض يالقادر جطو وخنيش عميروش، عبد  .2

 .2010-2009 ، الجزائر،لبليدةمذكرة ليسانس في القانون العقاري، جامعة ا

 الهوامش

                                                 
عبد القادر جطو وخنيش عميروش، حيازة امللكية العقارية عن طريق استصالح األراض ي، مذكرة  (1

 وما بعدها. 12. ص2010-2009ليسانس في القانون العقاري، جامعة البليدة 
الصادرة يتعلق بحيازة امللكية العقارية، الجريدة الرسمية  13/08/1983مؤرخ في  81-83انظر قانون رقم  (2

 .34الرسمية رقم ة، الجريد08/08/1983 خبتاري

، دار 3م من جمع أدلة األحكام، املجلد الصنعاني، سبل السالم شرح بلوغ املرامحمد بن إسماعيل (  3

 م.1988ه 1409 ، بيروت،الفكر
 املتعلق بحيازة امللكية العقارية. 81-83من قانون  80انظر املادة  (4
املحدد لشروط التنازل عن  06/07/1992املؤرخ في  92/289من املرسوم التنفيذي رقم  02( انظر املادة 5

 .                  55ية، الجريدة الرسمية رقم االستصالحاألراض ي الصحراوية في املساحات 
لكيفيات منح حق  د، املحد16/12/1997املؤرخ في  97/483م التنفيذي رقم من املرسو  02( انظر املادة 6

عبائه أللدولة في املساحات االستصالحية و  ية من األمالك الوطنية الخاصة التابعةأرضامتياز قطعة 

 وشروطه.
 .1985 ، دمشق،دار الفكر ، 6و5و4، الفقه اإلسالمي و أدلته، املجلدات ( الزحيلي وهبة 7
املتضمن التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية املؤرخة في  18/11/1990املؤرخ في  90/25قانون ( انظر ال8

 .49، العدد18/11/1990
 املتعلق بالتوجيه العقاري. 90/25من قانون  67/7املادة  انظر (9

 .1998 ، دمشق،املوات، دار املكتبي رضالزحيلي محمد، إحياء األ (  10
، 15الدين بن شرف النووي، كتاب املجموع، شرح املهذب للشيرازي، املجلد ( النووي، أبو زكريا محي  11

 م.2001 –ه 1422 ، بيروت،،  دار إحياء التراث العربي1طبعة 
بوشريط حسناء، النظام القانوني للعقار الفالحي في الجزائر، أطروحة الدكتوراه تخصص قانون  (12

 .31ص .2017-2016األعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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 ( ابن حبان، صحيح ابن حبان. 13
 .290( الطبراني، املعجم األوسط، ص 14
 .170، ص1971، بيروت 1السيد سابق، فقه السنة، الجزء الثالث، دار الكتاب العربي، ط (15
 .65أبو يوسف، كتاب الخراج، ص (16
 .724-83من املرسوم التطبيقي  08( انظر املادة  17
 بات امللكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار( د/ عبد الحفيظ بن عبيدة، إث 18

 .121، ص2006سنة الجزائر، ، هومة
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 امللخص: 

شهدت الجزائر في اآلونة األخيرة ظروف صعبة على غرار بقية الدول، أدت إلى بروز ظواهر 

واقتصادية خطيرة، منها املضاربة غير املشروعة كظاهرة فتاكة باالقتصاد الوطني والقدرة  اجتماعية

الشرائية للمواطن، األمر الذي استلزم ضرورة التصدي لها ومكافحتها، ومن خالل هذا املقال الذي جاء 

الوقوف على أهم افحة املضاربة غير املشروعة، حاولنا املتعلق بمك ،15-21كدراسة على ضوء القانون رقم 

، وبيان دورها في ردع مقترفي هذه الجريمة وكذا أهمية اآلليات املستجدة التي جاء بها القانون أعاله

العقوبات الجزائية واإلدارية املشددة التي نص عليها في القضاء على الظاهرة، ومدى توافق محتوى النص 

 بة غير املشروعة.  املضار  القانوني مع املمارسات امليدانية لهيئات رقابة ومعاينة

 املضاربة غير املشروعة، االقتصاد، القدرة الشرائية، مكافحة الكلمات املفتاحية: 
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Abstract:  

Algeria has recently witnessed difficult conditions, like other 

countries, It has caused dangerous social and economic phenomena, 

including illegal speculation as a lethal phenomenon in the national 

economy and the purchasing power of the citizen.this necessitated the 

need to combat it, through this article, wich came as a study in the light 

of Law No.21-15 on combating illegal speculation, We tried to identify 

the most important emerging mechanismes that the above law brought, 

and the importance of severe penalties stipulated in eliminating the 

phenomenon, and the extent to wich the law text is consistent withe the 

field practices of Oversight Bodies.  

key words: illegal speculation, Economy, purchasing power, combat. 

  

 مقدمة: 

شرع هللا تعالى املضاربة لحاجة الناس إليها، وملا يترتب عليها من منافع وتحقيق 

في الربح ملال من أحد الجانبين وعمل من  الشركة، فهي عقد على 1التعاون بين الطرفين

 ا عرفها األحناف، وهي عند املالكية توكيل الجانب اآلخر كم
 
 في نقد مضروب م   ر  ج  على ت

 
 م  سل

ربحه إن علم قدرهما، وهي من املنظور االقتصادي تحقيق الربح عن طريق  بجزء من

واملضاربة هي الفرق بين أسعار البيع والشراء مع الترقب النتهاز الفرصة  استثمار املال وحده

حظى ألثمان أو البيع بأغاله، املواتية للشراء بأبخس ا
 
باالهتمام من طرف  إال أنها لم ت

، حيث لم يتم النص عليها صراحة في التشريعات، منها التشريع 2بالقدر الالزم املشرعين

 الجزائري الذي لم يوضحها جلي
 
أو  3سواء في قانون املنافسة الذي يعتبر مجراها الحقيقي ا

في القانون التجاري على اعتبار أنها لعقود املسماة وال حتى القانون املدني باعتبارها عقد من ا

هو مصطلح املضاربة غير املشروعة الذي لك ذفي ، إال أن الجديد التجارية نوع من الشركات

عندما رأى بأنه لم يعد بوسع قانون  بذاته أفرد له املشرع الجزائري قانون خاص ومستقل

ردع هذه الجريمة والتصدي لها ومالحقة  174و  173، 172العقوبات من خالل املواد 

املضاربة بمكافحة ، املتعلق 28/12/2021املؤرخ في  15-21مرتكبيها، حيث جاء القانون رقم 
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نتيجة تفش ي هذه الظاهرة في الجزائر في اآلونة األخيرة وما انجر عنها من  4غير املشروعة

 .5مساس بأمن واستقرار املجتمع

بتعريف الذي جاء  اآلنف الذكر  ملوضوع تتجلى في مضمون القانون ا أهميةولعل  

مما يستوجب دراسته  وحدد اآلليات الكفيلة بمكافحتها شامل للمضاربة غير املشروعة

 .والوقوف على أهم النقاط املستحدثة فيه

ما املقصود  تمت صياغتها كمايلي:التي تتبادر إلى أذهاننا  اإلشكاليةفإن  هنامن  

 ربة غير املشروعة وما مدى نجاعة اآلليات املستحدثة ملكافحتها بالرجوع إلى الهيئاتباملضا

 إلى العقوبات الجزائية واإلدارية املقرر توقيعها على مرتكااملكلفة بالتصدي لها 
 
 هذبي هستنادا

 الجريمة؟

أهم اآلليات املستجدة ملكافحة املضاربة غير املشروعة كما جاء بها  وللوقوف على

  شرع الجزائري في القانون أعاله و امل
 
املمارسات امليدانية  من خاللمدى تطبيق ذلك  بيانت

ذي يجد مبرراته في كون أنه املنهج األنسب لطبيعة والاعتمدنا املنهج التحليلي الوصفي 

مدى  ومالحظةا الشأن ذالواردة في هتحليل النصوص القانونية وذلك من خالل املوضوع 

ثنائية ، معتمدين في ذلك على الخطة ذات الصلة باملوضوع اء الفقهيةاآلر  توافقها مع 

 :املباحث كما هو موضح أدناه

ـــة ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  مقدمـ

 مكافحتها آلياتاملضاربة غير املشروعة و مفهوم املبحث األول: 

 املطلب األول: مفهوم املضاربة غير املشروعة

 ة املضاربة غير املشروعةاملستجدة ملكافح املطلب الثاني: اآلليات

 مكافحة املضاربة غير املشروعة والعقوبات املقررة لهااملكلفة بهيئات الاملبحث الثاني: 

 الهيئات املكلفة بمكافحة املضاربة غير املشروعةاملطلب األول: 

 املشروعةالعقوبات الجزائية واإلدارية املستجدة ملكافحة املضاربة غير املطلب الثاني: 

ــــــة ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  خاتمــ
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 املبحث األول 

 مكافحتها آلياتمفهوم املضاربة غير املشروعة و 

كما نص تعريف املضاربة غير املشروعة  لتقديمحيث سنتطرق في هذا املبحث  

م نبين ث ،)مطلب أول( املضاربة غير املشروعة بمكافحة املتعلق،15-21عليها القانون رقم 

  أهم اآلليات املستجدة الكفيلة بمكافحتها )مطلب ثاني(  

 مفهوم املضاربة غير املشروعةاملطلب األول: 

د   املقامفي هذا   نبين  لكذوبعد  ،املضاربة غير املشروعة )فرع أول(  من تعريفالب 

 أهم األوجه الخاصة بها )فرع ثاني(  

 ةتعريف املضاربة غير املشروعالفرع األول: 

بمكافحة املضاربة  قاملتعل، 15-21رقم  جاء في أحكام الفصل األول من القانون 

" كل تخزين أو  يقصد بهافي املادة الثانية منه بأن املضاربة غير املشروعة غير املشروعة 

، وكل رفع أو إخفاء للسلع والبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين

لسلع أو البضائع أو األوراق املالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو خفض مصطنع في أسعار ا

 6 "أخرى. عن طريق وسيط او استعمال الوسائل اإللكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية

وقد  ركز املشرع في هذا الصدد على مسألة الندرة التي عرفتها نفس املادة في فقرتها    

في من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة بأنها: "عدم وجود ما يك األخيرة

 7 " .الطلب عليها ونقص العرض

من خالل ما سبق نالحظ أن املشرع قدم تعريف للمضاربة غير املشروعة وقرنه  

عتبر من بين األسباب األساسية ابتعريف 
 
إلحداث املضاربة غير لنذرة كون أن هذه األخيرة ت

 وجود مبرر شرعي لذلك. ماأسعار السلع دوناملشروعة والزيادة في 

 أوجه املضاربة غير املشروعةالفرع الثاني: 

مكافحة ب، املتعلق 15-21من القانون رقم   2/2املادة ما نصت عليه من خالل 

  :فإنه يعتبر من قبيل املضاربة غير املشروعةاملضاربة غير املشروعة، السابق اإلشارة إليه، 
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ا
 بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ترويج أنباء : أوال

 
 ورفع أو أخبار كاذبة عمدا

 .األسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة

 
 
طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في األسعار أو هوامش الربح املحددة : ثانيا

.
 
 قانونا

 
ا
. :ثالثا

 
 تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي يطبقها البائعون عادة

 :
ا
بعملية في السوق بغرض  ،القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات رابعا

 الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.

 
ا
 استعمال املناورات بهدف رفع أو خفض قيمة األوراق املالية.: خامسا

 للتعليمات وفي هذا الصدد فإن مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات و 
 
تطبيقا

إلجراءات لاملتضمنة  05/04/2020املؤرخة في  724منها التعليمة الوزارية رقم  ،الوزارية

 املتخذة لضمان تموين السوق ومحاربة املضاربة، تقف ميدانيا على مسألة الندرة من خالل

 فيما يخص العمل امليداني اليومي الخاص
 
تتمثل و  ،هباملصالح الثالث املكلفة باملراقبة كال

 :هذه املصالح فيما يلي

 ،مصلحة مالحظة السوق واإلعالم االقتصادي -

 ،مصلحة مراقبة املمارسات التجارية واملضادة للمنافسة -

  .مصلحة حماية املستهلك وقمع الغش -

 ةيومي بتقديم تصريحاتاملتعاملين االقتصاديين  الشأن تقوم بمطالبة في احيث أنه

التموين وكذا املخزنة على مستوى مخازن  ،املجلوبةاملواد ات كميب ةوشهري ةسبوعيأو 

الوقوف على و  ملحاربة املضاربين والتفريق بين التجار النزهاء واملضاربين الخاصة بهم،

 .احتياجات كل منطقة عبر تراب الوالية

وإرسالها إلى املصالح  تقارير دورية بإعدادللتجارة الخارجية تقوم املصالح هذا  

متابعة تطور األسعار ومعرفة مدى  بغرضللتجارة الجهوية  اتية عن طريق املديرياملركز 

 .توفر املواد األساسية في السوق املحلية
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 الثاني: اآلليات املستجدة ملكافحة املضاربة غير املشروعةاملطلب 

ما يشير إلى ضرورة  6إلى  3حيث تضمن الفصل الثاني من هذا القانون في املواد من 

الدولة على مكافحة املضاربة غير املشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية حرص 

املبرر لألسعار، خاصة عندما يتعلق  رللمواطنين ومنع أي استغالل للظروف بغرض الرفع غي

عتماد آليات اليقظة كسبيل با وذلك األمر بالسلع واملواد الضرورية والواسعة االستهالك

تشجيع االستهالك العقالني كآلية تتكفل بها هيئات و  ،ع أول(للحد من مشكل الندرة )فر 

 )فرع ثاني( في السوق  خاصة للقضاء على املضاربة غير املشروعة

 لسلع في السوق ااعتماد آليات اليقظة للحد من مشكل ندرة لفرع األول: ا

حيث أن هذه اإلجراءات التي فرضتها الدولة جاءت كنتيجة للظروف التي تشهدا 

في مجال التموين العام بالسلع والبضائع خاصة منها الغذائية وذات االستهالك  البالد

 هذا األمر تعليمات صارمة ملصالحهافي وزارة التجارة وترقية الصادرات  أرسلتالواسع، وقد 

، وقد دراسته حتى قبل صدور القانون الذي نحن بصدد يتراب الوطنكافة العبر   الخارجية

 464/2020منها القرار الوالئي رقم  ،جان بموجب قرارات والئيةل الخصوصهذا بأنشئت 

املتضمن إنشاء لجنة لليقظة واملراقبة الحينية والتصدي  ،21/03/2020املؤرخ في 

  .بوالية أدرار للمضاربين

  تشجيع االستهالك العقالني للسلعالفرع الثاني: 

لجمعيات الفاعلة في وهنا يكمن دور جمعيات حماية املستهلك على وجه الخصوص وا

املجتمع من أجل تكثيف عملية التحسيس واإلرشاد للمواطنين لنشر ثقافة االستهالك بما 

يتماش ى ومتطلبات املجتمع وما يأمرنا به ديننا الحنيف كما جاء في األثر عن الرسول صلى 

ا ى ذلك أننهللا عليه وسلم أنه قال: " نحن قوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فال نشبع" ومعن

 .قوم مقتصدون غير مسرفون 
 الفرع الثالث: منع أي تخزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع

وفي إطار ذلك فأن مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات من خالل فرق املراقبة 

ضرورة التصريح ع ودعوة املتعاملين االقتصاديين إلى تقوم بمراقبة محازن السلع والبضائ



 عمل امليدانيشروعة بين النصوص القانونية والمكافحة املضاربة غير امل                      

املضاربة غير بمكافحة املتعلق  ،15-21دراسة على ضوء القانون رقم )                       

 (املشروعة

بوعبد هللا مسعود 

 ــمـــــــخيضاوي نعيــــــــــــــــ

 

163 
 2022  جوان  /2العدد    /4المجلد  ة والسياسية/  مجلة الصدى للدراسات الق انوني

ISSN : 2710-8783 
 

ن وقيدها في السجل التجاري والتصريح بمحتوياتها، لذلك فإنه يمنع عليهم تخزين أي باملخاز 

 
 
 درة في السوق.سلعة في مخزن غير مصرح به أو سحب أي سلعة بغرض أحداث ن

ى كما أولى القانون أهمية بالغة للجماعات املحلية في هذا اإلطار من خالل اإلشارة إل

 ربة غير املشروعة وذلك من خالل:مساهمتها الفعالة في مكافحة املضا

 .لضرورية أو ذات االستهالك الواسعاتخصيص نقاط لبيع  املواد  -1

 .كل أشكال الندرة في السلع والبضائع على املستوى املحليالرصد املبكر ل -2

 .8تحليل األسعارو دراسة وتحليل وضعية السوق املحلية  -3

ه بالنسبة لتخصيص نقاط لبيع املواد ما تجب اإلشارة إليه في هذا املقام هو أن 

 حيث نجد  الضرورية وذات اإلستهالك الواسع فإن الدولة تسعى إلى تحقيق ذلك،
 
أن مثال

الشركة الوطنية للحبوب والبقول الجافة تقوم بالتنسيق مع مصالح البلدية بخلق نقاط 

إمكانية خلق مثل دم لبيع الحبوب بأسعار في متناول املستهلك البسيط، إال أن املالحظ هو ع

ط ا، إضافة إلى محدودية املواد التي تباع في هذه النقيةعبر كامل تراب الوال  هذه النقاط

 .الضرورية وذات اإلستهالك الواسع دون أخرى  واد استهالكيةبعض املوتركيزها على 

نشئتكما أنه بالنسبة للرصد املبكر لنذرة السلع واملواد الضرورية في السوق املحلية فقد 
 
 أ

د  من السهر على   أنه الب 
 
قبل صدور هذا القانون لجان اليقظة للتصدى للمضاربين إال

 ديمومة عملها.

  املبحث الثاني

 مكافحة املضاربة غير املشروعة والعقوبات املقررة لهااملكلفة بهيئات ال

 ملعاينة جرائم املضار 
 
بة غير في هذا الصدد سنتطرق لبيان األشخاص املؤهلون قانونا

ثم  ،)مطلب أول( ، ودور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في هذه الجرائماملشروعة

 )مطلب ثاني(  ا الشأنذاملستجدة في هالعقوبات الجزائية واإلدارية  ببياننختم 
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 الهيئات املكلفة بمكافحة املضاربة غير املشروعة األول:املطلب 

 ينة جرائم املضاربة غير املشروعة لجهات خاصةأناط املشرع الجزائري مهمة معا 

كما  ،املضاربة غير املشروعةلق بمكافحة ، املتع15-21قانون المن  7املادة  نصت عليها

بدور النيابة  وتتعلقوبعدها نشير إلى نقطة هامة في هذا اإلطار  ،سنبين ذلك  )فرع أول(

     () فرع ثاني الدعوى في جرائم املضاربةتحريك العامة في 

 ملعاينة جرائم املضاربة غير املشروعةالفرع األول: 
ا
 األشخاص املؤهلون قانونا

 ، املتعلق بمكافحة املضاربة غير املشروعة15-21من القانون رقم  7نصت املادة  

 على أن األشخاص املعنيون بمعاينة جرائم املضاربة غير املشروعة هم:

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية -1

 .ملكلفة بالتجارةالألسالك الخاصة باملراقبة التابعون لإلدارة عوان املؤهلون التابعون األ  -2 

 .9ملصالح اإلدارة الجبائية األعوان املؤهلون التابعون  -3

وفي هذا اإلطار سنركز على مسألة هامة تتمثل في التنسيق الذي أصبح معمول به ملعاينة مثل 

، فإذا كانت الفقرة الثانية تجارة( –تلطة )أمن وطني خاصة في إطار الفرق املخجرائم،  ذهه

لقانون األساس ي الخاص باملوظفين املنتمين ااملتضمن  415-09 من القانون رقم 8من املادة 

لألسالك الخاصة بالتجارة، تنص على أنه: "يمكن لألعوان الخاضعين لهذا القانون األساس ي 

مومية الذين يلزمون بمد يد املساعدة لهم الخاص عند الحاجة طلب تدخل أعوان القوة الع

عند أول طلب في إطار ممارسة مهامهم"، فإن األمر هنا ومن أجل معاينة الجرائم املتعلقة 

 –)أمن وطني  أكثر في إطار فرق مشتركةالتنسيق  باملضاربة غير املشروعة أصبح يستدعي 

يف القانوني وفي نفس والتكي الجريمة وإعطائها الوصف الحقيقي ضبطمن أجل  تجارة(

مساعدة الجهات القضائية في مسألة إثباتها وذلك بغرض الوصول إلى أحكام  الوقت

 وجزاءات عادلة في هذا الصدد.

 دور النيابة العامة في تحريك الدعوى في جرائم املضاربةالفرع الثاني: 

 ، على، املتعلق بمكافحة املضاربة غير املشروعة15-21من القانون  8نصت املادة 

 في الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون" اأنه
ًّ
 .10"تحرك النيابة العامة الدعوى تلقائيا
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للعلم فإن الدعوى هي املطالبة بالحق عن طريق القضاء، حيث يلجأ املواطن إلى 

لتطبيق العقوبات يحركها  السلطة القضائية للحصول على الحماية، أما الدعوى العمومية

القضاء أو املوظفون املعهود إليهم ذلك بمقتض ى القانون، كما أنه يجوز  ويباشرها رجال

 
 
 للشروط املنصوص عليه قانونا

 
  11 .للطرف املضرور الحق في تحركها طبقا

 لخطورة املضاربة غير املشروعة فإن املشرع أعطى للنيابة العامة حق تحريك 
 
ونظرا

 علقة بها.  تالدعوى العمومية بشأن الجرائم امل

  وعةالعقوبات الجزائية واإلدارية املستجدة ملكافحة املضاربة غير املشر ملطلب الثاني: ا
 ترتبط العقوبة الجزائية بطبيعة الجريمة، فلكل جريمة عقوبة خاصة، ويمكن

يقرره املشرع ويوقعه القاض ي على من تثبت مسؤوليته عن   تعريف العقوبة بأنها جزاء جنائي

عقوبة مالم ترتكب جريمة ثابتة بموجب حكم اإلدانة في حق املتهم ة فال يجوز توقيع الجريم

، ومنه فإن هذا األخير هو صاحب 12وكون العقوبة جزاء جنائيا فإنها مقررة ملصلحة املجتمع

، ومن خالل هذه املطلب الحق في العقاب وهو وحده دون سواه من يملك التنازل عنه

 15-21بها قانون املضاربة غير املشروعة رقم  سنتطرق إلى أهم األحكام الجزائية التي جاء

، ثم نختم ببيان أهم )فرع أول( مركزين في ذلك على الظروف املشددة لهذه الجريمة

 ون أوالعقوبات اإلدارية التي تأتي كتدابير احترازية في هذا اإلطار، سواء التي نص عليها القان

 )فرع ثاني( التي جاءت في القوانين السابقة له

 األحكام الجزائية والظروف املشددة لجريمة املضاربة غير املشروعةع األول: لفر ا

عقوبة جريمة املضاربة غير هو أن املشرع رفع من سقف في هذا الشأن يالحظ  ما

التي كان يعاقب عليها في ظل قانون العقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى خمس و  املشروعة

، 13منه 172كما ورد في أحكام املادة  ،دج .000200دج إلى  20.000من غرامة بسنوات و 

،15-21 قانون ظل اللترتفع في 
 
إلى  ، املتعلق بمكافحة املضاربة غير املشروعة، املذكور سالفا

إلى  دج 1.000.000عشرة سنوات وغرامة من (10)ثالث سنوات إلى ( 3)الحبس من 

 .من هذا القانون  12دج وفق ما نصت عليه املادة  2.000.000
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، املتعلق بمكافحة املضاربة غير 15-21من قانون  15إلى  13من  ما أن املوادك 

شارت إلى الظروف املشددة لعقوبة املضاربة غير املشروعة والتي يمكن إجمالها أ املشروعة،

 فيما يلي:

وقوع األفعال على املواد التالية: الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب،  -

الزيت، السكر، البن، مواد الوقود، املواد الصيدالنية، وهنا ترتفع مدة الخضر والفواكه، 

دج إلى  2.000.000والغرامة من سنة (20)سنوات إلى عشرين (10)الحبس من عشرة 

 .دج 10.000.000

ء أو تفش ي وباطارئة ارتكاب األفعال خالل الحاالت االستثنائية أو ظهور أزمة صحية  -

 ورونارثة الوبائية التي يشهدها العالم والجزائر املتمثلة في جائحة كمثل الكا  ،كارثةوقوع أو 

، وما شهدته حالة السوق الوطنية من احتكار للسلع والسعي ألحداث األزمات 19كوفيد 

وفي هذه الحالة فإن العقوبة  ،املسؤولية واملهنية غيراالقتصادية من طرف بعض التجار 

 10.000.000وغرامة من سنة (30ثالثين)سنة إلى (20)ترتفع إلى السجن املؤقت من عشرين 

 .دج 20.000.000دج إلى 

في هذه الحالة ارتكاب األفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة: حيث أن العقوبة  -

 .14السجن املؤبد تكون 

 وفي رأينا أن املشرع قد أحسن التدرج في تشديد العقوبات بالنظر لطبيعة املادة التي

وما إذا تم ارتكبها في  ،ة املضاربة غير املشروعة والظروف املحيطة بهاوقعت عليها جريم

عتبر   في نظرنا ظروف استثنائية أو من طرف جماعات إجرامية، وهو ما ي 
 
 إلى حدا

 
إيجابيا

 بعيد.

