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 من خارج الجزائر

 :قواعد النشر في املجلة

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

 من كتاب منشور، أو رسالة 
ً
والتي لم يسبق نشرها في مجلة أخرى، وال تكون جزءا

 .جامعية يعدها الباحث

 :هيئة التحرير

العروض والتقارير حسب ألاسبقية الزمنية في تعطى ألاولوية في النشر للبحوث و  -

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

 .لالعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير

تقوم هيئة التحرير بالقراءة ألاولية للبحوث العلمية املقدمة للنشر باملجلة  -

البحث العلمي، وتخضع البحوث والدراسات واملقاالت للتأكد من توافر مقومات 

 .بعد ذلك للتحكيم العلمي واملراجعة اللغوية

 :الشروط الشكلية واملنهجية
 :صفحة، على الشكل التالي( 03)ينبغي 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 الالكتروني للمجلة، مع الالتزام بالقواعد 

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



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

 .املراجع املعتمدة

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

عن إسهاماته العلمية، إضافة إلى ذلك إرفاقه لتعهد بأصالة البحث املرسل، وبعدم نشره 

 .في مجلة أخرى 

 :عنوان البحث

كلمة، وأن يتناسب مع مضمون البحث، ( 02)يجب أن ال يتجاوز عنوان البحث  -

 .ئيس يويدل عليه، أو يتضمن الاستنتاج الر 

 .نبذة عن الباحث صاحب املقال -

 :ملخص البحث

( 022)يجب تقديم ملخص للبحث باللغة العربية واللغة الانجليزية في حدود  -

 .كلمة

يرفق مع البحوث والدراسات باللغة الفرنسية أو الانجليزية ملخص باللغة  -

 .كلمة( 022إلى  052)العربية في حدود 

 :الكلمات املفتاحية

كلمات، يختارها الباحث بما ( 02)ستخدم للفهرسة ال تتجاوز عشرة الكلمات التي ت

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

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

 :الهوامش

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

اسم املصدر أو املرجع كامال عند إلاشارة إليه ألول مرة، فإذا تكرر يستخدم الاسم 

 من املصادر واملراجع والهوامش
ً
 .املختصر، وعليه سيتم فقط إدراج املستخدم فعال

 :عروض الكتب

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

 .مراجعات الكتب القديمة فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته

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

 .على إضافة علمية جديدة



 ملحتويات الكتاب، مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه  -
ً
 وافيا

ً
يعرض الكاتب ملخصا

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

املترجم، الناشر، مكان النشر، سنة النشر، الطبعة، السلسلة، عدد 

 (.الصفحات

 .صفحة( 55)أال تزيد عدد الصفحات عن  -

 : عروض الرسائل وألاطاريح الجامعية

ذكرات أطاريح دكتوراه، وم)تنشر الدورية عروض ألاطاريح واملذكرات الجامعية  -

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

 .وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد حقول الدراسات العلمية املختلفة

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

 (.الكلية، الجامعة، الدولة، سنة إلاجازة

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

 .املوضوع وكيفية تحديدها

ملخص ملنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته، وخاتمة ألهم ما توصل إليه  -

 .الباحث من نتائج

 .صفحة( 55)أال تزيد عدد صفحات العرض عن  -

 تنبيه هام

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

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

 .ومصادر املعلومات

جميع آلاراء وألافكار واملعلومات الواردة في البحث تعبر عن رأي كاتبها وعلى  -

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

 .أي مسؤولية في ذلك

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

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

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



ة نشر للمجلة أو لجزء من البحوث املنشورة بها ال يسمح بطبع أو نسخ أو إعاد -

إال بإذن خطي من مدير املجلة، وكل مخالفة لذلك يتحمل صاحبها مسؤولية 

 .املتابعة القضائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة العدد

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

 وبعد. ألابد على الرسول املصطفى محمد بدوامثم الصالة وجعل لكل  ش يء  سببا، 

 

، ASJPبعد تسجيل مجلة الصدى على البوابة الجزائرية للمجالت العلمية املحكمة 

 ،، تغطي جملة من املعارف املبثوثةببحوث متنوعة العدد ألاول من املجلد الرابعنستقبل 

لتي تصدر عن مخبر النظام مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية، ا تعهدها

 القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص بجامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة،

تعنى بنشر الدراسات والبحوث ألاصيلة التي تتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث و 

 وضوح املنهجية وأصالة الفكر ودقة التوثيق في مختلف مجاالت العلوم إلانسانية

 .والاجتماعية والقضايا ذات الاهتمام العلمي املعاصر

القاسم . وال تعكس موضوعات العدد نمطا تفرضه املجلة أو تفضله على غيره

راق، دون الحاجة إلى واسطة، أو معرفة  علمياملشترك بينها الرغبة في النشر في منبر 

 .شخصية مسبقة

تشترط ، انونية والسياسيةعلى الدراسات الق مفتوحة الصدى علميةبقى مجلة تس

فيها، وال  تنشر لكي  ASJPإرسال املقال عبر البوابة الالكترونية للمجالت العملية  فقط عليك

إرسال نسخة من هويتك، أو نشر صورة مع نصك، بل تتعامل معك كإنسان راشد تشترط 

. شروط وستبقى كل صفحاتها مفتوحة للقراءة بدون . يقرر ما هو ألانسب له في هذه ألامور 

هناك طبعا بعض الشروط للنشر، وهي ملخصة في سياسة النشر، ومنطلقها الحرص على 

 .الجودة

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

للدراسات القانونية والسياسية منصة علمية رائدة لنشر أبحاثهم ألاكاديمية وأوراقهـم 

 .ام في صـدور هـذا العـدد، بانتظار العدد املقبلالعلميـة وإلاسه

 سواء السبيل ،،، ىء القصد ، وهو املوفق والهادي إلوهللا من ورا
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 تكريس املركزية إلادارية في التنظيم الهيكلي للمجلس الوطني لحقوق إلانسان

Dedicating administrative centralization in the structural 

organization of the National Council for Human Rights 

 

 الزهرة فرطاس: ألاستاذة

 (الجزائر) بتيبازة  الجامعي مرسلي عبدهللااملركز                                    
fdroit18@yahoo.fr

                                   

 :تاريخ الارسال

41/30/2322

 :تاريخ القبول 

 41/30/2322 

 :تاريخ النشر

04/30/2322 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : امللخص

، 6491لقد شهد مفهوم املؤسسات الوطنية لحقوق إلانسان تطورا كبيرا منذ الدعوة إليه سنة 

تجسد بالفعل في إستحداث واحدة و نشاء هذه املؤسسة الجزائر على غرار معظم دول العالم، إهتمت بإ

، ثم إستبدلت بمؤسسة 77-49بعنوان املرصد الوطني لحقوق إلانسان بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 

ذلك بموجب املرسوم الرئاس ي و حمايتها و أخرى بعنوان اللجنة الوطنية إلاستشارية لترقية حقوق إلانسان 

سسة أخرى تعتبر إمتداد للمؤسستين السابقتين بعنوان املجلس أخيرا تم إستحداث مؤ و 76-16رقم 

 .على عكس سابقيه فإن هذا ألاخير تم تأسيسه بموجب نص دستوري و الوطني لحقوق إلانسان، 

 : الكلمات املفتاحية

 .الجمعية العامة، املندوبيات الجهوية، اللجنة الدائمة،  املؤسسة إلاستشارية، املرصد الوطني

Abstract:  

The concept of national human rights institutions has witnessed a great 

development since the call for it in 1946, Algeria, like most countries 

of the world, was interested in establishing this institution and was 

actually embodied in the creation of one entitled the National 

Observatory for Human Rights under Presidential Decree No. 92-77, 

then it was replaced by another institution entitled The National 

Consultative Committee for the Promotion and Protection of Human 

Rights, according to Presidential Decree No. 01-71, and finally, another 

institution was created that is an extension of the two previous 

institutions under the title of the National Council for Human Rights, 
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and unlike its predecessors, the latter was established by a 

constitutional text. 

key words:  

General Assembly - regional delegate - Standing Committee 

Consulting Corporation - National Observatory 

 : مقدمة

يعتبر موضوع حقوق إلانسان من أهم املواضيع املطروحة على املستوى الوطني أو 

البشر دون إستثناء أو على املستوى الدولي على حد سواء بإعتبارها حقوق متأصلة في جميع 

 .1تميز بالنظر إلي الجنس أو اللون أو الدين أو غيرها

ما زال هذا املوضوع يحتل مركز الصدارة في حقل الدراسات الشرعية و فقد كان 

لكن و  م على الباحثين في حقل إلاختصاص،لم يقتصر هذا إلاهتماو والدولية والدستورية، 

فمن الجانب الشرعي، كانت الدولة إلاسالمية أول .  2حقوقه عموماو إمتد للمهتمين باإلنسان 

هو القرآن الكريم، كما عرفت هذه الدولة و دولة إهتمت بهاته الحقوق في دستورها الشرعي 

مبدأ التدرج في القيمة القانونية للقواعد التي كانت تنظم العالقة بين السلطات من جانب 

 .3بين ألافراد من جانب آخرو بينها و 

عديدة، أسفرت عن و لجانب الدولي فقد كانت هناك دراسات متعددة بالنسبة ل

بينما من . تلته عدة إتفاقيات دوليةو  6491صدور إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان سنة 

إستحدثت عدة و الجانب الدستوري فقد إحتوت جل دساتير الدول على هذا املوضوع، 

 .ألاول حماية حقوق إلانسانمؤسسات سواء كانت حكومية أو غير حكومية كان همها 

 حقوق إلانسان في مختلف دساتيرها الجزائر كغيرها من الدول، إهتمت بموضوع 

لكن إحتوت ولم تكتفي بهذا فقط و . 9161سنة إلي آخر تعديل  6411منذ أول دستور سنة 

والذي يعتبر . 4هي تأسيس املجلس الوطني لحقوق إلانسانو هذا املوضوع بضمانة دستورية 

كما تاله صدور قانون . نوعية في املجال التشريعي، فهو أول هيئة حقوقية تمت دسترتها قفزة

 .6النظام الداخلي لهو  615-61هو القانون رقم و ينظم هاته ألاخيرة 

يعتبر املجلس الوطني لحقوق إلانسان هيئة دستورية حكومية الحقة للجنة الوطنية 

 .للمرصد الوطني لحقوق إلانسانإمتداد و إلاستشارية لترقية حقوق إلانسان 
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فإذا كانت الجزائر كغيرها من الدول إهتمت بفكرة حقوق إلانسان عبر 

 إستحداث آلية تسمى باملجلس الوطني لحقوق إلانسان الذي إحتوى على بناء عضوي 

وبناء هيكلي، فهل الهياكل املستحدثة في هذا املجلس هي هياكل مركزية بصورتي هذا 

 المركزية؟ألاخير أم هياكل 

سننتهج املنهج التحليلي من خالل تحليل مختلف النصوص املنظمة للهيكل 

كذا النظام الداخلي للمجلس و كذا املنهج املقارن من خالل املرسوم الرئاس ي و التنظيمي 

 .القانون املنظم لهو 

لإلجابة على هذا التساؤل سنحاول تقسيم الفكرة ألاساسية إلي فكرتين فرعيتين 

املبحث و املبحث ألاول على الهياكل املجسدة للتركيز إلاداري ثين، يحتوي بموجب مبح

الثاني على املندوبيات الجهوية كمظهر من مظاهر عدم التركيز إلاداري لهياكل املجلس 

 .الوطني لحقوق إلانسان

  املبحث ألاول 

 الهياكل املجسدة للتركيز إلاداري 

ذلك إستنادا إلي نص و يحتوي املجلس الوطني لحقوق إلانسان على  خمسة هياكل 

هي و  من نظامه الداخلي 91كذا املادة و السالف الذكر  61-61من القانون رقم  61املادة 

. ممثلة في الجمعية العامة، رئيس املجلس، املكتب الدائم، اللجان الدائمة ثم ألامانة العامة

ثم اللجان ( املطلب ألاول ) املبحث هيكلين فقط وهما الجمعية العامةسنتناول في هذا 

 (.املطلب الثاني) الدائمة

 الجمعية العامة: املطلب ألاول 

تعتبر الجمعية العامة الهيكل ألاساس ي في هرم هياكل املجلس الوطني لحقوق 

، في حين أن 91واملادة  64هما املادة و نص عليه القانون السالف الذكر في مادتين و إلانسان، 

إحتوت هذه املواد على تعريف لها و . 16إلي املادة  99النظام الداخلي له أشار إليها من املادة 

 (.الفرع الثاني) كذا صالحياتهاو ( الفرع ألاول ) سير أعمالهاو 

 مفهوم الجمعية العامة: الفرع ألاول 

 .ية العامة وكذا سير أعمالهايقصد باملفهوم في هذا السياق تعريف للجمع
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 تعريف الجمعية العامة -أوال 

، 61-61من القانون رقم  64املادة و من النظام الداخلي  99إستنادا إلي نص املادة 

وهي  على أنها الهيئة العليا للمجلس تعرف الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق إلانسان

حول كل املسائل التي تدخل ضمن مهام صاحبة القرار، وتمثل فضاء للنقاش التعددي 

 .املجلس

عضوا، يتم تعيينهم  11املتمثلة في و بالنسبة لتشكيلتها ، فهي تشمل كل أعضاء املجلس 

 .7سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 9بموجب مرسوم رئاس ي ملدة 

 سير أعمال الجمعية العامة - ثانيا

على إستدعاء من  بناءذلك و مرات في السنة  9تجتمع الجمعية في دورة عادية 

على  بناءكما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما إقتضت الضرورة ذلك، . رئيسها

 .8من أعضائها( 9/1)على طلب من  ثلثي بناءإستدعاء من رئيسها بمبادرة منه أو 

 :عند تحليلنا لهاته الفقرة يمكن إستنتاج عدة مالحظات

 أخرى مما يدعو إلى و الجزائري لم يحدد الفترة الزمنية الفاصلة بين كل دورة  املشرع

 .لالنعقادباإلضافة إلي عدم تحديد الشهر . إعمال السلطة التقديرية ألعضاء الجمعية

  الجمعية العامة في الدورة  اجتماع استدعاءإعطاء رئيس الجمعية سلطة مطلقة في

تناصف  -الاستثنائيةاملشرع لم يستعمل مصطلح  -يةالعادية بينما في الدورة غير العاد

 .ألاعضاء 9/1على طلب  بناءبين رئيس الجمعية بمبادرة منه أو  الاستدعاء

  فماذا يقصد بالضرورة "الضرورة ذلك اقتضتكلما " املشرع مصطلح استعمللقد ،

 .من له سلطة إقرار حاالت الضرورة؟و 

عضوا وفي حالة  64هم و أعضائها  تكون إجتماعات الجمعية العامة بحضور نصف

في هذه و. عدم إكتمال النصاب القانوني توجه إلاستدعاءات خالل سبعة أيام املوالية 

 .9الحالة تكون املداوالت صحيحة مهما يكن ألاعضاء الحاضرين

 :عند تحليل هذه الفقرة يمكن إستنتاج عدة مالحظات

 هذه املادة يتم تطبيقها في الدورة العادية أو في الدورة غير العادية كون أن املشرع لم  أن

 .يفصل في نوع الدورة
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  بالنسبة لحالة صحة مداوالت الجمعية العامة مهما يكن عدد ألاعضاء الحاضرين، فهل

 أو شخص واحد؟ 9تصح هذه املداوالت حتى ولو كان عدد ألاعضاء الحاضرين 

تصويت فإنه يكون برفع ألايدي ما لم تقرر الجمعية العامة غير ذلك بالنسبة لل

وعليه  في حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاوباألغلبية املطلقة لألعضاء الحاضرين، 

 .10فإن الجمعية العامة يمكن لها أن تقرر طريقة أخرى للتصويت ما عدا رفع ألايدي

هل ألاعضاء إجتماع الجمعية العامة، يمكن أن يثار التساؤل حول حضور : مالحظة

؟ أم يمكن إعمال إلاجتماع عن بعد بإستعمال الحضور الجسدي يقصد بالحضور،

 إلاتصال املتطورة؟وميكانزمات حديثة تتمثل في تكنولوجيات إلاعالم 

 صالحيات الجمعية: الفرع الثاني

 11:تتمثل صالحيات الجمعية العامة فيما يلي

  عمل املجلس،املصادقة على برنامج 

 ،املصادقة على مشروع ميزانية املجلس 

  ،املصادقة على التقرير السنوي للمجلس الذي يعده املكتب الدائم 

  التي يصدرها املجلس، الاقتراحاتوالتقارير و التوصيات و املصادقة على آلاراء 

 رئيس املجلس،  انتخاب 

 أعضائها،و رؤساء اللجان الست الدائمة  انتخاب 

 من النظام  61في فقدان العضوية في املجلس في الحاالت املنصوص عليها في املادة  البت

 الداخلي للمجلس،

  ،عند الضرورة تعديل أحكامهو املصادقة على النظام الداخلي للمجلس. 

  يمكن للجمعية العامة تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية تشمل مختصين وخبراء    

 .باحثين في مجال حقوق إلانسانو 

  املصادقة على قرار تعيين املندوبون الجهويون. 

عليه يمكن إعمال الصورتين سواء الصريحة أو الضمنية مع و بالنسبة للمصادقة نوعها 

 .إعمال السلطة التقديرية لحساب آلاجال رغم أن هذه ألاخيرة من النظام العام



 زهرة فرطاس تكريس املركزية إلادارية في التنظيم الهيكلي للمجلس الوطني لحقوق إلانسان
 

6 
40412422

ISSN : 2710-8783 
 

 اللجان الدائمة:املطلب الثاني

في الجهاز التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق  تعتبر اللجان الدائمة الهيكل الخامس

)  ، ثم إلي سير أعمالها(الفرع ألاول ) ي مجال هذه اللجانإلانسان، وعليه سيتم التطرق إل

 (.الفرع الثالث) أخيرا صالحياتهاو ( الفرع الثاني

 مجال اللجان الدائمة: الفرع ألاول 

 76-16إن أول تشريع نص على مصطلح اللجان الدائمة هو املرسوم الرئاس ي رقم 

ذلك في نص و املتضمن إحداث اللجنة الوطنية إلاستشارية لترقية حقوق إلانسان وحمايتنها 

. 12لم يذكر مجاالتهاو منه حيث أنه إستعمل مصطلح اللجان الفرعية الدائمة  61/6املادة 

املتعلق بمهام هذه ألاخيرة في نص  911-14ملرسوم الرئاس ي رقم كذلك الشأن بالنسبة إلي او 

 .713املادة 

فإنه ي للمجلس الوطني لحقوق إلانسان النظام الداخلو  61-61أما بالنسبة للقانون رقم 

هي و تتمثل هذه املجاالت في ستة و . لم يعرف اللجان الدائمةو ذكر هذا املصطلح بمجاالته 

 :كما يلي

 ؤون القانونية،اللجنة الدائمة للش 

  السياسية،و اللجنة الدائمة للحقوق املدنية 

  البيئة، و الثقافية و  الاجتماعيةو الاقتصاديةاللجنة الدائمة للحقوق 

  الفئات الضعيفة،و الطفل و اللجنة الدائمة للمرأة 

 ،اللجنة الدائمة للمجتمع املدني 

 اللجنة الدائمة للوساطة 

مفادها أن املشرع الجزائري ذكر هذه و بتحليل هذه الفقرة يمكن إستخالص فكرة مهمة 

هذا ما يفهم من خالل جملة أنه يمكن للمجلس و ليس الحصر و اللجان على سبيل املثال 

هذا دليل على أن و . عند إلاقتضاء تشكيل لجان تتعلق بمجاالت أخرى لحقوق إلانسان

 .دةمتعدو مجاالت هذا ألاخير عديدة 
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 اللجان الدائمةصالحيات و سير عمل : الفرع الثاني

 سير عمل اللجان الدائمة . -أوال 

أعضاء ، كحد أقص ى من بينهم رئيس  7تتشكل كل لجنة دائمة من أربعة إلي 

 . مقررهاو اللجنة 

كما يعتبر . 14يتم إنتخاب مقرر اللجنة الدائمة من بين أعضائها ملدة سنة قابلة للتجديد

هو نفسهم و أعضاء اللجان الدائمة هم نفسهم أعضاء من املجلس الوطني لحقوق إلانسان 

 .من أعضاء الجمعية العامة

 .15على إستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلي ذلك وبناءتجتمع اللجنة مرة في الشهر 

 .جة إلي ذلكأي أن هذا إلاجتماع السنوي ليس بالضرورة كل شهر كونه مرتبط بالحا

 صالحيات اللجان الدائمة . - ثانيا             

باإلضافة إلي الصالحيات الخاصة بكل لجنة على حدا يوجد صالحيات مشتركة ما بين 

 :تتمثل هاته ألاخيرة فيما يليو اللجان الدائمة 

  16تقييم مدى إنجازه دورياو السهر على تنفيده ، و إعداد برنامج عملها. 

 إذا و . بكل مختص أو خبير من شأنه أن ينيرها في مسألة معينة الاقتضاءعند  الاستعانة

أثر مالي، فإنه يجب على اللجنة الدائمة أن تلتمس املوافقة من  الاستشارةكان لهذه 

 .17املكتب الدائم للمجلس

  عرض تقريرها الدوري الثالثي وتقريرها السنوي للموافقة و ، اجتماعاتهاإعداد رزنامة

 .18لدائمعلى املكتب ا

  حسب مجال خرى املساهمات من اللجان الدائمة ألا و  الاستعانة التماسإمكانية ،

 .19أي إمكانية التعاون فيما بينهم. كل منها اختصاص

املبحث الثاني

املندوبيات الجهوية كمظهر من مظاهر عدم التركيز إلاداري لهياكل املجلس 

 الوطني لحقوق إلانسان

لم تكن املندوبيات الجهوية وليدة هذا املجلس، بل ظهرت بموجب املرسوم 

ثم تم إستحداثها بموجب نص املادة . 7/9السالف الذكر في نص املادة  911-14الرئاس ي رقم 
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تم التفصيل فيها كهيكل من هياكل هذا املجلس في و . املذكور آنفا 61-61من القانون رقم  97

 .النظام الداخلي له

ن هذا الجهاز لم يذكر ضمن الهياكل الخمس إال أنه يعتبر جزء ال يتجزأ من الهيكل رغم أ

( املطلب ألاول ) عليه سيتم التطرق إلي توزيعهاو . التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق إلانسان

 (.املطلب الثاني) ثم إلي سير عملها   

 توزيع املندوبيات الجهوية: املطلب ألاول 

هي خمسة مندوبيات و ليس وطني، و تعمل هذه املندوبيات الجهوية ضمن مجال إقليمي 

 :20تتمثل فيما يليو 

  بشار، النعامة، تندوف، أدرار: هيو املندوبية الجهوية لبشار وتشمل أربعة واليات 

 .البيضو 

  الجزائر، بجاية، تيزي : هيو تشمل أحد عشر والية و املندوبية الجهوية للجزائر العاصمة

 .املسيلةو وزو، البويرة، بومرداس، البليدة، املدية، تيبازة، عين الدفلى، الجلفة 

  قسنطينة، جيجل، : هيو تشمل أربعة عشر والية و املندوبية الجهوية لقسنطينة

سكيكدة، عنابة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، الطارف، خنشلة، أم البواقي، قاملة، 

 .باتنةو سوق أهراس، تبسة 

 ورقلة، إيليزي، غرداية، بسكرة، : تشمل سبعة واليات وهيو لجهوية لورقلة املندوبية ا

 .تمنراستو الوادي، ألاغواط 

  وهران، مستغانم، غليزان، : هيو تشمل أحد عشر والية و املندوبية الجهوية لوهران

تيارت، معسكر، تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، سعيدة 

 .الشلفو 

املندوبيات رغم ذكرها علي سبيل الحصر، إال أنه باإلمكانية إضافة  من املالحظ أن هذه

 .الكثافة السكانية املتزايدةو ذلك لشساعة الجزائر مساحة و مندوبيات أخرى 

 املندوب الجهوي :املطلب الثاني

يشرف على كل مندوبية جهوية مندوب جهوي يتم إختياره من بين أعضاء املجلس 

 . 21مقرريهاو الثالثون دون رؤساء اللجان الدائمة و الثماني 
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 سير عمل املندوب الجهوي : الفرع ألاول 

يتم تعيين املندوب الجهوي من قبل رئيس املجلس الوطني لحقوق إلانسان بعد 

 .22مصادقة الجمعية العامة للمجلس

هل يعتد و ؟ حتى آلاجال املعتمدةو تجدر إلاشارة أن املشرع الجزائري لم يذكر نوع املصادقة؟ 

إذا كان كذلك فما هي آلاجال املحددة لذلك؟ أم هنا يمكن إعمال و باملصادقة الضمنية؟

 السلطة التقديرية؟

كما يعمل املندوب الجهوي لحساب املجلس، أي طبقا للسلم الرئاس ي، في حدود 

، أي 23بتفويض من رئيس املجلسو دائرة إختصاصه إلاقليمي أي في حدود معينة جغرافيا، 

التعيين يكون بموجب قرار إداري يكون محله تفويض جزء من إختصاصات رئيس أن 

 .املجلس الوطني لحقوق إلانسان على املستوى إلاقليمي

 صالحيات املندوب الجهوي : الفرع الثاني

 :تتمثل فيما يلي

  24تمثيل املجلس الوطني لحقوق إلانسان على املستوى الجهوي. 

  تلخيص جميع املعطيات التي من شأنها ضمان تنفيذ مهام املجلس، خاصة في و جمع

 .25حقوق إلانسان احترامالتقييم في مجال و إلانذار املبكر، ومجال الرقابة، 

من املالحظ أن مهام املندوب الجهوي هي مهام ضيقة جدا رغم أن هذا ألاخير يعتبر ألاقرب 

ليس املركزي، أي ليس على و ستوى إلاقليمي ملعرفة حقوق إلانسان كونه يتواجد على امل

ضع ملا كما أن هذا املندوب ال تطبق عليه الرقابة الوصائية بل يخ. مستوى الجزائر العاصمة

عليه فإن هذا الهيكل رغم إنه متواجد على و إحترام السلم الوظيفي و  يسمى بالرقابة الرئاسية

ال يمكن أن و ري على املستوى إلاقليمي املستوى إلاقليمي إال أنه يجسد عدم التركيز إلادا

 يدرج ضمن التنظيم الالمركزي 

 ألاشخاص املساعدة للمندوب الجهوي والهيئات : ثالثالفرع ال

نظرا لشساعة إلاقليم التابع لكل مندوبية، مكن املشرع للمندوب الجهوي بجهاز 

غير أن النظام الداخلي للمجلس لم يحمل في . 26هي ألامانة التنفيذيةو مساعد لتأدية مهمته 

 .ما هي املهام املوكلة لهو طياته معنى هذا الجهاز  
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لم . كما يضع املجلس تحت تصرف املندوبيات الجهوية الوسائل الضرورية ألداء مهامها

 .يحدد هذه الوسائل، لذا فهي ذات مفهوم واسع

وهم  جهوي بأشخاص مساعدينباإلضافة للجهاز املساعد، مكن املشرع املندوب ال

مراسلون محليون يختارون من غير أعضاء املجلس من بين ألاشخاص املعروفين على 

يتم تعيينهم من قبل رئيس و . املستوى املحلي بإلتزامهم في الدفاع عن حقوق إلانسان

 27املجلس، بعد إستشارة أعضاء املكتب الدائم

وهل ألاخذ بها كذلك؟ يمكن القول أن طلبها لكن السؤال املطروح هل طلب إلاستشارة ملزم و 

 .ملزم أما ألاخذ بها فهو غير ملزم

يتمتع املراسلون املحليون بالحماية من التهديد أو إلاهانة أو السب أو القذف أو 

 .إلاعتداء مهما تكن طبيعتها والتي قد يتعرضون لها بمناسبة أداء مهامهم

حماية حقوق ي شتى املجاالت لها صلة بترقية و كما يمكن إلاستعانة بشبكة من املتطوعين ف

 .إلانسان

 :خاتمة

رة املجلس الوطني لحقوق لقد إهتم املشرع الجزائر بحقوق إلانسان عند دست

الذي يعتبر هيئة إستشارية ومستقلة إداريا، وهذه الدسترة جاءت لإلعادة تصنيف إلانسان،

لقانون املنظم لهذا املجلس لكن رغم هذا فإن او املجلس من الصنف ب إلي الصنف أ، 

 : والنظام الداخلي له إحتوى على ثغرات من حيث الهيكل التنظيمي له يمكن ذكرها كما يلي 

  61-61تم ذكر خمسة هياكل فقط  مجتمعة في مادة واحدة سواء في القانون رقم 

فقط ذكرت في مادة  والنظام الداخلي له أما الهيكل السادس وهو املندوبيات الجهوية

 .مستقلة رغم أنها ضمن الهيكل التنظيمي

  فهل هي مصادقة  مفهومة،إن املصادقة املمنوحة للجمعية العامة ضمن صالحياتها غير

 صريحة أم ضمنية؟

 نقص في الهياكل على املستوى إلاقليمي. 

  فماذا يقصد بالضرورة "ورة ذلكالضر  اقتضتكلما " املشرع مصطلح استعمللقد ،

 .ن له سلطة إقرار حاالت الضرورة؟مو 



 زهرة فرطاس تكريس املركزية إلادارية في التنظيم الهيكلي للمجلس الوطني لحقوق إلانسان
 

11 
40412422

ISSN : 2710-8783 
 

 منح السلطة التقديرية الشبه مطلقة لرئيس املجلس. 

  الحضور الجسدي ؟ أم يمكن  العامة،الجمعية  اجتماعهل يقصد بحضور ألاعضاء

ميكانزمات حديثة تتمثل في تكنولوجيات إلاعالم  باستعمالعن بعد  الاجتماعإعمال 

 املتطورة؟ الاتصالو

 ليس الحصرو ائمة على سبيل املثال ذكر اللجان الد. 

والنظام  61-61في ألاخير يمكن القول رغم أن هناك عدة مواد مبهمة في القانون رقم و

الداخلي للمجلس إال أن هذه الخطوة تعتبر ضمانة من الضمانات املكرسة لحقوق إلانسان 

 :عليه يمكن إقتراح ما يليو في الجزائر 

  هياكل أخرى على املستوى إلاقليمي كون أن الهياكل الحالية  استحداثالتفكير في

 .تجسد املركزية املكثفة أكثر من املركزية املخففة

 تحليل بعض املواد الغامضة. 

  أكثر ألعضاء استقالليةإعطاء. 

 تقييد السلطة التقديرية املمنوحة لرئيس املجلس بإصدار قوانين تنظيمية. 

 :قائمة املصادر واملراجع

  :قائمة املصادر/ أوال 

 : القوانين -

 7، املؤرخة في 69، املتضمن التعديل الدستوري، ج ر رقم 9161مارس  11املؤرخ في  16-61القانون رقم  -4

  .9161مارس 

           ، املحدد لتشكيلة املجلس الوطني لحقوق إلانسان   9161نوفمبر  1املؤرخ في  61-61القانون رقم  -2

9161نوفمبر  1، املؤرخة في 16سيره، ج ر رقم و القواعد املتعلقة بتنظيمه و كيفيات تعيين أعضائه و 

، املتعلق بمهام اللجنة الوطنية إلاستشارية 9114أوت  11املؤرخ في  911-14املرسوم الرئاس ي رقم  0

 .94ر رقم سيرها، ج و كيفيات تعيين أعضائها و تشكيلتها و حمايتها، و لترقية حقوق إلانسان 

، املتضمن إحداث اللجنة الوطنية إلاستشارية 9116مارس  96املؤرخ في  76-16املرسوم الرئاس ي رقم  -1

  .9116مارس  91املؤرخة في  61حمايتها، ج ر و لترقية حقوق إلانسان 

 .9167أكتوبر  67، املؤرخة في 64النظام الداخلي للمجلس، ج ر رقم  -5
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 :قائمة املراجع/ ثانيا 

 :الكتب -أ

  .9161فاطمة الزهراء جدو، الوجيز في حقوق إلانسان، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  -4

،مؤتة دار الصادق الثقافية، العراق، 6التطبيق، ط و علي يوسف الشكري، حقوق إلانسان بين النص . أ -2

9166. 

                                                 
  .19، ص 9161فاطمة الزهراء جدو، الوجيز في حقوق إلانسان، دار بلقيس للنشر، الجزائر، . أ( 1
علي يوسف الشكري، حقوق إلانسان بين النص و التطبيق، مؤتة دار الصادق الثقافية، العراق، . أ( 2

  61،ص 6،9166ط
  .17علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص . أ( 3
 7، املؤرخة في 69، املتضمن التعديل الدستوري، ج ر رقم 9161مارس  11املؤرخ في  16-61القانون رقم ( 9

  9161مارس 
كيفيات ة املجلس الوطني لحقوق إلانسان و ، املحدد لتشكيل9161نوفمبر  1املؤرخ في  61-61القانون رقم ( 6

  .9161نوفمبر  1، املؤرخة في 16تعيين أعضائه و القواعد املتعلقة بتنظيمه و سيره، ج ر رقم 
  .9167أكتوبر  67، املؤرخة في 64النظام الداخلي للمجلس، ج ر رقم ( 6
  .7، ص 64، املرجع السابق، املادة 61-61القانون رقم ( 7
  .16، ص 96النظام الداخلي، املرجع السابق، املادة ( 8
  .16، ص 91النظام الداخلي، املرجع السابق، املادة ( 9

  .16، ص 91النظام الداخلي، مرجع سابق، املادة ( 10
  .16، ص 94النظام الداخلي، مرجع سابق، املادة ( 11
 ، املتضمن إحداث اللجنة الوطنية إلاستشارية9116مارس  96املؤرخ في  76-16املرسوم الرئاس ي رقم ( 69

  .6، ص 9116مارس  91املؤرخة في  61لترقية حقوق إلانسان و حمايتها، ج ر 
، املتعلق بمهام اللجنة الوطنية إلاستشارية لترقية 9114أوت  11املؤرخ في  911-14املرسوم الرئاس ي رقم ( 61

  .6، ص 94حقوق إلانسان و حمايتها، و تشكيلتها و كيفيات تعيين أعضائها وسيرها، ج ر رقم 
  .19، ص 91النظام الداخلي، املرجع السابق، املادة ( 14
  .19، ص 99النظام الداخلي، مرجع سابق، املادة ( 15
  .19، ص 91/1النظام الداخلي، املرجع السابق، املادة ( 16
  .19، ص 91النظام الداخلي، مرجع سابق، املادة ( 17
  .11، ص 97النظام الداخلي، املرجع السابق، املادة ( 18
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  .11، ص 91النظام الداخلي، مرجع سابق، املادة ( 19
  .16، ص 61النظام الداخلي، املرجع السابق، املادة ( 20
  .16، ص 67النظام الداخلي، مرجع سابق، املادة ( 21
  .16، ص 61/6النظام الداخلي، املرجع السابق، املادة ( 22
  .16، ص 61/9النظام الداخلي، مرجع سابق، املادة ( 23
  .1، ص 97/6، املرجع السابق، املادة 61-61نون رقم القا( 24
  .16، ص 61/1النظام الداخلي، املرجع السابق، املادة ( 25
  .16، ص 64/6النظام الداخلي، مرجع السابق، املادة ( 26
.11، ص 16و  11النظام الداخلي، املرجع السابق، املادتين ( 27
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 خصوصية الشكلية في عقود الترقية العقارية 

 (  عقد البيع بناء على التصاميم و عقد حفظ الحق ) 

The contracts for the promotion of real estate 

 (the contract of sale on the designs and the contract for 

 the preservation of the right) 

 جميلة جبار .د.أ

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

 الجزائر) بونعامة خميس مليانة  جامعة جياللي

dbkm.dz-d.djebbar@univ 
                                    

 

 :تاريخ الارسال

41/30/2322

 :تاريخ القبول 

61/30/2322  

 :تاريخ النشر

06/30/2322 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : امللخص

من العقود ( عقد البيع على التصاميم و عقد حفظ الحق )اعتبر املشرع عقود الترقية العقارية 

اط الترقية املتعلق بنش 66/30التي تعد الشكلية فيهما ركن لإلنعقاد ، حسب ما جاء به القانون رقم 

التقيد و  ركن في مراعاة الرسمية املتمثلة في تحرير العقد من قبل موثق مختص،هذا ال يظهر ،العقارية 

املحدد لنموذجي عقد البيع  61/62/2360املؤرخ في  60/006بالبيانات إلالزامية التي تضمنها املرسوم رقم 

لدى املحافظة العقارية املختصة ، رغم أن على التصاميم وعقد حفظ الحق ، باإلضافة إلى  شهر العقد 

بينما ركن . و هو ما يعد خروجا عن القواعد العامة في عقد البيع على التصاميم محل العقد غير موجود 

الشكلية في عقد حفظ الحق نجده يقتصر على مراعاة إجراء الرسمية دون الشهر ، رغم أن محل العقد 

 .  ي ذلك أيضا خروجا عن القواعد العامة يتمثل في حجز بناية غير منجزة ، و ف

 : الكلمات املفتاحية

 الشكلية، عقد البيع على تصاميم، عقد حفظ الحق، الترقية العقارية، موثق
Abstract:  

The legislator considered the contracts for the promotion of real estate 

(the contract of sale on the designs and the contract for the preservation 

of the right) of the contracts, which are formal form of the corner of the 

mailto:d.djebbar@univ-dbkm.dz
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meeting, as provided by Law No. 11/04 on the promotion of real estate. 

The formality aspect of the contract of sale is based on designs in the 

official consideration of editing the contract by a competent notary, 

while complying with the mandatory data contained in the decree No. 

13/431 of 18/12/2013 specifying the two forms of the contract of sale 

on the designs and contract of preserving the right, To the month of the 

contract at the competent real estate governorate, although the place of 

contract does not exist, which is a departure from the general rules. 

       While the formal aspect of the contract of preservation of the right, 

we find it limited to taking into account the formal procedure without 

the month,  

although the place of the contract is the reservation of an unfinished 

building, and also out of the general rules. 

key words:  

The formality ;  contract of sale on the designs ; contract for the 

preservation of the right ;  promotion of real estate ;  notary. 

 : مقدمة

عمللل املشللرع الجزائللرو فللي رونللة اخيللرة جاهللدا علللى التصللدو إلزمللة السلل ن ، نظللرا إلزديللاد      

الطلب عليله و حرملان شلريحة هاملة فلي املجتملع ملن الحصلول عليله ، ال لفيء اللذو دفلع بله إللى 

عللادة ضللبن املنظومللة القانونيللة لنشللاط الترقيللة العقاريللة ، فاتحللا املجللال لتللدخل التف يللر فللي إ

املسلللللفثمر فلللللي هلللللذا النشلللللاط ، ملللللع التقيلللللد بمبلللللدأ املنافسلللللة بلللللين املتعلللللاملين عموميلللللون كلللللانوا أم 

خللللواد ، دون أن  همللللل تنظلللليم شللللروط إلالتحللللاق بمهنللللة املروللللي العقللللارو ، إذ اشللللترط ضللللرورة 

جيل فللللللي الجلللللدول الللللللوريي للملللللرقين العقللللللاريين  هلللللد  محار للللللة حصلللللوله عللللللى الاعتمللللللاد و الف للللل

اشللل اد اللللوهميين اللللدخالء علللن املهنلللة ، منظملللا فلللي الوقلللا نفسللله العالقلللة التعاقديلللة التلللي 

، سلليما إذا انصللب محللل العقللد علللى بنايللة أو جللزء ( امل تفبللين ) تللر ن هللذا اخيللر باملسللتفيدين

نسلللبة  لعقلللد البيلللع بنلللاء عللللى التصلللاميم أو عقلللد فلللي رلللور إلانجلللاز ، كملللا هلللو الشللل ن بال هللليمنهلللا 

 .حفظ الحق 

فعقد البيع بناء على التصاميم هو ذللك العقلد اللذو يكلون محلله بيلع عقلار فلي رلور إلانجلاز،   

يلتلمم بمقابللله امل تفلب بللدفع أقسلاط ثمللن املبيللع للبلامع تبعللا لتقلدم مراحللل إلانجلاز  بينمللا عقللد 
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جلللازه لفائلللدة امل تفلللب مقابللل دفعللله ضلللمان فلللي شلللكل حفللظ الحلللق يسلللمل باجلللز العقللار قبلللل إن

 .مبلغ مالي ، يتوج هذا العقد بعقد نهامي يبرم بعد إتمام إلانجاز 

 هلللذا الطلللرن  تكلللون عقلللود الترقيلللة العقاريلللة قيلللد الدراسلللة بمثابلللة رليلللة القانونيلللة لهلللا رابعهلللا  

حقوقللللله ال للللاد تسللللمل للمسللللتفيد بالحصللللول علللللى مسللللل ن فللللي املسللللتقبل مللللع ضللللمان حمايللللة 

 .باعتباره رر  ضعيف ، غير أن هذه الغاية  لم ت ن سهلة املنال

 و نزاعات أفرزها امليدان العملي كثيرا ما نجم عن التعامل  هذه العقود إشكاالت قانونية 

املتعلق بنشاط الترقية العقارية  66/30حاول املشرع التصدو لها من خالل القانون رقم 

، الذو كرس مجموعة من الضمانات القانونية لم يتضمنها (36) 2366فبراير  61املؤرخ في 

الفشريع السابق امللغى ، كان الغرض منها الحفاظ على التوازن العقدو أو إعادة النظر في 

املوازنة بين مصالح اررا  املتعاقدة ، نظرا لطابع إلاذعان الذو تحمله في رياتها مثل هذه 

 .  ربيعة خاصة العقود ، على اعتبار أنها عقود من 

هللللو إضللللفاء رللللابع  66/30مللللن بللللين أهللللم الضللللمانات التللللي أتللللا  هللللا قللللانون الترقيللللة العقاريللللة رقللللم 

عطللللللللي حمايلللللللة أك للللللللر لحقللللللللوق الشلللللللكلية عليهللللللللا ، و لللللللللم ي تفلللللللي بللللللللركن الرضللللللللا النعقادهلللللللا حتلللللللل  ي

 ركن الشكلية هذا وجدناه ركن متغير غير ثابا بالنسبة لعقود الترقية العقاريلةف،  املتعاملين

     .اسة ، و ال يحمل نفس املواصفات قيد الدر 

مللا هللي الغايللة التلي كللان يتوخاهللا املشللرع :  طرر إلا كارركالية التاليررةملن هللذا املنطلللق ارت ينلا          

الجزائلللرو ملللن وراء إضللللفاء ركلللن الشلللكلية بموصللللفات متغيلللرة فلللي كللللل ملللن عقلللد البيللللع بنلللاء علللللى 

ركلللن الشلللكلية فلللي هلللذه العقلللود كفيللللة  تصلللاميم و عقلللد حفلللظ الحلللق ، و هلللل كانلللا خصوصلللية

 . ؟بحماية حقوق املتعاملين

أساسين نخصص  مبحثينجابة على هذه إلاشكالية ارت ينا تقسيم موضوع بحثنا هذا إلى إلا     

 املبحل اول منه ل صوصية ركن الشكلية في عقلد البيلع بنلاء عللى التصلاميم ، عللى أن يكلون 

، معتمدين في دراسفنا للموضوع ة في عقد حفظ الحق متعلقا بخصوصية ركن الشكليالثاني 

على املنهج التحليلي و ذلك بتحليل النصود الفشريعية املعالجة للموضوع باإلضافة للمنهج 

بللين مللا هللو محللدد فللي القواعللد العامللة و مللا ارنللة علللى اعتبللار أن الدراسللة هللي دراسللة مقارنللة املق

 .تضمنته الفشريعات ال اصة في هذا املجال
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 املبحث ألاول 

 الشكلية في عقد البيع بناء على التصاميم ركن خصوصية

يعتبر عقد البيع بناء على تصاميم من أحد عقود الترقية العقارية ، له خصوصليته املتمثللة    

فللي املحللل الللذو ينصلللب عليلله ، باعتبللار يلللرد علللى إللفيء مسللتقبلي و هلللو إنجللاز مسلل ن ، عللللى أن 

ساط يتم دفعها على مراحل ، نظلرا إلرتفلاع قيمتله املاليلة و التلي يكون ثمن املبيع  عبارة عن أق

لذا يجب عنلد التعاملل  هلذا النلوع ملن العقلد مراعلاة هلذه . ليسا في متناول املوارن البسين 

ال صوصللللللية بمللللللا يضللللللمن حمايللللللة حقللللللوق ارللللللرا  املتعللللللاملين بلللللله  ، و لعللللللل خصوصللللللية ركللللللن 

بنللاء علللى التصللاميم هللي السللبيل لتجسلليد هللذه الشللكلية التللي أضللفاها املشللرع  علللى عقللد البيللع 

 .   الحماية 

إلى تحديد مفهلوم عقلد البيلع  املبح لتفصيل هذه املس لة ارت ينا أن نتطرق من خالل هذا     

خصوصللية بدارسللة  امتعلقلل املطلللب الثللانيكللون ي، علللى أن  املطلللب اول بنللاء علللى تصللاميم فللي 

 .الشكلية في عقد البيع بناء على تصاميم 

 مفهوم عقد البيع بناء على التصاميم :املطلب ألاول 

، الترقيلللللة العقاريلللللة كملللللا سلللللبق اللللللذكر عقلللللد البيلللللع بنلللللاء عللللللى تصلللللاميم هلللللو عقلللللد ملللللن عقلللللود     

اسللتحدثه املشلللرع الجزائللرو بغلللرض التصللدو إلزملللة السلل ن دون أن  هملللل التركيللم عللللى حمايلللة 

أو امل تفللللللللب باعتبللللللللاره الطللللللللر  حقللللللللوق ارللللللللرا  املتعللللللللاملين ، سلللللللليما حمايللللللللة حقللللللللوق املقتيللللللللي 

 . الضعيف في العقد 

فلللي الفلللرع تعريلللف هلللذا العقلللد  لو لتحديلللد مفهلللوم عقلللد البيلللع عللللى تصلللاميم إرت ينلللا التطلللرق      

 .في الفرع الثاني ثم تبيان خصائصه اول ،

 تع يف عقد البيع بناء على التصاميم: الف ع ألاول 

ملا نجلد املشلرع يعلر  مسل لة  اعتدنا أن تكون مسل لة التعريلف مسل لة     
ا
متروكلة للفقله ، فقل

مللا ،غيللر أن عقللد البيللع بنللاء علللى تصللاميم وجللدنا املشللرع الجزائللرو قللد تطللرق لتعريفلله بموجللب 

، مللن خلالل هللذا الفلرع سللو  نعملل علللى تقلديم التعريللف  66/30قلانون الترقيلة العقاريللة رقلم 

 .د به الفقه في هذا السياق ثانيا الفشريعي أوال ، ثم تقييم هذا التعريف على ضوء ما جا
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 على التصاميمبناء التع يف التش يعي لعقد البيع  :أوال 

مللن القللانون رقللم  21/36عللرا  املشللرع الجزائللرو عقللد البنللاء علللى التصللاميم بموجللب املللادة      

د هلو العقلل: )) ....املحلدد للقواعلد التلي تلنظم نشلاط الترقيللة العقاريلة عللى النحلو التلالي  66/30

مل ية البنايات من رر  املروي العقارو لفائدة و ي رس تحويل حقوق ارض و  الذو يتضمن

امل تفللللب مللللوازاة مللللع تقللللدم اشللللغال، و فللللي املقابللللل يلتللللمم امل تفللللب بفسللللديد السللللعر كلمللللا تقللللدم 

 (( .إلانجاز 

هللللذا التعريللللف املقللللدم مللللن قبللللل املشللللرع الجزائللللرو نللللراه تعريللللف قاصللللر نظللللرا للغمللللوض و عللللدم 

قللللة التلللللي اعترتللللله ملللللن حيلللل  الصللللليغة و التلللللي انع سلللللا حتللللل  علللللى مضلللللمونه فلللللي العديلللللد ملللللن الد

 : الجوانب نذكر اهم منها 

لللم يتطللرق املشللرع الجزائللرو مللن خللالل هللذا التعريللف إلللى أن عقللد البيللع بنللاء علللى التصللاميم _ 

هلللللو عقلللللد شللللل لي يسلللللتوجب الرسلللللمية و الشلللللهر، و بالتلللللالي لللللليس بعقلللللد رضلللللامي ملللللا دام محلللللله و 

 .نصب على حق عييي عقارو يتمثل في إنجاز بناية أو جزء منها ي

تعريللف املشلرع لعقللد البيلع بنللاء عللى التصللاميم تطلرق إلللى موضلوع العقللد اللذو ينصللب عنلد _  

عللى تحويللل حقللوق ارض و مل يللة البنايلات تللدريجيا كلمللا تقللدما نسلبة أشللغال البنللاء ، ل للن 

، و ال يم للللن أن نتصللللور إلانتقللللال تقللللل دفعللللة واحللللدةارض و البنللللاء تنفلللي حقيقللللة امللللر مل يللللة 

 . التدريجي لهذه للحقوق العينية العقارية 

التعريف الفشريعي لعقد البيع بناء على التصاميم لم يفصل في مس لة السعر أو ثمن املبيع _ 

اللللذو يلتلللمم امل تفلللب بتقديمللله عللللى أقسلللاط و لللليس دفعلللة واحلللدة ، و هلللي خاصلللية جوهريلللة فلللي 

 . يم ن تجاهلها العقد ، ال

على ضوء هذه إلانتقادات حلاول بعلش شلران القلانون تقلديم تعلاريف لعقلد البيلع بنلاء عللى     

 .تصاميم من منظور القانون الجزائرو ، نتطرق إلى البعش منها من خالل النقطة املوالية 

 التصاميمبناء التع يف الفقهي لعقد البيع على  :ثانيا 

فللا اسلللتاذة صلللباي    عقلللد بيلللع محلللله : )) ي ر يعللة عقلللد البيلللع بنلللاء علللى التصلللاميم عللللى أنلله عرا

بل ن يلتمم تشلييده فلي رجلال املتفلق عليهلا ( البامع ) عقار في رور الفشييد يلتمم بمقتضاه املروي

و باملواصلللفات املطلو لللة ، عللللى أن تنتقلللل املل يلللة للمشلللترو اللللذو يلتلللمم بللل ن يلللدفع للبلللامع أثنلللاء 
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(( يقللللة  جللللال دفعهللللا باإلتفللللاق مة مللللن ثمللللن املبيللللع تحللللدد قيم هللللا و رر الفشللللييد دفعللللات مخصللللو 

(32). 

م تعريلف  خلر مفلاده  عقلد البيلع بنلاء عللى تصلاميم هللو : )) فلي حلين اسلتاذ سلويقات أحملد قلدا

عقلد يلتلمم بمقتضلاه املتعاملل فللي الترقيلة العقاريلة ببيلع بنايلة أو جللزء منهلا للمشلترو قبلل إتمللام 

 (.30(()لى تصاميم ، شريطة تقديم ضمانات تقنية و مالية كافيةإلانجاز باإلعتماد ع

من خالل القراءة املت نية لهذين التعريفين ، يفبين لنا أن اصحاب التعريلف قلد تجلاهال أهلم 

خاصية يتمتع  ها عقد البيع عللى التصلاميم فلي مجلال الترقيلة العقاريلة و هلي خاصلية الشلكلية 

ل مللرد هلللذا الللنقص هللو التركيلللم هللؤالء الشلللران علللى التعريلللف التللي اضللفاها املشلللرع عليلله  و لعللل

ملللن قلللانون الترقيلللة العقاريلللة املشلللار إليهلللا أعلللاله ، دون  21/36الفشلللريعي اللللوارد فلللي نلللص امللللادة 

، ال سيما  ش ليإلارالع على باوي النصود اخرى من ذات القانون و التي تؤكد على أنه عقد 

اإلضللافة إلللى أن التعريلف الثللاني لللم يشللار فيلله إلللى أن دفللع مللن القللانون نفسلله ، ب 22نصلا املللادة 

ثمللن املبيللع يكللون علللى أقسللاط و للليس دفعللة واحللدة  و هللذا هللو وجلله إلاخللتال  بللين عقللد البيللع 

 .بناء على تصاميم و عقد البيع بعد إلانجاز 

بنلللللللاء عللللللللى املالحظلللللللات التلللللللي تلللللللم تقلللللللديمها بخصلللللللود كلللللللل ملللللللن التعريلللللللف الفشلللللللريعي و كلللللللذا       

ريف الفقهيللة  لعقللد البيللع بنللاء علللى التصللاميم ، يم للن أن نقتللرن تعريللف لهللذا اخيللر علللى التعلا

عقد البيع بناء على تصاميم هو عقد ش لي ، يضمن املروي العقلارو بموجبله  )): النحو التالي 

إنجلللاز بنايلللة أو جلللزء منهلللا ، ملللع تحويلللل حقلللوق ارض و مل يلللة البنايلللات بعلللد الفشلللييد  لفائلللدة 

وفللق رجللال   الللذو يلتللمم بفسللديد الللثمن علللى أقسللاط تماشلليا و نسللبة تقللدم إلانجللاز امل تفللب 

 . ((املتفق عليها 

مللن خللالل تطرقنللا لتعريللف عقللد البيللع بنللاء علللى تصللاميم ، نسفشللف أن عقللد البيللع بنللاء علللى   

 .تصاميم يتمتع بجملة من ال صائص نردها تبعا 

 لتصاميمخصائص عقد البيع بناء على ا :الف ع الثاني 

ل صلللائص أضلللفا عليللله رلللابع الذاتيلللة يتمتلللع عقلللد البيلللع بنلللاء عللللى التصلللاميم بجمللللة ملللن ا    

، هذه ال صائص اشتقا  من احكام التي انفرد  ها ( 30)الاستقاللية مقارنة و باوي العقود و

 : العقد محل الدراسة ، نجمل اهم منها فيما يلي 
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  هو عقد مستقبليعقد البيع بناء على التصاميم  :أوال 

يللرد علللى بنايللة أو جللزء منهللا لللم تنجللز بعللد  أو هللي فللي ذلللك أن عقللد البيللع بنللاء علللى التصللاميم     

ملللا كلان عقللد البيللع عللى التصللاميم  مللن العقلود التللي تللرد عللى إللفيء مسللتقبلي ،  و، رلور إلانجللاز 

كلفلة حسلب تطلور تميم هلذا اخيلر بقابليلة ثملن املبيلع للمراجعلة كلملا تغيلرت عناصلر سلعر الت

املؤشرات الرسمية إلسعار مواد البناء  أو العتاد أو اليد العاملة ، باعتبارها ظرو  رارئة قد 

 (.32)تمس بالتوازن إلاقتصادو للمشروع 

 عقد البيع بناء على تصاميم عقد اكلي : ثانيا 

ل مل يللة البنايللة يعتبللر عقللد البيللع بنللاء علللى التصللاميم مللن العقللود الشللكلية يللؤدو إلللى انتقللا      

 ( .31)حقوق ارض غير موجودة ، بل ستوجد في املستقبل و 

   عقد البيع بناء على تصاميم يدفع فيه الثمن على أقساط  : ثالثا 

الللللثمن فللللي عقللللد البيللللع علللللى التصللللاميم فللللي شللللكل أقسللللاط أو تسللللبيقات و للللليس دفعللللة يللللدفع      

وجللله إلاخلللتال  بلللين عقلللد البيلللع بنلللاء عللللى واحلللدة  تماشللليا و تقلللدم مراحلللل إلانجلللاز ، و هلللذا هلللو 

تصلاميم و عقللد البيللع بعللد إلانجلاز ، إلن هللذا اخيللر يتلقللا فيله البللامع أو املروللي العقللارو الللثمن 

 (.31)دفعة واحدة  

 عقد البيع بناء على التصاميم من عقود املدة  :رابعا 

تنطلللللق ملللدة هللللذا العقللللد يعتبلللر عقللللد البيللللع بنلللاء علللللى التصللللاميم مللللن عقلللود املللللدة ، ذلللللك أن      

 ( .31)ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد إلى غاية إلان هاء من إلانجاز أو إتمام البناية  

جزاءات مالية يتحملها إما املروي العقارو جراء الت خر  حي  أن الت خر في إلانجاز يترتب عليه

 .ملدة املحددة يمتنع عن الفسديد خالل ا عندما  أو امل تفبفي تسليم البناية ، 

 على التصاميم بناء خصوصية ركن الشكلية في عقد البيع  :املطلب الثاني 

أوجللب املشللرع الجزائللرو علللى غللرار بعللش الفشللريعات اخللرى ضللرورة اسللفيفاء العقللود التللي     

، ( 30)تنصب على عقار أو حق عييي عقارو ركن الشكلية و لم ي تفي بركن الرضا النعقادها 

هذا النوع من   طلب الشكلية  ضرورة اتباع جملة من إلاجراءات قانونية عند تحريرتت من هنا

، ( 63)العقلود ، و كلل عقلد ال يلتم فيلله مراعلاة هلذه إلاجلراءات يعللدا العقلد بلارال بطالنلا مطلقللا 

 .من القانون املدني  6م رر  020هذا الح م كرسته املادة 
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خللر محللله ينصللب علللى عقللار فللي شللكل بنايللة أو جللزء بمللا أن عقللد البيللع بنللاء التصللاميم هللو ر     

منهللللا أوجللللب املشللللرع ضللللرورة تحريللللره بعللللد مراعللللاة الشللللكلية املطلو للللة قانونللللا، حسللللب مللللا تبينللللله 

املتعللللق بنشلللاط الترقيلللة العقاريلللة ، و التلللي تنقسلللم  66/30ملللن القلللانون رقلللم  20و  21امللللادتين 

 : بدورها إلى شقين 

سللمية التللي تسلتوجب ضللرورة تحريللر العقللد مللن قبللل شلل ص يتمثلل الشللق اول فللي مراعللاة الر  

ن هللذا اخيللر العقللد جملللة مللن البيانللات املطلو للة  مؤهللل قانونللا املمثللل فللي موثللق ، علللى أن يضللما

 . قانونا ، في حين ي من الشق الثاني في مراعاة إجراء الشهر 

اسللة فللي هللذا املجللال هللذا مللا سللنتطرق إليلله مللن خللالل الفللرعين التللاليين ، علللى أن تكللون الدر      

 66/30و احكللللام املقللللررة فللللي القللللانون ( القللللانون املللللدني ) دراسلللة مقارنللللة بللللين القواعللللد العامللللة 

املتعللق بنشللاط الترقيللة العقاريللة ، بغللرض تبيللان الح ملة املتوخللاة مللن خصوصللية الشللكلية فللي 

 .عقد البيع على التصاميم 

 على التصاميماء بنال سمية املطلوبة في عقد البيع  :الف ع ألاول 

تشمل الرسمية في العقود الشكلية جانبين الجانب اول يتعلق بالش ص املؤهل قانونا      

أو الش ص املختص بتحرير هذه العقود ، بينما يتعلق الجانب الثاني بالبيانات التي يجب 

 . أن يتضمنها العقد

 على التصاميمبناء ألاشخاص املؤهلين إلضفاء طابع ال سمية على عقد البيع  :أوال

املتضللمن  66/30ملن القللانون رقلم  21و  22عقلد البيلع علللى التصلاميم  حسللب نلص املللادتين    

هلللو عبلللارة علللن عقلللد رسلللشي يحلللرر ملللن قبلللل شللل ص مؤهلللل قانونلللا ، ، نشلللاط الترقيلللة العقاريلللة 

 من القانون املدني نجدها تحصر اش اد املؤهلين قانونا فيما 020بالرجوع إلى نص املادة 

: مكلللللف بخدمللللة عامللللة ، بحيلللل  تللللنص إمللللا موظللللف عللللام أو ضللللابن عمللللومي ، أو شلللل ص : يلللللي 

العقد الرسشي عقد يثبا فيه موظف عام أو ضابن عملومي أو شل ص مكللف بخدملة ، ملا ))

و فلللي حلللدود سللللطته      تلللم لديللله أو ملللا تلقلللاه ملللن ذوو الشللل ن و ذللللك ربقلللا ل شلللكال القانونيلللة 

 (( .واختصاصه 

ملؤهلللل قانونلللا لتحريلللر عقلللد البيلللع عللللى التصلللاميم يقتصلللر عللللى املوثلللق باعتبلللاره فالشللل ص ا    

ضللللابن عمللللومي  و ال يم للللن أن نتصللللور تحريللللر هللللذا العقللللد مللللن قبللللل موظللللف عللللام تللللابع إلدارة 
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عمومية  ، إلن أرلرا  العقلد هملا ش صلين علاديين ال يحملالن صلفة الشل ص املعنلوو العلام 

ش ص ربيعي أو ش ص معنوو خاد يخضع لقواعد يتمثالن في  مروي عقارو إما أن يكون 

القللانون ال للاد مللن جهللة ، و امل تفللب مللن جهللة أخللرى ، هللذا مللا يشللير إليلله نمللوذج عقللد البيللع 

املللللللللؤرخ فللللللللي  60/006بنللللللللاء علللللللللى التصللللللللاميم الللللللللذو تضللللللللمنه امللحللللللللق اول مللللللللن املرسللللللللوم رقللللللللم 

61/62/2360 (66.  ) 

نوني املتمثللل فللي املوثللق ال ي فللي لتضللمين غيللر أن تحريللر العقللد مللن قبللل الشلل ص املؤهللل قللا   

العقللللد الطللللابع الرسللللشي مللللا لللللم يشللللمل العقللللد علللللى بللللاوي البيانللللات املحللللددة قانونللللا و التللللي سللللو  

 .نردها في النقطة املوالية 

 على التصاميم بناء البيانات التي يجب أن تتضمنها ال سمية في عقد البيع  :ثانيا 

، بللل ألزملله يانللات التللي يجللب أن يتضللمنها العقللدتحديللد الب لللم يتللرش املشللرع ال يللار للموثللق فللي  

امللؤرخ  60/006بضرورة التقيد بملا هلو وارد ملن بيانلات ضلمن النملوذج امللحلق باملرسلوم رقلم 

 : املذكور أعاله  و املتمثلة في رتي    61/62/2360في 

 .تاريخ تحرير العقد باإلحر  و باإلرقام _ 

 .للعقد  اسم استاذ املوثق املحرر _ 

 .البيانات املتعلقة بتحديد هوية اررا  و هما املروي العقارو و املقتيي أو امل تفب _ 

تصريل البامع أو املروي العقارو ب نه باشر أو شرع في البناية أو في جزء منها، على أن يشمل _ 

و إذا ثبا ، (62)ة كاملة له و ليسا مثقلة برهنالتصريل ب ن البناية موضوع العقد تعد مل ي

أن املروي العقارو لج  الستعمال قروض تخصص لتمويل البناء ، فال يم ن في هذه الحالة 

، إلن امل تفب بعد توقيع العقد هو رخر قد يلج  لقرض (60)يع على التصاميم رام عقد البإب

اقساط  مقابل رهن العقار محل العقد ، أمام هذا الطرن  من البنك بغرض تسديد باوي

د البنك املقرض للمشترو نفسه في وضعية ال يحسد عليها إلن رهنه سيكون في الدرجة يج

 (.    60) الثانية  بعد الرهن اول الذو تم بين املروي و البنك 

 .تصريل امل تفب ب نه قد ارلع على ملف إنجاز البناية أو جزء منها و أنه يقبل البيع _ 

ق املرجعيلة فلي شلكل ن لل أصللية للدى املوثلق ، ملن بينهلا ضرورة تقلديم املرولي العقلارو للوثلائ_ 

عقد مل ية الوعاء العقارو املعد باسم املروي العقارو أو عقد إلامتياز ، رخصلة التجزئلة عنلد 
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و لجللللزء مللللن منهللللا ، ال شللللف الوصللللفي إلاقتضللللاء ، رخصللللة البنللللاء ، الوصللللف الللللدقيق للبنايللللة أ

 .ن من صندوق الضمان و ال فالة املتبادلة الدقيق للمل ية املشتركة ، تقديم شهادة ضماو 

، ة ، املكان و ال ي ، رقلم العملارةالوالية ، البلدي) تعيين املوقع ال اد بالبناية تعيينا دقيقا _ 

، ، الطابقوام امللك من عدد الغر ،  باإلضافة إلى تعيين ق( الطابق ، رقم البناية أو جزء منها

 .روقة ، الههو الحمام ، املرحاض  الشرفات ، ا 

  .و كيفيات مراجعته( 62)تحديد سعر املبيع و مدة تسديد اقساط وفقا لتقدم اشغال _ 

 (.61)تحديد  جال الفسليم و كذا العقو ة الت خير في الفسليم _ 

 .تقديم ضمانات من ت مين عشرو و ضمان حسن التنفيذ _  

 . اختيار اررا  ملورن تنفيذ العقد _ 

ود العقللد علللى ارللرا  مللن قبلللل املوثللق مللع تللذكيرهما بقللوانين املاليللة املتعلقللة  هلللذا قللراءة بنلل_ 

 .املجال 

بمراعاة املوثق عن تحريره للعقد قيد الدراسة كل هلذه البيانلات القانونيلة يكلون قلد أضلفا     

هو شق ثاني يتمثل في الشهر العقد و  رابع الرسمية على العقد كشق أولي من الشكلية ي مله

 .ا سنعمل على دراسته حسب التاليم

 على التصاميمبناء اه  عقد البيع   :الف ع الثاني 

عقد البيع بناء على التصاميم هو عقد ش لي كما سبق الذكر ، استوجب املشرع ضرورة     

تحريره في شكل رسشي ، غير أن مراعاة الرسمية ال ت في إلنتقال مل ية البناية أو جزء منها ، 

القيام بإجراءات الف جيل و الشهر لدى املحافظة العقارية التي يقع في دائرة  بل البد من

اختصاصها العقار ، يترتب على عدم القيام  هذا إلاجراء اعتبار العقود املحررة عديمة اثر 

 . فيما يخص نقل الحقوق العينية العقارية التي تتضمنها 

من امر رقم  61و املادة  62و كذا املادة  من القانون املدني 100هذا ما تؤكده املادة    

املتضمن إعداد م ح اراضفي العام و ت سيس ال جل  62/66/6012املؤرخ في  12/10

من القانون رقم  00، يضا  إلى هذه النصود نص املادة (61)العقارو املعدل و املتمم 

66/30 . 
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سفشف أن انتقال حق املل ية أو من خالل القراءة الشاملة و املجتمعة لهذه النصود ، ن     

أو حللق عييللي  خللر يتعلللق بالعقللار ال وجللود للله بالنسللبة للغيللر و ال أثللر للله حتلل  بللين ارللرا  إال 

 .من تاريخ الشهر باستثناء نقل املل ية عن رريق الوفاة يسرو مفعوله من تاريخ الوفاة 

  إلللللى انتقلللال مل يللللة ارض و بالتلللالي مراعلللاة إجللللراء الشلللهر فللللي عقلللد البيللللع عللللى التصللللاميم يلللؤدو 

البناء أو جزء من البناية قبل وجودها ، إلن محل العقد غيلر موجلود لحظلة شلهر التصلر  ، و 

بللللل يتحقللللق وجللللوده فللللي املسللللتقبل ، و  هللللذا الح للللم يكللللون عقللللد البيللللع علللللى تصللللاميم قللللد خللللالف 

امل تفللب القواعللد العامللة فللي مسلل لة الشللهر ، و لر مللا كللان الغللرض مللن وراء ذلللك حمايللة حقللوق 

حتللل  ال يتصلللر  املرولللي العقلللارو فلللي املسللل ن الواحلللد امللللراد إنجلللازه إلك لللر ملللن م تفلللب ، بلللاملوازاة 

للللن إجللللراء شللللهر التصللللر  أو العقللللد مللللن ترتيللللب امل تفللللب رهللللن علللللى العقللللار حتلللل  يفسللللي  للللله 
ا
يم 

 .الحصول على قرض بنكي ، إذا لم ي ن بوسعه دفع كامل اقساط 

ع بنللاء علللى تصلللاميم عقللد ناقللل للمل يللة و هلللو عقللد تللام و لللليس  هللذا الشللكل يكللون عقلللد البيلل   

بعقللللد تمهيللللدو ، رغللللم أن محللللله يللللرد علللللى إللللفيء مسللللتقبلي ، و ل للللن حتلللل  يضللللمن املشللللرع تسلللللم 

امل تفب للعقار بعد إتمام إلانجاز ، ألزم املوثق نفسه الذو قام بتحرير العقد بضرورة تحرير 

الفعليللة مللن رللر  امل تفللب و تسللليم البنايللة محضللر يعللد حضللوريا يثبللا فيلله معاينللة الحيللازة 

 .املنجزة من رر  املروي العقارو 

، نسللللللتطيع القللللللول أن عقللللللد البيللللللع بنللللللاء علللللللى تصللللللاميم الللللللذو املبحلللللل فللللللي ختللللللام دراسللللللة هللللللذا    

اسلتحدهها املشللرع الجزائللرو فلي مجللال الترقيللة العقاريلة ، هللو عقللد ملن العقللود الشللكلية تميللمت 

مللللن خالللللله املشللللرع خصوصللللية العقللللد فللللي حللللد ذاتلللله، بقصللللد  الشللللكلية فيلللله بطللللابع خللللاد را للللى

ت للللريس حمايللللة حقللللوق املتعللللاملين بلللله ، بعللللدما كانللللا هللللذه الحمايللللة غيللللر مجديللللة فللللي تشللللريعات 

وإلاحتيلللال ملللن قبلللل  سلللابقة تلللم إلغانهلللا ، نجلللم عنهلللا تعلللرض العديلللد ملللن امل تفبلللين إللللى النصلللب

 .مرقين عقاريين
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 املبحث الثاني

 قد حفظ الحقخصوصية ركن الشكلية في ع

ة صلللليغ لبيللللع البنايللللات هللللي فللللي رللللور إلانجللللاز ، رغبللللة منلللله فللللي      اسللللتحدش املشللللرع الجزائللللرو عللللدا

تمويلل و متابعلة هلذه املشلاريع السل نية للقضلاء عللى أزملة السل ن ، ملن بلين هلذه الصليغ نجللد 

العقلد  عقد البيع بناء على التصاميم الذو تناولناه بالدراسة في املبح  اول ، إلى جانب هلذا

يوجد هناش عقد  خر يعلد بمثابلة عقلد تمهيلدو أرللق عليله املشلرع تسلمية عقلد حفلظ الحلق  

ملا له من أهمية بالغة ، فقبل إعالن املروي العقارو عن مشروع البناء املزمع إنجازه  يكون من 

 و تحديد قائمة املشتريين لبناياتله  مصلحته أن يختبر مدى تقبل السوق ملشروعه إلاسكاني ،

فلللي املسلللتقبل ، هلللذه الغايلللة ال يحققهلللا عقلللد البيلللع بنلللاء عللللى تصلللاميم  بلللل يحققهلللا عقلللد حفلللظ 

 .الحق يتوج هذا العقد بإبرام العقد النهامي بعد إتمام اشغال إلانجاز 

فعقد حفظ الحق في الواقع يعد صيغة من صيغ بيلع عقلار و هلو فلي رلور إلانجلاز مثلله مثلل     

ميم ، كلللل ملللا فلللي املللر أن عقلللد حفلللظ الحلللق ال ينقلللل املل يلللة ، بلللل عقلللد البيلللع بنلللاء عللللى التصلللا

 .  يعمل على حجز البناية لفائدة صاحب حفظ الحق 

ة إشلللللكاالت أو صلللللعو ات نجملللللا علللللن تطبيلللللق  غيلللللر أن التطبيلللللق العمللللللي لهلللللذا العقلللللد أفلللللرز علللللدا

انات مملللا دفلللع باملشلللرع إللللى إعلللادة تنظللليم أحكلللام هلللذا العقلللد و تعزيلللزه بضلللم، تشلللريعات ملغلللاة  

قانونية تتوافق و الطبيعة  ال اصة لهذا العقد ، أهم هذه الضمانات نجد ركن الشكلية التي 

أضفاها املشرع على هذا العقد و ما تحمله من خصوصية ، بعد كلان هلذا العقلد عقلدا عرفيلا 

 .في ظل الفشريع السابق امللغى 

مفهلوم عقلد حفلظ الحلق فلي التطرق إلى تحديلد  املبح و عليه سو  نحاول من خالل هذا     

 .بموجب هذا العقد خصوصية ركن الشكلية  املطلب الثانيعلى أن نعالج في  ، املطلب اول 

 مفهوم عقد حفظ الحق  :املطلب ألاول 

، هلللذا ملللا ثانيلللا ، ثلللم تبيلللان خصائصللله أوال يتطللللب تحديلللد مفهلللوم عقلللد حفلللظ الحلللق تعريفللله    

 . ةالفروع املواليسنعمل على تبيانه من خالل 
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 تع يف عقد حفظ الحق  :الف ع ألاول 

ملللن الجانلللب الفشلللريعي ملللا دام  هإللللى تعريفلللأوال التطلللرق يجلللب تعريلللف عقلللد حفلللظ الحلللق ل        

تعريف العقد من الجانب الفقهلي إن وجلد تعريفلا  لنفناول بعدهااملشرع قد حدد له تعريف ، 

