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 على التحول الديمقراطي حزابدخل وإنفاق األقيود أثر 

 مصر، جامعة اإلسكندرية - عمر عبد الحفيظ أحمد عمر. د

 ملخص:

يتم فرضها على دخل وانفاق االحزاب السياسية ىف  هتدف هذه الدراسة إيل إبراز أثر القيود الىت 
وانواع ، عملية التحول الدميقراطي. فقد تناولت هذه الدراسة اهلدف من وضع قيود على دخل االحزاب

التشريعية للتخفيف من  والوسائل، القيود على دخل األحزابوبينت خماطر ، القيود على دخل األحزاب
 .دخل االحزاب يف مصرقيود و ، القيود على دخل األحزاب

 وسائلال مث تناولت، مث تناولت الدراسة أسباب فرض القيود على اإلنفاق وكذلك أنواع تلك القيود 
 .اإلنفاق يف مصر وقيود، التشريعية للتخفيف من القيود على اإلنفاق

وعوامل التحول ، ومراحله، وذلك من خالل بيان مفهومه، عملية التحول الدميقراطيمث تناولت الدراسة 
 الدميقراطي واليت تنقسم إيل عوامل داخلية وخارجية.

شريع قانوىن يسمح لألحزاب أمهها ضرورة سن ت، تمث اختتمت الدراسة جبملة من النتائج والتوصيا 
وتتواصل ، حىت تستطيع مواجهة أعباء االنفاق، باستثمار أمواهلا ىف مشاريع جتارية حتت إشراف احلكومة

 اقع مع اجلماهري.على أرض الو 

 التحول الدميقراطي. -األحزاب -إنفاق –دخل  -القيود الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study aims to highlight the effect of restrictions imposed on the income and 

spending of political parties in the process of democratic transformation. This study 

dealt with the objective of setting restrictions on parties' income, the types of 

restrictions on parties ’income, and showed the dangers of restrictions on parties’ 
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income, legislative means to reduce restrictions on parties ’income, and parties’ 

income restrictions in Egypt. 

Then the study deals with the reasons for imposing restrictions on spending as well 

as the types of those restrictions, and then addresses the legislative means to alleviate 

the restrictions on spending, and the spending restrictions in Egypt. 

Then the study dealt with the democratization process, by explaining its concept, 

its stages, and the factors of democratic transformation, which are divided into 

internal and external factors. 

Then the study concluded with a set of findings and recommendations, the most 

important of which is the need to enact legal legislation that allows parties to invest 

their money in commercial projects under the supervision of the government, so that 

they can face the burdens of spending, and communicate on the ground with the 

masses. 

Key words: Restrictions - income - spending - parties - democratic transformation. 

 قدمةم

تُ َعُد حالة األحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشرًا على حالة النظام السياسى ودرجة 
فاألحزاب تلعب دورًا هامًا ىف تدعيم املمارسه الدميقراطية باعتبارها مهزة الوصل بني ، تطوره ىف أية دولة
 وتعميق املشاركة السياسية للمواطنني.، احلياة احلزبية مبا يسمح بتنشيط، احلكام واحملكومني

جل ممارسة ىف احلياة السياسية على املال من أ واألحزاب السياسية تعتمد ىف وجودها وتأثريها
متويل ودخل لكي تنفقه يف أداء دورها للوصول للحكم والتواصل مع وبالتايل حتتاج ملصادر ، نشاطها
التمويل واإلنفاق هذه البد هلا قيود ورقابة من أجل حتقيق اهلدف من وجود ولكن عملية ، اجلماهري

 االحزاب السياسية وهو التحول للعملية الدميقراطية.

كما أنه توجد ،  ال يتم ىف خطوة واحدة بل أنه مير بعدة مراحل حيت يتحققلتحول الدميقراطي وا
وال شك أن فرض القيود على دخل ، لدميقراطيالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية لتحقيق التحول ا
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وإنفاق األحزاب السياسية حيقق نوع من املساواة والعدالة بني األحزاب ويالتايل خلق نوع من املنافسة 
  حتقيق التحول الدميقراطي. بطريقة دميقراطية وهوما يساهم يف الشريفة واحلرة من أجل الوصول للحكم

 أواًل: أهمية البحث:

من خالل إبراز الدور الذى تلعبه األحزاب السياسية ىف احلياة السياسية والعملية  الدراسة أمهية تربز
حتقيق نوع من العدالة  وبالتايل، فرض القيود على دخل وإنفاق األحزاب السياسيةوبالتايل فإن ، الدميقراطية

 طي.يف حتقيق التحول الدميقرا واملساواة ىف املنافسة يساهم بطريقة كبرية

 ثانياً: أهداف البحث:

 وأنواع تلك القيود.، بيان اهلدف من فرض القيود على دخل األحزاب -1
 بيان املخاطر املرتتبة على فرض قيود على دخل األحزاب. -2
 األحزاب. وإنفاق من أثر القيود على دخلبيان وسائل املشرع للحد  -3
 وأنواع القيود.، ود على إنفاق األحزابيبيان أسباب فرض ق -4
 بيان قيود دخل وإنفاق األحزاب ىف مصر. -5

  :إشكالية البحثثالثاً: 

 يطرح هذا البحث اإلشكالية التالية:

وكذلك على إنفاق ، إيل أي مدى تؤثر القيود اليت يتم فرضها على دخل ومتويل األحزاب السياسية
 األحزاب السياسية ىف حتقيق التحول الدميقراطي؟

 :رابعاً: فرضية البحث

وهذا األمر يستلزم ، املساواة والعدالة بني األحزاب مننوع حتقيق التحول الدميقراطي يتطلب وجود 
 وكذلك وجوه إنفاقها.، فرض جمموعة من القيود على مصادر دخل ومتويل األحزاب السياسية
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 جانب  إىل، لقد قمنا باختيار املنهج الوصفي التحليلي ىف دراستنا هذه :خامساً: منهج البحث

 .املنهج االستنباطي يف بيان الوضع ىف مجهورية مصر العربية

 خطة البحث:سادساً:  

 املبحث االول: القيود على دخل االحزاب

 املطلب األول: اهلدف من وضع قيود على دخل االحزاب

 املطلب الثاين: أنواع القيود املفروضة على دخل االحزاب

 االحزاباملطلب الثالث: خماطر القيود على دخل 

 التشريعية للتخفيف من القيود على دخل األحزاب وسائلاملطلب الرابع: ال

 املطلب اخلامس: قيود دخل االحزاب يف مصر

 نفاق االحزابإاملبحث الثاين: القيود على 

 املطلب األول: أسباب فرض القيود على االنفاق

 املطلب الثاين: أنواع القيود على االنفاق

 التشريعية للتخفيف من القيود على اإلنفاق وسائلاملطلب الثالث: ال

 اإلنفاق يف مصر قيوداملطلب الرابع: 

 املبحث الثالث: التحول الدميقراطي

 املطلب األول: مفهوم التحول الدميقراطي
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 املطلب الثاين: مراحل التحول الدميقراطي

 املطلب الثالث: عوامل التحول الدميقراطي

 

حزابدخل األالقيود على ول: األ المبحث  

وهذه املصادر قد تتعارض بعضها ، تعتمد االحزاب السياسية على عدة مصادر لدخلها ولتمويلها
لذلك كانت احلاجة إيل وضع قيود على مصادر متويل ودخل ، مع اعتبارات االمن القومي يف بعض الدول

وأنواع ، خل األحزابوهو ما يقتضي من التعرض للهدف من وضع تلك القيود على د، األحزاب السياسية
وهو ما يقتضي من ، خماطر قد تؤدي إيل عكس املطلوبو  كما أن للقيود املبالغ فيها سلبيات،  تلك القيود

وأخرياً ، دراسة الوسائل التشريعية اليت يستخدمها املشرعني يف بعض الدول للتخفيف من أثر تلك القيود
ىف مخسة مطالب على النحو  وذلك، صر العربيةنتعرض لدراسة القيود على دخل األحزاب يف مجهورية م

 التايل:

 حزابهدف من وضع قيود على دخل األالالمطلب األول: 

من  وذلك، لعملية الدميقراطيةحتتاج األحزاب السياسية املال كي تتمكن من املشاركة بفعالية يف ا
أمكن تواجد األحزاب بالشكل ما ، ولوال وجود عملية التمويل هذهنشر رسائلها وبناء منظماهتا.    أجل

قد فإن األفراد والشركات اليت تتربع لألحزاب أو املرشحني ، من جهة أخرى1الذى يتبادر إىل الذهن األن.
ميكن للقواعد الناظمة    هنا تسعى للتأثري يف السياسات اليت يرمسها املسؤولون املنتخبون واألحزاب احلاكمة.

أن تغري املشهد السياسي بشكل جذري بطرقٍ إجيابية  ، املال حزاب السياسية علىلكيفية حصول األ
على فرص ، وسلبية على حد سواء وأن يكون هلا أثر موازعلى تعددية وانفتاح العملية السياسية. وكذلك  

وهناالبد من وضع نظام فعال للرقابة على دخل ومتويل ، يف احلياة السياسيةالةً املواطنني يف املشاركة الفع
 2يف إطار منظومة تشريعية شاملة لضمان الشفافية للمال السياسي. -التمويل العام واخلاص -األحزاب
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التربعات السياسية اخلاصة إىل درجة ما على األقل. وهتدف  دمعظم الدميقراطيات تقيىف الواقع جند 
 وحىت، الذى يدفعونه نفوذ مقابل املالالمن حتقيق  -منهم بارخاصة الك -ايحنياملمنع إيل هذه القيود جزئيا  

ميكن ، يف الكثري من احلاالتفعلى سبيل املثال تكون واقعية وقابلة لإلنفاذ. الةينبغي تكون هذه القيود فع
 مثل تقدمي التمويل العام لألحزاب.، بديلة ايحني من خالل وسائل أخرىاملتقليص نفوذ 

 حزابنواع القيود المفروضة على دخل األأالمطلب الثاني: 

القواعد الناظمة لدخل األحزاب بشكل عام يف فئتني: حظر مصادر حمددة للتربعات تصنف 
وقيود على مصادر أو أمناط معينة من التربعات )مثل وضع ، اخلاصة   )مثل احلظر على التربعات األجنبية(

 سقف للتربعات اليت ميكن قبوهلا من األشخاص(.

تتناسب ، د على تربعات األشخاص والشركاتبالقيو  صلقواعد متنوعة فيما يت الدوللدى  ويوجد
لدراسة لقوانني التمويل طبقا ؛فمويل السياسيفيهامع واقعها السياسي واالجتماعي وأهداف أنظمة الت

أو حتظر على التمويل تفرض قيودا فإن غالبية الدول، واالنتخاباتوضعتها املؤسسة الدولية للدميقراطيةالسياسي
كما ،  العام املنظموموارد الدولة باستثناء التمويل   ، واملصادر غري املعلنة، مصاحل أجنبية التربعات املقدمة من

 3.عادة التربعات املقدمة من قبل شركات متلكها الدولة أو شركات تستفيد من عقود الدولةاحلظر يشمل 

التربعات نموذج مايتم ىف دولة شيلي وهو مايعرف ب، ومن أمثلة القيود على دخل األحزاب
% من سقف اإلنفاق بالنسبة  10والذي يسمح بتقدميتربعات للحمالت السياسية ال تتجاوز، "احملجوزة"

ميكن تقدمي التربعات إىل املرشح أو احلزب دون معرفة ، من خالل هذا النموذجف؛للمرشح أو احلزب املعين
،  هي وحدها اليت تعرف هوية املتربعهناك هيئة اإلنفاذ وتدعيماً هلذا القيدفإن ، ملتربعااملرشح أو احلزب هبوية 

 من إثبات تربعه بشكل مستقل ألي جهة أخرى.  نهكما ال حيصل املتربع على أي وثيقة متك

الفكرة الكامنة وراء هذا النموذج هي محاية الشخص من االنتقام العلين. كما إن ، حقيقة األمر يف
، يشجع على تقدمي التربعات شبه اخلاصة من خالل قناة رمسية بداًل من تقدميها بشكل غري رمسي هأن
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لنموذج هلذا اعلى التربعات واإلنفاق. إال  أن وبالتايل ميكن أن تسهم يف اجلهود املبذولة إلنفاذ القيود الكلية 
 ويل؛ وحيث إن املتربعنيمصادر التميتمثل يف أنه يقلص املعلومات املتوافرة للجمهور حول  جانبا سلبياً 

اآللية ال تستطيع منع األحزاب أو املرشحني من اإلصرار على  هذه فإن، ميكن أن يطلبوا إعالن تربعاهتم
رغم أنه يقدم للمتربعني محاية أكثر موثوقية. كما أنه ال يستطيع منع املايحني من ، تقدمي دليل على التربعات

النموذج ال حيمي املايحني من  هذا ولة للتأثري يف سياسات األحزاب. كذلك فإناإلعالن عن تربعاهتم يف حما
 4خماوفأكثر أمهية. ألحيانعض اب وهو ما قد يشكل يف، نشر أمسائهم من قبل الدولة

 التبرعات النقديةالقيود علىالفرع األول:

اليت تشرتط مترير  تشريعاتميكن لل حيث، صعوبة خاصة النقدية تربعاتل اتشكل عملية تتبع
حزاب من خالل توفري وثائق قيود على متويل األالفرض  أن تسهلخالل حسابات مصرفيةمن التربعات

من التحقق منها مع أطراف ثالثة )املصارف مثالً(. كما أن هذا يوفر طريقة األجهزة الرقابية ن متك  
بضمان عدم التفافهم على القيود  وذلك، من مراقبة التزام املتربعني بسهولة أكرب األجهزة الرقابيةنمتك

هذه املزايا  وتتحقق، التربعات الكبرية إىل دفعات أصغراملفروضة علىسقف التربعات عن طريق تقسيم 
بأن هناك صعوبة كبرية يف  التزمت األحزاب بالقوانني اليت متنع التربعات النقدية؛ علماإذا، بالطبع

 .شاف انتهاكات هذه القوانني نفسهااكت

 التبرعات العينيةالقيود علىالفرع الثاني:

مثل ، أو حتويال للحقوق غري النقدية، تلك التربعات مجيع أنواع اهلدايا من سلع وخدمات تشمل
على السلع. أحد األمثلة الشائعة على ذلك هو منح خصم اين ألماكن االجتماع أو منح االستعمال اجمل

خم فضة لإلعالنات االنتخابية للحزب املفضل من قبل احملطة الوقت على احملطات التلفزيونية بأسعار 
نظراُّ إىل عدم وجود دفعات ونلك ؛ هاعالعينية أيضا إشكالية حيث يصعب تتب وتشكل التربعات، التلفزيونية

 أو من خالل املؤسسات املالية. سواء كانت نقدا مالية
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ل إىل فيها القيود على الدخ قتصراليت ت دوليف ال يسمح بالتربعات العينية ضمناً ، ىف الواقع
يكفي عتتمثل إحدى طرق حتاشي هذه املشكلة يف تعريف التربعات بشكل موسو  ، التربعات املالية فقط

من مطالبة األحزاب باإلبالغ عن دول المتكن كما أن هذه اإلسرتاتيجية.لتضمينالتربعات العينية
فإن ، التمويل احلكوميشكل العينية عندما تتخذ اهلدايا و علين. كجزء من براجمها لإلفصاح ال  العينيةالتربعات

تلك التربعات  ما مل تكن مثل، وإساءة استعمال موارد الدولة من قبل األحزاب احلاكمة اً فسادذلك يعترب 
 5العينية جزءاً من برنامج متويل حكومي عادل.

 ثةإنفاق األطراف الثالالقيود على الفرع الثالث:

إنفاق األطراف الثالثة نيابة عن األحزاب السياسية أيضا صعوبات تتعلق بقضايا اإلنفاذ  ثلمي
إىل حتويل التمويل السياسي املتوافر يحو قنوات أخرى. عائقا يؤدى القيود على الدخل  قد متثلوالشفافية.

ل إعادة توجيه األموال ال مقابل احتماالتوازن بني احتمال االلتزام واإلنفاذ الفععلى املشرعينتحقيقفيجب 
الشفافية دون أن يكون له أثر على مستويات اإلنفاق. يف وهو ما يقلص .ذلكإىل أطراف ثالثة بداًل من 

 6واقعية من فرض القيود على الدخل.أكثر ، يعترب اإلفصاح   ، هذا الصدد

ن تؤثر يف تصور واسع االنتشار بأن املنظمات غري احلكومية األجنبية ميكن أ ىف الواقع يوجد
ميكن هلذه املنظمات أن تساعد األحزاب  ولكن، ل برامج مساعدة األحزاب السياسيةالسياسة من خال

وإقامة احلوار مع نظرائها يف مناطق ، أخرى دولالدميقراطية يف املمارسات السياسية حمللية يف الوصول إىلا
ر بالتدخل يف فإن جمرد وجود تصو ، أشكال االخنراط األجنيبوكما يف مجيع   ، أخرى من العامل. لكن

 وبالتايل ميكن أن يكون، الثقة الشعبية يف العملية الدميقراطيةان يقوض العمليات الدميقراطية الداخلية ميكن
 .ة كبريةإشكالي هذا األمر

على الدعم املباشر من املنظمات غري احلكومية األجنبية وضع قيود ميكن  ولكن حلل تلك اإلشكالية
وذلك ، ة غري املباشرة لبناء القدراتوالسماح يف الوقت نفسه بتقدمي الدعم لألنشط، االنتخابيةلألنشطة 
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ويف نفس الوقت السماح للنظام ، بالتدخالألجنيبيساعد يف توفري احلماية من االهتامات احملتملة  األمر
فإن ، دةاألخرى من التربعات املقيكما يف األمناط ،  خربات هذه املنظاتمن االستفادة من مزايا تهاحلزيب برم

، قد تتحاشى القيود املفروضة على الدخل من مصادر أجنبية تتلقى هذا النوع من املساعدة   األحزاب اليت
كما يف القيود األخرى على دخل و ، مستقلة قانونيا   ة ثالثوذلك بتمريرها من خالل منظمات أطراف 

 7.تشمل املنظمات التابعة لألحزاب أيضاً ى ان الة ينبغفإن أنظمة اإلنفاذ الفعً ، باألحزا

 حزابالثالث: مخاطر القيود على دخل األالمطلب 

تشكل القيود الصارمة على التمويل ودخل اإلحزاب أحيانًا نتائج عكسية. فبما أن األحزاب حتتاج 
التربعات الشخصية بشكل  أو متنع أنواعًا معينة من ، فإن القوانني اليت تفرض قيودا مفرطة، إىل املال للعمل

قد تعزز ثقافة سياسية تنتهك فيها األحزاب ، أو تفرض قيوداًً منخفضة جدا على دخل األحزاب، كامل
؛ فإذا من القرن املاضي كما حدث يف اهلند يف السبعينيات والثمانينيات،  واملتربعون القانون بشكل صارخ

يصبح من الصعوبة مبكان تصحيحه من خالل ميكن أن ، مبالغ فيه زادت القيود على التمويل بشكل
ألن احلدود املناسبة تعتمد بشكل كبري على ، اإلصالحات. إن وضع قيود واقعية هو حبد ذاته مهمة صعبة

ميكن أن تعترب مقياسا  فان تكلفة االعالنات يف وسائل اإلعالم، السياق الذى توضع من خالله. رغم ذلك
ألن اإلعالنات هي عادة أكرب بند ، يف سياق احلملة االنتخابية أم ال لتقدير ما إذا كانت القيود معقولة

 8ة.لإلنفاق يف احلمالت االنتخابي

تأيت من طيف واسع من املصادر املتنوعة وميكن أن تكون خمفية  -مصادر التمويل-وألن األموال
والتطبيق؛ فحىت تكون خاصة فيما يتعلق باإلنفاذ ، فإن القيود على التمويل تطرح قضايا صعبة، بسهولة

وهي مهمة تشكل حتديا حىت ىف ، العملية فعالة ينبغي أن يكون هناك عملية إبالغ وتدقيق حماسيب واسعة
ينبغي أن تطبق القيود على دخل ، الدميقراطيات املتطورة. فحىت يتم حتقيق احلد األقصى من الفعالية

ى املكاتب بل عل، على متويل األحزاب الوطنيةليس فقط ، األحزاب وبالتايل إجراءات التدقيق احملاسيب
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، وجمموعات النساء، وعلى اجملموعات األخرى التابعة لألحزاب مثل مراكز األحباث، احمللية لألحزاب أيضاً 
 9واملؤسسات التجارية التابعة للحزب.، أو املنظمات الشبيهة

 على دخل األحزاب القيود التشريعية للتخفيف من وسائلالمطلب الرابع: ال

مبا يف ذلك ، فإن العديد من الدميقراطيات، نظرا للصعوبات اليت تواجه إنفاذ مثل هذه القوانني
اختارت عدم تبين قيود شاملة على التربعات. واختارت بداًل من ذلك تقييد ، دميقراطيات أوروبا الغربية

والقيود على اإلعالن. إال  أنه ميكن ، لعاملتمويل االمث، النفوذ املايل للمتربعني من خالل وسائل أخرى
أو مبوازاة تقدمي ، تقليص التحديات اليت تواجهها عملية اإلنفاذ بتبين مثل تلك القيود ببطء وبشكل تدرجيي

 10.كال النظامني  املكسيك تبنتكما ،  األخري النظامبولندا  تبنتلقد ، التمويل العام

للقيود الصارمة على مصادر دخل األحزاب أن تنجح مبوازاة مثااًل على كيف ميكن جتربة بولندا تعد 
مصادر متويل حمددة د تقدمي برامج التمويل العام. أي أن األحزاب تنزع إىل االلتزام بالقوانني اجلديدة اليت تقي

مع اعتماد ، الفجوةنحت يف الوقت نفسه إمكانية الوصول إىل مصدر دخل جديد من احلكومة مللء مُ إذا 
وأقل اعتمادا على التربعات اليت أصبحت متوافرة حديثا ، بصورة متزايدة على األموال العامة األحزاب

حيث إن اإلفصاح ، تتمثل يف تعزيزً الشفافيةأيضًا  ميزة أخرىهناك و ، القيودمؤخرافرضت عليهااخلاصة اليت 
 11مناإلفصاح عن التمويل اخلاص.عن التمويل العام أسهل مراقبة وإنفاذا

واملصحوبة ، جعلت القيود الصارمة على التمويل اخلاص لألحزاب2001إصالحات عام منذ   
 تراجع انتشار الفساد يف متويل األحزاب أكثر شفافية وأسهمت يف، مبستويات مرتفعة من التمويل العام

أن التربعات من الشركات إال  ، سمح بتقدمي التربعات الشخصية والدعم احلكومي املباشري؛ حيثبولندا
األحزاب االخنراط حيظر على واملصادر األجنبية والشركات احلكومية والتربعات العينية حمظورة مجيعها. كما 

 12.يف األعمال التجارية وإقامة أنشطة مجع تربعات علنية
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 صارمة على مصادر الدخل بتبين هذه القيود بالتوازي مع إصالحات كما أحدثت املكسيك قيودا
 أي توفري التمويل العام وتعزيز القدرات الرقابية على هيئات إنفاذ القانون نفسها. كما يوضح مثال، أخرى

 .عملية تفاعلية حتدث تدرجييا  أنظمة متويل األحزاب السياسيةأن تبًنىإصالحاتاملكسيك أيضا

بعد بناء الثقة يف النظام االنتخايب  واحلمالتاالنتخابية حيتل موقعاثانوياً يف البداية كان متويل األحزاب  
من خالل فرض القيود على مصادر الدخل ، 1993موقعامركزيًا يف اإلصالحاتبعد عامواحت ل ً ، بشكل عام

 من الوقتنحت األحزاب املكسيكية مزيداُ مُ ، فقطعاما 15دفعاتوعلى مدى فرتة امتدتعلى ثالث 
 بالقيود اجلديدة.وتلتزم   لتتكيف

بوضعهًا قيودا على  وذلك، وضعت املكسيك أنظمة التمويل اخلاص للمرة األوىل، 1993يف عام
نحت سلطات حمدودة للهيئات االنتخابية إلجراء التدقيق احملاسيب ومالتربعات اخلاصة وحظر تربعات معينة 

فلة وفرضت قيودا صارمة على حظرت املكسيك مجيع التربعات املغ   1996يف عاممث ، االحزابألموال 
أحدثت املكسيكتغيرياتإضافية على القيود على 2008-2007يف عام مث ، د األقصىللتربعات الفرديةاحل

السقف اإلمجايل للتربعات العينية والنقدية حلزب سياسي فإن  مبوجب القانون، مصادر دخل األحزاب
اقع من احملتمل احلملة الرئاسية السابقة )رغم أهنا يف الو على  من سقف اإلنفاق%10اليكمن ان تتجاوز 

ميكن و ، من ذلك احلد %0,5جتاوز تربع خاصموال يستطيع أي  (أن تكون أعلى من ذلك بكثري
 .التربعات األجنبيةحتظر للشركات اخلاصة أن تتربعلكن 

بنجاح من القيام باملالحقة من حيث إن املكسيك متكنت فعالة نسبياهذه اإلجراءات ولقد كانت 
ة االنتخابات الفيدرالية أكثر من اكتشفت مؤسس 1996عام  ىف سبيل املثالعلى ، خالفاتالقضائية للم

عنهايف محلة الرئيس فينسنيت فوكس االنتخابيةيف  بلغتسعة ماليني دوالر أمريكي على شكل تربعات مل ي
من كيانات ال حيق هلا التربع مثلَ   بلغ عنهافضيحة "أصدقاء فوكس".وأتت معظم التربعات غري امل

فرضت مؤسسة االنتخابات ، واملؤسسات العامة. نتيجة لذلك، واألشخاص العاملني يف اخلارج، الشركات
 مليون دوالر. 45غرامةعلى األحزاب اليت دعمت احلملة االنتخابية للرئيس فينسنيت فوكس بلغت حوايل
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 حزاب في مصرالمطلب الخامس: قيود دخل األ

 حيظر؛حيث من خالل القوانني والتشريعات املتعاقبة، على دخل األحزابأهتمت مصر بوضع قيود 
نون املصريون املقيمون يف مبا يف ذلك املواط، مصادر أجنبية ب واملرشحني تلقي األموال منعلى األحزا

ومن التربعات القانونية املقدمة ، ميكن لألحزاب فقط أن تستعمالألموال من اشرتاكات أعضائهاو ، اخلارج
ومن الدخل املتأيت من االستثمارات واألصول ذات الطبيعة غري ، ومن التمويل العام، من مواطنني مصريني

كانت القيود على التربعات الشخصية ،  2005عام يف و ، التجاريةباستثناء تربعات املؤسسات ، التجارية
 13% من احلد االقصى لالنفاق.2ملرشح رئاسي ينبغي أال  تتجاوز

، القيود نص أيضأ على عدد من، 2014لسنة  22احلايل رقم وىف قانون االنتخابات الرئاسية 
وحبد أقصىى ، ال جيوز تلقي التربعات سواء العينية أو النقدية إال من األشخاص الطبيعني املصرينيأنه ، منها

 14% من احلد األقصى املقرر لإلنفاق ىف احلملة.2

شخص اعتباري سواء مصري أو من أى  سواء نقدية أو عينية وحظر ذات القانون تلقي أى تربعات
 15.أو أى جهة يساهم فيها رأس مال أجنيب، أو من أى دولة أو منظمة أو جهة أجنبية، اجنىب

 حزاب الثاني: القيود على إنفاق األ المبحث

نظراً ملا يلعبه املال يف حسم االنتخابات يف ، تعد مسألة اإلنفاق يف غاية األمهية ىف احلياة السياسية
وإذا مل يتم إحكام الرقابة على مسألة اإلنفاق من خالل تنظيم قانوين حمكم؛ فقد ، األحيانالغالب من 

، لذلك نتناول يف هذا املبحث أسباب فرض القيود على اإلنفاق يؤدي ذلك إيل نتائج يف غاية اخلطورة.
لتخفيف من حدة ونتناول الوسائل التشريعية اليت يطبقها املشرعني يف بعض الدول ل، وانواع تلك القيود

وذلك من خالل أربعة ، وقيود اإلنفاق ىف مصر، القيود على اإلنفاق الىت قد تأيت بنتائج سلبية أحياناً 
 مطالب على النحو التايل: 
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 نفاقسباب فرض القيود على اإلأ: المطلب األول

القيود على املبالغ اليت ميكن للمرشحني السياسيني واألحزاب السياسية أن تنفقها جلملة  يتم تبين
بني من األسباب املختلفة واليت تتمثل يف: مكافحة الفساد السياسي وشراء األصوات؛ منع انعدام املساواة

؛ للمتنافسنيمتكافئة فرصا متنح  املتنافسني السياسيني استناداإىل وصوهلمإىل األموالوتوفري حلبة سياسية
ي؛ واحلد من اإلنفاق املفرط يف النظام السياسي تقليص العوائق اليت حتول دون دخول املعرتك السياس

وأن اإلنفاق ، االنتخابات عامل حموري يففرتاض بأن التواصل السياسي تستند قيود اإلنفاق إىل اال.و تهبرم
األحزاب  قإغراالكبرية و  األحزاب بتغليب كفة لسماحادلة باغري املنضبط ميكن أن يؤدي إىل مزايا غري ع

على إشكالية بوصفه قيدا ، كالقيود على التربعات،  ربر قد جيعل القيود على اإلنفاقإال  أن نفس امل، األصغر
 16التعبري.

التفكري يف الصعوبات ، ومن املهم، تقييم فعالية القيود على اإلنفاقمن الصعب فإنه ، وىف احلقيقة
اليت ينطوي عليها فرض القيود على اإلنفاق على حرية التعبري بالنسبة للمرشحني واألحزاب ومنظمات 

تتفاوت مستويات اإلنفاق السياسي بني الكيانات واألنظمة السياسية حيث اجملتمع املدين واملواطنني. 
فرض بالضرورة سقفا متدنيًا على تأن  دولة مال حبذر مع أي ادعاء بأنه ينبغياملختلفًة وينبغي التعامل 

 من ذلك، لقضية القيود على اإلنفاق تصدت الدولية ؤسساتمن املرغم ذلكفإن عددا، اإلنفاق السياسي
وتقول بأنه ، عن مفهوم القيود على اإلنفاق ت هذه اللجنةدافع؛ حيث األمم املتحدة حلقوق اإلنسانجلنة   

لضمان عندما يكون ذلك ضروريًا مربراً؛على اإلنفاق على احلمالت االنتخابية معقولة"قد يكون فرض قيود
أو تشويه العملية الدميقراطية من خالل اإلنفاق غري املتناسب نيابة عن ، عدم تقويض اخليارً احلر للناخبني

ملنظمات ايإضافة إل، مثل جملس أوروبا ومنظمة الدول األمريكيةأخرى منظمات وأيضا أي مرشح أو حزب". 
 17لقضية القيود على اإلنفاق. أيضا تتصدى، غري احلكومية الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية

عرب ، ألحزاب احلاكمة على تعزيز قوهتاأن القيود على اإلنفاق قد تساعد ا ولكن جيب مالحظة
خصومه من القدرة على الوصول إىل جيرد فإن احلزب احلاكم قد  ؛فرضقيود متدنية أكثر مما ينبغي
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. وميكن لألحزاب احلاكمة أن يف حني أن احلزب احلاكم يتمتع مبيزة أنه معروف جيدا، ناخبينمحتملني
وقد ، واملرافق العامة واألموال العامة، تسيءً  استعمال موقعها من خالل الوصول إىل التلفزيون احلكومي

لى اإلنفاق بشكل انتقائي إلحلاق الضرر باخلصوم. أما الشروط تكون يف موقع ميكنها من إنفاذ القيود ع
األحزاب اجلديدة على التنافس مع املرشحني الذين  فعالية التقليديةعلى اإلنفاقفقد تساعد بشكل أكثرغري 

 18.حيتلون مناصب رمسية أو مع األحزاب احلاكمة

 فاقناإل القيود على أنواع: المطلب الثاني

د يقيحبيث وضع سقف عام على اإلنفاق ميكن ، أوالً  ومها:، نوعنيعلى اإلنفاق تتخذ القيود 
للحزب على محالته االنتخابيةوميكن للسقف العام أن يكومنبلغامقطوعًا أو أن يتم حتديده االنفاق االمجايل 

يتخذ شكل ميكن أن ، ثانياً أو معايري أخرى. ، مضاعفا لعدد األشخاصأو  علىأساس احلد األدىن للرواتب
العامة لإلنفاق السقوفعترب تو ، تلفزيونية لألحزاب بفرتات حمددةمثل تقييد اإلعالنات ال، حاالت منع خاصة

عينة من اإلنفاقعلى اإلعالن عدد قليل من الدميقراطيات. أما منع أشكاملأكثرصعوبة يف اإلنفاذ وقد تبناها 
 19.أفريقيان الشرق األوسط ومشال لدى معظم بلدا فهو أكثر شيوعا

يصعب إنفاذها حىت يف ، كالقيود على الدخل،  إن القيود على اإلنفاق السياسيحقيقة 
وتتطلب ، فإن اإلنفاذ الفعال لقوانني التمويل السياسي بشكل عام مهمة صعبة راطيات الراسخة.الدميق

السقوف ف، صعباجداهيئات إنفاذ قوية. كما أن حتديد املستوى املناسب لإلنفاقاملسموح ميكن أن يكون 
حوافز لألحزاب واملرشحني حملاولة االلتفاف على  لتشكً  واحلدود املتدنية جدا  ؛املرتفعة جدًا غري فًعالة

فإهنا ، كما أهنا أكثر صعوبة يف اإلنفاذ. إذا شعرتً مجيع األحزاب بأن احلد أدىن مما ينبغي،  القانونية القواعد
ضد األحزاب األخرى اليت  ال يتخذ أي منها إجراءداء"؛ حبيثقد تعقد مجيعها ضمنيا "معاهدة عدم اعت

غري احلكومية واجلمهور واملنظمات، ووسائل اإلعالم، ابيةفإن اهليئات الرق، حتتال على القواعد. ونتيجة لذلك
 20برمته.لعامة بنظام التمويل السياسي ويلحق الضرر بالثقة ا، ال حيصلون على معلومات مهمة
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أن يتم تنسيق القيود على ، ات؛ منهامقرتح عدة يوجد، القيود على االنفاق وحلل مشكلة إنفاذ
املنطق القائل بأن السماح لألحزاب واملرشحني جبمع  ايلاستنادا، اإلنفاق مع القيود على مصادر التمويل

م ؤدي على األرجح إىل عدسينفس الوقت حماولة تقييد اإلنفاق؛أكرب مبلغ من املال يستطيعون مجعه ويف 
بشكل عامفإن و، وضعت كنداوالربازيل قيوداعلى الدخل واإلنفاق، على سبيل املثالف؛االلتزام
لى إنفاق عفقط تضع قيودا%28في حني أنألحزابا من البلدان لديها قيود على دخل%37حوايل

 21.األحزاب

توفريفرتات فرض القيود على اإلنفاق على اإلعالن التلفزيوين عادة مع ، وأيضًا من هذه املقرتحات
يعتمد ، إعالنية لألحزاب واملرشحني يف وسائل اإلعالم اليت متلكها الدولة. إن جناح هذا النوع من اإلجراء

جتنب ت الدولة إذا أراد، نظام مؤسسايت لألحزابعلى توافر وسائل اإلعالم اململوكة من قبل الدولة ووجود 
فني نسبيادون أن يكون لذلك أثر كبري على حدوث طوفان من اإلعالنات السياسية ملرشحني غري معرو 

فإن ، اجلمهور. هذا النمط من اإلجراءات شائع يف دول أوروبا الشرقية ما بعد الشيوعية. على سبيل املثال
اإلجراء ذاته يف  ويطبق، وسلوفاكيا وأوكرانيا ختصص أوقاتاَ حمددة على اإلذاعة والتلفزيون لألحزاب، رومانيا

نح معظم األحزاب السياسية إمكانية الوصول إىل وسائل اإلعالم احلكومية حيث متُ ، ينيةبلدان أمريكا الالت
مثة .شيوعيا  رغم أن استعمال وسائل اإلعالم احلكومية أكثر ، أو اخلاصة أو كليهما خالل احلملة االنتخابية

 2007ت عاميت تبنً ال، ل اإلعالم يف املكسيكلإلنفاق على وسائنسبيا  مثال على نظام جديد شامل ومقيد 
؛ اإلعالم مبا يف ذلك إجياد إطار لإلعالنات يف وسائل، سلسلة من اإلصالحات على التمويل السياسي

 باتتبعد التعديالتو ، نةوسائل اإلعالمضد أحزاب معي   على اهتامات بتحيز أتى هذا النظام جزئيا رداً فقد
على حد سواء. ، هيئة االنتخابات تقدم مساحات جمانية جلميع األحزاب يف وسائل اإلعالم العامة واخلاصة

 22.اخلاصة حمظور بشكل صريحوسائل اإلعالم إال  أن شراء اإلعالنات اإلضافية يف 

وسائل من املرجح أن يكون إنفاذ القيود على اإلعالنات التلفزيونية واإلنفاق على الواقع أهنوىف 
ام بالنظر إىل من فرض قيود اإلنفاق العأكثر جناحاً -األكثر بروزايف احلمالت السياسيةوهي البنود  -اإلعالم
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ميكن حلاالت احلظر أو وضع القيود على تصنيفات حمددة من اإلنفاق أن تؤثر على و ، أهنا واضحة للعيان
 23.أنشطة اجملتمع املدين أو املراقبني اخلارجيني اآلخرين

 يعية للتخفيف من القيود على اإلنفاقالتشر  الوسائل: مطلب الثالثال

  :وسنتناوهلا يف فرعني

 المرشحينو  األحزاب المساواة بينالفرع األول:

هناك قدر أكرب من الضوابط على املرشحني مما ختضع له جند أن ، حلل هذه املشكلة
% 29ىف حني أن ، على انفاق املرشحني من البلدان تضع قيوداً  %44فنجد أن حوايللسياسية؛ ااألحزاب

فإن ولضبط عملية اإلنفاق بفعالية؛ ، منها تفرض قيوداعلىالنفقات السنوية أو احلمالت االنتخابية لألحزاب
حد سواء وضع ضوابط لنفقاتإىل  حيتاجخلق مناخ سياسي صحي وتنافسي  ، املرشحني واألحزاب على  

مما يقوض فعالية القيود املفروضة ، قد تنفق نيابة عن املرشحنيفإهنا ، غياب القيود على األحزابظل يف و 
24على املرشحني.

 

 فترات الحمالت االنتخابيةتحديد: الفرع الثاني

أو ، فرتة احلملة االنتخابية بأهنا عدد حمدود من األيام قبل االنتخابات تعرف دوليف العديد من ال
أخرى ال حتددفرتة معينة للحمالت دول يف حني أن ، الن االنتخاباتالفرتة اليت تبدأ من حلظة إع

وتعد مصر من الدول اليت حددت صراحة فرتة احلملة االنتخابية وذلك ىف القانون احلايل . االنتخابية
والذي حدد بداية احلملة من تاريخ إعالن القائمة النهائية للمرشحني حىت قبل ، لالنتخابات الرئاسية

وىف جولة اإلعادة تبدأ من اليوم التايل العالن النتيجة حىت ظهر اليوم السابق على ، االنتخابات بيومني
 25.االقرتاع



23 
 

اإلنفاق بني األحزاب  فعالة للتحكم مبقدارطريقة قد يشكل تشريعياً  حتديد فرتة احلملة االنتخابيةإن 
ضعأنظمة ألشكال حمددة ميكن و و ، إضافة إىل وضع فرتة إمجالية حمددة هي احلملة االنتخابية، واملرشحني

 26.من احلمالت بشكل منفصل أيضا

 االطراف الثالثةتقييد انفاق :الفرع الثالث

إن اإلنفاذ الناجع يتطلب ف، كشف الفسادلمن مراقبة الدخل  افضل وسيلة قبة اإلنفاققد تكون مرا
الالعبني اخلارجيني الذين ميكن أن ينفقوا املال  بلعلى، رقابة ليس فقط على األحزاب السياسية واملرشحني

 رشح.املزب أو احلنيابة عن 

القيود  فرضتأو مصاحل أو جمموعات سياسات. إذا ، شركاتأو ، وغالباما تشمل األطرافالثالثة أفرادا  
ال إنفاقهم إىل قنوات  أن حيولوا فقط على األحزابالسياسية واملرشحينيمكن لالعبني السياسيني بسهولة

االستقالل ال عيسبيل املثال ميكن لألحزاب أن تنشئ منظمات تدفعلى ، اهليئات الرقابية تشرف عليها
يفرض ، مثالً  في اهلندفلكن اهلدف احلقيقي هلا يكون مترير التمويل نيابة عن احلزب. ، ترتبط قانونيا  باحلزب

أو الداعمني الذين ينفقون نيابة عن  القانون القيود على إنفاق املرشحني فقط وليس على إنفاق األحزاب
 .املرشحني

، إضافة إىل ذلك، كما أهنا تفضي،  هذه القاعدة جتعل القيود على اإلنفاق غري فعالة إىل حد بعيد
وضعت كندا ، عن أعني اهليئات الرقابية. على النقيض من ذلك بعيداً  اإلنفاق السري على احلمالتإىل 

إضافة إىل انطباقها على األحزاب ، على األطراف الثالثةتطبق على النفقات االنتخابية مفصلة قيودًا 
مفصلة   27واملرشحني.السياسية  

تتطلب أن يذكر املرشح اإلنفاق الذي ترتب على أطراف ثالثة عند ، مثل لبنان، بعض البلدان
ص على أن تنالتى2008لعام قانون االنتخابات اللبناينمن58املادة ومن ذلك نص اإلبالغ عن نفقاته.

َنفق لصاحله أو مبوافقته الصرحية أو الضمنية من قبل وتلك اليت تمن  ت اإلمجالية املرتتبة على املرشح"النفقا
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ينبغي للمرشح أن يقدم إخطارا "أنه تنص علىالىت ( 3)61املادةو، انتخابية" تعترب نفقات، أشخاص آخرين
. إال  أن الصياغة غري الدقيقة للقانون "العينية األخرى اليت تنفقها أطراف ثالثةأو عن نفقاته والنفقات النقدية

"املوافقة لذكر للمرشحني إزاء حتديد ما يشكُ ت قد جتعل االلتزام صعباألنه ليس مثة قواعد توجيهية
 28الضمنية".

 ونفقات األطرافلتربعات العينية بني دخل احلزب وااً التمييز قانونغري أنه ليس من السهل دائما
 فيتصنومت ، لمرشحني معيننيعلى التلفزيون لعرض إعالنات اشرتت شركات التبغ وقتاً ، رومانيا فيف.الثالثة

 تعتربه جزءا، مثل اململكة املتحدةأخرىيف حني أن بلدانا   ، مثل هذا اإلنفاق على أنه جزء من دخل األحزاب
األطراف الثالثة يطرح نفس املشاكل اليت ميكن أن إنفاقعالوة على ذلكفإن وضع الضوابط على من اإلنفاق.

ولذلك يصعب وضع خط واضح وسليم.  ، ترتبط بتقييد التعبري السياسي املشروع من قبل األفراد واملنظمات
، كما أنه من غري املؤكد أن هناك طريقة ناجعة يف مراقبة إنفاق األطراف الثالثة. إحدى التقنيات املقرتحة

 29.لرقابة هيئة عامة اإلنفاق فعلياعاخضاحيث التنفيذ  هي األسهل منو 

 مصر اإلنفاق في قيود: مطلب الرابعال

احلملة على حدا أقصى إلنفاق كل مرشح2005لسنة  174رقم قانون االنتخابات الرئاسيةوضع 
 أنونص على ضرورة  .ىف حالة اجلولة الثانية مصري مليون جنيه 2و، مليون جنيه مصري 10هو االنتخابية

تقدمي مجيع تقديرات  نص على ضرورةكما ،  خالل حساب مصريف واحد متر مجيع معامالت اإلنفاق من
كان قرار هيئة سقوط مباركالتغيري الوحيد الذي حدث بعد  .من إجراء االنتخاباتيوما  15خالل  اإلنفاق

. كما ينص القرار على النفقاتوتقييم جلنة خاصة ملراقبة الذي يعني 2012لسنة9االنتخابات الرئاسية رقم
حظرت هيئة االنتخابات ، غرامات وحكم بالسجن على كل مرشح يتجاوز حد اإلنفاق. عالوةً على ذلك

اليت ، من قانون تنظيم االنتخابات الرئاسية اً خابية خارج الفرتة احملددة قانونالرئاسية إقامة احلمالت االنت
ومني من تاريخ إجراء ثالثة أسابيع من االنتخابات وتنتهي قبل يتنص على أن الفرتة االنتخابية تبدأ قبل 

 30االنتخابات.
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زعم حيث موضوعاللنقاش.2012كان حجم اإلنفاق يف االنتخابات الرئاسية لعام لقد  و هذا 
بالنسبة حلملة وطنية يف بلد حبجم مصر. قد  جدا متدن أن حد اإلنفاق املرشحون ىف كثري من االحيان

 جمموعات أخرىمل يبلغ عنها أو شجع  احلمالت على إنفاق أموال إضافيةقد شجع الواقعيغري يكون السقف
تنقل خالل أول مناظرة رئاسية على اإلطالقو ، على إنفاق أمواللم يبلغ عنها نيابة عن املرشحني من االفراد

را تكاليف زعم بعض املرشحني بشكل خاص أن حدود اإلنفاق ينبغي أن ترتفع نظ.على التلفزيون يف مصر
لعادل واملنصف إىل وسائل اإلعالم تربز هذه القضية احلاجة إىل تنظيم عملية الوصوال ىف احلقيقةاإلعالنات.

 31تقيد االنفاق على وسائل االعالم. هناك أحكام وال يوجد، خالل الفرتة االنتخابية

فقد جعل احلد األقصى  2014لسنة22القانون احلايل بشأن االنتخابات الرئاسية رقم  أما ىف
 32وىف حالة جولة اإلعادة يكون مخسة ماليني جنيه.، لإلنفاق ىف احلملة االنتخابية عشرين مليون جنيه

حتددها جلنة  بالعملة احمللية ىف أحد البنوك الىت -وحيد -وألزم القانون املرشح بفتح حساب
ويلتزم املرشح والبنك بإبالغ اللجنة بكل مايتم إيداعه ، االنتخابات الرئاسية يكون فيه كل حسابات احلملة

 33ىف احلساب ومصدره ووجه إنفاقه.

على إلزام املرشح بتقدمي إقرار خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ إعالن نتيجة  احلايلالقانون  ونص
ووضع عقوبة الغرامة) ، 34جمموع املبالغ الىت حصل عليها ومصدرها وأوجه انفاقها االنتخابات بيانًا يتضمن

من عشرة األف إىل مخسائة ألف جنيه( ملن أنفق من خارج احلساب املخصص للحملة أو جتاوز حد 
 35اإلنفاق للحملة االنتخابية عن احلد االقصى املقرر قانوناً.