 روعةملكافحة املضاربة غير املش العقوبات اإلدارية والتدابير االحترازيةفرع الثاني: ال

إضافة إلى العقوبات الجزائية اآلنف و مة املضاربة غير املشروعة في إطار معاينة جري

فإن األمر يتطلب أحيانا تسليط بعض العقوبات اإلدارية، كتدبير احترازي، وهي عبارة  هاذكر 

العقوبة  هذا وتتماثل .عن وسائل قانونية أوجدها املشرع للحيلولة دون وقوع الجريمة
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ن كليهما ذا طبيعة ردعية، يقع عن سلوك آثم يتمثل في كون أاإلدارية العقوبة الجزائية في 

 لنص قانوني أو مخالفة أمر إداري.
 
  15القيام بفعل أو اإلمتناع عنه بما يمثل خرقا

لنصوص القانونية املعمول بها في مجال مراقبة ومن تطبيقات ذلك في إطار ا

لتعليمات الوزارية ا دنجحماية املستهلك وقمع الغش كذا  وواألنشطة املمارسات التجارية 

 ، املتعلق بمكافحة2021ديسمبر  28املؤرخ في  15-21رقم  سواء منها الصادرة قبل قانون 

املضاربة غير املشروعة أو التي جاءت تمهيدا له نتيجة الظروف التي شهدتها البالد في هذا 

 اإلطار والتي منها:

تضمنة اإلجراءات املتخذة امل ،05/04/2020املؤرخة في  274التعليمة الوزارية رقم 

لضمان تموين السوق ومحاربة املضاربة اآلنفة الذكر وكذا التعليمة الوزارية املؤرخة في 

التدابير التي يتعين اتخاذها للتصدي للمضاربين، حيث سنشير إلى ب واملتعلقة 19/03/2020

 مايلي: أهم هذه العقوبات اإلدارية

 
ا
 الغلق املؤقت للمحل:أوال

 ألفعال  يقصد بغلق 
 
 أو أداة

 
املحل املنع من استمرار إستغالله عندما يكون محال

 على النظام العام، ويمنح املشرع الجهة اإلدارية املعنية حق غلق املحالت التي
 
 تشكل خطرا

 دون انتظار املحاكمة الجنائية ويصدربذلك قرار إداري بالغلق
 
 إداريا

 
 .16تخالف القانون غلقا

 أنه ينصب في ورغم أن غلق املنش 
 
أة أو املحل يصيب املخالف في ذمته املالية إال

ل جانبة األكبر على منع الفرد من حقه في استغالل املنشأة  التي يمتلكها أو يستأجرها من أج

 .17تحقيق األهداف التي يسعى إليها

عتبر الغلق اإلداري من أقس ى العقوبات اإلدارية حيث  
 
 كما ت

 
 أو املحل منع املنشأةت

من ممارسة النشاط طيلة فترة الغلق مما يترتب عليه تكبد خسائر كبيرة رادعة عن ارتكاب 

 .18مخالفات أخرى في املستقبل

تدبير احترازي خاصة في مجال األنشطة  كونهعلى الجزائري  حيث نص املشرع 

التابعون راقبة املبموجب قرار والئي بناء على محضر معاينة ألعوان  يصدر، 19التجارية

  20التجارة.املكلف بالوالئي دير امل، وباقتراح من إلدارة املكلفة بالتجارةل
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التي نظمت لقانون مكافحة املضاربة غير املشروعة و وإن كانت النصوص السابقة 

قد في إطار املمارسات التجارية واألنشطة وكذا قانون اإلجراءات الجبائية إجراءات الغلق 

املضاربة غير مكافحة لكن املالحظ في قانون  أشهر،لى إ 6 يوم 30ربطتها بمدة محددة من 

 في حالة الحكم باإلدانة يجوز للجهة التي تنص على أنهو   منه 17/3املشروعة وفي نص املادة 

ملدة سنة  واملنع من استغالله  القضائية أن تأمر بغلق املحل املستعمل الرتكاب الجريمة

الجريمة  خطورةما يدل على  و. وهلنية( دون اإلخالل بحقوق الغير حسن ا1) واحدة

 .الوطني االقتصادكذا املجتمع و الفرد و  الوخيمة على  وأبعادها

 الفوري من طرف محافظ البيع للمواد الغذائية املحجوزة ثانيا: الترخيص بالبيع

ص ملحافظ البيع بالبيع الفوري للمواد الغذائية 
 
رخ حيث أنه وبموجب قرار والئي ي 

 للتعليمة الوزارية رقم املحجوزة وذل
 
ها السيما في فقرت 05/04/2020املؤرخة في  724ك تطبيقا

الثالثة التي تنص على وضع املواد املحجوزة تحت تصرف السادة الوالة لتوجيهها وتسييرها، 

لقواعد ل املحدد ،2004جوان  23ملؤرخ في ا 02-04من القانون رقم  43حيث تنص املادة 

السابق الذكر أنه "عندما يكون الحجز على مواد سريعة  ،ت التجاريةاملطبقة على املمارسا

  ،التلف أوتقتض ي حالة السوق ذلك أو لظروف خاصة
 
بناء  ،يمكن الوالي املختص إقليميا

 سبقة،دون املرور باإلجراءات اإلدارية امل ،لتجارة أن يقرر املكلف باعلى اقتراح املدير الوالئي 

 21ظ البيع باملزايدة للمواد املحجوزة..."البيع الفوري  من طرف محاف

الصادر  17/11/2021املؤرخ في  1290/2021وكمثال على ذلك القرار الوالئي رقم 

ار عن والي والية أدرار املتضمن الترخيص بالبيع الفوري للمواد الغذائية املحجوزة ذات األسع

م ية. وكذا القرار الوالئي رقها في إطار محاربة التجارة التدليسحاملقننة واملحدد هوامش رب

، الوالئي املكلف بالتجارةدير املالذي جاء بعد اقتراح من  01/12/2021املؤرخ في  1330

تم الترخيص حيث ، 22وطبقا ملحضر الجرد املعد من قبل املوظفون املكلفون بتحرير املحضر

 ملحافظ البيع بوالية أدرار بالبيع الفوري للمواد الغذائية املحجوزة.
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: اإلذن بالتحويل املجاني للمواد املحجوزة والسريعة التلف لفائدة هيئة ذات ث
ا
ابع طالثا

 اجتماعي وإنساني

الوالئي حيث يكون هذا اإلذن بموجب قرار والئي بناء على اقتراح من السيد مدير  

 لفائدة املكلف ب
 
التجارة يرخص في إطاره بتحويل السلع املحجوزة والسريعة التلف مجانا

ومديرية النشاط  ،هيئات ذات الطابع االجتماعي واإلنساني، كالهالل األحمر الجزائري ال

ور الطفولة املسعفة وذوي االحتياجات الخاصة، وذلك ما أشارت إليه املادة  ،االجتماعي ود 

  السابق الذكر. 02-04من القانون  43

 املتضمن ا 23/04/2020ذلك القرار الوالئي املؤرخ في على مثال كو 
 
 لترخيص بالتحويل مجانا

رج ) ولظروف خاصة( املواد الغذائية املحجوزة لفائدة املديرية املنتدبة للنشاط االجتماعي بب

 باجي مختار لتوزيعها على العائالت املعوزة.

 :هو التدابير االحترازية هذه  الهدف منويمكن اإلشارة إلى أن 

  للفرد واملجتمع واالقتصاد الوطني. حماية التصدي لجرائم املضاربة غير املشروعة -أ

محاربة ظاهرة استحداث النذرة وخاصة في املواد األساسية الواسعة االستهالك والتي  -ب

 .بالضرورة تؤدي إلى تفش ي جرائم املضاربة غير املشروعة
 الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل املحدود منهم واملعوزين. -ج

 خاتمة:

  جريمةيمكن القول أن  ختام دراستنا لهذا املوضوعي وف
 
 املضاربة غير املشروعة ونظرا

، أصبحت مسألة البالدالتي تعيشها االقتصادية واالجتماعية بل وحتى الصحية للظروف 

بين مختلف أجهزة الدولة من تظافر الجهود والتنسيق الفعال  د  مجتمع برمته، حيث الب  

وباألخص منها فعاليات املجتمع شرائح املجتمع  الجريمة وكافةاملختصة في مكافحة هذه 

 ملا تقض ي به النصوص القانونية 
 
املدني بغرض محاربة هذه الظاهرة السلبية والخطيرة وفقا

  والتشريعيات الواردة في هذا الشأن،
 
، 2021ديسمبر  28 املؤرخ في 15-21القانون  وخاصة

 .عةاملتعلق بمكافحة املضاربة غير املشرو 
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 من خالل ما سبق فإن أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها تتمثل فيما يلي: 

 النتائج: -أ

          املشرع في ظرف حساس لذلك شدد إصدار قانون مكافحة املضاربة غير املشروعة  -1

 تصلقد  التي و  التي جاء بها هذا القانون،جرائم الات الواجب تطبيقها على مرتكبي العقوب في

 املؤبد.السجن إلى 

يجب التركيز على مسألة الدقة واملوضوعية في إعداد وتحرير  جارحماية لحقوق الت -2

   من خالل التركيز على نية املخالف املساهم  ،محاضر إثبات جرائم املضاربة غير املشروعة

إعطاء ، وفي نفس الوقت السلع أو البضائع الخفض في أسعارو رفع الفي إحداث الندرة أو 

  املحاضر قيمتها القانونية ومنع التجار سيئي النية من اإلفالت من العقاب.

 التوصيات: -ب

ملواد املحجوزة أثناء فترة التحقيق انصوص تنظيمية توضح أماكن تخزين  إصدارضرورة  -1

 ةأما الثاني ،التحري وضبط السلع هذه العملية تمر بمرحلتين األولى تتمثل فياالبتدائي، ألن 

 ديتفا هامن توفير أماكن لحفظ د  إلى الوالية، إذ الب   هذه املواد املحجوزة ليتحو  فتتمثل في
 
 ا

 .أو البضائع ضياع السلعل

ضرورة إنشاء فرق متخصصة للرصد املبكر لجريمة املضاربة غير املشروعة  في العالم  -2

 السيبراني.
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 قائمة املصادر واملراجع:

  أوال / قائمة املصادر:

 لقوانين: ا -

 القوانين واألوامر: -أ

، الجريدة الرسمية للجمهورية العقوبات املتضمن قانون  ،1966يونيو 08املؤرخ في  156-66  األمر رقم -1

 .املعدل واملتمم ،1966يونيو  11، الصادرة بتاريخ 49الجزائرية، العدد 

ديسمبر  22 املؤرخ في 02-01ن رقم من القانو  40بموجب املادة  قانون اإلجراءات الجبائية املستحدث -2

، الصادرة 79، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2002، املتضمن قانون املالية لسنة 2001

 ، املعدل واملتمم.2001ديسمبر  23بتاريخ 

ائرية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز  ،يتعلق باملنافسة ،2003يوليو  19 املؤرخ في 03-03رقم  األمر -3

  ، املعدل واملتمم.2003يوليو  20 الصادرة بتاريخ ،43 العدد

لجريدة ا ، املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية،2004يونيو23املؤرخ في  02-04القانون رقم  -4

 .، املعدل واملتمم2004يونيو  27، الصادرة بتاريخ 41الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، 20، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2017مارس  27 املؤرخ في 07-17ون رقم القان -5

، يتضمن قانون 1966يونيو  8ي املؤرخ ف 155-66، معدل ومتمم لألمر رقم 2017مارس  29الصادرة بتاريخ 

 .1966يونيو  10يخ ، الصادرة بتار 48اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، يتعلق بمكافحة املضاربة غير املشروعة، الجريدة 2021يسمبرد 28املؤرخ في  15-21القانون رقم  -6

 .2021ديسمبر 29 ، الصادرة بتاريخ99 العددالرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 املراسيم التنفيذية: -ب

ملتعلق بإجراءات جرد املواد املحجوزة، ا ،2005ديسمبر13ي املؤرخ ف 472-05املرسوم التنفيذي رقم  -

 . 2005ديمسبر14 الصادرة بتاريخ ،81 العدد للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية
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 ثانيا / قائمة املراجع:

 الكتب: -أ

أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري "ظاهرة الحد من العقاب"، دار  -1

 .2017سكندرية، الجامعية، اإل املطبوعات 

لوقف، امحمد باهى أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات اإلدارية العامة"الغرامة، الحل،  -2

 .2000، اإلزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق"، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية

شر، قهية قضائية مقارنة"، دون دار نمحمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات اإلدارية "دراسة ف -3

 .2008-2006دون بلد، 

 ركز الثقافيالبنوك اإلسالمية بين الفقه والقانون والتطبيق، الطبعة األولى، امل عائشة الشرقاوي املالقي، -4

 .2000العربي، سنة 

  الجامعية: األطاريح واملذكرات -ب

قعها اإلدارة بمناسبة النشاط اإلداري في غير مجال ناصر حسين أبو جمه العجمي، الجزاءات التي تو  -1

القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  تخصص: ،العقود والتأديب "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه

 .2010مصر، 

الحقوق،  تخصص: ،ماسترمذكرة تاسة الهاشمي، ضمانات مشروعية العقوبات اإلدارية في الجزائر،  -2

 .2014-2013كرة، الجزائر، جامعة محمد خيضر بس
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 (املشروعة
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 املقاالت في املجالت: -ج

 الجزائية ملسيري الشركات التجارية عن جرائم املضاربة غيرفيصل بوخالفة، املسؤولية و سلمى لوصفان  -

، 4، عدد 13املشروعة في التشريع الجزائري زمن كورونا، مقال منشور بمجلة االجتهاد القضائي، املجلد 

 . 530 ص 515 ص، 2021كرة الجزائر، سنة جامعة محمد خيضر بس

اقع االنترنت: -د  املقاالت على مو

يمكن الوصول إليه  ،16:40على الساعة  15/05/2022تم اإلطالع عليه بتاريخ  املضاربة في اإلسالم،حكم  -

من خالل الرابط التالي: 

https://mawdoo3.com/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6

%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D

8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 

                                                 
 الهوامش:

يمكن الوصول  ،16:40على الساعة  15/05/2022تم اإلطالع عليه بتاريخ  سالم،املضاربة في اإل حكم  -1 

إليه من خالل الرابط التالي: 

https://mawdoo3.com/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6

%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D

8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85. 

البنوك اإلسالمية بين الفقه والقانون والتطبيق، الطبعة األولى، املركز الثقافي  قاوي املالقي،عائشة الشر  -2

 .282، ص 2000العربي، سنة 

 ،يتعلق باملنافسة ،2003يوليو  19املؤرخ في  03-03رقم  األمروما بعدها من  10إلى  6راجع املواد من  -3

 ، املعدل واملتمم. 2003يوليو  20 الصادرة بتاريخ ،43 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

، يتعلق بمكافحة املضاربة غير املشروعة، الجريدة 2021ديسمبر 28املؤرخ في  15-21القانون رقم  -4

 . 2021ديسمبر 29 ، الصادرة بتاريخ99 العددالرسمية للجمهورية الجزائرية، 



 عمل امليدانيشروعة بين النصوص القانونية والمكافحة املضاربة غير امل                      
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زائية ملسيري الشركات التجارية عن جرائم املضاربة غير الجفيصل بوخالفة، املسؤولية و سلمى لوصفان  -5

، 4، عدد 13املشروعة في التشريع الجزائري زمن كورونا، مقال منشور بمجلة االجتهاد القضائي، املجلد 

 .525، ص 2021جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، سنة 

، يتعلق بمكافحة املضاربة غير 2021ديسمبر 28املؤرخ في  15-21رقم من القانون  02أنظر املادة  -6

 .املشروعة، السابق اإلشارة إليه

، يتعلق بمكافحة 2021ديسمبر 28املؤرخ في  15-21رقم من القانون  02راجع الفقرة األخيرة من املادة  -7

 ، القانون نفسه.املضاربة غير املشروعة

يتعلق بمكافحة املضاربة غير  ،2021ديسمبر 28املؤرخ في  15-21رقم من القانون  05أنظر المادة  -8

 السالف ذكره. ،املشروعة

 ،، يتعلق بمكافحة املضاربة غير املشروعة2021ديسمبر 28املؤرخ في  15-21رقم من القانون  7املادة  -9

 السابق اإلشارة إليه.

 ،روعة، يتعلق بمكافحة املضاربة غير املش2021ديسمبر 28املؤرخ في  15-21رقم من القانون  8المادة  -10

 من نفس القانون.

، الجريدة الرسمية للجمهورية 2017مارس  27املؤرخ في  07-17القانون رقم  من مكرر  املادة  األولى انظر -11

يونيو  8ي املؤرخ ف 155-66ألمر رقم ، معدل ومتمم ل2017مارس  29، الصادرة بتاريخ 20الجزائرية، العدد 

، الصادرة 48لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ا1966

   .1966يونيو  10بتاريخ 

حقوق،  تخصص: ،ماسترمذكرة تاسة الهاشمي، ضمانات مشروعية العقوبات اإلدارية في الجزائر،  -12

 .10ص  ،2014-2013جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

          ( من األمر رقم 2006 ديسمبر 20املؤرخ في  23-06رقم )املعدلة بموجب القانون  172راجع املادة  -13

، الجريدة الرسمية للجمهورية املتضمن قانون العقوبات الجزائري  ،1966يونيو 08املؤرخ في  66-156

 174و  173، 172للعلم فإن املواد ) .املعدل واملتمم ،1966يونيو  11، الصادرة بتاريخ 49 العددالجزائرية، 

املتعلق بمكافحة املضاربة  ،15-21من القانون رقم  24ن العقوبات قد تم إلغاؤها بموجب املادة من قانو 

 .(املذكور أعاله ،غير املشروعة

، يتعلق بمكافحة املضاربة 2021ديسمبر 28املؤرخ في  15-21من القانون رقم  15إلى  13أنظر املواد من  -14

 غير املشروعة، السابق اإلشارة إليه.
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د باهى أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات اإلدارية العامة"الغرامة، الحل، محم -15

، 2000الوقف، اإلزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق"، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 

 .19ص

ة"، دون دار نشر، محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات اإلدارية "دراسة فقهية قضائية مقارن -16

 .141، ص2008-2006دون بلد، 

أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري "ظاهرة الحد من العقاب"، دار  -17

 .313، ص2017املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

ي غير مجال ناصر حسين أبو جمه العجمي، الجزاءات التي توقعها اإلدارة بمناسبة النشاط اإلداري ف -18

قانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  تخصص: ،العقود والتأديب "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه

 .170، ص2010

 .29، مرجع سابق، ص تاسة الهاشمي -19

من قانون اإلجراءات الجبائية تنص على أنه "يتخذ قرار الغلق املؤقت من طرف  146املادة  في حين أن -20

لف باملؤسسات الكبرى ومدير الضرائب بالوالية كل حسب مجال اختصاصه......وال يمكن أن املدير املك

ملالية ابقوانين املالية وقوانين املعدل واملتمم  ،أشهر". أنظر قانون اإلجراءات الجبائية 6تتجاوز مدة الغلق 

  .  2019التكميلية إلى غاية سنة 

، املحدد للقواعد املطبقة على 2004يونيو23ملؤرخ في ا 02-04من القانون رقم  43نظر املادة أ -21

 ،2004يونيو  27، الصادرة بتاريخ 41الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  املمارسات التجارية،

 .املعدل واملتمم

 ،2005ديسمبر13املؤرخ في  472-05وما ببعدها من املرسوم التنفيذي رقم  3نظر في الصدد املواد أ -22

 يخالصادرة بتار  ،81 العدد للجمهورية الجزائرية، تعلق بإجراءات جرد املواد املحجوزة، الجريدة الرسميةامل

 . 2005ديمسبر14
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الرقابة القضائية على قرارات مجلس املنافسة في مجال املمارسات املقيدة 

 للمنافسة

Oversight the decisions of the competition council in the 

judicial contro field practices of restrictive 

 د/ أحمد بولعراس                                   

 (جزائر)ال نطينةجامعة اإلخوة منتوري، قس

  boularesahmed103@gmail.com:االلكتروني البريد
 

 تاريخ االرسال:

 30/04/2022 
 تاريخ القبول:

21/05/2022 

 :تاريخ النشر

25/06/2022 

 امللخص: 

ط وتنظيم املنافسة فهو ملزم بممارسة بما أن مجلس املنافسة بصفته سلطة إدارية مستقلة مكلفة بضب     

ملتمم املتعلق بقانون املنافسة، مع ضمان خضوع قراراته على املعدل وا 03-03صالحياته في إطار األمر رقم 

إختالفها لرقابة القضاء العادي ممثلة في مجلس قضاء الجزائر العاصمة الغرفة التجارية، على أن يباشر 

 ي صدر في حقها قرار املجلس.هذا الحق من طرف املؤسسات الت

أما عن قرارات مجلس املنافسة التي يمكن أن تكون موضوع طعن باإللغاء أو وقف التنفيذ أمام الجهة      

فسة التدابير املؤقتة وكذا القرارات التي يسلط من خاللها مجلس املنا، وامرالقضائية املذكورة فتتضمن: األ 

 ملخالفة.غرامات مالية في مواجهة املؤسسات ا

 الكلمات املفتاحية: 

 .ممارسات مقيدة للمنافسة، مجلس املنافسة ،قرار، أوامر، تدابير مؤقتة، طعن :الكلمات املفتاحية

Abstract:  

     Since the Competition Council, in its capacity as an independent 

administrative authority charged with controlling and regulating 

competition, is obliged to exercise its powers within the framework of 

Ordinance No. 03-03, amended and supplemented, related to the 

competition law, while ensuring that its decisions are subject to the 

supervision of the ordinary judiciary represented by the Algiers Judicial 

Council, the Chamber of Commerce, provided that it proceeds This 

mailto:most_aida2013@hotmail.fr
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right is on the part of the institutions against which the decision of the 

Council was issued. 

      As for the decisions of the Competition Council that may be the 

subject of an appeal for cancellation or stay of execution before the 

aforementioned judicial authority, they include: orders, temporary 

measures, as well as decisions through which the Competition Council 

imposes financial fines in the face of violating institutions. 

key words:  

practices of restrictive, the competition council, decision, orders, 

temporary measures, appeal 

 مقدمة:

تأسيسها، كذا لوجوب تخضع قرارات مجلس املنافسة لرقابة املشروعية ومدى املالءمة و      

تتطلب فعالية الرقابة القضائية أن يكون القاض ي املختص بحد ذاته قادرا  ومن أجل ذلك

على النطق باألحكام بشكل سريع وأن يكون متحكما ومستوعبا للنصوص التشريعية 

ة التي تمس املجاالت اإلقتصادية والتقنية واملالية وأن يلتزم بتعليل والتنظيمية الجديد

أحكامه وقراراته بدقة ووضوح، خاصة إذا ما علمنا بأن مجلس املنافسة يتمتع بسلطات 

واسعة للتدخل من أجل الرقابة وضمان حسن سير املنافسة في السوق بحيث يمكنه مثال 

املقيدة للمنافسة لتفادي وقوع ضرر محدق غير إتخاذ تدابير مؤقتة للحد من املمارسات 

ممكن إصالحه عند اإلضرار باملصلحة العامة اإلقتصادية، وفي مواجهة ذلك بإمكان القضاء 

مراقبة قرارات مجلس املنافسة تفاديا إلفتراض تعسفه، فضال عن الرقابة التي يمارسها على 

وبالتالي فإن مجلس املنافسة  قرارات املجلس املأخوذة في إطار ممارسة دوره العقابي

 والقضاء هيئتان متناسقتان متكاملتان تضمنان التطبيق السليم لقواعد قانون املنافسة.