 .ليتين من خالل النقطتين املوالذلك ، هذا ما سنعمل على توضيحه 

 التع يف التش يعي لعقد حفظ الحق  :أوال

مللللن القللللانون رقللللم  21تنللللاول املشللللرع الجزائللللرو تعريللللف عقللللد حفللللظ الحللللق بموجللللب املللللادة         

عقللللد حفللللظ الحللللق هللللو العقللللد :)) املتعلللللق بنشللللاط الترقيللللة العقاريللللة علللللى النحللللو التللللالي  66/30

قللللرر بنللللانه أو فللللي رللللور البنللللاء لصللللاحب الللللذو يلتللللمم بموجبلللله املروللللي العقللللارو بفسللللليم العقللللار امل

 (( . حفظ الحق فور إنهائه مقابل تسبيق يدفعه هذا اخير 

ما يالحظ على هذه الصياغة أنها صياغة غيلر مضلبورة ، كلون املشلرع يخللن فلي التعريلف        

بلين عقللد حفلظ الحللق كعقلد تمهيللدو و العقلد النهللامي املتعللق بت كيللد البيلع ، عنللدما تطلرق إلللى 

تمام املروي العقارو بفسلليم العقلار املقلرر بنلانه و هلو إلتلمام جلوهرو فلي العقلد النهلامي و لليس ال

فلللي العقلللد التمهيلللدو اللللذو يخلللص عقلللد حفلللظ الحلللق ، يضلللا  إللللى ذللللك تطلللرق املشلللرع فلللي ذات 

التعريف إلى الفسبيق الذو يدفعه صاحب حفظ الحق و هو في حد ذاته  جزء من ثمن املبيع 

 .و ليس العقد التمهيدو من املفروض يحدده العقد النهامي الذو

باملقابلل نجلد املشلرع الفرن لفي يقلدم تعريلف لعقللد حفلظ الحلق و ذللك ملن خلالل نلص املللادة    

عللللى أنللله عقلللد تمهيلللدو م تفيلللا بتقلللديم  30/36/6011امللللؤرخ فلللي  11/30ملللن القلللانون رقلللم  66

هيدو في حد ذاته و التي تقضفي بما يللي تعريف يشمل أحكام ال تخرج عن مضمون العقد التم

ع بموجبلللله أن ياجللللز جللللزء مللللن هللللو عقللللد ابتللللدامي يسللللبق العقللللد النهللللامي و الللللذو يلتللللمم البللللام: )) 

أو عقللار كامللل للمشللترو ، علللى أن يللدفع هللذا اخيللر مبلللغ مللن املللال كضللمان يللودع فللي  ،العقللار 

      (   61(( )البنك أو لدى املوثق في حساب خاد باسم صاحب حفظ الحق 

خللللللص علللللللى وجلللللله نبعللللللد عللللللرض هللللللذه التعريفللللللات الفشللللللريعية ومللللللا اعتراهللللللا مللللللن مالحظللللللات         

التحديللد التعريللف الفشللريعي للمشللرع الجزائللرو ، نحللول أن نعللرض بعللش التعريفللات الفقهيللة 

   .لعقد حفظ الحق 
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 التع يف الفقهي لعقد حفظ الحق  :ثانيا 

تلي تنصلب عللى أشلياء مسلتقبلية أجلاز شلران القلانون يعد عقد حفظ الحق ملن العقلود ال       

 . التعامل  ها ، باملقابل لم نجد هناش تعريف خاد لعقد حفظ الحق 

اللذو يقلر بجلواز التعاقلد فلي اشلياء  الدكتور خليل حسن قردادةمن بين هؤالء الشران نجد 

املحللل هنللا املسللتقبلية كلل ن يشللترو شلل ص دار مللن شلل ص  خللر لللم يبللدأ البنللاء فيهللا بعللد كللون 

، هلللذا املثلللال اللللذو تقلللدم بللله اللللدكتور حسلللن قلللدادة ينطبلللق واملحلللل اللللذو ( 60)أملللر مسلللتقبلي 

 .ينصب عليه عقد حفظ الحق املتمثل في شراء بناء هو في رور إلانجاز 

تلرى أن املوال املسلتقبلية يجلوز التعاملل فيهلا، بحيل   الدكتورة زهية س ي يوسرففي حين     

ذا النلوع ملن التعاقلد أن يجلاز  بمقلدار املبيلع و كميتله ال فلي وجلود يم ن للمشترو بموجب هل

 ( .23)حق ، و بالتالي يكون البيع صحيحااملبيع ، كما هو الحال بالنسبة لعقد حفظ ال

أن بيلللللع اشلللللياء املسلللللتقبلية مبيلللللي عللللللى  الررررردكتور عبرررررد الناصررررر  توفيرررررق العطررررراربينملللللا يلللللرى    

مقلللداره ، فهلللي مسللل لة ترجلللع للظلللرو  التلللي ال دخلللل إلرادة املجازفلللة فلللي وجلللود املبيلللع ذاتللله أو فلللي 

 .البامع فيها ، من بين امثلة التي ضر ها بيع منمل لم ي تمل بنانه 

من خلالل وجهلات النظلر التلي تلم عرضلها يتلبن لنلا أن هنلاش إخلتال  و تبلاين فيملا بينهلا حلول    

مسللللتقبال ، و كللللان مللللن  مسلللل لة العقللللود التللللي تللللرد علللللى محللللل غيللللر موجللللود ، بللللل محقللللق الوجللللود

اجلللللدر أن يفلللللرق الشلللللران بلللللين التعاملللللل فلللللي اشلللللياء املسلللللتقبلية و بلللللين بيلللللع ال لللللفيء املسلللللتقبلي  

فاملشللرع الجزائللرو وفللق القواعللد العامللة أجللاز التعامللل باإلشللياء املحققللة مسللتقبال  و لللم يمنللع 

 ( . 26)ذلك 

املسللتقبلية نللرى مللن ضللرورو تقللديم بعللد تقللديم رأو الفقلله فللي التعاقللد و التعامللل باإلشللياء       

عقد حفظ الحق هو عقد تمهيدو رسشي يلتمم : )) تعريف لعقد حفظ الحق على النحو التالي

بموجبلله املروللي العقللارو بتخصلليص ملللك عقللارو مقللرر بنللانه أو فللي رللور البنللاء وفللق املوصللفات 

دى صلندوق املتفق عليها ، مقابلل دفلع صلاحب حفلظ الحلق مبللغ ملالي كضلمان بإسلمه يلودع لل

،  هلذا يكلون التعريلف املقلدم فلي نظرنلا قلد تلم مراعلاة خصائصله ((الضلمان و ال فاللة املتبادللة

 . نتطرق إليها من خالل الفرع املوالي و التي سو  
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 خصائص عقد حفظ الحق  :الف ع الثاني 

عقللد حفلللظ الحللق ، يم لللن أن نبللين ال صللائص التلللي يتمتللع  هلللا السللابق لتعريلللف المللن خللالل    

املتعلللللق بنشللللاط الترقيللللة العقاريلللة ، والتللللي وجللللدناها مغللللايرة  66/30ا العقللللد فللللي ظللللل قلللانون هلللذ

 .ومختلفة مقارنة و عقد البيع بناء على التصاميم نقدم اهم منها

 عقد حفظ الحق عقد رسمي    :أوال

عرا  املشرع الجزائرو عقد حفظ الحق بموجب الفشريعات السابقة امللغاة ، على أنه عقد    

ابتلللللللدامي يبلللللللرم فلللللللي شلللللللكل عرفلللللللي يخضلللللللع للف لللللللجيل دون الشلللللللهر ، ليفبلللللللين لنلللللللا أن املشلللللللرع عنلللللللد 

اسللللللتحداثه لهللللللذا العقللللللد لللللللم ي للللللن يشللللللترط الرسللللللمية إلنعقللللللاده ، بللللللل كانللللللا ال تابللللللة العرفيللللللة 

 . والف جيل ي فيان لقيام العقد و ترتيب  ثاره 

نها على وجه ال صود تحايل ل ن و نظرا لإلشكاالت العملية التي أفرزها تطبيق العقد ، م    

جللب عقللود عرفيللة أو عقللود وهميللة ، و نصللب املللرقيين العقللاريين الللوهميين علللى امل تفبللين بمو 

إقلللدامهم عللللى بيلللع العقلللار بعلللد تشلللييده إلشللل اد غيلللر املتعاقلللد معهلللم ، قلللام املشلللرع إصلللدار و 

بعللللد أن ألغللللى املتعلللللق بالنشللللاط العقللللارو و كللللذا املراسلللليم التنفيذيللللة للللله  66/30القللللانون رقللللم 

 . الفشريع السابق

 60/006حيللل  تلللم تحديلللد نملللوذج عقلللد حفلللظ الحلللق  ضلللمن امللحلللق الثلللاني ملللن املرسلللوم رقلللم 

، أين أكد املشلرع عللى ضلرورة تحريلر العقلد ملن قبلل موثلق وت لجيله  61/62/2360املؤرخ في 

فبللين لللدى مصللالح الطللابع و الف للجيل دون أن يخضللع إلجللراء الشللهر، و هللذا حتلل   يحشللي امل ت

ملن تالعلب امللرقيين العقلاريين بحقلوقهم، و فلي حاللة ابلرام مرولي عقلارو عقلد حفلظ الحلق عللى 

 .رة بالعقد الذو يتضمن تاريخ أسبقمس ن أو شقة إلك ر من م تفب تكون العب

 عقد حفظ الحق عقد غير ناقل للملكية  :ثانيا

يحلرر ملن قبلل موثلق ال  بعرض ال اصية السابقة ان هينا إلى أن عقد حفظ الحق عقد رسشي  

و مللللا . يخضلللع إلجلللراء الشلللهر ، ع لللس ملللا كلللان عليللله املللر بالنسلللبة لعقلللد البيلللع عللللى التصلللاميم 

كانللا الشللكلية فللي عقللد حفللظ الحللق تقتصللر علللى الرسللمية مللن دون شللهر، نسللتطيع القللول أن 

ملا فلي عقد حفظ الحق ال يلؤدو إللى انتقلال البنايلة التلي سلو  يلتم تشلييدها أو جلزء منهلا ، كلل 

للن امل تفللب مللن حجللز البنايللة لفائدتلله وحفللظ حقوقلله فللي حالللة إفللالس 
ا
امللر أن هللذا العقللد يم 
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املروللي أو حجلللز ذات البنايللة لفائلللدة شلل ص  خلللر ، و ال تنتقللل املل يلللة إال ابعللد الفسلللديد ال للللي 

، هلللذا مللللا ( 22)لسلللعر املبيلللع مللللن قبلللل صلللاحب حفللللظ الحلللق و اسللللتالم املرولللي العقلللارو للبنايللللة 

املتعللق بنشلاط الترقيلة  61/32/2366امللؤرخ فلي  66/30ملن القلانون رقلم  00إليه امللادة تشير 

 .العقارية 

 عقد حفظ الحق عقد ملزم للجانبين   :ثالثا

همللللا املروللللي العقللللارو بصللللفته إمللللا ( 20)يعللللد عقللللد حفللللظ الحللللق مللللن العقللللود امللزمللللة للجللللانبين   

ا أسللللماه املشللللرع مللللن جهللللة شلللل ص ربيعللللي أو معنللللوو مللللن جهللللة ، و صللللاحب حفللللظ الحللللق كملللل

، يرتب هلذا العقلد  ثلار تظهلر فلي شلكل إلتماملات و حقلوق يتحملهلا املتعاقلدين، إذ تتمثلل أخرى 

إلتمامللللات املروللللي العقللللارو فللللي القيللللام بكللللل مللللا مللللن شلللل نه أن يجعللللل صللللاحب الحللللق يسللللتفيد مللللن 

مللللن  20%العقللللار املاجللللوز ، باملقابللللل يلتللللمم صللللاحب حفللللظ الحللللق بللللدفع مبلللللغ مللللالي ال يتعللللدى  

 .السعر التقديرو للبيع لدى صندوق الضمان و ال فالة املتبادلة للترقية العقارية 

 عقد حفظ الحق من عقود كذعان  :رابعا 

يرى البعش أن عقلود حجلز الوحلدات السل نية كملا هلو الحلال بالنسلبة لعقلد حفلظ الحلق      

إذ يعللد مجلللال  ل انقللة،تعللد صللورة مللن الصللور الجديللدة لعقللد إلاذعلللان أفرزتلله أزمللة السلل ن ا

املعامالت العقاريلة ملن املجلاالت التلي يظهلر فيهلا اخلتالل التلوازن فلي روابطهلا التعاقديلة بسلبب 

، (  20)اسلللللللللتغالل أحللللللللللللد الطللللللللللرفين لهلللللللللللللذه ازمللللللللللة و ملصللللللللللحته علللللللللللى حسللللللللللاب الطللللللللللر  رخللللللللللر 

ئله ، فاستقاللية الش ص املحتلر  أو املنلتب بإعلداد العقلد مقلدما و فلرض شلروره عللى عمال 

القبللول هللذه الشللروط و الرضللوخ  تجعللل مللن املشللترو ال يملللك ال يللار و بالتللالي مللا عليلله سللوى 

، علما أن هذه ال اصية ال تقتصر على عقد حفظ الحق بل تشمل كلذلك عقلد البيلع عللى لها

 .تصاميم 

 خصوصية ركن الشكلية في عقد حفظ الحق  :املطلب الثاني 

أفرزتهللللا ال تابللللة العرفيللللة لعقللللد حفللللظ الحللللق فللللي الفشللللريعات  نظللللرا لإلشللللكاالت العمليللللة التللللي   

و عي املتعلللللق بالنشللللاط العقلللللار السللللابقة امللغللللاة ، منهللللا عللللللى وجلللله ال صللللود املرسللللوم الفشلللللري

املتعاملين به ضلرورة تحريلر العقلد فلي شلكل  66/30، ألزم املشرع و بموجب القانون رقم (22)
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اه وقللف النمللوذج املحللدد سلللفا مللن قبللل رسللشي مللن قبللل شلل ص مؤهللل قانونللا، و إفللرا  محتللو 

 .املشرع ، حت  يضمن ت ريس حماية حقوق هؤالء املتعاملين ملا يتطلبه من بيانات خاصة 

و حتللل  تكلللون دراسلللة خصوصلللية ركلللن الشلللكلية للعقلللد قيلللد الدراسلللة شلللاملة ، ارت ينلللا تقسللليم   

طلو ة في العقلد ، عللى ، نخصص اول لدراسة الرسمية امل فرعينالدراسة في هذا املجال  إلى 

الشللللللهر كللللللإجراء م مللللللل لللللللركن  الثللللللاني متعلقللللللا بمللللللدى خضللللللوع العقللللللد إلجللللللراءالفللللللرع أن يكللللللون 

 .الشكلية

 ال سمية املطلوبة في عقد حفظ الحق  :الف ع ألاول 

لتحقق الرسمية املطلو ة قانونا في عقد حفظ الحق ، يجب أن يحرر العقد من مقبل موثلق   

  .تبعا عاة البيانات املطلو ة، هذا ما سنعمل على تقديمهمختص، باإلضافة إلى مرا

  ألاشخاص املؤهلون قانونا إلضفاء ال سمية على عقد حفظ الحق :أوال

ألللللزم املشللللرع الجزائللللرو اشلللل اد املتعللللاملين بعقللللد الحفللللظ الحللللق ضللللرورة إفللللرا  محتللللوى     

قد حفظ الحق امل رس العقد في شكل رسشي، حسب ما يبينه امللحق الثاني املحدد لنموذج ع

امللللذكور أعلللاله ، مملللا يتطللللب ضلللرورة  61/62/2360امللللؤرخ فلللي  60/006بموجلللب املرسلللوم رقلللم 

تحريللللره مللللن قبللللل موثللللق باعتبللللاره ضللللابن عمللللومي، علللللى أن يكللللون هللللذا اخيللللر غيللللر ممنللللوع مللللن 

 .مزاولة املهنة ، أو غير مختص لحظة تحريره للعقد 

من القانون  21ريفه لعقد حفظ الحق بموجب املادة تجدر إلاشارة إلى أن املشرع عند تع  

املؤرخ في  60/006لم يتطرق إلى الرسمية، في حين املرسوم التنفيذو رقم  66/30رقم 

صريل إلى مس لة الرسمية ، و هذا من خالل البيانات إلالزامية  تطرق بشكل 61/62/2360

 .ثق املحرر للعقدالتي يجب أن يتضمنها العقد من اسم    و لقب و توقيع املو 

  البيانات كلزامية التي تتضمنها رسمية العقد  :ثانيا

ال تقتصلللللر الرسلللللمية عللللللى الشللللل ص املؤهلللللل قانونلللللا إلضلللللفاء رلللللابع الرسلللللمية، بلللللل يسلللللتوجب    

 :القانون ضرورة التقيد بالبيانات املحددة قانونا منها 

 .حق تحديد هوية اررا  املتعاقدة من مروي عقارو و صاحب حفظ ال_ 



 خصوصية الشكلية في عقود الترقية العقارية 

 (عقد البيع بناء على التصاميم و عقد حفظ الحق )
 جميلة جبار  .د.أ

 

24 
41442422

ISSN : 2710-8783 
 

تحديلد موضللوع العقللد الللذو ينصلب علللى حجللز البنايللة ، أو جلزء منهللا لفائللدة صللاحب حفللظ _ 

الحلللللق بغلللللرض اقتنلللللاءه عنلللللد إتمامللللله ، باملقابلللللل يلتلللللمم هلللللذا اخيلللللر بلللللدفع تسلللللبيق ، و اللللللذو ملللللن 

 .املفروض الثمن املقدم يكون كضمان و ليس كفسبيق 

مللك العقلارو و كلذا املرجعيلات ملن تحديد أصل مل ية قطعة ارض و البناية محل حفظ ا_ 

 .رخص التجزئة و البناء 

  .تعيين املوقع و العناصر املكونة للبناية من عناصر خاصة و املساحات واملل ية املشتركة_ 

 .تضمين العقد السعر التقديرو للبيع _ 

حفللظ  و هللو فللي تقللديرنا إلتللمام يتضللمنه عقللد البيللع و للليس عقللد)نقللل املل يللة و إعللداد البيللع _ 

 (.الحق 

 .شروط و كيفيات ف ل العقد _ 

 مورن تنفيذ العقد _ 

 ت جيل العقد _ 

 مدى خضوع عقد حفظ الحق إلج اء الشه  _  2.2.2

 هللد  عقللد حفللظ الحللق إلللى تخصلليص املروللي العقللارو لصللاحب حفللظ الحللق العقللار املقللرر     

حفللظ الحللق للللدى  صللاحب بنللانه  ، بغللرض اقتنائلله عنللد إتماملله مقابللل دفللع تسللبيق مللن رللر 

و منللله نسفشلللف أن عقلللد حفلللظ الحلللق ال ينقلللل مل يلللة . و ال فاللللة املتبادللللة  صلللندوق الضلللمان

و دفللع املبلللغ ( 21)البنايلة إلن العقللد ال يخضللع إلجللراء الشلهر إال بعللد تحريللر عقللد البيلع النهللامي 

، املتبقللللي ، لهللللذا يم للللن لصللللاحب حفللللظ الحللللق أو املاجللللوز للللله التراجللللع أو العللللدول عللللن العقللللد 

يبقللا املروللي العقللارو مالكللا للعقللار محللل حفللظ الحللق إلللى غايللة تحريللر العقللد النهللامي الللذو يلللي و 

 .عقد حفظ الحق رغم الرسمية التي يتمتع  ها العقد إلنه عقد غير ناقل للمل ية 

لعل دور الشكلية في هذا العقد  الذو يقتصر على الرسمية من دون شهر، ي من في حماية    

، فيعتد (21)هم على نفس العقار ظ الحق في حالة تزاحم املاجوز عليحقوق صاحب حف

الحالة هذه بالعقد اسبق من حي  التاريخ ، مدام عقد البيع النهامي لم يبرم بعد، باملقابل و 

في حالة ( 21)يكون من حق املتعاقد اخير الرجوع على املروي العقارو و مطالبته بالتعويش 

 .ر من م تفب حجز نفس البناية إلك 



 خصوصية الشكلية في عقود الترقية العقارية 

 (عقد البيع بناء على التصاميم و عقد حفظ الحق )
 جميلة جبار  .د.أ

 

22 
41442422

ISSN : 2710-8783 
 

  :الخاتمة

تطرقنلللللا ملللللن خلللللالل هلللللذه الورقلللللة البحثيلللللة إللللللى خصوصلللللية ركلللللن الشلللللكلية فلللللي عقلللللود الترقيلللللة     

العقاريللللللة ، بحيلللللل  سلللللللطنا الضللللللوء علللللللى عقللللللد البيللللللع علللللللى التصللللللاميم و عقللللللد حفللللللظ الحللللللق ، 

 فبموجب عقد البيع على التصاميم يلتمم املروي العقارو بفشييد بناية أو جزء منها خلالل ملدة

محللددة ، باملقابللل يلتللمم امل تفللب بفسللديد الللثمن علللى أقسللاط مللوازاة و تقللدم نسللبة اشللغال ، 

عللللى أن يخضللللع هللللذا العقللللد للشلللكلية املطلو للللة قانونللللا مللللن رسلللمية و شللللهر رغللللم أن البللللامع غيللللر 

ماللللك للبنايلللة املزملللع إنجازهلللا ، و هلللو ملللا يعلللد خروجلللا علللن القواعلللد العاملللة ، كلللان ذللللك بغلللرض 

 .ملتعاملين سيما امل تفب باعتباره رر  ضعيف حماية حقوق ا

ل ن و بالرغم من ذللك قلد يعتلرو هلذا العقلد عراقيلل ملن الجانلب العمللي تحلول دون تم لين    

املروي العقارو من تسليم البناية للم تفب بعد إتمامه إلشغال البناء، إذا لم تسلم له الجهات 

ريلللر محضلللر معاينلللة الحيلللازة وتسلللليم البنايلللة املعنيلللة شلللهادة املطابقلللة ، يتعلللذر عللللى املوثلللق تح

 .املنجزة للم تفب

        إلللللللى جانللللللب هللللللذه الصلللللليغة مللللللن التعاقللللللد يوجللللللد صلللللليغة أخللللللرى تتمثللللللل فللللللي عقللللللد حفللللللظ الحللللللق   

الذو بموجبه يتم ن صاحب حفظ الحق من حجز العقار و هو في رور إلانجاز مقابل دفلع و 

سلللشي دون مراعلللاة إجلللراء الشلللهر بغللللرض مبللللغ ملللالي كضلللمان ، بعلللد أن يحلللرر العقلللد فللللي شلللكل ر 

للة تحتلاج إللى و تلدخل ملرة أخلرى ملن قبلل  حماية حقوق املتعاملين ، هلي حمايلة نراهلا غيلر مفعا

املشرع ، إلن املروي العقارو بموجب هلذا العقلد ال يم نله حجلز املبللغ امللودع ملن قبلل امل تفلب 

 .في حالة تراجعه

 :إلاستنتجات نجملها في رتي  كما وقفنا من خالل هذه الدراسة عند أهم  

فرض املشرع الجزائرو الشكلية كركن لإلنعقلاد فلي عقلود الترقيلة العقاريلة التلي يكلون محلهلا _ 

إفيء غير موجلود بلل محقلق الوجلود مسلتقبال ، ت ريسلا لحمايلة حقلوق املتعاقلدين و تم يلنهم 

 .من الحصول على قروض من البنوش 

ن ملن خللالل دراسلة املوضلوع أ_  ن عقللد البيلع بنلاء تصللاميم و عقلد حفلظ الحللق تطبيلق مللن تبليا

تطبيقات  عقود إلاذعلان ، إلن امل تفلب باعتبلاره رلر  ضلعيف ال ينلاق  شلروط العقلد ، إملا 

 .أن يقبلها برم ها أو يرفش التعاقد 
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بغللرض حمايلللة املتعلللاملين فلللي عقلللد البيلللع  بنلللاء عللللى التصلللاميم أضلللفا عللللى ركلللن شلللكلية رلللابع _ 

املتعللق بنشلاط الترقيلة العقاريلة للم تعرفله القواعلد العاملة  66/30نون رقم خاد كرسه القا

 .، نخص بالذكر مس لة شهر العقد رغم أن محل العقد يقع على بناية هي في رور إلانجاز  

عقد حفلظ الحلق هلو عقلد تمهيلدو ، إللى أن املشلرع ضلمنه إلتلمام يخلص عقلد البيلع النهلامي، _ 

 .رر بنانه من قبل املروي العقارو يتمثل في تسليم العقار املق

يتضللمن كللل مللن عقللد البيللع علللى التصللاميم أو عقللد حفللظ الحللق جللزاءات ماليللة فللي شللكل إمللا _ 

 . عقو ة ت خيرية  تنجر عن التراخي في تنفيذ إلالتمام أو في حالة رلب ف ل العقد  

 : بناء على هذه إلاستنتاجات يم ن إقتران ما يلي      

  تعلق بعقد البيع على التصاميمإقتراحات ت: أوال

املتعلق بنشاط الترقية العقارية على نحو  66/30من القانون رقم  21تعديل نص املادة _ 

يفيد أن عقد البيع على التصاميم هو عقد ش لي محدد املدة يؤدو إلى انتقال مل ية حقوق 

 .ارض و البنايات من تاريخ شهر العقد 

 60/006البيع على التصاميم و امل رس بموجب املرسوم رقم تضمين امللحق ال اد بعقد _ 

بيان يتعلق بضرورة تقديم شهادة من قبل املروي العقارو تفيد عدم تقييد أو رهن على 

 .حقوق ارض أو البناية املزمع إنجازها 

يجب أن يتدخل املشرع بموجب نص صريل يؤكد من خالله على رلب ف ل عقد البيع على _ 

ن قبل امل تفب في حالة عدم حصول املروي العقارو على شهادة املطابقة  مع التصاميم م

 . استرجاع املبالغ املدفوعة باإلضافة إلى رلب التعويش 

بما يفيد ضرورة إلزام  61/62/2360املؤرخ في  60/006رقم  تعديل املرسوم التنفيذو_ 

د أن العقار موضوع عقد البيع املروي العقارو بتقديم إشهاد من قبل املحافظة العقارية يفي

 .على التصاميم خالي من ترتيب أو رهن عليه 

 إقتراحات تخص عقد حفظ الحق : ثانيا

املتعلق بنشاط الترقية العقارية على نحو يفيد أن  66/30من القانون رقم  21تعديل املادة _ 

صيص العقار عقد حفظ الحق هو عقد ش لي محدد املدة بموجبه يلتمم املروي العقارو بتخ
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املقرر بنانه مقابل دفع مبلغ من املال كضمان لفائدة املروي و ال يعد تسبيقا ، ما داما 

 .ربيعة العقد توحي ب نه عقد تمهيدو 

نصا صريحا يفيد أن املبلغ املالي  66/30نرى من الضرورو جدا أن يتضمن القانون رقم  _

عقارو حجزه إلى غاية إبرام العقد الذو يدفعه صاحب حفظ الحق ، يكون من حق املروي ال

 .النهامي 

  و املصادر  امل اجعقائمة  -

 أوال قائمة املصادر 

 القوانين _  / أ     

يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، الجريلدة  2366فبراير  61املؤرخ في  66/30القانون رقم _ 

 . 60العدد  31/30/2366الرسمية املؤرخة في 

 ألاوام  _  /ب   

املتضللللللمن القللللللانون املللللللدني ، الجريللللللدة الرسللللللمية املؤرخللللللة فللللللي  21/30/6012املللللللؤرخ فللللللي  12/21امللللللر رقللللللم _ 

 .املعدل و املتمم  11العدد  03/30/6012

يتضمن إعداد م ح اراضفي العام و ت سيس ال لجل العقلارو ،  62/66/6012املؤرخ في  12/10امر رقم _ 

 . 22العدد  61/66/6012خة في الجريدة الرسمية املؤر 

 امل اسيم _  ج

يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البيع بناء  61/62/2360املؤرخ في  60/006املرسوم التنفيذو رقم _ 

و مبللللغ   عللللى تصلللاميم ل ملللالش العقاريلللة و كلللذا حلللدود تسلللديد سلللعر املللللك موضلللوع عقلللد البيلللع عللللى تصلللاميم

 . 11العدد ،   22/62/2360و كيفيات دفعها ، الجريدة الرسمية املؤرخة في عقو ة الت خير و  جالها 

 امل اجع قائمة : ثانيا 

 الكتب / أ 

 الكتب باللغة الع بية  _ 4

خليل أحمد حسن قدادة ل الوجيم في شرن القانون املدني ل الجزء اول مصلادر إلالتلمام ،ديلوان املطبوعلات _   

 . 2363ابعة سنة الجامعية ، الطبعة الر 

 .  2333زهية سفي يوسف ل عقد البيع ل الطبعة الثالثة ، دار إلافل تيمو وزو الجزائر ، ربعة سنة _ 

سلللمير عبلللد السلللميع اودن ل تمليلللك وحلللدات البنلللاء تحللللا إلانشلللاء و الضلللمانات التقنيلللة ال اصلللة ملشللللترو _ 

 . 2336لفنية مصر ، ربعة الوحدات الس نية ل الطبعة اولى ، م تبة و مطبعة إلاشعاع ا
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عبد الحفيظ بن عبيدة ل إثبات املل ية العقارية و الحقوق العينية العقارية في الفشريع الجزائرو ل دار هومة _ 

 .للطباعة و النشر 

نزيلله ا الصللادق املهللدو ل إلالتللمام قبللل التعاقللد بللاإلدالء بالبيانللات املتعلقللة بالعقللد و تطبيقاتلله علللى بعللش _ 

 .6012لعقود دراسة مقارنة ، دار النهضة العر ية ، ربعة أنواع ا

 الكتب باللغة الف نسية _  2

1 _ Philippe Malinvaud ; Philippe Jestaz ; droit de la promotion immobilière ; 3édition ;N361 .  

 ألاطاريح و املذك ات الجامعية / ب 

فلللي عقلللد البيلللع بنلللاء عللللى تصلللاميم ل رسلللالة دكتلللوراه ، كليلللة ريلللب عامشلللة ل الحمايلللة القانونيلللة ملاللللك البنلللاء _ 

 .  2366/2362الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة ، السنة الجامعية 

عياإللفي شللعبان ل بيللع العقللار بنللاء علللى التصللاميم ل دراسللة مقارنللة بللين القللانون الجزائللرو و الفرن للفي ، رسللالة _ 

 . 2366/2362، السنة الجامعية دكتوراه ، جامعة منتورو قسنطينة ، كلية الحقوق 

مس ر سهام ل إلتمامات املرولي العقلارو املترتبلة عللى بيلع السلكانات الترقويلة ، رسلالة دكتلوراه ، كليلة الحقلوق _ 

 . 2362/2361و العلوم إلادارية ، جامعة إلاخوة منتورو قسنطينة ، السنة الجامعية 

 املقالت في املجالت / ج 

عالية عقد حفظ الحق في تطوير الترقيلة العقاريلة ل مجللة القلانون العقلارو العلدد بحماوو الشريف ل مدى ف_ 

 . 2361الرابع مارس 

وثللق العللدد الثللاني ديسللمبر شعاشللعية ل ضللر ل مفهللوم الللرهن الرسللشي كضللمان للقللروض البن يللة ل مجلللة امل_ 

2360  . 

 املقالت في امللتقيات و الندوات / د 

  66/30سللتحدثة فللي بيللع العقللار علللى تصللاميم علللى ضللوء أحكللام القللانون رقللم صللباي ي ر يعللة ل الضللمانات امل_ 

ملتقللا وريللي حلللول الترقيللة العقاريللة فلللي الجزائللر الواقللع و رفلللاق ، كليللة الحقللوق و العللللوم السياسللية جامعلللة 

 . 2362فيفرو  21و  21قاصدو مر ان ورقلة يومي 

ي حللول الترقيلة العقاريللة الواقللع علللى تصلاميم ل ملتقللا دوللسلويقات أحمللد ل رثلار القانونيللة لعقلد البيللع بنلاء _ 

 . 2331فيفرو  31و  31رفاق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدو مر ان ، يوميو

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 :الهوامش -

يحلللدد القواعلللد التلللي تلللنظم نشلللاط الترقيلللة العقاريلللة ،  2366فبرايلللر  61امللللؤرخ فلللي  66/30ل القلللانون رقلللم  36

 . 60العدد  31/30/2366يدة الرسمية املؤرخة في الجر 
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صللباي ي ر يعللة ل الضللمانات املسللتحدثة فللي بيللع العقللار علللى تصللاميم علللى ضللوء أحكللام القللانون رقللم / ل أ  32

، ملتقللا وريللي حللول الترقيللة العقاريللة فللي الجزائللر الواقللع و رفللاق ، كليللة الحقللوق و العلللوم السياسللية  66/30

 . 2362فيفرو  21و  21ورقلة يومي جامعة قاصدو مر ان 

ل سويقات أحمد ل رثار القانونية لعقد البيع بناء عللى تصلاميم ل ملتقلا دوللي حلول الترقيلة العقاريلة الواقلع  30

 .  2331فيفرو  31و 31و رفاق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدو مر ان ، يومي 

نيللة ملالللك البنللاء فللي عقللد البيللع بنللاء علللى تصللاميم ل رسللالة دكتللوراه ، كليللة ل ريللب عامشللة ل الحمايللة القانو  30

 . 01، د  2366/2362الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة ، السنة الجامعية 

ل سللمير عبللد السللميع اودن ل تمليللك وحللدات البنللاء تحللا إلانشللاء و الضللمانات التقنيللة ال اصللة ملشللترو  32

 . 31، د  2336ولى ، م تبة و مطبعة إلاشعاع الفنية مصر ، ربعة الوحدات الس نية ل الطبعة ا 

 .املذكور أعاله  2366مارس  31املؤرخ في  30/ 66من القانون رقم  01ل أنظر املادة  31

يحلدد نملوذجي عقلد حفلظ الحلق و عقلد البيلع  61/62/2360امللؤرخ فلي  60/006ل املرسلوم التنفيلذو رقلم  31

العقاريلة و كلذا حلدود تسلديد سلعر املللك موضلوع عقلد البيلع عللى تصلاميم و مبللغ  بناء على تصاميم ل ملالش

 11،       العدد  22/62/2360عقو ة الت خير و  جالها و كيفيات دفعها ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 

 . هاملذكور أعال  2366مارس  31املؤرخ في  66/30الفقرة الثالثة من القانون رقم  01ل أنظر املادة  31

خليللل أحمللد حسللن قللدادة ل الللوجيم فللي شللرن القللانون املللدني ل الجللزء اول مصللادر إلالتللمام ،ديللوان / ل د  30

 26...23، د  2363املطبوعات الجامعية ، الطبعة الرابعة سنة 

دار ل عبلد الحفليظ بلن عبيلدة ل إثبلات املل يلة العقاريلة و الحقلوق العينيلة العقاريلة فلي الفشلريع الجزائلرو ل  63

  20...21هومة للطباعة و النشر ، د 

املتضللللمن القلللانون املللللدني ، الجريلللدة الرسللللمية املؤرخلللة فللللي  21/30/6012املللللؤرخ فلللي  12/21ل امللللر رقلللم  66

 املعدل و املتمم  11العدد  03/30/6012

ريلره للعقلود ل فالضابن العمومي أو املوظف العام املعزول و املوقو  أو املمنلوع ملن العملل مؤقتلا يعلد تح 62

 الشكلية بارال و ال يستوفي الرسمية املطلو ة قانونا 

 .املذكور أعاله  2366مارس  31املؤرخ في  66/30من القانون رقم  06ل أنظر نص املادة  60

ل ال يم ن القطع نهائيا أن البناية املنجزة أو التي هي في رور إلانجاز تعود مل ي ها بالضرورة للمروي العقلارو 60

ول مل ي ها فيما بعد للم تفب ، هذا يتوقف على حصول املروي العقارو على شهادة املطابقلة  و بالتلالي فلي ليح

حالة عدم تسلم شهادة املطابقة ال يم نه نقل مل ية حقوق ارض و البناية للم تفب كما يعتبلر هلذا تهديلدا 

 .حقيقيا إلعمال الرهن 

 .املذكور أعاله  2366مارس  31املؤرخ في  66/30من القانون رقم  01ل أنظر املادة  62
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شعاشللعية ل ضللر ل مفهلللوم الللرهن الرسللشي كضلللمان للقللروض البن يللة ل مجللللة املوثللق العللدد الثلللاني / ل أ  61

 . 10... 12، د  2360ديسمبر 

 . 61/62/2360املؤرخ في  60/006من املرسوم التنفيذو رقم  30ل أنظر املادة  61

 .  12...10دادة ل مرجع سابق ل د خليل أحمد حسن ق/ ل د 61

 61/62/2360املؤرخ في  60/006من املرسوم التنفيذو رقم  31، 32، 30ل أنظر املواد  60

يتضللللمن إعللللداد م للللح اراضللللفي العللللام و ت سلللليس ال للللجل  62/66/6012املللللؤرخ فللللي  12/10ل امللللر رقللللم  23

 . 22العدد  61/66/6012العقارو ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 

21- Philippe Malinvaud ; Philippe Jestaz ; droit de la promotion 

immobilière ; 3édition ;N361 .p400 .    

ة مقارنللة بللين القللانون الجزائللرو أنظللر فللي هللذا الصللدد عياإللفي شللعبان ل بيللع العقللار بنللاء علللى التصللاميم ل دراسلل

د  2366/2362يلة الحقلوق ، السلنة الجامعيلة الفرن في ، رسلالة دكتلوراه ، جامعلة منتلورو قسلنطينة ، كلو 

16  . 

 . 22، د  2333ل زهية سفي يوسف ل عقد البيع ل الطبعة الثالثة ، دار إلافل تيمو وزو الجزائر ، ربعة سنة  22

 .القانون املدني املعدل و املتمم  02/36ل أنظر املادة  20

ير الترقيلة العقاريلة ل مجللة القلانون العقلارو بحماوو الشريف ل ملدى فعاليلة عقلد حفلظ الحلق فلي تطلو / ل د 20

 . 00...02، د  2361العدد الرابع مارس 

املتعلللق بالنشللاط  36/30/6000املللؤرخ فللي  00/30مللن املرسللوم الفشللريعي رقللم  03ل امللغللى بموجللب املللادة  22

 . 60العقارو ، الجريدة الرسمية العدد 

 . 01بحماوو الشريف ، مرجع سابق،  د / ل د 21

ل مسللل ر سلللهام ل إلتماملللات املرولللي العقلللارو املترتبلللة عللللى بيلللع السلللكانات الترقويلللة ، رسلللالة دكتلللوراه ، كليلللة  21

 . 200، د 2362/2361الحقوق و العلوم إلادارية ، جامعة إلاخوة منتورو قسنطينة ، السنة الجامعية 

نلات املتعلقلة بالعقلد و تطبيقاتله عللى بعلش ل نزيه ا الصادق املهدو ل إلالتمام قبل التعاقلد بلاإلدالء بالبيا 21

        . 221...221، د  6012أنواع العقود دراسة مقارنة ، دار النهضة العر ية ، ربعة 
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 : امللخص

حة القضاء تعج لقد انتشر الزواج العرفي في املجتمع الجزائري بصورة غير مسبوقة حتى أضحت سا

بالكثير من القضايا التي يكون موضوعها إثبات الزواج العرفي ، هذا الزواج الذي يعد في حقيقته زواجا 

شرعيا مستوفي لشروط انعقاده وصحته غاية ما في ألامر أنه لم يتم توثيقه أما الجهات الرسمية املكلفة 

لتالعب باملرأة والتهرب من املسؤولية التي بذلك من موثق وضابط الحالة املدنية بات يستعمل كثيرا ل

يفرضها القانون على الزوج لذلك وجب على املشرع الجزائري التدخل لوضع مجموعة من الضوابط التي 

 .تكفل حماية ألاسرة على العموم واملرأة بصفة خاصة من خالل تجريم اللجوء إلى الزواج العرفي

 .إجراءات التسجيل املحكمة، إلاثبات ، د،التعدالزواج العرفي ،: الكلمات املفتاحية
Abstract:  

Customary marriage has spread in Algerian society in an unprecedented 

way, until the judicial arena has become teeming with many cases 

whose subject is proof of customary marriage, this marriage, which is 

in fact a legal marriage that meets the conditions of its contract and its 

validity. The notary and the civil status officer has become used a lot to 

manipulate women and evade the responsibility imposed by the law on 

the husband. Therefore, the Algerian legislator must intervene to put in 

                                                 
 abdeliam2015@gmail.com عبدلي أمينة :  املؤلف املرسل
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place a set of controls that guarantee the protection of the family in 

general and women in particular by criminalizing resorting to 

customary marriage. 

key words:
 
Customary marriage, polygamy, proof, court, registration 

procedures. 

 : مقدمة

تعتبر ألاسرة الوحدة التكوينية ألاساسية في أي مجتمع إنساني إذ هي أساس 

وجوده وصالحه ونهضته لذلك عنيت الشريعة إلاسالمية بوضع مختلف ألاحكام التي 

تنظم املسائل املتعلقة بها ومن أهم هذه املسائل الزواج والذي يعتبر الرباط املتين الذي 

بالرجل ، ونظرا ألهمية هذا العقد الشرعي نظم املشرع الجزائري أحكامه في يجمع املرأة 

املعدل واملتمم في الكتاب ألاول منه واملعنون بالزواج  41/11قانون ألاسرة الجزائري 

وانحالله حيث نظم شروط انعقاده وصحته وأولى أهمية كبيرة لهذا العقد باعتباره رباط 

 .مقدس 

لزواج إما أمام املوثق أو ضابط الحالة املدنية وهذا الزواج حيث يتم إبرام عقد ا  

هو الزواج املدني أو ما يصطلح عليه بالزواج الرسمي أما الزواج الذي ال يوثق أمام 

الدوائر الرسمية التي تم ذكرها فيعتبر زواجا عرفيا ،والزواج العرفي املنتشر في الجزائر 

د املشرق العربي ذلك أن الزواج العرفي في الجزائر يختلف عن الزواج العرفي املنتشر في بال 

هو زواج شرعي مستوفي لشروط انعقاده وصحته من رضا وولي وصداق وشهود وخلو من 

املوانع الشرعية غاية ما في ألامر أنه لم يتم توثيقه أما الزواج العرفي في املشرق العربي 

ه وال صحته وهو ما سيتم فهو ليس بزواج شرعي ذلك أنه غير مستوفي لشروط انعقاد

 .توضحيه الحقا

وقد انتشر الزواج العرفي في السنوات ألاخيرة في الجزائر كثيرا و السيما بعد 

و تقييد التعدد في الزواج ذلك  30/32بموجب ألامر  41/11تعديل قانون ألاسرة الجزائري 

ل على رخصة أن املشرع الجزائري ألزم الزوج الذي يريد أن يتزوج مرة أخرى أن يتحص

 .من زوجته ألاولى وهذا ما جعل الكثير من ألازواج يلجئون إلى الزواج العرفي 
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كيف يتم إثبات الزواج العرفي وما هي : ومما تم ذكره سابقا فإننا نطرح إلاشكالية التالية 

 إجراءات تسجيله ؟

ة الاستعانلإلجابة على هذه إلاشكالية سنعتمد على املنهج التحليلي غالبا مع 

تارة أخرى كما أننا سنتبع نسق منهجي من التعميم إلى باملنهج الوصفي تارة والتحليلي 

التخصيص ومن ثم سنتناول بالدراسة في املبحث ألاول إلاطار املفاهيمي لعقد الزواج 

 .وفي املبحث الثاني سنتناول وسائل إثبات الزواج العرفي وإجراءات تسجيله العرفي

 املبحث ألاول 

 ملفاهيمي لعقد الزواج العرفيإلاطار ا

الزواج العرفي واملعروف في الجزائر بالزواج بالفاتحة ما هو في حقيقته إال زواج شرعي إال 

أنه لم يتم توثيقه لذلك سنتناول في هذا املبحث تعريف الزواج العرفي أما في املبحث 

 . الثاني فسنتناول تبيان أسباب انتشار الزواج العرفي في الجزائر

 تعريف عقد الزواج العرفي وتمييزه عما يشابهه: طلب ألاول امل

يعتبر عقد الزواج من أهم العقود التي يعقدها إلانسان في حياته ذلك انه تترتب 

عليه آثار في غاية ألاهمية منها النسب حيث أنه الطريق الشرعي الوحيد الجتماع املرأة مع 

واج العرفي في الفرع ألاول وتمييزه عما الرجل لذلك سنتناول في هذا املطلب تعريف الز 

 .يشابهه في الفرع الثاني 

 تعريف الزواج العرفي : الفرع ألاول 

إن الزواج العرفي املعروف في الجزائر بالزواج بالفاتحة هو زواج شرعي مستوفي 

لشروط انعقاده وصحته لذلك فهو يخضع لنفس تعريف الزواج الرسمي الذي تم توثيقه 

عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين "من الناحية الشرعية على أنه  ومن ثم يعرف

 .(31)" باآلخر على الوجه املشروع 
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من القانون  31أما من الناحية القانونية فهو يخضع لنفس تعريف الزواج الوارد في املادة 

ضائي والذي عرفه املشرع الجزائري على انه عقد ر  30/32املعدل واملتمم بالقانون  41/11

يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة والرحمة 

 .والتعاون وإحصان الزوجين واملحافظة على ألانساب 

ك العقد الذي يجمع مابين الرجل وهناك من عرف الزواج العرفي على أنه ذل

رأة ولم يسجل في ججالت املرأة طبقا ألحكام الشريعة إلاسالمية وتم فيه الدخول باملو 

، كما يعرف أيضا على أنه عقد زواج لم يوثق بوثيقة رسمية إال أنه (32)الحالة املدنية 

مستوفي ألركانه وشروطه الشرعية مما يحل التمتع بين الزوجين ويرتب جميع آثاره من 

املبرم ما  هو ذلك العقد" أما نحن فنقترح التعريف التالي للزواج العرفي ، (30) نسب وتوارث

بين الرجل واملرأة في إطار شرعي ومستوفي لشروط صحته وانعقاده تم إعالنه وإشهاره 

، وقد اصطلح عليه " للناس إال أنه لم يتم توثيقه أمام الدوائر الرسمية املنوط بها ذلك 

الفقهاء مصطلح الزواج العرفي ألنه يتم وفقا ملا تعارف عليه الناس منذ عهد الرسول 

صالة والسالم كما هنالك من يسميه بالزواج املغفل ألنه لم يتم تسجيله في عليه ال

ججالت الحالة املدنية وهناك من يسميه بالزواج بالفاتحة ألنه مقترن بها فهو زواج 

 . شرعي 

 الفرع الثاني تمييز الزواج العرفي عما يشابهه

الزواج العرفي وجب علينا التمييز ما بين الزواج العرفي الشائع في الجزائر و 

الشائع في املشرق العربي حيث أن الفرق ما بينهما كبير جدا رغم وحدة املصطلح فكما 

ذكرنا سالفا الزواج العرفي في الجزائر هو زواج شرعي ينقصه التوثيق فقط أما الزواج 

العرفي في املشرق العربي فيعرف على أنه ذلك الزواج غير املوثق والذي يتم بإيجاب وقبول 

 :من الزوجين من خالل ورقة عرفية وله صورتان تتمثالن فيما يلي  كل
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وهي الشائعة حيث يتم فيها عقد الزواج العرفي بإيجاب وقبول املرأة : الصورة ألاولى 

والرجل من خالل ورقة عرفية يوقعان عليهما باسمهما مع حضور شاهدين قد يكونان 

عرفي مع عدم إعالنه و إشهاره إذ غالبا من ألاصدقاء أو مستأجرين يوقعان على العقد ال

 . (31)ما يتم في سرية تامة

تتمثل في أن يتم عقد الزواج بإيجاب وقبول من الطرفين من خالل : الصورة الثانية 

ورقة عرفية فقط دون حضور للشاهدين للتوقيع ودون إعالنه أو إشهاره ما بين الناس 

 .(30)حيث يتم في سرية تامة

لزواج قد يكون الغرض والبعث منه اللهو وممارسة عالقات غير مشروعة وهذا النوع من ا

 . (30) مما يجعله محرم شرعا من غالبية فقهاء الشريعة إلاسالمية

 أسباب انتشار الزواج العرفي: املطلب الثاني

عرف الزواج العرفي في السنوات ألاخيرة انتشارا كبيرا في الجزائر بين مختلف 

أكانوا كبارا أو شبابا وسنحاول أن نوضح أهم ألاسباب التي أدت إلى فئات املجتمع سواء 

 :انتشاره كما يلي 

 تقييد تعدد الزواج : الفرع ألاول 

بموجب القانون  41/11كان تعدد الزوجات قبل تعديل قانون ألاسرة رقم 

قام املشرع الجزائري بوضع  2330ال يخضع ألي شروط أو قيود إال انه سنة  30/32

من قانون ألاسرة والتي على الزواج الذي  34من الشروط القانونية في املادة  مجموعة

يريد أن يعدد أن يخضع لها وأهم هذه الشروط شرط التحصل على رخصة بالزواج من 

طرف القضاء بعد موافقة الزوجة ألاولى وهذا ما جعل ألامر صعبا نوعا ما ذلك أن 

الزواج مرة أخرى حتى ولو كانت ألاسباب أغلبية النساء ترفض املوافقة ألزواجهن ب

منطقية مثل عقم الزوجة ،مما جعل ألازواج لألسف يلجئون إلى الزواج العرفي أي 
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من نفس القانون  22الزواج بالفاتحة والذي يتم توثيقه فيما بعد قضائيا بموجب املادة 

الة عدم يثبت الزواج بمستخرج من ججل الحالة املدنية وفي ح"نه أوالتي تنص على 

يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة املدنية بسعي . تسجيله يثبت بحكم قضائي 

، وبذلك يكون املشرع الجزائر تشدد في وضع الشروط القانونية "من النيابة العامة

الواجب إتباعها من طرف الزوج الراغب في التعدد ومن جهة أخرى فتح الباب على 

 .فيمصراعيه لتثبيت الزواج العر

 عدم وجود نصوص قانونية رادعة : الفرع الثاني

إن عدم تجريم املشرع الجزائري لعدم توثيق عقد الزواج العرفي جعله ينتشر 

بصورة رهيبة وجعله لألسف آلية لالحتيال والتالعب باملرأة والسيما املرأة مخلوق ضعيف 

ة في الزواج باملرأة حيث تشهد ساحات القضاء بالعديد من القضايا املتماثلة واملتمثل

بالفاتحة والدخول بها ثم هروب الزوج ومحاولة التنصل من مسؤوليته والسيما إذا ما 

حدث وأن حملت املرأة  التي تعتبر من الناحية الشرعية متزوجة ومن الناحية القانونية 

غير متزوجة لذلك وجب على املشرع الجزائري التدخل وذلك بتجريم عدم توثيق عقد 

 . الزواج

 عوامل اجتماعية: الفرع الثالث

قد تلجأ املرأة للزواج العرفي تهربا من إسقاط الحضانة عنها إذا كان لديها أوالد 

من قانون ألاسرة فالحضانة تسقط بالتزوج بغير قريب محرم  00ذلك أنه بموجب املادة 

اضاه في حالة كما قد تلجأ املرأة للزواج العرفي حتى ال تحرم من الراتب الشهري الذي تتق

 .  ما إذا كانت أرملة 
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 املبحث الثاني

 وسائل إثبات الزواج العرفي وإجراءات تسجيله

إن واقعة الزواج العرفي تحتاج إلى وسائل إلثباتها أمام ساحة القضاء وفي حالة 

ما تم إثبات عقد الزواج العرفي فإنه وجب تسجيله بسجالت الحالة املدنية بسعي من 

امة لذلك سنتناول في املطلب ألاول وسائل إثبات الزواج العرفي وفي املطلب النيابة الع

 .الثاني سنتناول إجراءات تسجيل الزواج العرفي 

 وسائل إثبات الزواج العرفي: املطلب ألاول  

رغم أن املشرع الجزائري لم يبين وسائل إثبات الزواج العرفي في قانون ألاسرة 

لى أحكام الشريعة إلاسالمية فإننا نجد أنه يتم إثبات الزواج الجزائري إلى أنه بالرجوع إ

العرفي بكل وسائل إلاثبات وهذا ما استقر عليه أيضا الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا 

حيث جاء فيه ( 31العدد  2311مجلة املحكمة العليا لسنة ) 10/31/2311الصادر بتاريخ 

شؤون ألاسرة واملواريث باملحكمة العليا على جواز  استقر الاجتهاد القضائي لغرفة: املبدأ " 

ولكن سنتناول أكثر  "   ولو كان عرفيا بجميع طرق إلاثباتإثبات القضاة الزواج الثاني 

وسيلتين هامتين إلثبات الزواج العرفي وهما البينة أي شهادة الشهود وإلاقرار وهاتين 

اج العرفي أمام القضاء لذلك سنتناول الوسيلتين كثيرا ما يلجأ لهم الزوجان إلثبات الزو 

في الفرع ألاول البينة كوسيلة إلثبات الزواج العرفي وفي الفرع الثاني سنتناول إلاقرار 

 .كوسيلة إلثبات الزواج العرفي 

 البينة كوسيلة إلثبات الزواج العرفي: الفرع  ألاول  

حث عن تعريف البينة هي وسيلة من وسائل إثبات الزواج العرفي وفي معرض الب

ابن فرحون قد عرفها بأنها كل اسم لكل ما )فقهاء الشريعة إلاسالمية للبينة وجدنا أن 

يبين الحق ويظهره وسمى النبي صلى هللا عليه وسلم الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم 
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وارتفاع إلاشكال بشهادتهم ،ووافق هذا التعريف البن فرحون تعريف ابن القيم حيث 

( 30)(القرآن جاء بها أي البينة بمعنى الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة إن :" قال 

ة بمثابة الشهادة وذلك كالتالي إال أنه في مرجع آخر وجدت أن ابن القيم اعتبر البين

ويقول ابن القيم في زاد املعاد أن البينة أن يشهد شاهدان أنه ابنه أو انه ولد على )

وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلنكار بقيتهم وثبت  فراشه من زوجته أو أمته

، و جمهور الفقهاء من ألاحناف والشافعية واملالكية  (34)(نسبه وال يعرف في ذلك نزاع 

( 31)والحنابلة و ابن قدامة فقد اعتبروا البينة هي الشهادة ألن بالشهود يبين الحق و يظهر 

وتستمد مشروعيتها  (13) ثبات حق في مجلس القضاءوالشهادة يقصد بها إخبار صادق إل

واستشهدوا شاهدين "   242من القرآن الكريم حيث يقول عز وجل في سورة البقرة آلاية 

من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 

 " .إحداهما فتذكر إحداهما ألاخرى 

قد تضاربت أقوال فقهاء الشريعة إلاسالمية أما في ما يخص نصاب الشهادة ف

فاإلمام مالك رحمة هللا عليه يرى أنه ال تقبل شهادة النساء مع رجل أو بدونه ال في 

وال في نسب وال بد من شهادة الرجال ... قصاص و ال في حد و ال في طالق و ال في نكاح 

ألاحناف فيجيزون شهادة فقط وقد وافقه في هذا الرأي كل من الشافعية والحنابلة، أما 

رجل وامرأتين في جميع ألاحكام إال في القصاص أو الحدود وبذلك فهم يقبلون شهادة رجل 

، ورغم أن (11)وامرأتين في الحق سواء كان الحق ماال أو غير مال كالنكاح والطالق والنسب 

  .ملباشرةألاصل في الشهادة أن يشهد شخص بما علمه برؤية أو سماع  وهذه هي الشهادة ا

إال أنه هناك أنواع أخرى للشهادة حيث هناك الشهادة السماعية والتي هي رواية 

الشهادة و تعرف أيضا على أنها شهادة على شهادة ومثالها أن يشهد شاهد أنه سمع 

أما النوع الثاني فهو الشهادة  (12)الواقعة يرويها له شاهد يكون رآها بعينه وسمعها بأذنه
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تختلف عن الشهادة السماعية فهذه ألاخيرة يرويها الشاهد نقال عن  بالتسامع والتي

شخص شاهد و سمع الواقعة بنفسه بينما الشهادة بالتسامع فهي استفاضة الخبر 

واشتهاره بين الناس كما هو الشأن في الزواج و الزفاف والدخول بالزوجة والوالدة ودليلهم 

واص الناس فإذا لم تجز فيها الشهادة بالتسامع في هذا أن هذه ألامور ال يطلع عليها إال خ

،إذ هي نقل ما  (10)أدى ذلك إلى الحرج وتعطيل ألاحكام املترتبة عليها كاإلرث وحرمة الزواج 

يتسامعه الناس و يتناقلونه من ألاخبار وألاحداث والوقائع  أي هي ما يرويه شخص عن 

شخص عن عدة أشخاص آخرين ، ورغم أنها أقل قوة من الشهادة املباشرة وشهادة 

 .(11)السماع إال أن فقهاء الشريعة إلاسالمية قد أجمعوا على جواز الشهادة بها 

ء الجزائري يأخذ بكل أنواع الشهادة في إثبات الزواج العرفي ونشير إلى أن القضا

مجلة املحكمة العليا )  12/30/2312الصادر بتاريخ  010021حيث جاء في القرار رقم 

يمكن إثبات الزواج بالشهرة و التسامع ، تجوز : املبدأ " ما يلي (  32عدد  2312لسنة 

و لو لم يحضر الشاهد مجلس  حتى الشهادة على الزواج عن طريق التسامع املتواتر 

 ."العقد

 إلاقرار : الفرع الثاني 

يعتبر إلاقرار وسيلة من وسائل إثبات عقد الزواج العرفي وإلاقرار حجة قاصرة 

على املقر فال تتعداه إلى غيره إال إذا صدقه ذلك الغير أو قامت البينة على صحة 

دني إلاقرار على انه اعتراف الخصم أمام من القانون امل 011وقد عرفت املادة  (10)إلاقرار

  .(10)القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك إثناء السير في الدعوى املتعلقة بالواقعة 

يجب أن تتوفر في إلاقرار مجموعة من الشروط تتعلق بكل من املقر واملقر له 

 :واملقر به وصيغة إلاقرار نوضحها كما يلي 
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 توفرها في املقر الشروط الواجب (أ

يجب أن يكون املقر عاقال بالغا إذ ال يجوز إقرار املجنون أو املعتوه أو الصبي غير 

املميز أما الصبي املميز فيجوز له ذلك ويبقى إقراره غير نافذ ألن البلوغ ليس شرطا لصحة 

 .إلاقرار وإنما شرط لنفاذه 

 الشروط الواجب توفرها في املقر له  (ب

 قر له معلوما ومحددا تحديدا كافيا أن يكون  امل (1

 .حالة كونه هو املقر والعكس صحيح أن تصدق املرأة الرجل في إقراره (2

أن تكون املرأة حال للرجل إذا كان هو مقر وأن يكون الرجل حال للمرأة إذا كانت  (0

 . (10)هي املقرة

 الشرط الواجب توفرها في صيغة إلاقرار(ج

 غير معلقة على أي شرط أن تكون صيغة إلاقرار منجزة ( 1

 .أن تكون الصيغة مثبتة للحق املقر به و أن تكون صادرة أمام القضاء ( 2

 :وإلاقرار استنادا للقواعد العامة لإلثبات ينقسم إلى نوعين 

وهو ذلك إلاقرار الذي يتم خارج مجلس القضاء كان يقر الرجل : إلاقرار غير القضائي *

لكن هذا إلاقرار يكون خارج مجلس القضاء وفي هذه هي زوجته و ( ع)بأن املرأة ( س)

الحالة ترجع السلطة التقديرية للقاض ي في قبول هذا إلاقرار ووفقا ملالبسات الدعوى ، 

ويتم اللجوء إلى هذا النوع من إلاقرار لدى املوثق والذي يحرر عقد إلاقرار بالزواج بناء 

 .على طلب كل من الزوجين 

اعتراف الخصم أما القضاء بواقعة مدعى بها عليه ومثال ذلك إقرار هو : إلاقرار القضائي *

 .الزوج أم القاض ي بأن فالنة زوجته 
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بالنسبة لحجية إلاقرار فقد اعتبره الفقهاء حجة قاصرة على املقر وحده و ال 

تتعداه للغير إال أنهم اعتبروا أنه وسيلة كافية في حد ذاتها إلثبات الزواج العرفي حيث 

إذا تداعى شخصان رجل وامرأة بشأن وجود الزواج فادعى " مام أبو زهرة في ذلك يقول إلا 

 .(14).." الرجل وجوده تسأل املرأة فإن أقرت قض ي بالزواج 

نشير إلى أن الاجتهاد القضائي لغرفة شؤون ألاسرة واملواريث باملحكمة العليا 

على اعتبار إلاقرار قد استقر  3441110في امللف رقم  10/31/2311الصادر بتاريخ 

 . (11)القضائي من وسائل إلاثبات وحجة قاطعة على املقر 

 إجراءات تسجيل الزواج العرفي : املطلب الثاني 

بعد إثبات عقد الزواج العرفي عن طريق القضاء يتم تسجيله وفقا ملجموعة إلاجراءات 

عرفي غير املتنازع فيه الواجب إتباعها لذلك سنتناول في الفرع ألاول تسجيل عقد الزواج ال

 .وفي الفرع الثاني سنتناول تسجيل الزواج العرفي املتنازع فيه 

 املتنازع فيه    غير إجراءات تسجيل الزواج العرفي: الفرع ألاول 

إذا لم يكن هنالك نزاع بين الزوجين فإن تسجيل عقد الزواج يبدأ بتقديم طلب 

 .ر يقض ي بتثيته مع ألامر بالتسجيل يتضمن إثبات الزواج العرفي وينتهي بصدور أم

يتم تقديم طلب مكتوب من الزوج أو الزوجين أو ممن له مصلحة إلى السيد حيث 

وكيل الجمهورية ويتضمن الطلب البيانات املتعلقة بعقد الزواج ومرفقا بكل الوثائق 

ملدنية ، شهادة ميالد كل من الزوجين ، شهادة عدم تسجيل الزواج بالحالة ا: واملتمثلة في 

نسخة من بطاقة تعريف كل من الزوجين ، شهادة طبية تثبت حمل أو عدم حمل 

 .الزوجة 

يقوم وكيل الجمهورية بإحالة الطلب مرفقا بعريضة إلى قاض ي شؤون ألاسرة يلتمس 

فيها استصدار أمر بتسجيل الزواج في ججالت الحالة املدنية بأثر رجعي ، ومن ثم يقوم 
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الزواج العرفي عن طريق سماع الزوجين والتأكد من توافر الشروط القاض ي بالتحقيق في 

املوضوعية والشكلية لعقد الزواج ثم يصدر أمر بتسجيله في ججالت الحالة املدنية، 

حيث تحفظ النسخة ألاصلية من الحكم بأمانة ضبط قيد الحالة املدنية وترسل نسخة 

في إقليمها عقد الزواج العرفي وذلك أخرى إلى ضابط الحالة املدنية للبلدية التي أبرم 

يرسل وكيل الدولة " من قانون الحالة املدنية والتي تنص على  11استنادا لنص املادة 

فورا حكم رئيس املحكمة قصد نقل هذه العقود في ججالت السنة املطابقة لها 

 : (23)ولجدولتها إلى

ت فيه العقود أو كان ينبغي رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية املكان الذي ججل: أوال

 .تسجيلها فيه 

 " .كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجالت : ثانيا

من قانون الحالة املدنية يقوم ضابط الحالة  12و  13حيث استنادا للمادة 

املدنية بتسجيل منطوق الحكم في ججالت الزواج للسنة الجارية كما يشير بصفة 

ة للحكم في هامش السجالت في محل تاريخ العقد ومن ثم يعتبر ألامر الصادر ملخص

 .(21)بتسجيل الزواج العرفي أمر والئي غير قابل للطعن فيه 

 تسجيل الزواج العرفي املتنازع فيه   : الفرع الثاني 

إذا ما وقع نزاع حول إثبات واقعة الزواج ما بين الزوجين حيث يكون أحدهما 

عقد الزواج العرفي و آلاخر ينفيه فإن الطريق الوحيد إلثبات ما يدعيه املدعي يدعي قيام 

هو رفع دعوى قضائية إلثبات عقد الزواج العرفي و في حالة ما تمكن املدعي من إثبات 

الزواج العرفي فإن املحكمة ستحكم بقيام الزواج العرفي ويكون هذا الحكم نهائي 

 22سعي من النيابة العامة وهذا ما نصت عليه املادة ويسجل في ججالت الحالة املدنية ب

يثبت الزواج بمستخرج من ججل الحالة " من قانون ألاسرة الجزائري والتي نصت على 
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املدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي ، يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في 

 . (22)" الحالة املدنية بسعي من النيابة العامة 

يخضع لنفس إجراءات تسجيل الزواج غير املتنازع فيه غاية ما في بذلك فهو 

ألامر أن الزواج العرفي غير املتنازع فيه إثباته يكون بأمر والئي أما الزواج العرفي املتنازع 

 .فيه إثباته يكون بموجب حكم قضائي 

 :خاتمة

والسالم  رغم أن الزواج العرفي هو زواج شرعي ذلك أنه في زمن النبي عليه الصالة

والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وحتى إلى وقت قريب لم يكن يوثق إال انه نظرا 

لفساد الذمم وضياع ألاخالق بات توثيق الزواج من ألامور الضرورية نظرا للكثير من 

النزاعات التي حدثت عندما ينكر الزوج أنه متزوج عرفيا وبطبيعة الحال فاملتضرر هو 

 . إذا ما تم الدخول بها وحصل حمل املرأة والسيما

لذلك تدخل املشرع الجزائري وألزم الزوجين على توثيق عقد الزواج ولكنه نظير  

ذلك أجاز تسجيل الزواج العرفي بسعي من النيابة العامة في حالة إثباته وهذا ما تسبب 

  .ألن القانون الجزائري أجاز ذلك في انتشار الزواج العرفي

واج العرفي يستعمل كوسيلة للتالعب باملرأة التي غالبا ما تجد لألسف أصبح الز 

نفسها في حالة مواجهة مع الزوج أمام القضاء إلثبات الزواج العرفي وهذا فعال يعتبر 

 :لذلك نقترح ما يليإهانة في حقها ومساسا بشرفها 

وجب على املشرع الجزائري التدخل سريعا ووضع حد لهذه آلافة وذلك ( أ 

الزواج العرفي حتى يكون الطريق الوحيد للزواج أمام الرجل واملرأة هو عن طريق  بتجريم

 .املوثق أو ضابط الحالة املدنية فقط وبذلك يتم تكريس الحماية الحقيقة لألسرة 

من قانون ألاسرة التي ألزمت الزوج بمراعاة مجموعة من  34تعديل املادة ( ب

لتي من بينها وأصعبها شرط التحصل على رخصة الشروط القانونية إذا أراد أن يعدد، ا

بالزواج من طرف القضاء بعد موافقة الزوجة ألاولى وهذا ما أدى بأغلبية الرجال إلى 

 .التوجه للزواج العرفي كمخرج شرعي في حالة التعدد
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 :قائمة املصادر واملراجع 

  :قائمة املصادر/ أوال 

 القوانين -أ

املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم ،جريدة رسمية  1100سبتمبر  20ي املؤرخ ف 00/04ألامر رقم  -1

 .، املعدل واملتمم  04عدد  1100لسنة 

م املضمن  1141يونيو سنة  31ه املوافق ل  1131رمضان عام  31املؤرخ في  41/11قانون رقم ال -2

يونيو سنة 12ه املوافق ل1131رمضان 12الجريدة الجزائرية الرسمية الصادرة بتاريخ قانون ألاسرة ، 

 . 21م عدد  1141
 :قائمة املراجع/ثانيا

 الكتب -أ

فارس محمد عمران ، الزواج العرفي ، الطبعة ألاولى  ، مجموعة النيل العربية ،  -1

 .2331، مصر

، الطبعة  رقم عبد رب النبي علي الجارحي ، الزواج العرفي املشكلة والحل ، دون ذكر  -2

 .ر دار الروضة ،مص

، الطبعة ت فقهية في قضايا الزواج والطالقأسامة عمر سليمان ألاشقر، مستجدا -0

 .2333، ألاردن النفائس،دار  ألاولى،

، دار الكتب ، الطبعة ألاولىإلاسالم، الزواج العرفي في ميزان جمال بن محمد بن محمود -1

 . 2331، العلمية ، لبنان

دار الكتب ، دون ذكر الطبعة ، وألارحام البديلة نسب في إلاسالمأحمد نصر الجندي ،ال -0

  .2330 القانونية ،مصر ،

،الشروط التي يتطلبها القانون إلثبات النسب، دون ذكر أحمد املهدي و أشرف شافعي -0

 .القاهرة ،الطبعة ،دار العدالة

عة وهبة الزحيلي ، الفقه إلاسالمي وأدلته ،الجزء السابع ، ألاحوال الشخصية ، الطب -0

 . 1140، الثانية  ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا
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بدران أبو العنين بدران، الفقه املقارن لألحوال الشخصية، الجزء ألاول الزواج  -4

 .الطبعة، دار النهضة، بيروت لبنانوالطالق، دون ذكر 

، الطبعة السابعة ، يز في شرح قانون ألاسرة الجزائري، الجزء ألاول الوج العربي،بلحاج  --1

 .2310، ، الجزائر ديوان املطبوعات الجامعية

 ألاطروحات واملذكرات الجامعية -ب

عالل برزوق أمال ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص قسم القانون  -1

 .2311/2310، الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان

، مذكرة لنيل شهادة بات الزواج العرفي و انحاللهت إث، إشكاال محمدي سيد علي -2

بكلية الحقوق والعلوم السياسية ، بجامعة  ،ملاستر في الحقوق تخصص قانون خاصا

 .2310/2310ببجاية، عبد الرحمان ميرة 

 املقاالت في املجالت( ج

عبد العزيز فرج محمد موس ى ، مدى حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ،مجلة  -1

 .20بحوث والدراسات إلاسالمية ،عدد لية مركز الحو 

بندر بن فهد السويلم ،البصمة الوراثية وأثرها في النسب ، مجلة العدل مجلة فصلية  -2

علمية محكمة تعنى بشؤون الفقه والقضاء تصدر عن وزارة العدل باململكة العربية 

 .ه  1121محرم  00السعودية ،العدد 

 :قائمة الهوامش 

 صفحة، مجموعة النيل العربية ، مصر ، 2331محمد عمران ، الزواج العرفي ، الطبعة ألاولى  فارس( 1)

12. 