م 2014لسنة 45ىف القانون رقم جمللس النواب األنتخابيةنفقات الدعاية  املصري نظم املشرع لقد
حيث حددت 36.من هذا القانون 25، 26، 27، 28)قانون مباشرة احلقوق السياسية( وذلك ىف املواد

، ألف جنيه( للمرشح ىف اجلولة االوىل 500احلد األقصى لإلنفاق على الدعاية االنتخابية ب ) 25املادة 
وبالنسبة لنظام القائمة ، اإلعادة مائيت ألف جنيه( هذا بالنسبة للنظام الفردي ويكون احلد األقصى ىف جولة
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 26وجاءت املادة، يتم مضاعفة احلدان املشار إليهما السابقني لكل مخسه عشر مرشحاً ىف القائمة الواحدة
نية مبا ال من ذات القانون لتنظيم عملية تلقي التربعات وحددت احلد األقصى للتربعات سواء نقدية أو عي

 (.% من احلد األقصى املصرح به5جياوز )

املرشح بفتح حساب خمصص ألموال الدعاية وال جيوز اإلنفاق على احلملة  27وألزمت املادة 
عملية مراقبة ومراجعة حسابات  28وأخريًا نظمت املادة ، باالنتخابية للمرشح من خارج هذا احلسا

مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا ملعايري احملاسبة املصرية يدون به الدعاية االنتخابية عن طريق إلزام كل 
املرشح مصادر متويل محلته االنتخابية وكذلك مصاريف دعايته االنتخابية وتتوىل جهة تابعة للجنة العليا 

 37لالنتخابات باإلشراف واملراجعة على حسابات الدعاية االنتخابية للمرشحني.

راطيالثالث: التحول الديمقالمبحث   

حيث تُعرف ، يُعترب مفهوم التحول الدميقراطي أحد أبرز املفاهيم تداواًل يف الظرفية الدولية الراهنة
دولية أوجبت على الدول تبين هذا و  العديد من الدول توجها يحوى النظام الدميقراطي نتيجة لظروف داخلية

التطورات اليت شهدهتا خاصة دول العشرين العديد من و  الواحدو  العشرين نيحيث عرف القرن، الشكل
 .يف إطار ما يسمى بالثورة الدميقراطية العاملية، العامل الثالث

وكذلك بيان ، وألمهية موضوع التحول الدميقراطي نتناوله يف هذا املبحث من خالل بيان مفهومه
وذلك ، لتحول الدميقراطيوأخريًا العوامل اليت تؤدي إيل حتقيق ا، املراحل الالزمة لعملية التحول الدميقراطي

 ىف ثالثة مطالب على النحو التايل.

 المطلب األول: مفهوم التحول الديمقراطي

ونعرض هنا ألهم تعريفات التحول ، تعددت تعاريف الباحثني ملفهوم التحول الدميقراطي
 الدميقراطي:
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مؤسسات مل  عملية تطبيق القواعد الدميقراطية سواء ىف" بأنه”SCHMITER”عرفه مشيرت فقد
إذن هى عمليات  ...تطبق من قبل أو أمتداد هذه القواعد لتشمل أفردا أو موضوعات مل تشملهم من قبل

 38اختاذها للتحول من نظام غري دميقراطي إىل نظام دميقراطي. مواجراءات يت

صنع  وأسلوبأي تغري النظام القائم ، التحول من نظام إىل آخر"املفكر تشارلز أندريان بأنه: عرفهو 
وعليه التحول يعين تغيريات عميقة يف األبعاد ، ويسميه التغري بني النظم، السياسة الذي يتبناه النظام
البعد اهليكلي والسياسات وهذه التغريات ناجتة عن وجود ، البعد الثقايف، األساسية الثالثة يف النظام

ام القائم على التعامل معها يف ظل اإلطار مما يؤدي إىل عجز النظ، تناقضات بني هذه األبعاد الثالثة
يف هذا اإلطار فإن هذا التعريف يركز على أن التحول الدميقراطي هو عملية تغيري و ."واألسلوب القدمي

 39.جذري يف مجيع مستويات النظام

تغيري النظام السياسي من صيفة غري دميقراطية إىل صيغة أخرى أكثر  بأنه"وهناك من عرفه 
 40أى التحول من احلكم السلطوي إىل احلكم الدميقراطي.، دميقراطية"

وهناك من يعترب أن عملية التحول الدميقراطي هي ذلك الرتتيب املؤسسي الذي ميكن من زيادى 
وعلى ذلك فإن هذه العملية تشري إيل  41، والسياسية التنافس وتوسيع املشاركة واحرتام احلريات املدنية

ويربز ذلك من ، سات التعددية احلزبية التنافسية املؤسسية ىف النظام السياسيتضمني أو إعادة تضمني ممار 
وإعادة توزريع السلطة والنفوذ وتوسيع دائرة ، خالل إدخال تعديالت دستورية وقانونية وتنظيمية وفكرية

 42وبروز مراكز خمتلفة.، املشاركة فيها

 مراحل التحول الديمقراطيالمطلب الثاني: 

 على النحو التايل:، مراحل حل عملية التحول الدميقراطي إيل أربعةميكن تقسيم مرا

 :لة انهيار النظام السلطوي القديمالمرحلة األولى: مرح
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تبدأ هذه املرحلة بظهور منظمات أو مجاعات تنذر بتهديد هيمنة احلزب األول على الساحة 
من يعارض وحيدث صراع بني  43مث يلي ذلك بروز انقسامات ىف صفوف القيادة السياسية.، السياسية

فيفقد النظام السلطوي متاسكه وتبدأ ، وحتدث االنقساماتبني املتصارعني، التحول الدميقراطي وبني من يؤيده
 44عملية التحول.

 :لة اتخاذ قرار التحول الديمقراطيالمرحلة الثانية: مرح

وحيدث هذا ، إىل النظام الدميقراطي الزمنية للتحول من النظام السلطويتشكل هذه املرحلة الفرتة 
أو عنما يكون غري قادر على احلفاظ على ، التحول عندما يتكيف النظام مع الضغوط واملطالب اجلديدة

يتنافس فيها ، والبد ىف هذه املرحلة من إجراء انتخابات عامة وحرة ونزيهة، احالله بنظام جديد مذاته ويت
د تغيريات وتعديالت ىف الدستور لتقنني احلياة احلزبية وضمان وايضا البد من وجو ، عدد من االحزاب

 45احلريات املدنية.

 :)تدعيم النظام الديمقراطي( المرحلة الثالثة: مرحلة التماسك الديمقراطي

الرئيسني أو األحزاب ومجاعات املصاحل واملنظمات تقتنع  وهذه املرحلة تتميز بأن الفاعلني السياسني
وبالتايل لن يتحقق التماسك إال إذا ختلى النظام 46بأنه ال بديل عن العملية الدميقراطية للوصول للسلطة.

ويف نفس الوقت بناء ، عن كافة املؤسسات املوورثة عن النظام السلطوي القدمي والىت تعيق النظام الدميقراطي
 47جديدة تعزز النظام الدميقراطي. مؤسسات

 :املرحلة الرابعة: مرحلة نضج النظام الدميقراطي اجلديد

، وهى تعين توفري احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطنني، الدميقراطي وهى أعلى مراحل التحول
واحلق ىف التنمية ، وإتاحة التعليم والرعاية الصحية، وتشمل هذه احلقوق تقارب مستويات الدخل والثروة

 48واملساواة يف الفرص دون متييز.، االقتصادية واالجتماعية
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 المطلب الثالث: عوامل التحول الديمقراطي

 وذلك على النحو التايل:، عوامل داخلية وعوامل خارجية ي إىلتنقسم عوامل التحول الدميقراط

 الفرع األول: العوامل الداخلية

 ميكن حصر أهم عوامل التحول الدميقراطي الداخلية إيل: 

 شرعية النظام التسلطيانهيار أواًل: 

 49منها:، هناك العديد من األسباب تؤدى إىل اهنيار شرعية النظام التسلطي

 اجملتمع. مصاحلو  نظام السياسي ملختلف قيمعدم متثيل ال -1
وخاصة ظهور ، عدم قدرة النظام السياسي على استيعاب التغيريات اجلديدة ىف اجملتمع -2

 يعجز عن توفري فرص املشاركة هلا.، فئات جديدة
 ضعف دور ومكانة الربملان ىف النظام السياسي. -3
وبالتايل أقل تساحماً ، التغري ىف القيم االجتماعية اليت أصبحت أقل تقباًل للنظم التسلطية -4

 معه.

 ي إدراك القيادة والنخب السياسيةالتغير فانياً: ث

وكذلك ، القيادة السياسية تعد أهم العوامل اليت تدفع الختاذ أو عدم اختاذ قرار التحول الدميقراطي
وتوسيع ، لقيادة ماهرة ملواجهة املعارضني واملتشددين التحول الدميقراطيحيث حتتاج عملية ، جناحه أو فشله

 وتوزيع املوارد االقتصادية.، عملية صنع القرار نطاق املشاركة ىف

واحلقيقة أن هناك مجلة من األسباب تؤدي إىل تغيري موقف القيادة السياسية وختليها عن النزعة 
 50منها:، التسلطية
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 تردي الشرعية السياسية للنظام. -1
 تآكل رموز النظام التسلطي الرمزية واملادية والقمعية. -2
 إدراك القيادة بأن تكاليف بقائئها ىف السلطة مرتفعة. -3
اعتقاد القيادة بأن التحول الدميقراطي حيقق العديد من الفوائد مثل زيادة الشرعية  -4

 جتنب فرض العقوبات.، الدولية

 ثالثاً: تطور المجتمع المدني

اليت متارسها منظمات بفعل الضغوط ، يعد منو اجملتمع املدين عامال مهمًا ىف التحول الدميقراطي
وكذلك تزايد التعليم والثقافة والتطور ، اجملتمع املدين لتصحيح آليات ممارسة وإدارة العملية السياسية

 51ومن مث فإن منو اجملمتع املدين يعد دافعاً للتحول الدميقراطي.، التكنولوجي

 الفرع الثاني: العوامل الخارجية

يالحظ أن تأثري العوامل اخلارجية على التحول اخلارجي يبقى نسبياً؛ فال يوجد نتيجة حتمية لتأثري 
وميكن ذكر أهم العوامل اخلارجية على ، على التحول الدميقراطي داخل النظم التسلطيةالعوامل اخلارجية 

 النحو التايل:

 :الديمقراطيدور القوى الخارجية في دفع التحول أواًل: 

ميكن القول إن هناك مصادر للتأثري ميكن من خالهلا للدول واملنظمات الكربى ) الواليات 
ممارسة الضغوط على النظم ، االحتاد اإلوريب( واهليئات املالية الدولية واملنظمات غري احلكومية -املتحدة

ستطيع هذه الدول كما ت،  لإلسراع ىف عمليات اإلصالح السياسي السلطوية خاصة يف دول العامل الثالث
تؤكد واهليئات تقدمي حوافز إجيابية للدول اليت تدعم التحول إيل الدميقراطية. فهذه الدول وتلك املنظمات 

للنظم  على ضرورة توسيع قاعدة املشاركة السياسية واحلرية االقتصادية كشرط لتقدمي املنح واملساعدات
 52السلطوية.
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 ب الباردةبعد نهاية الحر  النظام الدوليثانياً: 

مع ، وط االحتاد السوفييتحيث شهدت البيئة الدولية تغريات جذرية بعد انتهاء احلرب الباردة وسق
 الية على النمط الغريب.بري اللي أوربا الشرقية واالحتاد السوفييت إيل الدميقراطية يفظمة احلكم السلطوية حتول أن

 :نتشار أو المحاكاةاإلثالثاً: 

 املعارضة السياسية ومنظمات حقوق اإلنسان سهولة االتصال مبختلف وسائلالواقع اجلديد لقوى  

ومكنت االفراد من تلقى ، من أحداث اإلعالم مما يتيح للرأي العام العاملي لإلحاطة مبا جيري داخليا
 53خرين وبالتايل االستفادة منها.ات بسهولة واالطالع على جتارب األاملعلوم

 خاتمة

 جمموعة من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التايل: خلصت هذه الدراسة إىل

 أواًل: النتائج:

 ضمان الشفافية للمال السياسييتمثل اهلدف الرئيسى لوضع القيود علي دخل األحزاب يف  -1
 .وحتقيق العدالة

تتناسب مع واقعها ، بالقيود على تربعات األشخاص والشركات خاصةقواعد  كل دولة هلا -2
 .عي وأهداف أنظمة التمويل السياسي فيهاالسياسي واالجتما

فالبد من فرض قيود عملية ، نتائج عكسية تشكل مسألة القيود على دخل األحزاب أحياناً  -3
 وفعالة.

من الوسائل اجليدة للتخفيف من األثر السىيء للقيود ، والقيود على اإلعالن، التمويل العاميعد  -4
 وقد استخدمت بعض الدول تلك الوسائل مث بولندا واملكسيك.، على الدخل
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من ، املتنافسني السياسينيوانعدام املساواة بني ، مكافحة الفساد السياسي وشراء األصواتيعد  -5
 أهم أسباب فرض القيود على اإلنفاق.

منع أو حظر أشكال ، ى لإلنفاقصمها؛ وضع حد أق، تتمثل القيود على اإلنفاق ىف نوعني -6
 نة من اإلنفاق.معي

 املساواة بني األحزاب، منها، قيود اإلنفاقتوجد العديد من الوسائل التشريعية للتخفيف من  -7
 ثة.احلد من إنفاق األطراف الثال، حتديد فرتات احلمالت االنتخابية، املرشحنيو 

مرحلة ، مرحلة اهنيار النظام السلطوي القدمي، وهي، متر عملية التحول الدميقراطي بأربعة مراحل -8
مرحلة نضج النظام الدميقراطي ، مرحلة التماسك الدميقراطي، اختاذ قرار التحول الدميقراطي

 .اجلديد
واليت البد من ، يتوقف حتقيق التحول الدميقراطي على جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية -9

 توافرها حىت تتم عملية التحول الدميقراطي للدولة.

 ثانياً: التوصيات:

 على النحو التايل:وذلك ، التوصيات اىل خلص هلا الباحث يوجهها للمشرعني ىف الدول العربية بصفة عامة

، مشاريع جتارية حتت إشراف احلكومة يف الألحزاب باستثمار أمواهليسمح  قانوينبتشريع نوصي  -1
 وتتواصل على أرض الواقع مع اجلماهري.، حىت تستطيع مواجهة أعباء االنفاق

مع اشرتاط شروط ، بشكل متساوي لألحزاب املوجودة حكومينوصي بسن تشريع يكفل متويل  -2
بة نسأو حصوله على ، شىت أرجاء البالد يفمعينة تكفل جدية وجود احلزب مثل انتشار احلزب 

 صوات ىف االنتخابات.األمعينة من 
يكفل حتقيق نوع من  نوصي بزيادة صالحيات األجهزة الرقابية على مصادر متويل األحزاب مبا -3

 العدالة بني األحزاب احلاكمة واألحزاب األخرى.
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نوصي بضرورة وضع حد أقصى للتربعات لألحزاب حىت اليتم هيمنة األحزاب الكبرية على  -4
 األحزاب الصغرية.

مع توقيع جزاءات على من ، نوصي بضرورة وضع حد أقصى لإلنفاق على احلمالت االنتخابية -5
 خيالف ذلك احلظر.

وتوفري انتخابات نزيهة من أجل حتقيق ، منح املساواة بني األحزاب السياسيةنوصي بضرورة  -6
 عملية التحول الدميقراطي.

نوصي بضرورة بسن تشريع مينح مزيدًا من الصالحيات ملنظمات اجملتمع املدين ملا هلا من دوراً  -7
 مهماً ىف عملية التحول الدميقراطي.
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 المحكمة الجنائية الدولية ومشكلة الحصانة القضائية للقادة والرؤساء

 - فاس ،جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل -د/ بوشرة صانبة 

 ملخص

نظرا للمركز القانوين الدويل الذي تعرتف به القواعد الدولية لرئيس الدولة مع االمتيازات اليت كان 
يتمتع هبا وفقا للقوانني الدستورية الداخلية وقت نشأة القانون الدويل. وهذه القواعد تقضي بإسناد 

وتتحمل هذه األخرية كافة  ،إىل الدولة ذاهتا ،إرادة رئيس الدولة واألعمال اليت يؤديها هبذا الوصف
على أساس أن رئيس الدولة هو أمسى  ،النتائج اليت ترتتب على هذه اإلرادة أو على هذه األعمال

أدى  ،ممثل هلا. غري أن كثرة النزاعات احلربية الدولية وما اجنر عنها من جرائم هزت البشرية بفظاعتها
ومحاية املدنيني من جهة  ،ة احلرب من جهةإىل ضرورة إجياد آليات قانونية من أجل احلد من وحشي

فاجملتمع الدويل   ،وال سبيل إىل ذلك دون مراجعة بعض املفاهيم املتعلق باملسؤولية الدولية ،ثانية
لذا كان لزاما إرساء قواعد جديدة ذات  ،أصبح ال يرضى مبسألة إصالح الضرر أو التعويض عنه

منها حتقيق الردع اجلنائي الدويل. حىت لو كان يف األمر  اهلدف ،الصلة باملسؤولية اجلنائية الدولية
مساس بأحد املبادئ الراسخة يف القانون الدويل العريف واالتفاقي كمبدأ حصانة رؤساء وقادة الدول 

اليت كانت وال تزال ترتبط بسيادة الدولة. هلذا كان من الواجب   ،(1963-1961)اتفاقييت فيينا )
اجلرمية الدولية وانتهاك قواعد القانون الدويل  ضائية دولية من أجل ردع ظاهرةإجياد آليات قانونية وق

من غري أن تشكل احلصانات حائال يقف أمام حماكمة ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرائم.  ،اإلنساين
وذلك ملا هلا  ،وشكل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية خطوة كبرية حنو إهناء ظاهرة اإلفالت من العقاب

النظرية أي فيما خيص  على األقل من الناحية ،اختصاص يف حماكمة مرتكيب اجلرائم اخلطرية من
النصوص القانونية املتضمنة يف نظامها األساسي. وقد طورت أحكام احملاكم الدولية ومواثيقها مبدأ 

 ،دون أن تتاح هلم أو كان من الرؤساء والقادة ،سواء كان من األفراد العاديني ،املسؤولية اجلنائية للفرد
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من منطلق أن اجلرائم الدولية وجرائم احلرب تتميز خبطورهتا واتساع آثارها  ،فرصة التمسك باحلصانة
وأهنا هتدد اجملتمع الدويل بأسره. فإىل أي حد مت كسر قواعد احلصانة املعرتف هبا داخليا ودوليا لصاحل 

وجب اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين ومبوجب من خالل القواعد القانونية املنشأة مب ،رؤساء الدول
وإىل أي مدى  ،ملبدأ املسؤولية اجلنائية لرؤساء الدول أنظمة احملاكم اجلنائية الدولية املقررة واملرسخة

 استطاع نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية مواجهة هذه العراقيل؟

Résumé 

 Vu la position du droit internationale que connaissent les bases mondiales، 

en faveur du président de l’Etat avec les faveurs dont il bénéficiait selon les lois 

constitutionnelles internes au moment de la fondation de la loi internationale. 

Ces règlements existant selon la volanté du chef d’Etat vu que ce dernier est le 

représentant suprême de cet Etat.  Mais vu le grand nombre des conflits 

internationaux qui ont causé beaucoup de pertes humaines et matérielles، on est 

arrivé à mettre fin à ces barbaries guerrières et protéger les civiles de l’autre 

cote.  

 Ainsi، la société mondiale a décidé de créer des bases à caractère 

judiciaire même si cela touche des personnalités présidentielles selon les deux 

conventions de viennes (1961-1963). C’est pour cela qu’il a été obligatoire de 

trouver des résolutions judiciaires et loyales pour mettre fin à des crimes à 

l’échelon mondiale، alors qu’auparavant، l’anarchie régnait et on a décidé de 

punir ceux qui commettant ces crimes et on a fondé (la cour suprême 

internationale) pour qu’on vive au sein de la justice et comme ça les tribunaux à 

l’échelon mondial ont développé leurs conventions pour punir les accusés même 

s’ils profitent de la protection parlementaires ou présidentielles، alors que leurs 

actes criminels menacent la vie humaine. 

Que chacun assume sa responsabilité ! 
 مقدمة:

 ،)رئيس الدولة (1)معيننييتم من خالله حتصني أشخاص  ،احلصانة نظام دويل تقليدي

 (2)من املقاضاة اجلنائية. ،واملسؤولني احلكوميني والربملانيني(
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األجنبية جبذور قدمية عن مفهوم ويربط القانون املنظم ألوجه التعامل مع رؤساء الدول 

كانت الدول الفاعلة يف اجملتمع  ،وحىت ظهور الثورة الفرنسية ،" والعالقة بينهماحكامها" و"الدولة"

وكانت نسبة السيادة الشخصية إىل احلاكم هي اليت متنح الدولة األهلية  ،الدويل يسودها النظام امللكي

يا من كالم لويس الرابع عشر ملك فرنسا الذي قال: وهذا األمر يتضح جل ،لكي تصبح ذات سيادة

وقد كان القانون اخلاص باحلصانات القضائية للدول األجنبية سابقا يشري  ،والدولة أنا ،أنا الدولة»

. ويتمتع رئيس الدولة يف اخلارج (3)«يف حني يشري حاليا إىل حصانة الدولة ،إىل حصانة السيادة

منها ما يهدف إىل محاية شخصه من االعتداء األديب عن طريق  ،اتبطائفة من احلصانات واالمتياز 

كما يتمتع  ،وهذه احلماية بنوعيها يطلق عليها باحلصانة الشخصية ،أو اعتداء مادي ،وسائل اإلعالم

. فيعفى من اخلضوع للقضاء (4)رئيس الدولة بقدر معني من احلصانة القضائية أمام احملاكم األجنبية

 لقانون الدويل.اجلنائي مبوجب ا

األوىل متنح له حبكم ممارسة وظائفه بينما متنح  ،وهبذا ختول لرئيس الدولة حصانتني خمتلفتني

. وإعماال للصنف األول من هذه احلصانات فإنه يصعب إقامة دعوى (5)له الثانية بصفته الشخصية

ومتنع احلصانة الشخصية  ،مهقضائية ضد األعمال اليت قام هبا رئيس الدولة أثناء مزاولته وظيفته ومها

سواء تعلق األمر بأعمال تدخل يف إطار وظيفته أو خارج إطار  ،من متابعة رئيس الدولة قضائيا

وظيفته فمركزه القانوين حيميه ويقيه من اخلضوع ألية مساءلة قضائية جنائية من قبل أية هيئة قضائية 

 ،انة املذكور يتمتع به رئيس الدولةوقد ثار جدال فقهي حول أي نوع من أنواع احلص ،أجنبية

ويف  ،يعترب األول بأن رئيس الدولة يتمتع حبصانة وظيفية ،ونستحضر موقفني مهمني هبذا اخلصوص
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 ،( بأنه إذا كان القانون الدويل يعرتف لرؤساء الدول ببعض االمتيازاتOuchakovهذا قال السيد )

انات باعتبارهم سلطات رمسية وليس حبكم فرؤساء الدول يتمتعون حبص ،فال يعتقد أهنا شخصية

وقد قال  ،صفتهم الشخصية. ويعترب املوقف الثاين أن حصانة رئيس الدولة تتعدى حدوده الوظيفية

Cosnard  معلقا على ما جاء بهOuchakov  بأنه من غري املنطقي القول أن رؤساء الدول يتمتعون

وتوجد عدة احتماالت فيما خيص متتع رئيس  ،فالدول هي املستفيدة من ذلك ،حبصانات كهيئة

 .(6)لكنه يتمتع هبا حتما حبكم صفته الشخصية ،الدولة باحلصانة القضائية حبكم مركزه الوظيفي

وقد أثبت تاريخ اجملتمع الدويل أن املسؤولني عن أشد وأخطر االنتهاكات اجلسيمة لقواعد 

رتب  ور العقاب على أشخاص عاديني أو ذو وحص ،القانون الدويل اإلنساين هم قادة ورؤساء الدول

يعد هتربا ودورانا على احلقيقة جيعل معها  ،واستبعاد أصحاب القرار واملناصب العليا ،بسيطة وعادية

فكرة إرساء قضاء دويل جنائي ال جدوى منها. وهبذا تربز إشكالية موضوعنا هذا كالتايل: إىل أي 

من خالل القواعد  ،خليا ودوليا لصاحل رؤساء الدولحد مت كسر قواعد احلصانة املعرتف هبا دا

القانونية املنشأة مبوجب اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين ومبوجب أنظمة احملاكم اجلنائية الدولية 

وإىل أي مدى استطاع نظام روما للمحكمة  ،ملبدأ املسؤولية اجلنائية لرؤساء الدول املقررة واملرسخة

 جهة هذه العراقيل؟ اجلنائية الدولية موا

معرفة األساس بداية حتتم  ،املمنوحة للقادة ورؤساء الدولوضوع احلصانة القضائية ومعاجلة م

مث الوقوف بعد ذلك على موقف  ،القانوين الذي مينح ممثلي الدولة ورؤسائها احلصانات واالمتيازات
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عن أهم اإلشكاالت اليت تثريها القانون اجلنائي الدويل من حصانة القادة والرؤساء لنختم باحلديث 

  أمام احملكمة اجلنائية الدوليةحصانة هؤالء املسؤولني

 أوال: األســــاس القانـــونـــي لمبدأ الحصانــــة القضائيــــة

كما سبق القول فإن رئيس الدولة يتمتع بنفس حصانات مرؤوسيه فضال عن حصانات 

خول للدبلوماسيتني )املرؤوسني( هذه احلصانات واألساس القانوين الذي  ،أخرى يفرضها مركزه

وهو نفس األساس الذي يعتمد عليه لتأسيس حصانات  (7)(1963و  1961)اتفاقييت فيينا لسنيت 

وال يتم إسقاط القيود اليت ترد على حصانات الدبلوماسيني  ،الرؤساء. زد على ذلك القانون العريف

ألن الرئيس هو  ،املرؤوس نفس صالحيات رئيسهإذ ال يفرتض منح  ،على حصانات رؤساء الدول

وصالحياته تشمل كافة اجملاالت احليوية للدولة عكس  ،احلامي األول لكل ما هو سيادي

ومهام حمدودة. وقد أوضح تقرير مؤسسة القانون  ،الدبلوماسيني الذين يتمتعون بصالحيات حمدودة

جيب أن يستفيد  ،هؤالء الدبلوماسيني أن رئيس الدولة باعتباره رئيس 2000الدويل يف ديسمرب 

وأضاف التقرير بأنه ال جيب اخللط بني الرئيس  ،بالضرورة من نفس النظام الذي يتمتع به هؤالء

وهو ما يفسر متتعه مبعاملة خاصة. وهبذا فرئيس الدولة  ،والدبلوماسي ألن متثيل األول لدولة غري مقيد

والطابع املطلق هلذه احلصانة يقصي كل  ،لدول األجنبيةيتمتع حبصانة قضائية جنائية أمام حماكم ا

وهذا األمر يؤكد عدم استعداد  ،استثناء سواء فيما تعلق بطبيعة املخالفة املرتكبة أو تاريخ ارتكاهبا

أو تعلقها ألي  ،النظام القانوين الدويل وملدة طويلة الستقبال قاعدة قانونية تلغي آثار هذه احلصانة
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ه يف اآلونة األخرية وبشكل متدرج بذلت جمهودات كبرية من أجل تعليق حصانة سبب كان. إال أن

 .(8)رؤساء الدول

سوف نعمل على بيان اجتاهات  ،ومن أجل اإلملام بفكرة احلصانة على املستوى القانوين

 القوانني الوطنية.

حيث درجت التشريعات اجلنائية الوطنية يف خمتلف الدول على النص على خضوع مجيع 

األشخاص على إقليم الدولة إىل أحكام قانون العقوبات هلذه الدول وكذا الختصاصها القضائي 

وذلك تطبيقا ملبدأ  ،سواء أكان هؤالء من الوطنيني احلاملني جلنسيتها أو من املقيمني على إقليمها

ناءات كمسؤولية بل خيضع لبعض االستث ،. إال أن هذا املبدأ ال يسري دائما(9)إقليمية القانون اجلنائي

 .(10)الرؤساء عن بعض اجلرائم املرتكبة يف إطار متتعهم باحلصانة

 الحصانة المقررة في النظم القانونية المقارنة الغربية - أ

 احلكوميني أو يتعارض منح احلصانة من املقاضاة اجلنائية لرئيس الدولة أو ملسؤوليها     

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت ال تعد من  27الربملانيني مع ما تنص عليه املادة 

وباستقراء بعض الدساتري  ،إذا ما ارتكب جرمية تدخل يف دائرة اختصاصها ،بالصفة الرمسية ألي كان

وعلى سبيل املثال فالدستور الفرنسي الذي صدر عام  ،الغربية نالحظ أهنا تتعارض مع هذا املقتضى

فيما يتعلق باألعمال اليت يقوم هبا  ،ه حصانة مطلقة لرئيس اجلمهوريةمن (11)68تكفل املادة  1958

وال جيوز توجيه االهتام إليه أثناء فرتة أدائه هلذه  ،أثناء أدائه لواجباته إال يف حالة اخليانة العظمى

 .(12)وفقا لآلليات اليت حتددها املادة نفسها ،الواجبات إال أمام حمكمة العدل العليا
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 طوق املادة أن رئيس اجلمهورية يكون مسؤوال يف حالتني مها:ويتبني من من

 املسؤولية الكاملة عن أعماله اليت تتعلق بالوظيفة. -1

 .(13)املسؤولية الكاملة يف حالة اخليانة العظمى -2

وتكييف هذا الفعل يعود  ،غري أن القانون الفرنسي مل يرد أي تعريف جلرمية اخليانة العظمى

أمام احملكمة العليا  ،هذه األخرية اليت متثل اخلصم واحلكم يف نفس الوقت ،إىل اجلمعيات الوطنية

 27للعدالة صاحبة احملاكمة. وقد ذهب جملس الدولة الفرنسي إىل وجود تعارض بني كل من املادة 

اليت تكفل  ،(14)من الدستور الفرنسي 68واملادة  ،من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

األمر الذي كان يستدعي بالضرورة إجراء تعديل  ،كما سبق بيانه ،لرئيس اجلمهوريةحصانة مطلقة 

 دستوري من أجل التصديق على النظام األساسي.

وهبذا أصبحت  ،(15)53/2وهذا التعديل قد مت بالفعل وذلك بأن مت إضافة نص املادة 

 .(16)فرنسا طرفا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

من الدستور البلجيكي على أن يتمتع امللك حبصانة مطلقة تشمل   88تنص املادة  كذلك

. وخارج إطار املهام الوظيفة وقد انتهى جملس الدولة البلجيكي (17)كافة تصرفاته خالل أداء وظائفه

واليت متنح حصانة مطلقة  88هو اآلخر إىل تقرير وجود هذا التعارض الدستوري بني كل من املادة 

وقد استند اجمللس يف ذلك إىل الفقرة  ،(18)من النظام األساسي للمحكمة 27وبني املادة  ،للملك

اليت تنص على مساءلة الشخص الذي يأمر أو  ،من النظام األساسي للمحكمة 25/ب من املادة 3
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أوصى اجمللس  1999-4-21ويف  ،حيرض على ارتكاب إحدى اجلرائم الواردة يف النظام األساسي

 .(19)وهذا األمر حتقق فعال ،ديل كالذي حدث يف فرنسابإجراء تع

 (20)ويف لوكسمبورج فقد قرر جملس الدولة أيضا أنه ال ميكن التوفيق بني أحكام الدستور

 .(21)من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 27واملادة 

ينص جند أن الدستور يف كوستاريكا  ،وعلى خالف كل من فرنسا وبلجيكا ولوكسمربج

أن حتول دون اضطالع  ،على أنه ال ميكن للحصانة اجلنائية ألعضاء الربملان اليت يكلفها الدستور

ويف هذا قضت احملكمة العليا  ،بإجراءاهتا بالنظر إىل طبيعة اجلرائم حمكمة مثل احملكمة اجلنائية الدولية

اجلنائية الدولية وما ورد من النظام األساسي للمحكمة  27يف كوستاريكا على عدم تعارض املادة 

 27. نفس الشيء جنده يف إسبانيا اليت قرر جملس دولتها على أن املادة (22)يف الدستور هبذا الشأن

ألهنا ال تؤثر على ممارسة أعضاء الربملان المتيازاهتم بل  ،من النظام األساسي تتوافق والدستور اإلسباين

من الدستور إال أن  93وهذا ما تسمح به املادة  ،يةتعد نقال لالختصاصات للمحكمة اجلنائية الدول

ويتعني تغيري  ،حصانة امللك تظل قائمة ألهنا متثل أحد املبادئ األساسية للنظام السياسي اإلسباين

 .(23)النظام األساسي وفقا لذلك

حيث مت استبعاد  ،هذا املنهج تبنته عدة دول كالنمسا وكندا وأملانيا واجملر وبولندا وهولندا

 .(24)وتقرير املسؤولية لرؤساء الدول فيما يرتكبوه من جرائم دولية ،احلصانات يف جمال اجلرائم الدولية

 :الحصانة المقررة في النظم القانونية المقارنة العربية - ب
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فدستور اجلمهورية  ،بالنسبة للدساتري العربية فهي األخرى تباينت خبصوص تقرير احلصانة

إال  ،ال تبعة على رئيس اجلمهورية حال قيامه بوظيفته»على ما يلي:  60دة اللبنانية جنده ينص يف املا

أو يف حال اخليانة العظمى. أما التبعة فيما خيص اجلرائم العادية فهي خاضعة  ،عند خرقة الدستور

إال من  ،للقوانني العامة. وال ميكن اهتامه بسبب هذه اجلرائم أو لعليت خرق الدستور واخليانة العظمى

وحياكم أمام اجمللس األعلى  ،ل جملس النواب مبوجب قرار يصدره بغالبية ثلثي جمموع أعضائهقب

ويعمد يف وظيفة النيابة العامة لدى اجمللس األعلى إىل قاض تعينه  ،املنصوص عليه يف املادة الثمانني

 يكون قد قرر وعليه يتضح بأن املشرع الدستوري اللبناين«. احملكمة العليا املؤلفة من مجيع فرقها

احلصانة التامة لرئيس اجلمهورية عن اجلرائم اليت قد يرتكبها خالل تأدية وظيفته ما عدا جرمييت خرق 

كما قد يساءل عن اجلرائم العادية اليت ال يكون ارتكبها خالل وظيفته  ،الدستور واخليانة العظمى

 .(25)طبقا لآلليات املنصوص عليها

األمري رئيس الدولة وذاته »منه تنص على ما يلي:  54وبالنسبة للدستور الكوييت فاملادة 

ويالحظ بأن الدستور الكوييت قد تعرض «. مصونة ال متس ولقبه حضرة صاحب السمو أمري الكويت

 حىت لكيفية خماطبة األمري بصورة تليق مبركزه كرئيس للدولة إمعانا يف احرتام شخصه.

حيث نص الدستور العراقي  ،يع الوطين العراقي احلصانة ألشخاص معيننيويقرر التشر 

يتمتع رئيس جملس قيادة الثورة ونائبه واألعضاء حبصانة »ما يلي:  40يف املادة  1970املؤقت لسنة 

من  45إال أن املادة «. إال بإذن مسبق من اجمللس ،وال جيوز اختاذ أي إجراء حبق أي منهم ،تامة

مسؤولية رئيس ونائب رئيس وأعضاء جملس قيادة الثورة أمام  ،نت من نص املادة السابقةالدستور استث
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أو تصرف  ،أو عن أي عمل ،عن خرق الدستور أو عن احلنث مبوجبات اليمني الدستورية ،اجمللس

ويكون ذلك طبقا لقواعد يضعها اجمللس دول تشكيل  ،يراه اجمللس خمال بشرف املسؤولية اليت ميارسها

ال توجد فيه أي إشارة إىل  2005كمة واإلجراءات الواجب إتباعها. بيد أن دستور العراق لعام احمل

وهذا رمبا يعود إىل حمدودية الصالحيات  ،حصانة رئيس اجلمهورية من أحكام القانون اجلنائي العراقي

لة الرئيس وإعفائه من إال أنه أفرد إجراءات خاصة ملساء ،اليت يتمتع هبا مبوجب النظام الربملاين اجلديد

يف إحدى اجلرائم  (26)منصبه من خالل جملس النواب يف حالة ثبوت إدانته من احملكمة االحتادية العليا

. وبالنسبة جلمهورية (27)انتهاك أحكام الدستور واخليانة العظمى -التالية: احلنت باليمني الدستورية

 1971من خالل دستور سنة  ،وط معينةمصر العربية فقد أخضعت مساءلة الرئيس إىل آليات وشر 

أو ارتكاب جرمية  ،على ما يلي: يقام اهتام رئيس اجلمهورية باخليانة العظمى 85حيث تنص املادة 

 جنائية بناء على اقرتاح مقدم من ثلث أعضاء جملس الشعب على األقل.

يقف -جمللسيصدر قرار االهتام من قبل جملس الشعب بناء على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء ا

ويتوىل نائب رئيس اجلمهورية الرئاسة مؤقتا  ،رئيس اجلمهورية عن عمله مبجرد تصديق قرار االهتام فورا

 حلني الفصل يف االهتام.

يف حالة احلكم بإدانة الرئيس بعض من منصبه مع عدم اإلخالل بتوقيع العقوبات األخرى. 

 وتصدر األحكام من حمكمة خاصة.
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 1956لعام  247نائية لرئيس الدولة يف مصر ألحكام القانون رقم وختضع املسؤولية اجل

حيث ينظم قواعد وإجراءات حماكمة رئيس  ،اخلاص بكيفية وإجراءات حماكمة رئيس اجلمهورية

 .(28)اجلمهورية من حيث شكل اهليئة املختصة باحملاكمة

نص عليه  وهناك من الفقهاء من يرى عدم وجود تعارض بني ما جاء يف دستور مصر وما

فاحلصانة املمنوحة لرئيس اجلمهورية مبوجب الدستور املصري ما هي إال قيود  ،27نظام روما يف املادة 

وليست سببا لإلعفاء من  ،على احلق يف مباشرة إجراءات الدعوى العمومية بالنسبة هلم ،إجرائية

األساسي للمحكمة اجلنائية  وهذا ما عين النظام ،العقاب أو ختفيفه إذا ما ارتكبت اجلرائم اخلطرية

 ،وهبذا فإن ارتكاب رئيس اجلمهورية إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما ،الدولية حبظره

فليس هناك من مانع من إتباع القيود اإلجرائية اليت مت النص عليها يف دستور مصر. إذا ما مت ذلك 

اية األشخاص املعفيني من املسؤولية وعلى حنو ال يكفل مح ،واالستقاللية ،بشكل يتسم باحلياد

 .(29)اجلنائية الدولية

فقد   ،وذلك نظرا للوضع املتميز لشخص امللك ،له أمهية خاصة*ومشكل احلصانة يف املغرب

بأن شخص امللك مقدس ال تنتهك  1996من دستور املغرب لسنة  23كان يقضي الفصل 

مل يبق على قدسية امللك بل نص على  2011من الدستور اجلديد لسنة  46بيد أن الفصل  ،حرمته

. وبالنسبة حلصانة امللك فهناك (30)وكأمري للمؤمنني ،أن للملك واجب التوقري واالحرتام كرئيس للدولة

من  41هل الصالحيات الدينية املرتبطة بإمارة املؤمنني واليت حددها الفصل  ،تساءل حول مصدرها

بصفته  42يف املهام املخولة للملك مبقتضى الفصل أم أن مصدر هذه احلصانة  ،الدستور اجلديد
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وحوزة  ،وضامن استقالل البالد ،ورمز وحدة األمة ،رئيسا للدولة وممثلها األمسى والضامن لدوامها

اللذان تفرعا  ،معا 42و  41أم أن مصدر هذه احلصانة الفصلني  ،اململكة يف دائرة حدودها احلقة

 الصالحيات الدينية واملهام الدنيوية. السابق الذي كان جيمع 19عن الفصل 

بتمعن جند أن  42غري أنه بقراءة الفصل  ،يف احلقيقة يصعب اإلجابة عن هذه التساؤالت

وحسن سري املؤسسات  ،كالسهر على احرتام الدستور ،امللك يضطلع مبهام أخرى تعد أساسية

واحرتام التعهدات  ،واملواطنني وحقوق وحريات املواطنات ،الدستورية وصيانة االختيار الدميقراطي

الدولية للمملكة. وعليه فامللك يعد حسب الدستور املغريب هو الساهر على قيام دولة احلق والقانون 

 .(31)يف إطار ما تفرضه املعاهدات الدولية وينظمه النص الدستوري

شرع ومن خالل هذه الفصول نستنتج على أن امللك ال ميكن مساءلته جنائيا. وقد رتب امل

فضال عن أنه ال  ،" عدة عقوبات عند املس هبذه القدسيةال ننتهك حرمتهاملغريب على انتهاك عبارة "

وعلى املستوى  ،يوجد يف القانون املغريب ما يسمح مبقاضاة امللك عن أخطائه املدنية أو اجلنائية

تعيني القضاة كما كان فإن امللك حىت وإن ختلى يف ظل الدستور اجلديد عن صالحياته يف  ،القضائي

. فقد أصبح يف النص احلايل يوافق بظهري على تعيني 1996من دستور  33ينص على ذلك الفصل 

ومنه فال ميكن هلؤالء القضاة مساءلة امللك   ،(33)من قبل اجمللس األعلى للسلطة القضائية (32)القضاة

رأس اجمللس األعلى للسلطة أضف إىل ذلك أن امللك هو الذي ي ،كيفما كانت طبيعة هذه املساءلة

القائد األعلى للقوات  ،53.وقد بقي امللك مبقتضى الفصل (34)شخصيات داخله 5القضائية ويعني 

وهذا الفصل  ،(35)املسلحة امللكية وهو الذي يعني يف الوظائف العسكرية ويرأس اجمللس األعلى لألمن



48 
 

حيث ما دام امللك  ،جلنائية الدوليةمن النظام األساسي للمحكمة ا 28يتعارض مع مقتضيات املادة 

هو القائد األعلى للقوات املسلحة امللكية فصفته هذه ال تسمح مبتابعته مدنيا أو جنائيا عن األخطاء 

 28يف حني جند أن املادة  ،اليت يرتكبها أثناء ممارسته لسلطاته كقائدا على القوات املسلحة امللكية

ؤولية اجلنائية للقائد العسكري والرؤساء اآلخرين وهبذا تنص على املس ،من نظام روما األساسي

من  28و  27فاملقتضيات املذكورة الدستورية والتشريعية والقضائية ال تتالءم مع ما جاء يف املادتني 

وهناك من يرى أن عدم التوافق هو الذي حيول دون  ،النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

فنظام احلكم يف املغرب مينح مكانة  ،ون األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةمصادقة املغرب على القان

أهلته ليكون سلطة فوق السلطات يف إطار  ،حيث نص على حصانة مطلقة له ،عالية للملك

 .(36)الضوابط احملددة يف الوثيقة الدستورية

ومن وجود قيود  ،وأخريا وليس آخرا فإنه ورغم ما قيل عن احلصانة يف القانون الوطين للدول

وال ميكن إعماهلا فيما يتعلق  ،فهي أمور تتعلق باجلرائم املنصوص عليها يف التشريعات الوطنية ،إجرائية

ألن يف هذه احلالة يتم إعمال قواعد القانون الدويل  ،بارتكاب اجلرائم الدولية والدعوى املتعلقة هبا

ومما ال شك فيه فارتكاب إحدى جرائم القانون  ،مباشرة ألن قواعده أمسى من قواعد القانون الوطين

ال ميكن التذرع إزاءها بأداء الوظيفة العامة ألصحاب  ،الدويل اإلنساين أو غريها من اجلرائم الدولية

 املناصب السامية )الرؤساء(.