ر إن للهيئة القضائية دور مهم في ميدان املنافسة ويتجسد هذا الدو وعلى هذا األساس ف       

أقحم القضاء بشكل ، هذا األخير الذي 1املعدل واملتمم 30-03أكثر مع صدور األمر رقم 

مباشر في مجال املنافسة على إختالف فروعه وتخصصاته من أجل ضمان األهداف التي 

يرمي إلى تحقيقها قانون املنافسة لعل أهمها حماية املنافسة ومتابعة كل املخالفات التي 

تؤدي لعرقلتها من خالل تقويم عمل مجلس املنافسة وتصحيحه إن إستدعت الضرورة 

رة أخرى يختلف دور الهيئات القضائية في مجال املنافسة بإختالف فروع قانون لذلك، بعبا

 املنافسة التي تتدخل من خالله.
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وما يهمنا هنا ليست جميع الطعون املقدمة للطعن في قرارات مجلس املنافسة وإنما فقط      

قرارات، وهذا تلك املرتبطة بمواجهة املمارسات املقيدة للمنافسة كيفما كانت طبيعة هذه ال

ما يدفعنا ملحاولة معرفة مدى خصوصية هذا النوع من الطعون بالنظر إلى الجهةالقضائية 

املختصة للفصل فيه وهل إلتزم املشرع الجزائري باملبدأ العام القاض ي بمنح إختصاص 

النظر في هذا الطعن للقضاء اإلداري خاصة إذا ما علمنا بأن مجلس املنافسة هو سلطة 

ستقلة بصريح النص، وإذا كان اإلفتراض بغير ذلك فما هو مبرر الخروج عن إدارية م

 القاعدة العاّمة؟

 ولإلجابة عن هذا اإلشكال نقّسم هذه الدراسة إلى جزأين نناقش في األول منه الطعن في     

قرارات مجلس املنافسة ثم نعرج في الثاني منه إلى وقف تنفيذ قرارات مجلس املنافسة تبعا 

 .راط القانون طعنا في املوضوع أوال قبل إتخاذ أي إجراء بوقف التنفيذ على النحو اآلتيإلشت

 األول: الطعن في قرارات مجلس املنافسةاملبحث 

إن قرارات مجلس املنافسة قد تكون مخالفة ألحكام القانون فقد يرتكب املجلس خطأ      

بالضرر على املؤسسات بشكل  إجرائي أو موضوعي بمناسبة نظره في الخصومة بشكل يعود

خاص وعلى املنافسة في السوق بشكل عام وبالتالي املساس بالنظام العام اإلقتصادي 

خاصة ونحن نعلم أن قرارات مجلس املنافسة مشمولة بالنفاذ املعّجل بقوة القانون، لذلك 

( سيسمح فإن منح وتكريس الطعن وإعادة النظر في قرارات مجلس املنافسة ) املطلب األول 

بحماية املؤسسة املتضررة من هذه القرارات بشكل مباشر من خالل الفصل في موضوع 

الطعن بإلغاء قرار مجلس املنافسة أو تعديله أو تأييده طبعا وفقا إجراءات خاصة نص 

 عليها قانون املنافسة ) املطلب الثاني (.

 تقديم الطعناملطلب األول: 

أحكام الطعن في قرارات مجلس املنافسة في الفصل الخامس  وقد تناول قانون املنافسة      

دا بذلك إختصاصا حصريا للجهة منه محّد  70إلى  63من الباب الثالث في املواد من 

 ) القضائية التي تنظر في الطعن املقدم من األطراف املتنازعة أو من الوزير املكلف بالتجارة

ستثنائية من أجل تقويم قرارات مجلس املنافسة ( التي وهبها املشرع صالحيات إالفرع األول 

 (. ثانيالفرع الوفق ما يقتضيه القانون ) 
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 الجهة القضائية املختصةلفرع األول: ا
ملتمم لألطراف املتنازعة حق الطعن في جميع قرارات املعدل وا 03-03منح األمر رقم      

منه على  63الل املادة رقم مجلس املنافسة املتعلقة باملمارسات املقيدة للمنافسة من خ

ي أإعتبار أن هذا اإلجراء يعتبر من املبادئ الدستورية املهمة التي تضمن الشفافية وإستبعاد 

 تعسف قد ينجم عن مجلس املنافسة بمناسبة املتابعات التي يباشرها في إطار إختصاصه.

ظر في الطعون ضد أن القاعدة العامة حول الجهة القضائية املختصة بالن وبالرغم من     

قرارات مجلس املنافسة هو مجلس الدولة، إال أن املشرع نص على إستثناء ذلك في املادة 

ملتمم بأن خول إختصاص النظر فيها للغرفة التجارية املعدل وا 03-03من األمر رقم  63رقم 

ات مجلس قضاء الجزائر وذلك متى كان الطعن متعلقا بالقرارات التي لها عالقة باملمارس

، وهي جهة 2املقيدة للمنافسة ) بما فيها األوامر والتدابير املؤقتة ( لذا يجب أن يرفع أمامها

قضائية إستئنافية ألحكام املحاكم اإلبتدائية كقاعدة عامة وتنتمي للجهاز القضائي العادي 

 ارساتأما بالنسبة إلختصاصها اإلستثنائي في النظر في قرارات مجلس املنافسة املتعلقة باملم

ملتمم فإنها املعدل وا 03-03من األمر رقم  14املقيدة للمنافسة كما هي مذكورة في املادة رقم 

يمكن الطعن فيها بالنقض أمام املحكمة العليا بحيث تنظر في تلك الطعون إبتدائيا ونهائيا 

 .3كما أن إختصاصها هذا وطني

 لة هذا اإلستثناء الذي وضعه علىاملشرع الجزائري ما زال يطرح النقاش حول مسأ إّن      

اإلختصاص املبدئي للقضاء اإلداري وتثبيته عندما يتعلق األمر برفض الترخيص بعمليات 

، وعلى الخالف من ذلك جميع الطعون األخرى املتعلقة باملمارسات 4التجميع اإلقتصادي

ر العاصمة املقيدة للمنافسة ينظر فيها القضاء العادي بتعبير أدق مجلس قضاء الجزائ

 .5الغرفة التي تنظر في املواد التجارية

مع اإلشارة إلى أن عامل نزع اإلختصاص من القاض ي اإلداري وتحويله لفائدة القاض ي      

املتعـلـق باملنـافسـة )  06-95العادي لم يكن يطرح أي إشكـال فـي إطـار تطبيـق األمـر رقـم 

، لكن لم يعد األمر كذلك بعد 6ا ) امللغى أيضا (امللغى (  وقانون اإلجراءات املدنية سابق

املعدل واملتمم خاصة إذا ما علمنا أنه تم سن هذا األمر بعد تعديل  03-03صدور األمر رقم 

 1998ماي سنة  30املؤرخ في  01-98وبعد سن القانون العضوي رقم  1996الدستور سنة 
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منه الش يء  9سيما املادة رقم املعدل واملتمم املحدد لتنظيم إختصاص مجلس الدولة ال 

الذي يستدعي ملئ النقائص التي يعاني منها القانون الجزائري وبيان الغموض الذي يطغى 

 .7عليه

تخويل الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر العاصمة حق النظر في الطعون املقدمة ف     

بهذا الصدد تشير ضد قرارات مجلس املنافسة يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذا الطعن، و 

ملتمم إلى الطعن في قرارات مجلس املنافسة املعدل وا 03-03من األمر رقم  63املادة رقم 

وليس اإلستئناف مما يستخلص منه بأن الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر تنظر في 

القضية بصفة إبتدائية ونهائية وليس بصفتها قاض ي درجة ثانية، فيمكن تشبيهها بالقضاء 

فال يقدم اإلستئناف إال ضد األحكام  8إلداري ألن مجلس املنافسة ليس هيئة قضائيةا

 القضائية سواء تعلق األمر بمنازعة مدنية أو إدارية.

قانون املتعلق ب 09-08ملتمم وكذا إلى القانون رقم املعدل وا 03-03وبالرجوع إلى األمر رقم      

د قرارات مجلس املنافسة يجعل الغرفة التجارية اإلجراءات املدنية واإلدارية فإن الطعن ض

ملجلس قضاء الجزائر تنظر في الدعوى كقاض ي إلغاء وكقاض ي تعويض، بحيث يمكنها أن 

تلغي أو تعدل من القرار أو تؤيد قرار مجلس املنافسة كما يملك رئيس الغرفة إختصاصات 

 .9قيـدة للمنافسـةوقف تنفيذ قرارات مجلس املنافسة ذات الصلـة باملمارسـات امل

 سلطات القاض ي العاديفرع الثاني: ال

يمكن لقاض ي الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر العاصمة أن يحكم بتأييد قرار      

مجلس املنافسة أو بتعديله أو إلغائه ) وهو هدف الطرف الطاعن عادة ( على أن يكون قرار 

، كما يمكن لهذه األخيرة زيادة على ذلك أن ) أوال ( محكمة اإلستئناف مسببا تسبيبا كافيا

تحكم بتعويض املؤسسة أو املؤسسات املتضررة من جراء املمارسات املذكورة في املادة رقم 

ملتمم بما يتناسب وحجم الضرر الناتج عن املمارسات املعدل وا 03-03من األمر رقم  14

 .) ثانيا ( املقيدة للمنافسة

 فيه : إلغاء القرار املطعون والأ

تتخذ قرارات مجلس املنافسة بإعتبارها قرارات إدارية فردية ضمن إمتيازات السلطة      

العامة، فرغم كون الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر هي هيئة قضائية عادية إال أنها 



 بولعراس أحمد الرقابة القضائية على قرارات مجلس املنافسة في مجال املارسات املقيدة للمنافسة
 

181 
 2022  جوان  /2العدد    /4المجلد  مجلة الصدى للدراسات الق انونية والسياسية/  

ISSN : 2710-8783 
 

تستخدم تقنيات الرقابة التي يستعملها القاض ي اإلداري حيث أنها تنظر في مدى إحترام 

املعدل واملتمم وكذلك مدى  03-03افسة إلختصاصاته التي خولها له األمر رقم مجلس املن

 .10إحترامه لإلجراءات املتعلقة بحقوق الدفاع

كما يبحث القاض ي عن مدى تطبيق مجلس املنافسة للقواعد املوضوعية املنصوص      

املستند إليها عليها في قانون املنافسة ومدى صحة التكييف بالنظر إلى النصوص القانونية 

، وفي حال ما إذا كان سبب اإللغاء يتعلق باإلجراء 11ومدى تناسب العقوبة مع الفعل املقترف

 بكامله أو يتعلق باألمر بحقوق الدفاع أو يؤدي إلى إفراغ امللف بإبعاد عناصر اإلثبات ففي

في الحالة هذه الحاالت فإن قرار الغرفة التجارية القاض ي باإللغاء يضع حدا للمتابعات، و

العكسية فإن الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة تنظر في القضية من 

 ناحية الوقائع والقانون من جديد وتقض ي إما:

ترك مجلس املنافسة يواصل اإلجراء ويقض ي بقرار جديد، وهذا ما تفعله الغرفة  -

ى رفعت دون تبليغ التجارية في حالة إلغاء القرار لعدم القبول أو أال وجه لدعو 

 الطرف املعني.

أن تنظر من جديد عما إذا كانت عناصر امللف تسمح للغرفة التجارية لدى  -

املجلس الذي يؤول إليه اإلختصاص أن تحل بقرارها محل قرار مجلس املنافسة في 

ذ مجال األوامر والعقوبات املالية وإجراءات النشـر واإلجـراءات التحفظيـة أو تنفيـ

 .األوامـر

 .12أن تنظر الغرفة من جديد بعدما تأمر بإجراء تحقيق -

 ثانيا: الحكم للمتضرر بالتعويض

يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة      

املعدل واملتمم أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية  03-03وفق مفهوم أحكام األمر رقم 

املعمول به، وهذه األخيرة املقصود بها القسم املدني للمحكمة التي  املختصة طبقا للتشريع

 ،13يقع في دائرة إختصاصها اإلقليمي مكان وقوع الضرر الناجم عن املمارسـات املذكـورة

املعدل واملتمم حيث نصت:" يمكن كل شخص  03-03من األمر  48تطبيقا لنص املادة رقم 
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ممارسة مقيدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا  طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضّرر من

 األمر، أن يرفع دعوى أمام الجهات القضائية املختصة طبقا للتشريع املعمول به ".

 إجراءات ممارسة الطعناملطلب الثاني: 

يمارس مجلس قضاء الجزائر العاصمة الغرفة التجارية رقابة سواء كانت هذه الرقابة      

قرارات مجلس املنافسة من أجل التأكد من مشروعيتها ومدى  داخلية أو خارجية على

قابليتها لإللغاء أو التعديل، وذلك على إعتبار أن قرارات مجلس املنافسة ذات طابع إداري 

وأعماال قانونية إنفرادية والتي هي إمتياز من إمتيازات السلطة العمومية، فإذا ما تأكد 

األطراف املعنية للمواعيد القانونية لعاصمة إحترام جلس قضاء الجزائر امل التجاري  قاض يال

السيما منها شكليات عريضة الطعن ) الفرع لإلجراءات الواجب إتباعها و  ) الفرع الثاني (،

 األول ( فإن هذا الطعن سيكون قابال للنظر فيه.

 شكليات عريضة الطعنالفرع األول: 

 ،ن حسب الطلبات إلغاء أو تعديلكغيره من الطعون يجب أن تحرر عريضة هذا الطع     

بحيث تكون محررة وموقعة من طرف محام معتمد لدى املجلس القضائي أو لدى املحكمة 

 09-08من القانون رقم  15، محترمة شروط املادة رقم 14العليا ومجلس الدولة حسب الحالة

مع وجوب إثارة  15املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 2008فيفري سنة  25املؤرخ في 

 64تطبيقا لنص املادة رقم  ،أوجه الطعن بحيث تكون في نسخ يساوي عدد أطراف القضية

ملتمم التي نصت على أن إجراءات هذا النوع من الطعون املعدل وا 03-03من األمر رقم 

يسري عليه وفقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية:" يرفع الطعن أمام مجلس قضاء 

د قرارات مجلس املنافسة من قبل أطراف القضية طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائر ض

 املدنية ".

أو نسخة من الطلب  ،كما يجب إرفاق تلك العريضة بقرار مجلس املنافسة املطعون فيه     

 69 املؤشر عليه باإلستالم بالنسبة للقرار الضمني أو القرار غير املبلغ عمال بنص املادة رقم

ملتمم التي قضت:" ... وال يقبل الطلب إال بعد تقديم املعدل وا 03-03من األمر رقم  3فقرة 

 الطعن الذي يجب أن يرفق بقرار مجلس املنافسة ".
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بط باإلضافة إلى ضرورة إيداع وثائق اإلثبات املستند عليها وتقييد العريضة لدى أمانة ض     

مع بيان أسماء وألقاب  ،ترتيب ورودهامجلس قضاء الجزائر العاصمة في سجل خاص تبعا ل

ويسلمها للمدعي  17بعد دفع مصاريف التسجيل 16الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة

 الطاعن بغرض تبليغها رسميا للخصوم.

ملتمم تعتبر املعدل وا 03-03في هذا اإلطار، يمكن أي مؤسسة وفق مفهوم األمر رقم      

فسة أو من املمارسة املقيدة للمنافسة محل قرار نفسها متضررة من قرار مجلس املنا

مجلس املنافسة أن تتدخل في القضية بعد تقديم الطعن من أحد األطراف املعنية أو من 

املعدل  03-03من األمر رقم  68تجسيدا لنص املادة رقم  ،طرف الوزير املكلف بالتجارة

نافسة والذين ليسوا أطرافا في واملتمم:" يمكن األطراف الذين كانوا معنيين أمام مجلس امل

الطعن التدخل في الدعوى أو أن يلحقوا بها في أية مرحلة من مراحل اإلجراء الجاري طبقا 

 ألحكام قانون اإلجراءات املدنية ".

 آجـــــال الطعـــــــــــــنفرع الثاني: ال

في قراراته على أما عن مواعيد الطعن في قرارات مجلس املنافسة فتختلف آجال الطعن      

إختالف طبيعتها، فيكون الطعن في قرارات مجلس املنافسة املتعلقة باملوضوع كقرار تسليط 

 ،للقرار ةاملعنياملؤسسة العقاب وتوجيه األوامر في أجل شهر واحد يسري من تاريخ إستالم 

ينما يكون املعدل واملتمم، ب 03-03من األمر رقم  63طبقا لنص الفقرة األولى من املادة رقم 

من نفس األمر في أجل عشرين  46الطعن في اإلجراءات املؤقتة املنصوص عليها في املادة رقم 

حيث جاء النص كاآلتي:" تكون قرارات مجلس املنافسة املتعلقة باملمارسات ( يوما  20) 

.. املقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في املواد التجارية .

 في أجل ال يتجاوز شهرا واحدا إبتداء من تاريخ إستالم القرار.

 األمر، في أجلمن هذا  46يرفع الطعن في اإلجراءات املؤقتة املنصوص عليها في املادة      

 ... ". ( يوما 20عشرين ) 

من تاريخ تبليغ هل هو ولم يوضح نص املادة تاريخ سريان األجل في هذه الحالة هذا،      

أو منذ تاريخ إتخاذ هذا اإلجراء كونه من طبيعة خاصة ال ،قرار املتضمن هذه التدابير ال

 يتخذ إال في الحاالت املستعجلة التي ال تحتمل التأخير.
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 ثاني: وقف تنفيذ قرارات مجلس املنافسةاملبحث ال

قدمة إن السرعة التي تتطلبها النشاطات اإلقتصادية تقتض ي أن ال تكون الطعون امل        

ضد قرارات مجلس املنافسة موقفة التنفيذ فهي تتمتع بإمتياز األولوية وقرينة املشروعية، 

إال أنه في نفس الوقت يتنافى مع حقوق الدفاع فالتطبيق الفوري لهذه القرارات السيما 

القمعية منها قد يولد آثارا يستحيل تداركها خصوصا في حال إلغائها من قبل القاض ي 

 قا.املختص الح

وهذا ما يدفعنا ملحاولة إستقراء وفهم مبّررات وجود وشروط وقف تنفيذ قرار مجلس        

املنافسة ) املطلب األول ( ثم نشرح تباعا طرق الطعن املتاحة في األمر بوقف التنفيذ من 

 عدمه وفق ما ينص عليه القانون ) املطلب الثاني (.

 رار مجلس املنافسةمبررات وشروط وقف تنفيذ ق املطلب األول: 

كأصل عام ال يؤثر الطعن في قرار مجلس املنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر الغرفة      

التجارية على نفاذ قرار مجلس املنافسة، غير أّن لهذا املبدأ إستثناء مفاده إمكانية وقف 

ل من املؤسسة املعن
ّ
ية متى تنفيذها متى توفرت مبّررات لذلك ) الفرع األول ( بطلب معل

 تحققت شروط معينة ) الفرع الثاني (.

 مبررات مبدأ وقف تنفيذ قرارات مجلس املنافسة: األول  الفرع

ر إذا كان الحكم باإللغاء له حجة مطلقة في مواجهة الكافة وأنه يؤدي إلى إعدام القرا     

 قبل ما كان عليه اإلداري وإزالة جميع آثاره بأثر رجعي وإعتباره كأن لم يكن، وإعادة الحال إلى

 إصداره فكيف ينتج حكم اإللغاء هذه اآلثار إذا كان القرار قد قامت اإلدارة بتنفيذه، ونتج

جميع آثاره ألن مجرد الطعن فيه باإللغاء أمام القضاء كمبدإ عام ال يوقف التنفيذ، ومعنى 

م اء قد جعل الحكذلك أن تنفيذ اإلدارة للقرار اإلداري على مسؤوليتها رغم الطعن فيه باإللغ

 18الصادر بإلغائه ال قيمة له من الناحية العملية إذ يصبح تنفيذه مستحيال.

ثم إن التعويض الذي يحكم به على اإلدارة مهما كانت قيمته ال يعيد الحال إلى ما كانت      

 عليه قبل صدور القرار ألنه ال يمكن أن يصحح الضرر الواقع، فإذا ما تم إلغاؤه بعد تنفيذه

فإنه من الصعب منح التعويض املناسب ملثل هذا الضرر الناتج عن هذا الفعل الذي قد 

يصل إلى فقدان ثقة املتعاملين باملؤسسة املعنية، إلى جانب هذه املبررات نجد أيضا أن 
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تطبيق األثر غير املوقف للدعاوى على إطالقها سيؤدي في بعض األحيان إلى إلغاء دعوى 

ّول قرار القضاء الذي يصدر  باإللغاء إلى قرار صوري مجرد من كل آثاره اإللغاء ذاتها، ويح

إذا ما أسرعت اإلدارة ونفذت القرار دون إنتظار حكم القضاء في املنازعة، وهذا في الحقيقة 

يشكل أشد املساوئ التي تترتب على إطالق تطبيق قاعدة األثر غير املوقف للطعن في 

 القرارات اإلدارية باإللغاء.

لذا، فإن آلية وقف التنفيذ هي العالج الناجع لهذه املساوئ كذلك فإن قرار القضاء      

بوقف تنفيذ القرار اإلداري من جانبه سيؤدي إلى سد الثغرة التي يفتحها تنفيذ القرار وهي 

إستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه عند صدور قرار اإللغاء، وما يعنيه ذلك من حكم 

 قانون فضال عن منع إنتاج قرار إداري غير مشروع آلثاره في حق ذوي الشأن.الواقع لل

إن الفائدة من وقف تنفيذ القرار اإلداري تظهر بوضوح بالنظر إلى بطء القضاء بشقيه       

اإلداري واملدني، بحيث يستغرق الفصل في الدعوى وقتا طويال يعدم بذلك الفائدة املوجودة 

ر غير مشروع، لذلك يكون طلب وقف التنفيذ هو الحل املمكن لهذا من إلغاء القضاء لقرا

 19البطء الشديد الذي يؤدي إلى نتائج خطيرة.

ولعل أهم خصوصيات الطعن في املوضوع شأنه في ذلك شأن الطعن القضائي أمام      

-03من األمر رقم  3فقرة  63القضاء اإلداري أنه ال يوقف التنفيذ، بصريح نص املادة رقم 

ة املعدل واملتمم، إذ ال يترتب على الطعن في قرارات مجلس املنافسة أمام الغرفة التجاري 03

بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أي أثر موقف لها، وكإستثناء على األصل العام يمكن شل 

 قوتها التنفيذية بمعنى وقف تنفيذها حيث تجّمد آثارها متى كان مضمون تلك التدابير املنوه

ملتمم عندما تقتض ي ذلك الظروف املعدل وا 03-03من األمر رقم  46و 45ملادتين رقم عنها با

 والوقائع الخطيرة.

هذا، ويفصل في طلب وقف التنفيذ رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة وهو األمر      

الذي يجعلنا نتساءل عن ضوابط إختصاص القاض ي في وقف التنفيذ بغض النظر عن 

صة ونحن نعرف أن رئيس املجلس القضائي كان يختص بالتدابير مضمون القرار، خا

 09-08مكرر ) ملغاة ( قبل صدور القانون رقم  171اإلستعجالية اإلدارية بموجب املادة رقم 



 بولعراس أحمد الرقابة القضائية على قرارات مجلس املنافسة في مجال املارسات املقيدة للمنافسة
 

186 
 2022  جوان  /2العدد    /4المجلد  مجلة الصدى للدراسات الق انونية والسياسية/  

ISSN : 2710-8783 
 

املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية والتي من بينها  2008فيفري سنة  25املؤرخ في 

 .20وقف تنفيذ القرارات اإلدارية

 شروط طلب وقف تنفيذ قرارات مجلس املنافسة :فرع الثانيلا

حتى ُيقبل طلب وقف تنفيذ قرار مجلس املنافسة من طرف املؤسسة التي صدر في      

 مواجهتها القرار البد من أن يرفق طلب وقف التنفيذ بدعوى سابقة لها في املوضوع ) أوال (،

 ة لها وصف اإلستعجال ) ثانيا (. مع ضرورة أن تثبت املؤسسة املعنية أسبابا جدي

إلزامية الطعن في املوضوع باإللغاء قبل طلب وقف تنفيذ قرار مجلس : أوال

 املنافسة

ن مإن وقف التنفيذ ليس غاية في حد ذاته وإنما هو مجرد تمهيد إللغاء القرار على األقل      

وقف التنفيذ ما هو  وجهة نظر طالبه، ولعل الحكمة من هذا الشرط أن اإلقتصار على طلب

إال تعبير عن خاطر من الكيد واإلستهزاء بعمل مجلس املنافسة خاصة إذاكان الطاعن ينوي 

من  834، وهو ما تشير إليه نص املادة رقم 21وقف تنفيذ قرار مجلس املنافسة دون اإللغاء

 03-03مر رقم من األ  69قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية التي تحيلنا إليها نص املادة رقم 

حيث تنص األولى:" تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى  22املعدل واملتمم

 مستقلة.