 . 100، صفحة  32، العدد  2332مجلة املحكمة العليا لسنة ( 32)

عبد رب النبي علي الجارحي ، الزواج العرفي املشكلة والحل ، دون ذكر الطبعة وال سنة النشر ، دار ( 30)

 . 04،صفحة الروضة ،مصر 
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،  2333أسامة عمر سليمان ألاشقر ، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق ، الطبعة ألاولى ( 31)

 . 102ألاردن ، صفحة  دار النفائس ،

 . 23مرجع سابق ، صفحة فارس محمد عمران ، ( 30)

، دار الكتب  2331ى جمال بن محمد بن محمود ، الزواج العرفي في ميزان الاسالم ، الطبعة ألاول( 30)

 . 30العلمية ، لبنان ،صفحة 

عبد العزيز فرج محمد موس ى ،مقال حول مدى حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ،مجلة   (30) 

  . 010، صفحة  20حولية مركز البحوث والدراسات إلاسالمية ،عدد 

لة العدل مجلة فصلية علمية بندر بن فهد السويلم ،البصمة الوراثية وأثرها في النسب ، مج( 34)

 00محكمة تعنى بشؤون الفقه والقضاء تصدر عن وزارة العدل باململكة العربية السعودية ،العدد 

  11ه ، صفحة  1121محرم 

 .  010عبد العزيز فرج موس ى ،املرجع السابق ،صفحة ( 31)

 ار الكتب القانونية ،مصر ،د 2330أحمد نصر الجندي ،النسب في إلاسالم وألارحام البديلة طبعة ( 13)

  101صفحة 

أحمد املهدي و أشرف شافعي ، أحمد املهدي و أشرف شافعي ،الشروط التي يتطلبها القانون ( 11)

 . 10إلثبات النسب، دون ذكر الطبعة ،دار العدالة القاهرة،صفحة 

 ،انون الخاصلقعالل برزوق أمال ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص قسم ا( 12)

، ة ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان،كلية الحقوق والعلوم السياسي 2310-2311السنة الجامعية 

 104صفحة 

 1140وهبة الزحيلي ، الفقه إلاسالمي وأدلته ،الجزء السابع ، ألاحوال الشخصية ، الطبعة الثانية ( 10) 

  010،دار الفكر ،دمشق ،سوريا نصفحة 

  133السويلم ،مرجع  سابق ،صفحة بندر بن فهد ( 11)

بدران أبو العنين بدران، الفقه املقارن لألحوال الشخصية، الجزء ألاول الزواج والطالق، دون ذكر ( 10)

 . 010صفحة  الطبعة، دار النهضة، بيروت لبنان،

جريدة املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم ، 1100سبتمبر  20املؤرخ في  00/04ألامر رقم ( 10)

 .، املعدل واملتمم  04عدد  1100رسمية لسنة 
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محمدي سيد علي ، إشكاالت إثبات الزواج العرفي و انحالله ، مذكرة لنيل شهادة املاستر في ( 10)

،بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،  2310/2310الحقوق تخصص قانون خاص للسنة الجامعية 

 .21بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية ،صفحة 

،  31العدد ( 31)عبد هللا حاج أحمد ، مقال منشور بمجلة الدراسات الفقهية والقضائية ، املجلد ( 14)

 . 101، صفحة  2310ديسمبر 

 . 002، صفحة  31، العدد  2311مجلة املحكمة العليا لسنة (11)

 . 10و11محمدي سيد علي ، مرجع سابق ، صفحة ( 23)

،  2310رح قانون ألاسرة الجزائري ، الجزء ألاول ، الطبعة السابعة بلحاج العربي ، الوجيز في ش( 21)

 . 243ديوان املطبوعات الجامعية ،صفحة 

 . 20محمدي سيد علي ، مرجع سابق ، صفحة ( 22)
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 : امللخص

قابال لإلبطال أو موقوفا على  كانعيب من العيوب ينعقد الزواج برضاء طرفيه، فإذا شابه 

جزاء البطالن اليعدام  الذي رتبسرة لى قانون لا يخضع إالزواج عقد  لكن، دي وفقا للقانون امل إجازته

الفقه  إلىتاركا ذلك  لتدليساو  إلاكراهال فيما يخص إثر عيوب الرضا ألم يتناول مسألة و  ركن الرضا

يؤثر  لذي، لامر او عدم لزومهأو فساده أ الزواج تراوح الجزاء بين بطالنإلاسالم ، ونظرا الختالف آرائهم 

 .إذا حكم القاض ي بمبادئ الشريعة إلاسالميةعلى وجود الحل القضائ  املناسب 

 : الكلمات املفتاحية

 فاسد -التدليس  –اكراه  –البطالن  –الرضاء  –الزواج 

Abstract:       

Marriage is contracted with the consent of both parties, and if 

there is a defect in it, it is voidable or suspended according to the civil 

law, But the marriage contract is subject to the family law, which 

arranged the penalty for nullity due to the lack of consent and did not 

address the issue of the effect of the defects of consent except with 

regard to coercion and fraud, leaving it to Islamic jurisprudence, and 

due to their different opinions, the penalty ranged between invalidity, 

                                                 
 h.kahil1975@gmail.com حكيمة كحيل:  املؤلف املرسل
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corruption or unnecessaryness of the marriage, which affects the 

existence of The appropriate judicial solution if the judge ruled 

according to the principles of Islamic Sharia. 

key words:  

Marriage- consent- The nullity - coercion- deception- invalid 

 : مقدمة

من قانون لاسرة الجزائري، ينعقد الزواج بتبادل  21انطالقا من نص املادة 

قد جعل الرضاء كركن اليعقاد الزواج، وما رضا الزوجين، أي أن املشرع الجزائري 

مكرر من نفس القانون واملتمثلة في لاهلية، الصداق،  21العناصر املذكورة في نص املادة 

 .الولي، الشاهدين وايعدام املوايع الشرعية، ما هي إال شروطا لصحته

قد من نفس القانون أعاله، إذا ايعدم ركن الرضاء في ع 00وتطبيقا لنص املادة  

الزواج ترتب عليه البطالن، ألن إرادة طرفي عقد الزواج غير موجودة، أي منعدمة، غير أن 

إلارادة قد تكون موجودة ولكن تشوبها عوامل تؤثر على سالمتها، لامر الذي يجعل من 

غير سليم، ومن ثم ال يكف  أن يكون الرضاء موجودا فقط،  احدهمارضاء املتعاقدين أو 

كون صحيحا خاليا من العيوب، حتى يمكن اعتبار عقد الزواج صحيحا بل البد من أن ي

 . وملزما لطرفيه

املدي   تتمثل عيوب الرضاء وفقا للقواعد العامة املنصوص عليها في القانون 

أي عقد كراه، التدليس والاستغالل، و ، إلاالجزائري املعدل واملتمم، في كل من الغلط

ن هذه أ، غير ال لإلبطال أو موقوفا على إجازتهب، يكون قاعيب من هذه العيوب يلحقه

ن عقد الزواج و لخصوصيته أال إها على العقود عامة قحكام و إن كان يمكن تطبيلا 

باعتباره املرجع الخاص الذي ينظمه، وما لم  لاسرةحكام قانون أ إلىحكامه أيخضع في 

من نفس القانون  222ة أحكام الشريعة إلاسالمية إعماال لنص املاد إلىنجد فيه نرجع 

أعاله ، فتطبيقا لذلك يكون الجزاء القانوي  في حالة ما إذا شاب ركن الرضاء عيب من 

العيوب املذكورة سابقا ، البطالن ، أو الفسخ حسب نوع العيب الذي شاب رضاء 

 .املتعاقدين 
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قوا لم يتفو  سالمية فيما بيههم،أما الجزاء الفقهي فقد اختلف فقهاء الشريعة إلا  

، لامر الذي جعل جزاء تأثر عقد الزواج بعيوب على جزاء موحد بخصوص هذه املسألة

أمام هذا الاختالف ارتأينا الاستعانة لرضا يدور بين البطالن والفسخ وعدم اللزوم، و ا

هو منصوص ، ليتم معرفة مدى تطابق حكمه مع ما باالجتهاد القضائ  فيما أمكن ذلك

، مستعينين في ذلك باملنهج هب إليه فقهاء الشريعة إلاسالميةا ذمعليه في قانون لاسرة و 

 .نهما لايسب للدراسةوالتحليلي أل الوصف 

إعماال بالقاعدة التي تقض ي بأن ال اجتهاد مع وجود نص وبين هذا و ذاك، و 

، لإلجابة الفقهية والقضائية قانوي ، نحاول من خالل هذا لاخير عرض بعض املواقف

 : تاليعلى الطرح ال

و لكن إرادة الزوجين أو احدهما مشوبة بعيب  إذا كان ركن الرضاء موجودا، -

 .؟ ، أم يتقرر فسخهل يترتب عن ذلك بطالن عقد الزواجمن عيوبه فه

 :ألجل هذا نتناول هذه املداخلة في النقطتين التاليتينو 

 عيوب الرضا في عقد الزواج :  ل و املبحث لا 

 لرضا على صحة الزواج أثر عيوب ا:  املبحث الثاي 

 ول املبحث لا 

 عيوب الرضاء في عقد الزواج

تتمثل عيوب الرضاء وفقا للقواعد العامة في إلاكراه و الغلط و التدليس و الغبن 

مجاله في التصرفات املالية و ليس في لاحوال الشخصية،  نو هذا لاخير ال نتطرق إليه أل 

  :يلينحاول تبيانها في ما 

 إلاكراه :املطلب لاول 

 :وبيان شروطه في الفرعين التاليين إلاكراهنحاول من خالل هذا املطلب تعريف 
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 إلاكراهتعريف : الفرع لاول 

اهتم فقهاء الشريعة إلاسالمية بعيب إلاكراه اهتماما بالغ لاهمية ملا له من 

ه إيقاع الكره، كراه لغة معناأحكام و أثار تتعلق بعقد الزواج باعتباره تصرفا قانونيا، و إلا

، 1"لامر إكراها، حملته عليه قهرا أكرهته على " قد جاء في املصباح املنير للمقري ما يلي و 

حمل إلايسان غيره على فعل من لافعال أو قول من لاقوال : أما إلاكراه اصطالحا فمعناه

 . 2" بالوعيد و التهديد و إنزال لاذى إن لم يجب   داعيه 

شدته و درجة تأثيره  إلىلشريعة إلاسالمية إلاكراه بالنظر لقد قسم فقهاء او 

د بقتل ، و هو ما يكون فيه التهديإكراه ملجئ إلىملرعبة املستعملة بحسب قوة الوسيلة ا

، أو الضرب الشديد الذي يخش ى منه تلف النفس أو العضو ، النفس أو بتر احد لاعضاء

فس احتماله كإتالف بعض املال أو الضرب إكراه غير ملجئ ، و هو مما يشق على الن إلىو 

 . 3فوات النفس أو بتر العضو  إلىالذي ال يؤدي 

 إلاكراهشروط : الفرع الثاي 

 : من أهم الشروط التي يتحقق بها إلاكراه بنوعيه هي 

من  اصادر ـــــ أن يكون املكره قادرا على إيقاع ما هدد به من أذى، أي أن يكون إلاكراه 

فال يتحقق معه إلاكراه  ، أما مجرد الطلب املقترن بالتهديدا أوعد بهشخص قادر على م

 نه منفذأأن املكره جاد فيما يهدد به، و  أن يغلب على ظن من وقع عليه إلاكراهشرعا، و 

 .  4، و ينفذ ما أمره به ملا هدد به إذا لم يذعن إلرادته

أن يحدث املكره في نفس  أن يكون املكره خائفا من املكره به، ومقتض ى هذا الشرط ــــ

التصرف املكره به، والذي لوال  إلىاملكره الخوف والرهبة، ألنهما يعيبا إلارادة و يدفعها 

، بحيث يكون املعيار املعتمد هو ذات  5هذا الخوف الحال في روع إلايسان ما أقدم عليه 

فس املعيار الختالف أحوال الناس و سههم و ضعفهم و مناصبهم و درجة تأثرهم ، و هو ن

 .من القانون املدي  املعدل و املتمم  88/0الذي اخذ به املشرع الجزائري في نص املادة 
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، أي يجب أن يكون املكره به اشد خطرا و أثقل وطأة ـــ أن تكون وسيلة إلاكراه شديدةـ

هدد به مما يشق على ، بحيث يكون لامر املإليه الاستجابةى على الشخص مما اكره عل

، أما إذا كانت وسيلة إلاكراه هينة ، بحيث ال تقاس معها النتيجة التي يريد تحمله املكره

 .6املجبر الحصول عليها ، فال اعتبار حينئذ لإلكراه

، فقد تكون أدبية و أكثر تأثيرا ة إلاكراه املرهبة أن تكون ماديةوال يشترط في وسيل

من مهرها أو حتى أبرأته  بعض لاشخاص، فلو هدد رجل زوجته بالطالق إلىبالنسبة 

، كان هذا العمل إكراها معتبرا، و معنى هذا أن إلاكراه في الفقه وهبته شيئا من مالها

إلاسالم  أمر يسبي يجوز لإليسان أن يقدم على القليل ليدفع عنه الكثير ، بينما ال يجوز 

 .القليل ليبدأله أن يقدم على الكثير 

كان املقصود من ورائه  إذايكون كذلك ى يكون مؤثرا، و كراه بغير حق، حتــــ أن يكون إلا

تحقيق غرض غير مشروع، أما إذا كان إلاكراه بحق، فال يكون إكراها و ال تأثير له على 

 .7صحة التصرف أصال

ــــ أن يكون املكره به حاال، أي غير مؤجل، فلو هدد بإيقاع الضرر به في املستقبل فال 

، وحينئذ ستغاثةاال بجيل مظنة تخلص املكره مما هدد به في التأ نيتحقق إلاكراه، أل 

عجز يترتب عليه ايعدام املشروط يصبح املكره غير عاجز عن دفع ما هدد به، فايعدام ال

 .8هو إلاكراهو 

 الغلط  :املطلب الثاي 

نحاول من خالل هذا املطلب التعريف بالغلط وبيان تقسيماته من خالل 

 :الفرعين التاليين
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 تعريف الغلط: ول الفرع لا 

اقعا فيحمله ذلك على ابرام توهم يتصور فيه العاقد غير الواقع و  الغلط هو 

بعبارة أخرى أن يظهر بعد تمام العقد أن املعقود قدم عليه، و أ، لوال هذا التوهم ملا العقد

 .9ته أو صفته ليست هي املتفق عليهاأن ذاان في نفس العاقد و عليه يختلف عما ك

قد يكون باطني و قد يكون ظاهري ، فيكون حسب الوصف لاول  وللغلط حاالت

، كأن يتقدم و صراحةأنفسيا مستترا في ضمير العاقد دون أن يفصح عن قصده داللة 

لم يلتفت قع أنها الكبيرة فيهن، و ، والواأة يعتقد أنها الصغرى في أخواتهاالرجل لخطبة امر 

، ألن كونه إذا وقع ال اثر يترتب عليه الغلطهذا النوع من  إلىفقهاء الشريعة إلاسالمية  

 10.لاساس باإلرادة الظاهرة حتى يعتد بها

يكون حسب الوصف الثاي  ، متى كان واضحا و مكشوفا ويتحقق في حالة و  

وجود ما يدل عليه في الصيغة ، فاذا وقع ترتب عليه اثر في إثبات الخيار للعاقد الذي وقع 

العقد  أنمعنى ذلك و إمضاؤه اي إجازته ، و أخ العقد فس تبين الغلط أنفي الغلط، بعد 

جازه  و إن أبى عمل على فسخه ، أن شاء إمع هذا الغلط صحيح غير الزم من جانبه، ف

يضا أإلارادة الحقيقة تكون  أنن العلة في كون العقد غير الزم في حالة الغلط الظاهري أل 

العاقد آلاخر يكون على  ندة العقدية ، أل واضحة ، و إعطاء حق الخيار احتراما ملبدأ إلارا

 . 11بينة من غلط صاحبه فال يكون في الفسخ مفاجأة له 

 تقسيمات الغلط: الفرع الثاي 

 : و هي12واع أنيقسم فقهاء الشريعة إلاسالمية الغلط الظاهري إلى ثالثة 
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 الغلط في محل العقد : أوال

، النوع وهو على نوعان يه على خالف ما عين في العقد،هو ظهور املعقود عل

يكون كذلك اذا كان املذكور عند ايشاء عقد ل وهو غلط في جنس املعقود عليه، و و لا 

  فهو ما النوع الثايأ، الجنس الذي عينه الشخص باإلشارة خر غير آالزواج من جنس 

عليه من ن املعقود أ، اذ يتحقق هذا الغلط عندما يظهر الغلط في وصف املعقود عليه

و أالذي اشترطه صراحة  لكن ال يتوفر فيه الوصف املرغوب فيهأراده العاقد، و جنس ما 

لاولى عند عدم اختالف جنس الش يء  تحقق هذا الغلط في إحدى الحالتينيداللة، و 

، والثانية عند عدم اختالف الجنس املعين املشار إليه بالحس املذكور في العقد عن

 .ع خالف الوصف الذي سمي في العقد الانتفاع بين الشيئين اختالفا كبيرا م

 الغلط الظاهري : ثانيا

في ذات الشخص و غلط غلط : هو الغلط في شخص العاقد ، و هو على نوعين  

، اذا كانت شخصيته محل اعتبار إال  ، فاألول ال يؤثر في صحة العقدفي صفة الشخص

ر خآلا ي شخص املتعاقد ، فاذا وقع الغالط فما أقدم الغالط على ابرام العقد بحيث لوالها

ما الغلط في صفة الشخص فيتحقق اذا اعتقد أ، جازةإلا كان مخيرا بين الفسخ و

فة جوهرية في الشخص وجود صفة في املتعاقد معه على غير الحقيقة ، اي  تكون في ص

ه وقع في غلط في صفة الشخص كان مخيرا بين أنذا تبين للعاقد إ، فالشخص ال في ذاته

 .ن العقد صحيحا غير ملزما في جانب الفقه الاسالم  أ، بمعنى اجازتهو أفسخ العقد 

 الغلط في الحكم الشرعي: ثالثا

من الناحية الفقهية يكون اذا تم نكاح بسبب غلط يقع فيه الشخص، فهو  

واع أنثالثة  إلىقسمه الفقهاء نكاح يقع بالخطأ و يسمى عند الفقهاء بنكاح الشبهة، و قد 

 : هي و 
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املحل ، شبهة  أو ل منه ، هو شبهة امللك ، و يسمى ايضا بشبهة الحكم و النوع لا 

مواقعة املرأة مباح في حين  أنن يختلط الدليل الشرعي على الرجل ، كان يفهم أمعناه و 

ن يوقع الرجل امراته التي طلقها طالقا بائنا و هي في عدتها ظنا أنه غير مباح له ، و مثالها أ

عن النوع الثاي  منه، فهو كما في املطلقة طالقا رجعيا، و  اجعة لهان وقاعها يكون مر أمنه 

نها حل أيعتقد جل امرأة زواجا صحيحا في البداية، و يتزوج الر  أنمؤداه شبهة العقد، و 

ها محرمة عليه حرمة أنو أ، نها اخته من الرضاعةأتضح من بعد نه حل لها، ثم يأ، و هل

عن ثاره، و آحكامه و أبالزواج الفاسد من حيث  حد كبير إلىهذا الزواج يشبه ابدية، و 

ن الحرام أ، ويظن يعتقد الرجل حل الفعل أنداه مؤ ، فهو شبهة الفعل، و نوع الثالثال

مثاله كأن يأت  الزوج زوجته التي طلقها ثالث و ضعيف، و أمن غير دليل كان قوي حالل 

 .  13ها ليست زوجته أن، ثم تبين له فيما بعد ها زوجتهأنو يواقع امرأة على أفي العدة 

 التدليس  :املطلب الثالث

واعه من خالل أنبيان و  نحاول من خالل هذا املطلب التعريف بالتدليس

 :الفرعين التاليين

 تعريف التدليس: الفرع لاول  

وف في الفقه رادة معر إلا خير كعيب من عيوب لا ، و هذا يسميه الفقهاء بالتغرير

ار اطلقوا عليه ، حتى خصه الحنابلة بخيصطلح التدليساملالك  و الشافعي والحنبلي بم

 .14ما الفقه الحنف  فيطلق عليه اسم التغريرأ، اسم خيار التدليس

و هو إيقاع الشخص في الغرر اي في أ، بالباطل لاطماعه لغة بالخداع و يقصد بو 

اؤه ها إغر أنما اصطالحا فهو استخدام حيلة و خدعة مع احد املتعاقدين من شأ 15الخطر 

هو استعمال  أنه في مصلحته ، والواقع خالف ذلك ،أعلى اقدام على ابرام العقد ضانا 
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، ويتكون من التعاقد إلىعه في غلط يدفعه الحيل يلجا اليها املتعاقد إليقاع املتعاقد م

ة التي تستعمل لتضليل املتعاقد عنصر مادي و يتمثل في الوسائل املختلف: عنصرين 

و الكتمان، وعنصر أالعقد كالحيل والكذب وحاالت السكوت العمدي إلبرام  إلىدفعه و 

 .16يتمثل في نية التضليل و الخداع عند املدلسو  ،معنوي 

تحقيق غاية غير  إلىارادته  وانصرافاملدلس  إدراكوالتضليل خطأ يقتض ي 

 .17ة عن املدلس عليه حتى ينتزع رضاهمشروعة، تتمثل في اخفاء الحقيق

 اع التدليسأنو : الفرع الثاي 

تغرير في تغرير في الوصف ، و : التغرير في الفقه الاسالم  على نوعان  أوالتدليس 

ن ايهام الشخص بصفة كاذبة في الش يء السعر ، فاألول يسميه الفقهاء تغريرا فعليا أل 

صل في التدليس في فقه لا يكون بواسطة فعل يوهم في ذلك الش يء صفة مصطنعة، و 

لقانون املدي  ، ينطوي تحت مفهوم التغرير الفعلي في الفقه الاسالم ، الاسالم كما هو في ا

شياء ليست لا ر سعاأن ، أل الشريعة الاسالمية تغريرا قوليا ما الثاي  فيسميه فقهاءأ

، 18البيان الكاذب في السعر هي الكالم و  لإلغراء، فالوسيلة الطبيعية صفات منظورا فيها

 ، مما يتعين استبعاده من مجال موضوعنا الزواججال لهذا التغرير في عقود ال مو 

 املبحث الثاي 

 ثر عيوب الرضاء على صحة الزواجأ

ون سليما من كل العيوب ، ن يكأيشترط لصحة ايعقاد الزواج رضاء الزوجين ، و         

 : حكام ذلك فيما يليأن نحاول تبيا رادة ؟ ،شاب ركن الرضاء عيب من عيوب إلا  و فماذا ل
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 إلاكراهحكم  :ول املطلب لا 

صل لا رادة في ابرام العقود،  وإلا ية و معنوي يمس بقاعدة حر أبنوعيه مادي  إلاكراه        

 إلاكراهاذا ايعدم بسبب تحقق شروط ون نافذة اذا تمت برضاء سليم، و ن التصرفات تكأ

الف ثر في حكم صحة الزواج من عدمه تختلف باختن لاأتج اثره ، غير أنالسابقة الذكر 

 : املذاهب الاسالمية كما يلي 

 فساد الزواج  :الفرع لاول 

الطوع ليس شرطا لصحة الزواج، وعليه يصح النكاح من الهازل  نأ، يرى الحنفية        

من شروط النكاح عند الحنفية ،  و ال العمد ختيار الا املكره و الخاطئ ، فليس الجد و ال و 

سواء كان مهر املثل إن دخل ، و ، و ن لم يدخلإ يرجع الفاعل على الحامل بنصف املسمىو 

 . 19ال  أو ملجئ  إلاكراه

يبطله ابطاال ، و تترتب عليه  فاإلكراه عند الحنفية يفسد عقد الزواج فقط و ال 

العقد لصح  إلاكراه جاز الشخص الذي وقع فيأحكام املقررة لفساد عقد الزواج ، و لو لا 

انما كان صيانة ملصلحته و حقه الخاص ال ون الفساد ك، هذا الزواج ويصبح ملزما

و اوفوا بعهد : استدل الحنفية لحكمهم من الكتاب قوله تعالى ، و 20ملصلحة شرعية عامة 

، ووجه الداللة من آلاية كما يقول 21" ن بعد توكيدهاايم اذا عاهدتم ، و ال تنقضوا لا هللا

فان طلقها فال تحل له من " ى ، قوله تعال 22ها ال تفرق بين عهد املكره و غيره أناجصاص 

نها لم تفرق بين الطالق املكره أ، و وجه الداللة في آلاية  23" بعده حتى تنكح زوجا غيره 

24الطائع ، و النكاح كالطالق في الحكم و 
 . 

ا أن  خرجت أي إالاشهد بدرا  أن، عن حذيفة بن اليمان قال، ما يعني ومن السنة        

ما نريده، ما  :كم تريدون محمدا ؟، قلناأن: لوا كفار قريش ، قا فأخذنا: ب  حسيل  قال أو 
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املدينة و ال نقاتل معه فأتينا  إلى، فخذوا منا عهد هللا و ميثاقه لننصرفن املدينة إال نريد 

انصرفنا نف  بعهدهم ويستعين : رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ، فأخبرناه الخبر فقال

سلم ملا منعهما الرسول هللا صلى هللا عليه و  أن هذا الحديث هللا عليهم، فوجه الداللة في

، ، ثبت بذلك الحلف على طواعيةالستخالف املشركين القاهرين لهم من حضور بدر 

 . 25اق ، والنكاح كالطالق تسواء، كذلك الطالق والع وإلاكراه

ومن املعقول قياسا على صحة النكاح مع الهزل ، فلما كان النكاح صحيحا مع 

النبي صلى هللا عليه و سلم  أنملا روى عن اب  هريرة رض ي هللا عنه ،  تفاقباالهزل ال

، قال ابو عيس ى هذا الحديث "ثالث جدهن جد و هزلهن جد  النكاح و الطالق والرجعة"

يه و سلم حسن غريب ، و العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى هللا عل

الهازل ، و فرق النبي صلى هللا عليه  سلم سوى بين الجاد و  أن، ، و وجه الداللةوغيرهم

 إلى، و الهازل قاصد ايقاع حكمه إلىاللفظ و  إلىقاصد ن الجاد أ، بين الجد و الهزل 

لقول غير مريد إليقاع حكمه فهو اللفظ غير مريد إليقاع حكمه، فكذلك املكره قاصدا ل

 . 26ابله النص و هذا ال يجوز نه قياس في مقأ، لكن رد على هذا بالهازل سواءو 

كم من لم يفعله فال يجب عليه ن يكون في حأما إ، ن املكره على الفعلإثم 

حاجة لو اكرهها ال أو ن املرأة الصائمة أ، فال خالف في ن يكون في حكم من فعلهأو أ، ش يء

على عدم  إلاكراهؤثر ، ولم يها و حجهاصومبطل ن ذلك ال يإ، فزوجها على الجماع

 . 27لم يجعل املرأة في حكم من لم يفعل ، فكذلك النكاح و  ال،إلابط

 بطالن الزواج :الفرع الثاي 

ثناء أفي العاقدين  يار ختوالا يشترط لصحة العقد الرضا  نهأ، يرى الشافعية

، ه على الزواج من مظلومة في القسمكر أال فيما لو إ، ال يصح نكاح املكره بحالالعقد، و 

بد نه ال أ، ذلك عقد باطال مثله مثل عقد الصبي غير املميز واملجنون كان ال إلاكراهن وقع إف
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املبرم  اعتبار عقد الزواجيعدم الرضا، و  إلاكراه، ولصحة التصرفات عندهم من الرضا

 .فرقة بيههما ويجب فيه مهر املثليجب التباطال، و  إلاكراهتحت سلطان 

قال : عنه، قالاستدل الشافعية لحكمهم بالسنة، حيث عن عباس رض ي هللا 

، "النسيان و ما استكرهوا عليه و  وضع عن امتي الخطأ" رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ارادة ، و يكن عن قصدنه قد رفع حكم اي فعل لم أ، فوجه الداللة من الحديث النبوي 

لنكاح ال يصدر منه فعله عن قصد واختيار، فهو مرفوع بنص من الفاعل، واملكره على ا

 .28الحديث

النبي صلى هللا عليه و سلم قال  أنروي عن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه  و 

هللا و رسوله فهجرته  إلىنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إانما لاعمال بالنيات، و "

ما هجر اليه،  إلىحها، فهجرته وامرأة ينك من كانت هجرته لدينا يصيبها هللا و رسوله، و  إلى

ال إو غيره أعتاق  أونه ال ينفذ عمل من طالق أنه قد ثبت به أ لحديثفوجه الداللة من ا

 .ذا كانت معه النية أ

النبي صلى هللا عليه وسلم  إلىفتاة  جاءت"وعن عائشة رض ي هللا عهها قالت 

فع من خسيسته، فجعل خيه لير أهو زوجني ابن  لاب،يعم ب  و إن أيا رسول هللا : فقالت

 إلىن ليس أن تعلم النساء أردت ألكن ب ، و أجزت ما صنع أي  قد إ: فقالت إليها،مر لا 

انكحي ما : خرى قال لها أ، و في النبي قد رد نكاحها أن، و في رواية " مر ش يء من لا  باءآلا 

 . 29شئت 

جعل ، و ملكرهةسلم رد نكاح ان النبي صلى هللا عليه و أوجه الداللة من الحديث 

فأي امرأة : لذا قال الشافعي في النكاح، و  إلاكراهم جواز عد ، هذا الدليل علىمر اليهالا 

 .و بكر زوجها بغير اذنها فالنكاح باطل أثيب 
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بن : ، قال ن ترك ابنتهملا هلك عثمان بن مظعو : وعن عمر رض ي هللا عنه قال

كلمت رسول هللا لم يشاورها في ذلك وهو عمها، و عمر زوجنيها خالي قدامة بن مظعون، و 

شعبة فزوجها يتزوجها املغيرة بن  أن، فأحبت يه و سلم في ذلك، فرد نكاحه علصلى هللا

ن انتزاع الرسول البنة عثمان من ابن عمر بعدما تزوجها كان لعدم أ، ياه ، فوجه الداللةإ

 . 30رضاها بالزواج ، فكان هذا دليال على عدم صحة زواج املكره 

فعقد النكاح كغيره من عقود  البيع، ىأما دليل الشافعية من املعقول، قياسا عل

يعدم الرضا، فال ينعقد النكاح معه، وما  إلاكراهاملعاوضات البد فيه من رضا واختيار، و

ما الهازل فنكاحه صحيح لقوله صلى هللا أ، يضاأينطبق على الخاطئ  إلاكراهى ينطبق عل

ل اتفاق مح ، وهذا"ق والرجعة ، النكاح والطال ثالثة جدهن جد و هزلهن جد: سلم عليه و 

 .31بين الحنفية والشافعية 

 عدم لزوم الزواج :الفرع الثالث

قد بالبطالن، كما يقول ال يمس ايعقاد الع إلاكراهن أ إلىذهب املالكية 

عقد املكره عندهم  أنة، بل نه ال يمس صحته بالفساد كما يرى الحنفيأ، كما الشافعية

بين  ، فيكون للمكره الخيار ر الزمن يجعل العقد غيأعلى  إلاكراهثر أيقتصر صحيح، و 

ذا كان إ: " ، حيث جاء في مواهب الجليل الحطاب ما يلي جازةإلا مضاء اي إلا الفسخ و 

ما بأن يكره على أ ،ي على البيع جبرا حراماأشرط لزوم البيع التكليف ممن اجبر عليه، 

ه النتفاء شرط ، فال يلزم"ظلما فيبيع متاعه لذلك يكره على دفع املال  أو البيع نفسه 

تكون تجارة  أن إال: " دليله قوله تعالى املكره غير مكلف، و  نو التكليف ن أل لزومه الذي ه

عن طيب  إال امرئ مسلم ال يحل مال : " قوله صلى هللا عليه و سلم، و "عن تراض منكم

ه ، فإن اجاز ما، و يخير فيه املكره بعد اذنه، وال بيع املجبور على البيع جبرا حرا"نفسه

 . 32جاز، و إال بطل 
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خذ برأي الشافعية في الزواج املكره، بل اعتبر الزواج أن املشرع الجزائري أيبدو 

منع  لاسرةمن قانون  60املكره بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، وقد بينت املادة 

واج ن السلطة في منع بنته البكر من الز أالولي من اجبار موليته على الزواج دون رضاها، و 

فقد وضع لها املشرع حدود و هو مراعاة مصلحتها وفي حالة تعسفه اعطى للبنت حق 

 .القاض ي الذي يعين لها ولي للتزوج  إلىاللجوء 

غير الزم يقرب جزاءه منه موقف القانون  إلاكراهن اعتبار عقد الزواج مع أكما 

ن مقتض ى القابلية أب ، و هذا مع العلمجعل الجزاء قابلية العقد لإلبطالالذي ي33املدي  

نه يثبت قانونا لذي الشأن أيعتبر عقد الزواج صحيحا نافذا مرتبا آلثاره، غير  أنلإلبطال 

و أ، إلاكراهما طلب ابطال العقد املشوب بعيب إ: مرين حد لا أحق الاختيار مستقبال بين 

الجزائري، املالك  و التقنين  واحد في كل من مذهب إلاكراه، و هكذا يكون جزاء جازتهإ

، و في ذلك صدر قرار قضائ  يقض ي بإبطال عقد زواج يكون الرضاء سليما أنولذا وجب 

 . 34امرأة اكرهت على الزواج من طرف وليها 

نه أ إلىجبار ، فقد ذهبت املحكمة العليا إلاكراه بمعنى املنع و ليس إلا ذا ورد إا أم

صادر عهها بتاريخ  ، حيث قض ى قرار ن يأذن بالزواجأفي هذه الحالة للقاض ي 

ن يمنع من في واليته من أنه ال يجوز للولي أمن املقرر قانونا : "نهأعلى  02/20/6110

يأذن به مع مراعاة  أنذا وقع املنع للقاض ي إ، و صلح لهاأذا رغبت فيه و كان إالزواج 

 . 35" من هذا القانون  21حكام املادة أ

بعاد حماية ملصلحة الضحية إلاو أجرم فعل الاختطاف  قداملشرع  أنمع إلاشارة 

ن تتخذ ضده أه في حالة زواج القاصر من خاطفها فال يمكن أنو املبعدة، ذلك أاملخطوفة 

 بناء على شكوى ممن لهم الصفة في طلب بطالن الزواج، ثم إال جراءات املتابعة الجزائية إ
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 عالن رغبةإلا ان كبعد القضاء بالبطالن، و  إال قال عدم جواز الحكم على الخاطف تراجع و 

 .36برام عقد الزواج بيههما عمل يزيل الصفة الجرمية إاملخطوفة في الزواج من خاطفها و 

ساس الزواج هو الرضا أن أذن اليعقاد الزواج البد من ارادة واعيه جدية، كما إ

و املعنوي باعتباره مساسا بقاعدة أوالاختيار، وعليه فال ينعقد الزواج باإلكراه املادي 

 88و املادتين  لاسرةمن قانون  00/6،  60،  62، 21رية في التراض ي طبقا لنص املواد الح

 . 37من القانون املدي  81و 

 حكم الغلط  :املطلب الثاي 

 :ينتناول حكم الغلط على صحة الزواج من خالل ما يل

 حكم الغلط في جنس املعقود عليه  :الفرع لاول 

ن ، أل جنس املعقود عليه بطالن العقدفي رتب الفقه الاسالم  على الغلط 

د ، فيكون العقد وقتها قد ولعل محل العقد معدوما وقت التعاقداختالف الجنس يج

ك ، ن العقد بدون محل ، ال يلحقه رضاء بعد ذلأي أ، باطال اذا ايعقد على ش يء معدوم

اذا باع شيئا : " حكام العدلية التي جاء فيها ما يلي من مجلة لا   228هذا ما تبيته املادة و 

ه املاس أنوبين جنسه فظهر املبيع من غير تلك الجنس بطل البيع ، فلو باع زجاجا على 

 . 38" بطل البيع 

ى ، مهها ما يؤثر علواع متفاوتةأن إلىد صنفوا الغلط ن فقهاء القانون قأغير 

غلط مايع : ضاء املتعاقد نوعان مهها دون ذلك، فالغلط الذي يؤثر على ر سالمة الرضاء، و 

يجاب مع القبول، فيمنع إلا ن تحقيق تطابق ، فالغلط املايع يحول دو وغلط معيب للرضاء

ن يتقدم رجل لخطبة امرأة معينة دون ذكر اسمها أمثال ذلك ، و 39قيام العقد

يتضح فيما بعد فيقبل بالزواج، و  لاخرى،ه يريد ابنته أناب البنت  ، و يعتقدمواصفاتهاو 
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، ألنه وافق على زواج ابته التي ال يري الرجل زواجها  فاإليجاب ب وقع في غلط ن لا أ

حسب هذه الحالة لم يتطابق مع القبول ، و هذا الغلط املايع يترتب عليه البطالن املطلق 

 .ألنه تعلق بمحل العقد ، و محل العقد هنا معدوم 

 حكم الغلط في وصف املعقود عليه  :الفرع الثاي 

، و ال يترتب جفي املعقود عليه ال يؤثر على صحة الزوا فوات وصف املرغوب فيه 

نما يؤثر في لزومه فقط ، فالعقد يكون إنه ال يمنع نفاذه ، و أ، كما عليه بطالن العقد

، يعود جانبه ، و معنى القول بعدم لزومهصحيحا ملنه غير الزم في حق من وقع الغلط من 

ن الوصف املرغوب التعاقد ، و أل  إلى ن هذا الوصف هو الذي دفعهفوات الرضاء ، أل  إلى

ي أجازه ، أن شاء إن شاء فسخه و إفيه شرطا في العقد ، فجزاء تخلفه هو الفسخ ، ف

من رضا جديد بالحال التي ظهرت و تبينت ، وذلك بإعطاء العاقد  لتزامالاالبد لتمام 

يكون  نماإن فوات وصف املرغوب فيه أ، ولإلشارة 40الذي وقع في الغلط حق الفسخ 

ما العقود التي ال تحتمل أمحله في العقود التي تقبل الفسخ كعقود املعاوضات املالية ، 

الفسخ كعقد الزواج، فتقع الزمة، فال يثبت فيها الخيار بفوات الوصف املرغوب فيه 

حمد الذي يرى تعميم حكم هذا الخيار ليشمل حتى عقد الزواج ، فلو أخالفا لإلمام 

 ،أحمدمام إلا كان له على ما ذهب اليه  ،أميةذا هي إنها متعلمة فأى تزوج شخص امرأة عل

 . 41آخر ثبوت خيار فوات الوصف بين عقد و  ذ ال فرق عنده فيإحق فسخ عقد الزواج، 

ن يتحقق شرط أولك  يثبت خيار الفسخ بفوات الوصف املرغوب فيه، يجب  

ن فات إ، فاحسن منه إلىف ال يكون فوات الوصن أدراك باملعاينة الظاهرية، و إلا عدم 

، فخيار الوصف يثبت ملن كان الوصف املوجود افضل منه عقدالوصف املشروط في ال

بهذا يعتبر الفقه الاسالم  العقد للغلط في وصف املعقود عليه صحيحا غير غلط فيه، و 

 .42جازه أو أن شاء العاقد فسخه، إالزم، 
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كفاءة شرط لصحة فاعتبر الما عن موقف القضاء الجزائري في مسالة الغلط، أ

حسب لذا اعتبرت الكفاءة في صالح املرأة ، و خالق، و املركز ولا  ، ومعناه املساواة فيالزواج

الجمال بالنسبة للمرأة والكفاءة تتصل بخلو الزوج من الفقهاء فإنها تتصل باملال و 

م لزوم ، واذا غابت الكفاءة كان غيابها من اسباب عدالعيوب املخلة بمقاصد الزواج

 . 43العقد لعدم وجود الرضا عند الزوجة 

 حكم التدليس  :املطلب الثالث

فة في املعقود عليه مرغوب فيها ن يوهم بوجود صأذا كان التغرير فعليا ، بإ

رير في حكم العقد وجعله ، فاذا فات ذلك الوصف اثر هذا التغقدم على الزواجألواله ملا و 

حقه في فسخ  عمالأبدعوى التدليس التي تمكنه من  ، وخول العاقد املغرر بهغير الزم

و خيار فوات الوصف أهذا ما يسمى بخيار التدليس أو خيار التغرير و  إجازته، أوالعقد 

 .44املرغوب فيه

ه اذا وقع املتعاقد في أنقر أ، فقد املشرع الجزائري في هذه املسألة أما عن موقف

ر الذي لحقه ، فالدفع بالتدليس وفق ، يمكنه طلب ابطال العقد و تعويض الضر تدليس

ي البحث عما اذا كان رضاء أ، مر يتعلق بصحة العقدأمن القانون املدي   81املادة 

، بينما الغرض من دعوى التعويض جبر الضرر الذي لحق املدلس و معيباأاملتعاقد سليما 

نصوص عليها ساس املسؤولية التقصيرية املأعليه بسبب الخطأ الذي ارتكبه املدلس على 

كمثال على الزواج، و ، و هو عيب غير مؤثر على صحة 45من القانون املدي   621في املادة 

ن الشخص الذي يريد الزواج للمرة الثانية دون التصريح بحالته العائلية السابقة، أذلك 

، مما يجعل بةخير معياقد معه و بالتالي فإرادة هذا لا فيكون قد دلس الطرف الذي تع

ن أ، دون خ ايضا كل زواج وقع فيه التعدد وكان قبل الدخول قابل للفسخ، و يفس الزواج

 .يستصدر الزوج رخصة من القاض ي تجيز زواجه من جديد 
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يساء مع توافر الشروط  أربعةاحة التعدد في حدود إبفالقاعدة الشرعية هي  

 ة الزوجةهي موافق، و لاسرةمن قانون  28ص املادة القانونية املنصوص عليها في ن

ئيس مام ر أو بحضورهما معا أمام املوثق أاملستقبلية في شكل رسمي تتم السابقة و 

 .املحكمة للتأكد من موافقتهما

ن املشرع قد أ، نجد عالهأمكرر من نفس القانون  28نص املادة  إلىالرجوع بو 

ضد  ائية، جواز رفع دعوى قضو الثانية على حد سواءألى و قر في حالة وقوع الزوج لا أ

، كون الزوج التعويض عن الضرر املادي واملعنوي ، كما لهما حق الزوج ملطالبته بالتطليق

 .يا يتمثل في وجوب استصدار الرخصةقد خالف التزاما قانون

 الخاتمة 

قر بطالن عقد الزواج أكان قد  وإنن املشرع أتوصلنا من خالل ما سبق تحليله 

نه لم يتناول أال إ، لاسرةمن قانون  00دة ذا اختل ركن الرضا فيه بمفهوم نص املاإ

 إلى، تاركا ذلك والتدليس إلاكراهفيما يخص  إال ة الزواج ثر عيوب الرضا على صحأمسألة 

لم يرد النص عليه في هذا كل ما " بنصها  222مجال الفقه الاسالم  بإحالة نص املادة 

 .  "أحكام الشريعة إلاسالمية  إلىه ، يرجع فيالقانون 

حكام الشريعة الاسالمية ال نجد نظرية عامة متكاملة أ إلىنه و بالرجوع أغير 

لعيوب إلارادة في فيما يخص عقد الزواج الختالف فقهاء الشريعة الاسالمية فيما بيههم، 

حيانا كثيرة يختلف أو عدم لزومه، و أو فساده أاذ تراوح الجزاء بين بطالن عقد الزواج ، 

واحد ، فهذا الاختالف مع غياب نصوص قانونية تتعلق الجزاء نفسه في املذهب ال

بمسألة أثر عيوب الرضا على صحة الزواج، من شأنه أن يؤثر على وجود الحل القضائ  

املناسب لفض النزاعات القضائية من هذا القبيل، لامر الذي يستدعي تدخل املشرع 
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وب الرضا في ابرام عقد لعالج املسألة بشكل واضح يحدد فيه الجزاء الذي يترتب على عي

 . الزواج 

                                                 
1
 . 37، ص  5291، المصباح المنير، الجزء الثاني ، الفيومي المقريبن علي احمد بن دمحم  - 

2
 73ه ، ص  5775لجزء الرابع و العشرون ، ابو بكر بن سهل السرخسي ، المبسوط ، ا - 

3
طبعة أولى، دار  ، لمدني الجزائري و الفقه االسالميالقانون ا ، نظرية عيوب االرادة فيدمحم سعيد جغفور - 

 . 593، ص  9009التوزيع ، الجزائر، هومة للنشر و
4
 .231نفس المرجع، ص  - 

5
سة مقارنة مع القانون الجزائري ة االسالمية ، درافي الشريع اإلكراهمحمود جمعة ابو بكر ، نظرية  - 

 .66، ص  5231خرى ، رسالة لنيل الدراسات العليا في القانون الخاص ، جامعة الجزائر ، األالقوانين العربية و
6
 .36، مرجع سابق، ص  محمود جمعة ابو بكر - 

7
  540دمحم سعيد جغفور ، مرجع سابق ، ص  - 

8
 . 32المرجع السابق ، ص دمحم جمعة ابو بكر ،  - 

9
دار النشر للفكر العربي ، بدون رقم طبعة، احمد حسين فرج ، النظرية العامة لاللتزام ، مصادر االلتزام ،  - 

 . 596، ص  5233سنة 
10

 .313المرجع نفسه، ص - 
11

 . 536دمحم سعيد جغفور ، مرجع سابق ، ص  - 
12

 . 523، ص المرجع نفسه  - 
13

منشأة المعرف، حوال الشخصية في الشريعة االسالمية ، طبعة اولى ، األبد الحميد ، دمحم محي الدين ع - 

  769، ص  5234سنة اإلسكندرية، 
14

 . 516دمحم سعيد جغفور ، مرجع سابق ، ص  -  
15

 . 23، المرجع السابق ، ص  احمد بن دمحم المقري - 
16

المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، رقم طبعة ،  بدونعلي فياللي ، االلتزامات ، النظرية العامة للعقد ،  - 

 534، ص 9050دة الرغاية ، الجزائر ، سنة وح
17

رية العامة لاللتزامات ، العقد واالرادة دمحم صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، النظ - 

، سنة يع ، عين مليلة ، الجزائرو التوزدار الهدى للطباعة و النشر  الطبعة الثالثة،ل ، واألالجزء  ،المنفردة

 .  534، ص  5227
18

 . 513دمحم سعيد جغفور ، المرجع السابق ، ص  - 
19

فية و الشافعية ، دراسة مقارنة، ، الزواج و الطالق بين الحن األسرةاسماعيل ابا بكر علي البامري ، احكام  - 

  31، ص  9002، سنة  ردناألالتوزيع ، عمان ، طبعة أولى،  دار الحامد للنشر و
20

 . 543دمحم سعيد جغفور ، المرجع السابق ، ص  - 
21

  25سورة النحل ، االية رقم  - 
22

ص ، 5231سنة ابو بكر بن علي الرازي ، احكام القرآن ، الجزء الثالث ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،  - 

934 . 
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23

 970سورة البقرة ، االية رقم  - 
24

 5454سابق ، ص ال مرجعالابو بكر بن علي الرازي ،  - 
25

  5333، حديث  5454مام مسلم ، صحيح مسلم ، الجزء الثالث ، ص اإل - 
26

  36اسماعيل ابا بكر البامري ، مرجع سابق ، ص  - 
27

 .نفس المرجع ، نفس الموقع  - 
28

 .33، ص نفس المرجع - 
29

 ن النسائي ، الجزء السادس ،احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائي ، المجتبي من السنن المسمى ، سن - 

 . 36، ص  5236، سنة مكتب المطبوعات االسالمية ، حلب
30

 . 33نفس المرجع ، ص  - 
31

 نفس الموقعنفس المرجع ،  - 
32

 510دمحم سعيد جغفور ، المرجع السابق ، ص  - 
33

دة رسمية عدد ، المتضمن القانون المدني المعدل والتمم، جري12/30/2057المؤرخ في  75-57مر رقم األ - 

 .2057، سنة 55
34

 10، ص  5236، سنة مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع - 
35

 . 71، العدد الخاص، ص 9005المجلة القضائية، سنة  - 
36

 و ما بعدها 66، مرجع سابق ، ص عبد العزير سعد - 
37

ل ، ديوان المطبوعات وجزائري ، الجزء األبلحاج العربي ، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني ال - 

 .  62، ص  5222الجامعية ، الجزائر ، سنة 
38

 . 525دمحم سعيد جغفور ، مرجع سابق ، ص  - 
39

ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة األولى، لعشب محفوظ ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري ،  - 

 . 545، ص  5233الجزائر ، سنة 
40

عربي ، القاهرة ، مصر ، سنة حوال الشخصية ، الطبعة الثانية، دار الفكر الاألمام دمحم ابو زهرة ، اإل - 

 453، ص 5210
41

 524دمحم سعيد جغفور ، مرجع سابق ، ص  - 
42

 .202نفس المرجع، ص  - 
43

  19، العدد الرابع ، ص  5236مجلة العلوم القانونية و السياسية ، سنة  - 
44

 . 561، مرجع سابق ، ص  بكر البامرياسماعيل ابا  - 
45

 . 537علي فياللي ، مرجع سابق ، ص  - 
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 املراجعاملصادر و قائمة 

 :املصادر قائمة /أوال 

 القران الكريم  - أ

  لنصوص التشريعيةا-ب

م، جريدة رسمية املعدل و املتماملتضمن القانون املدي   ،21/21/2157املؤرخ في  ، 78-57مر رقم لا  -6

 .11، ج ر عدد 2227يونيو  22املؤرخ في  62-27، أخر تعديل بموجب القانون 6157ة ، سن58عدد 

، جريدة رسمية املعدل و املتمم لاسرةمن قانون ، املتض 21/21/6181، املؤرخ في 66-81القانون رقم -2

 .2227فبراير سنة  1مؤرخ في  22-27قانون رقم أخر تعديل بموجب ال .6181، 21عدد

 

 :ة املراجعقائم/ ثانيا 

 الكتب  -أ

 ه 6006، الجزء الرابع و العشرون ، طبعة املبسوط ابو بكر بن سهل السرخس ي ،  -

 .6187، سنة ، الجزء الثالث ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان احكام القرآنابو بكر بن علي الرازي ،  -

، الجزء  ن النسائ املجتبي من السنن املسمى ، سناحمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائ  ،  -

 .6181السادس ، مكتب املطبوعات الاسالمية، حلب ، سنة 

 . 6188دار النشر للفكر العرب  ، سنة ،  النظرية العامة لاللتزام ، مصادر الالتزاماحمد حسين فرج ،  -

اسة ، الزواج و الطالق بين الحنفية و الشافعية ، در  لاسرةاحكام اسماعيل ابا بكر علي البامري ،  -

  2221ردن ، سنة لا دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان ، طبعة أولى، ،  مقارنة

دار الفكر العرب  ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثانية، ،  حوال الشخصيةلا مام محمد ابو زهرة ، إلا  –

  . 6172سنة 

 .6585، حديث  6161، الجزء الثالث ، ص  صحيح مسلممام مسلم ، إلا  -

، ديوان املطبوعات  لىو الطبعة لا ،  النظرية العامة لاللتزام في القانون املدي  الجزائري عرب  ، بلحاج ال -

 . 6111الجامعية ، الجزائر ، سنة 

، للفنون املطبعية ، وحدة الرغاية ، املؤسسة الوطنيةالنظرية العامة للعقد علي فياللي ، الالتزامات ،  -

 . 2262الجزائر ، سنة 

، لى أو ، طبعة  نظرية عيوب الارادة في القانون املدي  الجزائري و الفقه الاسالم جغفور ، محمد سعيد  -

 .2222دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، سنة 

شرح القانون املدي  الجزائري ، النظرية العامة لاللتزامات ، العقد و الارادة محمد صبري السعدي ،  -

 . 6110الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة ، الجزائر ، سنة  دار الطبعة الثانية، ،  املنفردة



 حكيمة كحيل. د عيوب الرضاء وأثرها على صحة الزواج
 

55 
40402422

ISSN : 2710-8783 
 

                                                                                                                     
منشأة املعرف، ، لى أو ، طبعة  حوال الشخصية في الشريعة الاسالميةلا محمد محي الدين عبد الحميد، -

  5234سنة ، إلاسكندرية

 .6185 الجزائر، امعية،الجديوان املطبوعات  ،الجزائري املبادئ العامة للقانون املدي   محفوظ،لعشب  -

 :طاريح و املذكرات الجامعيةلا  -ب

سة مقارنة مع القانون الجزائري ، درافي الشريعة الاسالمية إلاكراهية نظر  محمود جمعة ابو بكر، -

 .6157لخاص، جامعة الجزائر، خرى، رسالة لنيل الدراسات العليا في القانون الا القوانين العربية و 

 ة املجالت القضائي -ج

 .6181مجلة العلوم القانونية والسياسية ، العدد الرابع ،  -

 .، العدد الخاص  2226املجلة القضائية ، سنة  -
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 إثبات الوصية وإجراءات تثبيت امللكية املكتسبة
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Proof of Will and Procedures for Confirmation of 

Acquired Property 

Through it in Algerian legislation 
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 عضو مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص(2)

 (جامعة خميس مليانة)
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 :تاريخ الارسال

91/30/2322 

 :تاريخ القبول 

 29/30/2322 

 :تاريخ النشر

09/30/2322 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : امللخص

الوصية في القانون الجزائري، حيث حاولنا من خالله تسليط  يتمحور هذا املقال حول دراسة

الضوء على كيفية إثباتها وكذا إلاجراءات املتبعة لتثبيت امللكية املكتسبة عن طريقها، وذلك بهدف 

إلاجراءات وآلاليات القانونية التي وضعها املشرع الجزائري لتنظيم مختلف املسائل التعرف على مختلف 

 .املتعلقة بالوصية، سواء تعلق ألامر بإثباتها أو باإلجراءات املتبعة لتثبيت امللكية املكتسبة عن طريقها

هذا وسنحاول من خالل مقالنا هذا إلاجابة على إشكالية تتمحور حول طرق إثبات الوصية 

في التشريع الجزائري وإلاجراءات الواجب إتباعها لتثبيت امللكية املكتسبة عن طريقها، وفي سبيل إلاجابة 

على كل من املنهجين الوصفي والتحليلي باعتبارهما ألانسب هذا على هذه إلاشكالية اعتمدنا في مقالنا 

عض الثنايا، وقد خرجنا من خالل إضافة إلى املنهج املقارن؛ والذي اعتمدناه في ب ملثل هذه الدراسات،

 .دراستنا لهذا املوضوع بمجموعة من النتائج التي أوردناها في نهاية املقال

 : الكلمات املفتاحية

 .تثبيت امللكية املكتسبة بالوصية -إثبات الوصية في الجزائر-الوصية -عقود التبرعات

 

                                                 
 s.debih@univ-dbkm.dz  سفيان ذبيح. د - 1

mailto:most_aida2013@hotmail.fr
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Abstract:  

This intervention deals with the study of proof of the will in 

Algerian law as well as the procedures to establish ownership acquired 

through it, where we aim to shed light on the various procedures and 

mechanisms developed by the Algerian legislator to regulate matters 

related to the will, whether it is to prove them or the procedures used to 

establish ownership acquired through them. 

 where We try through this intervention to answer the problem 

centered on the ways to prove the will in the Algerian legislation and 

the procedures to be followed in the confirmation of ownership 

acquired through it, and we have adopted in this intervention and to 

answer the problem raised both Descriptive and analytical approaches 

to their suitability for this type of study as well as comparative in some 

folds. 
key words 

Donation contracts - The Will -Proof of Will in Algeria - Confirmation 

of Ownership acquired by will. 

 :مقدمة

تتعدد وتختلف سبل البر والخير في الشريعة إلاسالمية الغراء، كونها تسعى من 

من خالل  غرس روح املحبة والتعاون والتآلف بين املسلمين،إلى خالل تعاليمها السمحة 

حثهم على ضرورة التعاون والتكافل فيما بينهم عن طريق التصدق والتبرع بما قل أو كثر 

إلى الهبة و الوقف يهم؛ والصدقات تتعدد وتتنوع بشكل عام؛ فمن مما يتاح ويتوفر لد

 هدراستل اموضوع( الوصية)هذه ألاخيرة  الخ، وقد اخترنا...الوصيةإلارصاد وإلاقطاع و 

وذلك للتعرف  ؛القانون الجزائري  تحديدا فيو  تسليط الضوء عليه من الناحية القانونيةو 

من جهة، ومن فيه لقانونية التي تنظمها على مختلف الضوابط التي تحكمها والنصوص ا

 .جهة أخرى الطرق وإلاجراءات الواجب إتباعها لنقل امللكية املكتسبة عن طريقها

والوصية تعد أصال من أصول ألاحوال الشخصية، حيث أن املشرع الجزائري 

على سريان قانون ألاحوال الشخصية والنصوص  1من القانون املدني 777نص في املادة 

علقة به على الوصية، وذلك في الفصل املتعلق بطرق اكتسـاب امللكية، كما أنه لم املت
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بل أورد  2يخـصها بقانون خاص كما فعلت بعض التشريعات العربية كالتشريع املصري 

 .239إلى  981الجزائري في املواد من  أحكامها في قانون ألاسرة

ارتباط ) غة هو ارتباطهوما يزيد من خصوصية املوضوع ويضفي عليه أهمية بال 

ببعض التصرفات التبرعية في حالة مرض املوت، حيث نجد أن  املشرع  (الوصية

الجزائري قد اعتبر جميع هذه التصرفات وصية، حيث تأخذ حكمها وذلك من خالل 

من القانون املدني والتي نصت على أن كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في  777املادة 

التبرع يعتبر تبرعا مضافا ملا بعد املوت، وتسري عليه أحكام حال مرض املوت بقصد 

الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف، وعلى ورثة املتصرف أن يثبتوا أن 

التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في مرض املوت ولهم إثبات ذلك بجميع 

هذا التاريخ ثابتا، فمثال نجد أن  الطرق، وال يحتج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن

من قانون ألاسرة الجزائري قد نصت على أن الهبة في مرض املوت وألامراض  231املادة 

 .والحاالت املخيفة تعتبر وصية

وبالرجوع إلثبات الوصية والطرق املنصوص عليها في ذلك نجد أن املشرع  

ولم ينص أو حتى يشر إلى قد نص على طرق إثباتها  919الجزائري من خالل املادة 

إلاجراءات الواجب إتباعها الستكمال نقل امللكية املكتسبة عن طريقها، وهذا يعد قصورا 

منه، وعليه سنحاول من خالل بحثنا هذا تسليط الضوء على طرق إثبات الوصية 

وإلاجراءات املتبعة لنقل امللكية املكتسبة عن طريقها، وذلك من خالل محاولتنا إلاجابة 

 :لى إلاشكالية التاليةع

وما هي إلاجراءات  كيف يتم إثبات الوصية في التشريع الجزائري؟: إلاشكالية

وما هي أبرز إلاشكاالت التي تثيرها في  امللكية املكتسبة عن طريقها؟ الواجب إتباعها لنقل

 هذا الشأن؟

وصفي هذا كال من املنهجين ال مقالناولإلجابة على هذه إلاشكالية انتهجنا في  

إضافة إلى املنهج املقارن في بعض  والتحليلي وذلك لكونهما ألانسب ملثل هذه الدراسات،

طرق إثبات الوصية في التشريع  ألاول ؛ تناولنا في إلى مبحثين هحيث قمنا بتقسيمثناياه، 

؛ حيث مفهوم الوصية إلى دراسة املطلب ألاول  وقسمناه بدوره إلى مطلبين، تطرقنا في الجزائري 
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فقد تطرقنا فيه إلى  املطلب الثاني أما تعرضنا من خالله كال من ماهيتها وكذا أركانها،اس

بموجب سند  هاإثباتواملتمثلة في طريقة  ثبات الوصية في التشريع الجزائري إ دراسة طرق 

 .بموجب حكم قضائيوكذا إثباتها  رسمي

 ثحي لوصيةإجراءات تثبيت امللكية املكتسبة با تناولنا املبحث الثانيوفي 

إجراءات تثبيت امللكية املكتسبة قسمناه بدوره إلى مطلبين؛ تطرقنا في ألاول إلى دراسة 

استعرضنا من خالله جميع الخطوات بداية  ث؛ حيبالوصية في حصة مفرزة من التركة

 ،تحرير عقد إيداع الوصية لقبولها و تنفيذها: إلى تحرير الفريضة وجرد تركة املوص يمن 

إجراءات تثبيت امللكية املكتسبة بالوصية في  فقد تناولنا فيه دراسة الثاني أما املطلب

وصية لسهم إجراءات تثبيت امللكية املكتسبة بالقمنا باستعراض  ث؛ حياملشاعاملال 

 عن طريقها بالنسبةإجراءات تثبيت امللكية املكتسبة ، وكذا شائع في جزء من التركة

مجمل ما تناولناه في مقالنا  من خاللهالخصنا  خاتمةا بوانتهين ،لسهم شائع في كل التركة

 .هذا

 املبحث ألاول 

 طرق إثبات الوصية في التشريع الجزائري 

الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد املوت، تنشأ حال حياة املوص ي وتنفذ بعد 

تم مباشرة بل تسبقه طرق يجب على املوص ي أن يسلكها وهذه يوفاته، إال أن تنفيذها ال 

في كتابتها وإثباتها عند املوثق وهو ألاصل، وفي حالة وجود ظروف قاهرة  رق تتمثلالط

القضاء وهو ما نص عليه القانون الجزائري، إال أن دراسة إثبات الوصية  تثبت عن طريق

ثم التطرق بعد ذلك لطرق ( املطلب ألاول )وطرقه يجب أن يمر بداية بالتطرق إلى مفهومها

 (.املطلب الثاني)إثباتها

 مفهوم الوصية في التشريع الجزائري : املطلب ألاول 

إن التطرق ملفهوم الوصية في التشريع الجزائري يقودنا بداية إلى تحديد ماهيتها 

، ثم التطرق (الفرع ألاول )وذلك عن طريق تعريفها من الناحيتين اللغوية والاصطالحية 

 (.الثاني الفرع)إلى ألاركان الواجب توافرها فيها حتى تكون صحيحة
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 ماهية الوصية :الفرع ألاول 

سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الوصية من الناحيتين اللغوية والاصطالحية  

  .لدراسة مشروعيتها وكذا أنواعهاثم سنتطرق بعد ذلك ، بشقيها الشرعي والقانوني

لك حيث سنتناول تعريف الوصية في كل من اللغة والاصطالح وذ: تعريف الوصية -أوال

 :فيما يلي

ى، وأوصيت له بش يء، : تعريف الوصية لغة -أ الوصية في اللغة مأخوذة من الفعل َوص َ

ى  ْوص َ
َ
وأوصيت إليه، إذا جعلته وصيك، والاسم الِوَصاية، والَوصاية بالكسر والفتح، أ

اه ى  :الرجل وَوصَّ وِصية بمعنى، وتواص ى القوم أي أوص َ
َ
َعِهد إليه، وأوَصيته إيصاًءا وت

م بعضا، وأوَصْيُت إليه بمال جعلته له، كما تأتي بمعنى الاتصال فيقال أرض بعضه

 
 
 .3أي ُمتصلة النبات: واِصَية

حيث سنتطرق لتعريفها من الناحيتين الشرعية والقانونية : تعريف الوصية اصطالحا -ب

 :على التوالي

 عددة،للوصية كاصطالح شرعي تعريفات مت: تعريف الوصية من الناحية الفقهية -9

وسنستعرض فيما يلي مجموعة من التعاريف التي اخترناها من كل مذهب من املذاهب 

 .ألاربعة

تمليك مضاف إلى ما بعد املوت  "عرفها ابن عابدين على أنها: الوصية عند الحنفية -9-9

، حيث يتميز تعريفه بكونه أشمل تعريف للوصية وأقربه ملفهوم املقصود 4"بطريق التبرع

 .نهاوالغاية م

الوصية عند املالكية هي تمليك مضاف ملا بعد املوت بطريق : الوصية عند املالكية -9-2

عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو  :"التبرع، وعرفها ابن عرفة املالكي بأنها

 .5"يوجب نيابة عنه بعده

مع قال شمس الدين محمد بن أبي العباس الوصايا ج: الوصية عند الشافعية -9-0

وصية كهدية وهدايا، وهي تبرع بحق مضاف ولو تقديرا ملا بعد املوت ليس بتدبير وال 

 .6بتعليق عتق وإن التحقا بها حكما كالتبرع املنجز في مرض املوت وهي سنة مؤكدة
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الوصايا جمع : "بقولهة املقدس ي الوصية معرف ابن قدا: الوصية عند الحنابلة -9-1

والوصية باملال هي التبرع به بعد املوت، وألاصل فيها  وصية مثل العطايا جمع عطية،

 .7"الكتاب والسنة وإلاجماع

عرف املشرع الجزائري (: القانون الجزائري ) تعريف الوصية من الناحية القانونية -32

الوصية تمليك  :"من قانون ألاسرة، حيث جاء فيها 981الوصية من خالل نص املادة 

حيث يستفاد ويستنتج منه أن املشرع الجزائري ، "ق التبرعمضاف إلى ما بعد املوت بطري

؛ جعل من هذا التعريف جامعا وشامال لكل أنواع الوصايا "تمليك"باستعماله مصطلح 

واجبة كانت أو مندوبة، بمال كانت أو بغيره، فهي بذلك تشمل التمليك، وإلاسقاط، 

أو الزراعة ألرض، والوصية  وتقرير مرتبات، كما تشمل الوصية باملنافع من السكن لدار 

فيقصد منها " مضاف إلى ما بعد املوت"أما عبارة ، الخ...باألعيان من منقوالت أو عقارات

أن الوصية ال تنفذ إال بعد املوت املوص ي، وبالتالي يخرج عن غيرها من عقود التبرعات، 

و إيجار إخراج الوصايا التي تنبني على بيع أ" تبرع"هذا ويستفاد كذلك من مصطلح 

في ماله لشخص ما، وذلك باعتبار الوصية تتم بدون عوض باعتبارها ما أوجبه املوص ي 

 .تطوعا بعد موته

الوصية مشروعة بالكتاب والسنة، وكذا إجماع فقهاء ألامة  :الوصية مشروعية -ثانيا

 :إلاسالمية، وسنتطرق فيما يلي ألدلة مشروعيتها في كل من مصادر التشريع سالفة الذكر

وردت العديد من آلايات الكريمة التي يستفاد منها : أدلة مشروعية الوصية في الكتاب -أ

 :جواز الوصية، نذكر منها

َواِلَدْيِن }:قوله تعالى -
ْ
 ِلل

ُ
ْيًرا الَوِصَية

َ
َرَك خ

َ
ْوُت ِإْن ت

َ
ُم امل

ُ
َحَدك

َ
ا َحَضَر أ

َ
ْم ِإذ

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
ك

ْعُروِف َحًقا عَ 
َ ْ
َرِبْيَن ِبامل

ْ
ق
َ
َتِقْيَن َوألا

ُ
ى امل

َ
 .سورة البقرة 983آلاية{ ل

 هَ آي  يَ }:وقوله تعالى -
َ
 نُ آَم  يَن ِذ ا ال

َ
 ادَ هَ وا ش

ُ
 نِ يْ بَ  ة

ُ
 إِ  ُم ك

َ
  رَ ضَ ا َح ذ

َ
 ُد َح أ

ُ
  ُم ك

َ
 يَ ِص الوَ  يَن ِح  ُت وْ امل

ُ
 اِن اثنَ  ة

 
َ
 نمِ  دل  ا عَ وَ ذ

ُ
 .سورة املائدة 937آلاية { مك

 ا هَ ي بِ وص ِ يُ  ة  يَ ِص وَ  ِد عْ بَ  ْن مِ } :وقوله تعالى -
َ
 .سورة النساء 99آلاية { نيْ و دَ أ

وكلها آيات يستفاد منها مشروعية الوصية وإباحتها، بل ووجوبها في بعض 

 . الحاالت؛ ذلك أن الوصية تعتريها ألاحكام الخمسة وهو ما سنتطرق له الحقا
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العديد من ألاحاديث  وردت عن النبي   :أدلة مشروعية الوصية من السنة النبوية -ب

مجملها على جواز واستحباب الوصية صراحة، نذكر منها ألاحاديث  التي تدل فيالشريفة و 

 :التالية

حين مرض بمكة واعتقد بأنه في مرض املوت  ما روي عن سعد بن أبي وقاص  -39

يعودني من وجع  جاءني رسول هللا : وأراد أن وص ي البنته الوحيدة بجل ماله، حيث قال

ني قد بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال وال يرثني إال ابنة لي يا رسول هللا إ: اشتد بي فقلت

ال، قلت فالثلث، قال  :ال، قلت فالشطر يا رسول هللا؟ فقال :فأتصدق بثلثي مالي؟،قال

 .الثلث والثلث كثير، انك إن تذر  ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس

ألاول جواز الوصية، والثاني جواز  ن؛ايستفاد من هذا الحديث أمر  وعليه فإنه

 .الوصية للوارث في حدود الثلث

ال وصية لوارث إال أن : " قال رسول هللا : رض ي هللا عنهما قوله وعن ابن عباس  -32

 .، ويستفاد من هذا الحديث ما يستفاد من الحديث السابق"يشاء الورثة

لماء ألامة إلاسالمية على جواز أجمع فقهاء وع: دليل مشروعية الوصية من إلاجماع -ج

 .الوصية وإباحتها وذلك استنادا على أدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة

ن واجبة أو مستحبة وقد تكون مباحة أو محرمة الوصية إما أن تكو : أنواع الوصايا -ثالثا

 :، وسنتطرق فيما يلي لكل نوع منهاأو مكروهة

يؤدها إذا كان على الشخص حقوق هلل تعالى لم الوصية واجبة  تكون : الواجبة الوصية -أ

عنده وديعة  الدين غير مكتوب، أو كانكحقوق لدى الغير يه الزكاة، أو كان علحال حياته ك

 فإذا كان هناك حق من هذه الحقوق ولم يوجد هناك سبيلواه، أو أمانة ال يعلم بها س

 واجبة أي أن أداء الحق فيهالوفاء بها إال عن طريق الوصية فإنها تصبح في هذه الحالة ل

مثله فإن مات الشخص في هذه الحالة ولم يوص ي  اواجب ألن ما يؤدي إليه يكون واجب

 .8ثما ومستحقا للعقابآ كان

ستحبة إذا كانت لجهة من جهات الخير مالوصية  تكون : لوصية املستحبة واملباحةا-ب

ي ذلك إلى أن الشرع قد رغب في ويرجع السبب ف املساجد واملستشفيات، والبر كاإليصاء إلى
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على كل ما يقرب إلى هللا ًعز وجل بمعنى أن الوصية لجهة الخير والبر  فعل الخير وحثنا

 .9في العموم ةداخل

 أو يجعلها واجبة، أو مندوبة أو محرمة، فهو انتفاءباحة أما املقصود بالوصية امل

، عصيةمارتكاب ها قصد منال ي ؛ حيث(صالح حتاجملغير )لغني صالح مكروهة كالوصية 

 .سواء على تركها ألن فعلها وتركها ال ثواب على فعلها وال عقاب وال عتاب، وبالتالي

وأن  مكروهة إذا كان املوص ى له فاسقا وفاجرا، الوصية تكون : الوصية املكروهة -ج

ارتكاب هذه املعصية بل مجازاته عدم لم يكن إعانته ومساعدته على ئها القصد من ورا

وأن الوصية للفاسق مكروهة خشية ومخافة أن يستعين بها  املوص ي، ها إلىاى خدمة أدعل

 .10حرم هللا تعالى على ما

نادا لحديث قد تكون الوصية في بعض الحاالت محرمة وذلك است:  الوصية املحرمة -د

، فإذا كانت الغاية والغرض "إلاضرار في الوصية من الكبائر" :سعد بن منصور حيث قال

و }:ا إلاضرار بالورثة تكون حراما، وذلك استنادا لقوله تعالىمنه
َ
ي ِبَها أ ِمْن َبْعِد َوِصَيِة ُيوص ِ

 ِمَن هللا وهللا َعِليم  َحِليْم 
ً
ْيَر ُمَضاِر َوِصَية

َ
 .سورة النساء 92آلاية { َدين  غ

 أركان الوصية :الفرع الثاني

، نجد أنها تشترط إلنشاء بالرجوع إلى أحكام قانون ألاسرة والشريعة إلاسالمية 

توافر جملة من ألاركان قسمها معظم الفقهاء إلى أربعة، وهي الصيغة، املوص ي،  الوصية

طرق في سنتوعليه  ؛ا نجده كذلك عند املشرع الجزائري املوص ى له واملوص ى به، وهو م

 .هذه ألاركان ألاربعة مع ذكر الشروط الواجب توافرها في كل ركن هذا الفرع لدراسة

وهو الذي يوص ي بجزء من ماله إلى غيره سواء كان وارثا له (: صاحب الوصية)املوص ي -أوال

أو غير وارث، حيث يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط وهو ما نصت عليه املادة 

العقل، بالغا من  يشترط في املوص ي أن يكون سليم: "من قانون ألاسرة حيث جاء فيها 987

، وبالتالي فهي تشترط أن يكون املوص ي أهال للتبرع "ى ألاقلسنة عل العمر تسع عشرة

 : بتوافر العناصر أو الشروط التالية

فإن وصية املجنون تعد باطلة ،الذكر سالفة  987وذلك تطبيقا للمادة : سالمة العقل -أ

 .بطالنا مطلقا باعتباره عديم ألاهلية، كما ينطبق هذا الحكم أيضا على املعتوه
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ن الوصية في أصلها عبارة عن تبرع مالي، وبالتالي فهي من التصرفات الضارة إ: البلوغ -ب

ضررا محضا، وعليه فإن الوصية الصادرة عن صبي مميز تكون باطلة بطالنا مطلقا، لذا 

 987نجد أن املشرع الجزائري قد أكد على شرط البلوغ وذلك من خالل نص املادة 

وهذا )بالبلوغ هنا هو بلوغ سن الرشد القانوني  سالفة الذكر من قانون ألاسرة، واملقصود

، (عة إلاسالمية حيث أن مناط التكليف في ألاحكام الشرعية هو البلوغيخالف أحكام الشر 

من القانون املدني التي تحدد سن الرشد القانوني ببلوغ  13وهو املبدأ الوارد بنص املادة 

 .من قانون ألاسرة  987 سنة كاملة، والتي هي نفس السن الواردة باملادة 91

حيث يجب أن يتوافر رضا املوص ي كما هو الحال في باقي التصرفات خاصة في : الرضا -ج

الهبات والتبرعات، وإال كانت باطلة، ولهذا فمن املتفق عليه فقها وقضاء أن وصية املكره 

ا تضر ألنه ال قصد له والوصية هن والهازل واملخطئ باطلة، كما ال تصح وصية السكران،

 .11" ال ضرر وال ضرار"بورثته، إذ القاعدة املقررة في هذا الشأن أنه 

وهو الذي يوص ى إليه بالش يء أو املال، حيث يشترط فيه أن يكون : املوص ى له -ثانيا

موجودا ومعلوما وأهال للتملك والاستحقاق وأال يكون جهة معصية وال قاتال للموص ي أو 

 :رطوارثا له، وفيما يلي تفصيل كل ش

وهذا عند إنشاء الوصية، ووجوده قد يكون حقيقة، أو :  أن يكون املوص ى له موجودا -أ

 987كالحمل أو املعدوم، فقد تعرضت ملسألة الوصية للحمل كل من املادة ( تقديرا)حكما 

، ..."تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا: "من قانون ألاسرة التي نصت على أنه