 ثانيا : حصانة قادة ورؤساء الدول في إطار القانون الجنائي الدولي



49 
 

احلصانة الدولية حسب بعض الفقه وتعين إعفاء بعض األجانب من اخلضوع للقضاء 

ملا يف هذا اخلضوع من  ،أو إعفاء بعض األشخاص من اخلضوع للقضاء الوطين ،اجلنائي اإلقليمي

واحلصانة هي نظام دويل تقليدي يتم مبقتضاه إعفاء رؤساء  ،مساس بالدول اليت حيملون جنسيتها

حيث يدفع الشخص الذي يرتكب سلوكا معينا يعد جرمية  ،ضاة أمام احملاكم األجنبيةالدول من املقا

إال  ،أمام القضاء الوطين حبصانته القضائية اليت حتول دون حماكمته ،مبوجب التشريع اجلنائي لدولة ما

 ،لدويلأن السؤال الذي يطرح يف هذا املضمار هو هل حيق االعتداد هبذا الدفع أمام القضاء اجلنائي ا

وما موقف  ،يف حالة ما مت ارتكاب إحدى اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص هذه احملاكم

االتفاقيات الدولية وجلنة القانون الدويل يف هذا املضمار؟ واإلجابة على هذا التساءل تقتضي 

وموقف  ،وليةبالضرورة التعرف على نطاق االعتداد بالدفع باحلضانة أمام احملاكم اجلنائية األجنبية والد

 .(37)املواثيق الدولية من هذا الدفع

 الحصانة القضائية لرؤساء الدول أمام المحاكم الجنائية األجنبية - أ

يتمتع رئيس الدولة املتواجد على إقليم دولة أخرى حبصانة جنائية كاملة تعفيه من السلطات 

يف كل من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  ،وجتد هذه القاعدة تربيرها ،القضائية لتلك الدولة

وأيضا املشروع الذي أعده  ،(1969وللمعاهدات ) ،(1963وللعالقات القنصلية ) ،(1961)

واتفاقية  ،منه( 11)م 1929ومشروع عام  ،منه 12( يف املادة 1975مع القانون الدويل لعام )جم

باإلضافة إىل كون التشريعات الوطنية قد  ،(19)م 1928هافانا اخلاصة بالتمثيل واحلصانة لعام 

 نصت عليها كما بينا.
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وكا غري مشروع يف واحلصانة الكاملة لرئيس الدولة تعين أنه إذا ما ارتكب هذا األخري سل

أمام حماكم الدولة األجنبية اليت قام بارتكابه على  ،فال ميكن اختاذ أي إجراء قانوين حبقه ،دولة أجنبية

حيث قضت إحدى  ،أراضيها. وهذا الطرح جيد تطبيقه يف عدد من القضايا لدى احملاكم الوطنية

ملا خيوله القانون  ،بابوي )روبرت موجايب(احملاكم األمريكية برفض اختاذ أي إجراء حملاكمة الرئيس الزمي

الدويل من حصانة ضد احملاكمة أمام القضاء الوطين نظرا لكونه رئيس لدولة أجنبية. وأحداث هذه 

طالبت باختاذ إجراءات قانونية ضد  ،الواقعة أن حركة التغيري الدميقراطي املعارضة حلكم رئيس زميبابوي

جراء كل ما ارتكبه من جرائم يف  ،2001املتحدة بنيويورك سنة  الرئيس خالل تواجده مبنطقة األمم

 .(38)حق بعض من مواطنيه

غري أن قاعدة احلصانة املطلقة لرؤساء الدول ضد املالحقة القضائية الوطنية أحيانا يتم 

بدولة بنما حينما قامت السلطات األمريكية  1989وعلى سبيل املثال ما حدث يف سنة  ،انتهاكها

حيث  ،من أجل املثول أمام القضاء األمريكي ،رئيس دولة بنما اجلنرال )مانويل نورييجا(باعتقال 

سنة مبوجب احلكم الصادر عام  30له متثلت يف سجنه ملدة  انتهت حماكمته بإفراد عقوبة جزائية

أدانت حمكمة سنغالية )حسن حربي( رئيس التشاد السابق بتهمة  2000. كما أنه يف فرباير 1992

 ،رفضت النظر يف االهتامات املوجهة حلربي 2000إال أن حمكمة االستئناف يف يوليو  ،عذيبالت

وعلى أثره تنعدم الوالية  ،بذريعة عدم وجود تشريع داخل السنغال مالئم لتطبيق اتفاقية التعذيب

املتعلق مث إن حمكمة العدل الدولية قد أيدت يف حكمها  ،(39)القضائية لدى السنغال يف توجيه االهتام

إال أهنا ذهبت إىل أن التمتع  ،بقضية الكوجنو ضد بلجيكا فكرة التمتع باحلصانة الدبلوماسية
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وأن هناك ظروف تستدعي إقامة املسؤولية ضد مرتكب  ،باحلصانة ال ينعين اإلعفاء من املسؤولية

 .(40)اجلرمية

 الحصانة القضائية ورؤساء الدول أمام المحاكم الجنائية الدولية - ب

تشكيل حمكمة خاصة حملاكمة  1919( من معاهدة فرساي لسنة 227قررت املادة )لقد 

تكون قد اعرتفت مببدأ املسؤولية اجلنائية الفردية لرئيس  وهبذا ،"غليوم الثانيإمرباطور أملانيا السابق "

 يف القانون الدولة يف ما يتعلق باألفعال اليت ارتكبها أو أمر هبا. وهذا مما ال شك فيه يعد تطورا هائال

وهبذا يكون  ،يشكل قطيعة مع املاضي حيث كان احلاكم يتمتع بسلطة ال حدود هلا ،اجلنائي الدويل

 .(41)هذا النص قد تضمن ما يكفل جدية السعي حنو إقامة أول حمكمة دولية جنائية

توىل " هتلروانتحار املستشار " ،وعقب هزمية أملانيا ودول احملور يف احلرب العاملية الثانية

وقد مت القبض عليه مع جمموعة من القادة  ،" رئاسة الدول األملانية يف هذه الظروفدونتزاألمريال "

 8األملان حملاكمتهم. ويف لندن مت عقد اتفاقية حملاكمة كبار جمرمي احلرب يف أوربا وذلك بتاريخ 

رب الذين ليس حيث قررت إنشاء حمكمة عسكرية دولية حملاكمة كبار جمرمي احل ،1945أغسطس 

أو  ،سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أعضاء يف منظمات إجرامية ،جلرائمهم موقع جغرايف معني

بالصفتني معا وعلى إثر ذلك مت تشكيل حمكمتني هلذا الغرض األوىل مبدينة نورمربج األملانية واألخرى 

 ،مبدأ مسؤولية رئيس الدولة وقد جاء يف الئحة حمكمة نورمربج تأكيد على ،مبدينة طوكيو اليابانية

املركز الرمسي للمتهمني سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد »على أن  7حيث نصت املادة 

السالم على أساس أنه ليس من املنطق أو العدل أن يعاقب املرؤوسون الذين ينفذون أوامر غري 
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وقد «. بارتكاب هذه اجلرائمويعفى الرئيس الذي دبر وأمر  ،مشروعة يصدرها رئيس الدولة أو أعوانه

اشارت حمكمة نورمربغ عند تطبيقها هلدا املبدا اىل ان قواعد القانون الدويل اليت حتمي ممثلي الدولة يف 

وال ، ال ميكن ان تطبق على االفعال واالعمال اليت تعترب جنائية يف القانون الدويل، ظروف معينة

رب وعاداهتا الدفع بصفتهم الرمسية لتجنب احملاكمة و يستطيع مرتكبو االنتهاكات املخالفة لقوانني احل

فمن خيالف قوانني احلرب واعرافها ليس له ان يربر دلك بانه كان مفوض من جانب  ،العقاب

وأصدرت  ،(43)" رئيس أملانيا أمام حمكمة نورمربغدونتزعلى إثر ذلك متت حماكمة "، (42)الدولة

ومت تقرير استبعاد حصانة رئيس الدولة  ،ه جرائم حرباحملكمة يف حقه حكما بعقوبة السجن الرتكاب

 .(44)وعدم األخذ بالدفع الذي قد يبديه استنادا إىل تلك احلصانة

وبالنسبة حملكمة طوكيو فقد انتهت هي األخرى إىل نتيجة مماثلة ملا انتهت إليه حمكمة 

عندما أعلنت أن الشخص املرتكب جلرائم ضد اإلنسانية ال ميكنه الفرار من العقاب حتت  نورمربج

.و هبدا تعترب حماكمات احلرب (45)دعوى أنه )هو أو حكومته( ليسا مقيدين بااللتزام باتفاقية معينة

اذ اعرتفت ، االعاملية الثانية ثورة يف جمال القانون الدويل اجلنائي بالقياس اىل االفكار السابقة عليه

وعدم ، وما يفرتضه ذلك من اقرار مبسؤولية قادة الدول ،بفكرة اجلزاء اجلنائي يف نطاق القانون الدويل

 .(46)القبول بفكرة حصانة او سيادة القادة

فبالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية  ،أمام احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة ،وعن الدفع باحلصانة

على حماكمة  ،فقد نصت املادة األوىل من النظام األساسي هلذه احملكمة ،ليوغسالفيا السابقة

األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين واليت مت ارتكاهبا يف يوغسالفيا 
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مبا يف  ،كما نص نفس النظام األساسي على املسؤولية اجلنائية الفردية ،1991منذ سنة  ،السابقة

وانتهاكات قوانني  ،1949ولية رئيس الدولة بالنسبة لالنتهاكات اجلسيمة ملعاهدات جنني ذلك مسؤ 

واإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية. ومما مييز اختصاص هذه احملكمة عن كل  ،وأعراف احلرب

بغض  ،من اختصاص حمكمة طوكيو ونورمربج أن األوىل ختتص بالنظر ومعاقبة كل من ينتهك ق د إ

هي  ،. ومن أشهر احملاكمات اليت قامت هبا هذه احملكمة(47)لنظر عن انتمائه ألي من أطراف النزاعا

حماكمة الرئيس )سليودان ميلورسوفيتش( و )كارادتيش( رئيس مجهورية بوسنة الصربية والذي مت 

ب حيث متت إدانة ميلوسوفيتش بتهمة انتهاك قوانني وأعراف احلرب وارتكا ،القبض عليه مؤخرا

كما أدين   ،1999-1948جرائم ضد اإلنسانية ضد الشعب األلباين يف كوسوفا خالل سنة 

وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية حبق  ،كذلك خبرق اتفاقيات جنيف وانتهاك قوانني وأعراف احلرب

هذا فضال عن ارتكابه أعمال إبادة  ،الشعب الكروايت وباقي اجلاليات غري العربية يف مجهورية كرواتيا

وتعد حماكمة ميلوسوفيتش من أهم احملاكمات اليت كان  ،مجاعية خالل احلرب يف البوسنة واهلرسك

 .(48)ومع األسف فقد تويف يف سجنه قبل أن تنتهي حماكمته إال أنه ،يرتقبها اإلنسان

وبالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية املؤقتة لروندا فقد دل نظامها األساسي على عدم 

بل قد يؤخذ يف  ،نصب الرمسي للمتهم لإلعفاء من املسؤولية اجلنائية أو ختفيفها العقوبةاالعتداء بامل

وهذا األمر شكل سابقة  ،االعتبار كظرف مشدد على الشخص املتهم الذي يشغل ذلك املنصب

 ،قضائية تسرتشد هبا احملاكم اجلنائية الدولية أثناء حماكمة األشخاص املتهمني ذوو املناصب العالية

فقد ترسخ مبدأ عدم  ،. ومع قيام احملكمة اجلنائية الدولية(49)وجعل العقوبات املفروضة عليهم أشد
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( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 27االعتداد باحلصانة يف اجلرائم الدولية حيث تنص املادة )

 :(50)الدولية على ما يلي

ساوية دون متييز بسبب يطبق هذا النظام األساسي على مجيع األشخاص بصورة مت-1

سواء كان رئيسا للدولة أو حكومة أو  ،وبوجه خاص فإن الصفة الرمسية للشخص ،الصفة الرمسية

ال تعفيه بأي حال من األحوال من  ،أو موظفا حكوميا ،أو ممثال منتخبا ،عضوا يف حكومة أو برملان

يف حد ذاهتا سببا لتخفيف  كما أهنا ال تشكل ،املسؤولية اجلنائية مبوجب هذا النظام األساسي

 العقوبة.

 ،ال حتول احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت قد ترتبط بالصفة الرمسية للشخص-2

دون ممارسة احملكمة اختصاصها على هذا الشخص.  ،سواء كانت يف إطار القوانني الوطنية أو الدولية

ص تاليف الدفع بعدم املسؤولية للرؤساء أمام ومن املالحظ أن املشرع الدويل حاول من خالل هذا الن

ما يؤدي إىل إفالت اجملرمني من  ،(51)القضاء الدويل بعدما أصبحت عائقا أمام القضاء الوطين

 .(52)العقاب

موقف االتفاقيات الدولية ولجنة القانون الدولي من الحصانة القضائية لرؤساء  -ج

 الدول

تنظم حصانة رؤساء الدول من املسؤولية عن اجلرائم ال توجد اتفاقيات دولية قائمة بذاهتا 

بيد أنه ميمكن رصد بعض النصوص اليت تعاجل مسألة احلصانة يف بعض  ،الدولية اليت قد يرتكبوهنا

من اتفاقي منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها  4االتفاقيات الدولية ومن ذلك جند نص املادة 
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سواء   ،عاقبة األشخاص الذين اقرتفوا جرمية إبادة اجلنس البشريالذي ينص على م ،1948لسنة 

 أو موظفني عامني أو أفرادا. ،كانوا حكاما دستوريني

وهبذا النص يتضح على أن االتفاقية تؤكد على عدم جواز الدفع مببدأ احلصانة للتنصل من 

 1977لحقني هبا لعام والربوتوكولني امل (54)1949وبالنسبة التفاقيات جنيف لعام  ،(53)املسؤولية

فنجدها تؤكد على ضرورة أن تلتزم الدول األطراف فيها مبحاكمة كل من ثبت ارتكابه ألحد اجلرائم 

. وخبصوص (55)على مبدأ مسؤولية القادة مؤكدة بذلك ،اجلسيمة اليت وردت فيها كيف ما كان موقعه

اسية أو الإلنسانية أو املهينة لعام اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق

فهي تضع التزاما شامال على عاتق الدول األطراف فيها من أجل حماكمة املشتبه يف  ،1984

دون أن تنص صراحة على استثناء من كان  ،ارتكاهبم ممارسات تعذيب ممنهجة أمام حماكمها الوطنية

بالصفة الرمسية ملنع حماكمة مرتكيب جرائم وهبذا ميكن القول أهنا ال تعتد  ،متمتعا منهم باحلصانة

وعلى اخلصوص أن االتفاقية تفرض من خالل املادة األوىل وقوع التعذيب من موظف  ،التعذيب

عالوة على اشرتاطها على األطراف فيها حترمي التعذيب وممارسة بشأنه والية قضائية  ،رمسي

 .(56)شاملة

 ،ات إعادة النظر يف الطابع املطلق للحصانةوقد حاول اجملتمع الدويل من خالل بعض اهليئ

وتسمح ملرتكبيها باإلفالت من العقاب حتت غطاء احلصانة  ،نظرا خلطورة اجلرائم اليت ترتكب

وهذا ما يفسر اجملهودات املبذولة من طرف جلنة القانون الدويل بطلب من اجلمعية  ،القضائية

 ،1954بسلم وأمن اإلنسانية وأمنها لعام  حيث أعدت مشروع مدونة اجلرائم املخلة ،(57)العامة
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تصرف الشخص باعتباره رئيسا للدولة أو حاكما ال يعفيه »الذي تنص مادته الثالثة على ما يلي: 

 «.من املسؤولية عن ارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا املشروع

 1973( لعام 28-)د 3047وقد أكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم 

وعلى وجوب مالحقة وحماكمة املتهمني  ،عدم إمكانية انتفاع رئيس أي دولة من أي حصانة قضائية

 جبرائم واقعة على األمن والسلم الدوليتني أو على القانون الدويل اإلنساين.

بـ )الصفة الرمسية واملسؤولية( من مشروع مدونة اجلرائم املخلة  املعنونة 7وقد جاء يف املادة 

ال يعفى الفرد الذي يرتكب جرمية خملة بسلم اإلنسانية »أنه:  1996بسلم اإلنسانية وأمنها لعام 

وال ختفف عقوبته لصفته الرمسية حىت ولو تصرف بوصفه رئيس دولة أو  ،وأمنها من مسؤوليته اجلنائية

يف تعليق جلنة القانون الدويل خبصوص مضمون هذه املادة أن اهلدف من هذه  وقد جاء«. حكومة

األخرية هو منع الشخص املتهم املرتكب جلرمية خملة بسلم اإلنسانية وأمنها من التذرع مبنصبه الرمسي  

فليس من  ،. وهذا ينسجم مع قواعد املنطق والعدالة(58)كظرف لإلعفاء من املسؤولية ومنحه احلصانة

ويعفى هذا  ،ل أن يعاقب املرؤوسني الذين ينفذون أوامر غري مشروعة يصدرها رئيس الدولةالعد

والذي يعترب وفقا لرأي بعض الفقهاء )رئيس عصابة من اجملرمني وليس رئيس دولة حترتم  ،األخري

 القانون(.

 ثالثا: اإلشكاالت التي يثيرها الدفع بالحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية

من النظام األساسي  27مبدأ عدم االعتداد باحلصانة الذي مت النص عليه يف املادة  إن

 ميكن إمجال بعضها فيما يلي: ،اجلنائية الدولية يواجه مشاكل عديدةللمحكمة 
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 االلتزام بالتعاون فيما يخص التنازل عن الحصانة -أ

 ى ما يلي: من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عل 98تنص املادة 

ال جيوز للمحكمة أن توجه طلب تقدمي أو مساعدة يقتضي من الدولة املوجه إليها »-1

فيما يتعلق حبصانات الدولة  ،الطلب أن تتصرف على حنو يتناىف مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل

أن حتصل أوال  ما مل تستطع احملكمة ،أو احلصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة

 على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن احلصانة.

ال جيوز للمحكمة أن توجه طلب تقدمي يتطلب من الدولة املوجه إليها الطلب أن -2

تتصرف على حنو ال يتفق مع التزاماهتا مبوجب اتفاقيات دولية تقتضي موافقة الدولة املرسلة كشرط 

ما مل يكن بوسع احملكمة أن حتصل أوال على تعاون  ،لدولة إجراء احملكمةلتقدمي شخص تابع لتلك ا

 «.الدولة املرسلة إلعطاء موافقتها على التقدمي

من خالل هذا النص يتضح عدم توفر احملكمة على وسائل فعالة ومؤثرة ناجحة إلحضار 

لذي يفرتض وجود ذوو فمن خالل النص املذكور ا ،املسؤولني عن اجلرائم اليت ختتص هبا حملاكمتهم

احلصانة من الرؤساء وغريهم على إقليم دولة غري دولتهم اليت ينتمون إليها جبنسيتهم وجيب على 

كما يتوجب عليها أن تطلب أيضا من  ،احملكمة أن تطلب من الدولة اليت يتواجدون فيها تسليمهم

غري أهنا إذا  ،وجب التشريع الوطينالدولة احلامل املتهم جنسيتها التنازل عن حصانته املعرتف له هبا مب

رفضت فال تستطيع احملكمة أن تطلب من الدولة املتواجد املتهم على إقليمها التخلي عن التزاماهتا 

مبوجب االتفاقيات الدولية اليت تتضمن حصانة املتهم على إقليمها التخلي عن التزاماهتا مبوجب 
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وذلك تفاديا ملا قد  ،املتمتع هبا مبقتضى قوانني دولتهاالتفاقيات الدولية اليت تتضمن حصانة املتهم 

يتسبب فيه التسليم دون موافقة الدولة األم من توثر يف العالقات بني الدول. وهبذا يتضح أنه لتسليم 

تعاون  املتهمني بارتكاب جرائم احلرب أو غريها من اجلرائم الدولية اليت ختتص احملكمة بنظرها يلزم

سبة للمتهم أو اليت حيمل جنسيتها وتعاون الدولة اليت يتواجد على إقليمها وهذا األمر الدولة األم بالن

( نالحظ أن 98غالبا ما يصعب حتقيقه. وهكذا أو من خالل صياغة الفقرة األوىل من املادة )

ه احملكمة سوف تصبح غري قادرة على مباشرة اختصاصها إال بعد موافقة الدولة املعنية أي الدولة املوج

 .(59)(27وعليه يتضح وجود تناقض وتعارض مع نصاملادة ) ،إليها الطلب

( هبذه الصياغة يشكل ثغرة واضحة يف النظام األساسي للمحكمة 98فنص املادة ) إذن

ال لشيء إال  ،اجلنائية الدولية وحيول دون خضوع رؤساء الدول الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية

لتمتعهم باحلصانة املمنوحة هلم بصفة رمسية. وهلذا فالواليات املتحدة األمريكية بدأت يف إبرام 

مستغلة هذه املادة لتمنع تقدمي مواطنيها املوجه  ،قيات ثنائية مع عدد كبري من حكومات الدولاتفا

إليهم هتم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو جرمية اإلبادة اجلماعية من طرف 

 .(60)يف حالة إذا طلبت منها ذلك احلكومات املعنية إىل احملكمة اجلنائية الدولية

( يزداد صعوبة وتعقدا كلما كان الشخص الذي 98الذي يطرحه نص املادة ) إن اإلشكال

ويتواجد على  ،ومعناه أنه حيمل جنسية دولة متنحه حصانة معينة ،يتمتع باحلصانة مزدوج اجلنسية

والسؤال الذي يطرح هنا هو هل ميكن  ،حيمل جنسيتها دون أن متنحه أية حصانة ،إقليم دولة أخرى

اجد املتهم على إقليمها أن تتعاون مع احملكمة الدولية اجلنائية مباشرة من غري انتظار للدولة اليت يتو 
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على تعاون من جانب الدولة األخرى اليت يتمتع جبنسيتها الثانية وما متنحه له من  حصول احملكمة

 حصانة؟

( يقضي جبعل عبئ احلصول على التعاون من الدولة اليت متنح الشخص 98نص املادة )

وعليه فالدولة اليت يقيم املتهم على إقليمها لن  ،احلصانة وليس على الدولة املوجه إليها الطلب هذه

وهذا األمر راجع  ،تتمكن من تقدميه للمحكمة اجلنائية الدولية دون احلصول على التعاون املشار إليه

ت الدولة املقيم املتهم . إال أن هناك من يرى على أنه مىت قام(61)إىل الصيغة العامة للمادة املذكورة

مىت   ،على إقليمها بتقدميه حىت ولو مل تتعاون دولة جنسيته األوىل اليت تعطيه حصانة من نوع معني

كانت الدولة اليت يقيم على أرضها متنحه هذه اجلنسية وذلك ألن اجلنسية حىت ولو كانت مكتسبة 

وأية دولة حريصة على  ،ن متنحهم جنسيتهااليت توفرها الدولة مل ،تنطوي على قدر من املزايا واحلماية

وهبذا فالدولة املقيم على أرضها اجملرم املطلوب إن قامت  ،محاية رعاياها ولو اكتسبوا اجلنسية الحقا

 ،رغم عدم تعاون الدولة األخرى اليت حيمل جنسيتها ،بتقدميه بناء على طلب احملكمة اجلنائية الدولية

 .(62)لقانون الدويلفال يعد األمر خمالف لقواعد ا

فقد يطلب من دولة تسليم شخص عدمي اجلنسية إىل  ،ويف حالة األشخاص عدميي اجلنسية

وقد عرفت  ،كونه متهم يف إحدى اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاصها ،احملكمة اجلنائية الدولية

عدمي  ،1954نة املادة األوىل من اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لس

وتنص الفقرة الثانية  ،«الشخص الذي ال تعتربه أي دولة مواطنا فيها مبقتضى تشريعاهتا»اجلنسية بأنه: 
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-2.........-1/أ( من هذه االتفاقية على ما يلي:"ال تنطبق هذه االتفاقية": 3من املادة األوىل )

............. 

 عتقاد بأهنم:على األشخاص الذين تتوفر دواع جدية على اال -3

باملعىن الذي  ،ارتكبوا جرائم ضد السالم أو جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية -أ

 تقصده الصكوك الدولية املوضوعة للنص على أحكام بشأن هذه اجلرائم.

 ارتكبوا أفعاال مضادة لمقاصد مبادئ األمم المتحدة -ب

محاية من أي نوع كانت )حصانة( من هذا النص يتبني بأن عدميي اجلنسية ال يتمتعون بأية 

يف احلالة اليت تقوم فيها دالئل جدية بأن املتهم قام بارتكاب جرائم ضد السالم وجرائم احلرب أو 

وهكذا يتضح أن عدمي  ،أو أهنم قاموا بأفعال منافية ملقاصد األمم املتحدة ،جرائم ضد اإلنسانية

ومن  ،نع تسليمه إىل احملكمة اجلنائية الدوليةوليس له حقوق مت ،(63)اجلنسية ال يتمتع بأية حصانة

خالله يعترب تسليمه جائزا دون قيودا أو ضوابط تعوق هذا التسليم. إال أنه تربز مشكلة أخرى مل 

إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف ضوء  (64)تعاجلها أحكام نظام روما وهي إمكانية تقدمي الالجئ

قوق السيادية اخلالصة اليت تنفرد فيها كل دولة بتنظيم القواعد االعرتاف حبق اللجوء باعتباره من احل

 1951. واالتفاقية اخلاصة بشؤون الالجئني لسنة (65)اليت يتم مبوجبها منح ورفض إعطاء هذا احلق

إال أن هذا األمر ال يطبق إذا ما كان االجئ مطلوبا لدى  ،متنع رد الالجئ إىل دولته اليت تضطهده

أو  ،الدولية جراء ارتكابه احدى اجلرائم اليت تدخل يف اختصاصها )جرائم احلرباحملكمة اجلنائية 

حيث حيق تسليمه يف هذه احلالة  ،اإلنسانية أو جرمية العدوان( أو اجلرائم ضد ،جرمية اإلبادة اجلماعية
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ملادة ونورد يف هذا املضمار نص الفقرة األوىل من ا ،ألنه ارتكب جرائم جسيمة هتدد اجملتمع الدويل

تتعهد الدول املتعاقدة باالمتناع عن »اليت تنص على أنه:  1951من اتفاقية جنيف لعام  328

إبعاد الالجئ املوجود يف إقليمها بصورة قانونية إال إذا كان ذلك ألسباب تتعلق باألمن القومي أو 

االضطهاد بشكل أوضح . وجند هذا االستثناء على حظر إعادة الالجئ إىل دولة (66) «النظام العام

ال حيق لالجئ التذرع هبذه األحكام إذا »من ذات االتفاقية اليت تنص على أنه  33/2يف املادة 

أو كان قد  ،توفرت يف حقه أسباب وجيهة تؤدي إىل اعتباره خطرا على أمن الدولة املوجود فيها

 «.الدولة سبقت إدانته مبوجب حكم هنائي جبرمية خطرية تشكل خطرا على جمتمع هذه

وهكذا إذا ما كان الالجئ مطلوبا تقدميه للمحكمة اجلنائية الدولية جراء ارتكابه إحدى 

فيجب على الدولة تقدميه حيث إنه إذا كان هناك واجب عليها  ،اجلرائم الداخلة يف دائرة اختصاصها

لى هذه الدولة فمن باب أوىل يكون ع ،بتقدميه إذا تبني هلا خطورته على أمنها الداخلي واخلارجي

هذا األمر تؤكده الفقرة )واو(  ،تقدميه إذا ما ارتكب جرائم خطرية لدرجة هتدد اجملتمع الدويل ككل

ال تسري »من املادة األوىل من اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بشؤون الالجئني واليت تنص على أنه:

اقرتف جرمية حبق -أعتبار أنه: هذه االتفاقية على أي شخص تتوافر حبقه أسباب جدية تدعوا إىل ا

كما هو معروف عنها يف الوثائق الدولية  ،السالم أو جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانية

 «املوضوعية...

اليت قد يتمتع هبا الالجئ ال تعود  ،ومن خالل هذا النص فإن أي حصانات أو امتيازات

واليت طبعا تدخل يف دائرة اختصاص  ،ذكورةذات أمهية إذا ما قام بارتكاب جرمية دولية من اجلرائم امل
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. وعليه فال ميكن لدولة التذرعفي رفض التعاون مع احملكمة أن قيامها (67)احملكمة اجلنائية الدولية

فقد سعى أحد جمرمي احلرب يف حريب  ،وتطبيقا لذلك ،بذلك يشكل إخالال بالتزام دويل من قبلها

إىل احلصول على حق اللجوء  ،1995مايو  31خ بتاري Duske Cryetkouicالبوسنة السابقني 

اليت  -يف سالزبورج-بغية اهلروب من االهتام الذي وجهته إليه احلكمة اجلنائية ،السياسي يف النمسا

حيث كان املذكور متهما بارتكاب جرمية إبادة مجاعية ضد مسلحي  ،شكلت جملرمي حرب البوسنة

وطالبت بإجراء حماكمة عاجلة  ،رفضت منحه حق اللجوء إال أن احملكمة العليا يف النمسا ،البوسنة

 .(68)ضده

 

 اتفاقيات اإلفالت من العقاب -ب

من املشاكل الكربى األخرى اليت جتابه احملكمة فيما يتعلق باحلصانة هناك اتفاقيات اإلفالت 

هذه  ،اليت تسعى الواليات املتحدة األمريكية إبرامها مع حكومات العديد من الدول ،من العقاب

االتفاقيات تنص على أن احلكومة املعنية لن تسلم أو تنقل مواطين الواليات املتحدة األمريكية 

املتهمني بارتكاب اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب إىل احملكمة اجلنائية 

الواليات املتحدة  وهذه االتفاقيات ال تقتضي ال من ،الدولية إذا ما طلبت منهما احملكمة ذلك

حىت لو توافرت أدلة كافية ملقاضاة هؤالء  ،األمريكية وال من الدول املعنية األخرى إجراء أي حتقيق

وعرقلة  ،. واجلدير باملالحظة أن مثل هذه االتفاقيات غرضها هو اإلفالت من العقاب(69)األشخاص

طنني األمريكيني إذا ما قام بارتكاب أية انعقاد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مبحاكمة أي من املوا
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فلو كانت الواليات املتحدة األمريكية ال تقصد من وراء عقد تلك  ،جرمية داخلة يف اختصاصها

لكان  ،االتفاقيات سوى ضمان انعقاد اختصاصها مبحاكمة مواطنيها إذا ما ارتكبوا تلك اجلرائم

( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 17و  1يكفيها يف هذا املضمار ما نصت عليه املادتني )

. ويؤكد هذا األمر إعالن (70)الذين تؤكدان على أولوية انعقاد االختصاص للقضاء الوطين ،الدولية

 35سحبها املعونات العسكرية اليت تقدمها إىل  2003يوليو  1الواليات املتحدة األمريكية بتاريخ 

التوقيع على اتفاقية احلصانة من العقاب مع الواليات  رفضت ،دولة عضو يف قانون روما األساسي

املتحدة األمريكية سحبها املعونات االقتصادية عن الدول اليت أبقت على رفضها التوقيع على 

 .(71)االتفاقيات فعال

 خاتمة:

وخنلص إىل أن احملكمة اجلنائية الدولية ليست هلا وسيلة معينة حتضر هبا األشخاص املتهمني 

ومت ترك هذا األمر  ،انات واالمتيازات )رؤساء الدول مثال( من البلدان اليت يقيمون هباذوو احلص

ك( مما يوضح بأن املشرع يف نظام احملكمة  ،و ،/هـ93للسلطات احمللية يف كل دولة )حسب املادة 

ا يف وأن ال يكون تدخل احملكمة سبب ،حاول مراعاة العالقات القائمة بني الدول ،اجلنائية الدولية

وكمثال على ذلك ما شهده العامل خبصوص مقاضاة  ،خلق جو من التوتر يف العالقات بني الدول

حيث طلبت عدة دول أوروبية مثل فرنسا  ،رئيس الشيلي بينوشيه الذي يتمتع باحلصانة الدبلوماسية

تآمر واالختفاء وإسبانيا والسويد وسويسرا من اجنلرتا تسليمه للنظر يف حماكمته عن جرائم اإلبادة وال

البشري والتعذيب وباقي اجلرائم األخرى اليت ارتكبها ضد اإلنسانية. إال أن السلطات اإلجنليزية 
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ولعدم تطبيق القانون اإلجنليزي عليه  ،رفضت تسليمه إىل أي من هذه الدول لتمتعه حبصانة دولية

 بسبب مبدأ عاملية العقاب.

يف ضوء اعتبار أن رفض الدولة اليت  ،شكلةويرى جانب من الفقه بأنه ميكن حل هذه امل

مما يستدعي  ،يشكل حالة من حاالت عدم التعاون مع احملكمة ،ينتمي إليها املتهم رفع احلصانة عنه

خصوصا لو كان هو من أحال القضية إىل  ،تدخل جملس األمن حيث تعرض عليه املسألة بالفعل

مما من شأنه  ،ن عدمه خيضع لالعتبارات السياسيةاحملكمة. إال أن جتاوب جملس األمن مع احملكمة م

وهبذا ميكن القول أن اللجوء إىل جملس األمن  ،عدم ضمان حيادية احملكمة يف مواجهة بعض الدول

ألن احملكمة ويف ظل الضغوط السياسية ال حتصل على إجابة من  ،بالفعل أمرا غري منصف دائما

ويتم إجبار املتهم على  ،د حتصل منه على املساعدةجملس األمن. ويف حالة انعدام هذه الضغوط ق

 ،وهذا األمر يعكس بالضرورة عدم مساواة املركز القانوين للمتهمني أمام هذه احملكمة ،املثول أمامها

خصوصا وأن هناك دوال ترتبص بنظام احملكمة  ،فضال عن أنه يلقى ظالال من الشك حول مصداقيته

تقدم يف هذه الدراسة يتضح أن هناك  . ومما(72)ء قبل دخوله حيز النفاذاجلنائية الدولية وتناصبه العدا

إال أن ذلك  ،والقوانني الوطنية حملاكمة ومعاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ،اجتاه ثابت يف القانون الدويل

وخصوصا فكرة  ،جيب أن يكون مبعيار واحد وميز وحيد. يستبعد األهواء واالعتبارات السياسية

ومها فكرتان مع األسف مطبقتان حاليا  ،ني واألخذ مبعيارينأو فكرة الكيل مبكيال ،املعاملة املزدوجة

 .(73)ويف إطار املنظمات الدولية ،على نطاق واسع يف العالقات الدولية

 الهوامش
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  - قراءة في أوجه االختالف - القضاء على الفقر في الجزائر والصين

 الجزائر. - جامعة برج بوعريريج -د/ حاجي عبد الحليم 

 ملخص: 
تبنت اجلزائر  ااصنيرس اسااراا ةا رت   ةنوةرت ا ةهرفت  ىلرفلت لص اصرةلفق  رو اص أر ا ا  رس  ا را  

املهسشررت اتلرر  اصةنةسررتا ااملأاتهررت هسررنود تخورر  اعرروت ا ة لرراا املرروانينس اتصةنيرراتات ااتعةةاةسررت اتلرر    ررةو  
ةفارررف  هسنوةرررا  رررو نسرررل امل رررةو   ااصشرررة  ا اصررر     اصةة هرررت اجلزائ ارررت ن  ةال رررت اص أررر   ةف رررت  ا رررا ةرررو 
اصةة هررررت اصنيررررسنستا ا    رررر   نوةررررا صرررر  توعرررر    رررراا  ن لتتاس ىلررررأن اصخرررراىل   الوةوررررا ا فاررررف  ارررربا ا ا هواةورررراا 

وا اتنينس وا ا ةا و اصأو  ااص هف ن املواتت املاصست ااصبش ات ااصةأنسرتا ااربس  اصأ رال ةفسورا صفوإرو  لص انيبسهة
 اجملةة  املس وتا ىلأا اصةوع  امل اا  خيةفف  ا ا ةو توع  اصط ف األ  .

 اصأ ال ةفى اص أ ا إاه  اصأ ات اص ساايا اص أ ال.الكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

 Algeria and china General polices are diverse and plural aimed at eliminating 

poverty and improving the economic and social conditions of citizens social and living 

standards and drive development، the comparison between them shows that there are 

many differences between them In terms of substance and from، the Algerian experience 

in fighting poverty is quite different from the Chinese experience، And that each of them 

has a different direction in the realization of this phenomenon and understand them، and 

identify the causes and types their nature، Classification ،strengths and weaknesses in 

financial، Human and technical resources and a way to eliminate it to reach the 

affordable society، this trend diffrent  is completely different from that of the other 

party. 
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 مقدمــــــة:

تُهف ظاىل   اص أ  ظاىل    ةهفت  اجلواهبا ت ت تبط هخ اف حمفت  هأاهتا ات تأةني  ةفى شهب هأاتر ا          
لهنرررا ظررراىل   اعةةاةسرررت اهصههرررات اصةنيررراتاتا ا  عهسرررت اساارررتا انفولرررا تبأرررى تةا فسرررت هرررس  ةفرررف اجلواهرررب اصررر  

اص أررر  اارررهي ا ةو ررراا  رررو  ررر   إرررن  توعرررفىلاا أررريف  هنرررا ن اصنواارررت   تبطرررت هررر تات  اصشرررهو  صرررةلفق  رررو 
اساااا ةا ت  ةهرفت  ا ةنوةرتا تةبرااو هةائةورا هةبرااو اصبسلراا اصر   رسط هنيراه  اصأر ات اعرفا  هتاا اةةفساهترا 

ىلرأا اصةبرااو ن   رات اصأ رال ةفرى اص أر  ااصرأأل اروة األاصوارت ملهسشرت  اص ئس رست ا  عاهتراا ا  اعهةورا اتن سرأىلاا
نال اتعةةاةي ااصبنال اص سااي صس ر  ص رست اص أر   رو عرأاتىلاا ااهةر  ةفرى  رةا  تروليف ا رف اص أ ال اتل  اصب

 األتىن  و املهسشت صف أ ال اصط  اصنأطت ا  عت صةطوت ظاىل   اص أ .

اىلأا امل ات ىلو اصأأل اربز تهفت جتات  اصفا  ن  ةال ت ظاىل   اص أ ا هاةةباتىلرا ظراىل    وهسرت  إراهت 
اتهةرررب اجلزائرر  ااصنيررس  ررو اصررفا  اصرر  ةاهررت  ررو ىلررأن امله ررفت ملررف  ز نسررت نيوافررتا ا  اررف     هخررد تا  اصهررا ا

ىلررأن  إشــكالية اةفسررت اررةةو إرراه  اصأرر ات ن اصبفررفاو عوررفا ن  ةال ةوررا  ررو  رر   تن سررأ اساارراا ةا ررتا 
ن اصأ ررال ةفررى اصنيررسنست هررس اصةة هررت اجلزائ اررت ااصةة هررت اصوتصررت ةفررى اصن ررو اصةرراةأ  ررا ىلرري  هرر ز اعررون ات ررة ف 

اإلعاهرررت ةرررو ىلرررأن اإلشرررةاصست لهررر از  اعررر  ات رررة ف هرررس اصةةررر هةس  ررر  حمااصرررت ا ررر  تنيررروت   وتهـــدف اص أررر  
اصب ثسرت ن لنيرات  را اهر ف عأاتهرت   المنـاجج  ةأبفي صخاىل   اص أ  ن اصبفرفاوا اصرف ا اتةةةرات  ةفرى ةرفت  رو 

  ا فسر   ةفرف امل راىلسد املطاهطرت ن ىلرأن اصوتصرت  صفوإرو  لص هأرا  " تةا   املناىلج" صةأفمي تنيوت صخاىل   اص أ
ا ىلرررد  رررا  ةرررو    اررر ا هررر  ملهاجلرررت ظررراىل    التوصـــياتات رررة فا ات رررهي ىلرررأن اصوتصرررت اصةوإررر  صفةأنيررروت  أل 

لص ىلرأن اصوتصرت اصب ثسرت  تقسيم اص أ ا ا و  ع  اإلملام علةفف عواهب املو و  ا هاجلت اإلشةاصست املط انرت ا
 ث ثت  بانل.

 
  



72 

 

 المبحث األول: اإلطار النظري لموضوع الفقر 

ل  ا فال ةو تات اص ساات اصها ت ن  ةال ت اص أ  احمااصت ت  يفن  و اصنانست اصنخ ات اةطفب تناا  
اصنأاشاا اص  ت    ظاىل   اص أ ا اىلأا هس  ةفف اصةساتاا ااملفاتسا نسل اهةرب اإلنيات اصنخ أل امل ةاح 
اص ئس ي صةناا  املو و  الوة  ات ةس  ةناإ ن ااتني   ةفى نسثسات  هاةةباتن حمنيفت اجملووتاا اصنخ ات اص  
 هةةوا اص ة  اص سااي  نخ ااا  اا  اإف ظاىل   اص أ  ) فاف  نيائنيوا اةناإ ىلا انيبسهت اصه صاا 

ات  يفىلا ) جبه   ا ىلو أا ض املوعوت  هس تف  اصهناإ ا اوال  اهت ة صاا تةا فست   ا ةة ست(ا 
  وو اا اعهفوا  فت ت  و عاهب ةأ ا ا شف اصهوا   املؤث  ا ااصه صاا اص  ت هط هسنوا اهس أيفىلا  و 
اصخواىل ( ااصةنبؤ  اا هاةةبات اصنخ ات جمةوةت  و اتلطا اا اجمل ت  ااصه صاا املنطأست اص   اا  ش ح ات  يف  

  س ست نفاث ظاىل    هسنت.

  ظاىل   اص أ  تناالا اصهفاف  و امل ة او اهخ اا لا اصهفاف  و اصنخ ااا اص  اهزا  لصسوا ناتا ل
اص أ  ااصةلففا حمااصس لوةوا التتاس عواهبوا  فف  لنفاث تنةست ن  اصها  ةرب   نخت اصة يفاا اص  

    توظسف  ةفف اإلثباتاا املنطأستا  و  ني  ا  اتط   ةفسوا الود  ابا ا ه صا ت األتصت ااصرباىلس ةفسوا
إن  اساااا ةا ت  اإت  اهاصةاة ل ةاهست تأفمي نفو  ةفةست ةةفست صائةت ةفى امله لت اصفصسأت  و    

 هاص أ ا  ةو إاه  اصأ ات  و اصأ ال ةفس .

 أوال: الطرح الليبرالي في تفسير ظاجرة الفقر

ن األتهساا اصفسرباصست     اصأ ا  اصث ثت األ يف . اصف  انة  ا فال ةو ظاىل   اص أ   وا   اصنيفات 
اهطفق اص ة  اصفسرباة  و اصنأف اصأفمي صةصاسس ني ح  ه ن عفافا ا   ات اق  ةطفباا تأفم اصبش ات    إهوت 

ست  اهت اصطبأت اصربعوازات ن ةني  اصةنوا ا اهةش ا األلةات اصفسرباصست ن  ةفف تا  اصأات  األاتهستا لاصفسرباص
 ةناص ت    اإلافاوصوعست اإلصطاةست اص  ةةأت اص واتق اصطبأست ات اةف لسوا اههفام امل ااا  ات ات  اص أ  
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ااصبطاصتا اشوفا  اتاها امل اس  و اجلائهس ااصه ا  ااص علس ااا ين اصةووف هاإل الت صأل  اض امل ةةف  
طفقا  أل    األلةات اصفسرباصست  اهت  ف املسةالسزاأست نس   فا اامل ةهنيست ازات ةفت اص أ ال اتهةق اإللأات امل

ةفى اصهأ هست هاةةباتىلا  ةا    ات ا سا  ا  ةاح اصةطوت جلةس  اصشهو  ن املنانيق اص أيف ا نسل تةأفق 
نو  صأص  ا ااةبهات اصفاوا اخل التا اجل (1)اجملاتا اص ا  ت ااملبوةت اتثبت املهأو  ات ةبهف اص  هأو 

األاطوت  ا    ا اهطي ت  يفا  ساصسا صخاىل   اص أ ا  ةا   فا ةفى اصهفد ااتصةزام هاصربىلا  ن ن   شةفت 
اص أ ا اىلي  ف اتاةبفات نس   فا ةفى ا  اتا لا  ات ت ة  اصطاصاا اصةا نت ن اصن وس اصبش ات اتهطي 

اف  اىلي  ف ا ق اص  ص اا ةنياإ  ن ا سا  اصنيهبت ا أسق نف اصة   و  تلها صواا صف  ت صفةلفق
اجملةو  اصهام نس   فا ةفى  اصوات اص  ت ن اصةةف  ااإلهةاا اصأأل هوااطة  ازاف  و اصث ا  املاصست عةةاصست 

صست ىلأن ن اهست ن نفىلا األتىن اعةةاصست ىلنفاست ن نفىلا األةفى اهنيوت   أىلفتا اىلةأا ل   األلةات اصفسربا
 ةةا فت املها  ةربا ةو   نفت اص  مساصست اصوصسف  ااصنياةف ا اصف اتتفا ىلأن  إلافاوصوعساشةفت  نخو ت 

األلةات نياه  لةوح تائد صفبش ات تات ن  اس اجملةةهاا ا فاثت ا اتأوم األلةات اصفسرباصست ةفى ث ثت ت ائز 
 أ(2) اااست اىلي

ملةنوةت اةناإ  اإلهةاا )  تضا اآلتاا املباينا املفةست اخلاإتأ  ةف لص    اجملاتا ا ساتاو اصث ا  ا -
 املهات ...( ااةة   اصأاهو  حبةااةوا.

لةح اجملا    ام األل ات تاة     واتتىلد املاصست اصفتاهتد اص ة ات ال ةاهساهتد اصةأنست اتنةسةوا علةفف  -
 اصواائ  ااألااصسب املش اةت.

  ات ن اإله اق ةفى ناعات  اتأبات  اهو  اص فهت  ةا  ن ات اتاةو س ااتاة   ا لفة  ل ت ا -
 اص  جيب ااةو  وا ا أق ص  اإلشبا  ااص هات . 
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ا اىلي حموت األلةات اص  (3)ىلأن اص  ائز صف اعفا عأاتىلا ن ةا  أيف ىلأا اصها  اصأأل ههسش لس 
اتنبثق  نوا    ا أوق ااصأسد  هاتا  ا اص  مساصست اىلي ن ات اإله ا  ن ا أ  اتصةنياتأل علةفف جماتت ا

املأىلبست اص  تناتأل  ا اص  مساصستا الة   ا  ات ىلي اجلوىل  ااحملةو  األاااي صنخام اص  مساة اهوااطةوا اةةةو 
األل ات  و  أسق اصةأفم ااص ين ااصةلفق  و اصةلفف ااص أ ا اىلي   تبطت ههف  صسد ت ةةف  نوا اعوتىلا  

 أ (4)صبش أل ا  تبطت هث ثت  لةات  اااست ىلي   ات  له اهست صفةسا  ا

أ تشة  اصفاال  اصأاتست صألل ات اصها   األاااي صة أسق اصنةاح املاتأل وسيلة  لتحقيق الصالح العام
ا  س ظ اف املهسشت ااصةلفسق  و اص أ  ااص  هط سز اجلووت انشف اصأوألا لاألل ات  و      اص أبت ن 

لص اصهة  ةفى  أسق  و أسق اصنةاح ازاات  اصنةاحا اا هو  ااةفالهو  صة  س ش ا  ةسشودا اةنال 
اصةوالق هس  نيا ود ا ىلفالود ا نياحل اصةسا  اصهام اصأأل ا ةوفف   ةا  اصنياحل اصهاما نسل    ا  ات 

ال ا  ال اص  تات ال ح اجملا  اإلتاتاا اصأاتست صة أسق  نيا وا اخلاإت  نوا لشبا  ا اعساا األاااست  و أأ
تأوت لص  أسق اصنياحل اصهام    ةا   و املهسشت ا و اصةلفق  و اص أ ا صةاة  اةةةنو    ةا  ا ف األتىناها
تأ ي ةفى اصهوز ا    شا   اص أ الا لا  ات  تا  صةوليف املنياحل اصها ت ا ةا  اص ين ااصةلفق  و اصهوز ا 

تهتد ا    اص   ن ود اصأفت  ةفى ل ض  ساتهتد ااصأو  اص  اا اعت ااص أ ا لاص أ ال اةلفنيو   و لأ ىلد ه تا
 ةنود  و تأفا   واص ود اصواهس اصنخام اص  مساة  ةي لتاتهتد ااهةفو  هفال  ا  ات نىت حي نوا  و   ةو  

تصةنيات ةسشود  ات مث اةلفنيو   و لأ ىلد ثاهساا ا امهو  ثاصثا ن تلان اجملةة  ا  يفا تةطوت اصفاصت اانةو ا
ااهد اص  الا  ةا    ا  ات اص  تات ت ةح اصةنالس هس  ةفف املشاتا ا اإانب املش ا  اةو  تائةا نأتا 
ا ائ ا  و ت وق  ش ا  ةفى     ةفى  ش اة  ااتهة ا   و   صت ا نىت اةةةو  و اصف و  ن  شاتا  

اازاف  و لتأا  اص ف  اعوتهتاا مما    ةأبفست     شاتا     أل    لت ا    سناا   ةة    ةفى اإلهةاا
اةسح ص  اصنةاحا   ا ن ناصت اصبأال اا نا اةفم اصة  س لاملنال ت ا    ت ت ند ا لاصبأال اةو  صألإفح اىلأن 

 املنال ت  أق اصنياحل اصهام اتشب  ا اعاا هصص  ه أت ممةنت.
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 ةو املنةةس  و زاات  لهةاعود اتل   أ ا  ات اتصةنياتاتالحرية سبب لتنمية اإلنتاج والثروة العامة
نياصاهتد اإلهةاعست مما ا ةح هةوليف ا اعاا اتأفمي اخلف اا هصاهات تنااب اجلةس  عا لسود اص أ ال أله  ود 
 أل    ا  ات اص  مساصست تؤتأل لص ال   اإلهةاا اتنةسة   ةا اهوةاا اا  اصةنالس ا   ا ةة  ن ظ  اص  مساصستا 

اص فهت هصص  ه أت ممةنت لسزاف اإلهةاا اتزتات  ه  ل ص اصةوظسف اهاصةاة ازتات اتاةو س اتفات  احيأق لهةاا
اصهةفت اتصةنياتات اانل ض ةفت اصبطاصسا  ةا  هنا ت ةح  اجملا  صفهأ  هاهةةات ا فو  لود ااملشا   اص  

 اص أ ال  و لأ ىلداةه ض لا اصناس اهاصةاة ازتات ث ال اصفاصت ااة أق اص  ال ااةلفق 

 اتهبيف ةو اصة ا ت اصبش ات اىلي  أق اإله ا  له اهسة  ااعوتن اصطبسهي. الحرية جي حق إنساني

 الطرح الماركسي حول تفسير الفقر :ثانيا

    تأفم  نيف ت اتشطا ي ان إن  ص اتا هاألني اناا اص  هاتا هةطبسق اصنخام لممفو تاتاخ اصبش ات  

ةفى  نيف ت اص  ت اتةةت تف   إاه  اصأ ات اص سااي ن ل ض ا ةاات ةفى اصنياحل اصهام اجملةة  ااجلةاةت 
ا ف ت األل ات ااجلةاةااا اةفم اص ةاح  ا لةح اجملا  صإلل ات هاصهة  ةفى ااة    هه ود اصبهضا ا   

ي ا سا ا اصأص  اصأ ال ةفى اص أ  ا أسق اص لان ااص ين ت اة أق لة هنين  اساااا ةا ت تشة  مجس   نان
تةي امل ة ا  ااصهفةال ةرب تاتاخ اإله اهست  لة لصا ت هخام اسااي ااصةنياتأل ااعةةاةي اثأان اهةةف ةفى 

 اص  ائز األاااست اصةاصستأ

  أسق امل ااا  جلةس   ل ات اجملةة   و ل ص صفهة .  -

 املفةست اصةفست  ا اجلزئست صواائ  اإلهةاا تةو   و هنيسب اصفاصت. -

 إاه  اصأ ات ىلو اصأأل افا  اصهةفست اتصةنياتات . -
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ا و  ع  اصأ ال ةفى اص أ  ا  س ظ اف  هسشت اص ةا  ازاات  اصف   اتوزا  اصهات  صفث ا  ا أسق 
 اص لاىلست تةو  اظس ت إاه  اصأ ات  ةة ف  لسةا افيأ

 .اا اص أيف    اصأطا  اخلاص صطبأتاد اص ساااا اصها ت ن    جماتا ا سا  ملن  ااة  -

اص ساااا اصها ت ااصأ اتاا ت ةوفف توليف ا اعساا اص  اتات صفةةس   و  هسشت اتهفسد اإ تا  ال  -
 ا و هال....

