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@ @

يشترط في البحوث والمقالات التي تنشر في مجلة معارف ما يأتي:

 1ـ أن يكون البحث مبتكرا أو أصيلا ،ويشكل إضافة نوعية في اختصاصه.
 2ـ أن ٺتوفر فيه الأصالة والعمق وصحة الأسلوب.

 3ـ أن لا يكون قد سبق نشره أو أرسل للنشر في مجلة أخرى.

 4ـ أن يلتزم بالقيم الإنسانية وبمعايير البحث العلمي وبخاصة ما يلي:

أ ـ الابتعاد عن التجريح والإسفاف في القول  ،والتعريض بالآخرين.
ب ـ مراعاة البنية المنهجية.

جـ ـ ترقيم الهوامش والإحالات تكون إما أسفل النص في نفس الصفحة  ،أو في آخر المقال ،مستقلة
عن قائمة المصادر والمراجع.

د ـ إعداد قائمة بمصادر البحث ومراجعه.

 5ـ أن تكون مكملات البحث من خرائط أو جداول في صورتها الأصلية.

 6ـ أن يكون البحث المترجم مصحوب ًا بأصله المترجم عنه.

 7ـ أن يقدم لإدارة المجلة مسحوبا على ورق ،ومخزنا ً في قرص مدمج CD /أو وسيلة من وسائل
استقباله في جهاز الحاسوب.

 8ـ أن تقدم سيرة ذاتية للباحث في ورقة مستقلة عن البحث.

 9ـ أن لا تقل عدد الكلمات بالمقال عن  3000كلمة.

 10ـ أن يرفق المقال بملخص وبكلمات مفتاحية باللغات الثلاث )العربية  ،الفرنسية  ،الانجليزية(.
مع ملاحظة أن البحوث والمقالات:

ـ تخضع للتقويم العلمي واللغوي ،ويعلم الباحث بالنتيجة ،كما أنها تخزن في أرشيف المجلة  ،ولا ترجع لأصحابها
سواء نشرت أم لم تنشر.

ـ وهي تعبر عن آراء كتابها وحدهم ،فهم المسؤولون عن صحة المعلومات وأصالتها ،ولا تتحمل الإدارة

أي مسؤولية في ذلك.
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@ @7eme Année N°:(15 Décembre/ 2013)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa

@ @òÜvàÜÛ@òíŠb“nüa@ò÷îa
)تيزي وزو(

د /عمر صدوق

)البويرة(

د /محمد سرور

د /عبد القادر كاشير )تيزي وزو(
د /محمد تاجر

)تيزي وزو(

د /محمد آيت المكي

د /محمد الحيدروسي
د /برهان النفاثي

)المغرب(

)الأردن(
)تونس(

د /قاسي سي يوسف )البويرة(

@ @ñõa‹ÔÛa@òä§@OòîàÜÈÛa@òävÜÛa
د /سي يوسف قاسي )البويرة(

د /علي لونيسي )البويرة(

د /بوزيان عليان )تيارت(

د /شاكر المزوغي )تونس(

د /محمد عيساوي )البويرة(

د /أحمد سي علي )الشلف(

د /اعمر خمري )البويرة(

أ /ليندة بلحارث )البويرة(

د/كمال الدين قاري )البويرة(

أ /فتيحة بشور )البويرة(

د /نور الدين الفقيهي )المغرب(

أ /خدوجة خلوفي )البويرة(

د /عبد القادر بوراس )تيارت(

أ /الصادق ضريفي)البويرة(

د /ناصر حمودي )البويرة(
د /حمزة قتال )البويرة(

أ/كمال مخلوف )البويرة(
أ /دليلة معزوز )البويرة(

@ @ðìÌÜÛa@ÕîÓ‡nÛa
أ /سمير شيهاني

 ZòîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@‹í‹¥@m‹Øعميروش مزهود.

 ZïÇbjĐÛa@îèvnÛaë@ÐÛa@xa‹‚⁄aأ /سمير شيهاني.
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كلمة التحرير
@@

بقلم :أ /سمير شيهاني

رئيس تحرير قسم العلوم القانونية
)) ...الجواد قد يكبو ،والفتى قد يصبو ،ولا يعد إلا هفوات العارف ...ولا يخفى

عليك أن التعقب على الـكتب ،لا سيما الطو يلة ،سهل بالنسبة إلى تأليفها ووضعها
وترصيفها ،كما يشاهد في الأبنية العظيمة ،والهياكل القديمة ،حيث يعترض على بانيها من
عري في فنه عن القوى والقدر ،بحيث لا يقدر على وضع حجر على حجر((.

حاجي خليفة )كشف الظنون(
ها هو عدد جديد يصدر من أعداد مجلة معارف ،قسم العلوم القانونية ،برئاسة تحرير

جديدة ،خلفا للدكتور الفاضل كمال الدين قاري ،الرئيس السابق ،صاحب الخبرة الواسعة

في مجال التحرير؛ لذا قد يكون في بداية مسيرتنا تقصير ،وقد نقع في هفوات ،وقد تتخلل

عملنا زلا ّت ،لـكن ذلك – إن وقع -لا يزيدنا إلا تبص ّرا ومعرفة ،بما يبينه لنا الناقدون من
قراء هذه المجلة.

فنرجو أن يكون هذا العدد استمرارا للأعداد السابقة من حيث توفره على إضافة

جديدة لبحر البحث العلمي الجاد ،ومساهمته في تنمية الفكر الإنساني ،وترقية العمل البحثي في
مجال العلوم القانونية مقارنة بمجالات العلوم الأخرى.

ونسأل الل ّٰه الدوام لهذه المجلة والمزيد من الرقي ،بدوام مساهمات الباحثين بمقالاتهم
النافعة ،وجهود أعضاء هيئة التحرير ،والهيئة الاستشار ية ،ولجنة التقويم والتحكيم؛

الساهرين على إعطاء أفضل وجه لمجلتنا ،شاكرين لهم هذا الجهد والتفاني.

@ @MÂAREF@(Revue académique) Section: Sciences Juridiques@@@ïãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@ZáÓ@L(òàØ«@òîàÜÇ@òÜª)@ÒŠbÈß
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@‡îídnÛaë@WÏ‹Ûa@µi@âanÛýÛ@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a@
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@ @‡îídnÛaë@WÏ‹Ûa@µi@âanÛýÛ@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a
 قتال حمزة:بقلم

∗

@ @Z˜ƒÜ¾a
 وقد تأثر،اختلف الفقهاء حول قدرة الإرادة المنفردة على إنشاء الالتزامات

المشرع بهذا الاختلاف فكان له موقف متميز وهو أنه جعل الإرادة المنفردة مثل
. وتسري عليها أحكام العقد،العقد تعتبر مصدرا عاما للالتزام
. الإرادة المنفردة – مصادر الالتزام:الكلمات المفتاحية
Abstract:

There is no agreement between scholars of law about the power of
individual will to create obligations. The legislator was affected by this
dispute, and he takes a special position by making the individual will like
contract as a general source of obligation and subject to the application of
contract's rules.
Words key: unilateral will - Sources of obligations.

@

@

@ @

. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺒﻭﻴﺭﺓ،∗ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
@ @
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@
@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ñ¼@ÞbnÓ
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@ @Zòß‡Ôß
لـكي ينشأ الالتزام لا بد من سبب يؤدي إلى ذلك ،ويسمى هذا السبب مصدر

الالتزام ،وقد أقر القانون عدة مصادر ،منها تلك التي تلعب فيها الإرادة دورا جوهر يا

في إنشاء الالتزام ،وهي التصرفات القانونية ،أي العقد والإرادة المنفردة ،فالعقد

والذي يعتبر مصدرا عاما للالتزام ،هو توافق إرادتين على إحداث آثار قانونية ،أهمها
إنشاء الالتزام .أما الإرادة المنفردة فهي العمل القانوني الصادر من جانب واحد).(1

فالتصرف بالإرادة المنفردة تصرف قانوني يقوم به شخص معين بإرادته وحده،

دون حاجة إلى إرادة شخص آخر ،وهو بهذا الشكل يرتب آثارا قانونية ،ولأن أهم هذه
الآثار هو إنشاء الالتزام ،ونتيجة لاختلاف الفقه حول ضرورة وجود طرفي الالتزام

لنشوئه؛ فقد ثار خلاف فقهي حول قدرة الإرادة المنفردة على إنشاء الالتزام ،أي هل

تعد مصدرا للالتزام أم لا .وإذا سلمنا لها بالقدرة على إنشاء الالتزام ،فهل تعتبر مصدرا

استثنائيا أم هي مصدر عام؟

وفي هذا الشأن نريد أن نحدد موقف المشرع من ذلك كله ،بعد أن نعرض

الاتجاهات الفقهية والتشر يعية واختلافها في شأن الإرادة المنفردة)المبحث الأول(،

ثم مدى تأثر المشرع بهذا الاختلاف بمقارنته بهذه المواقف ،بالإضافة إلى عرض
أحكام الإرادة المنفردة مقارنة مع أحكام العقد ،وإبراز ما يختلفان فيه)المبحث
الثاني(.

@ @æŠbÔ¾a@æìãbÔÛa@À@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a@ZÞëþa@szj¾a
لم يختلف الفقه القانوني حول دور الإرادة المنفردة في إحداث الآثار القانونية،

فالكل متفق بشأن قدرتها على ترتيب الآثار القانونية) ،(2لـكنه اختلف بشأن قدرتها على
@ @

) - (1ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﺝ ،1ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒـﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴـﺔ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ ،2009 ،ﺹ.1445
) - (2ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻋﺩﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻘـﺩ،
@ @

=

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª

@@‡îídnÛaë@WÏ‹Ûa@µi@âanÛýÛ@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a
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إنشاء الالتزام)المطلب الأول( ،وقد انعكس هذا الاختلاف على مختلف التشر يعات

في القانون المقارن ،فتعددت مواقفها بين رافض لها ومعترف بها على سبيل الاستثناء،

ومطلق لقدرتها على إنشاء الالتزام)المطلب الثاني(.

)(1

ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a@Þìy@ïãìãbÔÛa@éÔÐÛa@Òýn‚a@ZÞëþa@kÜĐ¾a

لقد ثار خلاف فقهي حاد حول قدرة الإرادة المنفردة على إنشاء الالتزامات،

وذلك بين اتجاهين؛ اتجاه أول يمثله فقهاء النظر ية التقليدية الذين يرفضون بأن يكون

للإرادة المنفردة القدرة على إنشاء الالتزام)الفرع الأول( ،واتجاه ثاني يمثله فقهاء
النظر ية الحديثة الذين يرون بقدرة الإرادة المنفردة على إنشاء الالتزام)الفرع الثاني(.

@ @âanÛýÛ@aŠ‡—ß@oîÛ@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa
)(1

يرى الفقه الفرنسي التقليدي

بأن المصدر الوحيد للالتزام هو العقد ،فلا بد

@@
@@

ﻜﺈﺠﺎﺯﺓ ﻋﻘﺩ ﻗﺎﺒل ﻝﻺﺒﻁﺎل ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻜﻌﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻔﺎﺫ ﻋﻘﺩ ﻓـﻲ ﺤـﻕ
ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻜﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ،ﻜﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﻤـﻥ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁ
ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺤﻕ ﻜﺎﻹﺒﺭﺍﺀ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ،ﻜﺎﻝﻭﺼﻴﺔ ﻤﺜﻼ ،ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺴـﺒﺒﺎ

ﻹﻨﻬﺎﺌﻪ ،ﻜﺎﻝﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺭﻫﻥ ﻤﺜﻼ ،ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ /ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻌﺩ ،ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ،ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ،
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،2004 ،ﺹ.226
) - (1ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﻓﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ
ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ" ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻤﺴﻤﺎﻩ ﻤﻌـﺭﻭﻑ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ،ﺃﻤﺎ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻓﻀل ﺤﺎﻻ ﻤﻨﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻓﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ
ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺊ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﺒل ﺃﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴـﺭﻯ ﺒـﺄﻥ ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ
ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻌﻘﺩ ،ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻲ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﻤﺼـﺩﺭﺍ
ﻋﺎﻤﺎ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻤﺜﻼ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻓﻬﻭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻪ ،ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﺍﻝﻌﺩﻭل ﻋﻨﻪ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ
ﻴﺒﻁل ﺒﺈﻋﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ،ﺇﻤﺎ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺭﺍﻀﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﻘﺩ ،ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭﻥ
ﻗﺒﻭﻝﻪ ،ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻪ ﺒﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ،ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ  ،1ﺝ ،1ﺹ 33ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ؛ ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ
ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ،ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺹ216 ،213؛ ﺩ /ﻭﻫﺒـﺔ
ﺍﻝﺯﺤﻴﻠﻲ ،ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ،ﺝ ،4ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ،ﺩﻤﺸﻕ ،1989 ،ﺹ.84
@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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لنشوء الالتزام من توافق إرادتين ،حيث لا يمكن للإرادة المنفردة أن تنشئ التزاما إلا

من خلال ارتباطها بإرادة أخرى ،وهذه قاعدة ورثها القانون الفرنسي من تقاليد
القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم) ،(2فهذا الاتجاه مع تسليمه بأن الإرادة

المنفردة يمكن أن تنتج آثارا قانونية مختلفة ،إلا أنه يستثني أثرا واحدا لا يمكنها أن ترتبه

وهو إنشاء الالتزام).(3

@ @ð‡îÜÔnÛa@êb¤üa@wvy@Züëc
يستند هذا الاتجاه في ذلك إلى عدة حجج هي:
ـ إذا تم التسليم بأن الإرادة المنفردة لها القدرة على إنشاء التزام ،فإن هذا الالتزام

الناشئ عنها ليس له معنى إذا لم يعتبر حقا لشخص آخر ،ومن المسلم به أن الشخص

لـكي يصبح دائنا ،يجب حصول رضاه ،فإذا وقع ذلك فهذا هو توافق الإرادتين ،إرادة

الملتزم )المدين( ،وإرادة صاحب الحق )الدائن( ،الذي ينشأ به الحق ،وبالتالي نكون
بصدد عقد وليس إرادة منفردة).(4

ـ إن الاعتراف بقدرة الإرادة المنفردة على إنشاء الالتزام ،يوجب الاعتراف أيضا

بقدرتها على إنهاء هذا الالتزام بعد وجوده ،على أساس أن الإرادة اللاحقة تنسخ
@@
@@

) - (1ﻜﺎﻝﻔﻘﻴﻬﻴﻥ»  « Aubry et Rauﻭ »  « Beudantﻭ»  « Demolombeﻭ »  ،« Planiolﺭﺍﺠﻊ :ﺩ/
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ،ﺹ.1445
) - (2ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ،ﺹ1445؛ ﺩ /ﺠﻤﻴل ﺍﻝﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ،ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺼـﺭﻑ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،1956 ،ﺹ.18

) - (3ﺩ/ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ،
ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ ،ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ ،2009 ،ﺹ368؛ ﺩ/ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ،ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺸﺘﺎﺕ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ ،4ﺹ.684
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻜﺎﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻀﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﺎﻝﻨﺹ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺘﺒﻪ ،ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ /ﻋﺒﺩﺍ ﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ،ﺹ.1454
) - (4ﺩ /ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺩﺍﺩﺓ ،ﺍﻝﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ،
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،2005 ،ﺹ.186
@ @

@ @
@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª

@@‡îídnÛaë@WÏ‹Ûa@µi@âanÛýÛ@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a

5

الإرادة السابقة ،وبالتالي يصبح الأمر أن ما تستطيع الإرادة وحدها أن تبرمه تستطيع

وحدها أن تحله ،وبهذا يصبح التزام من التزم بإرادته المنفردة معلقا على محض إرادته،

وبذلك لا يثبت الالتزام).(1

ـ إن إنشاء العقد للالتزام لا يمكن أن يتم إلا عن طر يق امتزاج أو تفاعل

الإرادات المشتركة في هذا العقد ،أي بتأثير إرادة طرف على إرادة الطرف الآخر حتى

ٺتوافقا على ذلك ،وليس أن الإرادة وحدها هي التي وزنت الأمر وبت ّت فيه بقرار

نهائي ،ويبقى بعد ذلك قبول الطرف الآخر أو رفضه).(2

@ @ðc‹Ûa@‹í‡Ôm@Zbîãbq
ـ إن الاكتفاء بالعقد كمصدر وحيد للالتزامات من شأنه أن يعجز عن مواجهة

بعض الحالات الواقعية وتفسير بعض التطبيقات للالتزامات التي منشؤها الإرادة

المنفردة.

ـ إن الالتزام بالإرادة المنفردة ضرورة قانونية ،تنسجم مع المنطق القانوني مراعاة

لاعتبارات الثقة في المعاملات ،وللمقتضيات الاجتماعية المختلفة ،وعليه فإنه ليس
هناك ما يمنع من جعلها مصدرا للالتزام).(3

ـ إن الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام تستند في آخر الأمر إلى حكم القانون شأنها

في ذلك شأن العقد ،فلا مانع من أن تكون كذلك طالما أن الشخص يلتزم في حدود
القانون.

@ @

) - (1ﺩ /ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺩﺍﺩﺓ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ187؛ ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝـﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤـﺩ ﺍﻝﺴـﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴـﻴﻁ،
ﺹ1448؛
Alain Bénabent, Droit civil, Les obligations,Motchresion,2003, p8.

) - (2ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ،ﺹ.1448
) - (3ﺩ/ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺝ ،1ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﺩﻴـﻭﺍﻥ
ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،2007 ،ﺹ.331
@ @
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هذا بالإضافة إلى الحجج التي يستند عليها أنصار الإرادة المنفردة التي تدعم وجوب

الاعتراف لها بأن تكون مصدرا للالتزام.

@ @âanÛýÛ@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa
)(1

ظهر هذا الاتجاه في أول أمره في الفقه الألماني

ثم انتصر له بعض الفقه

الفرنسي) ،(2بدعوى أنه لا ينبغي أن تمنع الإرادة المنفردة من إنشاء الالتزامات ،بل

يجب التسليم لها بالقدرة على إنتاج هذا الأثر كما هي قادرة على إنتاج غيره من
الآثار).(3

@ @

) - (1ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ " "Siegelﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺭﻤﺎﻨﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﺘﻭﻝﻴـﺩ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﻓﻤﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻻ ﺒﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻤـﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ
ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﻠﺯﻡ ،ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﻋﻨﻪ ،ﺭﺍﺠـﻊ ،ﺩ/
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ،ﺹ1446؛ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻘﻴﺔ ،ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﻜﻤﺼـﺩﺭ ﻝﻼﻝﺘـﺯﺍﻡ ،ﺩﻴﺒﻠـﻭﻡ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،1977 ،ﺹ.46
Mazeaud(H)et(L) et(J) et François(Ch), Leçon de Droit Civil, Tome2, Volume 1, Les
obligations, DELTA, 5ème édition, p350.

) - (2ﻜﺎﻝﻔﻘﻴﻬﻴﻥ » ،«Colin et Capitantﻭ» ،«Tardeﻭ» «Saeillesﻭﺍﻝﻔﻘﻴﻪ » « Wormsﺍﻝﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻺﺭﺍﺩﺓ ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠﺼﺕ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ
ﺘﺤﻭﻁ ﺒﻬﺎ ،ﺤﺎﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻓﻼ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺇﺭﺍﺩﺘﻴﻥ ﻹﻨﺸﺎﺀ
ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﻷﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺇﺭﺍﺩﺘﻴﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺒﺎﻗﻴﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺯﻝﻨﺎﻩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﻜﺎﻓﻴـﺔ
ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﻝﻜﻥ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻝﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻗﺩ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﺍﻜﺘﻔـﻰ
ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﺒﻌﺽ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻝﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻫﻲ ﺘﻤﺴﻜﻬﻡ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘﺩ ،ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤـﺩ
ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ،ﺹ1446؛ ﺩ /ﺠﻤﻴل ﺍﻝﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ20؛
Mazeaud(H)et(L) et(J) et François(Ch), op. cit. , p351;Alain Bénabent, op. cit. , p7.

ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ:
«Aussi conclut-on souvent à l’absence de pouvoir créateur d’engagement de l’acte unilatéral».

) - (3ﺩ/ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.21
@ @

@ @
@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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@ @éÔÏaë@åßë@ïãb¾þa@éÔÐÛa@wvy@Züëc
يستند هذا الاتجاه إلى الحجج التالية:
ـ طبقا لمبدأ سلطان الإرادة يستطيع الشخص أن يلزم نفسه بإرادته وحدها ،حتى

ولو رتب ذلك حقا للغير ،ولو لم يشارك هذا الأخير في إنشاء هذا الحق ،ولو لم يرض
به ،فهو يستطيع أن يرده وبالتالي لا يدخل في ذمته ،فإعمال مبدأ سلطان الإرادة لا

يكون كاملا إلا إذا اعترف للإرادة المنفردة بالقدرة على إنشاء الالتزام).(1

ـ إذا كان الشخص لا يستطيع أن يلزم نفسه بإرادته ،فيكون من باب أولى أنه لا

يستطيع أن يلتزم بإرادة غيره ،وعليه يمكن القول بأنه إذا كان لا يجوز للإرادة المنفردة

أن تكون مصدرا للالتزام ،فلا يجوز القول بأن ارتباط هذه الإرادة بإرادة أخرى
يكون مصدرا للالتزام).(2

ـ نجد من الناحية العملية أن نظر ية الإرادة المنفردة ٺتسع لأنواع من التعامل

تضيق بها النظر ية التقليدية ،الرافضة للإرادة المنفردة ،بالرغم من الحاجة الملحة لها،

كالوعد بجائزة ،والتزام الموجب بالبقاء على إ يجابه في مدته المحددة مثلا) ،(3ففي مثل
هذه الحالات يعتبر التسليم باعتبار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام أمرا حتميا.
)(4

ðc‹Ûa@‹í‡Ôm@Zbîãbq

اعترض خصوم نظر ية الإرادة المنفردة على هذه النظر ية ،بحجة أن منح الإرادة

المنفردة القدرة على إنشاء الالتزام يستتبع القول بمنحها القدرة على إنهائه والتحلل منه،

مما يجعل هذا الالتزام معلقا على مشيئة هذه الإرادة وحدها ،وهو ما يجعل الالتزام غير

ثابت ،مما يمس باستقرار المعاملات).(5
@ @

) - (1ﺩ /ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺩﺍﺩﺓ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ186؛ ﺩ /ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.686
) - (2ﺩ /ﺠﻤﻴل ﺍﻝﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.186

) - (3ﺩ /ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.685
) - (4ﺭﺍﺠﻊ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻘﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ، ،ﺹ.63
) - (5ﺩ /ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.687
@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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ـ يقضي المنطق القانوني السليم في التعامل ،الذي يكون أساسه التعارض بين

مصالح المتعاملين ،بأن تكون هناك مفاوضات ومناقشات بين الأطراف وأخذ ورد،

حيث لا تستقل بالأمر إرادة دون الأخرى مراعاة وتحقيقا لهذه المصالح المتعارضة،
حيث تؤثر كل منهما على الأخرى لأجل تطابقهما لينعقد العقد).(1

في حين هذه النظر ية تقوم على معطيات تخالف ذلك المنطق ،حيث تجعل من

الالتزامين المتقابلين والناشئين عن العقد عبارة عن التزامين مستقلين كل منهما عن

الآخر في نشوئه وفي حياته ،بالرغم من الارتباط الوثيق بينهما وهو الذي يرتب الفسخ

والدفع بعدم التنفيذ ،وهو الذي يفسر فكرة السبب الذي يقتضي تعاصر نشأتهما ،وهو
الذي لا يتحقق إذا اعتبرنا أن كلا منهما قد نشأ من إرادتين منفردتين ،بل يتحقق إذا
اعتبرناهما قد نشآ من واقعة واحدة وهي توافق الإرادتين).(2

ـ أن الأوضاع القانونية التي يثيرها أنصار نظر ية الإرادة المنفردة يمكن تفسيرها

دون حاجة إلى الالتجاء إلى هذه النظر ية ،فالإ يجاب الملزم هو عبارة عن عقد يستلزم

قبول تقييد الموجب بالميعاد ،والتزام المتعهد في الاشتراط لمصلحة الغير إنما ينشأ من
تعاقده مع المشترط ،والتزام الواعد للجمهور قد نشأ عن وعد منه وقبول من علم به من

الجمهور).(3

وقد رد أنصار نظر ية الإرادة المنفردة بما يلي:
ـ إن تصور نشوء التزام دون دائن مرجعه إلى النظرة المادية للالتزام ،فهو علاقة

بين ذمتين ماليتين أكثر من اعتباره رابطة بين شخصين ،فلا مانع من غياب شخص

الدائن عن نشوئه).(4

@ @

) - (1ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻋﺯﻭﺯ ،ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻝﻤـﺫﻫﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼـﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل
ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،2003 ،ﺹ.63

) - (2ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ :ﺩ/ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.687
) - (3ﺩ/ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.688
) - (4ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ،ﺹ.1449
@ @

@ @
@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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ـ أن الإرادة المعلن عنها ،وقد اطمئن لها الغير ووثقوا فيها ثقة مشروعة ،تكون قد

خرجت من مرحلة أثرها في العمل النفسي إلى مرحلة أثرها في الروابط الاجتماعية،
وهي بذلك حالة ظاهرة لا يمكن العدول عنها على وجه يخل بهذه الثقة المشروعة).(1

ـ أن القول بأن الالتزام بالإرادة المنفردة يتعارض مع فكرة العقد الذي يستوجب

أن تسبقه مرحلة مفاوضات في أخذ ورد ،وهذا ما يتقرر صحيحا من الناحية النفسية.
أما اجتماعيا ،فالإ يجاب في مرحلة لاحقة يصبح باتا مع عدم تجاهل تأثيره في إرادة

الطرف الآخر وتفاعله معها ،لـكنه يبقى مع ذلك منسوبا إلى إرادة من صدر منه

ورضاؤه على اعتبار أنه يحقق مصالحه الاقتصادية ،ولو أنه ليس بنفس الحجم الذي كان

يرغب فيه ،وفي هذه الصورة تتحقق النظرة الألمانية عندما تظهر الإرادة في صورتها

النهائية الباتة والجازمة ،وليس للطرف الآخر سوى إقرارها .على أنه في بعض عقود

المعاوضة يصدر أحد أطرافها إ يجابا باتا وجازما ،كما هو الحال في عقدي البيع

والإ يجار).(2

ونخلص في الأخير إلى أن الاعتراضات التي تقدم بها خصوم النظر ية لا تؤدي إلى

هدمها ،ومن ناحية أخرى يرى بعض الفقه) (3بأن هذه النظر ية بعيدة المدى ،فهي لا
تقتصر على تقرير أن الإرادة المنفردة قد تنشئ التزاما ،بل تذهب إلى أبعد من ذلك،

فتقرر أن كل الالتزامات التي تنشأ من العقد إنما تنشأ في الواقع من الإرادة المنفردة،

وبهذا ينهدم العقد كمصدر من مصادر الالتزام ،وتحل محله الإرادة المنفردة ،وهذا

@ @

) - (1ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻋﺯﻭﺯ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ64؛ ﺩ/ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﻭﺠﺯ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻼﻝﺘـﺯﺍﻡ،
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،1998 ،ﺹ.298
) - (2ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ،ﺹ1449؛ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻋﺯﻭﺯ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.65
) - (3ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ ،ﺝ ،1ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒـﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴـﺔ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ،1998 ،
ﺹ190؛ ﻓﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻴﺼـل
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ،ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﺜﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﺭﺍﺠﻊ ﺩ /ﺠﻤﻴل ﺍﻝﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ ،ﺹ،20
.37
@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa

ñ¼@ÞbnÓ

10

يعدل تعديلا جوهر يا في القواعد الموروثة التي تنظم العلاقات الناشئة عن العقد.
)(1

لـكن يرى البعض الآخر من الفقه

بأنه لا داعي من هذه الخشية فالالتزام

بالإرادة المنفردة لن يبتلع العقد و يلغيه ،بل إن لكل منهما نطاقا خاصا به ،ويبقى للعقد

النصيب الأوفى من التنظيم التشر يعي ،فلا يوجد إذن ما يحول قانونا أو عدالة دون أن
تكون الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام.

@ @Hòäíbjnß@ÑÓaìßIæŠbÔ¾a@æìãbÔÛa@À@pbÈí‹“nÛa@ZïãbrÛa@kÜĐ¾a
كان للاختلاف الفقهي الدائر حول الإرادة المنفردة أثره الواضح في مواقف

مختلف القوانين المقارنة ،حيث نجد بعض القوانين ترفض الاعتراف للإرادة المنفردة

بالقدرة على إنشاء الالتزام ،وإن وجد عمليا فهو على سبيل الاستثناء)الفرع الأول( .أما

البعض الآخر فقد اعترف صراحة للإرادة المنفرد بالقدرة على إنشاء الالتزام)الفرع
الثاني(.

@ @âbÇ@c‡jà×@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a@WÏŠ@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa
نحاول أن نورد نماذج عن القوانين التي ترفض منح الإرادة المنفردة القدرة على

إنشاء الالتزام ،وتكتفي بالعقد مصدرا عاما وأصيلا للالتزام ،وهذه القوانين منها التي لم

تخصص نصا يتعلق بالإرادة المنفردة ،وتكتفي بنصوص ٺتعلق بتطبيقاتها)أولا( ،ومنها
التي خصصت نصا يسمح للإرادة المنفردة بإنشاء الالتزام في أحوال استثنائية التي

ينص عليها القانون)ثانيا(.

@ @âbÇ@˜ã@æë†@pbÔîjĐm@†ìuë@Züëc
هناك تشر يعات لم تخصص نصا عاما للإرادة المنفردة تجاهلا منها لدور الإرادة

المنفردة في إنشاء الالتزام ،وإن كانت قد أوردت نصوصا متفرقة ٺتضمن تطبيقات

عملية للإرادة المنفردة كالقانون المدني الفرنسي) ،(1والقانون المدني المصري) (2مثلا.
@ @

) - (1ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ/ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ331؛ ﺩ/ﺠﻤﻴل ﺍﻝﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.27
@ @

@ @
@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª

@@‡îídnÛaë@WÏ‹Ûa@µi@âanÛýÛ@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a
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@ @ZHpbÔîjĐm@†ìuìÛ@‹çbÄßI@ïã‹ÐÛa@ïã‡¾a@æìãbÔÛa@1
لم يورد القانون المدني الفرنسي نصا خاصا بالإرادة المنفردة يقر لها إنشاء الالتزام
)(1

متجاهلا إ ي ّاها ،فهو لا يعترف بها كمصدر للالتزام مسايرا في ذلك الفقه

ولو استثناء ً
الفرنسي الغالب ،خاصة الفقه التقليدي ،الذي يرى بأن الإرادة المنفردة عاجزة تماما
عن أن تكون مصدرا للالتزام).(2

ورغم ذلك أورد القضاء العديد من تطبيقاتها أفرزها الواقع العملي على سبيل

الاستثناء لحل بعض الأوضاع الواقعية ،كتحو يل التزام طبيعي إلى التزام مدني،

وكتأسيس لتبرير إلزام مكلفين بالإعلانات تقاعسوا عن تنفيذ وعودهم الوهمية ،وهذا ما

جعل الفقه يتساءل عما إذا كانت محكمة النقض الفرنسية تسير نحو تكريس نظر ية
@ @

) - (1ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻝﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻝﻡ ﻴﺴﻨﺩﻫﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ ،ﺒل ﺃﺨﺫ ﻴﺴﻨﺩﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ،ﻓﺎﻝﻭﻋﺩ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ
) (Lapromesse de récompenseﻤﺜﻼ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﻋﻘ ﺩ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺠﺏ ﻝﻪ ﻤﺠﻬﻭل ،ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻅﻬﻭﺭﻩ
)ﻭﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻋﺩ( ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺒل ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻭﻋﺩ ،ﻭﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻭﺍﻴﺎ) (Lettre d’intentionﺃﻴﻀـﺎ
ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﺴﺭﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﻫـﺎ
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  1987/12/21ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻨﻪ  :ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﻴﺔ ،ﻓﺒﻭﺴﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺸـﺊ

ﺒﺤﺴﺏ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍ ﺒﺎﻝﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻝﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﻤـﻥ
ﻭﻗﻌﻪ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤل" . . .؛ ﺭﺍﺠﻊ ،Alain Bénabent, op. cit. , p8:ﻭﻜـﺫﻝﻙ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺏ
ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺄﺠل ) (L’offre ou pollicitationﺍﻝﺫﻱ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺒـﺄﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠـﺏ ﻻ
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ،ﻜﻘﺭﺍﺭﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﻴﻥ ﻓﻲ  ،1968 /05/10ﻭﻓﻲ  ،1977/03/15ﻓﺭﻏﻡ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻴﺭﻓﺽ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﻴﺴﻨﺩﻩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ ،ﺃﻤﺜﺎل" ،"Planiol et Ripertﻭ") ،" Mazeaud(H)et(L)et(Jﻭ" ، "Carbonnierﺭﺍﺠﻊ :ﺠـﺎﻙ
ﻏﺴﺘﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﻁﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ
ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،2008 ،ﺹ306؛Mazeaud (H) et (L) et (J) et François (Ch), op. cit. , p354
) – (2ﻜﺎﻝﻔﻘﻴﻬﻴﻥ» «Aubry et Rauﻭ» «Beudantﻭ» «Demolombeﻭ» ،«Planiolﺭﺍﺠـﻊ :ﺩ /ﻋﺒـﺩ
ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴـﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ،ﺼـﺹ ،188 ،185ﻭﻜـﺫﻝﻙ ")،"Mazeaud (H)et(L)et(J
ﻭ" ،"Carbonnierﺭﺍﺠﻊ :ﺠﺎﻙ ﻏﺎﺴﺘﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.305
Mazeaud (H) et (L) et (J) et François (Ch), op. cit. ,p356.

@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa

ñ¼@ÞbnÓ

12

متكاملة للإرادة المنفردة ،أم أنها تحاول تفسير بعض التطبيقات بإسنادها للإرادة
المنفردة على سبيل الاستثناء).(1

@ @ZHòîÈí‹“m@pbÔîjĐmI@ð‹—¾a@ïã‡¾a@æìãbÔÛa@2
لم يتضمن القانون المدني المصري نصا يعتبر الإرادة المنفردة مصدرا عاما

للالتزام) ،(2بالرغم من أنه أورد الإرادة المنفردة في فصل مستقل كما فعل بالنسبة

لبقية مصادر الالتزام ،لذا فإن الفقه المصري الغالب يرى بأنها تعد مصدرا استثنائيا

للالتزام ،حيث تنشئ التزامات في حالات محددة نص عليها القانون) ،(3كالإ يجاب
المقترن بأجل في المادة  93منه ،والوعد بجائزة في المادة  162مثلا.

@ @pbÔîjĐnÛa@¶g@òÏbš⁄bi@âbÇ@˜ã@†ìuë@Zbîãbq
سنورد بعض النماذج لتشر يعات خصصت نصا يتضمن المبدأ العام يقر للإرادة

المنفردة أن تكون مصدرا للالتزام ،ناهيك عن نصوص أخرى ٺتعلق بتطبيقاتها،

كالقانون الألماني) ،(1وقانون الموجبات والعقود اللبناني) ،(2والقانون المدني
@ @

(1) -voir: Alain Bénabent, op. cit. , p8.

) - (2ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﻘﺩ
ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ،228ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺠﺎﺀ ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ،ﻷﻥ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻜﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ
ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ،ﺹ.1454
) - (3ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺸـﺊ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ/ﻋﺒـﺩ ﺍﻝـﺭﺯﺍﻕ
ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ،ﺹ1455؛ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻝﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﻬﺫﺍ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺒـﺄﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ
ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ،ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎ ﺇﺭﺍﺩﻴﺎ ،ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻨﺹ ﻤﺤـﺩﺩ ، .ﺭﺍﺠـﻊ
ﻤﺜﻼ :ﺠﻼل ﺍﻝﻌﺩﻭﻱ ،ﺃﺼﻭل ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ1997 ،؛ ﺩ/ﺃﻨﻭﺭ ﺴـﻠﻁﺎﻥ،
ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ297 ،293؛ ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﻝﺘـﺯﺍﻡ ،ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ،ﺩﻴـﻭﺍﻥ
ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،1990 ،ﺹ.315
@ @

@ @
@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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الـكويتي).(3

@ @ZHæìãbÔÛa@˜äi@üg@bßanÛa@ø“äm@ü@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄aI@ïãb¾þa@ïã‡¾a@æìãbÔÛa@1
لقد اعتمد القانون المدني الألماني الإرادة المنفردة كمصدر استثنائي ،وذلك بموجب

المادة  311منه) ،(1حيث أجازت لها أن تنشئ الالتزامات ،ولـكن في حالات
استثنائية ،أي عندما ينص القانون على ذلك).(2

والملاحظ أنه بالرغم من أن نظر ية الإرادة المنفردة كان منشؤها في ألمانيا ،إلا أن

المشرع الألماني لم يرد أن يجاري الفقه و يأخذ بها كمصدر عام ،بل أخذ بها كمصدر
استثنائي ،وذلك لاعتبارات عملية ،تتمثل في الأسباب التي أبداها الفقيه الألماني

» «Brinzوهي أنه عندما نكون أمام مظهر للإرادة المنفردة يصعب إثبات وجود التزام
جدي من عدم وجوده ،إلا قولا ً ألقي جزافا دون أن يقصد صاحبه أن يتقيد به).(3

@ @ZHïöbärna@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄aI@ïãbäjÜÛa@†ìÔÈÛaë@pbßanÛüa@æìãbÓ@2
أجاز قانون الموجبات والعقود اللبناني للإرادة المنفردة بأن تكون مصدرا للالتزام

وذلك في المادة  (4)147منه.

@ @

) – (1ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  311ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲ  BGBﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ :2002/01/02
"Obligations created by legal transaction and obligations similar to legal transactions.
1- In order to create an obligation by legal transaction and to alter the contents of an
obligation, a contract between the parties is necessary, unless otherwise provided by
statute…".

) - (2ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻜﻤﺼـﺩﺭ ﻝﻼﻝﺘـﺯﺍﻡ ﻫـﻲ :ﺍﻹﻴﺠـﺎﺏ
ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ،ﻭﺍﻝﻭﻋﺩ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ،ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ،ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻨﺎ ،ﻭﺍﻝﺴـﻨﺩﺍﺕ ﻝﺤﺎﻤﻠﻬـﺎ،
ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ ،ﺹ194؛

Mazeaud (H) et (L) et (J) et François (Ch), op. cit. ,p357

) - (3ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ ،ﺹ.193

) - (4ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  147ﻤﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ "ﺇﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻹﺤﺩﺍﺙ ﻤﻔﺎﻋﻴـل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺎﺕ .ﻭﺇﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﺊ ﻝﻠﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﻓﺭﻴـﻕ ﻭﺍﺤـﺩ
)ﻜﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﺭﻴﻕ ﺒﻤﺸﻴﺌﺘﻪ( ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻓﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻌﻘﺩ".
@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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وقد خصص المشرع اللبناني للإرادة المنفردة فصلا مستقلا وهو الفصل الأول

تحت عنوان :الأعمال الصادرة عن فر يق واحد ،الفضول ،أي أنه اعترف بها كمصدر
للالتزام بشكل صريح.

وبالرغم من ذلك قضت المادة  (1)148بأن المبدأ هو أن الإرادة المنفردة عاجزة

عن إنشاء الالتزامات ،ووضعت الاستثناء وهو أنها تنشئ الالتزام استثناء في الأحوال

التي ينص عليها القانون ،مثل عرض التعاقد المشار إليه في المادة  179من قانون

الموجبات والعقود ،والتعاقد لمصلحة الغير المشار إليه في المادة  227منه ،والفضول
المشار إليه في المادة .(2)149

@ @ZHbèßbØyc@æbîi@Éß@ïöbärna@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄aI@íìØÛa@ïã‡¾a@æìãbÔÛa@3
خصص القانون المدني الـكويتي للإرادة المنفردة الفصل الثاني بعنوان" :الإرادة

المنفردة" ،تضمن سبع مواد .وقد بين موقفه)(3في المادة  220منه) ،(4ثم بين أحكام
@ @

) - (1ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ " 148ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ ،ﻫـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺎﺱ
ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻝﺯﺍﻤﻴﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻝﻡ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﻤﺸﻴﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ .ﻏﻴﺭ ﺃﻨـﻪ
ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻝﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻤﺸـﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴـﻕ
ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ".
) - (2ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ/ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﻌﻭﺠﻲ ،ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﺝ ،1ﺍﻝﻌﻘﺩ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ،2011 ،
ﺹ.28
) - (3ﻴﺸﺎﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻘﻁﺭﻱ ،ﺭﻗﻡ  22ﻝﺴﻨﺔ  2004ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  192ﻤﻨﻪ

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ،ﺜﻡ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻫﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀـﺎ ﻤـﻊ ﻗﻴـﺎﻡ
ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ )ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ( ،ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻋﺩ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ
 193ﺇﻝﻰ .198
) - (4ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  220ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ1" :ـ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻻ ﻴﻨﺸﺊ
ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﻭﻻ ﻴﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻻ ﻴﻨﻬﻴﻪ ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 2 .ـ ﻓـﺈﻥ ﻗﻀـﻰ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺌﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﺴـﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﹰﺎ ﻤﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﺼـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺍﻓﻕ ﺇﺭﺍﺩﺘﻲ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ".
@ @

@ @
@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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الوعد بجائزة للجمهور في المادة  221إلى المادة .226
اتخذ القانون المدني الـكويتي الموقف نفسه الذي اعتمده المشرع اللبناني ،حيث

خصص للإرادة المنفردة فصلا خاصا بها ،ما يعنى اعترافه بها كمصدر للالتزام ،ثم بين

بأنه مصدر استثنائي ،إلا أن القانون الـكويتي أضاف بيان أحكام التصرف الصادر
بالإرادة المنفردة بأنها نفسها أحكام العقد ،إلا ما تعلق بضرورة توافق إرادتي طرفي

العقد.

@ @âanÛýÛ@âbÇ@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa
نورد نماذج عن القوانين التي تقر منح الإرادة المنفردة القدرة على إنشاء الالتزام،

مثلها مثل العقد ،فكلاهما مصدر عام وأصيل للالتزام ،كالقانون الأردني)أولا(،

والقانون الإماراتي)ثانيا(.

@ @HæìãbÔÛa@éi@ï›Ôí@b¾@bÔj@âbÇ@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄aI@ïã†Šþa@æìãbÔÛa@Züëc
)(1

عالج المشرع الأردني الإرادة المنفردة في قانونه المدني

في فصل مستقل تحت

عنوان" :التصرف الانفرادي" يتضمن خمسة مواد ،نص فيها على المبدأ العام المتعلق

بالإرادة المنفردة في المادة  ،250ثم بيان الأحكام المتعلقة بالتصرفات بالإرادة المنفردة

في المواد  251إلى  ،253ثم الإشارة إلى بعض تطبيقاتها في المادتين  254و.255

فقد اعتد القانون المدني الأردني بالإرادة المنفردة كمصر للالتزام متأثرا في ذلك

بالفقه الإسلامي ،حيث تنص المادة  250منه" :يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة

للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي
به القانون".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني حين التعليق على هذه

المادة" :أن هذه المادة ٺتناول المبدأ العام فتقرر انعقاد التصرف بالإرادة المنفردة ما دام
@ @

)- (1ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ،1976/43ﺝ.ﺭ 1976/2645ـ 08ـ 01
@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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لا يلزم غير المتصرف").(1
ووفقا للفقه الأردني الغالب ،يتبين من هذا النص بأن المشرع الأردني قد اعتبر

الإرادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام مثلها مثل العقد ،وحسب هذا الفقه فإنه لا ينال

من هذا التوجه الذي ارتآه المشرع تلك العبارة الواردة في نهاية المادة "طبقا لما يقضي

به القانون ،فهي لم تأت بجديد؛ ذلك أن الالتزام القانوني مفروض على الكافة ،سواء

كنا بصدد التزام بإرادتين أو التزام بإرادة واحدة).(2

@ @HbèßbØyc@æbîi@Éß@âbÇ@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄aI@ïmaŠbß⁄a@pýßbÈ¾a@æìãbÓ@Zbîãbq
)(3

خصص المشرع الإماراتي في قانونه للمعاملات المدنية

فصلا مستقلا للتصرف

بالإرادة المنفردة يتضمن خمس مواد ،نص فيها على المبدأ العام المتعلق بالإرادة

والمنفردة ،ثم بيان الأحكام المتعلقة بآثار التصرفات بالإرادة المنفردة ،ثم الإشارة إلى
بعض تطبيقاتها).(4

فقد نصت المادة  276منه" :يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة دون توقف

على قبول المتصرف إليه ما لم يكون فيه إلزام الغير بشيء طبقا لما يقضي به القانون كل
@ @

) - (1ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ،ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ،
ﻋﻤﺎﻥ ،1999 ،ﺹ.178
) - (2ﺩ/ﺃﻤﺠﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤـﺎﻥ،
 ،2006ﺹ228؛ ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺍﻝﻔﺎﺭ ،ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻝﻠﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ، ،ﻋﻤـﺎﻥ،2006 ،
ﺹ170؛ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﺎﻝﻑ ﺫﻝﻙ ﻭﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻤﺼـﺩﺭﺍ
ﻋﺎﻤﺎ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻓﻬﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ
ﺸﺭﻴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.178

) - (3ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ،1976/43ﺝ.ﺭ 1976/2645ـ 08ـ 01
) - (4ﻜﺎﻝﻭﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ،280ﻭﻫﻭ "ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻐﻴﺭﻩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ،"...ﻭﺍﻝﺠﻌﺎﻝـﺔ
)ﺍﻝﻭﻋﺩ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ( ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ،281ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ :ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺍﻝﻌﻁـﺎﺭ ،ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ
ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ،ﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ،1997 ،
ﺹ.381
@ @

@ @
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ذلك ما لم ينص القانون على خلافه".
يتبين من هذه المادة بأن القانون الإماراتي قد أقر للإرادة المنفردة القدرة على

إنشاء الالتزامات )ما لم تلزم الغير( ،وجعل ذلك مبدأ عاما ،مثلها مثل العقد .وأوضح

في مذكرته الإيضاحية أنه سار في ذلك على نهج الفقه الإسلامي ،لـكن دون أن يلتزم

بمذهب بعينه ،واستبعد المسائل الداخلة في نطاق الأحوال الشخصية).(1

وقد بين كيفية انعقاده ،حيث تسري على ذلك أحكام العقد عدا ما تعلق بوجود

إرادتين ،وذلك في المادة 277منه ،والتي تنص" :تسري على التصرف الانفرادي

الأحكام الخاصة بالعقود إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء
العقد .ما لم ينص القانون على غير ذلك".

وبين الأحكام المتعلقة بآثاره ،حيث نصت المادة " :278إذا استوفى التصرف

الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ،ما لم ينص القانون على غير

ذلك" ،ثم بين آثرا عديدة تترتب عنه بحسب نوعه ،أكان تمليكا أو إسقاطا أو إبراء ً.
والملاحظ أن هذه الأحكام تعتبر أحكاما عامة يعمل بها ،ما لم ينص القانون على
خلافها بشأن واقعة معينة).(2

@ @ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄bi@‰‚dí@ð‹öa§a@Ê‹“¾a@ZïãbrÛa@szj¾a
يظهر بأن المشرع قد تأثر بالخلاف حول الإرادة المنفردة ،حيث قد عرف موقفه

تدرجا في الاعتراف بها كمصدر للالتزام؛ فمن خلال النصوص المتعلقة بالإرادة

المنفردة يتبين أنه اعترف بشكل تدر يجي بقدرة الإرادة المنفردة على إنشاء الالتزام

وذلك على مرحلتين)المطلب الأول( ،بالإضافة إلى أنه بين بأن قواعد العقد تسري على
التصرف بالإرادة المنفردة في تكوينه وترتيبه لآثاره وانقضائه)المطلب الثاني(.
5

لقد عرف موقف المشرع الجزائري من كون الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام

@ @

) - (1ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻝﻌﻁﺎﺭ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ.381
) - (2ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻝﻌﻁﺎﺭ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.380 ،376
@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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تطورا عبر مرحلتين ،مرحلة ما قبل تعديل القانون المدني في  (1)2005/06/20حيث

كان ينظر إليها على أنها مصدر استثنائي للالتزام)الفرع الأول( ،ومرحلة ما بعد
التعديل ،حيث أصبحت مصدرا عاما للالتزام)الفرع الثاني(.

@ @ïöbärna@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa
قبل تعديل  2005للقانون المدني كان المشرع قد نص على تطبيق من تطبيقات

الإرادة المنفردة وهو الوعد بجائزة ،وذلك في المادة  115ضمن آثار العقد)،(2

بالإضافة إلى تطبيقات أخرى في نصوص متفرقة) ،(3مما أظهر بأن المشرع قد اعتبرها

حين ذاك مصدرا استثنائيا للالتزام في حالات محددة قانونا ،ونتيجة لذلك لا تستطيع

الإرادة المنفردة أن تنشئ التزاما إلا حيث أجيز لها ،بنصوص خاصة ،وهي لا تلزم

صاحبها إلا في أحوال خاصة وهي التي أقرتها هذه النصوص).(4

وقد انتقد بعض الفقه هذا الموقف حيث يرى البعض) (5بأنه ليس هناك ما يحول
@ @
) - (1ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻜﺎﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  10/05ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  20ﻴﻭﻨﻴﻭ ،2005ﺝ ﺭ ،44ﺹ.18

) - (2ﺍﻝﻭﻋﺩ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻫﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻠﻥ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻥ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ،ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ/ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ،371ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻭﻋﺩ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ
ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 123ﻤﻜﺭﺭ1ﻤﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻲ "ﻤـﻥ ﻭﻋـﺩ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻝﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤل ،ﻭﻝﻭ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻋﺩ ﺒﺎﻝﺠـﺎﺌﺯﺓ
ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﻬﺎ."...
) - (3ﻤﺜل ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺄﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  63ﻤﻥ ﻕ.ﻡ ،ﻭﺍﻝﻭﻋﺩ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  71ﻤـﻥ
ﻕ.ﻡ ،ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ)  114ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻌﻬﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭ 152ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻀﺎﻝﺔ ﻭ 1/398ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻴـﻊ ﻤﻠـﻙ
ﺍﻝﻐﻴﺭ ( ﻤﻥ ﻕ ﻡ ،ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﺩ/ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ331؛ﻤﺤﻤـﺩ ﺘﻘﻴـﺔ ،ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ، ،ﺹ 118ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
) - (4ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺒﺄﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻝـﻴﺱ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺩ /ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ :ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴـﻴﻁ،
ﺹ141؛ ﺩ /ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.315
) - (5ﺩ/ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،،ﺹ.331
@ @

@ @
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قانونا أو عدالة دون أن تكون الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام في الحالات التي تدعو
الحاجة فيها إلى اعتبار هذه الإرادة التي تستمد قوتها من القانون ،وتسري عليها الأحكام

التي تنظم العقد إلا ما يخص ضرورة وجود إرادتين؛ لأن هذه الأحكام تعتبر في
الحقيقة المبادئ العامة لنظر ية التصرف القانوني.
)(1

ويرى آخرون

بأنه كان من الأفضل للمشرع الجزائري وهو يعطي للالتزام طابعه

المادي ،و يقر مبدأ سلطان الإرادة ،أن يقر بقدرة الإرادة المنفردة في إنشاء

الالتزامات ،وخاصة أنه نظم الوعد بالجائزة تنظيما كاملا ،بأن يورد الإرادة المنفردة

ضمن تعداد مصادر الالتزام دون حشرها بدون مبرر معقول في قسم لا تمت له بأي
صلة ،حيث يقول الدكتور خليل أحمد قدادة" :وأملنا أن يتدارك المشرع الجزائري ذلك
في وقت قريب ،وذلك مسايرة منه لما آلت إليه التشر يعات التي اعترفت بقدرة الإرادة
المنفردة على إنشاء الالتزامات كما اعترفت بقدرتها على انتاج الآثار القانونية").(2

@ @âbÇ@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa
تغير موقف المشرع في المرحلة التالية بموجب تعديل القانون المدني في

 ،2005/06/20حيث أقر للإرادة المنفردة أن تكون مصدرا عاما للالتزام إلى جانب

العقد) ،(3وذلك في المادة  123مكرر التي نصت على أنه" :يجوز أن يتم التصرف
بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير ،"...وبين أحكامها في الفقرة الثانية من هذه

المادة حيث تنص" :ويسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد من
الأحكام باستثناء أحكام القبول".

@ @

) - (1ﺩ /ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺩﺍﺩﺓ ،ﺍﻝﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ،
 ،2005ﺹ.189

) - (2ﺩ /ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺩﺍﺩﺓ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.189
) - (3ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻴﺸﺎﺒﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺃﻴﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻠﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋـﺭﺽ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘـﻪ ،ﻭﻜـﺫﻝﻙ
ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ.
@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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بل إن المشرع الجزائري قد خصص للإرادة المنفردة فصلا مستقلا وهو الفصل

الثاني مكرر ،تحت عنوان" :الالتزام بالإرادة المنفردة" ،وأخرج أحكام الوعد بجائزة من

المادة  115من القانون المدني التي هي ضمن آثار العقد إلى المادة  123مكرر 2ضمن

الفصل المخصص للإرادة المنفردة).(1

وعليه ،فالمشرع من خلال جعل الإرادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام ،قد أقر لها

أن تنشئ الالتزامات دون حاجة إلى نصوص خاصة ،وبهذا يكون المشرع قد خطا
خطوة جريئة ،حيث خرج عن دوائر التقليد والانغلاق في دائرة القوانين المتأثرة
بالمذهب الشخصي ،وساير التطور الحاصل دوليا وما فرضته العوامل الاقتصادية

والاجتماعية من معاملات ،فاتجه نحو المذهب المادي الذي يرى بالطابع المادي
للالتزام واستقلاله عن أشخاص الرابطة القانونية.

@ @ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a@óÜÇ@‡ÔÈÛa@‡ÇaìÓ@ÕîjĐm@ZïãbrÛa@kÜĐ¾a
بعد أن اعتبر المشرع الإرادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام بيّن في الفقرة الثانية من

)(2

المادة  123مكرر من القانون المدني الأحكام التي تنظم التصرف بالإرادة المنفردة

حيث تنص ..." :ويسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد من

الأحكام باستثناء أحكام القبول" ،فالقواعد التي تنظم العقد هي نفسها التي تنظم

التصرف بالإرادة المنفردة ،باستثناء تلك التي ٺتعلق بضرورة وجود إرادتين

متطابقتين) ،(3وسوف نتناول هذه الأحكام وفقا لمرحلتي تكوين التصرف)الفرع
@ @
) - (1ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺩ/ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.370

) - (2ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻜل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ،ﻜﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺄﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  63ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﻭﺍﻝﻭﻋﺩ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤـﺩ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  71ﻤﻥ ﻕ ﻡ ،ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ)  114ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻌﻬﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ  152ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻔﻀـﺎﻝﺔ
ﻭ 1/398ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻝﻐﻴﺭ ( ،ﻭﺍﻝﻭﻋﺩ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 123ﻤﻜﺭﺭ 1ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ،
ﺩ/ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ374 ،332 ،126،76؛ ﺩ /ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ،
ﺹ.317 ،316
) - (3ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﻝﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ  277ﺍﻝﺘـﻲ
@ @

=

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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الأول( ،وآثار التصرف وانقضائه)الفرع الثاني(.

@ @ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄bi@Ò‹—nÛa@åíìØm@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa
يتطلب تكوين التصرف بإرادة منفردة أن ٺتوافر أركانه وشروط صحته وهي :الرضا

والمحل والسبب والشكل ،في الأحوال التي يتطلبها القانون)أولا( ،وإلا كان جزاؤه
البطلان)ثانيا(.

@ @ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄bi@Ò‹—nÛa@æb×Šc@Züëc
للتصرف بالإرادة المنفردة أركان لا يقوم بدونها مثل العقد تماما ،والتي تتمثل في

الرضا) ،(1المحل) ،(2السبب) ،(3والشكل استثناء في بعض التصرفات).(4

@ @Zbš‹Ûa@1
يقوم التصرف بالإرادة المنفردة بإرادة واحدة وهي إرادة المتصرف ،وعليه نقتصر

في الكلام على رضا المتصرف دون رضا المتصرف إليه .وقيام ركن الرضا يتطلب أن
يكون موجودا) ،(1 .1وصحيحا).(1 .2

@ @ZÒ‹—n¾a@bšŠ@†ìuë@1@N1
يكون الرضا موجودا بوجود الإرادة التي تعد عنصر ًا جوهر يا فيه ،والتي هي

"ظاهرة نفسية تتمثل في قدرة الكائن المفكر في اتخاذ موقف أو قرار ،يستند إلى أسباب

واعتبارات معقولة") ،(1وهذا يتطلب أن تكون إرادة جدية ترغب في إحداث آثار

قانونية ،أي أن تصدر عن شخصية قانونية لها الأهلية اللازمة لإبرام التصرف ،وأن
@@
@@

ﺘﻨﺹ "ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﻭﺩ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠـﻭﺩ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻴﻥ
ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ" ،ﻭﺃﻜﺩ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻵﺜﺎﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻌﻘـﺩ ﺼـﺤﻴﺤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  278ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ "ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﺭﻜﻨﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ
ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ" ،ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ .179
) - (1ﺩ /ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻌﻘﺩ ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﻴﺔ ،ﺍﻝﺭﻏﺎﻴﺔ، 2014 ،
ﺹ.83
@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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تنصرف إلى الارتباط بحالة قانونية بحيث تتحمل التزامات تجاه شخص آخر)(1؛ فلا يعتد

بإرادة الهازل ،ولا بالإرادة الصور ية ،ولا بالإرادة المتعلقة بمحض المشيئة ،ولا
بالإرادة المقترنة بتحفظ ذهني).(2

و يكون التعبير عن هذه الإرادة طبقا للطرق المنصوص عليها في المادة  60من

القانون المدني ،وهي اللفظ والكتابة وباتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على

مقصود صاحبه ،وقد يكون هذا التعبير صر يحا ،وقد يكون ضمنيا .وطبقا للمادة 61
)(3

ينتج هذا التعبير أثره القانوني

في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه)،(4

و يعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ،ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ،وعند ذلك
لا يؤثر موت من صدر منه التعبير أو فقد أهليته على ترتيبه لأثره ،ما لم يتبين العكس
من التعبير أو من طبيعة المعاملة ،وهذا هو مضمون المادة  62من القانون المدني.

أما ما يتعلق بالمواد  64إلى  70من القانون المدني فتستبعد؛ لأنها تخص أحكام

القبول ،أي ٺتعلق بضرورة وجود إرادتين متطابقتين.

@ @ZÒ‹—n¾a@bšŠ@òz–@1@N2
فيما يتعلق بوجوب أن يكون الرضا صحيحا ،نجد أن أحكام الأهلية في التعاقد هي
@ @

) - (1ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻝﻠﻐﻴـﺭ ،ﻭﺫﻝـﻙ

ﻁﺒﻕ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 123ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  59ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ.
) - (2ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.185
) - (3ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ،ﻓﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﻝﺯﺍﻡ ،ﺤﻴﺙ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻌﺩﻭل ﻋﻨﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺒﻭل ﻝﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻪ ،ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﻴﻨﺸﺄ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺭﺍﺩ
ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻌﻘﺩ ،ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﺃﻡ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻴﺠـﺎﺏ ،ﻓﻌﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ
ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﻭﻝﻴﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻗﺒﻭل ،ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺍﻝﻌﻁـﺎﺭ ،ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ.376
) - (4ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ،
ﻓﻴﺴـﺄل ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻋﺩل ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﺴﺒﺏ ﻀﺭﺭﺍ ﻝﻠﻐﻴﺭ ،ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ /ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ،

ﺹ.100
@ @

@ @
@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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نفسها التي تطبق على التصرف بالإرادة المنفردة؛ فناقص الأهلية إذا صدر عنه تصرف

بإرادة منفردة يكون موقوفا على إجازة الولي في قانون الأسرة ،وقابلا للإبطال وفقا
للقانون المدني.

أما عيوب الرضا فهي نفسها التي تخص العقد) ،(1وهي :الغلط والتدليس والإكراه

والاستغلال ،فيجب أن تكون الإرادة المنفردة خالية من هذه العيوب.

فيجب أن تكون الإرادة المنفردة غير معيبة بغلط جوهري طبقا للمادة  81من

القانون المدني ،أي الغلط الجسيم والمؤثر طبقا للمادة  ،1/82على أنه إذا تعلق الغلط
بصفة جوهر ية طبقا للمادة  2/82فتقتصر النظرة إلى هذه الصفة بأنها جوهر ية على

الصادر عنه التصرف دون الغير ،ولا يشترط علم هذا الغير بالغلط الجوهري ولا
اشتراكه في الغلط).(2

و يجب أن تكون الإرادة المنفردة غير معيبة بتدليس طبقا للمادة  86من القانون

المدني ،وهنا نجد فروقا بين العقد والإرادة المنفردة) ،(3ففي العقد يغلب صدور
التدليس من المتعاقد الآخر ،أما في التصرف بالإرادة المنفردة فيندر صدور التدليس

من الغير) ،(4وفي هذه الحالة أيضا لا نجد الشرط المتطلب في العقد وهو أن يعلم

المتعاقد الآخر حقيقة أو حكما بهذا التدليس طبقا لنص المادة  87من القانون المدني.

@ @

) - (1ﺭﺍﺠﻊ :ﺴﻌﺎﺩ ﺩﺭﺍﺡ ،ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ ،ﺠﺎﻤﻌـﺔ
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،2012 ،ﺹ 05ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
) - (2ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺴﻭﺍﺭ ،ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﺝ ،1ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺹ432؛ ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ،ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌـﺔ
ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ،1982 ،ﺹ.1107

) - (3ﺭﺍﺠﻊ :ﺴﻌﺎﺩ ﺩﺭﺍﺡ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.46 ،11
) - (4ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼﻭﻝﻪ )ﻜﺄﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﺩﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺼﻰ ﻝـﻪ( ﻴﻜـﻭﻥ ﻝﻠﻤﺘﺼـﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴـﻙ
ﺒﺎﻹﺒﻁﺎل ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻐﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ،
ﺹ.1107
@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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وفي العقد يمكن أن يحصل التدليس بطر يق السكوت من جانب المتعاقد الآخر طبقا
للمادة  ،86ولا يحصل هذا في التصرف بالإرادة المنفردة).(1

و يجب أيضا أن تكون إرادة المتصرف المنفردة غير معيبة بعيب الإكراه طبقا

للمادة  88من القانون المدني ،أي عدم وقوعها تحت سلطان رهبة بينة ب ُعثت في نفسه

دون وجه حق؛ ففي العقد تكون هذه الرهبة صادرة عن المتعاقد الآخر تجاه الطرف

الذي يدعيها ،كما قد تكون صادرة عن الغير بشرط أن يعلم بها المتعاقد الآخر حقيقة أو
حكما طبقا للمادة  89من القانون المدني) ،(2أما في التصرف بالإرادة المنفردة قد تكون

الرهبة البينة صادرة عن المستفيد أو عن أي شخص آخر ،وفي هذه الحالة الأخيرة سواء

علم المستفيد بحصول هذه الرهبة أم لم يعلم).(3

و يجب كذلك أن تكون الإرادة المنفردة خالية من الاستغلال طبقا لنص المادة

 90من القانون المدني وٺتطلب هذه المادة بشأن العقد أن يكون استغلال الطيش البي ّن

أو الهوى الجامح ،الذي يعتري المتصرف ،صادرا عن المتعاقد المستفيد) ،(4أما في
التصرف بالإرادة المنفردة فالمستفيد ليس متعاقدا.

وأخيرا يلاحظ بشأن عيوب الرضا أن مبدأ سلطان الإرادة يكون أقوى في

التصرف بالإرادة المنفردة منه في العقود ،إذ القيود التي ترد على هذا المبدأ والتي تقوم

على أساس حماية الثقة واستقرار المعاملات يكون حظها من التطبيق في التصرفات
بالإرادة المنفردة أقل منه في العقود).(5

@ @Zñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄bi@Ò‹—nÛa@Ý«@2
بغض النظر عن الاختلاف حول المحل ما إذا كان يخص العقد أو الالتزام ،فإنه
@ @
) - (1ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺼﺹ.1108 ،1107
) - (2ﺴﻌﺎﺩ ﺩﺭﺍﺡ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.67
) - (3ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺼﺹ.1108 ،1107
) - (4ﺴﻌﺎﺩ ﺩﺭﺍﺡ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.69
) - (5ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.1108
@ @

@ @
@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª

@@‡îídnÛaë@WÏ‹Ûa@µi@âanÛýÛ@Š‡—ß@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄a

25

يتطلب لقيامه ثلاثة شروط نصت عليها المواد  92إلى  94من القانون المدني ،وهي أن
يكون شيئا موجودا أو قابلا للوجود أو أمرا ممكنا ،وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين،

وأن يكون أمرا مشروعا أو شيئا مما يجوز التعامل فيه) ،(1والملاحظ أن هذه الشروط
هي نفسها المشترطة في محل التصرف بالإرادة المنفردة.