ال يرث الحمل إال إذا ولدحيا، و يعتبر حيا إذا استهل : "جاء فيها منه التي 901واملادة 

من القانون املدني التي تنص  27وكذا املادة  ،"عالمة ظاهرة بالحياة أو بدت منه صارخا،

على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد : "في فقرتها الثانية

 .12ي ضرورة الوالدة املصحوبة بعالمة ظاهرة للحياة، حيث أن جميع هذه املواد ف"حيا

هذا وقد تكون الوصية في بعض الحاالت إلى من لم يكن موجودا وقت إنشاء 

، 13الوصية، ويحتمل أن يوجد في املستقبل سواء وجد عند الوفاة أو لم يوجد إال بعدها

انعدم، وهذه وهذا ما يصطلح عليه بالوصية للمعدوم، وال يراد به من كان موجودا ثم 

الحالة لم ينص القانون الجزائري عليها، لذا نطبق عليها أحكام املذهب املالكي وذلك 
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يجيز الوصية للمعدوم، وتبقى الوصية ما  ؛ والذيمن قانون ألاسرة( 222)ا للمادة احتكام

بقي ألامل في وجود املوص ى له قائما وظاهرا؛ ملا فيه من حماية مصلحة املوص ى له إلى أن 

 .14حقق اليأس من وجود هذا ألاخيريت

تعريفه أو ب وذلك بالتعيين سواء أكان باإلشارة أو باالسم، :أن يكون املوص ى له معلوما -ب

يقصد بهذا الشرط أال يكون املوص ى له مجهوال جهالة ؛ و بالوصف كفقراء طلبة العلم

ب من مطلقة وفاحشة ال يمكن دفعها، وإال بطلت الوصية، كما لو أوص ى شخص لطال

وقد قرر جمهور ؛ الجامعة مثال دون ذكر اسمه، ويرجع تقدير معلومة املوص ى له للقاض ي

الفقهاء هذا الشرط حتى يمكن تنفيذ الوصية، ذلك أنها ال تلزم إال بقبول املوص ى له 

إال أنهم استثنوا من هذا الشرط الوصية هلل تعالى  ،(من قانون ألاسرة 912و 981املواد )

وأساس ذلك وجود مفهوم التكافل في مثل هذه الوصايا، كما أن أعمال البر  وألعمال البر،

 .15وإلاحسان تأخذ حكم النوع الواحد وإن تعددت التحاد القصد منها

( عدا الحنابلة)حيث اتفق الفقهاء : أن يكون املوص ى له أهال للتملك والاستحقاق -ج

حقاق، أما قانون ألاسرة الاستأن املوص ى له ليس أهال للتملك و وتبطل على أساس

الجزائري فقد أغفل هذا الشرط، وقد يفهم ذلك حسب بعض الفقهاء من أن الوصية 

ملن ليس أهال لالستحقاق قد تكون صحيحة في بعض الحاالت، كالوصية لبناء مسجد أو 

 .16مدرسة لكنها ال تكون للتمليك، بل مجرد وصية بتصرف، أي إخراج مال من تركته

يقصد بجهة املعصية الجهة املحرمة شرعا وقانونا، و  :وص ى له جهة معصيةأال يكون امل -د

فالوصية شرعت لتكون قربة أو صلة، وشرعت لإلصالح والخير ال من أجل الفساد واملنكر 

وقد تكون الجهة املوص ى إليها غير محرمة في ذاتها، ولكن الباعث ، الخروج عن املعقول و 

هدف منها استمرار العالقة غير الشرعية بين املوص ي عليها محرم، كالوصية التي يكون ال

 –حسب املالكية والحنابلة ومنهم ابن تيمية وابن القيم –والخليلة، فالرأي الراجح هنا

أنها باطلة، ألن العبرة بالقصد والنية والباعث وفي هذه الحالة النية والقصد مناف 

هذا وبالرجوع إلى القانون املدني ملقاصد وأحكام الشريعة إلاسالمية مما يجعلها باطلة، 

 .17منه(  18و 17)الجزائري فإننا نجده أقرب إلى هذا الرأي من خالل املواد 
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اختلف الفقهاء في نوع القتل املانع من الوصية، : أال يكون املوص ى له قاتال للموص ي -ه

ق وبالرجوع إلى قانون ألاسرة نجد اشترط قتل املوص ى له للموص ي عمدا لعدم استحقا

ال يستحق الورثة : "من قانون ألاسرة  988منه تنص املادة  988الوصية وهذا في املادة 

فالعبرة بالقتل العمد عدوانا بدون حق وليس بالقتل  ؛"الوصية من قتل املوص ي عمدا

من قانون ألاسرة املتعلقة بامليراث بصفة  907وهذا ما يساير ما جاءت به املادة  الخطأ،

ال يستحق الوصية قاتل املوص ي عمدا سواء كان فاعال أصليا أو شريكا  عامة، وعليه فإنه

أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم باإلعدام وتنفيذه، وال يستحقها من كان عاملا أو 

كل هذا إذا لجأنا للتفسير املوسع ألحكام املواد ) مدبرا للقتل ولم يخبر السلطات املعنية 

ويشترط هنا أن يكون املوص ى له أهال للمسؤولية الجزائية ، (من قانون ألاسرة 907و  907

 .دون عذر قانوني، وأال يكون في حالة دفاع شرعي 

إن هللا أعطى لكل ذي : " وهذا مصداقا لقوله :  أال يكون املوص ى له وارثا للموص ي -و

ال ":  قال رسول هللا : ، وعن ابن عباس رض ي هللا عنهما قوله "حق حقه فال وصية لوارث

  ".وصية لوارث إال أن يشاء الورثة

وقد اختلفت قوانين الدول إلاسالمية في شأن جواز الوصية لوارث من عدمه، 

الوصية )من قانون ألاسرة  971أما املشرع الجزائري فقد أخذ بهذا الشرط بنص املادة 

 .، وقضت به املحكمة العليا في قراراتها18(الواجبة

فاملال املوص ى به يشترط فيه أن يكون ماال قابال (: وص ى بهاملال امل)املوص ى به  -اثالث

، كما يشترط أن يكون موجودا عند الوصية، وأن يكون متقوما وقابال للتمليك، للتوارث

 :19وتفصيل ذلك فيما يلي، وأال يزيد عن ثلث التركة، وغير مستغرق بالدين

 :ي يصلح لإليصاء نوعان فاملوص ى به الذ: أن يكون املوص ى به ماال قابال للتوارث -أ

نوع يصلح أن ينتقل بامليراث أي يصح أن يكون تركة كاألموال الحقيقية أي النقود،  -39

 وألاشياء العينية، والحقوق التي تتعلق بها كحقوق الارتفاق ونحوها،

ال يكون من الحقوق التي تورث ولكن تصح به الوصية، ألنه يصح التعاقد عليه  آخر و  -32

فيصح أن يوص ى به بعد الوفاة، وذلك كاألموال الحكيمة كاملنافع مثل سكن  حال الحياة
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دار، أو زراعة أرض وغيرها ألن الوصية تصرف يالحظ فيه التوسيع على املوص ي، لتسهل 

 .عليه أبواب البر واملعروف، إذ هو في الغالب ال يقصد بها نفعا شخصيا 

وهذا الشرط خاص باملوص ى به إذا كان  : قابال للتمليكأن يكون املوص ى به متقوما و  -ب

وليس منفعة وال حقا عينيا، فال تصح الوصية بامليتة ( عقار أو نقودا وما في حكمهما)ماال

مثال، واملال الذي يصح أن يكون موضوعا للوصية يجب أن يكون مما يباح الانتفاع به 

ال غير متقومة في الخ، وكل ما هو محرم أو معصية أمو ...فالخمر والخنزير واملخدرات،

مفهوم الشرع إلاسالمي، أما قابلية املوص ى به للتمليك فيقصد بها أن يكون مما يجوز 

من قانون  981املادة ) تملكه بعقد من العقود كالبيع أو الهبة باعتبار الوصية تمليكا 

ائف ، وعليه ال تصح الوصية باألموال املباحة غير اململوكة بعقد معين، وال بالوظ(ألاسرة 

 .العامة أو ألاموال العامة، وغيرها من الحقوق الشخصية واملهنية املحضة 

وهذا الشرط متفق عليه إذا كان املال :  20أن يكون املوص ى به موجودا عند الوصية-ج

معينا بالذات أو جزء شائعا في مال معين، فيجب أن يكون املوص ى به هنا في ملك املوص ي 

صح الوصية بملك الغير حتى وإن ملكه بعد الوصية ثم عند إنشاء الوصية، ولذا ال ت

مات، وإن أجازها الغير بعد الوفاة فيكون ذلك هبة منه وال تتم إال بالقبض وهذه ألاحكام 

من قانون ألاسرة التي تشترط أن يكون إلايصاء  913أكدها املشرع الجزائري في املادة 

هنا ألاشياء املعينة بالذات، أما إذا باألموال التي يملكها املوص ي عند الوصية، ويقصد 

كان املوص ى به غير معين بالذات ولم يكن جزء في ش يء معين وال نوع معين، بل كان 

 .شائعا في املال كله فيشترط وجوده عند الوفاة، وإال بطلت الوصية 

إال أن هناك مسألة تصح فيها الوصية مع أن املوص ى به غير موجود وقت 

فاة، وذلك إذا ما أوص ى بغلة بستانه فتكون له الغالت املستقبلة الوصية وال وقت الو 

ألن الوصية بالغلة من قبيل الوصية باملنافع، وهذه ألاخيرة تجوز الوصية بها  مادام حيا،

 .مع أنه يحصل عليها وقت ابعد آخر في املستقبل بعد وفاة املوص ي

لوصية أال يكون املوص ي مدينا حيث يشترط لنفاذ ا: أال يكون املوص ى به مستغرقا بدين -د

بديون تستغرق جميع ماله، وذلك ألن ديون العباد مقدمة على الوصية وإلارث لتعلق حق 
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الدائنين بأموال املدين، فالديون تأتي في املرتبة الثانية بعد مصاريف التجهيز والدفن 

 .من قانون ألاسرة 983بالقدر املشروع حسب املادة 

من قانون ألاسرة قد  987حيث نجد أن املادة :عن ثلث التركة  أال يزيد املوص ى به -ه

تكون الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على : "نصت على ما يلي

 ".إجازة الورثة

إن ألاصل في صيغ التصرفات أن تكون منجزة ، وال يخرج عن هذه (: الصيغة) -رابعا

نجيز، وذلك بحكم طبيعتها ألنها تصرف مضاف إلى ما القاعـدة إال الوصية؛ فهي تأبى الت

 .21بعد املـوت، وبالتالي فإن صيغتها ال تكون إال مضافة إلى أجـل

وألاجل هنا هو وفاة املوص ي، كما يمكن أن تكون صيغة الوصية معلقة على 

شرط بحيث إذا تحقق هذا الشرط أصبحت الوصية قائمة، ورغم ذلك تظل مضافة إلى 

لف الفقه في ركن الصيغة من حيث توافق إلارادتين، أي إلايجاب والقبول أجل وقد اخت

 :وانقسموا في ذلك إلى آراء

أن الوصية تلزم باملوت من " زفر بن الهذيل"حيث قال إلامام : فاألحناف قالوا باللزوم -أ

 غير حاجة إلى قبول، وأنها ال ترتد بالرد عنده، وحجته أن ملك املوص ى له يثبت بالخالفة

 .كما يثبت ملك الوارث

ش يء يدخل في ملك  ألنه ال وللموص ى حق ردها،: وقال جمهور الفقهاء بعدم اللزوم -ب

إلانسان جبرا عنه غير امليراث بمقتض ى نص الشارع، وألن املوص ى له يجب أن يعطى حق 

الرد دفعا الحتمال الضرر، فضرر املنة ثابت، ومن الناس من ال يقبله، وألن املوص ى به 

 :وقد اتفقوا على ما يلي ، 22د يكون ملزما بمؤن أكثر مما فيه من نفعق

 .أن القبول ال يكون إال بعد الوفاة، وال عبرة به في حياة املوص ي  -39

ولكن شرط ثبوت امللكية  -وهو ركنها الوحيد -من املوص ي  أن الوصية تنشأ بما يجاب -32

ا هو لثبوت امللكية ال إلنشاء التصرف، أو لزومها هو القبول بعد وفاته؛ ألن القبول إنم

 .فكان ال عبرة به إال عند تنفيذ أحكامه

أن القبول أو الرد ال يشترط فور وفاة املوص ي، بل يثبت على التراخي، وأنه يقبل عن  -30

 .23املجنون واملعتوه والصبي غير املميز ممن له الوالية عليه
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منه  9فقرة 919اشترط في املادة وبالرجوع لقانون ألاسرة الجزائري نجد أنه قد

تصريح املوص ي بالوصية فقط دون حاجة القترانه بالقبول من املوص ى له وأكدت املادة 

، وهذا ما "يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة املوص ي: "منه على ما يلي 917

حيث أكد على يبين نية املشرع في اعتبار الوصية تصرفا ينشأ باإلرادة املنفردة للموص ي، ب

وقوع القبول بعد الوفاة وبالتالي عدم اقترانه باإليجاب؛ وعليه فإن القبول ال يكون إال 

 .شرطا للزوم الوصية، وبه تثبت ملكية املوص ى به

أما بالنسبة للتعبير عن هذه الصيغة، فقد اختلفت املذاهب في وسائله من 

 .24إلخ...عبارة وكتابة وإشارة

العامة للقانون املدني فإن التعبير عن إلارادة حسب املادة وبالرجوع إلى ألاحكام 

أو باإلشارة املتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف ال  منه يكون باللفـظ، وبالكتابة، 73

يدع أي شك في داللته على مقصود صاحبه، ويجوز أن يكون ضمنيا حسب الفقرة 

 .الثانية من هذه املادة

 ية في التشريع الجزائري إثبات الوص: املطلب الثاني

لكي تكون الوصية صحيحة البد من توفر وسائل إثبات حتى يمكن إبراز مزايا 

؛ وهو ما عن طريق القضاءأو بموجب عقد توثيقي، التي تثبت بأمرين؛ إما الوصية، و 

تثبت  الوصية والتي ورد فيها أنمن قانون ألاسرة الجزائري  919املادة  نصت عليه

 عقد بذلك، وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية مام املوثق وتحريربتصريح املوص ى أ

حسم مسألة  وبهذا يكون املشرع الجزائري قد ؛بحكم ويؤشر على هامش أصل امللكية

، واستثناء (الفرع ألاول )تثبت أصال بموجب عقد رسمي يحرره املوثق ؛ والتيإثبات الوصية

 (.الفرع الثاني) أصل امللكيةتثبت بموجب حكم قضائي يؤشر به على هامش 

 إثبات الوصية بموجب سند رسمي: الفرع ألاول 

ألاصل أن الوصية تثبت بموجب عقد تصريحي يحرر من قبل موثق تراعى فيه 

ية، وعلى املوثق عند ئلواجب توافرها في العقود الاحتفاجميع إلاجراءات و الترتيبات ا

والترتيبات الواجب توافرها في العقود تحريره لهذا العقد أن يراعي جميع إلاجراءات 

الاحتفالية فيتم تحرير العقد بحضور مستمر لشاهدي عدل وشاهدي التعريف عند 
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من القانون املدني  0مكرر  021و  2مكرر  021الاقتضاء وذلك مراعاة لنص املادتين 

صل الجزائري فضال عن حضور املوص ي، وهذا ما جاء في الباب السادس إثبات التزام الف

 .ألاول إلاثبات بالكتابة

واملوص ى له واملوص ى  كما يراعى عند تحرير العقد إلاشارة بدقة إلى صفة املوص ى

به، وذلك إلزالة اللبس عن كل ما يمكن أن يؤدى إلى اشتباه الوصية أو اختالطها فيما 

 يماثلها من العقود، وإذا حررت الوصية بوكالة أي بحضور وكيل املوجب فيجب الانتباه

إلى تلك الوكالة بحيث يشترط أن تتوفر نفس الشروط الواجب توافرها في عقد 

 :،هذا وتمر مرحلة التوثيق بمرحلتين25الوصية

يعد التسجيل أول مرحلة من مراحل نقل امللكية بعد ثبوت الوصية عن   :التسجيل -أوال

خ ، املؤر 26(937-77)طريق محرر رسمي حيث نضمه قانون التسجيل الجزائري رقم 

 .م، وذلك لنقل امللكية بالطرق املختلفة سواء كانت عقارا أو منقوال31/92/9177في

يعد الشهر العقاري إلاجراء النهائي لكي تكتسب عن طريقه امللكية : الشهر العقاري  -ثانيا

الخاصة بصورة نهائية في العقارات على وجه التحديد من خالل املحافظة العقارية حسب 

من القانون املدني والتي تنص على أن امللكية والحقوق العينة  710ادة ما أشارت إليه امل

تمت مراعاة ال تنقل إال إذا )ألاخرى في العقار سواء كان ذلك بين املتعاقدين أو الغير 

وباألخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري ( إلاجراءات التي ينص عليها القانون 

 .وخضوع العملية لرسوم الشهر

كونها تصرف  -هذا وتجدر إلاشارة إلى أن شهر الوصية يتم بعد وفاة املوص ى أوال

 239املادة )وقبول املوص ى له هذه الوصية، ألنه برفضه لها ترد برده-مضاف ملا بعد املوت

، هذا وال ينص املشرع الجزائري صراحة على وجوب شهر (من قانون ألاسرة الجزائري 

 .27الوصية خالفا للقانون املصري 

حيث أنه وإن لم ينص املشرع الجزائري صراحة على شهر الوصية إال أنه يجب 

أن تشهر كونها تصرف ورد على عقار وقد يرتب أثار قانونية تتمثل في نقل امللكية بعد وفاة 

 .املوص ي إلى املوص ى له في حال قبوله لها
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 إثبات الوصية بحكم قضائي -الفرع الثاني

حيث  ؛قضائيالحكم ال هوتثبت به الوصية  ائي الذيأو الاستثن الطريق الثاني

يرفع صاحبها أو من ينوبه شرعا أو كل ذي مصلحة دعوى إثبات الوصية أمام القضاء 

والقاض ي املرفوعة أمامه الدعوى ملزم بالتأكد من مدى توفر وجدية املانع القاهر فإن 

ألنه ال يعمل وال يلجأ  وإال رفض الدعوى ( تثبيت الوصية)ثبت هذا املانع حكم بالتثبيت

للموثقين ال سيما  ةعليه الغرفة الوطني بتعذر العمل باألصل وهو ما تؤكد لالستثناء إال 

 .28من قانون ألاسرة فصلت في مسألة إلاثبات 919وأن املادة

من املقرر قانونا :" ما أكدته املحكمة العليا في أحد قراراتها حيث جاء فيه هذاو  

عقد بذلك وفي حالة وجود مانع  ح املوص ى أمام املوثق وتحريرأنه ثبت الوصية بتصري

قاهر تثبت الوصية بحكم ويؤشر على هامش أصل امللكية، ومن ثم إن قضاة املجلس 

بقضائهم باستبعاد الوصية الشفوية بسبب عدم التصريح بها أمام املوثق طبقوا صحيح 

 ".القانون 

من القانون املدني  97إلى أن املادة وقبل أن نختم كالمنا في مسألة إلاثبات نشير 

الجزائري قد حدد لنا ضابط إلاسناد في حالة تنازع القوانين من حيث املكان بشأن 

يسري على امليراث والوصية وسائر التصرفات التي :" الوصية إذ نصت في فقرتها ألاولى على

 ".ف وقت املوتالهالك أو املوص ي أو من صدر منه التصر جنسية تنفذ بعد املوت، قانون 

من املقرر :" وأكدت على ذلك املحكمة العليا في أحد قراراتها حيث جاء فيه

قانونا أنه يسري على امليراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد املوت، قانون 

الهالك أو املوص ي أو من صدر منه التصرف وقت موته ومن ثم فإن القضاء بما يخالف 

ي تطبيق القانون، وملا كان من الثابت في قضية الحال أن املجلس هذا املبدأ بعد خطأ ف

باعتماده على القانون الفرنس ي دون مراعاة قانون الهالك أو املوص ي باعتباره جزائريا 

مسلما يكون قد أخطاء في تطبيق القانون وخرق أحكام الشريعة إلاسالمية ومتى كان 

 .29كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه

 

 



 سفيان ذبيح.د في التشريع الجزائري  إثبات الوصية وإجراءات تثبيت امللكية املكتسبة عن طريقها
 

78 
40402422

ISSN : 2710-8783 
 

 املبحث الثاني

 إجراءات تثبيت امللكية املكتسبة بالوصية

 لم ينظم املشرع الجزائري من خالل قانون ألاسرة إلاجراءات الواجب إتباعها

 710للمادة  املكتسبة عن طريق الوصية كما سبق بيانه، إال أنه وبالرجوع  لنقل امللكية

العينة ألاخرى في العقار سواء   ق من القانون املدني نجد أنها تنص على أن امللكية والحقو 

عليها  املتعاقدين أو الغير ال تنقل إال إذا تمت مراعاة إلاجراءات التي ينصن كان ذلك بي

القانون وباألخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري وخضوع العملية لرسوم 

الخاصة في نقل الشهر، وبالتالي يتم اللجوء هنا للقواعد العامة إلى جانب إلاجراءات 

املنقوالت، وفي حالة  القانون بالنسبة لبعض عليها امللكية املتعلقة بعقار أو تلك التي نص

الوصية هناك إجراءات تثبيت امللكية املكتسبة بالوصية في حصة مفرزة من 

 (.املطلب الثاني)وأخرى خاصة بالوصية التي يكون محلها ماال مشاعا( املطلب ألاول )التركة

مفرزة من التركة  في حصة إجراءات تثبيت امللكية املكتسبة بالوصية :ألاول املطلب 

وجب ( تركة املوص ي)لنقل امللكية املكتسبة بالوصية في حصة مفرزة من التركة 

إيداع الوصية  ، ثم تحرير عقد(الفرع ألاول ) تحرير الفريضة وجرد تركة املوص ي أوال

 (.الفرع الثاني)لقبولها وتنفيذها 

 تحرير الفريضة وجرد تركة املوص ي :ألاول الفرع 

استعراض كيفية  ، وكذاكيفية تحرير الفريضةدراسة سنتطرق في هذا الفرع إلى  

 .جرد تركة املوص ي

سنتناول تعريف الفريضة ثم سنتطرق بعدها إلى كيفية تحريرها : تحرير الفريضة -أوال

 :وذلك فيما يلي

قة تحرر لدى املوثق عادة، كما يمكن تحريرها الفريضة عبارة عن وثي: تعريف الفريضة -أ

أمام القضاء، تتضمن املعلومات الخاصة باملورث وكذا قائمة بأسماء وصفات جميع 

 .30الورثة، وكذا إلاشارة إلى الوصية إن وجدت إلى جانب تحديد أنصبتهم الشرعية

لة املدنية يتقدم الورثة إلى املوثق مصحوبين بوثائق الحا :تحرير الفريضةكيفية  -ب 

الالزمة بداية من شهادة وفاة املوص ي وشهادات ميالدهم جميعا والوصية إن وجدت، 
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وذلك ليصرحوا بأنهم الورثة الشرعيين للمورث املوص ي مدعمين تصريحاتهم بشهادة 

شاهدين اثنين، حيث يتأكد املوثق بعد ذلك من هوياتهم وعالقتهم الشرعية باملورث 

قدمة إليه وتصريح الشاهدين ويحرر على إثرها فريضة املوص ي املوص ي طبقا للوثائق امل

والتي تعد قرينة قوية على قيام العالقة بين املورث والورثة، ثم يشير املوثق إلى وجود 

وصية بعين معينة حررت بتاريخ محدد، حيث ال يلزم حضور املوص ى له أثناء تحريرها، 

 .31بل يلزم بالحضور أثناء تحرير عقد إيداعها

تهدف عملية جرد تركة املوص ي إلى إحصاء ما فيها من أعيان، : جرد تركة املوص ي -انياث

مالها من حقوق وما عليها من ديون، بحيث تمكن هذه العملية من معرفة الحقوق التي 

للتركة والديون التي عليها على وجه دقيق، هذا ويطرح إشكال من الناحية العملية حول 

ية؟ هل تتم أمام جهة محددة قانونا ؟ وما هي املعايير التي يتم كيفية القيام بهذه العمل

؟ حيث لم يعالج املشرع الجزائري هذا إلاشكال وهو ما (الجرد)اعتمادها في هذه العملية

 .32يشكل فراغا قانونيا

بالتصريح )إال أن بعض املوثقين يرون أنه يمكن الاستئناس في هذه الحالة 

33(بالتركة
وم نقل امللكية بالوصية، حيث  يقصد به التصريح بجميع املشترط لتحديد رس 

التركة وليس بجزء منها فقط، حيث يجب أن يشمل  تفصيال لجميع أموال املوص ي 

وديونه، ليكون الناتج عن خصم ديون املوص ي من قيمة أصول التركة هو القيمة التي 

ي حدود ثلث التركة أو تقارن معها قيمة العين املوص ى بها ملعرفة ما إذا كانت الوصية ف

تتعداه، إال أنه يؤخذ على هذه الطريقة أنها غير دقيقة كونها مبنية على تصريح الورثة 

، وبالتالي فعملية 34الذين قد يدلون بتصريحات كاذبة إلخفاء القيمة الحقيقية للتركة

الجرد ) الجرد يجب أن تناط بهيئة معينة تتكون من خبراء ومختصين في هذا الشأن

 (.حصاءوإلا 

 لقبولها وتنفيذها تحرير عقد إيداع الوصية :الفرع الثاني

إن تحرير عقد إيداع الوصية يرتبط بكونها وثيقة ثابتة بسند رسمي أو ثابتة عن  

طريق حكم قضائي كما سبقت إلاشارة إليه عند تناولنا لطرق إثبات الوصية في التشريع 
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ر عقد إلايداع بالنسبة للوصية الثابتة الجزائري، حيث سنتطرق في هذا الفرع إلى تحري

 .بسند رسمي وكذا إلى تحرير عقد إلايداع بالنسبة للوصية الثابتة بحكم قضائي

بعد تحرير الفريضة وجرد : تحرير عقد إلايداع بالنسبة للوصية الثابتة بسند رسمي -أوال

وذلك بغرض  35(لهمن قبل الورثة أو املوص ى ) يتم إيداع الوصية لدى املوثق تركة املورث،

إثبات قبول املوص ى له بها، وكذا الشروع في تنفيذها و ذلك بإتمام جميع إلاجراءات 

الالزمة قانونا لتمكين املوص ى له من الاحتجاج بسند ملكية املوص ى به في مواجهة 

 37(93)حيث يقوم املوثق بتحرير عقد إلايداع كونه مخوال بإبرامها بموجب املادة ؛ 36الغير

م ، واملتضمن  تنظيم مهنة التوثيق، 23/32/2337املؤرخ في  32-37نون رقم من القا

ويتحقق املوثق من تسجيل الوصية كما يتحقق من الفريضة و شهادات ميالد الورثة 

 :وبطاقات هويتهم وعددهم، وكذا بطاقات هوية الشهود، هذا ونفرق هنا بين حالتين

ثابتة بسند رسمي لغير وارث في حدود ثلث تحرير عقد إيداع لوصية  (الحالة ألاولى) -أ

حيث يكتفي املوثق في هذه الحالة بحضور املوص ى له للتحقق من قبوله الوصية : التركة

حيث يرفق هذا ألاخير معه شاهدي تعريف عند الحاجة، ذلك أن الوصية املستكملة 

يا في قرارها رقم لشروطها وأركانها تنفذ من غير إجازة الورثة، وهو ما أكدته املحكمة العل

وما دامت الوصية صحيحة، :"...م حيث جاء فيه21/32/9111الصادر بتاريخ38(77718)

وفق ما قرره قضاة املوضوع فإنه يجب تنفيذها بعد وفاة املوص ي مباشرة سواء أراد 

 ...".الورثة ذلك أم لم يريدوا

جميع  إال أن املوثق قبل تحريره لعقد إيداع الوصية يجب أن يتأكد من توفر 

شروط التنفيذ حيث يقارن بين قيمة الش يء املوص ى به وبين قيمة التركة من خالل 

التصريح بتركة املوص ي، وبعد تأكده من توافر هذه الشروط يحرر عقد إيداع الوصية 

ويعين املوص ى به وأصل ملكيته، ، ويثبت فيه بصريح العبارة قبول املوص ى له بالوصية

مثل شهر العقارات )راءات خاصة لنقل ملكية املوص ى بهوإذا كان القانون يشترط إج

فإنه يجب على املوثق أن يؤشر بهذه إلاجراءات على ( والقيد بالنسبة للقاعدة التجارية

عقد إلايداع، وإتمامها لدى الجهات املختصة، ليسلم بعد ذلك نسخة من عقد إلايداع 

 .39ملوص ى له
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لالحقة لعقد إيداع الوصية ال تعد هذا وتجدر إلاشارة هنا إلى أن إلاجراءات ا

 ذلكناقلة للملكية، ذلك أن امللكية في الوصية تثبت و تنتقل مباشرة بعد وفاة املوص ي، 

 .40أن الوصية إلى جانب امليراث تعتبر طريقة لنقل امللكية بعد الوفاة

: ثتحرير عقد إيداع لوصية ثابتة بعقد رسمي لوارث أو تتجاوز الثل (الحالة الثانية) -ب

يطلب املوثق في هذه الحالة حضور املوص ى له وجميع الورثة، وذلك للتحقق من إجازتهم 

 :لها، وهنا نفرق بين ثالث حاالت

فإن هم أجازوها بين املوثق إجازتهم في العقد مع إمضائهم  :إجازة جميع الورثة -39

على النحو  جميعا مع املوص ى له والشاهدين، ويستكمل إلاجراءات الخاصة بنقل امللكية

 السابق ذكره،

في هذه الحالة يستحسن التوجه للقضاء : إجازة بعضهم ورفض البعض آلاخر إجازتها -32

، حيث أن الوصية 41من باب الحيطة لحصر التركة وتقسيم العين بين الورثة واملوص ى له

د تنفذ في حق من أجازها وال تنفذ في حق من رفضها إال في حدود الثلث كونها موثقة بعق

 .رسمي

في هذه الحالة يستحسن كذلك اللجوء للقضاء : رفض جميع الورثة إجازة الوصية -30

لحماية املوص ى له، حيث أن الوصية هنا ال تنفذ إال في حدود ثلث التركة كونها موثقة 

 .بعقد رسمي

 :42بين فرضين أمام أو باألحرى  نكون ( الثانية والثالثة)وفي الحالتين ألاخيرتين    

ومثالها : أن تكون العين املوص ى بها قابلة للقسمة من دون أن تفقد قيمتها :ض ألاول الفر  -

الوصية بنقود في البنك، فيأخذ املوص ى له ما يعادل ثلث التركة، والباقي يرد على الورثة 

 .حسب التفصيل السابق، وحسب الفريضة

ن تكون سيارة أو شقة كأ: أن تكون العين املوص ى بها غير قابلة للقسمة :الفرض الثاني -

ففي هذه الحالة يتم بيعها باملزاد العلني ليأخذ املوص ى له من ثمن البيع ما يعادل ثلث 

مع مراعاة تفصيل  -التركة والباقي من الثمن يقسم على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية

حيث تتبع إلاجراءات املنصوص عليها في قسمة املشاع  -رفض البعض أو رفضهم جميعا

 .وما يليها من القانون املدني  790املادة في 
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هذا وتجدر إلاشارة هنا أنه في حالة وجود قاصر بين الورثة وأراد الورثة أو 

املوص ى له الخروج باملوص ى به من حالة الشيوع أن يتوجهوا للقضاء، إضافة إلى أن 

صلية، أما أو القن( املوثقة)الوصايا التي تخضع لهذه إلاجراءات هي الوصايا الرسمية 

الوصايا العرفية التي أبرمت قبل صدور قانون ألاسرة أو بعده  فال يمكن للموثق  من 

 .43الناحية العملية أن يودعها

وإن كانت ألامور واضحة بالنسبة للوصية العرفية املحررة بعد صدور قانون 

حالة وجود والتي أوجبت التصريح لدى املوثق أو اللجوء للقضاء في  919ألاسرة وفي مادته 

يبقى مطروحا بالنسبة للوصايا املحررة قبل صدوره، ذلك أن  املناع القاهر، فإن إلاشكال

كانت تنص وتجيز هذا النوع من  937-77من قانون التسجيل الصادر باألمر رقم  71املادة 

م، لذا يتوجب على املشرع 2331الوصايا غير أنها ألغيت بموجب قانون املالية لسنة 

أن يبين كيفية تنفيذ هذا النوع من الوصايا باعتبار أنها أبرمت في وقت كان الجزائري 

من قانون ألاسرة ال  919القانون يجيزها وطبقا ملبدأ عدم رجعية القوانين فإن املادة 

فإنه يتوجب على املوص ى  919وصراحة املادة  71وأمام إلغاء املادة ، تطبق في هذه الحالة

الوصية ثم إتباع إجراءات إيداع الحكم القضائي املثبت لها  له اللجوء للقضاء إلثبات

حيث لم يعد للوصايا العرفية أية قيمة قانونية أو إطار قانوني ما لم تكن موضوع إثبات 

 .44بحكم قضائي

إذا كانت الوصية مثبتة : تحرير عقد إلايداع بالنسبة للوصية الثابتة بحكم قضائي -ثانيا

تحقق من صيرورة الحكم املثبت لها نهائيا حائزا على قوة بحكم قضائي فإنه يتعين ال

الش يء املقض ي فيه، وألاصل أن يخول ألمين الضبط إتمام جميع إلاجراءات الالزمة قانونا 

، فمثال في العقارات نجد أن 45للتأشير بالحكم املثبت للوصية على هامش أصل امللكية

علق بتأسيس السجل العقاري قد نصت واملت 70-77من املرسوم التنفيذي رقم  13املادة 

على أنه ينبغي على املوثقين وكتاب الضبط والسلطات إلادارية أن يعملوا على شهر جميع 

العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للشهر واملحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك 

 .ضمن آلاجال املحددة
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استالمه  قإلاجراءات عن طري غير أنه ال يوجد ما يمنع املوثق من القيام بهذه 

للحكم واملستندات املرفقة به لتحرير عقد إيداع الحكم القضائي املثبت للوصية، حيث 

تتمثل الوثائق املرفقة في كل ما هو ضروري إلتمام عملية إلايداع وإلاجراءات الالحقة لها 

كم وشهادة كشهادة عدم املعارضة وكذا شهادة عدم الاستئناف و الصيغة التنفيذية للح

وفاة املوص ي وشهادة ميالد املوص ى له وبطاقة هويته وبطاقة هوية الشاهدين وسند 

حيث يسجل هذا العقد بعد ذلك ، 46ملكية املوص ى به، وغيرها من الوثائق الالزمة

ويخضع لجميع إلاجراءات الالزمة قانونا كالشهر باملحافظة العقارية وغيرها من 

 .47إلاجراءات

 في املال املشاع ةاملكتسبة بالوصيإجراءات تثبيت امللكية  :املطلب الثاني

تختلف بين  حيث أن إجراءات تثبيت امللكية املكتسبة بالوصية في املال املشاع

تتعلق بسهم   وبين كونها( الفرع ألاول )كون الوصية متعلقة بسهم شائع في جزء من التركة

 .(الفرع الثاني)شائع في جميع التركة

 في جزء من التركة لسهم شائع إجراءات تثبيت امللكية املكتسبة بالوصية :الفرع ألاول 

سنتناول في هذا الفرع إجراءات تثبيت امللكية املكتسبة بالوصية لسهم شائع في 

وبين تلك املثبتة  جزء من التركة، وهذه إلاجراءات تختلف في الوصية ثابتة بسند رسمي

 .بحكم قضائي

حيث نفرق في الوصية الثابتة بسند رسمي بين حالتين، : رسمي الوصية الثابتة بسند -أوال

ألاولى هي حالة كونها لغير وارث وفي حدود الثلث، أما الحالة الثانية فهي كونها لوارث أو 

 :تتجاوز الثلث

حيث يجب لتثبيت هذه امللكية بها إقامة : إذا كانت لغير وارث وفي حدود الثلث -أ

ى عامة تخص جميع ممتلكاته باستثناء العين املوص ى بها فريضتين للموص ي، تكون ألاول

حيث يشار فيها إلى وجود وصية بسهم شائع في عين معينة، وتحرر فريضة ثانية للموص ي 

خاصة بوصيته تراعى فيها قواعد حساب الوصية بحصة شائعة يثبت فيها قبول املوص ى 

 .له بالوصية
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يقا بناء على سند امللكية وذلك كما يتم تعيين العين املوص ى بها تعيينا دق  

 .48لتقسيم هذه العين بين الورثة واملوص ى له حسب ألانصبة املحددة في هذه الفريضة

هنا تتطلب إجازة الورثة، ويستحسن اللجوء : إذا كانت لوارث أو تجاوزت الثلث -ب

إجازتهم جميعا، إجازة بعضهم :)للقضاء كما أن إجازة الورثة قد تأخذ ثالث حاالت

لذا فإن اللجوء للقضاء في هذه الحاالت هو الحل ( فض البعض آلاخر، رفضهم جميعاور 

ألانسب لتثبيت ملكيتها، وفي حالة صدور حكم قضائي فإنه ومن خالل اطالعنا ودراستنا 

ملا سبق فإنه يتم تحرير فريضتين مثل ما هو الحال في الوصية الثابتة بسند رسمي لغير 

 .وارث وفي حدود الثلث

أما إذا كانت الوصية مثبتة بحكم قضائي فإنه يتعين : الوصية الثابتة بحكم قضائي -ياثان

من قانون ألاسرة ويطرح  919التأشير بالحكم القضائي املثبت للوصية طبقا للمادة 

إلاشكال بخصوص كيفية التأشير بالحكم القضائي حيث لم يبين املشرع الجزائري كيفية 

ثبت للوصية، لذا يلجأ من الناحية العملية بعد تسجيل التأشير بالحكم القضائي امل

 .49الحكم القضائي وصيرورته نهائيا قابال للتنفيذ إلى املوثق من أجل إيداعه

ومثل الوصية الثابتة بسند رسمي يتم تحرير فريضتين للموص ي تكون ألاولى  

شائع حيث  عامة تقسم على أساسها جميع ممتلكاته باستثناء العين املوص ى فيها بسهم

يشار فيها إلى وجود وصية ثابتة بحكم قضائي تذكر مراجعة، ثم تحرر بعد ذلك فريضة 

للموص ي خاصة بوصيته تحدد فيها أنصبة الورثة واملوص ى له وتعين فيها العين املوص ى 

بها بسهم شائع، فإذا كانت العين املوص ى بها عبارة عن منقول ال يشترط القانون إجراءات 

جاج بنقل ملكيته في مواجهة الغير حيث يتم تثبيت ملكية املنقول بالعقد معينة لالحت

التوثيقي املتضمن إيداع الحكم القضائي، وإن كان هذا املنقول قابال للقسمة كالنقود 

مثال ففي هذه الحالة يتم تقسيمها بين الورثة واملوص ى له حسب ألانصبة املحددة في 

 .50الفريضة الخاصة

ين املوص ى بها عقارا أو منقوال اشترط القانون لالحتجاج بنقل أما إذا كانت الع

ففي مجال العقارات مثال يتعين  -فإنه يتعين مراعاتها-ملكيته استكمال بعض إلاجراءات 

تحرير شهادة توثيقية لنقل امللكية للورثة وللموص ى له حسب ألانصبة املحددة في 
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املتعلق بالسجل  70-77لتنفيذي رقم املرسوم ا 19الفريضة، مثل ما نصت عليه املادة 

العقاري، وهذا احتراما ملبدأ تسلسل امللكية العقارية، حيث ال يمكن للمحافظ العقاري 

سالف الذكر التأشير بإتمام إشهار أي   70-77من املرسوم التنفيذي رقم  88طبقا للمادة 

ر القضائي أو تصرف قانوني إذا لم يكن هناك إشهار سابق أو مقارن للعقد أو القرا

لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة تثبت حق التصرف أو صاحب الحق ألاخير مع مراعاة 

أصل امللكية في الشهادة التوثيقية باإلضافة إلى كويذكر املوثق ؛ الاستثناءات الخاصة

مراجع السند املثبت مللكية املوص ي للموص ى له وفريضته، مراجع العقد التوثيقي 

 . 51الحكم القضائي املثبت للوصيةاملتضمن إيداع 

 لسهم شائع في كل التركة إجراءات تثبيت امللكية املكتسبة بالوصية :الفرع الثاني

سنتطرق في هذا الفرع إلى إجراءات تثبيت امللكية املكتسبة بالوصية لسهم شائع   

في كل التركة حيث أن هذه إلاجراءات تختلف حسب طبيعة الوصية صفة املوص ى له، 

 .وقد تتجاوز الثلث أو أن تكون لوارث، د تكون الوصية بالثلث ولغير وارثفق

تعتبر الحالة ألابسط التي يتم فيها استخراج : أن تكون الوصية بالثلث لغير وارث -أوال

الوصية مباشرة من التركة وذلك بعد التحقق من شروط تنفيذها و تدرج الوصية في 

وصية وتحدد أنصبة الورثة واملوص ى له، ويتم محرر الفريضة بحيث تحسب الفريضة بال

تقسيم جميع أموال املوص ي املكونة لتركته طبقا لهذه ألانصبة، فبالنسبة للعقارات يتم 

من املرسوم  19تحرير شهادة توثيقية للكشف عن نقل ملكية العقارات طبقا للمادة 

اصة بهذه سالف الذكر، ليؤشر فيما بعد على البطاقة الخ 70-77التنفيذي رقم 

العقارات املوجودة على مستوى املحافظة العقارية باسم الورثة أو املوص ى له املالكين 

على الشيوع وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم مثل ما هو مبين في الشهادة التوثيقية 

 .52من املرسوم ذاته 01وذلك طبقا للمادة 

حتجاج بنقل ملكيتها كأن أما املنقوالت فإن كانت ال تخضع إلجراءات خاصة لال   

تكون بضاعة أو نقودا قسمت بين الورثة واملوص ى له على أساس أنصبة الفريضة، أما 

إذا كان القانون يشترط فيها إجراءات خاصة كالقيد في سجل السفن بالنسبة للسفن 
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البحرية والقيد في السجل التجاري بالنسبة للقاعدة التجارية، فإنه يتعين إتمام هاته 

 .53راءات وال يكتفي بتحرير الفريضةإلاج

التمييز بين ثالث  تينيتم في هذه الحال :أن تتجاوز الوصية الثلث أو أن تكون لوارث -ثانيا

إجازة جميع الورثة أو إجازة بعضهم ورفض بعضهم آلاخر، أو رفض جميع :)احتماالت

 :، وفيما يلي تفصيل ذلك(الورثة

 .الوارث لغير بالثلث الوصية جراءات ذاتها التي تتبع فيوهنا تتبع إلا  :الورثة جميع إجازة -أ

يحبذ هنا اللجوء للقضاء الستصدار حكم قضائي : آلاخر بعضهم ورفض بعضهم إجازة -ب

يحدد موقف الورثة من تنفيذ هذه الوصية، ويتم تنفيذ هذه الوصية رفقة هذا الحكم 

 .54بعد صيرورته قابال للتنفيذ

تعتبر وصية واجبة إن ) ا تنفذ الوصية في حدود ثلث التركةهن: الورثة جميع رفض أو -ج

 موقف يحدد قضائي حكم الستصدار للقضاء كذلك اللجوء هنا يحبذكما  ،(كانت لوارث

 قابال صيرورته بعد الحكم هذا رفقة الوصية هذه تنفيذ ويتم الوصية، هذه تنفيذ من الورثة

 .للتنفيذ وذلك في حدود ثلث التركة

 :خاتمة

 في د الوصية إضافة إلى كونها إحدى سبل فعل الخير والبر لنيل الثواب وألاجرتع 

، حيث اعتنى بها الفقهاء وتناولوها بالدراسة (نقل املال)آلاخرة إحدى أهم طرق التمليك

وأفردوا لها ألابواب والفصول، واملشرع الجزائري لم يخرج بدوره عن هذه الدائرة واعتنى 

وص قانونية وذلك من خالل قانون ألاسرة، إال أنه لم يخصها بها ونضمها من خالل نص

إال أنه لم يتناول جميع  -كما فعلت بعض التشريعات مثل التشريع املصري  -بقانون خاص

ألاحكام املتعلقة بها حيث أنه يرجع  في بعض ألاحكام خاصة فيما تعلق بنقل امللكية إلى 

 .التسجيل العقاري كما سبق بيانهبعض القواعد في القانون املدني وكذا قانون 

وألن مسألة إثبات الوصية باألهمية بما كان فإن املشرع الجزائري قد نص على  

طريقتين لذلك، ألاولى هي بتحرير عقد عند املوثق وذلك إلضفاء الطابع الرسمي لها 

والثانية هي عن طريق القضاء في حال وجود وثبوت الظروف القاهرة، مع مالحظة أن 

لوصية تمليك مضاف ملا ليس عند تحرير العقد ذلك أن او لكية تنتقل من وقت الوفاة امل
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وعلى العموم فقد خرجنا من خالل دراستنا لهذا املوضوع بمجموعة من ، بعد املوت

 :النتائج نوجزها فيما يلي

 :النتائج -

ون عدم تخصيص قانون خاص بالوصية جعل أحكامها تتوزع بين قانون ألاسرة والقان -9

 املدني وكذا قانون التسجيل العقاري،

تحرير العقد ذلك أن ال من وقت من وقت الوفاة يكون  في الوصيةامللكية انتقال  -2

 ،الوصية تمليك مضاف ملا بعد املوت

الوصية في بعض  تكون قد  ثحي لم ينص املشرع الجزائري على الوصية للمعدوم؛ -0

ء الوصية، ويحتمل أن يوجد في املستقبل الحاالت إلى من لم يكن موجودا وقت إنشا

 ،سواء وجد عند الوفاة أو لم يوجد إال بعدها

لم ينظم املشرع الجزائري إلاجراءات الواجب اتباعها لتثبيت امللكية املكتسبة عن  -1

لقانون التسجيل العقاري وكذا بعض القواعد يتم الرجوع واللجوء  ثطريق الوصية حي

 ،اءات ونقل امللكية للموص ى لهالعامة إلتمام هذه إلاجر 

ورثة املتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في يقع على   -7

مرض املوت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، وال يحتج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم 

 ،يكن هذا التاريخ ثابتا

صبة الفريضة بين الورثة واملوص ى املوص ى بها تقسم على أساس أن بالنسبة للمنقوالت -7

ملكيتها كأن تكون بضاعة أو إن كانت ال تخضع إلجراءات خاصة لالحتجاج بنقل له 

، فإنه يتعين إتمام هاته إلاجراءات القانون يشترط فيها إجراءات خاصةأما إذا كان ، نقودا

 (.نوالهذه النتيجة مستمدة من مقال ألاستاذة بن نوي )وال يكتفي بتحرير الفريضة

                                                 

 الهوامش 
لألمر م املعدل واملتمم 2337مايو  90ه املوافق ل 9128ربيع الثاني  27املؤرخ في  37-37القانون رقم  -1

 .واملتضمن القانون املدني 9177سبتمبر  27ه املوافق ل9017رمضان  23املؤرخ في  78-77رقم 
 .م9117سنة  79قانون الوصية املصري الصادر بالقانون رقم   -2
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أحمد . عبد هللا علي الكبير،أ. أ)لسان العرب،ابن منظور،حققه نخبة من العاملين بدار املعارف :انظر -3

ومختار الصحاح للرازي، طبعة /  1870،1871، ص ص7، ج(هشام محّمد الشاذلي.،أمحّمد حسب هللا

 .713م، ص9111مكتبة لبنان،
الشيخ عادل : محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد املحتار على الدر املختار، دراسة وتحقيق وتعليق -4

 .072، ص93م،ج2330أحمد عبد املوجود، والشيخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب،الرياض، 
، مواهب الجليل (املعروف بالحطاب الرعيني)أبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمان املغربي  -5

 790، ص8لشرح مختصر خليل، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار عالم الكتب،ج
، نهاية املحتاج إلى (الصغيراملعروف بالشافعي ) شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة -6

 /هـ9121مية، بيروت، دار الكتب العل0ط -معه حاشية الشبراملي وحاشية املغربي الرشيدي -شرح املنهاج

 .13، ص7م،ج2330
موفق الدين أبي محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة املقدس ي، املغني، تحقيق الدكتور عبد  -7

اململكة العربية ) ، دار عالم الكتب، الرياض0د الفتاح محمد الحلو، طهللا بن عبد املحسن التركي وعب

 .081، ص8م،ج91117،(السعودية
، ديوان املطبوعات 0، ط(امليراث والوصية)بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون ألاسرة الجزائري  -8

 .208م، ص 2331الجامعية، الجزائر
 ،الجزائر ر هومة للنشر والتوزيع،دا ،(الوقف -صيةالو  -الهبة)عقود التبرعاتعمر حمدي باشا،  -9

 .00صم، 2331
 .201، مرجع سابق، صبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون ألاسرة الجزائري  -10
 .17ص  ،، مرجع سابقعمر حمدي باشا، عقود التبرعات -11
 .277بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون ألاسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  -12
 .79ص  م،9173القاهرة، ،مكتبة ألانجلو املصريةحمد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، م -13
 .277، صبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون ألاسرة الجزائري، مرجع سابق -14
 .278، 277املرجع السابق، ص ص -15
 . 271املرجع نفسه، ص  -16
 . 273املرجع نفسه، ص  -17
من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه :"سرة الجزائري علىمن قانون ألا  971نصت املادة  -18

ما يمكن قوله عن التنزيل الوارد في قانون  ،:...ةوجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالي

بمعناها الفقهي، أي تلك التي قال بها فقهاء الشريعة إلاسالمية ( وصية واجبة)ألاسرة الجزائري أنه ليس 

وعلى رأسهم الظاهرية، بل هو تنزيل، وحتى طريقة استخراج ألانصبة وفق الشروط التي نص عليها 
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املشرع الجزائري فيها ما يقال كونها تتناقض أو باألحرى تتنافى وأحكام امليراث، ليس من حيث كونها 

 .استثناء  وخروج عن القواعد العامة للميراث فقط
 . 77مرجع سابق، ص ، عمر حمدي باشا، عقود التبرعات -19
 . 933محمد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، مرجع سابق، ص  -20
 .18، مرجع سابق،ص (الهبة،الوصية،الوقف)عمر حمدي باشا،عقود التبرعات -21
 .98محمد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، مرجع سابق،ص  -22
،  "ي أمام املوثق و تحرير عقد بذلكتصريح املوص : تثبت الوصية ب: " 919جاء في النص العربي للمادة -23

فان املقصود به هو " عقد"يقابل acte authentiqueوبالرجوع إلى النسخة الفرنسية نجد مصطلح 

 املحرر أما مصطلح عقد فما هو إال ترجمة خاطئة لم يقصد به اعتبار الوصية عقدا 
 .وما بعدها 92ص . جع سابقمحمد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، مر : للمزيد من الاطالع انظر -24
 71،73مرجع سابق، ص ص، حمدي باشا عمر، عقود التبرعات-25
 72م، واملتضمن قانون التسجيل، ج ر ج ج د ش،العدد 31/92/9177املؤرخ في  937- 77ألامر رقم -26

 .م98/92/9177مؤرخة في
م،ص 2338،(الجزائر)نية ، دار الخلدو 9بن شويخ الرشيد، الوصية وامليراث في القانون الجزائري، ط -27

 .79،72ص
 .1م،ص2339العدد ألاول،الجزائر، عالوة بوتغرار، الوصية تطرح نقائض، مجلة املوثق، -28
 .م9119،املجلة القضائية،العدد الثاني،70291انظر القرار رقم -29
 .07م، ص2339،الجزائر ،، منشورات قالة ألابيار9تركات، طعبد الفتاح تقية، الوجيز في املواريث وال-30
نوال بن النوي، إجراءات تثبيت امللكية بالوصية في القانون الجزائري، املجلة الجزائرية للقانون  -31

 .10م، ص2397،، الجزائر، العدد ألاول (crjj)والعدالة، مركز البحوث القانونية والقضائية
 .11املرجع السابق، ص -32
زائري على كل من انتقلت إليه امللكية بسبب هو إجراء جبائي فرضه املشرع الج :التصريح بالتركة-33

الوفاة بمن فيهم املوص ي، حيث أفرد له قسما كامال في قانون التسجيل وهو القسم العاشر من الباب 

السابع الخاص بالتزامات الخاضعين للضريبة العمومية، حيث بين فيه كيفية القيام بهذا التصريح 

بااللتزامات الخاصة التي تهم نقل امللكية عن طريق الوفاة، وإلاجراءات الواجب إتباعها، حيث عنونه 

أو أوصيائهم يجب عليهم أن /إن الورثة أو املوص ى لهم و:" على 979فنصت الفقرة ألاولى من املادة 

يقدموا تصريحا مفصال يوقعونه على استمارة مطبوعة تقدمها إدارة الضرائب مجانا ، وال يشترط هذا 

 من قانون  970دج، وهو ما قضت به املادة 93.333املال إلاجمالي للتركة يصل إلى إلاجراء إال إذا كان 
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إن تصريحات نقل امللكية عن طريق الوفاة املنصوص عليها في املقطع ألاول من :" التسجيل كذلك بنصها

 ".دج93.333أعاله تحرر في نسختين عندما يصل املال إلاجمالي للتركة إلى  979املادة 
 .11النوي، إجراءات تثبيت امللكية بالوصية في القانون الجزائري، مرجع سابق، صنوال بن  -34
 .قد يتقدم املوص ى له بوصيته للموثق بعد إجراء الفريضة والجرد وهنا يعتبر قبوله صريحا -35
 .17نوال بن النوي، إجراءات تثبيت امللكية بالوصية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -36
املتضمن تنظيم مهنة التوثيق م، و 23/32/2337املؤرخ في  32-37 من القانون رقم93دة نصت املا -37

يتولى املوثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها لإليداع ويسهر على تنفيذ إلاجراءات املنصوص :" على

 ".عليها قانونا ال سيما تسجيل وإعالن ونشر وشهر العقود في آلاجال املحددة قانونا
 . 72م،ص9110، املجلة القضائية، العدد الثاني(77718)ر املحكمة العليا رقمقرا -38
 .17نوال بن النوي، إجراءات تثبيت امللكية بالوصية في القانون الجزائري، مرجع سابق،ص -39
 .228ص م،2337، الجزائرةدار الخلدونيشهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،  جمال بوشنافة، -40
ة بوتغرار، التصرفات امللحقة بالوصية في التشريع الجزائري، دراسة نظرية وتطبيقية مدعمة عالو  -41

باالجتهاد القضائي، مذكرة ماجستير، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم إلادارية بن 

 .09م، ص2331(الجزائر)عكنون 
 .17لجزائري، مرجع سابق، صنوال بن النوي، إجراءات تثبيت امللكية بالوصية في القانون ا -42
 .17املرجع السابق ، ص -43
 .20، 22ص لتشريع الجزائري، مرجع سابق، صعالوة بوتغرار، التصرفات امللحقة بالوصية في ا -44
 . 20،21، ص ص السابقاملرجع  -45
 .17نوال بن النوي، إجراءات تثبيت امللكية بالوصية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -46
تطبيقية مدعمة التشريع الجزائري، دراسة نظرية و وة بوتغرار، التصرفات امللحقة بالوصية في عال  -47

 .27باالجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص
 .18نوال بن النوي، إجراءات تثبيت امللكية بالوصية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -48
 .11، صاملرجع السابق  -49
امللحقة بالوصية في التشريع الجزائري، دراسة نظرية وتطبيقية مدعمة عالوة بوتغرار، التصرفات  -50

 .03مرجع سابق، ص باالجتهاد القضائي،
 .73نوال بن النوي، إجراءات تثبيت امللكية بالوصية في القانون الجزائري، مرجع سابق،ص -51
 .73، صالسابقاملرجع  -52
 .79، 73ص ص ،املرجع نفسه -53
 .79ص ،املرجع نفسه -54
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 :قائمة املصادر واملراجع -

  :قائمة املصادر/ أوال 

 : القوانين -أ

م املعدل واملتمم لألمر 2337مايو  90ه املوافق ل 9128ربيع الثاني  27املؤرخ في  37-37القانون رقم -9

 .واملتضمن القانون املدني 9177سبتمبر  27ه املوافق ل9017رمضان  23املؤرخ في  78-77رقم 

 .م9117سنة  79املصري الصادر بالقانون رقم  قانون الوصية -2

املتضمن قانون ألاسرة ، م 1984جوان 09 املوافق، هـ 1404 رمضان 09 املؤرخ في 99-81القانون رقم  -0

 ق لاملواف، هـ 1404رمضان 12 بتاريخ24 الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية ل ج ج د ش، العدد 

الصادر في الجريدة الرسمية ل ج ج د ش، العدد  37 -32ر رقم باألم م، املعدل واملتمم 1984جوان12

 .م2005فبراير 27 ه، املوافق1426محرم 18 ، بتاريخ97

 .م،واملتعلق بمهنة املوثق23/32/2337املؤرخ في  32-37القانون رقم  -1

 :ألاوامر -ب

 72ج د ش،العدد م، واملتضمن قانون التسجيل، ج ر ج 31/92/9177املؤرخ في  937- 77ألامر رقم -9

 .م98/92/9177مؤرخة في

 72م، واملتضمن قانون التسجيل، ج ر ج ج د ش،العدد 31/92/9177املؤرخ في  937- 77ألامر رقم -2

 .م98/92/9177مؤرخة في

 :القرارات القضائية -ج

 .م9119املجلة القضائية،العدد الثاني،،70291القرار رقم -9

 .م9110املجلة القضائية، العدد الثاني ،(77718)قرار املحكمة العليا رقم -2

 :قائمة املراجع/ ثانيا 

 :الكتب -أ

أحمد محّمد . عبد هللا علي الكبير،أ. أ)ابن منظور، لسان العرب،حققه نخبة من العاملين بدار املعارف -9

 .7، ج(هشام محّمد الشاذلي.حسب هللا،أ

 .م9111الرازي، مختار الصحاح، طبعة مكتبة لبنان، -2

، مواهب الجليل (املعروف بالحطاب الرعيني)بي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمان املغربي أ -0

 .8لشرح مختصر خليل، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار عالم الكتب،ج

عات ، ديوان املطبو 0، ط(امليراث والوصية)بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون ألاسرة الجزائري  -1

 .م2331الجامعية، الجزائر
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 .م2338،(الجزائر)، دار الخلدونية 9بن شويخ الرشيد، الوصية وامليراث في القانون الجزائري، ط -7

جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  -7

 .م2337الجزائر

 .م2339، منشورات قالة ألابيار، الجزائر،9واريث والتركات، طعبد الفتاح تقية، الوجيز في امل -7

دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ، (الوقف -الوصية -الهبة)عمر حمدي باشا، عقود التبرعات -8

 .م2331

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة املعروف بالشافعي الصغير، نهاية املحتاج إلى  -1

 7م،ج2330/هـ 9121، دار الكتب العلمية، بيروت، 0شرح املنهاج، ط

الشيخ عادل : محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد املحتار على الدر املختار، دراسة وتحقيق وتعليق -93

 .93م،ج2330أحمد عبد املوجود، والشيخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب،الرياض، 

 .م9173القاهرة، ،ألانجلو املصرية مكتبةمحمد أبو زهرة، شرح قانون الوصية،  -99

موفق الدين أبي محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة املقدس ي، املغني، تحقيق الدكتور  -92

 .8م،ج9117، دار عالم الكتب، الرياض،0عبد هللا بن عبد املحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط

 : ألاطاريح واملذكرات الجامعية -ب

رار، التصرفات امللحقة بالوصية في التشريع الجزائري، دراسة نظرية وتطبيقية مدعمة عالوة بوتغ

باالجتهاد القضائي، مذكرة ماجستير، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم إلادارية بن 

 م2331(الجزائر)عكنون 

 :املقاالت في املجالت -ج

في القانون الجزائري، املجلة الجزائرية للقانون  نوال بن النوي، إجراءات تثبيت امللكية بالوصية -9

 .م2397، العدد ألاول، الجزائر،(crjj)والعدالة، مركز البحوث القانونية والقضائية

 .م2339عالوة بوتغرار، الوصية تطرح نقائض، مجلة املوثق،العدد ألاول،الجزائر، -2
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 : امللخص

لقد ثبت أن استعمال ألاسلوب العلمي الحديث بأعداد كثيرة من الصفات الوراثية كدالالت 

لوراثية يسهل اتخاذ القرار باإلثبات أو النفي لألبوة والنسب والقرابة باإلضافة إلي مختلف للبصمة ا

التعرف علي وجود القاتل أو السارق، أو الزاني من عقب السيجارة، حيث أن  : القضايا الجنائية مثل

ني مأخوذة وجود أثر اللعاب أو وجود بقايا من بشرة الجاني أو شعرة من جسمه أو من مسحات من امل

ونسب النجاح . من جسد املرآة تشكل مادة خصبة الكتشاف صاحب البصمة الوراثية من هذه ألاجزاء

، ومن ثم ألاحماض ألامينية في الوصول إلي القرار الصحيح مطمئنة، ألنه في حالة الشك يتم زيادة عدد

 .زيادة عدد الصفات الوراثية

 .، إلاثبات الشرعي، العينة، إلاثبات الجنائيDNA البصمة الوراثية، حامض: الكلمات املفتاحية
Abstract:  

It has been proven that the use of the modern scientific method 

with many genetic traits as indicators of the genetic fingerprint 

facilitates the decision to prove or deny paternity, lineage and kinship 

in addition to various criminal cases such as: identifying the presence 

of a murderer or thief, or adulterer from the butt of a cigarette, as the 

presence of saliva or traces of cigarettes  The presence of remnants of 

the offender’s skin, a hair on his body, or smears of semen taken from 

the woman’s body, constitute a fertile material for discovering the 
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owner of the genetic fingerprint from these parts.  The percentages of 

success in reaching the correct decision are reassuring, because in case 

of doubt, the number of amino acids is increased, and then the number 

of genetic traits increases. 

Key words : Genetic fingerprint, DNA, legal proof, sample, 

criminal proof. 

 : مقدمة

ن تطور وسائل الجريمة صاحبه تطور وسائل اكتشافها، فلم تعد الطرق إ

لى جانبها عدد من الوسائل ، بل ظهر  إفي الكشف عن الجريمة كافيا التقليدية القديمة

العلمية حديثة تستخدم ملكافحة الجريمة، وسوف نتناول أحدث الوسائل العلمية أال 

 (.  (DNAوهي اختبار الحامض النووي 

( ص)Deoوهي الحروف ألاولى ملصطلح   DNAوالحامض النووي يختصر باألحرف

Nevulice Acid  عبارة عن مركب كيميائي معقد ذو وزن ي الأ 
ً
حامض النووي، وهي أيضا

وهي اختصار لكلمة الحامض  DNAجزئي عاٍل ال يمكن للكائن الحي الاستغناء عنه يعرف 

النووي الديوكس ي منزوع ألاكسجين والحمض النووي هو الذي يحمل املعلومات الوراثية 

حلزون ويوجد هذا الحمض في أنوية ويكون من خيطين دائرين النيوكليوثيدات على شكل 

الخاليا للكائنات الحية لذا يطلق عليه الحمض النووي وترجع أهمية الحمض النووي، 

 .والبصمة هي العالمة أو ألاثر الذي ينقل من آلاباء إلى ألابناء أو من ألاصول إلى الفروع

 ريقوط الشرعي، النسب إثبات طرق  وإيضاح الوراثية البصمة ماهية بيان بعد

 النسب، مجال في الوراثية البصمة استخدام حكم ملعرفة الفقهي النظر ىمقتض  فإن نفيه،

 علي بها يستعان قرينة الوراثية البصمة اعتبار إمكانية في النظر الشرعي الباحث ىعل يفرض

  اعتبارهما أو فحسب، نفيه أو النسب إثبات
ً
  النسب إثبات طرق  من طريقا

ً
 إحدى علي قياسا

  ثابتةال الطرق 
ً
 . شرعا

مر الذي بصمتهم الصابتهم بمرض السكري ألا  وهناك ما ال يمكن استحصال

خرى كما نجد ذلك رة أعادته مومن ثم إصبع فيه يتطلب توفر محلول خاص يتم غمر ألا 

 . في البصمة التي يحصل من خاللها املتقاعدون على رواتبهم
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 : مشكلة البحث 

 عتبر دليل إثبات في املواد الجنائية؟ماذا يقصد بالبصمة الوراثية؟ وهل ت

 :صعوبات البحث

و ندرتها در التي تناولت البصمة الوراثية أتتضح مشكلة البحث الحالي بقلة املصا

 . في املكتبات لكنني تمكنت من الخوض في هذا البحث 

 : منهج البحث 

 اعتمد البحث الحالي منهج البحث املقارن 

 :التقسيم

 .البصمة الوراثيةتعريف : املبحث ألاول 

 .خصائص وشروط استخدام البصمة الوراثية: املبحث الثاني

 .تطبيق البصمة الوراثية في الدول العربية: املبحث الثالث

 املبحث ألاول 

 تعريف البصمة الوراثية 

ن تطور وسائل الجريمة صاحبه تطور وسائل اكتشافها، فلم تعد الطرق إ

جريمة كافيا ، بل ظهر  الى جانبها عدد من الوسائل التقليدية القديمة في الكشف عن ال

العلمية حديثة تستخدم ملكافحة الجريمة، وسوف نتناول أحدث الوسائل العلمية أال 

لى البصمة الوراثية، سنتعرف ع املبحثففي هذا (.  (DNAوهي اختبار الحامض النووي 

نتناول التعريف  وفي الثاني ،ول سنتناول التعريف العلمي للبصمةفي املطلب ألا 

 . ومن ثم نخصص املطلب الثالث لبيان خصائصه ،الاصطالحي له

 التعريف العلمي  والاصطالحي للبصمة الوراثية: املطلب ألاول 

سوف نتطرق بالدراسة في هذا املطلب إلى التعريف العلمي للبصمة الوراثية في 

 .الوراثية في الفرع الثانيالفرع ألاول، ثم نعمد إلى تحديد التعريف الاصطالحي للبصمة 
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 التعريف العلمي : الفرع ألاول 

عن مصادره   DNAالبصمة الوراثية عبارة عن عملية عزل للحامض النووي 

الحيوية بواسطة إنزيمات خاصة تقسم هذا الحامض إلى مواقع قيد حيث يكون له 

يها بهذه تسلسل معين، ومن ثم يتم تصنيف أجزاء الحامض النووي التي يتم الحصول عل

الطريقة بواسطة الهجرة الكهربائية التي تتمثل في أن يوضع على أطراف هالمية تحت 

مجال كهربائي املحلول الذي يحمل أجزاء الحامض النووي، وبطريق خاصة يتم جعلها 

مرئية ويتم التمييز بين ألاجزاء ووضع عالمات على كل منها يمكن أن تظهر منه الركيزة 

وذلك يترك خطوط واضحة إلى حد ما واملقارنة من حيث ( الذاتي التصوير إلاشعاعي)

 1.العدد واملكان الخاص بصورتين إشعاعيتين يتيح الوصول إلى هوية مصدرها البيولوجي

والحامض النووي عبارة عن مادة كيميائية تتحكم في تطوير شكل الخاليا 

جسم محفوظة في وألانسجة في جسم إلانسان، فهو بمثابة خريطة خاصة بتطوير ال

 2.داخل كل خلية من خالياه

( ص)Deoوهي الحروف ألاولى ملصطلح   DNAوالحامض النووي يختصر باألحرف

Nevulice Acid   عبارة عن مركب كيميائي معقد ذو وزن 
ً
اي الحامض النووي،  وهي أيضا

مض وهي اختصار لكلمة الحا DNAجزئي عاٍل ال يمكن للكائن الحي الاستغناء عنه يعرف 

النووي الديوكس ي منزوع ألاكسجين والحمض النووي هو الذي يحمل املعلومات الوراثية 

ويكون من خيطين دائرين النيوكليوثيدات على شكل حلزون ويوجد هذا الحمض في أنوية 

الخاليا للكائنات الحية لذا يطلق عليه الحمض النووي وترجع أهمية الحمض النووي إلى 

يشمل جميع  الكروموسات بداخل نواة الخلية وتشكل كروموسات في الخلية  DNAأن الـ 

، وهذا النظام أو الترتيب هو الذي يحدد خصائص كل فرد باعتبار أنها تختلف من 
ً
نظاما

 .شخص آلخر
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 التعريف الاصطالحي للبصمة الوراثية : الفرع الثاني

مة جتهد العلماء املعاصرون في وضع تعريف جامع مانع لبيان ماهية البصا

 :الوراثية إال أن تعريفاتهم تباينت في  املبنى  واملعنى وذلك على النحو التالي

العالمة أو ألاثر الذي ينقل من : )بأنها فقد عرف من الفقه البصمة الوراثية،

إنها تعيين هوية إلانسان عن طريق تحليل ) 3،(آلاباء إلى ألابناء أو من ألاصول إلى الفروع

، وعرفها دكتور (املتركز في نواة أي خلية من خاليا جسمه DNA جزء أو أجزاء من حامض

(.  املادة الحاملة للعوامل الوراثية والجينات في الكائنات الحية: )رمسيس بهنام بأنها

صورة لتركيب املادة الحاملة للعوامل الوراثية أي هي : )وعرفها دكتور عبد هللا غانم بأنها

ي على الصفات الوراثية لإلنسان أو بمعنى أدق الذي يحتو  DNAصورة الحمض النووي 

، وقيل إنها DNAهي صورة تابع النيوكليوثيدات التي تكون جزء الحامض النووي الوراثي 

، وقد قامت (DNAوسيلة من وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع الـ 

مية للعلوم الطبية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري للمنظمات إلاسال 

هي البنية الجينية نسبة إلى الجينات املوروثات : )بوضع تعريف للشفرة الوراثية قالت فيها

التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه وهي وسيلة ال تكاد تخطئ في التحقق من 

طة ، وقد أقر املجمع الفقهي إلاسالمي لراب4(الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية

بأنها تدل على : )العالم إلاسالمي بمكة املكرمة التعريف آنف الذكر إال أنه أضاف إليه

 5.(هوية كل إنسان بعينه وأنها وسيلة تمتاز بالدقة

 وطريق ، الشرعي النسب إثبات طرق  وإيضاح الوراثية البصمة ماهية بيان بعد

 النسب، مجال في الوراثية البصمة استخدام حكم ملعرفة الفقهي النظر مقتض ي فإن ، نفيه

 علي بها يستعان قرينة الوراثية البصمة اعتبار إمكانية في النظر الشرعي الباحث علي يفرض

  هما اعتبار أو فحسب، نفيه أو النسب إثبات
ً
  النسب إثبات طرق  من طريقا

ً
 علي قياسا

  الثابتة الطرق  إحدى
ً
 6.شرعا
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 مهما وغيرها طبية من الحديثة ميةالعل النظريات بأن ن الباحث يرى،إال أ       

 علم ملا ، ونظر شك محل تظل أنها إال املختصين نظر في بالصحة والقطع الدقة من بلغت

 التقدم مع يظهر وغيره طب من املختلفة العلمية النظريات بعض أن للواقع باالستقراء

  بصحته يقطع كان ما بعض إبطال الزمن بمرور الحاصل العلمي
ً
 أصبح ألاقل ليع أو ، علميا

 ألاطباء كان - الخصوص وجه علي الطبية النظريات من فكم ، نظر ومحل ، شك مجال

 املتطور  الطبي العلمي التقدم مع النظريات تلك أصبحت ثم ، وقطعيتها بصحتها يجزمون 

 
ً
 التروي الشرعيين والباحثين الفقهاء علي يحتم مما وثابت معلوم أمر وهذا الخيال من ضربا

 أو الشرعية ألادلة توازي  ثابتة كأدلة العلمية بالنظريات باألخذ الاندفاع وعدم ، رالنظ في

  ، تقاربها
ً
 7.الثابتة الشرعية ألادلة محل النظريات تلك إحالل عن فضال

 من ويلزم ، دليل بأدنى ويثبت إلثباته يحتاط النسب فإن: ) قدامه ابن قال  فقد    

 8.دليل بأقوى  إال تفيين ال وأنه.  نفيه في التشديد ذلك

 لم إذا فإنما ، النسب لحوق  في الشبه اعتبرنا وحيث: ) القيم بن العالمة وقال       

 الشبه كان وإن للفراش بالولد يحكم بل الفراش، مع يعتبر ال ولهذا ، منه أقوي  سبب يقاومه

 املتنازع دبالول زمعة ابن عبد قصة في  لى هللا عليه وسلمص النبي حكم كما صاحبه، لغير

 في الشبه  صلى هللا عليه وسلم فاعمل له املخالف الشبه يعتبر ولم الفراش لصاحب فيه

 النسب في يعلمه ولم غليها بالنسبة الحكم هذا في إعماله من املانع أنتفي حيث سوده حجب

 واحد بطريق نفيه حصر أنه ثبوته بعد النسب نفي في الشارع تشديد ومن . 9( الفراش لوجود

  إلقامته واشترط ، اللعان وهو طفق
ً
 وقد - وقوعه من وتقلل ، حصوله من تحد كثيرة شروطا

 كما ثابت، نسب نفي في الوراثية البصمة استخدام يجوز  ال فإنه ذلك علي وبناء - بيانها سبق

 علي الدالة نتائجها بمقتض ي النسب نفي في اللعان عن الوراثية بالبصمة الاكتفاء يجوز  ال

 والسنة بالكتاب ثابت شرعي حكم اللعان ألن فراشه علي واملولود الزوج بين نسبال انتفاء

 أي قياس أو محله، غيره وإحالل إلغاؤه، يجوز  فال إقامته، في تعبدية صفة وله وإلاجماع
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 الفقهاء بعض كان به، وإن املختصين نظر في والصحة الدقة من بلغت مهما عليه وسيلة

 دلت إذا اللعان عن بها والاكتفاء الوراثية بالبصمة ألاخذ ازجو  إلي ذهبوا قد املعاصرين

 يلجأ إنما الزوج بأن لذلك معللين ، فراشه علي واملولود الزوج بين النسب انتفاء عن نتائجها

 من الفحص أن وحيث ، زوجته به رمي بما له يشهد من فقد عند النسب لنفي اللعان إلي

 تدل التي الشهود بمثابة تكون  فإنها الزوج، قول  ةصح علي يدل قد الوراثية البصمة خالل

 علي واملولود الزوج بين النسب انتفاء ثبوت حال في زوجته علي يدعيه فيما الزوج صدق علي

 10.الوراثية البصمة نتائج خالل من فراشه

 التطور التاريخي للبصمة الوراثي  :املطلب الثاني

عَرف لم
ُ
 عالم" جيفريز آليك. "د نشر حينما 9114 عام كان حتى الوراثية البصمة ت

ا بلندن" ليستر" بجامعة الوراثة
ً
 مرات، عدة تتكرر  قد الوراثية املادة أن فيه أوضح بحث

 إلى واحد عام بعد توصل حتى أبحاثه وواصل. مفهومة غير عشوائية تتابعات في نفسها وتعيد

زة التتابعات هذه أن ِّ
 التوائم حاالت في إال ثنينا بين تتشابه أن يمكن وال فرد، لكل ممي 

 في واحد هو وآخر شخص بين وراثيتين بصمتين تشابه احتمال إن بل فقط؛ املتماثلة

؛ التشابه يجعل مما الترليون،
ً
 وسجل الستة، املليارات يتعدون  ال ألارض سكان ألن مستحيال

 مةالبص" اسم التتابعات هذه على وأطلق ،9111 عام اكتشافه براءة" آليك" الدكتور 

 التعرف وسائل من وسيلة" أنها على وعرفت ،"The DNA Fingerprint" لإلنسان الوراثية

ى ،("DNA") مقاطع مقارنة طريق عن الشخص على سمَّ
ُ
 الوراثية الطبعة ألاحيان بعض في وت

"DNA typing". 