 توليف األ و اصفا في ااخلاتعي هوااطت عواز ة ة أل   ةأ  ةو األل ات ااجلةاةاا احملفات . -

 د(الحكم الراش) اإلسهامات الجديدة في تفسير ظاجرة الفقر ثالثا:

تصاس ةفد اص ساات ةفى لة   اصفاصتا ااصفاصت صف ت ن  ملشةفت اصةنالس اإلصفسةي )نفت           
اصنزاةاا(ا  ةا صف ت ن  ملشةفت اصةنةست ااصأ ال ةفى اص أ ) تا   اصفاصت(ا صةو ههض اصفا    تةةةو 

ق اصةنةست ن اصفا  املةلف ت هخ ا  و هنال هخام اصةنياتأل لها  حيأق اصةطوت ااأ ي ةفى اص أ  ااص أ الا اصة أس
ةفةال اص ساات جمةوةت  و اصنخ ااا اص  اهت لص  أسق اصةنةست اهنال جمةة  أينا لشفت ىلأن اصنخ ااا ن 
لنفاث هأفت هوةست ن نسا  اص أ ال ااحملةاعس ن  ثيف  و تا  اصها  اامله ة  اتشطا يا اهف ا هواتت ىلأا 

نت اص سااست هاصةفتاا  اإت ههف اهنسات ات ات اص ولس  اهف  اصةشةس  ن صفت  اإلشةا  هاصخووت ن اص ا
هخ ااا اصةنةست ةفى اصأ ال ةفى اص أ  اظووت تتاااا اسااست ااصةنياتات ا اصست  فةو ت هصتصام  اهساهاا 

) اصبن   صست)  هوف ه ا نةزا  هوف لهطه ااز...(ا ااجلا هاا ااملؤا اا اصفا  الننيائساا  و   ا ز اصب ل
ا  اتها اص  هست(ا ااسات   صطب اانف ىلو صفا  املةطوت  )اصوتااا املة ف اصفاةا إنفاق اصنأف اصفاة(  اا

اص ة  اصفسرباة ةفى    امل ةواااا تأوتن  اصف أ انيست األ  اةست اهفاات  و  اصفا  لص منط اإلهةاا اص  يب 
 اجلفاف اىلو ةا   ونف ه  نفات. ااصب ل ةو اص اات املثفي صفنخام اصفسرباة
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ان ظ  ىلأا اصو   اجلفاف ازاات  اص أ  ن اصها  ا و  اصةةفت اصش صست حنو  اصةنيات اص وق ااصةوع  
حنوأل اصفسرباصست اجلفاف  اص  هف ا   ان  تشةفوا ن   نفت نةد "تا و" هاصوتااا املة ف  األ  اةستا 

إاه  اصأ ات هشة   بيفا اتأفاس  ا"تاتش " ن ه اطاهسا نست  تةسا إنا  اصأ ات ن اصها  لص  فاف تات
اصةنيات اص وق ا  ا نسل تهطي صف وق اآصسات    ؤاصست تنخسد ة صاا اصةبات  اصةةاتأل ااصه صاا 
اتعةةاةست ااصثأالست ال  اةوا ملأة سات  املباش    ت لش اف نةو ي ا ةو ةفم أفو اص وق ال  ات 

 نخسةي اتصايب. املنيف ت اصها تا  أل ابأى تات إاه  اصأ ات تات ت

اىلةأا ة  إوا اآلتال اصنالست صفات إاه  اصأ ات اص ساايا اهفا اصفات األ رب صنينفاق اصنأف اصفاة 
ااصبن  اصفاة ن لةفات اساااا  اصست اهأفات اظووت  نيطفح املش انيست اتصةنياتات اص  نيبأت ةفى اصفا  

  اصنةو اص  ا  اص  ااتا ن اص بهسناا  و اصأ   اص   تاتا اصأ ال ةفى اص أ  النفاث تطوتا انىت    لط 
 اصهش او ة لت اصة لد ااملفاوهست ازات ةفت اص أ ال ن تا  اصها  

ىلأا اصو   اصأأل اات اصها   و مخ سنساا اصأ   اصهش او لص أاات اصة هسنساا لة   هخةت ت فطست 
فد اتصةنيات  اصفسرباة اجلفاف اتالت اصف أ انيستا صةو نفث ااةثنال ن ههض اصفا ا لاهةهش ة

ااصة اسةي املةهفق عوام إاه  اصأ ات صس ة   ةاهت  وسةوا اىلنا   ا   ووم ا ةد اص اشف لص اصوعوت  آصست 
صفأ ال ةفى اص أ  ا أسق اصةنةستا  أل    اصو   املفةبس ااملهأف ااصهةز املةزااف الش  إاه  اصأ ات ن 

ش  اص ساااا اصها ت اصةنةوات اىلسةنت اصةوع  اصفسرباة ل ض  أاتهت صفةنةست تشلسق ا هاجلت ظاىل   اص أ  ال
اص سااست ااتصةنياتات ااةةرب ش   اصف أ انيست ش     بق صطاسخ اجناح اصةنةست ااصأ ال ةفى اص أ  ت  ت هس  

الةح جما  ا  ات اانطام  ةنني  اصف أ انيست احماتهت اص  ات ازاات  اصش الست ن ت يف اصشص  اصهام اتطبسق امل الصت
نأوق اإله ا  ازاف  و ل ص اتاةثةات اتة  س اصهةفت اتصةنياتات اازتات اصنةو اتأ  اصبطاصت اانل ض اص أ ا 
اىلأا اصة و  ن لود لشةاصست اص أ  ن اصها  تالأ  هأف اص ني  هس اصةنةست ااص ساات لص اص هط هسنوةاا صأص  
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    1999تات لص  ش انيست اسااست اىلأا  ا عال ن تأ ا  اصب  اصفاة صهام نفث اهةأا   و  ش انيست اصةنيا
 .اص  تالهت ةنوا  ةفف اصنخ ااا ا ةو ت اجلسف  تهين هن ت اسااست  أل لةات  ت تسب اصه صاا اص ببست

ات  اص ه  ل   أاتهت ا ةد اص اشف تهسف اصنخ  ن األني  اصةأفسفات صنين  اصأ ات ان اص واة  املنل نيت ن لت
اصهةو ي عهين لةات  اصنخ  ن اصهةفساا اصة اسةست صنين  اصأ ات اص سااي اةفى إاه  اصأ ات    اص أ ههس 
اتةةبات تهفت اص واة  ا منا  اتةةةات املةبات  املهأف  اوال تا   املؤا اا اصفاصت اصونينست  ا اصنخام اصفاةا 

هنا اصةشةس  ن صفت   منا  ا ةد اصة اسةست ةفى اصأ ال ىلأا اصة و   ا    نوت هأناةاا    زات   ةو 
ةفى اص أ  ا أسق اص ين ااص لان صأص  اعب ةفى إاه  اصأ ات اصةلفي ةو اصة فس  اصة اسةي صفه صاا 

 .اصبيفاص انيست اتبين  أاتهت تهفتات اص اةفس

 بين التجربة الجزائرية والصينيةأوجه االختالف  المبحث الثاني:
 نرف  ىلرد  االسةر  اتصةنيراتأل ااإلإر ناا اتصةنيراتات  ة ف نو  اإلإ ناا اص سااستشة  ات

اص  اق هس اصةة هةس اجلزائ ات ااصنيسنست ا نسل  اهت ىلأا ات رة ف ىلري امل رلو  ةرو  ر  اخل لراا األ ر  ا 
وانينس اتصةنيررراتات اصرررلو  اهرررت اجلزائ ارررت ااصنيرررسنست  فةوةرررا ت رررهسا  لة اصأ رررال ةفرررى اص أررر  ا  رررس  ا رررا  املررر

ااتعةةاةست  اتل    ةوأل املهسشت ا ل   لتات  ىلأن املشةفت اا   اصطتسباا ااصةنيوتاا  اهرت  ةف رت  ا ةباانرت 
  .ن اصهفاف  و اجلواهب

 أوال: االختالف في اإلصالحات السياسية 
(  اهرت  اااري ترو و(  ةرا ىلري ن اصنيرس ) هو هفتا ىلواتأل هو رفااص فطت ن اجلزائ   اهت  شلنينت )

صائةت ةفى اصنوج اتشطا ي ن ا سا  اتصةنياتاتا ا تىت ةة  اصنخام ىلو ا ز  اصوانف املةةث  ن نز  عبوت 
اررراا اصة  اررر  اصرررونيين ن اجلزائررر  اا رررز  اصشرررسوةي ن اصنيرررسا ا رررز  حيرررفت األىلرررفاف األااارررست صفاصرررت ااألاصو 

 اصةوع  ااص صاهت . اةوصو توليفىلاا اىلو  أص  ا اتات ا ةو ت ىلاصونينستا اا اد اإلنيات اصهام
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اصةةسررررف  رررر  اصبسلرررررت اصفا فسررررت ) اصرررررة ةد ن ا رررر اس اتعةةرررراةي ااملطاصرررررب اتعةةاةسررررت صفةررررروانينس (ا 
ااخلاتعسرت )تآ رر  اصة ةر  اصس رراتألا لشرر  اصةة هرت اتشررطا ستا اص ر ط اصررفاة  ررو  عر  اإلإرر ناا اص سااررستا 

األ ات سررت املفةةررت هاإلننيررائساا خلف ررت اصةوعرر  اصهرراملي اجلسررف(ا انررىت ا ررةو اصةطرروت اصةةنوصرروعيا اصفتاارراا 
 اصنخام اصبأال ااتاةة ات نفث  و  ن اجلزائ  ااصنيس.

ن اصنيررس  نه عررا نامسررا ن  1989 ن اجلزائرر  ا نررفاث  سرفا  تساهررامنس 1988تهةررب  نررفاث   ةرروه  
 و األا ا  املزتات اص   اهوا اهسشوهنا ةفي  ةفرف امل رةواااا نسا  اصفاصةسا ااص  هسنت  فأل ااةسال اصشهبس 

مما  تأل لص اه ةات األا ا  ا إرب ت املواعورت نأسأسرت هةرف   اجلرسش ممرا  ت  لص   رائ  هشر ات ااصةنيراتاتا 
  اصرف نرراا  إراه  اصأرر ات اص ساارري اجلزائر أل ااصنيررسين انةرروال األا را  ااصةصاررسس مل نفررت عفارف ا امل نفررت اجلفاررف 

 . ا د ااحملةوم ااص فطت ااجملةة  صافو  عفاف اإلةات  ت تسب اصه صت هس ا
ا لأرف انرفث ثروت  اساارست اصاهوهسرت 1989  رت ةةرق تارةوت  صام إراه  اصأر ات اجلزائر أل ه إر ناا

ةفرري امل رراىلسد اص رراهأت اصرر   ررا    ررةوهنا انطفررق  ررو األناتاررت لص اصةهفتاررت ااته ةرراح اصررف عررال عةةوةررت  ررو 
 ملباتئ ) اصةهفتات ا زهستا اصةلفي ةو اصنوج اتشطا يا اص ني  هس اص فطااا األ أ هاصنخام اص ئااي(.ا

ةةفسرت اإلإرر ح ن اجلزائرر  مجهررت هررس لإرر ح اص رروق ااصة رو  ااصة ررو  اصررف أ انييا اىلررو  ررا  ثرر   ررو 
 رراا اا لص ررال امل ررات اتهةلررايب  رر   لصا ررت اهةلاهرراا نرر   اهزاوررت ا  اةةررب لررا اصنةرراح ههررف لرروز اإلارر  سس 

 ااصف و  ن املةاىلاا األ نست ااتأةساتا. 
ا و هانست       را  إراه  اصأر ات اص سااري اصنيرسين  نيرةد ةفرى لإر ح اجلاهرب اتصةنيراتأل اننير  
ةفررى امل اررو  ررو اصررفاتتاا  ررو إررنفاق اصنأررف اصررفاة ااصبنرر  اصررفاةا  ةررا ننيررفت ةفررى  ها فررت  اإررت ةفررى 

ا اىلرري اسااررت  نةوةررت صنيرراه  اصأرر ات اصنيررسين اا  رر ىلا تلهرر  (5)  اصررف   اص رر تأل املررنل ض ملوانينسوررا ارراس  هررف
مل ررةوأل  ررط اص أرر  ن  رر   رر   اررةلفق  ررو امل اررس  ررو اص أرر الا نررىت  ابأرري تائةررا حينيرر  ةفررى األل ررفست ن 

ا اصةنيةسد جت ف ةفى  تض املها فت اخلاتعست ا اإت    املؤا اا اصفاصستا    ااةة ات هخام ا ز  اصوانف ىلأ
" ا  تا فريا ا را  شرهات ىلرأن امل نفرتاصواص  ازاتا اصأب ت اص سااست صف ز  اصشسوةيا نىت ت تأ  اصرب ت ن هرز 
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"نوات اجلنو  " هأطت لاإفت هس   نفرت ا  ر أل   نفرت  را صبر   نفا تاصت اانف ا شهب اانف " ا ا نز  اا
وات اصرررأأل ا رررح امل رررزأل  رررو اتال لأررر ق اجملرررا  اص سااررري اإلإررر ناا ا  نفرررت  رررا ههرررف اإلإررر ناا اىلرررو ا ررر

ااته ةاح اتصةنياتألا  ةا ا ح املباتئ اصنخ ات صبنرال اصفاصرت انرفت جمرا  ا   رت ااصة ر س انطرد اصأسروت اص ة ارت 
نو  اصه صت هس مجو  املوانينس ااملا  اىلي اصه صت اص  أيفا اع  اصنيسا اصف اةةرب ىلرأا ةفري  هر  ت روات أريف 

باشر   هرس اصشرهب اصفةنرت امل  زارت صف رز  اصشرسوةيا صفشرهب ا  ارت ن اجملرا  اتصةنيراتأل ااص رسط   ةفرى املرا   
اصفةز   لتات  تلت ا ةد اااةة ا اصنيس ن اتارةأ ات اشروفا نراتا صفسفرت  رو اصهنرف ملثر  ىلرأن امل رانت 

 ر   (6)2015ه رةت ن هناارت ةرام  فسرو   390 فسرات ا1اصشااهت اىلأا اصهفت  و اص رةا  اصرأأل هفرد ةرفتىلد 
 .(7)صو ست تةهااش هاه ةام  56اعوت 

إاه  اصأ ات اجلزائ أل اهةوج املأاتهت اص ساارست اصر   اهرت شرهات املؤا راا اصفاصسرت ااصر    رةوهنا نةرد 
عسف  اصةنيات عسف ا  تةو  لةرات إراه  اصأر ات لص تهبريفا ةرو ىلرأا اصةوعر    را إراه  اصأر ات اصنيرسين جنرف  هر  تبرين 

هبررات    رر أل إرراه  اصأرر ات ن اجلزائرر أل ةةرر  املأاتهررت اتصةنيرراتات اصأائةررت ةفرري لةرر   اصةنيررات عسررف نةررد عسررف اه
 هاإلإ ناا اص ساات ااصنيسين تصين ات ال ن ةةفست اإلإ ح اص سااي.   

 ثانيا: االختالف في الهيكل االقتصادي
ن هفاات صسام تاصت اجلزائ  ااصنيس اصةطوا  اصةنياتمها ااصأ ال ةفى اص أ ا ا ةاتتا اصنخام اص  تأل ن لتات  

صةلطسط شة  ص صةنيات مها هرف تا ن هنرال السةر  اتصةنيراتأل ااصر  ه ت را  اصةةنوصوعسرا ا فاثرت  ا ةد ااصهام
هرررا ا املوعررروت  ن ات رررات اص رررولس  ااصوتاررراا املة رررف  األ  اةسرررت ااصساهرررا  هاصن ررربت صفنيرررس ا رررو  ملاهسرررا ال ه رررا ا ات 

ةةرف ةفرى شر ال املنيراه  اجلراىلز  هاةةباتىلرا اارسفت اصشر صست هاصن ربت لص اجلزائر  ا ثريفا  رو املشراتا  اصةررب   اهرت ته
اىلررأن املشرراتا   ررو هررفااةوا نررىت هنااةوررا  اهررت  طررو   اصسررت ن ارربس  اصأ ررال ةفرري  (8) صنيرر  صنأرر  اصةةنوصوعسررا

% 70%  ررو اررةا  اجلزائرر  اهسشررو  ن املررف   هةررا  ااصأطررا  اتصةنيرراتأل  ررا  ا رراىلد    60ا ررا   اص أرر .
ا   ا اصأطا  اا ا و  لا اتاا  سزاهست اصفاصت% ن ه س اصناتج  اتا صطا  احمل اص56 اه بت (9) و اصناتج احملفي
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ااصرأأل  ثر   ر  صطرا   %  راتا اصأطرا  اص  نري70اصهام أريف اص  نري عرا ن اصر  اإلتات  لورو اوظرف نرواة
 .%20اخلف اا 

% 85ارة نال ةرنود اارفل  ا ا  اصأطا  اصهام ا ةو األعوت اا روالز اات ةسرازاا ااصهةرا  ت  ةرو ات
 و لا اتاا إرنفاق اص رةا  اتعةةراةيا ا را  اصأطرا  اص  نري اصطرا  اخلرف اا ا رةو  عروت  ة ريف  اصأسةرت 

 % اا اىلد ن إنفاق اص ةا  اتعةةاةي ص يف األع ال هن ب صفسفت.30 واة 
%  ررو 80زائرر   ررا    ررا اصنيررس لأررف  اهررت  ةف ررت  ا ررا ن اصط سررب السةفرري ص صةنيررات لهفرري ةةررس اجل

% اهسشررو  ن  نررانيق ن رراتات ا اهررت صررو  اصهةرر  اصزتاةسررت تأررفت هن رربت 20اص ررةا  اهسشررو  ن  نررانيق تا سررت ا
 %. 10% ا ا  صطا  اخلف اا ا اىلد هأو   أفت  هن بت 20% اصو  اصهة  اصنيناةست تبفد ه بت 70

ف  ىلرد األاربا  اصر  ترة ةد ن ا ا  ات ة ف ن السة  اتصةنياتأل صة   و اجلزائ  ااصنيرس ىلرو  نر
ظررراىل   اص أررر  اررروال صبررر   ا ههرررف  ا  ثنرررال إرررن  اسااررراا ةا رررت ا   اصن رررب املؤارررت صأرررو  اصهةررر  اصررر  تشرررة   ن 

%  ررو اصطبأررت اصها فررت ن 80اصأطاةرراا اصث ثررت اصنيررناةت ااصزتاةررت ااخلررف ااا  اهررت  ةف ررت  نررأ اصبفااررت ا ررا  
%  ررو صررو   70ممفو ررت صففاصررتا هسنةررا  ررا   صررفأل اصنيررس  (10) شرراتا  اصررنةط اتصةنيرراتأل اجلزائرر أل اهةفررو  ن 

اصهة   اتا املشاتا  املةفو رت صفاصرت اةفرى اصر    اةرو ىلنراس امل ارو  رو اصهةرا  ةفرى اارةهفات ص ه رةام لص 
 اصأطا  ا ةو يا  ةا ىلو ا ا  ن اجلزائ  تائةا ىلناس عسش  و اصبطاصس انةخ ا  اصةوظسف ا ةو ي.

    تةرررو ىلنررراس ص رررز   وعورررت اررروفت ن لهةررراا اص رررأال انرررىت ةةفسرررت تنخرررسد اترررصنييف ا  رررصن املرررزات   ةرررا  هررر
 وهرراا اصنيررسنستا ا نررأ هفااررت اإلإرر ناا ن اجلزائرر  ااصنيررس نررفث ت رريف ن و اجلزائ اررت   تةررو  ن ررةت  ثرر  اصة

  ةرررفتىلد لص  صررر   رررو اصةوظسرررف اهرررف  ةرررفت اصهرررا فس ن اصنيرررس ان اصأطرررا  األا  )اصزتاةرررت( هات  ررراض ااإررر
هسنةا اصأطرا  األا  ن اجلزائر ) اصنيرناةت( ةر ف ا  راض اصرف هف رت ه ربت اصةشر س  ن ىلرأا  2009% ةام 10

ا   رررا اصأطرررا  اصثررراين ن اصنيرررس ) اصنيرررناةت( لأرررف هرررف  هررراصخووت ن ا ررر  عفارررف 2012% ةرررام  12.6اصأطرررا  
ا لأرف )اصزتاةرت ( ةر ف ا  ا ر ثراين ن اجلزائر %ا هسنةا اصأطرا  اص50لص   ث   و  2009ااتت هت صةني  ةام 

ا  ةرا هرفا نةرد اصأطرا  اصثاصرل )اخلرف اا( ن اتتت را  اروال ن اصنيرس  ا 2012% ةام  8.8هف ت ه بة  
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% صب  اإلإر ناا اإر  ن ةرام 20اجلزائ  نسل هف  ن اصنيس هاصزاات  ةام ههف ةاما اههف     ا   ص   و 
 %.40لص  2009

ت اصةش س  ن السا   اتصةنيراتات ت ريف  بريف لأرف ا  رض ةرفت اصهرا فس ن صطرا  اصزتاةرت اصف شةفت ه ب
ان اجلزائرررر  هفررررد ةررررفت  2008% ن ةررررام 29.6% صبرررر  اإلإرررر ناا  إررررب ت 70اصنيررررسين لبهررررف     ررررا  

  ررا صطرررا  اصنيرررناةت ل رررف ةرر ف اتت رررا  ترررفتجيسا صةنيررر  ةرررام  2016%ن ةرررام 8.7اصهررا فس ن اصأطرررا  اصزتاةررري 
ا لص 1311لص ه رررربت% 2016%ةةررررس اجلزائرررر  لأررررف ةرررر ف ا  ا ررررا لأررررف اإررررفت ةررررام 28.8لص  2008

% 12عاهررب اصرر   ةرر ف ةررفت اصهررا فس ن صطررا  اخلررف اا ن اتت ررا  لبهررف     اهررت ىلررأن اصن رربت ن اصنيررس 
 .2009% ن ةام  33.2ناا اإفت لص صب  اإلإ 

 ثالثا : االختالف  في اإلصالحات االقتصادية 
ا ةفرف إراه  اصأر ات اص سااري اجلزائر أل ااصنيررسين ن اإلإر ناا اتصةنيراتاتا اىلرو  را نرفث ةفررى صأرف 

ا ةفات األةروام اصث ثرس املا رست ل ري اصنيرناةت ا ر  اجلوروت  اص رلةت ن اتارةثةات اصنيرناةي املبأاصرت  ر   لرط  
 ثرريف  اارراىلد ن تأفررسق   ااص ررةسنساا ااص رربهسناا  ررو اصأرر   اصهشرر اوا  صرر ا ه ررسةا إررناةسا أطررى انةساعررا

 .اصواتتاا
ىلأا اصن سج املبين  ااارا ةفري هخ ارت اصنيرناةاا املنيرنهت  ت  لص هنرال  نيراه   رلةتا تةطفرب تأنسراا 
ةاصسررت ا وررات   ةررول   ا رررب  لنسررت  برريف ا اىلررو  ررا   اةررو اةررول  ةفسرر  اصن ررسج اتصةنيرراتأل ااتعةةرراةي ن عاهبرر  

 .(12)ااملنشآااول تونيس  ا اجلفاصةةواينا ل الت لص اول تتاااا 
 ا  صطا  املشاتا  اصنيناةست اصةرب   ث   فاا صة   و إاه  اصأ ات اص سااي ن اجلزائر  ااصنيرسا صأرف  

اافبست  هرف  اصنةرو     إربح  ورفت هراصزاا   ااةلف ةان اهت امل ت اتات املةناصنيت لأا اصأطا  ا هف نياصاا 
 ن اجلزائ  اامل او ن اصنيس. اته اض ةش اا اآلتف  و اصهةا   صة  اح
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ل  اصهةررز اصرررفائد لررأا اصأطرررا  لررر ض ةفررى إررراه  اصأررر ات اجلزائرر أل ااصنيرررسين تأرررفمي اإلةاهرراا املباشررر    رررو 
اخلزانت اصهةو ست ص ةا   عروت اصهةرا  ااظرائ ود اا ةسرازاهتدا ا إربح اصأطرا  اصنيرناةي ةرفمي اصة رال  ا  رةنزف 

 .ه   إبح ةائق   ام تطوت اتصةنياتااصنيسنستا نىت  صفةوازهت اصها ت صفاصةس اجلزائ ات 
ااصو   ت خيةفف ةةا ةفس  اصةثيف  و اصفا  ههرف اهنسرات ات رات اص رولساق اارأو  عرفات هر صسا اهفاارت 
 و  ش ق  اتها ااه نيالا ةو ات ات اص ولساق انرفاث ىلسةفرت ت مساصسرت ةاملسرت  لةرات صسرباصسرت عفارف  ترفةو لص 

اتصةنيررراتألا الةطرررال  اصوارررت صفهةفسرررت اتصةنيررراتات ن اخلطرررا  اخلررراص هاصنخرررام اصهررراملي اجلفارررفا ااةةبرررات اته ةررراح 
 املش ا  ا    ىلد  و تف   اصفاصت ااص لاىلست ةفي اصةلطسط امل  زأل.

ىلأا اصو   تل  هنياه  اصأ ات ن اجلزائ  لص اااا جمةوةت  و اإلع الاا تنيب ن اجتان   ا  اتصةنياتا 
اصأأل لةح اصبا  اااها   ام املباتت  اص  تاتا ممرا  ت  ها ةو رت اجلزائ ارت  1989 توعت هة هس  هنوت تاةوتااص 

لص اصفةررول لص املؤا رراا اصفاصسررت صطفررب امل رراةف   ررو  رر   لةررات  عفاصررت اصررفاو  اخلاتعسررتا اا اصرر   رر   
نأف اصفاة ةفى ه ها ج اصةهرفا  ااتت اق    إنفاق اص (13) (ا1998/ 1994( لص )1989/1993لطق )

 .1993اةام  1986ةام   ا هسالسةفي     اص ط  
اررررةفت ص ررررز  ن اصةشرررر ا  اجلزائرررر أل ا ان اصواصرررر   اهررررت صاتىلررررا  1988ل  اإلعرررر الاا اصأاهوهسررررت ص ررررنت 

حمفات  اظفت األز ت تةهةق ااصطاصت املاصست صفاصت   ىلأتا اصةةااز ىلأن األز ت تبين إاه  اصأ ات ت يفا اةرات اةرو  
تةررد هأررواهس ا  ااررسد تنيررب ن اجترران  عررأتأل ن ا سررا  اتصةنيرراتاتا نسررت ا اصةوعرر  لص  سررات اصةنيررات اص رروق

اامل رررةةب  هربهرررا ج اصةهرررفا  السةفررري  1994 رررو  ررر   ات ررراق اصةثبسرررت املنطفرررق ن  ل اررر   ةاص اتاةررراىلرررأا اصة ررريف 
 ل الت لص لانات ىلأا اصفةد املاة ه ه ام ات اصساا    إنفاق اصنأف اصفاة. 1995املنطفق انت 

 200 ررررفةةا  ررررو نيرررر ف اصبنرررر  اصررررفاةا  ررررس  1996م ا ررررا   ا  ه هررررا ج صفلنيلنيررررت ظورررر  ن ةررررا
 ؤا ت حمفسرت صرف ا اصرةلفق  نورا )اخلوإنيرتا ا ر (ا  ةرا ت ةسر   800 ؤا ت ةةو ست اههف ةا س  اهت 

% انينست اىلو تصد عف  هةرب اصرف 16%  نوا حمفست ا83انف  لهةاا  اهت  64 ؤا ت ةةو ست ا 76ه سج 
 (14)%30اإفت  نةنيف اصة هسنساا نواة % ا  20لص  1988اتت هت ه بت اص أ  انت 
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%  ررو املؤا رراا 54ن السةرر  اتصةنيرراتأل   رر  هأطررا  اصنيررناةت نسررل لأررف  اص اتاةرراةىلررأا اصة ررو  
%  رررو 30صررر  صطرررا  اصبنرررال ااألشررر ا  اصهةو سرررت ااصررر أل اصرررأأل اشرررة  احملفسرررت اىلررري  ؤا ررراا إرررناةست افررري ا

اهفد ةفت امل ر نس  ةاص اتاةااملطتبت ةو ىلأا اخلسات  املؤا اا املن فت اىلأا انفن اهةس األ  ات اتعةةاةست
 .(15)%25 صف ااإفت ه بت اصبطاصت لص 213

 ناا اتصةنياتات هاص ه    ا إاه  اصأ ات اص سااي اصنيسين  ا    ث  نةةت اااصهست نسل  اهت اإلإ
 شررررراتا  اصفاصرررررت ن هفاارررررت صأرررررف نررررر ت املشررررراتا  اتصةنيررررراتات هاصةرررررفتاج  أل عزئسررررراا اصةنررررر    خينيرررررق  اتفتجيسرررررت

اإلإرر نااا ا  حيرراا     حيطررد اصن ررسج اصنيررناةي املرروتاث  ررو ا أبررت املاااررتا ا اهررت اصنةررائج اررفبست  ةررا  ررا  
 ةوصرر ا لأررف اتت هررت األعرروتا اا   ررت األتهرراح ات رراة ت ا ةوصررت ةفرري صطررا  املوازهررت ااصبنرروس . اصةررو إرراه  

شرراتا  اصفاصررت  رر  لنيرر  ةررفت صفسرر   ررو اصهةررا   رر  ت رريفاا صفسفررت ن اصأرر ات اص ساارري اصنيررسين ااررةة  ن تشرر س   
ا اةنررف اصرر  لأررط هررف ا (16)املفةسررت لص أااررت هفااررت اإلإرر ناا اص هفسررت هنااررت اصة ررهسنساا  ررو اصأرر   اصهشرر او

م اصبطاصت ن املف  ن اتتت ا     اصةلفق  و األصف مث  و امل او  و ةةا   شاتا  اصفاصتا ل ي اص ط   و ةرا
لأط اإ  ةفت اصهةا  امل  نس  و اصشر  اا املةفو رت صففاصرت ن مجسر   حنرال  2001انىت هناات ةام  1998

ا ىلأن اصهفت اصةبيف  رو اصسرف اصها فرت  ةرو صطرا  اص  نرت ااخلرف اا (17) فسو  شلق 25اصنيس لة   ث   و 
   ةرو اارةلفا وا اإلإر ح اصأطرا   و ااةسها ا ا اهت اصةفتعست ةفي اصط اأت اصنيرسنست هةسةرت ةرفم اعروت  ررب 

" ن اصب رل  اصةر  امل انر   اأرت " ةبروت اصنور  هة  رس ا ةرات اصنيناةيا لأف ااةلفم إاه  اصأر ات اصنيرسين ني
 ن اصب ل صف تة يف تفتجيسا اصف تهط ىلأا اصة يف هاصةلطسط.

اروت  م  هرسض نياملرا هفاات اإلإ ناا تصا ت ةفى لة   تهد شساا هسنج ااملةةثفرت " اروال  را  اصأرط  
 ةررو  ررو اإررطسات لررات" الةرر   " لفنةهرر  عررزل  ررو اصشررهب ا ةررين  ات" ان اصوصررت ه  رر  اصررأأل   ررةت هنخررام 
املفةسرررت اصها رررت مس رررت صفأطرررا  اخلررراص هاصأسرررام هرررفات حمرررفت ن جمرررا  اإلهةررراا ااصةرررفاا  ان جمرررا  لتات  ا ةو رررت 

ا ا رر  لت ررا  آصسررت اص رروق نررفث  ررا  ة هسرر  تات اص رروقهاتصةنيررات   اهررف هخررام اتصةنيررات امللطررط هرر  اىلةةررت 
 % ا ةة ت    انت.  10 ا   ةوص  منو اصةنياتأل صات  



85 

 

ن اجلزائرر  ان اصأطررا  اتصةنيرراتأل  ررا  ن هفااررت   ف رر  اإلإرر نااا   ررا اصةفتعسررت  اص اتاةرراةاصة رريف 
 اصنيسنست ن ىلأا اصأطا  لأف  اهت ن هناات   ف   اإلإ ناا.

اةنف هفاات اإلإ ناا اتصةنياتات ن اجلزائ  ااصنيرسا  را  اصأطرا  اص  نري ن اجلزائر  الفالحة    ا ن
 صرر  اةةةرراتا ةفررى اخلرراتا ا اهررت املررواتت امل ررةلف ت عفوررا  نةةررت حمفسرراا اصررنأق اصبرراصي اررةد ااررةةةاص  ةررو ني اررق 

ةبرات    اص  نرت اجلزائ ارت ا اإرت زتاةرت اتاةيفات ااملة ةد اص ئس ي ن اصأطا  اص  نيا ىلو األنروا  اجلوارت هاة
ا بررو  تهةةررف اةةةررات اةررات اةررو   فسررا ةفررى  سرران األ طررات  ةررا    اسااررت اصثرروت  اصزتاةسررت ا هوررا  شرر ا   تف 

 اصأ   اتشطا ست  اهت هةائةوا افبست.
ا ررو عاهررب األ رر   ررا  اصأطررا  اص  نرري ن اصنيررس  ررنخد ةفررى شررة   و ساهررااا  رر   فةسررت  شررط ت 

ألتا رري ااألعرروتا ا اهررت احملاإررس   نل  ررت اصفسفررت اصة ررال  احماإررس  ا بررو  صفسفررت ا  تةررو اصررف و  تهةةررف ا
ةفى عووتىلد  ا لهةاعساهتد اصةو ةفرى اإلهةراا اصشرا   صفةةوهرااا ا اهرت اصفاصرت تشرطأل اص رأال  رو املرزاتةس 

 هصاهات  نل  ت صةفةد اصهةا  ن ا    ةو ني اق  اهات نيهام  نل  ت.
ل  اصأطررا  اص  نرري ن اجلزائرر  ااصنيررس  ررا   ررهسف ا ررا  ت  ررو  اتصةنيررات لص هن ررب  ررلسفت ه ررب 

  هرف ا اإلإر ناا  رس ىلرأا اإلهةاا اصني يف ا ةدا ااصأروأل املنةةرت اص ا سرت   تةرو صروأل  نةةرت نفاثرت صرأص
املرؤت  ن  87/19اصأراهو  تصرد ا ن اجلزائ  اهةوج إاه  اصأ ات اصةفتا ن لإ ن  ا اهت اصبفاات هنيفات اصأطا 

اصررأأل نررفت نيرر ق ااررة    األتا رري اص  نسررت اصةاههررت صفأطررا  اصررونيين اههررف ةررام  ررو إررفات  1987تا ررةرب  9
%  ررررو امل ررررةثة اا اصزتاةسررررت اتشررررطا ست  ل ررررت ةنوررررا 98.68ىلررررأا اصأرررراهو    ررررت ةةفسررررت لةررررات  اصةنخررررسد 

  ررةثة  ا ااررةة  اصهةرر   ررأا اصأرراهو  لص  3129  ررةثة   ههررف     ررا  ةررفتىلا  ررو صبرر  انيرر  لص  25375
 .(18)املةهفق هة وا  نق اتهة ا  اصفائد لص ا ةساز  10/03أاات إفات اصأاهو  

  ا إاه  اصأ ات اصنيسين لأف اهةوج اساارت تاتاةاصسرت صائةرت ةفري اإلإر ح اجلرأتأل صأطرا  اص  نرت ل ري 
خرررام اصةةوهررراا تفأائسرررا ا رررا  اصة ررريف هررر ع ال  رررو ا ت ةسررر  ه 1979لص أاارررت ةرررام  1977لرررط  ةرررا س  ررراهس 

 األا   لص األةفى لث  ل اغ ن اص فطت اصأأل  ةأب الا   اا. 
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اىلرو اصرةلفق هنائسرا  (19)  اةو ىلناس شيل تفتجيي ن ىلأا اصة يفا صأف  را  ىلرو اصهر ا هاصنيرف ت ااتر  
اإلإرر ح اصأا رري هةطبسررق هخررام  ررو  شررة   ررا  اشررة  ةبلررا  برريف ةفررى اتصةنيررات ااررؤتق إرراه  اصأرر اتا انيبررق 

 (20)  ؤاصست املأااصت  اصهائفست امل تبطت هاإلهةاا ن املنانيق اص ا ست
اةفى اص  ةنف ا ن ت إاه  اصأ ات اجلزائ أل صطا  اص  نت تفتجيسا  اهت اصنةرائج عرف حمرفات  ا تا ن  
 ثرريف  ررو األنسررا  لص تررفىلوت  نرروا  املررزات  ااملررزاتةس ا   ررفث زاررات  ن اإلهةرراا اصزتاةرري ا هرر  ت اصةررت  ز ررت 

اجلزائرر أل اررببا ن ةررفم  أررق صطررا  اص  نررت  ص   اهررت اصةفتعسررت هرراصنةطاملوازهررت اصها ررت صررأاص ررأال ازات اصهةررز ن 
 هةائج لجياهست.

 فسررو  شررلق نسررل  إررب وا ازتةررو   700  ررا اصهرر ا هاصنيررف ت ن اصنيررس لأررف نأأررت نفررد نررواة  
صطها  و األتا ي  نينيت األا  اصسس صفةةوهراا اصرف ازتىلر  ىلرأا اصأطرا  ازات توتارف اص رأال صفةنرانيق ا  ر ات 

زات لمجراة  1985نرىت ةرام  1977 بيف ن اتجنازاا اتصةنياتات اصزتاةسرت ا رو ةرام   .ىلأا اصة يف  تأل لص ت يف
% ازات إران ت ر  األار  اص ا سرت هن ربت  91.4% ازات   ةست لهةاا اصأطو هن ربت 24.4لهةاا ا بو  هن بت 

أررفت  اصشرر ائست %. ه ربت اصزاررات  اصةبرريف  ن  ةسرت اإلهةرراا ان ت رر  اص  نرس  تأل  ررو هانسررت لص تلر  اص168.9
صف  نرس اتوارس  األارواق ن اصأر   ا   رت اصهةفرت اتصةنيرراتات  ا رو هانسرت   ر أل اهخر ا صخوروت اص رائض  ررو 
ت س املرررا  ااص رررائض  رررو اصأررروأل اصها فرررت  ت  لص هررر از صرررو  عفارررف  ن  ؤا ررراا األتاررراف ا هورررا زاتا لررر ص 

 اصت اصنيسنست.اصهة  ا ا  ىلأا اإلإ ح ىلو نة  األااس صفأاةف  املاصست صف
ل  اصرررنةط اصةرررفتجيي اجلزائررر أل امنرررط اصنيرررف ت اصنيرررسين  اهرررت هةائةوةرررا  ةف رررت األا   رررازا  اةبرررين ا فرررو  

هست  هةسةت ةفم اصثباا اصةش اهي  أل ت ااةأ ات صفأواهس ن ىلأا اصأطا ا ااصثاين ن   شرةفت  لراا امل ارو ساصطص
اجلزائرر أل املفةسررت صف  نررسا ا اهررت األتا رري امل ررةثة اا   نسررل هأرر  لررد  فةسررت األتا رري ا  انأرر  إرراه  اصأرر ات

 برريف  ا هخةورررا ترررةد لسورررا زتاةرررت اصأةرررح اصس رررت  ررزات  إررر يف   ةرررا ىلرررو ا رررا  ن اصةةوهررراا اصنيرررسنستا  ةرررا    
املزاتةس اجلزائ ارو    اةوهروا ار تا     تةلفري اصفاصرت ةرنود اةرو تةةورد  اتاراا ةةرس املرزاتةس اصنيرسنسس صأرف  

ن  2006ا ىلأا املطفب  أق ن ةام (21) افا     تط ود اصفاصت اهةفو  حب ات لأط اا  ت ل  اص  ائب اهوا ا
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  رررةو  اخلطرررت اخلة رررستا ازات اإلهةررراا هةةسررراا  بررريف  لاصرررت  ررر  اصةوصهرررااا  ا أرررق ات ة رررال اصرررأاق صفنيرررس 
ةررفت املررزاتةس اص أرر الا اهفررد ااص ررائض انيررفت لص  ةفررف تا  اصهررا ا  ةررا   ررنت عرروت  املنةرروا اص  نرري اصرر  

ا   را (22)اىلرو  را  ثر  تهر  اإلهةراا اصهراملي 2003 فسرو  نيرو ةرام  60.194نةد لهةاا ا برو  اص أائسرت لة 
الراتوت  اارطات اص رأال تهر ف  ن اجلزائ  اتأد اصفةد املاتأل ااملهنوأل صفةرزاتةس اجلزائر اس    أرق ات ة رال اصرأاق

 اتت اةا عفافا    انت.
 لمبحث الثالث: مستقبل الفقر في الجزائر والصين ا

 نررأ تصاررسس مجووتاررت اجلزائرر  امجووتاررت اصنيررس اصشررهبستا   تةوص ررا ةررو تفةررس اصطرر ق هاصةررفتاج صة ررفال 
اصشهب ا فال اصفاصت عا اةنااب     نيائنيوةا اممسزاهتةاا لأف اةفت اجلزائ  تأرف ا ن جمرا  اصةنةسرت ةفرى 

اة 2000ةرررام %14.6ا  رررض  هرررف  اص أررر   رررو   2016لص أاارررت  2000   رررو املررف  اصطواررر  ل ررري اص رررط 
انتا ل   ةو اعوت  انةسا    لد   و اصهةفت  71انت لص  56ا اص ز اصهة  املةوص   و 2016ةام 5%

 فسررات تاتتا ا أررق ىلررأا اتجنرراز ه  رر  اص سااررت اصها ررت اتاررةل اعست ) اإلههررا   150األعنبسررت هفررد   ثرر   ررو 
اتصةنيرراتألا اصربهررا ج اصةةةسفرري صررفةد اصنةررو اتصةنيرراتألا ه هررا ج تونيسررف اصنةررو اتصةنيرراتأل ( اىلررأا  فررق لرر ص 

 15000تا لص  12000صةوظسف ةو ني اق ه ا ج اصةش س ا  ةا ا اص لر   رو األعروت اتلر  ا رف األتىن  رو 
اتلرر  اصأررفت  اصشرر ائست صفةرروانيو مل رراا   اتت ررا  األاررهات اتاررةو  ست ن اص رروق  2011تا ن  18000مث لص 

   اصهة  ةفى تص س ص اض اتاةثةات صفةؤا اا اصني يف  ااملةواطت ا اتهفا  صراهو  اصنأرف ااصهر ض اتشرةس  
هشا  اصأطا  اص ساني ااصزتاةي ا رنح ت روس ا صف  نرس ا  رح اصرفاو ا  ةرا ا  رنح صر اض صفةروانينس  رو 

ا اصطصوأل املرفةدا ال اص ةناا علةفف اصنيسد ) اتعةةاةيا اصة امهياصةنال  ا هنال اةناا  ا تواسهوا اا هن
(ا اصةو ان املأاه  ل   اهةواا املأاتهت اتصةنياتات اصأائةت ةفى   ا  اص وق اامل تبطرت  ر   شر انيست اصبنال اص ا ي

ترراتاخ اجلزائرر   اصبنرر  ااصنيررنفاق اصررفاة ااملةهفأررت ه لرر  اصررفةد ةررو اص ررف  اتاررةو  ست  ررو  اررول اصهشرر اناا ن
ا فاثررت اصةنيرراتاا ااعةةاةسررا ل رر  ةررو اتةةةررات ةفررى اساارراا اص ارر  اصن طرري ن  سزاهسةوررا لورري   تبطررت هصاررهات 
اصبررطا  ن األاررواق اصهاملسررتا ااطتررب ةررو ىلررأا اتتتبررا  هصاررهات اصررن ط ةررفم ااررةأ ات ن  ة رريفاا املسزاهسررت  اإررت 
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نسرررل  2000ارررهات احمل اصررراا لورررو  ةأهرررأ  ا اإرررت  نرررأ ارررنت اص ررره  امل عهررري صألا  (23)اإلاررر اتاا ااصن أررراا
تاتت صفرب سر   نةنيرف  45لص تاتت صفرب سر  مث ت اعر   150ة ف اهةهاشا ن اص وق اصهاملست ااإ  اره ن لص 

2015. 
 ةرررا    املةاتارررت اصهةفسرررت صرررربا ج اصأ رررال ةفرررى اص أررر  اتأفسررر  ةرررفت اص أررر ال )هشرررا  اصة رررا و اصرررونيينا 

اةسرررتا اصرررربا ج امل ررراةف  ةفرررى اصةشررر س  (  ثبةرررت حمرررفاتاةوا اىلشاشرررةوا ا ررره وا هةسةرررت ت ررر   اصشررربةت اتعةة
 نالهواا اةفم   اات  ا تأف    و   اةفاا ا اةفم ةفد اص أ ال هط ق اتاة ات   نوا  ا هوعوتىلا.   ا املبفد 

لشت ههفم لهاصست  ااصسب امللنينيت صة وا ا اتعةةاةست ا أف هني وا صب  اإولا لص   ة أسوا  و اصطبأت ا
 ت يف اخلف اا  ااص   اهت حم  تأاتا  اجملفس اتصةنياتأل ااتعةةاةي ا أا السلاا اصفاصست.