@ @Zñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄bi@Ò‹—nÛa@kj@3
إذا أخذنا بالنظر ية الحديثة للسبب ،أي السبب الباعث أو الدافع للتعاقد ،فإنه

يتطلب أن يكون مشروعا ،وفي العقد يستوجب ز يادة على ذلك أن يكون الغرض غير
المشروع مشتركا بين المتعاقدين ،أي أن عدم مشروعية السبب معلومة لدى المتعاقد
الآخر حقيقة أوحكما) ،(2أما في التصرف بالإرادة المنفردة فلا يشترط ذلك بالنسبة

للمستفيد) ،(3وفي كل الأحوال فإن مقتضيات نصي المادتين  97و 98من القانون
المدني هي التي تسري في هذا الشأن.

وقد يكون التصرف بالإرادة المنفردة مجردا تجريدا موضوعيا ،كما في السند

الصرفي ،كالسفتجة ،والسند الإذني ،والسند لحامله) ،(4والتصرف المجرد هو التصرف

الذي لا يعتد فيه بالسبب ،أي أنه لا يقيم للسبب وزنا ،فالسبب يكون عنصرا خارجا

عن التصرف ،فيحرم المتعاقد من الطعن في التصرف بأي دفع كان يتعلق بالسبب).(5
@ @

) - (1ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺤل  ،ﺩ/ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺩﺍﺩﺓ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ71؛ ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝـﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 223ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.

) - (2ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.258 ،256
) - (3ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ1108؛ ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺴﻭﺍﺭ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،
ﺹ.432
) - (4ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  400ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ "ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﺍﻝﺴـﻔﺘﺠﺔ ﺃﻥ
ﻴﺤﺘﺠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻤل ﺒﺎﻝﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺒﺤﺎﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺤﺎﻤل ﻗـﺩ
ﺘﻌﻤﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺍﻝﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻐﻴﺭ" ،ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﻴﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ  494ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ.
) - (5ﺭﺍﺠﻊ ،ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.263
@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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@ @Zñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄bi@Ò‹—nÛa@À@ÝØ“Ûa@4
أورد المشرع التصرفات التي تستلزم الشكل لانعقادها على سبيل الحصر ،فالقاعدة

العامة هي الرضائية طبقا لنص المادة  59من القانون المدني ،حيث تكتفي لإبرام العقد

"أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين" ،أما الاستثناء فهو "دون الإخلال
بالنصوص القانونية" ،أي أن هناك عقودا شكلية في نصوص محددة ومتفرقة) ،(1وهذا

ما ينطبق أيضا على التصرفات بالإرادة المنفردة التي تكون القاعدة العامة فيها هي
الرضائية ،وذلك طبقا لنص المادة 123مكرر.2/

@ @ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄bi@Ò‹—nÛa@æýĐi@Zbîãbq
إذا ما لم يتوافر أحد الأركان سالفة الذكر في التصرف بالإرادة المنفردة ،أو تمت

مخالفة شروط صحة الرضا ،فإن الجزاء هو البطلان ،والبطلان يكون بطلانا مطلقا إذا لم

يتوافر أحد أركان التصرف ،أو مخالفة شرط المشروعية في المحل أو السبب ،و يكون

بطلانا نسبيا إذا كان رضا المتصرف غير سليم ،بأن كان ناقص الأهلية ،أو كان معيب

الرضا).(2

والملاحظ أن أحكام بطلان العقود هي نفسها التي تحكم بطلان التصرف بالإرادة

المنفردة ،ما عدا ما يتعلق بالحرمان من الاسترداد في حالتي التعامل مع ناقص الأهلية

وعدم المشروعية ،فهما تخصان العقد وحده ،لارتباطهما بضرورة وجود طرفين.

@ @ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄bi@Ò‹—nÛa@âbØyc@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa
إذا أبرم التصرف بالإرادة المنفردة مستوفيا لأركانه وشروط صحته رتب آثاره
@ @

) - (1ﻓﻤﺜﻼ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 324ﻤﻜﺭﺭ 1ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻋﻘـﺎﺭ ﺃﻭ
ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﻭ
ﺤﺼﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ.
) - (2ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ،ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝـﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ ،ﺹ320
ﺇﻝﻰ.325
@ @

@ @
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القانونية )أولا( ،ثم إن له أسبابا تؤدي إلى انقضائه)ثانيا(.

@ @ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄bi@Ò‹—nÛa@Šbqe@Züëc
ـ إذا تم إبرام التصرف بالإرادة المنفردة وقد استوفى أركانه وشروط صحته ،فإنه

سوف يرتب آثاره القانونية؛ ولذلك فإن المتصرف يصبح ملزما بهذه الآثار) ،(1فلا
يستطيع نقضها ولا تعديلها إلا للأسباب التي يقررها القانون ،طبقا للمادة  106من
القانون المدني.

ـ و يجوز للقاضي أن يرد التزام المتصرف بالإرادة المنفردة إلى الحد المعقول ،إذا

توافرت شروط الظروف الطارئة ،طبقا للمادة  107من القانون المدني ،وبالأخص إن

كان الالتزام مرهقا للمتصرف.

ـ وتنصرف آثار التصرف إلى الخلف العام ما لم يتبين من طبيعة التعامل أو من

نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام ،كل ذلك مع مراعاة القواعد
المتعلقة بالميراث ،طبقا للمادة  108من القانون المدني.

ـ أما ما يتعلق بانصراف آثار التصرف إلى الخلف الخاص فإن القاعدة في ذلك أنه

إذا أنشأ التصرف التزامات وحقوقا ٺتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى الخلف الخاص،
)(2

فإنها تنتقل إليه مع هذا الشيء في وقت انتقاله إذا كانت من مستلزماته

وكان

@ @

) - (1ﺃﻜﺩ ﺫﻝﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  278ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ" :ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻻﻨﻔـﺭﺍﺩﻱ
ﺭﻜﻨﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ".
) - (2ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺤﻕ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻜﻤﻠﻪ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻴﻤـﻪ ﺃﻭ ﺩﺭﺃ
ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﻴﻭﺏ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺨﻔﻴﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺒﺭﻡ ﻤﺎﻝﻙ
ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻗﺒل ﺒﻴﻌﻪ ﻋﻘﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﺤﺭﻴﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﻕ ﺸﺏ ﺒﺎﻝﻤﻨﺯل ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻴﺴـﺘﺤﻘﻪ
ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱ ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻝﻠﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻴﻘﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﺃﻭ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻤﺜﺎﻝﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻜﺎﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺎﻝﻜﻪ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺭﺍﺠـﻊ،
ﺩ/ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ345؛ ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝـﻭﺩﻭﺩ ﻴﺤـﻲ ،ﺍﻝﻤـﻭﺠﺯ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ
ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،1994 ،ﺹ.156
@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه ،وهذا ما تقضي به المادة  109من

القانون المدني ،فيما يخص العقد ،ومثال ذلك :إذا كان محل الوعد بجائزة شيئا استحقه

شخص ثم باعه هذا الأخير إلى شخص آخر.

ـ أما ما يتعلق بتفسير عبارات التصرف بالإرادة المنفردة فتحكمه المادتين 111

و 112من القانون المدني ،فإذا كانت العبارات واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من

طر يق تأو يلها للتعرف على إرادة المتصرف ،وإذا كان هناك محل للتفسير ،أي إذا

كانت العبارات غامضة فيجب البحث عن نية المتصرف دون الوقوف عند المعنى
الحرفي للألفاظ ،مع الاستهداء في ذلك بمعايير محددة ،وهي طبيعة التعامل ،وبما ينبغي

أن يتوافر من أمانة وثقة في المتصرف ،وفقا للعرف الجاري في المعاملات ،وإذا كان
هناك شك فيؤول لمصلحة المدين ،وهو دائما المتصرف.

@ @ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄bi@Ò‹—nÛa@õb›Ôãa@Zbîãbq
ينقضي التصرف بالإرادة المنفردة بشكل عادي بانقضاء الالتزامات التي ترتبت

عنه بتنفيذها ،وقد ينقضي قبل تنفيذ التزاماته بشكل قسري عن طر يق استحالة تنفيذ

هذه الالتزامات) ،(1أو بشكل رضائي عن طر يق التقايل) ،(2أو قد ينقضي بالرجوع
عنه ممن صدر عنه بإرادته المنفردة في حالات استثنائية نص عليها القانون

صراحة).(3

@ @ZpbßanÛüa@‰îÐäm@òÛbznbi@õb›Ôãüa@1
ينقضي التصرف بالإرادة المنفردة بسبب استحالة تنفيذ المدين لالتزاماته استحالة

مطلقة.

فإذا كانت استحالة تنفيذ المدين لالتزاماته بسبب أجنبي ،كقوة قاهرة أو فعل

الدائن أو فعل الغير ،زال التصرف وبرئت ذمة المدين دون أي تعو يض ،وتحمل الدائن

تبعة الهلاك) (1طبقا للمادة 307من القانون المدني التي تنص" :ينقضي الالتزام إذا
@ @

) - (1ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻝﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ،ﻓﻼ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﺒـﺩﺍ ﻤﻠﺯﻤـﺎ
@ @

=

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته".
أما إذا كانت الاستحالة بسبب المدين زال التصرف وتحمل المدين تبعة الهلاك ،مع

تعو يض الدائن عن الأضرار الحاصلة له من جراء ذلك ،طبقا للمادة  176من القانون

المدني التي تنص "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعو يض

الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ،ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب

لا يد له فيه ،و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".

@ @ZÝíbÔnÛbi@õb›Ôãüa@2
بالرغم من كون التصرف بالإرادة المنفردة هو تصرف أحادي ،إلا أن نقضه لن

يكون مقصورا على طرف واحد ،لأنه قد رتب حقوقا للغير ،وعليه فلا بد من توافق

إرادتي الدائن والمدين على نقضه ،وهذا ما يسمى التقايل.

و يجوز أن يكون التقايل بأثر رجعي ،فتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل إجراء

التصرف الانفرادي ،أو يكون بأثر فوري ،حيث يقتصر على المستقبل ،وفي كل

الأحوال ينبغي أن لا يؤثر التقايل على الحقوق التي كسبها الغير بناء على التصرف).(1

@ @ZHò–b‚@pübyI@ñ†‹Ðä¾a@ñ†aŠ⁄bi@Þë‡ÈÛa@3
رغم كون التصرف بالإرادة المنفردة قد صدر بإرادة واحدة إلا أن هذه الإرادة

لا تستطيع أن تعدل عن هذا التصرف وتنهيه وحدها ،وهذا هو المبدأ العام ،غير أن
هناك حالتين يستطيع فيهما المتصرف أن يرجع في تصرفه ،كاستثناء بنصوص

خاصة) ،(2وهما حالة الوعد بجائزة غير المحدد المدة) ،(3 .1والوصية).(3 .2
@@
@@

ﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﻐﻴﺭ ،ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎﺩﺓ  113ﻤـﻥ

ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺒﻌﺔ ﺍﻝﻬﻼﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﻠﺯﻤﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ،ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺒﻌﺔ ﺍﻝﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ :ﺩ/ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.361
) - (1ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ :ﺩ/ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.348
) - (2ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻘﺩ ،ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻨﻘـﺽ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺒـﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﺤـﺩ

=

@ @
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@ @Zñ‡¾a@†‡«@Ë@ñöb¡@‡ÇìÛa@3@N1
يعتبر الوعد بجائزة من أهم تطبيقات التصرف بالإرادة المنفردة ،فهو يتم بإرادة

منفردة هي إرادة الواعد الذي يعلن للجمهور عن جائزة لأي شخص يقوم بعمل).(1

ولقد أفادت المادة 123مكرر 1في فقرتها الثانية بأن الواعد إذا لم يحدد للعمل

المطلوب مدة معينة ،فإنه يلتزم بوعده ما دام لم يرجع عن هذا الوعد ،فيلتزم بإعطاء

الجائزة لمن قام بالعمل قبل رجوعه عن وعده ،و يكون لمن قام بالعمل هنا الحق في

الجائزة بنفس الأحكام السابقة.

ولأن الواعد لم يحدد مدة معينة ،فمن العدل أن لا يبقى ملزما بوعده لمدة غير

محددة ،حيث يجوز له العدول عن وعده ،و يكون ذلك بنفس طر يقة إعلان الوعد
للجمهور ،على ألا يسبب ضررا بمصلحة الغير).(2

@ @Zòî–ìÛa@À@Êìu‹Ûa@3@N2
نصت عليها المادة  184من قانون الأسرة بأنها" :تمليك مضاف إلى ما بعد الموت

بطر يق التبرع".
@@
@@

ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻝﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ »ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ،ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘﻀﻪ ﻭﻻ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ،"...
ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﻝﻠﻌﻬﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴـﻨﻘﺽ
ﺍﻝﻌﻘﺩ ،ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺫﻝﻙ ،ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﻜﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ،ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻤﺜﻼ ،ﺭﺍﺠﻊ :ﻗﺴﻤﻲ ﺃﺤﻼﻡ ،ﻨﻘﺽ ﺍﻝﻌﻘﺩ ،ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ،

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،2013 ،ﺹ 6ﺇﻝﻰ .56
) - (1ﺩ/ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.371
) - (2ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
ـ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻭﺃﺘﻤﻪ ﻗﺒل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻋﺩ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻝﻠﺠﺎﺌﺯﺓ ،ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﺩﻭل.
ـ ﺇﺫﺍ ﺸﺭﻉ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤل ،ﻭﺼﺩﺭ ﺍﻝﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﻋﺩ ،ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ،ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴـﺘﺤﻘﺎ
ﻝﻠﺠﺎﺌﺯﺓ ،ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺠﺎﺌﺯﺓ.
ـ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻴﺘﺤﻠل ﺍﻝﻭﺍﻋﺩ ﻤﻥ ﻭﻋﺩﻩ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﺸﻜﺎل.
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فالوصية تصرف قانوني في التركة مضاف إلى ما بعد الموت وتتم بإرادة منفردة

هي إرادة الموصي وهي تصرف لا يرتب آثاره إلا بعد وفاة الموصي.

وقد أجازت المادة  192من قانون الأسرة الرجوع فيها ،حيث نصت" :يجوز

الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا."...

ذلك أن الوصية في حال حياة الموصي تصرف غير لازم ،يجوز له الرجوع فيه في

أي وقت شاء.

فالوصية تبرع لا تنجز إلا بوفاة الموصي ،فيجوز للموصي الرجوع فيها قبل تنجيزها،

ولأنه يجوز الرجوع في الإ يجاب في عقود المعاوضات قبل قبوله ،فالأولى الرجوع في

الوصية فهي تصرف تبرعي ،وهي بمنزلة الوعد ،والوعد لا يلزم الوفاء به ،وإنما يستحب

فقط).(1

‚@ @Zò¸b
نخلص في الأخير إلى أنه لا خلاف حول إمكانية ترتيب الإرادة المنفردة للآثار

القانونية ،ما عدا إنشاء الالتزام الذي عرفت بشأنه اختلافا فقهيا حادا بين منكر لقدرة

الإرادة المنفردة على إحداثه ومعترف بقدرتها على ذلك.

ومظاهر التأثر بهذا الخلاف الفقهي واضحة في القانون المقارن ،حيث نجد قوانين

تنكر على الإرادة المنفردة مقدرتها على إنشاء الالتزام ،وقوانين أخرى تعترف لها بذلك
استثناء في حالات وبنصوص خاصة تبيح ذلك ،وقوانين ساوت بينها وبين العقد

وجعلتها مصدرا عاما للالتزام.

@ @

) - (1ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ :ﻨﺎﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺠﻡ  ،ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺭﺴـﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،2001 ،ﺹ482؛ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ،ﺇﻻ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ
ﺒﺤﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻁ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ ،ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ،ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺒﺠـﻭﺍﺯ
ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺎ ،ﺭﺍﺠﻊ :ﺃﻨﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﺎﺒﺭ ،ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻔﻘـﻪ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ،2007 ،ﺼﺹ272 ،269
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وبالرغم من أن الرأي السائد والموقف الغالب هو الاعتراف بقدرة الإرادة

المنفردة على إنشاء الالتزام يكون استثنائي في حالات محددة تقتضيها الضرورات

العملية والحاجات الملحة لذلك ،إلا أن المشرع ساير بعض القوانين العربية المتأثرة بالفقه
الإسلامي فجعل الإرادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام مثلها مثل العقد ،وأحكامه هي

أحكامها ما عدا ما تقضيه ضرورة وجود إرادتين.

وبهذا يكون المشرع بموجب تعديل  2005قد أراد أن يحدث توازنا في موقفه بين

المذهبين الشخصي والمادي ،وأن يواجه مستجدات المعاملات المالية ،مستندا في ذلك
إلى زخم الاجتهادات في الفقه الإسلامي ،وأفكار المذهب المادي.

قائمة المراجع
أولا :المراجع باللغة العربية
1ـ الـكتب:
ـ د/أمجد محمد منصور ،النظر ية العامة للالتزامات ،مصادر الالتزام ،دار الثقافة للنشر

والتوز يع،عمان ،الأردن.2006 ،

ـ د/أنور سلطان ،الموجز في النظر ية العامة للالتزام ،مصادر الالتزام ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الاسكندر ية ،1998 ،ص201

ـ د/العربي بلحاج ،النظر ية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ،ج ،1التصرف
القانوني ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2007 ،

ـ جاك غستان ،المطول في القانون المدني ،تكوين العقد ،ترجمة منصور القاضي،
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوز يع ،بيروت ،لبنان.2008 ،

ـ د/جلال العدوي ،أصول الالتزام ،مصادر الالتزام ،منشأة المعارف ،الاسكندر ية،
.1997

ـ د /جميل الشرقاوي ،نظر ية التصرف القانوني ،مطبعة جامعة القاهرة ،مصر.1956 ،
ـ د /خليل أحمد حسن قدادة ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ،ديوان
@ @
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المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2005 ،
ـ د /عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،ج ،1منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان.2009 ،

ـ د /عبد الرزاق أحمد السنهوري ،نظر ية العقد ،ج ،1منشورات الحلبي الحقوقية،
بيروت ،لبنان.1998 ،

ـ د/عبد الرزاق أحمد السنهوري ،مصادر الحق في الفقه الإسلامي ،مؤسسة التاريخ
العربي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط .1

ـ د /عبد القادر الفار ،مصادر الالتزام ،دار الثقافة للنشر والتوز يع ،عمان ،الأردن،

 ،2006ص.170

ـ د/عبد الناصر توفيق العطار ،مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية
الإماراتي ،مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة.1997 ،

ـ د /عبد الحي حجازي ،النظر ية العامة للالتزام وفقا للقانون الـكويتي ،،مطبوعات
جامعة الـكويت.1982 ،

ـ د/عبد الودود يحي ،الموجز في النظر ية العامة للالتزامات ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،مصر.1994 ،

ـ د /علي علي سليمان ،النظر ية العامة للالتزام ،مصادر الالتزام ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر.1990 ،

ـ د /علي فيلالي ،الالتزامات ،النظر ية العامة للعقد ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،
الرغاية ،الجزائر.2014 ،

ـ د /محمد أبو زهرة ،الملـكية ونظر ية العقد في الشر يعة الإسلامية ،دار الفكر العربي،
القاهرة ،مصر.

ـ د/محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني ،النظر ية العامة للالتزامات،
مصادر القانون ،العقد والإرادة المنفردة ،دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر.2009 ،

ـ د /محمد شر يف أحمد ،مصادر الالتزام في القانون المدني ،دار الثقافة للنشر والتوز يع

عمان ،الأردن.1999 ،

@ @
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ـ د /محمد وحيد الدين سوار ،شرح القانون المدني ،النظر ية العامة للالتزام ،ج،1
مصادر الالتزام ،جامعة دمشق ،سور ية.

ـ د/مصطفى العوجي ،القانون المدني ،ج ،1العقد ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،
لبنان.2011 ،

ـ د /نبيل إبراهيم سعد ،د /محمد حسين قاسم ،المدخل إلى القانون ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،بيروت ،لبنان.2004 ،

ـ د/سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ،في الالتزامات ،نظر ية العقد

والإرادة المنفردة ،دار الـكتب القانونية ،شتات ،مصر ،ط.4

ـ د /وهبة الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته ،ج ،4دار الفكر ،دمشق ،سور ية.1989 ،
2ـ الرسائل والمذكرات الجامعية:
ـ أنس عبد الواحد صالح الجابر ،أحكام الرجوع في العقود المالية في الفقه الإسلامي،

أطروحة دكتوراه ،الجامعة الأردنية.2007 ،

ـ عبد الحميد عزوز ،مدى تأثر المشرع الجزائري بالمذهبين الشخصي والموضوعي في مجال
الالتزامات ،ماجستير ،جامعة الجزائر.2003 ،

ـ محمد تقية ،الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام ،ديبلوم الدراسات العليا ،جامعة الجزائر،

.1977

ـ نايف محمد العجم  ،الرجوع وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ،رسالة ماجستير،
جامعة القاهرة.2001 ،

ـ سعاد دراح ،عيوب الرضا بين حماية المتعاقد واستقرار المعاملات ،مذكرة ماجستير،
جامعة الجزائر.2012 ،

ـ قسمي أحلام ،نقض العقد ،إنهاء العقد بالإرادة المنفردة ،مذكرة ماجستير ،جامعة
الجزائر.2013 ،

ثانيا :المراجع باللغة الأجنبية
-Alain Bénabent, Droit civil, Les obligations, Motchresion, 2003.
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-Mazeaud(H)et(L) et(J) et François(Ch), Leçon de Droit Civil, Tome2,
Volume 1, Les obligations, DELTA,5ème édition.
-German Civil Code BGB (Civil Code in the version promulgated on 2
January 2002).
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@ @éîÜÇ@bßë@éÛ@bß@ïßý⁄a@éÔÐÛa@µäÔm
بقلم :ضر يفي الصادق

∗

@ @Z˜ƒÜ¾a
هذه الدراسة ٺتناول موضوعا من المواضيع الهامة التي احتدم بشأنها النقاش

بين الفقهاء والباحثين قديما وحديثا ،تتمثل في مسألة تقنين أحكام الفقه الإسلامي،

وهي مرتبطة بإشكالية مدى جواز إلزام القاضي بالحكم طبقا لقول معيّن لا يجاوزه
إلى غيره من الأقوال وإن كان غير مقتنع به ،وقد انقسم الفقهاء المسلمون بشأن

هذه المسألة إلى فر يقين اثنين ،الأول :يرى جواز الت ّقنين ،والثاني يذهب إلى منعه،

ل منهما إلى جملة من الحجج تدعيما لموقفه ،وقد رجحنا الرأي الأول لقوة
واستند ك ّ

ن التقنين وإن كان له بعض المساوئ كإيقاف حركة الاجتهاد،
أدل ّته ،والحقيقة أ ّ
ن محاسنه تستغرق عيوبه لاسيما في هذا
فضلا عما يتميز به من نقص وجمود ،إلا ّ أ ّ
العصر الذي أصبح أغلب القضاة فيه من المقل ّدين لا من المجتهدين ،ولا يتيس ّر غالبا

لهؤلاء الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي وترجيح القول الراجح في المسائل المختلفة،
فضلا عن كثرة القضايا التي توكل إليهم مهمة الفصل فيها ،وعدم تفر ّغهم للبحث،
ل أوّل محاولة جادّة لتقنين الفقه الإسلامي بشكل رسمي كانت مجلة الأحكام
ولع ّ

العدلية التي صدرت سنة )1876م( في العهد العثماني ،والتي تم ّ فيها تقنين

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المدنية والدعاوى وأصول المحاكمات والإثبات
على مذهب الحنفية الذي يع ّد المذهب الر ّسمي للدولة العثمانية ،وقد ُأقرت للتدريس

في كليات الحقوق وتم ّ العمل بأحكامها في الـكثير من الدول العربية والإسلامية

حتى منتصف القرن العشرين تقريبا ،لذا آثرنا أن نتخذها أنموذجا للتقنين.

الكلمات المفتاحية :التقنين ،الفقه الإسلامي ،الشر يعة الإسلامية ،التدوين،
@ @

∗ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺒﻭﻴﺭﺓ.
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. تاريخ الفقه،مجلة الأحكام العدلية
ABSTRACT:
Codification of Islamic Jurisprudences
This study deals with an important topics created a debate among
scholars and researchers, In the past and in the present, it is about the
legalization of Islamic jurisprudence provisions, which is linked to the
problematic over the passport of compiling the judge with the rule in
accordance with a particular saying, although he was not convinced of it,
This matter has divided Muslim scholars to the two grops, the first grops
allow the codification, the second goes to stop it, and both of them based
on a number of arguments. But we support the first opinion due to its
evidences, In fact, though codification has some disadvantages like
stopping the idgtihad movement, as well as its lack and rigidity, Whereas
its merits are more than its drawbacks, especially in an era in which most
of the judges become imitators not hardworking. And it is not accessible
for them to refer to the books of Islamic jurisprudence and tipping the
correct opinion on various issues. In addition to the large number of cases
assigned to them, and their ignorance for research. And perhaps the first
serious attempt to codify Islamic jurisprudence officially was the judicial
verdicts magazine in 1876, during in the Ottoman Empire, which codify
jurisprudence related to civil transactions and litigation and due process
and proof on the Hanafi doctrine, which is been the official doctrine of
the Ottoman Empire, has been approved to teach in law schools has been
working with its provisions in many Arab and Islamic countries until the
mid-twentieth century, almost, so we chose to take a model of rationing.
Words key: Codification, Islamic jurisprudence, judicial verdicts
magazine, Rationing.

@ @Zòß‡Ôß
،اختلف معنى الفقه في صدر الإسلام عن معناه في العصور اللاحقة عليه

 وكان،حيث كان يقصد به العلم بالدين لمكانته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم

، بمعنى أن ّه كان شاملا للد ّين كله،علم الدين في ذلك الزمن هو العلم بالكتاب والسنة

 حيث يشمل الأحكام الشرعية المختلفة سواء ما تعلق منها،غير مختص بجانب منه
 يقول صدر الشر يعة عبيد الل ّٰه بن مسعود، أو الأحكام العملية، الأخلاق،بالعقائد

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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في هذا المعنى)):اسم الفقه في العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة ،ومعرفة

ن الفقه لم يكن
دقائق الن ّفوس ،والاطّ لاع على الآخرة وحقارة الدنيا ،ولست أقول أ ّ

ن الفقهاء المتأخرين عرفوه
متناولا أولا الفتاوى والأحكام الظّاهرة(() .(1إلا أ ّ
بأن ّه)) :العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية(( ،فأصبح

عندهم ذو مدلول ضيق يشمل فقط الأحكام العملية دون سواها.

وتنقسم هذه الأخيرة إلى قسمين اثنين :العبادات والمعاملات ،و يقصد بالأولى:

عز وجل،
الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الآخرة والتي يقصد بها الت ّقرب إلى الل ّٰه ّ
من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها ،بينما يراد بالثانية الأحكام الشرعية المتعلقة

بأفعال الإنسان وتصرفاته ،والتي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع ،أو

تحقيق المصالح الدنيو ية :كالبيع ،الإجارة ،الوكالة ،الـكفالة ،الهبة ،الوصية ،أحكام
الزواج والطلاق والمواريث ،الجنايات ،تنظيم بيت المال ،العلاقات الدولية وغيرها.

ولا بد في هذا الصدد أن نميز بين الشر يعة الإسلامية والفقه الإسلامي إذ أن ّه

قد يخلط البعض بينهما ،فالمقصود بالشر يعة ما شرعه الل ّٰه سبحانه وتعالى لعباده من
الأحكام على لسان سي ّدنا محمد صلى الل ّٰه عليه وسل ّم اعتقاديه كانت أو خلقية أو

عملية ،أما الفقه فهو ما يفقهه الفقهاء من نصوص الشر يعة وما يستنبطونه من تلك

صلونه و يقر ّرونه ،وما يقع ّدونه من قواعد مستمدّة من دلالات
الن ّصوص ،و يؤ ّ

نصوص القرآن الـكريم والسن ّة النبو ية الش ّر يفة.

الش ّر يعة الإسلامية هي مجموعة من الأحكام الر ّبانية التي لا يعتريها خطأ ،ولا

يلحقها نقص ،ولا تجانب الصواب ،وهي خير كل ّها ،ومصالح كل ّها ،وهي طوق

ن واضعها هو الل ّٰه العليم
النجاة لمن أراد السعادة في الدارين الفانية والباقية ،لأ ّ

الخبير ،قال تعالى :ﱡ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ
@ @

)(2

 ،أما الفقه فهو من

) - (1ﺼﺩﺭ ﺍﻝﺸﹼﺭﻴﻌﺔ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ :ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﻨﻘﻴﺢ ) (78/1ﻨﻘـﻼ ﻋـﻥ ﺩ /ﻋﻤـﺭ ﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻷﺸﻘﺭ :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﺎﺌﺱ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻔﻼﺡ ،ﻁ ،3ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،1990 ،ﺹ.15
) - (2ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﻙ :ﺍﻵﻴﺔ .14
@ @

@ @
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عمل الفقهاء من خلال محاولة فهم الن ّصوص وتطبيقها ،وفيه يختلف الفهم فيما
بينهم ،وفهم هؤلاء يحتمل الخطأ والصواب لأن ّه لا عصمة لهم ،والفقيه حتى وإن

ن رأيه يكون قابلا للمناقشة ،والت ّصويب والت ّخطئة ،غير
النص الشرعي فإ ّ
ّ
اعتمد على

النص الشرعي الذي له قدسية
ّ
ن هذه الأخيرة إن ّما تنصرف لفهم الفقيه لا إلى
أ ّ
باعتباره ر ب ّاني المصدر ،وبناء على ذلك ظهرت المذاهب الفقهية ،وكان ثم ّة

اختلاف بين الفقهاء في الآراء حول المسائل المختلفة ،حيث خطّأ بعضهم بعضا،

وردّ بعضهم على بعض).(1

مر الفقه الإسلامي بستة أدوار تتمث ّل في :عصر الرسالة ،عصر الصحابة،
وقد ّ
عصر التابعين ،عصر التدوين والأئمة المجتهدين ،عصر الت ّقليد والجمود ،وأخيرا عصر
النهضة الفقهية الحديثة ،وقد امتاز هذا الدور الأخير بإقصاء الشر يعة الإسلامية عن

الحكم والاستعاضة عنها بقوانين وضعية مستوردة) ،(2وبالمقابل كانت هناك

مجهودات طيبة لإحياء الفقه الإسلامي اتّ خذت سبلا متعدّدة منها :طباعة الـكتب
الفقهية وكتب السنة وشروحها ،عقد المؤتمرات الفقهية ،إنشاء الكليات والمعاهد

والمجمّعات التي تعنى بالفقه الإسلامي ،وكذا المحاولات الرسمية وغير الرسمية لتقنين

أحكام هذا الفقه.

تع ّد مسألة تقنين أحكام الفقه الإسلامي والإلزام به من النوازل التي ٺتطلب

بحثا واستفراغ وسع ،وقد ثار بشأنها نقاش حاد بين العلماء المتقدمين منهم
@ @

) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎ :ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﺩﺍﺭﺴﻪ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻠﻡ )ﺩﻤﺸﻕ( ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤﻴﺔ
)ﺒﻴﺭﻭﺕ( ﻝﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ ،1995 ،1ﺹ.17

) - (2ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﻭﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ – ﻜﻤﺎ ﻴﺯﻋﻤﻭﻥ -ﻤﻥ ﺃﻴﺴـﺭ ﺍﻝﺴـﺒل ،ﻭﻫـﺫﺍ ﺒﺎﻻﻗﺘﺒـﺎﺱ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﹼﺤﺩﻴﺙ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻨﻘل ،ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﺒﻘﻭﻝﻪ)) :ﺍﻝﻤﻐﻠﻭﺏ ﻴﺘﺸﺒﻪ ﺃﺒﺩﺍ ﺒﺎﻝﻐﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻤﻠﺒﺴﻪ ﻭﻤﺭﻜﺒﻪ ﻭﺴـﻼﺤﻪ ،((...ﺍﻨﻅـﺭ ﺍﺒـﻥ
ﺨﻠﺩﻭﻥ :ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ،ﻁ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻝﺒﻨﺎﻥ ،1993 ،ﺹ ،116ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺸﺎﺩﻥ ﻗـﺎﻁﺭﺠﻲ:
ل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ،12ﺍﻝﻌﺩﺩ ،44ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ،
ﻜﻤﺎل ﺍﻝﺸﹼﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻜ ّ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ،ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ،2010 ،ﺹ.251
@ @
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والمتأخّرين ،فمنهم من أيد هذا المسلك ومنهم من عارضه ،وهي ترتبط بصورة مباشرة

بموضوع إمكانية إلزام أولياء الأمور للقضاة بالحكم بأقوال محدّدة وآراء معي ّنة لا يجوز

لهم الخروج عنها ،والحكم بما يخالفها ،حتى وإن كانوا غير مقتنعين بها.

الإشكالية :هل يحق لأولياء الأمور الأمر بتقنين أحكام الفقه الإسلامي على

غرار التقنينات الوضعية في شكل مواد متسلسلة ومرقمة ،وإلزام القضاة بالحكم
بالأحكام الواردة في هذا الت ّقنين دون الخروج عنها؟

@ @ïßý⁄a@éÔÐÛa@µäÔm@âìèÐß@ZÞëþa@szj¾a
قبل التطرق للسياق التار يخي لتقنين أحكام الفقه الإسلامي )مطلب ثان(

ينبغي أن نعر ّف التقنين من الناحيتين اللغو ية والاصطلاحية )مطلب أول(.

@ @byýĐ–aë@òÌÛ@µäÔnÛa@Ñí‹Èm@ZÞëþa@kÜĐß
قبل الت ّعرض للتعر يف الاصطلاحي لمفردة )تقنين( لا بأس من معرفة

المقصود بها عند أهل الل ّغة.

@ @"µäÔm"@|ÜĐ—¾@ðìÌÜÛa@Ñí‹ÈČnÛa@Züëc
الت ّقنين لغة مصدر قنّن بمعنى )وضع القوانين( وهي كلمة أعجمية مفردها

ل شيء وطر يقه) ،(2والقنّ ٺتبع الأخبار واقتنن ّا:
القانون) (1ومعناه مقياس ك ّ
@ @

) - (1ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ،ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻝﻐﺯﺍﻝﻲ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ :ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﺘﹼﺄﻭﻴل ،ﻭﺍﺒﻥ ﺠﺯﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ :ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻭﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﹼﺏ ،ﻭﺍﻝﻤـﺎﻭﺭﺩﻱ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ:
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﺒﻥ ﺍﻝﺠﻭﺯﻱ ،ﻭﺍﺒـﻥ ﺘﻴﻤﻴـﺔ ،ﻭﺍﻝـﺭﺍﺯﻱ ،ﻭﺍﺒـﻥ
ﻓﺭﺤﻭﻥ ،ﻭﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ،ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﺒﻐﺎ ،ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﻝﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸـﻕ
ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ  ،25ﺍﻝﻌﺩﺩ ،2009 ،2ﺹ747؛ ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺒﺭ ﺍﻷﻝﻔﻲ :ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﻘﻨﻴﻥ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﻨﺩﻭﺓ " ﻨﺤﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ" ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ،ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  20ﺇﻝﻰ  22ﺃﻓﺭﻴل  ،1994ﺹ.96
) - (2ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺍﻝﺭﺍﺯﻱ :ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﺡ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ ،ﻝﺒﻨـﺎﻥ،
 ،1995ﺹ.560
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª

@Ö†b—Ûa@ïÐí‹š

41

اتّ خذنا ،والقن ّة :القو ّة والجبل الصغير.
ل الأوّل على الملازمة والمخالطة،
قال ابن فارس :القاف والنون أصلان يد ّ

والآخر على العلو والارتفاع).(1

)(2

"µäÔm"@|ÜĐ—¾@ïyýĐ–üa@Ñí‹ÈnÛa@Zbîãbq

يعر ّف التقنين بوجه عام بأن ّه)) :جمع الأحكام والقواعد التشر يعية المتعلقة

بمجال معيّن ،وتبويبها وترتيبها وصياغتها بعبارات موجزة واضحة في بنود تسمى مواد

ذات أرقام مسلسلة ،ثم ّ إصدارها عن طر يق الهيئة التشر يعية في صورة قانون أو
نظام تفرضه الد ّولة ،و يلتزم القضاة بتطبيقه بين الن ّاس ،كذا يلتزم بها كافة الأفراد

والهيئات والسّلطات().(3

أمّا تقنين الفقه الإسلامي فيراد به)) :صياغة أحكام الفقه الإسلامي في صورة

قواعد عامّة ومواد قانوني ّة آمرة ،مرتّبة ومبو ّبة من مدني ّة وجنائي ّة وإدار ي ّة ،لتكون
منهجا سهلا محدّدا يمكن أن يتقي ّد به القضاة ،ويرجع إليه المحامون ،ويتعامل الن ّاس

@ @

) - (1ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ :ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻠﹼﻐﺔ ،ﺝ ،5ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜـﺭ ،ﺩﻭﻥ ﺒﻠـﺩ ﻭﻻ ﺴـﻨﺔ

ﻨﺸﺭ ،ﺹ.29
) - (2ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ " ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﻥ" ﻭ" ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﻥ" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴـﺔ
ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺸـﺘﻤﺎل ﻤـﺎ ﺘـﻡ ﺘﺩﻭﻴﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻷﺩﻝﹼﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻤـﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﻘﻬـﺎﺀ،
ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺭﻗﹼﻤﺔ ﻭﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ .ﺍﻨﻅﺭ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ :ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ )ﺘﻘﻨـﻴﻥ ﺍﻝﺸـﺭﻴﻌﺔ
ـﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲhttp:www. alukat. :
ـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗـ
ـﻭﺩ ،ﺹ ،2ﻤﻨﺸـﻭﺭ ﻋﻠـ
ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ :ﺍﻷﻤـل ﺍﻝﻤﻨﺸـ
.net/charia/0/50847
) - (3ﺩ /ﺒﺴﺎﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﻑ :ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺒﺤـﺙ ﻤﻘـﺩﻡ ﺇﻝـﻰ
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ . . .ﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺁﻤـﺎل -ﻴﻭﻨﻴـﻭ ،2011
ﺹ4؛ ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺩ /ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺍﻝﺸﺭﻨﺒﺎﺼﻲ ﻭﺩ /ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺴـﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸـﺎﻓﻌﻲ:
ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ،ﻁ ،1ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻝﺒﻨـﺎﻥ،2005 ،
ﺹ.133
@ @
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على أساسه(().(1
ن المراد بتقنين الفقه الإسلامي هو ترتيب وتبويب
نستنتج من هذا التعر يف أ ّ

أحكامه على غرار الت ّقنينات الوضعية الحديثة على شكل مواد قانونية مرقمة
ومتسلسلة ،وتوحيد الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات حتى يتيسر للقضاة

والمحامين معرفتها والرجوع إليها دون مشقة ولا عناء ،وهو يطرح إشكالية مدى

جواز إلزام الحاكم للقضاة بالقضاء بأحكام معينة لا يجوز لهم مجاوزتها أو الخروج
عنها ،وحملهم على الحكم بها في المنازعات التي يتولون مهمة الفصل فيها حتى وإن

كانوا غير مقتنعين بها ،وقد أثارت هذه المسألة نقاشا حادا بين العلماء ،وهي من

المسائل الاجتهادية التي يسوغ للعلماء الاختلاف فيها ،وهذا الاختلاف يثري المسألة

من الناحية الشرعية) ،(2كما أن ّه لا يجوز فيها لأحد الفر يقين الإنكار على الآخر.

وعند تعدد الأقوال والآراء الفقهية في المسألة الواحدة ،ينتقى منها الأصلح

بالنظر لقو ّة الد ّليل ،والتوافق مع مقاصد الش ّر يعة ،وسهولة التطبيق ،وهذا الاختيار

يع ّد عملا اجتهاديا ،يتطلب فضلا عن الدراية بالمسائل الش ّرعية اطلاعا على أحوال

الن ّاس وأعرافهم ،وغالبا ما توكل هذه المهمّة الشّاقة لمجموعة من العلماء الث ّقات،

فيكون الاجتهاد هنا جماعيا لا فرديا).(3

@ @ïßý⁄a@éÔÐÛa@µäÔnÛ@ï²ŠbnÛa@ÖbîÛa@ZïãbrÛa@kÜĐ¾a
@ @

) - (1ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ :ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺎﻝﻪ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﺇﺴﻼﻡ ﺃﺒﺎﺩ ،ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ،44ﺹ ،213ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺩ /ﺒﺴﺎﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌـﻑ،
ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ.6
) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺩ /ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﹼﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ،ﺒﺤـﺙ
ﻤﻘﺩﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ – ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ -ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ،ﻤﺴﻘﻁ ،ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،ﻤﻥ  6ﺇﻝﻰ  ،9ﺃﻓﺭﻴل 2014ﺹ.9
) - (3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎ :ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﻔﻘﻬﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ،ﺝ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻠـﻡ ،ﻁ 1ﺩﻤﺸـﻕ ،ﺴـﻭﺭﻴﺔ،
 ،1998ﺹ.314
@ @

@ @
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فكرة تقنين أحكام الفقه الإسلامي ليست وليدة العصر الحاضر بل تمتد إلى عهد

الخليفة العباسي "أبو جعفر المنصور" الذي طلب من الإمام مالك بن أنس عام

163ه أن يوطأ للن ّاس كتابا في المسائل الفقهية مع مراعاة اليسر والس ّهولة) ،(1فكتب
هذا الأخير كتابه المشهور ب "الموطأ" ،وأراد الخليفة أن يحمل الن ّاس على العمل بما

ن الموطأ لم يحوي كافة
ن الإمام مالك نفسه رفض ذلك ،بحجة أ ّ
ورد فيه ،إلا أ ّ

أحاديث النبي صلى الل ّٰه عليه وسلم التي كانت متفرقة في الأمصار) ،(2وأجاب

أعزه الل ّٰه ونصره-
ن لك ّ
الخليفة قائلا)) :إ ّ
ل قوم سلفا وأئمة فإن رأى أمير المؤمنين – ّ

قرارهم على حالهم فليفعل(().(3

كما طلب الخليفة العباسي "هارون الرشيد" من أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة

وضع كتاب متعلق بنظام الأموال وكيفية جبايتها وتحديد مصارفها ،ليكون بمثابة

قانون تسير عليه الدولة فيما يتعلق بالمسائل المالية ،فأل ّف هذا الأخير كتابه

"الخراج") ،(4الذي يعتبره الباحثون الدستور الديني للسّياسة العامّة ،والذي بيّن فيه

@ @

) - (1ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻝﻪ )) :ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺩﻭﻨﻪ ،ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﻜﺘﺎﺒﺎ ،ﻭﺘﺠﻨﹼﺏ ﺘﺸﺩﻴﺩﺍﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒـﻥ
ﻋﻤﺭ ،ﻭﺭﺨﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻭﺸﻭﺍﺫ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ،ﻭﺍﻗﺼﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻭﺴﻁ ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﻭﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ
ﻭﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌﻭﻥ – ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ -ﻝﺘﺤﻤل ﺍﻝﻨﹼﺎﺱ ﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻙ ﻭﻜﺘﺒﻙ ﻓﺘﺒﺜﹼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ(( .ﻨﻘﻼ ﻋـﻥ
ﺁﺩﻡ ﻴﻭﻨﺱ :ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﺃﻡ ﻫﻭﺱ ﻋﺎﺒﺭ ،ﺹ ،2ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗـﻊ
ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ www. Al-islam. com :ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ  /21ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ1431/ﻫ.
) - (2ﺩ /ﻋﻤﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﺸﻘﺭ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .189ﻗﺎل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻝﺯﻭﺍﻭﻱ ﻤﻌﻠﱢﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻹﻤـﺎﻡ
ﻙ  ﻭﺼﺤﺔ ﺩﻴﻨﻪ ،ﻭﺤﺴﻥ ﻨﻅﺭﻩ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻨﺼﻴﺤﺘﻪ ﻷﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ
ﻑ ﻤﺎﻝ 
ﻤﺎﻝﻙ) :ﻓﺎﻨﻅﺭ ﺇﻨﺼﺎ ﹶ
ﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻤﻘﺼﻭﺭ
ﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺤ ﱠ
ﺴ ﺩ ﺓ ﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ ،ﻝﻅ 
ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺒﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﻠﱢﺩﻴﻥ ،ﻭﺍﻝﻌﺘﺎﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺼﺒﻴﻥ ،ﻭﺍﻝﺤ 
ﺏ ﺇﻝﻴﻪ ،ﻭﺃﺠﺎﺏ ﺃﻤﻴ ﺭ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ،ﻭﺃﺜﺎ ﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﺘﻨﺔ ،ﻭﺃﺩﺨل ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ( ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻨﺎﻗﺏ ﺴﻴﺩﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻨﺴ 
ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻝﻙ ﻝﻠﺸﻴﺦ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻝﺯﻭﺍﻭﻱ .ﻤﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺔ  .75/1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻁ 1ﻋـﺎﻡ

 ،1415ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺸﺸﺭﻱ ،ﺤﻜﻡ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻁ ،3ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﻀـﻭﺍﻥ،
ﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺓ ،ﻤﺼﺭ،2009 ،ﺹ.18
) - (3ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﺒﻐﺎ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.746
) - (4ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺨﺭﺍﺝ :ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺕ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻔﺘﺢ.
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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موارد وإيرادات الدولة المالية ومصارفها).(1
وقد اقترح عبد الل ّٰه بن المقفع الذي اتّهم بالزندقة على الخليفة المنصور توحيد

العمل في المحاكم في رسالة الصحابة  ،مشيرا إلى أثر اختلاف الأحكام بين القضاة

الذي يتمثل في سفك الد ّماء ،من غير دليل ولا حجة ،ومستشهدا ببعض أفعال خلفاء
الدولة الأمو ية ،وكان مما قاله ...)) :فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية

والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب ،ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سن ّة
وقياس ،ثم ّ أمر في ذلك أمير المؤمنين وأمضى في كل قضي ّة رأيه الذي يلهمه الل ّٰه،
و يعزم عليه عزما ،وينهى عن القضاء بخلافه.(2)((...

وفي القرن الحادي عشر الهجري كل ّف السلطان محمد أورنك زيب بهادر

عالمكير لجنة من كبار مشاهير علماء الهند ،برئاسة الشيخ نظام ،لتضع كتابا ً جامعا ً
معروف
ٍ
كتاب
ٍ
لظاهر الروايات التي اتفق عليها في المذهب الحنفي ،فجمعوا ذلك في
ن هذا الجمع لم يكن م ُلزما ً للمفتين أو القضاة).(3
بالفتاوى الهندية أو العالمكير ية غير أ ّ

وفي منتصف القرن التاسع عشر ميلادي )الثالث عشر هجري( أنشأت الدولة

العثمانية المحاكم النظامية وجعلت من صلاحياتها بعض الدعاوى التي كانت من

اختصاص المحاكم الشرعية ،ولم يكن بمقدور قضاة تلك المحاكم أن يأخذوا الأحكام

من المصادر الفقهية لقل ّة تمر ّسهم وخبرتهم ،فلهذا تم ّ وضع أوّل تقنين رسمي للفقه
)(4

الإسلامي فيما يخص المعاملات والمتمث ّل في مجلة الأحكام العدلية

تلتها محاولات

أخرى) ،(5وقد تولى تحرير المجلة "جودت باشا" ناظر العدلية في الدولة العثمانية،
@ @
) - (1ﺩ /ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.8
) - (2ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ /ﻋﻤﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﺸﻘﺭ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.190
) (3ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺸﺸﺭﻱ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.19

) - (4ﻭﺴﻤﻴﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺒﻭﺍﺒﺎ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ،ﻓﺄﺸﺒﻬﺕ ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﹼﺎﺕ ،ﺍﻨﻅﺭ ﻤﻨﹼﺎﻉ ﺒﻥ ﺨﻠﻴل
ﺍﻝﻘﻁﹼﺎﻥ :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﹼﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ ،ﻁ ،4ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺼﺭ ،ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ ،ﺹ.404
) - (5ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﺔ )1336ﻫ 1917ﻡ(  ،ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌ ﺩ ﺃﻭل ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻝﻸﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﹼﺨﺼﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺒل ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍﻋـﺩﻩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺫﺍﻫﺏ
@ @

=

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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وهذا بمعية سبعة من الفقهاء ،وصدرت سنة 1293ﻫ – 1876م ،بعد عمل مضن

دام ما يربو عن سبع سنوات ،تم ّ خلالها تقنين المعاملات المدني ّة طبقا للمذهب
الحنفي الذي يع ّد المذهب الر ّسمي للدولة العثمانية) ،(1بعيدا عن الاختلافات
الفقهية ،أخذا بعين الاعتبار تغير الأحكام المبنية على العرف والعادة).(2

@ @WÏ‹Ûaë@ÞìjÔÛa@µi@ïßý⁄a@éÔÐÛa@âbØyc@µäÔm@ZïãbrÛa@szj¾a
قبل التطرق لمزايا تقنين أحكام الفقه الإسلامي ومثالبه )مطلب ثان( لا بد

من بيان موقف العلماء منه )مطلب أول(.

@ @ïßý⁄a@éÔÐÛa@âbØyc@µäÔm@òÛdß@åß@õbàÜÈÛa@ÑÓìß@ZÞëþa@kÜĐ¾a
اختلف العلماء والباحثون بشأن تقنين أحكام الفقه الإسلامي وانقسموا إلى

فر يقين :رأي منكر لهذا المسلك ،ورأي مؤيد له.

@ @ïßý⁄a@éÔÐÛa@âbØyc@µäÔnÛ@æë‹Øä¾a@Züëc
ذهب فر يق من الفقهاء المعاصرين – خاصة علماء الحجاز) -(3إلى القول بعدم

@@
@@

ﺍﻝﺴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻜﺎﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻝﻨﺼﺎﺭﻯ .ﺍﻨﻅـﺭ ﺩ/

ﺒﺴﺎﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﻑ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ19؛ ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﻗﺩﺭﻱ ﺒﺎﺸﺎ ﺒﺘﻘﻨﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓـﻲ
ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻡ ﺏ )ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻝﺤﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ( ﻭﻀ ﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ) (941ﻤﺎﺩﺓ ،ﺜ ﻡ ﻗﻨﹼﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ
ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻭﻗﻑ( ﻓﻲ ) 646ﻤـﺎﺩﺓ(  ،ﺜـ ﻡ ﻗـﻨﻥ
ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ) 6647ﻤﺎﺩﺓ( ﺍﻨﻅﺭ ﺩ /ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻝﺸﺤﺎﺕ :ﺍﻝﻤـﺩﺨل ﻓـﻲ
ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﻬﺎ ،ﻤﺼﺭ ،2007 ،ﺹ.110
) - (1ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﻥ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺤﻨﻔﻲ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻝﻘـﺭﻥ
ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻴﻼﺩﻱ ،ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺩﺭ " ﻓﺭﻤﺎﻨﺎ" ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺫﻝﻙ ،ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻜل ﺍﻝﻘﻀـﺎﺓ ﻭﺍﻝﻤﻔﺘـﻭﻥ
ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺘﺎﻭﻯ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺍﺕ .ﺩ/ﻋﻤﺭ ﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻷﺸﻘﺭ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ.191
) - (2ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺒﺭ ﺍﻷﻝﻔﻲ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.138
ﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﻔﻘﻬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل ،ﻤـﻊ
) - (3ﻭﻝﻌل ﺍﻝﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺃ 
ﻥ ﺍﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻗﻭﻻ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ،ﻭﺭﻏﻡ ﻨﺠـﺩ
ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃ 

=

@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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جواز تقنين أحكام الفقه الإسلامي منهم :الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ،الشيخ محمد

ناصر الدين الألباني ،الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ،الشيخ عبد الرحمان بن ناصر

البراك ،الشيخ عبد الل ّٰه بن عبد الرحمان البسّام ،والشيخ عبد العزيز بن عبد الل ّٰه
الراجحي وغيرهم.

ن معنى
يقول الشيخ عبد الل ّٰه بن محمد الغنيمان في هذا الصّ دد)) :ومعلوم ٌ أ َ ّ
التقنين أن يجعل له موا َدّ لا ت ُتجاوز ،وهذا فيه قصور ٌ عظيم ٌ ،مع ما ي ُفهم منه من

نصوص الشرع جوامع تجم ُع
َ
ن
ل ،أو الاستدراك ،وغير ذلك ،وقد ع ُلم َ أ َ ّ
التعدي ِ
الأحكام َ الـكثيرة التي َٺت ّس ُع ل ِما يق ُع من الناس من الحوادث إلى آخر الدنيا ،وقد

ف َاو َتَ الل ّٰه ُ ج َ ّ
ل وعلا بينَ ف ُهوم َ الناس ،والتقنينُ يحصر ُ القضاة وغيرهم في شيء
معيَ ّن ،وقد ع ُل ِم َ حكم ُ هذا العمل(() .(1كما ردّ الشيخ عبد الل ّٰه البسام على دعاة

ن هذه الد ِّعاية  -أي الد ِّعاية للتقنين  -إحدى
الت ّقنين بقو ّة فقال) :والذي نعتقد ُ أ َ ّ

الد ِّعايات التي ي ُكاد ُ بها الإسلام منذ زمن بعيد ،وقد جُعلت ال َد ّركة الأولى لتعطيل

أحكام ديننا(

)(2

وقد استدل هؤلاء بذات الحجج التي احتج بها من يمنع إلزام

القاضي بالحكم وفق مذهب معيّن نذكر منها:

ن المطلوب من القاضي الحكم بالحق – وهو ما يراه محقّقا للعدل والإنصاف،
-أ ّ

@@
@@

ﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻝﺯﺍﻡ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ،3
ﺃ

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 1327/1/7ﻩ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻝﺘﹼﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 1347/3/24ﻩ ﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ )):ﺃ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠـﺭﻯ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻨﻁﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﺘﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل ،ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺴـﻬﻭﻝﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ
ﻜﺘﺒﻪ ،ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺅﻝﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺩﻝﹼﺔ ﺇﺜﺭ ﻤﺴﺎﺌﻠﻪ(( .ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﻤﻭﺴﻰ ﺃﺒـﻭ ﺍﻝﺒﺼـل:
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔـﺎﺌﺱ ،ﻋﻤـﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺩﻭﻥ ﺴـﻨﺔ ﻨﺸـﺭ ،ﺹ .ﺹ
.292-291
) - (1ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺸﺸﺭﻱ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.6
) - (2ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻀﺭﺍﺭﻩ ﻭﻤﻔﺎﺴﺩﻩ ﻝﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﻝﺒﺴﺎﻡ ~ ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤـﺎﺀ.
ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻜﺔ  -ﺍﻝﺯﺍﻫﺭ .ﺴﻨﺔ  ، 1379ﺹ ،8ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺸﺸﺭﻱ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ
ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ.20
@ @

@ @
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مصداقا لقوله تعالى:ﱡﳎﳏﳐ ﳑ ﳧ ﱠ) ،(1فإذا تبيّن للقاضي الحق تعيّن عليه
ن الحقّ لا يتعيّن برأي من آراء الفقهاء ،لأن ّه الراجح في نظر أصحابه
الحكم به ،ذلك أ ّ

دون سواهم ،وعليه لا يصحّ إلزام القضاة به).(2

ن الآية المذكورة عامّة ولا ٺتناول موضوع
وقد ردّ أصحاب الرأي المخالف بأ ّ

ن ما ات ّفقت عليه كلمة العلماء من الأقوال الر ّاجحة لا
الإلزام ،كما أن ّه يصعب القول بأ ّ
يع ّد حقا ،وأن ّه إذا أخذنا برأيهم نكون قد خالفنا الصواب والحق).(3

ﱛ ﱜ ﱝ

ل الل ّٰه :ﱡﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ
 قو ُحقِ،
ن ال ّ
ن الل ّٰه َ به م ِ َ
ن يَحكم َ القاضي بما ي َدي ُ
لأ ْ
ْط والع َ ْد ُ
ﱞﱟﱠ) (4والق ِس ُ
لا بما وقع إلزامه به م ِن ت َقنينٍ وضعه ولي الأمر مع أن ّه قد يكون ال َحقّ بخلاف ِه ،قال
الشافعي) :فأعلَم َ الل ّٰه ُ َ
نبي ّه ُ

ن ف َر ْضا ً عليه وعلى م َن قبل َه ُ َ
س إذا حك َم ُوا أ ْن
والن ّا ِ
أ َّ

ل اتباع ُ ح ُ ْ
كم ِه ِ ال ْم ُن َز ّلِ( ).(5
يَحك ُم ُوا بالعدلِ ،والعد ُ

 -عن بريدة 

قال :قال رسول الل ّٰه

) :القضاة ُ ثلاثة ٌ ،واحدٌ في الجنة ِ،

ف
ل ع َرَ َ
ف ال َحقّ فق َض َى به ،ورج ُ ٌ
ل ع َرَ َ
ن في النارِ ،فأ َمّا الذي في الجنة ِ :ف َر َج ُ ٌ
واثنا ِ
ل ف َه ُو َ في َ
الن ّارِ( ).(6
س على َ
ل قَض َى للنا ِ
ال َحقّ فجار َ في الحكمِ ف َه ُو َ في النارِ ،ورج ُ ٌ
ج ْه ٍ

ل الحاكم أو القاضي َ
حق كان داخلا في
بالت ّقنينِ وهو يعتقد أنه مخالف لل ّ ِ
وعليه إذا ع َم ِ َ

خص مسألة الإلزام و يصعب
ن الحديث عام ولا ي ّ
الوعيدِ) (7وقد أجيب على ذلك بأ ّ
@ @

) - (1ﺴﻭﺭﺓ ﺹ ،ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ .26
) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺭ :ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ – ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ -ﺍﻝﺘﹼﻁﺒﻴـﻕ ،ﺩﻭﻥ ﻨﺎﺸـﺭ ،ﻁ،1
ﺍﻝﺩﻭﺤﺔ ،ﻗﻁﺭ ،1985 ،ﺹ.18
) - (3ﺍﻨﻅﺭ ﺩ /ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.10
) - (4ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﺌﺩﺓ :ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ .42

) - (5ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺸﺸﺭﻱ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.22
) - (6ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻥ  ،ﺝ ،5ﺡ .ﺭ  3573ﺹ) 426ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻴﺨﻁﺊ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺴـﺎﻝﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﻁﺒﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﺴﻭﺭﻴﺎ 2009ﻡ
) - (7ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺸﺸﺭﻱ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.25
@ @
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القول بأن ما يختاره العلماء من الآراء الراجحة فيه خروج عن الحق).(1
ن إلزام القاضي برأي معين يترتب عليه تعطيل ملـكة الاستنباط لديه ،من
-أ ّ

خلال الاطلاع على الآراء الفقهية وترجيح أقربها للصواب حسب اعتقاده ،كما
يؤدي به إلى الحكم بخلاف ما ترجح عنده من آراء وأقوال ،باعتبارها غير متوافقة مع

ن فيه حجرا على حق القضاة في الاجتهاد).(2
الر ّأي الذ ّي ألزمه الحاكم بإتباعه ،كما أ ّ

ن التقنين لم يكن معمولا به في عهد الرسول صلى الل ّٰه عليه وسلم ولا في
-أ ّ

عهد خلفائه الراشدين ،ومن بعدهم من السلف الصالح ،وقد أجيب على ذلك بأن

عدم إلزام الناس بقول واحد في زمن الصحابة والتابعين ،يرجع لعلمهم وتقواهم

وأهليتهم للنظر ،وأما في زماننا هذا فالحال قد تبدّل ،ولا يعن عدم وجود هذه
الفكرة عند السلف عدم الجواز).(3

فليس لأهل التقنين أن يرجّ حوا حكما
َ
 إذا اختلف العلماء ُ في مسألة معي ّنةمعي ّنا ،وإذا لم يكن لهم أن يلزموا القضاة بأن يحكموا بالأحكام ال ْم َُقن ّنة باعتبارها هي
ن الأقوال الأخرى مرجوحة ،بل نصوص المقن ِّنين فيما اختلف فيه
الراجحة ،وأ ّ
العلماء أو أجمعوا عليه :كقول آحاد العلماء إن كان المقن ِّنون علماء ،وإن كانوا م ُقل ِّدين

كانوا بمنزلة العامة المقل ِّدين).(4

ِ
الرجوع إليه َ
هج ْرِ الف ِقه ِ َ
 يفضي َإلا ّ للن ّصوص
الش ّرع ِيّ كل ّ ِه ،وعد ِم
الت ّقنينُ إلى َ

كانت من الفقه ِ الإسلام ِيّ).(5
ْ
ال ْم َُقن ّن َة ِ إ ْن

@ @

) - (1ﺩ /ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.11
) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺩ /ﺒﺴﺎﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﻑ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.10

) - (3ﺩ /ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.11
) - (4ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺸﺸﺭﻱ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.32
) - (5ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺸﺸﺭﻱ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.42
@ @

@ @
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@ @ïßý⁄a@éÔÐÛa@âbØyc@µäÔnÛ@æë‡íû¾a@Zbîãbq
وذهب الـكثير من العلماء إلى القول بجواز تقنين أحكام الفقه الإسلامي ومن

هؤلاء نذكر :العلامة أبو الأعلى المودودي ،الشيخ محمد عبده ،الدكتور يوسف

القرضاوي ،الشيخ مصطفى أحمد الزرقا ،الدكتور فتحي الدريني ،الشيخ محمد أبو

زهرة ،الشيخ علي الخفيف ،الدكتور وهبة الزحيلي ،الشيخ محمد رشيد رضا،

ن استخلاص
وغيرهم ،يقول في هذا الصّ دد الشيخ محمد أبو زهرة)) :ونحن نرى أ ّ

قانون من الشر يعة لم يعد أمرا سائغا فقط ،بل أصبح واجبا محتوما ،لأنّنا نخشى أن
يكون تقاصرنا في هذه الن ّاحية مؤديا لأن يدخل بلادنا قانون أجنبي لم ينبع عن

الإسلام ولم يت ّفق معه ،وبين أيدينا العبر.(1)((...

كما قال الشيخ محمد عبده في التقرير الذي وضعه لإصلاح المحاكم الشرعية:

)) ...يجب أن يوضع بين يدي لجنة من العلماء ليستخرجوا من الأحكام الشرعية

ما فيه شفاء لعلل الأمة في جميع أبواب المعاملات ،خصوصا ما لا يمكن النظر فيه

لغير المحاكم الشرعية ،من الأحوال الشخصية والأوقاف ،و يكون ما يستخرجونه كتابا

شاملا لكل ما تمس إليه الحاجة في تلك الأبواب ،و يظم إلى ما يستخلص في باب
المرافعات الشرعية ،و يصدر الأمر بأن يكون عمل القضاة عليه.(2)((...
ل هؤلاء تدعيما لرأيهم بحجج عدّة نذكر منها:
واستد ّ
ن الل ّٰه سبحانه وتعالى أمر بطاعة أولي الأمر في قوله تعالى:ﱡﳄﳅﳆ
-أ ّ

ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ
ﳜﳞﳟﳠﳡﳢ ﱠ).(3
ﳝ
ﳚﳛ

ن الل ّٰه سبحانه وتعالى أمر بطاعة أولي الأمر في
 وجه الدلالة من هذه الآية أ ّ@ @
) - (1ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺭ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.58
) - (2ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﻤﻭﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺒﺼل :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.283
) - (3ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻵﻴﺔ .59
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أوامرهم الموافقة للشرع ،ولذلك فإنه يجوز إلزام القضاة بما بالراجح من الأقوال من
باب طاعة ولي الأمر الذي أوجبته الآية السّابقة).(1

 كما استدلوا بقول الرسول صلى الل ّٰه عليه وسلم )) :السمع والطاعة على المرءفيما أحب وكره ،إلا أن يؤمر بمعصية  ،فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (()،(2

وعليه يجوز أن يأمر الإمام بتقنين الأحكام ،و يلزم القضاة والحكّام بالحكم بها،
ن طاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية لأن ّه لا طاعة لمخلوق في معصية
باعتبار أ ّ

الخالق) ،(3يقول علي حيدر في شرح المادة  1801من مجلة الأحكام العدلية)) :إذا

أمر السلطان قضاة الشرع بالعمل بالمذاهب الأخرى في بعض المسائل فيصح
الأمر ،وتجب الطاعة له لأن ّه أمر بما ليس بمعصية ولا مخالف للش ّرع بيقين ،وطاعة

ولي الأمر في مثله واجبة(().(4

 -تقنين أحكام الفقه الإسلامي فيه تيسير على القضاة والمتقاضين على حد

السواء  ،لاسيما في عصرنا هذا الذي أصبح فيه القضاة غير مجتهدين) ،(5ولا يختلف
ن الت ّعرف على الحكم الش ّرعي من خلال الرجوع إلى الـكتب الفقهية ليس
اثنان في أ ّ

بالأمر الهيّن ،فضلا عن كونه يأخذ من القاضي جهدا ووقتا طو يلا).(6
@ @

) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﺩ /ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ13؛ ﺩ /ﺒﺴﺎﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌـﻑ :ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ11؛ ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﻲ ﻭﺩ /ﺴﺎﻤﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴل :ﺍﻝﺘﹼﺸﺭﻴﻊ ﻭﺴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،

ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ،ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،1990 ،ﺹ.26
) - (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻝﺒﺨﺎﺭﻱ :ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ،ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺴﻤﻊ ﻭﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻝﻺﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜـﻥ ﻤﻌﺼـﻴﺔ ،ﺭ .ﺡ  ،7144ﺩﺍﺭ
ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﻁ ،1ﺩﻤﺸﻕ ،ﺴﻭﺭﻴﺎ ،2002 ،ﺹ.1765
) - (3ﺍﻨﻅﺭ ﺩ /ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻝﺼﻔﺤﺔ.

) - (4ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ :ﺩﺭﺭ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.603
) - (5ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻤﻔـﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻻ
ﻤﺤﻴﺩ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻭﺃﺼﻭﻝﻪ ﻭﻤﺫﺍﻫﺒﻪ ،ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻘﻰ ﻤـﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘـﺎﺒﻌﻴﻥ
ﻭﺘﺎﺒﻌﻴﻬﻡ ﻤﺘﻔﺭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﻭﻋﻨﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻤﺎ ﻝـﻴﺱ
ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ .ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.316
) - (6ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺭ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.49
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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ن القضاة هم بمثابة وكلاء عن الإمام ،والوكيل مقيد بشروط موكله ،فليس
-أ ّ

له أن يتعدّاها ،فإذا أمره بالقضاء وفق مذهب معي ّن ،أو ألزمه بالت ّقنين وجب عليه

تنفيذ ما أمره به) ،(1يقول الشيخ علي الخفيف في هذا الصّ دد ...)) :لهذا يكون
لوليّ الأمر أن يختار من المذاهب ما تطمئن إليه نفسه ،ويرى المصلحة في اختياره

ن الحكم يكون على وفق اختياره،
ن ولاية الحكم له ابتداء ،فإ ّ
حسب تقديره ،ولأ ّ

ن القضاة نوابه وخلفاؤه فله إلزامهم بما اختاره ورجحه وليس لهم مخالفته في ذلك
ولأ ّ

ن ولايتهم مستمدّة من ولي الأمر فهم
ولو كان رأيهم خلاف ما ألزموا به ،لأ ّ
وكلاؤه ،والوكيل يتقيد بما يقيده موكله.(2)((...

ن مسائل ووقائع الن ّاس غير محدودة ولا متناهية لذا فإنه تجد في
 -باعتبار أ ّ

ل زمن مسائل مستجدّة تكون في حاجة إلى بيان حكمها الشرعي ،ولا يمكن
ك ّ
للقضاة الحكم فيها ،وليس من الحكمة في شيء ترك الأمر لهم للاجتهاد فيها لعدم

النص عليها في
ّ
تفرغهم للبحث والاستقصاء عن كل نازلة ،لذلك فالحاجة ماسّ ة إلى

التقنين).(3

 -لا خلاف بين العلماء في أن ّه لا يجوز إلزام القاضي بالحكم برأي معيّن إذا

توفرت فيه شروط الاجتهاد ،أما إذا كان القاضي مقلدا  ،فيجوز إلزام هؤلاء بالحكم

بمذهب معين  ،ومن لا يرى هذا الإلزام من الفقهاء إنما يمنعونه لأنهم لا يرون تولية
القضاة غير المجتهدين ،وهذا فيه كثير من الحرج في العصر الحالي).(4

ن من شروط تولي
وقد ردّ المنكرون للتقنين على هذا الاستدلال بالقول :أ ّ

القضاء أن يكون القاضي من المجتهدين ،وذلك بأن تكون له دراية بالأصول التي
@ @

) - (1ﺩ /ﺒﺴﺎﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﻑ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ12؛ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ ،ﺹ317؛
ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﻤﻭﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺒﺼل :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.295
) - (2ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺭ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.57
) - (3ﺍﻨﻅﺭ ﺩ /ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.14
) - (4ﺩ /ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ.13
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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ل مسألة بعينها).(1
ترجع إليها الأحكام ،لا أن يكون على دراية بك ّ
ن عدم تقنين الأحكام يتعارض مع مبدأ " علنية الشرائع" الذي يوجب أن
-أ ّ

يكون المكل ّف في كل مجتمع نظامي على دراية مسبقة بمصير أفعاله وتصرفاته في حكم

النظام الذي سيقضي به القاضي له أو عليه ،وإلا كان القضاء فوضى بلا ضوابط،

والمكل ّف لا يدري كيف يكون تصرفه موافقا للن ّظام ،وهذا المبدأ مقرر في القرآن
ل لا
الـكريم في قوله تعالى:ﱡﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﱠ) ،(2فالمولى عز وج ّ

يحاسب الن ّاس إلا بعد أن يرسل إليهم رسلا ليبينوا لهم سبيل الخير ليسلـكوه،

وسبيل الغي ليتجنبوه ،فالإنسان لو عوقب على عمل لم يخبر ابتداء بأن ّه محظور

فسيحتج بعدم العلم).(3

ن الأدلة التي استدل
الترجيح :من خلال عرض الرأيين السابقين يظهر لنا أ ّ

بها أصحاب الرأي القائل بعدم جواز التقنين عامّة وليست صر يحة في مسألة التقنين،

ن رأي المؤيدين لتقنين الفقه الإسلامي أكثر وجاهة لقو ّة أدلتهم ،ولتغي ّر الزمان
وأ ّ
حيث أصبح أغلب القضاة في زماننا هذا من المقل ّدين لا من المجتهدين) ،(4كما أن

مشاغلهم كثيرة والأعباء المنوطة بهم ثقيلة ،مع كثرة المنازعات المعروضة عليهم،

فيكون في تقنين أحكام الفقه تيسير عليهم وعلى المتقاضين على ح ّد السواء ،وحتى
يمكن تلافي التناقض الحاصل بين الأحكام القضائية في الوقائع المتماثلة ،فضلا عن

ن التقاعس في تقنين الفقه الإسلامي أدى إلى وضع تقنينات مقتبسة بصورة تكاد
أ ّ
@ @

) - (1ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺸﺸﺭﻱ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.48
) - (2ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ،ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ.15

) - (3ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﻤﻭﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺒﺼل :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.295
ﻥ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻔﺴـﺩ ﻓﻴـﻪ ﻗﻠـﻭﺏ
) - (4ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻌﻴﻡ ﻴﺎﺴﻴﻥ)) :ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃ 
ﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﻴﺸﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﻠﻡ ،ﻭﻴﻨﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﺘﻬﺩ ﻴﺭﻜﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﻭ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻷﺯﻤﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺨـﺫ
ﺍﻝﻨﹼﺎﺱ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻴﺠﻤﻌﻪ ﺃﻜﺎﺒﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ،ﻓﻴﺘﺨﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ
ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻭﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻤﺔ(( .ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﻤﻭﺴـﻰ ﺃﺒـﻭ ﺍﻝﺒﺼـل:
ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.291
@ @

@ @
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تمت بصلة إلى تراثنا الفقهي الزاخر ،وهذا
تكون كلي ّة من القوانين الأجنبية التي لا ّ

ما نلاحظه بجلاء في بلادنا حيث نقلنا الـكثير من الأحكام عن التشر يع الفرنسي

نقلا حرفيا كما هو الحال بالنسبة للقانون المدني الجزائري وغيره من الت ّقنينات

الأخرى.

@ @ê‹íˆb«ë@ïßý⁄a@éÔÐÛa@âbØyc@µäÔm@bíaß@ZïãbrÛa@kÜĐ¾a
لتقنين أحكام الفقه الإسلامي مزايا متعدّدة ،كما يؤخذ عليه بعض المثالب

والمآخذ.

@ @bía¾a@Züëc
ن إ يجابيات التقنين تستغرق عيوبه ومحاذيره
يرى الـكثير من العلماء المعاصرين أ ّ

ل من أهم ّها:
ولع ّ

 -يع ّد الت ّقنين وسيلة فعالة لما يمتاز به من يسر وسرعة في وضع القواعد

والأحكام الشرعية ،أو الـكشف عنها في موضعها ،وفي تعديلها أو إلغائها -إذا كانت
ل على مرونة الت ّشر يع الإسلامي وصلاحية الشر يعة
قاعدة اجتهادية -وهذا يد ّ
ل زمان ومكان.
للت ّطبيق في ك ّ

 -يترتب على تقنين أحكام الفقه الإسلامي ضبط الأحكام الشرعية ،وبيان

ن القضاة يجدون أنفسهم أمام آراء متعدّدة ،سواء
الرأي الراجح في المسألة ،باعتبار أ ّ

داخل المذهب الواحد أو بين المذاهب المختلفة ،فلا يتيهون حينئذ بين الأقوال

المختلفة الموجودة بين ثنايا كتب الفقه الإسلامي ،والتي لا يتبيّن راجحها من

ن ضيق الوقت
مرجوحها إلا العلماء المتخصصون ذووا الـكفاءة والدراية) .(1كما أ ّ
من جهة ،والـكم ّ الهائل من المنازعات المعروضة عليهم لا يتيح لهم الترجيح بين

@ @

) - (1ﺩ /ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.16
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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الآراء المتعارضة).(1
 -يؤدي تقنين الأحكام الفقهية إلى اشتغال القضاة والمحامين والباحثين بدراسة

الفقه ،و يعين هذا على تيسير دراسة وتدريس الفقه الإسلامي ،ومقارنته مع النظم

والتشر يعات الأخرى.

 -يع ّد الت ّقنين ضرورة ملح ّة في الدولة المعاصرة ،التي تمتاز بكثرة وتشعب

ن تسيير أعمال هذه الأخيرة يكون من خلال
الهيئات الإدار ية ،ولا يخفى أ ّ
نصوص واضحة المعنى سهلة الت ّطبيق).(2

 -سرعة الفصل في النزاعات في هذا العصر الذ ّي تزاحمت فيه الدعاوى

والأقضية.

ن كتبنا
يقول الدكتور وهبة الزحيلي معددا مزايا الت ّقنين)):فمن المعروف أ ّ

تغص باختلاف الآراء
الفقهية معروضة بأسلوب يختلف عن أسلوب العصر ،وهي ّ

في القضية الواحدة ،وهذا يجعل غير المتخصص )وهم أكثر الن ّاس( في حرج

وحيرة حين يريدون الأخذ بحكم فقهي ،فإذا ما قننت أحكام الفقه بعبارة سهلة
مألوفة ،ورتّبت ترتيبا ميسرا ،فعندئذ يسهل على القاضي والفقيه والمحامي والمثقّف
العادي معرفة أحكام الش ّر يعة في العقود والمعاملات ...ورب ّما يزهد الـكثيرون في

مراجعة أحكام الش ّر يعة الت ّطبيقية لصعوبة الر ّجوع لـكتب الفقهاء ،مفضّ لين الأخذ
بالقوانين الوضعية الغربية ،المذللة الطّر يق في مراجعها وموسوعاتها(().(3

@ @‹íˆba@Zbîãbq
 من سلبيات التقنين الجمود والنقص ،فهو لا يحيط بكافة المسائل والوقائع،@ @
) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻝﻔﻲ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.115
) - (2ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻝﻔﻲ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.115

) - (3ﺩ /ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻝﺯﺤﻴﻠﻲ :ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ،1987 ،ﺹ .ﺹ  .27،28ﻨﻘـﻼ ﻋـﻥ
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.319
@ @

@ @
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حيث نكون في الـكثير من الفروض أمام فراغ تشر يعي ،ذلك أن ّه تج ّد الـكثير من
الحالات التي لم تدر بخلد المقنن لم ّا وضع الت ّقنين ،وستتعدد هذه الحالات كل ّما بعد

العهد بالجماعة مقارنة بالوقت الذي وضع فيه هذا الأخير ،وهذا يفضي بالضرورة إلى

تحكّم القضاء.

ن القاضي يجد نفسه
ن التقنين يؤدي إلى إيقاف حركة الاجتهاد ،ذلك أ ّ
-أ ّ

مقي ّدا بنصوص قانونية لا يجوز له أن يحيد عنها قيد أنملة ،باعتبار أن ّه لا اجتهاد في

مورد الن ّص ،وعندئذ يتوقف الإبداع الفكري والت ّشر يعي في مواجهة الظروف
المستجدّة والنوازل الطارئة.

 -يصيب التقنين القضاة بالتكاسل والخمول اتكالا على الن ّصوص المقننة ،حيث

تفتر عزائمهم فلا يرجعون إلى المصادر الفقهية للتنقيب والبحث عن الأحكام

الشرعية.

ن الأخذ برأي واحد مراعاة للمصلحة الآنية ر بما أوقع الن ّاس في الضيق
 -أ ّ

ن الاختلاف في الآراء رحمة للأمة ،حيث يقول البعض في هذا
والحرج؛ لأ ّ

الصدد )):إنّنا الآن بحاجة إلى استخراج الأحكام لما استجد من الأوضاع أكثر من
ن الت ّقنين الجديد لا يفيد شيئا ،بل هو ضرر علينا وعلى
الادّعاء بتقنين جديد ،فإ ّ

أمّتنا(().(1

 -الت ّقنين يؤدي إلى مفسدة عظيمة تتمثل في تعطيل الشر يعة والإخلال بمبدأ

الحاكمية ،وترك النصوص الشرعية والاستعاضة عنها بالنصوص القانونية ،حيث

يجعل من هذا النص المقنن مرجعا للأحكام وليس النص الشرعي).(2
@ @

) - (1ﺤﻤﺯﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻭﺩﺓ :ﻫل ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩ ،ﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻝـﺒﻼﺩ 11 ،ﺭﺒﻴـﻊ
ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ1406 ،ﻩ 23 ،ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ،1985ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ /ﻤﺤﻤـﺩ ﺠﺒـﺭ ﺍﻷﻝﻔـﻲ :ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ ،ﺹ،117

ﻫﺎﻤﺵ.108
ﺹ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ،ﺒﺤـﺙ
) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻬﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺠﻠﻭﻨﻲ :ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻨ 
ﺹ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﻋﻤـﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻤﻘﺩﻡ ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ " ﺍﻝﻨ 

=

@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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@ @ïßý⁄a@éÔÐÛa@µäÔnÛ@buˆì¹c@òîÛ‡ÈÛa@âbØyþa@òÜª@ZsÛbrÛa@szj¾a
كما أشرنا سابقا تع ّد مجلة الأحكام العدلية أوّل تقنين رسمي لأحكام الفقه

الإسلامي فيما يتعلق بالمعاملات المدنية ،وأحكام الدعوى ،وأصول المحاكمات،

وقواعد الإثبات ،وفقا للمذهب الحنفي الذي يع ّد المذهب الر ّسمي للدولة العثمانية،

وقد صيغت بطر يقة مماثلة للتقنينات الحديثة ،من حيث الترتيب والترقيم على شكل

مواد متسلسلة ،وطر يقة التعبير الآمر ،وامتازت بسهولة العبارة مع الاقتصار على

قول راجح مختار للعمل به ،وليسهل على القضاة والعلماء تطبيق موادها ،وقد تضمنت
المجل ّة ) (1851مادة ،كتبت بالل ّغة التركية ثم ّ ترجمت إلى الل ّغة العربية ،وأقر ّت

للت ّدريس في كليات الحقوق حتى بعد انهيار الخلافة العثمانية سنة 1923م ،وظلت

هذه الأحكام مطبقة في الـكثير من الدول العربية إلى منتصف القرن العشرين

تقريبا ،وقد جاء في التقرير الذي قدمه أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المجلة للمرحوم

علي باشا الصدر الأعظم )رئيس الوزراء( ...)) :وبموجب الإرادة العلية اجتمعنا

في دائرة ديوان الأحكام وبادرنا إلى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل والأمور الـكثيرة
الوقوع ،اللازمة جدا من قسم المعاملات الفقهية ،مجموعة من أقوال السادة الحنفية

الموثوق بها ،وقسمت إلى كتب متعددة ،وسميت بالأحكام العدلية ،(1)((...وقد

آثرنا أن نتخذ منها أنموذجا لتقنين الفقه ،ببيان مشتملاتها ،مع تقديرها وهذا ببيان

محاسنها ومثالبها.

@ @òÜa@pýàn“ß@ZÞëþa@kÜĐ¾a
اشتملت المجل ّة على مقدمة وستة عشر ) (16كتابا ،مقسمة إلى أربع وستين

) (64بابا ،وقسمت الأبواب إلى فصول ،كما قسمت بعض هذه الفصول إلى

@@
@@

ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  28ﺇﻝﻰ  29ﺃﻓﺭﻴل  ،2012ﺹ.24
)- (1ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ :ﺩﺭﺭ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ،ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ،ﻁﺒﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ،
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ1423،ﻩ2003/ﻡ ،ﺹ11؛ ﺍﻝﻴﺎﺱ ﺩﺭﺩﻭﺭ :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺝ ،2ﺩﺍﺭ ﺍﺒـﻥ ﺤـﺯﻡ،
ﻁ ،2ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻝﺒﻨﺎﻥ ،2010 ،ﺹ.1261
@ @

@ @
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مباحث ،وقد تضمّنت المقدمة مقالتين :الأولى تعرضت لتعر يف علم الفقه

وتقسيماته في مادة وحيدة ،حيث عرفت الفقه بأن ّه)) :العلم بالأحكام الشرعية
العملية المكتسب من أدلتها الت ّفصيلية(  ،أمّا الثانية فخصّ صت لبيان القواعد الفقهية

)تسع وتسعون قاعدة( جل ّها قواعد كلية عامة )من المادة 2إلى المادة ، (100مثل

قاعدة" :الأمور بمقاصدها" )المادة ، (2وقاعدة" :العبرة في العقود للمقاصد والمعاني
لا للألفاظ والمباني" )المادة ، (3وقاعدة" :اليقين لا يزول بالشك" )المادة (4وقاعدة

"من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" )المادة (99وغيرها من القواعد

والضوابط الفقهية.

أمّا كتب المجلة فتتمثل في:
الكتاب الأول :يتعلق بالبيوع )من المادة  101إلى المادة  (403وقد اشتمل

على مقدمة وسبعة أبواب ،تخص المسائل المتعلقة بالبيع ،المبيع ،الثمن ،التصرف في
الثمن والمثمن بعد العقد ،التسليم والت ّسلم ،الخيارات ،وأخيرا أنواع البيع وأحكامه.

الكتاب الثاني :يتعل ّق بالإ يجارات )من المادة ) 404إلى المادة  (611وتشتمل

على مقدمة ،وثمانية أبواب تخص المسائل المتعلقة بالضوابط العمومية ،ركن

الإجارة ،بدل الإ يجار ،مدّة الإجارة ،الخيارات ،أنواع المأجور وأحكامه ،وظيفة

الآجر والمستأجر وصلاحياتهما بعد العقد ،وأخيرا الضمانات.

الكتاب الثالث :يتعلق بالـكفالة) :من المادة  612إلى المادة (672يحتوي على

مقدمة ،وثلاثة أبواب ٺتعلق بعقد الـكفالة ،الأحكام المنظمة لها ،والبراءة من
الـكفالة.

الكتاب الرابع :يتعلق بالحوالة )من المادة  673إلى المادة  (700يشتمل على

مقدمة  ،وثلاثة أبواب ٺتعلق بالحوالة ،وبابين اثنين :الأول في بيان عقد الحوالة،

والث ّاني في بيان أحكام الحوالة.

الكتاب الخامس :يتعلق بالرهن )من المادة  701إلى المادة  (761يشتمل على
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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خص المسائل المتعلقة بعقد الرهن ،أطرافه ،المرهون،
مقدمة ،وأرٍبعة أبواب ت ّ

وأحكام الرهن.

الكتاب السادس :يتعلق بالأمانات )من المادة  762إلى المادة  (832يشتمل

خص الأحكام العامة المتعلقة بالأمانات ،الوديعة،
على مقدمة ،وثلاثة أبواب ت ّ

والعار ية.

الكتاب السابع :يتعلق بالهبة )من المادة  833إلى المادة  ،(880يشتمل على

خص المسائل المتعلقة بعقد الهبة ،شروطه ،وأحكامه.
مقدمة ،وثلاثة أبواب ت ّ

الكتاب الثامن :يتعلق بالغصب والإتلاف )من المادة  881إلى المادة(940

يشتمل على مقدمة ،وبابين متعل ّقان ببيان الغصب ،والإتلاف.

الكتاب التاسع :يتعلق بالحجر ،الإكراه ،والشفعة )من المادة  941إلى

المادة (1044يشتمل على مقدمة ،وثلاثة أبواب متعلقة بالمسائل المتعلقة بالحجر،
الإكراه ،والشفعة.

الكتاب العاشر :يتعلق بأنواع الشركات )من المادة 1045إلى 1448المادة(

خص المسائل المتعلقة بشركة الملك ،القسمة،
يشتمل على مقدمة ،وثمانية أبواب ت ّ

الحيطان والجيران ،شركة الإباحة ،الن ّفقات المشتركة ،شركة العقد ،حق المضاربة،

والمزارعة والمساقاة.

الكتاب الحادي عشر :يتعلق بالوكالة )من المادة 1449إلى المادة(1530

خص المسائل المتعلقة بركن الوكالة وتقسيمها،
يشتمل على مقدمة ،وثلاثة أبواب ت ّ

شروطها وأحكامها.

الكتاب الثاني عشر :يتعلق بالصلح والإبراء )من المادة  1531إلى المادة

خص من يبرم الصلح والإبراء ،أحوال
 (1571يشتمل على مقدمة ،وأربعة أبواب ت ّ
المصالح عليه والمصالح عنه وشروطهما ،المصالح عنه ،وأخيرا أحكام الصلح والإبراء.
@ @

@ @
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الكتاب الثالث عشر :يتعلق بالإقرار )من المادة  1572إلى المادة(1612

يشتمل على أربعة أبواب ،الأول في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإقرار،

خص بيان وجوه صحة الإقرار ،والثالث في بيان أحكام الإقرار ،والرابع في
والثاني ي ّ
الإقرار بالكتابة.

الكتاب الرابع عشر :يتعلق بالدعوى )من المادة  1613إلى المادة(1675

يشتمل على مقدمة ،وبابين ،الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفعها ،والثاني

خص حق مرور الزمان.
ي ّ

الكتاب الخامس عشر :يتعلق بالبي ّنات والتحليف )من المادة  1676إلى

المادة (1783يشتمل على مقدمة ،وأربعة أبواب في الشهادة ،الحجج الخطية والقرينة
القاطعة ،الت ّحليف ،التنازع بالأيدي.

الكتاب السادس عشر :يتعل ّق بالقضاء )من المادة  1784إلى المادة (1851

ويشتمل على مقدمة ،وأربعة أبواب في الحكام ،الحكم ،رؤ ية الحكم بعد الدعوى،
وأخيرا المسائل المتعلقة بالت ّحكيم.

@ @bèjÛbrßë@òÜa@åb«@ZïãbrÛa@kÜĐ¾a
تع ّد مجل ّة الأحكام العدلية كما سبق بيانه أوّل محاولة رسمية لتقنين أحكام الفقه

الإسلامي ،قام بإعدادها ثل ّة من علماء الشر يعة ورجال القانون في الدولة العثمانية

في إطار جهود إصلاحية ،ولا يمكن إنكار المزايا الـكثيرة التي امتازت بها ،غير أنّها
بالمقابل لم تسلم من سهام النقد ،حيث أخذ عليها الـكثير من المآخذ والمثالب.

@ @òÜa@åb«@Züëc
 تحو يل الفقه الإسلامي من متون وشروح وحواشي وآراء وترجيحات مختلفة فين هذه الخطوة
المذهب إلى قول واحد معتمد وفقا للمذهب الحنفي ،بمعنى أ ّ
التشر يعية تع ّد أوّل بادرة للتحول في تدوين الفقه الإسلامي ،من أسلوب قديم كان

يتلاءم معه شكلا ومضمونا ،إلى أسلوب جديد يتناسب مع ما يقابله من قوانين
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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وضعية).(1
 -أنها قضت على الاختلاف الفقهي الذي يثير إشكالا حقيقيا من الناحية العملية.

 أن كل كتاب من كتب المجلة يبتدئ بمقدمة يشار فيها إلى المصطلحات المعتمدةفيها.

 -تحديد المرجع القانوني للقضاة عند الفصل في القضايا المختلفة التي تعرض عليهم.

 -أنّها تع ّد مظهرا من مظاهر وحدة المسلمين في القوانين ذات الصّ لة.

 -أدّت إلى توفير الحماية للقضاة مع حفظ هيبتهم تحت إشراف الدولة.

 أنّها أخذت بالقول الأصلح من مذهب الأحناف ،من غير تقي ّد بالر ّاجح أو بظاهرالرواية عن الحنفية).(2

@ @òÜa@kÛbrß@Zbîãbq
من المآخذ التي أخذت على المجلة ما يلي:
 -اقتصار المجلة على مذهب واحد وهو المذهب الحنفي ،دون سائر المذاهب الفقهية

الأخرى ،خاصة المذاهب السنية المعروفة ،وهو ما يفضي إلى حمل أتباع المذاهب

الأخرى على العمل بالأحكام المقررة في مذهب الأحناف ،ومع الت ّسليم بصحة

حمل الحاكم للن ّاس على إتّباع ما يراه أصلح لهم ،إلا أن الأصلح يكون في بعض

الأحيان في قول مخالف للمذهب المعتمد في تقنين المجلة ،وكان يمكن الاستفادة من
المذاهب الأخرى التي تسمح بفسحة في بعض الجوانب التي ضي ّق فيها الأحناف

مثل المشارطات العقدية).(3

 طول عبارات المواد وكثرة ما ورد فيها من تفاصيل مما يجعلها أشبه ما يكون بكتاب@ @

) - (1ﺩ /ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﺨﻥ :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻘﻪ ﻭﺃﺼﻭﻝﻪ ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴـﻊ ،ﻁ ،1ﺩﻤﺸـﻕ،
ﺴﻭﺭﻴﺔ ،1984،ﺹ.135
) - (2ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﺒﻐﺎ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.764
) - (3ﺍﻝﻴﺎﺱ ﺩﺭﺩﻭﺭ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.1262
@ @

@ @
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فقهي أحيانا.
 الإلزام برأي واحد مما يفضي إلى تعطيل ملـكة الاجتهاد عند من توافرت عنده هذهالملـكة.

 خلو المجلة من الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كأحكام الزواج والطّلاقوالنفقة والمواريث وغيرها.

 أنّها لم ٺتطرق بشيء من الت ّفصيل للنظر ية العامّة للالتزامات باستثناء بعض النصوصالخاصة بالمسؤولية عن العمل غير المشروع التي حواها كتاب الإتلاف والغصب ،مما

حت ّم وضع تقنينات مكمّلة لها مثل قانون الأراضي ،وقانون الت ّصرف في الأموال غير
المنقولة ...الخ.

 أنّها اشترطت لصح ّة بعض العقود شروطا تقي ّد من حر ية التعاقد على خلافالت ّسهيلات الموجودة في المذاهب الأخرى).(1

‚@ @Zò¸b
بعد هذه الدراسة المقتضبة لموضوع تقنين الفقه الإسلامي ما له وما عليه ،والتي

لا ندّعي أننا أوفيناها حقّها ،توصلنا للنتائج الآتية:

ن المقصود بتقنين الفقه الإسلامي هو ترتيب وتبويب أحكامه بشكل مماثل
 أ ّللت ّقنينات الحديثة على شكل مواد قانونية مرقمة ومتسلسلة ،وتوحيد الأحكام الفقهية

المتعلقة بالمعاملات حتى يسهل على القضاة والمحامين وأهل الاختصاص معرفتها

والرجوع إليها دون عناء ،ويرتبط هذا الموضوع مع مسألة مدى جواز إلزام أولي
الأمر للقضاة بالقضاء بأحكام معينة وقواعد محدّدة وحملهم على الحكم بها في

المنازعات التي يتولون الفصل فيها ،حتى وإن كانوا غير مقتنعين بها ،وقد أثارت

هذه المسألة نقاشا حادا بين العلماء.
@ @

) - (1ﺩ /ﺒﺴﺎﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﻑ :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.26
@ @
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ل
ن العلماء قد اختلفوا حول هذه المسألة إلى فر يقين اثنين ،مجيزون ومانعون ،ولع ّ
 أ ّن هذا الفر يق لم يقصد أنصاره أن تقنّن
حجج الرأي الأوّل أقوى في اعتقادنا ،كما أ ّ

ل
الأحكام الفقهية من غير ضوابط ،بل اشترطوا شروطا معينة لا ينبغي إهمالها لع ّ

من أبرزها أن يعتمد في الت ّقنين على الت ّشر يع الإسلامي والآراء الفقهية الراجحة ،ولا
ن إلزام القاضي بقول
ن في هذا خروجا مبادئ عن الشر يعة الإسلامية ،بل أ ّ
نعتقد أ ّ

معيّن خير مما هو واقع في زماننا الذي صرنا نحكم فيه بتشر يعات غربية مستوردة لا

تمت لشر يعتنا الغراء بصلة ،فيكون في تقنين الفقه أخذ بأخف الضررين على فرض
ّ

ن الفر يق المجيز يرفض الت ّقليد ،وينادي
التسليم بما يعتوره من مثالب ،فضلا عن أ ّ
بفكرة الاجتهاد الجماعي ،ولا ضير في هذا.

ن فكرة تقنين أحكام الفقه الإسلامي ليست وليدة العصر الحالي ،بل تمتد لعهود
 -أ ّ

موغلة في القدم حيث ترجع إلى العهد العباسي ،ثم ّ توالت المحاولات عبر التاريخ
الإسلامي ،وكانت أوّل محاولة رسمية جادة في هذا المجال صدور مجل ّة الأحكام

العدلية التي كانت بجهود ثل ّة من الفقهاء خلال العهد العثماني ،ورغم المآخذ التي

أخذت عليها ،إلا ّ أن ّه يمكن عدّها فتحا جديدا في تاريخ الفقه الإسلامي ،لأنّها سدت

فراغا لطالما أرّق القائمين على القضاء ،خاصة في باب المعاملات الشرعية التي كانت

أحكامها مبعثرة في بطون الـكتب الفقهية ،فأصبحت منظمة مرتبة في مواد متسلسلة
ن أغلب القضاة أصبحوا مقل ّدين لا
يمكن الرجوع إليها دون مشقّة ،لا سيما وأ ّ

مجتهدين.

ن الت ّقنين أصبح أمرا واقعا في مجتمعاتنا العربية الإسلامية ،لا يمكن بأي حال
 أ ّغض الطرف عنه ،حيث أصدرت الدول العربية والإسلامية بلا استثناء قوانين
ل
متعدّدة ،نظرا للحاجة الماسة إلى تنظيم الـكثير من المسائل الواقعة في المجتمع ،ولع ّ
التخوف الذي أبداه المانعون للت ّقنين يتلاشى إذا ما روعيت الشروط الشرعية

والضوابط التي تخص مصادره وقواعد تطبيقه ،وأهم هذه الضوابط :

 أن يعتمد في التقنين على الرأي الراجح وليس على الآراء المرجوحة ،على أن يتم@ @

@ @
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الترجيح وفقا لقواعد علم أصول الفقه ،وذلك حتى لا يكون التقنين ذر يعة إلى هجر

أحكام الفقه الإسلامي بتقنين الآراء الضعيفة أو الأقوال لشاذة.

 أن يتولى عملية التقنين لجنة متخصصة تكون مزيجا من المختصين بالفقه الإسلاميوكذا من علماء التفسير والحديث واللغة العربية ،وأساتذة القانون والمحامين والقضاة.

 عدم الاقتصار في الت ّقنين على مذهب فقهي واحد ،كما كان عليه الأمر بالنسبة لمجلةالأحكام العدلية التي اقتصر فيها على المذهب الحنفي؛ لأن ذلك يمنع من الاستفادة
من سعة ورحابة الفقه الإسلامي ،ومن الآراء الراجحة في المذاهب الأخرى.

 -النظر في التقنين عند مضي مدة معقولة في إمكانية تعديله ،مراعاة لملاحظات

القضاة والمحامين لأنهم الأكثر دراية بالتطبيق العملي للأحكام المقننة بحكم الممارسة

اليومية.

 -أن توضع مذكرة إيضاحية للتقنين توضح فيها الأقوال المختلفة لكل مادة إن

كان هناك خلاف ،مع نسبة كل رأى إلى صاحبه ،وبيان أدلة كل رأى ،
والترجيح بينها مع بيان أوجه الترجيح.

قائمة المراجع
أولا :كتب اللغة
 /1أبو الحسين أحمد ابن فارس ابن زكر يا :معجم مقاييس الل ّغة ،ج ،5دار الفكر،
دون بلد ولا سنة نشر.

 /2محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي :مختار الصّ حاح ،مكتبة لبنان ناشرون،
بيروت ،لبنان.1995 ،

ثانيا :كتب الحديث
 /01أبو داود )سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني(  :سنن أبي داود ،ج،5
دار الر ّسالة العالمية ،طبعة خاصة ،دمشق ،سور يا 2009م.

@ @
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 /02البخاري )أبو عبد الل ّٰه محم ّد بن إسماعيل(  :صحيح البخاري ،دار ابن كثير،
ط ،1دمشق ،سور يا.2002 ، ،
ثالثا :الـكتب العامة والمتخصّ صة
 /01الياس دردور :تاريخ الفقه الإسلامي ،ج ،2دار ابن حزم ،ط ،2بيروت،
لبنان.2010 ،

 /02د -رمضان علي السيد الشرنباصي ود /جابر عبد الهادي سالم الشافعي :المدخل

لدراسة الفقه الإسلامي ونظر ياته العامة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط ،1بيروت،

لبنان.2005 ،

 /03د -عبد الرحمان بن سعد الششري ،حكم تقنين الشر يعة الإسلامية ،ط،3
مكتبة الرضوان ،البحيرة ،مصر.2009 ،

 /04د -عبد الناصر موسى أبو البصل :نظر ية الحكم القضائي في الشر يعة والقانون،
دار النفائس ،عمان ،الأردن ،دون سنة نشر.

 /05علي حيدر :درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،المجلد الأول ،دار عالم الـكتب،

طبعة خاصة ،الر ياض ،العربية السعودية1423،ه2003/م

 /06د -عمر سليمان الأشقر :تاريخ الفقه الإسلامي ،دار النفائس ،مكتبة الفلاح،
ط ،3عمان ،الأردن.1990 ،

 /07د -محمد أحمد مفتي ود /سامي صالح الوكيل :الت ّشر يع وسن القوانين في الدولة

الإسلامية ،مركز البحوث ،كلية العلوم الإدار ية ،جامعة الملك سعود ،المملـكة

السعودية.1990 ،

 /08د -محمد زكي عبد البر :تقنين الفقه الإسلامي ،المبدأ – المنهج -الت ّطبيق ،دون
ناشر ،ط ، ،1الدوحة ،قطر.1985 ،

 /09الشيخ مصطفى أحمد الزرقا :الفقه الإسلامي ومدارسه، ،دار القلم )دمشق( ،
الدار الشامية )بيروت(  ،ط.1995 ،1

 /10الشيخ مصطفى أحمد الزرقا :المدخل الفقهي العام ،ج ،1دار القلم ،ط1
دمشق ،سور ية.1998 ،
@ @

@ @
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 /11د -مصطفى سعيد الخن :دراسة تار يخية للفقه وأصوله ،الشركة المتحدة
للتوز يع ،ط ،1دمشق ،سور ية.1984،

 /12منّاع بن خليل القطّان :تاريخ الت ّشر يع الإسلامي ،مكتبة وهبة ،ط ،4القاهرة،
مصر ،دون سنة نشر.

 /13د -وهبة الزحيلي :تقنين الفقه الإسلامي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،
لبنان.1987،

رابعا :المقالات والمحاضرات
 /01د /إبراهيم محمد منصور الشح ّات :المدخل في الشر يعة الإسلامية ،مركز التعليم
المفتوح ،جامعة بنها ،مصر.2007 ،

ل زمان ومكان ،مجلة
 /02شادن قاطرجي :كمال الش ّر يعة الإسلامية وصلاحيتها لك ّ
الرافدين ،المجلد ،12العدد ،44كلية الحقوق ،جامعة الرافدين ،العراق.2010 ،

 /03د -محمد الحسن البغا ،التقنين في مجلة الأحكام العدلية ،مجلة جامعة دمشق
للعلوم القانونية والاقتصادية ،المجلد  ،25العدد.2009 ،2
خامسا :المؤتمرات والندوات
 /01د -بسّام حسن العف :جهود العلماء المعاصرين في تقنين أحكام الفقه

الإسلامي ،بحث مقدّم إلى مؤتمر جمعية القدس للبحوث والد ّراسات الإسلامية
الثاني – العلماء ...واقع وآمال -يونيو .2011

 /02د -جابر عبد الهادي سالم الشافعي :تقنين الفقه الإسلامي بين المؤتمرات

والت ّشر يعات ،بحث مقدم مؤتمر تطور العلوم الفقهية – الفقه الإسلامي -المشترك
الإنساني والمصالح ،وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ،مسقط ،سلطنة عمان ،من 6

إلى  ،9أفر يل .2014

النص
ّ
 /03د -عبد المهدي محمد سعيد العجلوني :تقنين الأحكام وأثره على مكانة
النص الشرعي بين الأصالة والمعاصرة" ،الجمعية
ّ
الشرعي ،بحث مقدم لمؤتمر "
الأردنية للثقافة المجتمعية ،عم ّان ،الأردن في الفترة من  28إلى  29أفر يل .2012

@ @
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 /04د -محمد جبر الألفي :محاولات تقنين أحكام الفقه الإسلامي ،بحث مقدم إلى
ندوة " نحو ثقافة شرعية وقانونية موح ّدة" جامعة الإمارات العربية الموحدة ،الفترة
من  20إلى  22أفر يل .1994

سادسا :المواقع الإلـكترونية
 /01آدم يونس :مقال بعنوان تقنين الفقه الإسلامي ضرورة ملح ّة أم هوس عابر،

ص ،2منشور على الموقع الإلـكتروني www. Al-islam. com :التاريخ  /21ربيع
الثاني1431/ه.

 /02حسام العيسوي إبراهيم :مقال بعنوان )تقنين الشر يعة الإسلامية :الأمل
المنشود ،ص ،2منشور على الموقع الإلـكتروني:

.net/charia/0/50847

@ @

http:www. alukat.

@ @
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@ @òî‚bä¾a@paÌnÛa@åß@ò÷îjÛa@òíbà¨@òã‹¾a@pbîÛŁa
 بوثلجة حسين:بقلم

∗

Z˜ƒÜß
إن الالتزامات المكرسة لمواجهة التغيرات المناخية من قبل الدول المتقدمة في

 من البروتوكول نصت على12،17 ،6  فالمواد،بروتوكول كيوتو تعتبر طموحة
 الهدف منها هو مساعدة الدول المتقدمة للوصول إلى أهداف،ثلاث آليات للمرونة

 والسماح بنقل التكنولوجيا إلى الدول السائرة،تخفيض الغازات الدفيئة بكل سهولة

 الاتجار، آلية التنمية النظيفة، فيتعلق الأمر بآلية التنفيذ المشترك،في طر يق النمو
.بالانبعاثات

الآليات المرنة ٺتدخل لحماية البيئة من التغيرات المناخية كوسائل تكميلية للتدابير

 والتي تمثل الحصة المهمة للمجهودات المتعلقة،المتخذة على المستوى الداخلي للدول
. فاللجوء إلى الآليات المرنة ذات الطابع الاقتصادي لا يأتي إلا لتكملتها،بالتخفيض
 حماية البيئة – التغيرات المناخية – الاحتباس الحراري:الكلمات المفتاحية
Résumé:
Les mécanismes de flexibilités et la protection de l’environnement
des changements climatiques

Les engagements souscrits par les pays développés dans le protocole
de Kyoto pour faire face aux changements climatiques sont ambitieux,
ainsi les articles 6, 12, 17 du protocole établissent trois mécanismes de
flexibilité dont l’objet d’aider ces pays industrialisés à atteindre leurs
objectifs de réduction plus facilement et favoriser le transfert de
technologie vers les pays en développement, il s’agit respectivement de
mécanisme de développement propre, la mise en œuvre conjointe,
l’échange de droit d’émission.

@ @

. ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ-  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻗﺭﺓ،∗ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Les mécanismes de flexibilités interviennent en supplément des
mécanismes nationaux, les mesures prises à l’intérieur des états
constituent une part importante des efforts de réduction, le recours aux
mécanismes de flexibilités de nature économique ne venant qu’en
supplément.
Mots clés: la protection de l’environnementclimatique- réchauffement climatique

le changement

Abstract:
Flexibility mechanisms and environmental protection climate change
The Kyoto commitments by developed countries in the protocol for
dealing with climate change are ambitious, and Articles 6, 12, 17 of the
Protocol establishes three flexible mechanisms which aims to help these
industrialized countries meet their goals reduction easier and promoting
the transfer of technology to developing countries, this is the Clean
Development Mechanism respectively, joint implementation, the
exchange of emission rights.
Flexibility mechanisms involved in addition to the national
mechanisms, measures taken within the states are an important part of
efforts to reduce the use of the mechanisms of economic benefit from
flexibilities that would supplement.
Keywords: protection of the environment-climate change - global
warming

@ @Zòß‡Ôß
 إلا أن الدراسات،تعتبر عملية التنبؤ بالتغيرات المناخية عملية معقدة جدا

والبحوث العملية التي أجريت في مختلف الجامعات ومراكز البحث العالمية أثبتت
 كما أكدت أن الانبعاثات من الغازات المختلفة الناتجة عن،حدوث هذا التغير

 هي التي سببت هذا، وليس الظواهر الطبيعية،النشاطات البشر ية بالدرجة الأولى

، وندرة المياه، وارتفاع درجة الحرارة، وما انجر عنه من أعاصير وتصحر،التغير

.وتصاعد مياه البحر والمحيطات نتيجة ذوبان القطبين الشمالي والجنوبي

هذه المخاطر لا يمكنها إلا أن تحث على تعاون دولي من أجل الحد من مشكلة
@ @

@ @
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التغيرات المناخية .و بازدياد الدلائل العلمية بحدوثها ،والإجماع الدولي على مساهمة

النشاطات البشر ية في تفاقم الظاهرة ،بدأت الاستجابة الدولية للتصدي للظاهرة،

بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطار ية لتغير المناخ في  ،1992/05/09أثناء انعقاد
مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية بر يو دي جانيرو بالبراز يل .واجتهد المجتمع الدولي

بموجب هذه الاتفاقية وبروتوكول كيوتو الملحق بها ،بوضعه في يد الدول وسائل

مختلفة لمواجهة التغيرات المناخية ،من بينها آليات المرونة والمتمثلة في ثلاث آليات

هي :آلية الاتجار بالانبعاثات من الغازات الدفيئة ،آلية التنمية النظيفة ،وكذا آلية
التنفيذ المشترك.

وترجع أهمية دراسة هذه الآليات أنها فريدة من نوعها في القانون الدولي بصفة

عامة ،والقانون الدولي للبيئة بصفة خاصة ،كونها تسمح للدول المصنعة بتنفيذ

التزاماتها المنبثقة من البروتوكول بأقل تكلفة مالية ممكنة ،دون الأخذ بعين الاعتبار

مكان إحداث التخفيض في الانبعاثات من الغازات الدفيئة .وعليه ،فقد تم التفكير

في إعطاء قيمة مالية للغازات الدفيئة والاتجار بها ،وذلك بإنشاء سوق دولي للاتجار
بالانبعاثات ،والذي تساهم فيه الآليات الأخرى للبروتوكول.

فآليات المرونة هي إحدى الوسائل الاقتصادية المستعملة من طرف الدول،

تقوم على أساس التعاون من أجل حماية البيئة من أخطار التغيرات المناخية ،لذا

سنحاول إبراز الطبيعة القانونية للأليات المرنة ودورها في مكافحة التغيرات المناخية
ومدى فعاليتها في ذلك؟ وللإجابة على هذه الإشكالية سنتطرق أولا إلى كيفية

استحداث الأليات المرنة ،وثانيا إلى طبيعتها الابتكار ية وفي الأخير إلى تقييم لعمل

هذه الآليات.

@ @òî‚bä¾a@paÌnÛa@òèuaì¾@òã‹¾a@pbîÛŁa@ta‡zna@Züëc
إن موضوع التغيرات المناخية استوفى في العشريتين الماضيتين الاهتمام الـكبير

من قبل المختصين والخبراء في مجال الأرصاد الجو ية وعلوم البحار والعلوم الأخرى

ذات الصلة ،كما أنه أصبح من أبرز الانشغالات التي ٺثار في الملتقيات والمحافل
@ @
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الدولية .وعليه ،فقبل الخوض في آليات المرونة ارتأينا أن نتناول بعض المعطيات

الخاصة بالتغيرات المناخية ،ثم نتناول بعدها تبني الآليات المرنة من قبل الدول

كخيار وأدوات لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها.

@ @Zòî‚bä¾a@paÌnÛa@ñ‹çbÄi@ò–b©a@pbîĐÈ¾a@WÈi@M@1
قبل التطرق للآليات المرنة لا بد من التعرض لبعض المفاهيم المتعلقة بها،

كالتغيرات المناخية ،وكذا ظاهرة الاحتباس الحراري؛ لأن الهدف من استحداثها
حسب المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لسنة  ،1992الوصول إلى

تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير
من جانب الإنسان في النظام المناخي ،وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة

زمنية كافية ٺتيح للنظم الأيكولوجية أن ٺتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ.

@ @Zòî‚bä¾a@paÌnÛa@ñ‹çbÄi@âbànçýÛ@¶ëþa@paìĐ©a@M@c
بدأ الاهتمام الفعلي بظاهرة التغيرات المناخية منذ المؤتمر الدولي الأول للمناخ

سنة  ،1979أين تم إطلاق برنامج دولي للبحث في المناخ من قبل المنظمة العالمية

للأرصاد الجو ية ،وفي نوفمبر  1988تم إنشاء الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ

بجهود مشتركة ،بذلتها كل من المنظمة العالمية للأرصاد الجو ية وبرنامج الأمم المتحدة

للبيئة ،وأنيطت لهما ولاية تقييم المعلومات العلمية المتصلة بتغير المناخ ،وتقدير الآثار
البيئية والاجتماعية ،وكذا الاقتصادية لتغير المناخ ،ووضع استراتيجيات واقعية

للتعامل مع الظاهرة.

أما اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ،فتقصد في مادتها الأولى بمصطلح تغير

المناخ ،أنه تغير ٌ في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري،

الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ  -بالإضافة

إلى التقلب الطبيعي للمناخ -على مدى فترات زمنية متماثلة .أما الهيئة الحكومية

عرفت تغير المناخ بأنه تغير في حالة المناخ يمكن تحديده من خلال
لتغير المناخ فقد ّ
@ @

@ @
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تغيرات وسطه أو تقلبية خصائصه ،ويستمر لفترة متطاولة ،عادة ما تكون عقودا أو

فترات أطول ،ويشير على أي تغير في المناخ يحدث على مر الزمن ،سواء نتج عن
تقلب طبيعي أم عن نشاط بشري.

يختلف هذا الاستخدام للمصطلح عنه في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار ية بشأن

تغير المناخ ،حيث يشير تغير المناخ إلى تغير في المناخ يعزى بشكل مباشر أو غير

مباشر إلى نشاط بشري يبدل تكوين الغلاف الجوي العالمي ،و يكون عاملا يضاف
إلى تقلبية المناخ الطبيعية المرصودة في فترات زمنية قابلة للمقارنة).(1

@ @ZðŠa‹¨a@‘bjnyýÛ@ïöbíîÐÛa@âîãbØî¾a@@M@l
لقد كان العالم السويدي "سفانتي ارينيوس" أول من أطلق لفظة الاحتباس

الحراري في عام  ،1896على النتائج المترتبة عن ازدياد كميات غاز ثاني أكسيد

الـكربون في الغلاف الجوي الناتج عن عمليات حرق الوقود ،وٺتلخص نظر ية
"ارينيوس" في أن بعض الغازات الخاملة في الغلاف الجوي تملك القابلية

لامتصاص بعض الطاقة الحرار ية المنعكسة من سطح الأرض ،ومن ثم تقوم

بإرجاعها إلى سطح الأرض مرة أخرى بدلا من أن تحررها إلى الفضاء ،لتسبب
ارتفاع معدلات درجات الحرارة).(2

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن مجموع الطاقة الشمسية التي تصل إلى كوكب

الأرض ،نصف منها يتم امتصاصه من قبل هذه الأخيرة ،والباقي يتم عكسه تجاه

الفضاء الخارجي بواسطة السحاب والغيوم وكذا المساحات الأرضية الساطعة ،أو

يمتص من قبل الهواء .وهكذا تحتر ّ الأرض وتعكس اتجاه السماء جزءًا من الطاقة
@ @

) -(1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ،ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨـﺎﺥ  2007ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻌـﻲ ﻝﻠﻬﻴﺌـﺔ
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ  ،2008ﺹ.30

) -(2ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻜﺭﻴﺩﻴل ،ﺒﺄﻭل ﻜﺭﺘﺯﻥ ،ﺍﻝﻐﻼﻑ ﺍﻝﺠﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ  ،7ﺍﻝﻌﺩﺩ  3ﻤـﺎﺭﺱ /ﺃﺫﺍﺭ

 ،1990ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ،ﺹ ،16ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻼﻓﺔ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﺸﻌﻼﻥ ،ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـﺔ ﻤـﻥ ﻅـﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻜﻴﻭﺘﻭ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ،ﻁﺒﻌﺔ  ،2010ﺹ.27
@ @
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الشمسية في شكل إشعاعات ،تصاعد الحرارة ،أو تبخر؛ فطبقة متكونة من بخار الماء

والغاز ،تمنع جزءًا من هذه الحرارة من الرجوع إلى الفضاء ،فينشأ الاحتباس
الحراري .إذن فالاحتباس الحراري هو الذي يزيد في احترار الـكوكب ،فكلما

كانت طبقة الغاز هذه سميكة كان الاحترار أقوى ،وبدون هذه الأخيرة الأرض
ستتجمد ،ولـكن ارتفاع سماكة هذه الطبقة ،والذي يرجع إلى الانبعاثات المختلفة
من الغازات ،يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض).(1

@ @Z…bä¾a@Ìni@òîäÈ¾a@òîßìØ¨a@ò÷îa@M@x
إن الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ تم إنشاؤها سنة  ،1988وكلفت بدراسة

مسألة تغير المناخ والآثار المترتبة عنه ،وقد توصلت في أعمالها إلى ما يأتي:

في التقرير الأول لها سنة  ،1990تعرضت فيه إلى المعطيات العلمية لظاهرة

الاحتباس الحراري ،وأكدت وجودها).(2

أما في تقريرها الثاني لسنة  ،1995أكدت فيه التأثير المحسوس للإنسان على

المناخ ،فحقيقة التغير المناخي مؤكدة ،أما ضخامته فهي المشكلة).(3

كما واصلت الهيئة الحكومية المعنية بالمناخ عملها وأصدرت تقريرها الثالث سنة

 .(4)2001وأهم ما جاء فيه هو تنبؤ الخبراء بز يادة احترار الأرض ،وأقل تقدير
@ @

(1) -Jean-Marc lavieille, droit international de l’environnement, 2ème édition, ellipses,
2004, p. 108.

(2)- premier rapport d’évaluation du GIEC aperçu général et résumés, destinés au décideurs
et supplément 1990-1992, OMM, PNUE, juin 1992, p. 6.
(3)- Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’evolution du climat ،seconde évaluation du
GIEC changement de climat 1995 ،rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur
l’evolution du climat,OMM, PNUE, 1995, pp. 4 -5.
(4)- Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’evolution du climat, troisième rapport
d’évaluation du GIEC 2001, resumé à l’intention des décideurs ،OMM, PNUE ،2001, pp12-14.
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لهم هو ز يادة درجة حرارتها في سنة  2100ما بين  5 .1إلى  6درجات .كما تم

التحذير من مختلف انعكاسات هذا الاحترار الذي سيؤدي إلى ذوبان القطبين

الشمالي والجنوبي بنسبة  ،٪40وارتفاع منسوب البحار بشكل مخيف .أما الجانب
الثاني من هذا التقرير ،فيتناول آثار الاحترار وكيفية التكيف معه ،والجانب الثالث

منه يتناول كيفية مواجهة الأضرار الناتجة عن الاحتباس الحراري ،حيث أكد

الخبراء ضرورة تبني تقنيات جديدة لمواجهة الاحترار ،من سياسات في أسعار
الطاقة وآليات اقتصادية ملائمة.

وتوصلت الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ في تقريرها الأخير لسنة ،2007

إلى أن احترار النظام المناخي بات جليا لا لبس فيه ،ويبدو ذلك واضحا من رصد
الز يادات المطردة في متوسط درجات حرارة الهواء ،حيث أن أدوات قياس

الحرارة سجلت في الفترة ما بين  1995و 2006أعلى درجات الحرارة المسجلة في
العالم منذ سنة .(1)1850

@ @Zòî‚bä¾a@paÌnÛa@åß@ò÷îjÛa@òíbà¨@òÜîì×@òã‹¾a@pbîÛŁa@jm@M@2
رأت الدول أثناء مفاوضات المناخ أن مسألة التغيرات المناخية لا يمكن

مواجهتها والتقليل منها إلا باستعمال أدوات اقتصادية فعالة ،تتمثل في الآليات المرنة

من ضمن الخيارات الأخرى .وعليه ،سنتطرق إلى تعر يف آليات المرونة وكذا
إطارها ،والأساس القانوني الذي ينظمها.

@ @Zòãë‹¾a@pbîÛe@Ñí‹Èm@M@c
تعتبر آليات المرونة  -إلى جانب الضريبة الإيكولوجية  -من أنجع الأدوات

الاقتصادية لحماية البيئة ،ذلك أن الدول بموجب هذه الآليات تفرض على الشركات

العامة والخاصة المستثمرة في مختلف القطاعات الاقتصادية تقليص انبعاثات

الغازات المسببة للاحتباس الحراري ،وذلك بفرض نسب معينة لهذه الشركات من
@ @
) -(1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ.2

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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التلويث ،وإذا لم تستطع احترام السقف المحدد لها من الانبعاثات ،تلجأ إلى شراء

قروض التلويث أو ما يسمى بتراخيص التلويث من الشركات التي حققت نتائج

مهمة في خفض الانبعاثات بالنظر إلى السقف المحدد لها ،فالفائض يتم بيعه في سوق
الاتجار بالانبعاثات أو سوق شراء تراخيص التلويث.

ففكرة الاتجار بالانبعاثات يرجع تار يخها إلى سنة  1970في الولايات المتحدة

الأمريكية ،فكان ينظر إليها كجهود تكميلية للجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات

الملوثة للمناخ ،فبدأ العمل بها في مجال انبعاثات غاز ثاني أكسيد الـكبريت ليتطور

فيما بعد إلى غازات أخرى ملوثة للهواء).(1

تم تطوير هذه الفكرة وتبنيها في مؤتمر ر يو سنة  .1992ولتمو يل سوق الاتجار

بالانبعاثات تم استحداث -إلى جانب آلية السوق -آلية التنمية النظيفة ،وكذا آلية

التنفيذ المشترك ،اللتان ينظر إليهما كوسيلتين اقتصاديتين لتقليص الانبعاثات من
الغازات الدفيئة ،ولتمو يل سوق الاتجار بالانبعاثات.

فاللجوء للآليات المرنة لمكافحة التغيرات المناخية يعود لعدة اعتبارات؛ فمن

المنظور البيئي ،هذا خيار ممكن على أساس الطابع الشامل لخطر انتشار الغازات

المسببة للتغيرات المناخية ،فغاز ثاني أكسيد الـكربون ينتشر سر يعا في الهواء ،والمهم

هو تقليصه بطر يقة مستقلة عن مكان انبعاثه .أما من المنظور الاقتصادي ،فبفضل
الاتجار في الانبعاثات ،فإن الجهود الـكبرى سترتكز في الدول التي  -لأسباب

اقتصادية وتكنولوجية  -يمكن أن تحقق تقليصًا في الانبعاثات بأقل تكلفة ممكنة،

وبذلك الدول الأكثر تنافسية يمكنها أن لا تستعمل كل حقوق التلويث التي

تملـكها ،وتبيع الفائض إلى الدول التي تجد صعوبات اقتصادية في تحقيق تخفيض
في الانبعاثات نظرا للتكلفة الهائلة لتحقيق ذلك.

والجدير بالذكر أن هذه الآليات سميت بالآليات المرنة ،والبعض الآخر يطلق
@ @

(1)- Sandrine Maljean-Dubois, quels droit pour l’environnement, Hachette, 2008, p. 91.

@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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عليها اسم آليات المرونة؛ لأن الهدف منها هو توفير المرونة اللازمة للدول في تنفيذ

التزاماتها المنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطار ية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو

المرفق ،لـكي لا تؤدي تدابير الاستجابة للتغير المناخي إلى تحملهم أعباء اقتصادية

مكلفة عند تنفيذهم لالتزاماتهم).(1

إذن آليات المرونة هي إحدى الوسائل الاقتصادية المبتكرة والمستخدمة مؤخرا،

والتي تهدف إلى إدخال منطق السوق ،وذلك بالاتجار بالانبعاثات لحماية البيئة من

التغيرات المناخية ،فالأستاذ "أوليفي قودار" يرى بشأن تراخيص الانبعاثات بأن

الأمر لا يعني خصخصة البيئة ،بل يتعلق الأمر بتقليص وتحديد شروط الوصول

الحر ّ إلى "ملك مشترك" وهو الهواء ،لغرض التوصل إلى المحافظة على شيء آخر ،وهو

كذلك "ملك مشترك" ،هو مناخ كوكب الأرض) .(2يمكن إذن القول في الأخير
إن آليات المرونة يمكن النظر إليها كآليات للضبط في مجال الوصول إلى الهواء

والمحافظة على المناخ ،وبالتالي حماية البيئة من التغيرات المناخية.

@ @Zòãë‹¾a@pbîÛŁ@ïãìãbÔÛa@Šb⁄a@@M@l
إن الإطار القانوني المنظم لآليات المرونة ثري ومتنوع ،وتعتبر ندوة ر يو دي

جانيرو ،المنطلق في تبني أدوات اقتصادية على الصعيد الدولي ،واتجاها جديدا

لاستراتيجيات الحماية الدولية للبيئة ،والإطار القانوني الأساسي للآليات المرنة ،ولـكن
ليس الوحيد بل تلته اتفاقيات دولية أخرى كما سنرى ذلك.

@ @Z1992@òäÛ@…bäàÜÛ@òíŠb⁄a@ñ‡zn¾a@áßþa@òîÓbÐma@@M@1@M@l
بدأت الاستجابة للتصدي للظاهرة بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطار ية للتغير

المناخي في مايو  ،1992وذلك أثناء مؤتمر الأمم للبيئة والتنمية في البراز يل ،أي
@ @

) -(1ﺴﻼﻓﺔ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﺸﻌﻼﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.159
(2)- Olivier Godard, «les permis négociables sont –ils politiquement incorrects ?», les
cahiers de global chance, n° 09, novembre 1997.

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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بعد  20سنة من مؤتمر ستوكهولم للأمم المتحدة حول التنمية والبيئة لسنة ،1972

أين شاركت أكثر من  156دولة في المفاوضات .حيث لا تهدف هذه الاتفاقية
إلى القضاء على انبعاثات الغازات الدفيئة بل ٺثبيت تركيزها إلى مستوى لا يؤثر على
المناخ ،وذلك بفرض التزامات مختلفة على الدول آخذة بعين الاعتبار وضعية بعض

الدول في طر يق النمو ،وخاصة الحساسة للآثار المدمرة للتغيرات المناخية).(1

وقد تعهدت الدول المتطورة بموجب هذه الاتفاقية باتخاذ المبادرة في تقليص

الانبعاثات المضرة بالمناخ ،وذلك بتقديم في ظرف ستة أشهر من دخول الاتفاقية
)(2

حيز النفاذ

المعـلومات المتعلقة بالتـدابير المتخذة ،ومن جهة أخرى ،التسهيل

والمساعدة على تمو يل ونقل التكنولوجيا للدول الأخرى ،إلا أنه لم تكن الالتزامات

المحددة بموجب اتفاقية تغير المناخ تكفي لتحقيق أهدافها وإعادة التوازن إلى

التركيب الـكيميائي للغلاف الجوي ،لأنها تضمنت التزامات طوعية وتعهدات عامة
).(3

تقوم بها الدول اعتمادا على مبدأ حسن النية في تنفيذها

فالاتفاقية المتفاوض عليها سنة  ،1992للحد من ظاهرة تغير المناخ هي اتفاقية

إطار ية) ،(4تمنح للدول إطارا قانونيا من أجل تسو ية أولية ذات محتوى ليّن بما فيه

الـكفاية للسماح لكل الدول الأطراف للانضمام حتى ولو كانت توقعاتها تختلف

عن القواعد والمعايير ذات الطبيعة العامة التي تقر بها الاتفاقية ،إذن الاتفاقية تتجلى

@ @

) -(1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  4ﻓﻘﺭﺓ  ،8ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺼـﻐﻴﺭﺓ ،ﺍﻝﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴـﺎﺤﻠﻴﺔ

ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﺔ ﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ،ﺍﻝﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀـﺔ ﻝﻠﺠﻔـﺎﻑ
ﻭﺍﻝﺘﺼﺤﺭ  ،ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﻫﺵ.

) -(2ﺩﺨﻠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ  ،1994ﺒﻌﺩ ﻤﺼـﺎﺩﻗﺔ  50ﺩﻭﻝـﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺤﺎﻝﻴﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ  192ﺩﻭﻝﺔ ﻁﺭﻓﺎ .ﺍﻨﻅﺭ :ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ www. unfccc. int
) -(3ﺴﻼﻓﺔ ﻁﺎﺭﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﺸﻌﻼﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.13
(4)- KISS Alexandre, les traités cadre, une technique juridique caractéristique du droit

international de l’environnement, in AFDI 1993, volume 39, n° 1, pp. 792-797.

@ @

@ @
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كبرنامج عمل يقر مبادئ ووسائل تقنية ومؤسساتية للاستجابة للهدف العام) (1المعلن
عنه في المادة الثانية من الاتفاقية ،والمتمثل في تحقيق تركيزات الغازات الدفيئة في

الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام
المناخي.

@ @Z…bäàÜÛ@òíŠb⁄a@ñ‡zn¾a@áßþa@òîÓbÐmü@ÕzÜ¾a@ìmìî×@Þì×ìmë‹i@@M@2@M@l
إن استعمال تقنية الاتفاقيات الإطار ية له ميزة تتمثل في وضع أسس لنظام

يتطور تدر يجيا ،وذلك بموجب تبني – مستقبلا -أدوات مختلفة ذات طابع قانوني،
ويتعلق الأمر ببرتوكولات إضافية ،تعـديلات ،أو حتى قرارات ،تتخذ من قبل

أطراف الاتفاقية بطر يقة جماعية أو فردية .فبروتوكول كيوتو يـدخل في هذا
الإطار ،وذلك بتحديد استراتيجيات جديدة للحد من التغيرات المناخية ،ويتمتع من

جهة أخرى بأنه كرس خطوط العمل والالتزامات المنبثقة من الاتفاقية ،على
).(2

المستوى العملي والمؤسساتي

إذن في سنة  1997تم تبني بروتوكول كيوتو وبموجبه التزمت  38دولة

صناعية بتخفيض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة  5بالمائة أقل من

مستوى انبعاثاتها لسنة  1990خلال الفترة المحددة من  2008إلى  ،2012وعملا

بمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة تم إلزام الدول المصنعة والتي تعرف بدول المرفق

الأول ،بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة) ،(3وذلك بتحديد حصة الانبعاثات
@ @
(1)- Boisson de Chazournes Laurence, «La gestion de l’intérêt commun à l’épreuve des

enjeux économiques – le Protocole de Kyoto sur les changements climatiques», AFDI,
CNRS Editions, Paris, 1997, p. 702.
(2)- Boisson de Chazournes Laurence, Ibid, P. 702.