وع ال ُيقبل طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في املوض     

 أعاله ". 830أو في حالة التظلم املشار إليه في املادة 

ي موضوعه إلغاء قرار مجلس املنافسة أمام الغرفة التجارية ملجلس فتقديم طلب أصل     

قضاء الجزائر ضروري قبل التقدم بطلب وقف التنفيذ ضمن اآلجال القانونية، مع ضرورة 

أن يطلب رئيس مجلس قضاء الجزائر بصفته املخّول بإصدار أمر وقف التنفيذ إستشارة 

ؤسسة صاحبة الطعن بصفته الوص ي على الوزير املكلف بالتجارة حول رأيه في طلب امل

ف النظام العام مع إستثناء الحالة التي يكون فيها الطاعن في موضوع القرار هو الوزير املكل

 .23بالتجارة

املعدل واملتمم على أنه:" تكون قرارات مجلس  03-03من األمر رقم  63وتضيف املادة رقم      

منافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر املنافسة املتعلقة باملمارسات املقيدة لل
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الذي يفصل في املواد التجارية، من قبل األطراف املعنية أو من الوزير املكلف بالتجارة في 

 أجل ال يتتجاوز شهرا واحدا إبتداء من تاريخ إستالم القرار.

 ألمر، في أجلمن هذا ا 46يرفع الطعن في اإلجراءات املؤقتة املنصوص عليها في املادة      

 ( يوما. 20عشرين ) 

 ال يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس املنافسة ".     

يستخلص من نص هذه املادة قاعدتين: األولى مفادها أن الطعن القضائي في قرار مجلس      

انية وقف التنفيذ عن املنافسة ال يوقف تنفيذه، والثانية قاعدة إستثنائية تقض ي بإمك

طريق تقديم طلب صريح من املدعي ) الطالب ( وبطبيعة الحال وقف تنفيذ قرار مجلس 

املنافسة تدبير كبقية التدابير اإلستعجالية يستلزم بالدرجة األولى توافر حالة العجلة 

لتحديد إختصاص القضاء املستعجل وإلصدار الحكم ) األمر ( على أساسها، وهو املقصود 

ن وراء قول املشرع بالظروف والوقائع الخطيرة والتي يعود تمييزها إلى السلطة التقديرية م

لقاض ي اإلستعجال غير أنه ال يمكن القول أن وقف التنفيذ مكنة مطلقة وإال تحّول قضاء 

اإلستعجال إلى قضاء إختياري أو رغباتي، وإنما يجب أن تحده ضوابط أو شروط قانونية 

ي حد ذاته واملدعي واملدعى عليه وفكرة العجلة في حد ذاتها لتحديد تتعلق بالقاض ي ف

 .24اإلختصاص وتقدير الحكم بها

 تقديم دفوع جّدية دون املساس بأصل الحق: ثانيا

ه .بقولها:"  03-03من األمر  رقم  3فقرة  63وهو ما نصت عليه صراحة املادة رقم       
ّ
.. غير أن

( يوما، أن يوقف  15ي أجل ال يتجاوز خمسة عشر ) يمكن رئيس مجلس قضاء الجزائر ف

أعاله، الصادرة عن مجلس املنافسة  46و 45تنفيذ التدابير املنصوص عليها في املادتين 

 عندما تقتض ي ذلك الظروف أو الوائع الخطيرة ".

فاألسباب الجدّية تعتبر شرطا موضوعيا لوقف تنفيذ قرار مجلس املنافسة، إلى جانب      

اإلستعجال واملراد من ورائها رجحان إحتمال الحكم بإلغاء القرار اإلداري بناء على عنصر 

أساسها من خالل فحص ظاهر امللف والوثائق إعتمادا على الحس السليم والحكمة التي 

يتحلى بها القاض ي اإلستعجالي، وعليه يمكن للقضاء املختص بناء على طلب الطرف املعني 

ر املطعون فيه إذا أثار دفعا جديا من شأنه أن يؤدي إلى إبطال األمر بوقف تنفيذ القرا
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القرار، كما عليه إثبات أن مواصلة تنفيذ هذا القرار من شأنه إلحاق ضررا نهائيا ال يمكن 

 .25تداركه فيما بعد

القانون الذي يخّول محكمة  1987جويلية سنة  06وفي هذا اإلطار، صدر بتاريخ       

صل في املنازعات الخاصة بقرارات مجلس املنافسة بعد أن كان من الف 26إستئناف باريس

ديسمبر سنة  01من األمر  الصادر في  16و 15إختصاص مجلس الدولة في ظل املادتين رقم 

مراعيا ما أبداه املجلس الدستوري الفرنس ي من مالحظات، وبصفة خاصة تلك  1986

للطعن، فقّرر القانون أن الطعن أمام  املتعلقة بوقف تنفيذ القرارات املطعون فيها كأثر

محكمة إستئناف باريس ال يكون له أثر موقف كقاعدة عامة لكن الرئيس األول ملحكمة 

أن إستئناف باريس يمكنه أن يأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في موضوع الدعوى بشرط 

يثبت الطاعن أن هناك خطرا جسيما يمكن أن يترتب على التنفيذ أو أن هناك وقائع جديدة 

ذات خطورة إستثنائية وأن تكون حدثت في تاريخ الحق على صدور قرار مجلس املنافسة 

املطعون فيه وتراقب محكمة إستئناف باريس مدى التناسب القائم بين العقوبات املالية 

 نافسة وبين األفعال املرتكبة واملبررة لتوقيع هذه العقوبات.التي وقعها مجلس امل

 املطلب الثاني: الطعن في األمر بوقف تنفيذ قرار مجلس املنافسة

ملتمم على إمكانية الطعن في أمر السّيد رئيس مجلس املعدل وا 03-03لم ينص األمر رقم        

ما أحال بخصوص طلب وقف تن
ّ
فيذ قرار مجلس املنافسة قضاء الجزائر العاصمة، وإن

من نفس األمر  إلى القواعد العاّمة املنصوص  69واإلجراءات الالحقة له بموجب املادة رقم 

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وهنا نتساءل عن املتعلق ب 09-08عليها في القانون رقم 

ق الطعن في األمر طرق الطعن املتاحة للمؤسسة املعنّية بأمر وقف التنفيذ دون باقي طر 

( رق الطعن العادية ) الفرع األول الصادر عن رئيس مجلس قضاء الجزائر ولهذا سنتطرق لط

وطرق الطعن غير العادية ) الفرع الثاني ( كما هي مذكورة في قانون اإلجراءات املدنية 

 واإلدارية.

 الفرع األول: طرق الطعن العادية

ملتضّرر أو الذي لم يقتنع بحكم أو قرار الجهة جرت العادة على إمكانية الطرف ا     

القضائية التي أصدرته أن يطعن في الحكم أوالقرار حسب الحالة، من أجل النظر في 
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الدعوى من جديد في املسائل املتعلقة بالقضايا املدنية واإلدارية إّما باملعارضة ) أوال ( أو 

الطعن في أوامر اإلستعجال الصادرة عن  بطريق اإلستئناف ) ثانيا (، في هذا اإلطار هل يمكن

رئيس مجلس قضاء الجزائر املتعلقة بوقف تنفيذ قرار مجلس املنافسة بصفته سلطة 

 إدارية مستقلة بطرق الطعن املذكورة أم ال؟

 أوال: املعارضة

 هي طريق من طرق الطعن العاديةيركن إليها املحكوم عليه غيابيا للوصول إلى إلغاء أو     

الحكم أو القرار الذي صدر في غيبته باإللتجاء إلى نفس الجهة القضائية التي تعديل 

، إذ ليس من العدل أن ال يسمع دفاع شخص في خصومة 27أصدرت الحكم أو القرار

 .28مرفوعة عليه لجواز أن يكون ذا عذر للتأخير عن الحضور 

انون قية واإلدارية على غرار وألّن املشرع الجزائري من خالل أحكام قانون اإلجراءات املدن     

لم يشر إلى إمكانية الطعن باملعارضة في أوامر اإلستعجال التي  29اإلجراءات املدنية امللغى

يصدرها رئيس املجلس القضائي، فهل هذا يعني بأنه مباح على أساس أن ما لم يمنعه املشرع 

 انوني الصريح ؟فهو مباح أو بعدم جواز الطعن في أوامر اإلستعجال لغياب النص الق

في الحقيقة املسألة مختلف فيها، فهناك من يرى بجواز الطعن باملعارضة في أوامر      

اإلستعجال الرامية لوقف تنفيذ قرار مجلس املنافسة للنظر فيها من جديد أمام نفس 

حتى في ظل غياب النص القانوني  30الجهة، على أساس أن ما هو ليس ممنوع فهو مباح

 168ى بعدم جواز املعارضة في هذا اإلطار على أساس القياس مع املادة رقم وهناك من قض 

 من قانون اإلجراءات املدنية.

وقد إستمر هذا الخالف إلى أن قضت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا في قرارها رقم      

ي ، بأن األوامر التي تصدر عن القضاء اإلداري اإلستعجال1997مارس  16بتاريخ  142612

مكّرر من  171غير قابلة للطعن فيها باملعارضة على أساس الفقرة األخيرة من املادة رقم 

 قانون اإلجراءات املدنية، ويؤكد القرار بأن الفقرات األخرى من هذه املادة ال تنص على حق

 .31املعارضة، وإلتزاما بمبادئ القانون فإنه يجب عدم التطرق لش يء لم يتطرق إليه املشرع

اإلجراءات املدنية واإلدارية أيضا سكت ب املتعلق 09-08رقم  قانون الاملشرع في ظل  وألّن      

في األوامر التي تقض ي فإنه ال يجوز أيضا األخذ بطريق الطعن باملعارضة  ،بهذا الخصوص
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ذا التوجه يمس بأهم حتى وإن كان ه ،على سبيل القياسبوقف تنفيذ قرار مجلس املنافسة 

 لدفاع والطعن املكفول دستورا.الحق في حق قضائي وهو ا

 ثانيا: اإلستئناف

رر ي يلتجئ إليها املتضيعتبر هذا النوع من الطعون طريق من بين طرق الطعن العادية الت      

فهو يتضمن  ،من الحكم للحصول على حكم آخر من محكمة عليا بإلغائه أو تعديله

منها ضمن الطعن في كفاءتهم أو  محكمة أول درجة ويستفادالشكوى من تصرفات قضاة 

و أأو تفهم األسس التي يبني عليها الخصم دفاعه  ذمتهم أو عنايتهم بتناول النزاع والفصل فيه

وهو حق لكل من املدعي واملدعى عليه على السواء فال يجوز  أن يتمتع به خصم دون  ،دعواه

 .32دفاعاآلخر ضمانا للعدالة واملساواة بين الخصمين وصيانة لحقوق ال

قف تنفيذ قرار مجلس املنافسة أن األمر بو  في حقه صدر الطرف املعني الذييمكن      

من أجل إعادة النظر في األمر املذكور تطبيقا لنص  طعن باإلستئناف أمام مجلس الدولةي

بإختصاصات املعدل واملتمم املتعلق  01-98من القانون العضوري رقم  10املادة رقم 

نون من قافقرة أولى  937، باإلضافة لنص املادة رقم ظيمه وعملهمجلس الدولة وتن

ن أعاله للطع 920اإلجراءات املدنية واإلدارية:" تخضع األوامر الصادرة طبقا ألحكام املادة 

أو  ( يوما التالية للتبليغ الرسمي 15باإلستئناف أمام مجلس الدولة خالل خمسة عشر ) 

 التبليغ ".

 نهاإذا كان األصل في اإلجراءات القضائية أتنفيذ األمر بوقف التنفيذ، و عن وقف ا أّم         

فإن اإلستثناء على األصل أنه يوقف تنفيذه بطلب صريح من  توقف تنفيذ القرار اإلداري 

املدعي في الحدود القانونية، وكإستثناء عن اإلستثناء يمكن أيضا وقف تنفيذ األمر الصادر 

ويبقى هذا الطعن من حق  ،33وهو ما يعرف بوقف النفاذ املعجل بوقف تنفيذ القرار اإلداري 

املدعي عندما يرفض قاض ي اإلستعجال اإلستجابة له بخصوص ما طلبه من تدابير وقد 

 .34يرفعه املدعى عليه في حال اإلستجابة إلى تلك التدابير
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 الفرع الثاني: طرق الطعن غير العادية

قانون اإلجراءات املدنية املتعلق ب 09-08الل القانون رقم تناولها املشرع الجزائري من خ     

 منه 969إلى  956واإلدارية في املواد من 
ّ
(، رتيب اآلتي: الطعن بالنقض )أوالمها حسب الت، ونظ

 إعتراض الغير الخارج عن الخصومة ) ثانيا ( وأخيرا إلتماس إعادة النظر ) ثالثا (.

 أوال: الطعن بالنقض

ال يهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار وال إلى  طرق الطعن غير العادية هو طريقة من     

تعديله أو تصحيحه، بل يرمي إلى النظر فيما إذا كانت املحاكم طبقت النصوص واملبادئ 

الناظر في قضايا النقض  رة سليمة في األحكام الصادرة عنها، فمجلس الدولةالقانونية بصو 

قضاة الدرجة األدنى، وإنما تنحصر  عاوى وتصليح أخطاءليس مكلفا بإعادة النظر في الد

وأما الحكم في الدعوى فإنها  مهمته في نقض األحكام غير الصحيحة أو التي خالفت القانون 

 35تحيله عندما تقض ي بالنقض إلى جهة قضائية أخرى.

تفصيلنا ألحكام اإلستئناف بخصوص وقف تنفيذ قرار مجلس املنافسة من خالل      

ظر لهذا التعريف، فنستخلص بأن مجلس الدولة ليس جهة نقض فيما يخص األوامر وبالن

الصادرة عن قاض ي األمور املستعجلة بل يعد جهة إستئناف في كافة األحكام الصادرة عن 

ما ، على إعتبار أن هذه األخيرة عندالغرف اإلدارية باملجالس القضائية ) املحاكم اإلدارية (

فإنه يصدر بصفة إبتدائية ومجلس الدولة ينظر في القضية كجهة تصدر أمرا إستعجاليا 

 .36إستئناف

 ثانيا: إعتراض الغير الخارج عن الخصومة

عندما يصدر قاض ي األمور املستعجلة وهو في هذه الحالة رئيس مجلس قضاء الجزائر      

د تنفيذه نافسة، فيمكن أن يتسّبب هذا األمر القضائي عنأمرا بوقف تنفيذ قرار مجلس امل

، يهدف هذا النوع من الطعون إلى مراجعة أو بضرر للغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة

إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع، ويفصل في القضية من جديد من حيث 

 حسب الحالة.ببنفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار  37انون الوقائع والق

على غرار باقي الحق في ممارسة هذا النوع من الطعون صراحة هذا شرع لم يمنح امل وألّن      

وع الطعون بإستثناء الطعن باإلستئناف، فال يمكن الغير وإن كان متضررا أن يمارس هذا الن
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من الطعون، هذا باإلضافة إلى أن األوامر اإلستعجالية في أصلها هي مؤقتة يجوز العدول 

في أصل الحق وبالتالي فإن إعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو غير  عنها، وهي ال أثر لها

 .38في األوامر اإلستعجالية اإلدارية جائز القبول 

 ثالثا: إلتماس إعادة النظر

رات لم يعّرف القانون هذا النوع من الطعون غير العادية، وإنما إكتفى بالقول بأن القرا      

، وفي حالتين محددتين 39صدر من طرف مجلس الدولةهي فقط التي تاملعنية بهذا الطعن 

املتضمن  09-08من القانون رقم  967نصت عليها املادة رقم دون غيرها على سبيل الحصر 

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بقولها:" يمكن تقديم إلتماس إعادة النظر في إحدى 

 الحالتين اآلتيتين:

 ى وثائق مزّورة قدمت ألول مرة أمام مجلس الدولة،ر صدر بناء علإذا إكتشف أن القرا-1

 ذا حكم الخصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم ".إ-2

وبالتالي، فإن قرار رئيس مجلس قضاء الجزائر  املتضمن وقف تنفيذ قرار مجلس      

الصريح، كما أن ني بهذا النوع من الطعون لغياب النص القانو ال يمكن الطعن فيه املنافسة 

أنواع القرارات التي يمكن الطعن فيها بإلتماس املشرع إتخذ موقفا في هذا اإلطار بحصر 

 .مجلس الدولة حصرا وفي حالتين فقطقرارات إعادة النظر وهي 

 خاتمة:

إن إستحداث مجلس املنافسة كسلطة إدارية مكلفة بضبط املنافسة ال يعني إقصاء دور       

، وهذا ما يدفعنا لإلعتقاد بأن هذا الجهازأعمال لتقويم  يتصحيح يبقى له دور الذي  القضاء

جل الحفاظ على عالقة تنسيق وتكامل من أ هيفي الحقيقة عالقة مجلس املنافسة بالقضاء 

 .املنافسة والرقي بها

عن املعّدل واملتمم السيما أحكام الط 03-03اإلطالع على أحكام األمر رقم ولكن من خالل      

وعلى غير املتعلقة باملمارسات املقيدة للمنافسة نجد بأن مشرعنا  في قرارات مجلس املنافسة

 ،وليس للقاض ي اإلداري  قد منح إختصاص النظر فيها للقاض ي العادي ) التجاري (العادة 

من ، لكن دون أن يبرر خروجه عن القاعدة العامة كون املجلس سلطة إدارية مستقلة

مسألة منح إختصاص بنظيره الفرنس ي بخصوص  ع الجزائري قد تأثر الواضح أن املشر 
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وفي هذا اإلطار عرف التشريع الفرنس ي  ،النظر  في طعون مجلس املنافسة للقضاء العادي

لت هذه النقطة بالذات جدال واسعا تطورا
ّ
في مجلس  عبر قوانين املنافسة املتعاقبة وقد شك

السعي إلعمال  وُيفسر على أساس لى ما هو عليهالشيوخ الفرنس ي قبل أن يستقر  األمر ع

 ل ضم جميع شتت منازعات املنافسة في نظام قضائي واحد مبدأ حسن سير العدالة من خال

والبد من تجميعها لتكون  نظرا ألن منازعات املنافسة مختلفة ومتعددةوهو القضاء العادي 

جنبا لتعارض األحكام ت تحت رقابة محكمة النقض من أجل توحيد اإلجتهاد القضائي

 والقرارات.

 للطعون في هذا اإلطار سجلنا بعض النقائص التيومن خالل التدقيق في النظام القانوني      

 واعد العامة كون املوضوع يتعلق بإجراءات خصوصية السيما منها:يتعذر معها إعمال الق

إلختصاصات  املحدد 01-98تناقض قانون املنافسة مع أحكام القانون العضوي رقم  -

تماشيا  مجلس الدولة بخصوص الجهة التي ينبغي أن تكون مختصة للنظر في الطعون 

 إعماال بمبدأ تدرج القوانين،واملعيار العضوي 

أنها وكذا طلب وقف التنفيذ بين أكثر من قاض ي بالرغم من تشتيت النظر في الطعن  -

ومع ذلك  ،ي املوضوعليس هناك من هو أدرى بالقاض ي الفاصل فتشمل نفس القضية و 

يمنح القانون إختصاص وقف تنفيذ األوامر والتدابير املؤقتة لرئيس مجلس قضاء الجزائر 

 وليس للقاض ي التجاري لنفس املجلس القضائي،

كانية وقف مع إمرغم خطورة هذا اإلجراء  الطعن في أوامر مجلس املنافسةعدم إمكانية  -

نظرا لكون وقف التنفيذ يشترط طعنا في  يطرح عالمة إستفهام كبيرة فقط تنفيذها

 املوضوع،

من أين يبدأ سريان املعدل واملتمم  03-03من األمر رقم  63لم يوضح نص املادة رقم  -

 يتعلق بحاالت إستعجالية،ون املوضوع خطير مادام أجل الطعن في التدابير املؤقتة لك

مرافعاته أمام بة كما لم يبّين النص ضرورة تمثيل مجلس املنافسة بمحام بمناس -

من  905بنص املادة رقم  الجهات القضائية علما بأن املجلس غير معفى من هذا اإلجراء

 املتعلق بقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 09-08القانون رقم 
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ما يجعل الوضع غير حصر الطعن في قرارات مجلس املنافسة في أشخاص محددة  -

 ة للمنافسة،مشجع على محاربة املمارسات املقيد

عندما  الطعن التضييق على حق املؤسسات في ممارسة حقها الدستوري بخصوص -

بطريق اإلستئناف  في أمر وقف تنفيذ قرار مجلس املنافسة يتعلق األمر بإعادة النظر 

 فقط دون باقي طرق الطعن العادية وغير العادية.

ة من أجل تسهيل مهمالنظر فيها  وتبعا لهذه املالحظات نأمل بأن يعيد املشرع الجزائري      

 .في القيام بدوره الرقابي على قرارات مجلس املنافسةالعادي القضاء 

 املراجع: قائمة

 أوال: باللغة العربية

 النصوص القانونية -1

 الدساتير -أ

الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -

ديسمبر  07ي املؤرخ ف 438-96املعدل بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  1989فيفري  28املؤرخ في  98-18

املؤرخ  03-02( املعدل واملتمم بالقانون رقم  76) ج.ر عدد  1996نوفمبر  28املصادق عليه بتاريخ  1996

-16ثم بالقانون رقم (  63) ج ر عدد  2008نوفمبر  15املؤرخ في  19-08والقانون رقم  2002أفريل  01في 

 01( وأخيرا التعديل الدستوري املوافق عليه بموجب إستفتاء  14) ج ر عدد  2016مارس  06املؤرخ في  01

 . 2020ديسمبر  20( مؤرخة في  82) ج. ر عدد  2020نوفمبر 

 النصوص التشريعية  -ب

لس الدولة وتنظيمه يتعلق بإختصاصات مج 1998ماي  30املؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -

 املؤرخ في 13-11املعدل واملتمم بالقانون العضوي رقم  1998( مؤرخة في أول جوان  37وعمله ) ج. ر عدد 

-18، واملعدل واملتمم بالقانون العضوي رقم 2011أوت  03( مؤرخة في  43) ج. ر عدد  2011جويـليـة  26

 .2018مارس  07في ( مؤرخة  15) ج. ر عدد  2018مارس  04املؤرخ في  02
 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية امللغى بموجب  1966جوان سنة  08ي املؤرخ ف 154-66األمر رقم   -  

 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 2008فيفري سنة  25املؤرخ في  09-08القانون رقم 

لق بتحويل منازعات قرارات مجلس املنافسة املتع 1987جويلية سنة  06املؤرخ في  499-87لقانون رقم ا -

 .1987جويلية  07للهيئات القضائية العادية، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية مؤرخة في 

)  1995فيفري  22( مؤرخة في  9يتعلق باملنافسـة ) ج. ر عدد  1995جانفي  25 املؤرخ في 06-95األمر رقم  - 

 ملغى (.
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 2003جويلية  20( مؤرخة في 43نافسة )ج. ر عدد يتعلق بامل 2003جويلية  19خ في املؤر  03-03األمر رقم  -

، 2003أكتوبر  26( مؤرخة في 64)ج. ر عدد  2003أكتوبر  25ي فاملؤرخ  12-03املصادق عليه بالقانون رقم 

، 2008ويلية ج 02( مؤرخة 36عدد  ج. ر) 2008جـوان  25املؤرخ في  12-08املعدل واملتمـم بالـقـانـون رقم 

 .2010أوت  18( مؤرخة في 46ج. ر عدد ) 2010أوت  15املؤرخ في  05-10م وبالقانون رق

(  21يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ) ج. ر عدد  2008فيفري  25 املؤرخ في 09-08القانون رقم  -

 .2008أفريل  23مؤرخة في 

 النصوص التنظيمية -ج

-01قم املحدد للنظام الداخلي ملجلس املنافسة املعدل بالقرار ر  2013جويلية  24في  املؤرخ 01القرار رقم  -

 .2020فيفري  02املؤرخ في  2020

 الكتب: -2

بوبشير محند أمقران، قانون اإلجراءات املدنية ) نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، اإلجراءات  -

 .2001اإلستثنائية (،ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .1992، املعارضة في املواد املدنية والجنائية والشرعية، دار الفكر العربي، القاهرة، عبد الحميد فودة -

 .1990عبد الغني بسيوني عبد هللا، وقف تنفيذ القرار اإلداري، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -
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 امللخص: 

عتمد فقهاء الشريعة و القانون على عدة أإن ملوضوع النسب أهمية بالغة في املجتمع و لهذا السبب           

ختلف فيه ، إلى أن جاء العلم الحديث باكتشاف أ، منها ما هو متفق عليه و منها ما  إلثباتهطرق و وسائل 

جديد وهو البصمة الوراثية أو الحمض النووي ، وهي طريقة غاية في الدقة في معرفة القرابة بين البشر ، وقد 

، و 
ً
 ونفيا

ً
تهدف تناولها العلماء املعاصرون بالبحث والتحليل من حيث داللتها  و مدى حجيتها على النسب إثباتا

سة إلى مناقشة الدور الذي تلعبه هذه البصمة الوراثية في إثبات النسب و كيف تطرقت إليها كل هذه الدرا

 من أحكام الشريعة اإلسالمية و القوانين الوضعية . 