 رهف اىلشاشرت اتصةنيرات  2008ل الت لص اص  لأف هسنت  ز ت اصثةاهسنسراا  رو اصأر   املا ري ا ز رت 
اص رسوصتا اص ساارت اجلبائسرت..( ا   اتارةأ ات  ات ا د ات ة   ) ةةز ن املوازهتا ةفم تنو  اتصةنيراتا إرف اا

املرراة إرررهب ممرررا جيهررر  إررراه  اصأررر ات اص سااررري اجلزائررر أل ن  واعورررت  رررفااا اص سااررراا اصةنةوارررت اهفاارررت تص ررر  
انةسرررررانيي اصنيررررر ف ااصرررررف و  ن اساارررررت ا رررررأت ااصةأشرررررف ااصرررررربا ج اصةأشررررر ست اتنرررررا ي املطاصرررررب اتعةةاةسرررررت 

 ر  هاتارةأ ات ااصةةاار  اصرونيين ااتعةةراةي  ر  اعروت صطرا  ااار   رو اص أر الا  ااتصةنياتات ااص سااست اصرف ت
 ةا    اص اتق امل ة  هس اص لت األ ث  لأ ا ااص لت   ث  أنا ن اجلزائر  تة ر  هنيروت   طر ت   ر   اص رط   راهس 

    .  32صةني  ناصسا نواة  2016ا 2000
باص أد  رو هأرق  هرفتا اصروتت  امل رةفت هأسرت   رصصت اابأي اصها   اصف   ان ىلاعس إاه  اصأ اتا ل

هاملائرت ارنواا  3ا اعاا اتعةةاةست ت  ض ه  واا لاا زات  هرف  منرو اص رةا  ن ارو اصهةر  حمأأرا اتت اةرا  
هامللت تأ ابا هاصن بت صن ال( مما اشة    ط     ةفى نيفب اصهة ا ل ر  ةرو    ةرفت 5هامللت هاص عا ا 2.5)

ممررا ا رر ي  ةبررال اصةنيرراتات ااعةةاةسررت  2020  اررو ن  لرراق  4هاملائررت اسنيرر  لص  60 ررو  اص ررةا  األ ثرر 
 ) ةا  اتعةةاةيا إناتاق اصةأاةف(.
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لجنرازاا عرأهت  هخرات اصهرا ا لأرف ت راةف اصرف    ازاا اصةطوت اتصةنيراتأل ن اصنيرسل   لجنن نس 
األ رر  اصررأأل عهرر   2008ةررام % 9.1اررنتا ن اصوصررت اصررأأل تهررف  لسرر   هررف  اصنةررو 20 تهرر   رر اا  رر   

اصنيس اصةسا  اتصةنياتأل اصثاصل ةفى   ةوأل اصها  ا لة بأوا لأط    اةا ااصساها  اةةفت ةفي جتااز اصساهرا   
اصثررراين ةفرررى   رررةوأل اصهرررا  اىلرررو  رررا ننيررر  لهررر  ا إرررب ت اصررر صد اصثررراين ن  صةررري تنيررربح اصةسرررا  اتصةنيررراتأل

اصةساهاا اتصةنياتاتا ا ا   نيانبا صزاات  اتصةنيات اصنيسين    اتت    هف  توزار  األعروت اامل تبراا ةفرى  ىلراة 
س اروا  ااإر  إران  عروت اص  نر 185 صرف  18لص   2009املف  اامل ا رز هن ربت  بريف  لأرف اإر  ن ةرام 

ارروا  ازاتا  ا رررا  هرررفتا ات ررات املررروانينس ن املرررف  ااألتاررراف  153 صرررف  5لص  2009ن اصأرر   ن ةرررام 
اصف 16 فسو  اوا  اه بت ات ات اص  ت اإفت لص  400 فسات ا 885هفسو   218هف ت   2008ل ي ةام 
 % 46.6ل اصفاصرت لة ن امل نفرت األاة  رو هنرا %10ا  ةا اتت      ةو   ف  اص رةا   رو (24)اوا  408
 فسو  ا  ةا تأفم ه  ةت أطال  430اهفد ةفت األشلاص املنين و  ن  اهت اصطبأت اصواطي (25)2009ةام 

اص ةا  اتعةةاةي اهف  ةفت األل ات املشط س ن تص س امل نس ااصه ا ااصبطاصت اتص سناا اصهة  ااإلجنرا  ن 
ةرررفت املشرررط س  رررو  ررر   رررف  ا  ا رررز اصفاصرررت ن اصةرررص س ااص ةاارررت  هفرررد 2009اصةزاارررف او رررا ههرررف اررروما ان هناارررت 

 صرررررف شرررررلق ن ترررررا س اصهررررر ا  610 فسرررررو  ا 400 صرررررف شرررررلق ااشرررررطس  980 فسرررررو   234امل رررررنس 
ممرا جيهر   %94ص ات هن بت  2716األاااي ن املف  اامل ا ز اا تواس  اصةهاا  اصه عي ن اصأ   صسني  لص 

   ا ت  لص تةثسرررف ااصنيرررس صررراتت  صفأ رررال ةفرررى اص أررر  اصةرررو ان املأاهررر  لررر     اررر  اتصةنيرررات ةةرررق اص   ررراا 
الة    و اص اف لص املفانرتا ات ربب ن اتت را   هرف  اصبطاصرتا ل ر  ةرو إر اةاا حمةةفرت اشراىلا اصنيرس هرس 

اصنزاةرراا اته نيرراصست )تررااوا ا اصةبررت (  ةررا تهرراين  صو سررت  ةررا اشرري  شررةفت 53األصفسرراا ااألةرر اق ااصرر  تبفررد 
ا ااهةأرر   هررف  2009هاملائررت ةررام  0.9اصنيررس  شررة  ت وأ السررا اةةثرر  ن ا  رراض ه رربت اصنةررو اصرر  هف ررت 

زارررات  ه ررربت ةرررفت اص رررةا    ةرررا     (26) 2005هاملائرررت ةرررام  1.7لص  1975هاملائرررت ةرررام  4.9اخلنيررروهت  رررو 
 %12.5صةنيرر  لص  2009ةا ررا اىلرري ن تزااررف تررفتجيي لأررف اتت هررت ن ةررام  60اصررأاو تزاررف  ةةرراتىلد ةررو 

ا  ةرررا     ةرررفات اصأرررو  اصها فرررت ارررةنل ض هاصةرررفتا ن امل رررةأب  ان رررب 2050 ةرررام ن %28ااةنيررر  لص 
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ا رررر  اصةطرررروت اتصةنيرررراتأل اصنيررررسين   % 60ه رررربت ات  رررراض لص اصرررر   ررررو   2030اصةوصهرررراا اةنيرررر  ن ةررررام 
ممرا اؤ رف    اصة رات  ن اتت را   هرفتا اصنةرو ااملأرفت (27)اجملةةهراا املةأف رت ن اصهةر ااةف   ه  ةت ن ز    

اررررنواا ااتاررررةثةات اإلمجرررراة   ت رررر  اصطررررا  اصفاصررررت تأفررررقا اوازارررر   ررررو هانسررررت   رررر   ت ررررات  ن  %10حبررررواة 
 رر  اعرروت   شررسلو ت اجملةةرر ا اات ررا   لةررو  اص أرر  هررس اررةا  اص اررف ااررةا  املررف  اهررس اصشررةا  ااجلنررو ا

 فسرو  لر ح انرفتعو  ن تائر   اص أر  اصرسس صرفاود  را ان أرو   100صطا  ااا   و اص  نس اهوت تهرفاتن لص 
ممررا جيهرر  لةرر   اصةرروت اا اتعةةاةسررت أرريف   ررةبهف   ا رراا ل رر  ةررو    اصنيررس تهررسش لةررو   (28)لص اصرر  اصأفسرر 

ت  اتةةةات ةفرى اصطاصرتا لاصنيرس ه ربسا أنسرت هةالرت  هروا   بيف  هس   ةوااا اإلهةاعست اصنيناةست ااصزتاةستا ازاا
املررررواتت اصطبسهسررررتا اصةررررو ااررررة  لا ةرررراة هفتعررررت  برررريف ا اصأررررف اإرررر  اتةةةررررات ةفررررى اصررررن ط األعنرررر  لة ص اهررررت 

ا ل ررررري جمرررررا  اارررررةلفام املرررررواتت اصطبسهسرررررت  ةررررراا اصنيرررررس لة األارررررواق االسلررررراا امل رررررؤاصت ن اجملةةررررر  51.3%
 ةا تواع  اسااراا اائسرت  ةنيراةف  ن  هخرد تا  اصهرا  ه ربب تشرةسهوا صفنيراتتاا احمالخةورا ا  (29)اصفاة

ةفى اه  ةةفةوا  نل ض مما جيه  املنال ت  و ني ف اصش  اا األعنبست إرهبتا ااصهرائق األىلرد اصرأأل اأرف ن 
 ه   اةفت اص رةا   صف  سفو ط   600  او ا 9ني اق افق اصنيس  و اص أ  ىلو ش اةت اصساه ت اص  تبفد 

  فسو  ه ةت.  334 فسات ا 1اصأأل ابفد 
ان    ىلأن املهطساا اةأات  اص  أل األ ات ي    تأاتا  اصةنةست اصفاصست حنو إهوهت اصأ ال ةفى  

 اص أ  ن اجلزائ  ااصنيس تأد اخلطواا املبأاصت ااص ساااا املنةوةت.

 خاتمة:

 اص أرر  اتأفسرر  ةررفت اص أرر ال ا  ررس امل ررةو  املهسشرري اص هفرريل  اصةة هررت اجلزائ اررت ااصنيررسنست ن  ةال ررت 
 و نسرل امل رةو  ااملخور  اىلرأا تاعر  لص اصةبرااو  ن اصبري امله لسرت صنيراه  اصأر ات  هسنودا ة لاا تخو  اعوت 

ن اصفاصةس ان اخلنيائق اصأاتست ااملو وةست صة   و اصةة هةس ن  ةال ت اص أ  اصف  شة  ات ة ف نو  
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االسة  اتصةنياتأل ااإلإ ناا اتصةنياتات ن لود ظاىل   اص أ   نف  ىلرد اص ر اق هرس  إلإ ناا اص سااستا
 اصةة هةس.  

اةنف هنال تنيوت مل ةأب  ظاىل   اص أ  ن اجلزائ  ااصنيس اعف    مجس  املؤش اا امل تبطت ع ةو   هسشت 
اص أ ا صةنوا   تأ ي ةفس  اصو تأ ي ةفس  ن اص ةا  ن اصفاصةس ة لت   نا ااامهت ن ا سض ه بت 

اصوصت اصأ اب تأد اخلطواا املبأاصت ااص ساااا املنةوةتا  ةا   اهت جت هت اجلزائ  ااصنيس ن  ةال ت اص أ  
  ؤص ت  و  سزاا  ةو اتاة ات   نوا  ن ا ف  و  ظاىل   اص أ ا ااص  هاتةةةات ةفى  ةوهاا    جت هت.

 التوصيات:

 د  ا  ةو      ا ه   ةوإساا لات  اصوتصت اصب ثست ىلو  ا افيأ ل   ىل

أ اتشلسنيررروا إلةرررفات اسااررراا ةا رررت اتارررد اصةوعوررراا ا فارررف اخلسررراتاا أوال: االعتـــراف بظـــاجرة الفقـــر -
 .اااتاطاتسةساات تسب األاصوااا اهنال اخلطط 

عزائ اررت ا  رر    تااررطاتسةسةفزم  ا رر  صفأ ررال ةفررى اص أرر  ن اجلزائرر  ااصنيررس ا رر ثانيــا: تحديــد اســتراتيجية: -
إررسنست  صفأ ررال ةفررى اص أرر ا اررةد اتصةررزام  ررا هنيرروت  ةفنسررت اشرر الست  ا فررت اهرباجموررا اصةن سأاررت اصرر  تة ررةو ن 
  اإرررفوا األااارررست لةرررات  توزاررر  اصثررر ا ا  اا سرررف اصهررربل ةفرررى اص أررر الا ااصةةةرررس لرررد ا ةال رررت اص  رررات 

 صأ ال ةفى اصةةسز اتوليف هسلت صةهفسد اص أ ال اتوليف ل ص اصهة . ااص شو  اتةد تةالؤ اص  ص اا

تةةررو ن  رر ات  لتتاس إرراه  اصأرر ات ن اصبفررفاو صألمهسررت اصفاتارراا امل ررةأبفست  ثالثــا: بنــاء ةجنيــة إســتباقية: -
 نسل    ص ست اص أ   ةاا لص اصفتاات ااصب ل ا  اهف ىلناس جما  اتتجتاصست ن ا   اساااا ةا ت. 
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 : آلية بديلة للتمويل التقليديرفة اإلسالمية بالبنوك الجزائريةالصي
 - مستغانم ،جامعة عبد الحميد بن باديس - حميدي فاطيمةأ. 

 
 :ملخص

مرت بالدنا بظروف سياسية السنة املاضية صعبة اثرت سلبا على االقتصاد الوطين وزادت الوضعية 
جراء إصالحات حلل إىل إاالمر الذي دفع احلكومة اليوم  2020 تأزما انتشار جائحة كورنا بداية سنة

ختيار على الصريفة فكان اال املشاكل خاصة تلك املتعلقة باجلنب املايل مبا يتماشى ورغبات املواطنني
 .اإلسالمية كبديل للتمويل التقليدي

إن جلوء الدولة إىل التمويل اإلسالمي قرار يساعد على جذب املتعاملني بالسوق املوازية لضخ أمواهلم 
تعمل الصريفة اإلسالمية على نبذ  .بالبنوك الوطنية املستخدمة ملنتوجات تطبق احكام الشريعة اإلسالمية

مثل هذه اخلدمات يهدف اىل حتقيق املشاركة يف  التكافل االجتماعي والعدالة. إن استخدام الربا وتعزيز
على هذا األساس هتدف هذه الدراسة إىل حتديد البنوك الوطنية التابعة  .األرباح واخلسائر بني البنوك والزبائن

إلجراءات القانونية الواجب اتباعها للجهاز املصريف اجلزائري واليت تعمل بنظام الصريفة اإلسالمية مث بيان ا
 .إلصدارها وأخريا حتديد منتوجات الصريفة اإلسالمية واالثار املرتتبة عن استخدامها

Summary: 

 Our country passed, the fiscal year, the fiscal year, a start, the national 

economy, and the situation worsened, in the beginning of the year 2020, which 

prompted the government to fix financial problems, including fiscal, in line with the 

citizens' desires in elections on banking as an alternative to financing 

Helping in financing Islamic finance helps to attract financing in the parallel 

market for people who help attract their money and help them in attracting their own 

money. Islamic banking denounces usury and promotes solidarity cooperation and 

justice. The use of these services, these services, leads to affiliation in profits and 

losses between banks and customers. It began to identify the national banks affiliated 

with the Algerian apparatus that operate within the framework of work on a legal 

basis 
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 :مقدمةال
األمر  ،تأثرت اجلزائر كباقي الدول اجملاورة هلا من الظروف السياسية اليت مرت هبا السنة املاضية 

يف بداية السنة  ضف اىل ذلك انتشار جائحة كورنا ،الذي ترتب عنه اخنفاض مستوى االقتصاد الوطين
وسائل النقل داخل  ما زاد الوضعية تعقيدا حبيث غلقت كل األنشطة االقتصادية وعلقت 2020اجلارية 

على هذا األساس أصدرت احلكومة إصالحات عديدة مست اجلانب املايل وأفرزت آلية  .وخارج الوطن
مفادها االعتماد على التمويل اإلسالمي يف البنوك الوطنية وهذا من أجل تغيري التوجه التقليدي  جديدة

ملواطنني بأسلوب بسيط يتماشى وأحكام إن عرض خدمات الصريفة اإلسالمية على ا .القائم على الربا
الشريعة اإلسالمية مينح الدولة فرصة يف جذب أموال املتعاملني املوجودة بالسوق السوداء خاصة وأن مبادئ 

استبعاد التعامل بالربا ، تدعو إىل ارتباط نظام التمويل االسالمي بالعقيدة والواقعية1االقتصاد اإلسالمي 
تنفيذ االلتزام األخالقي يف األنشطة  ،مبدأ الغنم بالغرمو  قاعدة اخلراج بالضمانااللتزام ب، أخذا وعطاءا

لقدت بادرت الوزارة  .حترمي االكتناز ،مبدأ ارتباط التمويل باجلانب املادي لالقتصاد احرتام ،االستثمارية
تضمن امل 2018نوفمرب  4املؤرخ يف 02-18بأول خطوة بإصدار النظام رقم  2018الوصية سنة 

على هذا األساس  ،غري أن هذا النظام جاء غامض بالنسبة للمتعاملني .الصريفة اإلسالمية التشاركية 
 2020مارس  15 املؤرخ يف 02 -20 اختذت الوزارة االوىل قرار بإلغائه وإصدار من جديد النظام رقم

 .ؤسسات املالية وتعليمات لتطبيقةمن طرف البنوك وامل وقواعد ممارستها تعلق ب الصريفة اإلسالميةمل2
 أهمية البحث:

خاصة وأهنا تقوم  ،تعترب الصريفة اإلسالمية أحد صور التمويل اإلسالمي البديل للتمويل التقليدي
ومن مث أردنا من خالل هذا  ،على مبدأ املشاركة يف األرباح وجذب االستثمار احلقيقي املبين على العدالة

 2020كتوجه جديد اختارته الدولة سنة  الضوء على موضوع الصريفة اإلسالميةالبحث املتواضع تسليط 
 .بطرح خدمات إسالمية على اجلمهور

 أهداف البحث: 

  2020توضيح النصوص القانونية املتعلقة بالصريفة االسالمية باجلزائر سنة 
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 بيان املؤسسات البنكية القادرة على طرح خدمات الصريفة اإلسالمية 
 جراءات القانونية املتبعة لطرح منتجات الصريفة اإلسالمية حتديد اإل 

 خطة ومنهج االبحث: 

يتضمن القسم األول اهليئات املصرفية باجلزائر  يف سبيل حتقيق أهداف البحث قسمنا الدراسة إىل قسمني
الصريفة  بينما يتعلق القسم الثاين بتحديد مفهوم منتجات ،املؤهلة لتقدمي خدمات الصريفة اإلسالمية

وبيان اإلجراءات املتبعة إلصدارها. إن حتليل  2020اإلسالمية حسب النصوص القانونية املعمول هبا سنة 
األنظمة البنكية املنظمة  هده املعطيات تطلب االعتماد على أسلوب املنهج الوصفي من اجل توضيح

ألخري قدمنا نتائج املستخلصة من هذه للمنتجات اإلسالمية ببيان مضموهنا واإلجراءات املتعلقة هبا ويف ا
  الدراسة.

 الهيئات المصرفية المؤهلة بالجزائر لتقديم خدمات مصرفية إسالمية .1
 وسنتناول فيه حتديد البنوك اجلزائرية والبنوك املؤهلة هلذه اخلدمة

 تحديد البنوك الجزائرية منذ االستقالل الى يومنا هذا1.1.
أن اول مؤسسة وجدت بعد نيل االستقالل هي  3نشأة البنوك اجلزائريةيالحظ من خالل متحيص تاريخ 

الصندوق اجلزائري  ،19624ديسمرب13البنك املركزي بتاريخ  ،1962اوت 8اخلزينة العمومية بتاريخ 
مث توالت  19646 اوت10 والصندوق الوطين للتوفري واالحتياط بتاريخ51963ماي 7بتاريخ  للتنمية

 على النحو االيت : بعد اجراء عملية تأميم للبنوك األجنبية اهليئات املالية
القرض الشعيب اجلزائري  ،يتوىل متويل النشاط الزراعي71966جوان13البنك الوطين اجلزائري انشاء بتاريخ 

تنحصر وظيفته يف تقدمي جممل اخلدمات املصرفية املعمول هبا يف  19668ديسمرب  29أسس بتاريخ 
 يقوم بتمويل التجارة اخلارجية. 19669اكتوبر 1 البنك اخلارجي اجلزائري أسس بتاريخ ،القطاع

لكن هذا التحرر املايل من الفرتة االستعمارية مل يقف هنا بل استكمل التخطيط إلنشاء بنوك أخرى تدعم 
اين كانت االنطالقة حنو اقرتح إعادة هيكلة بنكيني  1970 الوطين أكدها قانون املالية لسنة النظام املايل



97 

 

البنك الوطين اجلزائري والقرض الشعيب اجلزائري اين ترتب عنهما بنك الفالحة والتنمية الريفية بتاريخ 
 .198511ابريل30وبنك التنمية احمللية بتاريخ  198210مارس13

اليت مست معظم اقتصاديات الدول مبا فيها اجلزائر إال أن  1986سنة  فبالرغم من اآلزمة العاملية
هذا االمر مل مينع الدولة من إصدار أول نص قانوين جتدد مبوجبه النشاط النقدي واملايل ويتعلق املوضوع 

لكن القانون  ، الذي حدد املخطط الوطين للقرض 121986اوت 19املؤرخ يف  12- 86بقانون رقم 
املنظم للمؤسسات العمومية االقتصادية أدى إىل إعادة  13 1988جانفي 12املؤرخ يف  01-88رقم 

 198814جانفي12 املؤرخ يف 06-88النظريف النظام القانوين املؤسسات املصرفية من خالل قانون رقم 
سة طى للبنوك التجارية السلطة يف ممار املتعلق بنظام القرض والنقد أين أصبحت تتمتع باستقاللية مالية وأع

 . نشاطهم بكل حرية لتحقيق الربح
 غري أن هذا اإلصالح مل يدم نتيجة الرفض الشعيب يف تلك احلقبة الزمنية. فكان لزاما على الدولة

 . هذا ما انبثق عنه صدور1989االستجابة للمطالب الشعبية بإدخال إصالحات عميقة مشلها دستور 
هذا األخري جعل البنك املركزي بنك  151990أبريل 14املؤرخ يف 10-90د والقرض رقم قانون النق

مستقل وهو بنك البنوك إذ مسي ببنك اجلزائر. بل أكثر من ذلك مسح هذا النص القانوين بظهور هيئات 
وكذا ساهم  مركز املخاطر ومركز عوارض الدفع ،جلنة الرقابة املصرفية ،رقابية تتمثل يف جملس النقد والقرض

 . اص واألجانب يف القطاع املصريفبفتح االستثمار أمام اخلو 
 اليت ظهرت :ولعل أهم املصارف اخلاصة 

مشرتكة بني  1990نوفمرب 3بنك الربكة اجلزائر والذي يعد اول مؤسسة مالية معتمدة بتاريخ 
 .التنمية الريفيةو  جمموعة دلة الربكة السعودية وبنك الفالحة

بنك خمتلط وهو  ،1998مارس  25فة بنك وهو عبارة عن شركة أسهم أسس بتاريخ بنك اخللي
بنك  ،1998جوان11أربع بنوك جزائرية مناصفة أسس بتاريخ بنك يشرتك مبوجبه البنك اخلارجي اللييب مع

البنك التجاري  .1999ماي 7احتادي بنك خاص مكون من رؤوس أموال خواص وأجانب بتاريخ 
وهو عبارة عن شركة مسامهة مكونة من مسامهني  1986سبتمرب 24ائري معتمد بتاريخ والصناعي اجلز 
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الشركة العربية  ،1998اوت 8مىن بنك وهو مصرف جزائري خاص حتصل على اعتماده بتاريخ  ،جزائرييني
البنك العام للبحر األبيض املتوسط اعتمد بتاريخ  ،1998سبتمرب24للبنك اعتمدت بتاريخ 

بينما البنوك املؤسسة برأمسال  .1999أكتوبر  20اجملمع اجلزائري البنكي معتمد بتاريخ  ،2000ابريل30
 أجنيب فتتلخص يف:

املؤسسة العربية املصرفية واليت  ،1998ماي 18سييت بنك وهو مصرف أمريكي اعتمد بتاريخ 
يس بفرنسا إعتمد ناتكسيس اجلزائرية وهو بنك أعمال فرع لناتكس ،1998سبتمرب  24 إعتمدت بتاريخ

الشركة العامة للجزائر وهو فرع تابع مبؤسسة عامة فرنسا إعتمدت بتاريخ  ،1999أكتوبر  27بتاريخ 
البنك الوطين لباريس انشاء  .2000اكتوبر 15الريان بنك حتصل على اعتماده بتاريخ  ،1999نوفمرب 4

 .2001جانفي 31بتاريخ 
اجلزائر يف ظل العشرية السوداء دفعت إىل إجراء تعديالت إال أن الظروف االقتصادية اليت شهدهتا 

نظرا للصعوبات اإلدارية اليت شهدها البنك املركزي يف اهليئات اإلدارية التابعة له أين تدخل  2001سنة 
وأنشأ جمللس النقد والقرض جملس إدارة خاصة به وتأسيس مجعية  1611-03املشرع مبوجب االمر 

مبوجب  2004املصرفيني اجلزائريني اليت تعد هيئة استشارية يف اجلوانب املصرفية واملالية. وتواصلت سنة 
 02/04النظام رقم  ،احملدد للحد ادىن للبنوك واملؤسسات املالية 2004مارس4يف  املؤرخ 01/04النظام
املتعلق بنظام ضمان الودائع املصرفية. مث أصدر  03/04ق بشروط تكوين احتياطي والنظام رقم املتعل

املتعلق جبهاز النوعية ملكافحة عملية  2008فيفري  21املؤرخ يف  08/01املشرع اجلزائري القانون رقم 
واملؤسسات املالية.  املتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك 08/04اصدار الصكوك بدون رصيد والقانون رقم 

املتعلق ب ارصدة العملة الصعبة  09/01بإصدار ثالث أوامر االمر رقم  2009بينما متيزت سنة 
 09/03املتعلق ب إجراءات السياسة النقدية واالمر رقم  09/02للمدينني غري املقيمني واالمر رقم

ار قانون إصالحي مبوجب االمر عرفت اصد 2010املتضمن وضع قواعد عامة للجهاز املصريف. اما سنة 
يعزز قدرة البنك املركزي يف تنفيذ السياسة النقدية املسطرة من  2010أوت 26املؤرخ يف 10/04رقم 

 خالل التسيري املرن لسعر الصرف. 
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املصرفية العاملية كان  17وحىت يستكمل القطاع املصريف اجلزائري انفتاحه عما وصلت اليه املؤسسات
حول  3و2و 1اكب التطورات يف اجملال النقدي واملايل خاصة ما نصت عليه اتفاقية بازل لزاما عليه ان يو 

املتضمن مراقبة املخاطر مابني  2011ماي24املؤرخ يف  03-11التنظيم االحرتازي أمهها النظام رقم
لسيولة خطر ا املتعلق بتعريف وقياس وتسيري ومراقبة 2011ماي24املؤرخ يف  04-11النظام رقم  ،البنوك

املتعلق بالرقابة الداخلية بني البنوك واملؤسسات  2011نوفمرب28املؤرخ يف  08-11النظام رقم  ،بالبنوك
املتضمن لنسبة املالئمة بني البنوك واملؤسسات  2014فيفري 16املؤرخ يف  01-14النظام رقم  ،املالية

 املالية.
 اإلسالمي في الوقت الراهن البنوك المؤهلة بالجزائر للتقديم خدمات التمويل 2.1.

قد ساير  يتضح جليا من خالل العرض التارخيي لنشأة البنوك اجلزائرية أن اجلهاز املصريف ببالدنا
 18وهذا حسب ما أشاد به إحتاد املصارف العربية، املستجدات الدولية يف جمال املعامالت املالية والنقدية

بنوك واملؤسسات املالية السنوات األخرية التباعه اخلطوات بالتطور الكبري الذي حققه النشاط املصريف لل
كان  احملددة يف العالقات املالية والنقدية حسب االتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف اجلزائر. حينئذ

لزاما على الدولة أن ختتار اليوم اللجوء اىل التعامل باملنتجات املالية اإلسالمية حسب ما تقتضيه أحكام 
 19خاصة وأن الصندوق النقد الدويل ،لشريعة اإلسالمية ومبادئ االقتصاد اإلسالمي اليت سبق ذكرها أعالها

جملس اخلدمات املالية اإلسالمي لتنظيم التمويل االسالمي  اليت طورها قد اعرتف مؤخرا باملبادئ األساسية
جيابية عند استخدامها ألدواته وعليه دولة عربية واجنبية من نتائج إ 60ملا حققته  2018ماي 23بتاريخ 

 فماهي البنوك اجلزائرية املؤهلة لتقدمي خدمات التمويل اإلسالمي يف الوقت الراهن؟.
قائمة البنوك املعتمدة  202020جانفي 2لقد حدد حمافظ بنك اجلزائر مبقتضى املقرر املؤرخ يف 

  .و مشرتك وهيبنك اجنيب ا 14بنوك عمومية و 6مابني  20باجلزائر واملقدرة ب
 ،بنك التنمية احمللية ،بنك الفالحة والتنمية الريفية ،البنك اخلارجي اجلزائري ،البنك الوطين اجلزائري

 ،بنك ايب سي اجلزائر ،بنك الربكة اجلزائري ،الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط ،القرض الشعيب اجلزائري
يب ان يب باريبس  ،البنك العريب اجلزائر ،جنرال اجلزائرسوسييت  ،نتيكسيس اجلزائر ،بنك الربكة اجلزائري
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بنك فرانسا  ،بنك اإلسكان للتجارة والتمويل اجلزائر ،بنك اخلليج اجلزائر ،ترست بنك اجلزائر ،اجلزائر
 اش سي يب سي اجلزائر. ،بنك السالم اجلزائر ،بنك قروض االستثمار وشركات الزراعية اجلزائر ،اجلزائر

الشركة املالية لالستثمار  ،وهي : شركة إعادة التمويل املهين ات املالية فحددت بثمانيةبينما املؤسس 
الصندوق  ،سيتيالم اجلزائر ،املغاربية لإلجيار املايل اجلزائر ،الشركة العربية لإلجيار املايل ،واملسامهة والتوظيف

 اجلزائر اجيار. ،ر ليزينغ اجلزائراجيا ،الشركة الوطنية لإلجيار املايل ،الوطين للتعاضدية الفالحية
 ويف هذا الصدد مييز الفقه املختص بني البنوك التجارية وبنوك اإلسالمية على النحو االيت:

وهتدف ال حتقيق الربح وتوفري السيولة الالزمة  ،22وتوصف بالتقليدية 21تعترب بنوك الودائع 
هي مؤسسات مالية نقدية  25بنوك اإلسالميةبينما ال ،24مع تسهيل احلصول على قروض بفوائذ  ،23للزبائن

تسعى اىل تعبئة املوارد وتوظيفها يف مشاريع تتوافق مع الشريعة اإلسالمية ملتزمة يف ذلك بعدم التعامل بالربا 
 .26اخذا وعطاءا وحتقق التنمية االقتصادية والتكافل االجتماعي والرفاهية للمجتمع اإلسالمي

لقد مسحت اجلزائر لبعض البنوك العربية اليت حتوز فروع باجلزائر أو مؤسسة بالشراكة مع مصارف  
كبنك الربكة اجلزائر مث املؤسسة العربية املصرفية   1990جزائرية ممارسة اخلدمات املصرفية اإلسالمية منذ سنة 

لوزارة األوىل بنوك وطنية اختارت ا 2017غري ان بداية من سنة  .2008 وينك السالم سنة 1998سنة 
للتعامل بصيغ التمويل اإلسالمي للمواطنني الراغبني مع العمل على انشاء هيئة شرعية ملراقبة هذه العمليات 

. لكن مبوجب النظام 27بنك التنمية احملليةو  بنك الفالحة والتنمية الريفية ،تتمثل يف بنك التوفري واالحتياط
فإن كل البنوك املذكور أعاله سواء كانت بنوك جزائرية العمومية منها  ميةاجلديد املتضمن الصريفة اإلسال

 ميكنها القيام هبذا النشاط. املعتمدة واخلاصة وكذا البنوك األجنبية
تحديد صيغ التمويل اإلسالمي المعمول بها بالجزائر وفق أحكام الشريعة اإلسالمية والنصوص .2

 القانونية الجديدة
 حتديد مفاهيم هذه الصيغوسنتناول فيه  

 .تحديد مفهوم الصيغ التمويلية الجديدة وفق أحكام الشريعة االسالمية1.2
على أدوات جتعله خيتلف عن االقتصاد التقليدي فمنها ما تسمح  28يعتمد االقتصاد اإلسالمي 

املشاركة وهناك من ينتج عنها حتقيق عائد ثابت  و  وتشمل نوعني املضارية باملشاركة يف الربح واخلسارة
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أما القرض احلسن فال ينتج عنه عائد هذه الصيغ يتم مبوجبها  ،االستصناعو  االجارة السلم ،كاملراحبة
 حسب ما تقتضيه مبادئ الشريعة اإلسالمية. استثمار األموال املودعة

  مفهوم المضاربة 
ة مشتقة من االسم الضرب أي السري فيها إذ يقال ضرب يف األرض بأهنا كلم ،يقصد باملضاربة لغة

والضرب يقع على مجيع األموال إذ يقال ضاربه يف املال من املضاربة وهي  ،إذا سار فيها مسافرا فهو ضارب
أي أن تعطي انسان من مالك ما يتاجر به على أن يكون الربح بينكما او يكون له سهم معلوم من  القراض

بينما تفيد اصطالحا بأهنا عقد يتضمن دفع املال وما يف معناه معني معلوم قدره إىل من يعمل  . 29الربح
 .30فيه جبزء مسمى ربح

مشروعة يف القران الكرمي حسب ما تشري اليه اآلية العاشرة من سورة املزمل :  ،31تعد املضاربة 
النبوية إقرار النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه ويف السنة  ،"وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهلل "

 ضارب خلدجية مباهلا إىل الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة وباإلمجاع.
وعليه فإن املضاربة هي دفع رب املال إىل املضارب ماال ليتاجر به وجيب أن يتفق الطرفني على 

سب البنوك اإلسالمية صاحب املال فح فقط 32املشاركة يف الربح فيما بينهما وتكون اخلسارة على رأمسال
هو البنك واملتعامل هو املضارب فيكون الربح مقسوما بينهما االثنني بينما اخلسارة فيتحملها البنك لوحده 

 شروطها : ومن
 وليس دينا ويسلم للمضارب أن يكون رأمسال عينا معلوما-
بعد اجراء القسمة واسرتجاع  أن يكون نصيب كل واحد يف الربح جزءا شائعا ال يتم توزيعه اال-

 املال واخراج املصاريف طبقا للقاعدة ال ربح اال بعد وقاية رأمسال
 أن ال يعمل املضارب لدى رب املال وان ال يتدخل يف إدارة الشركة-
  أن تتوافر صيغة التعاقد واألهلية لدى املتعاقدين-
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 مفهوم المشاركة 
شرتكنا مبعىن تشاركنا وقد اشرتك الرجالن وتشاركا وشارك الشركة يقال ا ،يقصد بكلمة املشاركة لغة

والشركة عقد بني اثنني أو أكثر للقيام بعمل مشرتك يقال شارك فالنا يف االمر شركا وشركة   ،آحدمها اآلخر
 .33كان لكل منهما نصيب منه فهو شريك واالسم الشرك وهو النصيب

والربح اما املشاركة عند االقتصاديني فهي  بينما تعين إصطالحا عقد بني املتشاركني يف األصل
اشرتاك اثنني أو أكثر يف رأمسال والربح حبيث يكون لكل واحد منهما احلق يف التصرف فيه حبكم امللك يف 

وهذا هو األسلوب املستخدم يف البنوك اإلسالمية. وهي من األدوات املشروعة يف  نصيبه ألجل معني
من ما  هل لكم من سورة الروم : "ضرب لكم مثال من انفسكم 28ية الكتاب تبعا لقوله تعاىل يف اآل

من شركاء يف ما رزقناكم فانتم فيه سواء ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل اآليات  ملكت اميانكم
 .يعقلون "والسنة النبوية مبا يسمى بشركة العنان وكذا باإلمجاع لقوم

 ر الشروط التالية:غري أن املشاركة ال تتحقق إال بتواف
 أن يكون املتعاقدان متمتعان بأهلية التصرف -
 أن يكون رأمسال معينا عينا وحاضرا وليس دينا-
 جيوز ان يعمل الشريكني معا-
 .34أن يكون الربح معلوم ومشاع وتوزع اخلسارة على قدر املال املقدم -

ويقصد هبا قيام البنك االسالمي 35املشاركة الثابتة  ،تطبق البنوك اإلسالمية صنفني من املشاركة
باالشرتاك مع شخص او أكثر يف مشروع عن طريق التمويل املشرتك فيستحق كل شريك حقه يف األرباح 

. أما الصنف 36حسب االتفاق اما بصفة مستمرة او مؤقتة وهنا تكون احملاسبة عند هناية كل سنة مالية
البنك اإلسالمي بتمويل جزء من مشروع مع شريك او اكثر الثاين فيتعلق باملشاركة املنتهية بالتمليك قيام 

مع االتفاق ان يكون العائد املتوقع مشرتك فيما بينهم ربح او خسارة مع وعد البنك بالتنازل عن حقوقه 
بطريقة بيع أسهمه للشركاء مع التزامهم بشرائها واحللول حمله يف امللكية سواء بدفعة واحدة او عدة دفعات 

 .37عقدحسب شروط ال
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  مفهوم المرابحة 
تفيد كلمة املراحبة لغة الربح يقال ربح يف جتارته بالكسر رحبا استشف والربح والرباح النماء يف البحر 

أما اصطالحا هي بيع  38واملراحبة البيع برأمسال مع زيادة معلومة ويقال أعطاه ماال مراحبة على الربح بينهما
سلعة بالثمن الذي قومت به مع ربح مشروط خاصة أي بيع السلعة بالثمن الذي اشرتاه به البائع مع زيادة 
ربح معلوم للبائع واملشرتي وهي مشروعة يف القران الكرمي تبعا لقوله عز وجل فما رحبت جتارهتم وما كانوا 

ول عليه الصالة والسالم اذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم الرس ويف السنة النبوية تبعا حلديث مهتدين
 اذا كان يد بيد.

أي تكون بني  تعترب املراحبة اكثر الصيغ استعماال يف االستثمار املباشر فقد تكون مراحبة عادية
 طرفني بائع ومشرتي اذ ميتهن البائع التجارة فيشرتي السلع دون حاجة اىل االعتماد اىل وعد مسبق مث

يعرض السلعة للبيع مراحبة بثمن وربح معلوم وهذا ما يقوم به املصرف اإلسالمي بصفة عادية بشراء السلع 
قد تكون مراحبة مصرفية قائمة على األمر بالشراء أي أن املصرف اإلسالمي  . أو39وعرضها على الزبائن

البنك شراء السلعة ويقدم الزبون يتوىل شراء سلعة بناء على طلب مقدم من زبون بعد دراسة املشروع يتوىل 
 وال تتحقق املراحبة اال بتوافر شروط تتمثل يف: 40وعد بشراءها من البنك وحيدد الطرفان مقدار الربح

 أن بيع املراحبة عقد جيب ان تتوافر مجيع اركانه-
 أن يكون حمل البيع معلوما مشروعا ومملوكا للبائع-
 الثاين يف جملس العقدمعلوما للمشرتي  41أن يكون الثمن األول-
 أن يكون الربح معلوما للبائع واملشرتي -
  مفهوم السلم 

يعترب السلم أحد الصيغ االستثمارية القصرية املدى اليت تستخدمها البنوك اإلسالمية يف مشاريعها 
لم ويقصد بالسلم لغة مبعىن االعطاء والتسليف والرتك اذ جاء يف لسان العرب السلم بالتحريك السلف وأس

. بينما تفيد اصطالحا انه عقد بيع يقوم 42يف الشيء وسلم وأسلف مبعىن واحد وأسلم اليه الشيء دفعه
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على أساس يكون فيه الثمن عجال والسلعة مشرتاه آجلة حيث يقوم املشرتي بدفع الثمن كامال يف الوقت 
 .43الذي يتم فيه العقد ويف نفس الوقت يقوم كل من مشرتي والبائع بوضع شروطه
يا من سورة البقرة : 282ويعد عقد السلم مشروعا يف القران الكرمي تبعا لقوله عزوجل يف اآلية 

ويف السنة النبوية تبعا حلديث النبوي للنيب عليه  أيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اىل اجل مسمى فاكتبوه
 .44ا دعمه امجاع الفقهاءكم  الصالة والسالم من اسلف فال يسلف اال يف كيل معلوم ووزن معلوم

يسمى االتفاق املربم بالسلم ويتم بني املشرتي وهم املسلم ويكون املصرف او الزبون والبائع وهو 
على شيء قد يقدم يف احلني او يف املستقبل ويسمى املسلم فيه واملبلغ الذي يقدمه البنك  ،املسلم اليه

بسيط وهو االتفاق الذي يتم بصفة مباشرة بني يسمى برأمسال املسلم وتصنف صيغ السلم اىل السلم ال
 .45املؤسسة وزبائنها الذين يرغبون يف شراء منتجاهتا مسبقا دون تدخل البنوك

عقد السلم األول بني الشركة والزبون والبنك  ،وهناك السلم املوازي ويضم ثالثة اطراف وعقدين
بشراء البضاعة من الشركة املنتجة سلما مث تقوم  وعقد السلم الثاين بني الشركة املنتجة والبنك يرغب الزبون

 .46الشركة بعرض طلبات الشراء على البنك للتمويل
 وعلى هذا األساس يستوجب االمر شروط إلجناز العقود وهي:

 جيب تسليم رأمسال السلم عند ابرام عقد السلم
 أن يكون املسلم فيه ورأمسال مما جيوز فيه التأجيل-
 مما جيوز تقديره بالكيل والوزن او العددأن يكون املسلم فيه -
 أن حيدد االجل لتسليم بضاعة السلم بشكل حمدد وقاطع ومعلوم لطريف العقد-
 مفهوم االستصناع 

بينما يفيد اصطالحا بأنه عقد يشرتى مبوجبه يف احلال شيئا  ،يقصد باالستصناع لغة طلب الصنعة
الثمن يسمى  47مبواد من غريه بأوصاف واضحة وبثمن حمددا مما يصنع صنعا مما يلتزم البائع بتقدميه مصنوعا

عوض. وهو مشروع بالكتاب والسنة وامجاع العلماء. غري أن االستصناع أنواع قد يكون االستصناع العادي 
ويف هذه الوضعية يكون البنك مستصنع أي يتقدم بطلب مباشرة اىل الصانع لصنع بضاعة معينة ويتم 
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كما قد يكون استصناع موازي أي ،  48ويتوىل بيعها بنفسه أو عن طريق الغري تسليمها له يف آجل الحق
يتفق البنك مع زبون يتقدم اليه بتوفري سلع معينة مبواصفات معينة يف وقت حمدد لكنه حيتاج اىل أموال على 

اء املؤسسة هذا األساس يتصل البنك باجلهة الصانعة لتوفري السلع يف الوقت احملدد ويف هذه احلالة بعد انته
من التصنيع يتم تسليم البضاعة إىل املتعامل فينتهي العقد وتبقى العالقة مستمرة مع املتعامل اىل غاية سداد 

 . وال ميكن أن يكون عقد االستصناع صحيحا اال بتوفر الشروط التالية:49مبلغ التمويل
 أن يكون الشيء املراد صنعه معلوم جبميع مواصفاته-
 يكون الشيء املراد صنعه مما ميكن التعامل به أن-
 أن ال يكون الشيء املراد صنعه مرتبط بعقد اخر كالسلم-
 تعيني مكان التسليم يف عقد االستصناع -
 . 50توفري مواد الصنع من الصانع-
 مفهوم اإلجارة 

باهنا عبارة بينما يقصد هبا اصطالحا  ،تعرف اإلجارة لغة باهنا كلمة مشتقة من االجر وهو العوض
وهي مشروعة يف الكتاب تبعا لقوله تعاىل يف  51عن عقد اجيار مع إمكانية نقل الشيء املؤجر اىل املستأجر

سورة مرمي :"قالت يا ابت استأجره أن خري من استأجرت القوي األمني" ويف السنة النبوية تبعا حلديث نبينا 
رجل اعطى يب مث غدر ورجل باع حرا فاكل مثنه  صلى اهلل عليه وسلم :"ثالثة أنا خصيمهم يوم القيامة

 .ورجل استأجر اجري استوىف منه ومل يوف حقه "وكذا بإمجاع اراء العلماء
 ويشرتط يف االجارة شروط معينة:

املتعامل لفرتة معينة  52تعترب االجارة عقد يتم بتبادل االجياب والقبول بني املؤجر البنك واملستأجر
او يكون  ،قد يصبح املستأجر مالك للعني وهنا نكون امام صيغة التمويل التأجريي املنتهي بالتمليك وعليه

املستأجر حائزا فقط ويعود األصل املؤجر ملالكه أي البنك إلعادة تأجريه من جديد ونكون هنا امام صيغة 
حمل  ،تفاق حىت يكون صحيحا توافر مجيع األركان من تراضي. وعليه يستوجب هذا اال53التأجري التشغيلي

 وسبب باإلضافة اىل الشكلية.
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 جيب أن يكون البنك مالك للعني املؤجرة-
 أن تكون العني املؤجرة قابلة للتأجري-
 أن تكون املنفعة معلومة علما نافيا للجهالة والثمن حمدد من حيث اجلنس والصفة والنوع-
     العني معلومة وتتناسب مع عمر األصل بدون ان تتعلق املنفعة حبق الغري. أن تكون مدة تأجري-

إما االجارة املنتهية بالتمليك أو االجارة التشغيلية. ويقصد باإلجارة  ،وعني من االجارة54ولقد حدد الفقه 
قوالت او العقارات ويضعها حتت تصرف املستأجر املنتهية بالتمليك ان يقوم املصرف اإلسالمي باقتناء املن

مقدم الطلب لالنتفاع هبا خالل مدة معينة على ان يقوم بدفع األجرة بانتظام مع ضمان املؤجر التنازل عنها 
 .55حسب املدة املتفق عليها لفائدة املستأجر قصد متلكها

او عقارية ليس هبدف التنازل عنها بينما االجارة التشغيلية فان البنك اإلسالمي يقتين أموال منقولة 
للغري وامنا هبدف االنتفاع هبا فقط فيربم هذا النوع من الصيغ التمويلية لفائدة املستأجر حسب مدة معينة 

 .56من اجل املنفعة مث بعد انتهاء الفرتة احملددة يعيد تأجريها من جديد ملتعاملني اخرين حسب الطلب
الوادئع املرتبطة حبسابات االستثمار وهي عبارة عن أموال لكن البنك املركزي اجلزائري أضاف 

تتلقاها البنوك واملؤسسات املالية للتوظيف يف شكل مسامهات لدى مؤسسات أخرى وهي تبقى ملك 
املتعلق  2003اوت 21املؤرخ يف  11-03من االمر رقم  73ألصحاهبا وال تنتج فوائد حسب املادة 

املتعلق بنظام ضمان الودائع  2004مارس4املؤرخ يف  03-04رقم  من نظام 4بالنقد والقرض واملادة 
 .املصرفية

 : تحديد مفهوم الصيغ التمويلية الجديدة وفق النصوص القانونية واإلجراءات المتعلقة بإصدارها2.2
ذات  57بعد مرور سنتني استطاعت وزارة املالية االفراج عن نصوص قانونية توضح مفهوم اخلدمات

وهي تلك  58إذ تعرف بأهنا منتجات الصريفة اإلسالمية ،ي اليت ميكن للبنوك تقدميها للزبائنطابع إسالم
العمليات البنكية اليت ال تنتج عنها حتصيل او تسديد فوائد وجيب أن تكون مطابقة للشروط احملددة يف 

 ،اإلجارة السلم ،بةاملضار  ،املشاركة ،وتتعلق ب : املراحبة ،املتعلق بالنقد والقرض 11-03االمر رقم 
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الودائع يف حسابات االستثمار كما حددت هذه األخرية اإلجراءات املتعلقة  ،حسابات الودائع ،االستصناع
 بإصدارها. 