) -(3ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻐـﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺩﻓﻴﺌـﺔ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻠﻐﻼﻑ ﺍﻝﺠﻭﻱ ،ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﻤﻌﺎ ،ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺘﺹ ﺍﻷﺸـﻌﺔ ﺩﻭﻥ
ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺘﻌﻴﺩ ﺒﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻌﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺭﻓﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻜﻴﻭﺘﻭ ﺒﺴﺘﺔ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﻭﻫـﻲ ،ﻏـﺎﺯ
ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ،ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻥ ،ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻨﻴﺘﺭﻭﺯ ،ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻔﻠﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻨﻴـﺔ ،ﺍﻝﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ

=

@ @
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لكل دولة مصنعة .وفي المقابل احتلت الدول النامية وضع ًا مميز ًا ،حيث تلتزم الدول

الصناعية  -والتي لها المسؤولية التار يخية في إحداث الخلل في النظام المناخي بسبب

صناعتها -بمساعدة الدول النامية في تحقيق التنمية المستديمة ونقل التكنولوجيا
المتطورة إليها ،ومساعدة الدول المتأثرة منها بالتغير المناخي.

ولتحقيق هذه الالتزامات منح بروتوكول كيوتو للدول الأطراف عدة آليات

لتحقيق ذلك بأقل تكلفة ممكنة عن طر يق ما يسمى بآليات المرونة ،بواسطة التنفيذ
المشترك ،والتي نصت عليها المادة  ،6وآلية التنمية النظيفة التي جسدتها المادة .12

هذه الآليات تسمى بآليات المشار يع ،عكس الآلية الثالثة ،وهي آلية سوقية ،تتمثل
في إنشاء سوق دولية للاتجار بالانبعاثات وفقا للمادة  17من البروتوكول.

@ @Z”×a‹ßë@æìi@pbîÓbÐma@@M@3@M@l
اهتم بروتوكول كيوتو بتحديد كميات الانبعاثات المرخصة لدول المرفق الأول،

وأقر المبادئ العامة للعمل بالآليات المرنة ،وبعد فشل مؤتمر لاهاي سنة  2000في
وضع قواعد دقيقة للعمل بها ،تمكنت الدول في مؤتمر بون سنة  2001من الوصول
إلى اتفاق سياسي ،تم ترجمته وتبنيه في مؤتمر الأطراف السابع لبروتوكول كيوتو في

نفس السنة بمراكش ،وبعد انسحاب الولايات المتحدة من مفاوضات بون فسح

المجال لدول أخرى لإ يجاد اتفاق ،وبذلك تمكنت الدول الأوربية من قيادة

المفاوضات الدولية حول المناخ وبقية دول أمبر يلا) ،(1التي وجدت نفسها في

وضعية سمحت لها بالمطالبة بتنازلات ،كما أن مشاركة اليابان كانت ضرور ية
لدخول البروتوكول حيز النفاذ).(2

وهكذا تم في مراكش استبعاد  -إلى وقت لاحق -المسائل التي أدت إلى فشل

@@
@@

ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺒﻌﺔ ،ﺴﺎﺩﺱ ﻓﻠﻭﺭﻴﺩ ﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺕ.

) -(1ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻤﺒﺭﻴﻼ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ :ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ،ﻜﻨﺩﺍ ،ﺃﺴـﺘﺭﺍﻝﻴﺎ ،ﻨﻴﻭﺯﻴﻼﻨـﺩﺍ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺭﻭﺴﻴﺎ ،ﺃﻜﺭﺍﻨﻴﺎ ،ﺍﻝﻨﺭﻭﻴﺞ.

(2)- Aicha Ouharoun, Flux n° 48/49, avril septembre 2002, p. 104.

@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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مؤتمر بون ،والمتمثلة في :نقل التكنولوجيا ،الامتثال ،بواليع الـكربون ،المساعدة المالية
للدول النامية .وتم التوصل إلى اتفاق حول القواعد والإجراءات الوطنية الخاصة

بتنفيذ بروتوكول كيوتو ،وتبني القواعد والمبادئ الخاصة بالعمل بالآليات المرنة.

@ @Zòã‹¾a@pbîÛłÛ@ïãìãbÔÛa@‘bþa@M@x
تجد الآليات المرنة أساسها القانوني في عدة مبادئ للقانون الدولي للبيئة أهمها:

@@ @ZÉÏa‡Ûa@tìÜ¾a@c‡jß@–@1M@x
من خلال اسم هذا المبدأ يتجلى أنه من الطبيعي على الدول الصناعية أن تمول

جزءًا من مجهودات التكيف للتغيرات المناخية في بلدان الجنوب ،والتي ترى أنه
يجب تمييزها عن مساعدات التنمية التي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة على

أساس المساعدة ،ولا تعتبر أن تمو يل مجهودات التكيف للتغيرات المناخية مساعدة ً

ولـكن دينًا على عاتق دول الشمال تجاه دول الجنوب ومجهود ًا إضافيًا).(1

ففي الحقيقة عند إنتاج أو استهلاك أي مادة أو خدمات تسبب أضرار ًا للبيئية،

وتولد أثار ًا سلبية ،بمجرد أن ثمنها لم يؤخذ في الحسبان في القيمة النهائية للمنتوج ،أو
الخدمة المقدمة .وفي هذه الحالة سعر السوق أدنى من السعر الحقيقي للمنتوج،

والمستهلـكون يحصلون إذن على امتياز بمجرد أنهم لا يدفعون الثمن الحقيقي ،وحسب

النظر ية المطورة من قبل الاقتصادي الإنجليزي "بيقو" ،يجب إدخال هذه الآثار
السلبية في القيمة الإجمالية للمنتوج أو الخدمة وإسنادها إلى الذين يسببونها).(2

فمبدأ الملوث الدافع موجه لكل سلطة عمومية ،التي يجب عليها أن تدرج في سعر
@ @

(1)- Benjamin Garnaud, les enjeux de l’adaptation a Copenhague, synthèses, n° 04/09
novembre 2009, IDDRI, p. 02.

(2)- AC. Pigou, the économics of welface, londre, mac Millan, 2ème édition, 1929, in
Nicolas de Sadeller, les principes du pollueur –payeur, de prévention et de précaution,
bruylant, 1999, p. 55.

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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المنتوج تكاليف التلوث البيئي ،وذلك بتصحيح أسعار السوق عن طر يق رسوم

تعو يضية ،أو فرض قواعد للضبط موجهة لمنع أو تقليل عمليات الإنتاج التي تولد

هذه التكاليف.

يمكن النظر إلى المشار يع التي تدخل في إطار الآليات المرنة على أنها تدخل في

إطار الوسائل الاقتصادية التي تهدف إلى تحميل التكاليف الناجمة عن تغير المناخ على

عاتق المسؤولين).(1

@ @Zòäíbjn¾a@åØÛë@ò×“¾a@pbîÛëû¾a@c@‡jß@M@2M@x
تجد الآليات المرنة أساسها القانوني – أيضا -في مبدأ المسؤوليات المشتركة

ولـكن المتباينة ،المبدأ السابع لإعلان ر يو ،والذي تم تكريسه في المادة الثالثة من

اتفاقية تغير المناخ ،وتجسيده بوضع نظام يعترف بثلاثة أصناف من الدول :الدول

الصناعية ،دول ذات اقتصاد سوقي في مرحلة انتقالية ،ودول سائرة في طر يق النمو،

لكل منها حقوق والتزامات تختلف عن الأخرى)(2؛ فالدول الصناعية يجب أن
تكون في صدارة مكافحة التغيرات المناخية ،وذلك بتوفيرها لمصادر مالية إضافية

لتغطية التكاليف التي ٺتسبب فيها للدول السائرة في طر يق النمو ،بما في ذلك موارد

لنقل التكنولوجيا اللازمة للبلدان النامية الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير
المناخ ،لتغطية التكاليف الإضافية المتفق عليها ،لتنفيذ التدابير الخاصة بالامتثال لبنود
اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

كما تلزم المادة الرابعة الفقرة الرابعة من نفس الاتفاقية الدول المتقدمة بمساعدة

الدول النامية المعرضة لمخاطر تغير المناخ في تغطية تكاليف التكيف مع الآثار الضارة

لتغير المناخ.
@ @

(1)- Raphaél Romi, Droit international et européen de l’environnement, Montchestrien,
2005, pp. 66- 67.

(2)- Olivier Mazaudoux, droit international public et droit international de l’environnement,
les cahiers de crideau N° 16, Pulim, 2008, p. 106.

@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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أما فيما يخص الدول ذات الاقتصاد المتحول أو في مرحلة انتقالية ،وهي

الدول الأوربية الحديثة التي كانت في الأمس القريب اشتراكية ،فهي تملك في

يدها نوعا من المرونة لتحسين قدراتها لمواجهة التغيرات المناخية ،بينما تستفيد الدول
النامية من مساعدات مالية ونقل التكنولوجيا ،ومن جهة أخرى تتمتع بنوع من

المرونة ،وذلك بإعطائها الوقت الكافي للتبليغ بالتدابير المتخذة من قبلها لتنفيذ
التزاماتها تجاه الاتفاقية الأممية الإطار ية لتغير المناخ ،كما أنه ليس لديها أي التزام

رقمي بتقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة.

@ @Zòßa‡n¾a@òîàänÛa@c‡jß@M@3@–@x
تجد الآليات المرنة أساسها القانوني كذلك في مبدأ التنمية المستديمة ،وفي الواقع

تعتبر آلية التنمية النظيفة الآلية الوحيدة التي تمس بالعلاقات بين الشمال والجنوب،

وتكرس كذلك مبدأ التعاون الدولي لمكافحة تغير المناخ ،حيث إن هذه الآلية

وضعت من جهة كوسيلة تسمح للدول النامية بمتابعة أهداف التنمية ،وذلك

بإدراجها استراتيجيات التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية وكذا استقبالها
للمشار يع ،إضافة إلى كونها وسيلة تسمح للدول الصناعية بتنفيذ التزاماتها بشأن
)(1

مكافحة التغيرات المناخية ،وذلك بتمو يل تلك المشار يع التي تدخل في إطار آلية

فقد كرست المادة  3الفقرة  4من إتفاقية تغير المناخ حق الدول في التنمية على

أن لا ٺتعارض التدابير المستخدمة من قبل الدول الأطراف للحد من أثار تغير المناخ
من حق الدول في التنمية.

@ @ZïÛë‡Ûa@æëbÈnÛa@c‡jß@M@4@–@x
تعتبر الآليات المرنة من النماذج الأكثر واقعية وفعالية ،ومثالا ً
حي ّا لتجسيد مبدأ

التعاون الدولي ،المبدأ الرابع والعشرون من إعلان ستوكهولم حول البيئة لسنة

 1972حول البيئة ،والذي جسدته المادة الثالثة الفقرة الرابعة من اتفاقية تغير
@ @
(1)- Laurence Boisson de Chazournes,Op. Cit, p. 709.

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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المناخ ،على التعاون الدولي والمشاركة بين الدول الأطراف في تحمل أعباء المناخ

المتغير ،حيث أن البيئة تمثل أحد المجالات التي تتحقق فيها مصلحة مشتركة لدول
العالم أجمع ،فهي تراث مشترك للإنسانية جمعاء يجب حمايته.

@paÌnÛa@òzÏbØ¾@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@À@òíŠbØnia@pbîÛe@òã‹¾a@pbîÛŁa@Zbîãbq
òî‚bä¾a
يرجع الطابع الابتكاري للآليات المرنة إلى أنها تقوم على فكرة لم يسبق التعرض

لها من قبل في القانون الدولي ،ولا في المواثيق الدولية لحماية البيئة ،والمتمثلة في فكرة

إعطاء قيمة مالية لمجهودات الدول التي تحقق نجاحات في مكافحة التغيرات

المناخية ،وذلك بإنتاجها وحدات تقليص الانبعاثات وإعطائها قيمة مالية ،ما يسمح
بالاتجار بها ،هذه الفكرة الليبرالية المغر ية تجلب اهتمام الشركات الر بحية وبالتالي

الاستجابة لمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية.

وجدير بالذكر أنه يمكن تقسيم الآليات المرنة إلى نوعين :آلية الاتجار

بالانبعاثات ،وهي آلية سوقية ،والنوع الثاني آلية التنفيذ المشترك والتنمية النظيفة،

اللتان تقومان على أساس المشار يع الاقتصادية ،تشارك في تنفيذها مختلف الدول

التي تنتمي إلى بروتوكول كيوتو) ،(1وفقا للشروط والقواعد التي ستعرض في هذا
الجزء من البحث.

@ @ZpbqbÈjãübi@Šb¤üa@M@1
إن الغرض من المتاجرة بالانبعاثات هو تمكين أي طرف مدرج في الملحق

الثاني من نقل جزء من الكمية المسندة إليه ،إلى طرف آخر مدرج في الملحق الثاني،

إذا كان الطرف الناقل قد تمكن من الوفاء بالتزاماته في الحد من انبعاثاته أو خفضها
@ @

) -(1ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺸـﺘﺭﻙ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ :ﺍﻝﻁﺎﻗـﺔ،
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻨﺠﻤﻴﺔ ،ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ،ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ،ﺍﻝﻨﻘل ،ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ،ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ.
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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باتباع سياسات وتدابير محلية وطنية إلى حد يتجاوز التزامه بالكمية المخصصة له)،(1

الأمر الذي ينتج عنه جزء ٌ لم يستعمل من الكمية المسندة إليه ،يمكن نقله إلى طرف
آخر يسعى إلى تغطية عجزه في تنفيذ التزاماته).(2
وفي الواقع ،المادة  17من بروتوكول كيوتو جسدت آلية الاتجار بالانبعاثات،

ولـكنها تركت مسألة تحديد المبادئ وطرق وقواعد العمل بها إلى مؤتمر الأطراف،

وحرصت أن تكون هذه الآلية تكميلية للتدابير الوطنية التي تتخذ من قبل دول المرفق
"باء" للوفاء بالتزاماتها بشأن خفض الانبعاثات.

وقد تم استكمال البناء القانوني لعمل آلية الاتجار بالانبعاثات بموجب

مفاوضات بون ومراكش في سنة  ،2001وقد تم اتخاذ قرارات بشأنها في مؤتمر
الأطراف لبروتوكول كيوتو بمونتر يال؛ الأول يتعلق بالمبادئ ومجال آليات
المرونة) ،(3والقرار الثاني خاص بكيفيات وقواعد الاتجار بحقوق الانبعاثات وكذلك

الشروط اللازمة للمشاركة فيها والمعروفة بشروط الترشح).(4

ونشير إلى أن الترشح للاتجار بالانبعاثات مرتبط بمدى الامتثال للالتزامات
@ @

) -(1ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  3ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  7ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻜﻴﻭﺘﻭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﻝﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜـﺎﺕ
ﻭﺨﻔﻀﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻤﻥ  ،2012- 2008ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﺩﺭﺝ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻕ ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻴﺩﺕ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻓﻕ "ﺒﺎﺀ" ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻜﻴﻭﺘﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺠﻤل ﺼـﺎﻓﻲ ﻤﻜـﺎﻓﺊ

ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺩﻓﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻓﻕ "ﺃﻝـﻑ" ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ
 ،1990ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ  5ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ.
) -(2ﺴﻼﻓﺔ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﺸﻌﻼﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.197

) -(3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ /2ﻡ ﺃﺇ – 1-ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻭﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ  6ﻭ 12ﻭ 17ﻤﻥ ﺒﺭﺘﻭﻜـﻭل ﻜﻴﻭﺘـﻭ،

ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻜﻴﻭﺘﻭ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﺘـﻪ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ،ﺍﻝﻤﻌﻘـﻭﺩﺓ ﻓـﻲ
ﻤﻭﻨﺘﺭﻴﺎل ﻤﻥ  28ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺇﻝﻰ  10ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ،2005ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ1:
FCCC/KP/CMP/2005/8/Add. p. 4-5

) -(4ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ / 11ﻡ ﺃﺇ ،1-ﺍﻝﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻁـﻼﻕ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜـﺎﺕ،
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  17ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻜﻴﻭﺘﻭ ،ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ.2 :
FCCC/KP/CMP/2005/8/Add. p 20 -23.

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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المتعلقة بالإبلاغ عن الانبعاثات الوطنية ،النشاطات المتعلقة بتنفيذ أهداف

البروتوكول في تخفيض الانبعاثات بنسبة  ٪5أقل من مستواها في عام ،1990

والتدابير والإجراءات الوطنية التي نصت عليها المادة  02من البروتوكول) .(1إذن
وحدات الكميات المخصصة ،أي حقوق بعث وإصدار الغازات الدفيئة الممنوحة
مجانا من قبل المؤسسات الاتفاقية قبل بداية الفترة الأولى للالتزام ،2012- 2008
هي موضوع الاتجار الدولي في السوق التي من المفترض أن تبدأ العمل في بداية
.(2)2008

@ @ZÒa‡çþa@M@c
تهدف آلية الاتجار بالانبعاثات إلى تشجيع الدول على تخفيض انبعاثاتها داخل

إقليمها بأقل تكلفة ممكنة ،كما أنها تساعد الدول التي تجد صعوبة في تنفيذ التزاماتها

بالاستفادة من مجهودات تخفيض الانبعاثات للدول الأخرى ،كما أنها تشجع الدول

المتقدمة بالمشاركة في الآلية عن طر يق تمكين أشخاص معنو ية من القانون الخاص

تحت مسؤولية الدولة بالمشاركة في الاتجار بالانبعاثات ،وبالتالي تحقيق مكاسب
اقتصادية من المشاركة والوصول إلى تحقيق هدف البروتوكول ،وهو تحقيق

الانبعاثات من الغازات الدفيئة لحماية البيئة.

@ @ZpbqbÈjãübi@Šb¤üa@åß@Þë‡Ûa@ÑÓìß@@M@l
اختلفت مواقف الدول أثناء المفاوضات المتعلقة بالتغيرات المناخية فيما يخص

آلية الاتجار بالانبعاثات بين مؤيد ومتحفظ ،وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من

الدول التي دافعت بشدة أثناء مفاوضات كيوتو على تكريس فكرة الاتجار
بالانبعاثات بشكل واسع ،بدون قيود واسعة أو صارمة للمشاركة فيها ،فهي تؤمن

بأن المهم هو الوصول إلى نتيجة ،ولا تهم الوسيلة .وعليه ترى أنه يجب إشراك جميع
@ @
) -(1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔFCCC/CP/2001/5 :

(2)- Mal-Jean Dubois Sandrine, La mise en route du protocole de Kyoto à la conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques, AFDI, 2005, p. 443.

@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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الأطراف في هذه الآلية ،سواء في فترة الالتزام الأولى  ،2012 – 2008أو بعدها

بشرط أن تقوم جميع الدول بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بتقديم قوائم جرد الغازات
الدفيئة والإبلاغ عنها بطرق منهجية قابلة للقياس والإثبات) .(1أما موقف دول

الاتحاد الأوربي ،فترى هذه الدول في آلية الاتجار بالانبعاثات أنها آلية مساعدة

فقط لتحقيق أهداف بروتوكول كيوتو ،و يجب الاعتماد والتركيز على الجهود

الوطنية لتخفيض الانبعاثات ،وفقا لما يراه مؤتمر الأطراف ،فيما يخص التدابير

والجهود الوطنية ،وترى كذلك وعكس الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة

استبعاد الدول النامية في آلية الاتجار بالانبعاثات ضمن فترة الالتزام الأولى ،باعتبار

أن هذه الأخيرة تدفع تكاليف التغيرات المناخية بدلا من الدول المتقدمة عند
إدخالها في هذه الآلية ،على خلاف الدول النامية ومجموعة  77التي تحفظت عليها.

ويتجلى ذلك من حرصها على أهمية تحديد نطاق هذه الآلية ،ومبادئها ،وقواعدها
التوجيهية ،قبل بحث المشار يع التي يمكن أن تدخل ضمن نطاقها ،كما أرادت أن
تكون مشاركتها هذه الآلية طوعية.

@ @ZpbqbÈjãübi@Šb¤ýÛ@òîiŠëþa@ÖìÛa@M@x
تسمح المادة  17من بروتوكول كيوتو للأطراف المدرجة في المرفق "باء"

بالاشتراك في الاتجار بالانبعاثات لأغراض الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الثالثة

من البروتوكول ،إلى غاية إنشاء سوق دولية للاتجار بالانبعاثات .هذه السوق تدخل

ضمن التدابير الداخلية للاتحاد الأوربي ،وتختلف عن تلك الواردة في المادة  17من
البروتوكول ،وعليه ،فبتاريخ  13أكتوبر  ،2003قام الاتحاد الأوربي بوضع القواعد

الخاصة بالسوق الـدولية للاتجار بالانبعاثات) .(2والهدف المعلن عليه في المادة
@ @
(1)- Pièrre Berthand, Denise cavard et Patrick criqui, le régime international pour le climat,

vers la consolidation ou l’effondrement, revue francaise d’économie, année 2004, volume
19, N° 02, p. 169.

) -(2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ:
DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13

=

@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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الأولى من التعليمة هو إنشاء سوق أوربية لتبادل حصص انبعاثات الغازات

الدفيئة ،بغرض التحفيز على تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في ظروف اقتصادية

فعالة .وهكذا فبتاريخ الفاتح من جانفي  2005افتتحت هذه السوق ،التي تغطي

المرحلة الأولى من الالتزام ) (2007- 2005غاز ًا واحدًا هو ثاني أوكسيد

الـكربون ،المنبعث من نشاطات اقتصادية في قطاعات معينة ،ومحددة في مجالات
تكرير البترول ،إنتاج الطاقة الـكهربائية ،التلحيم ،إنتاج الإسمنت ومواد البناء،

والصناعات الزجاجية.

إذن الاتحاد الأوربي استعمل المادة  04من البروتوكول ،التي تعطي إمكانية

لمجموعة من الدول المصنعة الوفاء الجماعي بتنفيذ الالتزامات المحددة التي تقوم على

عاتق كل دولة ،فالالتزام الجماعي لدول الاتحاد الأوربي يهدف إلى تحقيق مجهود

بتقليص نسبة الانبعاثات المحددة لها بموجب بروتوكول كيوتو والمقدرة بـ  ٪08من
انبعاثاتها بالنسبة لسنة  ،1990على حساب المجهودات الوطنية المشتتة.

إذن للتحضير لهذه السوق ،فالمنشآت الصناعية التابعة لدول الاتحاد الأوربي

التي تعمل في القطاعات المشار إليها سابقا ،تخضع لزوما للنظام المنشأ بموجب تعليمة
الاتحاد الأوربي المنشئة لسوق الاتجار بالانبعاثات .وعليه ،فكل منشأة تمنح لها

رخصة إدار ية) (1لإصدار انبعاثات الغازات الدفيئة ،وتمنح لها مبدئيا حصة مقدرة

من الانبعاثات ،وهذه الحصة تمثل الحق للمنشأة الصناعية في إصدار طن من ثاني

أوكسيد الـكربون للفترة الممتدة من  2005إلى  ،2007فالمنشأة التي تقوم بإصدار
أكثر من الحصة الممنوحة لها من الغازات الدفيئة يمكنها شراء حصص من المنشأة

التي قامت بإصدار عدد أقل من الغازات الدفيئة والتي أنتجت فائضًا من الحصص.
@@
@@

octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, publiée au JOUE n° L
275/32 du25/10/2003.

) -(1ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  04ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ  05ﻭ .06ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺢ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺨﺼـﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸـﺂﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.2003/87/CE .
@ @

@ @
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إلى غاية البدء بالعمل بالسجل الدولي للتبادلات الخاص بسوق الاتجار

بالانبعاثات سنة  ،2007المنشآت التي قامت بالحصول على قروض الـكربون من

مشار يع التنفيذ المشترك وآلية التنمية النظيفة ،تحسب لها في التزاماتها بعد الفترة
الأولى لتنفيذ بروتوكول كيوتو .2012- 2008

إذن تعتبر السوق الأوربية من أهم أسواق العالم في الاتجار بالانبعاثات؛ ففي

بداية عملها وصل ثمن الطن الواحد من الـكربون تم تداوله بسبعة دولارات ثم إلى

أكثر من 34دولار في سنة  ،(1)2008ولـكن سرعان ما تراجع ثمن الطن في

السوق الأوربية بدخول أسواق أخرى للاتجار بالانبعاثات ،مثل سوق طوكيو،

كندا وبر يطانيا).(2

رغم هذه النجاحات التي عرفتها السوق الأوربية للانبعاثات ،إلا أنها في البداية

عرفت مشاكل عديدة ترجع بالأخص إلى مسألة تحديد حصص الانبعاثات في
المخططات الوطنية للكل ،مما دفع باللجنة الأوربية في البداية إلى الطلب من دول

الاتحاد إعادة النظر في هذه المخططات الخاصة بتحديد الانبعاثات ،كما أن العديد من

دول الاتحاد ،والمنشآت الصناعية التابعة ،طعنت فيها أمام الاتحاد الأوربي
لأسباب ترى فيها أنها تلقي عليها التزامات تجعل عملها يخلو من التنافسية
الاقتصادية).(3

@ @

(1)- Point Carbon News, le Moniteur du MDP et de la MOC, volume 6 numéro, 11- 28mai
2008, p. 02, www. pointcarbon. com

) -(2ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻨﻅﺭ:
Me Alain Brophy, Des enjeux juridiques concernant l'efficacité des systèmes d'échange de
droits d'émission, Mémoire présenté àla Faculté des études supérieures en vue de l'obtention
du grade de Maîtrise en droit (L. L. M. option recherche, faculté de droit, université de
Montréal, 2007 ,pp 102-124.
(3)- Sandrine- Maljean-Dubois, la mise en œuvre du protocole de kyoto a la convention des
nations unies , Op. Cit. p. 448.

@ @
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@ @ZÉíŠb“¾a@pbîÛe@M@2
من أجل تقليص تكلفة تخفيض الانبعاثات ،أعطى بروتوكول كيوتو وسيلتين

في يد الدول ،بالإضافة إلى آلية الاتجار بالانبعاثات هما :آلية التنمية النظيفة ،وآلية

التنفيذ المشترك ،حيث تسمح هاتين الآلتين بإنجاز مشار يع في الدول المتحولة

والدول السائرة في طر يق النمو ،من أجل الحصول على وحدات تخفيض الانبعاثات،
وسنتطرق إلى هاتين الآلتين فيما يأتي:

@ @ZÚ“¾a@‰îÐänÛa@òîÛe@M@c
آلية التنفيذ المشترك نصت عليها المادة السادسة من بروتوكول كيوتو ،والتي

تسمح للدول المصنعة بالوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة في بروتوكول كيوتو،

عن طر يق تنفيذ مشار يع مع دول أخرى أطراف في البروتوكول ،وتحقيق هذه

المشار يع يؤدي في النهاية إلى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة ،ويسمح بالحصول

على وحدات خفض الانبعاثات .هذه الوحدات يمكن استعمالها لتنفيذ الالتزامات
الوطنية ،أو يمكن بيعها ،وذلك باللجوء إلى سوق الاتجار بالانبعاثات).(1

وفي الواقع ،المشار يع التي تدخل في إطار آلية التنفيذ المشترك بدأ الشروع فيها

تحت رقابة مؤتمر الأطراف لبروتوكول كيوتو منذ سنة  ،2000ولـكن وحدات
تخفيض الانبعاثات الناتجة عنها لم يتم اعتمادها إلا بعد .2008

@ @ZÚ“¾a@‰îÐänÛa@òîÛe@åß@Þë‡Ûa@ÑÓìß@1@–@c
ترى الدول المتقدمة ضرورة إدخال آلية التنمية النظيفة ضمن المشار يع المقترحة

للتنفيذ المشترك للالتزامات ،وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار حاجة الأطراف إلى

نوعية معينة من المشار يع المنفذة فيها) ،(2ولـكن مؤتمر الأطراف في دورته السادسة
@ @

(1)- MAL-JEAN DUBOIS Sandrine, La mise en route du protocole de Kyoto à la
convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Op. Cit. P. 444.

) -(2ﺍﻨﻅﺭ :ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ
@ @

=

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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قرر إعطاء الأولو ية إلى المشار يع على أساس حاجة الدول إلى هذا النوع من

المشار يع .كما أبدت الدول السائرة في طرق النمو ،والمتمثلة أصلا في مجموعة ،77

أثناء المفاوضات عن تخوفاتها من هذه الآلية ،على أساس أن ليس لها قدرات

وإمكانيات لتقييم أداء هذه المشار يع ،والنتائج المترتبة عنها فيما يخص تخفيض
الانبعاثات ،وذلك لافتقارها إلى القدرة التكنولوجية والخبرة والمعرفة العلمية بذلك،

ولهذا رأت هذه المجموعة أن على الدول المستضيفة لهذه المشار يع تقديم تقارير
دور ية تبين مدى الاستفادة منها ،وكذلك اعتماد التوز يع الجغرافي العادل في
اختيار مواقع تنفيذ هذه المشار يع.

@ @ZÚ“¾a@‰îÐänÛa@òîÛŁ@òîèîuìnÛa@‡ÇaìÔÛaë@ù†bj¾a@2@Mc
بالإضافة إلى الطابع التكميلي ،وإعطاء الأولو ية للمشار يع التي تدخل في إطار

آلية التنمية النظيفة ،حرصت الدول أثناء المفاوضات التي سبقت الدورة السادسة

لمؤتمر الأطراف لبروتوكول كيوتو ،على أن الدول الأطراف عند اتخاذها تدابير

لتنفيذ المادة السادسة من البروتوكول أن تسترشد بالمادة  06من اتفاقية تغير المناخ،

التي تكرس مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة ،وقدرات كل بلد في

مكافحة تغير المناخ كالآتي:

أ –  1- 2الإنصاف :ويتصل الإنصاف بالتخصيص المنصف للانبعاثات،

و يجب على الدول المتقدمة أن تقلص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة إلى مستو يات
مخفضة ،بحيث تساير مستو يات الانبعاثات بالنسبة للفرد في الدول المتقدمة والبلدان
النامية في اتجاه التلاقي ،بغية تجنب دوام إشكال عدم الإنصاف بين الأطراف

المدرجة في المرفق الأول ،والأطراف غير المدرجة في المرفق الأول).(1

أ 2-2-الشمولية :و يقصد بهذا المبدأ أن تغطي المشار يع التي تدخل في آلية

@@
@@

ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ،FCCC/SB/2000/4 :ﺹ.42

) -(1ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،FCCC/SB/2000/4 ،ﺹ.9
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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التنفيذ المشترك تغطية شاملة للغازات الدفيئة ،من مصادر وبواليع وخزانات ذات

الصلة ،وعمليات التكيف ،وأن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية.

أ  3 – 2-الشفافية :أي أن فعالية تغير المناخ ،والنشاطات التي تدخل في آلية

التنفيذ المشترك ،ٺتيح خفضا في الانبعاثات بحسب المصدر ،أو تعزيز إزالتها ،و يكون
إضافيا لما سيحدث بدون ذلك.

أ 4-2-التبادلية :ومعناه أنه يجوز للدول تبادل وحدات خفض الانبعاثات

الناتجة من مشار يع التنفيذ المشترك ،وفقا للقواعد والإجراءات التي أقرها مؤتمر

الأطراف).(1

@ @ZÚ“¾a@‰îÐänÛa@ÉíŠb“ß@óÜÇ@Òa‹’⁄a@3@–@c
لقد قام مؤتمر الأطراف لبروتوكول كيوتو في دورته المنعقدة بمونتر يال من 28

نوفمبر إلى  01ديسمبر  ،2005بإنشاء لجنة استشرافية تعمل تحت سلطته ،وذلك من

أجل التحقق من جملة من الأمور ،من بينها التحقق من وحدات خفض
الانبعاثات المتولدة عن المشار يع المنفذة في إطار المادة السادسة من البروتوكول،

وٺتشكل هذه اللجنة من:

 -ثلاثة أعضاء من الأطراف المدرجة في المرفق الأول ،والتي تمر بمرحلة

انتقال إلى اقتصاد السوق.

 -ثلاثة أعضاء من الأطراف المدرجة في المرفق الأول ،والتي ليست في

مرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق

 -عضو واحد من الدول النامية الجزير ية الصغيرة.

تجتمع هذه اللجنة مرتين على الأقل كل عام ،و يعمل أعضاؤها بصفتهم

الشخصية ،ويشترط فيهم اختصاص مشهود بشأن قضايا تغير المناخ) ،(2وتعمل على
@ @
) -(1ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ.10

) -(2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ  ،FCCC/KP/CMP/2005/8/Add. 2ﺹ 5ﻭ.6
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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اعتماد الكيانات المستقلة التي تقوم بالتحقق مما إذا كان مشروع ما ،وما يترتب عليه

من تخفيضات في الانبعاثات البشر ية ،يفي بالاشتراطات ذات الصلة المنصوص

عليها في المادة السادسة من البروتوكول.

كما تقوم باستعراض معايير وإجراءات اعتماد الكيانات المستقلة ،مع مراعاة

الأعمال ذات الصلة التي يقوم بها المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة.

إضافة إلى استعراض وتنقيح المبادئ التوجيهية للإبلاغ ،ومعايير الخطوط

الأساسية والرصد المتعلقة بمشار يع التنفيذ المشترك ،ووضع وثيقة تصميم المشار يع

التي تدخل في آلية التنفيذ المشترك.

@@ @ZÚ“¾a@‰îÐänÛa@òîÛe@À@ò×Šb“¾a@Âë‹’@4@–@c
بالرجوع إلى المادة السادسة من البروتوكول نلاحظ أنها تشترط في الدول

الأطراف الراغبة في المشاركة في آلية التنفيذ المشترك مجموعة من الشروط أهمها:
 -المصادقة على بروتوكول كيوتو.

 -أن يوفر المشروع الذي يدخل في آلية التنفيذ المشترك وحدات خفض

الانبعاثات.

 -الامتثال لمقتضيات المادتين  5و 7من البروتوكول ،والمتعلقتين بإنشاء أنظمة

وطنية لتقدير الانبعاثات من الغازات الدفيئة وكيفية إزالتها ،والإبلاغ عنها ،وكذا
وضع قائمة جرد سنو ية للانبعاثات.

 -أن يكون اختيار وحدات خفض الانبعاثات في إطار مشار يع التنفيذ

المشترك مكملا للجهود الوطنية.

كما يمكن للأطراف المدرجة في المرفق الأول ،الإذن لكيانات قانونية بالمشاركة

في المشار يع تحت مسؤوليته.

وقد أضاف مؤتمر الأطراف في دورته المنعقدة بمونتر يال في  2005شروطًا

أخرى للمشاركة في آلية التنفيذ المشترك ،تتمثل في وضع مبادئ توجيهية وإجراءات
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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وطنية للموافقة على تنفيذ المشار يع في إطار المادة السادسة من البروتوكول ،بما في
ذلك تحديد أصحاب المصلحة ،وكذلك عملية الرصد والتحقق من نتائج المشار يع فيما

يخص تخفيض الانبعاثات.

@ @ZòÐîÄäÛa@òîàänÛa@òîÛe@–@l
لقد تم إنشاء هذه الآلية بموجب المادة  12من بروتوكول كيوتو ،والغرض منها

هو مساعدة الدول الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول أي الدول السائرة في

طر يق النمو على تحقيق التنمية المستدامة ،والإسهام في الهدف النهائي للاتفاقية،

ومساعدة الدول الصناعية على الامتثال لالتزاماتها بتخفيض الانبعاثات كما هو محدد
في المادة  3من البروتوكول.

إن التخفيضات في انبعاثات الغازات الدفيئة المتحصل عليها في الدول السائرة

تراخيص أو قروضًا تستعمل من قبل الدول الصناعية للوفاء
َ
في طر يق النمو ،تولد
بالتزاماتها .فبالنسبة لدول الشمال ميزة آلية التنمية النظيفة هي السماح لها بالوصول

إلى تخفيضات للانبعاثات بأقل ثمن ممكن ،أما الدول السائرة في طر يق النمو فترى

في هذه الآلية مناسبة للتسر يع في نقل التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب،

والاستفادة من العوائد الإ يجابية للمشار يع ،هذا الهدف المزدوج تم تأكيده في المادة
12من البروتوكول).(1

إذن في إطار هذه الآلية تستفيد الدول النامية من مشار يع تقوم بها الدول

الصناعية ،ينتج عنها تخفيضات معتمدة للانبعاثات ،أي أن التخفيضات المتأتية من

هذه المشار يع تستعملها الدول الصناعية للإسهام في تحقيق التزاماتها بموجب
بروتوكول كيوتو.

@ @ZòÐîÄäÛa@òîàänÛa@òîÛe@åß@Þë‡Ûa@ÑÓìß@M@1@–@l
@ @

(1)- Paul-Marie Boulanger, Thierry Brechet et Benoit Lussis, le mécanisme pour le
développement propre tiendra –t-il ses promesses, Reflets et Perspectives, XLV, 2005/3, p.8.

@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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أكدت الدول النامية ممثلة في الصين ،ومجموعة  ،77أهمية وضع آلية التنمية

النظيفة ضمن الآليات الملزمة ،فلا تكون طوعية أو خاضعة من حيث تنفيذها

لإرادة الدول الأطراف ،على أن يتم تحديد نطاقها وطبيعتها بدقة ،عكس الدول

المتقدمة ،فقد اقترحت أن تكون مشار يع آلية التنمية النظيفة مكملة للنشاطات

الوطنية التي تقوم بها .أما دول الاتحاد الأوربي فقد رأت أنه يجب وضع سقف

لتخفيض الانبعاثات وفقا لآلية التنمية النظيفة ،و يتم تحديد هذا السقف من خلال

تخصيص نسبة معينة تنفذ الدول بموجبها مشار يع التنمية النظيفة.

@ @ZòÐîÄäÛa@òîàänÛa@òîÛe@ÉíŠb“ß@‰îÐäm@À@òîèîuìnÛa@‡ÇaìÔÛaë@ù†bj¾a@@M@2@Ml
خلال مفاوضات الدول الأطراف في بروتوكول كيوتو والتي دامت منذ

 1997إلى  ،2002تم الاتفاق على العديد من المبادئ والقواعد التوجيهية التي
ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ مشار يع آلية التنمية النظيفة وهي:

ب 1-2-الإنصاف :ويشمل هذا المبدأ جميع جوانب آلية التنمية النظيفة،

كالتوز يع الجغرافي للمشار يع على نحو منصف بين هذه البلدان ،وكذا إلغاء أوجه
اللامساواة القائمة بين الدول النامية والدول المتقدمة ،بحيث أن مشار يع التنمية

النظيفة يجب أن لا تؤدي إلى تقليل التفاوت في مستوى الانبعاثات بالنسبة للفرد
في الدول المتقدمة مقارنة بمستواها في الدول النامية ،أي على الدول المتقدمة

خفض انبعاثاتها التي لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع الدول النامية ،وبذلك التقليل من
هذا التفاوت).(1

ب  2- 2-مساعدة الدول النامية بالوفاء بتكاليف التكيف المناخي :فحسب

المادة  12الفقرة  8من بروتوكول كيوتو ،يستخدم نصيب هام من العوائد المتأتية

من أنشطة المشار يع المعتمدة في تغطية التكاليف الإدار ية لآلية التنمية النظيفة

ومساعدة الأطراف من البلدان النامية المعرضة بصفة خاصة لآثار التغير المناخ
@ @

) -(1ﺴﻼﻓﺔ ﻁﺎﺭﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﺸﻌﻼﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.165
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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الضارة على الوفاء بتكاليف التكييف ،أي أن الدول المتقدمة ليس لديها الحر ية

التامة في استعمال العوائد المالية من مشار يع التنمية النظيفة ،ولا تؤدي إلى نشوء

أي حق أو سند ملـكية في إطار البروتوكول ،بل تستجيب فقط للوفاء بالتزاماتها
المتعلقة بتخفيض الانبعاثات).(1

ب 3-2-الشفافية :يتجسد مبدأ الشفافية في آلية التنمية النظيفة في تمكين دول

المرفق الأول من المشاركة في المشار يع بطر يقة طوعية ،مع تحقيق فوائد حقيقية

قابلة للقياس ،وطو يلة الأمد ،ٺتصل بتغير المناخ ،ومن أجل ذلك تم إنشاء المجلس

التنفيذي الذي يسهر على آلية التنمية النظيفة عن طر يق تحديد الطرائق والإجراءات

في ذلك.

ب 4- 2-عدم التمييز :وفقا لهذا المبدأ ،جميع الدول الأطراف في البروتوكول

لديها الحق في المشاركة في آلية التنمية النظيفة ،سواء كانت الدول المدرجة في
المرفق الأول أو غيرها ،وذلك بتفادي وضع أي تدابير تعيق المشاركة في آلية التنمية
النظيفة.

@ @ZòÐîÄäÛa@òîàänÛa@òîÛe@óÜÇ@Òa‹’⁄a@M@3@–@l
قبل التطرق إلى الإشراف على تنفيذ مشار يع آلية التنمية النظيفة ،نعرج على

مسألة نطاق المشار يع المقامة وفقا لهذه الآلية؛ فقد حرصت الدول النامية على أن
تستند هذه المشار يع إلى أفضل ما هو متاح من الخيارات البيئية طو يلة الأمد ،مع

مراعاة الاحتياجات والأولو يات المحلية للدول المضيفة أي الدول النامية.

كما يجدر الذكر بأن الطرف المضيف للمشروع هو صاحب الحق في تأكيد ما إذا

كان نشاط المشروع يساعده في تحقيق التنمية المستدامة أم لا .وفي الأخير على
الدول التي ترغب في المشاركة في مشار يع آلية التنمية النظيفة ،المصادقة على

البروتوكول ،وامتثالها للنصوص المتعلقة بالإبلاغ عن الانبعاثات البشر ية من
@ @
) -(1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﻗﻡ .FCCC/SBSTA/2000/10/Add. 1part p3
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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الغازات الدفيئة باختلاف مصادرها والمنصوص عليها في المواد  5و 7من

البروتوكول).(1

أما مسألة الإشراف على آلية التنمية النظيفة ،فحسب المادة  12من بروتوكول

كيوتو ،تخضع لسلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف ،ويشرف عليها مجلس تنفيذي تابع

لآلية التنمية النظيفة .حيث تم إنشاء المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة في مؤتمر
الأطراف السابع المنعقد بمراكش سنة  ،2001ويتكون هذا المجلس التنفيذي من

عشرة أعضاء من الأطراف في البروتوكول ،عضو واحد من كل مجموعة من

المجموعات الإقليمية الخمس في الأمم المتحدة ،عضوان آخران من الأطراف

المدرجة في المرفق الأول ،وعضوان آخران من الأطراف غير المدرجة في المرفق

الأول ،وممثل واحد عن الدول النامية الجزير ية الصغيرة .يتم انتخابهم من قبل مؤتمر
الأطراف لبروتوكول كيوتو لمدة عامين ويمكن لهم أن يعملوا لفترتين متعاقبتين كحد

أقصى ،ويشترط فيهم الخبرة التقنية الملائمة ،و يعملون بصفتهم الشخصية.
و يضطلع المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة بالمهام الآتية:

أولا :اعتماد الكيانات التشغيلية ،وتعيينها بصورة مؤقتة إلى غاية تعيينها من مؤتمر

الأطراف.

ثانيا :وضع طرائق وإجراءات مبسطة لأنشطة المشار يع الصغيرة التي تدخل في

إطار آلية التنمية النظيفة.

ثالثا :يقرر في أهلية أنشطة المشار يع المتعلقة باستخدام الأراضي ،وتغير استخدام

الأراضي والحراجة ،في إطار آلية التنمية النظيفة.

رابعا :إتاحة المعلومات المتعلقة بمشار يع آلية التنمية النظيفة للجمهور.
خامسا :معالجة المسائل المتعلقة باحترام طرائق وإجراءات آلية التنمية
@ @

) -(1ﺴﻼﻓﺔ ﻁﺎﺭﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﺸﻌﻼﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.169
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa

µy@òvÜqìi

96

النظيفة).(1

@ @ZòÐîÄäÛa@òîàänÛa@òîÛe@ÉíŠb“ß@ÞìjÓ@Âë‹’@–@4@–@l
أما عن شروط قبول المشار يع ،فيركز المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة

على نقطتين أساسيتين هما:

 -الشرط الأول لقبول أي مشروع هو تحقيق تخفيض في انبعاثات الغازات

الدفيئة في الدول النامية في كل المجالات التي يمكن أن تشملها هذه المشار يع،
باستثناء المجال النووي؛ فحتى مشار يع التشجير وإعادة التشجير يمكن أن ترشح لأن

تكون مشروعًا يدخل في إطار آلية التنمية النظيفة لفترة الالتزام الأولى - 2008

.2012

 -أما الشرط الثاني الذي ينظر إليه المجلس التنفيذي عند الموافقة على

المشار يع ،فهو مدى مساهمة هذه الأخيرة في التنمية المستدامة للدول المضيفة،

فباسم سيادتها الوطنية تمكنت الدول النامية من الحصول على حق تحديد ما كان
مشروعًا معينًا يمكن أن يساهم في تنميتها المستديمة ،على أساس هذه القاعدة يمكن
للدولة المضيفة أن تقدم موافقتها أو لا ،على المشروع أثناء مرحلة المصادقة).(2

مدة حياة المشروع الذي يدخل في آلية التنمية النظيفة هي عشر سنوات غير

مجدّدة ،أو سبع سنوات يمكن تجديدها مرتين ،فتجديد مدة حياة المشار يع لسبع

سنوات أخرى يهدف إلى إعادة النظر في المـناهج المستعملة لحساب الانبعاثات
المخفضة ،هذه الفترات تم إدراجها لغرض السماح للدول المضيفة بالاستفادة من

عائدات المشار يع على مستوى زمني طو يل نسبيا.

وفي الحقيقة ،المراحل المشار إليها أعلاه والمتمثلة في المصادقة ،التسجيل،
@ @

) -(1ﺘﻘﺭﻴــﺭ ﻤــﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁــﺭﺍﻑ ﻝﺩﻭﺭﺘــﻪ ﺍﻝﺴــﺎﺒﻌﺔ ﺒﻤــﺭﺍﻜﺵ  ،2001ﻭﻭﺜﻴﻘــﺔ ﺭﻗــﻡ
 ،FCCC/CP/2001/13/ADD. 2ﺼﺹ .34 – 33
(2)- Paul-Marie Boulanger, Thierry Brechet et Benoit Lussis, Op. Cit. p. 9.

@ @

@ @
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المراقبة ،التحقق أثناء تنفيذ المشار يع ،هي مصدر نفقات يمكن أن تكون غير عادية
بالنظر إلى قيمة تراخيص الانبعاثات ،يضاف إليها نفقات المفاوضات والبحوث

المسبقة لكل مشروع .وبغرض عدم إهمال المشار يع الصغيرة ،تداركت هذا الوضع

اتفاقيات مراكش ،وذلك بتحديد فئة خاصة من المشار يع ذات الأثر الصغير ،يمكنها

أن تستفيد من إجراءات بسيطة لتقليص نفقات التنفيذ.

كما نشير إلى أن آلية التنمية النظيفة المجسدة بموجب المادة  12من بروتوكول

كيوتو ،تسمح لدولة تنتمي إلى المرفق الأول أو أي كيان ينتمي إليها ،الحصول على

قروض الـكربون التي تسمى بـوحدات تخفيض الانبعاثات المعتمدة) ،(1بالاستثمار
في مشار يع تخفيض الانبعاثات المحققة في الدول النامية الموقعة على بروتوكول

كيوتو .أما آلية التنفيذ المشترك المجسدة بموجب المادة  6من البروتوكول فتسمح

بتبادل الانبعاثات بين الدول التي تنتمي إلى المرفق الأول؛ فتمو يل المشار يع في

إطار هذه الآلية يؤدي إلى الحصول على وحدات خفض الانبعاثات) (2التي تضاف
إلى حصة الانبعاثات المسماة بوحدات الكمية المخصصة للدولة المستثمرة) ،(3ولـكن
تطرح من وحدات الدولة المستقبلة للمشروع).(4

@ @òã‹¾a@pbîÛŁa@áîîÔm@ZbrÛbq
استغرقت الدول وقتا طو يلا نوعا ما منذ مؤتمر ر يو في وضع النظام القانوني
@ @

) -(1ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻜﻴﻭﺘﻭ ﺒﻤﻨﺘﺭﻴﺎل ،ﻭﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻁﻨﺎ
ﻤﺘﺭﻴﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻓﺊ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ،ﺍﻨﻅـﺭ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘـﺔ:

.FCCC/KP/CMP/2005/8add. 2
) -(2ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺘﺤﺴﺏ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺴﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ.
) -(3ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ،ﺘﺤﺴﺏ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺴﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺨﻔـﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜـﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ.
(4)- Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, Mission interministérielle de
l’effet de serre, Réaliser un projet MDP ou MOC de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, 2008, p. 11.

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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للآليات المرنة ،وذلك حرصا على نجاعتها ونجاحها ،وبعد دـخول هذه الآليات حيز
العمل ،ارتأينا أن نضع تقييم ًا ً
أولي ّا للنتائج المحققة ،موضحين النجاحات ،ونقاط

الضعف في القواعد القانونية التي تنظمها ،كما سنتناول بعض أوجه النقص التي

يجب تداركها ،مركز يين في ذلك على مشاركة الدول السائرة في طر يق النمو في آلية
التنمية النظيفة وكيفية تحسين ذلك.

@ @ZbèmbßanÛa@‰îÐäm@óÜÇ@Þë‡Ûa@Éîv“nÛ@òÜîë@òã‹¾a@pbîÛŁa@–@1
إن مصادقة أي دولة على بروتوكول كيوتو يعتبر كضمان على تصميمها على

احترام التزاماتها ،باعتبار أن هذه الأخيرة ذات طابع إلزامي .فالعديد من الدول

أعطت الأهمية للتدابير الواجب اتباعها في حالة عدم الامتثال ،فبالإضافة إلى
التدابير الواردة في المادة  18من بروتوكول كيوتو المتعلقة بالتدابير الواجب اتباعها

تجاه الدول التي لا تمتثل للبروتوكول ،توجد وسائل أخرى يمكن إدراجها ضمن

القواعد المتعلقة بالمبادلات الدولية لحقوق الانبعاثات ،وكذا آلية التنمية النظيفة

والتنفيذ المشترك ،من أجل دفع الأطراف إلى احترام وتحقيق أهداف البروتوكول
منها:

 -أن شروط الانضمام وأحكام ضمان نجاح هذه الآليات تمثل تدابير وقائية

تشجع مختلف الدول على الوفاء بالتزاماتها.

 -إن منح وحدات تخفيض الانبعاثات إلى كيانات تتحرك في إطار الأنظمة

الوطنية ،يسمح بمساعدة الدول باحترام -بأقل تكلفة ممكنة -الكميات الممنوحة لها،

وتنمية احتمال أن الأطراف تحترم التزاماتها الوطنية.

 -قواعد المسؤولية المطبقة على تبادل الانبعاثات وتعليق التراخيص بالقيام

بصفقات بيع الوحدات ،يمكن إدراجها ضمن مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن

اعتمادها ضد الأطراف التي لا تحترم الالتزامات المحددة لها بموجب بروتوكول

كيوتو.
@ @

@ @
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 -ربط وصول الكيانات الوطنية إلى الآليات المرنة باحترام الطرف الذي تنتمي

ً
وطني ّا يشجع على احترام الالتزامات).(1
إليه بأحكام البروتوكول ،ما يولد تيار ًا

وهكذا فقد استجابت الدول للآليات المرنة ،وذلك بالمشاركة فيها؛ فقد عرف

العالم العديد من أسواق الاتجار بالانبعاثات في كل من أوربا ،أمريكا ،كندا

وبر يطانيا واليابان .بدأ تجربتها إلي غاية افتتاح سوق دولية موحدة للاتجار
بالانبعاثات لسنة .(2)2008

أما فيما يخص آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك ،فحسب موقع بوان

كربون ،فقد تم تسجيل في قاعدة بياناته إلى غاية جوان  2010حوالي 13885

مشروع لآلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك 7180 .مشروعًا منها ستولد تخفيضًا

للانبعاثات مقدر ًا بـ  4324مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الـكربون إلى غاية

.(3)2012

كما قدمت كل من اللجنة الاستشرافية للتنفيذ المشترك وكذا اللجنة التنفيذية

لآلية التنمية النظيفة تقاريرها الأولية لمؤتمر الأطراف الثامن لبروتوكول كيوتو سنة
.2002

@ @Zòãë‹¾a@pbîÛe@ÑÈš@ÂbÔã@M@2
بدأ العمل بالآليات المرنة ابتداء من سنة  1998بالنسبة لسوق الاتجار

بالانبعاثات ،وذلك بفتح أول سوق في أوربا ،ثم تلتها أسواق أخرى .أما بالنسبة
@ @

(1)- OCDE, mécanismes de kyoto, modalité de suivi et respect des dispositions, 2001, p. 14.

) -(2ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻨﻅﺭ:
khalil Hellioui, le choix des permis d’émission négociables dans la lutte contre le
réchauffement planétaire, enseignement d’une analyse économique, thèse de doctorat
nouveau régime, Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales, 2004, pp 30 -53.
(3)- Point carbon news, le Monisteur du MDP et MOC, volume 7, numéro 11-9 juin 2010,
p.2.

@ @
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لآلية التنفيذ المشترك وآلية التنمية النظيفة فقد عرفتا نوعا من التأخر ،وهذا راجع

إلى تأخر إعداد القواعد والمبادئ التوجيهية الخاصة بها ،ولم يتم ذلك إلى بعد مؤتمر
بون ومراكش سنة  ،2001وبعد عام بدأت هذه الآليات تسجل مشار يع

وتصادق عليها ،إلا أنه رغم هذا النجاح ،شابها بعض الصعوبات أو العقبات،
سنقوم بالتعرض إليها وكيفية إدراج أو إشراك الدول بالمشاركة فيها بطر يقة فعالة.

@ @ZïÜîàØnÛa@ÉibĐÛa@òÛdß@Mc
رغم إقرار بروتوكول كيوتو بالطابع التكميلي لآليات المرونة ،إلا أنه لم يحدد

نسبتها بالمقارنة مع المجهودات الوطنية .كانت هذه المسألة محل خلاف في

مفاوضات تبني بروتوكول كيوتو ولم يتم الفصل فيها ،فقد رفضت الولايات المتخذة

الأمريكية وكندا واليابان وضع سقف لاستعمال آليات المرونة في تحقيق تخفيض

في الانبعاثات ،بعد أن اقترحت بعض الدول نسبة استخدام آليات المرونة من قبل
الدول الأطراف سقف ًا أو نسبة ً للاستعمال تتراوح بين  25إلى  ٪30من مجمل كمية

تخفيض الانبعاثات المحددة لكل دولة.

أما دول الاتحاد الأوربي التي أخذت المسألة بجد أثناء المفاوضات ،أين ركزت

على إعطاء الأولو ية للمجهودات الوطنية ،وعليه أكدت تحديد نسب محددة
لتخفيض الانبعاثات باستخدام آليات المرونة ،وجعل مشاركة الدول فيها معلقة على

قيامها بالتزاماتها الواردة في المادة  5الفقرة  7من بروتوكول كيوتو والمتعلقة بالإبلاغ
عن الانبعاثات الوطنية ،وتقديم التقارير المتعلقة بمصار يفها وخزاناتها من الغازات
الدفيئة).(1

@ @ZòîÏbš⁄a@òÛdß@Ml
إن المشار يع التي تدخل في إطار التنفيذ المشترك وآلية التنمية النظيفة يجب أن

تكون مشار يع فعالة ،بمعنى أنها تحدث تخفيضًا في الانبعاثات من الغازات الدفيئة.
@ @
(1)- FCCC/SB/2000/4. p. 42.

@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª

@òî‚bä¾a@paÌnÛa@åß@ò÷îjÛa@òíbà¨@òã‹¾a@pbîÛŁa

101

وفي الواقع كل طرف في مشروع يجد مصلحته ،فالمستثمر يتلقى مقابل استثماره في
المشروع وحدات خفض الانبعاثات ،أما الدولة المستقبلة فتتلقى تكنولوجيات

صديقة للبيئة ،ولـكن عندما نتمعن في تنفيذ بعض المشار يع نلاحظ أنه يمكن أن

تحدث بعض الانحرافات ،فمسألة الطابع الإضافي لمشروع ما تحدد وفق عاملين:

 -الأول مالي؛ و يعني الإضافية المالية للمشروع ،فمطور المشروع يجب أن يبين

أن المشروع المرشح لا يمكن أن يتحقق إلا بتكلفة مالية معقولة وليست مرتفعة.

 -الثاني يتعلق بالإضافية البيئية للمشروع؛ فمطور المشروع يجب أن يثبت أن

المشروع يسمح بتحقيق تخفيض في الانبعاثات الإضافية بالمقارنة مع حالة عدم إنجاز

المشروع.

وحقيقة الأمر أن معيار الإضافية هو الذي يسمح بتمييز المشار يع التي تدخل في

إطار آليات المرونة من المشار يع التجار ية ،ولـكن في غياب معيار محدد ودقيق

لتحديد هذه الإضافية يمكن أن يكون هناك إنتاج وحدات خفض الانبعاثات دون

أن يكون هناك تراجع فعلي لمجمل انبعاثات الغازات الدفيئة ،إذن خـطر المصادقة

أو إنجاز مشار يع تجار ية في إطار آلية التنمية النظيفة أو التنفيذ المشترك أمر وارد،

وبذلك يمكن استعمال آليات المرونة في تنفيذ وإنجاز مشار يع قديمة فات عليها الدهر
من قبل المستثمرين دون أن تعود بفائدة على الدول المستقبلة من حيث نقل
التكنولوجيا والبيئة والاقتصاد).(1

@@ @ZpbqbÈjãüa@WÐ‚@pa‡yë@òîà×@‡í‡¥@òiìÈ–@M@x
إن العقبة الأساسية للمستثمرين في المشار يع التي تدخل في إطار آليات المرونة

هو تحديد كمية وحدات خفض الانبعاثات المنتجة في أي مشروع ،فالمسألة

المطروحة هي تحديد الانبعاثات المرجعية التي تأخذ في الحسبان عند حساب
@ @

(1)- Christophe Colette, l’action internationale contre les changements climatiques,
perspectives de l’apres kyoto, études internationales, vol 39, n°2, 2008, p. 245.

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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القروض ،أي وحدات خفض الانبعاثات المنتجة فلا يوجد اليوم -إلا بالنسبة

للمشار يع الصغيرة -قواعد كافية وملائمة تسمح للمستثمر بالتحديد المسبق إذا ما كان

المشروع يمكن أن يدرج في آليات المرونة ،والحساب بكل دقة كمية وحدات

خفض الانبعاثات التي ستنتج).(1

فعدم وجود قواعد صارمة في حساب وحدات خفض الانبعاثات في المشار يع

التي تدخل في إطار الآليات المرنة خاصة تلك المتعلقة بالتشجير وتدوير النفايات ،لا

يشجع المستثمرين عليها ،ومن جهة أخرى فالمستثمرون في أي مشروع عند تحو يل

وحدات خفض الانبعاثات لديهم المصلحة في التلاعب في قيمة الصفقة ،فالمشتري

يبحث عن أقل مجهود لتغطية التكاليف الإضافية ،أما البائع فيرى في الصفقة وسيلة
للحصول على ربح إضافي ،وبدون ضوابط قانونية صارمة ،كلا الطرفين يمكنهما عقد
صفقة مربحة على حساب البيئة).(2

†@–@@ @Zòã‹¾a@pbîÛŁaë@Þbrnßüa@âbÄã@µi@òÓýÈÛa
على الرغم من ربط أهلية المشاركة في الآليات المرنة بمدى احترام الالتزامات

المنبثقة عن بروتوكول كيوتو التي تسهر لجنة الامتثال على مراقبته ،إلا أن فرع
الإنفاذ) (3لهذه الأخيرة ليست لدية الأهلية الضرور ية لمراقبة القرارات المتخذة من

قبل الأجهزة التي تسهر على الآليات المرنة ،والتي لديها آثار هامة على الأشخاص

المعنو ية الخاصة التي تشارك في آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك ،مما قد ينجر عنه

تحو يل هذه الأخيرة عن الأهداف المسطرة لها).(4
@ @

(1)- khalil Hellioui, Op. Cit, p. 67.
(2)- ibid, p. 68.

) -(3ﺘﻡ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﺜﺎل ﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻜﻴﻭﺘﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ  24ﻡ  /ﺃ –  ،7ﻓـﻲ
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ،ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﻤﺭﺍﻜﺵ ﻓﻲ  29ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺇﻝﻰ  10ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ.2001
(4)- Anne Sophie Tabau ،les perspectives ،ouvertes par le contrôle du respect des
engagements en matière climatique, in le droit de international face aux enjeux

@ @

=

@ @
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@ÕîÔ¥ë@pbqbÈjãüa@WîÐ¦@Òa‡çc@¶g@òÐîÄäÛa@òîàänÛa@òîÛe@òibvna@ô‡ß@M@3
@ @ZòîàänÛa
كما سبق الذكر ،هذه الآلية تستجيب في أساسها إلى هدفين ،الأول خفض

الانبعاثات من الغازات الدفيئة ،ومن جهة أخرى تحقيق التنمية بالنسبة للدول

النامية ،ولـكن حاليا قليل من المشار يع يمكن الاعتراف بأنها تساهم في التنمية

المستديمة للدول المستضيفة لها ،ومن جهة ثالثة ،معيار الإضافية الذي يجعل

المشروع المرشح في إطار آلية التنمية النظيفة متلاعب به في كثير من الحالات)(1؛

فالنتائج الأولية تؤكد أن هذه المشار يع تعاني من التوز يع الجغرافي غير العادل ،حيث

وصل عدد المشار يع المسجلة في آلية التنمية النظيفة سنة  2008إلى  1167مشروع ًا
موزعة كالآتي:

 -إفر يقيا 27 :مشروعًا.

 -آسيا والمحيط الهادي 758 :مشروعًا.

 -أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 374 :مشروعًا.

 -مناطق أخرى 8 :مشار يع).(2

هذه المشار يع ولدت حوالي  50 .1312مليون وحدة لتخفيض الانبعاثات،

تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة ،وسيتم حسابها في فترة

الالتزام الأولى .والملاحظ أيضا أن أغلب هذه المشار يع استحوذت عليها فقط
بعض الدول النامية ،مثل الهند التي تأتي في المرتبة الأولى ،لتليها الصين في المرتبة

الثانية ،والبراز يل في المرتبة الثالثة .إذن الدول البارزة هي التي استقطبت المستثمرين

@@
@@

environnementaux, SFDI, colloque D’Aix en provence, éd A Pedone, 2010, p. 304.

(1)- Réseau Action climat France, Dix ans du protocole de kyoto, Bilan et perspectives pour
les négociations de l’apres -2012 ،réseau action climat France, p.12.