مة تمثل Genetic fingerprint الوراثية البصمة  كائن كل بها ينفرد التي الفريدة السِّ

م فمن. الوراثية مادته مستوى  على حي
ِّ
 املقام في الانسان يشمل وهذا حي كائن كل أن به املسل

 التي النيوكليوتيدات فيها تترتب أو تتسلسل التي الكيفية في نظيره عن فرد كل يتميز الاول 

 وامللفت الغريب الامر ولعل. DNA molecule الدنا بجزيء يعرف ما أو الوراثية مادته تشكل



 رأفت حميد ريس املعموري. أ البصمة الوراثية وأثرها في إلاثبات
 

881 
00082022

ISSN : 2710-8783 
 

 أما فقط، تركيبه من% 1 حوالي إال تمثل ال املورثات أن هو الدنا جزيء تركيب في رللنظ

الة غير وراثيا فتعتبر البقية  Junk DNA .11 الخردة بالدنا أحيانا مايعرف وهذا فعِّ

 وسمات الوراثية البصمة منها مسميات بعدة اليوم تعرف الحديثة التقنية هذه

 وتبصيم DNA testing الدنا تحليل و DNA typing الدنا وتنميط DNA profiling الدنا

 هذه رواجا الاكثر املصطلح هو الدنا سمات مصطلح أن إال ،DNA fingerprinting الدنا

 متكررة تسلسالت في املتواجد التباين على تعتمد التقنية هذه أن بالذكر الجدير. يامألا 

 هذه. Satellite DNA الدنا بتوابع تعرف عليه مختلفة مناطق في توجد الدنا لنيوكليوتيدات

 نهايات اوعند السنتروميرات مناطق في الغالب في توجد املتكررات ذات املناطق

 12.الكروموسوم طول  على أخرى  مناطق في توجد ولكنها الكروموسومات

 املبحث الثاني

 خصائص وشروط استخدام البصمة الوراثية

 وهي ،"الحية الكائنات جميع خاليا في ةاملوجود الوراثية املادة البصمة الوراثية هي

 وماذا! ستكون؟ ماذا: أجسامنا من جسم لكل تقول  التي الشفرة إنها مختلًفا، تجعلك التي

" واطسون : "العاملان ذكره ملا الخاليا، وطبًقا من( مليون  مليون ) ترليونات عشرة ستفعل

 يلتفان شريطين نم يتكون (" DNA") النووي الحمض جزيء فإن 9110 عام في" جريح"و

 الفوسفات من متتابعات على الجزيء ويحتوي  حلزوني، سلم هيئة على بعضهما حول 

 ، Aأدينين اسم تحت كيميائية قواعد أربع ارتباط من تتكون  السلم هذا ودرجات والسكر،

 باليين ثالثة نحو من إلانسان في الجزيء هذا ويتكون  ،G وجوانين ،C ستيوزين ،T ثايمين

 جين ألف املائة من جيًنا تمثل القواعد هذه من ما مجموعة قاعدة، كل ن بليو  ونصف

ا إلانسان، في املوجودة
ً
 2.233 من مكونة مجموعة كل أن نجد بسيطة حسابية فبعملية إذ

 العين، لون  تكون  قد السمة هذه الشخص، لهذا مميزة سمة يمثل معيًنا جيًنا تحمل قاعدة
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 من مجموعة إلى واحدة سمة تحتاج قد) وغيرها ول،الط أو الذكاء، أو الشعر، لون  أو

 .(لتمثيلها الجينات

 خصائص البصمة الوراثية :املطلب ألاول 

، وسيلة فعالة في مجال البحث عن (البصمة الوراثية)  DNAيعتبر تحليل الـ: أوال

الحقيقة من حيث إثبات الجريمة أو نفيها بدقة تامة ، حيث توجد في كل خلية في جسم 

سان بطاقة ال يمكن تزويرها اذ يمكن  مقارنة الحامض النووي الذي يعثر  عليه  في إلان

مكان وقوع الجريمة بمنطقة الحامض النووي للمادة أو الخلية املأخوذة من املتهم، 

 شبه مطلق على أن الخلية هي لذات  الشخص، 
ً
ووجود منطقتين متطابقتين يعتبر دليال

 13.ي البويضة حيث ال يمكن الجزم بذلكفيما عدا حالة وجود توأم آحاد

تعتبر البصمة الوراثية أدق وسيلة عرفت حتى آلان في تحديد هوية : ثانيا

إلانسان، وذلك ألن نتائجها قطعية ال تقبل الشك والظن، وبهذا فإن اختيار الحامض 

النووي لتحديد الهوية بفضل نتائج الاختبارات التقليدية فيما  يتعلق بتحديد هوية 

 . شخاص عن طريق الطب الشرعياألا

يضاف إلى ذلك أن جزئى الحامض النووي شديد املقاومة وثابت في الجو الجاف 

وأن مادة هذا الحامض ال تتلف ويمكن حفظها واستخدامها لعدة سنوات إذا تم هذا 

الحفظ بطريقة صحيحة، كما أن تركيب جزئي الحامض النووي ال يختلف من خلية 

 الحامض املوجود في أي مادة ألخرى، فالحامض 
ً
النووي في أي خلية دموية يطابق تماما

متطابق في كل خاليا الجسم وال يتغير  دحيوية، بمعنى أن الحامض النووي لدى ألافرا

 14.أثناء الحياة

وبذلك يمكن مقارنة املادة الحيوية إلحدى الخاليا مثل الخلية الدموية، بمادة 

الفم، وقد أثبتت بعد ذلك التجارب والاختبارات إن لكل  أخرى مثل الغشاء املخاطي لغدة

منفرد في الشكل والطول واملميزات ومواقع الترسيب ماعدا التوأم الذي يأتي  DNAمخلوق 
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يوجد في أنويه جميع الخاليا باستثناء  DNAمن بويضة واحدة، ومن املعروف أن الـ 

مكن استخراج سائل النواة الـ كريات الدم الحمراء حيث ال يوجد فيها نواة، ولذلك ي

DNA  بسهولة من جذور الشعر وكرات الدم البيضاء والعظام وإفرازات إلانسان كاملني

 .واللعاب والفضالت

وعلى أثر نجاح البصمة الوراثية في تحديد هوية ألاشخاص اعتمد مكتب 

  DNAالخلية التحقيقات الفيدرالية بالواليات املتحدة ألامريكية طريقة اختبار سائل نواة

 15.كأحد الوسائل املعتمدة في إجراءات البحث الجنائي

، وسيلة فعالة في مجال البحث عن (البصمة الوراثية)  DNAيعتبر تحليل الـ

الحقيقة من حيث إثبات الجريمة أو نفيها بدقة تامة حيث توجد في كل خلية في جسم 

امض النووي الذي يعتمد إلانسان بطاقة ال يمكن تزويرها فيمكن مقارنة منطقة الح

عليه في مكان وقوع الجريمة بمنطقة الحامض النووي للمادة أو الخلية املأخوذة من 

 شبه مطلق على أن الخلية هي لنفس 
ً
املتهم، ووجود منطقتين متطابقتين يعتبر دليال

 16.الشخص، فيما عدا حالة وجود توأم آحادي البويضة حيث ال يمكن الجزم بذلك

ة الوراثية أدق وسيلة عرفت حتى آلان في تحديد هوية إلانسان، وتعتبر البصم

وذلك ألن نتائجها قطعية ال تقبل الشك والظن، وبهذا فإن اختيار الحامض النووي 

لتحديد الهوية بفضل نتائج الاختبارات التقليدية فيما  يتعلق بتحديد هوية ألاشخاص 

 في الطرق التقليدية هي  عن طريق الطب الشرعي، فإحدى املشاكل التي لم تجد
ً
حال

فحص املادة الجسدية املختلطة مثل الحيوانات املنوية املخلوطة باإلفرازات املهبلية، أما 

بالنسبة الختبار الحامض النووي فال يشكل مثل هذا الاختالط أية مشكلة في الكشف عن 

ث تركيب هذا الحامض، ولذلك أهميته في قضايا القتل الجنس ي بصفة خاصة بحي

 . تختلط الحيوانات املنوية للجاني باإلفرازات املهبلية للمجني عليها
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يضاف إلى ذلك أن جزئى الحامض النووي شديد املقاومة وثابت في الجو الجاف 

وأن مادة هذا الحامض ال تتلف ويمكن حفظها واستخدامها لعدة سنوات إذا تم هذا 

لنووي ال يختلف من خلية الحفظ بطريقة صحيحة، كما أن تركيب جزئي الحامض ا

 الحامض املوجود في أي مادة 
ً
ألخرى، فالحامض النووي في أي خلية دموية يطابق تماما

متطابق في كل خاليا الجسم وال يتغير  دحيوية، بمعنى أن الحامض النووي لدى ألافرا

 17.أثناء الحياة

ية، بمادة وبذلك يمكن مقارنة املادة الحيوية إلحدى الخاليا مثل الخلية الدمو 

أخرى مثل الغشاء املخاطي لغدة الفم، وقد أثبتت بعد ذلك التجارب والاختبارات إن لكل 

منفرد في الشكل والطول واملميزات ومواقع الترسيب ماعدا التوأم الذي يأتي  DNAمخلوق 

 .من بويضة واحدة

يوجد في أنويه جميع الخاليا باستثناء كريات الدم  DNAومن املعروف أن الـ 

بسهولة  DNAالحمراء حيث ال يوجد فيها نواة، ولذلك يمكن استخراج سائل النواة الـ 

من جذور الشعر وكرات الدم البيضاء والعظام وإفرازات إلانسان كاملني واللعاب 

 .والفضالت

وعلى أثر نجاح البصمة الوراثية في تحديد هوية ألاشخاص اعتمد مكتب 

  DNAتحدة ألامريكية طريقة اختبار سائل نواة الخليةالتحقيقات الفيدرالية بالواليات امل

 18.كأحد الوسائل املعتمدة في إجراءات البحث الجنائي

مما تقدم في بيان التعريف اللغوي للفظ البصمة يتضح أن من أهم فوائد 

معرفة بصمات ألاصابع الاستدالل بها علي مرتكبي الجرائم من خالل ما ينطبع من 

املصقولة في محل الجريمة ، فهي قرينة قوية في التعرف علي  بصماتهم علي ألاجسام

الجناة، ولقد تجاوزت الاكتشافات الطبية الحديثة معرفة هذه الخاصية من جسم 
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إلانسان إلي اكتشاف خواص كثيرة فيه وإدراك مدي تأثير تلك الخواص في الوراثة عن 

 19.ل أو غير ذلكعر أو مني ، أو بو طريق أجزاء من جسم إلانسان من دم أو ش

وقد دلت الاكتشافات الطبية أنه يوجد في داخل النواة التي تستقر في خلية 

وهذه الكروموسومات تتكون من املادة ( الكروموسومات ) من الصبغيات (  44) إلانسان 

أي الجينات ( دنا )والذي يرمز إليه بـ  –الحمض النووي الريبوري الألكسجيني  –الوراثية 

وكل واحد من الكروموسومات يحتوي علي عدد كبير من الجينات الوراثية قد الوراثية ، 

 وهذه املورثات الجينية 
ً
تبلغ في الخلية البشرية الواحدة إلي مائة ألف مورثة جينية تقريبا

هي التي تتحكم في صفات إلانسان ، والطريقة التي يعمل بها ، باإلضافة إلي وظائف أخرى 

 . تنظيمية للجينات 

أثبتت التجارب الطبية الحديثة بواسطة وسائل تقنية في غاية التطور  وقد

 يختص به دون سواه ، ال يمكن أن يتشابه فيه مع : والدقة 
ً
 بشريا

ً
أن لكل إنسان جينوما

غيره أشبه ما يكون ببصمة ألاصابع في خصائصها بحيث ال يمكن تطابق الصفات الجينية 

  .بين شخص وآخر حتى وإن كانا توأمين 

للداللة علي تثبيت هوية الشخص (  بصمة وراثية ) ولهذا جري إطالق عبارة 

 من عينة الحمض النووي املعروف بـ 
ً
الذي يحمله إلانسان بالوراثة عن أبيه ( دنا ) أخذا

من صبغيات الكروموسومات، (  44) وأمه، إذ أن كل شخص يحمل في خليته الجينية 

 (  20) يرث نصفها وهي 
ً
حيوان املنوي ، والنصف ألاخر عن أبيه بواسطة الكروموسوما

 يرثها عن أمه بواسطة البويضة وكل واحد من هذه الكروموسومات ( 20)وهي 
ً
كروموسوما

ذات شقين ويرث ( دنا ) والتي هي عبارة عن جينات ألاحماض النووية املعروف باسم 

 منها عن أبيه والشق ألاخر عن أمه فينتج عن ذلك كرو 
ً
موسومات خاصة الشخص شقا

كل وجه  به ال تتطابق مع كروموسومات أبيه من كل وجه ن وال مع كروموسومات أمه من

 منهما
ً
 20.وإنما جاءت خليطا
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وبهذا الاختالط أكتسب صفة الاستقاللية عن كروموسومات أي من والديه مع 

ات بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه ، لكنه مع ذلك ال يتطابق مع أي من كروموسوم

 عن غيرهما
ً
 .والديه، فضال

وتتكون كل بصمة من وحدات كيماوية ذات : ) قال الدكتور محمد باخطمة

شقين، محمولة في املورثات وموزعة بطريقة مميزة تفرق بدقة بارعة كل فرد من الناس 

عن آلاخر، وتتكون البصمة منذ فترة الانقسام في البويضة امللقحة وتبقي كما هي حتي 

، ويرث كل فرد أحد شقي البصمة من ألاب وألاخر من ألام بحيث يكون بعد املوت 

 21... (.وهكذا الشقان بصمة جديدة ، ينقل الفرد أحد شقيها إلي أبنائه،

الحامض النووي عبارة عن بصمة جينية : ) وقال الدكتور عبد الهادي مصباح 

يكون عليه هذا ال تتكرر من إنسان إلي آخر بنفس التطابق ، وهي تحمل كل ما سوف 

 إلانسان من صفات وخصائص ، وأمراض وشيخوخة ، وعمر ، منذ التقاء الحيوان املنوي 

 22(.لألب ببويضة ألام وحدوث الحمل 

وعلماء الطب الحديث يرون أنهم يستطيعون إثبات ألابوة ، أو البنوة لشخص ما 

ت ألابحاث أو نفيه عنه من خالل إجراءات الفحص علي جيناته الوراثية حيث قد دل

النسب أو نفيه عن طريق معرفة  تالطبية التجريبية علي أن نسبة النجاح في إثبا

أما في حالة % 933البصمات الوراثية يصل في حالة النفي إلي حد القطع أي بنسبة 

 %  11إلاثبات فإنه فأنه يصل إلي قريب من القطع وذلك بنسبة 
ً
 تقريبا

أجزاء إلانسان بمقدار رأس الدبوس من  أن يؤخذ عينة من: وطريقة معرفة ذلك 

البول ، أو الدم ، أو الشعر ، أو املني ، أو العظم أو اللعاب أو خاليا الكلية ، أو غير ذلك 

من أجزاء جسم إلانسان وبعد أخذ هذه العينة يتم تحليلها ، وفحص ما تحتوي عليه من 

ينات ، فبعد معرفة تحمل الصفات الوراثية ، وهي الج –أي صبغيات  –كروموسومات 

هذه الصفات الوراثية الخاصة باالبن وبوالديه يمكن بعد ذلك أن يثبت بعض هذه 
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الصفات الوراثية في الابن موروثة له عن أبيه التفاقهما في بعض هذه الجينات الوراثية 

فيحكم عندئذ بأبوته له ، أو يقطع بنفي أبوته له ، وكذلك الحال بالنسبة لألم ، وذلك 

يرث عن أبيه نصف مورثاته الجينية ، بينما يرث عن أمه  –كما تقدم  –بن ألن الا 

النصف آلاخر ، فإذا أثبتت التجارب الطبية والفحصوات املخبرية وجود التشابه في 

 بنوته لهما
ً
وقد تثبت بنوته ألحد والديه بناء علي  23.الجينات بين الابن وأبويه ، ثبت طبيا

ملورثات الجينية بينما ينفي عن آلاخر منهما ، بناء علي انتقاء التشابه الحاصل بينهما في ا

 24.بينهما في شتي املورثات الجينية التشابه

 شروط البصمة الوراثية : املطلب الثاني

إن الاعتماد على الدليل العلمي املستمد من تحليل الحامض النووي يتوقف على 

بمعني الاعتماد على الدليل العلمي مراعاة الشروط التقنية الستخدام البصمة الوراثية 

التأكد من مصداقية نتيجة التحليل، وأن يتم : في إلاثبات الجنائي يقتض ي توافر شرطيين

 .الحصول على العينة من املتهم بطريق مشروع

 التأكد من مصداقية نتيجة تحليل الحامض النووي: الفرع ألاول 

يجب التأكد على إن قيمة اختبار الحامض النووي تعتمد كلية على جودة طريقة 

البحث والدقة في تفسير النتائج التي أسفر عنها، وهذا التحليل يحتاج إلى خبرة واسعة 

وتخصص رفيع ومعمل ذى كفاءة عالية، ولذلك فإنه من الضروري مراقبة الطريقة 

 25.لجينيةالفنية في املعمل الذي يقوم بالفحوص ا

ويجب أن يتم أخذ العينة في حضور ألاطراف حتى يتأكدوا من مصدر العينات 

 ملخالفته ملبدأ املواجهة
ً
 .وإال فإن عمل الخبير يكون باطال

وألن تحليل الحامض النووي هو طريقة فنية جديدة فإنه يجب وضع قواعد 

مة الوراثية في إلاثبات لحفظ العينات واملعلومات التي تنتج عن هذا التحليل، فقوة البص

 26.تعتمد على طريقة جمع العينات وحالتها وكميتها وكفاءة املعامل وجودة الفحوص
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 ضرورة الحصول على العينة من املتهم بطريق مشروع: الفرع الثاني

 يجب أن تكون 
ً
لكي يكون الدليل املستمد من تحليل الحامض النووي مقبوال

أنه يجب أن تكون إلاجراءات التي اتبعت للحصول وسيلة الحصول عليه مشروعة، بمعني 

  فإذا كان الدليل قد وصل إليه 
ً
على الدليل مطابقة لإلجراءات املنصوص عليها قانونا

 .القضاء بوسيلة غير مشروعة انهار وأصبح ال قيمة  له

واستخدام الحامض النووي كدليل علمي في إلاثبات الجنائي يثير بعض املشاكل 

ملبادئ العامة لإلجراءات الجنائية وحقوق املتهمين والضمانات املقررة لهم، فيما يتعلق با

حيث إن اختبار الحامض النووي يقتض ي الحصول على خلية من جسم إلانسان، ألنه في 

ظل الوضع العلمي الحالي ال يمكن إجراء هذا البحث إال على الدم والحيوانات املنوية  

ال يحتوي على كمية كافية من الحامض النووي إال  فاللعاب. والشعر أو أي نسيج خلوي 

أن مسحة من الغشاء املخاطي للفم، والذي يتكون من خاليا مدارية يحتوي على كمية 

كافية من هذا الحامض أما عن إمكانية استخدام مخلفات الجسم مثل البول فهي ال 

 .تزال تحت البحث العلمي ولم يتم التوصل إلى نتيجة فيها بعد

 ث الثالث املبح

 تطبيق البصمة الوراثية  في الدول العربية

بعد بيان ماهية البصمة الوراثية وإيضاح طرق إثبات النسب الشرعي ، وطريق  

نفيه، فإن مقتض ي النظر الفقهي ملعرفة حكم استخدام البصمة الوراثية في مجال 

راثية قرينة النسب، يفرض علي الباحث الشرعي النظر في إمكانية اعتبار البصمة الو 

 من طرق إثبات 
ً
يستعان بها علي إثبات النسب أو نفيه فحسب، أو اعتبار هما طريقا

 
ً
 علي إحدى الطرق الثابتة شرعا

ً
 . النسب قياسا

غير إني وقبل بيان ذلك أود القول بأن النظريات العلمية الحديثة من طبية 

إال أ،ها تظل محل شك  وغيرها مهما بلغت من الدقة والقطع بالصحة في نظر املختصين
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ونظر ، ملا علم باالستقراء للواقع أن بعض النظريات العلمية املختلفة من طب وغيره 

 ، 
ً
يظهر مع التقدم العلمي الحاصل بمرور الزمن إبطال بعض ما كان يقطع بصحته علميا

أو علي ألاقل أصبح مجال شك ، ومحل نظر ، فكم من النظريات الطبية علي وجه 

كان ألاطباء يجزمون بصحتها وقطعيتها ، ثم أصبحت تلك النظريات مع  –الخصوص 

 من الخيالالتقدم العلم
ً
 27.ي الطبي املتطور ضربا

وهذا أمر معلوم وثابت مما يحتم علي الفقهاء والباحثين الشرعيين التروي في 

عية أو النظر، وعدم الاندفاع باألخذ بالنظريات العلمية كأدلة ثابتة توازي ألادلة الشر 

 عن إحالل تلك النظ
ً
أمارات قد تحمل  28ريات محل ألادلة الشرعية الثابتةتقاربها، فضال

ويكتفي في . ثبوتها ىلويتشوف ع، ألن الشارع يحتاط لألنساب ، أو قرائن قد تدل عليهعليه

، وال يحكم به إال بأقوى ما ثبت النسب فإنه يشدد في نفيه إثباتها بأدنى سبب، فإذا

 . ألادلة

فإن النسب يحتاط إلثباته ويثبت بأدنى دليل ، ويلزم من ذلك : ) قال ابن قدامه 

يث وح: ) وقال العالمة بن القيم  29،(وأنه ال ينتفي إال بأقوى دليل.  التشديد في نفيه

منه ، ولهذا ال يعتبر مع  ، فإنما إذا لم يقاومه سبب أقوي اعتبرنا الشبه في لحوق النسب

، كما حكم النبي صلى هللا ولد للفراش وإن كان الشبه لغير صاحبه ، بل يحكم بالالفراش

سلم في قصة عبد ابن زمعة بالولد املتنازع فيه لصاحب الفراش ولم يعتبر الشبه عليه و 

املخالف له فاعمل صلى هللا عليه و سلم الشبه في حجب سوده حيث أنتفي املانع من 

ومن تشديد  30(مه في النسب لوجود الفراشإعماله في هذا الحكم بالنسبة غليها ولم يعل

الشارع في نفي النسب بعد ثبوته أنه حصر نفيه بطريق واحد فقط وهو اللعان ، واشترط 

 كثيرة تحد من حصوله ، وتقلل من وقوعه 
ً
وبناء  –وقد سبق بيانها  –إلقامته شروطا

ال يجوز  علي ذلك فإنه ال يجوز استخدام البصمة الوراثية في نفي نسب ثابت، كما

الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان في نفي النسب بمقتض ي نتائجها الدالة علي انتفاء 
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النسب بين الزوج واملولود علي فراشه، وذلك ألن اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب 

والسنة وإلاجماع وله صفة تعبدية في إقامته ، فال يجوز إلغاؤه ، وإحالل غيره محله ، أو 

 . وسيلة عليه مهما بلغت من الدقة والصحة في نظر املختصين بهقياس أي 

وإن كان بعض الفقهاء املعاصرين قد ذهبوا إلي جواز ألاخذ بالبصمة الوراثية 

والاكتفاء بها عن اللعان إذا دلت نتائجها عن انتفاء النسب بين الزوج واملولود علي 

ن لنفي النسب عند فقد من يشهد له فراشه، معللين لذلك بأن الزوج إنما يلجأ إلي اللعا

بما رمي به زوجته، وحيث أن الفحص من خالل البصمة الوراثية قد يدل علي صحة 

قول الزوج، فإنها تكون بمثابة الشهود التي تدل علي صدق الزوج فيما يدعيه علي زوجته 

ة في حال ثبوت انتفاء النسب بين الزوج واملولود علي فراشه من خالل نتائج البصم

ومع تقديري للقائلين بهذا القول من الفقهاء فإن فيه من املصادمة للنصوص  31الوراثية

الشرعية، الجرأة علي إبطالها، وإلغاء العمل بها ما يحمل علي رد هذا القول وعدم 

اعتباره، وذلك ألن ألاحكام الشرعية الثابتة ال يجوز إلغاؤها، أو إبطال العمل بها إال بنص 

نسخها وهو أمر مستحيل ، وألنه لو أقرت الزوجة بصدق زوجها فيما شرعي يدل علي 

الولد ) رماها به من الفاحشة فإن النسب يلحق الزوج لقوله صلى هللا عليه و سلم 

 ، ( للفراش وللعاهر الهجر 
ً
وال ينتفي عنه إال باللعان وألن اللعان يشرع لدرء الحد حامال

بعد الحمل فيريد أن يدرأ الحد علي نفسه ويعلم الزوج أن الحمل منه، ولكنه زنت 

 ، فكيف يجوز إلغاء حكم شرعي 
ً
باللعان فال يجوز منعه من هذا الحق الثابت له شرعا

 مَ وَ  :بناء علي نظريات طبية مظنونة، وهللا عز وجل يقول 
َ
  اَن ا ك

ُ
 مل 

 
 وَ  ٍن م  ؤ

َ
  مُ ال

 
 إ   ٍة نَ م  ؤ

َ
 ذ

َ
 ىض َ ا ق

 ُس َر وَ  هللاُ 
ُ
  هُ ول

َ
 م  أ

َ
 أ

ً
 يَ  ن  را

ُ
  وَن ك

َ
  مُ هُ ل

 
 رَ يَ خ  ال

ُ
  ن  م   ة

َ
  م  ه  ر  م  أ

َ
د  َضلَّ َضال

َ
ق

َ
ُه ف

َ
ص  هللَا َوَرُسول

 َوَمن  َيع 
ً

ال

 
ً
ينا ب 

وقد جاء في مشروع توصية املجمع الفقهي برابطة العالم إلاسالمي في دورته  32(مُّ

ي النسب استقالًل اكتفاء أنه ال يجوز استعمال البصمة الوراثية في نف: )الخامسة

 33.(استعمالها في نفي نسب من ثبت نسبه بأي دليل شرعي ، وال باللعان
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 استخدام الهندسة )وقال الشيخ محمد ألاشقر 
ً
 شرعا

ً
إنه لن يكون مقبوال

الوراثية ، والبصمة الوراثية إلبطال ألابوة التي ثبتت بطريق شرعي صحيح من الطرق التي 

ي أبوة لم تثبت ات أو نفتقدم بيانها ولكن مجال العمل بالبصمة الوراثية سيكون في إثب

 34...(.بطريق شرعي صحيح

هذا ومع أنه ال يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان ، فإنه يحسن 

الاستعانة بها علي اعتبار أنها قرينه قد تحمل الزوج علي العدول عن اللعان فيما إذا ثبت 

قد تخلق من ماءه، وهذه من خالل نتائج البصمة الوراثية أن املولود علي فراشه هو أبنه 

مصلحة شرعية يدعو إليها الشرع املطهر ويتشوف إليها ملا فيها من تأكيد لألصل الشرعي 

، وملا فيها من درء مفسدة اللعان وضرره، فإن أصر الزوج علي (أن الولد للفراش ) وهو 

ناء طلب اللعان لالنتفاء من نسب املولود علي فراشه فذلك حق له ال يجوز منعه منه ب

 . علي ما ظهر من نتائج البصمة الوراثية من كون املولود املراد نفيه هو أبنه

ولو أن اللعان تم بين الزوجين ، وانتفي الزوج من الولد ، ثم أكذب نفسه، وعاد 

واستلحق الولد بنسبه ، فأنه يلحق به سواًء أكان إستلحاقه بسبب ما ظهر له من نتائج 

أو حتي بعده والتي تدل علي أنه ولده ، أو لم يكن إستلحاقه  البصمة الوراثية قبل اللعان

بعد اللعان بسبب ، ألن الفقهاء أجمعوا علي أن املالعن إذا أكذب نفسه وأستلحق الولد 

بعد نفيه فإنه يقبل منه ويلحقه نسبه ، لتشوف الشارع إلي ذلك ، لكن يقام عليه حد 

 35.(كن محصنةالقذف إن كانت الزوجة محصنة ، ويعذر إن لم ت

وأما إذا تبين من خالل نتائج البصمة الوراثية صحة ما يدعيه الزوج من كون 

أن املولود علي فراشه ليس أبنه ، فذلك قرينه تقوى جانب الزوج ، وتؤكد حقه في 

أنه ال يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان علي اعتبار أن نتائجها عند . اللعان 

قطعية أو قريبة من القطعية، وذلك ألن الحكم الشرعي ال يجوز ذوي الاختصاص بها 

إبطاله وترك العمل به إال بدليل نص ي وهو غير ممكن، غير أن الحاكم الشرعي يجدر به 
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أن يستفيد من هذه التقنية الحدية املتطورة وإجراء الفحوصات املخبرية للبصمة 

تعان بها علي التحقق من صحة دعوى الوراثية لالستعانة بها كقرينة من القرائن التي يس

 الزوج أو عدمها ، بغرض الحيلولة دون وقوع اللعان 

ال ألانساب قدر املستطاع لحض الشارع علي درء ذلك ومنعه، وتشوفه التص

 36.وبقاء الحياة الزوجية

 حكم استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب

 لتشوف الشارع إلي ثبوت النسب وإلحاقه بأد
ً
نى سبب فإن ألاخذ بالبصمة نظرا

الوراثية في مجال إثبات النسب في الحاالت التي يجوز فيها الحكم بثبوت النسب بناء علي 

قول القافة، أمر ظاهر الصحة والجواز وذلك ألنه إذا جاز الحكم بثبوت النسب بناء علي 

عرفة قول القافة، الستنادها علي عالمات ظاهرة، أو خفية مبنية علي الفراسة وامل

في إدراك الشبه الحاصل بين آلاباء وألابناء فإن ألاخذ بنتائج الفحص بالبصمة  37والخبرة

الوراثية، والحكم بثبوت النسب بناء علي قول خبراء البصمة الوراثية أقل أحواله أن 

 للحكم بقول القافة إن لم تكن البصمة أولي باألخذ بها ، والحكم بم
ً
قتض ي يكون مساويا

، ألن البصمة الوراثية يعتمد فيها علي أدلة خفية محسوسة باب قياس ألاولي نتائجها من

من خالل الفحوصات املخبرية، التي علم بالتجارب العلمية صحة نتائجها الدالة علي 

كما قال أحد ألاطباء املختصين  وجود الشبه، والعالقة النسبية بين أثنين أو نفيه عنهما

. 38(اثية أن تقوم به، وبدقة متناهيةفة يمكن للبصمة الور أن كل ما يمكن أن تفعله القا)

وقد نص بعض الفقهاء علي ترجيح قول القائف املستند في قوله إلي شبه خفي علي قول 

بأن الذي يستند في قوله إلي شبه : القائف املستند في قوله إلي شبه ظاهر ، معللين لذلك 

زيادة علم تدل علي  شبه خفي معه بأن الذي يستند في قوله إلي: ظاهر معللين لذلك

 39.حذقه وبصيرته
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ومما ال شك فيه أن البصمة الوراثية فيها من زيادة العلم والحذق واكتشاف 

املورثات الجينية الدالة علي العالقة النسبية ما ال يوجد مثله في القافة ومع ذلك فإن 

إلي درك أمور خفية  القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة ، ألن القول بها حكم يستند)

، فوجب اعتباره كنقد الناقد وتقويم املقوم
ً
، وألن قول 40(وظاهرة توجب للنفس سكونا

 41(أهل الخبرة فجاز كقول املقومينحكم بظن غالب، ورأي راجح ممن هو من )القائف 

فكذلك الحال بالنسبة للبصمة الوراثية ملا فيها من زيادة العلم واملعرفة الحسية بوجود 

ه، والعالقة النسبية ما ال يوجد مثله في القافة، إما يحمل علي الحكم ملشروعية الشب

ألاخذ بها في مجال إثبات النسب في الحاالت التي يجوز فيها الحكم بناء علي قول القافة، 

 عليها، وألن ألاصل في ألاشياء 
ً
 من أدلة  –غير العبادات  –قياسا

ً
إلاذن وإلاباحة، وأخذا

وقواعده الكلية في تحقيق املصالح، ودرء املفاسد ملا في ألاخذ بالبصمة الشرع العامة، 

 . الوراثية في مجال إثبات النسب من تحقيق ملصالح ظاهرة ، ودرء املفاسد قصيرة 

رع وقواعده والقياس الصحيح وأصول الش: ) قال العالمة بن القيم رحمه هللا

ف إلي اتصال ألانساب وعدم اعتبار الشبه في لحوق النسب والشارع متشو يقتض ي 

انقطاعها، ولهذا أكتفي في ثبوتها بأدنى ألاسباب من شهادة املرآة الواحدة علي الوالدة 

والدعوى املجردة مع إلامكان، وظاهر الفراش، فال يستبعد أن يكون الشبه الخالي عن 

 
ً
  42...(في ثبوته سبب مقاوم له كافيا

ً
، ي البياناتلشبه نفسه بينه من أقو بل ا: )وقال أيضا

فإنها أسم ملا يبين الحق ويظهره وظهور الحق هاهنا بالشبه أقوي من ظهوره بشهادة من 

اش يقطع بعدم اجتماع الزوجين يجوز عليه الوهم والغلط والكذب ، وأقوي بكثير من فر 

 43.(فيه

إن ألاساس في هذا كله : )وقال شيخنا العالمة عبد العزيز بن باز رحمه هللا

ه الذي يراه املختصون، فإذا كان ولد تنازعت فيه امرأتان أو تنازع فيه أبوان مراعاة الشب
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فيمكن للثقات الذين يعرفون الشبه سواء ... أو ثالثة، أمان أو أكثر فهذا محل البحث

 44.بالبصمة أو غيرها أن يشهدوا أن هذا ولد فالنة، وهذا ولد فالنة عند إلاشتباه

ها علي إثبات النسب يمكن أن يقال بأنها نوع فالبصمة الوراثية، والاستدالل ب

للحامض النووي  يمن علم القيافة، وقد تميزت بالبحث في خفايا وأسرار النمط الو راث

بدقة كبيرة، وعمق ومهارة علمية بالغة، مما يجعلها تأخذ حكم القيافة في هذا املجال من 

لشروط والضوابط التي باب أولي فيثبت بالبصمة ما يثبت بالقيافة مع وجوب توفر ا

 45.ت النسب عن طريق البصمة الوراثيةوضعها الفقهاء في القافة عند إرادة الحكم بإثبا

 في استخدام البصمة الوراثية في املجال الجنائي

حيث أن البصمة الوراثية تدل علي هوية كل إنسان بعينه، وأنها أفضل وسيلة 

ثية املميزة للشخص عن غيره عن علمية لتحقق من الشخصية، ومعرفة الصفات الورا

من الدم أو اللعاب، أو املني، أو البول، : طريق ألاخذ من أي خلية من خاليا جسم إلانسان

والاستدالل من خالل نتيجة البصمة الوراثية علي مرتكبي الجرائم، ومعرفة  46أو غير ذلك

دون النفس، أو  الجناة عند الاشتباه، سواء كانت جريمة زنا أو قتل أو اعتداء علي ما

سرقة أو حرابة، أو قضية اختطاف، أو انتحال لشخصيات آلاخرين، أو غير ذلك من أنواع 

يمكن  –كما يري املختصون  –الجرائم والجنايات علي النفس، أو العرض أو املال، فإنه 

الاستدالل عن طريق البصمة الوراثية علي مرتكب الجريمة والتعرف علي الجاني الحقيقي 

ن املتهمين من خالل أخذ ما يسقط من جسم الجاني الحقيقي من بين املتهمين من من بي

خالل أخذ ما يسقط من جسم الجاني في محل الجريمة وما حوله، وإجراء تحاليل 

البصمة الوراثية علي تلك العينات املأخوذة، ومطابقتها علي البصمات الوراثية للمهتمين 

 . بصماتهم الوراثيةبعد إجراء الفحوصات املخبرية علي 

فعند تطابق البصمة الوراثية للعينة املأخوذة من محل الجريمة، مع نتيجة 

البصمة الوراثية ألحد املتهمين، فإنه يكاد يجزم بأنه مرتكب الجريمة دون غيره من 
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ً
وقد يتعدد الجناة ويعرف ذلك من خالل تعدد . املتهمين، في حالة كون الجاني واحدا

ة في مسرح الجريمة، ويتم التعرف عليهم من بين املتهمين من خالل العينات املوجود

 47.لعينات املوجودة في محل الجريمةمطابقة البصمات الوراثية لهم مع بصمات ا

ويري املختصون أن النتيجة في هذه الحاالت قطعية أو شبه قطعية وال سيما 

البصمة الوراثية ، فالنتائج مع عند تكرار التجارب، ودقة املعامل املخبرية ، ومهارة خبراء 

 
ً
توفر هذه الضمانات قد تكون قطعية أو شبه قطعية الداللة علي أن املتهم كان موجودا

 . لكنها ظنية في كونه هو الفاعل حقيقة. في محل الجريمة

لقد ثبت أن استعمال ألاسلوب العلمي الحديث بأعداد : ) يقول أحد ألاطباء

دالالت للبصمة الوراثية يسهل اتخاذ القرار باإلثبات أو كثيرة من الصفات الوراثية ك

التعرف علي :  النفي لألبوة والنسب والقرابة باإلضافة إلي مختلف القضايا الجنائية مثل

وجود القاتل أو السارق، أو الزاني من عقب السيجارة، حيث أن وجود أثر اللعاب أو وجود 

من مسحات من املني مأخوذة من جسد بقايا من بشرة الجاني أو شعرة من جسمه أو 

ونسب . املرآة تشكل مادة خصبة الكتشاف صاحب البصمة الوراثية من هذه ألاجزاء

النجاح في الوصول إلي القرار الصحيح مطمئنة، ألنه في حالة الشك يتم زيادة عدد 

 48.(ألاحماض ألامينية، ومن ثم زيادة عدد الصفات الوراثية

 الخاتمة

وراثية أدق وسيلة عرفت حتى آلان في تحديد هوية إلانسان، تعتبر البصمة ال

وذلك ألن نتائجها قطعية ال تقبل الشك والظن، وبهذا فإن اختيار الحامض النووي 

لتحديد الهوية بفضل نتائج الاختبارات التقليدية فيما  يتعلق بتحديد هوية ألاشخاص 

 
ً
في الطرق التقليدية هي  عن طريق الطب الشرعي، فإحدى املشاكل التي لم تجد حال

فحص املادة الجسدية املختلطة مثل الحيوانات املنوية املخلوطة باإلفرازات املهبلية، أما 

بالنسبة الختبار الحامض النووي فال يشكل مثل هذا الاختالط أية مشكلة في الكشف عن 
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تركيب هذا الحامض، ولذلك أهميته في قضايا القتل الجنس ي بصفة خاصة بحيث 

 . تلط الحيوانات املنوية للجاني باإلفرازات املهبلية للمجني عليهاتخ

 :قائمة املصادر واملراجع

جميل عبد الباقي، أدلة الاثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، دار الفرات، .د (9)

 .9111بيروت، 

 .9111محمود محمد عبد هللا، ألاسس العلمية والتطبيقات، دار افاق، بيروت،   (2)

 .غانم، الجوانب القانونية والشرعية لإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثيةمحمد أحمد  (0)

والهندسة الوراثية، املنظمة إلاسالمية للعلوم الطبية الكويت،  الوراثة ندوة  (4)

 .م91/93/9111

 .املغنيالحسني،    (1)

، دار الفرات، بيروت جميل عبد الباقي، أدلة الاثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، (4)

9111. 

 .م9114رمسيس بهنام، البوليس العلمي آو فن التحقيق، منشأة املعارف باإلسكندرية  (7)

الشفرة الوراثية لإلنسان، سلسلة كتب ثقافية يصدرها املجلس  ،أحمد مستجير (1)

 .الوطني للثقافة والفنون وآلاداب، الكويت

 .  21، ص9111، احمد الحسني،  البصمة الوراثية، دار افاق، بيروت  (1)

  رهاوراثية وتأثيالبصمة ال (93)
ً
 ونفيا

ً
، إثبات النسب بالبصمة علي النسب إثباتا

ملخص أعمال (  9/414) الوراثية، ضمن ثبت أعمال الوراثة والهندسة الوراثية 

، املوسوعة 91، ص البصمة الوراثية في إثبات النسب الحلقة النقاشية حول حجية

  .( 004 -0/2) العربية العاملية 

، موسوعة تكنولوجيا الحامض النووي في مجل ملعبد الباسط محمد الج (99)

 .2334الطبعة ألاولي  –القاهرة  –مروان عادل عبده  مطبعة الشرطة –الجريمة 

الجوانب القانونية والشرعية لإلثبات الجنائي بالشفرة  محمد أحمد غانم،.د (92)

  .م 2331 القاهرة، –دار الجامعة الجديدة  –الوراثية 
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سالمي في ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة بحث الشيخ محمد مختار ال (90)

  الوراثية

إثبات النسب بالبصمة الوراثية ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة  (94)

  الوراثية 

أسسه ومبادئه ونظرياته العامة،  , محمد الفاتح إسماعيل،  القانون الجنائي.د.أ  (91)

2333 .  

                                                 
1

 .11، ص9111جميل عبد الباقي، أدلة الاثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، دار الفرات، بيروت، .د. 
2

 .219: ، ص9111محمود محمد عبد هللا، ألاسس العلمية والتطبيقات، دار افاق ، بيروت ، . 
3

 .43: ت الجنائي بالشفرة الوراثية، صمحمد أحمد غانم،  الجوانب القانونية والشرعية لإلثبا. 
 .931: م، ص91/93/9111ندوة الوراثة والهندسة الوراثية، املنظمة إلاسالمية للعلوم الطبية الكويت، . 4
هـ، 24/93/9422القرار السابع بشان الشفرة الوراثية ومجاالت الاستفادة منها، الدورة السادسة عشر . 5

 .كرمةاملجمع الفقهي إلاسالمي، مكة امل
هـ، 24/93/9422القرار السابع بشان الشفرة الوراثية ومجاالت الاستفادة منها، الدورة السادسة عشر . 6

 .املجمع الفقهي إلاسالمي، مكة املكرمة
 .931: م، ص91/93/9111ندوة الوراثة والهندسة الوراثية، املنظمة إلاسالمية للعلوم الطبية الكويت، . 7
 .1/741الحسني، املغني . 8
 .29ص (  91) مناقشات جلسة املجمع الفقهي عن البصمة الوراثية في دورته . 9

القرار السابع بشان الشفرة الوراثية ومجاالت الاستفادة منها، الدورة السادسة عشر . 10

 .هـ، املجمع الفقهي إلاسالمي، مكة املكرمة24/93/9422
 .217مصدر سابق، ص محمود محمد عبد هللا، ألاسس العلمية والتطبيقات،. 11
 .211املصدر نفسه، ص. 12
 .41، ص 9111جميل عبد الباقي، أدلة الاثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، دار الفرات، بيروت، .د. 13
 .73ص  م،9114رمسيس بهنام، البوليس العلمي آو فن التحقيق، منشأة املعارف باإلسكندرية . د. 14
ية لإلنسان، سلسلة كتب ثقافية يصدرها املجلس الوطني للثقافة أحمد مستجير، الشفرة الوراث. د. 15

 .292: والفنون وآلاداب، الكويت ، ص
 .73: م، ص9114رمسيس بهنام،  البوليس العلمي آو فن التحقيق، منشأة املعارف باإلسكندرية . د. 16
 .72املصدر نفسه، ص. 17
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ب ثقافية يصدرها املجلس الوطني للثقافة أحمد مستجير،  الشفرة الوراثية لإلنسان، سلسلة كت. د. 18

 .292: والفنون وآلاداب، الكويت، ص
 .70البوليس العلمي آو فن التحقيق، ص. 19
وألامثال هي الاختالط وأنظر (( أنا خلقنا إلانسان من نطفة أمشاج )) ويدل علي ذلك قول اله تعالي . 20

 (. 2) آلاية في صورة إلانسان، رقم 
 .  21 ص، ،9111اثية، دار افاق، بيروت، بصمة الور احمد الحسني، ال. 21
 .   24املصدر نفسه، ص. 22
، ص: انظر. 23

ً
 ونفيا

ً
، إثبات النسب بالبصمة الوراثية ، 90البصمة الوراثية وتأثيرها  علي النسب إثباتا

ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية (  9/414) ضمن ثبت أعمال الوراثة والهندسة الوراثية 

 .( 004 -0/2) ، املوسوعة العربية العاملية 91بصمة الوراثية في إثبات النسب، ص ال
 .سفيان العسولي/ للدكتور ( نا بصمة الد) بصمة الوراثة : انظر . 24
مروان عادل  –عبد الباسط محمد الجمل، موسوعة تكنولوجيا الحامض النووي في مجل الجريمة .د. 25

 .42، ص2334الطبعة ألاولي  –القاهرة  –عبده  مطبعة الشرطة 
 .40املصدر نفسه، ص. 26
، للدكتور نجم عبد الواحد ص . 27

ً
 ونفيا

ً
، مناقشات 4أنظر البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتا

 .        4، ص(91)جلسة املجمع الفقهي برابطة العالم إلاسالمي عن البصمة الوراثية في دورته 
، موجز أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر حول 7ص (  91) ع في دورته جلسة املجمأنظر مناقشات . 28

       .11الوراثة والهندسة الوراثية، ص 
دار الجامعة  –محمد أحمد غانم،  الجوانب القانونية والشرعية لإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثية .د. 29

 .1/741 م 2331طبعة  –الجديدة 
  .41سابق، صعبد الباسط الجمل ، مصدر . 30
       .9/431الوراثة والهندسة الوراثية انظر بحث الشيخ محمد مختار السالمي في ثبت أعمال ندوة . 31
32

 .04سورة ألاحزاب آية . 
 .29ص (  91) مناقشات جلسة املجمع الفقهي عن البصمة الوراثية في دورته . 33
 .      9/414اثة والهندسة الوراثية ،إثبات النسب بالبصمة الوراثية ضمن ثبت أعمال ندوة الور . 34
 .44، ص2333أسسه ومبادئه ونظرياته العامة،  طبعة , محمد الفاتح إسماعيل،  القانون الجنائي.د.أ. 35
وقد ذكر لي فضيلة الشيخ عبد العزيز القاسم وهو أحد القضاة في محكمة الرياض الكبرى أنه تقدم . 36

فاء من بنت ولدت علي فراشه ، فأحال القاض ي الزوجين مع إليه شخص بطلب اللعان من زوجته باالنت

البنت إلي الجهة املختصة إلجراء اختبارات الفحص الو راثي ، فجاءت نتائج الفحص بإثبات أبوة هذا 
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، فكان ذلك مدعاة لعدول الزوج عن اللعان وزوال ما كان في نفسه من شكوك 

ً
 قطعيا

ً
الزوج للبنت إثباتا

 بهذا الفحص الحرج الذي أصاب الزوجة وأهلها جراء سوء ظن الزوج، فتحقق في زوجته، كما زال أ
ً
يضا

 .        بهذا الفحص مصلحة عظمي يتشوف إليها الشارع ويدعو إليها 
فليست بحدث وال تخمين كما يقول منكر والقيافة، بل هي غريزة في الطبع ، تنمي بالعلم والخيرة . 37

 .والتجربة
      .24، ص ية في البصمة الوراثية للدكتور محمد باخصمةبعض النظريات الفقه. 38
 .4/419أنظر مغني املحتاج . 39
 .   911الطرق الحكمية، ص . 40
 .    1/741املغني . 41
 .         239الطرق الحكمية ص . 42
 .         231الطرق الحكمية ص . 43
 .90ص( 91)لبصمة الوراثية في دورته مناقشات جلسة املجمع الفقهي برابطة العالم إلاسالمي بشأن ا. 44
انظر البصمة الجينية وأثرها في إثبات النسب للدكتور حسن الشاذلي ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة . 45

 .      9/414والهندسة الوراثية 
 .   تقدمت إلاشارة إلي ذلك في مبحث ماهية البصمة الوراثية. 46
لنسب للدكتور حسن الشاذلي ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة انظر البصمة الجينية وأثرها في إثبات ا. 47

 .        9/414والهندسة الوراثية 
 للدكتور . 48

ً
 أو نفيا

ً
 . 1نجم عبد الواحد ص / البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : امللخص

أل ددف  ددت املددبرا الرددااة    كيدد  ال قم دد  القددأ حر ددر إلاجددراةات نيددا حماقددة اليقددات ماليرنددات  تم دد ا  

 مبين اليقيقة  جلا الجا ف  ت الأملة حق  ين املطلا  الجاازن  ن  الدبك  امل اس برذه اليقات جال  ت جطار

لدة ميدت  صدأد  ددبج الجرنمدة  فجندع قود  نل ردا ذلد   ن الأم . لألفدراد ألاتاتدية ماليرندات اليقدات  حماقدة

الجقيدددأ  الضدددداا ج الردددا اعجرددددا  دددمانات ليماقددددة ألافدددراد ردددد  الجع ددد   ددددت اتدددجعمال اليددددق  م دددا رددددا  ع ددددا 

 ددرمر  نددأم  ددالحية الجم دد   األدلددة املجكصددف نل رددا  طددرت  يددا رشددرمنة  مصددذا املدبددأ  القا دد ا    ددلية 

  فقددأ ارت قدددر تاتددد  منظدددرا ملددا ت إ ددديع ججددراةات الجكقيدددق ردد الرددااة  مدقماربرددا جلدددا  اقددة س،دددار الع دد   

مصذا الضمانات الرا رةك،ا الإشري   رام را  ا الجكقيق اليأق  فقج ن   مانات ررحلة سالتجواا  

الجزائددرع نةددأ ججددراة رراردبددة امل املددات ال،اتنيددة مصددر   ندداا  سالتصدداالت  ددت جطددار الجكقيددق الددذع  رددأ  جلددا 

 . الا ال لليقيقة

 

 : ل لمات املنجاحيةا

 .جثدبات –ربرا  –رراردبة  –اتجواا   –ررنةة الرااة  
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Abstract:  

The procedures have been keen to protect rights and freedoms, 

adhering to the principle of innocence of the accused, so that these 

rights can only be violated within the framework of the search for the 

required balance between the right of the state to reach the truth, and 

the protection of the basic rights and freedoms of individuals. This is 

because the state, while it is in the process of controlling the crime, 

must abide by the controls that are considered guarantees to protect 

individuals from abuse of the right, which means the necessity of not 

adhering to evidence obtained by illegal means, as well as the principle 

of the originality and permanence of innocence until the opposite 

appears, and given the Due to the expansion of the investigation 

procedures, I decided to talk only about the guarantees of the 

interrogation phase and the monitoring of calls.  

Key words: presumption of innocence-
 
Questioning-

 
monitoring-

 

Accused-
 
Proof 

 : رقأرة  

 عجرا رانان إلاجراةات الجزائية   ا املواالت الي اتة لقضية حقات إلان ان 

 ألافعال تورنا خالل محرناترا الشخصية  ذل   ن امل اس برذه اليقات ألاتاتية ر 

إلاجراةات  خالل ر  جال الجطدبيقية الةاحية ر  القج اى نل را الجةائي لجزاة مترتيدبا برا  املاتة

 دنر فقأ    ا اليقات ماليرنات   تم  املبرا أ  ئية  مملا كانر إلاجراةات املجخذ الجزا

 ماملوررين الجرنمة ن  ال ش   ت الأملة حق  ين املطلا  الجاازن  ن  الدبك  جلا الياجة

مرما قندبغت ذصره  . لألفراد ألاتاتية ماليرنات اليقات  حماقة مبين اليقيقة  جلا مالجا ف

جزائية لا اشر  ل،أ  الا ال جلا جدانة املبرا مرعاردبجع   قأر را صرنر  ن إلاجراةات ال

لج ان متائف الا ال جلا اليقيقة رةصنة  ت جطار املكاصمة العادلة الرا اتجقرت جف 

الإشريعات العقا ية نيا تكقيق،ا  ذل   ن الأملة ميت  صأد  دبج الجرنمة مالجكقيق 

 لإلجراةات املة
ً
  فجنع قو  نل را الجقيأ  الضاا ج ف را ر  املبرا  مفقا

ً
صاص نل را رانانا

الرا اعجرا  مانات ليماقة ألافراد ر  الجع    ت اتجعمال اليق  م ا را  ع ا  رمر  

نأم  الحية الجم    األدلة املجكصف نل را ر  جراة اتخاذ ججراةات  يا رشرمنة  
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  لية الرااة  مدقمارجع جلا نإيوة اعار ،ا ر  اليقات ماليرنات  مصذا املدبأ  القا  ا  

 حأثجع الج ةالاجيا اليأقثة  ت روال ،ار الع    صما كان للجطار الذع  اقة س

سالتصاالت مإلاثدبات الجةائي ألاثر الدبالغ نيا امل اس  خصا يات ألافراد  رما تاج  

 . اليأق  ن  رأى رشرمنيبرا  مألادلة امل جمأ  رنرا

ق  فقأ ارت قر حصر ردبأ  ررنةة الرااة  مرأى تنعيلع منظرا لطال روال ججراةات الجكقي

 ت ججراةات سالتجواا  مرا اعلق  ما ا  رراردبة امل املات ال،اتنية  حر  قنسجا 

 . املا ا  ر  الشرمط املطلابة  ت جنأاد املقاالت العلمية

 : إلاص الية

انانا ردبأ   ف حققر الضمانات املةصاص نل را ررا املقصاد  مدبأ  ررنةة الرااة  ؟ م 

 . الجاازن  ين حق الأملة  ت ال ش  ن  اليقيقة محق املبرا  ت حماقة حقارع محرناتع ؟

 :املةهج املجدب 

تل ر  ت ال جا ة املةهج الجكلييت الا ني املقارن  مذل  بعرض إلاجراةات متكليل،ا 

 . مرقارنبرا  ما اتجقر نليع الإشري  مآراة النقع

 : الأراتات ال ا قة

ريأ الأراتة تةاملجع بعض ألا كاث داخف الاط  مخارجع  صنة نارة  ر  دمن  املا ا 

حصر العةاان صما  ا ردبين  ةا  صما  ن طرنقة تةامل املا ا  رخجلنة  ين الجاتي  

 . مالجضييق

ردبأ  ألا ف  ت املبرا الرااة   ين الشريعة مالقانان للدباح  قات  : الأراتة ألاملا. 1

رتالة راج جيا رقأرة جلا جارعة ناق   الرناض  تمر رةارشبرا ج را يا اليصين  ميت 

 .4332نام 

تةامل الدباح  رن،ام ألا ف  ت املبرا الرااة  م  الع ثا ربج املدبأ   اليب  سالحجياطي ر  

تطدبيقات  ت املكاصا ال عادقة  ف،ذه الأراتة تجنق  ت ر  لة تكأقأ رن،ام ألا ف 

ن  تطدبيقات ررنةة الرااة   حي  حصر ا الدباح   ت  الرااة   ميت تخجل  اخجالفا تارا

اليب  سالحجياطي  محصرت  ةا  ت سالتجواا  مرراردبة امل املات  صما  نرا رخصصة 

 . الإشري  الجزائرع 
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 ت الشريعة إلاتالرية مالقانان  حقات املبرا  ثةاة سالتجواا  :الأراتة الثانية. 4

  34ال رنشار  ت رولة الدبأر  جارعة بشار    م ا رق. النكلة رأقكة: الجزائرع للدباحثة

 .4312تةة 

 .تةاملر الدباحثة رن،ام املبرا منرض أل ا اليقات الرا قجمج  برا  ثةاة ررحلة سالتجواا 

فها تجنق ر  را ا  املقال  ت حقات سالتجواا  فقج  ر  اخجال   ت نرض اليقات  

   مال را اعلق  ججراةات رراردبة صما  ن دراتة الدباحثة لا تإةامل ردبأ  ررنةة الرااة

 . امل املات

رراردبة ال،ات  للدباح  حنيظ نقادع  م ا ندبار  ن  رقال رنشار  ت  :الأراتة الثالثة. 0

ت لا فيع الدباح  . 34  الجزة 24املولة الجزائرنة للعلام القانانية مال ياتية  العأد 

ة  ت املراردبة محجيبرا  ت ن  ججراةات رراردبة ال،ات  مرأى رشرمنية الاتائف املجدبع

 .إلاثدبات

 ذه الأراتة تخجل  ن  را ا  املقال   ت  نرا رصرت اليأق  ن  رراردبة ال،ات  

فقج  ر  دمن نرض تنصييت لإلجراةات  ملا تإةامل ردبأ  ررنةة الرااة   مال ألاثر املتات  

 . نةع  ت ررحلة سالتجواا 

 ل املدبك  ألام 

 ره نيا سالتجواا رنا يا ردبأ  ررنةة الرااة  م ث

نجطرت ملدبأ  ررنةة الرااة   ت الإشري  العقابي  ت املطل  ألامل  ثا دراتة  ثر جررار ردبأ  

 .  ف الرااة  نيا ججراة سالتجواا   ت املطل  الثاني

 ردبأ  ررنةة الرااة   ت الإشري  العقابي :املطل  ألامل 

ية للنرد قااجع  ع ال لطة العارة جن ردبأ  ألا ف  ت املبرا الرااة  حق ر  اليقات ألاتات

جذا را اعرض لالترام  ذل   ن حق الأملة  ت تاري  العقا  نيا املبرا متلطاترا  ت جم  

ألادلة ماتخاذ إلاجراةات الجةائية  أه  قمةح الأملة تلطة نيا املبرا الذع قمجثف  رار،ا 

يف لع  ت ذل  جلا  ن  ت رار  الطر  الضعي  الرا ت ان حرنجع ر،أد   الجقييأ  مال تب

 . قجم    املدبأ  العام  ن ألا ف فيع الرااة 
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مرأ حرص املشر  نةأ م عع للقاانأ إلاجرائية نيا حماقة رصليجين تدبأمان 

م ن ال تةبر  حرناتع  عةرصلية النرد املجمثلة  ت  ن ال قأان  ر  : ت الظا ر رجعار جين

مرصلية املوجم   .حر  تثبر جدانجع ة رع محقارع  جم يةع ر  الأفا  ن  نن ع  انجدباره 

منظارع املج ثر نإيوة ارت ا  جرنمة تقجض ا رعاردبة رقتاف را ممتيلة  ت ذل  تقرنر ردبأ  

  .ر  رانان إلاجراةات الجزائية 414حرنة إلاثدبات  ت املااد الجةائية طدبقا للماد  

  ردبأ  ألا ف  ت املبرا الرااة حقيقة : النر  ألامل 

اة   ت املبرا   راةتع رما  تةأ جليع  مندبقى  ذا ألا ف حر  تثبر  ار  ققصأ    ف الرا 

راطعة مجازرة جدانجع  رما ققجض ا ذل   رمر   ن قكأد م   املبرا القاناني خالل 

مر  ثا قو  رعارلة املبرا . النتا  الرا ا دبق القضاة  جدانجع نيا  نع شخص  رعة

  رن
ً
 حر  تثبر جدانجع  ك ا رضائي  ات ورنمة ر،ما  لغر ج اربرا  ا نع شخصا

ً
 .  1ئا

 نأم تالرة سالترام 
ً
ميشيا  ذا ألا ف جلا حالة قمر برا املبرا  ردبف  ن قثبر رضائيا

  ت الةظام . املن ا  جليع مردبف  ن قجا الجكقق ر  جدانجع
ً
  تاتيا

ً
ميعجرا  ذا ألا ف ردبأ 

 ر  رنتا ات املكاصمة املةصنة  مرأ 
ً
ُم    ذا املدبأ    نع خيج الأقمقراطي  مرنتا ا

مجذا كان ردبأ  ال جرنمة مال نقابة جال  ةاة نيا نص . 2ذ با  ت ن يج ثا  القانان الجةائي

قضني الشرنية املا انية ليق الأملة  ت العقا   فجن ردبأ  الرااة  ق مف تل  الشرنية 

  . 3بشق،ا إلاجرائي

ا ر   ذل   نع قراد  رع   مل،ذا ألا ف ألا مية الدبالغة لأى جف الإشريعات املع

اليرنة  منؤصأ أل ف نام ردبةاه حرنة املبرا  منإيوة لذات ألا مية فقأ تا تدب ا  ا املدبأ  

ر  امليثات العالما ليقات  11/1 ت املااثيق الأملية    رز ا را مرد  ت نص املاد  

ر  امليثات  32ر  سالتنارية ألامرمبية ليقات إلان ان  ماملاد   32ماملاد   .إلان ان

 . إلافرنقي ليقات إلان ان

مملا كانر نصاص  ذه سالتناريات الأملية  يا رلزرة لألطرا   فقأ درجر الأمل نيا 

ر   21الةص نل را  ت اشريعاترا ألاتاتية  مال تيما  ت دتاتيا ا  فقأ تضمةر املاد  

 :" نيا جررار  ذا املدبأ  4343دتجار الجزائر لعام 
ً
حر  تثبر ج،ة  كف شخص  عجرا  رنئا

ملقأ كان ل،ذا ألا ف تةأه القاناني املجمثف  ت ". رضائية جدانجع   ت جطار ركاصمة نادلة 
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 جثدبات  ذا سالدناة اعين 
ً
 ن سالترام  ا ادناة خال    ف الرااة   فجذا لا قإدبين رطعا

 ر الش   ت ال
ُ
برمة إلا قاة نيا   ف الرااة   مل،ذا لا ق ل  املبرا بع ة إلاثدبات  مف

 لصالح املبرا
ً
 .دائما

مرما توأر إلاصار  جليع   ن الدبك  ن  اليقيقة ال قإ    دمن امل اس  كرنة املبرا 

م ا را  ع ا  ن حرنجع ر،أد  ر  جان   -رنرا حقع  ت الخصا ية -محقارع ألاتاتية

سالترام  ت تبيف الا ال جلا اليقيقة  ألارر الذع ارجض   حماقة  ذه اليرنة  افتااض 

راة  املبرا  ذل   ن رانان إلاجراةات الجزائية ال  رأ  جلا تطدبيق نصاص رانان  

 جلا حماقة اليرنات الشخصية  مل،ذا  طلق نليع 
ً
العقابات فك    مجنما  رأ   قضا

 (. حاري اليرنات)

 يا  ن حماقة اليرنة الشخصية لي   رر رطلق  يا را ف للجقييأ  ذل   نع قندبغت  ال 

فجذا حصف . املصلية العارة الرا تقجض ا  رمر  رعاردبة املورم ت ان نيا ح ا 

ا طرا   ت املوجم  جراة مرا  جرنمة رعيةة فجن  ع شخص رأ ق ان نر ة لالصإدباه 

 ع  رما ققض ا  رمر    ن ا ل  رةع ر ج ر  اليرنة  صضمان لينظ صيان املوجم  

س برذه اليرنة قندبغت  ن ق ان ماتجإدبا  ألار  مال  يةة العارة  ر  الجةبيع نيا  ن امل ا

 القأر الضرمرع الذع قكصف  ع حماقة املصلية العارة  ر  خالل ساللتزام  الضمانات 

 
ً
الرا  رر ا القانان لليرنة الشخصية محررة الخصا ية  مجال تا انجدبار إلاجراة اع نيا

 للمدبأ 
ً
 . رخالنا

 عة إلاتالريةة  املبرا  ت الشري دلة انجدبار ألا ف  را: النر  الثاني

جن ألا ف املقرر  ت الشريعة إلاتالرية  راة  الذرة  م ا را ققجض ا   ن املبرا  رعة حر  

تثبر جدانجع  رما قجاج  رةكع ال ثيا ر  الضمانات ليقارع ألاتاتية محرنجع 

رال الةبا الشخصية  منأم رشرمنية ج أار ا  ال لية ر،ما كانر الأماعت لذل  فقأ 

لا  عطى الةاس  أناا ا الدعا رام دراة رام م راال،ا  مل   :" تلا  يا هللا نليع م 

فقأ دل اليأق  نيا  ن الأنامى رج افئة  مألا ف  راة  ". اليمين نيا املأعت نليع 

مجنما . الذرا ر  اليقات  فال  أ رما قأل نيا اعلق اليق  الذرة  متتاجح  ع الأناى 

ل  رةع  م ا رجم    ع كانر اليمين نيا املأعا نليع  ألن ألا ف
ُ
 .  4 راة  ذرجع نما ط
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مرأ كانر الي مة  ت  ن اليمين نيا املأعت   ن جاندبع  عي  ألنع ققال نيا خال  

 
ً
 مال تأف  ننرا  ررا

ً
الظا ر ف ل  الحجة القانة ميت الدبيةة  ألنرا ال تول  لةن ،ا ننعا

راغ ذرجع فاصجنى رةع فيقاى برا  ع  املأعت  مجان  املأعا نليع راى ألن ألا ف ف

 اليمين  ميت حجة  عينة  ألن اليال  قول  لةن ع الةن  منأف  الضرر  ف ان ذل  

 .  5 ت  اقة الي مة

فجن ريف صي  :" مرأ  جا  إلارام العز    ندبأ ال الم رحمع هللا ن  جص ال فقال 

ف ماحأ جعلجا القال رال املأعا نليع  ملا توعلاا القال رال املأعت  ر   ن صذ  ك

جعلةا القال رالع لظ،ار  أرع  فجن ألا ف  راة  ذرجع ر  اليقات  : رلةا. رنرما رم  ؟

مبراة  ج أه ر  القصاص ماليأمد مالجعزنرات  مبراةتع ر  سالنإ ا  جلا شخص رعين  

مر  ألادلة الرا تأل نيا  ذا املدبأ  دليف  6..."مر  ألارامنف كل،ا مألافعال   تر ا

. انلا  ن ألاح ام ال معية ال تأرك  العقف:" إلارام الغزالت رحمع هللا  سالتجصيا   رال

نيا  راة  الذرة ن  الااجدبات  متقاط اليرج ن  الخلق  ت اليركات : ل   دل العقف

مانجناة ألاح ام رعلام  أليف العقف  ردبف . مال  ةات  ردبف بعثة الرتف نل را ال الم

 . 7..."لا  ن قرد ال م مرمد ال م   منك  نيا اتجصيا  ذل  ج

  ثر جررار ردبأ    ف الرااة  نيا ججراة سالتجواا     :املطل  الثاني

تجمثف آثار  ذا املدبأ   ت القياد مالضمانات الرا قنر ،ا القانان نةأ اتخاذ  ع ججراة 

راناني قم   اليرنة الشخصية للمبرا  ميت تةبثق ر  رانأ  افتااض  راة  الشخص  

ع  ن  ع ججراة جزائي قةص نليع رانان إلاجراةات الجزائية قو   ن ق ان رما قندب ا نلي

 برذه القياد مالضمانات حماقة ليق إلان ان  ت احتاام خصا ياتع
ً
 .رقيأا

مملا كان سالتجواا  ر    ا إلاجراةات الرا تدباصر ا تلطة الجكقيق  ت الأناى الجزائية  

اليقيقة  فقأ اعين تكأقأ حقيقجع   انجدباره قربج  ين الارائ  الرا رأ ت ش  ن 

 .م ماناتع املجنق نل را رانانا تماصيا ر  تنعيف ردبأ  الرااة  ألا لية

 رن،ام سالتجواا  :النر  ألامل  

  ت ألادلة مالشبرات القائمة  أه  مرطالدبجع 
ً
 عر  سالتجواا    نع رةارشة املبرا تنصيال

ا  الإ ليا برا  مرا   جإدبعع ذل  ر  انتاا   الرد نل را  جرا  جن ار ا مجثدبات ف اد ا  مجر
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مريف   نع جخدبار املبرا  البرمة املاج،ة جليع  مب تانيأ تاج ر،ا لع متما   راالع . 8 الجرنمة

 لليقيقة   ت الا ال جلا انتاا  رةع قؤنأ ا   م دفا  قةن را
ً
  . 9 ت البرمة مألاتانيأ  تلم ا

 ل،
ً
جواا  قجميز ن   ياه ر  ججراةات الجكقيق ه الجعرننات قإدبين   ن سالتذممفقا

ألاخرى    نع نمف ججرائي ذم طدبيعة رزدمجة  ف،ا ر  ناحية  حأ ججراةات الجكقيق  

مر  ناحية  خرى متيلة ر  متائف الأفا   ف،ا ججراة  تاس ا ل ف ر  تلطة الجكقيق 

 . ماملبرا

بعأ اخجناة متائف مرأ ر ى الدبعض  ن سالتجواا  ججراة رمقات حر   ت م عع اليالت 

  ألنع رأ قؤثر نيا املبرا منأفعع املكقق نإيوة اعأد ألاتئلة 
ً
الجعذق  الرا كانر رأقما

مدربرا جلا اتجأراجع  ت ال الم فيقال را لي   ت  اليع   م ققال را قخال  اليقيقة 

م ا املدبأ  الذع تارت .  10فيضلف العأالة  رما نادى  الدبعض ر  النق،اة جلا تكرنمع

ليع الأمل ألانولات  انية ذات الةظام إلاتراري الذع تمة  اتجواا  املبرا  الذع ال ن

 ر  تقأقا حجج لي ر  ت  اليع رما 
ً
قورا نيا إلادالة  معلارات  ت املا ا  خافا

 .      11  جأعت انجدبار ا دالئف  أه

  ثر ررنةة الرااة   ت ررحلة سالتجواا  :النر  الثاني

 دبأ  الرااة   ت ررحلة سالتجواا دباصر ملألاثر  يا امل:  مال

قجمثف ألاثر  يا املدباصر ملدبأ  الرااة   ت سالتجواا    ت الضمانات الرا  رر ا املشر   ت  ذا 

إلاجراة  ميت تجضم  بش ف  تاس ا الج،ة املخال ل،ا ججراة سالتجواا   محق املبرا  ت 

  االتجعا
ً
 .نة  مكامإلاحاطة  البرمة املن ابة جليع  محقع  قضا

 :   ثر الرااة   ت الج،ة املخال ل،ا ججراة سالتجواا . 1

ا جا املشر  الجزائرع  جحاطة ججراة سالتجواا   ضمانات مرياد كافية نص نل را  ت 

 للةجائج الخطيا  الرا تتات  نةع  مصرد فعف ملا كان قإدبادر 
ً
رانان إلاجراةات الجزائية  نظرا

 . صراه  أ املبرا ليملع نيا سالنتاا ر  جر انية اتجخأام متائف إلا

  ن  ع،أ ججراة سالتجواا  جلا شخص تجافر فيع جمي  املاا نات املؤ لة ألن 
ً
ف ان لزارا

 للثقة  مملا كان ج،از القضاة حارس اليقات ماليرنات  فلا قجاان املشر  جال 
ً
ق ان ركال

 . كقيق ن قمةح ججراة سالتجواا  جلا ج،ة الجكقيق رمثلة  ت را  ا الج
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 للمقصأ املرجا ر  ججراة سالتجواا   فقأ حر ر  الدبية 
ً
مبةاًة نيا ذل  متكقيقا

 ملدبأ  
ً
الإشريعات املعا ر  جلا جتةاد ر،مة سالتجواا  جلا را  ا الجكقيق  تكقيقا

 ت " م ا را نص نليع تكر نةاان . 12النصف  ين تلطة سالترام متلطة الجكقيق

 . ت  ج  ج 134جلا  133د ر   ت املاا" سالتجواا  ماملااج،ة 

 نيا را  ا الجكقيق محأه  ف،ذا  ع ا  ن  دباط 
ً
مجذا كان ججراة سالتجواا  را را

الشرطة القضائية لي  ل،ا اليق  ت ججراة اتجواا  املبرا  ملا كاناا  ت حالة إلانا ة 

القضائية الرا تخال ل،ا  الحيات را  ا الجكقيق  رما قأل نيا نأم جر انية الةأ  

يع كانع ججراة لي  صغياه ر  ججراةات الجكقيق  صما نوأ   ن املشر  الجزائرع رأ ف

حظر جنطاة إلانا ة القضائية ر  را  ا الجكقيق جلا الضدبطية القضائية نيا تبيف 

ر  رانان إلاجراةات الجزائية نيا  نع  101الجنانض العام  م ا را نصر نليع املاد  

   يا  نع لي  لقا  ا الجكقيق:"...
ً
 نارا

ً
مال .  ن  عطي  طرنق إلانا ة القضائية تنانضا

قواز لضدباط الشرطة القضائية اتجواا  املبرا  م القيام  مااج،جع  م تما   راال 

 ."املأعت املأني 

 : ثر الرااة   ت حق املبرا  جحاطجع  البرمة نةأ سالتجواا   .4

 ماج  ررنةة  راةتع  جن ر    ا نةا ر حق الأفا  الرا قو   ن ت نف للمبرا    

 رمر  جنالرع  البرمة املن ابة جليع  مصذا  دلة سالترام املاج،ة  أه  م ا را  صار جليع 

قجكقق را  ا الجكقيق حين رثال :" ر  ت  ج  ج  نيا  نع  133املشر   ت نص املاد  

  راحة   ف مارعة ر  الارائ  املن اب
ً
ة املبرا لأقع ألمل رر  ر   انجع منكيطع نلما

 ...". جليع

محر  قجكقق رع   جحاطة املبرا  البرمة املن ابة جليع  قندبغت  ن ت ان العدبارات 

امل جعملة ت،لة  كي  قم   للمبرا ف،م،ا  مذل   ذصر الا   القاناني للجرنمة 

مجن كان املشر  الجزائرع لا  شر جلا ذل   راحة  جال  نع  . 13 اإل افة جلا الارائ 

ر  الع،أ الأملت لليقات املأنية مال ياتية قوأ إلاصار  جلا  12اد   الرجا  جلا نص امل

 لقا  ا .  ذا  راحة
ً
 رلزرا

ً
 جا رنا

ً
صما  عأ جحاطة املبرا  البرمة  راحة ججراةا
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الجكقيق  م ا قجعلق  املثال ألامل فقج  منليع ال قلتزم  ع را  ا الجكقيق  ت سالتجواا  

 . الثاني

  بعأ سالنبراة ر  سالتجواا  ألامل م ثةاة الجكقيق  فعيا مجذا را س،رت مرائ  جأقأ   

 . را  ا الجكقيق جنالر،ا للمبرا  ذل   نرا رأ ت ان ل،ا ألاثر  ت ثدبات  راة  املبرا  م جدانجع

مأل مية  مان  ذا إلاجراة  الن دبة للمبرا رتبر بعض الإشريعات الدبطالن نةأ ج نالع  

مالدبطالن  ةا . ر  ت  ج  ج 152نليع  ت املاد   م ا نص نليع املشر  الجزائرع  ت نص

جنما  ا رقرر ملصلية املبرا  ملذل  رت  املشر  الجزائرع تةازل ر  لا ترا   ت حقع  ذا 

 تصييح إلاجراةات
ً
  رنكا

ً
 .  إلاجراة تةازال

 : ثر الرااة   ت حق املبرا  ت سالتجعانة  مكام  ثةاة سالتجواا   . 0

ق جخطار املبرا  ثةاة سالتجواا     ن لع اليق  ت اخجيار ركام قندبغت نيا را  ا الجكقي

ر  ت   133نةع ر   رمر  تةانع ذل   ت ركضر سالتجواا   م ا را نصر نليع املاد  

صما قندبغت للقا  ا  ن قاجع املبرا   ن لع اليق  ت اخجيار ركام نةع  :"... ج  ج نيا  نع 

 نّين لع القا  ا ركار
ً
 ر  تلقاة نن ع جذا طل  رةع ذل  منةاه ن  فجن لا قختا ركاريا

ً
يا

فاملشر  رأ رةح املبرا اليق  ت سالتجعانة  مكام نيا تبيف سالخجيار  ...". ذل   ت املكضر

ل   ال قم   لقا  ا الجكقيق مفق را . م ا  رر  يا رلزم  ذل   نع رقرر ملصليجع فقج

 ن  اتجعانجع  مكامنص نليع املشر   ن   جوا  املبرا جال بعأ  ن قجخيا امل
ً
 . برا تلقائيا

ملا قجطل  القانان لأنا  املكاري ص ال رعيةا  فقأ قجا  خطا   م نيا قأ ركضر  م 

 حأ رجال ال لطة العارة  صما ال قواز للمكاري ال الم  ثةاة سالتجواا  جال جذا  ذن لع 

 . 14را  ا الجكقيق

ضرمر  سالتجعانة  مكام  جذا تدبين منم   لقا  ا الجكقيق  ن ُ عنى ر  جخطار املبرا     

 نةأ رثالع نةأ 
ً
لع  ن املبرا نيا نلا برذا اليق  ص ن ق اي مرعع املكاري   م ررر تلقائيا

 محأد اتمع   م  نع رأ 
ً
تةازل ن  حقع  ت سالتجعانة الجكقيق ألمل رر   نع اخجار ركاريا

   مكام
ً
  رنكا

ً
ر  جخطار املبرا  االتجعانة  فارجةا  را  ا الجكقيق  ت  ذه الياالت. تةازال

 . 15 مكام ال قدبطف ججراة سالتجواا 
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مندبقى حق املبرا  ت سالتجعانة  مكام ر  الضمانات ألاتاتية الرا  رر ا املشر  مالذع 

ق نف تطدبيق ردبأ  الرااة    ت حال حصال توامز  ثةاة سالتجواا   صما  ن مجاد املكاري 

 لجاجيع ججراة سالتجواا  جلا الغاقة ر  املبرا  عجرا ر  ردبيف الأنا املعة
ً
اع لع  مدنما

 . الرا  رأ  جل را ميت الا ال جلا اليقيقة جرا  رااة  املبرا  م  جدانجع

 اصر ملدبأ  الرااة   ت سالتجواا ألاثر املدب :ثانيا

قجمثف ألاثر املدباصر ملدبأ  الرااة   ت سالتجواا   ت صنالة حرنة املبرا  ذل   نع  يا ر ل  

ثدبات  راةتع  فع ة إلاثدبات جنما قق  نيا ناتق الةيا ة العارة  رما قجقرر رعع حق املبرا  ج

 ت نأم إلادالة   قة  راال  ميت الرا اعر   كق املبرا  الصمر مالذع ال قم   انجدباره 

 :ر  ت  ج  ج نيا  نع 133ص املاد  م ا را نص نليع املشر  الجزائرع  ت ن. ررنةة  أه

منتات  نيا نأم ...".  نع حر  ت نأم إلادالة   ع جررار منةاه ن  ذل   ت املكضرمنةبرع  "...