 الكلمات املفتاحية: 

 القوانين الداخلية  –الشريعة اإلسالمية  –اإلثبات  –النسب  –البصمة الوراثية  املفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

The issue of lineage is of great importance in society, and for this reason, 

jurists of Sharia and law relied on several methods and means to prove 

it, some of which are agreed upon and some of which differ, until modern 

science came with a new discovery, which is the genetic fingerprint or 

DNA, and it is an extremely method. In accuracy in knowing kinship 

between human beings, contemporary scholars have researched and 
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analyzed it in terms of its significance and the extent of its relevance to 

lineage in proof and negation. Mandatory laws.  

key words: Genetic fingerprint (DNA)- Descent  – Proof - Islamic law - 

Man-Internal laws 

 مقدمة:

إن ملوضوع النسب أهمية كبيرة في املجتمع ، و ذلك الرتباطه بعدة جوانب اجتماعية أخالقية، 

بالغا باألنساب و االعراض  هتماماا هتمتادينية و غيرها ، كما ان الشريعة اإلسالمية 

حاطتها بكل العناية و التقدير ، و حرمت كل ما يؤدي إلى اختالطها و ضياعها و هذا حتى أو 

 للولد يدفع به يكون املجتمع طاهرا نقيا ، 
ً
و قد جعلت الشريعة االسالمية ثبوت النسب حقا

 لألم تدفع به عن نفسها تهمة 
ً
 لألب يحفظ نسبه عن نفسه الضياع ، وحقا

ً
 حقا

ً
الزنا ، وأيضا

وولده من كل دنس وريبة ، وقبل كل ذلك هو حق هللا تعالى التصاله بحقوق وحرمات أوجب 

  .هللا رعايتها في املجتمع

النسب،  إلثباتفقهاء الشريعة و القانون على عدة طرق و وسائل  عتمداو لهذا السبب            

إلى أن جاء العلم الحديث باكتشاف جديد وهو  فيه،ختلف أمنها ما هو متفق عليه و منها ما 

وهي طريقة غاية في الدقة في معرفة القرابة بين البشر،  النووي،البصمة الوراثية أو الحمض 

نسب مدى حجيتها على ال داللتها ووقد تناولها العلماء املعاصرون بالبحث والتحليل من حيث 

 
ً
 ونفيا

ً
 .إثباتا

ثبات إو في هذه املقال سوف نحاول تسليط الضوء على هذه الوسيلة العلمية في 

ستخدامها هذا في" إالنسب و ذلك من خالل تعريفها وبيان خصائصها إضافة إلى ميادين 

ثبات إاملبحث االول " أما " املبحث الثاني " فخصصناه لدور البصمة الوراثية و مدى حجيتها في 

 النسب في الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية . 
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 املبحث األول 

 مفهوم البصمة الوراثية

تعتبر البصمة الوراثية أو ما يعرف بالحمض النووي من أهم االكتشافات العلمية 

في عصرنا الحديث ، و التي أحدثت ضجة كبيرة في وسائل اإلعالم على مستوى العالم ، و قد 

 العديد من املؤتمرات و الندوات العلمية . كانت محل دراسة في

 :املطلب األول : تعريف البصمة الوراثية 

صمة الوراثية من الجانب اللغوي سنحاول في هذا املطلب الوقوف على تعريف الب

 كذا االصطالحي .  و 

 :الفرع األول : تعريف البصمة الوراثية لغة 

 صمة" و "الوراثة" البصمة الوراثية هي مصطلح مركب من كلمتين "الب

البصمة : هي كلمة مشتقة من البصم و هو فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف  -

البنصر ، يقال ما فارقتك شبرا و ال فترا و ال عتبا و ال بصما، قال البصم ما بين 

. و قد أكد مجمع اللغة العربية لفظة البصمة بمعنى أثر الختم،   1الخنصر و البنصر

2ختم بطرف إصبعهتقول بصم بصما أي 
    . 

الوراثة : هي من مصدر ورث أو إرث يقال ورث فالن و منه و عنه ورثا و إرثا أي صار إليه  -

3بعد موته ، أو ورث فالنا جعله من ورثته
أما علم الوراثة فقد عرف بأنه العلم الذي  

4يدرس آلية انتقال الصفات الوراثية ما بين الكائنات الحية
  

  :ريف البصمة الوراثية إصطالحا الفرع الثاني : تع

خر إن لتعريف البصمة الوراثية من الناحية االصطالحية معنيان إحداهما علمي و ال 

علمية معناها التركيب الوراثي الناتج عن الفقهي أو قانوني ، فالبصمة الوراثية من الناحية 

تعرف أيضا بأنها البنية الحامض النووي لعدد واحد أو أكثر من أنظمة الدالالت الوراثية ، و 

و يمكن أخذها من أي خلية بشرية من الدم أو ، الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه 

5اللعاب أو املني أو البول ..
  

أما من الناحية الشرعية و القانونية فقد تعددت و اختلفت تعريفات البصمة 

أو من ،الوراثية و من أهم هذه التعريفات : "العالمة أو األثر الذي ينتقل من األباء إلى األبناء 
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األصول إلى الفروع ، و بمعنى أدق فإنها تعيين هوية األنسان عن طريق تحليل جزء من حامض 

  6ة في نواة أي خلية من خاليا جسمه"الدنا متمركز 

أما بالنسبة للمجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم االسالمي بمكة املكرمة فقد أقر 

التعريف الصادر عن املنظمة االسالمية للعلوم الطبية و الذي يقض ي بأن البصمة الوراثية 

 .  7د بعينههي البنية الجينية للمورثات التفصيلية التي تدل على هوية كل فر 

 :املطلب الثاني : خصائص و مجاالت البصمة الوراثية 

، و هذا ما  تتميز البصمة الوراثية بتعدد خصائصها و تنوع املجاالت املستعملة فيها 

 . عن غيرها من الوسائل العلمية الحديثة املستعملة في مجال اإلثبات يميزها 

 : الفرع األول : خصائص و مميزات البصمة الوراثية 

إن للبصمة الوراثية مجموعة من الخصائص و املميزات تجعلها في املرتبة األولى ما 

 :بين وسائل اإلثبات األخرى كتحليل الدم و غيرها ، و من أهم هذه املميزات  

الوراثية ، فمن  عدم التوافق و التشابه ما بين األفراد عند تحليل البصمة أوال :

الناحية العلمية مستحيل تطابق بصمة شخص ببصمة شخص آخر إال في حالة التوائم 

 . املتماثلة 

ا، تعتبر البصمة الوراثية أدق وسيلة عرفت حتى الن في تحديد هوية صاحبه ثانيا :

8ذلك ألن نتائجها قطعية و ال تقبل الشكو 
  . 

تظهر البصمة الوراثية على شكل خطوط عريضة تسهل قراءتها و التعرف  ثالثا :

 عليها و حفظها و تخزينها في الحاسب اللي لحين الحاجة إليها. 

يمكن التعرف على صاحب البصمة الوراثية حتى بعد وفاته بواسطة تحليل  رابعا :

 ش يء من هيكله العظمي . 

بقوة ثبات كبيرة حتى في أقص ى الظروف   DNAيتميز الحمض النووي  خامسا :

البيئية املختلفة سواء حرارة أو رطوبة أو جفاف ، بحيث أنه يقاوم عوامل التحلل و التعفن 

 .   9لفترات طويلة جدا

 الفرع الثاني : مجاالت استعمال البصمة الوراثية : 

لقد أورد املتخصصون في علم الوراثة عدة مجاالت يمكن أن تستخدم فيها البصمة 

 الوراثية، و من أهم هذه املجاالت نذكر ما يلي : 
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ثبات النسب أو نفيه و االعتماد إ: تستخدم البصمة الوراثية في مجال  مجال النسب أوال : 

ود ، كما تستخدم كذلك في حالة إختالط على األدلة و الترجيح   بينها في حالة التنازع حول املول

األطفال في املستشفيات و اإلشتباه في أطفال األنابيب و غير ذلك في كل ما يتعلق بموضوع 

 .  10النسب

تستخدم البصمة الوراثية أيضا في املجال الجنائي و هو مجال واسع ، املجال الجنائي : ثانيا : 

ي حالة ارتكاب جريمة قتل أو اغتصاب ، و في بحيث تساعد في الكشف على هوية املجرمين ف

 حاالت اإلختطاف بأنواعها و في جرائم إنتحال الشخصية و غيرها من الجرائم . 

كما يمكن أستخدام البصمة الوراثية في حالة تحديد شخصية األفراد أو نفيها كما 

، و كذلك في حالة عودة األسرى  هو الحال في حالة الجثث املشوهة من الحروب و الحوادث

11املفقودين بعد فترة غياب طويلةو 
 .   

و بهذا نكون قد سلطنا الضوء في هذا املبحث و لو بالجزء البسيط حول املفهوم 

أما املبحث الثاني فسنحاول تبيان دور هذه اإلخيرة في إثبات النسب  العام للبصمة الوراثية ، 

 لشريعة اإلسالميه . في كل من القوانين الداخلية و ا

 املبحث الثاني 

دور البصمة الوراثية في إثبات النسب في القوانين الوضعية و الشريعة 

 اإلسالمية

سنحاول في هذا املبحث بيان دور البصمة الوراثية في مجال النسب سواء من حيث 

عة اإلثبات أو النفي و ذلك في كل من القوانين الوضعية لبعض الدول و كذا في الشري

 اإلسالمية. 

 ة : املطلب األول : دور البصمة الوراثية في إثبات النسب في القوانين الوضعي

مسلم بحيث أصبحت وسيلة علمية ضرورية و للبصمة الوراثية أهمية بالغة في إثبات النسب ، 

 بها علميا و طبيا في مجال إثبات النسب أونفيه . 
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 : الفرع األول : موقف القوانين من البصمة الوراثية 

 التشريعات الغربية : أوال : 

لقد أجازت بعض التشريعات الغربية اللجوء إلى البصمة الوراثية أو الدليل العلمي 

بشكل عام في مجال إثبات النسب أو نفيه ، بصورة مطلقة دون أي شرط أو قيد من هذه 

نجليزي و األمريكي و السويسري ، بحيث تقوم قواعد النسب في التشريعات نذكر التشريع األ 

 هذه القوانين على أساس الحقيقة البيولوجية . 

 أما املشرع الفرنس ي فقد أخضع اإلثبات عن طريق البصمة الوراثية إلى إجراءات

"  من القانون املدني الفرنس ي على أنه 1فقرة  6قواعد صارمة ، و في هذا املجال نصت املادة و 

ال يمكن اللجوء إلى البصمة الوراثية لتحديد الهوية إال في نطاق دعوى قضائية كإجراء من 

إجراءات البحث و التحري أو التحقيق أو ألغراض طبية أو ألغراض البحث العلمي " . و يفهم 

من نص هذه املادة أنه في القانون الفرنس ي ال يجوز اللجوء إلى البصمة الوراثية إذا لم تكن 

 .12ناك دعوى قضائيةه

 التشريعات العربية : ثانيا : 

 01في املادة  1998في هذا املجال فقد نص قانون األحوال الشخصية التونس ي لسنة 

الحاضنة البنها القاصر مجهول النسب أن تسند له اسما و لقبها العائلي  األممنه على أنه " على 

ية و يمكن لألب أو األم أو النيابة العامة أو تطلب اإلذن بذلك طبق أحكام مجلة الحالة املدن

رد االمر إلى املحكمة االبتدائية لطلب اسناد لقب االب للطفل الذي يثبت باالقرار أو شهادة 

الشهود أو بواسطة التحليل الجيني لهذا الشخص " . من خالل نص املادة يتضح لنا أن 

لوراثية باعتبارها وسيلة من وسائل القانون التونس ي قد إعترف بالتحليل الجيني أي البصمة ا

 إثبات النسب . 

من مدونة األحوال الشخصية أنه  89أما بالنسبة للقانون املغربي فقد ورد في الفصل 

" يعتمد  91"يثبت النسب بالفراش أو بإقرار األب أو شهادة عدلين ..." ، و ورد في الفصل 

في النسب " ، و هكذا فإنه يتضح من القاض ي في حكمه في جميع املسائل املقررة شرعا في ن

   13خالل هذه النصوص ان املشرع املغربي لم يأخذ صراحة بالبصمة الوراثية و لم يتطرق إليها

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تأثر بالتطورات العلمية في مجال اإلثبات عموما، 

من قانون األسرة و التي تنص على أنه " يثبت النسب  40و هذا ما يتضح من خالل نص املادة 
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بالزواج الصحيح أو باألقرار البينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا 

من هذا القانون ، يجوز للقاض ي اللجوء إلى الطرق العلمية إلثبات  34و  33و  32للمواد 

. و يتضح من خالل نص هذه املادة أن املشرع الجزائري نص على البصمة الوراثية 14النسب

كويسلة في مجال اثبات أو نفي النسب بصورة ضمنية ، بحيث جاءت العبارة عامة و مطلقة 

اثية أو الفحص الجيني من بينها باعتبارها تعتبر من أهم و أشهر مما يجعل تقنية البصمة الور 

 الطرق و الوسائل العلمية في مجال اإلثبات. 

 : الفرع الثاني : موقف الفقه من البصمة الوراثية 

بما أن البصمة الوراثية من املستجدات الحديثة، التي ظهرت بفعل تقدم العلوم   

 إلمكانية استخدام تقنيات جديدة كوسائل لإلثبات أمام بمجاالتها املختلفة، والتي فتحت 
ً
بابا

القضاء، فقد كانت محل دراسة من قبل الفقهاء في السنوات األخيرة بهدف تحديد قيمتها 

 .الثبوتية، ومدى جواز العمل بها كدليل أمام القضاء

على ثالثة وقد اختلف العلماء املعاصرون في تكييف البصمة الوراثية إلثبات النسب       

    :أقوال

: يرى أن البصمة الوراثية قرينة ظنية، ال ترقى إلى مستوى القرائن  القول األول  أوال :  

 في إثبات النسب  ، بل هي 
ً
القطعية، ألنها عرضة للخطأ، فهي ليست من البينات املعتبرة شرعا

املحاكم في  من  قرينة تخضع لتقدير املحكمة وهذا قول القاض ي وليد العاكوم وهو رأي عدد

  .الدول العربية 

: يرى أن البصمة الوراثية قرينة قطعية، وصلت نسبة النجاح فيها إلى  القول الثاني  ثانيا :

وهذا قول عامة العلماء املعاصرين منهم نصر فريد واصل، علي محي الدين القرة  99.99%

خياط ، وفؤاد عبد املنعم ، وقد أقرت داغي، محمد األشقر، ومحمد رأفت عثمان، عبد القادر 

 املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في دورتها التي انعقدت بدولة الكويت . 

: يرى أن البصمة الوراثية بينة مستقلة أو دليل مباشر ، يثبت بها الحكم  القول الثالث  ثالثا:

 ، إذا توفرت الشروط الالزمة. وهذا قول بعض العل
ً
 أو إثباتا

ً
ماء املعاصرين منهم إبراهيم نفيا

 .15عثمان، عبد الرشيد قاسم ، وعباس الباز
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 املطلب الثاني : دور البصمة الوراثية في إثبات النسب في الشريعة اإلسالمية  

من املتفق عليه أن البصمة الوراثية تعتبر طريق من طرق اإلثبات تنتمي إلى باب 

 القرائن ، و خالف بين الفقهاء في جواز االعتماد على القرائن في االثبات . 

كما أن من مقاصد الشريعة اإلسالمية أن كل ما فيه نفع بشري فهو جائز و مباح ، 

لغير ، و كل ما فيه ضرر فهو محظور و محرم ، ما ما لم يكن هذا النفع على حساب خسارة ا

لم يترتب على هذا الضرر تحقيق مصلحة عامة ، و مما ال شك فيه أن األخذ بنتائج البصمة 

16الوراثية من الوسائل النافعة و التي تدخل في مقاصد الشريعة اإلسالمية
 .  

ة الوراثية ، طريقة عتبر فقهاء الشريعة اإلسالمية أن البصمإو من هذا املنطلق فقد 

 ستدلوا على ذلك بأدلة من السنة و القياس و قواعد الشرع إصحيحة شرعا إلثبات النسب و 

 :  الفرع األول : السنة

عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن رجال أتى النبي عليه الصالة و السالم قال : يا رسول 

قال ما الوانها ، قال حمر ، قال هل غالم أسود ، فقال هل لك من أبل قال نعم ، هللا ولد لي 

ى هذا ؟" قال : لعله نزعه عرق ، قال : فلعل ابنك هذا 
ّ
فيها من أورق ؟ قال : نعم، قال :" فأن

أول من تحدث عن خصائص  عليه الصالة و السالم إن الرسول  : وجه الداللة . "نزعه عرق 

دث في األبناء من تغير في الحمض النووي ، كما في هذا الحديث ، فالحديث يظهر أن ما يح

وقد أثبت علم الوراثة أن في كل خلية من  .الصفات الوراثية  ، ليس بمعزٍل عن الباء واألجداد

 من الكرموسومات 
ً
 ثابتا

ً
ى عنه النبي-خاليا الجسم ، عددا تحمل عوامل وراثية  –بالعروق   كنَّ

 في أحد مسئولة عن الصفات التي تظهر في اإلنسان ، وقد يكون تأثير 
ً
العامل الوراثي سائدا

 بذلك أحد األبوين، وقد يكون  األبوين على الخر ، فتظهر الصفة 
ً
السائدة في االبن مشابها

، فيطلق عليه في هذه الحالة العامل الوراثي الكامن أو 
ً
 مستترا

ً
تأثير العامل الوراثي خافيا

وكان كل من األب واألم يحمالن أحد بنزعة العرق، فإذا اتفق   وهو ما عبر عنه النبي –املتنحي 

، ستظهر فيهم هذه الصفة املتنحية ، وذلك  هذه الصفات 
ً
املتنحية، فإن ربع أوالدهم تقريبا

ن نتائج أل أثبت ولد الفزاري بالصفة الوراثية،   وألن النبي .الجتماع الصفتين من كال األبوين

بنى عليها األحكاماألدلة الشرعية، وبالتالي حجة  الحمض النووي دليل من 
ُ
 . 17ت
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 :الفرع الثاني : القياس 

قال الفقهاء املعاصرون : يمكن قياس البصمة الوراثية على القيافة بجامع أن كليهما 

 إلثبات يعتمد على التشابه في عملية إثبات 
ً
النسب ، وجمهور الفقهاء قبلوا القيافة طريقا

 ، والقائف إنما يتكلم عن حدس وفراسة ، وال ينعدم احتمال الخطأ في حكمه، 
ً
النسب شرعا

 إلثبات 
ً
 شرعيا

ً
بل قد يقول الش ئ ثم يرجع عنه إذا رأى أشبه منه، ومع هذا قبلوه طريقا

ئ نتائجها في الغالب، والتي تعتمد على النسب، فألن تعد البصمة الوراثية التي ال تخط

 إلثبات النسب من باب أولى، وهذا ما  األساليب العلمية الدقيقة 
ً
في إظهار النتائج، طريقا

هو األقوى  –الصفة الجينية–وفي الحقيقة : إن األخذ بالبصمة الوراثية  .يسمى بقياس األولى 

فالصفات الجينية للجنين من األبوين تابع لها،  –الصفة الشكلية  –وهي األصل، والقيافة 

 في النطفة األمشاج، قبل ترجمتها إلى الصفة الشكلية في األرحام، كما أنه ال يمكن 
ً
تتحد أوال

إلنسان أن يحيط بجميع الصفات الشكلية إلنسان آخر، بينما إذا استخدمنا الحمض النووي 

 . 18ينيةفإنه يمكن لنا أن نحيط بكل الصفات الج– البصمة الوراثية–

 :الفرع الثالث : قواعد الشرع 

 من أهم قواعد الشرع التي يمكن أن يستدل بها في هذا املجال ما يلي : 

 :قاعدة ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب أوال : 

 أو إبقاء، هو في األصل من الفروض الواجبة 
ً
أن السعي إلى املحافظة على النسل إيجادا

على األمة، وتحقيق هذا الواجب متوقف على البصمة الوراثية، خاصة في حاالت االشتباه في 

األنابيب ،  في االشتباه في أطفالاملواليد في املستشفيات ومراكز رعاية املواليد واألطفال، وكذا 

 من هذا الوجه. وا
ً
، وواجبا

ً
 لذي يمكن بواسطتها معرفته، فيعتبر مشروعا

 :قاعدة األصل في األشياء اإلباحة ثانيا : 

إذا كان األصل في العبادات الحظر، حتى يرد نص من الشارع بالطلب، لئال يحدث  

يمنع منها الناس في الدين ما ليس منه، فإن األصل في املعامالت من عقود وشروط اإلباحة، فال 

 .أصل اإلباحة  ش ئ إال ما منع بنص صريح الداللة، صحيح الثبوت، ويبقى ما عدا ذلك على 

فلم يرد  .م1984والبصمة الوراثية حدث جديد وكشف حديث، لم يتم اكتشافه قبل عام 

دليل يدل على منعها أو عدم استخدامها، فيجري عليها األصل العام في الشريعة اإلسالمية، 

وهو أن األصل في األشياء النافعة اإلباحة، ومما ال شك فيه أن البصمة الوراثية من األشياء 



انين الوضعيةالشريعة عنوان املقال دور البصمة الوراثية في إثبات النسب في   زروالي سهام         اإلسالمية و القو
 

209 
 2022  جوان  /2العدد    /4المجلد  مجلة الصدى للدراسات الق انونية والسياسية/  

ISSN : 2710-8783 
 

، فهي أفضل وسيلة علمية للتحقق من الشخصية ومعرفة 
ً
تي الصفات الوراثية ال النافعة جدا

 . 19تميز كل شخص عن غيره

 : الفرع الرابع : رأي بعض فقهاء الشريعة 

لقد تقرر عن مجلس املجمع الفقهي اإلسالمي في دورته السادسة عشرة املنعقدة في 

 على أنه :  2002مكة املكرمة سنة 

لة ال مانع شرعا من االعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي و اعتباره وسيأوال : 

 إثبات الجرائم التي ليس فيها حد شرعي و ال قصاص . 

أن يحاط بمنتهى الحذر و الحيطة استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب ال بد  ثانيا : 

 السرية و لذلك يجب أن تقدم النصوص و القواعد الشرعية على البصمة الوراثية . و 

ال يجوز شرعا االعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب و ال يجوز تقديمها على   ثالثا :

 اللعان. 

 ال يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة االنساب الثابتة شرعا .  رابعا :

 يجوز االعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحاالت التالية : : خامسا 

حاالت االشتباه في املواليد في املستشفيات و مراكز رعاية األطفال ، و كذا االشتباه في   -1

 أطفال األنابيب . 