) -(2ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻝﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻝﻨﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻡ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻝﺴـﻨﺔ  ،2008ﺍﻝﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺭﻗـﻡ:
 ،FCCC/CMP/2008/4ﺹ.21
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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في مشار يع آلية التنمية النظيفة ،فعدد محدود من المشار يع تم إنجازها في إفر يقيا
يقدر بـ  ،13استحوذت إفر يقيا الجنوبية على  10منها):(1

@ @ZòÐîÄäÛa@òîàänÛa@òîÛe@À@Þë‡ÜÛ@òÛbÈÏ@ò×Šb“ß@ì®@M@4
بالإضافة إلى التدابير الوطنية المتخذة من قبل دول المرفق الأول على أقاليمها

لتقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة ،فالدول المصنعة يجب أن تلتزم بمساعدة
الدول السائرة في طر يق النمو لإنشاء اقتصاديات غير ملوثة للمناخ ،عن طر يق تمو يل

تدابير وسياسات موجهة لذلك ،واستعمال آلية التنمية النظيفة ،فالـكثير من
)(2

المنظمات غير الحكومية

ترى أن نسبة معينة من مجهودات الدول المصنعة

لتخفيض الانبعاثات يجب أن تترجم بواسطة آلية التنمية النظيفة ،كما أنه سوى
المشار يع التي تستجيب لمعايير بيئية صارمة وكذا تنمية الدول المستضيفة هي التي

ترخص ،فهذه المشار يع يجب أن تمس الطاقات المتجددة وتكنولوجيات فعالة .فلا

يتم ذلك إلا بإدراج تغيرات وتعديلات مؤسساتية وقانونية لضمان شفافية آلية

التنمية النظيفة ،إذ بسبب قلة الإمكانيات اللازمة ،الجهاز التنفيذي لآلية التنمية

النظيفة لا يستغرق الوقت اللازم في تقييم المشار يع التي تعرض عليه ،هذا من جهة،

ومن جهة أخرى الكيانات التشغيلية المعينة والمسؤولة على المصادقة والتحقق من
المشار يع تعاني من نقص في القواعد التوجيهية والمعايير الصارمة لإنجاز مهامها،

وبالتالي يمكن أن يفلت منها العديد من المشار يع التجار ية غير المركزة على اهتمامات
تقليص الانبعاثات والتنمية المستدامة ،فليس سوى وجود نظام واضح للمسؤوليات

والجزاءات يسمح للاستجابة لهذا الانشغال).(3

أما بالنسبة لدول العالم الثالث ،للمشاركة الفعالة في آلية التنمية النظيفة عليها

الإسراع في اتخاذ تدابير وطنية لاستقبال المشار يع ،من إطار قانوني ومؤسساتي
@ @
(1)- Réseau Action climat France, Op. Cit. p. 13.

(2)- http: //www. cdmgoldstandard. org/how-does-it-work. php
(3)- Réseau Action climat France,Op. Cit. p. 17.

@ @

@ @
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لذلك .فقد أكدت مفاوضات مراكش لسنة  2001ضرورة تقو ية قدرات الدول
النامية على استيعاب مشار يع التنمية النظيفة ،وعلى الدول النامية أن تقوم:
-

بإنشاء مؤسسة وطنية لآلية التنمية النظيفة ،مهامها دراسة فرص

الاستثمار في مشار يع التنمية النظيفة ،وتحديد المجالات المعنية بها ،واقتراح

المشار يع).(1
-

بإنجازها.
-

-

إعداد قواعد قانونية لتقييم المشار يع والمصادقة عليها ،والترخيص

فرض التزام بإجراء دراسة الأثر البيئي في كل مشروع.

وضع قواعد قانونية لمسايرة المشار يع عند الإنجاز لمعرفة مخاطر هذه

المشار يع على البيئة ،كما يجب تطبيق مبدأ الملوث الدافع ،وذلك من أجل

فرض رسوم على المستثمر على التلوث الذي يمكن أن يحدثه.

‚@ @Zò¸b
إن ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة قديمة بدأت ببداية الثورة الصناعية في

أوربا في القرن الثامن عشر ،وكما أكد العلماء ،فهي مستمرة حتى ولو توقفت كل

النشاطات الصناعية من إطلاق الغازات الدفيئة في الجو ،وليس للإنسان سوى

التعايش معها ومحاولة الحد من مخاطرها ومن حدتها ،وما من خيار آخر للدول إلا

مواجهتها.

وكما بينا فقد ازداد الاهتمام بها في مؤتمر ر يو بالبراز يل ،أين وضعت الـدول
@ @

(1)- Helena Olivas, Christiana Figueres, Alil agoumi, Maxime Rivet, Philip Raphals, mettre
en place une autorité nationale désignée pour le MDP, pourquoi et comment? agence
intergouvernementale de la francophonie, p.14.

ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  2ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،2006ﺘـﻡ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﻴﻔﺔ ،ﺍﻨﻅـﺭ ﺍﻝﺠﺭﻴـﺩﺓ
ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔـ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ  ،12ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ .2006
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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عدة وسائل لمكافحة التلوث الجوي ،وبذلك تم تبني عدة وسائل ،منها الاقتصادية

كالضريبة الإيـكولوجية والآليات المرنة ،هذه الأخيرة تعتبر أهم وسيلة مستخدمة،
باعتبارها تمس مباشرة المصدر المسبب في التغيرات المناخية ألا وهو الغازات

الدفيئة الناتجة عن النشاطات الصناعية المتزايدة ،وذلك بالتقليل منها بفرضه كالتزام

على الدول.

ومن جهة أخرى ،هذه الآليات تساهم في تحقيق تنمية الدول النامية ،بإنجاز

مشار يع فيها غير ملوثة للجو ،كي لا تصبح هذه الأخيرة في المستقبل بدورها دولا ً

منتجة للغازات الدفيئة ،كما تعتبر فرصة للدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها الدولية من

تخفيض للانبعاثات بأقل تكلفة ممكنة.

تبدو الآليات المرنة آليات اقتصادية مغر ية بالنسبة للدول ،بإعطاء قيمة مالية

للـكر بون ،وتحديد سقف لانبعاثات الغازات الدفيئة؛ فالدول المتقدمة بذلك تفرض
على الشركات التابعة لها بذل مجهود لتخفيف الانبعاثات بتحفيزها على الاستثمار في

هذا المجال.

كما حظيت الآليات المرنة باهتمام كبير من قبل الدول ،وذلك بالمشاركة فيها

والتعامل معها ،وهي في حالة تزايد وتحسين مستمرين من سنة إلى سنة ،من حيث

القواعد القانونية التي تضبط جميع جوانبها ،كما ستزداد أكثر فعالية بعد سنة ،2012

وذلك بعد التأكيد على دعمها في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأمم

المتحدة لتغير المناخ المنعقد بالدانمارك بمدينة كوبنهاجن ما بين  7إلى  18ديسمبر

 ،2009وكذا مؤتمر الأطراف في دورته السابع عشر بجنوب إفر يقيا بمدينة دوبلن
بين الفترة من  28نوفمبر إلى  9ديسمبر .2011

فالعالم في تطور سر يع ،والدول المصدرة للغازات الدفيئة اتسعت رقعتها منذ

تبني بروتوكول كيوتو سنة  ،1997فأصبحت دول كالصين والهند والبراز يل

والعربية السعودية ،بفضل تطورها الصناعي ،تضاهي الدول المصنعة في إصدار

الغازات الدفيئة ،فمن الضروري إذن في المفاوضات المقبلة حول المناخ إعادة النظر
@ @

@ @
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في قائمة دول المرفق الأول لبروتوكول كيوتو ،وفرض التزامات عليها بتقليص

انبعاثات من أجل نظام قانوني فعال لحماية البيئة من التغيرات المناخية ،وبذلك

تصبح أطرافًا فعالة ومنتجة وليست مستهلـكة للمشار يع التي تدخل في الآليات المرنة،
خاصة آلية التنمية النظيفة ،مما يسمح لدول أقل نم ًو ّا بالاستفادة منها.

إعادة النظر في قائمة دول المرفق الأول لبروتوكول كيوتو هي نقطة الخلاف

الـكبرى في المفاوضات ما بعد كيوتو ويتجلى هذا التباين خاصة في الدورة العشرين

لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بعاصمة البيرو ليما بين الفاتح إلى

 14ديسمبر  ،2014حيث رغم الشعور المتزايد للدول المصنعة بمخاطر التغيرات
المناخية التي أصبحت تهدد أكثر فأكثر البشر ية والتنمية التي تسعى من أجلها ،إلا

أنها لم تنجح في إعادة النظر في مسؤولياتها لفترة ما بعد كيوتو سنة  ،2012واكتفت
باستصدار بيان ختامي يحتوي على مجموعة من المبادئ التي سيتم التركيز عليها للوصول

إلى اتفاق جدي لمواجهة التغيرات المناخية.

أما الدول النامية في الحقيقة ،على الرغم من أن آليات المرونة وسيلة تسمح لها

بإحداث التنمية ،مع احترام البيئة ،إلا أنها لم تستطع الاستفادة منها بالشكل

الصحيح ،وذلك لعدم امتلاكها القدرات البشر ية والقانونية والمؤسساتية والعلمية

الخاصة للتعامل معها ،وما عليها إلا الإسراع في ذلك ،للمساهمة بدورها في الجهود
الدولية للحد من التغيرات المناخية وتحقيق التنمية.
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@ @HâbØyþaë
 دراح سعاد:بقلم

∗

@ @Z˜ƒÜ¾a
 بل،لم يكتف المشرع بالقاعدة العامة وهي المسؤولية عن الفعل الشخصي

.أضاف عدة مسؤوليات أهمها مسؤولية متولي الرقابة

 هذا،هذه المسؤولية تختلف في شروطها وأحكامها عن القاعدة العامة

.الاختلاف فرضته طبيعة هذه المسؤولية والغاية من وضعها

 مسؤولية متولي الرقابة – المسؤولية-  المسؤولية التقصير ية:الكلمات المفتاحية

.عن فعل الغير

Abstract:
The legislator does not content himself by the general rule
concerning the responsibility about the personal pet, but added other
responsibilities; between which we can find most importantly the
responsibility of…
This responsibility is different from the general rule by it’s condition
an rules that governs it, and this due ho it’s nature and the purpose of it’s
action.
Words key: Negligence responsibility- responsibility of caregiverresponsibility of third party.

@ @
.∗ ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺒﻭﻴﺭﺓ
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@ @Zòß‡Ôß
الأصل أن الشخص لا يسأل إلا عن أفعاله التي تضر بالغير ولا يسأل عن

أفعال غيره ،إلا أن واقع الحياة يفرض عليه أحيانا أن يكون مسؤولا عن أشخاص

تحت رعايته ،وبالتالي يتحمل مسؤولية تعو يض الأضرار التي يسببها هؤلاء بأفعالهم
الضارة.

فالشخص قد يسأل عن أفعال من هم تحت رعايته بوصفه مكلفا بالرقابة

عليهم ،وقد نصت على مسؤولية متولي الرقابة المادة  134من القانون المدني

الجزائري) ،(1وكانت قبل تعديل  2005منظمة بالمادتين  134و 135ثم ألغيت

هذه الأخيرة ،نظرا لاعتبارات عديدة).(2

فإن كانت المسؤولية عن الفعل الشخصي تقوم بتوافر أركانها الثلاثة ،الخطأ

والضرر وعلاقة السببية ،وأساسها هو الخطأ واجب الإثبات من المضرور ،ويمكن

دفعها بإثبات السبب الأجنبي ،فما هو الحال بالنسبة لمسؤولية متولي الرقابة ،من

شروط وأساس ووسائل دفع؟
@ @

) - (1ﺘﻨﺹ ﻡ  134ﻤﻥ ﻕ .ﻡ .ﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " :ﻜل ﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﺎﺠـﺔ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺼﺭﻩ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴـﺔ ،ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻝﻀـﺭﺭ ﺍﻝـﺫﻱ
ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻝﻠﻐﻴﺭ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺍﻝﻀﺎﺭ.
ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠــﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺃﻭ ﺃﺜﺒـﺕ ﺃﻥ
ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺜـﻪ ﻭﻝﻭ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ".
) - (2ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ  10/05ﺍﻝﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻲ  20ﻴﻭﻨﻴـﻭ ،2005ﺝ ﺭ،44
ﺹ ،18ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  134ﻭ ،135ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ،ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ
 134ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  135ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ .ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 135
ﻤﻨﻪ ،ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺃﻝﻐﻴﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  135ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺭﻏﻡ ﻭﺠـﻭﺩ
ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  134ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﺃﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺒﺎﻝـﺫﻜﺭ ﻴـﻭﺤﻲ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ.
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻨﻘﻠﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  135ﺍﻝﻤﻠﻐﺎﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻔﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ
ﻋﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﻐﻴﺭ ،ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻜﻔﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ .134
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ولمعرفة ذلك نتناول الشروط الواجب توافرها لقيام مسؤوليـة متولي الرقابـة

)مبحث أول( ،ثم نتناول أحكام هذه المسؤوليـة في )مبحث ثاني(.

@ @òibÓ‹Ûa@ïÛìnß@òîÛëûß@âbîÓ@Âë‹’@ZÞëþa@szj¾a
يتضح من نص المادة  134من ق .م .ج أن مسؤوليـة متولي الرقابـة ٺتطلب

لقيامها شرطين أولهما أن يلتزم شخص برقابة شخص آخر )مطلب أول( ،والثاني أن

يرتكب الخاضع للرقابة فعلا يضر بالغير )مطلب ثاني(.

@ @‹‚e@˜ƒ’@òibÓ‹i@˜ƒ’@âanÛa@ZÞëþa@kÜĐ¾a
تستند مسؤولية متولي الرقابة إلى واجب الرقابة الذي يتحمله هذا الأخير قانونا أو

اتفاقا ،وهذا يعني أنه لا مسؤولية إذا انعدم واجب الرقابة) ،(1ونظرا لهذه الأهمية

)الالتزام بالرقابة( سوف نحاول معرفة من هو متولي الرقابة ،أي الشخص الذي

عليه عبء الالتزام بالرقابة )الفرع الأول(  ،ثم نتعرض لهذا الالتزام من حيث
مصدره ومضمونه )الفرع الثاني(  ،ثم تحديد الخاضع للرقابة )الفرع الثالث(.

@ @òibÓ‹Ûbi@ânÜ¾a@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa
لم تحدد المادة  134من ق .م .ج من هو متولي الرقابة ولا من يخضعون

إلى هذه الرقابة ،لـكنها حددت الحالات التي تدعو إلى نشوء الرقابة وحصرتها في
ثلاث حالات ،وهي حالة القصر ،والحالة العقلية والحالة الجسمية ،فلا تقوم

مسؤولية متولي الرقابة خارج هذه الحالات المحددة) ،(2ورغم ذلك نستطيع أن
نتعرف على متولي الرقابة من خلال هذه الحالات أي الشخص المناسب لكل

@ @

) - (1ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻝﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨـﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﻴـﺔ ﻝﻠﻨﺸـﺭ،

ﻁ ،2ﺍﻝﺭﻏﺎﻴﺔ ،2007 ،ﺹ.123
) - (2ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ،ﻤﺼـﺎﺩﺭ
ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ ،ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ ،2011 ،ﺹ.182
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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حالة)(1؛ فحسب القانون الجزائري لا يمكن حصر الأشخاص المكلفين بالالتزام

بالرقابة ،وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إليها ،ولـكنه اكتفى بحصر المصادر التي

تنشئ هذا الالتزام ،وكذا أسبابه) (2التي تستدعي قيامه.

وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام بالرقابة يقع بحسب الأحوال على الأولياء أو على

المعلم في المدرسة أو على رب الحرفة ،أو على الشخص المتعاقد مع المصاب جسميا

أو مع ولي المصاب عقليا ،عندما يكون الخاضع للرقابة تحت رقابة أيّ من هؤلاء

الأشخاص ،لـكن الملاحظ أن رقابة المشرف هي رقابة محددة بزمان ومكان تلقي

الخاضع للرقابة للعلم أو الحرفة؛ لذلك فمسؤوليتهم محدودة بهذا الزمان وذلك المكان،

فإذا ارتكب الخاضع للرقابة خطأ خارج هذا النطاق انتفت مسؤولية المكلف

بالرقابة) ،(3ونفس الشيء بالنسبة لمراقب صاحب العاهة الجسمية فإن رقابته تقتصر

على الأضرار المترتبة مباشرة عن هذه العاهة محل الرقابة) ،(4وذلك على خلاف
الأولياء والقائمين على التربية فتكون مسؤوليتهم شاملة ومستمرة خارج النطاق

سالف الذكر.

@ @òibÓ‹Ûbi@âanÛüa@âìèÐß@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa
لتحديد مفهوم الالتزام بالرقابة يقتضي التعرض إلى مصدره )أولا(  ،ومضمونه

)ثانيا(.

@ @

) - (1ﻓﺎﻝﻤﺎﺩﺓ  134ﻤﻥ ﻕ .ﻡ .ﺝ ﻝﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ،ﻭﺍﻜﺘﻔـﺕ

ﺒﺫﻜﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭﺤﺎﻻﺘﻪ ،ﻭﻝﻜﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  1/135ﺍﻝﻤﻠﻐﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺃﺸﺨﺎﺼـﺎ
ﻨﻭﺭﺩﻫﻡ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل؛ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻷﺏ ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻷﻡ ،ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﺅﺩﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺒﻲ ﻭﺭﺏ ﺍﻝﺤﺭﻓﺔ ،ﻭﻨﺠﺩ
ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  4/1384ﻭ 6ﻭ 7ﻭ 8ﻤﻥ ﻕ .ﻡ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻤﻌﻴﻨـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼـﺭ
ﻭﺠﻌﻠﺘﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭﻫﻡ ،ﻭﻫﻡ :ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﻤﻌﻠﻤﻭ ﺍﻝﺤﺭﻑ.
) - (2ﺩ /ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺝ 02ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ،ﺩ .ﻡ .ﺝ،
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،2001 ،ﺹ.287
) - (3ﺩ/ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.299
) - (4ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.118
@ @

@ @
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@ @òibÓ‹Ûbi@âanÛüa@Š‡—ß@Züëc
بناء ً على المادة  134من ق .م .ج فإن للالتزام بالرقابـة مصدر يـن؛ فإما أن
يكون بموجب القانون ،أو يكون بموجب العقد .أما الرقابة القائمة بفعل الواقع من

غير أن تكون واجبة قانونا أو اتفاقا فلا يعتد بها.

@ @ZæìãbÔÛa@kuì·@òibÓ‹Ûbi@âanÛüa@1
يكون الشخص في هذه الحالة ملتزما برقابة من هو محتاج إلى الرقابة بمقتضى

القانون ،فالقانون هو الذي يرتب على هذا الشخص واجب الرقابة) ،(1فالأب يتولى
)(2

رقابة أولاده القصر ،وكذلك الأم

بموجب القانون وبالأخص نص المادتين 36
)(4

و 62من قانون الأسرة) ،(3ونجد أيضا الوصي والكافل والمعلم والمؤدب

الحرفة) . . .(5فكل هؤلاء يتولون الرقابة على من هم في رعايتهم بحكم القانون.

ورب

@ @

) - (1ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.101
)- (2ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  135ﻗﺒل ﺇﻝﻐﺎﺌﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل  2005ﻻ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﺃﻥ

ﺍﻷﺏ ﻻﺯﺍل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ،ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﻤﺭﺽ ﻋﻘﻠـﻲ ﺃﻭ
ﻜﺎﻥ ﻏﺎﺌﺒﺎ ،ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﻼﻕ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻝﺤﺎﻀﻨﺔ ﻝﻸﻭﻻﺩ ،ﻓﺎﻝﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻗﺘﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﻀـﻊ
ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻨﺤﻼل ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻓﻘﻁ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﺴﺄل ﺍﻷﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺴﻨﺩﺕ
ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌـﻪ
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ،ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.102،99
) - (3ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  36ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ3 . . .:ـ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼـﻠﺤﺔ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ،" . . .ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  62ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻝﺤﻀـﺎﻨﺔ ﻫـﻲ
ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺍﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺤﻔﻅﻪ ﺼﺤﺔ ﻭﺨﻠﻘﺎ" ،ﻓﻴﻜـﻭﻥ ﺃﺤـﺩ
ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻝﻁﻼﻕ.
) - (4ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﺅﺩﺏ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻓـﻲ ﺸـﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻋـﻪ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ،ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ؛ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﺒﻪ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﻓـﻼ ﻴﺨﻀـﻌﻭﻥ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ،
ﻭﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻅﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﻭﻫﺎ ﻭﻤﺩﺭﺍﺅﻫﺎ ،ﻭﻤﻌﻠﻤﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨـﻲ ﻭﺍﻝﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ،
ﻭﺤﺘﻰ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﻔﻴﺔ ،ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ /ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.104
) - (5ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  10ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ  01-96ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  10ﺠﺎﻨﻔﻲ  1996ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜـﻡ

=
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@ @ZÖbÐmüa@kuì·@òibÓ‹Ûbi@âanÛüa@@2
يكون واجب الرقابة بموجب الاتفاق كلما كان اتفاق الأطراف هو المنشئ لهذا

الواجب ،ومثال ذلك الـكفيل) ،(1وكأن تلتزم مؤسسة مختصة برعاية مريض أو
تلتزم سيدة أو دار للحضانة أو روضـة برعايـة الأطفال الصغار)(2؛ فهنا يتفق الولي

مع المكلف بالرقابة ،على القيام برقابـة الشخص محل الرقابة ويتحمل المسؤولية تبعا

لهذا الاتفاق).(3

@ @òibÓ‹Ûbi@âanÛüa@æìà›ß@Zbîãbq
المشرع الجزائري ومن خلال المادة  134من ق .م لم يحدد مضمون

الالتزام بالرقابـة ،وأمام اختلاف الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ،أي

دواعي هذا الالتزام ،واختلاف وتفاوت الخطر المحتمل عن كل حالة ،إذ لا مجال

@@
@@

ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ ،ﺝ .ﺭ ،03ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ" :ﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺴﺠل ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ
ﻭﺍﻝﺤﺭﻑ ،ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  5ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ،ﻴﺜﺒﺕ ﺘـﺄﻫﻴﻼ ،ﻭﻴﺘـﻭﻝﻰ ﺒﻨﻔﺴـﻪ

ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﻭﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ" ،ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  4/19ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 07/81
ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  27ﻴﻭﻨﻴﻭ  ،1981ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻤﻬﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ" :ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻤﻬﻥ ﺨﻼل ﻭﺠـﻭﺩﻩ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴـﻥ".
) - (1ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  116ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻨﺹ" :ﺍﻝﻜﻔﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻝﺩ ﻗﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﻘـﺔ
ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺏ ﺒﺎﺒﻨﻪ ﻭﺘﺘﻡ ﺒﻌﻘﺩ ﺸﺭﻋﻲ" ،ﻓﺎﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ،ﻓﻬـﻲ ﺘﺭﺘـﺏ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ،ﻭﺍﻝﻜﻔﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻡ  134ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ.
) - (2ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.106
)- (3ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  1988/07/16ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ  52862ﺃﻨﻪ" :ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ
ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﻝﻠﻐﻴﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﺘﺤـﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒــﺔ،
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ.
ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﻀـﺤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ
ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﻀﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻝﻙ ﺇﺨﻼﻻ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ
ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺄ ﻤﺭﻓﻘﻴﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ  134ﻤﻥ ﻕ .ﻡ ﻭﺒﻘﻀﺎﺌﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻁﺒﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ." . . .ﻡ .ﻕ ﻝﺴﻨﺔ  ،1991ﻉ ،01ﺹ.120
@ @

@ @
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لمقارنة الخطر الذي يمثله الشخص المجنون مع ذلك الذي يمثله صغير السن أو

الشخص الأعمى؛ يثار التساؤل حول المقصود من الالتزام بالرقابة ،أيحمل نفس
الدلالة ونفس المضمون في كل الحالات أم هو يختلف في كل حالة؟

وعند الرجوع إلى الفقه نجد اختلافا في تحديد مضمونه ،فهو بالنسبة لبعض
)(1

الفقه العمل على حسن التربية والتهذيب

بوجه عام أي أنه يشمل واجب الرقابة،
)(2

وهو بالنسبة لرأي آخر واجب التربية والرقابة

كلا منهما متميز على الآخر ،في

حين أخذ آخرون بالمفهوم الواسع ،فهو الإشراف على شخص وتوجيهه وحسن

تربيته ،ومنعه بالإضرار بالناس باتخاذ الاحتياطات اللازمة) ،(3وهناك من يرى

بأنها رقابـة ماديـة ،أي مراقبة سلوك وتصرفات الخاضع للرقابـة ومنعه من الإضرار

بالغير.

والحقيقة أنه لما كانت دواعي حاجة القاصر إلى الرقابة تختلف من حالة إلى

أخرى فإن مضمون واجب الرقابة يختلف على حسب هذه الحالات ،فرقابة الصبي

دون الخامسة من عمره سوف تتمثل حتما في الرقابة المادية ،ورقابة الولد المميز

الأقرب إلى سن الرشد سوف تكون رقابة معنو ية ،والولد المميز ذو العاهة البدنية
@ @

) - (1ﻴﺭﻯ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل" :ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻴﺸـﻤل

ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺒﺎ ﺃﻭ ﺃﻤﺎ ،ﻭﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺜﺒـﺕ
ﺍﻷﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺘﺨﺫ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ،ﻓﻼ ﻴﺯﺍل ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻝﺩﻩ ﻗﺎﺌﻤـﺎ ﻓـﻲ
ﺠﺎﻨﺒﻪ . . .ﺒل ﺍﻷﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺴﺊ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻝﺩﻩ" ،ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎ" :ﻭﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺘـﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺘﻘﺼﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻤﻤﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ،ﻭﺃﻨـﻪ
ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻝﻡ ﻴﺴﺊ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ" ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ،ﺝ  ،01ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ،02
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،2011 ،ﺹ.1138
) - (2ﻴﺭﻯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺹ.185

)- (3ﻴﺭﻯ ﺒﻪ ﺩ /ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻼل ﺤﻤﺯﺓ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ،163ﻭﺩ /ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﻭﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  1986/11/18ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ  42297ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ " . . .ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻨﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ
 134ﻫﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻭﺘﻭﺠﻬﻴﻪ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ،ﻭﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻐﻴﺭ ،ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁـﺎﺕ
ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻝﻙ ،" . . .ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺩ/ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.286
@ @
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سوف يحتاج إلى رعاية معنو ية ومادية ،والمجنون سوف تكون رقابته مادية والتي

سوف تكون حتما أوسع من رقابة شخص أعمى . . .وهكذا .وعليه فإن واجب
الرقابة يحدد على ضوء حاجة الشخص إلى الرقابة ،أي على اعتبار الخطر الذي يمثله

على الآخرين) ،(1وللقاضي السلطة التقدير ية في تحديد مضمون الالتزام بالرقابة
مراعيا ما سلف ذكره).(2

@ @òibÓ‹ÜÛ@Éšb©a@ZsÛbrÛa@Ê‹ÐÛa
بناء ً على نص المادة  134من ق .م فإن الشخص يكون بحاجة إلى الرقابـة
إذا كان قاصرا ،سواء كان مميزا أو غير مميز ،أو أن تكون بـه عاهـة عقليـة أو عاهـة

جسميـة ،أي أن الرقابـة سببها هو الحالـة التي يكون عليها هذا الشخص وهي إما
القصر أو الحالة العقليـة أو الجسميـة.

@ @@ @‹—ÔÛa@òÛby@Züëc
القاصر هو كل شخص لم يبلغ سن  ،19بناء ً على المواد40و42و 43من ق .م.
ج ،والمادتين  81إلى  86من ق الأسرة ،وهو إما أن يكون مميزا إذا بلغ سن ،13

أو غير مميزا إذا كان دون هذه السن).(3

والأصل في الرقابـة أن تقوم على القاصر ،فإذا بلغ سن الرشد انحل ّت عنه ،إلا

إذا وجد ما يدعو لبسط الرقابـة عليه وهو بالغ) .(4والرقابة القانونيـة على القاصر
@ @

) - (1ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.109
) - (2ﻴﻘﻭل ﺩ/ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  175ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺼﺭﻱ ،ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘﺎﺒـل ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ  134ﻤـﺩﻨﻲ

ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ" . . .ﻭﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺠﻌل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺤﺎﺠـﺔ
ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺼﺭﻩ ،ﻭﺘﺭﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋـﻥ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨـﺔ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،" . . .ﺭﺍﺠﻊ :ﻤﺅﻝﻔﻪ ،ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﺝ  ،2ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻀﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ،1988 ،ﺹ.750
) - (3ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  2/42ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ" :ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ".
) - (4ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.1127
@ @

@ @
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أساسها الولايـة على نفس القاصر ،والتي تنظم أحكامها الشر يعـة الإسلاميـة ،لـكن

لما كان حكم هذه المادة عامّا ،فيمكن الرجوع إلى أحكام القانون المدني أو قانون
)(1

الأسرة ،وإذ نجد حينئذ أن الرقابة على القاصر تكون للولي أبا أو أما
الوصي ثم إلى القيم ،وهكذا. . .

ثم إلى

فبالنسبـة للقاصر غير المميز حاجـته إلى الرقابـة واضحـة ولا أحد ينازع في ذلك،

كما أن مسؤوليته الشخصيـة مستبعدة تماما ،وذلك لاستحالة وقوع خطأ من
جانبه).(2

وأما القاصر المميز ،ورغم كونه كذلك إلا أنه لا خلاف في أن مداركه العقلية

غير تامة ،فهو لازال به نقص من حيث الإدراك والتدبير ،أي التمييز بين الضار

والنافع ،وعليه يبقى محتاجا إلى الرقابة إلى أن يبلغ سن الرشد) ،(3وهو الأمر الذي
قررته المادة  134سالفة الذكر.

وقد اختلف الفقه فيما يتعلق بمسؤولية متولي الرقابة على القاصر المميز ،فمن

الفقه من يرى أنه لا تنشأ مسؤولية متولي الرقابـة إلا إذا كان القاصر غير مميز ،أما

إذا كان مميزا فيسأل شخصيا استنادا إلى المادة  125من ق .م .ج).(4

ويرى البعض الآخر خلاف ذلك ،أي أن مسؤولية القاصر المميز عن أفعاله

الضارة مسؤولية شخصية لا تمنع من مسؤولية الرقيب عليه ،ولهذا الأخير حق
الرجوع عليه ،وأن الرقيب لا يسأل إلا إذا ثبت أن القاصر المميز قد ارتكب فعلا

@ @

) - (1ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  135ﻤﻥ ﻕ .ﻡ .ﺝ ﻗﺒل ﺇﻝﻐﺎﺌﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻤـﺎ ﺍﻝﻘﺼـﺭ

ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻤﻌﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﺴﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ،ﻝﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻝﻐﺎﺌﻬﺎ ﺃﻝﻐﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ،ﻝﻌﻤﻭﻡ ﻨﺹ .134
) - (2ﺩ /ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ95
) - (3ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.116
) - (4ﻴﻘﻭل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺘﺭﻜﻲ ،ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ
ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺩ .ﻡ .ﺝ ،ﻁ ،3ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،1994 ،ﺹ.32
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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ضارا ،أي أنه لابد من إثبات مسؤوليـة القاصر المميز أولا حتى يرجع المضرور على
الرقيب؛ لأن الأول هو المسؤول الأصلـي والثاني مسؤول مسؤوليـة تبعيـة).(1

وأمام هذا الخلاف الفقهي ،وعند النظر في عمومية نص  ،134نجد أنها تشمل

القاصر المميز وغير المميز ما دام في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره ،فلا حاجة

للتمييز بين القاصر المميز والقاصر غير المميز) ،(2وعليه فمسؤولية متولي الرقابة في كلتا

الحالتين مسؤولية أصلية تستند إلى خطأ الرقيب في واجب الرقابة ،الذي هو خطأ

مفترض و يجوز نفيه للتخلص من المسؤولية بأنه قام بواجب الرقابة كما ينبغي،

وبالتالي يجوز للمضرور اللجوء إلى مسؤولية القاصر المميز الشخصية بموجب
المادة 125من ق .م .ج).(3

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن مسؤولية متولي الرقابـة القائمة بسبب قصر

الخاضع للرقابة تنتهي قانونا ببلوغ هذا الأخير سن الرشد ،ولو كان لا يزال في
حاجـة إلى رعايـة لعلـة أخرى كعاهة عقليـة أو جسمانيـة).(4

@ @

) - (1ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺹ.32
) - (2ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  134ﻤﻥ ﻕ .ﻡ .ﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻝﻐﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻝـﻨﺹ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩ

ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ" :ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻀﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ" ﻫﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﺼﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻫـﻭ
ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺨﻁﺄ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ،ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ/ﻋﻠـﻲ ﻓﻴﻼﻝـﻲ،
ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.97
ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.109
) - (3ﻓﺎﻝﻤﺎﺩﺓ  134ﻤﻥ ﻕ .ﻡ .ﺝ ﺭﺘﺒﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻀـﺎﺭﺓ ﻝﻬـﺫﺍ
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 124ﻭ  125ﻤـﻥ ﻕ .ﻡ .ﺝ ،ﺇﺫ ﺘـﻨﺹ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ" :ﻻ ﻴﺴﺄل ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻭﺒﺈﻫﻤﺎل ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺤﻴﻁــﺔ
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍ" ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺹ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ" :ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻻ
ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ ﻤﺘﻰ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻤﻴﺯ".
) - (4ﺩ /ﺒﻠﺤﺎﺝ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.299
@ @

@ @
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@ @òîÜÔÈÛa@òÛb¨a@Zbîãbq
نصت المادة  134من ق .م .ج على هذه الحالة بقولها . . ." :أو بسبب حالته

العقليـة ،" . . .والمقصود بها أنها حالة مرضيـة تصيب عقل الشخص فتؤثر على قواه

العقليـة ،أي على إدراكه أو تدبيره) ،(1فتنال من سلامـة من العقل لدرجة تفقد

الإدراك أو تنقص منه بشكل يصبح فيه الشخص لا يميز بين النافع والضار ،وعليه

يكون خطرا على نفسـه وعلى غيره ،مثل الجنون أو العته أو الغفلة أو السفه ،فيكون

بذلك في بحاجة ماسـة إلى الرعاية والعنايـة اللازمتين لتدبير أموره ومنعه من إيقاع
الضرر بالغير) ،(2فيتولى من تجب عليه هذه الرقابة قانونا ،أو اتفاقا).(3

@ @òîà§a@òÛb¨a@ZbrÛbq
قد يصاب الشخص الراشد بمرض يؤثر على حالته الجسمية فيصبح في حاجة

إلى الرقابة كالمصاب بالشلل أو الصرع أو العمى) ،(4فيتولى الرقابـة عليـه اتفاقا من

يتولى الإشراف على شؤونه الشخصيـة ،من زوج أو زوجـة أو قريب أو مدير
مستشفى ،أو طبيب أو ممرض أو نحو ذلك ،و يكون هذا مسؤولا عنه ما بقي في

رقابته).(5

@ @

) - (1ﻭﺒﻨﺎ ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  40ﻭ 42ﻭ 43ﻤﻥ ﻕ .ﻡ .ﺝ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  81ﺇﻝﻰ  86ﻤﻥ ﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻤـﻥ

ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ ﻭﺒﻪ ﻋﺎﻫﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ.
) - (2ﺩ/ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻼل ﺤﻤﺯﺓ ،ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﺩ .ﻡ .ﺝ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،1986 ،
ﺹ.169
) - (3ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ . . ." :ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻗﺩ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ
ﺍﻝﺭﺸﺩ ﺭﺠﻼ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ،ﻓﻠﻭ ﺃﺼﻴﺏ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻝﺴﻥ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﺒﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﻏﻔﻠﺔ ،ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻝﺘﺠﺩﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴـﺔ ،ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﻭﺠــﺔ
)ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ( ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎ ﻜﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺒﻴـﺏ ﺃﻭ
ﺍﻝﻤﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ ،" . . .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.1132
) - (4ﺩ/ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻼل ﺤﻤﺯﺓ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.169
) - (5ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺹ.1132
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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و يكون صاحب العاهة في حاجة إلى رقابـة عندما تصبح حالته الجسمية تمثل

خطرا على نفسه وعلى غيره ،فالأعمى مثلا قد يرتطم بشجرة فيلحق ضررا بنفسه ،أو
يصطدم بالغير فيلحق بهم الضرر ،والمصاب بالشلل قد يضر بالغير نتيجة عدم تحكمه

في حركاته).(1

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية متولي رقابة ذي العاهة الجسمية مقصورة على

الأضرار المترتبة مباشرة على هذه العاهة دون الأضرار التي لا علاقة لها بهذه

العاهة ،كأن يقوم الأعرج أو الأعمى بشتم الغير ،فيسأل عنها الفاعل نفسـه باعتباره

ليس بحاجـة إلى رقابـة بالنسبـة لهذا الفعـل).(2

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الرقابـة الفعليـة كرقابـة من يقود أعمى أو

م ُ ْقع َدًا دون قانون أو اتفاق فإنها لا تدخـل في مفهوم الرقابة الواردة في نص المادة

 134من ق .م).(3

@ @ÌÛbi@‹›í@ýÈÏ@òibÓ‹ÜÛ@Éšb©a@kØm‹í@æc@ZïãbrÛa@kÜĐ¾a
هذا الشرط تنص عليه المادة  134من القانون المدني بقولها" :يكون ملزما

بتعو يض الضرر الذي يحدثـه ذلك الشخص بفعلـه الضار".

وعليه ،كي تقوم مسؤوليـة متولي الرقابـة يجب أن يصدر عن الخاضع للرقابة

فعل ضار )الفرع الأول( ،وأن يسبب هذا الفعل الضار ضررا للغير.

@ @Šb›Ûa@ÝÈÐÛa@âìèÐß@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa
الفعل الضار هو كل فعل مخالف للقانون بوجه عام ويسبب ضررا للغير ،أي

هو كل إخلال بواجب قانوني ،وهذا هو الخطأ الموضوعي الذي يكتفي بركن
@ @

) - (1ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.118

) - (2ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ.
) - (3ﺩ/ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.300
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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التعدي دون الإدراك) ،(1فالعبرة بالتعدي الذي ألحق ضررا بالغير بغض النظر عما

إذا كان السلوك الذي سلـكه الخاضع للرقابة سلوكا عاديا أم غير عادي).(2

والفعل الضار الذي يأتيه الخاضع للرقابة لا يقتصر على فعله الشخصي بل

يشمل أيضا فعل الشيء أو فعل الحيوان اللذين هما في حراسته ،وكذلك العيب في
المنتوج ،فلا حرج في مطالبة متولي الرقابة بكل فعل يصدر من قاصر بما في ذلك
الأضرار سالفة الذكر ،طالما يستطيع متولي الرقابة دفع المسؤولية طبقا للمادة 2/134

من ق .م .ج).(3

@ @@ @ÌÛbi@aŠ‹š@Šb›Ûa@ÝÈÐÛa@kjí@æc@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa
لا يكفي لقيام مسؤولية متولي الرقابة صدور لفعل ضار من الخاضع للرقابـة بل

أن يسبب هذا الفعل ضررا بالغير ،فلا مسؤولية إلا بحصول الضرر من جراء هذا
الفعل.

و يجب أن يقع من الخاضع للرقابـة ،لا أن يقع عليـه ،أما إذا وقع عليـه فليست

هناك مسؤوليـة متولي الرقابة) ،(4ومثال ذلك التلميذ الذي يصاب من أجنبي
@ @

) - (1ﺘﺭﻯ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺼﺭ ﺍﻝﺨﻁﺄ )ﻓﻌل ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ( ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻜﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﻻ

ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﻝﺤﺩﻭﺜـﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ،ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴـﺔ ﻤﺘﻭﻝــﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒــﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜـﺏ
ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ﻋﻤﻠـﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﺩ/ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻼل ﺤﻤﻭﺓ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.180
) - (2ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.119
) - (3ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.120
) - (4ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  1992/05/11ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ  77237ﺘﺄﻜﻴـﺩﺍ ﻝـﺫﻝﻙ
ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠـﻲ " ﻝﻜﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ،
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺯﻤﻭﺍ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻝﻡ ﻴﺨﺭﻗﻭﺍ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  124ﺇﺫ ﺍﺘﻀﺢ ﻝﻬـﻡ – ﻓـﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ ﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ – ﺃﻥ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﻓﺭﻴﻕ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺨﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻬﺎﻝﻙ ﻗﺼﺭﻭﺍ ﻓـﻲ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻝﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﻗﺩ ﻋﺭﺽ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻝﻠﺨﻁﺭ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻏـﺎﺩﺭ
ﺃﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻠﻌﺏ ﻝﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻜـﺎﻥ ﻴﺸـﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﻝﻀﺤﻴـﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺴﻘﻭﻁﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺴﻘﻑ ﻤﺼﻨﻊ ﻤﺠـﺎﻭﺭ ﻋﻠـﻰ

=

@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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بالأذى في وقت يكون فيه تحت رقابـة مدير المدرسـة ،فلا يكون هنا المدير مسؤولا

عن خطأ هذا الشخص الأجنبي إلا في حدود القواعد العامـة للمسؤوليـة ،فيجب
إذن إثبات الخطأ في جانب المدير حتى يكون مسؤولا).(1

@ @òibÓ‹Ûa@ïÛìnß@òîÛëûß@âbØyc@ZïãbrÛa@szj¾a
إذا ما توافرت الشروط سالفة الذكر فإن مسؤوليـة متولي الرقابـة تقوم ،وتترتب

عنها آثارها وهي تعو يض الضحيـة ،لذلك سوف نتناول طبيعة مسؤوليـة متولي
الرقابـة وأساسها القانوني )مطلب أول(  ،ثم وسائـل دفعها )مطلب ثاني(.

@ @ïãìãbÔÛa@bèbcë@òibÓ‹Ûa@ïÛìnß@òîÛëûß@òÈîj@ZÞëþa@kÜĐ¾a
نظرا لـكون مسؤولية متولي الرقابة قامت نتيجة أفعال صادرة من غير المسؤول

وهو الخاضع للرقابة سببت ضررا للغير ،فقد عرفت طبيعتها اختلافا فقهيا يقتضي
بيانه )الفرع الأول(  ،ثم بيان أساسها )الفرع الثاني(.
الفرع الأول :طبيعة مسؤولية متولي الرقابة

لقد اختلف الفقه حول طبيعة مسؤوليـة متولي الرقابـة بين من يرى بأنها

مسؤولية ذات طبيعة مزدوجة )أولا(  ،ومن يرى بأنها مسؤولية أصلية ومستقلة
)ثانيا(.

@ @òuë†ß@òÈîj@paˆ@òîÛëûß@Züëc
يرى جانب من الفقه بأن مسؤولية متولي الرقابة هي مسؤولية ذات طبيعة

مزدوجة ،فهي مسؤولية تبعيـة إذا كان الخاضع للرقابـة مميزا ،وأصلية إذا كان غير

@@
@@

ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ . . .ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺜﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﺠﻴﻪ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﻌـﻥ".
) - (1ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ1130؛ ﺩ/ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺩﺍﺩﺓ ،ﺍﻝﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ

ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﺝ ،1ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ،ﺩ .ﻡ .ﺝ ،ﻁ ،02ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺹ.271
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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مميز).(1
فإذا كان الخاضع للرقابة مميزا فمسؤولية متولي الرقابة مسؤولية تبعية ،فعندما

يسبب الخاضع للرقابة بفعله ضررا للغير ،فلا تتحقق مسؤوليـة متولي الرقابـة إلا إذا

أثبت المضرور الخطأ في جانب الخاضع للرقابة ،وأعتبر هذا الأخير أنه مسؤولا أصليا
ويسأل متولي الرقابـة باعتباره مسؤولا تبعيا ،وللمضرور أن يرفع دعواه في مواجهـة

أي منهما).(2

أما إذا كان الخاضع للرقابة غير مميز فمسؤولية متولي الرقابة تعتبر مسؤولية أصلية؛

لأن عديم التمييز لا تقوم في جانبه المسؤولية لغياب الركن المعنوي للخطأ وهو التمييز،

وعليه فالقول بأن مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية تبعية لمسؤولية الخاضع للرقابة يتنافى
مع كون الخاضع للرقابة لا مسؤولية عليه).(3

ولأن عديم التمييز يكون في أشد الحاجة إلى الرعاية والرقابة من المميز ،لذا يجب

أن يتحمل عنه متولي الرقابة المسؤولية ،وتكون هذه المسؤولية مسؤولية أصلية
مستقلة ،وأساسها الخطأ المفترض في جانب المسؤول وهو متولي الرقابة).(4

@ @

) - (1ﻴﺭﻯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻜل ﻤﻥ ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ ،ﺹ ،184ﻭﺩ/ﻋﻠـﻲ ﻋﻠـﻲ

ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل" . . .ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 134ﻤﻥ ﻕ .ﻡ .ﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴـﺔ ﺍﻝﺭﻗﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘـﻲ
ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ ،ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒــﺔ ﻗـﺩ
ﺃﺤﺩﺙ ﻀﺭﺭﺍ ﻭﻫﻭ ﻤﻤﻴﺯﺍ ،ﻭﺃﺜﺒﺕ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﺨﻁﺄﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺭﻗﻴﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻨﻪ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺒﻌﻴـﺔ ،ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﻴﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺼﻠﻴﺔ " ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.20
) - (2ﺩ/ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻼل ﺤﻤﺯﺓ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.171
) - (3ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.184
) - (4ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  134ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل " . . .ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻀـﺎﺭ
ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ" ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  173ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻝﻤﺸـﺭﻉ ﻤﺼـﻁﻠﺢ
"ﻋﻤل ﻀﺎﺭ" ﻝﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺭﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﻌل ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ،ﻓﻼ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺘﺒﻘـﻰ ﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ
ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ،ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ :ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .1134ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.185
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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إلا أن هذا الرأي قد تعرض للنقد ،من حيث أن مسؤولية متولي الرقابة

مسؤولية أصلية ٺتعلق بسلوك متولي الرقابة المتمثل في تقصيره في واجب الرقابة،

وهي مستقلة عن وضعية الخاضع للرقابة وسلوكه ،بغض النظر عن كونه مميزا أو غير
مميز ،فكلاهما مشمول بالرقابة ،وسواء كان الفعل الصادر عن أي منهما يعتبر خطأ

أو لا يعتبر كذلك).(1

@ @òÜÔnß@òîÜ–c@òibÓ‹Ûa@ïÛìnß@òîÛëûß@Zbîãbq
يرى جانب آخر من الفقه بأن مسؤولية متولي الرقابة هي مسؤوليـة أصليـة

وليست مسؤولية تبعيـة ) ،(2أي أنها مسؤولية ذاتية تستند إلى خطأ متولي الرقابة في

واجب الرقابة الذي حمله إياه القانون أو الاتفاق ،وعليه فالعبرة بخطأ متولي الرقابة
الشخصي وليس بخطأ الفاعل ،أي الخاضع للرقابة ).(3

ونرى في هذه المسألة أن مسؤولية المكلف بالرقابة هي مسؤولية أصلية أساسها

خطأ مفترض ،وهو الخطأ في الرقابـة ،وهي بهذا مسؤولية ذاتية) ،(4سواء كان
@ @

) - (1ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ

ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  134ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل "ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻀﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ" ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل
ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻁﻠﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺨﻁﺄ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ
ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﻲ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﺌﻪ
ﻓﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ،ﻓﺎﻝﻌﺒﺭﺓ ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﺒﺨﻁﺌﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.113
) - (2ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ /ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ304؛ ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.113
) - (3ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ﻗﺎﺌﻼ "ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺴـﺘﻨﺩ ﺇﻝـﻰ ﺨﻁـﺄ
ﺍﻝﺭﻗﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ . . .ﻓﺎﻝﻌﺒﺭﺓ ﻫﻲ ﺇﺫﻥ ﺒﺨﻁﺌﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ،ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺍﻝﺭﻗﻴـﺏ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﻡ 2/134ﺃﻥ
ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻭﻝﻭ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﻫـﺫﻩ ﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺒﻌﻴـﺔ
ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﺃﺼﻠﻴﺔ" ،ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.122 ،113،114
) - (4ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻡ  137ﻤﻥ ﻕ .ﻡ .ﺝ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺘﺠﻴﺯ ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﺩﺙ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻀﺭﺭ ،ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀـﻊ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ
@ @

=

@ @
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المتسبب في الضرر مميزا أو غير مميز ،قد أوجدت حماية لمصلحة الضحية على حساب

المسؤول المدني ،وذلك بإعفائها من إثبات بعض أركان المسؤولية وهي خطأ متولي
الرقابة وعلاقة السببية

)(1

وللإشارة أنه عند اجتماع مسؤولية متولي الرقابة مع مسؤولية الخاضع للرقابة

بوقوع الفعل الضار منه ،فيمكن للمضرور أن يختار في أن يطالب بمسؤولية متولي

الرقابة أو يطالب بمسؤولية الخاضع للرقابة عند قيامها ،وفي الواقع سوف يكون
اختياره على ضوء الوضعية المالية لكلا المسؤولين).(2

وإذا تحصل على التعو يض ممن رفع ضده الدعوى فلا يجوز له إن يتحصل من

الآخر على تعو يض ثان ،فإذا رفعها ضد متولي الرقابة مثلا فلا يجوز له أن يطالب

الخاضع للرقابة بالتعو يض ،إذ لا يجوز له الحصول على تعو يضين عن ضرر واحد).(3

@ @òibÓ‹Ûa@ïÛìnß@òîÛëûß@‘bc@Ð¾a@dĐ©a@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa
إن المجمع عليه فقها وقضاء هو أن أساس مسؤوليـة متولي الرقابـة هو الخطأ

المفترض في واجب الرقابـة ،وهو قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس).(4

فالقانون يفترض أن وقوع الفعل الضار من طرف الخاضع للرقابة كان نتيجـة

@@
@@
ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ،ﻷﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻴﻪ.

) - (1ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.122
) - (2ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.121
) - (3ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.1142
) - (4ﺩ/ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ304؛ ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ123؛ ﺩ /ﻤﺤﻤـﺩ
ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ185؛ ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ ،ﺹ1134؛
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  1983/03/02ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ  30064ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﻝﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﻁﺄ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻨﻪ ﺃﻫﻤل ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ،ﻭﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻷﺏ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﻭﻝـﺩ
ﻤﻤﻴﺯ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﺒﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﻁﻌﻴﺔ ،ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺩ/ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.306
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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تقصير من متولي الرقابـة في القيام بواجب الرقابة ،إخلالا بالتزامه ومن ثم أقام

قرينـة الخطأ على عاتقـه ،فإذا قصر متولي الرقابـة في أداء هذا الواجب كان مخطئا
خطأ شخصيا يوجب مسؤوليته ،وهذا يعني أنه لا مسؤولية إذا انعدم واجب الرقابة.

فالغرض من واجب الرقابة هو منع الخاضع للرقابة من الإضرار بالغير بسبب

حالة القصر أو حالته العقلية أو الجسمية ،وعليه فكلما سبب هذا الأخير ضررا للغير

اعتبر متولي الرقابة قد أخل بواجب الرقابة ،فلولا هذا الخطأ من متولي الرقابة لما
استطاع الخاضع للرقابة أن يضر بالغير ،فهذا الإضرار قرينة على ذلك الإخلال).(1

وبالإضافة إلى افتراض الخطأ في جانب متولي الرقابة فعلاقة السببية بين الفعل

الذي صدر من الخاضع للرقابة والضرر الذي أصاب المضرور أيضا مفترضة ،فلا
يكلف المضرور بإثباتها لأنها مفترضة).(2

فافتراض خطأ متولي الرقابة يؤدي حتما إلى افتراض علاقة السببية بين هذا

الخطأ المفترض وبين الفعل الضار؛ لأن إلزام الضحية بإثبات علاقة السببية معناه

إلزامها بإثبات الخطأ الذي ينسب إلى متولي الرقابة ،وهذا ما يتناقض مع كون

مسؤولية متولي الرقابة مبنية على أساس خطأ مفترض).(3

والافتراض القانوني بأن متولي الرقابـة قد قصر في رقابته ،يكون بمعيار الرجل

العادي ،أي انحراف عن مسلك الرجل المعتاد إذا وجد في نفس الظروف التي

يوجد فيها متولي الرقابة) ،(4وقرينـة الخطأ في الرقابـة هذه لا يحتج بها إلا المضرور

في علاقته بمتولي الرقابة ،فلا يجوز التمسك بها في مواجهة الخاضع للرقابة ،بل يتعين
إثبات الخطأ من جانبه).(5

@ @

) - (1ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.123

) - (2ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.185
) - (3ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.125
) - (4ﺩ/ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.304
) - (5ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ  ،1969/02/25ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺩ/ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ،
@ @

=

@ @
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@ @òibÓ‹Ûa@ïÛìnß@òîÛëûß@ïÐã@Ýöbë@ZïãbrÛa@kÜĐ¾a
لقد أقام المشرع مسؤوليـة متولي الرقابـة على خطأ مفترض قابل لإثبات

العكس ،وهو تقصيره في واجب الرقابة) ،(1إلا أن هذا الخطأ هو قابل لإثبات

ف بالرقابـة من وسيـلتين لنفي المسؤوليـة عنه:
عكسـه ،عن طر يق تمكين القانون المكل ّ َ

الأولى هي إثبات واجب الرقابـة )الفرع الأول( ،والثانيـة هي إثبات أن الضرر

كان لابد من حدوثـه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العنايـة )الفرع الثاني(،
وبقي لنا أن نشير إلى أنه كان بإمكان متولي الرقابة عند قيام مسؤوليته أن يرجع على

الخاضع للرقابة في حالة مسؤولية هذا الأخير ،لـكنه قد ألغي بموجب تعديل 2005

)الفرع الثالث(.

@ @òibÓ‹Ûa@kuaìi@âbîÔÛa@pbjqg@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa
تنص المادة  2/134من القانون المدني على ما يلي" :ويستطيع المكلف بالرقابـة

أن يتخلص من المسؤوليـة إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابـة أو أثبت أن الضرر كان
لابد من حدوثـه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العنايـة".

وعليه يستطيع المكلف بالرقابـة أن يتخلص من المسؤوليـة إذا أثبت أنه قام

بواجب الرقابـة ،الذي يعتبر التزاما ببذل عناية ،فيكون من الواجب على متولي

الرقابة أن يثبت أنه قام بما عليه من جهد في رقابة الخاضع للرقابة.

وإثبات هذا الواجب يكون عن طر يق نفي الخطأ المفترض الذي يعتبر قرينـة

@@
@@
ﺹ.305

) - (1ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴـﺔ ﻤﻔﺘﺭﻀـﺔ ﻭﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺨﻁﺄ ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺨﻁـﺄ ﺍﻝﻔﺎﻋـل،
ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﺄ ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ،ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ
 134ﻤﻥ ﻕ ﻡ ﺘﻌﻔﻲ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ،ﻓﺠﻌﻠﺕ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﻗﻴـﺎﻡ
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ،ﻜﻭﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺨﻁﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴـﺒﺒﻴﺔ
ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻋﺴﻴﺭﻴﻥ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭﻗـﺩ
ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.123
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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بسيطـة قابلـة لإثبات العكس كأن يثبت قيامه بهذا الواجب بما يكفي من العنايـة،

وأنه اتخذ كل الاحتياطات اللازمـة والمعقولـة لمنح الخاضع للرقابـة من الإضرار
بالغير.

و يقوم القاضي بتقدير كل الظروف المحيطـة التي حصل فيها الضرر ،ومدى

نجاعة التدابير المتخذة من طرف المكلف بالرقابـة من أجل منع وقوع هذا الضرر،
وعلى وجه الخصوص سن الخاضع للرقابـة ،والظروف الزمانية والمكانيـة ،والبيئيـة،
وخطورة النشاط أو الألعاب إذا وقع الضرر أثناء ممارسـة نشاطات ر ياضيـة

مثلا) ،(1ويتحدد مضمون الالتزام بالرقابـة الذي ترتفع المسؤوليـة بموجبـه بإثبات
القيام به وفقا للقاعدة العامـة ببذل عنايـة الرجل العادي في الملاحظة والرقابـة).(2

@ @Š‹›Ûaë@dĐ©a@µi@òîjjÛa@òÓýÇ@ïÐã@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa
نصت المادة  2/134ق .م" :ويستطيع المكلف بالرقابـة أن يتخلص من

المسؤوليـة . . .أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما
ينبغي من العنايـة".

فبناء ً على هذه الفقرة إذا لم يستطع متولي الرقابـة نفي الخطأ المفترض ،أجاز له
القانون أن ينفي علاقـة السببيـة المفترضـة بين هذا الخطأ والضرر ،و يكفي في ذلك

أن يثبت أن هذا الضرر قد وقع دون أن يكون لوقوعه أي علاقة بالخطأ المفترض
في جانبه ،فوقوعه بالنسبة إلى متولي الرقابة لا بالنسبة إلى الخاضع للرقابة كان بسبب

أجنبي ،أي يقوم بإثبات استحالة دفع الضرر الصادر من الخاضع للرقابـة ،ولو قام

بكل الاحتياطات المعقولة لمنعه ،و يكون ذلك نتيجـة لسبب أجنبي كحادث مفاجئ

ل لـه بردها ،أو خطأ المضرور أو خطأ الغيـر).(3
أو قوة قاهرة لا ق ِب َ َ
@ @

) - (1ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺹ.126

) - (2ﺩ/ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.305
) - (3ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.1139
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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فقد يدفع المكلف بالرقابـة بالحادث المفاجئ مثلا ،وذلك بأن يكون الحادث

غير متوقع وحدث فجأة ،فلم يستطع منعه ولو قام بواجب الرقابـة كما يجب عليـه،

وبناء ً عليـه انقطعت علاقـة السببيـة إذا أثبت أن الضرر كان لابد من وقوعـه ولو
قام بواجبه.
وتجدر الإشارة إلى أن القاضي في أي حالة من الحالات المذكورة هو من

يتولى تقدير ظروف وملابسات توافرها ،وتقدير ما إذا كان الظرف المفاجئ أمرا غير
متوقع يترتب عنه نفي المسؤولية).(1

@ @òibÓ‹Ûa@ïÛìnß@ÊìuŠ@Õy@õbÌÛg@ZsÛbrÛa@Ê‹ÐÛa
نصت المادة  137قبل تعديلها بموجب القانون " :10/05للمسؤول عن عمل

الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعو يض
الضرر".

ل من متولي الرقابة والمتبوع على
فهذا النص كان يقضي بإمكانية رجوع ك ّ ٍ

الخاضعين للرقابة والتابعين على التوالي ،في الحدود التي تقوم فيها مسؤولية هؤلاء.

فبخصوص متولي الرقابة ،عندما يكون الخاضع للرقابة عديم التمييز فإن متولي

الرقابة لا يمكنه الرجوع عليه؛ لأن هذا الأخير لا تقوم في جانبه المسؤولية عن

أعماله) .(2أما عندما يكون مميزا فتقوم مسؤوليته عندما يصدر عنه خطأ ،وتقوم إلى

جانبها مسؤولية متولي الرقابة عليه ،وهنا أجازت المادة  137سالفة الذكر لهذا الأخير

أن يرجع على الخاضع للرقابة بما دفعه للمضرور).(3

ولا يجوز للخاضع للرقابة المميز أن يمتنع عن رد ما دفعه عنه متولي الرقابة،

وذلك لسببين :الأول هو أنه مميز ،فينسب إليه الخطأ و يتحمل نتيجته ،والثاني أن
@ @
) - (1ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.119

) - (2ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.1142
) - (3ﺩ/ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻼل ﺤﻤﺯﺓ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.170
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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مسؤولية متولي الرقابة تقر ّرت لمصلحة الغير وليس لمصلحة الخاضع للرقابة ،وبالتالي

لا يصح أن يتمسك بوجوب إلزام متولي الرقابة بتعو يض الضرر).(1

أما بعد تعديل  2005فقد ألغى المشرع حق رجوع متولي الرقابة على الخاضع

للرقابة ،حتى ولو قامت مسؤولية هذا الأخير في حالة ما إذا كان مميزا ،وهذا إنما

يدل على أن المشرع الجزائري يؤكد أن مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية مستقلة تماما

عن مسؤولية الخاضع للرقابة ،فلا علاقة بين خطأ متولي الرقابة وخطأ الخاضع
للرقابة).(2

@ @Zò¸b©a
إن القاعدة العامة المتمثلة في المسؤولية عن الفعل الشخصي غير كافية،

لقصورها عن استيعاب تعو يض جميع الأضرار؛ لذلك أضاف المشرع عدة
مسؤوليات خاصة ،فنجد من أهمها مسؤولية متولي الرقابة.

هذه الأخيرة تتميز بشروط وأحكام جعلها المشرع أكثر حماية للمضرور ،فقد

أعفاه من إثبات خطأ متولي الرقابة ،وعلاقة السببية بين خطأ هذا الأخير والضرر
الذي أصاب المضرور ،فافترض هذا الخطأ افتراضا قابلا لإثبات العكس ،وفي

مقابل هذه الحماية منح متولي الرقابة إمكانية دفع المسؤولية عن طر يق إثبات أنه لم

يخطئ ،أي لم يقصر في واجب الرقابة ،أو بقطع علاقة السببية بين خطئه والضرر.

وقد أبقى المشرع بموجب تعديل  2005على المبدأ العام" :كل من تولى رقابة

شخص في حاجة إلى رقابة ،" . . .الذي يطبق على كل الحالات ،وألغى التطبيقات

الواردة في المادة 135؛ لـكونها تز ي ّد ٌ لا مسو ّغ له ،فهي لا تعدو أن تكون مجرد صور
لمسؤولية متولي الرقابة.

كما أنه ألغى حق الرجوع الذي كان مقررا لمتولي الرقابة على الخاضع للرقابة،
@ @
) - (1ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.187

) - (2ﺭﺍﺠﻊ :ﺩ/ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.114
@ @

@ @
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وذلك تأكيدا من المشرع أن مسؤولية متولي الرقابة مستقلة تماما عن مسؤولية
الخاضع للرقابة المميز ،وأساسها الخطأ المفترض ،وهو الإخلال بواجب الرقابة.

وفي الأخير نرى بأن الغرض من هذه التعديلات إنما هو لتوضيح مختلف

النصوص المتعلقة بالمسؤولية عموما ومسؤولية متولي الرقابة خصوصا ،وتحقيق
الانسجام بينها.

قائمة المراجع:
ـ د/العربي بلحاج ،النظر ية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ،ج 02الواقعة
القانونية ،د .م .ج.2001 ،

ـ د/خليل أحمد حسن قدادة ،الوجيز في شرح القانون الجزائري ،ج ،1مصادر
الالتزام ،د .م .ج ،ط ،02الجزائر.

ـ د /سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ،الالتزامات ،ج ،2الفعل
الضار والمسؤولية المدنية ،دار الكتاب الحديث.1988 ،

ـ د /عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،نظر ية الالتزام
بوجه عام ،ج ،01المجلد  ،02مصادر الالتزام ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،

.2011

ـ د /علي علي سليمان ،دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري ،د.

م .ج ،ط ،3الجزائر.1994 ،

ـ د /علي فيلالي ،الالتزامات ،الفعل المستحق للتعو يض ،المؤسسة الوطنية للفنون
المطبعية للنشر ،ط ،2الرغاية ،الجزائر.2007 ،

ـ د/محمود جلال حمزة ،العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام ،د .م .ج،
الجزائر.1986 ،

ـ د /محمد صبري السعدي ،شرح القانون المدني الجزائري ،مصادر الالتزام ،الواقعة
القانونية ،دار الهدى.2011 ،

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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@À@òßbÈÛa@pbí‹¨aë@æbã⁄a@ÖìÔy@Þbª@À@òîÈí‹“nÛa@òĐÜÛa@™b—n‚a
@ @òãŠbÔß@òîÜîÜ¥@òaŠ† LòîiŠbÌ¾a@Þë‡Ûa
 مرسلي عبد الحق:بقلم

∗

@ @Z˜ƒÜß
تتمحور هذه الدراسة التحليلية المقارنة حول اختصاصات السلطة التشر يعية في

 من حيث دورها في التشر يع في،مجال حقوق الانسان في دساتير الدول المغاربية

 سواء تعلق الأمر من جهة بالتشر يع،كل المسائل ذات الصلة بالحقوق والحر يات
عن طر يق القوانين الداخلية وهنا ٺثور مسألة مزاحمة السلطة التنفيذية للسلطة
 أو من جهة أخرى، لاسيما عند ممارسة سلطتها التنظيمية،التشر يعية في هذا المجال

كان التشر يع عن طر يق التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق

 التي كغيرها من المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية حسب،الانسان

 بحيث نجد أن،مبادئ القانون الدولي العام وما نصت عليه كل الدساتير المغاربية

.هذه النصوص الملزمة قد تفلت من رقابة وموافقة البرلمان عليها في الدول المغاربية
Résumé:

La présente étude examine les compétences du pouvoir législatif
dans le domaine des droits de l’homme dans les constitutions des Etats
Maghrébins, en ce qui concerne son rôle dans la législation relative aux
matières des droits de l’homme et des libertés publiques. D’une part sur
le plan de droit interne où on évoque la question de la concurrence voire
le conflit entre le pouvoir législatif et exécutif notamment lorsque ce
dernier fait recours à son pouvoir réglementaire. De l’autre part, sur le
plan de droit international à travers la ratification des traités
internationaux relatifs aux droits de l’homme qui prime sur le droit
national conformément au principe du droit international public ainsi que
toutes les constitutions maghrébines ; un tel instrument peut s’évader au
contrôle et aval du parlement des Etats Maghrébin.