 أوال: تحديد مفهوم الصيغ التمويلية الجديدة وفق النصوص القانونية
  تعريف منتج المرابحة 

أحد املنتجات اخلاصة بالصريفة اإلسالمية وهو عبارة عن اتفاق بني البنك أو  59يعد منتج املراحبة
مؤسسة مالية حسب احلالة والزبون لبيع سلع مملوكة له مع إضافة هامش ربح حيدده الطرفني. غري أن سعر 

الك السلعة يبقى ثابت وهو تكلفة اقتناء اليت يلتزم هبا البنك إزاء الزبون ويف هذا الصدد يستطيع م 60السلعة
اشرتاط ضمانات وعلى إثر ذلك تنتقل ملكية الشيء املقتىن اىل الزبون مهما كانت طريقة الدفع وهذا ما 

ويعد هذا النوع من عقد املراحبة  ،يتماشى وإجراءات البيع العادية املنصوص عليها يف القانون املدين اجلزائري
ويف املقابل هناك صنف  كرها النظام السالف الذكرحسب الفقه اإلسالمي مبراحبة العادية حىت وان مل يذ 

وهو اتفاق بني  ،يسمى بعقد املراحبة لألمر بالشراء 2020-01من التعليمة رقم  9ثاين أشارت اليه املادة
 بتعهد فيه البنك والزبون يتعهد مبوجبه البنك اقتناء سلعة لآلمر بالشراء من الغري وهذا األخري ميضي حمرر

التزامه ميكن لألمر  61وعليه نتيجة له اذا مل يوف البنك .قدم ألجله وديعة ضمان لصاحل البنكبالشراء وي
 .بالشراء اسرتجاع ضمانه

 تعريف منتج المشاركة 
وواحد أو عدة و  بأنه اتفاق بني البنك أو مؤسسة مالية 62منتج املشاركة 02-20حدد النظام 

غري ان التعليمة  ،عمليات جتارية من اجل حتقيق أرباح اطراف للمسامهة يف رأمسال مؤسسة او مشروع او
بينت بوضوح شكل املسامهة 2020فيفري 16 الصادرة عن حمافظ البنك بتاريخ 2020-01رقم 

نقدية او عينية بالرغم من ورود خطأ يف كلمة شركة ألن املصطلح االصوب عقد مشاركة وليس عقد 63
الواردة يف االحكام الشرعية. ويف نفس السياق يلتزم املتعاقدون  بالنظر إىل تسمية الصيغة اإلسالمية 64شركة

ب حتديد نسب توزيع األرباح واخلسارة احملتملة حسب قيمة املسامهة يف رأمسال. 65يف عقد املشاركة 
للبنك فيمكن أن تكون مشاركة ثابتة إذا بقيت حصته مستمرة طوال 66وأضافت أيضا أصناف املشاركة 
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ددة يف العقد وتكون مشاركة متناقصة إذا انسحب من املؤسسة او املشروع قبل الفرتة احملددة املدة الزمنية احمل
يف االتفاق تعيني أحدهم لتسيري  67يف االتفاق بالتنازل عن حصته لشريك او أكثر. يستطيع املشاركون

ب او منحه املؤسسة األعضاء فيها او تعيني شخص اخر للقيام مبهمة مبوجب عقد منفصل مقابل دفع رات
 نسبة معينة من األرباح.

 تعريف منتج المضاربة 
اتفاق يتم بني البنك او مؤسسة مالية بصفته صاحب املال وبني مقدم  68تعترب صيغة املضاربة

املشروع املقاول بصفته مضارب اين مبوجبه يقرض رب املال للمقاول قصد تنفيذ العمل املطلوب منه 
املالية إما نقدية أو عينية أو االثنني معا بنسبة  69. تكون مسامهة البنكوالوصول للهدف وهو حتقيق األرباح

فقد تكون مضاربة مطلقة ال يتدخل  70حمددة. ويف نفس املطاف يتفق البنك مع املقاول على كيفية التعامل
أو قد تكون مضاربة مقيدة أين حيدد البنك شروط  ،البنك يف عمل املقاول وإمنا يتصرف بكل حرية

ل حول النشاط او كيفية االستثمار أو أي طريقة يراها مناسبة لتحقيق اهلدف من االتفاق. غري أن للمقاو 
يكون مسؤول مسؤولية كاملة عن أي خسارة حمتملة سواء كان لوحده أو مع غريه وألجل 71صاحب املال 

حصل البنك أو ذلك يستطيع فرض ضمانات على املقاول لتفادي أي خطأ أو امهال يف تنفيذ التزاماته. يت
املؤسسة املالية على نصيب من األرباح احملققة حسب طريقة التوزيع احملددة مسبقا يف العقد املربم مع 

 املضارب وال ميكن أن تكون حسب احلصة املقدمة يف رأمسال املشروع.
 تعريف منتج االجارة 

م باتفاق بني البنك أو بأهنا منتج من املنتجات املتعلقة بالصريفة اإلسالمية تت72تعرف االجارة 
لتمكينه من استغالل سلعة منقولة أو غري منقولة مقابل  ،مؤسسة مالية يسمى مؤجر وزبون يسمى مستأجر

من تاريخ وضع املؤجر السلعة حتت تصرف  73دفع هذا األخري إلجيار لفرتة زمنية معينة يف العقد. تبدأ فعليا
إذ يتعهد البنك بدفع تكاليف التأمني ويف  ،ذمة الطرفني التزامات يف74يرتتب عن عقد االجارة  املستأجر.

املقابل يسهر الزبون على صيانة السلعة مقابل ضمانات يفرضها املؤجر. قد يشرتط املؤجر يف االتفاق بأنه 
يف حالة تأخر املستأجر عن تسديد االجيار بدون عذر أن يصبح كل أو جزء املبلغ املتبقي مستحق أو أن 
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ر عن دفع نسبة معينة من مبلغ االجيار لفائدة أعمال خريية تراقبها اهليئة الوطنية لإلفتاء يلتزم املستأج
للصناعة املالية اإلسالمية. ويف هذا الصدد قد تكون االجارة إما تشغيلية ويراد هبا االتفاق العادي بني 

العقد بينما املنتهية بالتمليك  الطرفني املؤجر واملستأجر باالنتفاع من العني املؤجرة لكن بردها بعد انتهاء
 فيقصد هبا متكني البنك املستأجر من استغالل العني املؤجرة لكن بتملكها عند انتهاء عقد االجارة.

السلطة يف عرض على البنك شراء سلع مث تأجريها له  75وملا كان العقد شريعة املتعاقدين منح القانون للزبون
ففي هذه الوضعية تتعدد االتفاقات  ، ضمان يدعى هامش اجلديةمقابل ابرام تعهد احادي الطرف وتقدمي

 يلتزم األطراف بتنفيذها.
 تعريف منتج السلم 

بأهنا اتفاق بني بنك وزبون يلتزم مبوجبه 76اعترب النظام السالف الذكر العملية البنكية املسماة السلم 
يستلزم هذا  ،البنك بصفته مبشرتي على شراء سلعة معينة من زبون تسلم له الحقا مقابل دفع مبلغ مايل له

 78فقد تكون هذه السلعة .بدقة ألهنا قابلة للتداول جتاريا عند التسليم حتديد مواصفات السلعة77العقد 
ية وعلى هذا األساس قد يرتتب عن خمالفة أي شرط فسخ العقد باتفاق مشرتك ذات طبيعة صناعية أو زراع

 بني األطراف.
كما منح القانون للبنك أيضا إمكانية يف أن يربم عقد سلم موازي مع بائع آخر لتسليم املنتوج يف 

سلم وقت حمدد مطابقة للسلعة موضوع العقد األول بشرط متلك البائع للبضاعة. وبعد انتهاء عقد ال
 يستطيع البنك بصفته مشرتي أن يعيد بيع املنتوج لشخص اخر. 

  تعريف منتج االستصناع 
يقصد هبا  79يتضح جليا من خالل استقراء النصوص القانونية موضوع الدراسة إن صيغة االستصناع

فع سعر تلك االتفاق املربم بني بنك أو مؤسسة مالية وزبائنها لشراء سلع لدى مصنع أو تعهد بتسليمها بد
ثابت نقدا أو عينا أو حىت متكني املعين باألمر من االنتفاع بالسلعة املصنعة ملدة معينة. قد يشرتط البنك 

 على دفع تسبيق أو ضمانات يف حالة االخالل بتنفيذ االلتزامات.  80مبوجب بنود يف العقد
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مصنع ثاين حول نفس  مع81ويف نفس السياق يتمتع البنك حبرية تامة يف إبرام عقد استصناع موازي 
املنتوج موضوع استصناع أول مع حتديد مسؤولية الكاملة لصاحب املصنع يف حالة وجود عيوب خفية 

 .بالسلع املصنوعة
  تعريف منتج حسابات الودائع 

األموال اليت يودعها أشخاص طبيعيون أو معنويون لدى البنوك 82يفيد مصطلح حسابات الودائع 
أي حساب يفتحه  83قد تكون مبوجب حساب حاري ،الطلب أو مقابل شروطمن أجل اسرتدادها عند 

 يفتحه الزبون 84الزبون بشباك الصريفة اإلسالمية وبناء على طلبه ميكن ان يسرتدها أو تتم حبساب ادخار
يتكفل البنك باستثمار ودائع  .لدى شباك الصريف اإلسالمية يتمتع باحلرية يف التصرف به كليا او جزئيا

 .مقابل ترخيص للحصول على أرباح 85بائنالز 
 الودائع في حسابات االستثمار تعريف منتج  

للمتعاملني مع البنوك إيداع أمواهلم  من املعلوم أن املشرع اجلزائري يف قانون النقد والقرض قد مسح
شبابيك الصريفة وعلى هذا األساس ولتسهيل الصريفة اإلسالمية منح للزبائن الراغبني بإيداع أمواهلم لدى 

. 86اإلسالمية مبختلف البنوك ان يضعوا حتت تصرفهم أمواهلم الستثمارها ألجل معني بغرض حتقيق الربح
تتحقق هذه العمليات من خالل خدمات الودائع يف حسابات االستثمار ويتم استخدامها بطريقتني اما 

يف اطار عقد مضاربة بتلك  وضوعةإذ يقصد بودائع االستثمار امل .او عقد وكالة87مبوجب عقد مضاربة 
باعتباره صاحب املال واملضارب املتمثل يف البنك اين يستخدمها يف حمفظات  االتفاقات بني املودع

االستثمار لتحقيق الربح ويف هذه الوضعية تكون ودائع االستثمار مطلقة بينما نعين بودائع االستثمار 
مبوجبها املودع البنك ان يتوىل االستثمار يف أمواله بإمسه  حسابات ينيب 88املوضوعة يف اطار عقد وكالة

وحلسابه اخلاص ملدة معينة وبعمولة ثابتة حيددها الطرفني او نسبة معينة من األرباح او الشرطني معا والباقي 
 للمستفيدين 89وهذه احلالة تتصف الودائع مبيزة التقييد. متنح الودائع يف حسابات االستثمار يبقى للمودع

منها السلطة يف احلصول على األرباح وحتمل اخلسائر ويف املقابل يلتزم البنك بتوضيح للزبائن طريقة سري 
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يتحمل املسؤولية النامجة عن عدم تنفيذه التزاماته او االخالل هبا. ال يضمن املضارب أو و  احلسابات
 هر أو تعسف.حسب احلالة للمودعني اسرتجاع أمواهلم إال يف حالة إمهال ظا 90الوكيل

 ثانيا : اإلجراءات الواجب اتباعها من البنوك المؤهلة إلصدار الصيغ التمويلية اإلسالمية
تلتزم البنوك أو املؤسسات املالية اليت تقدم خدمات مصرفية إسالمية القيام بإجراءات قبل وبعد 

 احلصول على ترخيص لتسويقها للزبائن على النحو االيت :
 اإلجراءات المسبقة للحصول على ترخيص لتسويق خدمات صيرفة إسالمية  . أ

امللف الذي يستوجب على البنوك او املؤسسات  20-02حدد حمافظ البنك مبوجب النظام رقم 
يتضمن : شهادة املطابقة للمنتجات  إذ ،املالية الراغبة تقدميه للحصول على ترخيص مسبق من بنك اجلزائر

إعالم  ،إجراء إنشاء شباك الصريفة االسالمية ،بطاقة وصفية للمنتوج ،الشريعة اإلسالمية املعروضة ألحكام
 الزبائن باملنتجات الصريفة االسالمية.

  الحصول على شهادة المطابقة للمنتجات المعروضة للزبائن ألحكام الشريعة االسالمية 
ات صريفة إسالمية على اجلمهور يستوجب على البنوك أو املؤسسات املالية اليت تريد عرض منتج

من النظام رقم  14للصناعة املالية اإلسالمية حسب املادة  91لإلفتاء  أن ختضعها هليئة الشرعية الوطنية
وملا كان اجمللس األعلى اإلسالمي باجلزائر هو أعلى هيئة استشارية تتوىل النظر يف القضايا ذات  .20-02

على إنشاء هيئة شرعية وطنية لإلفتاء للصناعية املالية 92 2020ل أبري 6الطابع الشرعي صادق بتاريخ 
 .طلبها لديها املطابقة كلما قدمتاإلسالمية اليت ستصبح سند للبنوك واملؤسسات املالية بإصدارها شهادة 

 للمنتوج  بطاقة وصفية 
ب يف طرحها يتوىل البنك أو املؤسسة املالية اعداد بطاقة وصفية للمنتجات اإلسالمية اليت يرغ

للزبائن اىل بنك اجلزائر ليدعم هبا ملفه قصد احلصول على ترخيص لتسويق هذه املنتجات حسب نص 
 .بدون حتديد مضمون هذه البطاقة 02-20من النظام رقم  16املادة 
 رقابة المطابقة للبنك أو المؤسسة المالية مسؤول رأي 

  أن احملافظ البنك 02-20من النظام رقم  16يتضح جليا من خالل استقراء الفقرة الثالثة للمادة 
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 ،املتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية 08-11من النظام رقم  25قد أحالنا للمادة 
لني ملراقبة خطر عدم املطابقة ويف نفس السياق يلزم هذا النظام اهليئات املصرفية ببالدنا تعيني موظفني مسؤو 

ويتوىل هؤالء حترير حتليل حول أي منتوج جديد ترغب أي مؤسسة  ألي عملية جتارية او مالية او مصرفية
 .مالية او بنك طرحه على اجلمهور مع ابداء رأيه كتابيا

 إنشاء شباك الصيرفة اإلسالمية  
ترخيص من البنك املركزي أن تنشأ  علىيقع على عاتق املؤسسات املصرفية اليت ترغب احلصول 

اليت تعرضها على الزبائن وهذا لضمان استقاللية بني حسابات  93االسالمية شباك خاص خبدمات الصريفة
كما أن إنشاء هذا اهليكل يتطلب تعيني موظفون  ،املتعاملني هبذا النوع من الصيغ التمويلية وزبائن اخرين

سبة بإعداد ميزانية خمصصة له تبني أصوله وخصومه بيد عاملة متخصصة مؤهلون يفرض اجراء فصل يف احملا
 هبذا اجملال. 

اإلجراءات الالحقة للحصول على ترخيص من بنك الجزائر على تسويق خدمات الصيرفة  . ب
 اإلسالمي 

  إعالم الزبائن بمنتوجات الصيرفة اإلسالمية الجديدة 
 واملؤسسات املالية الراغبة يف إصدار منتجات الصريفةلقد ألزم حمافظ البنك املركزي املصارف 

 2003أوت 21املؤرخ يف  11-03االسالمية ان حترتم االحكام املنصوص عليها يف االمر رقم 
اليت حتدد مفهوم العمليات املصرفية بأهنا تلقي األموال من  69و 66املتعلق بالنقد والقرض وبالضبط املواد 

 3وتقدمي القروض ووضع وسائل الدفع حتت تصرف الزبائن وكذا نص املادة  ئعاجلمهور أي ما يسمى بالودا
املتعلق بتحديد القواعد العامة املتعلقة بالشروط البنكية  2020مارس15املؤرخ يف 01-20رقم  من النظام

اكدت  ويف هذا الصدد .69إىل  66املطبقة على العمليات املصرفية اليت تؤكد مرة أخرى احرتام املواد من 
أنه ال ميكن ألي مؤسسة مالية أو بن ان يسوق منتوج جديد بدون ترخيص من بنك  املادة الرابعة منه

اجلزائر. وحىت تضمن اهليئات املصرفية الشفافية للمتعاملني معها ال بد أن تصرح مبدونة بنك اجلزائر 
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سعارها يف اتفاقية فتح احلسابات باخلدمات اجلديدة بإعالم الزبائن بشروط استعمال احلسابات اجلديدة وا
 املربمة معهم.

  إنشاء هيئة رقابة شرعية بالبنك او مؤسسة مالية 
اليت تطرح منتجات صريفة إسالمية  02-20يتعني على البنك او املؤسسة املالية حسب نظام رقم 

حكام الشريعة للجمهور أن تنشأ هيئة رقابة شرعية على التعامل مبوجب هذه الصيغ ومراقبة مطابقتها أل
وهذا ماجرى عليه العمل يف  ،اإلسالمية تتكون من أعضاء ثالثة تعينهم اجلمعية العامة للهيئة املالية املعنية

 .البنوك اإلسالمية العربية والغربية كبنك السالم وبنك الربكة مثال 
 ياالثار المترتبة على استخدام أدوات التمويل اإلسالمي في القطاع المالي الجزائر  . ت

ان استخدام التمويل اإلسالمي يف مشاريع إمنائية اعطى مثاره ألن  94أكدت تقارير هيئات دولية
 ،املبادئ اليت يقوم عليها تقتضي اقتسام املخاطر سواء بتحقق الربح أو اخلسارة عكس التمويل التقليدي

. 95التنمية االقتصاديةو  االفراد توفري اليد العاملة وحتقيق التوازن االقتصادي بني ،محاية الضمان االجتماعي
 يعد نظام التمويل اإلسالمي النظام األقوى اليوم إذ هو يف تطور مستمر اعتمدت عليه دول عربية وغربية

كما هو احلال بالنسبة لدولة االمارات العربية املتحدة  أنه احلل األمثل لالزمات املالية 96اثبتت الدراساتو 
اإلسالمي واعتمدت على نظام التمويل اإلسالمي فأصبحت تتصدر املرتبة واليت طبقت مبادئ االقتصاد 

األزياء  ،الثانية ضمن مؤشرات االقتصاد العاملي بفضل تنويع أنشطتها اإلسالمية بني: األغذية احلالل
ضم إن التمويل اإلسالمي ي .97منتجات التجميل احلالل واالعالم والرتفيه احلالل  ،االدوية احلالل ،احملافظة

صناديق االستثمار والتأمني التكافلي اىل جانب منتجات الصريفة ، أدوات أخرى تتعلق بالصكوك اإلسالمية
وجه الغرض منه تشجيع ت 98وعليه فإن ارتكاز الوزارة األوىل على نظام الصريفة اإلسالمية .اإلسالمية

الل فرتة زمنية متوسطة املدى تصبح املؤسسات الصغرية واملتوسطة على تنفيذ مشاريعها االستثمارية واليت خ
 كما تساعد على تعبئة االدخار بضخ النقد املتداول خارج البنوك ،هذه املؤسسة كربى يف جماهلا االقتصادي

 .رأي ما يسمى بالسوق املوازية مما يؤدي اىل حتقيق االستقرار االقتصادي مليار دوال 40ـ املقدر ب
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 اتمة خ
أحكام الشريعة  املقررة اليوم وفق املتواضعة أن الصيغ التمويلية سةيستنتج من خالل هده الدرا 
تعترب من بني احللول الناجعة اليت تغافلت عنها الدولة اجلزائرية خالل القرن املاضي لتنمية  اإلسالمية

ولدى العديد من الدول  وعلى هذا األساس بعد أن كانت أمس معتمدة يف بنوك عاملية .االقتصاد الوطين
جيب الستخدام هذه الطرق اليوم وعلى  .أت بالدنا ضرورة يف االعتماد عليها مبا يتماشى ورغبات املواطننير 

املدى املتوسط توفري البيئة املناسبة للموارد البشرية واملوارد املادية مبعىن أدق توفري اليد العاملة املؤهلة يف جمال 
الشرعية  أيضا إنشاء هيئات احملاسبة مؤسسات الفتوى جيب إذ باإلضافة اىل ،االقتصاد والتمويل اإلسالمي

تسمح هلا مبمارسة مهامها بدقة وفق أحكام الشريعة  بالنصوص القانونية التطبيقية اليت املرافقة هلا مدعمة
اإلسالمية ويف املستقبل وعلى املدى املتوسط نرتقب استخدام أدوات متويلية إسالمية أخرى بإذن اهلل تعاىل. 

 وعليه توصلنا للنتائج التالية:
  إصدار النصوص القانونية التطبيقية اليت تساعد البنوك واملؤسسات املالية على طرح منتجات الصريفة

 اإلسالمية للزبائن.
 تعديل قانون النقد والقرض مبا يتماشى ونظام الصريفة اإلسالمية. 
 الراغبة يف تقدمي خدمات بنكية إسالمية.  إنشاء هيئة احملاسبة الشرعية بالبنوك واملؤسسات املالية 
  االستعانة مبؤسسات دولية لتكوين اليد العاملة املؤهلة كهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية

 جملس اخلدمات املالية اإلسالمية. ،اإلسالمية
 السوق املالية اإلسالمية  ،االنضمام إىل مؤسسات مالية دولية إسالمية كالبنك اإلسالمي للتنمية

 الدولية واملؤسسة الدولية إلدارة السيولة املالية اإلسالمية.
 .إعالم املواطنني مبنتوجات اخلدمات املالية اإلسالمية لضمان جناحها 

 الهوامش
                                                 

، جملة افاق للعلوم القسم االقتصادي ،دور التمويل اإلسالمي يف تطوير املنظمات االقتصادية لعينة من املنظمات ،حممد رضا صدوقي غريسي وبوشيخي1
 .94ص. ،2019جوان  4اجمللد  ،16العدد
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 البنوك واملؤسسات املالية ها من طرفاحملدد للعمليات البنكية املتعلقة بالصريفة اإلسالمية وقواعد ممارست 2020مارس 15املؤرخ يف  02-20النظام رقم 2

 .31صفحة  ،16عدد رقم ،2020مارس 24اجلريدة الرمسية املؤرخة يف 
 .6ص. ،النظام املصريف اجلزائري ودوره يف حتقيق التنمية ،زرياحن عبداهلل3
 املتضمن إنشاء البنك املركزي. 1962ديسمرب13املؤرخ يف 144-62القانون رقم 4
 املتضمن انشاء الصندوق. 1963ديسمرب07املؤرخ يف 165-63القانون رقم 5
 املتضمن انشاء الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط. 1964أوت10املؤرخ يف 227-64القانون رقم 6
 املتضمن انشاء البنك الوطين اجلزائري. 1966جوان 13املؤرخ يف 178-66القانون رقم 7
 املتضمن انشاء القرض الشعيب اجلزائري. 1966جوان 13املؤرخ يف 178-66القانون رقم 8
 املتضمن انشاء البنك اخلارجي اجلزائري. 1967أكتوبر01املؤرخ يف 204-67القانون رقم 9

 املتضمن انشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية. 1982مارس13املؤرخ يف 206-82املرسوم رقم 10
 ء بنك التنمية احمللية.املتضمن انشا 1985ابريل30املؤرخ يف 85-85رقم  املرسوم11
 .1425ص.  ،34 عدد ،1986أوت 20 اجلريدة الرمسية املؤرخة يف12
 .50ص. ،02عدد  ،1988جانفي13اجلريدة الرمسية املؤرخة يف 13
 .55ص. ،02عدد ،1988ابريل 13اجلريدة الرمسية املؤرخة يف 14
 .1990ابريل  18جلريدة الرمسية املؤرخة يف ا 15
 .52عدد ،2003أوت27املؤرخة يف اجلريدة الرمسية 16
 ،2عدد ،اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية ،تأهيل النظام املصريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية الراهنة أي دور لبنك اجلزائر ،ادم حديديو  سليمان ناصر17

 .17ص.، 2015جوان 
 .2019فرباير، 459العدد ، جملة احتاد املصارف العربية18
 .2018ماي24 ،اجلزائر اليوم االلكرتونية جريدة19
 ،املتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة املؤسسات املالية املعتمدة يف اجلزائر 2020جانفي 02املؤرخ يف  01-20بنك اجلزائر رقم  مقرر صادر عن حمافظ 20

 .31صفحة  ،15عدد  ،2020مارس 21اجلريدة الرمسية املؤرخة يف 
 .4ص.  ،2007-2006 ،مذكرة ماجستري ،وك التجارية وحتديات التجارة االلكرتونيةالبن ،العاين اميان21
 .13ص. ،تقنيات البنوك ،الطاهر لطرش22
 .139ص. ،الوجيز يف االقتصاد النقدي واملصريف ،مصطفى رشدي شيحة23
 .131ص. ،مدحت العقاد ،صبحي تدراس قريصة24
 .78ص.  ،2014-2013 ،مذكرة ماجستري ،ى البنوك اإلسالميةخصوصية رقابة البنك املركزي عل ،هبون علي حفيظ25
 .98ص.  ،2007 ،التمويل اإلسالمي من الفقه اىل التطبيق املعاصر لدى البنوك اإلسالمية ،فارس مسدور26
 .2017تشرين 20 ،ثالث بنوك تتبىن الصريفة اإلسالمية ،جريدة جزائرية ،الوسط اجلزائرية27
، 2010 ،2العدد  ،37اجمللد  ،العلوم اإلدارية ،جملة دراسات ،ام املايل اإلسالمي املعاصر: االطار النظري وامكانية التطبيق العمليالنظ ،امحد طه العلجوين28

 .276ص. 
 .67ص.  ،2000، بريوت ،دار صادر للطباعة والنشر ،الطبعة األوىل 8لسان العرب اجلزء  ،ابن منظور االفريقي املصري حممد بن مكرم29
 67ص.  ،دراسة فقهية مقارنة ،وسائل استثمار األموال يف املصارف اإلسالمية وتطبيقاهتا املعاصرة ،اميان حممد فاتح اهلل عصر30
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 .70ص.  ،2015-2014، مذكرة ماجستري ،صيغ وأساليب التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتحقيق التنمية املستدامة ،مسري هربان31
 .121ص. ،2016 3جملة ميالف للبحوث والدراسات العدد  ،التمويل اإلسالمي كبديل متويلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،مسرية مناصرةو  اشزبري عي32
 .100ص.، 2015-2014 ،مذكرة ماجستري ،2008التمويل اإلسالمي ومدى فعاليته يف معاجلة االزمة املالية العاملية  ،خاطر سعدية33
 .145ص. ،فاتح اميان حممد34
 .7ص.  ،2008 ،التمويل السالمي ،طارق الطرية35
 .124ص.  ،مسرية مناصرةو  زبري عياش36
 .175ص. ،2004 ،جدة ،اإلدارة االسرتاتيجية يف البنوك ،عبد احلميد عبد الفتاح املغريب37
 .112ص.  ،خاطر سومية38
 .158ص. ،اميان حممد فتح اهلل عصر39
 .10ص.  ،طارق الطرية40
 .184ص. ،اميان حممد فتح اهلل عصر41
 .67ص.  ،شكيب باهر العويوي42
 .125ص. ،مسرية مناصرةو  زبري عياش43
 ص..191، اميان حممد فتح اهلل عصر44
 .222ص. ،حممد حممود مكاوي45
 .101ص.  ،2011 ،ألردنعمان ا ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،الصيغ اإلسالمية لالستثمار يف رأمسال العامل ،حسين عبد العزيز جرادات46
 123ص.  ،صانع سومية47
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 في التشريع الجزائري اإلخطار بالدفع بعدم الدستورية
      - جامعة امحد دراية ادرار -م املعمق دكتوراه يف القانون العا ،بخدا جلول .د        

 ملخص:

ليات اهلامة اليت منحها املؤسس من بني اآل ،بالدفع بعدم الدستوريةخطار اإل ةتعترب مسأل 
منه، واليت ميكن من خالهلا لألفراد القيام بإخطار اجمللس  188املادة يف  1996الدستوري يف دستور 

 من التعديل 195املادة و  .حكم تشريعي يتوقف عليه مآل الفصل يف نزاع امام جهة قضائية ،خبصوص
من  . سيتم التطرقاحملكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية خطارإواليت نصت على  2020 الدستوري

ىل الفرق بني اإلخطار بالدفع بعدم الدستورية، واإلخطار بالرقابة على دستورية إ خالل هذه الورقة البحثية
 احملكمة الدستورية.تبىن الرقابة على دستورية القوانني بواسطة القوانني، وفق التعديل اجلديد الذي 

 ستورية القوانني. حمكمة دستورية.: إخطار. دفع بعدم الدستورية، الرقابة على دلكلمات المفتاحيةا
Abstract: 

 The issue of notification of unconstitutionality is among the important 

mechanisms granted by the Algerian constitutional founder in the 1996 constitution 

in Article 188 thereof, through which individuals can notify the council regarding a 

legislative ruling on which the outcome of a dispute before a judicial body depends. 

On and Article 195 of the 2020constitutional Amendment, which provides for 

notification constitutional Court to plead uncostitutional. This research paper will 

adress the difference between notification of unconstitutionality and  the notification 

of oversight of the constitutionality of laws according to the new amendment that 

adopts oversight of the constitutionality of laws by the constitutional Court. 
Key words: Notification. The plea is unconstitutional. Control over the 

constitutionality of laws. Constitutional court. 

 مقدمة:

تتبىن معظم الدول الدميقراطية نوعان من الرقابة على دستورية القوانني، إما رقابة سياسية تضطلع هبا  
ى وىل لإلنشاء هذا النوع من الرقابة علحيث كانت البادرة األ ،باجمللس الدستوريهيئة سياسية تسمى 

والذي طلب بإنشاء هيئة  SIEYESيعود الفضل يف ظهور الفكرة للفقيه و  دستورية القوانني يف فرنسا؛
يسند هلا  أو رقابة قضائية ختتص هبا جهة قضائية إلغاء القوانني املخالفة للدستور،سياسية تكون مهمتها 
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مهمة التحقق من مدى مطابقة القوانني للدستور؛ حيث يتميز هذا النوع من الرقابة بعدة مميزات منها 
احليدة واملوضوعية واالستقالل اليت يتميز هبا القضاة، والكفاءة واملؤهالت العلمية املتخصصة. لذا فإن 

ني بالرغم من اختالفها يف اسلوب وطريقة العديد من الدول اخذت بالرقابة القضائية على دستورية القوان
من اعتمد الرقابة عن طريق الدفع  ن تبىن الرقابة عن طرق الدعوى األصلية ومنهمهذه الرقابة، فمنهم م

 الفرعي بعدم الدستورية.

خري املعروض على الدستوري اجلزائري يف التعديل األوعلى غرار الدول الدميقراطية اعتمد املؤسس  
عنوان مؤسسات الرقابة، الفصل  يف الباب الرابع حتت 2020سنة  سبتمرب 16 لشعيب بتاريخاالستفتاء ا

 ول احملكمة الدستورية. األ

ملا له من امهية بالغة يف حتقيق دولة القانون.  ،ما يفهم من توجهه أنه تبىن الرقابة عن طريق القضاء 
منه " ميكن إخطار احملكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء  195وجاء يف مشروع التعديل املادة 
 ،يف احملاكمة أمام جهة قضائية جملس الدولة، عندما يدعي أحد األطراف على إحالة من احملكمة العليا أو

 زاع ينتهك حقوقه وحرياته اليت يضمنها الدستور.آل النو التنظيمي الذي يتوقف عليه مأن احلكم التشريعي أ

أعاله، فإن قرارها يصدر خالل األشهر  عندما ختطر احملكمة الدستورية على أساس الفقرة         
بناء على  ربعة اليت تلي تاريخ إخطارها. وميكن متديد هذا اآلجال مرة واحدة ملدة أقصاها اربعة أشهر،األ

 قرار مسبب من احملكمة ويبلغ إىل اجلهة القضائية صاحبة االخطار".

،  خطار بالدفع بعدم الدستوريةل البحث، وكإشكالية رئيسة، إىل اإلسيتم التطرق من خالومما سبق  
جل الفصل يف مدى دستورية حكم أمن  ،من طرف صاحب املصلحة للمحكمة الدستورية كألية يدفع هبا

عن االشكالية مت تقسيم الدراسة إىل  ولإلجابة ل احلكم القضائي.آتنظيمي يتوقف عليه م وأتشريعي 
ىل الفرق بني الرقابة الدستورية والرقابة عن طرق الدفع الفرعي )مطلب أول(، مث مطلبني اثنني يتم التطرق إ

 .(مطلب ثاين)خطار الدستورية يف التقييد مبضمون اإل مدى حرية احلكمة
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بعدم الدستورية واإلخطار بالرقابة على دستورية  عن طريق الدفع الفرق بين اإلخطار: ولالمطلب األ
 القوانين.
خطار ، واإلبعدم الدستورية )فرع أول( بالدفع خطارملطلب سيتم التمييز بني كل من اإلمن خالل ا 

 بالرقابة على دستورية القوانني )فرع ثاين(.

 بعدم الدستورية. بالدفع اإلخطارالفرع األول: 
ويطلب  ،مام جهة قضائيةفرعي ويكون مبناسبة دعوى مرفوعة أيعرف هذا النوع من الدفع، بالدفع ال 

احلكم التشريعي أو التنظيمي. فيدفع بأو كما نص عليه املؤسس الدستوري  ،فيها تطبيق قانون معني
ته. ويف هذه احلالة يلعدم دستور  طراف بعدم تطبيق هذا القانون يف الدعوىمن أحد األ ،صاحب املصلحة

احب الشأن، وإذا تبني للقاضي عدم على إخطار من ص بناء ،يفصل القاضي يف دستورية هذا القانون
 .1ويفصل يف النزاع طبقا هلذا القانون صحة الدفع يطرحه جانبا  

ألية من أليات  96ويعترب اإلخطار بالدفع بعدم الدستورية الذي تبناه املؤسس الدستوري يف دستور  
أصبح ممكنا لكل فرد يرى أن احلكم  01-16من تعديل  188الدميقراطية التشاركية؛ حيث مبوجب املادة 

التشريعي الذي سيطبق على النزاع خمالف إلحكام الدستور، فهذا التوسع يف عملية اإلخطار يعترب مكسبا  
يث من خالل التوسع يف  اإلخطار ومنح هذه ؛ ح لألفراد من اجل محاية احلقوق واحلريات املكفولة دستورا

األلية لألفراد من اجل الدفاع عن حقوقهم واحلريات، يعترب إشراك للمجتمع املدين ولألفراد عن طريق 
االضطالع بألية قانونية إجرائية وهي اإلخطار واليت كانت مقصورة على مؤسسات الدولة واملتمثلة يف رئاسة 

 .2لوطين وجملس األمة اجلمهورية واجمللس الشعيب ا

واملالحظ أن هذا النوع من اإلخطار يتميز بكونه خمول لصاحب املصلحة، والذي يعترب طرف يف  
الطرف املخطر  نزاع قائم داخل هيئة قضائية، سواء كانت إدارية أو عادية، مما يفيد أن مصلحة 

اجمللس الدستوري أو احملكمة الدستورية حسب  شخصية، وتتعلق باحلقوق واحلريات املكفولة دستوريا . وأن
واحملدد حسب املادة  ،ال ميكنها أن تبسط رقابتها أو تتدخل إال مبوجب اإلخطار 2020التعديل اجلديد 

 من مشروع التعديل اجلديد. 195
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ال واملالحظ أيضا أن ما يصدر عن احملكمة الدستورية يف هذه احلالة يعترب قرارا ، مبا يفيد أهنا     
 .3من التعديل 195تصدر رأيا خبصوص الدفع بعدم الدستورية، وهذا بصريح الفقرة الثانية من املادة 

منه واليت جاء فيها: " إذا  4من مشروع التعديل القرة  198كما نص املؤسس الدستوري يف املادة  
أعاله، يفقد أثره  195دة قررت احملكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غري دستوري على أساس املا
من التعديل، نالحظ  198ابتداء من اليوم الذي حيدده قرار احملكمة الدستورية". ومن خالل استقراء املادة 

أن األثار املرتتبة على الفصل يف الدفع بعدم الدستورية تكون عامة، وال تتوقف عند املصاحل اخلاصة لرافع 
املؤسس الدستوري وبالرغم من استعماله مصطلح الدفع الفرعي،  الدعوى أو الطرف املخطر. مما يفيد أن

إال أن النتائج تكون وكأهنا دعوى أصلية؛ حيث من املفروض ويف حالة الدفع الفرعي،  أو ما يسمى برقابة 
االمتناع، واليت تعترب وسيلة دفاعية من جانب صاحب الشأن، وهو طريق غري مباشر أو فرعي، وتنحصر 

يف االمتناع عن تطبيق القانون املدفوع بعدم دستوريته، إذا ما اتضح هلا صحة هذا الدفع، سلطة احملكمة 
وليس هلا أن حتكم بإلغائه، كما حيوز احلكم الصادر عن احملكمة حجية نسبية، مقصورة على موضوع النزاع 

ا القانون، ال يؤثر املطروح أمامها، وال يسري على أية دعاوى أخرى، كما أن امتناع احملكمة عن تطبيق هذ
على احملاكم األخرى، و ال مينعها من تطبيق ذات القانون على منازعات أخرى، بل وحىت ذات احملكمة اليت 
امتنعت عن تطبيق القانون القتناعها بعدم دستوريته ال تتقيد برأيها هذا؛ حبيث جيوز هلا أن تطبقه يف دعوى 

 .4ىت ولو احتد اخلصوم يف الدعوينيأخرى الحقة، اذا ما رأت انه قانون دستوري ح

ومن التطبيقات القضائية للرقابة القضائية عن طريق الدفع، واليت ظهرت يف الواليات املتحدة     
وانتشرت إىل العديد من دول العامل. ونظرا لسكوت الدستور األمريكي عن تنظيم رقابة قضائية  .األمريكية

حتادية العليا للواليات املتحدة، أنه حيق للقضاء فحص دستورية على دستورية القوانني، قررت احملكمة اال
5ضد ماديسون برئاسة القاضي  Marburyالقوانني، يف احلكم الشهري قضية 

Marshall  61803سنة. 

يف معاجلة املشاكل القانونية  Marshallوالدور الذي قام به القاضي  ،ومن خالل هذه القضية     
ر يف اجتاه القضاء األمريكي؛ حبيث أصبحت احملاكم األخرى متارس الرقابة على اليت واجهته، عميق األث

دستورية القوانني. مما جعل فقهاء القانون ونتيجة إلسراف احملكمة العليا يف بسط رقابتها على دستورية 
لتنفيذية. القوانني، الصادرة من الكوجنرس األمريكي، إىل الدرجة اليت أثارت ضدها السلطتني التشريعية وا
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جعلهم يطلقون عليها حكومة القضاة، وعلى القاضي مارشال رئيس احملكمة العليا املؤسس الدستوري 
 .7الثاين

 اإلخطار بالرقابة على دستورية القوانينالفرع الثاني: 
الذي يكون إجباريا بالنسبة للقوانني  ،ختتلف الدساتري فيما بينها من حيث طبيعة اإلخطار      

العضوية قبل صدورها، والنظامني الداخليني لغرفيت الربملان قبل نشرمها. وإما يكون اختياريا ويف هذه احلالة 
خّتول بعض الدساتري سلطات حمددة حق اإلخطار، كما قد تقره حىت لألفراد ذوي املصلحة. ويف حالة كان 

ورية احملددة دون اشرتاط املصلحة، تكون طبيعة الرقابة جمردة، ويف حالة اإلخطار من املؤسسات الدست
دعوى أصلية أين يعرتض املدعى عليه أمام احملكمة على القانون املراد تطبيقه عليه بدعوى عدم دستوريته، 

 تتوىل احملكمة حبث الدعوى الفرعية قبل األصلية، وتسمى هذه الرقابة بامللموسة.
ألية اإلخطار بالرقابة على دستورية القوانني عن اإلخطار بالدفع بعدم الدستورية، كما ختتلف        

واليت نصت يف فقرهتا  190؛ حيث وحبسب املادة2020وهذا حسب ما جاء به التعديل الدستوري 
الثانية على التايل: " ميكن إخطار احملكمة الدستورية بشأن دستورية املعاهدات قبل التصديق عليها، 

وانني قبل إصدارها." من خالل نص املادة يتضح أن إمكانية اإلخطار بشأن دستورية معاهدة، أو نص والق
قانوين يف هذه احلالة يتعلق ببناء املعاهدة أو النص يف حد ذاته، وليس مبناسبة نزاع قائم أمام جهة قضائية، 

النص ال زال مل يعتمد كمعاهدة أو  وهذا ما وضحته الفقرة "قبل التصديق عليها". مما يفيد أن املعاهدة أو
 نص.

 كما ميكن إخطار احملكمة الدستورية بشأن التنظيمات خالل شهر من تاريخ نشرها.    
خيطر رئيس اجلمهورية احملكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانني العضوية للدستور، بعد أن      

 ر بشأن النص كله."يصادق عليها الربملان. وتفصل احملكمة الدستورية بقرا
تفصل احملكمة الدستورية يف مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفيت الربملان للدستور، حسب      

 اإلجراءات املذكورة يف الفقرة السابقة."
أنه " ميكن إخطار احملكمة الدستورية من طرف اجلهات احملددة يف املادة  192كما نصت املادة 

 ليت قد حتدث بني السلطات الدستورية.أدناه بشأن اخلالفات ا 193
ميكن هلذه اجلهات إخطار احملكمة الدستورية حول تفسري حكم أو عدة أحكام دستورية وتبدي 

 احملكمة الدستورية رأيا بشأهنا.
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من التعديل اجلهات اليت هلا احلق أي اإلخطار بدستورية القوانني وهي:   193وحددت املادة      
، ورئيس جملس األمة ورئيس اجمللس الشعيب الوطين، أو الوزير األول أو رئيس كل من رئيس اجلمهورية

عضو جملس  25نائبا ومخسة وعشرين  40احلكومة حسب احلالة. كما ميكن إخطارها كذاك من أربعني 
أمة. والفقرة املهمة واليت تبني اختالف اإلخطار بدستورية القوانني عن الدفع بعدم الدستورية هي الفقرة 

لتالية واليت جاء فيها " ال متتد ممارسة اإلخطار املبني يف الفقرتني األوىل والثانية إىل اإلخطار بالدفع بعدم ا
 أدناه.  195الدستورية املبني يف املادة 

مما يفهم أن املؤسس الدستوري قد قصد من خالل اإلخطار اعتماد الدفع الفرعي وفقط ومل          
 لية.يتعداه إىل الدعوى األص

 مدى حرية المحكمة الدستورية بالتقيد بمضمون اإلخطار: المطلب الثاني
من خالل املطلب سيتم التطرق إىل مسألة هامة جدا، وهي حرية احملكمة الدستورية بالتقيد        

مبضمون االخطار، او تقوم بالتصدي من تلقاء نفسها للقيام بالرقابة الدستورية للقوانني والتنظيمات 
)فرع  1996سنة واملعاهدات. وعليه سنحاول التطرق إىل آليات عمل اجمللس الدستوري يف ظل دستور 

 )فرع ثاين(.  2020أول(. ومدى حرية احملكمة الدستورية بالتقيد مبوضوع اإلخطار وفق التعديل 
 .1996آليات عمل المجلس الدستوري في ظل دستور ول: الفرع األ

اثناء بسط  يواملتضمنة سري عمل اجمللس الدستور  1996من خالل استقراء نصوص دستور      
رقابته على دستورية القوانني، يفيد بعض الفقه الدستوري اجلزائري، أنه قد اعرتض اجمللس الدستوري 
إشكاال ، حول احتمال اقتصار اإلخطار على حكم يتعلق بأحكام حمددة يف القانون دون غريها، وكذا 

اإلطار، ثار اجلدل حول  ويف هذا. 8احتمال إخطار مقصور على نص يعّدل أو يتمم نص قانوين سابق
الفقرة األوىل، واليت جاء فيها:" يؤسس جملس دستوري يكلف بالسهر  163مفهوم ومدى حكم املادة 

واليت نصت: " يفصل اجمللس الدستوري...... يف دستورية املعاهدات  165على احرتام الدستور". واملادة 
ذه الصياغة يسعى على تقييد أو توسيع نطاق والقوانني والتنظيمات..."، فهل كان املؤسس الدستوري هب

تدخل اجمللس الدستوري؟ ذلك أن الواقع العملي قد يفضي إىل تعديل وتتميم قانون سابق، مل خيطر بشأن 
رقابته اصال ، وأنه لدى سن التعديل وعند اخطار اجمللس الدستوري من أحد اجلهات املخولة دستورا  

 للنص األصلي؟ 9ع اإلخطار أم تتعداه إىل التصديإلخطاره، فالرقابة تقتصر على موضو 
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ونفس اإلشكال ينطبق على احلالة اليت يكون موضوع اإلخطار قانون جديد لكنه إخطار خيص      
أخطر بشأنه أو ميتد اختصاصه  احكما أو احكاما  دون غريها من النص، فهل اجمللس الدستوري يتقيد مب

 .10إىل األحكام األخرى
اجمللس الدستوري بعد مناقشة احلكمني سالفي الذكر، إىل أن املؤسس الدستوري مل وقد فصل      

مييز بني القانون واجلزء من احكامه، حني نص على أن اجمللس الدستوري مكلف حبماية الدستور، وهذه 
ة نتيجة إخطار، ويتوجب عليه التصريح بدستورية أو عدم دستوري ءاحلماية ال تكون بتدخل مباشر، وأمنا

النص بكامله. وما يدعم هذا التوجه، تأكيد املؤسس الدستوري على أنه استعمل مصطلح " يفصل" يف 
دستورية القوانني واملعاهدات والتنظيمات. ومبا أن القانون أو املعاهدة أو التنظيم كل متكامل، وأن إدخال 

ووحدة أحكامه اليت تشكل  مظيأي تعديل أو تتميم على النص األصلي ال يغري يف تسمية القانون أو التن
 .11عنوانه ومضمونه، فإن ذلك جيعله حمل رقابة شاملة، دون االعتداد بطبيعة اإلخطار أكان عام أم خاص

ونقل إىل النظام احملدد لقواعد عمل  1998-8وعلى ضوء ذلك أقر اجمللس الدستوري يف رأيه رقم  
منها واليت جاء فيها" إذا  8املادة  2000جويلية  28اجمللس الدستوري، مبوجب مداولة معدلة له يف 

اقتضى الفصل يف دستورية حكم التصدي ألحكام اخرى، مل خيطر اجمللس الدستوري بشأهنا، وهلا عالقة 
باألحكام موضوع اإلخطار، فإن التصريح بعدم دستورية األحكام اليت أخطر هبا أو تصدى هلا وترتب عن 

بنيته كاملة، يؤدي يف هذه احلالة على إعادة النص إىل اجلهة املخطرة"، فصلها عن بقية النص، املساس ب
وإما إذا كانت الرقابة على النص دون التصدي لغريه من احكام يف نص سابق عليه، فإن التصريح بعدم 
دستورية حكم غري قابل للفصل عن باقي احكام النص املخطر بشأنه، ومفاده أن النص يعاد بكامله إىل 

 ملخطرة.اجلهة ا
اعتبارا  2001جانفي  13املؤرخ يف  12ويف هذا الصدد أورد اجمللس الدستوري يف رأيه رقم      

يقضي بأنه " ميكن للمجلس الدستوري أن يتصدى ألحكام اخرى مل خيطر بشأهنا وهلا عالقة باألحكام 
 عليه".موضوع اإلخطار، أذا اقتضى ذلك الفصل يف دستورية احلكم أو األحكام املعروضة 

واجلدير بالذكر أن القول بإعادة النص إىل اجلهة املخطرة، يعين عدم تدخل اجمللس الدستوري      
لتحديد مآل النص، ألنه ليس من اختصاصه ذلك، وعلى اجلهة املخطرة أن تتصرف مع غريها من 

رئيس احدى  السلطات يف املوضوع، ذلك أن اإلخطار قد يكون من رئيس اجلمهورية، حول قانون أو من
غرفيت الربملان، بشأن تنظيم أو قانون، فإن اجمللس الدستوري تتوقف مهمته الدستورية عند تبليغ رأيه، أو 

 .12قراره إىل اجلهة املخطرة اليت يعود هلا أمر االتصال باجلهات املعنية، والفصل يف املوضوع
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 2020طار وفق التعديل بموضوع اإلخ مدى حرية المحكمة الدستورية بالتقيد: لفرع الثانيا
يتضح وبالنظر ملا نصت عليه املادة  2020من خالل استقراء مواد مشروع تعديل الدستور        

واليت عرّفت احملكمة الدستورية، على اهنا مؤسسة دستورية مستقلة مكلفة بضمان احرتام الدستور،  185
 الدستورية قواعد عملها. وتضبط سري املؤسسات، ونشاط السلطات العمومية، حتدد احملكمة

تفيد املادة السالفة الذكر أن احملكمة الدستورية مستقلة يف ضمان احرتام الدستور، مما جيعلنا نطرح     
التساؤل التايل هل احملكمة الدستورية تقوم برقابة مدى دستورية القوانني من تلقاء نفسها، أو تبقى حبيسة 

ا؟ ومبعىن أخر وحىت يف حالة اإلخطار بشأن قانون أو معاهدة أو اإلخطار من طرف اجلهات احملددة قانون
تنظيم، هل تفصل احملكمة الدستورية يف موضوع اإلخطار دون األحكام األخرى، أم يقتصر عملها على 
موضوع اإلخطار دون األحكام األخرى غري املخطرة بشأهنا؟ هذا ما سوف نطلع عليه من خالل استقراء 

 لقة باملوضوع.مواد الدستور املتع

واليت جاء فيها " باإلضافة إىل االختصاصات اليت  2020من التعديل  190من خالل املادة 
خولتها اياها صراحة احكام اخرى يف الدستور، تفصل احملكمة الدستورية بقرار يف دستورية املعاهدات 

 .13والقوانني والتنظيمات"

خطار احملكمة الدستورية وبالتايل إ ،هناك نزاعن أمما يفيد  ،نالحظ استعمال مصطلح تفصل     
مث جاء يف الفقرة الثانية من نفس املادة "ميكن إخطار احملكمة الدستورية بشأن دستورية  . القائم بشأن النزاع

خل احملكمة خطار هنا اختياري وتدّ أن اإلاملعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانني قبل اصدارها. مما يفيد 
 متوقف عليه.الدستورية 

وجاء يف الفقرة الثالثة من نفس املادة التايل " ميكن إخطار احملكمة الدستورية بشأن دستورية           
اشكال كبري من حيث حتديد مدة  خالل شهر من تاريخ نشرها". هذه الفقرة من املادة تثري ،التنظيمات

مصري التنظيمات غري الدستورية واليت  التايل: مامما يثري التساؤل  ،بشهر واحد بالنسبة للتنظيمات خطاراإل
 ن تبسط رقابتها الدستورية حىتأمل خيطر بشأهنا خالل املدة، هل تتحصن وهل ميكن للمحكمة الدستورية 

حيث كان من املفروض منح احملكمة الدستورية سلطة  ؛ن تاريخ نشرهابعد فوات اآلجال احملدد بشهر م
 ي الدستور.الرقابة البعدية ما دامت حتم
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من التعديل التايل: " ميكن إخطار احملكمة الدستورية من طرف اجلهات  192ونصت املادة          
بشأن اخلالفات اليت قد حتدث بني السلطات الدستورية. جاءت هذه الفقرة  ،أدناه 193احملددة يف املادة 

 هذه دث بني السلطات املعنية. وما نوعن حتأحبيث اهنا مل تبيني ما نوع اخلالفات اليت ميكن  ؛غامضة جدا
 اخلالفات؟

التايل " ميكن هلذه اجلهات إخطار احملكمة الدستورية  192كما جاء يف الفقرة الثانية من املادة      
ي غري أن الرأمما يفهم  بشأهنا، وتبدي احملكمة الدستورية رأيا   ،حول تفسري حكم أو عدة احكام دستورية

 وهو خيتلف عن القرار.ملزم للجهة املخطرة 

 خاتمة

 خري نستنتج من خالل البحث التايل:يف األ

خطار بالرقابة على عن اإل خيتلف ،خطار املتعلق بالرقابة عن طريق الدفع الفرعيأن اإل -
 و رقابة املطابقة.أدستورية القوانني 

مدى  ن املؤسس الدستوري ورغم اعتماده على احملكمة الدستورية كهيئة ملراقبةأنستنتج  -
 ال اهنا تعترب هيئة غري مستقلة يف عملها.القوانني والتنظيمات، إ ةدستوري

 خطار للقيام بعملها لضمان محاية الدستور.ألية اإل تعتمد احملكمة الدستورية على -

من حيث الشكل ولكن من حيث املوضوع قصد  ،اعتمد املؤسس الدستوري الدفع الفرعي -
 وهذا يظهر من خالل النتائج.صلية، األالدفع عن طريق الدعوى 

 ن احملكمة الدستورية ال ميكنها التصدي ألحكام مل ختطر بشأهنا.أنستنتج  -

ى دستورية التنظيمات واحملددة بشهر فيه حماولة حتصني أن حتديد رقابة مدنستنتج  -
  مما يفيد تغول السلطة التنفيذية دائما. ،التنظيمات من الرقابة البعدية

 التوصيات:

من خالل اعطائها امكانية التصدي ألي حكم  ، فعليا  بتحقيق استقاللية احملكمة الدستوريةنوصي -
 غري دستوري مهما كان مصدره.
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 امريكية، باعتبارهاملعتمدة يف الواليات املتحدة األنوصي باعتماد الرقابة عن طريق الدعوى األصلية و -
 ة.ىل محاية الدستور وهلا حجية مطلقإهتدف  ،دعوى موضوعية

املساس باحلريات نوصي بإخضاع التنظيمات للرقاب القبلية والبعدية ملا للتنظيمات من امكانية  -
 املكفولة دستورا.