 .حاالت التنازع على مجهول النسب  -2

 . 20حاالت ضياع األطفال و اختالطهم بسبب الحوادث و الكوارث أو الحروب  -3

فتى بعدم جواز االستعانة أما الدكتور علي جمعة مفتي الديار املصرية ، فقد أ

بالبصمة الوراثية إلثبات ولد الزنا ، بينما علماء األزهر أجازوه معتبرين أنه سيقلل من جرائم 

 . 21الزنا

 خاتمة:

ذلك صمة الوراثية في إثبات النسب ، و و في ختام بحثنا هذا الذي تطرقنا فيه لدور الب 

من خالل عرض ملفهوم هذه البصمة سواءا من الناحية اللغوية أو العلمية ، و مجاالت العمل 

ذلك في كل من القوانين الوضعية بها و الدور الكبير الذي تقوم به في إثبات أو نفي النسب و 

 توصلنا ملجموعة من النتائج ندرجها فيما يلي : الشريعة اإلسالمية ، و 
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ور مهم للغاية في إثبات النسب أو نفيه ، فهي تساعد على التعرف للبصمة الوراثية د -

، فهي تعد قرينة إثبات و نفي قوية ال تقبل على هوية كل إنسان بعينه دون غيره 

 الشك، ألن إحتمال تطابق هذه البصمة بين شخصين غير وارد . 

، مما جنائي على حل الكثير من اإلشكاالت خاصة في املجال الالبصمة الوراثية تعمل   -

 يجعلها وسيلة إثبات معترف بها لدى معظم دول العالم .

كما تحافظ على األنساب من االختالط و تجعل املجتمعات مستقرة باستقرار   -

 األنساب و ثبوتها. 

 قائمة املصادر واملراجع:

 أوال / قائمة املصادر: 

 القوانين:  -ج 

، يتضمن املوافقة على  2005ماي  04املوافق ل  1426ربيع األول  25املؤرخ في  09-05القانون  -1

لقانون رقم ل املعدل و املتمم،  2005فبراير  27املوافق ل  1426محرم  18املؤرخ في  02-05مر األ 

دة ، جري املتضمن قانون األسرة  1984يونيو  9املوافق ل  1404رمضان  09املؤرخ في  84/11

 .  2005يونيو  22، الصادرة بتاريخ 43رسمية رقم 

 ثانيا / قائمة املراجع: -2

 الكتب: -أ

  . 2008 ، لبنان ، إبن منظور ، لسان العرب الجزء الثاني ، طبعة جديدة ، دار املصادر ، بيروت -1

حسام األحمد ، البصمة الوراثية و حجيتها في اإلثبات الجنائي و النسب ، الطبعة األولى ،  -2

 2010 ، لبنان،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت

محمد أحمد غانم ، الجوانب القانونية و الشرعية لإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثية ، بدون  -3

 2008، ، مصرطبعة ، دار الجامعة الجديدة ، االزراريطة 

عبد هللا املحالوي ، الجينات الوراثية و أحكامها في الفقه اإلسالمي ، بدون طبعة ، مكتبة الحسن  -4

 2014، ، لبنانبيروت 

  واملذكرات: األطروحات -ب

عائشة إبراهيم أحمد املقادمة ، إثبات النسب في ضوء علم الوراثة ، رسالة ماجستير ، كلية  -1

 . 2012،  ، فلسطين بغزةالشريعة و القانون الجامعة االسالمية 

، حبة زين العابدين ، دور البصمة الوراثية في إثبات النسب، مذكرة ماستر ، كلية الحقوق بسكرة -2

 .  2014 الجزائر ، 
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 : املقاالت  -ج

زياد حمد عباس الصميدعي ، البصمة الوراثية و دورها في إثبات النسب ، مجلة الجامعة اإلسالمية ،  -1

 . الجزء الثاني  26العدد 

 الهوامش:

 .  97، ص  2008إبن منظور ، لسان العرب الجزء الثاني ، طبعة جديدة ، دار املصادر ، بيروت  - 1
 ، الجزائر، حبة زين العابدين ، دور البصمة الوراثية في إثبات النسب، مذكرة ماستر ، كلية الحقوق بسكرة - 2

 .11، ص 2014
زياد حمد عباس الصميدعي ، البصمة الوراثية و دورها في إثبات النسب ، مجلة الجامعة اإلسالمية ، العدد  - 3

 . 343الجزء الثاني ، ص  26
عبد هللا املحالوي ، الجينات الوراثية و أحكامها في الفقه اإلسالمي ، بدون طبعة ، مكتبة الحسن بيروت،  - 4

 . 63، ص  2014لبنان ،
 . 344مد عباس الصميدعي ، مرجع سابق ، ص زياد ح - 5
محمد أحمد غانم ، الجوانب القانونية و الشرعية لإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثية ، بدون طبعة ، دار  - 6

 . 60، ص  2008، ، مصر الجامعة الجديدة ، االزراريطة 
 . 60محمد أحمد غانم ، مرجع سابق ، ص  - 7
رسالة ماجستير ، كلية الشريعة  قادمة ، إثبات النسب في ضوء علم الوراثة ،عائشة إبراهيم أحمد امل - 8

 . 54، ص  2012، ، فلسطين القانون الجامعة االسالمية بغزة و 
 .  10حبة زين العابدين ، مرجع سابق ، ص  - 9

 .54عائشة إبراهيم أحمد املقادمة ، مرجع سابق ، ص - 10
 . 55،  54مرجع سابق ،ص ص عائشة إبراهيم أحمد املقادمة ،   - 11
    359.360زياد حمد عباس ، مرجع سابق ، ص  - 12
 . 26حبة زين العابدين ، مرجع سابق ، ص  - 13
-05مر األ ، يتضمن املوافقة على  2005ماي  04املوافق ل  1426ربيع األول  25املؤرخ في  09-05القانون  - 14

 09املؤرخ في  84/11لقانون رقم ل املعدل و املتمم،  2005 فبراير 27املوافق ل  1426محرم  18املؤرخ في  02

 22، الصادرة بتاريخ 43، جريدة رسمية رقم  املتضمن قانون األسرة  1984يونيو  9املوافق ل  1404رمضان 

 . 2005يونيو 
 .55.56نقال عن عائشة إبراهيم احمد املقادمة ، مرجع سابق ، ص  - 15
 . 355زياد أحمد عباس ، مرجع سابق ، ص  - 16
 . 61عائشة إبراهيم احمد املقادمة ، مرجع سابق ، ص  -17
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 املرجع نفسه ، املوضوع نفسه .  - 18
 .  62،  61املرجع نفسه ، ص  - 19
 حسام األحمد ، البصمة الوراثية و حجيتها في اإلثبات الجنائي و النسب ، الطبعة األولى ، منشورات الحلبي  -20

 . 173، ص  ، لبنان2010الحقوقية ، بيروت 
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 امللخص: 

ِند بنائه إلى مناقشة وتصنيف العديد من تعري
َ
ة أشكال الثقة. وَيْست ْصنيفيَّ

َ
رح البحث ت

َ
ثقة فات الَيْقت

ه لقراءة عّدة أنماط تنظيمية، ولهذه التصنيفّية صلة بتحلي َوجَّ
ُ
ها. ل أدائالتي تزخر بها األدبيات ذات الصلة. ت

ا جديدة للبحث.بإلقاء نظر 
ً
ْفَتح آفاق

َ
 ة جديدة على املنظمات، ت

قة؛ أداة؛ تحليل؛ املنظمةالكلمات املفتاحية: 
ّ
  الث

Abstract:  

We propose here a typology of the various forms of trust. It has 

been built up by discussing and classifying numerous definitions 

mentioned in literature. When compared different organisational types, 

this tool proves relevant to analyse the way they operate. Offering a 

renewed vision of organisations, the typology opens up unexplored 

research paths. 

 

key words: Trust; reevant tool; analyse; organization. 
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 مقدمة: 

قة في شكلها الشخص ي، منذ الستينيات، انتباه العديد من الباحثين في 
ّ
َبت الث

َ
َجذ

َزت الدراسات في علم االجتماع بشكل Deutsch,1962 ;Rotter, 1967علم النفس )
َّ
(. وَرك

ي ) َسس ِ
َ
ؤ
ُ
 ,Shapiro( وال شخص ي )Zucker, 1986رئيس ي، في الثمانينيات، على تحليل شكلها امل

( وبالرغم من ُوُجود Grey et Garsten, 2001ورغم ُحُضورها الدائم في املنظمة )(. 1987

َرة )على سبيل املثال، مقالة:
َ
ت الضوء على فعالية عالقات  Zand,1972أعمال ُمْبَتك

َ
ط

َّ
( َسل

رَّس البحوث اإلدارية لدراستها حًقا إال في منتصف 
َ
ك
ُ
قة في املشاريع، على سبيل املثال. لم ت

ّ
الث

ق 2ات التسعينياتسنو 
ّ
يها انعكاسات أفكار علم النفس وعلم االجتماع، خاصة ما تعل

ّ
ذ
َ
غ
ُ
. ت

قة بالرقابة والتنسيق. فعلى سبيل 
ّ
ْركيز األبحاث على املسائل املتعل

َ
منها بتعريف املفهوم، وت

َرِلي_ 
ُ
م تأثير انعكاسات تأمالت كل من: "ث

َ
Thorelli( "1986 )املثال، تحت َزخ

ْس_ Bradachو"ْبَراَداْك_
ْ
ل
ُ
مَّ اعتبارها بديال موثوقا للسوق والهراركية. Eccles( "1989و ِإيك

َ
(، ت

قة 
ّ
تجانسة، هناك توافق على أن الث

ُ
تناثرة وغير امل

ُ
ثرة األعمال امل

ُ
تدريجيا، وعلى الرغم من ك

ة ُمناسبة للمنظمة املعاصرة ) َعاُوِنيَّ
َ
عد (. بHosmer, 1995هي آلية لتسهيل إقامة عالقات ت

ستخدم في 
ُ
قة، غالبا، ما ت

ّ
ة على مناقشة عّدة تعاريف للث ْبِنيَّ

َ
قة، امل

ّ
َعْرض تصنيف أشكال الث

َراِفع هذه القراءة لصالح فائدة 
ُ
د لقراءة أداء عمل عّدة أنواع تنظيمية. ت البحث، َسُتَجنَّ

 املفهوم لفّك رموز كل من األشكال املعاصرة للتنظيم املعروفة.

 عاد التصنيفّية:أب: املبحث األول 

قة يتم بعد ُصدور حكم بشأن سلوك 
ّ
ُيْبَنى التصنيف من خالل اعتبار أن قرار الث

ّقي وهذا في سياق بيئة ُمؤثرة.
َ
َتل
ُ
 امل

قة والسلوكاملطلب األول: 
ّ
 الث

كانت النظرة السلبية للسلوك، في البداية، افتراض سائد. َيَتَصرَّف االنسان بموجب 

م عليها بأّنها أعلى من َمجهوده، وأن األخالق هي من َيَضُعه هذا االفتراض وفًقا مل
ُ
صالح َيْحك

قة )سواء فيما  3(Durkheim, 1897على طريق التضامن )
ّ
، ولهذا السبب فهو جدير بالث

ز األبحاث، إن لم تكن 
ّ
َرك

ُ
َجاُهلها لوقت طويل. ت

َ
ق باملنظمة أو أعضائها(، التي تّم ت

ّ
تعل
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ر إليها كسجل ما تقتصر، على فهم عمليات ال
َ
قة؛ والتي ُيْنظ

ّ
ترشيد على حساب أشكال الث

 .4(Thuderoz, 1999, p.2قبل عقالني للنشاط االجتماعي ومفهوم غير عملياتي كثيرا )

 النظرة السلبّية للسلوكاملطلب الثاني:

_
ْ
قاربة االقتصادية الكالسيكية، تحت تأثير أفكار "ْسِميث

ُ
ْعَتِبر امل

َ
Smith( "1776 ،)ت

ور_ أن
ُ
اْيل

َ
ف بأنانية. وبعده، عّرف "ت ه Taylor( "1902االنسان العامل َيَتَصرَّ

ّ
( العامل بأن

قاربات في وجهة النظر السلبية 
ُ
رك هذه امل

َ
ت
ْ
ش

َ
اء. ت

َ
ُسول وغير قادر على ُمقاومة نداء االْسِتْرخ

َ
ك

ز بين نوعين رئيسيين من السلوك  عن االنسان العامل، وبهذا فهي ُمكّملة لبعضها. ُيَميَّ

قة بالبحث عن 
ّ
تعل

ُ
رتبطة باالستحواذ على املوارد التنظيمية وتلك امل

ُ
السلبي: السلوكيات امل

َحقق، خاصة في مجاالت االقتصاد واإلدارة، يتم تحسين هذه 
ُ
أدنى ُجْهد. وبناًء على النجاح امل

َياْمُسوْن_
ْ
قاربات تدريجًيا. مع "ِويل

ُ
حتمل Williamson( "1975امل

ُ
أن يكون السلوك في (، من امل

ماشًيا مع التحليل 
َ
وًعا بالنوايا السيئة ولكن، عالوة على ذلك، االنسان لطيف. وت

ُ
العمل مدف

اَوَمة النظام" )
َ
َراء "ُمق

ْ
 Crozier etاالستراتيجي حيث َيْعَجز الفاعلين عن ُمقاومة إغ

Friedberg, 1977_رض "ويليامسون
َ
هامش من الحرية " أن األفراد لديهم Williamson(، َيْفت

ه انتهازي، وَيَتَصرَّف من 5يستخدمونه لتحقيق أهدافهم الشخصية
ّ
ف االنسان بأن . وُيَوّصِ

ْمويه، 
َ
ْضليل، ت

َ
ه لخداع، ت ه فهو ُمَوجَّ

ُ
ل
ُ
خالل "البحث عن املصلحة الذاتية، وأّي ُجهد َيْبذ

ْضليل شخص آخر" )
َ
َفال، َصْدم أو ت

ْ
 Joffre, 1999, p.152إغ

َ
ْبُدو أفعاله غير ( حتى عندما ت

أنانية، فإّنها تنطوي على الخداع، ألّنها َمْحُسوبة دائًما في هذا االتجاه. في املجال الخاص 

َرَجح أن يكون ُسلوكه نزيه )
ُ
قاربة، فإن Williamson, 1993)6فقط، من امل

ُ
. في مثل هذه امل

َها االنتهازية الفردية"
ُ
ل
َ
ل
َ
َتخ

َ
اد ي7عالقات التعاون "ت

َ
ك
ْ
ه عالقة . وِبال

ّ
َية التعاون من زاوية أن

ْ
مكن ُرؤ

َعّزز النتيجة 
ُ
قة، من شأنها أن ت

ّ
ض مفهوم الث

ْ
َبني ُمقاربة َرف

َ
ة. عالوة على ذلك، فإن ت ِميَّ

ْ
ِسل

ْرَجم على 
َ
الطبيعية وهي: الريبة. إن االستثمار في الهياكل الوقائية لتجُنب االنتهازية غالبا ما ُيت

قة 
ّ
ه عالمة على عدم الث

ّ
رات أن

ُ
وت

َ
د ت

ّ
َول

ُ
حتمل أن ت

ُ
م فيها والتي من امل

َّ
َتَحك

ُ
رات امل بسبب الَتوتُّ

دة Ghoshal et Moran, 1996ُمَتَضاربة ) يَّ
َ
مارسات اإلدارية، لعّدة عقود، ُمق

ُ
(. كانت امل

قة )
ّ
َهة للُمقاربة الكاريكاتورّية Salaman, 1979بفرضية عدم الث َوجَّ

ُ
َناول االنتقادات امل

َ
(. ت

ون لها صدى ُمَتأِخر. وإذا كانت املصلحة الشخصية، كُمكّون Akerlof, 1983ية )لألنان
ُ
( سيك
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ّير للغاية وفًقا للفترات الزمنية )
َ
(، Orléan, 1994لشبكات التنشئة االجتماعية ولها وزن ُمَتغ

 فسيكون لها املكانة الغالبة، بل والحصرية، في تحليل العالقات التعاونية لوقت طويل.

 النظرة اإليجابية للسلوك: الثالث:املطلب 

َهاْيم_
ْ
 للوفاء بالتزاماتهمDurkheimوفًقا لـ "ُدوْرك

ً
، في بعض "، فإن األفراد أكثر َمْيال

ق التعاون واجبات غير مرغوب فيها 
ُ
ل
ْ
األحيان، حتى على حساب مصالحهم الشخصية. َيخ

ْدِمج غالبية الد
ُ
ة األخالقية على احترامها. ت ْجِبر الُقوَّ

ُ
قةت

ّ
ة للث

َ
ل ِ
ّ
َحل

ُ
قي في عد األخالالبُ  راسات امل

عريفها )
َ
َبَنى هذه الدراسات فرضية َمَفاُدها أنHosmer, 1995ت

َ
ت
َ
 (. باإلضافة إلى ذلك، ت

ة ا وَّ
ُ
ى ق

َّ
َتَجل

َ
وق فيه يَتَصرَّف بشكل إيجابي وفًقا ملصالح اآلخرين. ت

ُ
ْوث
َ
ق بشكل ألخال الشخص امل

" و"اليقين" عند Hosmerفي تعريف "ُهوْزِمر_ خاص في ُمصطلح "الواجب" املوجود

ِفيْت_
ُ
َران

ْ
َرض أن السلوكيات انتGranovette"ق

َ
هازية ولكن " )أنظر الجدول أدناه(. وال َيَزال ُيْفت

َهر في ال
ْ
م من مظاهر هذا االلتزام، كما َيظ دَّ

َ
ق
ُ
ات تعريفصادقة أيضا. ُيْصِبح احترام الوعد امل

َهد ب
ْ
ش

َ
ر_التي غالبا ما ُيْست

َ
ن: م( وكل 1980" )Rotterها في علم النفس من خالل أعمال "ُروت

وْك و ُوْل_
ُ
ن ( وأيضا تلك التي يتم تناولها غالبا في علم اإلدارة م1980" )Cook et Wall"ك

ر_
َ
ِليْست

َ
 McAllister( "1995.)خالل مقال "َماْك أ

ون قضية العالقة هي األكثر     
ُ
ك
َ
أن َيفسح املجال ملفهوم أهمية، ُيمكن للصدق   عندما ت

ة ) ْفرض السلوك بُقوَّ
َ
 ,.Mayer et alالنزاهة. يتم الُرُجوع إلى مجموعة من القّيم واملبادئ التي ت

اْن ُدو ِفيْن_1995
َ
رح "ِريْنغ وف

َ
( تعريف 1994" )Ring et Van de Ven(. على سبيل املثال، َيْقت

قة على أّنها: "االيمان بالنزاهة األخالقية أو
ّ
االحسان لألخرين". وإذا كانت العديد من  الث

ى 
َ
ة الحسنة هي أيضا ُبْعد َيْحظ د على الدور األساس ي للصدق، إال أن الِنيَّ

ّ
ك
َ
ؤ
ُ
قة ت

ّ
تعاريف الث

ْعَتَبر النوايا 
ُ
ا للصدق، ت

ً
ف
َ
ْعِكس ُجْهًدا َمْدُروًسا للحفاظ على العالقة. وِخال

َ
بالتناول غالًبا. إّنها ت

 
ُ
ساعَدة الحسنة صفة غامضة، ت

ُ
ِوي النية الحسنة على فكرة امل

َ
ْنط

َ
ش أكثر من الصدق. ت

َ
َناق

صارى ُجهدهم 
ُ
ُدون في بذل ق َردَّ

َ
تبادل، وال َيت

ُ
ركاء االهتمام امل

ُ
ْين. ُيْبدي الش

َ
َتَباَدل

ُ
والتضامن امل

(Mayer et al., 1995( ْعَتاد
ُ
روج من َدْوِرهم امل

ُ
عتبر Uzzi, 1997(، للخ

ُ
فكرة (. في هذه الحالة، ت

د بشكل  يَّ
َ
ق
ُ
اب وحتى امل

َّ
قة الَجذ

ّ
ْيَبة األمل أمرا أساسًيا ويتم الكشف عن طابع الث

َ
عدم خ

 خاص.
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قة: :املبحث الثاني
ّ
 8تعاريف الث

ْصنيُفها
َ
ه ُيمكن ت

ّ
قة، تقريًبا، بَعدد الباحثين فيها. إال أن

ّ
الث إلى ث ُوِجَدت تعاريف للث

 ا مجموعة من التعاريف، على النحو اآلتي:تعاريف رئيسية، َيْنَدرج ضمن كل واحد منه

د الُبعد األخالقي، التفاؤل والصدق: املطلب األول:
ّ

ك
َ

ؤ
ُ
 تعاريف ت

 
َ
ه ط

ُ
قة عند إْعِتَماد الفرد، مجموعة أفراد أو منظمة على واجب َيْقَبل

ّ
وَجد الث

ُ
وًعا ت

ْحَوى هذا الواجب هو االعتراف وحماية ح
َ
قوق فرد، مجموعة أفراد أو منظمة أخرى؛ ف

شاركين في ُجهد ُمشترك أو في ُمعاملة اقتصادية )
ُ
(. واليقين Hosmer, 1995ومصالح جميع امل

ّج 
َ

ش
ُ
ون في تجاه مصالحنا، على الرغم من الدوافع االقتصادية امل

ُ
ف َعة من أن اآلخرين َيَتَصرَّ

َعات اجتماعية واسعة النطاق لGranovetter, 2002على التصرف بشكل مختلف )
ُّ
َوق

َ
فرد (. ت

ه ُيمكن للمرء أن ُيَعّوَل على الكلمة، الوعد الشفهي أ
ّ
و أو مجموعة أفراد ُمقابل حقيقة أن

ْسب النوايا الحسنة Rotter, 1980الكتابي لشخص آخر أو مجموعة أشخاص آخرين )
َ
(. ن

(. َيْعَمل الشخص Cook et Wall, 1980ألفراد آخرين واالعتماد على أقوالهم  وأفعالهم )

َواِعيَّ 
َ
 (.McAllister, 1995ة على أساس أقوال، إجراءات وقرارات شخص آخر )ط

ط الضوء على دور الريبة:املطلب الثاني: 
ّ
َسل

ُ
 تعاريف ت

(. أو هي الرغبة في Deutsch, 1962هي ِفْعل َيزيد من قابلية الفرد للَتَعرُّض لفرد آخر )

عاته بفعل
ُّ
َوق

َ
ش يء مهم للطرف الذي َيْمَنُحه  أن يكون ُعْرَضة ألفعال طرف آخر بناًء على ت

درة هذا األخير على ُمراقبة الطرف اآلخر أو السيطرة عليه )
ُ
قة، بصرف النظر عن ق

ّ
 Keeالث

et Knox, 1970 ر بأفعال فرد آخر ال ُيمكن التحكم في
ّ
(. اْسِتْعَداد الفرد لزيادة قابليته التأث

د ليكون Zand, 1972سلوكه ) َتَعمَّ
ُ
ع (. االستْعَداد امل

ُّ
َوق

َ
ُعرضة ألفعال طرف آخر بناًء على ت

ّدرة هذا األخير على ُمراقبة أو 
ُ
ه سيفعل شيًئا ُمهًما للطرف الذي يثق به، بغض النظر عن ق

ّ
أن

ه في حالة الريبة، Mayer et al., 1995السيطرة على الطرف اآلخر )
ّ
ِتَراض أن

ْ
َعّرف بأّنها اف

ُ
(. وت

واجهة الظر 
ُ
عة، وفًقا للقواعد التي تحظى سيتصّرف األشخاص، حتى مل

َّ
َتَوق

ُ
وف غير امل

قة أيضا هي حالة الشخص، مجموعة أشخاص أو Bidault et Jarillo, 1995بالقبول )
ّ
(. والث

مؤسسة في زمان ومكان معينين، بناًء على العناصر العاطفية، البديهية أو على مجموعة من 
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ُ
َزات واألحكام امل سبقة ومن خالل عمليات التعلم في مواجهة املعلومات واملعتقدات، الَتَحيُّ

ُنهم هذه 
ّ
َمك

ُ
كائن، آلية، حيوان، بيئة مادية، شخص، أشخاص أو منظمة من أّي نوع، ت

ع َيِقيِنًيا قليال أو كثيرا، بشأن مستقبلهم أو َرّد فعل سلوكهم في مثل هذه 
ّ
املعارف من التوق

 (.Bernouy et Servet, 1997الحالة أو تلك )

د دور االنتهازية:   لثالث: املطلب ا
ّ

ك
َ

ؤ
ُ
 تعاريف ت

َعات بحقيقة أن شريك التبادل لن ينخرط في السلوك االنتهازي عل
ُّ
ِبط الَتَوق

َ
ْرت
َ
ى ت

الرغم من الدوافع التي قد تكون لديه على املدى القصير والريبة بشأن النتائج على املدى 

ِفف هذا النوع Bradach et Eccles, 1989الطويل )
َ
عات الخوف من أن (. ُيخ

ّ
من التوق

(. رغبة شخص ما في االعتماد على تصرفات Gulati, 1995يتصّرف شريك التبادل بانتهازية )

(. كما ُيمكن تعريف Williams, 2001شخص آخر في موقف ينطوي على خطر االنتهازية )

رك ضمن مجموعة من األفراد أو فرد
َ
قة على أّنها اعتقاد فردي أو اعتقاد ُمشت

ّ
في  الث

 مجموعة:

ْفض ي التفاق بالتزامات صريحة أو ضمنية،يَ  -أ
َ
ون ُجهوًدا بحسن نية ت

ُ
ل
ُ
 ْبذ

ْوضها.ِص  -ب
َ
 ْدق هذه الجهود كيفما كانت املفاوضات التي سبق خ

ْس  -ج
َ
َراط حتى ولو كان الظرف َيسمح ِبُمَماَرَسة االنتهازية معهوأن ال ت

ْ
م َتِغل اآلخرين بإف

(Bromiley and Cummings, 1996.) 