 . ال النة الذصر 152الجةبيع برذا اليق الدبطالن املقرر  ت نص املاد  

  ع  ت العصار القأقمة  فقأ كان ججدبار املبرا نيا 
ً
محق املبرا  ت الصمر لا ق   رعتافا

  فجذا لا قج 
ً
 رشرمنا

ً
  ملا ا طر ذل  جلا ال الم  ررا

ً
لا انتزنر رةع إلاجا ة جراا

اتجخأام  بش  ألاتالي   ذل   ن ال،أ  ر  سالتجواا  كان  ا الا ال جلا انتاا  

طرنقة امل جعملة  ت ذل    ف رأ انجرا الصمر  ت ذل  الارر الاملبرا   صر  الةظر ن  

 ر  املبرا  ارت ا  الجرنمة
ً
  مةيا

ً
 . 16انتاافا

كان حق املبرا  ت الصمر ركف اتنات  ين النق،اة  فقأ ر ى الدبعض رنرا  ن مملا        

ماملجمثف  ت  ن  الشخص الذع قمجة  ن  الجصرنح  يا رقدبال نيا امل جاى ألاخالقت 

القانان الذع قجك ا  ت إلان ان  ا اليقيقة الرا   عا  ت الدبك  ننرا  صما  ن ردبادئ 

الرا قو  نيا إلان ان ر انأترا  فم   يا املم   القانان الطدبيعت تجضم  تيا العأالة 

مل    ت جطار املةادا  . 17لي   ةاك نذر جن اني قرار ذل  تم يةع ر  اليق  ت الصمر  جذ

لضمان حق املبرا  ت الأفا     دبكر  الدبية الإشريعات املعا ر  تقرر حق املبرا  ت 

 ا سال جعاد ن  كف را ر  مكان ال،أ  ر  جررار  ذا اليق  الن دبة للمبرا  . الصمر

  ت صالرع  م ا را قزنز  نيا حقع  ت الأفا  ر   مل م لة  م ا 
ً
ص نع  ن قوعلع رضطربا
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ر  الأنارات الرا تدبع   ت نن  املبرا نأم الإ ر   االنتاا  الذع رأ قوعلع  ت ررصز 

 . املأان م ا  رعة

   ن تلتزم تلطة الجكقيق بعأم مر  الةجائج الرا تتات  نيا إلاررار  كق املبرا  الصمر   

جر ام املبرا نيا إلاجا ة نةأ ججراة اتجواا  لع  منأم الج ثيا نليع إلجدباره نيا ال الم 

  قة  ار  ر   ار الج ثيا نيا إلاراد  الرا اعيبرا متوعل،ا  يا حر   ذل   ن ر    ا 

ظر املبرا  م ا  رر املقا أ الرا  رأ  ل،ا سالتجواا  يت الا ال جلا اليقيقة ر  مج،ة ن

ال قج اى جال جذا تا تم يةع ر  إلادالة   راالع   ف حرنة تارة مبم ر  ر   ع ت ثيا نيا 

 . جرادتع

 
ً
 رادقا

ً
ملذل  قو  اتإدبعاد كف متائف إلاصراه للج ثيا نيا جراد  املبرا  متااة كان جصرا ا

حرصة نضانة  م رار   قؤدع جلا انعأام مركا إلاراد  كلية  نيا نكا ال تن   جليع  يا 

 كالضغج نليع رما قؤدع جلا انعأام . تلبا روردق  ر  الصنة إلارادقة
ً
 رعةانا

ً
 م جصرا ا

 . 18جزئي قؤثر  ت الج ان  الطدبيعت لإلراد   نيا مفق  اان  الشخص الخا ة

مر  الاتائف الرا قم    ن   جعمل،ا را  ا الجكقيق مالرا تكأ ر  جراد  املبرا  ص ن 

  ن  ةاك ر  صا أك  ثةاة ارت ا   للجرنمة  مرأ تا اسجيف ص،اداترا  ملا قذصر لع 

 نيا ذل   مالعلة الرا ألجل،ا تا حظر 
ً
قدبق تاى انتااف    الر ا ر   نع ال قمل  دليال

 ذه ألاتالي   نرا تتات  ننرا تضليف املبرا  مالج ثيا نيا حرنجع  مجلقاة الش  نيا 

  . 19 راالع

 نيا املبرا  الانأ مإلا راة  ص ن قجعمأ را  ا الجكقيق  دبع  مر  الج ثيا املعة
ً
اع  قضا

ألارف لأى املبرا بش اة قجك    ع ررصزه  من ان لع  ثره نيا حرنة املبرا  ت سالخجيار  ين 

 .  20إلان ار مإلاررار  فيأنا جلا الرندبة  ت إلاررار م رأد راتع صأليف

يا حرنة الشخص منوعلع تكر مط   من  ع البرأقأ  م ا كف رال  م فعف قؤثر ن 

 . الخا  فيصأر رةع تصرفات ن   يا ر دبة

مرأ رت  القانان  طالن ججراة سالتجواا   ت حال حصال نا  ر  الج ثيا نيا جراد  

املبرا  ميشتاط  ن قؤدع البرأقأ  م الانأ جلا سالنتاا  ردباصر    مع   قندبغت تاافر نالرة 

 .  تدببية
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دع فجنرا تجمثف بش ف  تاس ا  ت اتجعمال متائف العة   م ا كف  را  ار الج ثيا املا

فعف قق  نيا ج ا املبرا  ر  ص نع  ن  شف جرادتع  قا  رادقة ال   جطي  رقامربرا   م 

صما رأ قجا ن  طرنق جر ات املبرا  جطالة سالتجواا   منجا ذل   مةارشجع . 21قؤثر ف را

ا   رما توعف املبرا قنقأ الجن يا فجةعأم  الجنصيف لنتاات طانلة رجصلة ر  دمن انقط

 . لأقع حرنة سالخجيار  فيضطر جلا سالنتاا  ليجخلص رما  ا فيع

صما نوأ   ن الج ةالاجيا اليأقثة رأ  فرزت متائف   دبكر قم   ل لطة الجكقيق 

اتجعمال،ا للضغج نيا جراد  املبرا محملع نيا سالنتاا   م ذا رااج،ة رنرا لجطار 

 . جراري  مجن كان النقع رأ اخجل   ت رأى رشرمنية اتجخأام تل  الاتائفألاتلا  إلا 

 املدبك  الثاني

 مسالتصاالترراردبة املكادثات  نيا ججراةات ثر ردبأ  ررنةة الرااة  

ر   22د  املشر  الجزائرع حماقة دتجارنة للرتائف مسالتصاالت  حي  نص  ت املات  

 ت ترنة رراتالتع  ماتصاالتع الخا ة  ت  ع ل ف شخص اليق : "نيا  نع 4343دتجار 

 . ص ف كانر

 .ال ر اس  اليقات املذكار  جال   رر رعلف ر  ال لطة القضائية

 ".  عار  القانان نيا كف انبراك ل،ذه اليقات 

مترك ججراةات رمارتة  ذا إلاجراة للقانان  الذع نكامل ر  خاللع  يان رن،ام املراردبة 

اتالت  م  ا الضمانات الرا تنرا املشر  الجزائرع ليماقة حق مججراةات انتااض املر 

حررة رراتالتع ماتصاالتع  منأم الجع    ت اتجعمال ال لطة ليق،ا  ت إلان ان  ت 

 . صش  اليقيقة   مانا ملدبأ  ررنةة الرااة 

 راردبةرن،ام امل: املطل  ألامل 

ار  الإشري  الجزائرع ر  ملنكأد اعرن  املراردبة  ت النر  ألامل  ثا نجطرت  الأراتة 

 . ت النر  الثاني رراردبة امل املات ال،اتنية

 اعرن  املراردبة: النر  ألامل 

  نف املشر  الجزائرع  ت رانان إلاجراةات الجزائية م   اعرن  للمراردبة  مجنما اصجنى 

 م ذا.  ر  القانان املذكار  13ر رر  25جلا  5ر رر  25 إةظيا العملية  ت املااد ر  
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 ر  جان  املشر   ذل   ن  الدبية الإشريعات املعا ر  رأ تل ر 
ً
امل ل  ال  عجرا  أنا

ذل  امل ل   ماملشر  الجزائرع لا ُققصر  ت ذل   ألن ر،مة م   الجعرننات م دبج 

املصطليات القانانية لي  ر  نمف املشر   مجنما ألارر ر  اخجصاص النقع  مألن 

املشر  جماد لعأم رااصدبجع الجطارات  فيضطر  الياادث ر جوأ  فقأ قصي  اعرن 

 . بعأ ا جلا الجعأقف

اع ا ر  ناحية :" فعرف،ا الدبعض   نرا    ةاة نليع  تالا النقع م   رعالا للمراردبة 

الجةصر نيا املكادثات  مر  ناحية  خرى اسجيل،ا   ج،ز  الإسجيف  من ني ردباصر  

لقيام املراردبة  فقأ تجا  مورد الجةصر  (الجةصر  م الإسجيف) جحأى  اتين العمليجين 

سالتجما  :" مريف   نرا . 22مرأ ق جنى  الإسجيف  ثا قنرغ رضمانع  ت املكضر املعأ لذل 

 ن  طرنق 
ً
جلا اليأق  خل ة  مالذع قجا ن  طرنق اتتاات ال م   صما قجاافر  قضا

 .  23"الإسجيف لليأق   م حر  نقلع جلا ر ان آخر 

 رع ر  رراردبة امل املات ال،اتنيةر  الإشري  الجزائرا  : النر  الثاني

 قكأد  44-32لا قجضم  رانان إلاجراةات الجزائية الجزائرع ردبف  أمر رانان ررا 
ً
نصا

رأى رشرمنية رراردبة املكادثات الجلينانية   م انتااض املراتالت ال ل ية 

-32 ج أاره القانان ررا  مالالتل ية جال  ن رام املشر  اعأقف رانان إلاجراةات الجزائية

جذا ارجضر  رمرات الجكرع  :"رةع نيا  نع  5ر رر  25الذع تضم   ت نص املاد   44

قواز لاصيف الجم،ارنة املخجص  ن ق ذن ... ت الجرنمة املجلب  برا  م الجكقيق سال جأائي

 : ما ق اي

 ".ل ية انتااض املراتالت الرا تجا ن  طرنق متائف سالتصال ال ل ية مالالت. 1

مردبف مجاد نصاص رانانية تةظا نملية ججراة رراردبة امل املات ال،اتنية  ثار خال     

 .فقها صدبيا  ت رأى صية الأليف امل جمأ ر  ججراة  ذه املراردبة

فذ   جان  ر  النقع جلا القال بعأم رشرمنية ججراة رراردبة للم املات ال،اتنية   

اص قةظا نملية املراردبة  م ن القيام  ذل  ال محجبرا  ت ذل  نأم مجاد نص راناني خ

 .  24  إةأ جلا نص راناني قويز ل،ا ذل 
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  يا رشرم   فجنع تجضم  
ً
صما  ن نملية رراردبة املكادثات الجلينانية  انجدبار ا نمال

رع   الغش مسالحجيال مالخأا   م ا نمف ال قليق  قاٍض قنرض نليع صر  الرتالة 

  .   رانة تجنق منزا ة ال لطة القضائيةالقضائية رمارتة ماجدبع   

مرأ اتإةأ  صيا   ذا سالتواه   ن رراردبة امل املات ال،اتنية تخف  كقات الأفا   م ا 

را  صأتع رك مة الةقض النرن ية  ت ح ا ل،ا  حي   ت ر نيا  ن إلاجراة الذع تا  ت 

  ألنع  ت الاار  كان ال،أ  رة
ً
ع منإيوجع اتإدبعاد سف  ذه الظرم  قو  انجدباره رلغيا

الةصاص القانانية مالقاانأ العارة لإلجراةات الرا ال   جطي  را  ا الجكقيق  م 

 . املةجأ  ر  ردبلع توا ل،ا دمن إلاخالل  كقات الأفا 

 ل،ذا سالتواه  فجنع جذا كان اليال صذل     
ً
فجن القا  ا الذع ق ان اعارلع ر    ممفقا

  ،ف نليع الجعارف ر  الارائ  اليقيقية  الطرنقة املبرا  طرنق الغش مالخأا   فجنع 

نن ،ا  رما   جأعت انعأام الثقة املا انية فيع م ت ال لطة الرا قنجما جل را  مال قم   

 ن قرار تلاصع ذاك خأرجع لجكقيق العأالة  صما  ن  ت ججراة نملية املراردبة  م الجةصر 

نع اسجف مترار  ركادثاتع ر  الغيا دمن ن ان  رام انبراك ليق املبرا  ت الأفا   ذل    

نلمع  ملا  نع نيا نلا  ذل  ملا تكأث  ما تا اسجيلع مالجةصر نليع  ثا  ن القال 

بشرنية إلاجراة رأ قنض ا جلا رراردبة ماسجيف املكادثات ال،اتنية  ين املبرا مركاريع الرا 

 ملا ريف فجن الأل.قنتاض ف را إلاحاطة  ال رنة الجارة
ً
يف امل جمأ ر  رراردبة مت تي ا

 ر   دلة إلاثدبات  ذل  ألنع رأ 
ً
املكادثات ال،اتنية قندبغت اتإدبعاده  منأم انجدباره دليال

 .  نجج ن  ججراة  اطف م يا رشرم   مرا   ا نيا  اطف ف،ا  اطف

منيا الع   ر  سالتواه ألامل  ذ   جان  آخر ر  النقع جلا القال  مشرمنية         

ة  ماتإةأما  ت ذل  جلا نأ  حجج  رنرا  نع ال بيف جلا الا ال ات ال،اتنيرراردبة امل امل

مرأ  قأت رشرمنية الجةصر . ذل جلا اليقيقة  مرأ مردت نصاص رانانية الرا تويز 

نيا املكادثات ال،اتنية رك مة الةقض النرن ية  ت ح ا ل،ا  متطلدبر لصيجع  رمر  

جنا ة رضائية  ر  ررانا  احتاام حقات الأفا    ن ق ان رأ تا  ت جطار تكقيق  مبةاة نيا

للشخص الذع تا الجةصر نيا ركادثاتع ال،اتنية  مر  دمن اتجعمال  نمال الغش 

 . 25مالخأ عة
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 ملا   
ً
صما نللاا   ن جمي  ججراةات الأناى الجزائية قندبغت  ن تإ ا  املشرمنية تطدبيقا

دبال ألادلة املجكصف نل را ر   ا رةصاص  ت رانان إلاجراةات الجزائية  حر  قجا ر

 
ً
خالل،ا  رام القضاة  منليع فجن ججراة نملية املراردبة للمكادثات ال،اتنية اعأ ججراةا

 ص  ف نام  اتجثةاة الرا تورع  ين املبرا مركاريع  فجنع ال اشر   مال قم   
ً
رشرمنا

 مرده املشر   م ا الذع.  26 كال ردبال،ا مل ات،ا  اليق  تاس ا رجمثف  ت اليق  ت الأفا 

املجضم  رانان  4335فرااقر  32املؤرخ  ت  32-35ر  القانان ررا  22 ت نص املاد  

ال تخض  لررا ة رأقر املؤت ة العقا ية  املراتالت املاج،ة :" تةظيا السجان نيا  نع 

 ."...ر  املكدباس جلا ركاريع

ش  اليقيقة  مر ى بعض النقع  نع ال ران  ر  سالتجعانة  مثف  ذا ألاتلا  ل 

 لإلثدبات  مجذا 
ً
 لقدبال اتجخأام ص،اد  الش،اد  انجدبار ا دليال

ً
مركاربة الجرنمة اتإةادا

كان الأليف امل جمأ ر  رراردبة املكادثات ال،اتنية  مثا ة ص،اد  الش،اد فلما القال 

 .بعأم صرنيجع؟

 ل،ذا سالتواه  فجن الأليف امل جمأ ر  رراردبة املكادثات ال،اتنية
ً
   ممفقا

ً
 عجرا رشرمنا

مذل  ملااج،ة خطر ازدقاد الجرنمة محماقة الةظام العام م ر  الأملة ر  خطر الجرائا 

 نيا  ن حماقة اليرنة النردقة ماغلي  رصلية النرد نيا رصلية 
ً
املةظمة  فضال

  . 27املوجم   ت اعق  الجةا    ا  رر ال قواز ج أائع لجراقر نأم رشرمنية املراردبة

عأ ررحلة الجعأقالت الرا  دخلبرا رعظا الإشريعات  فجنرا رأ   نر  نة  را ب      

 
ً
 فق،يا

ً
املشرمنية نيا إلاجراةات املجعلقة  مراردبة املكادثات ال،اتنية  مالرر ت قيأا

  مذل  بعأ جنطاة الشرمط مالضمانات الرا قندبغت جتدبان،ا  ت ججراة نملية املراردبة
ً
 . ماتعا

الخال  النقها حال رأى رشرمنية الأليف امل جمأ ر   فاملشر  الجزائرع رأ ح ا

 نيا رانان إلاجراةات الجزائية  القانان ررا 
ً
رراردبة املكادثات ال،اتنية  ف دخف اعأقال

نيا رشرمنية اتجخأام متيلة انتااض املراتالت  5ر رر  25  مرأ نص  ت املاد  32-44

مانات م ع،ا  صما نوأه رأ ال ل ية مالالتل ية ر  طر  را  ا الجكقيق بشرمط م 

أ نيا رشرمنية  ذا إلاجراة ر   مانع ل رنة املراتالت مسالتصاالت   ةصع  ت املاد  
ّ
 ص

ر  ررانا  ألاح ام القانانية الرا " :جعلق  ورائا سالتصال نيا  نعر  القانان امل 30
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 ية ملراردبة سالتصاالتم   ترتيدبات تقة.. تضم  ترنة املراتالت مسالتصاالت

 ...". ل تامنيةإلا

مر   ةا قجّرن لةا   ن الجعأقالت ألاخيا  لقانان إلاجراةات الجزائية مرا قأنمع ر    

راانين ر ملة رأ ح مر الخال  النقها اليا ف  ت رأى رشرمنية ججراة نملية 

املراردبة للمكادثات ال،اتنية  م ررت  مشرمنية املراردبة مانتااض املراتالت ال ل ية 

ل   ألارر لا قتاك نيا جطالرع  ف م عر  مانات . الرا تجا  ين املبرا مالغيا مالالتل ية

 . مصرمط ركأد  قندبغت جتدبان،ا ردبف م ثةاة مبعأ ججراة نملية املراردبة

 الجزائرع إلجراة نملية املراردبة الضمانات الرا  رر ا املشر  :املطل  الثاني 

راةات الجزائية الجزائرع  مصذا القانان املعأل لقانان إلاج 44-32قأ جاة القانان ررا ل

املجعلق  ورائا سالتصال لا    مانات م اا ج ملدباصر  نملية انتااض  32-31ررا 

املراتالت ال ل ية مالالتل ية ماسجيل،ا  صضمان ر  اع   ال لطة ر  اتخاذ  ع 

لعارة ججراة رراردبة  م اسجيف للمكادثات ال،اتنية  حجة اليناظ نيا ألار  مال  يةة ا

مملا كانر رقجضيات الجكقيق رأ  ررت رثف  ذا إلاجراة  دمن الجقيأ  ما مرد  ت القانان 

مر  دمن راافقة منلا  اح  الش ن  ف ان اغلي  رصلية املوجم   ت ر افكة الجرنمة 

  ترنة اتصاالتعمجحالل ألار  العام  ملا  الرناقة ر  حماقة رصلية الشخص  ت احتاام 

 ميت كاآلاي   ف قجا ذل  مفقا لرر نيا جطالرعل   لا قتاك ألا 
ً
 : لضمانات املدبنية رانانا

 ردبةالج،ة املخجصة  ج أار  رر سالنتااض  م املرا :النر  ألامل 

 ر  الضمانات الرا  ررترا سالتناريات الأملية ليقات إلان ان  منصاص الأتجار  
ً
تماصيا

 للجع    ت اتجصأار  رر انتااض املراتالت ا
ً
ل ل ية م الالتل ية  م اسجيل،ا  مرةعا

فقأ اصتاط رانان إلاجراةات الجزائية الجزائرع  ن قجا إلاجراة تكر جصرا  مرراردبة 

مصيف الجم،ارنة املخجص  م ذا  ت حالة نأم فجح تكقيق  ت الجرنمة  م ا را نص نليع 

ا  ذا ألاتاس تةنذ العمليات امل ذمن برا ني:" ج نيا  نع /5ر رر  25املشر   ت نص املاد  

 -م ا الغال  - را  ت حال فجح تكقيق". تكر املراردبة املدباصر  لاصيف الجم،ارنة املخجص 

فجن نملية ججراة سالنتااض  م الإسجيف تجا ر  ردبف را  ا الجكقيق  م ا را  صأتع نص 

 ت حالة فجح تكقيق رضائي  تجا العمليات املذكار   ةاة :" د نيا  نع /5ر رر  25املاد  
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  ت ردباصرتع إلجراة ".ا جذن ر  را  ا الجكقيق متكر رراردبجع املدباصر  ني
ً
م ا  قضا

املراردبة قخض  إلصرا   رفة سالترام  الرا ل،ا رراردبة العملية  صما  نرا تمل  ج أار 

 اإلاذن  مراردبة املكادثات ال،اتنية م اسجيل،ا  مذل   ةاة نيا  ن ل،ا  ن تنجح تكقيق

 . يقةقنيأ  ت صش  اليق اجأقأ

جذا كان ججراة نملية انتااض املراتالت  م املراردبة ال تجا جال  ةاة نيا جذن ر  م       

را  ا الجكقيق  رما  ع ا  ن إلاصرا  نل را قندبغت  ن ق ان تكر تلطة رضائية  م ا را 

ققجض ا  ن ججراة  دباط الشرطة القضائية لعملية انتااض املراتالت ال ل ية 

ت ررحلة الجكقيق سال جأائي مر  دمن اتجصأار جذن ر  را  ا مالالتل ية ماسجيل،ا  

 
ً
 . الجكقيق قق   اطال

  ج أار جذن سالنتااض  م املراردبةالجرائا الرا  شر  بش نرا   :النر  الثاني

 قضدبج فيع ج ارة الجرائا الرا قواز بش نرا اتجصأار 
ً
لا قض  املشر  الجزائرع رعيارا

 ملقأار الع
ً
قابة مطدبيعبرا  مجنما اصجنى  جكأقأ  ناا  الجرائا الرا ترار جذن املراردبة  طدبقا

جذا :" نيا  نع  5ر رر  25نملية رراردبة املكادثات ال،اتنية  ميت الرا نص نل را  ت املاد  

ارجضر  رمرات الجكرع  ت الجرنمة املجلب  برا   م الجكقيق سال جأائي  ت جرائا 

يأمد الاطةية   م الجرائا املاتة   نظمة املعالجة املخأرات  م الجرنمة املةظمة العا ر  لل

آلالية للمعطيات   م جرائا تدبييض ألاراال  م إلار ا    م الجرائا املجعلقة  الإشري  

الخاص  الصر  مصذا جرائا الن اد  قواز لاصيف الجم،ارنة املخجص  ن ق ذن  ما 

بش نرا اتجصأار جذن املراردبة  صما  نع  مرد  ناا   خرى ر  الجرائا الرا  شر  ...". ق اي

املجعلق  ورائا  32-31ر  النصف الثاني ر  القانان ررا  32ميت الرا مردت  ت املاد  

الياالت الرا ا مح  اللجاة جلا  -رراردبة سالتصاالت سالل تامنية" سالتصال تكر نةاان 

ت املراردبة قم   القيام بعمليا" :نيا  نع 32منية  حي  تةص املاد  املراردبة سالل تا

 : ناله  ت الياالت آلاتية 30املةصاص نل را  ت املاد  

للاراقة ر  ألافعال املا افة  ورائا إلار ا   م الجخرن    م الجرائا املاتة   ر  .  

 .الأملة
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 ت حالة تافر رعلارات ن  احجمال انجأاة نيا رةظارة رعلاراتية نيا نكا  رأد .  

 ... ".  ا  م رؤت ات الأملة   م سالرجصاد الاط االةظام العام   م الأفا  الاط 

مرأ كان نيا املشر  الجزائرع  ن   إةأ جلا رعيار العقابة ص تاس لجكأقأ  ناا      

 ر  ذصر تل ة ر   ناا  الجرائا الخطيا  
ً
الجرائا الرا اشر  بش نرا املراردبة   أال

 .ة  املراردبة مالإسجيفمالجغافف ن  بعض،ا  ر   ا  تاحيأ ججراةات الجكقيق الخا 

  املراردبة فائأ   ت صش  اليقيقة رمر   ن ق ان  ت اتجصأار إلاذن  :النر  الثال 

ر  رانان إلاجراةات  5ر رر  25جن مرا  جرنمة ر  الجرائا املةصاص نل را  ت املاد  

جرا ر  القانان املجعلق  ورائا سالتصال ال  ع 2الجزائية  مصذا املةصاص نل را  ت املاد  

 للجاة را  ا الجكقيق النتااض املراتالت ال ل ية مالالتل ية ماسجيل،ا   م 
ً
 كافيا

ً
ررارا

الجقاط  ار  ت ر ان خاص للشخص الذع  ا ركف الجكقيق   ف قنتاض  ن تقجض ا 

 . رصلية الجكقيق ذل   م ن ق ان  ت إلاذن فائأ   ت صش  اليقيقة

كقيق  ن قجكقق ردبف ج أاره إلذن املراردبة مبةاًة نيا را تقأم  فجنع قو  نيا را  ا الج

ر  رأى فانلية املراردبة  ت صش  اليقيقة  ت الجرنمة الرا يت ركف الجكقيق  م ا را 

  ت جرنمة مرعر فعال
ً
 . 28قنتاض  ن ق ان الجكقيق رنجاحا

منليع فجذا كان إلاذن  مراردبة املكادثات ال،اتنية ماسجيل،ا بش ن الجكرنات الجأقة نيا 

  فجن ججراة نملية املراردبة قق   ن الج
ً
رنمة  ت امل جقدبف  رر ركقق صورنمة الرصا  رثال

  ذل   ن اليق  ت اتجصأار إلاذن  املراردبة ال قنش  جال 
ً
  ملي  ل،ا را قرار ا رانانا

ً
 اطال

 . 29جذا مرعر الجرنمة  النعف

ت إلان ان متراقر  ذا الشرط   ا  ن ججراة  ذه العملية جنما قةطاع نيا ر اس  كقا 

  ن ق ان اتجصأار إلاذن  املراردبة 
ً
محرناتع  محقع  ت سالحجناظ  ال رنة  ف ان لزارا

 .  رمرع لل ش  ن  اليقيقة  م ن ت ان ر  مراةه فائأ 

ر  القانان املجعلق  ورائا  32م ا را نلم ع  راحة ر  نص املشر  الجزائرع  ت املاد  

 30بعمليات املراردبة املةصاص نل را  ت املاد   قم   القيام:" سالتصال حي  نص نيا  نع 

 :... ناله  ت الياالت آلاتية
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ملقجضيات الجكرنات مالجكقيقات القضائية نةأرا ق ان ر  الصع  الا ال جلا . ج

 ". نإيوة ترا ألا كاث الجارنة دمن اللجاة جلا املراردبة إلال تامنية 

ية تلطة الررا ة مالجقأقر ملأى رالئمة مندبقى لغرفة سالترام  انجدبار ا ج،ة تكقيق ثان  

ججراة املراردبة مفانليجع  متقأقر جأقة الجكرنات مرأى صناقبرا إل أار إلاذن  املراردبة 

 لع الأليف 
ً
  مندبطف تدبعا

ً
ال،اتنية  ت صش  اليقيقة  فجذا لا تقره نليع كان إلاجراة  اطال

 .امل جمأ رةع

 ما دببيع ةإلاذن الصادر  املراردبرأ   :النر  الراب 

ر  رانان إلاجراةات الجزائية  ن ق ان اتجصأار إلاذن 2/1ر رر  25اصتاطر املاد  

  حي  تةص نيا  نع 
ً
 مر بدبا

ً
قو   ن :"  مراردبة املكادثات ال،اتنية ماسجيل،ا ر جابا

قجضم  إلاذن كف العةا ر الرا ا مح  الجعر  نيا سالتصاالت املطلا  الجعر  

قصاد  ت ةية  م  يا ا  مالجرنمة الرا ترار اللجاة جلا  ذه الجأا يا الجقاط،ا  مألاراص  امل

 ". مرأترا

 ل افة العةا ر الرا ا مح  الجعر  نيا سالتصاالت 
ً
فقأ اصتاط املشر   ن ق ان رجضمةا

املطلا  الجقاط،ا  مصذا ألاراص  املقصاد  ججراة العملية ف را  مالجرنمة الرا ترار اللجاة 

دبة  منقصأ  إ دبي  إلاذن   ن را  ا الجكقيق قاضح فيع  ن املراردبة جلا نملية املرار

 جن لا ق   
ً
اتجأنبرا  رمر  الجكقيق  م ن  دبج الجةا   الاتائف العادقة   دبح  عدبا

 
ً
 . ر جكيال

مرما قرار ا دبي  إلاذن الصادر  املراردبة   نع  ثةاة مرا  الجرنمة فجن املصلية العارة    

جرنمة  ضدبج الجةا  متقأقم،ا للمكاصمة  فاج  ا دبي  تجطل  صش  الةقا  ن  ال

 للجع  
ً
 .إلاذن  املراردبة رةعا

  لا :" رأ  املراردبة حي  نصر نيا  نع  2/4ر رر  25حأدت املاد    را ن  املأ   فقأ

 ملأ   رصا ا  ربعة  ص،ر را لة للجوأقأ ح   رقجضيات الجكرع  م 
ً
إلاذن ر جابا

 ". لية مالزرةية الجكقيق  م  نن  الشرمط الش
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 للجع    ت جطالة رأ  املراردبة  أمن 
ً
فها ر  الضمانات الرا  رر ا املشر  الجزائرع رةعا

ررار  مجعل،ا را لة للجوأقأ رما  ع ا  نع قم   اتجمرار ا طاملا  ن  رمر  الجكقيق رأ 

 .  اتجلزرر ذل 

ة  مذل  جذا اعلق ألارر مرأ  مرد املشر  الجزائرع اتجثةاة ر  تقرنر  ذه املأ  القاناني

مذل   ت .   فعال را افة  ورائا إلار ا   م الجخرن    م الجرائا املاتة   ر  الأملة

نةأرا قجعلق ألارر  اليالة املةصاص :" نيا  نع  32-31ر  القانان ررا  2نص املاد  

ةح نل را  ت النقر    ر   ذه املاد   قخجص الةائ  العام لأى رول  رضاة الجزائر  م

 ملأ   10 دباط الشرطة القضائية املةجمين لل،يئة املةصاص نل را  ت املاد  
ً
 دناه  جذنا

تجة  ص،ر را لة للجوأقأ  مذل  نيا  تاس تقرنر قدبين طدبيعة التاتيدبات الجقةية 

 ".امل جعملة  مألا راض املاج،ة ل،ا 

 تةنيذ جذن املراردبة :املطل  الثال 

 ا ج الشرطة القضائية املةجأ  ر  طر  را  ا جن إلاذن امل جا  الذع   جلمع 

الجكقيق إلجراة نملية انتااض املراتالت ال ل ية مالالتل ية  مصذا اسجيف ألا اات 

مالجقاط الصار   عطي ليارلع اليق  ت سالتجعانة    ف الخرا   ت روال سالتصاالت 

ر   4ر رر  25اد  ملدباصر  نملية املراردبة  م ا را نص نليع املشر  الجزائرع  ت نص امل

قواز لاصيف الجم،ارنة  م  ا ج الشرطة القضائية :" رانان إلاجراةات الجزائية نيا  نع 

الذع  ذن لع  ملقا  ا الجكقيق  م  ا ج الشرطة القضائية الذع قةيدبع   ن  سخر كف 

نان رؤ ف لأى رصلية  م محأ   م  يئة نمارية  م خا ة ر لنة  املاا الت ال ل ية 

 ".  5ر رر  25 ية للج نف  الجاان  الجقةية للعمليات املذكار   ت املاد  مالالتل

م ثةاة تةنيذ نملية املراردبة  م الإسجيف  م الجصانر قو  تكرنر ركضر خاص  العملية  

قكرر  ا ج الشرطة القضائية امل ذمن لع :" نيا  نع  1ر رر  25م ا را نصر نليع املاد  

 ن  كف نملية انتااض ماسجيف املراتالت   م املةا  ر  طر  القا  ا امل
ً
خجص ركضرا

مصذا ن  نمليات م   التاتيدبات الجقةية منمليات ساللجقاط مالجثبير مالإسجيف الصااي 

 ". م ال معت الدبصرع 
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  م نسخة ر  املراتالت مالصار  
ً
صما قندبغت  ن قرفق  مل  الأناى ركضر قجضم  م نا

قيقة  م ت حالة را جذا كانر املكادثات ال،اتنية الرا  م املكادثات الرا تنيأ  ت صش  الي

تا انتاا ،ا  مصذا الإسجيالت الصاتية  م ال معية الدبصرنة رأ تمر  لغة  جةبية فجنع 

قندبغت ترجمبرا  مذل   االتجعانة  متاجا قجا اسخياه ل،ذا الغرض  م ا را نصر نليع 

قص   م قنسخ  ا ج الشرطة :"عر  رانان إلاجراةات الجزائية   ن 13ر رر  25املاد  

القضائية امل ذمن لع  م املةا   املراتالت  م الصار  م املكادثات املسجلة ماملنيأ   ت 

تنسخ متتاجا امل املات الرا تجا  اللغات ألاجةبية  .جس،ار اليقيقة  ت ركضر قاد   املل 

 ". نةأ سالرجضاة  م انأ  رتاجا  سخر ل،ذا الغرض 

إلاصار  جليع   ن ألا ف  ت ججراة رراردبة املكادثات ال،اتنية ماسجيل،ا  نع  مرما قندبغت      

قةص  نيا الجرنمة الرا ترار اللجاة جلا  ذا الجأ يا  مصذا نيا ألاشخاص الذق   ا 

ركف املجابعة   يا  ن تةنيذ نملية املراردبة ال تقجصر نيا الجةصر نيا ركادثات املبرا 

  ثةاة فقأ  مجنما قجعأا ا  رمر  ج
ً
لا الغيا  مبالجالت فجن را تا اصإشا  جرنمة نر ا

الجةصر فجن ذل  ال قدبطف إلاجراةات العار ة  م ا را نص نليع املشر  الجزائرع  ت 

جذا اصإشنر جرائا  خرى  يا تل  الرا مرد ذصر ا  ت جذن :" نيا  نع  2ر رر  25املاد  

 لدبطالن إلاجراةات
ً
 ". العار ة  القا  ا  فجن ذل  ال ق ان تبدبا

 :الخال ة  -2

بعأ سالنبراة ر  الدبك   تدبين  ن املا ا  ر ائلع  صمف م مت   م  ميجع  صرا  ت الاار  

 :العميت  مرأ خلص نيا جملة ر  الةجائج نراز   م،ا فيما قيت

 ن رانان إلاجراةات الجزائية  ا رانان حاري اليقات ماليرنات  مالأملة ا عا . 1

ضرمرع ماملطلا   ثةاة الجكقيق ر  املبرا  انجدبار  ن ررصزه القاناني لجكقيق الجاازن ال

 .   ع 

اتنقر جف الإشريعات العقا ية نيا الجم    مدبأ  ررنةة الرااة  ألا لية  ت املبرا  . 4

فججا رعارلجع  انجدباره شخص  رعة حر  تثبر جدانجع  أليف رطعت رشرم  طدبقا ملا  ا 

 .كةرةصاص نليع رانانا  ةصاص  رن
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انجرات ررحلة سالتجواا   خطر رراحف الجكقيق جذ  نرا تةطاع نيا جس،ار را   ره . 0

املبرا  فيتات  ننرا جدانة  م  راة   مل،ذا التزرر جف الإشريعات نيا انجأا  شخص 

 . رؤ ف للقيام  ااج  الجكقيق  ماملجمثف  ت شخص را  ا الجكقيق

نات املمةاحة للمبرا  ثةاة ررحلة مت  رانان إلاجراةات الجزائية ر  الضما. 2

سالتجواا    أةا ر  ج ال ع  البرمة املن ابة م ن لع اليق  ت الصمر  جلا  اقة حضار 

 . ركاري قخجاره

انجرا القانان ججراة رراردبة سالتصاالت مامل املات ال،اتنية ججراة رشرم  ر  حي  . 5

ل لطة ر  اتجعمال حق،ا ألا ف  مرةح للمبرا جملة ر  الضمانات  مانا ر  اع   ا

 .  ت الا ال جلا اليقيقة   قة طرنقة كانر

انجرا الر ع الغال   ت النقع  ن الأليف امل جمأ ر  متائف  يا رشرمنة  اطف  ملا . 2

 فض   جلا اليقيقة  مل،يئة القضاة رده  مانا لي   تيا ررفق العأالة  منأم الطع  

 .  ت رصأاريبرا

 :يم   ججمال را  ا  رمرع قإةات  ر  خأرة املا ا مفيما قجعلق  الجا يات  ف

 رمر  جثراة ج،از القضاة جملة ر  سالجبرادات لرف  جملة إلاص االت الرا تكصف :  مال

 .  ثةاة الجكقيق

لزمم سالتجناد  ر  الج ةالاجيات اليأقثة  ما قخأم ج،از القضاة للا ال جلا : ثانيا

الج اننية للجم    صثا ماصإ ا  ال ناة   ت  اليقيقة  ت زر  رصيا ر  تطانر الأمرات

 . الجعارف ر  ألادمات مالاتائف امل انأ   ت الجكقيق

قندبغت لأائر  الإشري   ن تات   صثا ر  الضمانات لصالح املبرا  مذل   جركام : ثالثا

صرنكة رعيةة ر  ألاخصائيين قم   لقا  ا الجكقيق سالتجعانة برا  ثةاة سالتجواا   

 ت نلا الةن  مالتا ية مصذا نلا سالججما  منلام الأق  حر   شعر املبرا  كاملخجصين

 .  بش اة ر  الراحة  ثةاة سالتجواا  ر  جحاطة كف  ذا  طاب  ال رنة
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 :رائمة املصادر ماملراج 

  :رائمة املصادر/  مال 

 الأتاتيا -  

  . 52  الجرنأ  الرتمية 4343دتجار الجم،ارنة الجزائرنة ل ةة 

 : نينالقاا - ج

املجضم  رانان إلاجراةات  155-22املعأل لألرر ررا  4332د  مرا  43املؤرخ  ت  44-32القانان ررا  -1

  .42الجزائية  املعأل ماملجما  الجرنأ  الرتمية العأد 

مجناد  إلادراج  املجضم  رانان تةظيا السجان  4335فرااقر  32املؤرخ  ت  32-35القانان ررا  -4

 . اتينسالججماعت للمكدب

املجضم  القاانأ الخا ة للاراقة ر  الجرائا  4331 شر  35املؤرخ  ت  32-31القانان ررا . 0

 . املجصلة  ج ةالاجيات إلانالم مسالتصال مر افكبرا

 :رائمة املراج / ثانيا 

 :ال ج  - 

.1122 حمأ فجحت ترمر  الشرنية إلاجرائية الجةائية  دار النرضة العربية  القا ر    -1  

. 4334حمأ فجحت ترمر  القانان الجةائي الأتجاع  دار الشرمت  القا ر    . 4   

.4312  13 حمأ فجحت ترمر  صرح رانان إلاجراةات الجةائية  دار النرضة العربية  القا ر   ط. 0  

 . دار الثقافة الجارعية  القا ر  –ررنةة الرااة   –الجا رع  الاجع الثاني للشرنية الجةائية . 2

. 1144كماد نوي  ح  ا  صرح رانان إلاجراةات الجةائية  دار النرضة العربية  القا ر   ر .5  

 . 1142برةام  إلاجراةات الجةائية ت  يال متكليال  رنش   املعار   إلات ةأرنة  رر ي  . 2

  . 1112املر نامع    ال إلاجراةات الجةائية  رنش   املعار   إلات ةأرنة   .2

 . 4333نوا  رانان   ال املكاصمات الجزائية  دار الثقافة  نمان  ركمأ  دبحت  .4

  . دار الن ر العربي  القا ر    –الق ا العام  - ران تالرة  صرح رانان العقاباتر. 31

 . 4330املطرمدع  جرنمة اعذق  املبرا ليملع نيا سالنتاا   جارعة ناق  ألارةية  الرناض  . 13 

 .1123  13انان إلاجراةات الجةائية  دار النرضة العربية  القا ر   طركماد رصطنى  صرح ر. 11 

  . 1143 ا العال نقيأ   رراردبة املكادثات الجلينانية  دار الن ر العربي  القا ر    . 14

ركماد  حمأ طع  الجعأع نيا حق إلان ان  ت ترنة اتصاالتع  دار النرضة العربية  القا ر    .10

1111 . 

 . 1112ي   ا نارر  إلاجراةات الجةائية  رنش   املعار   إلات ةأرنة  ركمأ زك. 12

 . 1112لقرطبا  املن،ا ملا  ص ف ر  صييح ر لا  دار ا   صثيا   يامت  ا. 15

  .4331ا   حجر الع قالني  فجح الدبارع صرح صييح الدبخارع  ر جدبة املل  ف،أ  الرناض  . 12 
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 . 4333ح ام  ت ج الح ألانام  دار القلا  درشق  العز    ندبأ ال الم  راانأ ألا . 12 

 . 4333الغزالت  امل جصنى ر  نلا ألا ال  الجارعة إلاتالرية  املأقةة املةار   . 14 

Lavasseur, S., Procédure Pénal. Paris: Dalloz.  1980, 11                                                           

 Chambon, Pierre,Le juje Dinstruction, Dalloz, Paris, 1985 43                 .                                                                                                                                                                                

Raymond, Charles, Le Droit au Silence de lincuplé, Paris, RIO, 1953, 41                                        .                                 

 Palisier, Jean, La Protaction du secret de la correspondense au regard du droit pénal, R,S,C, 44  

Paris, 1965.   

 :ال،اارش

                                                 
. 142  ص 1122 حمأ فجحت ترمر  الشرنية إلاجرائية الجةائية  دار النرضة العربية  القا ر     1  

. 421  ص 4334 حمأ فجحت ترمر  القانان الجةائي الأتجاع  دار الشرمت  القا ر     2  

11دار الثقافة الجارعية  القا ر    –ررنةة الرااة   –الجا رع  الاجع الثاني للشرنية الجةائية   3  

. 35/124  1112القرطبا  املن،ا ملا  ص ف ر  صييح ر لا  دار ا   صثيا   يامت    4  

. 35/002  4331اض  ا   حجر الع قالني  فجح الدبارع صرح صييح الدبخارع  ر جدبة املل  ف،أ  الرن  5  

. 34/22  4333العز    ندبأ ال الم  راانأ ألاح ام  ت ج الح ألانام  دار القلا  درشق    6  

. 34/215  4333الغزالت  امل جصنى ر  نلا ألا ال  الجارعة إلاتالرية  املأقةة املةار     7  

. 524  ص 1144بية  القا ر   ركماد نوي  ح  ا  صرح رانان إلاجراةات الجةائية  دار النرضة العر   8  
. 234  ص 1142ملعار   إلات ةأرنة  رر ي  برةام  إلاجراةات الجةائية ت  يال متكليال  رنش   ا  9

 . 215  ص 1112املر نامع    ال إلاجراةات الجةائية  رنش   املعار   إلات ةأرنة  

. 24  ص 4333  نمان  ركمأ  دبحت نوا  رانان   ال املكاصمات الجزائية  دار الثقافة  10  

 Lavasseur, S. ,Procédure Pénal. Paris: Dalloz.  1980,  P. 483                                                                     11                                                           

  ص 4312  13ية  دار النرضة العربية  القا ر   ط حمأ فجحت ترمر  صرح رانان إلاجراةات الجةائ 

1343 . 12  

. 1301 حمأ فجحت ترمر  صرح رانان إلاجراةات الجةائية  ررج  تا ق  ص   13  

. 212املر نامع    ال إلاجراةات الجةائية  ررج  تا ق  ص   14  

 Chambon, Pierre,Le juje Dinstruction, Dalloz, Paris, 1985, P. 201                                                        15                                                                                                                                 
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حسن الجوار من منظور شرعي، هادفة إلى التعرف على بتناولت هذه الدراسة الهدي النبوي 

والواجبات  الجوار وحقوقهفي املفهوم الشرعي من خالل تحديد أهمية  حقوقهبيان الجار و املقصود ب
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أهمية إلاحسان إلى ، وقد بين الباحث طبيعة املنهج الشرعي في العالقات بين الناس وخاصة الجيرانبناء 

حقوق ك أنواع وكذلالجوار تنظيم القيم وأخالقيات ومن ثم في القرآن الكريم والسنة النبوية الجار 

، حيث ظهر أن هناك عدة مظاهر قيمية في املفهوم الشرعي حسن الجوار املتعلقة بالنتائج والثمار الجار و 
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Abstract:  

This study dealt with the Prophet’s guidance on good 

neighborliness from a legal perspective, aiming to identify what is 

meant by the neighbor and clarify his rights in the legal concept by 

defining the importance of neighborhood and its rights and duties 

associated with it and the ethical rules regulating dealing with it in the 

legal concept, and then explaining the values and their impact on 

building relationships between people Especially the neighbours, the 

researcher explained the nature of the legal approach in the importance 

of kindness to the neighbor in the Holy Qur’an and the Sunnah of the 

Prophet, and then regulating the values and ethics of neighborliness, as 

well as the types of rights of the neighbor and the results and fruits 

related to good neighborliness in the legal concept. Several legal texts 

showed them to offend the neighbor according to the manifestations 

and details dealt with in this study. 
key words: Ethics, the neighbor, the rights of the neighbor, the 

Prophet’s guidance, the legal perspective. 

 

 : مقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور 

 -أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصالة والسالم على خاتم ألانبياء واملرسلين سيدنا محمد

،  -صلى هللا عليه وسلم
ً
 صّما

ً
 عمياء وآذانا

ً
النبي العربي ألامين، الذي فتح هللا به أعينا

 غلفا و 
ً
أخرج الناس من الظلمات إلى النور وعلى آله الطيبين ألاطهار وأصحابه ألابرار وقلوبا

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛

فإن القرآن الكريم كتاب هللا تعالى املعجز الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال 

، يجد املنصف واملال 
ً
 جامعا

ً
 ودستورا

ً
 زاخرا

ً
حظ فيه وبسنة من خلفه حيث ال يزال بحرا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املنهج الحياتي والكوني الصحيح الذي يجعل إلانسانية 

بشكل عام واملجتمعات املسلمة بشكل خاص تعيش الدنيا بملذاتها، وتصل إلى الحياة 

آلاخرة بزادها، وكما هو معروف فإن خير الزاد التقوى، وقد عمد إلاسالم بنصوصه 

اته إلى الاهتمام باألخالق والقيم التي تنظم عالقات ألاسر واملجتمعات وقواعده وأخالقي
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ْيًئا : "ومنها رعاية حق الجار حيث يقول هللا تبارك وتعالى
َ

وا ِبِه ش
ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َه َوال

َّ
َواْعُبُدوا الل

َجا
ْ
َساِكيِن َوال

َ ْ
َيَتاَمٰى َوامل

ْ
ُقْرَبٰى َوال

ْ
َواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِبِذي ال

ْ
ُجُنِب َوِبال

ْ
َجاِر ال

ْ
ُقْرَبٰى َوال

ْ
ِر ِذي ال

 
ً

َتاال
ْ
اَن ُمخ

َ
 ُيِحبُّ َمن ك

َ
َه ال

َّ
ْم ِإنَّ الل

ُ
ك

ُ
ْيَمان

َ
ْت أ

َ
ك

َ
ِبيِل َوَما َمل َجنِب َواْبِن السَّ

ْ
اِحِب ِبال َوالصَّ

وًرا
ُ
خ

َ
، إن التشريع إلاسالمي قد عزز من مكانة الجار وحث على حسن الجوار من ( 1" )ف

كتاب العزيز والسنة النبوية املطهرة، ولذلك جاء هذا البحث ليقف خالل ما جاء في ال

على بيان مسألة كيف أن إلاسالم قد حرص على أهمية الهدي النبوي في حسن الجوار 

وإلاحسان كذلك إلى الجار والعمل على بناء أسس املجتمع إلاسالمي املرتبطة بقواعد 

يف سيتم تقوية العالقات الاجتماعية العدل والحق والقيم الحضارية، وبالتالي بيان ك

وإلانسانية في املجتمعات، حيث سترجع الدراسة بهذا الخصوص إلى آلايات القرآنية 

 
ً
 واضًحا بيًنا في التعامل مع بعضنا جيرانا

ً
 سويا

ً
وكتب السنة النبوية التي توضح لنا منهجا

 على حمل ا
ً
 قادرا

ً
 متماسكا

ً
 قويا

ً
، وهذا لنكون مجتمعا

ً
لرسالة إلاسالمية السامية وإخوانا

الخالدة كما أنزلت على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم إلى يوم الدين، وتهدف هذه 

الدراسة إلى إلاطالع على املنهج إلاسالمي الذي بينه لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في 

ساءة إليهم، مع املعاملة الحسنة مع الجيران، ومعرفة واستنتاج العاقبة املترتبة على إلا 

ذكر بعض القصص املؤثرة في بيان طبيعة املعاملة مع الجار، ومن هنا جاء هذا البحث 

كدراسة وجيزة على بعض آلايات وألاحاديث التي تتحدث عن حسن الجوار في املفهوم 

 .إلاسالمي

 :يهدف البحث إلى أمور هي :أهداف البحث

 ب العزيز والسنة النبوية املطهرةالتعرف على مكانة الجار وحسن الجوار في الكتا . 

  بيان كيف حرص إلاسالم على أهمية الهدي النبوي بحسن الجوار وإلاحسان

 .إليه

  الوقوف على أثر إلاحسان إلى الجوار في بناء املجتمع إلاسالمي وتقوية العالقات

 .الاجتماعية

 :جاء الاهتمام بهذا البحث ألمور : أهمية البحث
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 من منازعات وخالفات بين الجيران واملشاكل املفتعلة بينهم  نتيجة ملا نراه اليوم

 . في املجتمع إلاسالمي وسوء الحال الذي وصل إليه املجتمع

  في الاطالع على املنهج الحياتي الذي بينه لنا رسولنا الكريم صلى هللا عليه 
ً
وحبا

 .وسلم في التعامل مع الجار

 :ا يأتيوتتمثل هذه ألاسباب بم: أسباب اختيار البحث

 الاطالع على مكانة الجار وحقوقه في املفهوم إلاسالمي. 

  بيان املنهج إلاسالمي الذي بينه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في املعاملة بين

 .الجيران، والتي تركز على جوانب إلاحسان والعدل مع التقوى 

 ع ذلك معرفة آلايات القرآنية التي تحدثت عن حسن الجوار ومحاولة التعامل م

بغية إبراز الصورة املشرقة للتشريعات إلاسالمية املنظمة للقضايا الاجتماعية 

 .من املنظور الشرعي

  معرفة ألاحاديث النبوية الشريفة التي تناولت حسن الجوار تحدثت عنه

 .وعالجت ذلك من جوانب موضوعية ومقاصدية

 إسالمي الوقوف على العواقب املتعلقة باإلساءة للجار من منظور شرعي. 

وذلك  -إضافة للمقدمة والخاتمة  -قسم هذا البحث إلى ثالثة مباحث : محتوى البحث

 : على النحو آلاتي

 املقصود بالجار وبيان حقوقه في املفهوم إلاسالمي: املبحث ألاول 

 املقصود بالجار في املفهوم إلاسالمي: املطلب ألاول 

 يحقوق الجار في املفهوم إلاسالم: املطلب الثاني

 حقوق الجار املسلم في املفهوم إلاسالمي: الفرع ألاول 

 حقوق الجار غير املسلم في املفهوم إلاسالمي: الفرع الثاني

 مراتب الجار ومكانته في املفهوم إلاسالمي: الفرع الثالث

 الجار وحقوقه وأهمية إلاحسان إليه في القرآن الكريم والسنة النبوية: الثاني بحثامل

 الجار وحقوقه وأهمية إلاحسان إليه في القرآن الكريم  :املطلب ألاول 
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 الجار وحقوقه وأهمية إلاحسان إليه في السنة النبوية الشريفة : املطلب الثاني

 عواقب إلاساءة إلى الجار في املفهوم إلاسالمي : املطلب الثالث

 النتائج والثمار املتعلقة بحسن الجوار في املفهوم الشرعي: املبحث الثالث

 النتائج والثمار بحسن الجوار: املطلب ألاول 

 صور تقوية العالقات بين الجار ومظاهر كسبهم: املطلب الثاني

 الترهيب من إلاساءة إلى الجار وعاقبة ذلك: املطلب الثالث

 
ً
فهذا غاية جهد الباحثين، فإن كان ثم توفيق فبفضل هللا تعالى، وإن : وأخيرا

 .ستغفر هللا العظيمكانت ألاخرى فمن عجز وتقصير ون

  املبحث ألاول 

 في املفهوم إلاسالمي حقوقهبيان الجار و املقصود ب

ثم نبّين نتطرق بالدراسة في هذا املبحث إلى املقصود بالجار في املطلب ألاول، 

 .حقوقه في املفهوم إلاسالمي في املطلب الثاني

 املقصود بالجار في املفهوم إلاسالمي: املطلب ألاول 

من املجاورة في السكن وباملالصقة، بحيث يسكن جنب منزلك، : ر لغةيأتي الجا

هو الشريك في العقار أو التجارة أو أنه يجلس بجانبك في املقعد، يأتي الجار؛ : والجار

بمعنى : والجار أيًضا. هو الزوج لزوجه: املستجير، والجار املجار، والجار: بمعنى الجار أي

 .جيرة وجيران والجوارالحليف والجار الناصر، والجمع 

 
ً
فهو املالصقة في السكن أو نحوه، بحيث يدخل في ذلك : وأما الجار اصطالحا

املتاجر واملحالت واملكاتب والشركات واملؤسسات، والرجل وزوجه جيران ملا يوجد بينهما 

 . من تقارب شديد

ي وحد الجار هو الذ: ومن ألامور التي تبحث في هذا املقام ما يسمى حد الجار

يالصق أو يقرب سكنه من سكنك، وقد ذهب الشافعية والحنابلة أن حد الجار هو 

 في كل جهة من أمام وخلف ويمين وشمال، ومن كان هذا حاله؛ فله من 
ً
أربعون دارا

، َعْن َعْبِد . الحقوق وعليه من الواجبات ما يجعل الجوار نعمة ورحمة وراحة ْهِرّيِ فَعِن الزُّ
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عْ 
َ
ْحَمِن ْبِن ك اَل الرَّ

َ
ِبيِه، ق

َ
اَل : ِب ْبِن َماِلٍك، َعْن أ

َ
ق

َ
َم َرُجٌل، ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِبيَّ َصل ى النَّ

َ
ت
َ
َيا : أ

 
َ

َبَعث
َ
َدُمُهْم ِلي ِجَواًرا، ف

ْ
ق
َ
ى أ

ً
ذ

َ
ُهْم ِلي أ دَّ

َ
ش

َ
ٍن، َوِإنَّ أ

َ
ال

ُ
ِة َبِني ف

َّ
ُت ِفي َمِحل

َ
َزل

َ
ي ن ِ

ّ
َرُسوَل هللِا ِإن

ى  -َرُسوُل هللاِ 
َّ
َم َصل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى َباِبِه  -هللُا َعل

َ
َيُقوُموَن َعل

َ
ْسِجَد ف

َ ْ
وَن امل

ُ
ت
ْ
ا َيأ ٍر َوُعَمَر َوَعِليًّ

ْ
َبا َبك

َ
أ

َيِصيُحوَن 
َ
هُ : ف

َ
 َجاُرُه َبَواِئق

َ
اف

َ
 َمْن خ

َ
ة َجنَّ

ْ
ُل ال

ُ
 َيْدخ

َ
ْرَبِعيَن َداًرا َجاٌر، َوال

َ
 ِإنَّ أ

َ
ال

َ
إن : ، ويقال(2)"أ

الجهات أو املقابل له، بينهما شارع وال يفصل بينهما نهر أو  الجار هو املالصق من جميع

إن العرف هو الذي يحكم بضبط حد الجار، وال شك أن املالصقة أولى بأن : سوق، وقيل

 : جار لك فيها، وقال تعالى: يطلق عليه اسم الجار، ويقال للساكن معك في نفس املدينة

 ِئْن
َ
ْم  ل

َ
َتِه  ل

ْ
َناِفُقوَن  َين

ُ ْ
  امل

َّ
وِبِهْم  ِفي ِذيَن َوال

ُ
ل
ُ
ْرِجُفوَن  َمَرٌض  ق

ُ ْ
ِديَنِة  ِفي َوامل

َ ْ
َك  امل ِرَينَّ

ْ
ُنغ

َ
مَّ  ِبِهْم  ل

ُ
 ث

 
َ

َك  ال
َ
  ُيَجاِوُرون

ً
ِليال

َ
 ق

َّ
 كما في آلاية، في هذا داللة على أن حد الجوار أكبر من ذلك (3) ِفيَها ِإال

  .(4)الكريمة

 في املفهوم إلاسالمي حقوق الجار  :املطلب الثاني

إن الجوار منزلة عظيمة وعالقات يعتريها الاختالف بين إلايجاب والسلب، حيث 

قد يضعف فيها الشعور باالحترام في بعض ألاحيان، وبالتالي يتطلب املقام في هذا الحال 

املعالجة وجبر الخواطر، ومن ثم متابعة تقلب الشعور من خالل التصرفات والعالقات 

ا  -وإليجاد أسباب السعادة وحفظها  -ك؛ فإن للجار بين املتقابلين، وبناء على ذل
ً
حقوق

 :تتمثل فيما يأتي من فروع

 املسلم في املفهوم إلاسالمي حقوق الجار : الفرع ألاول 

 :وتتمثل هذه الحقوق بأمور هي

1.  
َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
َي  -أن يسمح الرجل لجاره بغرز خشبة في جداره، فقد روى َعْن أ َرض ِ

ُه َعْنهُ 
َّ
نَّ : الل

َ
اَل  أ

َ
َم ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِه َصل

َّ
ِرَز : َرُسوَل الل

ْ
ْن َيغ

َ
 َيْمَنْع َجاٌر َجاَرُه أ

َ
ال

َبُه ِفي ِجَداِرهِ 
َ

ش
َ
 (خ

َ
ُبو ُهَرْيَرة

َ
مَّ َيُقوُل أ

ُ
ْرِمَينَّ : ) ، ث

َ َ
ِه أل

َّ
ْم َعْنَها ُمْعِرِضيَن، َوالل

ُ
َراك

َ
َما ِلي أ

ْم 
ُ
َتاِفك

ْ
ك

َ
 .(5)(ِبَها َبْيَن أ

ور العلماء حملوه على الندب والاستحباب وبر الجار والتجاوز له وإلاحسان إليه، وجمه

. (6)(ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه :)-صلى هللا عليه وسلم -مستدلين بقوله
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وهذا من التعاون املحمود على البر والتقوى وفيه مخالفة لإلثم والعدوان، وهو من باب 

 .الناس املطلوب تحصيلها شرًعاالسعي في تلبية مصالح 

أن يتعاهد جيرانه ويطعم من طعامه إن رأوه أو اشتموا رائحته حيث يطفئ  .2

اَل 
َ
ّرٍ ق

َ
ِبى ذ

َ
اِمِت َعْن أ ِه ْبِن الصَّ

َّ
: جوعهم إن علم بذلك وقدر عليه، فَعْن َعْبِد الل

ِه 
َّ
اَل َرُسوُل الل

َ
بَ : ) -صلى هللا عليه وسلم-ق

َ
ا ط

َ
ّرٍ ِإذ

َ
َبا ذ

َ
ِثْر َماَءَها َيا أ

ْ
ك

َ
أ
َ
 ف

ً
ة

َ
َت َمَرق

ْ
خ

َك 
َ
َعاَهْد ِجيَران

َ
اَل  -رض ي هللا عنهما -وعن ابن عباس ، (7)(َوت

َ
ِبيَّ : ق ى  -َسِمْعُت النَّ

َّ
َصل

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
َبُع وجارُه َجاِئع: ) َيُقوُل  -هللُا َعل

ْ
ِذي َيش

َّ
ِمُن ال

ْ
ؤ
ُ ْ
ْيَس امل

َ
حيث إن املسلم . (8)(ل

ضه بعًضا، واملؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه للمسلم كالبنيان يشد بع

عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وليس أقل من التضامن إلاسالمي 

بين املسلمين من مراعاة حال الجار من حيث الجوع والعطش، حيث يعد ذلك 

من قبيل استشعار عالقات الوحدة في املقام والتعامل، واعتبارات التضامن 

 .فل وفق املنظور إلاسالميوالتكا

ِه  .0
َّ
 ْبِن َعْبِد الل

َ
َحة

ْ
ل
َ
َرُجٍل ِمْن َبِني  -أن يقدم الجار ألاقرب في الهدية، كما ورد َعْن ط

 
َ
ة ْيِم ْبِن ُمرَّ

َ
  -ت

َ
ة

َ
ُه َعْنَها -َعْن َعاِئش

َّ
َي الل ْت -َرض ِ

َ
ال

َ
ِه ِإنَّ ِلي َجاَرْيِن : ، ق

َّ
ُت َيا َرُسوَل الل

ْ
ل
ُ
ق

ِهَما ّيِ
َ
ى أ

َ
ِإل

َ
اَل  ف

َ
ْهِدي؟ ق

ُ
َرِبِهَما ِمْنِك َباًبا: )أ

ْ
ق
َ
ى أ

َ
والحكمة في ذلك؛ أن ألاقرب ، (9)(ِإل

: يرى ما يدخل من جاره من هدية فيتشوق لها بخالف الجار ألابعد، وهو أي

ألاقرب يعد أسرع في إجابة طلب جاره وإغاثته وخاصة في أوقات الغفلة 

 .واملفاجأة، وحصول الطواريء والطلب املستعجل

ومن املهم في هذا الحق من حقوق الجيران؛ أن ال يستقل الجار املهدى إليه ما يهدى 

، لقول رسول هللا
ً

فيما روي َعْن  -صلى هللا عليه وسلم -له من أمور وإن ذلك كان قليال

اَل 
َ
 رض ي هللا عنه أنه ق

َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
ِبيُّ : أ اَن النَّ

َ
َم  -ك

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
َيا ِنَساَء : ) ُل َيُقو  -َصل

ْو ِفْرِسَن 
َ
 ِلَجاَرِتَها َول

ٌ
 َجاَرة

ْحِقَرنَّ
َ
 ت

َ
ْسِلَماِت، ال

ُ
اةٍ ( 10)امل

َ
 .(11)(ش

. النصيحة والتعليم: ومن حقوق الجار التي دعا إليها إلاسالم عدة أمور هي .4

حفظه . الكف عنه إذا تعرض للخطر. وزيارته إذا مرض. ودعوته إلى الخير

 
ً
 وغائبا

ً
. احتمال ألاذى والصبر عليه. عدم إزعاجه. صر عن نسائهغض الب. حاضرا
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أن يهنئه ويشاركه في الخير والفرح . أن يقرضه إذا استقراضه. إغاثته إذا استغاث

أن ال يستطيل عليه في . أن يتبع جنازته إذا مات. ويواسيه في الحزن واملصائب

 .فهدى إليهإذا اشتريت فاكهة ورآها . البنيان فيحجب عنه الريح إال بإذنه

اعلم انه ليس حق الجوار كف ألاذى فقط بل : "يقول إلامام الغزالي رحمه هللا تعالى

، فَعْن 12"احتمال ألاذى وال يكفي ذلك بل ال بد من الرفق به وإسداء الخير واملعروف له