 الهوامش

 

                                                           
، ص 2014، دار بلقيس للنشر، اجلزائر 2014القانون الدستوري والنظم السياسية، طبعة مولود ديدان، مباحث يف   - 1

106. 
يف هذا الشأن، الدميقراطية التشاركية بني النظرية والتطبيق يف اجلزائر، جملة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،  انظر-2

لوم السياسية، جامعة حممد بوضياف باملسيلة، العدد التاسع، مارس جملة فصلية علمية حمكمة تصدر عن كلية احلقوق والع
.69، اجلزائر، ص 2018   

( اليت تلي تاريخ 4عندما ختطر احملكمة الدستورية على أساس الفقرة أعاله، فإن قرارها يصدر خالل األشهر األربعة )-3
شهر، بناء على قرار مسبب من احملكمة ويبلغ إىل اجلهة ( أ4إخطارها. وميكن متديد هذا األجل مرة واحدة ملدة أقصاها أربعة )

  القضائية صاحبة اإلخطار.
 .106مباحث يف القانون الدستوري والنظم السياسية، املرجع السابق، ص- 4

5
 - John Marshall est alors Secrétaire d’Etat des Etats- Unis, et ce depuis juin 1800 la fonction 

correspond surtout à celle d’un ministre des Affaires étrangères, mais elle comprend aussi, à 

l’époque, des attributions proches de celles d’un Garde des sceaux des Etats- Unis, et c’est lui 

qui est charge de la publication et de la conservation des documents officiels. Le 4 février il 

devient Président de la cour supreme.www.fr.m.wikipedia.org. 
 .292، ص1997أة املعارف، مصر العربية، بسيوين عبد اهلل عبد الغين، النظم السياسية والقانون الدستوري، منش- 6
 .108مباحث يف القانون الدستوري والنظم السياسية، املرجع السابق، ص - 7
 .81، ص2012سعيد بو الشعري، اجمللس الدستوري يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، - 8
لفصل يف مدى دستورية نص سابق على اإلخطار وله عالقة تكون الرقابة عن طريق التصدي، حني يقوم اجمللس الدستوري ل- 9

مباشرة مبضمون النص املخطر بشأنه. كأن خيطر اجمللس الدستوري للفصل يف دستورية تعديل لقانون ساري املفعول فيجد اجمللس 
 ا أو يفسرها.أن بعض احكام النص الساري غري املخطر بشأنه غري دستورية فيتصدى هلا ويفصل فيها ويصرح بذلك فيلغيه

 .82سعيد بوالشعري، املرجع السابق، ص- 10
.82سعيد بوالشعري، نفس املرجع، ص- 11  

.84سعيد بوالشعري، املرجع السابق، ص - 12  
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 16يف  املؤرخة 54، ج.ر.ج.ج، العدد 2020سبتمرب  15املؤرخ يف  251-20من املرسوم الرئاسي رقم  190املادة -
.، واملتضمنة مشروع تعديل الدستور2020سبتمرب  13
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  كآلية الستقطاب  ثبات التشريعي في عقد االستثمارشرط الإدراج 
 المستثمر األجنبي إلى الجزائر

 
 بجاية. -ميرة  جامعة عبد الرحمان -رحمان أمينة د/ 

 بجاية. -ميرة  جامعة عبد الرحمان - بوراي دليلةد/ 

 

 ملخص:
القانوين لالستثمار يف بلد معني، الثبات التشريعي من أهم الضمانات اليت تكّرس األمن مبدأ يعترب 

فهي آلية هتدف من خالهلا إىل  ،مبثل هذا املبدأاالستثمار عقد رص املستثمر األجنيب على تضمني لذلك حي
تلجأ وعلى هذا األساس  درء اختالل التوازن العقدي الذي متليه الطبيعة غري املتجانسة ألطراف العقد،

 من أجل تبديد خماوف املستثمر األجنيب وتعزيز تقته. ذا املبدأوعلى غرار اجلزائر إىل ه معظم الدول
 ؛ الضمانات.الثبات التشريعي مبدأ؛ املستثمر األجنيب؛  عقد االستثمار األجنيبالكلمات المفتاحية: 

Résumé : 

 Le principe de stabilité législative est  considéré comme l’une des garanties les 

plus importantes qui établissent  la sécurité juridique des investissements dans un 

pays donné. Par conséquent, l’investisseur étranger  tient  à inclure  le contrat 

d’investissement avec un tel principe, car il s’agit d’un mécanisme par lequel il vise à 

conjurer le déséquilibre contractuel dicté par la nature hétérogène des parties au 

contrat, et sur cette base la plus part des pays, comme l’Algérie  recourent à ce 

principe pour dissiper les craintes de l’investisseur étranger  et renforcer sa confiance.   

Mots clés: Le contrat d’investissement ;  investisseur étranger ;  Le principe de 

stabilité législative ;  les garanties. 
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 مقدمة:
وملة االقتصادية، واحتدام التنافس على ملا يعيشه العامل من حتّوالت سريعة، حتكمه قوانني الع نظرا

 أن االستثمار األجنيب أحد أهم اآلليات واألدوات األساسية  من املسلم بهرؤوس األموال األجنبية، أضحى 
 االقتصادي. لإلقالع

هلذه التحوالت والتغريات املفروضة، وجدت الدول النامية نفسها مرغمة على إحداث  ونتيجة
تغريات يف حميطها القانوين االقتصادي، والذي ميكن من خالله استقطاب وجذب أكرب كم من 

 االستثمارات األجنبية واليت متّثل أهم مصدر للتنمية.

من قصور يف مواردها احمللية اليت جيعلها غري  النامية فهي تعاين باعتبار أّن الدولة اجلزائرية من البلدان         
 ابتداءً قادرة على املضي قدمًا يف برامج التنمية االقتصادية، األمر الذي جعلها تباشر إصالحات اقتصادية 

وذلك بإرساء قواعد تواكب اقتصاد السوق، وعلى هذا األساس عمدت اجلزائر إىل إصدار  1988من سنة 
من النصوص القانونية اليت تعكس التوجه حنو االنفتاح على االستثمارات األجنبية من خالل إزالة  جمموعة

احلواجز والعراقيل اليت تعيق طريقهم ومنح التسهيالت والضمانات اليت هتدف إىل بعث الطمأنينة يف نفوس 
ذي يرمي إىل تثبيت النظام املستثمرين األجانب ومن بني أهم هذه الضمانات جند شرط الثبات التشريعي ال

 القانوين للدولة املتعاقدة حيث يعترب هذا الشرط ذات أمهية بالغة بالنسبة للمستثمر األجنيب، لذلك يلجأ
األجنبية إىل فرض مثل هذا  1هذا األخري يف إطار االتّفاق مع الدولة املضيفة الستثماره يف عقود االستثمار

 األمان القانوين.إىل  حتقيق  يهدف ، كونه الشرط

الذي كرسه الثبات التشريعي على هذا األساس نتساءل عن مدى فعالية ونجاعة شرط 
القتصادية المنشودة من االمشّرع الجزائري كضمانة للبحث عن التكافؤ والتوازن بين تحقيق التنمية 

 ؟جهة، والمساهمة في استقطاب المستثمرين األجانب من جهة أخرى

هذه اإلشكالية إتباع منهج قانوين جيمع بني الوصف، التحليل والنقد نظرا  تقتضي اإلجابة على
ملتطلبات هذا املوضوع، مما يسمح لنا بالتمعن أكثر يف شرط الثبات التشريعي الذي كّرسه املشرع اجلزائري 

 بغية جلب االستثمارات األجنبية إىل إقليمها.
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التطرق إىل الطبيعة القانونية يقتضي األمر ا البحث جميبا على اإلشكالية املطروحة وحىت يكون هذ       
ثقة  كآلية جللب وكسبدور شرط الثبات  تقييم  تقدير و لشرط الثبات التشريعي)أوال(، مّث نعرج إىل

 املستثمر األجنيب باجلزائر )ثانيا(.
 لشرط الثبات التشريعي ةالقانوني أوال:الطبيعة

يتطلب 2يشرتط املستثمرين األجانب بغرض محاية استثماراهتم يف البلدان النامية مناخ استثماري        
أوضاعا قانونية مالئمة، ذلك أّّنا أحد العناصر احملفزة اليت ميكن للمستثمر األجنيب أن يبين عليها قراره 

 االستثماري.

مواجهة ما تتمتع به  الدولة من  للمستثمر األجنيب يفويشكل شرط االستقرار التشريعي حصانة 
، لذلك فإّن الغرض من هذه الشروط هو حتجيم من سلطة الدولة على 3سلطات بوصفها سلطة تشريعية

الصعيد التشريعي من جانب، ومن جانب آخر فإّن هذه الشروط هتدف أيضا إىل احلد من سلطة الدولة  
طابع إداري مينح للدولة حق فسخ  العقد مىت كسلطة تنفيذية، على اعتبار أّن معظم عقود الدولة هلا 

 .4شاءت، لذلك يدرج شرط عدم التعديل إالّ باالتّفاق
ط لشرط الثبات التشريعي، يستلزم التعرض أساسا إىل حتديد مضمون شر  ةالقانوني لطبيعةوحىت نبني ا

 (.2)تكييفه نتطرق إىل (، وبعدها إىل1الثبات )
 مضمون شرط الثبات التشريعي :تحديد1

حتديد مضمون شرط الثبات التشريعي من املسائل اهلامة، اليت جيدر بنا البحث فيها، لذلك  يعترب
مّث نبنّي صورها  سوف حناول توضيحه من خالل التطرق إىل املقصود بشروط الثبات يف مقام أول)أ(

 .والغرض منها يف مقام ثان)ب(

 التشريعيالمقصود بشرط الثبات  . أ

 شرط الثبات التشريعي شرطا تشريعيا، أو شرطا عقديا ميكن أن يكون 
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 شرط الثبات التشريعي. 1أ.

أو تعديل  يهدف شرط الثبات إىل احلد من ممارسة الدولة الختصاصها التشريعي بأن ال تقوم بتغيري
بتمتع باالمتيازات والضمانات ، فهو يؤدي إىل متتع املستثمر األجنيب 5القانون واجب التطبيق على العقد

 .6املمنوحة له مبوجب القانون الساري أثناء إنشاء االستثمار رغم أي تغيري يطرأ عليه يف املستقبل

إّن شرط الثبات التشريعي هو ذلك الشرط الذي تتعهد مبوجبها الدولة بعدم تطبيق أي تشريع 
، مبعىن أّن الدولة باعتبارها طرفا يف 7جنيبجديد أو الئحة جديدة على العقد اّلذي تربمه مع الطرف األ

العقد، تلتزم بعدم تغيري بنود وشروط العقد، وتقوم بتجميد القواعد القانونية واجبة التطبيق على العقد طيلة 
 .8سريان العالقة العقدية مع املستثمر  األجنيب

"ذلك الشرط اّلذي يهدف شرط االستقرار على أنّه: " Pierre LALIVE" كما عّرف األستاذ
إلى منع الطرف المضيف من التعديل ولصالحه المحيط القانوني، أي بمعنى آخر القانون الواجب 

 .9التطبيق على العقد اّلذي يتولى معادلة المفاهيم التعاقدية"

 شرط عدم المساس بالعقد. 2.أ

لعقد بإرادهتا املنفردة، إّن شرط عدم املساس بالعقد هو عبارة عن تعهد الدولة بعدم تعديل ا 
لذلك  مستخدمة يف ذلك ما تتمتع به من مزايا مينحها قانوّنا الداخلي، بوصفها سلطة تنفيذية أو إدارية،

فهي تشكل نوع من احلصانة يتمتع به الطرف األجنيب يف مواجهة ما تتمتع به الدولة املضيفة من 
 .10سلطان

وهناك من يعرفه أيضا أنّه ذلك الشرط اّلذي يهدف إىل منع الطرف املضيف من التعديل ولصاحله 
  . 11احمليط القانوين، أي مبعىن آخر القانون الواجب التطبيق على العقد اّلذي يتوىل معادلة املفاهيم التعاقدية

احية النظرية، فإّن وعلى الرغم من اختالف شرط الثبات التشريعي عن شرط عدم املساس من الن
التفرقة بينهما تكاد تتالشى من الناحية العملية، كون أّن شرط الثبات التشريعي غايته يف األخري هو عدم 
املساس بالعقد ما دام يستبعد تطبيق القواعد التشريعية على العقد، ضف إىل ذلك فإّن شرط الثبات نفسه 

املمكن املساس به،  هلذا فإّن املشاكل اليت تثور بالنسبة للنوعني ال حيقق األمان القانوين إالّ إذا كان من غري 
 .12واحدة
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 الصور المختلفة لشروط الثبات والهدف منها . ب

يلجأ كل من الدولة املتعاقدة واملستثمر األجنيب إىل تضمني عقد االستثمار بشروط الثبات مهما  
 وذلك بغرض حتقيق جمموعة من األهداف واليت سنحاول توضيحها.  كان شكلها،

 الصور المختلفة لشرط الثبات. 1ب.

يعترب شرط الثبات والذي يتّم مبوجبه جتميد النظام القانوين للدولة املتعاقدة أكثر شيوعا يف العقود  
لشرط يؤدي بنا تصنيفه إىل نوعني من اليت تربمها الدولة املضيفة واملستثمر األجنيب، وإّن التحليل الفين هلذه ا

 :الشروط

 .13شروط تعاقدية أو اتفاقية وأخرى تشريعية

 . الشروط التعاقدية أو االتفاقية1.1ب

يقصد هبا تلك الشروط اليت ترد ضمن بنود عقد االستثمار املربم بني الدولة املضيفة لالستثمار 
اّلذي يسري على العقد طيلة املدة املتفق عليها  واملستثمر األجنيب، واليت تنص صراحة على أّن القانون

واملطبق على املنازعات اليت ميكن تثار مبناسبة نفاذ العقد هو القانون بأحكامه وقواعده النافذة وقت اإلبرام، 
، حيث تلتزم من خالله الدولة بعدم تغيري األحكام العقدية إالّ إذا 14مع استبعاد أي تعديل الحق يطرأ عليه

 .15اق بغري ذلكوجد اتف

ولقد وجدت هذه الشروط مصدرها يف االتفاقيات و العقود اليت تربمها الدول املضيفة مع 
األشخاص األجانب، كاالتفاق املربم بني الكامرون وإحدى شركات البرتول واستغالله، حيث جاء يف نص 

لمسبقة، التعديالت التي " ال يمكن أن تطبق على الشركة بدون موافقتها امنه، على ما يلي:  15املادة 
 .16تطرأ على أحكام النصوص الذكورة فيما بعد خالل مدة االتفاق"

املناجم اليورانيوم هذا الشرط، حيث  France villeولقد كّرس العقد املربم بني دولة الغابون وشركة  
منه على التزام دولة الغابون بتضمني العقد استثناء خاص للشركة باالستفادة من األحكام  19نصت املادة 

 .17السابقة، إالّ إذا وافقت الشركة على األحكام اجلديدة
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 . الشروط التشريعية2.1ب.

ذات الطابع التشريعي، فهي نصوص تشريعية  تعرف الشروط التشريعية أيضا بشروط التجميد الزمين
الدولة املستقطبة لالستثمار اليت تدخل طرفا يف عقد اتفاق دويل مع شخص خاص  ترد يف صلب قانون

 .   18أجنيب، مبقتضاه تتعهد الدولة بأن ال تعّدل أو تلغي قانوّنا واجب التطبيق على العقد أو االتفاق

ميد الزمين لقانون العقد، قانون البرتول اإليراين الصادر عام ولقد أخذ هبذا النوع من وسائل التج
: " أي تغيير مخالف للشروط أو االمتيازات والظروف المحددة أو اّلذي نص على أنّه 1957

المعترف بها عقد ما في تاريخ إبرامه أو في أّي من مدد تجديده ال تطبق على ذلك العقد ال في 
 .19تجديده" خالل مدته األولى وال خالل مدة

نصيب يف تبين شروط الثبات التشريعي  1955نوفمرب  25كما كان للقانون اللييب الصادر يف 
منه، على عدم سريانه على االمتيازات قبل صدوره ، كما أّن التعديالت اليت حلقت  24حيث قرر يف املادة 

 .20قبل العمل هباهبذا القانون بعد ذلك، كانت تنص على عدم مساسها باالمتيازات املعقودة 

 الغرض من شرط الثبات 2ب.

مما الشك فيه أّن شروط االستقرار التشريعي تشّكل محاية واستقرار للروابط التعاقدية العابرة          
للحدود، من خالل حتييد أي تعديالت قد تطرأ على القانون، لذلك تتعّهد الدولة يف سبيل طمأنة املستثمر 

 دة.  األجنيب املتعاقد معها بغل يدها من تعديل العقد واملساس به بإرادهتا املنفر 

 من إدراج شرط الثبات يف عقود االستثمار ومتسك املستثمر األجنيب به، هو إقامة التوفيقغاية إّن ال
، واليت تقوم هبا 21واجب التطبيق ري التعديالت اجلديدة يف القانونيف العالقات التعاقدية، حيث ال تس

 االت.  الدول حتقيقا ألهدافها االقتصادية، ومسايرة التطورات يف خمتلف اجمل

املستثمر األجنيب مطمئنا لالستثمار يف اخلارج إذا علم أّن التشريعات الوطنية السارية حلظة  يكون
نفاذ العقد هي اليت حتكم مشروعه االستثماري خالل فرتة العقد، وهذا ال يتحقق إاّل من خالل ضمان 

 .22ديعدم تطبيق أيّة تشريعات الحقة عليه طاملا كانت تضّر مبركزه االقتصا
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منه اليت نصت  42ُكّرست شروط الثبات يف قانون تشجيع االستثمار الفلسطيين وذلك يف املادة
على أنّه: "ال يؤثر هذا القانون سلبا على املوافقات واحلوافز املقدمة إىل املستثمرين مبوجب أية قوانني سابقة 

تهائها مبوجب أحكام القوانني اليت ذات صلة، وتبقى تلك املوافقات واحلوافز سارية املفعول إىل حني ان
 .   23صدرت بناًء عليها"

دت شروط الثبات يف العقد املربم بني حكومة ليبرييا و شركة احلديد والصلب الليبريية، كما جتسّ 
" اتّفاقية االمتياز هذه ستكون خاضعة لقوانين جمهورية ليبيريا، منه على أنّه:  14حيث نّصت املادة 

وتفسيرها بموجبها، إنّما باستثناء أي تشريع يصدر أو ينفذ في الجمهورية قبل تاريخ هذه ويتّم تأويلها 
 .24االتّفاقية أو بعده، ويكون غير متوافق  مناقض لنصوصها"

 القانوني لشرط الثبات التشريعي . التكييف2

درها على الرغم من انتشار استخدام شرط الثبات التشريعي يف عقود االستثمار سواًء كان مص
، إاّل أّن أراء الفقهاء قد تباينت يف حتديد التكييف القانوين هلا، حيث يذهب االجّتاه 25تعاقديا أو قانونيا

، بينما يرى الثاين أّن شرط الثبات توقف قّوة ()أ األول إىل أّن شروط الثبات هي شرط حتويلية لقانون العقد
 .)ب(سريان القانون اجلديد

 تحويلي لقانون العقد شرط الثبات هو شرط . أ

يرى أصحاب هذا االجّتاه أّن التعديالت اليت تطرأ على القانون الواجب التطبيق بعد إبرام العقد ال 
. 26كباقي شروط العقد أو بنوده تسري عليه كون أّن ذلك القانون يندمج يف العقد، ويصبح شرط تعاقدي

. 27تعبريا عن إرادة األطراف ال إرادة املشرعامسه فقط، وذلك ة لذلك يفقد صفته القاعدية ويبقى نتيج
فشرط التجميد التشريعي ميارس أثرا حتويليا لطبيعة القانون املختار حلكم العقد. كما أنّه استنادا إىل مبدأ 
سلطان اإلرادة، ميكن لألطراف املتعاقدة استبعاد بعض القوانني اآلمرة الداخلية من جمال التطبيق بل 

 .28يث ال تكون هلا أّي قّوة إلزامية إالّ تلك اليت مينحها األطرافإدماجها يف العقد حب

إاّل أّن فكرة تغيري طبيعة القانون وحتويله جمّرد وسيلة لإلفالت من خضوع العقد ألّي قانون، وعليه 
 .29يصبح العقد بال قانون، ويعترب هذا من أهم االنتقادات اليت وجهت ألصحاب هذا الرأي
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 شرط الثبات يوقف قوة سريان القانون الجديد . ب

يذهب أصحاب هذا الرأي إىل أّن شروط الثبات تعترب استثناء على مبدأ التطبيق الفوري واملباشر 
للقانون اجلديد، فهي ترمي إىل سريان القواعد القانونية اليت اتفق عليها الطرفني وقت إبرام العقد فقط بالرغم 

جديد، وهو ما يؤدي إىل إيقاف القواعد القانونية اجلديدة الصادرة بعد إبرام من صدور قانون أو تشريع 
العقد وعدم تطبيقها، وعلى هذا األساس يرتب شرط الثبات أثرا توقيفيا لقوة سريان قانون العقد بشأن 

 . 30التعديالت الالحقة اليت تطرأ عليه

عتبارات منها يف كون دور اد إىل عدة اباالستن يربر أنصار هذا الرأي األثر التوقيفي لشرط الثبات
اإلرادة هو اختيار القانون وليس إعماله وأّن قانون العقد خارج عن إرادة األطراف باعتباره يصدر عن سلطة 

. ومن جهة أخرى فإّن دور القاضي متعّلق بتطبيق القانون املختص باعتباره قانونا 31تشريعية يفرض عليهم
رون موقفهم أيضا على أساس تطبيق األثر املوقف يستند إىل القانون املختار  وليس شرطا تعاقديا، كما يرب 

 .32مت عن طريق إرادة األطراف اليت أرادت ذلك القانون مبحتواه بعد إبرام العقد ال بعد تعديله

 الجزائرلجلب وكسب ثقة المستثمر األجنبي بثانيا: تقدير وتقييم دور شرط الثبات التشريعي كآلية 

يلعب مبدأ الثبات التشريعي دور فعال يف تشجيع ومحاية االستثمار األجنيب، فهو مبثابة حمّفز 
للمستثمر األجنيب على التوجه لالستثمار يف هاته الدولة أو تلك، األمر اّلذي جعل غالبية التشريعات القيام 

ض طمأنة املستثمرين واستقطاهبم، بتبنيه، وعلى غرار البلدان النامية جلأت اجلزائر بتكريس شرط الثبات بغر 
(، ومدى التزام اجلزائر مبثل هذا الشرط 1لذلك سنحاول  تبيان موقف املشرع اجلزائري من شرط الثبات)

(2   .) 

 موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشريعي .1

، من بني 33نيةيعترب مبدأ الثبات التشريعي أو مبدأ جتميد التشريع املطلوب ضمانه من الناحية القانو 
الضمانات األساسية اليت تكـّرس األمـن القانـوين لالستثمار يف بلد ما، واليت حيرص عليها املستثمر األجنيب 

 .34ملا مينحه هذا املبدأ من ثقة واطمئنان
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 تكريس شرط الثبات التشريعي في قانون االستثمار . أ

املنّظمة لالستثمار، خاصة بعد عمد املشرع اجلزائري بتكريس شرط الثبات يف خمتلف القوانني 
-93االنفتاح االقتصادي اّلذي عرفته اجلزائر يف بداية التسعينات، وكانت البداية من املرسوم التشريعي رقم 

: " ال تطبق المراجعات أو اإللغاءات التي قد تطرأ في منه على ما يلي 39، اّلذي نّص يف املادة 12
إطار هذا المرسوم التشريعي إاّل إذا طلب المستثمر ذلك  المستقبل على االستثمارات المنجزة في

 .35صراحة"

منه  15، حيث نّصت املادة 36، املتعّلق بتطوير االستثمار03-01مّث تاله بعد ذلك األمر رقم 
: " ال تطبق المراجعات أو اإللغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على االستثمارات على ما يلي

فمن خالل نص املادة نالحظ  أّن المنجزة في إطار هذا األمر إاّل إذا طلب المستثمر ذلك صراحة". 
ا بالقيام بالرغم من صالحيته، الدولة اجلزائرية قد تّعهدت للمستثمرين بتجميد القانون املتعلق باالستثمار

بالتعديالت الالزمة على نظامها القانوين وفقا ملا يقتضيه أهدافها االقتصادية باعتباره من احلقوق السيادية 
 للدولة.

ليؤكد على شرط الثبات ضمن سياسة  37االستثماراملتعّلق برتقية  09-16القانون  كما جاء به
" ال تسري منه اليت تنص على ما يلي:  22استقطاب االستثمارات األجنبية وهذا من خالل نص املادة 

اآلثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبال على االستثمار المنجز في إطار 
 راحة".ص هذا القانون إالّ إذا طلب المستثمر ذلك

تطرأ مستقبال  أعاله أّّنا حتمي املستثمرين األجانب من التعديالت اليت قد 22يفهم من نص املادة 
على التشريع اجلزائري، مبعىن أنّه أي مراجعة أو إلغاء ميكن إجراؤمها مستقبال على االستثمارات األجنبية 

 ال تسري آثارمها يف حق املستثمر األجنيب. 09-16املنجزة يف ظل القانون 

لة اجلزائرية قد بالتايل ما ميكن استخالصه ومالحظته من خالل نص املادة السالفة الذكر، أّن الدو 
محلت على عاتقها التزامات تقّيد من حقوقها، وكان عليها أن حتدد جماالت تثبيت النص التشريعي مثال يف 
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التشريعي، والذي يكون عندما تتعهد  االستقراراالستثمارات ذات األمهية االقتصادية الوطنية أو تطبيق 
من شأّنا أن تزيد األعباء املالية للمستثمر دون باقي  الدولة املضيفة لالستثمار بعدم مراجعة املسائل اليت

بنود العقد، فكان من األجدر عدم ترك التثبيت التشريعي على إطالقه، ذلك أنه من شأن هذا األمر حتميل 
 .38الدولة أعباء هي يف غىن عنها

 تكريس شرط االستقرار التشريعي على المستوى االتفاقي أو التعاقدي . ب

الشرط يف بعض االتفاقيات )العقود( اليت أبرمتها مع املستثمرين األجانب، جند  أقّرت اجلزائر هذا
على سبيل املثال اتّفاقية االستثمار املربمة بني اجلزائر وشركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر حيث نصت املادة 

ستثمار أفضل " إذا نضمنت القوانين والتنظيمات المستقبلية للدولة الجزائرية نظام اعلى أنّه:  16/1
من الّنظام المقرر في هذه االتفاقية، يمكن للشركة أن تستفيد من هذا النظام شريطة استيفاء الشروط 

 .39المقررة في هذه التشريعات أو تنظيماتها التطبيقية"

من اتفاقية االستثمار املوقعة بني الوكالة الوطنية لتطوير  06كما مّت إدراج هذا الشرط مبوجب املادة 
 .40(ACC)تثمار والشركة اجلزائرية لإلمسنت االس

حيتوي هذين النصني املتعلقني بشرط الثبات التشريعي وعدم املساس بالعقد، على تعّهدات صادرة 
عن الدولة اجلزائرية نفسها، وليس من شركات أو أجهزة تابعة هلا، الغرض منها تشجيع وحتفيز املستثمرين 

ومنحهم ضمانات إضافية، فهو يعّد تعّهدا من قبل الدولة نفسها جتاه األجانب على االستثمار يف اجلزائر 
املستثمر األجنيب بتثبيت قانون االستثمارات اليت مّت الشروع يف إجنازها، فتعترب هذه الشروط جوهرية بالنسبة 

 .41للمستثمر األجنيب الذي يتمسك بتثبيت النظام القانوين حلماية استثماراته

ا اتفاقية االستثمار املربمة بني الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار القائمة نفس األحكام جاءت هب
وذلك يف نصت  (Hamma Water Desalination)حلساب ج ج د ش وشركة حامة واتر ديسالنايشن 

املادة السادسة منها، باالضافة إىل اتفاقية االستثمار بني الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار القائمة حلساب 
 .42منها 04، يف نص املادة (Kahrama)ج ج د ش وشركة كهرما 
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 مدى التزام الجزائر بشرط الثبات التشريعي .2

من قانون املالية لسنة  66/1بالرجوع إىل قانون االستثمار اجلزائري، واإلّطالع على املادة      
واّليت تنص على قاعدة الشراكة الدنيا للمستثمرين األجانب، فنجد أّّنا ال تطّبق بأثر رجعي،  43 2016

مبعىن أّن املستثمرين املستقبلّيني  هم ترتبط ممارسة األجانب ألنشطة"، ونستشّف ذلك من خالل عبارة "
ثلون لذلك. غري أنّه باستقراء امللزمني هبذه القاعدة فقط، أّما اّلذين سبق وأن أّسسوا استثماراهتم فال ميت

، فنالحظ أّّنا تفيد عكس ذلك، حيث جعلت تطبيق هذه القاعدة على كل 44الفقرة الثانية من نفس املادة
 االستثمارات األجنبية اّليت سبق إنشاؤها.

، يتّم إعماهلا 2016من قانون املالية لسنة  66/1إذا فإّن قاعدة الشراكة الدنيا املكّرسة يف املادة 
بأثر رجعي على االستثمارات األجنبية القائمة والالحقة، ذلك أنّه مّت النّص صراحة على إلزامية مراعاهتا عند  

 كل تعديل يف عملية القيد يف السجل التجاري.

بل أضاف املشرع اجلزائري  إجراء آخر من شأنه أن يؤدي إىل نفور  يتوقف األمر عند هذا احلد،  مل
املستثمر األجنيب، واملتمّثل يف إجراء حق الشفعة على املستثمرين األجانب يف مرحلة التصفية، حيث أّن 

املتعلق  09-16هذا اإلجراء يسري بأثر رجعي على كل االستثمارات األجنبية املنجزة قبل صدور القانون 
"تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازالت عن منه على أنّه:  30ة االستثمار حيث تنص املادة برتقي

وعليه فإّن نص املادة ال يشري إىل  األسهم أو الحصص االجتماعية المنجزة من قبل أو لفائدة األجانب'
 إمكانية استبعاد االستثمارات اليت سبق انشاؤها.

مل حترتم التزامها بتجميد النص التشريعي اّلذي أنشأ يف ظّله االستثمار،  وهبذا ميكن القول أن اجلزائر
فالتنوّع يف النصوص اّليت تتواىل تلوى األخرى تعكس عدم شفافية سياسة االستثمار يف اجلزائر، األمر اّلذي 

 يؤدي إىل تزعزع ثقة املستثمر األجنيب.

تعّرض اإلطار القانوين لالستثمار يف اجلزائر يف اآلونة األخرية  للعديد من التعديالت ما يعكس   
تذبذب موقف املشرع اجلزائري اجّتاه املستثمر األجنيب من التشجيع إىل التقييد، حيث أّن املطّلع على األمر 
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ألموال األجنبية نظرا الحتوائه على املتعّلق بتطوير االستثمار يستنتج أنّه قانون حمّفز لرؤوس ا 01-03
العديد من الضمانات احلمائية والتسهيالت اإلدارية املشجعة، حيث أنّه بصدوره انسحبت الدولة من 

، وقد سار املشرّع على ذات النهج 45النشاط االقتصادي االستثماري وتفّرغت لدور احملّفز والضابط فقط
 200947، لكن ابتداًء من سنة 0846-06مار مبوجب األمر مبناسبة تعديل وتتميم قانون تطوير االستث

نلمس تراجع املشرّع اجلزائري عن موقفه وذلك يف اجّتاه سياسة تصب يف إطار تلك اّليت كانت سائدة أثناء 
، حيث جتّسدت هذه السياسة اجلديدة يف قوانني املالية املتعاقبة اّليت عّدلت بصفة 48مرحلة الدولة املتدخلة

املتعلق بتطوير االستثمار حيث أحدثت تغريات جذرية يف النظام  03 -01اسة أحكام األمر مباشرة وحس
 القانوين املطبق على االستثمار األجنيب، حيث تبىن املشرع نظام متييزي ميس مبصلحة املستثمر األجنيب.

جزئيا،  03-01واستكماال لسلسلة التعديالت اليت قام هبا املشرع اجلزائري، فقد ألغى األمر رقم 
املتعلق برتقية االستثمار، أين كّنا ننتظر منه سن نصوص قانونية من شأّنا  09-16واستبدله بالقانون 

وتدفقها وارتفاع حجمها باجلزائر، إاّل أّن النتائج كانت خميبة لآلمال،   استقطاب االستثمارات األجنبية
 حيث أّن املشرّع قد استمّر على موقفه ومل يغرّي من تلك النظرة السلبية اجّتاه املستثمرين األجانب.

ف إّن كثرة التعديالت والتغيري املستمر للقوانني والرتاجع عن السياسات االقتصادية املنتهجة يف ظرو 
قصرية جتعل املستثمرين األجانب يف ريبة، األمر الذي سيساهم يف إبقاء اجلزائر يف صفوف الدول املهمشة 
من طرف أصحاب األموال، وهذا لن يكون يف صاحل اجلزائر، حيث أّن املستثمر األجنيب يبحث عن العمل 

اجملاورة قد أدركت أمهية االستقرار على أرضية قانونية ثابتة حىت يطمئن على استثماره، لذلك جند أّن الدول 
التشريعي يف استقطاب رؤوس األموال األجنبية، فاملغرب مثال مل تقم بتعديل قانون االستثمار منذ سنة 

199549. 

 الخاتمة

إّن جاذبية أي بلد لالستثمار األجنيب مرتبط مبستوى فعالية مناخه االستثماري، فمن حّق املستثمر 
 لسياسية والقانونية يف الدولة اليت ينوي استثمار أمواله فيها.أن يطمئن على األوضاع ا
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وعليه سعت الدولة اجلزائرية يف سبيل استقطاب رؤوس األموال األجنبية واالنسياب إليها بتكريس 
برنامج قانوين حمفز ومشجع لالستثمار من خالل إدراج العديد من الضمانات اليت من شأّنا التقليل من 

األجنيب، ومن بينها تكريس مبدأ االستقرار التشريعي الذي ميثل أحد العوامل املؤثرة بشكل  خماوف املستثمر 
 كبري يف قرار املستثمر األجنيب باعتباره يهدف إىل حتقيق الربح واألمان معا.

غري أنّه بالرغم من مجلة التحفيزات والضمانات املمنوحة للمستثمر األجنيب إاّل أّن هناك بعض 
أّن التعديالت العشوائية اّليت صاحبت قانون االستثمار ابتداًء يت تقف يف وجه هذا األخري، حيث العراقيل ال
يشّكل خرقا واضحا ملبدأ االستقرار التشريعي، حيث أّن إلزام املستثمر األجنيب بشرط  2009من سنة 

مبثابة قيد يف حق  الشراكة الدنيا مع املستثمر الوطين كأسلوب وحيد الجناز مشروعه االستثماري يعدّ 
املستثمر األجنيب، كما أّن متتع الدولة حبق الشفعة على كل االستثمارات األجنبية املتنازل عنها يف اجلزائر، 
وعلى األسهم واحلصص املتنازل عنها يف اخلارج، إجراء جمحف ال يستجيب لإلصالحات االقتصادية، بل 

 يؤدي إىل تدين مستوى توافد االستثمار األجنيب.

مسألة تثبيت النظام القانوين اّلذي حيكم االستثمارات، فإذا كانت لذلك على الدولة اجلزائرية مراعاة 
الدولة يف كّل مرّة تطل علينا بتشريع جديد خاصة وإن كان جمحفا يف حق املستثمر األجنيب، فسينجّر عن 

ن جهودها الستقطاب االستثمارات ذلك زعزعة الثقة يف أمنها القانوين، كما يتعني على اجلزائر أن تكثف م
األجنبية، من خالل تبين نظام قانوين متكامل يهدف إىل التوفيق والتوازن بني األهداف االقتصادية املسطرة 

 من جانب ومصاحل املستثمر األجنيب من جانب آخر.

 الهوامش
                                                           

اتفاق  استثمار رؤوس أموال خاصة ملدى طويل، بني عقد االستثمار على أنّه: "  G. Cohen JONATHANاألستاذيعرف  -1
الدولة باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدويل، وشخص أجنيب، يكون اهلدف منه استغالل مرفق عمومي أو موارد طبيعية أو إنشاء 

 منشآت صناعية".أنظر:
- BAL Lider, Le mythe de la souveraineté en droit international, thèse de doctorat en droit, 

spécialité droit international, université de Strasbourg, 2012, p 608. 
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"جممل األوضاع واالجتاهات االقتصادية والسياسية والتشريعية واإلدارية اّليت تؤثر يف جذب وتنشيط يقصد مبناخ االستثمار:  - 2

  االستثمار على األوضاع احلالية فقط وإّّنا متتد إىل التوقعات املستقبلية املتعلقة هبا".االستثمارات، وال تتوقف العوامل احملددة لبيئة 
ملزيد من التفصيل أنظر: عبد اجمليد أونيس، "مناخ االستثمار"، مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين األّول حول املؤسسة االقتصادية  -

 .29-8، منشورة يف أعمال امللتقى، ص ص 2003أفريل  23و 22ة، يومي اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد، سكيكد
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 اآلليات القضائية للمتابعة بجريمة الغش الضريبي

المغرب - فاس جامعة ظهر المهراز -باحثة في الحقوق ، عزيزة تابتيد.   

 الملخص:

، كان لزاما على ادلشرع اجلبائي ى حقوق اخلزينة العامة من الضياع نتيجة الغش الضرييبحفاظا عل
إحاطتها باحلماية القانونية الضرورية، وإقرار عقوبات جبائية اذباه كل شخص ثبت يف حقو ارتكاب إحدى 

م منها أو األعمال اليت تستهدف اإلفالت من اخلضوع للضريبة أو التملص من دفعها أو احلصول على خص
 اسًتجاع مبالغ بغَت حق.

ات اجلبائية ادلقررة قانونا، إما جزاءات جبائية إدارية توقع مباشرة من طرف وتتخذ ىذه العقوب 
اإلدارة الضريبية بصفة منفردة دون تدخل القضاء، وإما جزاءات جبائية جنائية يستلزم تنفيذىا تدخل 

 القاضي الزجري.

ية جزاءات جبائ -التملص الضرييب -ادلشرع اجلبائي –الغش الضرييب الكلمات المفتاحية: 
 جزاءات جبائية إدارية -جنائية

Résumé: 

   Pour parer à la déperdition des droits du trésor suite à la fraude fiscale, le 

législateur a entouré ces droits par des mesures légales coercitives à l'encontre de 

toute personne qui accompli des actes pour se soustraire au paiement total ou partiel 

de l'impôt ou se faire bénéficier indûment de déductions. 

   Ces mesures sont prises soit directement par le service fiscal soit nécessitant 

une saisine de la justice. 

   Mots clés: Fraude Fiscale- Droit Fiscal- Evasion Fiscale-Pénalité Fiscales 

Pénales-Pénalité Fiscales Administratives 
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 مقدمة

و أبالنسبة للمشرع اجلبائي، يف كل ما يتعلق بأعمال التحايل  1تتجلى جردية الغش الضرييب
التدليس أو الغش اجلبائي اليت تستهدف اإلفالت من األداء الكلي أو اجلزئي للدين الضرييب، وذلك 

 .2من م.ع.ض 192استعمال إحدى الوسائل ادلنصوص عليها ادلادة ب

وتتحقق جردية الغش الضرييب باستجماعها لألركان األساسية لقيام اجلردية بصفة عامة، حبيث ال 
ديكن إدانة اخلاضع للضريبة جبردية الغش الضرييب إال بعد إثبات توافر العناصر األساسية لقيام اجلردية، من 

ومادي ومعنوي، شلا جيعلها سلالفة جنائية تستلزم تدخل القضاء الزجري وتوقيع اجلزاء على ركن قانوين 
مرتكبها، وذلك بغض النظر عن العقوبات اجلبائية اإلدارية اليت ديكن أن يتلقاىا نفس مرتكب الغش 

 .3الضرييب دبناسبة سلالفتو لقواعد القانون الضرييب

للمخالفة الضريبية، واستنفاذ ادلرحلة اإلدارية األولية للتحقيق ادلسطري  فبعد إثبات اإلدارة اجلبائية
لإلدانة جبردية الغش الضرييب، تأيت مرحلة ادلتابعة بتحرك الدعوى العمومية ومباشرهتا أمام القضاء للفصل فيها 

ول إذا مل يستتبع وإصدار احلكم على مرتكبيها، على اعتبار أن النص اجلبائي ال ينتج آثره وال يكون لو مفع
 جبملة من اإلجراءات اجلنائية اليت تضمن فعاليتو وحسن تطبيقو.

وال خيرج النص اجلبائي اجلنائي عن ىذه القاعدة، حبيث لضمان فعالية ذبرمي الغش الضرييب يقتضي 
وذلك  من القاضي الزجري توقيع اجلزاء اجلبائي اجلنائي اذباه من ثبت يف حقو القيام باجلردية الضريبية،

لتحقيق النتيجة ادلرجوة من ادلتابعة وىي زجر جردية الغش الضرييب وتسليط اجلزاء اجلنائي اجلبائي على 
 مرتكبيها، وتعرف ىذه ادلرحلة بادلسطرة القضائية لتطبيق اجلزاءات اجلنائية اجلبائية.