قة والسياقات:املبحث الثالث: 
ّ
 الث

َسّهل حالة الريبة، حيث يكون لآلليات التقليدية مصلحة َمحُدودة في ضمان تنسيق 
ُ
ت

درته
ُ
شكلة الريبة، وال سيما من خالل ق

ُ
عتبر َحّل مل

ُ
قة. إّنها ت

ّ
ُهور الث

ُ
دعم  ا علىاألنشطة، في ظ

ترابطة العالية. ومع ذلك، ال ينبغ
ُ
لُّ اآللياتالعالقات امل

َ
ظ

َ
قة عمياء. ت

ّ
مية الرس ي أن تكون الث

 وسيلة للحفاظ على العديد من السلوكيات االنتهازية.

قة والريبة:املطلب األول: 
ّ
 الث

عتبر الريبة هي 
ُ
ؤلفين، خاصة في البحوث األكاديمية األولى، ت

ُ
بالنسبة للعديد من امل

رض 
َ
عامالت. َيْفت

ُ
قة في امل

ّ
َحّدد الرئيس ي للث

ُ
د أن ُيشارك الفرد امل

ّ
التصرف في سياق غير ُمؤك
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واعية في حالة ُضْعف من خالل وضع ثقته في شخص آخر )
َ
 Deutsch, 1962 ; Kee etط

Knox, 1970 ; Zand, 1972 ; Mayer et al., 1995 ; Bidault et Jarillo, 1995 ; Bernoux et 

Servet, 1997 ; cf. encadré ،قة
ّ
فق عليه (. ُيَعدُّ االلتزام بالث تَّ

ُ
في البداية، قراًرا طوعًيا، ومن امل

قة
ّ
ه ال ُيمكن إجبار الفرد رسمًيا على االستثمار في الث

ّ
جاه 9أن

ُ
. ُيْبِدي الفرد، عن َعْمد، ُضْعَفه ت

اِطر )Deutsch, 1962اآلخر )
َ
 Johnson-George et Swap, 1982 ; Lewicki et(. ِلَوْعِيه ِبَمخ

Bunker, 1996)10 درت
ُ
قة )عدم ق

ّ
قي الث

َ
م في ُمَتل

ُّ
Zand,  Kee et Knox, 1970 ;ه على الَتَحك

1972 ; Mayer et al., 1995 أو على األقل، أن هذا التحكم يصعب حسابه بشكل خاص )

ِند على املعرفة الُجزئية )
َ
ه َيْست

ّ
ميَنات )Bernoux et Servet, 1997ألن

ْ
 Bidault et( أو الَتخ

Jarillo, 1995  صوص ُسلو
ُ
قة ( بخ

ّ
سهيل االلتزام املبدئي بالث

َ
حَتمل ت

ُ
ستقبلي. من امل

ُ
كه امل

ة الُنُفوذ ) وَّ
ُ
(. على سبيل املثال، غالًبا ما Zand, 1972عندما َيكون ألحد أطراف العالقة ق

قة )
ّ
ْمتين االلتزام Whitener et al., 1998َيكون املدير هو بادئ عالقة الث

َ
(. وغالًبا ما يتم ت

قة عن طريق ب
ّ
( والتي، في Breton et Wintrobe, 1986ناء عالقة أكثر شخصية وفّعالة )بالث

أغلب األحيان، َمْدُعومة باآلثار اإليجابية لتكرار التعامالت، ما قد َيْفَتح الباب لفهم أفضل 

َعات الشركاء على وجه الخصوص )
ُّ
وق

َ
 (.Ring and Van de Ven, 1994لدور وت

تباد
ُ
ر مستوى االعتماد امل

ّ
ث
َ
ل على التعاون. وفي السياقات حيث يكون فيها هذا ُيؤ

قة )
ّ
 Wicksاملستوى ُمرتفًعا، يتم ضمان تنسيق األنشطة بشكل أساس ي بُمستوى عال من الث

et al., 1998_وْمُسون
ُ
شل اآلليات التقليدية Thompson( "1967(. بالنسبة لـ "ط

َ
(، فإن ف

ترابطة 
ُ
بشكل ُمتزايد، ُيَبّرر اللجوء إلى التكّيف )القواعد والسلطة(، في تنسيق األنشطة امل

َوّحد الجهات الفاعلة في 
ُ
قة التي ت

ّ
ْعَتِمد فعالية هذه اآللية على َجْوَدة عالقات الث

َ
َتَباَدل. ت

ُ
امل

تبادلة.
ُ
َفات امل يُّ

َ
َراُبط، زاد الدور املركزي للثقة في دعمها للَتك

َ
ما ارتفع مستوى الت

ّ
 التبادل: فكل

قة واالنتهازية: ال املطلب الثاني:
ّ
 ث

حتملة: 
ُ
قة من خالل ربطها بأحد استخداماتها امل

ّ
َعّرف العديد من األبحاث الث

ُ
ت

 ,Bradach et Eccles, 1989 ; Gulati, 1995 ; Williamsالسلوك االنتهازي، دور حاسم )

2001 ; cf.encadré قة
ّ
واالنتهازية هي موضوع تفسيرات  –(. ومع ذلك، فإن العالقة بين الث

َسن_
ْ
( على 1994" )Barney et Hansenُمختلفة. في مجال البحوث، كأبحاث "َباْرِني وَهان
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طر االنتهازية بالكامل. 
َ
قة إال عندما يتم َصْرف خ

ّ
هور عالقات الث

ُ
َعان ظ

َ
سبيل املثال، ال َيَتَوق

قة أن يتصرفوا بان
ّ
َتلُقوا الث

ُ
قة من خالل سياق ال يمكن فيه مل

ّ
هور الث

ُ
د ظ تهازية، حيث ال َيَتَحدَّ

ة التي  اِسيَّ
َ
غلقة، وعلى سبيل املثال، في الطائفة امل

ُ
ُوُجود لحالة ُضْعف. ففي الشبكات امل

ن_
َ ْ
ومل

ُ
خضع االنتهازية لعُقوبة قوية لدرجة Coleman( "1988وصفها "ك

َ
رّجح أن ت

ُ
(، من امل

ق
ّ
ه من غير العقالني أن ال تكون جديًرا بالث

ّ
قة ضرورية، وأن

ّ
ْجَعل الث

َ
قاربة أقّل ت

ُ
ْبُدو هذه امل

َ
ة. ت

طّورها. من خالل 
َ
قة، ولكن أيضا ت

ّ
هور الث

ُ
وجيه ظ

َ
ح أن يتم ت َرجَّ

ُ
وُضوًحا في بعض األحيان. فامل

حاربة 
ُ
نافسة كوسيلة مل

ُ
ْبُدو امل

َ
ب التواطؤ بين األشخاص من نفس الفئة املهنية، ت َجنُّ

َ
ت

ْجِنيِبَها
َ
فقية ضمن الهيكل  االنتهازية الجماعية، ال سيما من خالل ت

ُ
ات ثقة أ

َ
َبك

َ
إنشاء ش

َجّنب املنافسة أيًضا، داخل شبكة املؤسسات، Breton and Wintrobe, 1986التنظيمي )
ُ
(. ت

حتمل للُجمود الذاتي نتيجة التطور القوّي للغاية لعالقات التضامن )
ُ
(. Uzzi, 1997الُنُمو امل

ق
ّ
شترك للث

ُ
ة واالنتهازية أمر ُمْمكن. فبالنسبة لـ "ْبُروَمِلي بالنسبة ملؤلفين آخرين، إن الوجود امل

ِميْنغ_
َ
ؤدي بالضرورة السلوكيات االنتهازية إلى Bromiley and Cumming( "1996وك

ُ
(، ال ت

ة" )أنظر الجدول(. 
َ
ة، وإذا لم َيْحُصل االنتهازي على "ميزة ُمْفَرط

َ
قة إذا كانت ُمْعَتِدل

ّ
ْدمير الث

َ
ت

ديم السلوكيات االنتهازية عندما يكون لديها على العكس من ذلك، َيْحُد 
ُ
قة ت

ّ
ث أحياًنا أن الث

ْنَحِرف" )
ُ
 (.Neuville, 1988, p.88"الُقدرة على استيعاب السلوك امل

مَّ 
َ
قة بالسياق، ت

ّ
تعل

ُ
قة برؤية السلوك وتلك امل

ّ
تعل

ُ
َجاُوز الفرضيات امل

َ
 من خالل ت

قة في الجدول اآلتي:
ّ
 تحديد أربعة أنواع من الث

قة:ا
ّ
 ملبحث الرابع: األشكال التنظيمية والث

دة أعاله لتوضيح مبادئ العمل في العديد من الس َحدَّ
ُ
قة امل

ّ
َدم أشكال الث

ْ
ْسَتخ

ُ
ياقات ت

قة في املنظمة التايلورية، والشكل غير ُمختزل للبيروقراطية، 
ّ
التنظيمية: استحالة الث

تناقضة لتنظيم ملشروع واملثالية للعشيرة.
ُ
 وامل

ستحيلة: ب األول:املطل
ُ
قة امل

ّ
 املنظمة التايلورية والث

ور_
ُ
اْيل

َ
َرَض "ت

َ
ت
ْ
ْبَعد من هذه Taylorاف

َ
"، أن الفرد انتهازي بطبعه، والثقة غير عقالنية. أ

الفرضية السلوكية، اْعَتَبر األشكال التنظيمية القائمة على مبادئ التنظيم العلمي للعمل 
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(OSTغير قادرة على العمل مع عالقات )  ْعَتِمد فعالية نظرية التنظيم العلمي للعمل
َ
قة. ت

ّ
الث

(OST وي على
َ
(، إلى حّد كبير، على استقرار البيئة. إن إخضاع السلوك لقواعد علمية َيْنط

ترابطة. تّم وضع املبادئ 
ُ
ب العالقات امل َجنُّ

َ
إزالة جميع مصادر التقارب، بما في ذلك ت

دة 
ّ
ول
ُ
واجهة العوامل امل

ُ
للريبة. وأحد هذه العوامل، العالقات بين األشخاص، التنظيمية مل

ب  ستمرة. فعلى سبيل املثال، يتم تصميم ورشات العمل لتجنُّ
ُ
راقبة امل

ُ
الذي ُيعتبر هدف امل

ن في عمل 
ْ
ْجرَيت مع شابات َيْعَمل

ُ
ق بتجربة أ

ّ
التقارب الجسماني بين األفراد. وبالتالي، فيما يتعل

ة أثناء Taylorَرتيب، ُيسدي إليهن "تايلور_
َ
ْمَنُعُهن من الَدرَدش

َ
" النصيحة التالية: "سوف ن

 (.oN 200العمل بَوْضِعِهن على مسافة ُمحترمة من بعضهن البعض" )

ز األشكال التنظيمية القائمة على مبادئ التنظيم العلمي للعمل ) 
ّ
َرك

ُ
( على OSTت

ب العالقات الشخصي َجنُّ
َ
من  ة بل وإزالتها. باعتبارها،آليات الرقابة والتنسيق الهادفة إلى ت

قة، وال َيزال هذا النوع من الدراسات 
ّ
ْسر الث

َ
الئم مالناحية النظرية، "ميكانيكية" تهدف إلى ك

 لواقع حال اليوم.

ة:   املطلب الثاني:
َ
ل
َ

ز
َ
ت

ْ
خ

ُ
قة غير امل

ّ
 التنظيم البيروقراطي والث

َرى البيروقراطية، بالفهم الفايب
َ
ري، أن األفراد َجديُرون عكس التنظيم التايلوري، ت

ة عالقة حقيقية للرقابة تنطوي على الحّد األدنى من  يَّ
َ
أ
َ
ُهم َيحترمون القواعد: "ف قة، ألنَّ

ّ
بالث

نطوي p.285إرادة الطاعة، وبالتالي مصلحة خارجية أو داخلية على االنصياع" )
َ
(. وال ت

جاه م
ُ
صرَّف األفراد بصدق ت

َ
ة إال إذا ت وَّ

ُ
ماسك القواعد على أّي ق

َ
قة ت

ّ
ْضمن الث

َ
نظمتهم، وت

شابه مع مبادئ Weberالنظام، فهي غير قابلة لالختزال. وإذا كان تحليل "فيبر_
َ
" له أوجه ت

وحيد OSTنظرية التنظيم العلمي للعمل )
َ
ِتَران ت

ْ
( )يتم ضمان تنسيق األنشطة من خالل اق

ر إلى العالقة بي
ُ
ه َيْنظ

ّ
ك بالرسميات(، فإن ن األفراد واملنظمة من زاوية النمط مع الَتَمسُّ

ب عليها على 
ُّ
عَتبر ُمشكلة تعارض املصالح، مصدر الصراعات التي ال ُيمكن الَتغل

ُ
ة. ت ِميَّ

ْ
ِسل

َها يكون من خالل االلتزام بقواعد املنظمة، مهما Taylorاملدى الطويل في نظر "تايلور_
ّ
"، وَحل

ْرَعَنِتَها بإجراءات عادلة، واستمرار . إن َضَمان االلتزام بالقواعد َمْرُه 11كانت طبيعتها
َ
ون ِبش

َتَضاَءل، ويتم الحفاظ عليها عن 
َ
جاه املنظمة لم ت

ُ
االلتزام بالقواعد َعالمة على أن ثقة الفرد ت

ساواة(. في ظّل هذه 
ُ
َدم امل

َ
ِبق القاعدة على الجميع وعلى ق

َ
ْنط

َ
طريق مبدأ العدالة اإلجرائية )ت
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روف، ال َينبغي أن تكون 
ُ
ة من القرارات الظ

َ
ذ، َمْحُفوظ َنّفِ

ُ
دير وامل

ُ
العالقات الشخصية بين امل

فية للرؤساء فقط، ولكن أيضا من زمالء العمل، ويجب على األفراد االستثمار فقط في  الَتَعسُّ

حتمل تفسير وُجود 
ُ
قة التنظيمية. وبناًء على ذلك، من امل

ّ
قة هي: الث

ّ
شكل معين من الث

قة في النظام. على الرغم من االنتقادات عالقات ثقة بين األشخاص ك
ّ
دليل على عدم الث

ْبقى األشكال البيروقراطية ُمالِئَمة لواقع 
َ
ة التي ُيعاني منها التنظيم البيروقراطي، ت الَباليَّ

َزة لدراسة العالقة  ة لهذه األشكال هي طريقة ُمَتَمّيِ
َ
ق َتَعمَّ

ُ
الحال. بتعبير أدق، إن الدراسة امل

قة ال
ّ
قة بين األشخاص.بين الث

ّ
 تنظيمّية والث

تناقضة:    املطلب الثالث: 
ُ
قة امل

ّ
مات الحديثة والث

ّ
نظ

ُ
 امل

ر األفراد 
َ
ث
َ
قة، في هذه األشكال التنظيمية، حتى ولو لم َيَتأ

ّ
م تعبئة عالقات الث قيَّ

ُ
ت

ُر الفرد، كثيًرا، م
ّ
ن بدوافع إيجابية أو أخالقية. والُحكم على السلوك ليس ضرورًيا. ُيَوف

ْجِبُره مبادئ اإلدارة 
ُ
قة. ومع ذلك، ت

ّ
بت لزمالئه ورؤسائه أن سلوكه جدير بالث

ْ
الُجهود لُيث

ِند قراره إلى حكم 
َ
قة بين األشخاص دون أن َيْست

ّ
الدقيقة أيضا على االستثمار في عالقات الث

صارم على سلوك الشخص الذي َيِثق به. َيْفض ي هذا الوضع إلى وجود ثقة متناقضة. في 

وْرَباُسون_Wébérienneدى التحاليل "الويبرية_إح
ُ
عاصرة، َيْعَتِبر "ك

ُ
" Courpasson" امل

(2000a ; 2000b َحد
َ
( التنظيم الحديث كهيكل للتحكم والشرعية في نفس الوقت. وأ

ز بوجود آليات حكم أكثر مركزية. تماًما مثل الشكل  ج املشروع، الذي َيَتَميَّ
َ
ُموذ

َ
انحرافاته، ن

ة فقط إذا تّم قبول البيروقراط وَّ
ُ
ي، حيث تلعب الشرعية فيه دوًرا أساسًيا في املركزية ولها ق

عزيز شرعية السلطة 
َ
النظام من قبل أعضائها. ومع ذلك، يتم ضمان التحكم من خالل ت

سرّية على ما يبدو. إن الَسعي وراء 
َ
َسّهلة للُمراقبة الق

ُ
بفضل األدوات واالستراتيجيات امل

وجيهها. فمبادئ التسيير هذه ُمناسبة بشكل خاص السلطة ال َيهد
َ
ف إلى الحّد من الُحرّية بل ت

ون بقواعد املنظمة 
ُ
راقبة الُنخب. منطقيا من هم في السلطة سُيقاومون الطاعة، وسَيقبل

ُ
مل

َعب الُسْمَعة الَحَسنة، كُمَحّرك 
ْ
ل
َ
َضع الُنخب نفسها في حالة ُعُبودّية. ت

َ
كقواعد خاصة بهم، وت

ر املنهي، دوًرا مفتاحًيا في التحكم. وإذا كانت استقاللية الُنخب ضرورية  لُحسن سير للتطوي

ْمَنح اإلدارة االستقاللية في ُمقابل 
َ
حقُقه من نتائج ُمرضية. ت

ُ
العمل، فشرعيُتها َمشُروطة بما ت
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َهر األخطاء بسرعة، غير أن عالقات الت
ْ
ظ

َ
توقعة. ت

ُ
ضامن االلتزام الضمني بتحقيق الكفاءة امل

ة. 
َّ
َفائها. ومع ذلك، فإن عالقات التضامن هذه َمحُدودة وَهش

ْ
عتبر وسيلة إلخ

ُ
بين النخب ت

ه أداة فعالة بشكل خاص ِلَفّك التضامن بين األفراد، خاصة عند 
ّ
َبَت التقييم بالنتائج أن

ْ
ث
َ
أ

م على َمزيج د
ُّ
ِكز استراتيجية الَتَحك

َ
ْرت
َ
كافآت. لذلك، ت

ُ
 –قيق من التعاون الَعْزم على توزيع امل

ْجِبر الُنخب على االستثمار في عالقات تضامن فعالة مع املنظمة والبقاء تحت 
ُ
املنافسة، ت

قة بين األشخاص. فهي 
ّ
ه عالقات الث َوّجِ

ُ
ر وت َيّسِ

ُ
سيطرتها. في هذه األشكال التنظيمية، ت

سهيل ت
َ
رابطة وت

َ
ر، من خالل الَسماح بإشراك األفراد في عالقات ُمت َيّسِ

ُ
حقيق األهداف. ت

قة ألغراض َضاَرة باملنظمة. وبناًء على ذلك، حتى لو كان 
ّ
حويل َمْجرى الث

َ
ه، ِبَتْجنيب ت َوّجِ

ُ
وت

م على 
َ
ه َسُيْحك

ّ
ر. بما أن

َ
ك
ْ
ذ
ُ
كون له أهمية ت

َ
وًعا بدوافع أنانية، ففي النهاية، لن ت

ُ
السلوك َمْدف

د تحقيقه قة"، بُمجرَّ
ّ
ه "َجدير بالث

ّ
للنتائج. إن البحث عن األخالق، في هذه  الفرد و ُيوَصف بأن

ام الدراسات 
َ
ق
ْ
ْرحيب. وبشكل أكثر تحديًدا، َيْبُدو أن ِإل

َ
األشكال التنظيمية، هو َمْوِضع ت

ِند فيها التقييم إلى نتائج األفعال وليس إلى سلوك 
َ
بالسلوك األخالقي في السياقات التي َيْست

ق. ريق َواِعد للَتَحقُّ
َ
 األفراد، ط

قة املثالية: الرابع: املطلب 
ّ
 التنظيم الَعشيرّي والث

َراُبط عالية، 
َ
ا ودرجة الت َرَجات( ليس دقيًقا جدًّ

ْ
خ
ُ
في سياق يكون فيه تقييم النتائج )امل

ي_ ش ِ
ْ
ْوت
َ
ا، من Ouchi( "1980فإن تنظيم العشيرة، وفًقا لـ "أ

ً
َسب طريقة للتنظيم. إذ

ْ
ن
َ
(، هو أ

َز السياق، في ا ح أن ُيَعّزِ رجَّ
ُ
َرات امل  لَتَبصُّ

ً
قة، والسلوك أيًضا. وُمحاكاة

ّ
لعشيرة، عالقات الث

" أن أفراد العشيرة Ouchi" بشأن التضامن الُعْضوي، َيرى "أوتش ي_Durkheim"دوركهايم_

قة املثالية. 
ّ
ُفوق مصالح العشيرة ككل. هذا السياق ُمَواٍت لوُجود الث

َ
يتصرفون وفقا ملصالح ت

ع اْسِتَداَمُتها على و 
َ
ق
َ
ق باإلدارة(. وت

ّ
قة بين األشخاص مًعا )فيما يتعل

ّ
قة التنظيمّية والث

ّ
ُجود الث

َداة من قبل املنظمة. 
َ
ؤ
ُ
ء إذا وِثُقوا في املهمة امل

َ
ق باملنظمة، يَتصرَّف األفراد بوال

ّ
وفيما يتعل

زُمون 
َ
ج ُمراقبة فعالة بشكل خاص طاملا أن أعضائها ُملت

َ
ُموذ

َ
وبالتالي، فإن العشيرة هي ن

قة التنظيمّية ِدَعاَمة لتنسيق األنشطة من خالل العالقات غير الرسمية. بأه
ّ
ل الث ِ

ّ
َمث

ُ
دافها. ت

ستمرة بضمان، على مدار 
ُ
راقبة امل

ُ
وُيمارس األعضاء أيضا، من خالل هذه العالقات، امل
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ِبط 
َ
ق بالعالقات الشخصية، َيْرت

ّ
م العشيرة. وفيما يتعل املعامالت، احترام كل عضو لقيَّ

ميل إلى سلوك 
َ
ْمُنوَحة من قبل أعضاء العشيرة. فإذا كانت ت

َ
قة امل

ّ
ا وثيًقا بالث

ً
اإلدارة ارتباط

َضاع األعضاء للعمل الصعب والقاس ي على سبيل املثال، 
ْ
َجْنّيِ أرباح كبيرة من موقف ما، بإخ

جي، ضمان 
َ
ُموذ

َ
قة. إن من خصائص العشيرة، كشكل تنظيمي ن

ّ
خاطر بتدمير الث

ُ
فإّنها بذلك ت

قة بين األشخاص. إن اْرِتَباط الفرد 
ّ
قة التنظيمّية والث

ّ
م بين الث

ُ
َناغ

َ
عملها من خالل الَجمع ِبت

بعشيرته، لَدَرَجة اإلْدَمان العاطفي، َيُحدُّ من املخاطر االنتهازية، وقبل ذلك، َيُقوُده إلظهار 