رِ 
َّ

ِبيِه الش
َ
ِريِد ْبِن ُسَوْيٍد، َعْن أ

َّ
َعْيٍب، َعْن َعْمِرو ْبِن الش

ُ
اَل َعْمِرو ْبِن ش

َ
ُت : يِد ْبِن ُسَوْيٍد، ق

ْ
ل
ُ
: ق

اَل 
َ
ِجَواُر، ق

ْ
 ال

َّ
 ِشْرٌك، ِإال

َ
َحٍد ِقْسٌم َوال

َ
ْيَس ِفيَها أِل

َ
ْرٌض ل

َ
ِه، أ

َّ
َحقُّ : "َيا َرُسوَل الل

َ
َجاُر أ

ْ
ال

ِبِه 
َ
 . (13)"ِبَسق

 غير املسلم في املفهوم إلاسالمي حقوق الجار : الفرع الثاني

اء بحقوق غير املسلمين في املجتمع فقد اعتنت الشريعة إلاسالمية السمح

إلاسالمي، واملقصود بالذين يحظون منهم بكل هذه العناية ؛ هم غير املسلمين الذين ال 

يؤذون املسلمين، وال يكيدون لهم كيًدا، وال يناصبون العداء، ولهم ذمة، حيث يجد 

نه من غير املنصف والعادل كيف أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد تعامل مع جيرا

املسلمين من حيث الرعاية وإلاحسان، وهو ألاسوة والقدوة الحسنة التي تعد املعيار املؤثر 

ٍس 
َ
ن
َ
ُه َعْنهُ  -في ضبط التصرفات والسلوك دون تغرير أو خداع، فَعْن أ

َّ
َي الل اَل -َرض ِ

َ
اَن : ، ق

َ
ك

ِبيَّ  ُدُم النَّ
ْ
ٌم َيُهوِديٌّ َيخ

َ
ال

ُ
  -غ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِبيُّ َصل اُه النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
َمِرَض، ف

َ
َم  -َم، ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
 -َصل

هُ 
َ
اَل ل

َ
ق

َ
ِسِه، ف

ْ
َعَد ِعْنَد َرأ

َ
ق

َ
ْسِلْم »: َيُعوُدُه، ف

َ
هُ «أ

َ
اَل ل

َ
ق

َ
ِبيِه َوُهَو ِعْنَدُه ف

َ
ى أ

َ
َر ِإل

َ
َنظ

َ
َبا : ، ف

َ
ِطْع أ

َ
أ

اِسِم 
َ
َم  -الق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
َم، -َصل

َ
ْسل

َ
أ
َ
ِبيُّ ، ف َرَج النَّ

َ
خ

َ
َم  -ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
: َوُهَو َيُقوُل  -َصل

ارِ » ُه ِمَن النَّ
َ
ذ

َ
ق

ْ
ن
َ
ِذي أ

َّ
ِه ال

َّ
ُه -رض ي هللا عنهما -، وعن عبد هللا بن عمرو (14) "«الَحْمُد ِلل نَّ

َ
، أ

َيُهوِدّيِ 
ْ
ا ال

َ
ْهَدْيَت ِلَجاِرن

َ
ِمِه أ

َ
ال

ُ
َجَعَل َيُقوُل ِلغ

َ
 ف

ٌ
ُه شاة

َ
ِبَحت ل

ُ
َيُهوِدّيِ؟ ذ

ْ
ا ال

َ
ْهَدْيَت ِلَجاِرن

َ
؟ أ

ى : "يقول  -صلى هللا عليه وسلم -َسِمْعُت رسول هللا َجاِر، َحتَّ
ْ
َما َزاَل ِجْبِريُل ُيوِصيِني ِبال

هُ 
ُ
ث ُه َسُيَوّرِ نَّ

َ
ُت أ

ْ
َنن

َ
، فمن هذه النصوص والتطبيقات العملية لسنة النبي صلى هللا (15)"ظ

ف في الدين ال يوجب ظلم الناس، أو الانتقاص من عليه وسيرته العطرة نجد أن الخال 

حقوقهم أو الاعتداء عليها، بل إن التطبيق العملي لسيرة النبي صلى هللا عليه وسلم 
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تقتض ي املحافظة على حقوقهم بزرع ألاسوة الحسنة التي جعل قلوبهم تلين إليه وتقبل 

 .عليه فتعود إلى هللا تعالى، مقتنعة مطمئنة

 ومكانته في املفهوم إلاسالمي الجار  مراتب :الفرع الثالث

 
ً

 في املفهوم إلاسالمي الجار  مراتب: أوال

لقد حدد إلاسالم مراتب الجار، وبين درجات التعامل معه من حيث حفظ 

 :الحقوق وتحصيلها، وهي وردت كما يأتي

 .ـ جار له حق واحد، وهو املشرك، حيث إن له حق الجوار1 

 .ار املسلم له، فله حق الجوار، وحق إلاسالمـ جار له حقان، وهو الج2 

ـ جار له ثالثة حقوق، وهو الجار املسلم ذو الرحم، وهذا له بطبيعة الحال؛ حق الجوار، 0 

 .وحق إلاسالم، وحق الرحم

  قبل إلاسالمي في املفهوم إلاسالمي الجار مكانة : ثانًيا

يحمون الجار، حرص العرب على حقوق الجار قبل إلاسالم، حيث إنهم كانوا 

فاختيار الجار في نظرهم يكون قبل شراء . ويتفاخرون بحسن الجار، وهو يكون ثمن الدار

إن الجار الصالح أٌخ لك لم تلده أمك، يذب عن عرضك : الدار، وقد قيل لدى العرب

وقد ورد كثير من . ويعرف معروفك ويكتم عيوبك ويفرح إذا فرحت ويتألم إذا حزنت

أن هناك كثيًرا من الحروب كان سببها الذود عن : بل إلاسالم، وفيهاالقصص عند العرب ق

الجار ونصرته، ومن بين تلك الحروب ما يعرف بحرب البسوس التي دامت نحو أربعين 

خالة عاًما تقريًب،  وقد كان سببها مقتل ناقة لرجل كان جاًرا المرأة اسمها البسوس 

بقتل كليب، وشبت الحرب بين  جساس، حيث قام كليب بقتل الناقة، فرد جساس

 . (16) القبيلتين

 عن 
ً
ومن حسن الجوار عند العرب؛ أن الجار كان يضحي بحياته وماله دفاعا

جاره، حيث كان يبذل الغالي والنفيس من املال والنفس ويجعلها رخيصة في الذود عن 

تحلون وهذه واحدة من الخصال الحسنة التي كان العرب ي. جاره وحماية حماه ومحارمه

 .، وذلك بنصوصه وتشريعاته وقواعده ومبادئه الخاصة والعامة(17)بها وعززها إلاسالم
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 املبحث الثاني

  في القرآن الكريم والسنة النبويةوحقوقه وأهمية إلاحسان إليه الجار 

حرص إلاسالم على تكوين مجتمع مترابط متكافل يسوده جو من ألالفة واملحبة 

قيق هذه املعاني والقيم أوجد هللا أسباب السعادة وقرر حفظ والتعاضد والتكاتف، ولتح

متعلقات الناس وتجنيبهم من كل ما يؤذي أو يكون سبًبا في الشقاء والتعاسة، ولذلك 

فقد حرصت النصوص الشرعية على إعداد املواطن ليكون صالًحا قادًرا على حمل أعباء 

ي نفسه وغيره والعمل على صنع القرار وذلك الرسالة إلاسالمية وإلانسانية وبالتالي التأثير ف

من خالل تقوية وتعزيز الروابط والعالقات الاجتماعية ومنها هي العالقة بين الجيران 

وحسن الجوار وذلك ألهميتها وتأثيرها في الواقع واملجتمعات على اختالف بنائها وتكوينها، 

 :وبيان ذلك فيما يأتي  من مطالب

 في القرآن الكريمقوقه وأهمية إلاحسان إليه وحالجار : املطلب ألاول 

وفي هذا بيان أن حسن الجوار مقصد قرآني يؤثر في استقرار العالقات 

 هللا تعالىواستمرارها بما يحفظ على املجتمعات صدق توجهها وبناء وجودها، حيث حث 

 : "قال في كتابه العزيزالجوار حيث  على حسن
ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َه َوال

َّ
ْيًئاَواْعُبُدوا الل

َ
َواِلَدْيِن  وا ِبِه ش

ْ
َوِبال

اِحِب  ُجُنِب َوالصَّ
ْ
َجاِر ال

ْ
ُقْرَبٰى َوال

ْ
َجاِر ِذي ال

ْ
َساِكيِن َوال

َ ْ
َيَتاَمٰى َوامل

ْ
ُقْرَبٰى َوال

ْ
ِإْحَساًنا َوِبِذي ال

 
ْ
ْم ِبال

ُ
ك

ُ
ْيَمان

َ
ْت أ

َ
ك

َ
ِبيِل َوَما َمل اَن ُم  َجنِب َواْبِن السَّ

َ
 ُيِحبُّ َمن ك

َ
َه ال

َّ
وًر ِإنَّ الل

ُ
خ

َ
 ف

ً
َتاال

ْ
 (. 18) "اخ

وبر الوالدين تعالى هللا  ةسبحانه وتعالى إلاحسان إلى الجار مع عباد جمع هللا وقد

، أهميتهلبيان منه سبحانه ملكانة ذلك و وذلك  واليتامى واملساكين وابن السبيل وألاقربين

تحدثت ثم  ة،الكريم آلايات القرآنيةهذه  سبحانه وتعالى بالجار في هللا أوص ىفقد لذلك و 

والواجبات املتقابلة بين الناس حقوقه الكثيرة  بينتألاحاديث النبوية الشريفة عن الجار و 

حيث بما يحفظ على الناس مصالحهم واستقرار نفوسهم وعالقات الجوار واملصاحبة، 

 العالقة والروابط التي تجمع الناس بجيرانهمهذه النصوص ببيان طبيعة وردت 
ً

، فمثال

ُقْرَبٰى : )ه تعالىقولبخصوص 
ْ
َجاِر ِذي ال

ْ
الجار : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس( َوال
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وقال ، ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة

 (.19( )هو الرفيق في السفر: )ابن عباس

ر املراد والجاحصول بالجار مع اختالف املقاصد ب ةتوصيوفي هذا بيان ألهمية ال

من حقوق وما عليه ما له ته، ومعرفة مكان، وبيان لشدة الوصايا بالجاروذلك  ،به

صلى هللا عليه حيث ظن رسول هللا  ،بها امهتمتم الا أن يوواجبات من الضرورة بمكان 

من كثرة ما يوصيه جبريل عليه السالم بالجار أنه سيورثه ويجعله كأنه فرد من  وسلم

 .أبناء ألاسرة

  السنة النبوية الشريفةفي وحقوقه وأهمية إلاحسان إليه الجار : ملطلب الثانيا

إن أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم قد تحدثت عن الجار وحسن الجوار 

 :وحق الجار كذلك، ومن هذه النصوص ما يأتي

اَل 
َ
ِه ْبِن َعْمٍرو ق

َّ
ِه : َعْن َعْبِد الل

َّ
اَل َرُسوُل الل

َ
هُ  -ق

َّ
ى الل

َّ
َم  َصل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ْيُر : ) -َعل

َ
خ

ْيُرُهْم ِلَجاِرِه 
َ
ِه خ

َّ
ْيُر الِجيَراِن ِعْنَد الل

َ
ْيُرُهْم ِلَصاِحِبِه، َوخ

َ
ِه خ

َّ
ْصَحاِب ِعْنَد الل

َ
 . (20)( ألا

َم : وعن عباية بن رفاعة قال
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ُجُل : )قال رسول هللا َصل َبُع الرَّ

ْ
 َيش

َ
ال

 .وهذا يدل على عظم حق الجار, (21)( ُدوَن َجاِرهِ 

اَل 
َ
ُه َعْنُهَما، ق

َّ
َي الل ِه : وَعِن اْبِن ُعَمَر َرض ِ

َّ
اَل َرُسوُل الل

َ
َم  -ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
َما : ) -َصل

ُه 
ُ
ث ُه َسُيَوّرِ نَّ

َ
ُت أ

ْ
َنن

َ
ى ظ َجاِر، َحتَّ

ْ
 .(22) (َزاَل ِجْبِريُل ُيوِصيِني ِبال

اَل : سنده عن املقداد بن ألاسود رض ي هللا عنه يقول وقد روى إلامام أحمد في م
َ
ق

َم  -َرُسوُل هللاِ 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ْصَحاِبِه  -َصل

َ
ا؟ : " أِل

َ
ن وَن ِفي الّزِ

ُ
ُقول

َ
وا" َما ت

ُ
ال

َ
َمُه هللُا : ق َحرَّ

اَل 
َ
ِقَياَمِة، ق

ْ
ى َيْوِم ال

َ
ُهَو َحَراٌم ِإل

َ
ُه، ف

ُ
اَل َرُسوُل هللاِ : َوَرُسول

َ
ق

َ
َم  -ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
 -َصل

ْصَحاِبِه 
َ
ِة َجاِرِه : " أِل

َ
ْن َيْزِنَي ِباْمَرأ

َ
ْيِه ِمْن أ

َ
ْيَسُر َعل

َ
َرِة ِنْسَوٍة، أ

ْ
ُجُل ِبَعش ْن َيْزِنَي الرَّ

َ َ
اَل "أل

َ
: ، ق

اَل 
َ
ق

َ
ِة؟ : " ف

َ
ِرق وَن ِفي السَّ

ُ
ُقول

َ
وا" َما ت

ُ
ال

َ
ِهَي َح : ق

َ
ُه ف

ُ
َمَها هللُا َوَرُسول اَل َحرَّ

َ
ْن َيْسِرَق : " َراٌم، ق

َ َ
أل

ْن َيْسِرَق ِمْن َجاِرهِ 
َ
ْيِه ِمْن أ

َ
ْيَسُر َعل

َ
ْبَياٍت، أ

َ
َرِة أ

ْ
ُجُل ِمْن َعش  . (23)(الرَّ

َم قال وعن النبي 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ُه  ( :َصل

َ
ِرُك ل

ْ
ش

ُ ْ
ُه َحقٌّ َوُهَو امل

َ
 َجاٌر ل

ٌ
ة

َ
ث

َ
ال

َ
ِجيَراُن ث

ْ
ال

ِجَواِر 
ْ
 ُحُقوٍق َحقُّ ال

ُ
ة

َ
ث

َ
ال

َ
ُه ث

َ
ِم َوَجاٌر ل

َ
ْسال ِ

ْ
ِجَواِر َوَحقُّ إلا

ْ
ُه َحقُّ ال

َ
ْسِلُم ل

ُ ْ
اِن َوُهَو امل ُه َحقَّ

َ
َوَجاٌر ل

ِحِم  ِم َوالرَّ
َ

ْسال ِ
ْ

ِجَواِر َوإلا
ْ
ُه َحقُّ ال

َ
ُه َرِحٌم ل

َ
 .(24) (ُمْسِلٌم ل
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اَل 
َ
، ق

َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
ِه : وَعْن أ

َّ
اَل َرُسوُل الل

َ
ى هللاُ  -ق

َّ
َم َصل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ِمُن : ) - َعل

ْ
اَن ُيؤ

َ
َمْن ك

ِرْم َضْيَفُه، 
ْ
ُيك

ْ
ل
َ
ِه َوالَيْوِم آلاِخِر ف

َّ
ِمُن ِبالل

ْ
اَن ُيؤ

َ
ِذ َجاَرُه، َوَمْن ك

ْ
 ُيؤ

َ
ال

َ
ِه َوالَيْوِم آلاِخِر ف

َّ
َوَمْن ِبالل

ْو ِلَيْصُمْت 
َ
ْيًرا أ

َ
َيُقْل خ

ْ
ل
َ
ِه َوالَيْوِم آلاِخِر ف

َّ
ِمُن ِبالل

ْ
اَن ُيؤ

َ
 (25)(ك

 على 
ً
وهنا فقد اعتنى إلاسالم بالجار وحق الجوار وراعى حرمات الجار حرصا

سالمة العالقات الاجتماعية بين أفراد املجتمع ليكون املجتمع املسلم كما أراده هللا 

َم كالجسد الواحد فمن حقوق الجار على جاره أن يكون له 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ورسوله َصل

 في الشدا
ً
 . ئد وفي السعادة أخا يحزن لحزنه ويفرح لفرحه ويدفع عنه ألاذىعونا

اَل 
َ
ُت : وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده ق

ْ
ل
ُ
َيا َرُسوَل هللِا َما َحقُّ َجاِري : ق

اَل 
َ
؟، ق يَّ

َ
ْعوَ »: َعل

َ
َرْضَتُه، َوِإْن أ

ْ
ق
َ
ْعَتُه، َوِإِن اْسَتْقَرَضَك أ يَّ

َ
ُه، َوِإْن َماَت ش

َ
َز ِإْن َمِرَض ُعْدت

ْوَق بِ 
َ
ْع ِبَناَءَك ف

َ
ْرف

َ
 ت

َ
ْيَتُه، َوال  َعزَّ

ٌ
َصاَبْتُه ُمِصيَبة

َ
ُه، َوِإْن أ

َ
ت
ْ
أ ْيٌر َهنَّ

َ
َصاَبُه خ

َ
ُه، َوِإْن أ

َ
ْرت

َ
َناِئِه َست

ُه ِمْنَها
َ
 ل

َ
ِرف

ْ
غ

َ
ْن ت

َ
 أ

َّ
ِذِه ِبِريِح ِقْدِرَك ِإال

ْ
ؤ

ُ
 ت

َ
ْيِه الّرِيَح، َوال

َ
ُسدَّ َعل

َ
ت
َ
 . (26)(ف

  ومن خالل هذا      
ً
َم قد وضع منهجا

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
الحديث نرى أن رسول هللا َصل

 للتعامل مع الجار
ً
وقد انتهج املسلمون هذا املنهج فأحسنوا إلى جيرانهم , وأساسا

وقد أثرت هذه املعاملة في نفوس كل من عرف هذا الدين , وعاملوهم معاملة حسنة

 في تر 
ً
كهم للمعاص ي والذنوب والرجوع إلى هللا تعالى، وقد وردت كثير الحنيف، وكانت سببا

من القصص في هذا املوضوع، فهذا أبو حنيفة إلامام املسلم القاض ي العادل كان له جار 

وقد , وإذا جاء الليل رجع إلى منزله, اسكافي في الكوفة من أعمال العراق يعمل نهاره كله

 
ً
 أو سمكا

ً
 ث, حمل لحما

ً
م أكل وشرب حتى روي فأثناء ذلك كان يتغنى ليعد له طعاما

وما زال يشرب ويغني , ليوم كريهة وسداد شعر..... أضاعوني وأي فتى أضاعوا : بكلمات

بصوت عال حتى غلبه التعب والنعاس ونام ونعلم أن إلامام أبا حنيفة كان يقوم الليل 

تم حبسه من  كله وذات يوم لم يسمع أبو حنيفة صوت جاره فسأل عنه فعلم أنه قد

قبل رجال الشرطة فما كان من أبي حنيفة إال أن صلى صالة الفجر وركب دابته وذهب 

ودخل عليه وكان لإلمام مكانة عظيمة في عصره عند الناس وألامراء وبعد , إلى أمير الكوفة

الترحيب به سأله صاحبه فأخبر بما جاءه بشأن جاره إلاسكافي فأمر بإطالق سراحه وملا 
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 : يا فتى أضعناك قال: ) أبو حنيفة لجاره عاد قال
ً
ال، بل حفظت ورعيت، جزاك هللا خيرا

 .( 27) ، وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه مما سبق(عن حرمة الجوار ورعاية حقه

َم  -وعن أبي هريرة أن رسول هللا
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِه : )قال -َصل

َّ
ِمُن، َوالل

ْ
 ُيؤ

َ
ِه ال

َّ
َوالل

 
َ

ِمُن  ال
ْ
 ُيؤ

َ
ِه ال

َّ
ِمُن، َوالل

ْ
وا« ُيؤ

ُ
ال

َ
اَل : ق

َ
ِه؟ ق

َّ
اَك َيا َرُسوَل الل

َ
هُ »: َوَما ذ

َ
َمُن َجاُرُه َبَواِئق

ْ
 َيأ

َ
« َجاٌر ال

وا
ُ
ال

َ
اَل : ق

َ
هُ »: َوَما َبَواِئُقُه؟ ق رُّ

َ
 .(28)(ش

َم في هذا الحديث من عدم رعاية حق  حيث حذرنا الرسول 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
َصل

 عن إلاساءة إليه وتكرير الرسول ال
ً
ثالث ( ال يؤمن)لـ  -صلى هللا عليه وسلم  -جار فضال

مرات لدليل قاطع على أهمية  حسن الجوار وما له من أهميته في إصالح املجتمع املسلم 

  -صلى هللا عليه وسلم -؟ وقال
ً
ى :) أيضا

َ
ْبَعاًنا َوَجاُرُه َجاِئٌع ِإل

َ
َجْنِبِه َما آَمَن ِبي َمْن َباَت ش

ُم ِبِه 
َ
، وذلك يعني أن املجتمع إلاسالمي كل فرد فيه كافل لغيره ومعين له في (29) (َوُهَو َيْعل

 .الحياة وهو دعوة للتكافل بين أفراد املجتمع املسلم

فكل ذلك يوضح أن إلايمان ليس فقط هو تأدية ألركان إلاسالم وأركان إلايمان 

 بل هو عمل دائم ومدعم بهذه 
ً
الحلقات التي ال تكتمل سلسلة إلايمان إال بها وهذا اعتقادا

إذا صح املجتمع وتخلق بهذه ألاخالق وطبق ما جاءت به هذه ألاحاديث صلحت الحياة 

 .والبشر وصلح إيمانهم 

أنه في ذات يوم ذبح شاة في بيته -رض ي هللا عنه-وروي عن عبد هللا بن عمر

 -اهدوا إليه فاني سمعت رسول هللا: ال،  قال: أأهديتم لجارنا اليهودي منها؟ قالوا: فقال

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ُه : ) يقول  -َصل

ُ
ث ُه َسُيَوّرِ نَّ

َ
ُت أ

ْ
َنن

َ
ى ظ َجاِر، َحتَّ

ْ
. (30)(َما َزاَل ُيوِصيِني ِجْبِريُل ِبال

فال يجوز للجار أن يظلم جاره أو يبطش به أو يس يء إليه لذلك يجب على أفراد املجتمع 

رض ي هللا -ن يقفوا مع املظلوم واملعتدى عليه ضد الظالم، ملا روي عن أبي هريرةوقتئذ أ

اَل  -عنه
َ
اَل : ) ق

َ
ق

َ
و َجاَرُه، ف

ُ
ك

ْ
َم َيش

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِبّيِ َصل

ى النَّ
َ
اْصِبْر »: َجاَء َرُجٌل ِإل

َ
َهْب ف

ْ
« اذ

اَل 
َ
ق

َ
ا، ف

ً
ث

َ
ال

َ
ْو ث

َ
ْيِن أ

َ
ت اُه َمرَّ

َ
ت
َ
أ
َ
 »: ف

ْ
اط

َ
َهْب ف

ْ
ِريِق اذ

َّ
ِريِق، « َرْح َمَتاَعَك ِفي الط

َّ
َرَح َمَتاَعُه ِفي الط

َ
ط

َ
ف

هُ 
َ
َعُنون

ْ
اُس َيل َجَعَل النَّ

َ
َبَرُه، ف

َ
ِبُرُهْم خ

ْ
ُيخ

َ
ُه ف

َ
ون

ُ
ل
َ
اُس َيْسأ َجَعَل النَّ

َ
َعَل، : ف

َ
َعَل، َوف

َ
ُه ِبِه، َوف

َّ
َعَل الل

َ
ف

هُ 
َ
اَل ل

َ
ق

َ
ْيِه َجاُرُه ف

َ
َجاَء ِإل

َ
َرى مِ : ف

َ
 ت

َ
َرُههُ اْرِجْع ال

ْ
ك

َ
ْيًئا ت

َ
ي ش  . (31)(ّنِ
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إلاحسان الى الجار من عالمات -صلى هللا عليه وسلم -كما جعل رسول هللا

َم  -إلايمان لقوله
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ُم :) -َصل ِ

ّ
ْو ُيَعل

َ
َيْعَمُل ِبِهنَّ أ

َ
ِلَماِت ف

َ
ِء الك

َ
ال

ُ
ي َهؤ  َعّنِ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
َمْن َيأ

اَل « َمْن َيْعَمُل ِبِهنَّ 
َ
ق

َ
  ؟ ف

َ
ُبو ُهَرْيَرة

َ
ُت : أ

ْ
ُقل

َ
اَل : ف

َ
ْمًسا َوق

َ
َعدَّ خ

َ
 ِبَيِدي ف

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ِه، ف

َّ
ا َيا َرُسوَل الل

َ
ن
َ
: أ

ى »
َ
ْحِسْن ِإل

َ
اِس، َوأ َنى النَّ

ْ
غ

َ
ْن أ

ُ
ك

َ
َك ت

َ
ُه ل

َّ
َسَم الل

َ
اِس، َواْرَض ِبَما ق ْعَبَد النَّ

َ
ْن أ

ُ
ك

َ
َحاِرَم ت

َ
ِق امل اتَّ

ِحبَّ 
َ
ِمًنا، َوأ

ْ
ْن ُمؤ

ُ
ك

َ
 َجاِرَك ت

َ
َرة

ْ
ث
َ
ِإنَّ ك

َ
ِحَك، ف ِثِر الضَّ

ْ
ك

ُ
 ت

َ
ْن ُمْسِلًما، َوال

ُ
ك

َ
ِحبُّ ِلَنْفِسَك ت

ُ
اِس َما ت ِللنَّ

َب 
ْ
ل
َ
ِميُت الق

ُ
ِحِك ت  . (32)(الضَّ

فال شك في أن إلاحسان إلى الجار ومعاملته معاملة حسنة ورعاية حقوقه 

مع فالجار ال يستطيع وتحمل أذاه يؤدي الى حصول املحبة وألالفة واملودة بين أفراد املجت

الاستغناء عن جاره في جميع ألاحوال وحق الجار على جاره تقديم العون له في الشدة 

 .والرخاء فيشاطره حزنه ويفرح ملا يسره 

  في املفهوم إلاسالميالجار عواقب إلاساءة إلى : املطلب الثالث

َم  -جعل النبي
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ر عالمة على خير إلانسان إلاحسان إلى الجا -َصل

َم  قول حيث يوأمارة على صالحه 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ْيُرُهْم ) :َصل

َ
ى خ

َ
َعال

َ
ِه ت

َّ
ْصَحاِب ِعْنَد الل

َ ْ
ْيُر ألا

َ
خ

ْيُرُهْم ِلَجاِرهِ 
َ
ى خ

َ
َعال

َ
ِه ت

َّ
ِجيَراِن ِعْنَد الل

ْ
ْيُر ال

َ
 (.33()ِلَصاِحِبِه، َوخ

 و 
ً
 ىلإهللا فال يمنعه من دخول الجنة ويدفعه  في عبادة قد يكون املسلم مستغرقا

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِه َصل

َّ
ْيَل : النار سوى إيذائه جاره فقد ِقيَل ِلَرُسوِل الل

َّ
ي الل ِ

ّ
َصل

ُ
 ت

َ
ة

َ
ن

َ
ال

ُ
ِإنَّ ف

اَل 
َ
، ق

ٌ
ة

َ
ِذي ِجيَراَنَها َسِليط

ْ
ْيٌء ُيؤ

َ
َهاَر َوِفي ِلَساُنَها ش  ُصوُم النَّ

َ
ْيَر فِ »: َوت

َ
 خ

َ
ارِ ال  (.34)(يَها ِهَي ِفي النَّ

وقد يكون املسلم ال يؤدي من العبادات سوى الفرائض لكنه ال يؤذي جاره أي ال 

هُ )يقسو على جيرانه بل يرحمهم فيدخل الجنة 
َ
ُصوُم : َوِقيَل ل

َ
 َوت

َ
ُتوَبة

ْ
ك
َ ْ
ي امل ِ

ّ
َصل

ُ
 ت

َ
ة

َ
ن

َ
ال

ُ
ِإنَّ ف

َها
َ
ْيَس ل

َ
َواِر َول

ْ
ث
َ ْ
ُق ِباأل َتَصدَّ

َ
اَل  َرَمَضاَن َوت

َ
َحًدا ق

َ
ِذي أ

ْ
ؤ

ُ
 ت

َ
ْيُرُه َوال

َ
ْيٌء غ

َ
ِة »: ش  َجنَّ

ْ
 (.35()ِهَي ِفي ال

إن إيذاء الجار سبٌب في دخول النار وإلاحسان إلى الجيران سـبب فـي دخـول الجنـة 

ن هللا تعــالى يقــول فيجــب علينــا إذا كــان الجــار قــد ع ــ ى هللا فينــا علينــا أن نتقــي هللا فيــه أل 

ـــــل ـــــز وجــ   عــ
َ

ْســـــــَتِوي  َوال
َ
  ت

ْ
 ال

ُ
  َحَســـــــَنة

َ
  َوال

ُ
ة

َ
ئ ـــــــّيِ

ـــــــْع  السَّ
َ
ِتي ِهـــــــيَ  اْدف

َّ
ْحَســـــــُن  ِبـــــــال

َ
ا أ

َ
ـــــــِإذ

َ
ـــــــِذي َبْيَنـــــــَك  ف

َّ
ال

  َوَبْيَنهُ 
ٌ
هُ  َعَداَوة نَّ

َ
أ
َ
 (.36)َحِميٌم  َوِليٌّ  ك
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إن إلاسالم يقوم على جملة مرتكزات تسمو بالفرد وتسمو باملجتمع ومن أهم 

تي تجعل من ألامة أسرة مترابطة املبادئ ألاخالقية والقيم الفاضلة ال: هذه املرتكزات

ومتماسكة كالبنيان املرصوص ولكي تسلم العالقات الاجتماعية ينبغي أن تقوم على 

 .به العزيزاألاسس التي دعا إليها هللا في كت

ـــــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال  حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالىقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  َيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  هللا تعـ

َهــــــــــــــا يُّ
َ
ــــــــــــــاُس  أ ــــــــــــــا النَّ ْم  ِإنَّ

ُ
ْقَنــــــــــــــاك

َ
ل
َ
ــــــــــــــرٍ  ِمــــــــــــــْن  خ

َ
ك

َ
ــــــــــــــىٰ  ذ

َ
ث
ْ
ن
ُ
ْم  َوأ

ُ
َنــــــــــــــاك

ْ
ــــــــــــــُعوبً  َوَجَعل

ُ
َباِئــــــــــــــَل  اش

َ
وا َوق

ُ
ۚ   ِلَتَعــــــــــــــاَرف

ْم  ِإنَّ 
ُ
َرَمك

ْ
ك

َ
ِه  ِعْنَد  أ

َّ
ْم  الل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
هَ  ِإنَّ  أ

َّ
ِبيٌر  َعِليٌم  الل

َ
 (37.)خ

نعم علينا باإلسالم وألف بين قلوبنا بعـد أن كنـا أعـداء أو , في كتابهوأكد هللا ذلك 

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالم فقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل إلاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبحانه قبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

ــــالىو  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــِه  ِبَحْبـــــــــــــــِل  َواْعَتِصـــــــــــــــُموا":تعـ
َّ
  يًعـــــــــــــــاَجمِ  الل

َ
ـــــــــــــــوا َوال

ُ
ق َفرَّ

َ
ـــــــــــــــُروا ت

ُ
ك

ْ
ـــــــــــــــِه  ِنْعَمـــــــــــــــَت  َواذ

َّ
ْم  الل

ُ
ـــــــــــــــْيك

َ
 َعل

 إ
ْ
ْنُتْم  ذ

ُ
ْعَداءً  ك

َ
  أ

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
ْم  َبْيَن  ف

ُ
وِبك

ُ
ل
ُ
ْصَبْحُتْم  ق

َ
أ
َ
َواًنا ِبِنْعَمِتِه  ف

ْ
ْنُتْم  ِإخ

ُ
ىٰ  َوك

َ
َفا َعل

َ
ارِ  ِمَن  ُحْفَرةٍ  ش   النَّ

َ
أ
َ
ف

ْم 
ُ
ك

َ
ذ

َ
ق

ْ
ِلَك  ِمْنَها  ن

َٰ
ذ

َ
ُن  ك هُ  ُيَبّيِ

َّ
  الل

َ
ْم ل

ُ
ْم َتْهَتُدوَن  آَياِتِه  ك

ُ
ك

َّ
َعل

َ
 (.38) (ل

كثير , قليل بنفسه, مخالف للسنة, ن املعتزل عن الناس مفارق للجماعةإ     

ومن مظاهر إلايمان , بإخوانه لذا حرص إلاسالم على عقد روح التعاون بين الجيران

يْ  الكامل أن يحب لجاره ما يحب لنفسه
َ
ى هللُا َعل

َّ
ِبّيِ َصل

اَل َعِن النَّ
َ
َم ق

َّ
ي ) : ِه َوَسل ْفس ِ

َ
ِذي ن

َّ
َوال

ى ُيِحبَّ ِلَجاِرهِ  ِمُن َعْبٌد َحتَّ
ْ
 ُيؤ

َ
اَل  -ِبَيِدِه، ال

َ
ْو ق

َ
ِخيِه : أ

َ
 (.39()َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه  -أِل

إن حق الجار على جاره أن يلقي عليه السالم ويسلم على أوالد جيرانه ويزوره      

أمره بالصبر ويستحب تخفيف الزيارة كي ال يشق ل عن صحته ويدعو له بأإذا مرض ويس

 لعيوب جاره ليستره هللا في , عليه، ويجيب دعوته إذا دعاه إلى وليمة
ً
وأن يكون ستارا

 
ً
ُه  أحقهم باإلحسان الدنيا ويوم العرض ألاكبر، وأقرب الجيران بابا

َّ
َي الل  َرض ِ

َ
ة

َ
فَعْن َعاِئش

ُت 
ْ
ل
ُ
ِه،: َعْنَها، ق

َّ
اَل  ِإنَّ  َيا َرُسوَل الل

َ
ْهِدي؟ ق

ُ
ِهَما أ ّيِ

َ
ى أ

َ
ِإل

َ
َرِبِهَما ِمْنِك َباًبا»: ِلي َجاَرْيِن ف

ْ
ق
َ
ى أ

َ
 (.40( )ِإل

هذه هي ألاخالق إلاسالمية التي نشأ عليها أبناء املسلمين فكانوا كالبنيان 

املرصوص يشد بعضه بعضا يحمل غنيهم فقيرهم ويعين قويهم ضعفيهم ال شحناء وال 
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ن مشاعرهم وجمع إلايمان بين أفئدتهم وما أجمل أن يأخذ بغضاء ربط إلاسالم بي

  .املسلمون أنفسهم بهذه ألاخالق

 املبحث الثالث

 النتائج والثمار املتعلقة بحسن الجوار في املفهوم الشرعي

وبناء املجتمعات على أسس  حسن الجوار التي تترتب على  النتائج والثمار وتتجلي 

 :افل هذه آلاثار وبيان ذلك فيما يأتيسليمة قويمة ال يمكن فيها من تغ

 حسن الجواربالنتائج والثمار : املطلب ألاول 

 :وتظهر هذه النتائج فيما يأتي

هي سبب في تعمير الديار ملا يحسن به املرء من راحة البال بجوار جاره َعْن  .1

 
َ
ة

َ
َها: َعاِئش

َ
اَل ل

َ
َم ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِبيَّ َصل نَّ النَّ

َ
ِق، ِإنَّ : " أ

ْ
ُه ِمَن الّرِف

َّ
ْعِطَي َحظ

ُ
ُه َمْن أ

ِق َوُحْسُن 
ُ
ل
ُ
خ

ْ
ِحِم َوُحْسُن ال  الرَّ

ُ
ة

َ
ِخَرِة، َوِصل

ْ
َيا َوآلا

ْ
ن ْيِر الدُّ

َ
ُه ِمْن خ

َّ
ْعِطَي َحظ

ُ
ْد أ

َ
ق

َ
ف

ْعَمارِ 
َ ْ
َياَر، َوَيِزيَداِن ِفي ألا ِجَواِر َيْعُمَراِن الّدِ

ْ
 .(41)(ال

حقه بالخير ويغفر له ماال يعلمون وفي ذلك شهادة جيرانه في  -عز وجل -يقبل هللا .2

َم  -عن النبي رض ي هللا عنه روى انس
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
َما ِمْن ُمْسِلٍم َيُموُت : )-َصل

ْيًرا، 
َ
 خ

َّ
ُموَن ِمْنُه ِإال

َ
 َيْعل

َ
ُهْم ال نَّ

َ
ْيَن أ

َ
ْدن

َ ْ
ْبَياِت ِجيَراِنِه ألا

َ
ْهِل أ

َ
 ِمْن أ

ٌ
ْرَبَعة

َ
ُه أ

َ
َهُد ل

ْ
َيش

َ
 ف

َّ
ِإال

َباَرَك 
َ
ى َوت

َ
َعال

َ
ُه ت

َّ
اَل الل

َ
ْم : ق

ُ
ك

َ
ْول

َ
ُت ق

ْ
ِبل

َ
ْد ق

َ
اَل  -ق

َ
ْو ق

َ
ْم : أ

ُ
ك

َ
َهاَدت

َ
  -ش

َ
ُه َما ال

َ
َفْرُت ل

َ
َوغ

ُموَن 
َ
ْعل

َ
 .(42) (ت

ْيِه  -هي بسبب رفع منزلته عند هللا عز وجل في ذلك قال رسول هللا .0
َ
ى هللُا َعل

َّ
َصل

َم 
َّ
ْصَحاِب ِعنْ : )-َوَسل

َ ْ
ْيُر ألا

َ
ِه خ

َّ
ِجيَراِن ِعْنَد الل

ْ
ْيُر ال

َ
ْيُرُهْم ِلَصاِحِبِه، َوخ

َ
ى خ

َ
َعال

َ
ِه ت

َّ
َد الل

ْيُرُهْم ِلَجاِرهِ 
َ
ى خ

َ
َعال

َ
وهذا الحديث هو ميزان نبوي عظيم يبين مقياس . (43)(ت

 في معاملته لجيرانه وأصحابه فهو 
ً
التفاضل بين الناس عند هللا وأن ما كان خيرا

 .يقه لهدليل خيرته عند هللا وتوف

هي سبب رفع منزلته في الدنيا ألن إلاحسان إلى الجار والكف عن أذيته من مكارم  .4

 في املروءة
ً
 . ألاخالق التي تعد شرطا
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 -قال -رض ي هللا عنه-هي سبب سعادة املرء وفي ذلك عن سعد بن أبي وقاص .5

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
َعاَدةِ : )-َصل ْرَبٌع ِمَن السَّ

َ
 : أ

َ
ْرأ

َ ْ
َواِسُع، امل

ْ
ُن ال

َ
ْسك

َ ْ
، َوامل

ُ
اِلَحة  الصَّ

ُ
ة

اَوةِ 
َ
ق

َّ
ْرَبٌع ِمَن الش

َ
يُء، َوأ ََهِ

ْ
ُب ال

َ
ْرك

َ ْ
اِلُح، َوامل َجاُر الصَّ

ْ
وُء، : َوال  السُّ

ُ
ة
َ
ْرأ

َ ْ
وُء، َوامل َجاُر السُّ

ْ
ال

وءُ  ُب السُّ
َ
ْرك

َ ْ
يُق، َوامل ُن الّضِ

َ
ْسك

َ ْ
 .(  44) (َوامل

 ومظاهر كسبهم جار ن الصور تقوية العالقات بي: املطلب الثاني

ما نراه اليوم من جفوة بين الجيران وخصومات وسوء عشرة وعداوة في بعض 

ألاحيان ما هو إال نتاج إلاهمال والتفريط فهذه وسائل وطرق شرعية تحفظ دفئ العالقات 

 .بين الجيران

 .كف ألاذى وبذل الندى .1

 .البدء بالسالم .2

 .طالقة الوجه .0

 .املواساة في الشدة .4

 .لخصوصياتاحترام ا .5

 .قبول ألاعذار باملسامحة والرفق واللين .6

 .النصح برفق ولين .1

 .الستر وترك التعييب .8

 .الزيارة في ألاوقات املناسبة .1

 .املجاملة اللطيفة .13

 ذلكعاقبة و  إلاساءة إلى الجار  منالترهيب : املطلب الثالث

ما ال شك أن ألاذية للجار أعظم من أذيته غيره وكلما كانت اكبر كانت أعظم فل

، ومعرفته بأحواله وقدرته وخيانته وكيده بحكم جواره 
ً
كان حق الجار على جاره كبيرا

 بهذه الصفات 
ً
 ومن كان متصفا

ً
وقربه أكثر من غيره كان عداوته عليه أكبر وأعظم جرما

ى هللُا  -السيئة لزم أن يكون ناقص إلايمان إن لم يكن عدمه، وفي ذلك قال رسول هللا
َّ
َصل

ْيِه َوَس 
َ
َم َعل

َّ
ِمُن : )-ل

ْ
 ُيؤ

َ
ِه ال

َّ
ِمُن، َوالل

ْ
 ُيؤ

َ
ِه ال

َّ
ِمُن، َوالل

ْ
 ُيؤ

َ
ِه ال

َّ
وا« َوالل

ُ
ال

َ
ِه؟ : ق

َّ
اَك َيا َرُسوَل الل

َ
َوَما ذ

اَل 
َ
هُ »: ق

َ
َمُن َجاُرُه َبَواِئق

ْ
 َيأ

َ
وا« َجاٌر ال

ُ
ال

َ
اَل : ق

َ
هُ » :َوَما َبَواِئُقُه؟ ق رُّ

َ
 .(45)(ش
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 :ور منهاوتتمثل عاقبة إلاساءة إلى الجار بأم

ْقَماُن , ال يحمد أحد سلوكه في الدنيا وتشكي الناس سوء أفعاله .1
ُ
اَل ل

َ
وفي وصية ق

َل ِمْن َجاِر ُسوٍء : اِلْبِنِه 
َ
ق

ْ
ث
َ
ْيًئا أ

َ
َر ش

َ
ْم أ

َ
ل
َ
َحِديَد ف

ْ
َجْنَدَل َوال

ْ
ُت ال

ْ
ُت , َيا ُبَنيَّ َحَمل

ْ
ق

ُ
َوذ

َف 
ْ
َمرَّ ِمَن ال

َ
ْيًئا أ

َ
َر ش

َ
ْم أ

َ
ل
َ
ُه ف

َّ
ل
ُ
َراَر ك

ُ ْ
 .(46) (ْقرِ امل

َم  -رسول هللا: انتشار سوء الجوار من عالمات الساعة قال .2
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
: -َصل

( 
ُ
اَعة ُقوُم السَّ

َ
 ت

َ
ٍد ِبَيِدِه، ال ْفُس ُمَحمَّ

َ
ِذي ن

َّ
َش، َوال َفحُّ ُفْحَش َوالتَّ

ْ
َه ُيْبِغُض ال

َّ
ِإنَّ الل

ا
َ
خ

ْ
َمَن ال

َ
ت
ْ
ِميُن، َوُيؤ

َ ْ
َن ألا وَّ

َ
ى ُيخ  َحتَّ

ُ
ِطيَعة

َ
ُش، َوق َفحُّ ُفْحُش َوالتَّ

ْ
َهَر ال

ْ
ى َيظ ِئُن، َحتَّ

ِجَوارِ 
ْ
ْرَحاِم، َوُسوُء ال

َ ْ
 .(47) (ألا

أول الخصوم يوم القيامة هم الجيران لعظم الذنب املقترف في حقهم واستهانة  .0

َم  -الناس بهم عن رسول هللا
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ْصَمْيِن َيوْ : )قال -َصل

َ
ُل خ وَّ

َ
َم أ

ِقَياَمِة َجاَراِن 
ْ
 .(48) (ال

: قال -رض ي هللا عنه  -العذاب بالنار إال أن يتغمده هللا برحمته عن أبي هريرة  .4

َهاَر  ُصوُم النَّ
َ
ْيَل َوت

َّ
ُقوُم الل

َ
 ت

ً
ة

َ
ن

َ
ال

ُ
ِه ِإنَّ ف

َّ
َم َيا َرُسوَل الل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِبّيِ َصل

ِقيَل ِللنَّ

ُق وَ  دَّ صَّ
َ
ْفَعُل َوت

َ
اَل َوت

َ
ق

َ
ِذي ِجيَراَنَها ِبِلَساِنَها؟ ف

ْ
ؤ

ُ
َم : ت

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِه َصل

َّ
: َرُسوُل الل

 خير فيها هي من أهل النار)
َ

 .(49) (ال

 خاتمة 

وبعد هذه املحطة في تناول مسألة الهدي النبوي بحسن الجوار وأهمية إلاحسان إليه 

 : في هذا البحث من نتائج وذلك فيما يأتيفي املفهوم الشرعي فإننا نخلص إلى أهم ما جاء 

  إلاحسان إلى الجار من القواعد املؤثرة في نجاح املجتمعات والعمل على

 .استقرارها وتقدمها

  جاءت ألاحاديث النبوية التي تحدثت عن الجار وحدوده ومراتبه بألفاظ كثيرة

 .ونصوص متعددة

 على إلاساءة إلى الجار  إن النصوص الشرعية لم تغفل مسألة العاقبة املترتبة 

 إلاحسان للجار واجب من الناحية الشرعية والاجتماعية. 
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  بينت النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية حقوق الجار املسلم

 .وغير املسلم وأظهرت كيفية معاملة الجيران وإلاحسان إليه

 َم  -رسول هللا
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
لحسنة في العالقة مع الجار هو ألاسوة ا –َصل

 .وإلانسانية وهو صاحب املنهج السوي لحياة هنيئة في الدنيا وآلاخرة

؛ فإننا نتوجه إلى هللا سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقنا لتحصيل العلم، 
ً
وأخيرا

، إنه سميع مجيب الدعاء
ً
 .وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما

 :صادر واملراجعقائمة امل

 القرآن الكريم

املكتب . محمد ناصر الدين، إرواء العليل في تخريج أحاديث منار السبيل, ألالباني (1

 .8ألاجزاء  1185بيروت طبعة ثانية  –إلاسالمي 

 -ألالباني، محمد ناصر الدين ، صحيح ألادب املفرد لإلمام البخاري، دار الصديق  (2

 .هـ1414: الطبعة ألاولى

محمد ناصر الدين، سلسلة ألاحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها،   ألالباني، (0

 .1185 - 4: املكتب إلاسالمي للطباعة والنشر، الطبعة

ألالباني، محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب، مكتبة املعارف الرياض ألاجزاء  (4

 .الطبعة الخامسة( 0)

بيروت، الطبعة ألاولى ،  –ر الكتب العلمية البيهقي ، أبو بكر الحسين، شعب إلايمان، دا (5

 .محمد السعيد بسيوني زغلول : ،ـ تحقيق 1413

الجزري، ابن ألاثير، جامع ألاصول في أحاديث الرسول، الفصل الرابع في حفظ  (6

 .، دار الكتب العلمية بيروت(606/6)الجار

بن كثير الجعفي، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ا (1

 .هـ1431-م1181: 2مصطفى ديب البغا،  بيروت، ج. د: مراجعة 

دار  -الجعفي، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، الطبعة ألاولى (8

 .هـ1422. الطوق لنجاه

السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، الجامع الصغير من حديث  (1

 .البشير النذير
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مسند  إلامام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث . اني، أحمد بن حنبل أبو عبد هللاالشيب (13

عبد هللا بن / الدكتور : م، املشرف العام على إلاصدار1110/ هـ 1414 -العربي، لبنان

/ الشيخ : عبد املحسن التركي املشرف على التحقيق وتخريج النصوص والتعليق عليها

 .شعيب ألارنؤوط

 م1116 -هـ  1416الطبعة ألاولى : الطبعة. 1صفوة التفاسير، ج. حمد عليالصابوني، م (11

الضحاك، أبو عيس ى محمد بن سورة  ، الترمذي، سنن الترمذي،  تحقيق أحمد محمد  (12

 (.م 1181-هـ  1438) لبنان ، ط  –شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت 

حمدي بن : ير ، تحقيق الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، معجم الطبراني الكب (10

 .1180 – 1434املوصل الطبعة الثانية ،  –عبد املجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ،  دار الريان . العسقالني، احمد بن علي بن حجر (14

 .440هـ ص 1431. للتراث

ج / ه  1422لرابعة، جواد، املفصل في تاريخ العرب قبل إلاسالم، الطبعة ا. علي، د  (15

 . 302ألاول ص 

القزويني، أبو عبد هللا محمد بن يزيد بن ماجه الربعي، سنن ابن ماجه، الطبعة ألاولى،  (16

صالح بن عبد /بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ ]دار السالم للنشر والتوزيع بالرياض 

 .م1111/ هـ 1423[ العزيز آل الشيخ 

 .، املطبعة املصرية6ألاجزاء .  النووي على مسلم النووي، يحي بن شرف أبو زكريا، شرح (11

النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القسيري، صحيح مسلم، دار إحياء التراث  (18

 .هـ1014-م1154: 0محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، ج: العربي، مراجعة

 :الشبكة العنكبوتية

 م ويبللشيخ محمد املنجد، إسال  -محاضرات مقروءة -آداب الجوار (1
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=100486&full

=1. 

 موقع مبرة اإلحسان -الشيخ بدر الحجرف/مقاالت حق الجار (2

  http://www.al-ehsaan.com/articles-action-show-id-546.htm 

                                                 

 الهوامش
 06آية : سورة النساء(   1)

: املتوفى)سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني , املعجم الكبير(  2)

  10ص: 10ج, 2ط, القاهرة –مكتبة ابن تيمية : دار النشر, عبد املجيد حمدي بن: تحقيق, (هـ063
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 63آية : سورة ألاحزاب(   3)

هـ 1431. ، احمد بن علي بن حجر العسقالني،  دار الريان للتراثفتح الباري في شرح صحيح البخاري (  4)

 .440ص 

كتاب املظالم، باب ال يمنع جار   ، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي،صحيح البخاري (  5)

-م1181: 2مصطفى ديب البغا، بيروت، ج. د: دار ابن كثير مراجعة( 2460)جاره أن يغرز خشبه، رقم 

وصحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، كتاب املساقاة، باب / هـ 1431

محمد فؤاد عبد الباقي، : تراث العربي، مراجعةدار إحياء ال(: 1631)غرز الخشب في جدار الجار، رقـم 

واورده ألالباني في كتابه سلسلة ألاحاديث الصحيحة وش يء من فقهها / هـ1014-م1154: 0بيروت، ج

   141ص -1185, 4:وفوائدها، محمد ناصر الدين ألالباني، املكتب إلاسالمي للطباعة والنشر، الطبعة

بو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن أ, صحيح الجامع الصغير وزياداته(  6)

 .املكتب إلاسالمي: الناشر, 1268ص: 2ج, (هـ1423:املتوفى)آدم، ألاشقودري ألالباني 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري , الجامع الصحيح املسمى صحيح مسلم(  7)

باب الوصية بالجار وإلاحسان , جديدة ـ بيروتدار ألافاق ال+ دار الجيل بيروت , النيسابوري

  6855رقم الحديث , 01ص:8ج,إليه

: املتوفى)محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة البخاري، أبو عبد هللا , ألادب املفرد بالتعليقات(  8)

: 1ج, هباب ال يشبع دون جار , م1118 -هـ  1:1411ط, مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الرياض, (هـ256

63 

, محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي, صحيح البخاري = الجامع املسند الصحيح املختصر(  9)

 151: 0ج, باب بمن يبدأ بالهدية, هـ1422: 1ط, دار طوق النجاة ,  محمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق

 (عظم قليل اللحم: )الفرسن(  10)

محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري , صحيح البخاري = تصرالجامع املسند الصحيح املخ(  11)

باب ال تحقرن جارة , هـ1422: 1ط, دار طوق النجاة, تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر, الجعفي

  13ص: 8ج, لجارتها

محمد , اختصر فيه كتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي: موعظة املؤمنين من إحياء علوم الدين 12

 148ص, دار الكتب العلمية, لدين بن محمد بن سعيد القاسميجمال ا
: تحقيق, (هـ210: املتوفى)أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد , سنن ابن ماجه(  13)

 804ص:2ج, باب الشفعة بالجوار, دار إحياء الكتب العربية, محمد فؤاد عبد الباقي
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, (هـ256: املتوفى)إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة البخاري، أبو عبد هللا محمد بن , ألادب املفرد(  14)

باب عيادة , 1181 – 1431، 0ط, بيروت –دار البشائر إلاسالمية , تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي

 185ص: 1ج,املشرك

مير بن أمين س: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة البخاري، تحقيق, ألادب املفرد بالتعليقات(  15)

 58ص: 1ج, م1118 -هـ  1411: 1ط, مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض, الزهيري 

  023، ص 1ج / هـ  1422جواد علي، الطبعة الرابعة، . ، د املفصل في تاريخ العرب قبل إلاسالم(  16)

 للشيخ محمد املنجد، إسالم ويب -محاضرات مقروءة-آداب الجوار(  17)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=100486&full=1 

 06آية : سورة النساء(   1)

 252ص/ 1ج , ، محمد علي الصابونيصفوة التفاسير(   19)

: املتوفى)محمد بن عيس ى بن َسْورة بن موس ى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيس ى , سنن الترمذي  (20)

وإبراهيم عطوة , (0جـ )ومحمد فؤاد عبد الباقي , (2، 1جـ )د محمد شاكر أحم: تحقيق وتعليق, (هـ211

, مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي , (5، 4جـ )عوض املدرس في ألازهر الشريف 

 حكم ألالباني حديث صحيح    , 000ص: 4ج, باب ما جاء في حق الجار, م1115: 2ط
عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني أبو , مسند إلامام أحمد بن حنبل(21)

 448ص:1ج, م2331 -هـ  1421، :1ط, مؤسسة الرسالة, تحقيق شعيب ألارنؤوط , (هـ241:املتوفى)
محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري , صحيح البخاري = الجامع املسند الصحيح املختصر(  22)

  16ص:10ج, هـ1422: 1ط, دار طوق النجاة, لناصرتحقيق محمد زهير بن ناصر ا, الجعفي

 211ص: 01ج, أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل, مسند إلامام أحمد بن حنبل(  23)

 442، ص13، مصدر سابق، مجلد فتح الباري (  24)

: 8ج,محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري , صحيح البخاري = الجامع املسند الصحيح املختصر(  25)

 11ص

حمدي بن عبداملجيد : ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق معجم الطبراني الكبير(  26)

 806ص 1180 – 1434املوصل الطبعة الثانية ،  –السلفي، مكتبة العلوم والحكم 

 موقع مبرة الاحسان -الشيخ بدر الحجرف/مقاالت حق الجار(  27)

http://www.al-ehsaan.com/articles-action-show-id-546.htm 

 50ص, 1كتاب الايمان جزء, املستدرك على الصحيحين(  28)

 م 1114عام, 1ط, 251ص, 1جزء, املعجم الكبير للطبراني(  29)
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 هـ 1/1422ط, 13ص, 8باب الوصايا بالحار جزء, صحيح البخاري (  30)

  حسن صحيح :حكم ألالباني, 001ص, 4جزء, باب في حق الجار, سنن ابي داوود(  31)

 م2/1115ط,551ص, 4جزء, باب من اتقى املحارم فهو اعبد الناس , سنن الترمذي(  32)

 صحيح : حكم ألالباني, م0/1181ط, 50ص, 1باب خير الجيران جزء, ألادب املفرد(  33)

 م 1/1113ط, 180ص, 4جزء, املستدرك على الصحيحين(  34)

 180املرجع السابق ص(  35)

 04آية : سورة فصلت(   36)

 10آية : سورة الحجرات(   37)

 130آية : سورة آل عمران(   38)

 68ص, 1، جزءصحيح مسلم(  39)

  2251رقم الحديث, 88ص, 0، باب أي الجوار أقرب جزءصحيح البخاري  (40)
 م 1/2331ط, 150ص, 42جزء, مسند إلامام احمد بن حنبل(  41)

  م1113-ه1/1411ط, 504ص, 1جزء,كتاب الجنائز, املستدرك على الصحيحين(  42)

 م 0/1181ط, 50ص, 1، جزءألادب املفرد(  43)

 م 2331-ه1/1421ط, 55ص, 0جزء, مسند إلامام احمد بن حنبل(  44)

 .م 1/1114ط, 251ص, 1جزء, املعجم الكبير للطبراني(  45)

 هـ 1/1431ط, 14ص, 1جزء, مصنف بن أبي شيبة(  46)

 م1/2331ط, 458ص, 11جزء مسند إلامام احمد بن حنبل(  47)

 م 1/2331ط, 631ص, 28جزء ,املرجع السابق(  48)

 م 1/1118ط, 60ص, 1باب ال يؤذي جاره جزء, ألادب املفرد(  49)
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 الحد من ظاهرة البطالة ودورها في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
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Small and medium enterprises and their role in reducing 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : امللخص

الدراسات الاقتصادية يعتبر موضوع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من املوضوعات املهمة في 

والتي تلعب دور محوري في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن جل اهتماماتها منصب على 

فهناك إجماع على أهمية الدور الذي يقوم به هذا القطاع وأثره إلايجابي على . املشاريع الاستثمارية

إال أن العديد . رص العمل وزيادة املدخراتتنمية الدخل ومساهمتها في الناتج املحلي إلاجمالي وخلق ف

من الدراسات والتجارب أثبتت إلى أن الكثير من تلك املؤسسات لم تؤدي دورها املطلوب ولم تحقق 

 .أهدافها املرجوة

                                                 
 gouraya.belbachir@ummto.dz  ڤـــــــورايــــــة  بـــلبـــشــــــيــــر  : ؤلف املرسلامل

mailto:gouraya.belbachir@ummto.dz
mailto:hadjira.belbachir@yahoo.fr
mailto:bouzidah35@yahoo.fr
mailto:gouraya.belbachir@ummto.dz
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حيث هدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في والية 

الوطني لتامين البطالة عن طريق هذه املشروعات في توفير فرص  سعيدة والدور الذي يلعبه الصندوق 

 .العمل والحد من البطالة وتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي على املستوى املحلي

كما كشفت الدراسة أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في والية سعيدة تعاني من بعض 

شل وإلافالس في كثير من هاية املطاف إلى الفالصعوبات والقوانين غير مطبقة التي تؤدي بها في ن

 .الحاالت

 .والية سعيدة -ظاهرة البطالة  -مناصب الشغل  -املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  :الكلمات املفتاحية

Abstract:  

The subject of small and medium enterprises is one of the 

important topics in economic studies, which plays a pivotal role in its 

economic and social aspects, given that most of its interests are focused 

on investment projects. There is a consensus on the importance of the 

role played by this sector and its positive impact on income 

development and its contribution to the GDP, creating job opportunities 

and increasing savings. However, many studies and experiences have 

proven that many of these institutions did not perform their required 

role and did not achieve their desired goals. 

Where the study aimed to try to identify the reality of small and 

medium enterprises in the state of Saida and the role played by the 

National Fund for Unemployment Insurance through these projects in 

providing job opportunities, reducing unemployment and achieving 

development and economic progress at the local level. 

The study also revealed that small and medium enterprises in the 

state of Saida suffer from some difficulties and unenforced laws that 

ultimately lead to failure and bankruptcy in many cases. 

Keywords: small and medium enterprises - job positions - the 

phenomenon of unemployment - Saida state. 
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 : مقدمة

تمثل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة جزءا حيويا في الاقتصاد کونها أهم مصادر 

الدخل الوطني وأكثر القطاعات استيعابا لليد العاملة وبالتالي املساهمة في تحقيق التنمية 

حيث تعتبر سهلة التجسيد سواء من ناحية التمويل البسيط الذي . ستوياتعلى كافة امل

يعود غالبا إلى شخص وحيد في إطار مؤسسات مصغرة أو من ناحية الخبرات والتي ال 

وإنما تعتمد على أفكار بسيطة تقترن بقدرة ورغبة . تستدعي مستوى عال من التكوين

 .عاليتين في ممارسة نشاطهم

لصغيرة واملتوسطة دور محوري في جوانبها الاقتصادية فتلعب املؤسسات ا

والاجتماعية باعتبار أن جل اهتماماتها منصب على املشاريع الاستثمارية، هذه ألاخيرة تعد 

من أهم محركات التنمية وإحدى دعائمها الرئيسية للنهوض باالقتصاد الوطني وخلق 

 .مناصب الشغل

  تظهر العرض هذا خالل من
 
 :كاآلتي وهي اكشكاليةإلا  مالمح جليا

 البطالة من الحد في واملتوسطة الصغيرة املؤسسات مساهمة مدى ما

 سعيدة؟ والية مستوى  على

  :يلي كما البحث تقسيم تم املطروحة إلااكشكالية على ولإلجابة

 الجزائر في وتطورها واملتوسطة الصغيرة املؤسسات مفهوم :ألاول  املبحث

 واملتوسطة الصغيرة املؤسسات تعريف :ألاول  املطلب

 واملتوسطة الصغيرة املؤسسات خصائص :الثاني املطلب

 – 2312عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر خالل الفترة  تطور  :الثالث املطلب

2311 

 والصعوبات التمويلية التي تواجه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املشكالت :الرابع املطلب

 لبطالة مفهوم ا :الثاني املبحث
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 تعريف البطالة :ألاول  املطلب

 البطالة قياس :الثاني املطلب

 أنواع البطالة :الثالث املطلب

 دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الحد من البطالة بوالية السعيدة: املبحث الثالث

 مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في التشغيل في والية سعيدة :ألاول  املطلب

 مساهمة مختلف القطاعات في توفير مناصب العمل :ثانيال املطلب

 دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بوالية سعيدة مجاالت :الثالث املطلب

 أسباب فشل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  :الرابع املطلب

 واملتوسطة الصغيرة املؤسسات نجاح عوامل :الخامس املطلب

 املبحث ألاول 

 واملتوسطة وتطورها في الجزائر مفهوم املؤسسات الصغيرة

 الصغيرة باملؤسسات املتزايد الاهتمام إلى العالم دول  من الكثير  توجهت

 هذا .جيةوالخار  الداخلية وألاسواق البيئة مع عملها وآلية هيكل لتكيف نظرا واملتوسطة،

 أحد ةواملتوسط الصغيرة باملؤسسات فاالهتمام .إليه تحتاج التي رأسمال قلة إلى باإلضافة

 .الاقتصادي النمو  عوامل أهم

 تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: املطلب ألاول 

 التعريف لكن واملتوسطة الصغيرة للمؤسسات موحد تعريف هناك يوجد ال 

 عدد هما أساسيين بعاملين الحاالت معظم في يرتبط الرسمية إلاحصائيات في الشائع

 .تهامعامال وحجم الواحدة املؤسسة في العاملين

 تعريف في الحيرة من نوع هناك أن إال  اكشموال  ألاكثر  هو  العمال عدد معيار  ويبقى

 الظروف الختالف طبيعي أمر  وهذا العددي باملعيار  واملتوسطة الصغيرة املؤسسات

 .آخر إلى بلد من والاجتماعية الاقتصادية
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 تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وفق البنك الدولي: الفرع ألاول 

 :1وهي أنواع ثالثة بين واملتوسطة الصغيرة للمؤسسات تعريفه في الدولي البنك ميز ي

 أقل أصولها وإجمالي ،13 من أقل العمال عدد فيها يكون  التي هي :املصغرة املؤسسات 

 دوالر  133 333 يتعدى ال  السنوية املبيعات حجم وكذلك أمريكي، دوالر  1 333 333 من

 .أمريكي

 وحجم أصولها إجمالي من وكل عامال، 03 من ألقل تضم التي هي :الصغيرة املؤسسات 

 .أمريكي دوالر  مالين ثالثة يتعدى ال  مبيعاتها

 إجمالي حين في عامل، آالف 333 من أقل عمالها عدد يكون  :املتوسطة املؤسسات 

  .أمريكي دوالر  مليون  عشر  خمسة يتعدى ال  السنوية مبيعاتها وحجم أصولها

 –يف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وفق السوق ألاوروبية املشتركة تعر : الفرع الثاني

MEEC:  

 مئة عن عمالها عدد ويقل اقتصاديا نشاطا تمارس منشأة كل هو  الصغير  املشروع

 آخر  تعريفا املشتركة، ألاوروبية السوق  دول  إحدى وهي أملانيا تتبنى حين في .عامل 133

 عمالها عدد ويقل اقتصاديا نشاطا تمارس شأةمن كل تعتبرها حيث الصغيرة، للمشروعات

  .2عامل 233 مئتي عن

 تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وفق التشريع الجزائري : الفرع الثالث

اعتمد الجزائر في تعريفها للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة على القانون التوجيهي  

، والذي 2311جانفي 13 املؤرخ في 11/32لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة رقم 

تعرف املؤسسة الصغيرة واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها '': ينص على ما يلي

شغل من : أو الخدمات/مؤسسة إنتاج السلع و
ُ
عامل، وال يتجاوز رقم أعمالها  203إلى  1ت

يار دينار السنوي أربعة ماليير دينار جزائري، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مل

ك رأسمالها . 3''جزائري، تستوفي معيار الاستقاللية
َ
بحيث ُيقصد باالستقاللية أن ال ُيمتل

فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ال ينطبق عليها تعريف % 20بمقدار

 .املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
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ع واملتوسطة وفق التشريوالجدول املوالي يوضح تعريف املؤسسات الصغيرة 

 :الجزائري 

 تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وفق التشريع الجزائري (: 1)الجدول 

 الصنف (عامل)عدد العمال  (دج)رقم ألاعمال السنوي  (دج)الحصيلة السنوية 

 مؤسسات مصغرة 9 – 1 مليون  03أقل من  مليون  23أقل من 

 مؤسسات صغيرة 09 – 13 مليون  033أقل من  مليون  233أقل من 

 مؤسسات متوسطة 203 - 03 ماليير 0مليون إلى  033من  مليار 1و 233بين 

التوجيهي لترقية املؤسسات  11/32من القانون رقم  13و 9، 1املادة : تم إعداده بناء على :املصدر

، 2، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2311جانفي 13الصغيرة واملتوسطة املؤرخ في 

 .2311جانفي  11 املنشورة في

 خصائص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:  املطلب الثاني

تتميز املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بمجموعة من الخصائص واملميزات وكذلك 

 :بمجموعة من السلبيات واملتمثلة فيما يلي

 واملتوسطة الصغيرة للمؤسسات إلايجابية الخصائص :ألاول  الفرع

 أن علمية، مؤهالت يملك يكن ولم حتى عادي خصش ألي يمكن :التأسيس سهولة 

 أو  صغيرة مؤسسة تأسيس فإن مالك هناك كان لو  وحتى به، خاصا مشروعا ُيِقيم

 رؤوس تحتاج ألنها نظرا .كبيرة مؤسسة إنشاء من أيسر  اكشك دون  من سيكون  متوسطة

 .بتأسيسها املرتبطة إلادارية إلاجراءات وبساطة صغيرة أموال

 امللكية نمط بسيطرة واملتوسطة الصغيرة املؤسسات تتصف :إلادارة في الاستقاللية 

 يكسبها مما .بامللكية وثيقا ارتباطا إلادارة ارتباط ذلك عن ويترتب العائلية، أو  الفردية

  .القرارات اتخاذ في والسرعة املرونة
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 ةالصغير  للمؤسسات التنظيمي الهيكل يتميز  :التنظيمي الهيكل وبساطة إلادارة سهولة 

 لذلك الكبيرة، املؤسسات في عليه هو  مما أقل تعقيد ومستوى  بالبساطة واملتوسطة

 .القرار اتخاذ في والسهولة باملرونة إلادارة فيها مستت

 تتجسد املرونة من عالية بدرجة واملتوسطة الصغيرة املؤسسات تتميز  :الكبيرة املرونة 

 .خارجها أو  داخلها دثتح قد التي التغيرات مختلف مع التكيف على قدرها في

 مزاولتهم جراء وذلك .بها والعاملين ملالكيها ذاتيا مركزا تعتبر  :الذاتي للتدريب مركزا 

 .واملعرفة املعلومات من املزيد اكتساب على يساعدهم ما باستمرار، إلانتاجي لنشاطهم

 مشاريعها، إلقامة املطلوب املال رأس حجم بصغر  تتسم :املدخرات جلب على القدرة 

 التمويل توفير  في املصرفي قطاعها لضعف نظرا النامية الدول  ظروف مع يتالءم ما وهذا

 .الالزم

  استثمار  تكاليف السترداد املطلوبة الفترة هي الاسترداد فترة :الاسترداد فترة قصر 

 الرأسمال حجم صغر  نتيجة هو  الفترة هذه وقصر  النقدية، تدفقاته واقع من مشروع

ستثَمر
ُ
 .امل

 وخاصة الثابت الرأسمال قيمة النخفاض نظرا :السوق  من والخروج الدخول  حرية 

 وقلة واملتوسطة، الصغيرة املؤسسات في إلانتاج خط منها يتألف التي واملعدات آلاالت

 أصحاب وحقوق  الخصوم إلى وارتفاع النهائية واملنتجات ألاولية املواد من السلعي املخزون

 خسائر  تكبد دون  بالبيع سيولة إلى املؤسسات ههذ أصول  تحويل وسهولة املشروع،

 بحرية منه والخروج السوق  إلى للدخول  الفرصة املؤسسات هذه يتيح ذلك فإن كبيرة،

 .4الكبيرة املؤسسات من أكبر 

 واملتوسطة الصغيرة للمؤسسات السلبية الخصائص :الثاني الفرع

 املؤسسات من تصفيةال أو  واملوت للفشل عرضة أكثر  فهي :العالية الفشل معدالت 

 أعلى أنه إال  واملتوسطة، الصغيرة املؤسسة حياة مدى على قائم التهديد هذا الكبيرة،

 من أنه تبين املتقدمة الدول  في أجريت التي فالدراسات ألاولى، التأسيس سنوات في نسبيا
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 منها %23 وأن ونصف، سنة من ألكثر  تبقى ال  منها %03 تقام صغيرة مؤسسة 1333 كل

 .سنوات عشر  من ألكثر  ىتبق

 الالزمة ،5والتسويقية إلادارية الخبرة وضعف نقص :الذاتية الخبرات على الاعتماد 

 أما املؤسسات، هذه لفشل الرئيس ي السبب يكون  واملتوسطة الصغيرة املؤسسات إلدارة

 املختلفة العمل مجاالت في تعينها يتم متنوعة خبرات على فتعتمد الكبيرة املؤسسات

 .واملتوسطة الصغيرة املؤسسات تفتقده ما وهذا التنسيق من جو  ايسوده

 مستوى  واملتوسطة الصغيرة املؤسسات تستعمل ال  :التكنولوجيا مستوى  انخفاض 

 تنتمي التي الصناعات بعض لكون  وهذا املؤهلة البشرية املوارد ومن التكنولوجيا من عالي

 يد وال  مرتفعة قيمة ذو  ثمارااست تستوجب ال  واملتوسطة الصغيرة املؤسسات لقطاع

 .عال اختصاص ذو  عاملة

 طابع ألاحيان غالب في واملتوسطة الصغيرة املؤسسات تأخذ :امللكية أاكشكال تعدد 

 ألاموال، اكشركات اكشكل في تظهر  ما ونادرا ألاشخاص اكشركات أو  العائلية أو  الفردية امللكية

 هذه فإن وعليه املؤسسات، هذه مثل إلنشاء الالزم الرأسمال حجم صغر  إلى يرجع وهذا

 .الكبير بالحجم املرتبطة املزايا من الاستفادة يمكنها ال  املؤسسات

 الكبيرة، باملؤسسات مقارنة الحجم وفورات بانخفاض تتميز  :الحجم وفورات حفاضنا 

 ضرورة الانخفاض هذا تعويض ويتطلب إلانتاجية، الطاقة انخفاض نتيجة وذلك

 يؤكد ما هذا التجمع، وفورات هو  الوفورات من آخر  وعن من املؤسسات هذه استفادة

 .صناعية تجمعات مناطق في واملتوسطة الصغيرة الصناعية املؤسسات إقامة ضرورة

 قدرتها بانخفاض تتميز  :والتحديث والتطور  التوسع على الذاتية القدرات انخفاض 

 وزيادة اجيةإلانت طاقتها النخفاض نظرا والتحديث، والتطور  التوسع على الذاتية

 والتطور  التقدم وسرعة وتيرة وازدياد والفنية املالية ومتطلباتها باستمرار  مسؤوليتها

 .والتحديث والتطور  التوسع على قدرتها يعطل ما .التكنولوجي
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 2312عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر خالل الفترة  تطور  :الثالث املطلب

– 2311: 

 ألامر صدور  بعد خاصة الجزائر  في واملتوسطة الصغيرة تاملؤسسا عدد تطور  لقد

 املؤسسات لترقية التوجيهي والقانون  الاستثمار  بتطوير  الخاص 2331 سنة في 31-33

 .بها الخاص املحيط تحسين إلى يهدف والذي ،2331 ديسمبر 10 في واملتوسطة الصغيرة

 زائرتطور عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الج(: 2)الجدول 

 2311 – 2312خالل الفترة 

2311 2311 2312 2310 2310 2313 2312 
 السنة                    

 طبيعة م ص و م

 عدد املؤسسات الخاصة 825 686 387 747 194 820 279 896 637 013 1 025 060 1 908 092 1

 عدد املؤسسات العمومية 561 547 544 532 438 264 262

 املجموع 386 687 934 747 738 820 811 896 075 014 1 289 060 1 170 093 1

Source : Bulletins d’information statistique de la PME, Direction générale de la veille 

stratégique, des études et des systèmes d’information, Ministère de l’industrie et des mines, 

Algérie,  

N° 21, Octobre 2012, P : 10 ; N° 23, Novembre 2013, P : 10 ; N° 25, Novembre 2014, P : 08 ; N° 

27, Septembre 2015, P : 08 ; N° 29, Novembre 2016, P : 09 ; N° 31, Novembre 2017, P : 08. ; N° 

33, Novembre 2018, P : 07. 