@ @

. ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺘﻤﻨﺭﺍﺴﺕ،∗ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺒﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
@ @
@ @
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Abstract:
This paper treats the parliament powers in the field of human rights
in Maghreb States constitutions, relating to their role in law making
about public freedoms and human rights. On one hand, in terms of
internal law, there is a conflict between legislative and executive powers,
notably when this last practices its exceptional legislative power. On the
other hand, in terms of international law through the ratification of
international treaties on human rights which over the internal law
according to public international law and constitutions principles of
Maghreb States. Such rules can avoid the parliaments control in the
Maghreb constitutions.

@ @Zòß‡Ôß
تعتبر السلطة التشر يعية في مختلف النظم السياسية المكلفة باعتماد القوانين وسنها

سواء كانت مقترحة من طرفها أو مقدمة من قبل السلطة التنفيذية ،وتنقسم السلطة

التشر يعية في أغلب الدساتير العالمية إلى سلطة تشر يعية أصلية تتمثل أساسا في البرلمان

وسلطة تشر يعية استثنائية تقوم ببعض مهام التشر يع بصفة ثانو ية وهي السلطة
التنفيذية .وباعتبار أن مجالات التشر يع تختلف بحسب أهميتها في النظام السياسي

ومدى ارتباطها بالمصالح العليا للدولة والمبادئ العامة للمجتمع نجد من بين أبرز
المواضيع ذات الصلة بمجال الاختصاص التشر يعي المواد المتعلقة بحقوق الإنسان

والحر يات العامة.

وتعد حقوق الانسان والحر يات العامة من بين المسائل التي أدرجتها الدساتير

المغاربية في نطاق اختصاص السلطة التشر يعية بحيث أدرجت جميعها الحقوق

والحر يات من بين مجالات التشر يع الموكلة للبرلمان ،إلا أنها تختلف من حيث
حدود مهام السلطة التشر يعية الاصلية فيما يتعلق بالاختصاص التشر يعي في الموافقة

على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ،فمنها ما ينص على وجوب

عرضه على البرلمان ومنها ما تمنح لرئيس الدولة فقط الحق في المصادقة عليها.

وتندرج حقوق الانسان والحر يات العامة ،كونها من بين أهم معايير دولة
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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القانون وديمقراطية الحكم ومدنية النظام ،في إطار المواضيع ذات الأهمية البالغة التي

تختص بها السلطة التشر يعية في أغلب الدساتير المغاربية من حيث التنظيم ،إلا أن

الغالب أن هناك صراع قديم حديث من حيث الصلاحيات والاختصاصات بين

السلطة التشر يعية من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى ،ونظرا لأهمية

موضوع حقوق الانسان والحر يات العامة فقد يثور تنازع ايجابي بين هذه السلطتين

حول من الأحق بالاختصاص التشر يعي في هذا المجال ،خاصة وأن حقوق
الانسان والحر يات العامة في أغلب صوره هو صراع بين السلطة والمواطن) ، (1وفي

هذا السياق تطرح إشكالية الدراسة كما يلي :ما هي حدود اختصاصات السلطة
التشر يعية في مجال حقوق الانسان في تشر يعات الدول المغاربية؟

@ÖìÔy@Þbª@À@òîiŠbÌ¾a@Þë‡Ûa@À@òîÈí‹“nÛa@òĐÜÛa@Šë†@ZÞëþa@Šìa
@ @òßbÈÛa@pbí‹¨aë@æbã⁄a
المقصود بالدول المغاربية مجموع الدول المشكّلة لاتحاد دول المغرب العربي

الـكبير وبالتالي هي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا ،والواقع أن بعض
الدول المغاربية قد عاشت في السنوات الأخيرة تحولات سياسية وقانونية

واجتماعية جذر ية وكبيرة إلى درجة اعتبارها ثورة من طرف روادها ،الأمر الذي

أدى إلى التفكير والنظر في عدة مسائل ذات صلة بالوعي الحقوقي والسياسي لدى
شعوب المنطقة ،لذا سوف ندرس في هذا البحث المسائل المتعلقة بالسلطة التشر يعية
وحقوق الانسان بالنظر إلى دستور كل دولة باعتبار أن القانون الأساسي هو الذي

يحدد تشكيل وصلاحيات كل السلطات السياسية في الدول.

@ @
(1) - Patrick Wachsmann, Libertés Publiques, 2édition, DALLOZ , Paris, 1998, p11.
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@pbÈí‹“nÛaë@mb‡Ûa@À@émbí‹yë@æbã⁄a@ÖìÔy@óÜÇ@pëbÐn¾a@÷í‹ØnÛa@M@1
@ @ZòîiŠbÌ¾a
بالنسبة للمملـكة المغربية فنظامها السياسي يقوم على الملـكية الدستور ية ،بحيث

اعتنى دستورها الصادر بتاريخ  29يوليو  2011أكثر من غيرها من الدساتير المغاربية

بموضوع حقوق الإنسان) ،(1فنص في التصدير على التزام المملـكة المغربية بحماية

منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما ،والإسهام في

تطويرهما ،مع مراعاة الطابع الـكوني لتلك الحقوق ،وعدم قابليتها للتجزئة وحظر

ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو الل ّون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء
الاجتماعي أو الجهوي أو الل ّغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان).(2

ونص الدستور المغربي على تكريس مجموعة من الحر يات الأساسية والحقوق التي

تندرج في إطار حقوق الانسان بحيث ورد ذلك في أكثر من واحد وعشرون

فصل ،ومنها حق المساواة بين الرجال والنساء والتي شكّل لها الدستور "هيئة
المناصفة" لتسهر على تطبيق واحترام المساواة بين الجنسين) ،(3وكذلك اعترف

الدستور المغربي للجميع بالحق في سلامة شخصه وأقرباءه وممتلكاته ،وفي قرينة البراءة

والحق في المحاكمة العادلة ،والحق في حماية الحياة الخاصة ،وحر ية الفكر والرأي
والتعبير ،وحر ية الصحافة ،وحر يات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي ،وتأسيس
الجمعيات ،والانتماء النقابي والسياسي مضمونة).(4

ومن جهة أخرى كرس القانون الأساسي المغربي " الحقوق المبرمجة " من

حقوق الانسان التي لا تلتزم الدولة باحترامها فعليا وفور يا إلا ّ بقدر تمتعها
@ @

) -(1ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ  29ﻴﻭﻝﻴﻭ  ،2011ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ  5964ﻤﻜـﺭﺭ
ﻝﺘﺎﺭﻴﺦ  29ﻴﻭﻝﻴﻭ  ، 2011ﺹ.3600

) - (2ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ،ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ .4
) - (3ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻔﺼل  164ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ.
) - (4ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﻤﻥ  19ﺇﻝﻰ  32ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ.
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بالإمكانيات الضرور ية لذلك) ،(1لذا نصت الوثيقة المغربية على أن التزام الدولة

ببذل كل مجهوداتها وامكانياتها من أجل تمتع كل المواطنات والمواطنين ،على قدم

المساواة ،بهذه الحقوق منها الحق في العناية الصحية والعلاج والحق في التعليم

العصري والتكوين المهني والسكن والشغل والولوج للوظائف العامة بحسب

الاستحقاق ،والحق في الماء والبيئة السليمة ،ولعل هذا الحق الأخير "الحق في البيئة"

هو من بين ما يمي ّز الدستور المغربي عن بقية الدساتير المغاربية التي لم تنص عليه من
بين حقوق الإنسان.

ز يادة على ذلك اهتم الدستور المغربي بحقوق الانسان المتعلقة بفئات معينة من

المجتمع عندما نص على أن " :تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات

موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة .ولهذا الغرض ،تسهر

خصوصا ّ على ما يلي - :معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات،

وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛  -إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون

من إعاقة جسدية ،أو حسية حركية ،أو عقلية ،وإدماجهم في الحياة الاجتماعية

والمدنية ،وتيسير تمتعهم بالحقوق والحر يات المعترف بها للجميع .ومن جهة أخرى

عني الدستور المغربي بفئة الشباب بحيث ورد فيه" :على السلطات العمومية اتخاذ
التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي - :توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية
الاجتماعية والاقصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛  -مساعدة الشباب على

الاندماج في الحياة النشيطة والجمعو ية ،وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم

صعوبة في التكي ّف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛ -تيسير ولوج الشباب للثقافة

والعلم والتكنولوجيا ،والفن والر ياضة والأنشطة الترفيهية ،مع توفير الظروف المواتية

لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
@ @

(1) - Emmanuel Decaux, la promotion à la protection des droits de l’homme, droit
déclaratoire et droit programmatoire - in- La protection des droits de l’homme et l’évolution
du droit international, Société Française pour le Droit International, EDITION A. PEDONE,
Paris, p 81.
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أما اختصاص السلطة التشر يعية في المملـكة المغربية فإنها تتحدد بموجب

الدستور بحيث تدخل في الاختصاص الأصلي للبرلمان المغربي وفي هذا الاطار ورد

في الدستور المغربي أنه " :يختص القانون ،بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة

بفصول أخرى من الدستور ،بالتشر يع في الميادين التالية :الحقوق والحر يات

الأساسية المنصوص عليها في التصدير ،وفي فصول أخرى من هذا الدستور.(1)"...

وفيما يخص الجمهور ية الإسلامية الموريتانية فقد كرس دستورها الصادر

بموجب أمر قانوني رقم  91-022لسنة  1991العديد من الحقوق والحر يات

أكدها في البداية في الديباجة عندما اعترف بضمان الشعب الموريتاني لعدة حقوق
منها حقوق الانسان والحر يات العامة والحق في المساواة .كما ورد في المادة  10من
الدستور الاعتراف بمجموعة من الحقوق والحر يات العامة منها الحق في حر ية التنقل

وحر ية الفكر وحر ية التعبير والاجتماع والتجارة والصناعة والإبداع وحر ية إنشاء
الجمعيات والأحزاب ،كما اعترفت المادة  14من الدستور بالحق في الاضراب

والملـكية والإرث وغيرها من الحقوق.

وفيما يتعلق بالدستور التونسي فبالنسبة للدستور الذي تم إلغاءه عقب أحداث

 2011والصادر في  01جوان  1959المعدل والمتمم) ،(2فقد كرس احترام
حقوق الإنسان عندما نصت ديباجته على أن النظام الجمهوري التونسي خير كفيل

لحقوق الانسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ونص في

الفصل الخامس على التزام الجمهور ية التونسية بالحر يات الأساسية وحقوق الانسان

في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها ،والملاحظ أن الدستور التونسي على خلاف

بقية الدساتير المغاربية تطرق إلى حقوق الانسان بخصائصها المختلفة من العالمية

والترابط والشمولية والتنوعية .كما ورد في الدستور التونسي على أن الجمهور ية التونسية
@ @

) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﺼل  71ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ.
) - (2ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻝﻤﻠﻐﻰ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  01ﺠﻭﺍﻥ  ،1959ﺍﻝﺭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ  01ﺠﻭﺍﻥ  ،1959ﺍﻝﻌـﺩﺩ
.746
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تعد ضامن حرمة الفرد وحر ية المعتقد وتحمي حر ية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل

بالأمن العام .ثم كر ّس الفصل الثامن الحق في حر ية الفكر والتعبير والصحافة والنشر

والاجتماع والجمعيات والأحزاب السياسية والحق النقابي والحق في حرمة المسكن
وسر ية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية وحر ية التنقل ،إلا أنه أغفل هذا
الدستور التنصيص على الحق في العمل والضمان الاجتماعي والحق في التعليم).(1

وقد صدر الدستور التونسي الجديد في  26جانفي  2014الذي ألغى الدستور

السابق) ،(2وأعطى أهمية كبيرة لحقوق الانسان في ديباجته التي نصت على ضماناتها

كعلو ية القانون واستقلالية القضاء والمساواة بين المواطنين ،كما أكدت ولو بشكل

غير مباشر الأهمية البالغة لبعض الحقوق كالحق في تقرير المصير والحق في البيئة
السليمة والتضامن والسلم ،أما متن الدستور التونسي الجديد فقد تضمن الباب الثاني

منه الحقوق والحر يات ابتداء من الفصل  21إلى غاية الفصل  49بحيث نص على
بعض الحقوق التي انفرد بها وإن كان ذلك راجع إلى كونه أكثره حداثة زمنيا

كالحق في البيئة ،حقوق المعوقين ،حقوق الطفولة ،الحق في الماء ،الحق في الر ياضة،
الحق في الثقافة ،والحر يات الأكاديمية وحر ية البحث العلمي).(3

أما الجزائر فقد كرس دستورها احترام حقوق الانسان وحر ياته الأساسية من

خلال الفصل الرابع في حوالي ثلاثين مادة اعترف فيها بالعديد من الحقوق

والحر يات منها الحق في المساواة وحقوق المرأة والحق في حرمة الانسان وحر ية
الرأي والمعتقد وحق ممارسة التجارة والصناعة والحق في الابتكار والابداع والحق في

@ @

) - (1ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﻨﻭﺭﺓ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ،
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،2008 ،ﺹ.43
) - (2ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺼـﺎﺩﺭ ﻓـﻲ  ،2014-01-26ﺍﻝﺼـﺎﺩﺭ  ،2014 -02 -12ﺍﻝﻌـﺩﺩ
.2296
) - (3ﻫﺫﺍ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ،ﺍﻝﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻝﺠﺴـﺩﻴﺔ،
ﺍﻝﺼﺤﺔ ...ﺍﻝﺦ
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª

@òîiŠbÌ¾a@Þë‡Ûa@À@òßbÈÛa@pbí‹¨aë@æbã⁄a@ÖìÔy@Þbª@À@òîÈí‹“nÛa@òĐÜÛa@™b—n‚a
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الحياة وحرمة المسكن وحر ية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع وحق إنشاء

الأحزاب السياسية والحق في حر ية الاقامة والتنقل وغيرها من الحقوق والحر يات.

@ @ZòîiŠbÌ¾a@mb‡Ûa@À@æbãüa@ÖìÔy@Þbª@À@Éí‹“nÛa@™b—n‚a@M@2
على صعيد آخر ،عندما نعالج مسألة اختصاص السلطة التشر يعية بمجال حقوق

الانسان والحر يات الأساسية ،نجد أن كل الدساتير المغاربية منحتها صلاحية تنظيم

هذا المجال لـكن ليس على إطلاقها ،فنجد أن الدستور المغربي ينص على اختصاص

البرلمان بوضع قوانين للتشر يع في ميدان الحقوق والحر يات الأساسية المنصوص عليها

في التصدير وفي فصول أخرى من الدستور).(1

وفي نفس السياق ورد في الدستور الموريتاني على أن البرلمان الذي يتشكل من

غرفتين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يختص بالتشر يع بموجب قانون في مجال

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحر يات العمومية وحماية

الحر يات الفردية والتبعات التي يفرضها الدفاع على المواطنين في أنفسهم

وأموالهم).(2

أما في تونس في ظل الدستور القديم الملغى حيث يمارس مجلس النواب ومجلس

المستشارين السلطة التشر يعية فجاء في دستورها نوع من الإبهام والغموض في
اختصاص السلطة التشر يعية بوضع القوانين المتعلقة بحقوق الانسان والحر يات

الأساسية ،بحيث نص على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالأساليب العامة

لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية وبالجنسية والحالة الشخصية

والالتزامات ،وبالتالي يعتبر الدستور التونسي استثناء على بقية الدساتير المغاربية التي

نصت في أول فقرة لها باختصاص البرلمان بوضع قوانين تخص حقوق وحر يات

@ @

) - (1ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  71ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ.

) - (2ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  57ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺭﻗﻡ  91-022ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ  12ﻴﻭﻝﻴـﻭ
.1991
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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الاشخاص).(1
لـكن الدستور التونسي الجديد الذي تخلى عن الغرفة الثانية وأبقى على غرفة

وضح مسألة اختصاص السلطة التشر يعية في مجال
واحدة مجلس نواب الشعبّ ،
حقوق الانسان بحيث نص صراحة على أن تتخذ شكل قوانين أساسية المسائل

المتعلقة بالحر يات وحقوق الانسان ،والمقصود بالقوانين الأساسية تلك القوانين التي

ٺتطلب موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب).(2

أما الدستور الجزائري فقد نص على اختصاص السلطة التشر يعية بوضع قوانين

في مجال الحر يات العامة وحقوق الانسان بحيث نص بصراحة " :يشرع البرلمان في

الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات الأتية - :حقوق الاشخاص

وواجباتهم الأساسية ،لا سيما نظام الحر يات العمومية وحماية الحر يات الفردية

وواجبات المواطنين ،(3)"...والملاحظ على أن القانون الأساسي الجزائري في بعض

الأحيان يصطلح على حقوق الإنسان بحقوق المواطنين وفي أحيانا أخرى بحقوق

الأشخاص وفي كل الحالات يجمع الحقوق بالواجبات.

وفي نفس الإطار منح المشرع الدستوري الجزائري لحقوق الانسان والحر يات

الأساسية مكانة خاصة ،بحيث منع تعديل الدستور في حالة ما إذا كان يمس

بالحر يات الأساسية وحقوق الانسان والمواطن إلى جانب مبادئ الدولة كالنظام

الجمهوري والإسلام والل ّغة العربية والنظام الديمقراطي التعددي وسلامة التراب

الوطني).(4

@ @

) - (1ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل  34ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ.
) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﺼل  ،65ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  17ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﺴﻨﺔ .2014
) - (3ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  122ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ  76ﺍﻝﻤﺅﺭﺨـﺔ ﻓـﻲ 8
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ .1996
) - (4ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  178ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ.
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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@™b—n‚a@µi@òßbÈÛa@pbí‹¨aë@æbã⁄a@ÖìÔy@Þbª@À@Éí‹“nÛa@ZïãbrÛa@Šìa
@ @òîiŠbÌ¾a@Þë‡Ûa@À@òí‰îÐänÛa@òĐÜÛaë@òîÈí‹“nÛa@òĐÜÛa
الملاحظ على اختصاص السلطة التشر يعية في الدول المغاربية أنها تنحصر في

بعض الحالات لصالح السلطة التنفيذية ويبدوا ذلك من خلال مسألتين جوهريتين

الأولى :الاختصاص الواسع للسلطة التنفيذية في مجال وضع الاتفاقيات الدولية التي

تسموا على القوانين ،بما في ذلك تلك المتعلقة باحترام حقوق الانسان ،والثانية :المجال

غير المحدود للسلطة التنظيمية أو الترتيبية للسلطة التنفيذية في مقابل تحديد مجالات

التشر يع بالنسبة للبرلمان ،ومما لا شك فيه أن تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحيات

السلطة التشر يعية يعد بشكل أو بأخر مساسا ً وتهديد ًا لحقوق الانسان وضماناتها).(1

@Ûa@òîÛë‡Ûa@pbîÓbÐmüa@Éšë@Þbª@À@òí‰îÐänÛa@òĐÜÜÛ@ÉaìÛa@™b—n‚üa@M1
@ @ZµãaìÔÛa@óÜÇ@ìàm
في ما يخص الجمهور ية التونسية فقد نص دستورها السابق الملغى في باب

الأحكام المتعلقة بالاتفاقيات الدولية ،بشكل يختلف على ما تم التنصيص عليه في

الدستور المغربي وغيره من الدساتير المغاربية ،بحيث نص على أن رئيس الجمهور ية

يملك صلاحية المصادقة على الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات الدولية بصفة عامة

إلا ّ أنه استثنى منها بعض المجالات التي قد ٺتعلق بها الاتفاقية الدولية بإجراءات
خاصة ويتعلق الأمر ب - :حدود الدولة - ،المعاهدات التجار ية - ،المعاهدات

الخاصة بالتنظيم الدولي-،المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة -،المعاهدات
المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشر يعية -،المعاهدات المتعلقة بحالة الأشخاص).(2

وإذا تعلق الأمر بموضوع من هذه المواضيع  -وفقا ً للدستور التونسي السابق -

يشترط أساسا ً الموافقة عليها من قبل مجلس النواب ،كما يشترط كذلك لتطبيقها
@ @

) - (1ﺴﻌﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ ،ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻝﺒﻨﺎﻥ ،2012 ،ﺹ.48

) - (2ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻔﺼل  32ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻝﻤﻠﻐﻰ.
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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تطبيق "مبدأ المعاملة بالمثل" ،وبالتالي فإن مجال الحر يات العامة وحقوق الإنسان لا

يندرج بصورة واضحة في إطار هذه المواضيع إلا ّ إذا دخل في إطار المعاهدات

المتعلقة بحالة الأشخاص التي قد تعد قاسما ً مشتركا بين موضوع الحالة المدنية أو

الشخصية من جهة وحقوق الإنسان من جهة أخرى ،مثلما هو الحال بالنسبة للحق

في الجنسية أو الأهلية أو الشخصية القانونية أو حقوق الأجانب ،ولقد احتفظ
الدستور التونسي الجديد بهذا النص إلا أنه وسع من اختصاصات مجلس نواب

الشعب في موضوع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان بحيث اعتبر

تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية من طرف رئيس الجمهور ية يصدر بموجب

قانون عادي أما الموافقة على المعاهدات فتكون بمقتضى قانون أساسي ،وبالتالي
تكون الاتفاقيات الدولية تحت رقابة السلطة التشر يعية) .(1وفي هذا الاطار تسموا

الاتفاقيات الدولية على القانون العادي في حين يعلو عليها الدستور كما هو مستوحى

من الدستور الفرنسي لسنة  1958شأن أغلب الدساتير المغاربية وعلى عكس
الدستور المصري الذي اعتبر المعاهدات الدولية لها نفس قوة القانون). (2

أما بالنسبة للجمهور ية الموريتانية فقد نحت منحى شبيه بالجمهور ية التونسية،

بحيث ورد في الباب الخامس من القانون الأساسي الموريتاني التنصيص على
المعاهدات الدولية ونصت فيها على أن المعاهدات التي يكون موضوعها ذو صلة ب:

 -السلم والاتحاد - ،معاهدات التجارة - ،معاهدات واتفاقيات التنظيم الدولي- ،

المعاهدات التي تلزم مالية الدولة - ،المعاهدات التي تنسخ أحكام ذات طابع

تشر يعي - ،المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة ،لا يمكن التصديق على هذه المعاهدات
@ @

) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﺼل  67ﻭﺍﻝﻔﺼل  65ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﺴﻨﺔ .2014

(2)- Rahim Kherad, Quelques observations sur la place des droits fondamentaux dans les
»nouvelles constitutions tunisienne et égyptienne, la revue des droits de l’homme «en ligne
6-2014, mis en ligne le 07-11-2014, consulté le 05-02-2014URL: http: // revdh. revue. org,
p.06.

@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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من طرف رئيس الجمهور ية إلا ّ بعد صدورها بموجب قانون أي مصادقة البرلمان

عليها كما هو الحال بالنسبة لكل النصوص القانونية).(1

وإذا تعلق الأمر باتفاقية دولية ٺتعارض تماما ً مع الدستور لا يجوز لرئيس

الجمهور ية التصديق عليها إلا ّ إذا تم تعديل الدستور و يكون ذلك بناء على طلب

مطابقة الاتفاقية للدستور من قبل رئيس الجمهور ية أو رئيس الجمعية الوطنية أو

رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث النواب أو الشيوخ).(2

وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أن الدستور الموريتاني منح السلطة التشر يعية

الحق في مراجعة الاتفاقيات الدولية التي قد ٺتعارض مع الدستور عندما سمح لثلث

النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ بأن يتقدموا بطلب إلى المجلس الدستوري ،هذا
الاختصاص الذي لا نجده لدى الدساتير الأخرى كما هو الحال في الجزائر التي

تحصر هذا الحق في يد رئيس الجمهور ية ورئيس مجس الأمة ورئيس المجلس الشعبي
الوطني.

ومهما يكن فإن الدستور الموريتاني قد نص كغيره من الدساتير المغاربية على

أن الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها وفقا للأشكال السابقة تحوز سلطة

أسمى من تلك التي تحوزها القوانين ،لـكن اشترطت من جهة أخرى لذلك تطبيق
مبدأ المعاملة بالمثل) ،(3والجدير بالتنبيه في هذا الإطار أنه من المعروف والمستقر في

مجال حقوق الإنسان والحر يات العامة أن مبدأ الموضوعية يطبق بدل مبدأ المعاملة
بالمثل) ،(4بحيث لا يجوز لأي دولة أن تستند إلى هذا المبدأ للتحلل من التزاماتها

@ @

) - (1ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  78ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ.

) -(2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  79ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ.
) -(3ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  80ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺭﺘﺎﻨﻲ.
(4) - Jean François Flauss, La protection des droits de l’homme et les sources du droit
international- in- La protection des droits de l’homme et l’évolution du droit international,

=

@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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المتعلقة بحقوق الانسان ،حتى لو أن الدولة الطرف في الاتفاقية الدولية خرقت

التزاماتها الدولية في مواجهة الدولة فلا يحق لها أن تتحجج بذلك لتنتهك التزاماتها
المتعلقة بحقوق الإنسان ،لذا فالطابع الموضوعي لقواعد حقوق الانسان جدير بأن

يستثنى من هذا النص الدستوري.

وفيما يتعلق بالجمهور ية الجزائر ية فنص دستورها على التمييز كغيرها من دساتير

الدول المغاربية الأخرى بين المعاهدات الدولية بحسب مواضيعها ونصت على أن

الاتفاقيات الدولية التي يكون موضوعها إحدى المسائل التالية -:الهدنة -،السلم-،

التحالف -،الاتحاد -،حدود الدولة -،قانون الأشخاص -،المعاهدات التي تترتب عليها
)(1

نفقات غير واردة في ميزانية الدولة،

ويبقى المقصود بقانون الأشخاص غامض

نوعا ً ما ،بحيث لا ندري هل يقصد به مواضيع كالجنسية والأهلية والحالة المدنية أم

يتسع ليشمل كذلك حقوق الانسان ،فلا بد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان

صراحة.

لـكن المؤسس الدستوري الجزائري لم يحدد هنا الأغلبية المطلوبة للموافقة على

هذا النوع من الاتفاقيات ولا المقصود بمصطلح " صراحة " هل يقصد به أنها تصدر

وفقا ً لإجراءات إصدار القانون أم ماذا ؟ ولقد انفرد المؤسس الدستوري الجزائري

بهذه العبارة على خلاف الدساتير المغاربية الأخرى دون توضيح مدلولها ،أما بقية

الاتفاقيات الدولية فيوقع عليها رئيس الجمهور ية دون الالتزام بأخذ رأي البرلمان،

والجدير بالذكر أن دستور الجزائر لسنة  1976كان يشترط موافقة المجلس الشعبي
الوطني على المعاهدات الدولية قبل مصادقة رئيس الجمهور ية عليها لـكن تم إلغاء هذا
التنصيص في الدساتير اللاحقة (2)،بحيث تنص المادة  158من دستور  1976على

@@
@@

Société Française pour le Droit International, EDITION A. PEDONE, Paris, p 24.

) -(1ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  131ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ.
) - (2ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ،ﺍﻝﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ،ﻤﺨﺒـﺭ
@ @

=

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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أن تتم مصادقة رئيس الجمهور ية على المعاهدات السياسية والمعاهدات التي تعدل
محتوى القانون بعد الموافقة الصر يحة عليها من المجلس الشعبي الوطني.

)(1

والجدير

بالذكر أن ذلك يرجع في الجزائر إلى دولة الأمير عبد القادر الذي منح السلطة

التشر يعية في دولته ممثلة في "المجلس الاستشاري" الـكثير من الصلاحيات منها

المصادقة على المعاهدات كمعاهدة الهدنة المسماة بمعاهدة "التافنة" مع فرنسا
الاستعمار ية).(2

ومن جهة أخرى لم يعالج الدستور الجزائري مسألة المعاهدات الدولية على

منوال بقية الدساتير المغاربية ،بحيث وافقهم في التنصيص على سمو الاتفاقيات

الدولية على القانون الداخلي إلا ّ أنه لم ينص على مبدأ المعاملة بالمثل التي نصت عليها

أغلب الدساتير المغاربية الأخرى ،فجاء النص كما يلي " :المعاهدات التي يصادق عليها
رئيس الجمهور ية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون").(3

وفي السياق التار يخي ،نجد أن أول دستور جزائري نص في المادة  11منه على

أن" :تمنح الجمهور ية موافقتها للإعلان العالمي لحقوق الانسان كما تمنح اقتناعا ً منها

بضرورة التعاون الدولي موافقتها لكل منظمة دولية تلبي مطامح الشعب الجزائري"،

ثم أورد دستور  1976في المادة  159منه أن ":المعاهدات الدولية التي يصادق عليها

رئيس الجمهور ية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور تكتسب قوة القانون"،

وفي حالة التعارض نصت المادة  60على  ":إذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة

@@
@@

ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺠﻭﺍﻥ ،2012 ،ﺹ.61

) -(1ﺒﻭﻜﺭﺍ ﺇﺩﺭﻴﺱ ،ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﻨﺼـﻭﺹ
ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺀ  ،01ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،2005 ،ﺹ.117
) -(2ﺃﻭﺼﺩﻴﻕ ﻓﻭﺯﻱ ،ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﺩﻴـﻭﺍﻥ
ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،2003 ،ﺹ.82
) -(3ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  132ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ.
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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أو جزء منها والدستور لا يؤذن بالمصادقة عليها إلا بعد تعديل الدستور".

الملاحظ أن الدستور الجزائري إلى غاية دستور  1976قد أخذ بمساواة القانون

الداخلي مع الاتفاقيات الدولية بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الانسان ،ولقد عدّل

دستور  1989هذا الوضع ونص صراحة في المادة  123على أن المعاهدات التي
يصادق عليها رئيس الجمهور ية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على

القانون ،ولقد نحا دستور  1996نفس النحو في المادة .(1)132

أما المملـكة المغربية فقد نظم دستورها أحكام الاتفاقيات الدولية ومنح الملك

حق توقيع المعاهدات الدولية والمصادقة عليها ،وعلى منوال بقية الدساتير المغاربية
حدد مجموعة من المواضيع تشترط الموافقة عليها بقانون أي المصادقة عليها من طرف

البرلمان المغربي وٺتعلق دائما بمعاهدات السلم والاتحاد ورسم الحدود والتجارة وتلك

التي تترتب عليها تكاليف تلزم ميزانية الدولة أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشر يعية

أو ٺتعلق بحقوق وحر يات المواطنين العامة والخاصة.

الملاحظ على الدستور المغربي أنه صرح بأنه يشترط عند المصادقة على اتفاقيات

دولية يكون موضوعها حقوق الانسان والحر يات الأساسية بأن يوافق البرلمان عليها

وأن يصدرها بموجب قانون) ،(2على العكس من الدساتير المغاربية الأخرى التي

تجاوزت إلى حد بعيد في هذه المسألة مساهمة وتدخل اختصاص السلطة التشر يعية
ولمّحت فقط لـكي يفتح باب التأو يل والتفسير الذي في غالب الأحيان تستفيد منه
السلطة التنفيذية القو ية على حساب السلطة التشر يعية ،فعب ّر عنها الدستور التونسي

بالمعاهدات "المتعلقة بحالة الأشخاص" وفي الجزائر عبر عنها المشرع الدستوري

"المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص" ؟ أما الدستور الموريتاني فلم يذكرها إطلاقا ً.
@ @

) -(1ﺩﻏﺒﻭﺵ ﻨﻌﻤﺎﻥ ،ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺘﻌﻠﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ ،2008 ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺹ.34
(2)- Abdelhamid Benkhattab, le parlement marocain: régulation politique et incertitude
transitionnelle, REMALD, 2012, p 17.

@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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وز يادة على ذلك يسمح الدستور المغربي للملك بأن يعرض أي اتفاقية دولية

تخرج عن نطاق المواضيع السابقة الذكر على البرلمان قبل المصادقة عليها) ،(1ولا شك

أن هذا النص يكتسي أهمية بالغة بحيث يوسع من مجال تدخل السلطة التشر يعية في

هذا المصدر التشر يعي الأساسي في القانون الدولي والملاحظ أن هذا النص يغيب

في الدساتير المغاربية الأخرى والجدير بأن يكرس نظر ًا لأهمية الموضوع من جهة

وتمثيلية السلطة التشر يعية وضرورة مضاعفة الاستشارة لاسيما عندما يتعلق الأمر
بمواضيع خلافية ٺتعارض فيها الاتفاقيات الدولية مع مبادئ وعقائد وتقاليد المجتمع.

وفضلا ً عن هذا فسح الدستور المغربي المجال أمام أعضاء البرلمان على غرار

سلطة الملك ورئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين

بأن يحيلوا أي اتفاقية دولية أو التزام دولي يعارض الدستور على المحكمة الدستور ية

وإذا صرحت المحكمة الدستور ية بتعارضه مع الدستور فلا يمكن المصادقة عليه إلا

بعد تعديل الدستور ،ويشترط فقط في عددهم أن يكون سدس أعضاء المجلس

الأول أو ربع المجلس الثاني) .(2وفي مقابل هذا نجد الدستور الجزائري يمنح حق

إخطار المجلس الدستوري فقط لرئيس الجمهور ية ولرئيس مجلس الأمة ولرئيس

المجلس الشعبي الوطني) ،(3وأما الدستور التونسي السابق فقد منح حق إشعار
المجلس الدستوري فقط لرئيس الجمهور ية) ،(4أما الدستور الجديد فقد منح حق

اللجوء إلى المحكمة الدستور ية إلى رئيس الجمهور ية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا

من أعضاء مجلس نواب الشعب هذا باعتبار المعاهدات تتم الموافقة عليها بموجب

قوانين عادية ،هذا بالإضافة إلى أنه نص على أنه لرئيس الجمهور ية أن يحيل أية
@ @

) -(1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﺼل  3 / 55ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ.
) -(2ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻔﺼل  4/55ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ.
) -(3ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  166ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ.
) -(4ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﻔﺼل  72ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ.
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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معاهدة على المحكمة الدستور ية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها).(1
ومن جانب أخر نص الدستور المغربي على القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية

أو المعاهدات في التصدير -أي ما هو معروف بالديباجة -فورد فيه تأكيد والتزام

المملـكة المغربية بعدة مبادئ منها من جهة حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون

الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطوريهما مع مراعاة الطابع الـكوني

لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة ،ومن جهة أخرى جعل الاتفاقيات الدولية كما

صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملـكة وهويتها الوطنية

الراسخة تسمو فور نشرها على التشر يعات الوطنية والعمل على ملائمة هذه التشر يعات

مع ما ٺتطلبه تلك المصادقة ،مع الإشارة إلى أن الدستور المغربي نص صراحة على

أن التصدير هو جزء لا يتجزأ من الدستور).(2

@À@òí‰îÐänÛa@òĐÜÜÛ@òîjîmÛa@ëc@òîàîÄänÛa@òĐÜÜÛ@†ë‡a@Ë@Þba@M@2
@ @Zæb¾ÜÛ@òjäÛbi@Éí‹“nÛa@pübª@‡í‡¥@ÝibÔß
في ظل الدستور التونسي السابق تطاولت السلطة التنفيذية على اختصاصات

السلطة التشر يعية فيما يتعلق بالسلطة الترتيبية أو التنظيمية كما تسمى في بقية الدول
المغاربية) ،(3فنجد أن الدستور التونسي لم ينص على إدراج حقوق الإنسان

والحر يات العامة من بين المواضيع التي تدخل في نطاق القانون والتشر يع الذي

يدخل في صلاحية البرلمان وبالتالي يرجع إلى نطاق السلطة الترتيبية للسلطة التنفيذية

فورد فيه أنه " ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون

ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المجلس
@ @

) -(1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﺼل  120ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﺴﻨﺔ .2014
) -(2ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ  /ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻻﺨﻴﺭﺓ.
) -(3ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻔﺼل  35ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ.
@ @

@ @
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الدستوري") ،(1وهذا ما يميز الدستور التونسي السابق عن غيره من الدساتير
المغاربية ،لذا فليس من المنطقي أن تنفرد السلطة التنفيذية بوضع النصوص المتعلقة

بحقوق الإنسان والحر يات العامة باعتبارها من اختصاصات السلطة الترتيبية لـكون
هذه الحقوق غالبا ً هي المادة الأولية لصراع المواطن مع السلطة التنفيذية بمختلف
هياكلها.

بينما في إطار الدستور التونسي الجديد بقيت مواضيع الحر يات وحقوق الانسان

من صميم اختصاص مجلس نواب الشعب بل أكثر من ذلك زاد من أهميتها عندما

وضعها في اعتبرها من القوانين الأساسية .وفي نفس السياق فبعد أن كان في ظل

الدستور القديم يحق لرئيس الجمهور ية في تونس أن يدفع بعدم قبول أي مشروع

قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا ً في مجال السلطة الترتيبية العامة و يقوم في ذلك

رئيس الجمهور ية بعرض المسألة على المجلس الدستوري ليفصل فيها في أجل أقصاه

عشرة أيام من تاريخ تبليغها إليه ،مما يشكل تهديدا ً أخر لسلطات واختصاصات

السلطة التشر يعية لصالح دعم وتقو ية صلاحيات السلطة التنفيذية) ،(2منح الدستور
التونسي الجديد السلطة الترتيبية إلى رئيس الحكومة ولم يمنح له من الصلاحيات ما

كان عليها الدستور القديم).(3

وأما ما يتعلق بالسلطة التنظيمية في الدستور الموريتاني فبالرغم من أن المادة

السابعة والخمسون منه قد أدرجت المسائل المتعلقة بحقوق الانسان والحر يات العامة

في مجال القانون إلا أنها نصت على أن المواد الخارجة عن مجال القانون من
اختصاص السلطة التنظيمية) ،(4وأكثر من ذلك فإنه نص على إمكانية تعديل

@ @

) -(1ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻔﺼل  35ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ.
) -(2ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻔﺼل  35ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ.
) - (3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﺼل  94ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﺴﻨﺔ .2014
) - (4ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ  59ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ.
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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القوانين بمرسوم عندما يعتبرها المجلس الدستوري ذات طابع تنظيمي ،هذه المسألة

قد تسمح للسلطة التنفيذية من تجاوز مجال السلطة التشر يعية وتعدل نصوص قانونية
بما فيها تلك التي تمس بالحر يات العامة وحقوق الانسان).(1

ومن جانب آخر منح الدستور الجزائري رئيس الجمهور ية مجال السلطة

التنظيمية بحيث نص على أنه "يمارس رئيس الجمهور ية السلطة التنظيمية في المسائل
)(2

غير المخصصة للقانون"...

والملاحظ على الدستور الجزائري أنه حصر السلطة

التنظيمية في يد رئيس الجمهور ية في حين أن أغلب الدول تتركها للحكومة أو للسلطة
التنفيذية بصفة عامة.

وفيما يخص المجال التنظيمي في الدستور المغربي فقد نص على أنه يختص

المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشمله اختصاص القانون) .(3ومن جهة أخرى منح
الدستور المغربي حق ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة مع امكانية تفو يض
بعض سلطاته إلى الوزراء).(4

@ @Zò¸b©a
في خلاصة الدراسة يمكن لنا القول بأن الأنظمة السياسية في الدول المغاربية

تشترك في عدة مسائل دستور ية أهمها تضييق مجال السلطة التشر يعية لصالح السلطة
التنفيذية لاسيما في مجال حقوق الإنسان والحر يات العامة ،بحيث تنص دساتيرها

على احترام قيم حقوق الإنسان وتجعلها من أبرز ما تقوم عليها فلسلفة دساتيرها من

جهة ومن جهة أخرى لا تفسح المجال أمام السلطة التشر يعية وتمثيليتها في هذه

@ @

) -(1ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  59ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ.
) -(2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  125ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ.
) -(3ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻔﺼل  72ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ.
) -(4ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻔﺼل  90ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ.
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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المسائل .و يظهر تجاوز السلطة التنفيذية للسلطة لتشر يعية في مسائل عدة منها أن
الاتفاقيات الدولية التي ٺتعلق بحقوق الانسان والحر يات العامة لا يشترط فيها

حسب أغلب الدساتير المغاربية بأن تتم المصادقة عليها من طرف البرلمان قبل
التصديق عليها من طرف رئيس الجمهور ية ما عدا المملـكة المغربية التي فصلت في

الأمر بشكل صريح.

ومن جهة أخرى تنحصر اختصاصات السلطة التشر يعية في الدول المغاربية في

مجالات محددة لتفسح المجال أمام السلطة التنفيذية لممارسة السلطة التنظيمية أو
الترتيبية التي قد تتجاوز حدودها ،بحيث سمحت بعض الدساتير المغاربية للسلطة

التنفيذية بالتدخل في مجال التشر يع بقانون والذي يندرج في إطار السلطة التشر يعية

عن طر يق تعديل القوانين إذا لم يعترض المجلس الدستوري في ذلك كما هو الحال

بالنسبة للدستور الموريتاني ،في حين أن السلطة التشر يعية ليس لها مساهمة مباشرة

ومعتبرة في مجال التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .هذا
بالرغم من أن هذا الموضوع هو الأرض الخصبة التي ٺتصادم فيه غالبا ً الخصوصيات

الثقافية والإديولوجية والعقائدية للمجتمع ،لذا فمن الأصوب أن تشترط كل

الدساتير المغاربية أن توافق وجوبا ً السلطة التشر يعية على الاتفاقيات الدولية المتعلقة

بحقوق الانسان قبل مصادقة رئيس الدولة عليها.

لذا نرى ضرورة إعادة النظر في الدساتير المغاربية بشكل يسهم فيه ممثلي الشعب

في وضع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وإلغاء شرط المعاملة بالمثل في
الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بحقوق الانسان والحر يات العامة ذات الطابع

الموضوعي والعالمي والفرداني ،كما لا بد من فسح المجال أمام أغلبية مقبولة من

البرلمان في الدول المغاربية لإخطار المجلس الدستوري في حالة التعارض المفترض

بين الاتفاقية الدولية والأحكام الدستور ية الذي يتضمن في الغالب المبادئ العامة

التي تحكم المجتمع ،كما هو عليه الحال بالنسبة لدستور المملـكة المغربية والجمهور ية
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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الموريتانية.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة توسيع مجال اختصاصات السلطة التشر يعية

باعتبارها السلطة المكلفة بسن القواعد القانونية الداخلية والدولية لاسيما في مجال
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ لأن موضوع حقوق الإنسان والحر يات

الأساسية يرتبط ارتباطا وثيقا بعقيدة وثقافة وتقاليد المجتمع ،ومن جهة أخرى وعلى

غرار الدستور المغربي من الأجدر بالدول المغاربية فتح المجال أمام رئيس الدولة

لاستغلال تمثيلية السلطة التشر يعية في استشارتها فيما يتعلق بوضع الاتفاقيات
الدولية سواء كان موضوعها حقوق الإنسان أو غيرها بل من الضروري موافقة

البرلمان عليها قبل التصديق عليها قبل التصديق عليها من طرف رئيس الدولة.

باللغة العربية:

قائمة المراجع:

أ -النصوص القانونية:

 -الدستور التونسي الملغى الصادر في  01جوان  ،1959الرائد الرسمي 01 ،جوان ،1959

العدد .746

 -الدستور التونسي الجديد الصادر في  ،2014-01-26الصادر  ،2014 -02 -12العدد

.2296

 -الدستور الجزائري الصادر في الجريدة الرسمية رقم  76المؤرخة في  8ديسمبر .1996

 -دستور المملـكة المغربية الصادر في تاريخ  29يوليو  ،2011الجريدة الرسمية عدد 5964

مكرر لتاريخ  29يوليو .2011

 -الدستور الموريتاني ،الأمر القانوني رقم  91-022المؤرخ في  12يوليو .1991

الـكتب:

 -أوصديق فوزي ،النظام الدستوري الجزائري :دولة الأمير عبد القادر ،دراسة تحليلية

مقارنة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية.2003 ،

 -بوكرا إدريس ،تطور المؤسسات الدستور ية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق

@ @

@ @
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.2005 ، ديوان المطبوعات الجامعية،01  الجزء،والنصوص الرسمية

،2008 ، دار الهدى، معاهدات دولية لحقوق الانسان تعلو القانون، دغبوش نعمان-

.الجزائر

، منشورات الحلبي الحقوقية، الدولة القانونية وحقوق الانسان، سعدي محمد الخطيب-

. لبنان، بيروت،الطبعة الأولى

 مخبر، الطبعة الثانية، السلطة التشر يعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري، صالح بلحاج-

.2012 ، جوان، الجزائر،دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر

، دار هومة، حماية حقوق الانسان في القانون الدولي والداخلي، يحياوي نورة بن علي-

.2008 ، الجزائر،الطبعة الثالثة
:باللغة الفرنسية

- Abdelhamid Benkhattab, le parlement marocain: régulation politique et
incertitude transitionnelle, REMALD, 2012.
- Emmanuel Decaux, la promotion à la protection des droits de l’homme,
droit déclaratoire et droit programmatoire - in- La protection des droits de
l’homme et l’évolution du droit international, Société Française pour le
Droit International, EDITION A. PEDONE, Paris.
- Jean François Flauss, La protection des droits de l’homme et les sources du
droit international- in- La protection des droits de l’homme et l’évolution du
droit international, Société Française pour le Droit International, EDITION
A. PEDONE, Paris.
- Patrick Wachsmann, Libertés Publiques, 2édition, DALLOZ, Paris, 1998.
-Rahim Kherad, Quelques observations sur la place des droits fondamentaux
dans les nouvelles constitutions tunisienne et égyptienne, la revue des droits
de l’homme « en ligne » 6-2014, mis en ligne le 07-11-2014, consulté le
05-02-2014URL : http:// revdh. revue. org.
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@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

HòãŠbÔß@òaŠ†I@òîiŠbÌ¾a@mb‡Ûa@À@òq‡zn¾a@ÖìÔ¨bi@ðŠìn‡Ûa@ÒaÇüa

156

@ @HòãŠbÔß@òaŠ†I@òîiŠbÌ¾a@mb‡Ûa@À@òq‡zn¾a@ÖìÔ¨bi@ðŠìn‡Ûa@ÒaÇüa
 عوادي فريد:بقلم

∗

@ @Z˜ƒÜß

 حق:  تتمثل أساسا في،تمثل الحقوق المستحدثة الجيل الثالث لحقوق الإنسان

، الحق في بيئة نظيفة سليمة وصحية، الحق في التنمية، الحق في السلم،تقرير المصير

اعترفت الدساتير المغاربية بهذه الطائفة الجديدة من حقوق الإنسان في مضمون

 و مرجع هدا، إلا أن اعترافها جاء بصورة متباينة ومتقاربة في آن واحد،دساتيرها
 وكذا،التأرجح في الاعتراف يرجع بالدرجة الأولى إلى طبيعة وخصوصية كل دستور

درجة الاهتمام الذي يوليه كل دستور مغاربي لتلك الحقوق مقارنة بنظرائه من
.الدساتير المغاربية

 ا لاعتراف-  الد ساتير المغارب ية- الح قوق الم ستحدثة- :الكل مات المفتاح ية

. الحق في البيئة- الحق في التنمية- الحق في السلم- حق تقرير المصير-الدستوري

Résumé:
Les nouveaux droits sont la troisième génération de droits de
l’homme, ils se présentant principalement: le droit à l'autodétermination,
le droit à la paix, le droit au développement, le droit à un environnement
sain, paisible et propre, les constitutions maghrébines ont reconnurent
cette nouvelle catégorie dans le contenu de ces textes, mais leur
reconnaissance est intervenu de façon différencie et à proximité au même
temps, et cela au regard de la divergence de la nature et la spécificité de
chaque constitution, et selon les différents degré de l’importance
constitutionnel.
Abstract:
The new rights are the third génération of human rights, they

@ @

. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺒﻭﻴﺭﺓ.∗ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
@ @
@ @
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mainly with: the right to self-determination, the right to peace, the right
to développement, the right to an environment a healthy, peaceful and
clean, the constitutions magrébines have recognized this new category in
the content of these texts, but their recognition intervened so different
and close at the same time, and that in view of the divergence of nature
and the specificity of each constitution and according to the different
degree of constitutional importance.

@ @òß‡Ôß
يطلق على هذا الصنف من الحقوق أيضا بالجيل الثالث لحقوق الإنسان ،كما

أضفي عليها تسميات عديدة منها  :الحقوق الجديدة ،حقوق التضامن المشتركة ،وهي
ليست إلا نتاجا لشروط التحول الحضاري والفكري المرافق له ،وتشمل هذه
الحقوق مختلف الحقوق التي يمكن اعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء ،وتتمثل

عموما في :حق تقرير المصير ،الحق في بيئة نظيفة سليمة وصحية ،الحق في التنمية،
الحق في السلم أو السلام العادل.

والغرض من إقرار هذه الحقوق هو تحقيق سمات التضامن المشتركة التي تجعل

الفرد يحدد مصيره بنفسه ،نابذا للتدخل الأجنبي ،والعيش في السلم والسلام العادل

الذي يوفر مناخ واسعا للتنمية والازدهار ،وتتحقق معه كذلك سمات وجود بيئة

سليمة نظيفة صحية ولائقة به وبجميع أفراد مجتمعه ،ز يادة على ذلك ،فحقوق
التضامن المشتركة لم تظهر مرة واحدة ،بل ظهرت بشكل منفصل عن بعضها
البعض ،ولكل منها أسباب لظهورها من الناحية القانونية.

حيث ظهرت حقوق التضامن المشتركة في بداية الأمر من خلال الإعلانات

الدولية الصادرة في عقب المؤتمرات الدولية ،لتستقر كمبادئ قانونية لا غنى عنها في

صلب الاتفاقيات الدولية ،وكجزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان ،ثم بدأت تشق

طر يقها إلى القوانين الداخلية العادية لتستقر فيما بعد في نصوص دساتير بعض
الدول ،منها الدول المغاربية.

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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أما عن إشكالية الموضوع ،فإن موضوع الاعتراف الدستوري بالحقوق ،الحقوق

المستحدثة في الدساتير المغاربية ،يثير إشكالات كثيرة و يطرح تساؤلات عديدة،

لعل من أهمها :فيم تتمثل مختلف الحقوق المستحدثة التي اعترفت بها الدول المغاربية
في مضمون دساتيرها؟ وهل تختلف تلك الدساتير في مضامينها من خلال اعترافها
بالحقوق المستحدثة؟

للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا أن نقسم الموضوع إلى مبحثين :في المبحث

الأول نتعرض إلى الاعتراف الدستوري بحق تقرير المصير والحق في السلم في
الدساتير المغاربية من خلال مطلبين :في المطلب الأول نتطرق إلى موضوع

الاعتراف الدستوري بحق تقرير المصير ،وفي المطلب الثاني إلى الاعتراف الدستوري
بالحق في السلم .أما المبحث الثاني فنخصصه للاعتراف الدستوري بالحق في التنمية

والحق في البيئة في الدساتير المغاربية من خلال مطلبين :المطلب الأول نتطرق فيه

إلى الاعتراف الدستوري بالحق في التنمية ،أما المطلب الثاني منه فنتعرض فيه

للاعتراف الدستوري بالحق في البيئة ،لننهي البحث بخاتمة نعرض فيها أهم النتائج
التي توصلنا إليها من خلال الدراسة.

عن المنهج المتبع في البحث ،فإن طبيعة الموضوع المعالج في هذه الدراسة

يستوجب علينا الاعتماد على مجموعة من المناهج التي تساعد على جعل دراستنا أكثر
اتزانا وتكاملا؛ ولذلك سنعتمد على ثلاثة مناهج هي :المنهج التار يخي ،المنهج التحليلي

الوصفي والمنهج المقارن.

@ @áÜÛa@À@Õ¨aë@—¾a@‹í‹Ôm@Õy@ZÞëþa@szj¾a
إذا كانت المجتمعات المغاربية تصبو إلى تكريس حقوق التضامن المشتركة ،فإنها

حى فيها الفرد حرا؛ معززا
تجد الرغبة الملحة كذلك في أن تقرر مصيرها بنفسها ،في َضْ َ
بحريته ،مكرما بثقافته ،ممارسا لكامل مسؤولياته دون وسيط .وحتى تكون الصورة

متكاملة يجب أن يشعر الإنسان المغاربي أيضا بأحقيته في السلم والسلام؛ لأن

مفهوم هذا الأخير لا يعني بتاتا القضاء على كافة الصراعات والنزاعات والحروب
@ @

@ @
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وغيرها ،بل يتعداه إلى ضرورة إ يجاد وسائل لتحقيق التفاهم والانسجام والتعاون

بين الأفراد وحتى بين الأمم والشعوب ،كما أن السلم كمفهوم حديث لا يقتصر

مفهومه على المجال الأمني فحسب ،وإنما مفهومه يتعداه بكثير ليصل مداه وأشكاله
إلى مجالات عديدة ،منها المجال الاقتصادي ،الاجتماعي ،الثقافي ...الخ؛ لأن

المفهوم الحقيقي لهذا الموضوع واسع وشاسع يتعدى كل الحدود والمجالات

والمواضيع ،ومن هذا الأساس سوف تنصب دراستنا لهذا المبحث على الحق في
تقرير المصير )المطلب الأول( ،الحق في السلم )المطلب الثاني(.

@ @—¾a@‹í‹Ôm@Õy@ZÞëþa@kÜĐ¾a
بقي حق تقرير المصير مكرسا أساسا في المواثيق والقرارات الدولية لمدة طو يلة،

فقد كان من مقاصد الأمم المتميزة المعلن عنها في بنود الميثاق تنمية العلاقات

الودية بين الأمم على أساس الاحترام الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين

الشعوب ،وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها) ،(1ثم تم التأكيد على المبدأ في

بنود أخرى من الميثاق ،مع تكليف الأمم المتحدة بتعزيز حماية هذا الصنف الجديد
من حقوق الإنسان).(2

فمنذ  1952أقرت الجمعية العامة حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها،

باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان ،ثم اعتبرته شرطا أساسيا ولازما للتمتع

بجميع حقوق الإنسان الأخرى ،وفي سنة  1960أعلنت الجمعية العامة رسميا عن

ضرورة القيام سر يعا ودون أي شرط ،بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره،

ثم في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول

وفقا لميثاق الأمم المتحدة ،كما أعلنت الجمعية العامة أن لجميع الشعوب بمقتضى مبدأ
تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها المكرس في ميثاق

الأمم المتحدة الحق في أن تحدد بحر ية ودون تدخل خارجي مركزها السياسي ،وفي
@ @
) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ .1945

) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ  55ﻭ 73ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ.
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أن تسعى إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وعلى كل دولة
واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق ،واتخذت الجمعية العامة وكذلك

مجلس الأمن عدة تدابير لمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ،بما فيها على

الخصوص حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه عنه القابلة للتصرف) ،(1كما أن

الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ قرارها  523تحت رقم المؤرخ في 1952/01/12

ما انفكت تعرب عن حق البلدان النامية في أن تحدد بحـر ية استخدام مواردها
الطبيعية ،وأن تستخدم هذه الموارد للتنمية الاقتصادية طبقا لمصالحها الوطنية ،وقد

قررت الجمعية العامة هذين المفهومين في عدد من القرارات منها :القرار رقم 3016

المؤرخ في  1972/12/18بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية للبلدان النامية،

وكذلك الإعلان الخاص بميثاق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية
العامة في القرار رقم  2281المؤرخ في .1976/12/12

من المبادئ التي نص عليها هذا الميثاق أن لكل دولة حق السيادة غير قابل

للتصرف في اختيار نظامها الاقتصادي ،وكذلك نظامها السياسي والاجتماعي

والثقافي وفقا لإرادة شعبها ،دونما تدخل أو إكراه أو تهديد خارجي بأي شكل من
الأشكال ،وأن لكل دولة سيادة كاملة دائمة ،تمارس بحر ية على جميع ثرواتها

ومواردها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية بما في ذلك حق التملك والاستعمال
والتصرف).(2

تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة ،1966

وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر
لنفس السنة ،أنه لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ،والسعي وراء أهدافها

@ @

) - (1ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻐﺭﺒـﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸـﺭﻭﻕ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻝﺒﻨﺎﻥ ،2002 ،ﺹ.138

) - (2ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺸﻴﺸﺎﻨﻲ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻭﺍﻝـﻨﻅﻡ
ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻝﺒﻨﺎﻥ ،2000 ،ﺹ.115
@ @

@ @
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الخاصة ،التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية ،مع التأكيد على أن هذا
التصرف يجب أن لا يخل بأي التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي

الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن مقتضيات القانون الدولي ،كما لا يجوز

في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة).(1

الدساتير المغاربية الأربعة لم ٺتضمن بصورة خاصة أحكاما بشأن هذا الصنف

من الحقوق المستحدثة ما عدا بعض التلميحات العامة والإقرارات الضمنية؛ ففي
الدستور الجزائري ،ومن خلال التعديل الدستوري لسنة  ،1996أقر المشرع
الدستوري بهذا النوع من الحقوق المستحدثة ،هذا ما تأكد بوضوح وصراحة في

النص الدستوري الذي جاء فيه أن" :الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح

من أجل التحرر السياسي والاقتصادي ،والحق في تقرير المصير ،وضد كل تمييز

عنصري ").(2

@ @

) (1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ،ﺍﻋﺘﻤـﺩ ﻭﻋـﺭﺽ ﻝﻠﺘﻭﻗﻴـﻊ
ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 2200 ،ﺃﻝﻑ )ﺩ (21-ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ  16ﻜـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  20/ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ،1966ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  23ﺁﺫﺍﺭ/ﻤﺎﺭﺱ  ،1976ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ،49ﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ،ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ،1993 ،ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ
ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ ،ﻭﻋﺭﻀـﺘﻪ
ﻝﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭﻫﺎ  -2200ﺃﻝﻑ )ﺩ (21/ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  16ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل /ﺩﻴﺴـﻤﺒﺭ،1966
ﻭﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ  03ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ /ﺠﺎﻨﻔﻲ  ،1976ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ  ،27ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼـﻜﻭﻙ
ﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ،ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ،1993 ،ﻭﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻅـﺭ ﺍﻝﺼـﺎﺩﻕ ﺸـﻌﺒﺎﻥ ،ﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ،ﺸﺅﻭﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ  49ﻤﺎﺭﺱ  ،1997ﺹ.44
) (2ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  27ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ،1996ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ

ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ  28ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ،1996ﺝ.ﺭ.ﺝ .ﺝ .ﺩ .ﺵ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ  76ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  08ﺩﻴﺴـﻤﺒﺭ ،1996
ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ،03/02ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ  10ﺃﻓﺭﻴـل  ،2002ﺍﻝﻤﺘﻀـﻤﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭ،
ﺝ.ﺭ.ﺝ.ﺝ .ﺩ .ﺵ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ  ،25ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  14ﺃﻓﺭﻴل  ،2002ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ
 19-08ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  15ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ،2008ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ،ﺝ.ﺭ.ﺝ.ﺝ.ﺩ.ﺵ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ  ،63ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  16ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ .2008
@ @
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والدستور الجزائري اعترف بهذا الصنف من الحقوق مستندا في ذلك إلى ما

جاء به ميثاق الأمم المتحدة من أحكام ومبادئ والتزامات ومقتضيات من شأنها

أن تعمل على تكريس دعم التعاون وتنمية العلاقات بين الدول ،وكذا تحقيق أسس

المساواة وتبادل المصالح المشتركة ،وهذا كله من أجل تبن ّي مبدأ هام يتمثل في عدم

التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،هذا ما أقره المشرع الدستوري في المادة

الدستور ية التي جاء فيها" :تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي ،وتنمية

العلاقات الودية بين الدول ،على أساس المساواة ،والمصلحة المتبادلة ،وعدم التدخل

في الشؤون الداخلية ،وٺتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه").(1

ومن ثمة يكون المشرع الدستوري الجزائري من خلال المادتين الدستوريتين

السابق ذكرهما قد اعترف بمبادئ السياسة الخارجية لحق الشعوب في تقرير مصيرها،

مميزا بين التحرر السياسي والتحرر الاقتصادي وتقرير المصير ،ز يادة على ذلك نجده

أيضا قد أقر بحق تقرير المصير في العديد من الفقرات الدستور ية التي تضمنتها

الديباجة ،من أهمها" :لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر

الأبيض المتوسط ،كيف تجد أبناءها منذ العهد النوميدي ،والفتح الإسلامي ،حتى
الحروب التحرير ية من الاستعمار ،روادا للحر ية ،والوحدة والرقي ،وبناة دول

ديمقراطية مزدهرة ،طوال فترات المجد والسلام")" ،(2وكان أول نوفمبر  1954نقطة

تحول فاصلة في تقرير مصيرها وٺتو يجا عظيما لمقاومة ضروس ،واجهت بها مختلف

الاعتداءات على ثقافتها ،وقيمها ،والمكونات الأساسية لهويتها ،وهي الإسلام

والعروبة والأماز يغية ،وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها
المجيد")" ،(3وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الجزائر من

تضحيات في الحرب التحرير ية الشعبية بالاستقلال ،وشيدت دولة عصر ية كاملة

@ @

) - (1ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  28ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996

) - (2ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996
) - (3ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996
@ @

@ @
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السيادة")" ،(1إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكنه من تحقيق انتصارات

كبرى ،طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعها ،وجعلتها دولة في خدمة الشعب
وحده ،تمارس سلطاتها بكل استقلالية ،بعيدة عن أي ضغط خارجي").(2

كما يجد حق تقرير المصير من خلال الإقرار الدستوري الجزائري أساسه

التار يخي من خلال تجربة الجزائر التار يخية والسياسية في القضاء على الاستعمار
الفرنسي الغاشم ،ومن خلال تلك التجربة المريرة فرضت الجزائر حينها حقها في
تقرير مصيرها بعد تخلصها من المستعمر الفرنسي ،كما عملت الدولة الجزائر ية جاهدة

على حكم نفسها بنفسها دون الاستناد إلى حكم أجنبي ،إضافة إلى منحها يد العون في

تقرير مصير الدول التي كانت ولا تزال تفتقد إلى حق تقرير المصير كالصحراء
الغربية ،فلسطين والعراق ،وحاليا ليبيا ،ومن المتوقع سور يا ومصر وغيرهم من

الدول التي هي اليوم تحت وطأة الاستعمار الأجنبي ،أو سوف تكون حتما تحت

وطأته.

و بخصوص الدستور التونسي ،اعترف المشرع الدستوري بحق تقرير المصير معتبرا

إياه حقا جديدا في الحيز الحقوقي ،هذا ما أكده المشرع الدستوري في توطئة

)ديباجة( الدستور ،بحيث تضمنت بأن الشعب التونسي يعتز بنضاله من أجل

الاستقلال وبناء الدولة والتخلص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرة ،وتحقيقا

لأهداف ثورة الحر ية والـكرامة ،ثورة  17ديسمبر  14 -جانفي  ،2011ووفاء لدماء
شهدائنا الأبرار ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مر الأجيال ،وقطعا مع الظلم

والحيف والفساد) ،(3كما نص المشرع الدستوري على هذا الحق في فقرات دستور ية
@ @
) - (1ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996
) - (2ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996

) - (3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻁﺌﺔ )ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ( ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻝﺴـﻨﺔ  ،2014ﻭﻫـﻭ ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭ
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ،ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻝﺭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴـﻴﺔ ﻴـﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨـﻴﻥ 10
ﻓﻴﻔﺭﻱ  ،2014ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ ،ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ،ﺩﺨل ﺤﻴـﺯ ﺍﻝﻨﻔـﺎﺫ ﻴـﻭﻡ 10
ﻓﻴﻔﻴﺭﻱ .2014
@ @
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أخرى ،هذا ما تأكد صراحة وبكل وضوح في الفقرة الدستور ية التي جاء فيها:
"وبناء على ...ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ،ولحركات التحرر العادلة وفي
مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني ،ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصر ية").(1

فيما يتعلق بالدستور المغربي ،نجد المشرع الدستوري يعتبر حق الشعب في تقرير

المصير مبدأ واسعا وموضوعا شائكا ،له علاقة بكل من الحقوق الاقتصادية

والاجتماعية ،والحقوق المدنية والسياسية ،أي يجمع بين سمات بعض الحقوق
الفردية ،ومميزات الحقوق الجماعية.