 
َ
واجُهها عشيرته. ولتوسيع امل

ُ
م، فإن إرادته الُفْضلى للتغلب على املشاكل التي ت دَّ

َ
ق
ُ
ور امل

ُ
ْنظ

كون بدون فائدة. فعلى سبيل املثال، دراسة 
َ
قة املثالية لن ت

ّ
َحَصت ُحُدود الث

َ
األعمال التي ف

ط الضوء على شكلين 
ّ
سل

ُ
ما ت ِقَياد ُربَّ

ْ
ق إلى عالقة االن

ُّ
حتمل من عالقة الَتَعل

ُ
ل امل الَتَحوُّ

 
ّ
قة من الناحية األخالقية هما: الث

ّ
ْسَتْعِبد.ُمتعارضين من الث

ُ
 قة املثالية وثقة امل

 نقاش:

ل ُيَصاِحب االنتقال من البيروقراطية إلى نموذج ما بعد البيروقراطية، بالنسبة إلى ك 

ن_
َ
اْرْست

َ
َراْي وق

ْ
قة غير الشخصية إلىGray and Garsten( "2001من "ق

ّ
ُرور من الث

ُ
قة  (، امل

ّ
الث

ور ُمَماِثل
ُ
َنة، وال سي، فإن تعبئة ت12الشخصية. ومن َمْنظ َبيَّ

ُ
قة امل

ّ
ما تحليل صنيفات أشكال الث

طور عالقة 
َ
قي الضوء على ت

ْ
تناقضة، ُيل

ُ
قة امل

ّ
ختزلة إلى الث

ُ
قة غير امل

ّ
رور من الث

ُ
 –لفرد اامل

َدْهَور عالقة الفرد 
َ
رور نتيجة ت

ُ
 ملنظمة.ا –املنظمة. وفي رأينا، كان هذا امل

ت في
َ
ذ ّفِ

ُ
(، Bornarel, 2004قطاع االستشارات ) واستَناًدا لثالث دراسات حالة ن

ِبُمَعاَيَنة أن األفراد الذين ُيوَضُعون في سياق تنظيمي آمن )الوالء هو  13َسَمَحت إْحَداُهم

ة. 
َ
وق

ُ
ا في عالقات شخصية َمْوث ون بشكل ضعيف جدًّ

ُ
ِرط

َ
السمة القوّية لهذا السياق( َيْنخ

َتار معظم ولديهم الحرّية في إدارة أعمالهم الخاصة على النح
ْ
ه ُمناسًبا. َيخ

َ
و الذي َيَرْون

ْوًعا، 
َ
ر األفراد، ط ّدِ

َ
م الشركة. ُيق ارين العمل بُمفردهم مع تبني سلوك ُمتوافق مع قيَّ

َ
ش

َ
ْست

ُ
امل

قة غير  –َجْوَدة العالقة بين الفرد 
ّ
رب من الث

َ
ْقت

َ
قة التي ت

ّ
ون نحو عالقات الث

ُ
املنظمة وَيميل

ختزلة. في ضوء هذه الحالة
ُ
ما اْمَتَص النظام الريبة )من خالل ُوُجود القواعد امل

َّ
ل
ُ
ه ك

ّ
، َيْبُدو أن

ما كانت العالقة بين الفرد 
َّ
ل
ُ
ما َزادت  –واملعايير، وما إلى ذلك(، ك

ّ
ل
ُ
املنظمة بَجوَدة أفضل، ك

قة بين األشخاص. وكانت الحالة الثانية
ّ
ة عالقات الث

َ
ْرَمل

َ
ه في سيا 14ف

ّ
ق ُمَناِسَبة لإلشارة إلى أن
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ِند فيه ُسلوك األفراد إلى القواعد والقّيم، فإن العالقات بين 
َ
قليل الرسمية ال َيْست

ْقديُمها 
َ
ا. ومع ذلك، فاالنخَراط في هذا النوع من العالقات يتم ت رة جدًّ ّوِ

َ
األشخاص ُمَتط

خرج الوحيد. بشكل عام، 
َ
قة بين األشخاص هي امل

ّ
كشرط للحفاظ على الفرد في السياق، والث

عالم ُمضاد للبيروقراطية حيث يكون غياب اإلشارة إلى القواعد هو القاعدة، فإن العالقة في 

ختزلة إلى –بين الفرد 
ُ
قة غير امل

ّ
حُرمون من َمزايا الث

َ
ر األفراد امل

َ
َتَدْهَور. وَيْضط

َ
 املنظمة ت

تناقضة.
ُ
قة امل

ّ
 االنخراط في الث

 خاتمة:

 
ّ
ة أشكال الث ْصِنيِفيَّ

َ
ابَ قة في َمجموعة من األشكال التنظيمّية بمَ ُيَعدُّ اختَبار ت

َ
ة مثال ث

ِتها التفسيرية في مجال تحليل عمل املنظمات. من منظور عملي،  ْوضيحي، في رأينا، لُقوَّ
َ
د قت

ع َعواقب ا
ُّ
َوق

َ
ة التشخيص التنظيمي أو ت

ّ
ة ُمفيدة لَتحديد وبدق ال النتقتكون تعبئة الَتْصنيفيَّ

ساعُدنا إللقاء نظرة  –لفرد من شكل إلى آخر على عالقة ا
ُ
باملنظمة. من وجهة نظر نظرية، ت

َتَحت ُدُروب بحث ُم 
َ
ارت الَتْصنيفّية العديد من األسئلة وف

َ
ثيرة جديدة على املنظمات، وقد أث

تناقضة هي األكثر
ُ
قة امل

ّ
عَتِقد أن البحث بشأن الث

َ
 لالهتمام لكل شكل تنظيمي. ومع ذلك، ن

حتمل أ
ُ
تي ة )الن تكون أكثر ُحُضوًرا في املنظمات الحديثة أو املنظمات الجماعيَواِعَدة. ومن امل

ا_
َ
ِزق
َ
لَعب فيها الشبكات االجتماعية دورً  Lazega"15َدَرَسها "ال

َ
ا على وجه الخصوص( التي ت

قة 
ّ
ط الث ِ

ّ
َسل

ُ
َراِجًحا في التنسيق، التأثير والوصول إلى املوارد على وجه الخصوص، وت

تناقضة الضوء عل
ُ
ى الدوافع الكامنة وراء استثمار األفراد في العالقات الشخصية، ال امل

َدْهور العالقة بين الفرد 
َ
قدي املنظمة، وبالتالي ُيَراِفع لالنخَراط في َمنظور ن –سيما في ضوء ت

جا
ُ
كون الَنظرة النقدية ت

َ
ق بعمل الشبكات االجتماعية. ومع ذلك، هل ُيمكن أن ت

ّ
ه فيما يتعل

قة ش
ّ
 رط أساس ي للُمغامرة في هذا املجال البحثي؟مفهوم الث
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قة1الجدول 
ّ
 1: أشكال الث

قة
ّ
واِت للث

ُ
قة السياق امل

ّ
واِت للث

ُ
 السياق غير امل

بدافع إرضاء املصلحة الذاتية. َيستثمر 

قة. 
ّ
األفراد، رغم كل ش يء، في عالقات الث

يتم تعبئتها للتغلب من عدم اليقين. إن 

العتماد صيانتها مشروطة بمزايا ا

ل من إغراء االستثمار في 
ّ
املتبادل، مما ُيقل

 االنتهازية

 ثقة ُمتناقضة

بدافع إرضاء املصلحة الذاتية. 

يتصّرف األفراد بانتهازية. يتم التحكم 

في عدم اليقين من خالل اآلليات 

الرسمية. البعض اآلخر لديه وظيفة 

مكنة 
ُ
َجّنُبه كل التعبيرات امل

ُ
ت

زالة عالقات لالنتهازية. عن طريق إ

 التبعية على وجه الخصوص.

 ثقة ُمستحيلة

ك
لو

س
 لل

ية
سلب

رة 
ظ

ن
 

يتصّرف األفراد بدافع احترام التزاماتهم 

بصّدق، بل وُيْبُدون حسن النّية، 

ويعملون على إرضاء مصالح الجماعة. 

قة للتغلب على الريبة 
ّ
يتم تعبئة الث

شاركة. وهي مشروطة باعتماد 
ُ
وتعزيز امل

 جتمع.الفرد على امل

 ثقة مثالية

يتصّرف األفراد بدافع احترام 

التزاماتهم بصّدق، بل وُيْبُدون حسن 

النّية، ويعملون على إرضاء مصالح 

عّد اآلليات الرسمية 
ُ
الجماعة. ت

ِثق 
َ
أفضل طريقة للتعامل مع الريبة. ت

وا من 
ُ
َجل

ْ
املنظمة في األفراد حتى ال َيخ

 هذه اآلليات.

 ثقة غير ُمختزلة

 إي
رة

ظ
ن

ك
لو

س
 لل

ية
جاب

 

د_املصدر1
ْ
ش وَزان

ْ
ِهَمت األعمال الرائدة لكل من "ُدوت

َ
قة علىDeutsch and Zand: ف

ّ
أّنها  " الث

ا يكون للفرد مصلحة شخصية منها. سيكون لهذه األعمال، في 
ّ
ظَهر فقط مل

َ
قرار َمحُسوب، ت

س، طة مقال "َداِفيرأينا، تأثير كبير في املجال اإلداري، والسيما من خالل الترويج لها بواس

وْرَمان_
ُ
ر وش  ".Davis, Mayer et Schoormanَماّيِ

 Frédéric Bornarel, «La confiance comme instrument d’analyse de 

l’organisation », Revue française de gestion, no 175, 2007, pp.95-109. 
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 الهوامش:
1. Frédéric Bornarel, «La confiance comme instrument d’analyse de 

l’organisation », Revue française de gestion, no 175, 2007, pp.95-

109.2. 

 Academy) 1998خاصة في األعداد الخاصة من الدوريات التالية: أكاديمية املراجعة اإلدارية العام  .2

of Management Review 2001(، دراسات التنظيم العام (Organisation Studiesوعل ) م

 (.Organisation Science) 2003التنظيم العام 

ُيمكن القول، أن األخالقي، كل ما هو مصدر التضامن، كل ش يء ُيْجِبر االنسان االعتماد على  .3

ِة رواب  ط أخرى اآلخرين، ولتنظيم تحركاته على دوافع غير دوافعه األنانية، واألخالق أكثر صالبة من أيَّ

 (.Durkheim, p.394عديدة وقّوية )

ْش_ .4
ّ
ْجُدر اإلشارة إلى أن التعريف األّول املستخدم من قبل "ُدوْيت

َ
َتِبر ، َيعْ 1985" العام Deutschت

عة فيه أكبر من الر 
ّ
ا غير ُمؤكد تكون الخسارة املتوق

ً
قة خيارا غير عقالني لشخص ُيواجه حدث

ّ
بح الث

ع.
ّ
توق

ُ
 امل

د "ُبوْدِري" )Williamsonإن الفاعلين انتهازيين، باملعنى الذي يفهمه "ويليامسون_ .5
ّ
ك
َ
 ,Baudry". وُيؤ

1999, p.54( "ِريْدِبْرغ
ْ
ُروِزّي وف

ْ
(: "ُيمكن Crozier et Friedberg, 1977, p.91( نقال عن كل من: "ك

وَينبغي تحليل سلوك الفاعلين كتعبير عن استراتيجية عقالنية بهدف استخدام قّوته بالكامل لزيادة 

 في التنظيم"."مكاسبه"، من خالل ُمشاركته 

(، على صعيد العالقات بين األشخاص، بين نوعين من 1993" )Williamsonُيَمّيز "ويليامسون_ .6

قة هي عالقات يتم حسابها عندما يكون األشخاص في سياق 
ّ
ْحُسوَبة: عالقات الث

َ
قة: الثقة امل

ّ
الث

ز ب َتَميَّ
َ
ِبق فقط في املجال الخاص. ت

َ
ْنط

َ
قة الشخصية: ت

ّ
ع اغياب الرقابة، الَتوَ عالقة عمل. الث

ُّ
إليجابي ق

 لألعمال والتعبير الَحِصيف.

ر" ) .7
ْ
 (.Joffre, 1999, p.147عبارة ُمْسَتَعارة من "ُجوف

ة. .8
َ
اِمل

َ
َمة ليست ش َقدَّ

ُ
 هذه التعاريف امل

قاربة موضوع توافق في األدب ) .9
ُ
 (.Hosmer, 1995كانت هذه امل
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ِبع ُم  .10
َ
ت
َ
قة غالًبا على أّنها ت

ّ
ر إلى الث

َ
َتَعاَرض الدراسات مع ُيْنظ

َ
ت. ت

َ
َعاَمال

ُ
َرار امل

ْ
ِفع مع ِتك

َ
ْرت
َ
طي، ت

َ
ْنَحنى خ

قة، منذ بداية العالقات )
ّ
هور مستوى عال من الث

ُ
ْمكن ظ

ُ
 Jarvenpaa etهذه املقاربة. فمن امل

Leidner, 1999.) 

 Weberُيَقّدم "فيبر_ .11
ً
عني ُحُدوث فعل من ُيطيع، إجماال

َ
 " التعريف التالي للطاعة: "ت

ّ
ه َجعل ، كما لو أن

ُمحتوى النظام هو الَحّد األقص ى لسلوكه، وذلك ببساطة بسبب العالقة الرسمية بالطاعة، دون 

 (.p.288النظر إلى قيمة النظام أو عدم قيمته" )

قة غير الشخصية ه .12
ّ
َح نموذج ما بعد البيروقراطية، في تحليلنا، من قبل منظمة املشروع. والث ي ما ُوّضِ

سميه تنظيم
ُ
 ية وشخصية وما بين الشخصيات.ن

ر الحالة ب من األطروحة. .13
ُ
نظ

ُ
 للُحُصول على َعْرٍض دقيق، أ

 الحالة أ من األطروحة. .14

َساوين، نظريا، في مستوى خبَرتهم ولك .15
َ
ْجَمع املنظمة الجماعية بين "أعضاء من نفس املهنة، ُمت

َ
نهم ت

صصين في مجاالت مختلفة )
َ
 .Waters 1989 ; repris de Lazega, 1992ُمَتخ

 قائمة املصادر واملراجع:

 الكتب: -أ

1. Bernoux P., Servet J.M., La construction sociale de la confiance, 
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Abstract:  

This paper seeks to revisit the decision of the partition plan of 

Palestine, it restudies resolution 181 by going back especially to the 

works of the United nations special committee on Palestine (UNSCOP) 

which prepared several reports studying the history and circumstances 

of the conflict and the several solutions that were proposed by the 

different acting parties. The paper tries to identify the arguments that 

were laid out by the committee in the reports whether they are legal, 

political or even biblical in order assess the final outcome and be able 

to judge if such a plan could be considered as a failure of international 

law or not. 
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Introduction:  

The discussion regarding whether the partition decision of Palestine 

was illegal or unsatisfactory has many underlying problems and sub 

questions, For instance the answer would depend on whether one is a 

realist which translates into power should shape international law and 

its absolutely legitimate,1 in that sense we have no problem answering 

the question, but if someone is an idealist (constructivist, liberal..) then 

the decision would pose a problem especially considering that the 

members of the UNSCOP were mostly liberal.2 A second point would 

be whether we are assessing the decision in 2022 or in 1947, this is 

both a legal and moral question for the corpus of IL changed (there was 

no self-determination for instance) and the factual situation got 

reversed. this goes hand in hand with whether one is Palestinian or 

Jewish because the jews very much welcomed the partition decision as 

legal at the time I believe it is the Palestinians that would want to go 

back to the decision at least at this stage of history.3  

A final note here is whether someone’s moral compass is of a 

consequentialist or categorical character, in the first, one would say that 

the land is for Arabs by principle, all of it, and jews should be kicked 

out, but then we would be hurting not just the jews but Palestinians in a 

sense that its factually impossible, and perhaps this categorical thinking 

is what led to Palestine not being a state nowadays. but for a 

consequentialist we need to think of all the Palestinians that could have 

a state immediately with a substantial gain in land, in the meanwhile we 

wouldn’t have to displace millions of jews as well (this moral side isn’t 

just important because the members of the committee are people and 

have moral compasses but it will be explained in the following 

paragraph).4 

Section I: ex ante key points 

There are two reasons why alluding to moral, historical, and generally 

non-legal claims when assessing an answer of a legal character is 

important. one needs to know that the corpus of international law was 
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very undeveloped at the time  (even now there are still scholars 

criticizing this fact let alone at the time of the decision, positivist 

critique to IL to be noted), most of the major treaties that shape 

international relations today weren’t in place, and in that sense its 

power not law that still decided most cases. this is clear on a practical 

level: two world wars this didn’t mind any IL norms, maps of countries 

were being drawn as the big powers wish  (Uti possidetis juris ), but 

also on a theoretical level when we go back to the UNSCOP report 

which eludes not only to legal claims but to historical , factual , moral  

and even biblical/religious arguments , it is in this sense that I believe 

the best way to assess this decision is by analyzing the reports that 

made sure it was taken. Take the concept of self-determination for 

instance although invoked early in the 20th century it isn’t until 1960s 

that it became a legal rule of customary IL and not just a political/moral 

argument, that is the reason why Arabs couldn’t invoke such a concept 

when they were being colonized, and it is why neither the jews nor the 

Arabs eluded to it in the UNSCOP report, in fact amir faisal was merely 

point to the promises made by Britain to give independence to the 

Arabs that stood by t during WW1-2, it is in this sense that focusing on 

a technical answer could be misleading  .  

before diving into the main topic it is important to clear out of the way 

the fact that the UN had jurisdiction, as it inherited the powers of the 

organ that designed the mandate (de facto and de jure) system and 

which was dividing the territories in the first place, and it is in the same 

way that the decision should be considered binding and not a mere 

recommendation, plus the mandate system wasn’t a voluntary project, 

although the historical developments suggest otherwise as professor 

Crawford pointed out , and perhaps it is here that we see the biggest 

failure of international law and not in the division itself. 
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Section II: the main arguments 

 Going to the main document before the partition decision, which is the 

report made by UNSCOP from April to September 1947, it should be 

noted that it is an elaborate file of 4 volumes that took into 

consideration the geographic, historic, economic…aspects of the 

conflict. It visited Palestine and was open to listen to all parties, this is 

especially important because unlike jews, Arabs refused to deal with it 

as a matter of principle (categorical morality) as mentioned by the 

committee,5 which also explains that there were many works regarding 

the conflict previously,6 and it especially uses the Peel royal 

commission report which at many instances confirms that the mandate 

became unworkable,7 impossible and that Britain wont be staying any 

longer just because Arabs and jews can’t agree. 

It is on this bases that the committee proceeded to analyze each side’s 

argument as a matter of IL and they could be summarized as follows: 

 

 Argument  Committee’s appraisal Conclusion 

Israel 1 Balfour declaration 

and the mandate system 

2  Historical biblical 

arguments. 

3  Humanitarian 

argument (displaced and 

forbidden from entry) 

1 Does national home 

mean self-governing 

institutions? 

2 Is there a historic 

link? 

3 a solution is needed 

The Balfour and 

mandate are 

international 

commitments  

Palestine  1  Numerical majority 2/3 

2 Natural right to a land 

they have been at for 

centuries 

3  Acquired, legal rights 

based on McMahon-

Hussein Anglo-French 

1  undisputed, but 

the number of jews 

isn’t small. 

2  there wasn’t a 

sovereign nation to 

claim the natural 

right 

The legal rights 

based on treaties 

dismissed. 

 

What is left is the 

rights of property 

and being the 
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Declaration of 1918, The 

Hogarth Message, the 

Basset letter, and the 

Declaration to the Seven. 

(pledge to give Arabs 

independence including 

Palestine) 

4  both the mandate and 

the Balfour declaration are 

illegal (against article 22 

of the covenant). 

5  Arab states aren’t bound 

by law made when they 

weren’t party to it 

3  note the Arab 

nationalism and 

absence of the 

Palestinian 

nationalism 

4 it further discussed 

every legal 

document made 

brought up by the 

Arabs. 

5  there I no reason 

to question the 

validity of the 

mandate  

indigenous people 

and owners of the 

land.  (but they 

have never 

possessed this land 

as a sovereign 

nation.) 

Table 1: all arguments (legal and non-legal) made by both parties, constructed from 

the UNSCOP report Vol 1. 

 

 Legal 

document  

Committee’s 

Appraisal  

Israel Balfour Declaration Valid, international 

commitment  

Mandate Valid, international 

commitment 

Arabs McMahon-Hussein  Palestine wasn’t among 

the territories pledged for 

independence 

(miscommunication) 

Anglo-French 

Declaration of 1918 

unable to reach 

agreement upon 

interpretation of the 

correspondence 

The Hogarth Happened 2 months after 
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Message  the Balfour declaration 

which king Feisal 

accepted 

the Basset letter unable to reach 

agreement upon 

interpretation of the 

correspondence 

the Declaration to the 

Seven 

unable to reach 

agreement upon 

interpretation of the 

correspondence 

Table 2: Legal arguments by both parties according to the UNSCOP report vol 1. 

This table illustrates how the main claim of the jews is that the 

mandatory power in Palestine was created with the specific purpose of 

creating a national home for the jews, and as such it is a clear 

international commitment by the league of nations nonetheless, here it 

is claimed that facilitating immigration is an obligation, and that there 

would be no displaced Arabs as a result of that, especially that there 

was no Arab state to begin with, and finally arabs will simply live as a 

minority once all jews arrive8. 

The committee’s analysis wasn’t easy because it was wrestling with the 

concept of “national home” which as it explained was never used 

before in IL9 as for the historic links it went back to the British policy 

in Palestine 1922 which first recognized such a right of jews to the land 

“as a mutter of right not of sufferance”10 only to conclude that although 

national home is ambiguous the mandate and declaration are indeed 

international commitments and that they didn’t forbid the creation of a 

Jewish state but only it should be within Palestine not the whole of 

Palestine. having said all that, the committee confirms that there is a 

chance that immigration can be contrary to article 22 of the covenant 

and that Arabs will be displaced.11 
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As far as the Arab case goes the committee rejected most of the 

arguments especially that they boycotted its work, and couldn’t 

elaborate nor defend their claims,12 so it took their contribution in the 

general assembly as a basis for the opinion and dismantled it as 

explained in the table. 

Here it is important to note that both parties have rejected the many 

offered solutions, by various sides, not only agreement wasn’t reached, 

but no party accepted a single offer as the committee states “no solution 

could ever be devised that would fully satisfy both conflicting parties, 

and probably not even one party except at the expense of determined 

opposition by the other”13 in fact the Arabs rejected even the a 

constitutional reform according to which Palestinians will be gradually 

given control over all departments of government, until the transition is 

complete, the only condition was guaranteeing the right of the Jewish 

immigrants.14 Now the jews opposed this furiously and labeled it as 

surrendering to Arab terrorism, but Arabs rejecting it? it is perplexing. 

We could analyze whether the mandate is constitutional or contrary to 

article 2215 of the covenant which clearly stipulate the right of the 

inhabitants not migrants, we could also go over Britain pledges to give 

independence to all Arabs as explained in table 2 (England denied 

including Palestine in its promise)16 but all of that would lead us to 

Palestine being a special case, or rather what all of this means is that 

simply realism dominated the picture, in fact nothing says it better than 

lord Balfour opening statement in the 8th session of the council of the 

league of nations: 

“The mandates are not our creation. The mandates are neither made by 

the League, nor can they, in substance, be altered by the 

League....Remember that a mandate is a self-imposed limitation by the 

conquerors on the sovereignty which they obtained over conquered 

territories”17 a clear statement that we do whatever we want and if we 

chose to give you independence that is because we decided to auto-
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restrict because of our goodness, to question the ability of IL to act 

within this framework of brute power would be fruitless after this. 

Conclusion 

It is all of this that led to mainly one solution which is political partition 

with economic unity, but besides power, one needs to put him/her self 

in place of the committee and in the general assembly, faced not only 

with powers but a factual situation of two peoples present on a single 

land, with no legal framework that provides the tools to solve it, I doubt 

that the ICJ would have said anything different, had the demands of the 

Arabs been met and their questions sent to it, because the general 

picture would be the same.  

If the conclusion is that it was complicated at that time, then it is even 

worse now, lets imagine saying that it was a wrong decision and then 

we try to invalidate it, that seems utterly impossible, and its results are 

hardly reversible, in fact it would even play in Israel’s hands which is 

why perhaps the question to pose instead is whether or not we should 

consider it a viable solution and demand its activation before it 

becomes equally impossible to go back to the division of 1947, looking 

at how Israel keeps on expending, in fact if the partition was a failure 

for the reasons stated above, not enforcing it and letting the conflict 

grow and persist, that is the biggest failure of all. 
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