 عدد على ألاكبر  ستحوذامل هو  الخاص القطاع أن يتبين أعاله الجدول  خالل فمن

 الذي العمومي القطاع عكس على الفترة، كامل خالل واملتوسطة الصغيرة املؤسسات

 الصغيرة املؤسسات عدد إرتفع حيث .الكبرى  املؤسسات عدد في الصدارة على يستحوذ

 إلى 2312 سنة في م و  ص مؤسسة 211 312 من  الفترة هذه خالل الجزائر  في واملتوسطة

 عنها تعبر  واملتوسطة الصغيرة املؤسسات فمساهمة .2311 سنة في مؤسسة 1 393 113
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 بمكانتها الدولة وعي على يدل عددها في املستمر  التزايد هذا وأن الخاص، القطاع مساهمة

 .السياسية وحتى والاجتماعية الاقتصادية

والصعوبات التمويلية التي تواجه املؤسسات الصغيرة  املشكالت :الرابع املطلب

 :واملتوسطة

 النامية الدول  معظم في واملتوسطة الصغيرة املؤسسات بتمويل الاهتمام تزايد

 تنمية نحو  والتحول  الاقتصادية ألانشطة في الدولة دور  تقليص إلستراتيجية استجابة

 العالم دول  معظم في املتاحة التمويل مصادر  وتنوع تعدد من وبالرغم .6الخاص القطاع

 بتهيئة يرتبط ألامر  لكون  السهلة بالعملية ليس منها الالزم لتمويلا على الحصول  إن إال 

 .واملتوسطة الصغيرة املؤسسات إلقامة الكافية القروض بتقديم املمولين إقناع متطلبات

 الصغيرة املؤسسات من %21 نجد ألاوروبي إلاتحاد دول  مستوى  على املثال سبيل فعلى

 .7التمويل على الحصول  فرص محدودية من تعاني واملتوسطة

 أسباب إلى التمويل على واملتوسطة الصغيرة املؤسسات حصول  صعوبة ترجع كما

 وقلة إلادارية الجوانب ضعف وكذا املؤسسة، بها تمر  التي املرحلة كطبيعة عديدة

 والصعوبات ألاسباب هذه في التوسع وسيتم .املؤسسات هذه تملكها التي الضمانات

 الصغيرة املؤسسات على الكبير  وتأثيرها لحساسيتها نظرا القادم املحور  في عموما التمويلية

 .واملتوسطة

 الثاني املبحث

 مفهوم البطالة

نتطرق في هذا املبحث لتحديد تعريف للبطالة في املطلب ألاول، ثم ندرس قياس 

 .البطالة في املطلب الثاني، وأخيرا نحدد في املطلب الثالث أنواع البطالة
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 تعريف البطالة: ألاول  طلبامل

البطالة ظاهرة اجتماعية يصعب قياسها بدقة وهي تعني عدم وجود مناصب 

واقتصاديا تعني زيادة (. عرض قوة العمل)اكشغل لألشخاص الذين يتقدمون بطلبات عمل 

 .عرض العمل عن الطلب عن العمل

كما يقصد بالبطالة عدم وجود فرص عمل ملن توافرت له القدرة على العمل 

كما تعني البطالة ترك بعض إلامكانيات املتاحة للمجتمع دون استغالل . فيهوالرغبة 

 .ويعتبر ذلك بمثابة إهدار للموارد

 البطالة قياس: الثاني طلبامل

يحتسب معدل البطالة كنسبة مئوية للعالقة بين السكان البطالين والسكان 

 :8النشطين، ويعطي بالعالقة التالية

 133( * إجمالي عدد السكان النشطين /د العاطلين عن العمل إجمالي عد= )معدل البطالة 

 أنواع البطالة: الثالث طلبامل

 :تتمثل أنواع البطالة في آلاتي

 البطالة املوسمية -

تحدث بسبب تغير املوسمية في النشاط الاقتصادي نتيجة الظروف املناخية أو  

 ؛9املتغيرات الدورية

 البطالة الفنية -

 ؛10الجديدة واملتطورة مكان اليد العاملة هي إحالل التكنولوجيا

 البطالة الهيكلية -

يظهر هذا النوع من البطالة بصورة مستقلة عن أي سبب خارجي وكأنها جزء من 

 النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة؛
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 البطالة الاحتكاكية -

 تعبر عن الفاصل الزمني بين التوقف عن العمل ومبااكشرة عمل جديد؛

 يةالبطالة إلاجبار  -

 تظهر عادة في حاالت تسريح العمال أو تصفية الشركات؛

 البطالة املقنعة -

يقصد بها أنه يوجد عدد كبير من العاملين يعملون في أنشطة إنتاجية والذين 

ص يمكن سحبهم دون مالحظة أي تغيير في النتائج الكلية وهذا النوع من البطالة ال يخص

لتي يمكن فيها الاستغناء عن حجم معين من به وجود قوة عاملة عاطلة بل هي الحالة ا

العمالة دون التأثير على العملية إلانتاجية أي وجود تكدس من القوة العاملة في قطاع 

 .معين
 

 املبحث الثالث

 دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الحد من البطالة بوالية السعيدة

في عملية التشغيل، وكذا تتمثل أدوار املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في املساهمة 

توفير مناصب الشغل باملساهمة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا املساهمة في 

عملية الدعم التمويلي واملرافقة في إنجاح الاستثمارات الاقتصادية، وذلك ما نوضحه في 

 .مطالب ثالث

 ية سعيدةمساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في التشغيل في وال : املطلب ألاول 

تتوفر بوالية سعيدة مجموعة معتبرة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وهذا ما 

 :يوضحه الجدول التالي

 سنوات ألاخيرة 13تعداد كل من املؤسسات والعمال خالل (: 3)الجدول 

 املجموع 2311 2311 2312 2310 2310 2313 2312 2311 2313 السنوات

 1290 21 31 30 92 102 101 319 132 112 عدد املؤسسات

 2090 20 23 01 231 230 213 113 202 233 عدد العمال

 تم إعداده بناء على معطيات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :املصدر
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مؤسسة  112بلغ  2313يتضح من خالل الجدول أن عدد املؤسسات في سنة 

 132ملؤسسات إلى بلغ عدد ا 2311عامل، أما في سنة  233وكانت توظف ما يقارب 

مؤسسة  319نالحظ ارتفاع عدد املؤسسات إلى  2312عامل، أما في سنة  202مؤسسة 

مؤسسة وتوظيف  101بلغ عدد املؤسسات  2313عامل، ثم تليها سنة  113وتوظيف 

 .عامل 213

نالحظ انخفاض  2310عامل، وأما في سنة  230مؤسسة  102بلغ  2310وفي سنة 

عامل وهذا ما يفسر موت مجموعة من  231وتوظيف مؤسسة  03عدد مؤسسات بـ

املؤسسات وذلك راجع إلى التعليمة الوزارية املتعلقة بتنمية البرامج التنموية التي لم يتم 

 .الشروع فيها وهذا ما أدى إلى غلق بعض املؤسسات

وفي السنوات ألاخيرة يبقى تناقص في عدد املؤسسات وعدد العمال وهذا راجع إلى 

 CNASت الوزارية املتعلقة بتنمية البرامج التنموية من طرف املصالح املعنية التعليما

 .مفتشية العمل

 سنوات ألاخيرة 13منحنى ألاعمدة يمثل تعداد املؤسسات والعمال خالل (: 1)الشكل 
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 مساهمة مختلف القطاعات في توفير مناصب العمل: املطلب الثاني

يمكن تلخيص مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في توفير مناصب العمل في 

 .الجدول املوالي

 يعتبر إلى تعداد املؤسسات حسب النشاط(: 0)جدول 

 نسبة املشاريع عدد املشاريع نسبة العمال عدد العمال القطاع

 0619% 10 1621% 193 حرفي

 2633% 12 11602% 210 صناعي

 10610% 113 10603% 310 خدمات

 3600% 02 1629% 112 بناء

 19612% 201 23% 010 فالحة

 01% 223 30623% 119 نقل

 133% 1290 133% 2090 املجموع

 تم إعداده بناء على معطيات الصندوق الوطني للتامين عن البطالة :املصدر

ت التي توفر مناصب لجدول يتضح أن قطاع النقل هو أكثر القطاعامن خالل ا

كما بلغ عدد  %30623عدد العمال أي بنسبة  119سنوات ألاخيرة  9في عمل بحيث بلغ 

من إجمالي املشاريع ثم يليها قطاع  %01أي بنسبة  223املشاريع املمولة في هذا القطاع 

 201واملشاريع املمولة في هذا القطاع عدد العمال  010أي  %23الفالحة بنسبة تشغيل 

عامل أي  310وفي املرتبة الثالثة نجد قطاع الخدمات الذي وظف . %19612أي نسبة 

فيما نجد أن قطاع . %10610مشروع أي بنسبة  113وذلك بتمويل  %10603بنسبة 

الصناعي يوظف بشكل اقل من قطاعات السابقة بحكم طبيعة املنطقة أي أن الوالية 

عامل  210طابع فالحي بدرجة أولى وخدماتي بحيث نجد أن القطاع الصناعي يوظف ذات 

، %2633مشروع أي نسبة  12وعدد املشاريع املمولة في هذا القطاع  %11602أي نسبة 

كما نالحظ أيضا أن هناك قطاعات أخرى ال توظف إال نسب قليلة جدا كقطاع الحرفي 

 .والبناء
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 ضح تعداد املؤسسات حسب النشاطمنحنى ألاعمدة يو (: 2)الشكل 
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 تم إعداده بناء على معطيات الصندوق الوطني للتامين عن البطالة :املصدر

 دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بوالية السعيدة مجاالت: املطلب الثالث

ع املؤسسات يشير مفهوم الدعم إلى كافة الجهود الحكومية الرامية إلى تشجيع قطا

الصغيرة واملتوسطة في إطار إلاصالحات الاقتصادية سواء عن طريق الدعم التمويلي الذي 

يمنح ضمانات لفائدة املؤسسات وتقديم املتابعة التقنية، ضمان تسديد القروض 

أو . وتغطية مخاطر السداد، املرافقة الاستثمارية املحلية في اكشكل مبادرات فردية وجماعية

خالل تدابير الشراكة ألاجنبية املختلفة، أو عن طريق الدعم والاستشارة  ألاجنبية من

واملرافقة إلنجاح مشاريع املبادرين ثم تحسين تنافسيتها الصناعية من خالل برامج 

حيث بادرت ألاجهزة الحكومية إلنشاء مؤسسات كفيلة بهذه ألانشطة . التأهيل والتقييس

 .11املختلفة

 ة الوطنية لدعم تشغيل الشبابوكالدور ال: الفرع ألاول 

تساهم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بالتمويل املبااكشر لالستثمارات 

املقترحة إلنعاش خیار التوظيف الذاتي املستقل لألفراد وتقديم كل املعلومات الضرورية 
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ط بين وكذا املرافقة ملا ينجزونه حسب ما أتفق عليه في دفتر الشرو . املرتبطة باالستثمار

والجدول املوالي يوضح دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب . املستثمر والوكالة

 .بوالية سعيدة

 دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(: 0)الجدول 

 الوالية
عدد املشاريع املمولة إلى 

 2310ديسمبر  31غاية 
 مستوى التشغيل (دج)مبلغ الاستثمار 

 23133 31203112029 9090 سعيدة

، العدد 2312نشرية املعلومات إلاحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة واملناجم، معطيات سنة  :املصدر

 .2311، ماي 33

تعكس بيانات الجدول أعاله الدور التمويلي الهام للوكالة سواء من ناحية تشجيع 

املناصب  ومن ناحية التشغيل فقد بلغت. مشروع بسعيدة 9090بـ  الاستثمار واملقدر

 . منصبا بوالية سعيدة 23133املستحدثة في إطار هذه املساهمة التمويلية بـ 

 دور صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة: الفرع الثاني

يقدم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة دعما تمویليا من  

وبالرغم من الجهود . ملؤسساتأجل إنشاء املؤسسات، تجدید التجهيزات أو توسيع ا

الحكومية لتوسيع الدعم التمويلي إال أن مستوى إقبال املؤسسات على هذه الخدمات ال 

مؤسسة بوالية سعيدة لم تبادر أي منها لالستفادة من  3031فمن بين . يزال محدودا

ولإلاكشارة فإن الدعم التمويلي املقدم من طرف الصندوق ال يساهم . ضمانات الصندوق 

قط في تجاوز إاكشكال ضعف املوارد التمويلية لدى املستثمر وإنما يمتد إلى املساهمة في ف

 .12التشغيل وبالتالي الحد من البطالة

 دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: الفرع الثالث

تقدم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار دورا تكميليا ملا تقوم به مؤسسات الدعم 

ل الشكليات التأسيسية للمشاريع عند إلانشاء وترقية الاستثمارات التمويلي بتسهي
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ومتابعة تطويرها حيث نالحظ من خالل الجدول تطورا في تعداد ملشاريع املصرح بما لدى 

مصالح الوكالة يفيد بتطور تعداد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتي بلغ عددها في 

إلى غاية  0012ت في السجل التجاري وأصبحت التسجيال  3031بـ 2312تاريخ ديسمبر 

جويلية  11والجدول املوالي يوضح دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتاريخ . 2311

2311. 

 دور دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(: 2)الجدول 

 الوالية
 11عدد املشاريع الاستثمارية املصرحة إلى غاية 

 2311جويلية 
 الشغل مناصب (دج)القيمة 

 1330 20213 090 سعيدة

   تم إعداده بناء على معلومات تم تصفحها على املوقع إلالكتروني: املصدر

entreprise-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/creation  2319أوت  29بتاريخ. 

 أسباب فشل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: رابعالاملطلب 

 :كلفة رأس املال  -

إن هذه املشكلة تنعكس مبااكشرة على ربحية هذه املشروعات من خالل الطلب من 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه 

مد املنشآت الصغيرة واملتوسطة على الاقتراض من املنشآت الكبيرة إضافة إلى ذلك تعت

 .البنوك مما يؤدي إلى زيادة الكلفة التي تتحملها

 القرض الجزائري، الخارجي البنك الجزائري، الوطني البنك)بنوك  ثالث فبالتوجه إلى

 تاريخ إلى وصلت التي للملفات السداد قصد معرفة سعيدة، بوالية( الشعبي الجزائري 

 2005 سنة من الاستحقاق لتاريخ رغم وصولها تسدد لم التي امللفات عدد فإن .استحقاقها

 :13نسبتها بلغت 2012 سنة إلى غاية

 %54 الجزائري؛ الوطني بالبنك 

 %73 الجزائري؛ الخارجي بالبنك 

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/creation-d-entreprise
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 %68 الجزائري  الشعبي بالقرض. 

 :التضخم  -

سيؤدي حتما إلى من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار املواد ألاولية وكلفة العمل مما 

 .ارتفاع تكاليف التشغيل

 :إلاجراءات الحكومية  -

فحسب تحقيق مركز ألابحاث . محدودية التمويل املتعلقة بالحجم وألاولويات

CREAD  فقط تلقت  %22مؤسسة طلبت قروض من البنوك و 110كشف أن مجموع

 .جوابا بالقبول 

 .غياب التحفيزات الجبائية واكشبه الجبائية  -

 :وينمشاكل التم  -

إن التموين باملواد ألاولية واملنتجات نصف املصنعة خاصة املستوردة منها يمثل 

احد املشاكل الحقيقية التي تعاني منها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بسبب مشاكل 

 .الصرف
 

 :توسطة وعدم حماية املنتوج الوطنيضعف تنافسية املؤسسات الصغيرة وامل  -

واملتوسطة خاصة في الدول النامية قدرا متزايدا  تواجه معظم املؤسسات الصغيرة

 . في املنافسة والضغوط من طرف املؤسسات الكبرى 

 . صعوبة الحصول على العقار الصناعي وعقود امللكية  -
 

 عوامل نجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل تحديات العوملة: املطلب الخامس

باستمرار لبناء مركز استراتيجي  أصبح من الضروري تأهيل هذه املؤسسات والسعي

 . وتنافس ي يضمن لها الصمود أمام التحديات

 تجات وتعزيز املعرفة التكنولوجيةترقية مستوى املن: الفرع ألاول 

على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أن تقوم بإنتاج السلع والخدمات وفقا لشهادة 

لجودة من أهم العناصر التي إلايزو التي تساعدها على املنافسة في وقت أصبح عنصر ا
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تضمن تسويق املنتجات والخدمات، وذلك من خالل التطوير والبحث وليس التقليد 

 .فقط

 تطوير إلادارة واملوارد البشرية: الفرع الثاني

بما أن أهمية نقل التكنولوجيا وتطويرها فهذا يستلزم يد عاملة مؤهلة، ومن هنا 

 . ال في العملية إلانتاجية والتنظيمية في املؤسسةتظهر أهمية املوارد البشرية كعنصر فع

 ع نظام ألاولوياتترقية وض: الفرع الثالث

يعتبر نظام ألاولويات أحد أهم عناصر برامج تنمية املؤسسات الصغيرة ففي ضوء 

هذا النظام يجب تحديد كل املنتجات والعمليات الصناعية ذات ألاهمية بالنسبة للقطاع 

قتصادية، وكذلك املوقع الذي يفضل إقامة هذه ألانشطة فيها الصناعي والتنمية الا

 .ملنحها فرصة أكبر للنجاح

 تسهيل الحصول على التمويل: الفرع الرابع

يجب على الدول إقامة مؤسسات مالية متخصصة للتعامل مع املؤسسات 

الصغيرة في ظل اكشروط سهلة وميسرة لإلقراض تتماش ى مع قدرة هذه الصناعات على 

 .اء بذلكالوف

 :خاتمة

أداة فعالة وبالغة ألاهمية والتأثير على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تعتبر 

مختلف املتعاملين الاقتصاديين، وهي البديل الذي طال انتظاره إلنقاذ الاقتصاد الوطني 

فارتفاع عددها في الجزائر خالل السنوات ألاخيرة يشير إلى تميزها . من التراجع الاقتصادي

ولة التسيير والتحكم فيها وسهولة تكيفها ومرونتها، وهذا ما يجعلها قادرة على الجمع بسه

 .بين التنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل وجلب الثروة

حيث أصبحت من أهم الدعائم التي ترتكز وتستند عليها الحكومات في مواجهة 

عد سبب لجوء الحكومات ملثل أين ي. ظاهرة البطالة التي تخيم على كل اقتصاديات الدول 

هذا النوع من املؤسسات هو إثبات قدرتها على تقليص معدالت البطالة املرتفعة عن 
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فليس هذا فقط بل أيضا لفعاليتها ودورها ألاساس ي في . طريق استحداث مناصب الشغل

رة وذلك ملا لها من مميزات إيجابية كمرونة القد. تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

على إلابداع والابتكار كما أن هذه الخصائص تساهم في جعل املؤسسات الصغيرة 

ومن هذا املنطلق يمكن تقديم . واملتوسطة أكثر فعالية في بيئتها مقارنة بمؤسسات أخرى 

 :بعض الاقتراحات والتوصيات آلاتية

 ياجاتاحت تلبي عالية، مضافة قيمة ذات نشاطات نحو املشاريع أصحاب الشباب توجيه 

 املنشأة؛ املؤسسات استمرارية لضمان والوطنية السوق املحلية

 وطبيعة منطقة كل خصوصية مع يتوافق بما توجيهها وإعادة الاستثمارات تشجيع 

 التركيبة السكانية؛

 دائمة؛ عمل مناصب توفر التي للمشاريع إضافية امتيازات تقديم 

 ة البنوك حتى تتمكن من تقديم تسهيالت تمويلية لتلك املؤسسات من قبل كاف

 الاستمرار في إلانتاج دون انقطاع؛

 الشهادات؛ وأصحاب الجامعات لخريجي ألاولوية إعطاء 

 الصغيرة املؤسسات واحتياجات متطلبات حسب التمويل سياسات تكييف ضرورة 

 واملتوسطة؛

 الخاص؛ قطاع في التجارب ألصحاب أيضا ألاولوية إعطاء 

 غيرة ومتوسطة بمختلف أنحاء والية سعيدة، التشجيع على إنشاء مؤسسات ص

لتحقيق مبدأ التوازن الجهوي في التنمية، مع ألاخذ بعين الاعتبار خصوصيات النشاط 

 .الاقتصادي الذي تتميز به كل بلدية

 :املصادر واملراجعقائمة 

  :قائمة املصادر/ أوال 

 : القوانين - ج

جانفي  13املؤرخ في  رقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطةلتالتوجيهي  11/32القانون رقم من  0املادة  -1

 .2311جانفي  11، املنشورة في 2، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2311
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 :قائمة املراجع/ ثانيا 

 :الكتب -أ

دراسة ألهم مصادر : محمد عبد الحميد محمد فرحان، التمويل إلاسالمي للمشروعات الصغيرة -1

 .2333مذكرة ماجستير في العلوم املالية واملصرفية، التخصص مصارف إسالمية، التمويل، 

  :الجامعية ألاطاريح واملذكرات -ب

، دراسة حالة الجزائر: واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتهاعثمان لخلف،  -1

جارية وعلوم التسيير، جامعة أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، الت

 ،2330، الجزائر، 3الجزائر 

، عواطف محسن، تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالصيغ املصرفية إلاسالميةسليمان ناصر،  -2

 كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،

، دراسة ألهم مصادر التمويل: ويل إلاسالمي للمشروعات الصغيرةالتممحمد عبد الحميد محمد فرحان، 

 ،2333مذكرة ماجستير في العلوم املالية واملصرفية، التخصص مصارف إسالمية، 

، مذكرة ماجستير في الاقتصاد إلاسالمي، آلاليات الشرعية لعالج مشكلة البطالةمحمد دمان ذبيح،  -3

 .2331والعلوم إلاسالمية، جامعة الحاج لخضر بباتنة، الجزائر،  قسم الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية

، مذكرة ماجستير في العلوم دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في امتصاص البطالةعبد القادر يحي،  -0

التجارية، قسم علوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة وهران، 

 .2312-2311الجزائر، 

 الصغيرة املؤسسات لقطاع دراسة :واملتوسطة الصغيرة املؤسسات أصحاب كفاءاترقراقي،  أمينة -0

 مدرسة الشركات، حوكمة تخصص علوم، دكتوراه ، أطروحةسعيدة والية مثال بالجزائر واملتوسطة

 جامعة التسيير، وعلوم التجارية الاقتصادية، العلوم كلية الشركات، وحوكمة ألافراد إدارة الدكتوراه

 .2016الجزاىر،  تلمسان،

 الوكالة حالة دراسة :بالجزائر الاستثمارية املشاريع تمويل آليات واقعقندوس ي،  طاوش محمد، معاريف -2

 .2313. السعيدة لوالية الشباب تشغيل لدعم الوطنية

 :املقاالت في املجالت -ج

الواقع : سات الصغيرة واملتوسطة في الجزائرقطاع املؤسعبد الرحمان ياسر، عماد الدين برااكشن،  -1

 .2311، مجلة نماء لالقتصاد والتجارة، العدد الثالث، جوان والتحديات
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-2332دور الشركات التمويلية في دعم املشاريع الصغيرة في العراق للمدة علي يونس، خالد نهاد،  -2

مويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة الشركة العراقية للكفاالت املصرفية والشركة العراقية لت: 2310

 .2311، أوت 3، العدد 3، مجلة جامعة التنمية البشرية، املجلد أنموذجا

 :املراجع باللغة ألاجنبية

Gregory N. MANKIW, Traduction de la 5ème édition Américaine par jean HOUARD, 3ème 

édition, de Boeck Université, Bruscelles, 2003. 

                                                 
، أطروحة دراسة حالة الجزائر: واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتهاعثمان لخلف، . 1

، الجزائر، 3دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

 .11: ص، 2330
، كلية عواطف محسن، تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالصيغ املصرفية إلاسالميةسليمان ناصر،  .2

 .32: العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص
، 2311جانفي  13املؤرخ في  وسطةلترقية املؤسسات الصغيرة واملتالتوجيهي  11/32من القانون رقم  0املادة  .3

 .2311جانفي  11، املنشورة في 2الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، الواقع والتحديات: قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائرعبد الرحمان ياسر، عماد الدين برااكشن،  4

 .219: ص ،2311مجلة نماء لالقتصاد والتجارة، العدد الثالث، جوان 
، مذكرة دراسة ألهم مصادر التمويل: التمويل إلاسالمي للمشروعات الصغيرةمحمد عبد الحميد محمد فرحان،  5

 .23: ، ص2333ماجستير في العلوم املالية واملصرفية، التخصص مصارف إسالمية، 
الشركة : 2310-2332ق للمدة دور الشركات التمويلية في دعم املشاريع الصغيرة في العراعلي يونس، خالد نهاد،  6

، مجلة جامعة العراقية للكفاالت املصرفية والشركة العراقية لتمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة أنموذجا

 .222: ، ص2311، أوت 3، العدد 3التنمية البشرية، املجلد 
 .221: عبد الرحمان ياسر، عماد الدين برااكشن، مرجع سبق ذكره، ص 7

8 Gregory N. MANKIW, Traduction de la 5ème édition Américaine par jean HOUARD, 3ème édition, de 

Boeck Université, Bruscelles, 2003, P : 42. 
، مذكرة ماجستير في الاقتصاد إلاسالمي، قسم آلاليات الشرعية لعالج مشكلة البطالةمحمد دمان ذبيح،  9

: ، ص2331-2331م إلاسالمية، جامعة الحاج لخضر بباتنة، الجزائر، الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والعلو 

32. 
، مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في امتصاص البطالةعبد القادر يحي، 10

 .32: ، ص2312قسم علوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة وهران، الجزائر، 
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 واملتوسطة الصغيرة املؤسسات لقطاع دراسة :واملتوسطة الصغيرة املؤسسات أصحاب كفاءاترقراقي،  أمينة 11

 ألافراد إدارة الدكتوراه مدرسة الشركات، حوكمة تخصص علوم، دكتوراه ، أطروحةسعيدة والية مثال بالجزائر

 .210: ، ص2016الجزاىر،  تلمسان، جامعة علوم التسيير،و  التجارية الاقتصادية، العلوم كلية الشركات، وحوكمة
 .نفس املرجع، نفس الصفحة 12
 الوطنية الوكالة حالة دراسة :بالجزائر الاستثمارية املشاريع تمويل آليات واقعقندوس ي،  طاوش محمد، معاريف 13

 .01: ، ص2313. السعيدة لوالية الشباب تشغيل لدعم
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 الوظيفة الاستشارية ملجلس املنافسة

The advisory function of the competition board 
                                    

 (2) رباحي أحمد (1)قلواز فاطمة الزهراء 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف (1)
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a.rabahi@univ-chlef.dz 

 :تاريخ الارسال

11/30/2322 

 :تاريخ القبول 

 23/30/2322 

 :تاريخ النشر

01/30/2322 

 : امللخص

لقد أفرزت التغيرات والتحوالت التي شهدها العالم، وضعا اقتصاديا جديدا، اتجهت معه أغلب       

على الاعتراف بحرية التجارة، مع  2312، وقد أكد دستور سنة اسة اقتصاد السوق الدول إلى انتهاج سي

منه، وترتب عنه  30ضبط السوق حماية للمستهلك بصفته طرفا ضعيفا من خالل ما ورد بنص املادة 

الذي أوكلت له مهمة تحقيق  كذلك إنشاء هيئات ضبط مستقلة، تمثلت أساسا في مجلس املنافسة،

والنزيهة، من خالل صالحيات محددة في كل ما يتعلق بمجال املنافسة، خاصة فيما  املنافسة الحرة

يتعلق بمهامه الاستشارية؛ وجوبية كانت أم اختيارية، ألجل وضع  حد للممارسات غير النزيهة، من خالل 

 ".الوقاية خير من العالج"دوره الوقائي الذي يسبق حدوث أي فوض ى، وفق قاعدة 

 : ةالكلمات املفتاحي

 . الوظيفة الاستشارية – املستهلك - اقتصاد السوق  – مجلس املنافسة

 Abstract:  

The changes and transformations that the world has witnessed 

have resulted in a new economic situation, with which most countries 

tended to adopt a market economy policy. The 2016 constitution 

emphasized the recognition of freedom of trade, while controlling the 
market to protect the consumer as a weak party through what was 

stated in Article 43 of it. He also established independent control 

                                                 
 f.kelouaz@univ-chlef.dz فاطمة الزهراء قلواز: املؤلف املرسل 
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bodies, mainly represented by the Competition Council, which was 

entrusted with the task of achieving free and fair competition, through 

specific powers in everything related to the field of competition, 

especially with regard to its advisory tasks; It is mandatory or optional, 

in order to put an end to dishonest practices, through its preventive role 

that precedes the occurrence of any chaos, according to the rule 

“prevention is better than cure.” 
key words:  

Competition Council - market economy - consumer - advisory function. 

  :مقدمة

شهدها العالم، وضعا اقتصاديا جديدا، اتجهت  يأفرزت التغيرات والتحوالت الت لقد     

معه أغلب الدول إلى انتهاج سياسة اقتصاد السوق، فالجزائر مثال، وبسبب فشل القطاع 

العام الاقتصادي، وانهيار أسعار البترول، انسحبت من املجال الاقتصادي، وفتحت 

ه قطاعا اقتصاديا تنافسيا، بسبب وجود متعاملين املجال للقطاع الخاص، الذي نتج عن

وتمشيا مع هذا التحول، أصدرت الجزائر عدة نصوص قانونية . 1ذوي مصالح متناقضة

وقد أكد  ،2وتنظيمية، أسست لظهور أجهزة خاصة، تعرف بسلطات الضبط إلاداري 

ك على الاعتراف بحرية التجارة، مع ضبط السوق حماية للمستهل 2312دستور سنة 

منه، وترتب عنه كذلك إنشاء  30بصفته طرفا ضعيفا من خالل ما ورد بنص املادة 

 59/323وبدأ ذلك باألمر رقم  هيئات ضبط مستقلة، تمثلت أساسا في مجلس املنافسة،

املتعلق باملنافسة، واستمر املشرع في  30/304املتضمن قانون املنافسة، ثم ألامر رقم 

مع املستجدات الاقتصادية والاجتماعية؛ على اعتبار أن تعديل قانون املنافسة تمشيا 

قانون املنافسة يعد من الوسائل القانونية التي تحمي النظام العام الاقتصادي، فجاء 

39/136، وبعدها القانون رقم 30/30املعدل واملتمم لألمر 5 31/12بالقانون رقم 
 

الاقتصادي، الذي فرضه 7 وباعتبار مجلس املنافسة، سلطة من سلطات الضبط        

ما مدى استقاللية مجلس : التحول الاقتصادي الحاصل في العالم، نطرح إلاشكال التالي

 املنافسة في تأدية مهمته الاستشارية؟ وهل وفق في ذلك؟
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وسنحاول إلاجابة على هذا إلاشكال، من خالل مبحثين؛ تناولنا في املبحث ألاول،        

ملنافسة، ووضحنا في املبحث الثاني مدى استقاللية مجلس التنظيم الهيكلي ملجلس ا

، متبعين في ذلك املنهج التحليلي الوصفي املنافسة في تأدية صالحياته الاستشارية خاصة

 الذي يناسب هذه الدراسة

 املبحث ألاول 

 تنظيم مجلس املنافسة

شأة هذا يتطلب معرفة التنظيم الذي يحكم مجلس املنافسة، التطرق لظروف ن        

، وبعدها نبين (املطلب ألاول )املجلس، واملبررات املحفزة لذلك، ثم بحث حقيقته 

، إلى (ثانيا)التشكيلة املكونة ملجلس املنافسة؛ بالنظر ألهميتها في تحديد حقيقته ودوره 

 (.املطلب الثاني)جانب بحث الخصائص املميزة ملجلس املنافسة 

 اد مجلس املنافسة الظروف الدافعة إليج: املطلب ألاول 

مجلس املنافسة، بداية من ظروف بيئية تمثلت في  إيجادساهمت عدة ظروف في        

الفرع )، مما يستدعي بحث حقيقة مجلس املنافسة (الفرع ألاول )البالد الانجلوسكسونية 

 (.الفرع ثالث)، ثم بحث تشكيلته (الثاني

 نشأة مجلس املنافسة: الفرع ألاول 

الد ألانجلوساكسونية، أصل نشأة السلطات إلادارية بصفة عامة، ومنها تعتبر الب     

، "الوكاالت املستقلة"مجلس املنافسة، ففي الواليات املتحدة ألامريكية، ظهر ما يعرف بـ 

بداية من ثالثينيات القرن املاض ي، أّما في بريطانيا، فسميت باملنظمات الحكومية شبه 

نهاية سبعينيات القرن املاض ي، وأّما في الجزائر، فلم تظهر املستقلة، وفي فرنسا، ظهرت في 

هذه السلطات إال في بدايات التسعينيات، وشملت أساسا القطاع الاقتصادي واملالي؛ 

 8.بسبب الاتجاه نحو اقتصاد السوق 
ويجدر البيان أن في الجزائر، تميزت املرحلة املمتدة من استقالل الجزائر إلى أواخر          

انينيات بإعادة بناء السوق الجزائرية، وتغيير سياستها الاقتصادية؛ بسبب الثم
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شهدها العالم، فعمدت إلى التخلي  الضغوطات التي تعرضت لها نتيجة التحوالت التي

تدرجيا عن التدخل املباشر في التسيير والاحتكار، لألنشطة الاقتصادية، ملسايرة النشاط 

، 59/32يالد أول قانون للمنافسة، تضمنه ألامر رقم الاقتصادي العالمي، فتوج ذلك بم

الذي أرس ى قواعد املنافسة حسب ما تتطلبه املرحلة، والذي تضمن مجموعة من 

 9.القواعد تنظم العمل التنافس ي بين القوى الاقتصادية؛ سواء كانت عامة، أم خاصة

 أّن هذا القانون، لم يحقق ما كانت تهدف إليه الجزائ         
ّ
ر من جذب للمستثمر إال

املتعلق املنافسة، الذي أعطى  30/30ألاجنبي، مما تطلب إلغاء هذا ألامر، باألمر رقم 

وبسبب تجربتها . ملجلس املنافسة دورا مهما في ضبط السوق، وتحقيق منافسة نزيهة

الحديثة، استمرت الجزائر في سعيها لتحقيق نظام تنافس ي فعال، يخدم كافة ألاطراف 

، الذي جاء بعدة خيارات 31/12في امليدان، وذلك بتعديل هذا ألامر بالقانون رقم الفاعلة 

تخدم مجلس املنافسة، وتقوي دوره، من خالل اشتراط الخبرة والكفاية في ألاعضاء 

املكونين له، ودعم استقاللية املجلس في تأدية مهامه، ودوره في إلاشراف على تكوين 

م الاقتصاد الوطني، ثم بعدها جاء املشرع، بتعديل آخر التجميعات الاقتصادية التي تخد

الذي من مضامينه، السعي لجعل السوق أكثر  13/39لقانون املنافسة، وهو القانون رقم 

نزاهة وشفافية، باحترام ألاسعار املقننة، وتحديد املعايير التي على أساسها يتم ضبط 

 10.سعار، ومكافحة املضاربةهوامش وأسعار السلع والخدمات، لتثبيت واستقرار ألا 
 حقيقة مجلس املنافسة : الفرع الثاني

تعتبر سلطات الضبط الاقتصادي، مؤسسات حديثة العهد من حيث نشأتها، فرضها       

النظام الاقتصادي الحديث، ويعد مجلس املنافسة، أحد أهم هذه السلطات، وقد تناوله 

؛ إذ اعتبره سلطة إدارية، 30/30مر رقم من ألا  20املشرع الجزائري من خالل نص املادة 

تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتوضع لدى وزارة التجارة، وقد أكد هذا التعريف بنص 

، الذي ينظم مجلس املنافسة وسيره، 11/23111من املرسوم التنفيذي رقم  32املادة 

ة مجلس املنافسة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصي: "حيث جاء نصها كما يلي

 ".املعنوية والاستقالل املالي ويوضع لدى الوزير املكلف بالتجارة
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مجلس املنافسة، هو : "أّما الفقه، فقد أورد ملجلس املنافسة، عدة تعريفات؛ ومنها أن     

هيئة ضبط مستقلة، تتمتع بنظام قانوني خاص، تقوم بممارسة الوظيفة الضبطية، أين 

السياسة العامة، دون التدخل في التسيير أو في تكتفي الدولة بدور التخطيط وتحديد 

 12".الرقابة

هو أداة ضبط وتنظم للحياة الاقتصادية التي : "فيما عرفه جانب آخر من الفقه كما يلي

 13." تسود فيها املنافسة الحرة

  تشكيلة مجلس املنافسة :الفرع الثالث

لة مجلس املنافسة؛ يبدو أن هناك تردد لدى املشرع الجزائري، حول تحديد تشكي    

سواء من حيث عدد أعضائه، أم من حيث صفتهم، فبصدور أول قانون للمنافسة، وهو 

 30عضوا، وبصدور ألامر رقم  12، كان عدد أعضاء مجلس املنافسة 59/32القانون رقم 

أعضاء،  35، أصبح عدد أعضاء مجلس املنافسة 59/32، الذي ألغى القانون رقم 30/

املعدل واملتمم لألمر رقم  31/12عضوا، بموجب القانون رقم  12لك ليعود عددهم بعد ذ

 . منه 23، حسب ما ورد بنص املادة 30/30

وأّما عن صفة ألاعضاء املكونين له، فتتنوع بين قضاة، وأشخاص أخرى في       

ستة أعضاء يختارون من بين الشخصيات والخبراء : الاختصاص، على النحو آلاتي

قل على شهادة الليسانس، أو شهادة مماثلة لها وخبرة مهنية تقدر بثماني الحاصلين على ألا

سنوات على ألاقل في املجال القانوني، أو الاقتصادي وأربعة أعضاء يختارون من بين 

املهنيين املؤهلين املمارسين لنشاط ذات مسؤولية، والحاصلين على شهادة جامعية وخبرة 

قل في مجال التوزيع وإلانتاج، والحرف والخدمات مهنية في حدود خمس سنوات على ألا

 14.واملهن الحرة، وعضوان يمثالن جمعيات حماية املستهلك

وقد أسند املشرع الجزائري مهمة تعيين هؤالء ألاعضاء لرئيس الجمهورية، بناء على     

كما يعين . 13/39من القانون رقم  29مرسوم رئاس ي، وهذا حسب ما ورد بنص املادة 

التجارة ممثال دائما له، وممثال مستخلفا له لدى مجلس املنافسة، يشاركان في وزير 
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من  12أشغال املجلس، دون أن يكون لهما حق التصويت، وفق ما جاءت به املادة 

 .31/12القانون رقم 

 29أّما من حيث مدة ممارسة أعضاء مجلس املنافسة ملهامهم، فقد حددتها املادة       

، بأربع سنوات قابلة للتجديد لنصف ألاعضاء، ولكن في ظل القانون 31/12من ألامر رقم 

يمكن ألعضاء : "منه على ما يلي 23، نصت املادة 30/30املعدل واملتمم لألمر  13/39رقم 

 ".مجلس املنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة

 خصائص مجلس املنافسة  :املطلب الثاني

مجلس املنافسة، تتضح أهم الخصائص التي يتميز من خالل ما سبق تقديمه بشأن       

، (الفرع الثاني)، كما يتمتع ويتصف باالستقاللية (الفرع ألاول )بها، وهي كونه هيئة إدارية 

 (.الفرع الثالث)إلى جانب تميزه بعدة مبادئ منها مبدأ الامتناع والتنافي 

 مجلس املنافسة هيئة إدارية: الفرع ألاول 

دور اتخاذ القرارات التي كانت تقوم بها السلطة التنفيذية، حيث كان  جلس املنافسةمل    

وزير التجارة، هو املختص بهذا الدور، فيما كان القضاء الجزائي يختص بالفصل في 

القضايا التي تتعلق بمجال قمع املمارسات املنافية للمنافسة النزيهة والحرة، الذي أصبح 

بسبب التطور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل، الذي  حاليا عاجزا عن القيام بهذا الدور؛

يتميز بالسرعة في الحركة، والتغيير، في حين يتمتع مجلس املنافسة بسلطة فعالة لضبط 

من  32وهذا ما ورد بنص املادة . 15السوق، وهي تشمل جميع القطاعات الاقتصادية

ملنافسة، التي تنص على املتعلق با 30/ 30املعدل واملتمم للقانون  13/39القانون رقم 

تطبيق أحكام قانون املنافسة على جميع القطاعات الاقتصادية املتعلقة بنشاط إلانتاج 

والتوزيع والاستيراد وقطاع الخدمات والصفقات العمومية، وجميع النشاطات الفالحية 

وتربية املواش ي، وبهذا النص يتضح توسيع مجال صالحيات مجلس املنافسة، وقد أضفى 

من ألامر رقم  220شرع الطابع إلاداري على مجلس املنافسة صراحة، بنص املادة امل

 .املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم 30/30
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 مجلساملنافسة يتمتع باالستقاللية: الفرع الثاني

لكل  2332وقد اعترف املشرع منذ سنة  ،تمتع مجلس املنافسة بالشخصية الاعتبارية    

ة املنشأة من هذا التاريخ، وكذلك السلطات التي نشأت قبل هذا سلطات الضبط إلاداري

بالنظر ملا يترتب  16التاريخ، وتم تعديل قوانينها كمجلس املنافسة، بالشخصية الاعتبارية،

تمتع مجلس املنافسة  30/30من ألامر رقم  20عليها من نتائج، حيث بينت املادة 

شأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى تن: "بالشخصية الاعتبارية، ونصت على ما يلي 

 ".يتمتع بالشخصية القانونية والاستقالل املالي (  مجلس منافسة)في صلب النص 

وهو املبدأ الذي يفيد عدم خضوعه ألي وصاية أو سلطة أخرى، وقراراته محصنة من      

تي تميز أي إلغاء، أو تعديل، أو سحب من السلطة التي تعلوه، وهذه الخاصية، هي ال

هيئات الضبط املستقلة، وقد نص املشرع الجزائري صراحة على استقاللية مجلس 

 .منه 20، بنص املادة 30/30املنافسة باألمر رقم 

وفي هذا املعنى يرى بعض الفقه، ضرورة استقالل الهيئات إلادارية بصفة عامة        

فاظ على الشفافية والنزاهة إداريا وماليا عن كل من القطاع العام والقطاع الخاص؛ للح

 17.في اتخاذ قراراته، وسرية معلوماته

وتعد خاصية الاستقاللية، هي املبرر الرئيس إلنشاء هذه السلطات؛ بالنظر للمفهوم        

القانوني لالستقاللية، التي تعني عدم خضوع هذه الهيئات ألي رقابة؛ سواء كانت 

 18.وصائية، أم ُسلمية

 ميز  مجلس املنافسة بمبدأي الامتناع والتنافيت:  الفرع الثالث  

ويعني هذا املبدأ، عدم ممارسة أعضاء مجلس  يتميز مجلس املنافسة بمبدأ التنافي،     

املنافسة ملهام أخرى، دفعا للشبهة عنهم، وقد حدد املشرع حاالت التنافي والالتزامات 

، وهو 19الخاصة ببعض الوظائفاملتعلق بحاالت التنافي والالتزامات  30/31باألمر رقم 

 25املبدأ الذي يمثل أبرز مظاهر استقاللية مجلس املنافسة، حسب ما ورد بنص املادة 

تتنافى : "املعدل واملتمم في فقرتها ألاخيرة، التي جاء نصها كما يلي 30/30من ألامر رقم 

 ".وظيفة عضو مجلس املنافسة مع أي نشاط منهي آخر
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من خالله ال ف، كذلك مبدأ الامتناعب نافي، يتصف مجلس املنافسةوإلى جانب مبدأ الت    

يمكن ألي عضو املشاركة في املداولة، إذا ثبت وجود مصالح معينة تربطه بأحد أطراف 

، التي جاء 25املداولة، وهذا ما يمثل أهم مظاهر الاستقاللية، حسب ما ورد بنص املادة 

نافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له ال يمكن لعضو في مجلس امل: "نصها كما يلي

فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو أن يكون قد 

، ومن خالل هذا النص، يتضح أن هذا املبدأ ال ..."مثل أو يمثل أحد ألاطراف املعنية

و وظيفة معينة، مثل مبدأ يهدف ملنع ألاعضاء من الجمع بين وظيفة العضو ضمن هيئة، أ

 .الامتناع، وإنما يمنعهم من املشاركة في املداوالت املتعلقة بقضايا تخصهم أو أقاربهم

 املبحث الثاني

 صالحيات مجلس املنافسة

والوظيفة   تتمثل صالحيات مجلس املنافسة في عدة مهام؛ أهمها الوظيفة التنظيمية      

، وبناء على هذا سيتم بحث معنى هذه الوظيفة (هذاالتي هي موضوع بحثنا )الاستشارية، 

، وفي ألاخير نتناول القيمة (املطلب الثاني)، ثم تحديد نطاق ممارستها (املطلب ألاول )

 (.املطلب الثاني)القانونية لالستشارة املقدمة من طرف مجلس املنافسة 

 املقصود بالوظيفة الاستشارية ملجلس املنافسة : املطلب ألاول 

هي عملية مشتركة بين سلطات الضبط الاقتصادي وهيئات أخرى محددة في "     

القانون، تكون بناء على طلب مقدم من طرف الهيئات املختصة إلى سلطات الضبط في 

املنافسة الذي يتمتع باختصاص املجاالت التي تختص فيها كل هيئة ما عدا مجلس 

 .20"عام

املنافسة، أداة مهمة في مجال ضبط النشاط وتعتبر الوظيفة الاستشارية ملجلس        

الاقتصادي واملالي؛ بالنظر للنظام الاقتصادي الحالي، الذي يتطلب متابعة لكل مراحله، 

وتقص ي النقائص التي تعتريه، وقد استحدثها املشرع الجزائري مع بداية التسعينيات؛ 

صدور ، وهي إجراء يسبق عملية 21لضبط السوق، وتحقيق مجال تنافس ي حقيق
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النصوص القانونية، ويساهم بصورة فعالة في إنشاء النص القانوني املتعلق بموضوع 

 .22الاستشارة، وهو ما يؤدي الستقرار وتوازن النظام القانوني للسوق واملنافسة معا

وبالنظر للتركيبة املتنوعة ملجلس املنافسة، فإن كال من السلطة التشريعية،     

في املواضيع املتعلقة بالسوق واملجال الاقتصادي، لذلك أوكلت والتنفيذية، تستعينان به 

الفرع )ومهام وجوبية ( الفرع ألاول )له مهمة استشارية، تتمثل في استشارة اختيارية 

 أننا نتساءل عن مدى استقاللية مجلس املنافسة في ممارسة مهامه (الثاني
ّ
، إال

 (.الفرع الثالث)الاستشارية بنوعيها 

 الاستشارة الاختيارية ملجلس املنافسة :الفرع ألاول 

من اسم هذا النوع من الاستشارة، يتضح أنها إجراء اختياري يمكن للجهات املعنية،     

إعماله عن طريق استشارة مجلس املنافسة في أمر ما، وفق سلطتها التقديرية في املسائل 

ليه، فهذه الاستشارة غير التي لها عالقة باملنافسة، كما يمكن لهذه الجهات عدم اللجوء إ

مفروضة على السلطة التى تطلبها بنص قانوني، كما أنها غير ملزمة بالرأي الذي يقدمه 

، وقد نص 23مجلس املنافسة، في حين أنه ملزم بإبداء رأيه الاستشاري إذا طلب منه

دي يب: "، التي جاء نصهما كما يلي30/30من ألامر رقم  01و 09املشرع على ذلك باملادتين 

مجلس املنافسة رأيه في كل مسألة ترتبط باملنافسة، ويمكن أن تستشيره أيضا في 

املواضيع نفسها الجماعات املحلية والهيئات الاقتصادية واملالية واملؤسسات والجمعيات 

منه فجاء نصها كما  01وأّما املادة ". املهنية والنقابية وكذا جمعيات حماية املستهلكين

لب الجهات القضائية رأي مجلس املنافسة فيما يخص معالجة القضايا يمكن أن تط: "يلي

املتصلة باملمارسات املقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا ألامر، وال يبدي رأيه إال 

 ". بعد إجراءات الاستماع الحضوري إال إذا كان املجلس قد درس القضية املعنية

طلب اتباع إجراءات محددة، تلزم الجهات وطلب الاستشارة في هذه الحالة، يت       

القضائية التي تطلب الاستشارة من مجلس املنافسة، أن تقدم له كل ما يتعلق بالقضية، 

حتى يتسنى له ممارسة عمله على أكمل وجه، وقد يلجأ لالستماع لألطراف املعنية 
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من  01و 03بالقضية، كي يتمكن من إبداء رأيه بشأن القضية، حسب ما بينته املادتين 

 .30/30ألامر رقم 

، على أن مجلس املنافسة يستشار 31/12من القانون رقم  02كما نصت املادة      

اختياريا في كل مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي لها عالقة باملنافسة، وبهذا 

 .يكون املشرع قد شمل مشاريع النصوص التشريعية، إلى جانب املشاريع التنظيمية

من  02ومن املجاالت التي يمكن أن يستشار فيها مجلس املنافسة، حسب نص املادة     

 :ما يلي 31/12القانون رقم 

 .إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما، إلى قيود في ناحية الكم -

 .وضع رسوم حصرية في بعض املناطق، أو بعض النشاطات -

 .طات إلانتاج، والتوزيع والخدماتفرض شروط خاصة ملمارسة نشا -

 .تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع -

 الاستشارة الوجوبية ملجلس املنافسة: الفرع الثاني

سميت هذه الاستشارة بهذا الاسم؛ ألن النصوص القانونية املنظمة لها، ألزمت       

عن صدور النصوص الهيئات املعنية بضرورة اللجوء لها، وهي إجراء وجوبي سابق 

التشريعية والتنظيمية، وتصدر من جانب واحد، وتثبت بالنص القانوني، وتعد بمثابة 

طلب من مصدر القرار
ُ
 .24اقتراح خال من ألاثر القانوني، وهي ت

املعدل واملتمم،  30/30من ألامر رقم  02وقد نص على هذا النوع من الاستشارة املادة 

يستشار مجلس املنافسة في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له : "التي جاءت كما يلي

 ...".صلة باملنافسة أو يدرج تدابير من شأنها إخضاع ممارسة مهنة ما

انت هناك هيئة ما، ملزمة بطلب الاستشارة من وما يجب إلاشارة إليه، أنه إذا ك      

مجلس املنافسة، فإن آلاراء التي يصدرها هذا املجلس، ليست ملزمة لها، وتبقى لها كامل 

 .25الحرية في ألاخذ بها، أم ال

 :وتكون استشارة مجلس املنافسة في حالتين، وهما
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من  33شرع نص في املادة في خروج الدولة عن مبدأ حرية ألاسعار، فامل تتمثل: أولهما    

تحدد بصفة حرة أسعار : "، على ما يلي31/12املعدل واملتمم بالقانون  30/30ألامر رقم 

من القانون نفسه، 26 39وأما املادة ". السلع والخدمات اعتمادا على قواعد املنافسة

 فجاءت باستثناء الدولة عن مبدأ حرية ألاسعار، وهو ما يفيد إمكانية تقنين الدولة

ألسعار بعض السلع والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي، وفقا لسلطتها التقديرية، وذلك 

بعد أخذ رأي مجلس املنافسة، ليضيف الرأي نفسه أن الخدمات والسلع ذات الطابع 

الاستراتيجي غير ثابتة خاصة مع الاقتصاد الحر، فما يكون اليوم استراتيجي، قد يصبح 

، 30/30شرع تفطن لهذا إلاشكال، بتعديله ألاخير لألمر رقم ، إال أن امل27غدا غير ذلك

، وفتح املجال لجميع "السلع والخدمات الاستراتيجية"، وحذف عبارة 13/39بالقانون رقم 

السلع دون استثناء، فاتسع بذلك املجال أمام الدولة، في تقنين السلع والخدمات، 

ملوضوع؛ باعتباره الخبير املختص في شريطة املرور على مجلس املنافسة، الستشارته في ا

 .28مجال املنافسة

كما يجب أخذ رأي مجلس املنافسة وجوبا، كذلك حول كل مشروع مرسوم، باتخاذ      

 39/32تدابير خاصة للحد من ارتفاع ألاسعار، أو تحديدها، حسب ما ورد بنص املادة 

طراب السوق، أو حاالت ، كاض30/30املعدل واملتمم لألمر رقم  13/39من القانون رقم 

 .الاحتكار للسلع والخدمات

؛ حيث يشترط القانون املتعلق 29فيما يعرف بالتجميع الاقتصادي تتمثل: وثانيهما

باملنافسة عرض مشروع التجميع الاقتصادي على مجلس املنافسة وجوبا، في الحاالت 

اخل السوق التي ترتبط باملساس باملنافسة؛ سواء تعلق ذلك بالتجمع الذي ينشط د

الجزائرية، أم التجميع الذي يقوم بعمليات التصدير والاستيراد، وفقا ملا ورد بنص املادة 

 .30املعدل واملتم، وذلك بهدف املحافظة على السوق الجزائرية 30/30من ألامر رقم  19

 مدى استقاللية مجلس املنافسة في ممارسة مهامه ااستشارية بنوعيها: املطلب الثاني

تكمن ضرورة استقاللية مجلس املنافسة في ضمان الحياد، وعدم التحيز ألي جهة         

يمكن أن تمارس عليه ضغوطات؛ ألن النشاط الاقتصادي أصبح يسير بمتعاملين تعد 
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مصالحهم متعارضة، بسبب انتهاج الجزائر لسياسة اقتصاد السوق، ويضفي اشتراط 

 املنافسة، مصداقية عالية في ضبط السوق  الخبرة والكفاءة في ألاعضاء املكونين ملجلس

 وحل املشكالت التي تعترضه

 أن بعض الفقه      
ّ
وبالرغم من أن مجلس املنافسة يعتبر هيئة مستقلة في أداء عملها، إال

يرى أن استقاللية السلطات إلادارية، هي استقاللية افتراضية أو نظرية، وما يؤكد ذلك 

مارسة الرقابة عليها، بالرغم من تنازل الحكومة عن هو احتفاظ السلطة التنفيذية بم

، وبالرجوع للنصوص القانونية املنشأة 31بعض الصالحيات للهيئات إلادارية املستقلة

لسلطات الضبط الاقتصادي، تتضح القيود التي تحد من استقالليتها؛ خاصة وأن سلطة 

: ا يطرح التساؤل التاليتعيين أعضاء مجلس املنافسة مثال، موكلة لرئيس الجمهورية، مم

 هل هناك استقاللية حقيقية لهذا الجهاز، أم ال؟

إن مجلس املنافسة ملزم برفع تقرير إلى السلطة التشريعية، وممثلي الحكومة، حسب     

يرفع مجلس : "املعدل واملتمم، التي جاء نصها كما يلي 30/30من ألامر رقم  20نص املادة 

اطه إلى الهيئة التشريعية وإلى رئيس الحكومة وإلى الوزير املنافسة تقريرا سنويا عن نش

 ".املكلف بالتجارة 

وهو النص الذي يتضح من خالله، الزيادة في تقييد حرية مجلس املنافسة؛ خاصة،       

، كان يلزم مجلس املنافسة برفع تقرير 59/32وأن املشرع الجزائري في ظل ألامر امللغى رقم 

 .، والهيئة التشريعية فقطسنوي لرئيس الجمهورية

ويتضح مما سبق، أنه بالرغم من اعتبار املشرع مجلس املنافسة هيئة إدارية          

مستقلة، إال أن نظامه القانوني، يحد من حريته في ممارسة مهامه، وقد بدى ذلك 

واضحا من خالل تشكيلته، وخاصة من حيث تأدية املهام املوكلة له، حسب رأي بعض 

  .32الفقه

رئيس مجلس املنافسة أن نشاطات املجلس جمدت  33وفي هذا املعنى بين السيد زيتوني     

، مما أثار سلبا على الوضع القانوني للمؤسسة ودورها (2310-2330)طيلة عشر سنوات 
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ومهامها وسيرها من جهة أخرى، مذكرا بالعراقيل التي ال يزال املجلس يواجهها واملرتبطة 

 .ضع القانوني لهذه املؤسسة وأعضاءه وإطاراتهفي الو " اللبس"بـ 

، فصلت في ثالث 2312مهام استشارية سنة  33أن مجلس املنافسة قد أصدر  كما أكد،   

التبعية الاقتصادية والتمييز في )منها؛ ملتعاملين اقتصاديين حول املمارسات غير التنافسية 

تم تقديم  2319بأنه في سنة بسبب تراجع الشكوى مذكرا ...(. منح الصفقات العمومية

وهي غير كافية حسب رأيه بخصوص املهام الاستشارية ألهميتها ودورها . شكوى  12

الوقائي، وقد شملت هذه الاستشارات سوق التأمينات، وعدم احترام املسافات القانونية 

بين محطات الخدمات للطرق السريعة، وسوق مواد التنظيف، والتعديالت ألاساسية 

 . 2330ملتعلق باملنافسة في جويلية لألمر ا

ويلزم القانون الحالي املسير لهذا املجلس، تقديم حسابات لوزارة التجارة بخصوص       

جميع نشاطاته، في حين أن هذا إلاجراء يتناقض مع استقاللية هذه املؤسسة املكرسة 

ت حول الصالحيات ، وهذا ما نتج عنه نزاعا2330من ألامر املتعلق باملنافسة  20باملادة 

 .مع بعض املصالح املركزية لهذه الدائرة الوزارية

وفي هذا الشأن، دعا رئيس املجلس إلى تعزيز استقاللية السير، من خالل الضمانات       

 .القانونية التي يخولها القانون ألعضائه، السيما من خالل طريقة تعيينهم

، فإنها تتعلق أساسا بتعديل 2311-2310وبخصوص برنامج ومحاور عمل سنتي       

ألامر املتعلق باملنافسة ومواصلة تنفيذ برنامج املطابقة، مع قواعد املنافسة وتدعيم 

قدرات املؤسسة، من خالل إعداد برنامج تكويني بدعم من برنامج ندوة ألامم املتحدة 

ات للتجارة والتنمية، ومؤسسات أجنبية أخرى للمنافسة، وإبرام اتفاقيات مع سلط

 .املنافسة املغاربية وألاوروبية

وعلى الرغم من حق مجلس املنافسة في الترخيص وعدمه؛ إلنشاء ما يعرف بالتجميع      

املتعلق باملنافسة  30/30من ألامر  22، حسب ما ورد بنص املادة (التركيز الاقتصادي)

ميع، إذا اقتضت املعدل واملتمم، إال أنه يمكن للحكومة أن ترخص تلقائيا، بإنشاء التج

، إذا كان (التركيز الاقتصادي)ألافراد املعنيين بالتجميع  املصلحة العامة ذلك، أو إذا طلب
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محل رفض من مجلس املنافسة، وذلك بناء على تقرير الوزير املكلف بالتجارة، والوزير 

 .الذي يتبعه املعني بالتجميع

خل في صالحيات مجلس املنافسة، وفي هذا يرى بعض الفقه، أن هذا التقييد والتد      

ما هو سوى تبرير لتدخل السلطة التنفيذية في صالحيات مجلس املنافسة، للحد من 

فكيف  !استقالليته، ثم أليس من صالحيات مجلس املنافسة تحقيق املصلحة العامة

 .34تتدخل الحكومة بسبب إهدارها؟

باملنافسة املعدل واملتمم، يؤكد املتعلق  30/30من ألامر رقم  00ويبدو أن نص املادة    

تسجل ميزانية : "عدم استقاللية مجلس املنافسة في تأدية مهامه، والتي جاء نصها كما يلي

 ...".مجلس املنافسة ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة

مجلس املنافسة ملزم بالرد على الاستشارات التي  بناء على ما سبق بيانه، يتضح أن      

الهيئات إلادارية، من أجل إبداء رأيه في مشاريع القوانين التي لها عالقة تقدمها له 

، أّما من حيث القوة إلالزامية 35باملنافسة؛ باعتباره هيئة مختصة في مجال املنافسة

املعدل واملتمم،  30/30من ألامر رقم  02واملادة  39لالستشارة الوجوبية، فإن نص املادة 

فقط، وأن آراءه ال تملك القوة إلالزامية للسلطة التنفيذية، يبينان أن له دور استشاري 

إال أن الرأي الذي يقدمه مجلس املنافسة ترد عليه بعض القيود، فليس من صالحياته 

فحص مشروعية النص املعروض عليه لالستشارة؛ سواء كان تنظيما، أم تشريعيا، أو 

 .36تفسيره أو تأويله؛ ألن ذلك من اختصاص الجهة القضائية

 :خاتمة

 : ، توصلنا إلى جملة من النتائج، أهمها ما يليهذه الدراسةمن خالل  

أدت التغيرات الطارئة على الساحة الاقتصادية في الجزائر، خاصة بعد انتهاج نظام  -

ومن  اقتصاد السوق، إلنشاء هيئات إدارية مستقلة ملراقبة وضمان السير الحسن للسوق 

 .هذه الهيئات مجلس املنافسة

يسعى املشرع الجزائري لتحقيق التوازن بين مصالح طرفين مختلفين من متعاملي  -

 .السوق، عن طريق ضبط املنافسة بإنشاء مجلس املنافسة
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يمثل مجلس املنافسة هيئة من هيئات الضبط إلاقتصادي ذات الاختصاص العام، في  - 

 .مجال النشاط إلاقتصادي ومراقبة السوق 

كونة ألعضاء مجلس املنافسة، يبدو دوره الفعال في املجال بالنظر للتشكلية امل -

الاستشاري وفق ما يعرف بالدور الوقائي، الذي يستبق حدوث فوض ي، أو أي احتكار 

للسوق من طرف بعض املتعاملين الاقتصادين، خاصة في ظل حرية التجارة والصناعة 

 ".   الوقاية خير من العالج "عدة منه، وكل هذا يتم وفق قا 00التي كفلها الدستور في املادة 

إن غياب صفة إلالزام عن الاستشارة التي يقدمها مجلس املنافسة للهيئة طالبة الرأي،  -

 .يفرغ الاستشارة املقدمة من قيمتها القانونية

بالرغم من اعتبار مجلس املنافسة هيئة إدارية مستقلة، إال أن مظاهر تبعيتها للسلطة  -

ذية في تعيين ألاطراف املكونين ياضحة من خالل تدخل السلطة التنفذية؛ تبدو و يالتنف

 .ذيةيملجلس املنافسة، إلى جانب التقارير السنوية امللزم برفعها للسلطة التنف

 : وعليه، يمكن تقديم الاقتراحات التالية 

 .ضرورة منح مجلس املنافسة الاستقاللية التامة في تسيير شؤونه -

صفة إلالزامية على آلاراء التي يقدمها مجلس املنافسة، حتى يتسنى له إضفاء  -            

  .فرض وجوده على الساحة الاقتصادية

 .مختلف الاقتراحات التي يوص ي بها الباحث - 

 :قائمة املصادر واملراجع

 : قائمة املصادر/ أوال 

 : ألاوامر -أ

 .35ر، العدد .افسة، جاملتعلق باملن 1559مارس  29املؤرخ في  59/32ألامر رقم  -1

ر، .ج 59/32املتعلق باملنافسة، الذي ألغى ألامر رقم  2330جويلية  15املؤرخ في  30/30ألامر  -2

  .30العدد

املتعلق بحاالت التنافي الخاصة ببعض املناصب  2330مارس  31املؤرخ في  30/31ألامر رقم  -0

 .12ر، العدد .والوظائف، ج
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 القوانين -ب

 ر.، ج30/30، املتعلق باملنافسة واملعدل واملتمم لألمر 2331جوان  29املؤرخ في  31/12قم القانون ر  -1

 .02العدد 

، املتعلق باملنافسة واملعدل واملتمم للقانون رقم 2313أوت  19املؤرخ في  13/39القانون رقم  -2

  .32ر، العدد .، ج31/12

 املراسيم التنفيذية -ج

 جوان 13م مجلس املنافسة وسيره، املؤرخ في الذي يحدد وينظ 11/231املرسوم التنفيذي رقم  -1

 .05ر، العدد .، ج2311

 :قائمة املراجع/ ثانيا 

  :الكتب -أ

ر  مص، ، دار النهضة العربية(دراسة مقارنة)حمد محرز، اندماج الشركات على الوجه القانوني، أ -1

1512. 

  .2311نون الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القا -2

تيورس ي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، بدون طبعة، دار هومة، الجزائر  -2

2310. 

، دراسة مقارنة، (التنظيم إلاداري، نشاط إلادارة)طاهر حسين، القانون إلاداري واملؤسسات إلادارية  -3

 . 2330ر، دار الخلدونية، الجزائ

  :ألاطاريح واملذكرات الجامعية -ب

فتوس الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، خديجة  -1

 . 2313جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش،  35/30صياد صادق، حماية املستهلك في ظل القانون الجديد  -2

 .110.، ص2313، 31مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

عليان فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه إلاسالمي، رسالة عدة  -0

 .2312دكتوراه، جامعة تلمسان، 

مذكرة ماجستير  عائشة خليل، دور السلطات إلادارية املستقلة في تحديد الشريعة العامة للعقود، -3

 .2312، 1539ماي  31كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاملة 

عمورة ، النظام القانوني ملنازعات مجلس املنافسة، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري عيس ى  -9

  .2332تزي وزو، 
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 السياسيةزهرة مجامعية، وظائف الضبط الاقتصادي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  -2

 .2319، بن عكنون، 31جامعة الجزائر

  :املقاالت في املجالت -ج

زيبار شادلي، النظام القانون لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مجلة الباحث  -1

 .222-230.ص.، ص2313، ديسمبر 33العدد الجزائر، جامعة باتنة، للدرسات ألاكاديمية، 

جامعة البويرة، عارف، مجلس املنافسة في ضبط املنافسة الحرة، مجلة دور م ،بالحارثليندة  -2 

 .291-222.ص.، ص2312ديسمبر ،  12العدد ،  11السنة الجزائر، 

املدرسة محمد الشريف كتو، حماية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة، مجلة إلادارة،  -0

 .20-90.ص.، ص2332، 20العدد    الجزائرالوطنية لإلدارة، 

 :مشاالهو 

                                                 
1

املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش،  35/30صياد صادق، حماية املستهلك في ظل القانون الجديد  

 .110.، ص2313، 31اجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة مذكرة م
2

مكلفة بمهمة ضبط السوق عن طريق مراقبة نشاط معين " سلطات"تعتبر سلطات الضبط إلاداري،  

في املجال الاقتصادي، لتحقيق التوازن؛ ألن أساس السلطة، في إطار السلطة إلادارية املستقلة، هو 

بن زيطة عبد الهادي، : للتوسع أكثر، يراجع. السلطة التنفيذيةضبط السوق الذي سحب من اختصاص 

دراسة حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة -نطاق اختصاص السلطات إلادارية املستقلة 

، 2331، مجلة الدراسات القانونية، -وسلطة الضبط البريد واملواصالت والسلطة السلكية والالسلكية

 .32. ، ص31العدد 
3

 .35ر، العدد .املتعلق باملنافسة، ج 1559مارس  29املؤرخ في  59/32رقم  ألامر  
4

ر، العدد .، ج59/32املتعلق باملنافسة، الذي ألغى ألامر رقم  2330جويلية  15املؤرخ في  30/30ألامر  

30. 
5

ر، .، ج30/30، املتعلق باملنافسة واملعدل واملتمم لألمر 2331جوان  29املؤرخ في  31/12القانون رقم  

 .02العدد 
6

، 31/12، املتعلق باملنافسة واملعدل واملتمم للقانون رقم 2313أوت  19املؤرخ في  13/39القانون رقم  

 .32ر، العدد .ج
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7

الضبط في مفهومه الضيق، موجه لقطاعات اقتصادية خاصة؛ ألن هذه القطاعات فقدت القدرة على  

طاهر حسين، القانون إلاداري واملؤسسات : يراجع. لعامتحقيق توازنها، ألجل املحافظة على النظام ا

وقد . 03.، ص2330، دراسة مقارنة، دار الخلدونية، الجزائر، -التنظيم إلاداري، نشاط إلادارة-إلادارية 

كل إجراء أيا كانت طبيعته، صادر : "املتعلق باملنافسة كما يلي 30/30ج من ألامر رقم /30عرفته املادة 

يهدف بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى السوق، وحرية املنافسة، ورفع  عن هيئة عمومية

القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها، وسيرها املرن، وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي ألامثل ملوارد 

 ...".السوق بين مختلف أعوانها
8

 .13.، ص2311دار بلقيس، الجزائر، بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،  
9

تيورس ي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، بدون طبعة، دار هومة، الجزائر،  

 .19-05.ص.، ص2310
10

 .52-11.ص.املرجع نفسه، ص 
11

جوان،  13الذي يحدد وينظيم مجلس املنافسة وسيره، املؤرخ في  231/ 11املرسوم التنفيذي رقم  

 .05ر، العدد .، ج2311
12

، 12، العدد 11بالحارث ليندة، دور مجلس املنافسة في ضبط املنافسة الحرة، مجلة املعارف، السنة  

 .222.، ص2312ديسمبر 
13

، 20محمد الشريف كتو، حماية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة، مجلة إلادارة، العدد  

 .20.، ص2332
14

 .30/30الذي يعدل ويتمم ألامر رقم  39/13من القانون رقم  23ة حسب ما ورد بنص املاد 
15

 .225 -221.ص.بالحارث ليندة، املرجع السابق، ص 
16

 .من القانون املدني 35نص املادة  
17

 .20.تيورس ي محمد، املرجع السابق، ص 
18

باحث زيبار شادلي، النظام القانون لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مجلة ال 

 .210.، ص2313، ديسمبر 33للدرسات ألاكاديمية، العدد 
19

املتعلق بحاالت التنافي الخاصة ببعض املناصب  2330مارس  31املؤرخ في  30/31ألامر رقم  

 .12ر، العدد .والوظائف، ج
20

زهرة مجامعية، وظائف الضبط الاقتصادي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  

 .30، الهامش رقم 05.، ص2319، بن عكنون، 31جزائرجامعة ال
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21

 .13 -11ص.املرجع نفسه، ص 
22

 .31.املرجع نفسه، ص 
23

فتوس خديجة، الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،  

 .35.، ص2313جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
24

 .30.فتوس خديجة، املرجع السابق، ص 
25

 .35.املرجع نفسه، ص 
26

يمكن تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي : "جاء نصها كما يلي 

 ...".موجب مرسوم
27

 .202.وبلحارث ليندة، املرجع السابق، ص. 32.تيورس ي محمد، املرجع السابق، ص 
28

 .202.بلحارث ليندة، املرجع السابق، ص 
29

شريكين أو أكثر، فتزول الشخصية الاعتبارية لكليهما، وتنتقل أصولها وخصومها هو عقد يتم بضم  

، -دراسة مقارنة-أحمد محرز، اندماج الشركات على الوجه القانوني، : للتوسع أكثر يراجع. لشركة جديدة

 من ألامر رقم 19وقد تناوله املشرع الجزائري بنص املادة . 31.، ص1512دار النهضة العربية، مصر، 

 .املعدل واملتمم 30/30
30

 .90.تيورس ي محمد، املرجع السابق، ص 
31

عائشة خليل، دور السلطات إلادارية املستقلة في تحديد الشريعة العامة للعقود، مذكرة ماجستير،  

 .233.، ص2312، 1539ماي  31كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاملة 
32

لتعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه إلاسالمي، رسالة عليان عدة، فكرة النظام العام وحرية ا 

 .052.، ص2312دكتوراه، جامعة تلمسان، 
33

 2016-4-http://www.aps.dz/ar/economie/47838  30و 20على الساعى  2315جانفي  10طلع عليه يوم 

 .دقيقة
34

 .050-052.ص.املرجع السابق، ص عليان عدة، 
35

عمورة عيس ى، النظام القانوني ملنازعات مجلس املنافسة، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري،  

 .19.، ص2332تزي وزو، 
36

 .35.املرجع نفسه، ص 

http://www.aps.dz/ar/economie/47838-4-2016
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