 المطلب األولى: تحريك الدعوى العمومية الجبائية

يابة العامة تتمتع بكامل احلرية يف ربريك ومباشرة الدعوى العمومية تقتضي القاعدة العامة أن الن
بشأن أية جردية يصل إىل علمها نبأ وقوعها، لكن ىناك جرائم رأى ادلشرع العتبارات معينة تقييد سلطة 
النيابة العامة يف ربريك الدعوى العمومية بشأهنا ومن بينها جردية الغش الضرييب، حبيث ال يتم ربريك 

   عوى إال بإذن من اإلدارة الضريبية.الد
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وخيضع ربريك الدعوى العمومية وشلارستها خبصوص اجلرائم الضريبية للعديد من األحكام 
واإلجراءات، منها ما يدخل يف نطاق اإلجراءات العامة ادلتعلقة بتحريك الدعوى العمومية بشأن اجلرائم 

 .4الضريبية بشكل خاص عموما، ومنها ما يعترب أحكاما خاصة ببعض اجلرائم

 الفقرة األولى: الخصوصية في تحريك الدعوى العمومية الجبائية

، يتميز ربريك الدعوى العمومية يف اجلرائم اجلنائية اجلبائية خبصوصيتها عن سائر الدعاوى اجلنائية
كطرف ثانوي يف حبيث أن الدعوى اجلبائية تقدم من طرف اإلدارة الضريبية وال سبارسها النيابة العامة إال  

الدعوى، وأثناء ادلرافعات ال تنتصب اإلدارة الضريبية كطرف مدين يف الدعوى، وإمنا يقتصر دورىا على 
مؤازرة النيابة العامة وليس ادلطالبة بالتعويض ادلدين، على اعتبار أنو سبق ذلا أن تابعة اجلاين جبزاءات مالية 

 قبل أن تتابعو يف إطار مسؤوليتو اجلنائية.

ولقد اشًتط ادلشرع اجلبائي إلزامية تقدمي الشكاية من طرف اإلدارة الضريبية، وعدم إثارة وشلارسة 
الدعوى العمومية دببادرة من النيابة العامة، حفاظا على توازن ادلراكز القانونية للطريف النزاع اجلبائي، إذ يعترب 

طال، وبالتايل بطالن إجراءات ادلتابعة كل ربريك للدعوى العمومية دون إذن مسبق من طرف اإلدارة با
 جبردية الغش الضرييب أمام احملكمة االبتدائية التابع ذلا مكان ارتكاب ادلخالفة.

ويرجع السبب يف إقرار ىذه اخلصوصية يف ربريك الدعوى العمومية للمتابعة باجلردية الضريبية إىل  
ام مقتضيات القانون اجلبائي وضمان العدالة كون أن اإلدارة الضريبية ال هتدف إىل احملافظة على احًت 

اجلبائية من حيث توزيع العبء اجلبائي بُت اخلاضعُت للضريبة، وإمنا ربرص بالدرجة األوىل وإىل حد كبَت 
على استخالص ادلوارد ادلالية لفائدة اخلزينة العامة من خالل معاينة اجلرائم الضريبية وربريك الدعوى 

 العمومية.

 : اإلجراءات الخاصة لتحريك الدعوى العمومية الجبائيةالبند األول

يقتضي ربريك الدعوى العمومية إحالة مرتكب اجلرم على احملكمة ادلختصة دلقاضاتو من أجل 
اجلرم الذي ارتكبو، وسبارس الدعوى العمومية ضد الفاعل األصلي للجردية وادلسامهُت وادلشاركُت يف ارتكاهبا، 
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لعامة، كما ديكن أن يقيمها الطرف ادلتضرر طبقا للشروط احملددة يف قانون ادلسطرة من طرف قضاة النيابة ا
 .5اجلنائية

وعلى ىذا األساس القانوين يعود االختصاص يف ربريك وشلارسة الدعوى العمومية إىل النيابة 
ءات اخلاصة، العامة، إال أنو يف اجلزاءات اجلنائية اجلبائية خيضع ربريك الدعوى العمومية لبعض اإلجرا

بعد استشارة جلنة ادلخالفات الضريبية، إذ ديكن لوزير  وادلتمثلة يف رفع الشكاية من طرف اإلدارة اجلبائية،
ادلالية أو الشخص ادلفوض إليو أن يعمد إىل ربريك ادلتابعة وذلك بإحالة الشكاية إىل وكيل ادللك الذي 

 .يق قصد إجراء ربقيق تفصيلي بشأن ادلخالفة الضريبيةيتعُت عليو إحالة احملضر والشكاية على قاضي التحق

حبيث ال يتم إثارة الدعوى العمومية إال بعد استشارة جلنة ادلخالفات الضريبية، شلا ينم عن رغبة 
ادلشرع اجلبائي يف توفَت بعض الضمانات القانونية للخاضع للضريبة، وتقييد سلطة اإلدارة يف مالئمة ادلتابعة 

 الضريبية نظرا خلطورة وقعها على نشاط ومسعة اخلاضع للضريبة.باجلردية 

إال انو برغم من وجود ىذه اللجنة، ضمانا لنوع من احلياد أثناء ادلتابعة باجلردية الضريبية، فإن 
تركبتها ال توحي بذلك، فهي ذات طابع إداري زلض، وبالتايل فقراراهتا لن تنفصل عن قرارات اإلدارة 

 أن ذلا دورا استشاريا وليس تقريريا.اجلبائية، كما 

ويشكل حق اإلدارة اجلبائية يف ربريك الدعوى العمومية استثناء من األصل نظرا خلصوصية النزاع 
اجلبائي، حبيث ال ديكن تطبيق القواعد العامة للقانون اجلنائي على اجلردية الضريبية اليت تستوجب إجراءات 

 نة والتحقيق أو على مستوى شلارسة الدعوى العمومية وتوقيع اجلزاء.جنائية خاصة سواء على مستوى ادلعاي

إن انفراد اإلدارة اجلبائية بتحريك الدعوى العمومية ليس مطلق، بل ترد عليو مجلة من القيود،  
من م.ع.ض  231حبيث ال يتم رفع الشكاية إال وفق الشروط واإلجراءات ادلسطرية احملددة دبوجب ادلادة 

، إذ ال باطلةن اإلجراءات الالحقة للمتابعة جبردية الغش الضرييب تكو، وإال ميالزاء أويل إجرإباعتبارىا 
متابعة اخلاضع للضريبة جبردية الغش الضرييب إال بعد إيداع الشكاية بإدانتو بارتكاب اجلردية من طرف يمكن 

 ابعة.لمتاءات اجرن إلى بطالدي إلك يؤف ذبخالء الزجري لقضااإلدارة الضريبية وا
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 البند الثاني: شروط تحريك الدعوى العمومية الجبائية

األصل يف العقوبات اجلنائية أن للنيابة العامة احلرية ادلطلقة يف ربريك وشلارسة الدعوى العمومية، 
وال يرد على ىذا احلق أي قيد أو شرط إال بنص خاص، ونظرا العتبارات خاصة جعل ادلشرع ربريك 

وتعترب اجلرائم الضريبية من أبرز اجلرائم  على شرط تقدمي شكاية أو طلب أو إذن. الدعوى العمومية معلق
 .6اليت اشًتط ادلشرع لتحريك الدعوى العمومية بشأهنا صدور طلب أو إذن من طرف اإلدارة الضريبية

ويرجع السبب يف ذلك خلصوصية العالقة بُت طريف النزاع اجلبائي، اليت جيب أن تقوم على احلوار 
لتفاىم وليس الكره والعقاب، إىل جانب السلطة التقديرية اليت تتمتع هبا اإلدارة اجلبائية يف تكييف الوقائع وا

حسب ظروف ومالبسات كل سلالفة ضريبية على حدة، وبالتايل تقرير رفع الشكاية من عدمو، إضافة إىل 
اخلاضع للضريبة واالقتصار على  الصالحيات الواسعة اليت تتمتع هبا يف إجراء الصلح اجلبائي أو إعفاء

 اجلزاءات اجلبائية اإلدارية دون اجلزاءات اجلنائية. 

ولعل الغاية من وراء ذلك ىي توفَت نوع من احلماية للخاضع للضريبة من جهة، ومن جهة ثانية 
يق اجلزاء يبقى اذلدف األساسي لإلدارة اجلبائية ىو ربصيل ادلوارد ادلالية لصاحل اخلزينة العامة وليس تطب

اجلنائي، لذا تبقى لإلدارة كافة الصالحية يف إثارة الدعوى العمومية من عدمو، ألهنا ىي األكثر دراية بأصلع 
 الوسائل بالنسبة ذلا لتحصيل مستحقاهتا الضريبية ىل يف رفع الشكاية وربريك الدعوى العمومية أم ال.

تو إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا القانون اجلنائي للمشتكي أن يتنازل عن شكايكما أجاز 
، ودبا أن ربريك الدعوى العمومية يتطلب وجود إذن مسبق 7للمتابعة، ما مل ينص القانون على خالف ذلك

من طرف اإلدارة الضريبية كشرط إلزامي دلمارسة الدعوى، فإنو جيوز لإلدارة التنازل عن شكايتها الرامية إىل 
غش الضرييب، شلا يًتتب عنو سقوط الدعوى العمومية، باعتباره سبب من إدانة اخلاضع للضريبة جبردية ال

 أسباب انقضائها.

 الفقرة الثانية: انقضاء الدعوى العمومية الجبائية

يف ظل غياب أي مقتضيات قانونية جبائية تنص عن أسباب انقضاء الدعوى العمومية، ال يسعنا 
 قضي بأن الدعوى العمومية تنقضي بإحدى األسباب اآلتية: سوى الرجوع إىل قواعد ادلسطرة اجلنائية واليت ت
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إذ تسقط الدعوى العمومية دبوت الشخص ادلتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ ادلقتضيات 
اجلنائية اليت ذبرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء ادلقضي بو، كما تسقط بالصلح ما مل ينص 

يهمنا يف ىذه الدراسة ىو التقادم والصلح اجلبائي كإحدى أسباب انقضاء القانون صراحة على ذلك. وما 
 الدعوى العمومية.

 البند األول: تقادم الدعوى العمومية الجبائية

 5زبتلف مدة تقادم الدعوى العمومية حبسب نوع اجلردية ادلرتكبة، إذ تتقادم طبقا دلقتضيات ادلادة 
 التالية:من قانون ادلسطرة اجلنائية حسب ادلدد 

 مخس عشرة سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب اجلناية؛ -

 أربع سنوات ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب اجلنحة؛ -

 سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب ادلخالفة؛ -

 ويًتتب عن الدعوى اجلنائية اجلبائية جزاءات إدارية، وادلوقعة مباشرة من طرف اإلدارة اجلبائية،
وجزاءات جبائية جنائية، ربتاج إىل تدخل القاضي الزجري، شلا جيعلها تتميز بوجود تقادمان، تقادم يتعلق 

 بالدعوى العمومية واآلخر مرتبطة بالدعوى اجلبائية. 

وتدخل جردية الغش الضرييب يف عداد اجلنح، وذلك من خالل دراسة العقوبات ادلًتتبة على 
، بالرغم من أن ادلشرع قد استعمل عبارة 8بالضرائب األساسية الثالثمرتكيب جرائم الغش ادلتعلقة 

"ادلخالفة"، فإن ذلك ال يعٍت أهنا مصنفة يف فئة ادلخالفات بل تدخل يف إطار اجلنح شلا يدل على أن 
استعمال عبارة ادلخالفة لوصف ىذه اجلردية، يفيد معٌت الفعل ادلخالف للقانون وليس معٌت ادلخالفة  

 .9ناف اجلرائمكإحدى أص

اجلبائية إعماال دلقتضيات ادلادة اخلامسة من قانون لعمومية وعلى ىذا األساس تتقادم الدعوى ا
سنوات ابتداء من يوم ارتكاب جنحة الغش الضرييب، بينما تتقادم الدعوى  (4أربع )ادلسطرة اجلنائية، دبرور 
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من  232ف اجلنحة، إعماال دلقتضيات ادلادة اكتشا أو ( سنوات ابتداء من ارتكاب4اجلبائية دبرور أربع )
 . 10م.ع.ض

وبذلك فإن اجلردية اجلبائية تتميز بوحدة الدعويُت من حيث التحريك، حبيث سبلك صالحية 
أ من حيث مبدأي اختالف بينهما ال يوجد ربريكهما يف نفس الوقت اإلدارة الضريبية فقط، كما أنو 

م من يو اجملرم أولفعل ب اتكام ارمن يودم لتقان اسرياأ يبدن التقادم وأسباب انقطاعو وأمده، إذ سريا
 اكتشافو.

ويعترب تقادم الدعوى العمومية من النظام العام يقضي بو القاضي من تلقاء نفسو دون انتظار 
طلبو، وديكن إثارتو أثناء أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويًتتب عنو انقضاء الدعوى العمومية دون أن يؤثر 

ادلدعي ادلدين عالقة السببية بُت الفعل ذلك على انقضاء الدعوى ادلدنية الناذبة عن اجلرم مىت أثبت 
 والضرر.

 البند الثاني: الصلح الجبائي

تكمن غاية ادلشرع اجلبائي يف إطار ادلتابعة جبردية الغش الضرييب يف زبويل وزير ادلالية أو الشخص 
عدالة ادلفوض إليو إمكانية ربريك ادلتابعة أو حفظ زلضر إثبات ادلخالفة، يف الرغبة يف إقرار مبدأ ال

التصاحلية، واليت تتجسد يف إمكانية اإلدارة الضريبية من تسوية النزاع اجلبائي مع اخلاضع للضريبة عن طريق 
الصلح، وبالتايل احلفاظ على العالقة اجليدة بُت اإلدارة الضريبية واخلاضع للضريبة بدل إحالتو على احملاكمة 

 .11اجلنائية

ساس على رغبة اإلدارة يف احلصول على تعويضات مادية والصلح يف ادليدان اجلبائي يرتكز باأل
نتيجة ما حلقها من أضرار جراء ادلخالفة الضريبية ادلرتكبة، بدل احلصول على حكم بالسجن ال ذبٍت من 

 .12ورائو أي شيء أو حكم بالغرامة يستعصي تنفيذه يف غالب األحيان

زاع اجلبائي، فإنو من جهة خيول لإلدارة ويًتتب عن الصلح اجلبائي آثار ىام بالنسبة لطريف الن 
استخالص مستحقاهتا الضريبية بطريقة ودية ومضمونة بدل طول ادلسطرة وتعقيداهتا وعدم جدواىا يف هناية 
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ادلطاف إىل ربصيل الدين الضرييب، ومن جهة ثانية ديكن اخلاضع للضريبة أو ادلدين من تسوية وضعيتو 
 يت قد يًتتب عنها يف هناية ادلطاف صدور حكم ضده بالسجن.اجلبائية بدل مواصلة ادلتابعة ال

وعليو يًتتب على وقوع الصلح اجلبائي بُت اإلدارة الضريبية واخلاضع للضريبة انقضاء الدعوى 
 اجلبائية اجلنائية ووقف تنفيذ العقوبة بالنسبة دلرتكب ادلخالفة الضريبية.

بإمكانية اللجوء إىل الصلح اجلبائي يف أي مرحلة من وتتميز ادلتابعات القضائية يف ادليدان اجلبائي 
مراحل الدعوى، باعتباره الوسيلة القانونية غَت القضائية األكثر فعالية بالنسبة للطرفُت حبيث يؤدي إما إىل 
زبلي اإلدارة الضريبية على ادلتابعة أصال، وإما االتفاق مع اخلاضع للضريبة بعد صدور حكم ابتدائي باإلدانة 

ايقاف ادلتابعة وانقضاء الدعوى مقابل دفع مبلغ من ادلال يشكل ادلبالغ ادلصاحل بشأهنا بعد اتفاق  على
 الطرفُت.

واجلدير بالذكر أن الدعوى العمومية تتمتع بعدة خصوصيات، ولعل أمهها عدم قابلية التنازل عنها 
، على اعتبار أن الدعوى العمومية بعد رفعها، إال أن إجراء الصلح يعترب استثناء عن ىذه القاعدة العامة

ملك للجميع وىي تعبَت عن سلطة الدولة يف العقاب، وهتدف من ورائها إىل ربقيق الصاحل العام وىو 
فإن للنيابة العامة وحدىا  ادلقصود بالعمومية، أما عدم قابليتها للتنازل فيعٍت أنو قبل رفع الدعوى العمومية

ى للمحكمة فيصبح القاضي وحده ادلختص يف إصدار القرار الذي حق التصرف فيها، ومىت وصلت الدعو 
 حيمي مصلحة اجملتمع شلا دينع النيابة العامة من إمكانية التنازل عنها أو وقفها.

إال أن الطبيعة اخلاصة للجرائم الضريبية، فرضت بعض ادلرونة اليت تتماشى مع شلارسة الدعوى 
ال يتمثل يف تسليط العقاب على اجلاين، وإمنا جرب الضرر الذي العمومية، إذ أن اذلدف من ىذه األخَتة 

حلق اخلزينة العامة بتدارك النتيجة اإلجرامية عن طريق ربصيل ادلبالغ ادلستحقة وادلتملص من دفعها من قبل 
 اجلاين، وىذا خالفا جلرائم القانون العام اليت يصعب فيها تدارك النتيجة اإلجرامية.

الصلح اجلبائي ادلخول لإلدارة اجلبائية ضمانا حلقوقها وفق ما سبلكو من سلطة وعليو يعترب إجراء 
تقديرية يف ادلوازنة بُت ادلتابعة وإجراء الصلح، وىنا يؤثر الصلح اجلبائي على الدعوى العمومية اجلبائية فيؤدي 

 .13ميةإىل انقضائها دبا يبُت مدى تأثَت ىذا اإلجراء القانوين اإلداري على الدعوى العمو 
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 المطلب الثاني: المسؤولية الجبائية الجنائية لجريمة الغش الضريبي

ادلسؤولية ىي قدرة الشخص القانونية على ربمل كافة التبعات واآلثار اليت يقررىا القانون على ما يقوم بو 
 من أفعال وتصرفات، وىي ربمل الشخص ادلخالف للقانون العقوبة ادلقررة قانونا كنتيجة ألعمالو

 .14عمالوأل

وبناء على األفعال ادلخالفة للقانون اجلبائي اليت يقوم هبا اخلاضع للضريبة تًتتب عليو ادلسؤولية 
اجلبائية اجلنائية، وىي ال تقف عند الشخص اخلاضع للضريبة وحده، وإمنا سبتد إىل ادلمثل القانوين للشخص 

لضريبة قصد التملص من األداء الكلي ادلعنوي، وكذلك إىل كل من ساعد أو حرض أو اتفق مع اخلاضع ل
 أو اجلزئي للواجبات الضريبية.

وال يتم إقرار ادلسؤولية اجلنائية اجلبائية يف حق مرتكبيها إال بعد انتهاء مرحلة ادلتابعة وربريك  
الدعوى العمومية أمام القضاء للفصل فيها وإصدار احلكم الذي يقضي بقيام جردية الغش الضرييب يف 

 حقهم.

وتقرر جلردية الغش الضرييب غرامات جنائية وجبائية، تطبق يف حق كل شخص طبيعي ارتكب 
ادلخالفة أو كل مسؤول عن الشخص ادلعنوي ثبت أن ادلخالفة ارتكبت بتعليمات منو ودبوافقتو إعماال دلبدأ 

اىم يف شخصية ادلسؤولية اجلنائية وشخصية العقوبة، كما يتعرض لنفس العقوبة كل شخص ثبت أنو س
 ارتكاب األفعال ادلذكورة أو ساعد أو أرشد األطراف يف تنفيذىا.

 األشخاص الخاضعون للعقوبات الجنائية الفقرة األولى:

دييز القانون اجلنائي العام بُت الفاعل األصلي والشريك، فالفاعل األصلي ىو كل من ارتكب 
تكب األفعال ادلادية أو ادلعنوية كما حددىا شخصيا أفعاال جيرمها القانون، بينما الشريك ىو الذي ال ير 

 القانون وإمنا ساىم يف اقًتافها وفق بعض الشروط.

وتًتتب ادلسؤولية اجلنائية اجلبائية على اخلاضع للضريبة ادلرتكب ألفعال سلالفة للقانون، بصفتو 
 أو ادلساىم.فاعال أصليا، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وسبتد ىذه ادلسؤولية إىل الشريك 
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 البند األول: مسؤولية الفاعل األصلي

جبائية بُت اخلاضع للضريبة الطرف عالقات تتميز اجلردية الضريبية عن سائر اجلرائم، يف وجود 
السليب يف العالقة واإلدارة الضريبية الطرف ادلتضرر من ادلخالفات الضريبية ادلرتكبة، فادلسؤولية اجلبائية 

 .15 يف العالقة اجلبائية القانون الضرييب إال من كان طرفا سلبيا اجلنائية ال يتوجو هبا

وىكذا ال يعترب فاعال أصليا يف اجلردية الضريبية إال من كان طرفا سلبيا يف العالقة اجلبائية، فمثال 
ملزما ال يعترب فاعال أصليا يف جردية عدم تقدمي أو اإلدالء بالتصرحيات أو اإلقرارات الضريبية إال من كان 

بتقدديها، وال يعترب فاعال أصليا كذلك يف جردية عدم أداء الضريبة داخل اآلجال القانونية إال من كان ملزما 
 بأدائها.

ودلا كان السلوك اإلجرامي يف اجلردية الضريبية يتمثل يف سلالفة إحدى االلتزامات الضريبية، فإن 
يقع عليو عبء مباشرة ىذا االلتزام، أي الطرف السليب الفاعل األصلي يف ىذه اجلردية يكون ىو بذاتو من 

 .16يف العالقة اجلبائية اليت ينشئها القانون اجلبائي -اخلاضع للضريبة  -

وعليو يعترب اخلاضع للضريبة ىو ادللزم قانونا بالضريبة ادلفروضة عليو، ألن قيام اجلرائم الضريبية 
ونية للضريبة، ألن الفاعل األصلي يف جردية الغش الضرييب يستلزم يف صفة اجلاين أن يكون خاضعا بصفة قان

ىو أول من خيضع للمسائلة اجلنائية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، إال أن عقوبة احلبس ال ديكن أن 
تطبق إال على الشخص الطبيعي الذي ارتكب ادلخالفة باسم الشخص ادلعنوي وحلسابو كما لوا ارتكبها 

 .17من م.ع.ض 231خلاص، إعماال دلقتضيات الفقرة الثانية من ادلادة بامسو وحلسابو ا

كما ديكن أن يتعدد الفاعلون األصليون يف اجلردية الضريبية، وذلك عند تعدد أطراف العالقة 
الضريبية كما ىو احلال يف التضامن بالوفاء ألداء الضريبة، أو حالة الورثة أو ادلوصى أو ادلوىوب ذلم الذين 

هم تقدمي تصرحيا إلدارة الضرائب بذلك، وبالتايل تعدد ادللتزمُت بأداء الضريبة، أي يف حالة جيب علي
سلالفتهم لاللتزام الضرييب نكون بصدد عدد من الفاعلُت األصليُت يف اجلردية، حبيث يكون كل واحد منهم 

 مكلف بااللتزام الضرييب ذاتو زلل اجلردية الضريبية.
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 لشريكالبند الثاني: مسؤولية ا

األصل يف اجلرائم الضريبية أهنا تقع شلن لو صفة خاضع للضريبة، لكن يف بعض األحيان تقع 
اجلردية الضريبية من طرف أشخاص ال ديلكون ىذه الصفة وإمنا بصفتهم مشاركُت للفاعل األصلي للجردية. 

نونا من ذبرمي الفعل الذي ويعترب الشريك يف اجلرائم الضريبية مسؤوال جنائيا عن ارتكاب الفعل اجملرم قا
ساىم فيو، ال من إجرام اخلاضع للضريبة، فالشريك يستمد إجرامو من ذبرمي الفعل ال من إجرام فاعلو، ومن 
مت يتعُت لوقوع االشًتاك وقوع اجلردية الضريبية، ويستوي يف ذلك أن تقع اجلردية تامة أو يقتصر احلال على 

 .18مرحلة الشروع

من القانون اجلنائي يعترب مشاركا يف اجلناية أو  129البند األوىل من ادلادة وبناء على مقتضيات 
اجلنحة من مل يساىم مباشرة يف تنفيذىا ولكنو أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابو، وذلك هببة أو 

 وعد أو هتديد أو إساءة استغالل سلطة أو والية أو ربايل أو تدليس إجرامي.

وذلك  .19دية فهو كل من ارتكب شخصيا عمال من أعمال التنفيذ ادلادي ذلاادلساىم يف اجلر أما 
خالفا للمشارك يف اجلردية، حبيث يف ادلسامهة يقوم كل واحد من اجلناة بتنفيذ بعض الوقائع ادلادية ادلكونة 

ردية يقوم للجردية فيعترب فاعال أصليا ألنو قام بعمل من أعمال التنفيذ ادلادي للجردية، فادلساىم يف اجل
بأعمال رئيسية إلخراج ادلشاريع اإلجرامية إىل حيز الوجود، لذلك فهو يعترب فاعال أصليا وليس مشاركا، 

 ويستعر صفتو اإلجرامية من وقائع اجلردية.

 وبالتايل ال نكون أمام جردية االشًتاك يف ربقق اجلرائم الضريبية إال بتوافر العناصر التالية:

 عاقب عليو؛جيب ارتكاب الفعل ادل -

أن يقع االشًتاك بإحدى الطرق ادلبينة يف القانون كادلساعدة أو ادلسامهة أو التحريض أو اإلرشاد يف  -
 التنفيذ؛

 أن يقع االشًتاك قبل أو أثناء وقوع اجلردية؛ -
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جيب توافر القصد اجلنائي لدى الشريك، أي أن يكون على علم باجلردية اليت ترتكب وقاصدا بعلمو  -
 ادلساعدة أو التحريض أو اإلرشاد يف تنفيذ اجلردية. ادلشاركة أو

وعليو ال نتحدث عن الشريك يف جردية الغش الضرييب إال عند القيام بادلساعدة أو ادلسامهة أو 
اإلرشاد يف التنفيذ أو التحريض للفاعل األصلي بشىت الطرق، وأن يكون ذلك سابق أو أثناء وقوع اجلردية، 

االشًتاك بعد وقوع اجلردية، ودون توافر القصد اجلنائي لدى الشريك يف ادلشاركة  إذ ال نستطيع احلديث عن
 أو ادلسامهة يف ارتكاب اجلردية. 

وادلشرع اجلبائي ساوى بُت ادلساىم باعتباره الفاعل األصلي وبُت ادلساعد وادلرشد يف تنفيذ اجلردية، 
ع جردية الغش الضرييب، حىت ولو انتفت حبيث يسأل جنائيا كل شخص ثبت مشاركتو أو مسامهتو يف وقو 

 من م.ع.ض. 192مسؤولية الفاعل األصلي، وتطبق يف حقو نفس العقوبة ادلقررة يف ادلادة 

 الفقرة الثانية: طبيعة العقوبات الجنائية الجبائية

 تتخذ العقوبات ادلقررة يف حق اجلاين ادلتابع جبردية الغش الضرييب جزاءات ذات طبيعة إدارية توقع
 من طرف اإلدارة الضريبية نفسها، وجزاءات جنائية تصدر من طرف القاضي الزجري.

 البند األول: العقوبات الجبائية

تتنوع العقوبات اجلبائية ادلتعلقة جبردية الغش الضرييب إىل نوعُت، فهي قد تكون عبارة عن غرامة 
من  192مالية ذات طابع إداري تتمثل أساسا يف الغرامة ادلنصوص عليها يف الفقرة األوىل من ادلادة 

قا دلقتضيات ادلادة م.ع.ض، وقد تكون رلرد زيادات تدفع عالوة على الضريبة ادلفروضة على اجلاين طب
 من م.ع.ض. 187

من م.ع.ض، حبيث  192غرامة جبائية ثابتة: واحملددة دبوجب مقتضيات الفقرة األوىل من ادلادة  -
شخص ثبت يف حقو  ( كل500000( إىل مخسُت ألف )5000يتعرض لغرامة من مخسة آالف )

 ارتكاب جردية الغش الضرييب سواء كان فاعال أصليا أو مسامها أو مشاركا.
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من م.ع.ض، حبيث يتعرض لغرامة  187غرامة مالية نسبية: واحملددة دبوجب مقتضيات ادلادة  -
من مبلغ الضريبة ادلتملص منها على كل شخص ثبت أنو ساىم يف أعمال هتدف  %100تساوي 

دفع الضريبة، أو ساعد اخلاضع للضريبة أو أشار عليو خبصوص تنفيذ األعمال اليت  إىل التملص من
 هتدف إىل اإلفالت من األداء الكلي أو اجلزئي للدين الضرييب.

وتطبق اإلدارة الضريبية ىذه اجلزاءات اجلبائية بصفة منفردة دون احلاجة إىل تدخل القضاء، على  
كن تطبيقها يف حق اجلاين إىل بعد صدور حكم هنائي من طرف خالف العقوبات اجلنائية اليت ال دي

 القاضي الزجر يقضي بادلسؤولية اجلنائية اجلبائية دلرتكيب جردية الغش الضرييب. 

لكن السؤال الذي يثار يف ىذا الصدد ما ىي حدود السلطة التقديرية لإلدارة الضريبية يف تطبيق  
والذي يتجلى يف تطبيق الغرامة اجلبائية النسبية ألنو غالبا ما تكون  اجلزاء األصلح واألصلع للخزينة العامة،

درىم؟ وما ىي  500000و 5000ادلبالغ ادلتملص من أدائها تفوق بكثَت الغرامة الثابتة واليت تًتاوح ما بُت 
 الطبيعة القانونية ذلذه اجلزاءات اجلبائية ىل ىي عبارة عن تعويضات مدنية أم عقوبات جنائية؟ 

ظل غياب مسطرة جناية جبائية تنظم إجراءات ادلتابعة اجلنائية اجلبائية، وأمام قصور ادلادة  يف
من م.ع.ض واليت تنظم يف نفس الوقت ادلسطرة اإلدارية والقضائية للمتابعة جبردية الغش الضرييب، ال  231

ائية كطرف مدين، حبيث يقتصر القول دبا أن اإلدارة الضريبية ال تنتصب يف الدعوى اجلنائية اجلب يسعنا سوى
دورىا على مؤازرة النيابة العامة وليس ادلطالبة بالتعويض ادلدين، ومنو فإن ىذه الغرامات عبارة عن عقوبات 
جبائية تتابع هبا اإلدارة الضريبية اجلاين قبل أن تتابعو بادلسؤولية اجلنائية، حبيث تتمتع بسلطة واسعة يف 

 كثر فائدة بالنسبة للخزينة العامة. تطبيق اجلزاء الذي تراه األ

 البند الثاني: العقوبات الجنائية

تتمثل العقوبات اجلنائية يف تطبيق اجلزاء ادلايل والبدين على كل شخص تثبت يف حقو ارتكاب 
 اجلردية أو إحدى ىاذين العقوبتُت وذلك حسب احلالة، ونظرا خلطورة أو جسامة اجلرم ادلرتكب. 
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من م.ع.ض واليت حددت العقوبات السالبة للحرية  192رة الثانية من ادلادة وبالرجوع إىل الفق
( أشهر، واليت ال تطبق إال يف حالة العود إىل ارتكاب ادلخالفة الضريبية قبل 3من شهر واحد إىل ثالث )

 مضي مخس سنوات على احلكم بالغرامة اكتسب قوة الشيء ادلقضي بو.

 أخذ بالنظام ادلخفف يف اجلزاء اجلنائي جلردية الغش الضرييب، إىل إذ ديكن القول بأن ادلشرع ادلغريب
 درجة أنو مل يعطيو أية أمهية تذكر سواء من حيث ادلدة أو من حيث صعوبة توافر شروط حالة العود.

حبيث اشًتط ادلشرع العتبار الشخص يف حالة العود، سباثل ادلخالفة اليت سبق احلكم بالغرامة من 
إىل ارتكاهبا قبل مضي مخس سنوات على احلكم بالغرامة ادلالية وىذا خيالف حىت مبدأ أن أجلها، إضافة 

 .20العود إىل اجلردية ىو ظرف تشديد العقوبة وليس شرطا لتطبيقها

 وىذا الشرط من ادلستحيل ربقيقو لسببُت رئيسيُت ومها:

مرتُت داخل ادلدة اليت حددىا ادلشرع، أوال: أن اخلاضع للضريبة نادرا ما خيضع دلسطرة ادلراقبة اجلبائية 
 نظرا لقلة ادلفتشُت ادلتخصصُت يف ادلراقبة اجلبائية.

ثانيا: إن ادلشرع اشًتط أن يتم ارتكاب نفس ادلخالفة من طرف نفس اخلاضع للضريبة، حبيث لو 
 .21ارتكب سلالفتُت سلتلفتُت دلا كان يف اإلمكان إدانتو

لقول بأن النص اجلبائي ادلؤسس جلردية الغش الضرييب ظل وتأسيسا على ما سبق دراستو ديكن ا
جامدا، ومل تتم أجرأتو على ادلستوى العملي ال من طرف اإلدارة الضريبية، نظرا للتعقيدات ادلسطرية خالل 
ادلرحلة اإلدارية لتحريك الدعوى، وال من طرف القاضي الزجري على اعتبار أن ادلسطرة القضائية لإلدانة 

ش الضرييب ال ديكن أن تكشف عن أي واقعة كما ال توفر أي إثبات، حبكم أن القاضي الزجري جبردية الغ
سيكتفي باالستماع إىل ادلتهم بتلك اجلردية، بالنظر إىل أن ملف القضية جاىز للبت فيو فهو يتضمن 

وزير ادلالية أو عناصر تقنية أتبثها مأمورا إدارة الضرائب خالل مباشرة ادلراقبة اجلبائية، فضال على أن 
الشخص ادلفوض من لدنو ذلذا الغرض ال حييل الشكاية إال بعد ثبوت الفعل يف حق ادلعٍت باألمر وإبداء 

 اللجنة رأيها يف ادلوضوع.
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وعلى ىذا األساس يتسم النص اجلبائي ادلؤسس جلردية الغش الضرييب باحملدودية سواء من حيث 
باالمتناع، أو من  االحتياليةبالفعل دون األعمال  ااحتياليةال مقتضياتو القانونية اليت نصت على األعم

 حق الفاعل األصلي أو الشريك. حيث ضعف العقوبات ادلالية ادلقررة يف

وعموما يلجأ اخلاضع للضريبة أو ادلدين إىل زلاولة التخلص من العبء الضرييب باستعمال شىت 
لتحقيق ذلك، سواء خالل مرحلة ربديد وعاء الضريبة عن طريق الغش  الطرق االحتيالية أو التدليسية

اء الكلي أو األدمن ربصيل لتخلص أو عرقلة الالضرييب، أو خالل مرحلة التحصيل عن طريق افتعال العسر 
 .جلزئي للدين الضرييب

 الهوامش
                                                           

7
 دلشروعة.يقصد بالغش الضرييب تلك السلوكات وادلمارسات اليت تتم ذلدف التحايل وذبنب أداء الضريبة، خارج إطار القانون، أي كل ادلمارسات غَت ا-

اخلاضع للضريبة يتهرب من دفعها كليا أو جزئيا باالستفادة من اإلعفاءات فالغش الضرييب هبذا ادلعٌت، يفًتض ربقق الواقعة ادلنشأة للضريبة بالفعل، إال أن 
 الضريبية وثغرات القانون والنقص الذي يكتسي نصوصو، وبذلك يتجلى جوىر التفرقة بُت ظاىرة الغش الضرييب والتهرب الضرييب.

وع وديثل عدم احًتام إرادي ألنو انتهاك لروح القانون، وإرادة ادلشرع، وقد يتحول التهرب الضرييب إىل غش ضرييب، حبيث يعد الغش الضرييب تصرفا غَت مشر 
 باستخدام طرق احتيالية وأساليب تدليسية من طرف اخلاضع للضريبة بقصد التخلص من عبء الضريبة.

 ومن صور الغش الضرييب:
 ؛لضريبيالتصريح اعن تقديم ع المتناا -
 ؛لضريبيء الوعااغير صحيحة عن قيمة ت تقديم بياناالضرييب ولتصريح ا نفي مضموب لكذاتعمد  -
 للخاضع للضريبة؛لمالي ادلركز احقيقة إخفاء  -
 ؛لضريبيةالمصالح م اماأغير قانونية أو قيقة دمحاسبية غير ت سجالى لتمسك بمحتوا -
 احلرة؛لمناطق رج والخاالمهربة من السلع ن ابشأل لحا، كما ىو ايادماء خفاإلضريبة ء اعاء وخفاإ -

عبء الضرييب إال أنو ويكمن جوىر التفرقة بُت التهرب الضرييب والغش الضرييب يف كون أن التهرب الضرييب تكون فيو إرادة اخلاضع للضريبة متجهة ضلو زبفيف ال
حقق ىدفا مشروعا بالنسبة لو، وبالتايل فال يوقع عليو أي يسلك يف سبيل ذلك طرقا مشروعة، فاخلاضع للضريبة ديارس حقا من حقوقو القانونية واالقتصادية لي

 ة.عقوبة أو جزاء، فالتهرب الضرييب هبذه الصورة يتوفر فيو العنصر ادلعنوي وىو سوء النية دون العنصر ادلادي ادلتمثل يف احليل التدليسي
لضرييب، ولكنو يسلك يف سبيل ربقيق ذلك طرق غَت مشروعة، تصل بو إىل أما الغش الضرييب فتتجو فيو إرادة اخلاضع للضريبة ضلو زبفيف أو إسقاط العبء ا

ولذلك يتعُت عدم حد التدليس واالحتيال، ومن مت يستوجب سلوكو متابعتو قانونا، فالغش الضرييب هبذا الشكل، يتوفر فيو العنصر ادلعنوي والعنصر ادلادي، 
العام والثاين ديثل اخلاص، فالغش الضرييب ديثل حالة خاصة من حاالت التهرب الضرييب عن طريق خرق  اخللط بُت التهرب الضرييب والغش الضرييب، فاألول ديثل

 للمزيد انظر:  القانون.
SILEM AHMED & ALBERTINI JEAN-MARIE : « Lexique d’économie », Dalloz 1999, p 389 

( آلف إىل 50000بصرف النظر عن اجلزاءات الضريبية ادلنصوص عليها يف ىذه ادلدونة، يتعرض لغرامة من مخسة )من م.ع.ض على أنو:"  192تنص ادلادة  -2
احلصول على خصم منها أو اسًتجاع التملص من دفعها أو ( ألف درىم كل شخص ثبت يف حقو قصد اإلفالت من إخضاعو للضريبة أو 500000مخسُت)

 ئل التالية:مبالغ بغَت حق، استعمال إحدى الوسا
 تسليم أو تقدمي فاتورات صورية؛ -
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 تقدمي تقييدات زلاسبية مزيفة أو صورية؛ -
 بيع بدون فاتورات بصفة متكررة؛ -
 إخفاء أو إتالف وثائق احملاسبة ادلطلوبة قانونيا؛ -
 اختالس رلموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية يف خصومها قصد افتعال إعسارىا". -

3- JEAN COSSON : « Les Industriels De La Fraude Fiscale », Edition Du Seuil, 1971, P 201. 
البيضاء، عُت السبع،  زلمد بوزكٍت: احلماية اجلنائية لقواعد القانون اجلنائي، أطروحة لنيل الدكتوراه يف احلقوق، وحدة قانون األعمال، كلية احلقوق، الدار - 4

 .180، ص 2005-2004السنة اجلامعية 
 من قانون ادلسطرة اجلنائية. 3ادلادة  - 5
 .212، ص 1998زلمد مرزاق وآخرون: ادلنازعات اجلبائية بادلغرب بُت النظرية والتطبيق، مطبعة األمنية، الرباط، الطبعة الثانية،  - 6
 من قانون ادلسطرة اجلنائية. 4ادلادة  - 7
 الضريبة على الشركات؛ الضريبة على الدخل؛ الضريبة على القيمة ادلضافة. - 8
 .118زلمد بوزكٍت: مرجع سابق، ص  -9

 ديكن لإلدارة الضريبية القيام بتصحيح:  -10
 لرسم أو واجبات التسجيل؛أوجو النقصان واألخطاء واإلغفاالت الكلية أو اجلزئية ادلالحظة يف ربديد أسس فرض الضريبة أو يف حساب الضريبة أو ا -
 اإلغفاالت ادلتعلقة بالضرائب أو الرسوم عندما ال يقوم اخلاضع للضريبة بإيداع اإلقرارات الواجب عليو اإلدالء هبا؛ -
 أوجو النقصان يف الثمن أو اإلقرارات التقديرية ادلعرب عنها يف العقود واالتفاقات. -

 ديسمرب من السنة الرابعة التالية:  31يحات ادلذكورة إىل غاية كما ديكن لإلدارة الضريبية أن تباشر التصح
عنها ألجل التسويات  لسنة اختتام السنة احملاسبية ادلعنية أو السنة اليت حصل فيها اخلاضع للضريبة على الدخل ادلفروض عليو الضريبة، أو اليت يستحق الرسم -

 ادلشار إليها سابقا.
من م.ع.ض إثر تسجيل زلرر أو إقرار أو على إثر إيداع اإلقرار  61ارة بيع عقار أو حق عيٍت عقاري كما ىو زلدد يف ادلادة للسنة اليت اكتشفت فيها اإلد -

 من ادلدونة. 83ادلنصوص عليو يف ادلادة 
و إقرار أو على إثر إيداع اإلقرار ادلنصوص للسنة اليت اكتشفت فيها اإلدارة بيع قيم منقولة وغَتىا من سندات رأس ادلال، أو الدين، على إثر تسجيل زلرر أ -

 من م.ع.ض. 84عليو يف ادلادة 
من م.ع.ض عندما تستوىف الضريبة عن طريق احلجز من ادلنبع، ذبوز شلارسة حق التصحيح بالنسبة للشخص  232وطبقا دلقتضيات البند الثاين من ادلادة 

ديسمرب من السنة الرابعة ادلوالية للسنة اليت كان من الواجب أن تدفع فيها ادلبالغ  31وذلك إىل غاية الطبيعي أو ادلعنوي ادلكلف بإصلاز احلجز أو دفع مبلغو، 
 ادلستحقة إىل اخلزينة.

 من 277إىل  273من  يف ظل غياب نص قانوين واضح وصريح يتيح إمكانية اللجوء إىل الصلح يف ادليدان الضرييب، ما عدا ما مت التنصيص عليو يف ادلواد -11
إمكانية اللجوء إىل الصلح مع األشخاص ادلتابعُت من أجل أفعال سلالفة  اجلمارك والضرائب غَت ادلباشرة لإلدارة مدونة اجلمارك والضرائب ادلباشرة واليت تتيح

ة لتسوية النزاع اجلبائي للقوانُت واألنظمة اجلمركية سواء قبل أو بعد صدور حكم قضائي هنائي يف ادلوضوع. فإن الواقع العملي قد أثبت اعتماد ىذه اآللية الودي
ويف ىذا الشأن أصدرت ادلديرية العامة للضرائب مذكرة مصلحية ربت لفض النزاع اجلبائي بُت اإلدارة وادلدين بالضريبة، باعتبارىا من أصلح وأصلع الوسائل البديلة 

ربث فيها مفتشيها على اللجوء إىل مسطرة التسوية الودية خالل ادلرحلة القضائية باعتبارىا آلية بديلة حلسم النزاع  2017أبريل  05بتاريخ  2340/16عدد 
ابل ألي وجو إىل التوصل إىل حل توافقي بُت اإلدارة وادللزم خبصوص ادلستحقات الضريبية موضوع منازعة قضائية مل يصدر فيها حكم أوقرار هنائي غَت قهتدف 

   .من أوجو الطعن
ديثة للقضاء اإلداري يف ادلادة الضريبية، سلسلة للمزيد: انظر: ادلختار السريدي: الطعن القضائي يف مشروعية الفرض الضرييب أمام القضاء اإلداري،االذباىات احل

 .65، ص 2019نونرب  4-3والقضائية، العدد  القضاء اإلداري وادلنازعات اإلدارية، منشورات رللة ادلهن القانونية
 .579، ص 2006اعة، تونس، كمال العياري: النزاعات اجلبائية نزاعات األساس ونزاعات التحصيل والنزاعات اجلبائية اجلزائية، أوربيس للطب  -12
 .226، ص 2008عزيز أمزيان: ادلنازعات اجلبائية يف التشريع اجلبائية اجلزائري، الطبعة الثانية، دار اذلدى،  -13
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 .40، ص 2007أنور زلمد صدقي ادلساعدة: ادلسؤولية اجلزائية يف اجلرائم االقتصادية، دار الثقافة، عمان،  - 14
الضريبية ىو الطرف الذي يفرض عليو القانون الضرييب التزاما بعمل أو امتناع عن عمل اذباه الدولة شلثلة يف اإلدارة الضريبية )الطرف  الطرف السليب يف العالقة-15

يف احلجز عند )كما اإلجيايب( وعلى ذلك فإن فكرة الطرف السليب للعالقة الضريبية ال تقف عند حد ادلدين بالضريبة أو من يوجب القانون عليو أداء الضريبة 
السليب يف العالقة  ادلنبع(، وإمنا تتسع لكل شخص يلزمو القانون الضرييب بالقيام أو االمتناع عن أداء الضريبة وغَت ذلك من األعمال، وربديد من ىو الطرف

ينقلبوا عبء االلتزام على شخص أخر لكي يعترب طرفا الضريبية أمر يتكفل بو القانون وحده، فال تستطيع اإلدارة الضريبية بقرار منها وال األشخاص باتفاقهم أن 
 سلبيا يف ىذه العالقة.

 .132للمزيد: راجع أمحد فتحي سرور: ص 
 .141-130، ص 1990أمحد فتحي سرور: اجلرائم الضريبية، دار النهضة العربية، القاىرة، - 16
لخاضع للضريبة، فإن عقوبة احلبس ادلقررة يف ادلادة ادلشار إليها يف الفقرة أعاله، "...مهما يكون النظام القانوين لمن م.ع.ض على أنو:  231تنص ادلادة  -17

 ال ديكن أن تطبق إال على الشخص الطبيعي الذي ارتكب ادلخالفة أو على كل مسؤول ثبت أن ادلخالفة ارتكبت بتعليمات منو ودبوافقتو..."
 .145أمحد فتحي سرور: مرجع سابق، ص  - 18
 يعترب مسامها يف اجلردية كل من ارتكب شخصيا عمال من أعمال التنفيذ ادلادي ذلا". من القانون اجلنائي على أنو:" 182تنص ادلادة  - 19
باط، مطبعة األمنية، الر موالي عبد الرمحان أبليال: اإلثبات يف ادلادة اجلبائية بُت القواعد العامة وخصوصيات ادلادة، على ضوء ادلمارسة واالجتهاد القضائي،  -20

 .242-241، ص 2013
صفة نهائية من م.ت.د.ع واليت ورد فيها ما يلي: "يعترب يف حالة العود، مرتكب ادلخالفة الذي أدين ب 86على غرار ما تضمنتو الفقرة الثانية من ادلادة  -21

 خالل الخمس سنوات السابقة من أجل مخالفة مماثلة".