كما ينبغي أن نؤكد أنه إذا كان المغرب قد حصل على استقلاله منذ ما يزيد عن

نصف قرن من الزمن ،فإن الضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية الدولية ،وفي

مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ،ليس فقط على المغرب وإنما أغلب

دول العالم الثالث ،تطرح في بعدها إشكاليات كثيرة منها:

 التصرف بحر ية في الثروات والموارد الطبيعية ،حر ية الدول في الاختيارالسياسي ،الحر ية في اختيار المناهج المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية ،اعتبارا من أن تلك المؤسسات هي المتحكم الرئيسي في التوجهات

والقرارات الاقتصادية والاجتماعية).(2

نجد الأساس الدستوري الذي أكد ضمان حق الشعوب في تقرير المصير ،هو ما

تضمنه تصدير )ديباجة( الدستور ،الذي يعد خير مثال نستدل به في هذا الشأن،

حيث أشار المشرع الدستوري إلى هذا الحق ضمنيا ،وذلك من خلال الفقرة

الدستور ية التي جاء فيها" :وإدراكا منها لضرورة تقو ية الدور الذي تضطلع به على
@ @
) - (1ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻁﺌﺔ )ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ( ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ .2014

) - (2ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺃﻤﻴﻥ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐﺭﺏ ،ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺨـﺎﺹ ﺘﺤـﺕ
ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ" ،ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻌﻬﺩ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻠﻴﻭﻥ ،ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺼﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ،1996ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ،ﺼـﺹ -135
.140
@ @

@ @
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الصعيد الدولي فإن المملـكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية

يتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق
الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ،كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة

على السلام والأمن في العالم").(1

وبشأن الدستور الموريتاني ،فالمشرع الدستوري لم ينص صراحة على هذا الحق،

بل أشار إليه ضمنيا من خلال ديباجة الدستور ،هذا ما تأكد بوضوح في الفقرة

الدستور ية التي نصت على أنه" :يعلن الشعب الموريتاني اتكالا منه على العلي القدير،
تصميمه على ضمان حوزة أراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية والسهر على تقدمه

السياسي والاقتصادي والاجتماعي).(2

استنادا لمضمون هذه الفقرة الدستور ية ومن العبارات المتضمنة حوزة أراضيه،

استقلاله وحدته الوطنية ،التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،فالمشرع

الدستوري الموريتاني كان يقصد من وراء هذه العبارة حق الشعب الموريتاني في

تقرير مصيره ،وعدم السماح للتدخل الأجنبي في موريتانيا على المستوى السياسي

وكذلك المستوى الاقتصادي.

@ @

) - (1ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭ )ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ( ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ،2011ﻭﻫـﻭ ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻝﺼـﺎﺩﺭ

ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ  13ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1996ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ  96 .117ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻔـﺎﺘﺢ
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ،1996ﻭﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﺒﺎﻝﻅﻬﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ  157 .96 .1ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  07ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ،1996ﺝ.ﺭ ﺍﻝﻌﺩﺩ
 5964ﻤﻜﺭﺭ ،ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  08ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ،1996ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﻔﺎﺘﺢ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﺴـﻨﺔ ،2011
ﺝ.ﺭ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ  5952ﻤﻜﺭﺭ ،ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  17ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ .2011
) - (2ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ل 20ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ،1991ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ  12ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ،1991ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﺨﻼﺹ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ،ﺝ.ﺭ ﻝﺴﻨﺔ ،1991
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  13ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ،1991ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺭﻗﻡ  91/22ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ 20
ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ،1991ﺝ.ﺭ ﻝﺴﻨﺔ  ،1991ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ  25ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ،2006ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺘﺎﺀ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  25ﺠﻭﻴﻠﻴـﺔ  ،2006ﺝ.ﺭ
 ،2006ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  26ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ .2006
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إذا كان حق الشعوب في تقرير المصير قد أقرته الدساتير المغاربية الأربعة ،إلا

أننا نسجل اختلافا فيما بينها ،مرجعه التباين في خصوصية هذا الإقرار الدستوري،

ففي الدستور الجزائري ومن خلال التعديل الدستوري لسنة  1996اعترف المشرع
الدستوري بالحق في تقرير المصير بنوعيه السياسي والاقتصادي ،فورد هذا الاعتراف

في شكل واضح وصريح وبصفة خاصة لا عامة ،كون المشرع الدستوري انفرد بمادة

دستور ية كاملة للتنصيص على هذا الصنف من حقوق التضامن المشتركة.

كما أن حق تقرير المصير هو حق محمي ،ومرجع ذلك هو إحاطة هذا الصنف

من الحقوق بالعناية الدستور ية الفائقة والاهتمام الدستوري الوافر ،إلا أن هذا الحق

مقيد وغير مطلق ،ومرجعية تقييده هو وضع الدستور الجزائري العديد من المبادئ

والالتزامات التي يجب احترامها والعمل على تطبيقها من أجل تنمية هذا الحق
واستقراره من الناحيتين الدستور ية والدولية.

يتفق الدستور التونسي مع الدستور الجزائري في جهة إقراره بالحق في تقرير

المصير؛ فقد ورد إقراره بشكل واضح ،وبصورة صر يحة ومباشرة من خلال تضمنته

توطئة )ديباجة( الدستور ،أي نص المشرع الدستوري عليه بصفة خاصة لا عامة،

ولـكن الدستور التونسي نجده لم يوفر الحماية الدستور ية الكافية لحماية هذا الصنف من
حقوق التضامن المشتركة ،وبذلك نجده يتفق مع الدستور المغربي ،و يختلف عن
الدستورين الجزائري والموريتاني.

ز يادة على ذلك فحق تقرير المصير هو حق مقيد وغير مطلق ،ومرجعية تقييده

هو فرض المشرع الدستوري التونسي العديد من القيود الدستور ية والدولية المتضمنة
الالتزام بمبادئ الصداقة والتعاون التي تبناها ميثاق الأمم المتحدة ،وفي هذه النقطة
بالذات نجد اتفاقا بين الدساتير المغاربية الأربعة.

من جانب آخر نجد أن الدستور المغربي يختلف كثيرا عن الدستورين الجزائري

والتونسي ،ولـكنه يتفق مع الدستور الموريتاني ،فهو كذلك اعترف بالحق في تقرير
@ @

@ @
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المصير ،فجاء اعترافه ضمنيا غير صريح وبصورة غير مباشرة ،هذا ما تضمنه تصدير

)ديباجة( الدستور المغربي.

ز يادة على ذلك فقد ورد إقراره بهذا الصنف من حقوق التضامن المشتركة

بصفة عامة لا خاصة ،كون المشرع الدستوري لم يخصص لهذا الحق نصوصا

دستور ية خاصة ومستقلة ،إضافة إلى ذلك فالدستور المغربي لم يوفر الحماية اللازمة

التي تعمل على تنميته حق تقرير المصير واستقراره ،فيكون في هذه النقطة قد اتفق

الدستور المغربي مع الدستور التونسي ،ولـكنه اختلف عن الدستورين الجزائري

والموريتاني ،والحق في تقرير المصير وفقا للدستور المغربي هو حق غير مطلق ،نظرا

لتقييده بالعديد من القيود الدستور ية والدولية ،وفي هذه النقطة يكون الدستور

المغربي قد اتفق مع باقي الدساتير المغاربية الأخرى.

يتفق الدستور الموريتاني مع الدستورين المغربي من جهة طبيعة إقراره ،فقد

نص هو الآخر على حق تقرير المصير ،فورد إقراره بصورة ضمنية غير صر يحة وغير
مباشرة ،هذا ما أكدته ديباجة الدستور ،مما يعني أن المشرع الدستوري قد أقر بهذا

الصنف من حقوق التضامن بصفة عامة لا خاصة ،كون المشرع الدستوري لم

يخصص فصولا دستور ية خاصة ومستقلة للتنصيص على هذا الحق ،بالإضافة إلى

ذلك فقد تم إحاطة هذا الصنف من الحقوق المستحدثة بالعديد من ضمانات الحماية
التي تهدف إلى تنميته وتقدمه ،فيكون الدستور الموريتاني في هذه النقطة قد اتفق مع
الدستور الجزائري ،ولـكنه اختلف عن الدستورين التونسي والمغربي.

كما أن حق تقرير المصير هو حق مقيد غير مطلق ،ومرجع تقييده هي مختلف

المبادئ الدستور ية والالتزامات الدولية ،و يكون في هذه النقطة قد اتفق الدستور
الموريتاني مع كل من الدستور الجزائري والتونسي والمغربي.

يجدر بنا القول بأن الدستور الجزائري جاء أكثر صراحة ووضوحا في اعترافه

بحق تقرير المصير ،كما كان أكثر شمولا أيضا ،بحيث شمل تنصيصه على الحق في
تقرير المصير بنوعيه السياسي والاقتصادي.
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وخلاصة القول إن مفهوم حق الشعوب في تقرير مصيرها حسب دساتير

الدول السابقة ،كان يقصد منه حق تحرر جميع الشعوب المغاربية من كل أشكال

الهيمنة الاستعمار ية مهما كانت طبيعتها الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو

الاجتماعية أو العلمية وحتى العسكر ية ،وحر ية تحمل الالتزامات الدولية بما يخدم

صالح المجتمع الدولي وهذا كله في إطار تعزيز حقوق الإنسان وحر ياته الأساسية.

@ @áÜÛa@À@Õ¨a@ZïãbrÛa@kÜĐ¾a
يعد السلم من الموضوعات الحديثة التي استغرقت جل اهتمام الباحثين

المعاصرين سواء على المستوى القانوني أو على المستوى الدستوري وحتى على
المستوى الدولي ،ومن ثمة أضحى هذا الموضوع من أهم الحقوق الأساسية التي

ناضلت كافة الشعوب والأمم من أجل تحقيقه ومن ثمة تكريسه في دساتيرها

ومختلف قوانينها الداخلية ،كما أن السلم لا يمكن تصوره كموضوع قائم بحد ذاته ،بل

هو موضوع يتصل اتصالا وثيقا بموضوعات أخرى منها :التنمية ،عدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول ،المساواة بين الشعوب والأمم ...الخ.

قد عرف السلم بتعار يف عديدة ومختلفة ،ولـكن نجد أن هذه التعار يف ٺتفق

جميعها على اعتباره قاعدة دولية تتمتع بالقبول العام ،تكفل انتفاء النزاعات العلنية

والمستمرة بين الشعوب ،وتخلق الانسجام بين الإنسان وأخيه من جهة ،وبين
الإنسان وبيئته الاجتماعية والثقافية والطبيعية من جهة أخرى).(1

ونظرا لـكون هذا الموضوع من الموضوعات الهامة التي تقررت بصفة أساسية في

أذهان الأفراد والشعوب وكافة المجتمعات في العالم ،مما يستفاد منه وجود الحاجة
الملحة إلى الاعتراف به كحق مكرس على المستوى الدولي وحتى على المستوى
الداخلي ،فأقرته أغلب الدول في بنود دساتيرها فأصبح حقا دستور يا لا غنى عنه في

@ @

) - (1ﺩ .ﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ ،ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ،ﺒـﻥ

ﻋﻜﻨﻭﻥ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،1993 ،ﺼﺹ.138-137
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ضرورة ضمانه والعمل على إحاطته بالرعاية والحماية.
فعلى مستوى الاعتراف الدولي ،نجد أن الحق في السلم أقره الإعلان العالمي

لحقوق الإنسان الصادر سنة  1948من خلال مضمون ديباجته التي تضمنت ما
يلي" :لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشر ية من كرامة أصلية فيهم ،ومن

حقوق متساو ية وثابتة ،يشكل أساس الحر ية والعدل والسلام في العالم" (1)،وتضمن
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضا أنه" :كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح

والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصر ية أو الدينية ،وأن يؤيد الأنشطة
التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام").(2

كما اعترف بهذا الصنف من الحقوق المستحدثة العهد الدولي للحقوق السياسية

والمدنية الصادر سنة  ،1966الذي نص في ديباجته..." :إذ نرى أن الإقرار بما

لجميع أعضاء الأسرة البشر ية من كرامة أصيلة فيهم ،ومن حقوق متساو ية وثابتة،
يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ،أساس الحر ية ،والعدل

والسلام في العالم ").(3

الحق في السلم باعتباره حجر الزاو ية في طائفة حقوق الإنسان المستحدثة التي

تمنح لكل الأفراد التمتع بها ،فهو كذلك التزام يقع على جميع الدول التي يستوجب
منها القيام بجميع الإجراءات اللازمة لإقراره إقرارا دستور يا كاملا على المستوى
الداخلي ،واتخاذها كافة التدابير الضرور ية لإعماله وكفالته بصورة أشمل وأوسع على

المستوى الدولي).(4

@ @

) - (1ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.1948 ،
) - (2ﻨﺹ ﺍﻝﺸﻕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  26ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.1948 ،
) - (3ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ.1966 ،
) - (4ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻡ ،ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ
ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ  11-39ﺍﻝﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  ،1984-11-12ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ،
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ،ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ.1993 ،
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الدساتير المغاربية الأربعة اعترفت بالحق في السلم في مضمون موادها

الدستور ية ،معتبرة هذا الصنف من الحقوق المستحدثة من الحقوق التي يجب أن

تعنى بها المجتمعات من أجل تكريس مبدأ هام يتمثل في ضرورة توفير السلم حتى

يتسنى للجميع العيش في أمان وحر ية.

كما أن الحق في السلم وفق نظر الدساتير المغاربية هو مبدأ مقدس والتزام

جوهري يقع على عاتق هاته الدول لـكفالته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات
اللازمة على المستوى الداخلي )الدستوري( مع ضرورة إعماله ميدانيا) ،(1ففي

الدستور الجزائري ومن خلال التعديل الدستوري لسنة  1996أقر المشرع
الدستوري بالحق في السلم ،معتبرا إياه عماد حقوق الإنسان المستحدثة ،هذا ما تأكد
بوضوح من خلال ديباجة الدستور التي نصت على أنه" :لقد عرفت الجزائر في أعز

اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط ،كيف تجد في أبنائها ،منذ

العهد النوميدي ،والفتح الإسلامي حتى الحروب التحرير ية من الاستعمار ،روادا

للحر ية ،والوحدة والرقي ،وبناة دول ديمقراطية مزدهرة ،طوال فترات المجد

والسلام").(2

كما اعترف المشرع الدستوري الجزائري بهذا الصنف من الحقوق المستحدثة في

نصوص دستور ية أخرى .هذا ما ورد في الفقرة الدستور ية التي جاء فيها" :ولا

يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحر يات الأساسية ،والقيم والمكونات الأساسية

للهو ية الوطنية ،والوحدة الوطنية ،وأمن التراب الوطني وسلامته ،واستقلال البلاد،

وسيادة الشعب ،وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة").(3

@ @

) - (1ﺩ .ﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺒـﻥ

ﻋﻜﻨﻭﻥ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،2000 ،ﺹ.215
) - (2ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996
) - (3ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  42ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª

@òîiŠbÌ¾a@mb‡Ûa@À@òq‡zn¾a@ÖìÔ¨bi@ðŠìn‡Ûa@ÒaÇüa

171

نص المشرع الدستوري أيضا على أنه" :يجب على كل مواطن أن يحمي و يصون

استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة ").(1

و بخصوص الدستور التونسي ،فقد أقر هو الآخر بالحق في السلم ،هذا ما نص

عليه المشرع الدستوري بجلاء من خلال توطئة )ديباجة( الدستور في الفقرة
الدستور ية التي جاء فيها" :ووعيا بضرورة ...وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون

صانعا لتار يخه ،مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية ،ساعيا إلى

الر يادة ،متطلعا إلى الإضافة الحضار ية ،وذلك على أساس استقرار القرار الوطني،

والسلم العالمية ،والتضامن الإنساني.(2)"...

الحق في السلم حسب رجال الفكر القانوني في تونس لا يقتصر مدلوله ومداه في

السلم والسلام والأمن ،بل هو مفهوم أوسع من ذلك بكثير ،بحيث نجده يرتبط

ارتباطا وثيقا بحقوق أخرى معترف بها في المجتمع الدولي ،وهو محدد في نطاق :حق

الشعوب في تقرير مصيرها ،حق العيش في أمان وسلام ،حق الشعوب في التعايش

السلمي ،حق الشعوب في المساهمة على أساس المساواة في منهج اتخاذ القرارات

المتعلقة بالاقتصاد الدولي والتنمية والسلم ،حق كل دولة في ممارسة السيادة الدائمة

على ثرواتها ومواردها الطبيعية ونشاطها الاقتصادي ،وحق اختيار نوع التنمية

والنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي).(3

و بشأن الدستور المغربي المراجع سنة  ،2011فقد اعترف المشرع الدستوري

بالحق في السلم معتبرا إياه ركيزة الجيل الثالث لحقوق الإنسان ،هذا ما أقره المشرع

الدستوري صراحة وبكل وضوح من خلال تصدير )ديباجة( الدستور وذلك في

الفقرة الدستور ية التي جاء فيها" :وإدراكا منها لضرورة تقو ية الدور الذي تضطلع به

@ @

) - (1ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  61ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996
) - (2ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻭﻁﺌﺔ )ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ( ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ .2014
) - (3ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻭﻻﺩﻱ ،ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻻﺘﺤﺎﺩ
ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  02ﻭ 05ﻤﻥ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ  ،1994ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻭﺴﺔ ،ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ.
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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على الصعيد الدولي ،فإن المملـكة المغربية ،العضو العامل النشيط في المنظمات

الدولية ،ٺتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها ،من مبادئ وحقوق وواجبات ،وتؤكد

تشبثها بحقوق الإنسان ،كما هي متعارف عليها عالميا ،كما تؤكد عزمها على مواصلة

العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم").(1

وعن الدستور الموريتاني ،فقد اعترف المشرع الدستوري أيضا بالحق في السلم،

بالنظر للمكانة الدستور ية التي يحتلها هذا الصنف من الحقوق المستحدثة في مضمون

الدستور الموريتاني ،ولعل الأساس الدستوري لهذا الحق هو الفقرة الدستور ية التي
نصت أنه" :ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة ،فإن الشعب

الموريتاني كشعب مسلم عربي إفر يقي ،يعلن تصميمه على السعي من أجل تحقيق

وحدة المغرب العربي الـكبير والأمة العربية وإفر يقيا ،ومن أجل السلم في العالم").(2

كما أقر المشرع الدستوري بهذا الصنف من الحقوق المستحدثة بصورة ضمنية في

نصوص دستور ية أخرى ،هذا ما يمكن استخلاصه في الفقرة الدستور ية التي جاء

فيها" :ٺتكون الأحزاب والتجمعات السياسية ،وتمارس نشاطها بحر ية ،شرط احترام

المبادئ الديمقراطية ،وشرط أن لا تمس من خلال غرضها ونشاطها بالسيادة

الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهور ية").(3

يفهم من مضمون الفقرة الدستور ية السابقة بأن المشرع الدستوري كان يقصد

بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهور ية هو الحفاظ على السلم

والأمن في جميع أنحاء الجمهور ية الموريتانية.

إذا كانت الدساتير المغاربية الأربعة قد اتفقت جميعها في الاعتراف بالحق في

السلم ،إلا أننا نسجل اختلافا فيما بينها ،نظرا لخصوصية ومميزات الاهتمام

الدستوري بهذا الصنف من الحقوق المستحدثة هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى
@ @
) - (1ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭ )ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ( ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺴﻨﺔ .2011
) - (2ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ.
) - (3ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ.
@ @

@ @
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نجد أن كل دستور أقر به على الوجه الذي يحقق الغاية الدستور ية من خلال
التنصيص عليه؛ ففي الدستور الجزائري ومن خلال التعديل الدستوري لسنة 1996

أقر المشرع الدستوري بالحق في السلم ،مسايرا في ذلك أغلب الدساتير العالمية وجميع

الدساتير المغاربية الأخرى ،فورد هذا الاعتراف في شكل واضح وصريح وبصفة
خاصة لا عامة ،كون المشرع الدستوري قد خصص العديد من النصوص

الدستور ية للتنصيص على هذا الصنف من حقوق المستحدثة ،كما أن المشرع

الدستوري الجزائري قد وفر الحماية الواسعة لهذا الصنف من حقوق التضامن
المشتركة.

ز يادة على ذلك فالحق في السلم هو حق غير مطلق كون المشرع الدستوري قد

قيده بالعديد من المبادئ والالتزامات الدستور ية التي تقتضيها صيانة أمن التراب
الجزائري وسلامته ،المحافظة على سيادة الدولة وطابعها الديمقراطي الجمهوري ،حماية

جميع رموز الدولة ،بالإضافة إلى القيود الدولية التي توجب احترام هذا الحق

والعمل على تجسيده وتحقيق نمائه وكذا المحافظة على ديمومته واستقراره.

لم يختلف الدستور التونسي عن الدساتير المغاربية الأخرى من جهة إقراره بالحق

في السلم ،فقد ورد إقراره بشكل واضح وصريح وبصورة مباشرة من خلال ما
تضمنته توطئة )ديباجة( الدستور ،فنجده قد نص على هذا الصنف من حقوق

التضامن المشتركة بصفة عامة لا خاصة ،لـكونه قد نص عليه إلى جانب حقوق

أخرى ،وهذا هو وجه التفرقة بين الدستور التونسي والجزائري ،ووجه الاتفاق مع
الدستورين المغربي والموريتاني.

والحق في السلم من خلال الدستور التونسي هو حق محمي ،كون المشرع

الدستوري وفر له الحماية الدستور ية المطلقة ،وفي هذه النقطة نجده يتفق مع كافة

الدساتير المغاربية الأخرى ،كما أن هذا الصنف من الحقوق المستحدثة هو حق

مقيد؛ لأن المشرع الدستوري قيده بالـكثير من القيود الدستور ية التي تفرضها

مبادئ السيادة الوطنية وحماية تراب الجمهور ية التونسية ،وأيضا القيود الدولية التي

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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تقتضي الالتزام بمبادئ السلم والأمن الدوليين الذي تضمنه ميثاق الأمم المتحدة،

وفي هذه النقطة بالذات يتفق الدستور التونسي مع بقية الدساتير المغاربية الأخرى.

كما يتفق الدستور المغربي مع الدساتير المغاربية الأخرى في إقراراه بالحق في

السلم ،فهو كذلك أقر بالحق في السلم ،فجاء إقراره به صر يحا وبصورة مباشرة .هذا

ما تضمنه تصدير )ديباجة( الدستور المغربي ،كما نص على هذا الصنف من الحقوق

المستحدثة بصفة عامة لا خاصة ،كون المشرع الدستوري المغربي لم يخصص لهذا

الحق نصوصا دستور ية خاصة ومستقلة .وهنا نجد اتفاق للدستور المغربي مع

الدستورين التونسي والموريتاني.

زد على ذلك فالدستور المغربي قد وفر الحماية اللازمة التي للحق في السلم ،و يكون

في هذه النقطة بالذات قد اتفق مع باقي الدساتير المغاربية الأخرى .كما أن الحق في

السلم غير مطلق ،ومرجع عدم إطلاقه هو القيود العديدة التي يفرضها المشرع
الدستوري كمبادئ احترام السيادة المغربية وحماية الحوزة الترابية ،وكذا مختلف

القيود الدولية التي تقتضي المحافظة على السلم والأمن في العالم ،وفي هذه النقطة
يكون الدستور المغربي قد اتفق مع نظرائه من الدساتير المغاربية.

والدستور الموريتاني هو الآخر لا يختلف عن الدساتير المغاربية الأخرى من

جهة إقراره بالحق في السلم ،فقد اعترف به المشرع الدستوري الموريتاني ،فورد
اعترافه بصورة صر يحة ومباشرة .هذا ما أكدته ديباجة الدستور الموريتاني ،كما نص

عليه أيضا بصفة عامة لا خاصة؛ لأن المشرع الدستوري الموريتاني لم يفرد نصوصا
دستور ية خاصة للتنصيص على هذا الصنف من الحقوق المستحدثة ،وفي هذه

النقطة نجد الدستور الموريتاني يتفق مع الدستورين التونسي والمغربي ،وبالإضافة إلى

ذلك فقد وفر المشرع الدستوري كل أشكال الحماية لهذا الحق ،ويتفق الدستور
الموريتاني في هذه النقطة مع جميع الدساتير المغاربية الأخرى.

والحق في السلم وفقا للدستور الموريتاني هو حق مقيد ،نظرا لفرض المشرع

الدستوري العديد من القيود عليه ،منها قيود دستور ية تستلزم عدم المساس بالسيادة
@ @

@ @
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الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهور ية ،وقيود دولية تستوجب السعي من

أجل تحقيق السلم في المغرب العربي الـكبير والأمة العربية وإفر يقيا والعالم ،وفي هذه

النقطة بالذات يتفق الدستور الموريتاني مع كل من الدستور الجزائري والتونسي

والمغربي.

جملة القول هي أن الدستور الجزائري جاء أكثر صراحة ووضوحا وشمولا في

اعترافه بالحق في السلم مقارنة بالدساتير المغاربية الأخرى.

وما يجدر بنا قوله كخلاصة للحق في السلم ،بـأن الدول المغاربية تعمل دوما

للحفاظ على السلم والأمن؛ لأنه بدون سلم وأمن لا ٺتقدم الدول ولا ٺتطور علاقاتها

الخارجية على المستوى الدولي ،وعلى أساس ذلك توجه هذه الدول سياستها نحو
القضاء على مخاطر الحروب ومنع استعمال السلاح ،وضرورة اللجوء إلى فض

النزاعات بالطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى استعمال القوة كأداة لاستعادة السيادة

وتوسيع مجال النفوذ.

كما يجب على الدول المغاربية كنموذج أن تسعى إلى ممارسات منفردة أو

متجمعة ،للقضاء على جميع العقبات التي تعيق إعمال الحق في السلم ،سواء على

المستوى الوطني وحتى على المستوى الدولي.

لعل التطور العلمي والتكنولوجي للدول المغاربية كان الدافع الرئيسي الذي من

شأنه العمل على توفير السلم والأمن ،خاصة مع ظهور الأسلحة الفتاكة وتطور
تكنولوجيا السلاح النووي والذري ،الذي تهدد بقاء الجنس البشري في العالم.

@ @òîz–ë@òàîÜ@LòÐîÄã@ò÷îi@À@Õ¨aë@òîàänÛa@À@Õ¨a@ZïãbrÛa@szj¾a
يعتبر الحق في التنمية من حقوق الإنسان الأكثر ارتباطا بحقوق أخرى منها

الحق في السلم وحق تقرير المصير ،هذه الحقوق جميعها كانت من المقاصد التي

سعت ولا تزال تسعى الشعوب لتوفيرها ،ومن ثمة العمل على ضرورة تكريسها في

بنود دساتيرها ونصوص قوانينها الداخلية ،كما أن الحق في العيش في بيئة نظيفة،
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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سليمة وصحية ،خالية من صورة التلوث والضجيج والأشعة الضارة ،هو أيضا حق

مطلق لكل فرد مغاربي ،لذا لابد أن يشترط في هذا الصدد ضرورة إ يجاد محيط

بيئي هادئ وملائم حتى يستطيع الفرد تنمية عطائه والحفاظ على استقراره وديمومة

حقوقه ،وكذا المحافظة على هذا التراث البيئي وتنميته المستدامة من الأجيال الحاضرة
للأجيال القادمة ،فيبقى حقا متوارثا ما بين الأجيال،

ومن المنطلق السالف سوف تنصب دراستنا لهذا المبحث على الحق التنمية

)المطلب الأول( ،والحق في بيئة ،نظيفة ،سليمة وصحية )المطلب الثاني(.

@ @òîàänÛa@À@Õ¨a@ZÞëþa@kÜĐ¾a
تعتبر جميع الدول في العالم أن الحق في التنمية من الحقوق التي تمكن الشعوب

من ممارسة حقها غير القابل للتصرف في السيادة الدائمة على جميع ثرواتها ومواردها،

ولا يتحقق هذا الحق إلا بتحقق التضامن الدولي الذي تتمثل غايته النهائية في كرامة

الإنسان عن طر يق التحسين الدائم لرفاهية كافة أفراد المجتمع ،على أساس المشاركة
الفعالة الحرة والهادفة إلى تحقيق التنمية ،وضمان التوز يع العادل والمتساوي لجميع

الثروات).(1

الحق في التنمية هو من الحقوق المستحدثة الذي لا يمكن إعماله إلا في إطار

تحقق فكرتي السلم والأمن الدوليين؛ لأنه من الحقوق التي ٺتطلب المشاركة الدؤوبة

والمستمرة من العديد من الأطراف منها نشاط الأفراد ،دور الدولة والمنظمات
العاملة في ذات المجال من أجل تحققه وإقراره ثم تكريسه فيما بعد).(2

نظرا لأهمية هذا الصنف من الحقوق المستحدثة اعترفت به أغلب الإعلانات
@ @

) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ
ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ  128-41ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ،1986-02-04ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺼـﻜﻭﻙ
ﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ،ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ.1993 ،
) - (2ﺩ .ﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.217
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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والمواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  ،(1)1948كما

تبناه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث نص على أنه:
"يقع على الدولة واجب تشجيع وتحسين ظروف العيش لسكانها ،بل يفرض عليها

التزاما بتقديم تقارير دور ية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التدابير التي

اتخذتها والإنجازات التي حققتها") ،(2وتم الاعتراف به على الصعيد الدولي عام

 1979واعتمدته الجمعية العامة بموجب القرار رقم .36-134

كما أقر بالحق في التنمية الميثاق الإفر يقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر سنة

 ،1981بحيث نص على أنه" :لكل الشعوب الحق في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتيتها والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس
البشري.

من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق

التنمية").(3

الدساتير المغاربية لم تختلف عن باقي دساتير العالم في اعترافها بالحق في التنمية

وإقراره في مضمون المواد الدستور ية ،معتبرين إياه حقا أساسيا؛ لأنه يتوقف عليه
تكريس باقي الحقوق الأخرى كالحق في السلم والحق في تقرير المصير ...الخ.

ففي الدستور الجزائري ،ومن خلال التعديل الدستوري لسنة  ،1996اعترف

المشرع الدستوري بهذا الصنف من الجيل الثالث لحقوق الإنسان ،ولعل الأساس

الدستوري الذي يؤكد هذا الاعتراف هو ما تضمنته الفقرة الدستور ية التي نصت

على أنه..." :فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة ،والمحافظ على تقاليد في
@ @

) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.-1948-

) - (2ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  16ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ،
.1966
) - (3ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  22ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  28ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ .1981
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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التضامن والعدل ،واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي،

والاجتماعي ،والاقتصادي ،في عالم اليوم والغد").(1

كما نص المشرع على الحق في التنمية في نصوص دستور ية أخرى نذكر من

أهمها" :إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحر ية والديمقراطية،
و يعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستور ية ،أساسها مشاركة كل جزائري

وجزائر ية في تسيير الشؤون العمومية ،والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية،

والمساواة ،وضمان الحر ية لكل الأفراد").(2

"لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية ،ثم انضوى تحت لواء جبهة

التحرير الوطني ،وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في

كنف الحر ية والهو ية الثقافية الوطنية المستعادتين ،ويشيد مؤسساته الدستور ية
الشعبية الأصيلة").(3

ونص المشرع الدستوري أيضا" :يختار الشعب لنفسه مؤسسات ،غايتها ما يأتي:
-المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه.

-المحافظة على الهو ية ،والوحدة الوطنية ،ودعمها.

حماية الحر يات الأساسية للمواطن ،والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة.-القضاء على استغلال الإنسان للإنسان.

-حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ،أو الاختلاس،

أو الاستحواذ ،أو المصادرة غير المشروعة ").(4
بخصوص الدستور التونسي نجده هو الآخر قد اعترف بالحق في التنمية ،هذا ما

نص عليه المشرع الدستوري بوضوح في النص الدستوري الذي جاء فيه" :تسعى
@ @
) - (1ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996
) - (2ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996
) - (3ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996
) - (4ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996
@ @

@ @
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الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ،والتنمية المستدامة ،والتوازن بين الجهات،

استنادا إلى مؤشرات التنمية ،واعتمادا على مبدأ التمييز الإ يجابي ،كما تعمل على

الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية").(1

وبشأن الدستور المغربي المراجع سنة  ،2011فالمشرع الدستوري أقر بالحق في

التنمية ،هذا ما تم التنصيص عليه بوضوح في الفقرة الدستور ية التي جاء فيها:

"وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة ،وعلى إرادتها القو ية في ترسيخ روابط
الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة ،وتحقيق التقدم المشترك،

فإن المملـكة المغربية ،الدولة الموحدة ،ذات السيادة الكاملة ،المنتمية إلى المغرب
العربي الـكبير ،تؤكد وتلتزم بما يلي:

-العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي.

-تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية الإسلامية ،وتوطيد وشائج الأخوة

والتضامن مع شعوبها الشقيقة.

-تقو ية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفر يقية ،ولاسيما مع

بلدان الساحل والصحراء.

تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو متوسطي.-توسيع وتنو يع علاقات الصداقة ،والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية

والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم").(2

كما أقر المشرع الدستوري بالحق في التنمية في الفقرة الدستور ية التي نصت على

أنه" :تسهر الدولة على تقو ية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب ،وكذا على تمتين أواصر
الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من

@ @

) - (1ﻨﺹ ﺍﻝﻔﺼل  12ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ .2014
) - (2ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ :ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭ )ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ( ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠـﻊ
ﺴﻨﺔ .2011
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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مواطنيها") ،(1وعلى حق التنمية المستدامة في الفقرة الدستور ية التي جاء فيها" :تعمل

الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير

استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في-:التنمية المستدامة").(2

عن الدستور الموريتاني ،فقد أعمل المشرع الدستوري الحق في التنمية إعمالا

دستور يا ،هذا ما تترجمه النصوص الدستور ية التي أقرت بهذا الصنف من الحقوق
المستحدثة والتي نصت على أنه" :يعلن الشعب الموريتاني ،اتكالا منه على الل ّٰه العلي
القدير ،تصميمه على حوزة أراضيه واستقلاله ،ووحدته الوطنية ،والسهر على حر ية
تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي").(3

كما نص المشرع الدستوري أيضا" :وحرصا على خلق الظروف الثابتة لنمو

اجتماعي منسجم ،يحترم أحكام الدين الإسلامي ،المصدر الوحيد للقانون ،ويتلاءم

ومتطلبات العالم الحديث").(4

إذا كان الحق في التنمية يحتل مكانة مركز ية هامة في طائفة حقوق التضامن

المشتركة ،فإن دساتير الدول المغاربية الأربعة اتفقت على إحاطة هذا الصنف من

الحقوق المستحدثة بالاهتمام الوافر والعناية الفائقة ،ولـكن في حقيقة الأمر نجدها

قد اختلفت على العموم ،و يعود هذا التباين إلى الخصوصيات والمميزات التي تميزه
عن نظرائه من الدساتير المغاربية الأخرى.

فالدستور الجزائري لم يختلف عن الدساتير المغاربية الأخرى من جهة اعترافه

بالحق التنمية ،فق أقر المشرع الدستوري بهذا الصنف من حقوق التضامن المشتركة،

فورد إقراره به في شكل ضمني غير مباشر وفي صورة غير صر يحة وبصفة عامة لا
@ @
) - (1ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل  16ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺴﻨﺔ .2011

) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل  31ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒـﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠـﻊ ﺴـﻨﺔ
.2011
) - (3ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ.
) - (4ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ.
@ @

@ @
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خاصة ،ز يادة على ذلك أن المشرع الدستوري قد أحاط هذا الصنف من الحقوق

المستحدثة بالحماية الشاملة والاهتمام الواسع ،غير أن هذا الحق يبقى حقا غير مطلق،

و يعود ذلك لتقييده بالعديد من القيود المختلفة ،خاصة القيود الدستور ية التي تقتضي

حماية الاقتصاد الوطني وازدهاره ،وضرورة بناء مؤسسات دستور ية قادرة على

تحقيق التنمية الشاملة والعادلة.

لم يختلف الدستور التونسي هو الآخر عن نظرائه من الدساتير المغاربية الأخرى

من جهة إقراره بالحق في التنمية ،فقد أقر به المشرع الدستوري التونسي فجاء إقراره

بشكل صريح وواضح ،وبصورة غير مباشرة وضمنية ،كما نص عليه كذلك بصفة

خاصة لا عامة ،و يكون في هذه النقطة قد اتفق مع الدستورين الجزائري

والموريتاني.

علاوة على ذلك فالدستور التونسي نجده لم يوفر الحماية الدستور ية الكافية لحماية

هذا الصنف من الحقوق المستحدثة ،وفي هذه النقطة نجده يختلف عن الدستور
الجزائري والمغربي والموريتاني ،بالإضافة إلى ذلك فالحق في التنمية هو حق غير

مطلق ،لـكون المشرع الدستوري التونسي قد وضع العديد من القيود الدستور ية
المتضمنة ضرورة العمل لتوفير أسباب الرفاهية لتنمية الاقتصاد الوطني ،وكذا

استخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب ،وفي هذه النقطة بالذات نجد الدستور التونسي

يتفق مع باقي الدساتير المغاربية الأخرى.

كما يتفق الدستور المغربي مع الدساتير المغاربية الأخرى بشأن إعماله الدستوري

للحق في التنمية ،فقد أقر به بشكل صريح ومباشر ،وبصورة خاصة ،كون المشرع قد

خصص لهذا الصنف من الحقوق نصوصا دستور ية خاصة للتنصيص عليه ،وفي
هذه النقطة يكون الدستور المغربي قد اختلف عن باقي الدساتير المغاربية الأخرى،

ز يادة على ذلك فالدستور المغربي وفر الحماية الشاملة للحق في التنمية ،وذلك عن

طر يق تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة جميع المواطنين بهذا الحق وعلى قدم
المساواة ،فيكون في هذه النقطة قد اتفق الدستور المغربي مع الدستور الجزائري.

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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والحق في التنمية هو حق غير مطلق؛ لـكون المشرع فرض عليه قيودا دستور ية

كثيرة ٺتلخص مجملها في ضرورة قيام الأفراد بالعمل وسعيهم الدؤوب من أجل

تنمية وطنهم المغرب ،ز يادة على القيود الدولية المتضمنة وجوب العمل على تمتين

أواصر التنمية مع البلدان المجاورة والدول الإفر يقية وسائر بلدان العالم ،وفي هذه
النقطة يكون الدستور المغربي قد اتفق مع كافة الدساتير المغاربية.

لم يختلف الدستور الموريتاني كثيرا عن الدساتير الأخرى لجهة وطبيعة إقراره

بالحق في التنمية ،فقد نص هو الآخر على الصنف من الحقوق المستحدثة ،فجاء

إقراره ضمنيا وبشكل غير صريح ،بصورة عامة لا خاصة ،متفقا في ذلك مع

الدستورين الجزائري والتونسي ،كما وفر المشرع الدستوري الموريتاني لهذا الحق العديد

من الضمانات ووفر له الحماية الضرور ية ،و يكون في هذه النقطة قد اتفق مع باقي

الدساتير المغاربية الأخرى ،كما أن الحق في التنمية هو حق مقيد كون المشرع

الدستوري قد قيده بالعديد من القيود الدستور ية التي ٺتطلب ضرورة المحافظة على

الحوزة الترابية للجمهور ية الموريتانية ،وعدم الخروج عن أحكام الدين الإسلامي ،وفي

هذه النقطة قد اتفق الدستور الموريتاني مع الدساتير المغاربية الأخرى.

يجدر بنا إذن القول بأن الدستور المغربي جاء أكثر صراحة ووضوحا وشمولا في

اعترافه بالحق في التنمية ،مقارنة بالدساتير المغاربية الأخرى.

ما يمكن بنا قوله كخلاصة للحق في التنمية ،أنه يجب على الدول المغاربية أن

تجعل من الحق في التنمية التزاما على عاتقها ،مع ضرورة النهوض به خدمة
لأهدافها ومصالح شعوبها ،وذلك عن طر يق العمل الانفرادي أو بالتعاون مع

بعضها البعض؛ نظرا للمصير المشترك الذي يجمعها ،بحيث تتحمل كل دولة مسؤولية

تعزيز وتطور شعبها وشعوب الدول المجاورة لها ،وذلك باختيار وسائل التنمية

الضرور ية له ،وتعبئتها واستخدام مواردها ،وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

والاجتماعية واستئصال كل العراقيل التي تعرقل هذه التعبئة.

@ @

@ @
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@ @òîz–ë@òàîÜ@LòÐîÄã@ò÷îi@À@Õ¨a@ZïãbrÛa@kÜĐ¾a
يعتبر الحق في بيئة نظيفة ،سليمة وصحية ومحمية من جميع أشكال التدمير ،حقا

فرديا وجماعيا نشأ كرد فعل على مخاطر النفايات السامة والإشعاعات النوو ية...
الخ ،التي تهدد الإنسان ،والتي فجرها التقدم العلمي في ظل نظام دولي شامل متسم
بالعصر الذري والنووي وتعدد الأقطاب ،كما ظهر هذا الصنف من الحقوق نتيجة

الاهتمام الدولي بالبيئة وبالقضايا والمشاكل المتمخضة عنها ،وظهور هيئات جندت

نشاطها لمحاربة التلوث.

وقد ظهر لأول مرة على المستوى الدولي في إعلان ستوكهولم حول البيئة

الإنسانية سنة  ،1972الذي تضمن حق الإنسان في بيئة سليمة ومسؤولية الدولة

والإنسان معا على حماية البيئة لصالح الأجيال القادمة ،ومن بعده إعلان ر يو دي
جانيرو عن البيئة والتنمية سنة  ،1992المسمى بمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبيئة

والتنمية ،والذي تضمن حماية البيئة البحر ية والبر ية والجو ية من التلوث ،والحفاظ
على البيئة الطبيعية بعناصرها المتوازنة والحق في التمتع بالثروات الموجودة في أعماق
البحار والحق في بيئة صحية ومتوازنة.

علاوة على ذلك يعد الحق في بيئة نظيفة ،سليمة وصحية ،أحد أهم حقوق

التضامن المشتركة ،وأصبح اليوم من أبرز حقوق الإنسان الأساسية ،خاصة وأن

موضوعات البيئة ومشكلاتها والمسائل الخاصة بها لم تكن وليدة اليوم بل بدأت مع

ظهور الثورة الصناعية والزراعية ،فتهافتت الدول على تحقيق أسرع وأكبر معدل

لنموها الاقتصادي والاجتماعي ،حينها صارت البيئة أكثر عرضة للاستغلال غير

الرشيد لمواردها ،وعندئذ أصبحت الحاجة ملحة لقواعد تضبط سلوك الإنسان في
تعامله مع البيئة على نحو يحافظ على توازنها الإ يكولوجي).(1

@ @
(1)- Arlette Hymann DOAT, libertés publiques et droits de l’homme, 5éme édition, L. G. D.
J, Paris, FARANCE, 1998, p192-200 .
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كما جاء ميلاد قانون البيئة جد متأخر ،باعتبار أن الاهتمام المعاصر بها لم يبرز

إلا في السبعينيات من هذا القرن ،عندما بدأت الموارد في النضوب والزوال)،(1

ومنذ ذلك الوقت عرفت البيئة عدة مسائل مست بها بصورة كلية أو جزئية،

كالتلوث الذي هو إفساد مباشر للخصائص العضو ية أو الحرار ية أو البيولوجية أو
الإشعاعية لأي جزء من البيئة ،كتفر يغ وإطلاق النفايات ،التي تسبب أضرارا

وخيمة على الصحة العامة وسلامة الحيوانات والموارد الحية والثروة النباتية.

من مشاكل البيئة أيضا الإسراف الذي يعد تجاوز الحد المعقول للموارد البيئية،

كما ظهرت صورة أخرى تمس بالبيئة وعناصرها أطلق عليها بظاهرة الاستنزاف

البيئي الذي يعد هو الآخر مظهرا من مظاهر إتلاف عناصر البيئة والإنقاص من

مواردها وثرواتها ،سواء الحيوانية أو النباتية أو المائية أو الأرضية).(2

نظرا لأهمية الحق في البيئة والعناية الفائقة به؛ تم إقراره كحق من حقوق الجيل

الثالث لحقوق الإنسان .هذا ما أقره الميثاق الإفر يقي لحقوق الإنسان والشعوب
الصادر سنة " :1981لكل الشعب حق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها").(3

من الأساس السالف وجد هذا النوع من حقوق التضامن المشتركة صدى

كبيرا وإعمالا واسعا في الدساتير المغاربية الأربعة ،فإذا ألقينا نظرة على الدستور
الجزائري من خلال مضمون التعديل الدستوري الجزائري لسنة  ،1996نجد ديباجة
التعديل قد أشارت إلى ضرورة تمتع الإنسان ببيئة نظيفة وسليمة).(4

كما أقر المشرع الدستوري الجزائري كذلك بهذا الصنف من الجيل الثالث
@ @

) - (1ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻝﻐﻨﻴﻤﻲ ،ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ،ﻤﻨﺸـﺄﺓ
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ،2006 ،ﺹ.115
) - (2ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺭﺍﺠﻲ ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ،ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ،ﻤﺠﻠـﺔ
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ  ،07ﺍﻝﻌﺩﺩ  ،02ﺴﻨﺔ  ،1997ﺼﺹ .59- 49
) - (3ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  24ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ .1981
) - (4ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996
@ @

@ @
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لحقوق الإنسان بصفة عامة في نصوص دستور ية أخرى ،من أهمها ما تم النص عليه

في المادة الدستور ية التي جاء فيها" :الحر يات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن

مضمونة.

وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائر يين والجزائر يات ،واجبهم أن ينقلوه من

جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته ،وعدم انتهاك حرمته").(1

ز يادة على ذلك اعترف المشرع الدستوري بحق السلطة التشر يعية بالتشر يع في

القواعد المتعلقة بالبيئة والتهيئة العمرانية ،القواعد المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية

والنباتية ،النظام العام للغابات والأراضي الرعو ية ،النظام العام للمياه ،النظام
العقاري).(2

يمكن استخلاص الإقرار الدستوري للحق في البيئة أيضا من مضمون المادة

الدستور ية التي جاء فيها" :الملـكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية.

وتشمل باطن الأرض ،والمناجم ،والمقالع ،والموارد الطبيعية للطاقة ،والثروات

المعدنية الطبيعية والحية ،في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحر ية ،والمياه،

والغابات.

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية ،والنقل البحري والجوي ،والبريد

والمواصلات السلـكية واللاسلـكية ،وأملاكا أخرى في القانون").(3

لم يبق الاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وسليمة محصورا في مجال الإقرار

الدستوري له ،بل وجد إعمالا واسعا في النطاق التشر يعي ،وهذا كله راجع لتفاقم

المشكلات الماسة بالبيئة ،فوضع مشرع البيئة أدوات تكفل الحماية من الأخطار
@ @
) - (1ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  32ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996

) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ  26-24-23-21-20ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  122ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻝﺴـﻨﺔ
.1996
) - (3ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  17ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ .1996
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‡í‹Ï@ð†aìÇ

186

البيئية ،منها أداتي الحظر والإلزام ،سواء تعلق الأمر بمشكلة التلوث البيئي أو

الإسراف البيئي أو الإهمال البيئي).(1

كما صدرت العديد من القوانين التي تسعى إلى حماية البيئة من جميع المخاطر

المهددة لها) ،(2والتي تكرست من خلالها أنظمة تهدف في مجملها إلى ضمان أكثر

للحق في البيئة.

ولو رجعنا إلى القانون رقم  03-83المتعلق بحماية البيئة نجده قد رتب التزامات

ضرور ية يجب مراعاتها منها :ضرورة القيام بدراسات قصد المحافظة على التوازن
البيئي لتقدير الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأشغال وأعمال التهيئة

والمنشآت الـكبرى بحكم أبعادها وآثارها على النظام البيئي وتوازنه ،وحتى على
الجانب الجمالي للبيئة ،وكذا ضرورة إجراء التحقيق العمومي لمدى التأثير على البيئة،

باعتباره وسيلة لمساهمة المواطنين أو ذوي المصلحة في حماية البيئة) ،(3إضافة إلى

ضرورة الحصول على الترخيص الإداري ،وهنا للسلطة الإدار ية حق الموافقة على

بعض التصرفات التي يطلبها الأفراد ،كما قد ترفض ذلك مع تسبيب رفضها؛ لأن لها

سلطة تقدير ية واسعة للموازنة بين حماية المصالح العامة والخاصة.

ز يادة على ذلك فهي تسعى دوما لحماية المصلحة العامة على حساب كل
@ @

) - (1ﻋﻭﺍﺩﻱ ﻓﺭﻴﺩ ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻝﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻓﺭﻉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻗﺭﺓ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﻭﺴـﻡ ﺍﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ
 ،2005-2004ﺼﺹ .88-72
) - (2ﻤﻨﻬﺎ :ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ  354-92ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  1992/09/23ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨـﺎ
ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻨﺎ ﻓﻲ  ،1985/03/22ﺝ.ﺭ.ﺝ.ﺝ.ﺩ.ﺵ ،ﺍﻝﻌـﺩﺩ  69ﺍﻝﺼـﺎﺩﺭﺓ

ﺒﺘﺎﺭﺥ  ،1985/03/23ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻡ؛ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  78-90ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ 1990/02/27
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ،ﺝ.ﺭ.ﺝ.ﺝ.ﺩ.ﺵ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ 10ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ،1990/02/28ﺍﻝﻤﻌﺩل.
) - (3ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺭﺍﺠﻲ ،ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌـﺔ ،ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـﺔ
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ،ﺴﻨﺔ  ،1996ﺹ.20-15
@ @

@ @
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الاعتبارات الخاصة ،وهذا كله في سبيل تحقيق فكرة المرفق العام) ،(1إضافة إلى

ضرورة التصريح من صاحب العمل أو النشاط ،والهدف منه إعلام السلطة
الإدار ية عن إرادتها في القيام بعمل يتصل بالبيئة).(2

بخصوص المشرع الدستوري التونسي ،فشأنه شأن المشرع الدستوري الجزائري،

اعترف هو الآخر بالحق في البيئة ،سواء من حيث الاعتراف الدستوري) ،(3أو
التنصيص التشر يعي ،خاصة وأن تونس من الدول المغاربية السباقة إلى المصادقة

على معظم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ،ز يادة على

إرسائها العديد من الهياكل والأجهزة المختصة بالبيئة منها :وزارة البيئة والتهيئة

الترابية ،الوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط ،وكالة حماية وتهيئة الشر يط الساحلي،
المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة.

كما أن تونس قد وضعت التشر يعات الخصوصية ومختلف مخططات وبرامج

العمل الوطنية المتعلقة بالبيئة من أهمها :الملك العمومي البحري ،مقاومة التلوث
البحري ،التصرف في النفايات وبرامج التطهير في الأر ياف والمدن ،حماية الشرط
الساحلي ،المحافظة على التنوع البيئي ،مقاومة التصحر ،مقاومة التلوث الصناعي.

ومن وسائل التحفيز وآليات التمو يل التي سنتها تونس من أجل المحافظة على

البيئة وجعلها دائما محيطا نظيفا وسليما :الجائزة الـكبرى لرئيس الجمهور ية لحماية

الطبيعة والمحيط ،صندوق مقاومة التلوث الصناعي ،امتيازات جبائية في إطار المجلة
@ @

) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 10-9-8 :ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ  79-90ﺍﻝﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  1990/02/27ﺍﻝﻤﺘﻀـﻤﻥ

ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﻁﺭﺓ ،ﺝ.ﺭ.ﺝ.ﺝ.ﺩ.ﺵ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ  ،10ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ،1990/02/28ﺍﻝﻤﻌﺩل.
) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  20-94ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  1994/10/17ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﺭﺓ ،ﺝ.ﺭ.ﺝ
ﺝ.ﺩ.ﺵ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ  ،67ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ،1994/10/18ﺍﻝﻤﻌﺩل
) - (3ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻭﻁﺌﺔ )ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ( ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺴﻨﺔ 2014
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ" :ﻭﻭﻋﻴﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺴـﻠﻴﻤﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﻀـﻤﻥ ﺍﺴـﺘﺩﺍﻤﺔ
ﻤﻭﺍﺭﺩﻨﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ."...
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الجديدة للحث على الاستثمار).(1
كما وضعت تونس أيضا آليات جديدة للملاحظة والمراقبة البيئية نذكر منها:

أجندة تونس  21ومؤشرات للتنمية المستدامة ،التقرير الوطني السنوي حول وضع
المحيط).(2

لـكن إذا ألقينا نظرة دستور ية معمقة في مضمون الدستور التونسي نجد أن

المشرع الدستوري لم ينص على الحق في بيئة نظيفة وسليمة بصفة خاصة بل بصفة

عامة ،بدليل أن المشرع لم يخصص لهذا الحق مادة دستور ية مستقلة بل أقر به

بصورة ضمنية ،وهذا ما يستخلص من فحوى فصول الدستور ،خاصة مضمون

النصين الدستور يين اللذين ورد فيهما أنه" :تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة
الاجتماعية ،والتنمية المستدامة ،والتوازن بين الجهات ،استنادا إلى مؤشرات

التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإ يجابي ،كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات

الوطنية")" ،(3الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي ،تمارس الدولة السيادة عليها
باسمه.

تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب،

وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة").(4

ز يادة على ذلك فقد نص المشرع الدستوري التونسي على أنه تتخذ شكل قوانين

عادية النصوص المتعلقة بالمبادئ الخاصة بالبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية
@ @

) - (1ﺩ .ﻨﺎﺩﺭ ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ ،ﻨﺤﻭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﺭﺒﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺃﻝﻘﺎﻫﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻝﻤﻨـﺫﺭ
ﺍﻝﻌﻨﺘﺒﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ  12ﺇﻝﻰ  18ﻤﺎﺭﺱ  ،1990ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻬـﺩ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺘﻭﻨﺱ ،ﺼﺹ.26-24

) - (2ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ،ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ،ﺘـﻭﻨﺱ،
 ،1998ﺼﺹ .27-26
) - (3ﻨﺹ ﺍﻝﻔﺼل  12ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ .2014
) - (4ﻨﺹ ﺍﻝﻔﺼل  13ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ .2014
@ @

@ @
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والطاقة).(1
ما يستفاد من التنصيص الدستوري التونسي أن المشرع الدستوري قد أقر بالحق

في البيئة بصورة ضمنية كما كرسه تكريسا غير مباشر ،ومع ذلك تبقى الدولة التونسية

من أهم الدول الحديثة التي اهتمت ولا تزال تصب كامل اهتماماتها في مجال حماية
البيئة حتى تظل البيئة فعلا بيئة صحية ،نظيفة وسليمة.

أما بخصوص الدستور المغربي الجديد فقد انفرد عن نظرائه من الدساتير

المغاربية بالتنصيص على حق العيش في بيئة نظيفة ،سليمة وصحية ،فالمشرع
الدستوري أولى اهتماما فائقا بهذا الصنف من الحقوق المستحدثة معتبرا إياه أحد

أهم أعمدة الجيل الثالث لحقوق الإنسان ،ومرجع ذلك تداخل هذا النوع من
الحقوق وتكامله مع باقي الحقوق الأخرى للجيل الأول والثاني.

ومن النصوص الدستور ية التي أقرت صراحة بكفالة المشرع الدستوري المغربي

لهذا الحق بصورة جلية واضحة هو ما تم التنصيص عليه في الفصل الدستوري الذي
جاء فيه" :تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل

الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في:
 -الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة").(2

لهذا الغرض تم إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كهيئة

استشار ية في جميع القضايا التي لها طابع بيئي) ،(3ز يادة على ذلك فقد أناط المشرع

الدستوري للقانون المغربي صلاحية التشر يع في الميادين المتعلقة بالتعمير وإعداد

التراب) ،(4القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية
@ @

) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭ 16ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل  65ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ .2014
) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل  31ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺴﻨﺔ .2011
) - (3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﺼﻭل 153-152-151 :ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺴﻨﺔ .2011
) - (4ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  26ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل  71ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺴﻨﺔ .2011
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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المستدامة) ،(1نظام المياه والغابات والصيد).(2
على الصعيد التشر يعي المغربي نجد هناك أيضا اعتراف القوانين المغربية بالحق في

البيئة ،هذا ما تأكد بوضوح في مضمون بعض النصوص القانونية التي تشير إلى

الحفاظ على البيئة ،والتي ترجع إلى المرحلة الـكولنيالية )الاستعمار ية( ،كما تم خلق

 -في الفترة الأخيرة ومنذ سنوات فقط -وزارة البيئة ،ولـكنها لا تزال ضعيفة وتابعة

للوزارات الـكبرى ،كما تم إنشاء المجلس الوطني للبيئة الذي يبقى مجرد مجلس فتي

وهش لم ينطلق في سن الآليات والجهود من أجل حماية البيئة والمحافظة عليها).(3

بشأن الدستور الموريتاني فقد أقر بحق الإنسان في بيئة نظيفة وسليمة ،ولـكن

هذا الإقرار جاء في شكل ضمني غير صريح ،باعتبار أن المشرع الدستوري لم

يخصص لهذا النوع من الحقوق المستحدثة مادة دستور ية مستقلة وخاصة تكرس

هذا الحق وتعترف به ،إلا ما يمكننا أن نستنبطه من خلال ما تضمنته ديباجة
الدستور ،والتي تضمنت ضرورة احترام الإشعاع الحضاري والاقتصادي والتمسك

بهما تكريس ًا لمبادئ الديمقراطية الحقيقية).(4

بالرجوع إلى مواد دستور ية أخرى نجد المشرع الدستوري يعترف بالتنظيم

القانوني للحق في البيئة ،هذا ما تم النص عليه في النصوص الدستور ية التي جاء فيها:

"تدخل في مجال القانون- :النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة
البحر ية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة ").(5

@ @

) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  27ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل  71ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺴﻨﺔ .2011
) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  28ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل  71ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺴﻨﺔ .2011
) - (3ﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺯﻱ ﺼﺎﺩﻕ ،ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺴـﻠﻴﻤﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠـﺎ  ،-ﻤﺩﺍﺨﻠـﺔ
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺼﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﻥ  06ﺇﻝﻰ  10ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ  ،1996ﺒﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻔﻨﺩﻗﻴـﺔ
ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺴﻼ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ،ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ،ﺼﺹ .156-155
) - (4ﺍﻨﻅﺭ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ.
) - (5ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ :ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  57ﻤﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ
@ @

=

@ @
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إن الدساتير المغاربية الأربعة قد اعترفت بحق الفرد في بيئة نظيفة وسليمة ،إلا

أننا نلاحظ وجود فوارق وأوجه اختلاف عديدة فيما بينها ،ترجع إلى تباين
خصوصيات كل دستور عن نظرائه من الدساتير الأخرى.

فالدستور الجزائري ومن خلال التعديل الدستوري لسنة  ،1996لم يختلف

كثيرا عن باقي الدساتير المغاربية الأخرى من جهة إقراره بالحق في البيئة ،فقد أقر
المشرع الدستوري بالحق في بيئة نظيفة ،سليمة وصحية من خلال ما تضمنته ديباجة

الدستور ومختلف النصوص الدستور ية الأخرى ،فجاء هذا الإقرار بشكل ضمني وغير

صريح ،كما ورد بصفة عامة وغير مباشرة ،و يكون الدستور الجزائري قد اتفق في
هذه النقطة مع الدستورين التونسي والموريتاني.

كما أن المشرع الدستوري قد وفر لهذا الصنف من حقوق التضامن المشتركة

الحماية القانونية اللازمة عند أي مساس أو انتهاك للبيئة أو عناصرها ،وفي هذه
النقطة قد اتفق الدستور الجزائري مع الدستور المغربي ،ز يادة على ذلك فالحق في

بيئة نظيفة ،سليمة وصحية هو حق مقيد وغير مطلق ومرجع ذلك هو تقييده بالعديد
من القيود القانونية ،وفي هذه النقطة بالذات نجد الدستور الجزائري قد اتفق مع
الدساتير المغاربية الأخرى.

لم يختلف الدستور التونسي عن الدستور الجزائري والموريتاني في إقراره بالحق في

البيئة ،فقد نص عليه بصورة ضمنية غير صر يحة في توطئة )ديباجة( الدستور ،مما

يعني أنه نص على الحق في البيئة بصفة عامة لا خاصة ،كما لم يضع المشرع

الدستوري الضمانات الـكفيلة بحماية هذا الصنف من حقوق التضامن المشتركة عند

أي مساس أو انتهاك ،إضافة إلى ذلك فالمشرع الدستوري التونسي لم يقيد ممارسة

هذا الحق بقيود قانونية أو ضوابط أخرى ،مما يعني أن التمتع به هو مطلق غير مقيد،

فيكون في هذه النقطة قد اتفق مع الدستورين المغربي والموريتاني.

@@
@@
ﺍﻝﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ.

@ @
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يختلف الدستور المغربي عن الدساتير الجزائري والتونسي والموريتاني في اعترافه

بالحق في بيئة نظيفة ،سليمة وصحية ،بشكل صريح وبصفة مباشرة ،وبذلك يكون

المشرع الدستوري قد اعترف بالحق في البيئة بصفة خاصة لا عامة ،لـكونه قد

خصص فصولا خاصة ومستقلة للتنصيص على هذا الصنف من حقوق التضامن
المشتركة.

ز يادة على ذلك فقد أحاطه المشرع الدستوري بالحماية الفائقة حتى لا يكون

عرضة للانتهاك أو المصادرة ،و يكون في هذه النقطة قد اتفق الدستور المغربي مع

الدستور الجزائري ،كما يعد هذا الصنف من الحقوق حقا مطلقا غير مقيد؛ كون

المشرع لم يقيد ممارسته بضوابط قانونية أو استيفاء شروط أو إجراءات معينة،

ويتفق الدستور المغربي في هذه النقطة مع الدستورين التونسي والموريتاني.

يتفق الدستور الموريتاني مع الدستورين الجزائري والتونسي من جهة إقراره

بالحق في بيئة نظيفة ،سليمة وصحية ،فقد نص عليه بصورة ضمنية غير مباشرة من

خلال مضمون ديباجة الدستور ،ومختلف النصوص الأخرى مما يعني أنه نص على

هذا النوع من حقوق التضامن المشتركة بصفة عامة لا خاصة ،كما أن المشرع لم يوفر
الضمانات الـكفيلة لحماية هذا الحق من مختلف أشكال الانتهاك والتجاوز الذي قد

يمس بالبيئة ويهددها ،وفي هذه النقطة نجد الدستور الموريتاني يتفق كثيرا مع

الدستور التونسي و يختلف عن الدستورين الجزائري والمغربي ،ز يادة على ذلك فهذا

الصنف من الحقوق هو حق مطلق ،ومرجع ذلك أن المشرع الدستوري لم يقيد
ممارسته بأية قيود أو ضوابط أو شروط ،فيكون الدستور الموريتاني قد اتفق كثيرا

مع الدستورين التونسي والمغربي واختلف عن الدستور الجزائري في هذه النقطة
الأخيرة.

على أساس ذلك يمكن لنا القول بأن المشرع الدستوري المغربي كان أكثر

صراحة ووضوحا في إقراره بالحق في البيئة مقارنة بما جاء به كل من الدستور
الجزائري ،التونسي والموريتاني.
@ @

@ @
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كخلاصة للحق في بيئة نظيفة ،سليمة وصحية يمكننا القول بأن هذا الحق من

الحقوق الأساسية للجيل الثالث أو ما يصطلح عليها بحقوق التضامن المشتركة ،حيث

أخذ القسط الوافر من الاهتمام ونصيبا لا بأس به في دساتيرنا المغاربية على العموم،
كما أصبح يشكل هذا الصنف من الحقوق المستحدثة حجر الأساس من البحث

والعناية ،هذا ما يستفاد من اللقاءات والندوات والمحاضرات والملتقيات التي يعقدها
رجال الفكر القانوني بجميع هيئاته وأشخاصه ،وكذلك مختلف البحوث والاستبيانات

والإحصائيات التي يقوم الباحثون في علم الإ يكولوجيا ،وحماة الغابات ،وعلماء

الأرض والبحر والطقس ،والبيولوجيون ،وغيرهم من الأشخاص الذين يدافعون عن
البيئة ،وعلى وجه الخصوص الاقتصاديون وعلماء الآثار).(1

وكما قالت الأستاذة حور ية التازي صادق" :بدون ديمقراطية ومواطنة حقيقية

لا يمكن أن ينمو هذا الحق ويتطور ،كما أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق فعلا

بدون حقوق الإنسان ومن بينها الحق في بيئة سليمة ونظيفة ").(2

لـكن تجدر الإشارة إلى أن التشر يعات الداخلية للدول المغاربية الخاصة بحماية

البيئة تشهد قصور ًا من حيث حجم النصوص القانونية وإجراءات تطبيقها وتنفيذها

على أرض الواقع ،ناهيك عن تلك الأدوات القانونية التي لم تر النور لعدم صقلها في

الميزان العملي ،والدلائل كثيرة ،منها ما نقرؤه يوميا في الصحف والمجلات من
مقالات يشكو أصحابها جسامة الأخطار البيئية كالتلوث والتصحر وقطع الغابات

وحرقها ورمي النفايات والقمامات في الأحياء السكنية ...الخ.

‚@ @ò¸b
ما يمكن لنا أن نقوله بالنسبة للجيل الثالث من حقوق الإنسان من خلال ما

اعترفت به الدساتير المغاربية الأربعة ،أن هذا الشق الجديد من حقوق الإنسان
@ @
) - (1ﻋﻭﺍﺩﻱ ﻓﺭﻴﺩ ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.115

) - (2ﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺯﻱ ﺼﺎﺩﻕ ،ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ،ﻤﺭﺠـﻊ ﺴـﺎﺒﻕ،
ﺹ.155
@ @
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يواجه العديد من النقائص والمعوقات سواء ما تعلق بالجانب الدستوري أو الجانب

القانوني .وحتى يتم إبرازه بصورة أوفر وأكثر دلالة ،يجب إعادة النظر فيه ومراجعة

تلك النقائص الواردة فيه لتفاديها والعمل على استدراكها ومن ثمة القضاء عليها أو

الحد منها كما يأتي:

على مستوى التنصيص الدستوري ،فعموما نجد أن هذه الحقوق تم إقرارها

بصورة عامة لا خاصة ،بحيث لم يخصص لها مشرعو الدساتير نصوصا دستور ية

منفردة إلا ما ورد في فقرات المواد أو إقرار ضمني وفقا لما احتوت عليه مقدمات
الدساتير هذا من جهة ،ومن جهة ثانية لم تحدد الضمانات ومختلف الأدوات

الـكفيلة والناجعة لمواجهة أوجه الانتهاكات التي تمس هذا الشق من الحقوق
بصورة أشمل وأدق.

أما على المستوى التشر يعي فنسجل ضعفا كبيرا وفادحا في حجم القوانين التي

تنص على الحقوق المستحدثة ،فمثلا بشأن الحق في البيئة لم تحدد القوانين كيفية
التعامل معها كمحيط سليم ،صحي ونظيف ،أو إجراءات ووسائل حماية هذا الوسط

الذي يكسب للفرد حقوقا ويحمله واجبات ،حتى يوفر له في آخر المطاف عوامل
البقاء والاستمرار والتطور.

وبالنسبة للحقوق الأخرى كالحق في السلم والحق في التنمية ،فلا نجد أية

تشر يعات داخلية تعمل على التكريس الداخلي لهذين الحقين بصفة فعلية ،وعن الحق

في تقرير المصير ،يعد من الناحية القانونية والدستور ية موجودا ،وفي الواقع العملي

هو حق غير موجود مطلقا.

@ @

@ @
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قائمة المراجع
أولا :المراجع بالعربية
 -1الـكتب:
 -عبد المقصود الغنيمي ،البيئة والإنسان ،دراسة في مشكلات الإنسان مع البيئة،

الطبعة الثالثة ،منشأة المعارف ،الإسكندر ية ،مصر.2006 ،

 -عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني ،حقوق الإنسان وحر ياته الأساسية في النظام

الإسلامي والنظم المعاصرة ،مطابع الجمعية العلمية الفكر ية ،بيروت ،لبنان.2000 ،

 -عمر سعد الل ّٰه ،مدخل إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان ،ديوان المطبوعات

الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر.1993 ،

 -ــــــــ ،حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ،الطبعة الأولى ،ديوان

المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر.2000 ،

-محمد فتحي عثمان ،حقوق الإنسان بين الشر يعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي،

دار الشروق ،بيروت ،لبنان.2002 ،
 -2الرسائل والمذكرات:
-

عوادي فريد ،الإسلام والبيئة ،مذكرة لنيل درجة ماجستير في العلوم القانونية

والإدار ية ،فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،كلية
الحقوق والعلوم التجار ية ،الموسم الجامعي .2005-2004
 -3المقالات:

 -الصادق شعبان ،حقوق الإنسان المدنية في الدساتير العربية ،الجزء الأول ،شؤون

عربية ،العدد  49مارس .1997

-مصطفى كراجي ،كيفيات تطبيق التشر يع المتعلق بتسيير المحيط وحماية البيئة ،مجلة

المدرسة الوطنية للإدارة ،العدد الأول ،سنة .1996
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-ــــــــ ،حماية البيئة ،نظرات حول الالتزامات والحقوق في التشر يع

الجزائري ،مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ،المجلد  ،07العدد  ،02سنة .1997
 -4المؤتمرات:

 -عبد الل ّٰه الولادي ،العلاقة العضو ية بين حق التنمية وحقوق الإنسان ،المؤتمر

الخامس عشر لاتحاد المحامين العرب المنعقد ما بين  02و 05من نوفمبر سنة

 ،1994بجامعة سوسة ،الجمهور ية التونسية.
-5المحاضرات:

 -نادر فرجاني ،نحو ميثاق عربي لحقوق الإنسان ،محاضرة ألقاها بمناسبة الدورة

الأولى لمنذر العنتباوي المنعقدة بالمعهد العربي لحقوق الإنسان من  12إلى 18

مارس  ،1990سلسلة دراسات المعهد العر بي لحقوق الإنسان ،تونس.
-6المداخلات:

-حور ية التازي صادق ،الجيل الثالث لحقوق الإنسان ،الحق في بيئة سليمة نموذجا،

مداخلة بمناسبة أشغال الجامعة الصيفية الثانية ،من  06إلى  10سبتمبر ،1996

بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسلا ،منشورات الجمعية المغربية ،الرباط،
المغرب.

-7المنشورات:
-حقوق الإنسان في تونس ،خيارات وإنجازات ،منشورات الهيئة العليا لحقوق

الإنسان ،تونس.1998 ،

 -عبد الحميد أمين ،حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ،منشور في

عدد خاص تحت عنوان" :حقوق الإنسان المعايير وآليات الحماية " ،صادر عن كل
من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعهد حقوق الإنسان بليون ،أشغال الجامعة
الصيفية الثانية ،سبتمبر .1996
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 -8النصوص القانونية:
أ -الإعلانات العالمية:
-الإعلان الخاص بشأن حقوق الشعوب في السلم ،الذي اعتمد وعرض للتصديق

بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم  11-39الصادر بتاريخ -11-12

 ،1984حقوق الإنسان ،مجموعة صكوك دولية ،المجلد الأول ،الأمم المتحدة،
نيو يورك.1993 ،

-الإعلان الخاص بالحق في التنمية ،الذي اعتمد وعرض للتصديق بقرار من الجمعية

العامة للأمم المتحدة تحت رقم  128-41الصادر بتاريخ  ،1986-02-04حقوق
الإنسان ،مجموعة صكوك دولية ،المجلد الأول ،الأمم المتحدة ،نيو يورك.1993 ،
ب-المواثيق الدولية:
-ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة .1945

الميثاق الإفر يقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ  28جو يلية .1981ج-الاتفاقيات الدولية:
-العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق

والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ،ألف )د (21-المؤرخ في 16

كانون الأول  20/ديسمبر ،1966دخل حيز النفاذ بتاريخ  23آذار/مارس ،1976
وفقا لأحكام المادة  ،49حقوق الإنسان ،مجموعة صكوك دولية ،المجلد الأول،
الأمم المتحدة ،نيو يورك.1993 ،

 -العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،اعتمدته الجمعية العامة

للأمم المتحدة ،وعرضته للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها  -2200ألف

)د (21/بتاريخ  16كانون الأول /ديسمبر ،1966ودخل حيز النفاذ في  03كانون

الثاني /جانفي  ،1976طبقا للمادة  ،27حقوق الإنسان ،مجموعة صكوك دولية،

المجلد الأول ،الأمم المتحدة ،نيو يورك.1993 ،
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د-الدساتير:
 -التعديل الدستوري للجمهور ية الجزائر ية الديمقراطية الشعبية لسنة  ،1996الصادر

بموجب استفتاء  28نوفمبر  ،1996ج.ر.ج.ج.د.ش ،العدد  .76الصادرة بتاريخ

 08ديسمبر  ،1996المعدل بموجب القانون رقم  ،03/02المؤرخ في  10أفر يل

 ،2002المتضمن تعديل الدستور ،ج .ر.ج.ج.د.ش ،العدد  ،25الصادرة بتاريخ

 14أفر يل  ،2002والمعدل أيضا بموجب القانون رقم  19-08المؤرخ في 15
نوفمبر  ،2008المتضمن تعديل الدستور ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،العدد  ،63الصادرة

بتاريخ  16نوفمبر .2008

 -دستور الجمهور ية التونسية لسنة  ،2014وهو الدستور الصادر عن المجلس الوطني

التأسيسي ،والمنشور بالرائد الرسمي للجمهور ية التونسية يوم الاثنين  10فيفري

 ،2014عدد خاص ،يتضمن النص الكامل للدستور التونسي الجديد ،دخل حيز
النفاذ يوم  10فيفيري . .2014

 -الدستور المغربي لسنة  ،2011وهو الدستور الصادر بموجب الاستفتاء  13سبتمبر

 1996المعلن عنه بالقرار الدستوري رقم  96 .117المؤرخ في الفاتح

أكتوبر ،1996والمنفذ بالظهير الشر يف رقم  157 .96 .1الصادر بتاريخ 07

أكتوبر  ،1996ج.ر العدد  5964مكرر ،الصادرة بتاريخ  08أكتوبر ،1996
المراجع بموجب استفتاء الفاتح جو يلية سنة  ،2011ج.ر ،العدد  5952مكرر،

الصادرة بتاريخ  17جو يلية .2011

 -دستور الجمهور ية الإسلامية الموريتانية لـ  20جو يلية ،1991الصادر بموجب

استفتاء  12جو يلية  ،1991المعلن عنه من اللجنة العسكر ية للخلاص الوطني ج.ر

لسنة  ،1991الصادرة بتاريخ  13جو يلية  ،1991وبدأ العمل به بموجب الأمر
القانوني رقم  91/22المؤرخ في  20جو يلية  ،1991ج .ر لسنة  ،1991المعدل

بموجب تعديلات  25جو يلية  ،2006التي أدخلها عليه مجلس الحكم العسكري

الانتقالي الموريتاني ،المعدل بموجب تعديلات  25جو يلية  ،2006التي أدخلها عليه
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مجلس الحكم العسكري الانتقالي الموريتاني ،والتي عرضت على الاستفتاء بتاريخ 25
جو يلية  ،2006ج .ر  ،2006الصادرة بتاريخ  26جو يلية .2006
ه-المراسيم:
 -المرسوم رقم  354-92الصادر بتاريخ  ،1992/09/23المتضمن الانضمام إلى

اتفاقية فينا لحماية البيئة وطبقة الأوزون المبرمة في فينا في ،1985/03/22

ج.ر.ج.ج.د.ش ،العدد  ،69الصادرة بتاريخ  ،1985/03/23المعدل.

 -المرسوم التنفيذي رقم  78-90الصادر بتاريخ  1990/02/27المتعلق بدراسة

التأثير في البيئة ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،العدد ،10الصادرة بتاريخ ،1990/02/28
المعدل.

-المرسوم رقم  79-90الصادر بتاريخ  1990/02/27المتضمن تنظيم نقل المواد

الخطرة ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،العدد  ،10الصادرة بتاريخ  ،1990/02/28المعدل.

-المرسوم التنفيذي رقم  20-94المؤرخ في  1994/10/17المتعلق بالمناطق الحرة،

ج .ر .ج ج .د .ش ،العدد  ،67الصادرة بتاريخ  ،1994/10/18المعدل.
ثانيا :المراجع بالفرنسية.

- Arlette Hymann DOAT, libertés publiques et droits de l’homme, 5éme
édition, L. G. D. J, PARIS, FRANCE, 1998.
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بقلم :بر يك الطاهر

∗

@ @Z˜ƒÜß
إن ضبط وتطهير الأملاك العقار ية يقتضى شهر التصرفات الواقعة بشأنها،

وباعتبار أنظمة الشهر نوعان شهر شخصي وشهر عيني ،اعتمد المشرع النظامين نظرا
لعدة أسباب تار يخية وواقعية ،وبعد سنة  1975طبق نظام الشهر العيني الذي

يعتمد أساسا على المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري ،و يقتضى تطبيقه

احترام قاعدتين هما :قاعدة الرسمية والشهر المسبق ،مع مراعاة جملة من الشروط

القانونية .ونظرا لأهمية هذا الإجراء وخصوصيته؛ يجب أن يكون تحت إشراف

المحافظ العقاري ،بالتنسيق مع العديد من الجهات خاصة إدارة المسح .وفي الأخير

إذا تجسد نظام الشهر المعتمد واحترمت أحكامه ،يحقق آثاره أي تسلم الوثائق

والسندات التي تشهد بحقوق الأشخاص على العقارات الممسوحة والمثبتة للملـكية
العقار ية.

الكلمات المفاتيح :الشهر العقاري ،المحافظ العقاري ،تسليم سندات الملـكية،

الدفتر العقاري.

Résumé:
Afin de contrôler et purifier les propriétés immobilières le législateur
algérien a requis la publicité des actes immobilières, par ailleurs on a
deux types de publicité, personnelle et réelle, le législateur a adopté les
deux systèmes pour plusieurs raisons historiques et réalistes, dès l’année
1975 le système de publicité réelle a été appliqué, il se base
essentiellement sur le cadastre général d’immeubles, ainsi que
l'établissement du livret foncier.

@ @

∗ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻗﺴﻡ "ﺃ" ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌـﺔ  20ﺃﻭﺕ  ،1955ﺴـﻜﻴﻜﺩﺓ.
ﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ ،ﻋﻨﺎﺒﺔ.
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Pour une application adéquate deux règles sont indispensables
officialité et la publicité anticipée, et il a prévoyait un certain nombre de
conditions, étant donné l'importance de cette procédure et sa spécificité il
doit être supervisé par le conservateur foncier, et ce en coordination avec
plusieurs corps, notamment le cadastre, enfin si le système de publicité
foncière adopté a été bien incarné, et ses formalités ont été aussi
respectées, le dit système mène a de bonnes résultats, et conséquemment
les documents et titres seront remises aux personnes, justifiant leurs
propriété immobilières.
Mots clés: publicité foncière, le conservateur foncier, livraison de
titres de propriété, livret foncier.
Abstract:
in order to control and cleanse the real property condition behaviors the
Algerian legislature ordered to register properties in the real estate. There
are two systems one personal and the other is real. The legislature
adopted the two systems due to several historical and realistic reasons.
After 1975, the legislator applied the real system which is basically a
general survey of the land and the establishment of record real estate. In
order to apply it, there must be two rules that are the availability of the
official base and prior declaration of the estate with a number of
conditions. Due to the importance of this procedure and its specificity it
is under the supervision of real estate portfolios, in coordination with
several private entities especially the survey management. Finally; if we
adopt the real system and respect its provisions; it will achieve its aims.
Owners of the estate will receive the documentation and the bonds which
are witnessing the rights of the property which is installed on the scanned
Property real estate property.
Key words: Real Estate, the real estate portfolios, delivery of title
deeds, land book.

@ @Z@òß‡Ôß
إن العقار له أهم ية بالغة من الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ لذا

 وهذا،صدرت في بلادنا العديد من القوانين بهدف تطهير وضبط الأملاك العقار ية

 ومن جهة أخرى تمكين الدولة،بتسليم السندات والوثائق التي تشهد بحقوق الملاك
 لتج نب الفو ضى والتقل يل من الإ شكالات،من فرض رقابت ها لل سوق العقار ية
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والمنازعات؛ لأن التصرفات الواردة على العقار ل ها خصوصية ،لذا المشرع الجزائري

أو جب الر سمية وال شهر ح تى تنت قل الملـك ية ،وا شترط توافر شروط شكلية

وموضوعية ،وهذا ما يبينه الأمر  58/75المتضمن القانون المدني ،والأمر 74/75
المت ضمن إ عداد م سح الأرا ضي ال عام وتأ سيس ال سجل الع قاري ،والمر سومان

التطبيقيان له  62/76و63/76؛ ولهذا يعد السبب الأساسي الذي دفعني لاختيار

موضوع دور الشهر العقاري في إثبات الملـكية العقار ية هو التعر يف بأنظمة الشهر

وموقف المشرع الجزائري والأحكام والآثار المترتبة عن الشهر.

وعليه دراسة وتحليل هذا الموضوع لا تكون إلا بالإجابة عن الإشكالية الآتية:
* ما هي أنظمة الشهر المتبعة وما مدى إلزامية الشهر؟
و للإجا بة عن الإ شكالية ال سابق ذكر ها نت بع ال منهج المركب ن ظرا لطبي عة

الموضوع ،وهذا من خلال الخطة الآتية:

•المبحث الأول :ماهية الشهر العقاري.

• المبحث الثاني :أحكام الشهر العقاري بالجزائر.

@ @ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@òîçbß@ZÞëþa@szj¾a
بالرجوع إ لى كا فة الت شر يعات يت ضح أن ها أع طت أهم ية بال غة لمو ضوع ال شهر

الع قاري ،ح يث ا شترطت شهر ب عض الت صرفات والع قود خا صة إذا ان صبت ع لى

ع قار؛ لأن ال شهر له العد يد من الأ هداف ،ف هو يع طي ضمانات أك ثر للت صرفات
المبر مة بين الأ شخاص ،وي حافظ ع لى ا ستقرارها ح تى ت كون ح جة ع لى الكا فة بم جرد

تسجيلها وشهرها ،إلا أن تحقيق ذلك يتفاوت من حيث نوع الشهر أي نظام الشهر
الشخصي أو نظام الشهر العيني؛ لأن لكل نظام أحكام ٺتعلق به .وعليه يتم تقسيم

هذا المبحث إلى مطلبين :نتطرق في المطلب الأول إلى مفهوم الشهر ،والمطلب الثاني
إلى نظامي الشهر العقاري.
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@ @‹è“Ûa@âìèÐß@ZÞëþa@kÜĐ¾a
@ @ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@âbÄäi@Ñí‹ÈnÛa@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa
إن ال شهر الع قاري إ جراء أسا سي ،ن ظرا للآ ثار ال تي يرتب ها سواء بين ا لأطراف

المتعا قدة أو الغ ير ،إ لا أن الـكث ير من الأ شخاص يجهلو نه و يخل طون بين الم فاهيم

والمصطلحات ولا يعرفون الجهة المشرفة عليه؛ لذا سنتطرق من خلال النقاط الآتية
إلى تعر يف الشهر العقاري وتميزه عن الأنظمة المشابهة.

@ @ZðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@Ñí‹Èm@M01
إن ال شهر الع قاري ي ستمد أسا سه ال قانوني من ال قوانين وا لأوامر والمرا سيم،

وهذا ما أشارت إليه المادة  793من الأمر  ،(1)58/75والمواد  15 ،14 ،13من
ا لأمر  ،(2)74/75وأي ضا المر سوم  .(3)63/76وعل يه ،ي عرف ال شهر الع قاري بأ نه
نظام قانوني له مجموعة من القواعد والإجراءات يضمن ب ها حق الملـك ية العقار ية،

وكذا الحقوق العينية العقار ية الأخرى ،وبصفة عامة جميع العمليات القانونية الواردة
على العقارات ،وهو نوعان :شهر شخصي وشهر عيني).(4

@ @Zòèib“¾a@òàÄãþa@åÇ@ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@î¸@M02
بعد التطرق لتعر يف الشهر العقاري يستوجب تمييزه عن الأنظمة المشابهة

وذلك نظرا للخلط الواقع بين الشهر وبعض المفاهيم كالتسجيل والقيد والتأشير
@ @

) - (1ﺍﻷﻤﺭ 58/75ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  ،1975/09/26ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭﺍﻝﻤـﺘﻤﻡ ،ﺝ.ﺭ ﺍﻝﻌـﺩﺩ
.78

) - (2ﺍﻷﻤﺭ 74/75ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  ،1975/11/12ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺍﻝﺴـﺠل
ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻡ ،ﺝ.ﺭ ﺍﻝﻌﺩﺩ .92

) - (3ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ  63/76ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  ،1976/03/25ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭﺍﻝﻤـﺘﻤﻡ،
ﺝ.ﺭ ﺍﻝﻌﺩﺩ .30

) - (4ﻋﻤﺭ ﺤﻤﺩﻱ ﺒﺎﺸﺎ ،ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ،2004 ،
ﺹ.118

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹çbĐÛa@Ùí‹i
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والشكلية و يتم هذا من خلال النقاط الآتية :
 -الشكلية :وهي ركن في التصرف حيث يقتضي القانون إفراغ الإرادة في ثوب

الشكلية لأنه بتخلف هذا الركن يكون التصرف باطلا بطلانا مطلقا ،فالشكل يعتبر

عن صرا جوهر يا من العنا صر المكو نة للت صرف ال قانوني في ب عض الت صرفات)،(1

و يطلق عليها بعض الفقه بالشكلية المباشرة على أساس أنها تمس التصرف في حد
ذاته في حين الشهر يعتبر شكلية غير مباشرة لأنه ليس ركن بل يقتصر دوره على
نقل الملـكية ويرتب أثار التصرفات القانونية.

-التأشير :يعد إجراء ً يتطل به القانون بالنسبة لبعض الدعاوى القضائية العقار ية

التي ترمي إلى الطعن في صحة التصرف الذي تضمنه المحرر المشهر) ،(2أي الدعاوى
الرامية إلي فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم شهرها).(3

 -القيد :إن إجراء الشهر يختلف من تصرف إلى آخر حسب موضوعه ،وعليه إن

كان ح قا عين يا أ صليا ) حق الملـك ية ،حق الانت فاع ،حق الارت فاق ،و حق

الا ستعمال وال سكن( ،ه نا يتم ال شهر بالت سجيل ،أ ما الح قوق العين ية التبع ية م ثل
الرهن الرسمي والحيازي ،فهي تشهر بالقيد.

وبصفة عامة يمكن القول إن التسجيل يكون بالنسبة للحقوق العينية الأصلية،

أما القيد فيكون بالنسبة لشهر الحقوق العينية التبعية).(4

 التسجيل :بالرجوع إلى كافة النصوص القانونية المتعلقة بالعقار يتضح أن@ @

) - (1ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻌﻘﺩ ،ﻤﻭﻓﻡ ﻝﻠﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ ،ﻁ ،2004ﺹ
.238

) - (2ﻋﻤﺭ ﺤﻤﺩﻱ ﺒﺎﺸﺎ ،ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.125

) - (3ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  09/08ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  ،2008/ 02/25ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ،ﺝ.ﺭ
 21ﻝﺴﻨﺔ .2008

) - (4ﻤﺠﻴﺩ ﺨﻠﻔﻭﻨﻲ ،ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﻬﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺍﻝـﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝـﻭﻁﻨﻲ ﻝﻸﺸـﻐﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ،
 ،2003ﺹ.31
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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المشرع يخلط بين المصطلحات والمفاهيم حيث يستعمل تارة مصطلح التسجيل وفي
بعض الحالات يستعمل مصطلح القيد ،إلا أن التسجيل في المحافظة العقار ية

يختلف عن التسجيل بمصلحة التسجيل والطابع)(1؛ لأن هذا الأخير يهدف إلى
تحصيل موارد مالية لفائدة الخزينة العمومية ،أما الشهر كما سبق الذكر فهو مجموعة من

الإجراءات القانونية فرضها المشرع بغرض تحقيق جملة من الأهداف والتي منها

تحقيق التصرف لآثاره القانونية تجاه المتعاقدين والغير ،أي إعلام الغير ونقل
الملـكية.

ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@Òa‡çc@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa
للشهر العقاري العديد من الأهداف ،وقد اختلف الفقه حول تحديدها إلا أن

الأ هداف المت فق ب شأنها وال تي نست شفها من الن صوص القانون ية تتم ثل في الن قاط
الآتية):(2

 -تحد يد الر صيد الع قاري وبال تالي ت سهيل تح صيل موارد مال ية لفا ئدة الخزي نة

العمومية.

 -إع لام الغ ير بكا فة الت صرفات ا لواردة ع لى الع قار ،و هذا يدعم الا ستقرار

والائتمان العقاري.

 -تحديد كافة العقارات ،وبالتالي تنظيم وضبط طبيعتها القانونية ،وهذا يساعد

في حل الإشكالات والمنازعات المنشورة أمام المحاكم؛ لأن ذلك يسهل عمل
الفاعلين في هذا المجال كالخبراء والمحامين والقضاة.

 ترتيب الأثر العيني والمتمثل في نقل الملـكية العقار ية ،وبالتالي تسهيل تداول@ @

) - (1ﻤﺠﻴﺩ ﺨﻠﻔﻭﻨﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ.31

) - (2ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ،ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ،ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ،1994 ،
ﺹ.87

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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العقارات وضمان سلامة التصرفات العقار ية.

@ @ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@bßbÄã@ZïãbrÛa@kÜĐ¾a
لل شهر ب صفة عا مة ك ما سبق ا لذكر جم لة من الأ هداف ،وعل يه من أ جل ضبط

الملـكية العقار ية ،يجب الأخذ بنظام مستقر للشهر العقاري وهو ما ترمي إليه جل

التشر يعات ،خاصة أمام التطور المستمر في كافة المجالات الاقتصادية ،الاجتماعية

والسياسية ،المرتبطة جميعها بالعقار؛ لذا ظهر نظامان أساسيان للشهر العقاري نتطرق

إليه ما من خ لال ال فرعيين ا لآتيين ،ثم نت طرق في فرع ثا لث إ لى مو قف الم شرع

الجزائري من نظامي الشهر العقاري.

@ @ï—ƒ“Ûa@‹è“Ûa@âbÄã@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa
إن نظام الشهر الشخصي يعتمد على المالك أساسا في عملية الشهر وهو من أقدم

الأنظمة باعتباره نظاما بسيطا لا يتطلب وسائل مادية وبشر ية ضخمة مقارنة بغيره

من الأنظمة؛ لذا سنتطرق إلى تعر يفه ،خصائصه ،عيوبه ومزاياه من خلال النقاط
الآتي بيانها.

@ @Zï—ƒ“Ûa@‹è“Ûa@âbÄã@Ñí‹Èm@M01
يعت بر "ن ظام ال شهر الشخ صي من أ قدم أنظ مة ال شهر الع قاري ب عد إ قرار م بدأ

شكلية الع قود ح يث ين شئ في الب لد إدارة لل شهر تم سك سجلا عا ما ير صد به كل

التصرفات الواردة على العقارات وتتم عملية الجرد لهذه التصرفات باسم الشخص
المتصرف في العقار").(1

وتجدر الإشارة أن نظام الشهر الشخصي يعتمد علي سجلات ترتب حسب أسماء

مالـكي العقارات أو الأ شخاص ،وقد طبق في الجزائر منذ العهد الاستعماري؛ لأن

فرنسا عملت به ،حيث يعتبر اسم كل شخص محل اعتبار؛ لذا لا يعتد بمواصفات
@ @
) - (1ﻤﺠﻴﺩ ﺨﻠﻔﻭﻨﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.13
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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العقار م حل التعامل من موقع وحدود ومساحة ،وإنما يتم التركيز على الهو ية الكاملة

للأ شخاص المالـكين أو الذين تعاملوا فيه ،وعليه يمكن التعرف على هذا النظام من

العبارة نفسها التي تفيد بأن الشخص محل اعتبار عند الشهر .وقد اعتمدت الجزائر
بعد الاستقلال هذا النظام إلي غاية تبني نظام الشهر العيني المؤسس بالأمر 74/75

المتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ،والمرسومان التطبيقيان له

 62/76و 63/76السابق ذكرهما.

@ @Zï—ƒ“Ûa@‹è“Ûa@âbÄã@˜öb—‚@M02
يتبين لنا من خلال تعر يف نظام الشهر الشخصي أنه يتميز بالخصائص التالية:
 -تعتبر أسماء الأشخاص أساسا للشهر.

 -إجراءاته بسيطة؛ لذا لا يجد الأطراف ولا الإدارة صعوبة في تطبيقه.

 -لا يتط لب و سائل ماد ية وقانون ية مقار نة بغ يره ،م ما يج عل تج سيده بأرض

الواقع سهلا.

 -التصرفات التي تسجل يجوز الطعن فيها ،وبالتالي نظام الشهر الشخصي دون

قوة ثبوت.

 -تسجيل التصرف في ظل نظام الشهر الشخصي لا يضيف شيئا في الحق ولا

في التصرف ،وعليه ينتقل الحق كما هو بكل العيوب دون أن يكون للتسجيل أثر

مطهر لهذه العيوب؛ لذا يسمى نظام الشهر الشخصي بنظام تسجيل العقود ،لأنها
تسجل كما هي دون البحث في مدى صحتها ،ويبقي عبارة عن وسيلة إعلام للغير.

@ @Zï—ƒ“Ûa@‹è“Ûa@âbÄã@lìîÇ@M03
يعاب على نظام الشهر الشخصي من زاويتين :فهو معيب من حيث الترتيب

ومن حيث الحجية؛ ولهذا نتطرق إلى مساوئ هذا النظام في النقاط التالية):(1
@ @

) - (1ﻋﻤﺭ ﺤﻤﺩﻱ ﺒﺎﺸﺎ ﻭﻝﻴﻠﻰ ﺯﺭﻭﻗﻲ ،ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴـﺔ ،ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤـﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ،

ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،2004 ،ﺹ 44ﻭ45؛ ﺨﺎﻝﺩ ﺭﻤﻭل ،ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻜﺂﻝﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ

=

@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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 -نظام الشهر الشخصي لا يحقق أهدافه؛ لأنه يعد وسيلة إعلام فقط وإجراء

التسجيل لا يغير شيئا ،حيث يتم تسجيل التصرف دون البحث في صحته من عدمها

مما يؤثر سلبا على الأطراف المعنية.

 -صعوبة معرفة مالك العقار الحقيقي؛ لأن معرفته تستوجب الب حث والرجوع

إلى نوعين من السجلات :سجل رتبت فيه التصرفات الواردة على العقارات حسب

الترتيب الزمني ،وسجل رتبت فيه التصرفات المذكورة حسب الترتيب الهجائي لكل
اسم متصرف.

 -ن ظام ال شهر الشخ صي ح سب كا فة الت شر يعات ال تي طبق ته يت ضح أ نه يج يز

اكتساب الملـكية عن طر يق التقادم ،وهذا يعتبر خطرا يهدد ويمس بحق مقدس

أ لا و هو حق الملـك ية ،م ما ج عل الف قه ينت قد هذا الن ظام و يعت بره خ طرا ل ضياع
الملـكية بالتقادم.

 -خطر تعارض سندات الملـكية لعقار واحد ،وهذا راجع إلى صعوبة البحث

لمعرفة المالك الحقيقي لعقار معين ،مما يترتب عنه نتائج سلبية تتمثل في إزالة الثقة بين

المتعاملين وحتى الغير.

ومما سبق يمكن القول إن العيوب السابق ذكرها ناتجة عن المبادئ والقواعد التي

ي قوم علي ها ن ظام ال شهر الشخ صي ،باعت بار المو ظف المك لف بت سجيل الع قود أو

الت صرفات ا لواردة ع لى الع قارات لا يت حرى و لا يتح قق من صحة أو عدم صحة

التصرفات لأنه ليست له صلاحيات وسلطات وبالتالي يمكن أن تكون التصرفات

محلا للطعن وكما يقول الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري " :الشهر في هذا النظام لا

يبطل عقدا صحيحا ولا يصحح عقدا باطلا ").(1

@@
@@

ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻨﺸﺭ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻝﺒﻠﻴﺩﺓ ،ﻁ ،2001ﺹ18ﻭ .19

) - (1ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ
ﺍﻷﻭل ،ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ،ﻤﺼﺭ ،ﻁ ،1973ﺹ.436
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª

@†ð‹öa§a@Éí‹“nÛa@À@òíŠbÔÈÛa@òîØÜ¾a@pbjqg@À@ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@Šë
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@ @Zï—ƒ“Ûa@‹è“Ûa@âbÄã@bíaß@M04
رغم المساوئ والانتقادات التي تعرض لها نظام الشهر الشخصي إلا أ نه يبقي

نظام قائم ومطبق بالعديد من الدول نظرا لمزاياه والمتمثلة فيما يلي):(1

 -تحقيق العلانية؛ حيث يتم الرجوع إلى السجلات ،وهذا عندما تقع تصرفات

على عقارات معينة و يطلب الأشخاص معرفة هذه التصرفات ،في هذه الحالة يتم

الرجوع إلى السجلات لمعرفة وضعية العقارات ،وبالتالي فهو يحقق العلانية

والشفافية بخصوص التصرفات العقار ية.

 -نظام الشهر الشخصي إجراءاته واضحة ولا يتطلب وسائل مادية وقانونية ضخمة

مقارنة بنظام الشهر العيني.

 -يقلل من الطعون والمنازعات العقار ية؛ لأنه عندما يكون التسجيل صحيحا

ينتج آثاره وبالتالي يكون استقرار في المعاملات.

 -نظام الشهر الشخصي كان سابقا آلية مهمة؛ لأنه سد فراغا كبيرا قبل ظهور

ن ظام ال شهر العي ني ا لذي يتط لب إمكا نات كب يرة وو قت طو يل كي يح قق آ ثاره،

والدليل على ذلك النظام الجزائري المطبق حاليا.

@ @îÈÛa@‹è“Ûa@âbÄã@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa
يعد ن ظام ال شهر العي ني نظاما حديثا ت سعى كا فة التشر يعات إ لى تطبي قه ،ن ظرا

للم بادئ والخ صائص ال تي ي قوم علي ها و هذا ب هدف ضبط الأم لاك العقار ية؛ لأ نه
يعتمد أساسا على المسح العام للأراضي ،وعليه لشرح هذا النظام نتطرق إلى تعر يفه،

مبادئه ،مزاياه وعيوبه ،من خلال النقاط الآتية:

@ @ZîÈÛa@‹è“Ûa@âbÄäi@Ñí‹ÈnÛa@M01
إن أول دولة عرفت نظام الشهر العيني هي دولة أستراليا ،و يعود الفضل في
@ @

) - (1ﺨﺎﻝﺩ ﺭﻤﻭل ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.18
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹çbĐÛa@Ùí‹i
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نشأة هذا النظام إلى برنامج السيد) :طورا نيس( المتعلق بتنظيم الملـكية العقار ية،

حيث انتهى بالتصويت على مشروع القانون المقدم إلى البرلمان ،أطلق عليه اسم

قانون طورا نيس وذلك عام.(1)1858

ون ظام ال شهر العي ني ع كس ن ظام ال شهر الشخ صي ،ح يث يم كن الت عرف ع لى

نظام ال شهر العيني من الع بارة نفسها ال تي تف يد بأن الع قار م حل اعت بار ع ند ال شهر،

وبال تالي السجل العقاري ي كون مقسما على أ ساس العقارات والو حدات العقار ية

حسب موقعها ،فتكون لكل عقار صفحة خاصة به تسجل فيها المعلومات المتعلقة
بالحقوق التي ترد عليه).(2

وبصفة عا مة يق صد بال شهر العي ني ت لك التقن ية ،ال تي يتم بوا سطتها شهر الح قوق

العقار ية ،إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يستوجب توافر العديد من الوسائل المادية

والقانون ية؛ لأ نه يعت مد أسا سا ع لى عمل ية الم سح ال عام للأرا ضي ،وينت هي بت سليم

السندات التي تشهد بحقوق الملاك على العقارات الممسوحة ،وهذا يتمشى حسب نوع

ال ترقيم أي إ ما ت سلم شهادة ال ترقيم المؤق تة إذا كان ال ترقيم مؤق تا ،أو ي سلم ا لدفتر
العقاري إذا أصبح الترقيم نهائيا).(3

@ @ZîÈÛa@‹è“Ûa@âbÄã@ù†bjß@M02
نظام الشهر العيني له خصائص جعلته يختلف عن نظام الشهر الشخصي وتتجسد

هذه الخصائص في جملة من المبادئ يمكن التطرق إليها على النحو الآتي):(4
@ @

) - (1ﻤﺠﻴﺩ ﺨﻠﻔﻭﻨﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.16
) - (2ﺨﺎﻝﺩ ﺭﻤﻭل ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.22

) - (3ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ" ﺍﻝﺸﻬﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ" ،ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ 16ﻭ 17ﺃﻓﺭﻴل  2001ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ،ﻋـﺩﺩ ﺨـﺎﺹ،

ﺍﻝﺠﺯﺀ  42ﺭﻗﻡ  ،02ﺴﻨﺔ  ،2001ﺹ  116ﺇﻝﻰ.1334

) - (4ﻋﻤﺭ ﺤﻤﺩﻱ ﺒﺎﺸﺎ ﻭﻝﻴﻠﻰ ﺯﺭﻭﻗﻲ ،ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 45ﻭ.46
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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@ Z˜î—ƒnÛa@c‡jß@Mهذا المبدأ أساسي باعتباره يميز نظام الشهر الشخصي عن نظام

الشهر العيني؛ لأنه يسهل تقديم المعلومات ومعرفة المالك الحقيقي للعقار أو صاحب

ال حق العي ني باعتبار ها تخ صص ل كل و حدة عقار ية بطا قة عقار ية تق يد في ها جم يع
التصرفات الواردة على العقار).(1

 ZòÔÜĐ¾a@pìjrÛa@ñìÓ@c‡jß@Mلقد توصل الفقه إلي القول إنه يقصد بهذا المبدأ جعل

إثبات الملـكية غير ممكن إلا إذا تم الشهر؛ لأن هذا النظام يعمل على تطهير

التصرفات من كل العيوب ،نظرا للصلاحيات والسلطات الممنوحة للقائم على هذا

النظام وأيضا المسؤولية التي يتحملها) ،(2وعليه كل التصرفات المشهرة في ظل نظام

الشهر العيني تعتبر حجة مطلقة.

 ZòîÇ‹“Ûa@c‡jß@Mحيث يطلق عليه بعض الفقه اسم مبدأ المراقبة المسبقة؛ لأن

الموظف المكلف بالشهر يتحقق عند شهر التصرفات والعقود من توافر جميع الأركان

والشروط المطلو بة والمنصوص عليها قانونا وفي حالة ما إذا تبين له وجود نقص أو

أخطاء يجب عليه رفض إجراء الإشهار العقاري).(3

 ZÕÜĐ¾a@‡îÔÛa@ c‡jß@ Mهذا المبدأ له مفهوم واسع ،و يقصد به اتخاذ إجراءات من

خلالها تدوين كافة التصرفات القانونية وسندات إثبات وانتقال وتعديل وزوال

كافة الحقوق العينية العقار ية التي نص عليها المشرع) ،(4وبصفة عامة الشهر يعد

مصدر كل الحقوق العينية العقار ية؛ لأنه هو الذي ي ُنشئ الحق و يغيره و يعدله

@ @

) - (1ﺭﻴﻡ ﻤﺭﺍﺤﻲ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺒﻐـﺩﺍﺩﻱ
ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺭﻭﻴﺒﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻁ ،2009ﺹ85ﻭ.86

) - (2ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺒﺭﻴﻙ ،ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ،
 ،2013ﺹ 52ﻭ127ﻭ.128

) - (3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  101ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ  63/76ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ.

) - (4ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﺠﻤﻴﻌﻲ ،ﺘﺤﻭل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﻬﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﺴـﺠل ﺍﻝﻌﻴﻨـﻲ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺼﺭ ،ﻁ ،1999ﺹ .75
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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ويز يله ،حيث أن كل حق غير مشهر لا وجود له بالنسبة لأطراف التصرف ولا
الغير.

 @ZòíŠbÔÈÛa@òîØÜàÜÛ@ÝÓbã@ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@Mإن الهدف الجوهري من الشهر هو نقل

الملـكية وتحقيق آثاره بين الأطراف والغير؛ لذا كان المشرع حر يصا فاعتبر العقود

والتصرفات غير المشهرة ليست ذا أثر وإنما ترتب التزامات شخصية فقط.

@ @ZîÈÛa@‹è“Ûa@âbÄã@bíaß@M03
انطلاقا من تعر يف نظام الشهر العيني والمبادئ التي يقوم عليها يتضح أن هذا

النظام له جملة من المزايا نتطرق إليها كما يلي):(1

 -صفة العقار أو الوحدة العقار ية تعد أساسا في عملية الشهر ،مما يجعل له الحجية

الكاملة.

 -عدم تعارض سندات الملـكية العقار ية؛ لأن هذا النظام يعتمد على المراجعة

الدقيقة ق بل الشهر ،كما أن سندات الملـك ية أساسا ت ستخرج من البطاقة العقار ية،

وعليه تكون السندات مطابقة للبيانات المدونة بالبطاقة العقار ية.

 -لا يمكن الادعاء بوجود الحق العيني العقاري إلا منذ تاريخ إشهاره).(2

 -عدم سر يان التقادم في مواجهة صاحب الحق؛ لأن الحقوق المشهرة في ظل

نظام الشهر العيني لا يمكن الاحتجاج في مواجهتها بالتقادم؛ لأنها توجد سندات

مشهرة مسبقا.

 -الشهر يصحح ع يوب التصرف و يوفر الحما ية للمتعاملين؛ لأن جوهر وأساس

الشهر العيني هو القوة المطلقة؛ لذا كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة

بالنسبة للغير؛ لأنه ينقل الملـكية ويرتب كافة الآثار القانونية.
@ @

) - (1ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻴﻥ ﻨﺠﻴﺩﺓ ،ﺍﻝﺸﻬﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸـﺭ،
ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺼﺭ ،1987 ،ﺹ .72-70
) - (2ﺠﻤﺎل ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ ،ﺸﻬﺭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸـﺭ
ﺍﻝﻘﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،2006 ،ﺹ 34ﻭ.35
@ @

@ @
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وعل يه كان الم شرع حر ي صا ،ح يث و ضع ضمانات يقت ضيها ن ظام ال شهر العي ني

الذي ي ستوجب إجراءات سابقة تتمثل في الفحص الدقيق للسندات والعقود محل

ال شهر ،وأي ضا أع طي صلاحيات و سلطات للم حافظ الع قاري باعت باره م سيرا

للمحافظة العقار ية) .(1وعليه يعد هذا النظام فعالا و يوفر الحماية للمتعاملين.

 -تح مل الدو لة م سؤولية الح قوق الم شهرة؛ لأن الدو لة م سؤولة عن أخ طاء

موظفيها ،وعليه في حالة ارتكاب القائمين بهذا النظام أخطاء أو تجاوزات ،يتحملون

المسؤولية .وفي هذه الحالة المسؤولية تتمشى حسب نوع ودرجة الخطأ المرتكب؛ فقد

ت كون جزائ ية أو مدن ية أو إدار ية أو تأديب ية ،و في كل الحا لات يم كن للدو لة
ت عو يض المت ضررين عن الأخ طاء والأ ضرار المترت بة عن الح فظ الع قاري ،ثم ب عد

ذلك يتم الرجوع على موظفيها).(2

 -الإحاطة بالرصيد العقاري وسهولة تحديد الوعاء الجبائي بطر يقة منظمة.

 -ضمان استقرار الملـكية والحقوق العينية وبعث الثقة ودعم الائتمان العقاري.

@ @ZîÈÛa@‹è“Ûa@âbÄã@lìîÇ@M04
إن سلبيات نظام الشهر العي ني قليلة جدا مقارنة بالن تائج الإ يجابية التي ترت بت

على تجسيده بأرض الواقع ،وهذه السلبيات هي):(3

 -كثرة النفقات :لأن تجسيد نظام الشهر العيني يتطلب وسائل مادية وقانونية

خاصة ،فأساسه هو عملية المسح العام للأراضي وهي عملية معقدة ،ومن جهة

أخرى لابد من إمكانات ضخمة كي تحقق نتائجها وتسلم السندات المثبتة للملـكية

العقار ية والمتمثلة في الدفتر العقاري)(4؛ لذا جل الدول التي اعتمدت نظام الشهر

@ @

) - (1ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺒﺭﻴﻙ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ .52

) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  23ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ  ،74/75ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ.

) - (3ﺠﻤﺎل ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ36ﻭ.37

) - (4ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺤﺎﺠﻰ ،ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬـﺩﻯ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸـﺭ

=

@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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العيني استغرقت عقودا من أجل تعميمه على كافة مناطقها.
 -إ هدار م صلحة أ صحاب الح قوق الأ صليين  :إن تحق يق ا لأثر المط هر للق يد أو

حجية الثبوت المطلقة يؤدي إلى إهدار واغتصاب حقوق المالك الحقيقي والأصلي،

وهذا يتعارض مع مبادئ العدالة ،إلا أن هذه الحالة قليلة الوقوع؛ لأن نظام الشهر
العي ني ك ما سبق ا لذكر ي قوم ع لي جم لة من الم بادئ من ضمنها م بدأ ال شرعية وا لذي

ي ستوجب الب حث والتح قق من توافر كا فة ال شروط ال شكلية والمو ضوعية ،ور غم

ذ لك ن لاحظ أن ب عض ا لدول و جدت ح لا ل هذا الإ شكال يتم ثل في ت عو يض
المت ضررين من ق بل صندوق مخ صص ل هذا ال غرض) ،(1إ لا أن الم شرع الجزا ئري
يطبق المبادئ العامة في التعو يض ولم يعتمد نظاما خاصا بالتعو يض في هذا الشأن.

 -نظام الشهر العيني يتطلب أموالا كثيرة ومتخصصين في هذا الم يدان :وهذا

الأمر جعله يسير ببطء ،مما دفع بالعديد من الدول إلى انتهاج آليات مواز ية لتطهير
الأملاك العقار ية.

 -تفتيت الملـكية والتأثير على استغلالها :باعتبار نظام الشهر العيني تتم من خلاله

تخ صيص بطا قة عقار ية ل كل و حدة عقار ية ،قد يؤدي هذا ا لإجراء إ لى تف تت

الملـك ية إ لى أ جزاء كث يرة ،خا صة ع ندما ن كون ب صدد الق سمة أو الم يراث ،ح يث

يصبح كل شخص أو أ شخاص يملـكون أجزاء صغيرة جدا من العقار مما يترتب ع نه

عجز نظام الشهر العيني على تلبية متطلبات تخصيص صحيفة لكل وحدة عقار ية .ومن

جهة أخرى التأثير سلبا على استغلال العقار خاصة العقار الفلاحي؛ لذا الفقه في
العديد من المحطات يوصي بوضع حد أدني للمساحة تعتبر كوحدة عقار ية لا يمكن

النزول عنها ،وهذا ما طبقه المشرع الجزائري بالنسبة للعقار الفلاحي ،حيث حدد

المساحة المرجعية التي لا يمكن النزول عنها.
@@
@@
ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، 2009 ،ﺹ .104

) - (1ﻤﻌﻭﺽ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺘﻭﺍﺏ ،ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻋﻤﻼ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜـﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ ،ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺼـﺭ،1989 ،
ﺹ.46
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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ورغم السلبيات والانتقادات التي وجهت إلي نظام الشهر العيني إلا أنه يبقى

نظاما مميزا وله خصوصية ،والدليل على ذلك أن غالبية التشر يعات طبقته إما لأول

مرة وإ ما عن طر يق إحلاله محل نظام الشهر الشخصي ،فيا ترى ما مو قف المشرع

الجزائري من النظامين؟

ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@ïßbÄã@åß@ð‹öa§a@Ê‹“¾a@ÑÓìß@ZsÛbrÛa@Ê‹ÐÛa
بالرجوع إ لى الن صوص القانون ية ال تي تنظم الع قار يت بين أن الم شرع الجزا ئري

أو جب اح ترام ا لإجراءات المتعل قة بالإ شهار الع قاري ،وباعت بار أن الجزا ئر مرت
ب عدة مرا حل ن ظرا للاحت لال الفرن سي والآ ثار ال سلبية ال تي خلف ها) ،(1و من ج هة

أخرى اختلاف العقارات من حيث الطبيعة والمساحة ،وكمرحلة انتقالية كان على

الجزائر أن تنتهج نظام الشهر الشخصي ،في انتظار تعميم مسح الأراضي حتى توسع

دا ئرة تطب يق ن ظام ال شهر العي ني؛ ل هذه الاعت بارات يم كن أن نت عرض إ لى مو قف

المشرع الجزائري من نظام الشهر العقاري من خ لال مرحلتين :ق بل  1975وبعد

.1975

@ @Z1975@ÝjÓ@‹öa§a@À@ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@M01
في هذه المرحلة كان النظام المطبق نظام الشهر الشخصي باعتبار المشرع الفرنسي

كان يطب قه ،و من ج هة أ خري أن عمل ية م سح الأرا ضي لم تتم ب عد ،ك ما أن هذه

المرح لة و بالرجوع تار يخ يا يت بين أن الم شرع الفرن سي أ صدر تر سانة من الن صوص

القانون ية ل ضبط الع قار) ،(2أهم ها المر سوم  1190/59ال مؤرخ في 1959/10/21

المتضمن التغيير الجذري لنظام الشهر العقاري في الجزائر ،حيث حددت مدة تطبيق

هذا المر سوم اب تداء من ال فاتح مارس  1961و هذا بمو جب المر سوم ر قم 53/61

المؤرخ في .1961/01/18

@ @

) - (1ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺤﺎﺠﻰ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ 12ﻭ.13

) - (2ﻤﺠﻴﺩ ﺨﻠﻔﻭﻨﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ  60ﻭ.61
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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والم لاحظ أن المر سوم ر قم  1190/59ال سابق ا لذكر ،ط بق ع لى الع قارات

والحقوق العينية التي نظمها القانون المدني الفرنسي؛ لذلك جاء هذا المرسوم متم شيا

مع الأح كام ال تي أ شار إلي ها المر سوم  22/55ال مؤرخ في  1955/01/04المت ضمن

نظام الشهر العقاري في فرنسا).(1

ونظرا لمساوئ نظام الشهر الشخصي ونتيجة عدم استقرار المعاملات العقار ية

وعدم تطبيق المرسوم  1190/59على كامل التصرفات العقار ية ،لأن بعضها كانت

تط بق ب شأنها أح كام ال شر يعة الإ سلامية؛ قام الم شرع الفرن سي بمراج عة قواني نه)،(2

حيث ألغي المرسوم  ،1190/59وأصدر قانونا بتاريخ  1959/11/03هدفه تأسيس

ومعاينة حقوق الملـكية وضبط وتحديد الأملاك العقار ية ،وإنجاز مخططات وإنشاء

محاكم تنظر في المنازعات العقار ية ،وعليه من أ جل تجسيد وتطبيق القانون السابق

أ صدر الم شرع الفرن سي المر سوم ر قم  185/61المت ضمن تن ظيم ا لإدارة العموم ية
المكل فة باحترام وتطب يق هذا ال قانون ا لذي جاء بجم لة من الم بادئ تتم ثل في :م نع
المعاملات العرفية ،ووجوب احترام الشهر العقاري.

وتجدر الإشارة أ نه بالرجوع إلي أحكام القانون الصادر بتاريخ 1959/11/03

السابق الذكر يتضح أ نه تضمن أحكام الشهر العيني؛ لأنه تم الشروع في عملية مسح

الأراضي كتجر بة في بعض المناطق ثم جمدت ،وعليه يمكن القول إن نظام الشهر
المطبق في هذه المرحلة هو نظام الشهر الشخصي ،ونتيجة التعديلات السابق ذكرها

والتطورات تحو ّل إلى نظام الشهر العيني ،إلا أنه تحول نظر يا لأن المسح لم يتم.

وبعد أن تحصلت الجزائر على سيادتها تمت مراجعة كافة القوانين ،حيث صدر

الأمر رقم  157/62المؤرخ في  ،1962/12/31والذي يقضي باستمرار العمل

بالتشر يعات الفرنسية ما عدا تلك التي تمس بالسيادة الوطنية في الجزائر ،وذلك نتيجة
@ @

) - (1ﺨﺎﻝﺩ ﺭﻤﻭل ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ  26ﻭ27؛ ﻋﻤﺭ ﺤﻤﺩﻱ ﺒﺎﺸﺎ ،ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ
ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ 70ﻭ.71

) - (2ﺠﻤﺎل ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ 45ﻭ.46
@ @

@ @
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الوضع الصعب الذي عرفته الجزائر خلال هذه الفترة).(1
وعليه ،الجزائر ومن خلال سلطاتها ،اتبعت عدة طرق لحماية الأملاك العقار ية،

حيث توصل المجلس الوطني للثورة الجزائر ية بالاجتماع المنعقد بطرابلس في جوان

 1962إ لى جم لة من الم بادئ والقوا عد أهم ها الح صر ال فوري ل كل ال صفقات

العقار ية ،و نزع ملـك ية الأرا ضي ال تي تت جاوز م ساحتها ال حد الأق صى الم سموح به.

وتجدر الإشارة أن نفس هذه المبادئ تم تأكيدها في ميثاق الجزائر لسنة  1962وما
صدر ب عده من أوا مر ومرا سيم ت هدف إ لى ت سيير الأم لاك ال شاغرة ال تي ترك ها

المستعمر الفرنسي)(2لعل من أهمها:

 −الأمر رقم  20/62المؤرخ في  ،1962/10/22المتضمن تأسيس لجان التسيير
لضمان تسيير الأملاك المهملة.

 −المرسوم رقم  18/63المؤرخ في  ،1963/03/18المتضمن تنظيم الأملاك
الشاغرة الصناعية والتجار ية وجميع الحقوق العقار ية.

 −الأمر رقم  102/66المؤرخ في  ،1966/05/06المتضمن نقل ملـكية
الأملاك الشاغرة إلى الدولة.

والملاحظ أن ضبط وحماية العقار تعزز أكثر بصدور الأمر  58/75المتضمن

ال قانون ال مدني ،ح يث و ضع م فاهيم م ستقرة للع قار و حق الملـك ية ،و حدد شروط

التعا مل في الأم لاك العقار ية و طرق اكت سابها م ما ج عل الف قه ي قول إن ال قانون
المدني يعد قانون ًا عقار يا.

وانطلا قا م ما سبق يم كن ال قول إن الجزا ئر ق بل  1975طب قت ن ظام ال شهر

الشخ صي؛ ن ظرا لاعت بارات عد يدة من ها :تأثير الن ظام الفرن سي ا لذي كان مطب قا
@ @

) - (1ﺼﺒﺎﺡ ﺭﺸﺎﺵ ،ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ" ،ﻓﻭﻀﻰ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ" ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﺴﻁﺎﺱ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋـﻥ
ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻀﺎﺀ ﺘﺒﺴﻪ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ،ﺠﻭﺍﻥ  ،1998ﺹ 10ﻭ.11

) - (2ﻋﻤﺭ ﺤﻤﺩﻱ ﺒﺎﺸﺎ ،ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ  74ﻭ.75
@ @
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خلال هذه الفترة ،إضافة إلى ذلك ،عدم تجسيد عملية المسح العام للأراضي؛ لأنها

ٺتط لب و سائل ماد ية وقانون ية ضخمة ،هذا ما ج عل الجزا ئر تعت مد ن ظام ال شهر
الشخصي؛ لأ نه ن ظام ب سيط و سهل التطب يق وفي ن فس الوقت هد فه حما ية الملـك ية
العقار ية رغم عيوبه.

@ @Z1975@‡Èi@‹öa§a@À@ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@M02
نظرا لأهمية الملـكية العقار ية المشرع الجزائري ،وكما سبق الذكر؛ اعتمد على نظام

الشهر الشخصي ،إلا أنه خلال هذه المرحلةكان يمهد إلى تطبيق نظام جديد ألا وهو
ن ظام ال شهر العي ني ،ح يث بدأت تظ هر بوادر هذا الن ظام من خ لال عمل ية الم سح

العام للأراضي الزراعية على المستوى الوطني ،والذي تم تجسيده بإنشاء الصندوق

الوطني للثورة الزراعية).(1

وتجدر الإشارة أن نظام الشهر العيني قد تأكد بصدور الأمر  74/75المؤرخ في

 ،1975/11/12والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،

والمر سومين التطبيق يين له 63/76 :ال مؤرخ في  1976/03/25المتع لق بتأ سيس
السجل العقاري ،و 62/76المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام.

ول هذا تب نى الم شرع الجزا ئري نظا ما جد يدا لل شهر الع قاري ي عرف بن ظام ال شهر

العيني ،إلى جانب تطب يق نظام الشهر الشخصي في انتظار الانت هاء من عمل ية المسح

ل كل الأرا ضي ،ور غم ذ لك لم يتم ضبط الأم لاك العقار ية؛ ن ظرا لتخ لف عمل يات

الم سح ،لذا ا ستحدث آل يات مواز ية وبدي لة للت سر يع في عمل يات ضبط وتطه ير
الأم لاك العقار ية وت سليم ال سندات المثب تة ل ها ،و من ضمنها إ جراء التحق يق الع قاري
المؤسس بالقانون  ،02/07والقانون  15/08المتعلق بإتمام البناءات ومطابقتها.

ومن أجل تطبيق أمثل لنظام الشهر العيني الذي يتطلب وسائل مادية وقانونية،
@ @

) - (1ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩﺓ ،ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ
ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،2002 ،ﺹ 18ﻭ.19
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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وضع المشرع الجزائري قواعد وشروطا ،وأسند مهمة الحفظ العقاري للعديد من

الهيئات والجهات بهدف تنظيم الشهر العقاري وتحقيق آثاره المتمثلة في تسليم

السندات المثبتة للأملاك العقار ية.

وعليه سنتطرق إلي كيفية تطبيق نظام الشهر العيني في ضوء المنظومة القانونية

المعقدة التي تناولته وبصفة عامة معرفة أحكامه.

@ @‹öa§bi@ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@âbØyc@ZïãbrÛa@szj¾a
الم شرع الجزا ئري اعت مد ن ظام ال شهر العي ني ،وعل يه صدرت ب شأنه مجمو عة من

الأحكام من أبرزها الأمر  74/75المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس

ال سجل الع قاري ،والمر سومان 62/76 :المتع لق بإ عداد م سح الأرا ضي ال عام،

و 63/76المتعلق بتأسيس السجل العقاري .وقد حدد المشرع جهات تشرف على

تطبيق هذا النظام ،وخول لها صلاحيات تمارسها وفق قواعد وإ جراءات م حددة من

أ جل تحق يق أهدا فه ومزا ياه ،ول هذا نت طرق إ لى أح كام ال شهر الع قاري ع لى الن حو
الآتي.

@ @ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûbi@ò—nƒ¾a@òè§a@ZÞëþa@kÜĐ¾a
ك ما سبق ا لذكر ال شهر الع قاري إ جراء مع قد يتط لب توافر إمكا نات وإت باع

إ جراءات لتطبي قه؛ لذا اختل فت ت شر يعات ال عالم في تحد يد الج هة المكل فة بعمل ية

الإشهار العقاري .أما المشرع الجزائري فقد اعتبر المحافظة العقار ية آلية مهمة للحفظ
الع قاري ،و هذا ب هدف ضبط وا ستقرار الملـك ية العقار ية)(1؛ ل هذا سنتطرق إ لى
تعر يف المحافظة العقار ية ومهامها ،وكذلك علاقتها بالهيئات الأخرى.

@ @òíŠbÔÈÛa@òÄÏbbi@Ñí‹ÈnÛa@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa
إن المشرع الجزائري تبني قبل  1975نظام الشهر الشخصي ،وفي نفس الوقت
@ @
) - (1ﻤﺠﻴﺩ ﺨﻠﻔﻭﻨﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ.69

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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كان يمهد لنظام الشهر العيني ،وهذا ما نستشفه من قانون الثورة الزراعية الصادر
بالأمر  73/71ومرسومه التطبيقي  32/73المتعلق بإثبات الملـكية الخاصة ،إلا أنه

لم يتطرق إلى الهيئة المكلفة بهذا النظام .و بمجرد صدور الأمر  74/75والمرسومين

التطبيقيين له 62/76 :و ،63/76تمت الإشارة صراحة إلى الهيئة والموظف المكلف

بمسك السجل العقاري حيث نصت المادة  20من الأمر " :74/75تحدث

محافظات عقار ية يسيرها محافظون عقار يون مكلفون بمسك السجل العقاري وإتمام

الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار
الجديد المؤسس بموجب هذا الأمر".

كما تنص المادة  01من المرسوم  63/76على أنه" :تحدث لدى المدير ية الفرعية

لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقار ية محافظة عقار ية يسيرها محافظ عقاري".

ف بالرجوع إ لى الأح كام ال سابقة يت ضح أن الم شرع الجزا ئري قد أ شار إ لى هي ئة

إدار ية تسمى المحافظة العقار ية إلا أ نه لم يتم تعر يفها ،وباعتبار التعار يف من صنع
الفقه ،نتطرق إلى التعار يف الآتية:

 −عرفها مجيد خلفوني بأنها" :هيئة إدار ية عمومية تزاول مهامها تحت وصاية وزير

المالية ،يسيرها محافظ عقاري" ).(1

 −وعرفها الأستاذ رمول خالد بأنها" :مصلحة عمومية وظيفتها الأصلية تتمثل في

حفظ العقود ومختلف المحررات الخاضعة للشهر المتضمنة نقل أو إنشاء أو تعديل

حق من حقوق الملـكية والحقوق العينية الأخرى سواء كانت أصلية أو تبعية وذلك
بعد شهرها وقيدها في مجموعة البطاقات العقار ية وتعرف كذلك باسم محافظة

الرهون").(2

@ @
) - (1ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ .70

) - (2ﺨﺎﻝﺩ ﺭﻤﻭل ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ .77
@ @

@ @
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 −وعرفتها الأستاذة ريم مراحي أنها" :هيئة إدار ية خاضعة لوزارة المالية يسيرها

موظف تسند لها شهر التصرفات العقار ية ووثائق المسح العقاري لإنشاء السجل
العقاري").(1

وانطلاقا من الن صوص القانونية والت عار يف السابقة ،ن عرف المحافظة العقار ية

بأن ها" :م صلحة إدار ية ي سيرها الم حافظ الع قاري مهمت ها الأسا سية شهر الت صرفات
العقار ية وتقديم المعلومات للجمهور".

وب صفة عا مة ،الم شرع الجزا ئري أن شأ هي ئة ت سمى "المحاف ظة العقار ية" ي سيرها

محافظ ع قاري ،وي ساعده في ذ لك رؤ ساء الأق سام ،وٺت كون من ثلا ثة أق سام)،(2

يسير كل قسم من طرف موظف يعين وفقا للمادة  08من المرسوم ،(3)116/92
يعمل تحت رئاسة المحافظ العقاري ،وهذه الأقسام هي):(4

Zòjba@pbîÜàÇë@Êa‡í⁄a@áÓ@M01
يعد من أهم الأقسام داخل المحافظة العقار ية ،حيث يتم من خلاله مباشرة

ا لإجراءات الأول ية الخا صة بال شهر ،ك ما ي قرر ب هذا الق سم ق بول أو ر فض الإ يداع،

بالإضافة إلى ذلك يتم من خلال هذا القسم تحصيل الحقوق والرسوم المترتبة عن

الإشهار العقاري ،ويسير من طرف رئيس يختار من بين الموظفين الذين ٺتوافر فيهم
الشروط القانونية الواجبة.

@ @

) - (1ﺭﻴﻡ ﻤﺭﺍﺤﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ .92

) - (2ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  4ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  ،1991/06/4ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻤﻔﺘﺸﻴﺎﺕ ﺃﻤـﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ
ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ،ﺝ.ﺭ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ .38

) - (3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  08ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ  ،116/92ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  1992/03/14ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺩ ﻗﺎﺌﻤـﺔ
ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺘﺼـﻨﻴﻔﻬﺎ،

ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻡ ،ﺝ.ﺭ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ .21

) - (4ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺒﺭﻴﻙ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ81ﻭ.82
@ @
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@ @ZpbßìÜÈ¾a@áîÜmë@ðŠbÔÈÛa@ÝvÛa@Ùß@áÓ@M02
من خلال هذا القسم يتم ترتيب وضبط الوثائق المودعة بقسم الإيداع وتسجيلها

بالسجل العقاري).(1

@ @Zòyìà¾a@paŠbÔÈÛa@áîÓ‹m@áÓ@M03
و هو ق سم م هم مرتبط بتج سيد ن ظام ال شهر العي ني ،ح يث ي قوم بمتاب عة إ يداع

الو ثائق ب عد عمل ية الم سح ومتابع ته المناز عات النات جة عن عمل يات ال ترقيم الع قاري،

ويشرف على هذا القسم موظف مؤهل قانونا نظرا لخصوصيته.

وخلا صة ل ما سبق ذكره يت بين أن الم حافظ الع قاري ،وبالتن سيق مع رؤ ساء

الأقسام ،يعمل على تسيير المحافظة العقار ية عن طر يق متابعة وتنظيم عمل الأقسام

الثلاثة) (2وحفظ العقود والمخططات المتعلقة بعمليات الشهر العقاري ،بالإضافة إلى

ذلك إعطاء المعلومات للجمهور وتحصيل الحقوق والرسوم).(3

@ @pbè§a@åß@bçÌi@bènÓýÇë@òíŠbÔÈÛa@òÄÏba@âbèß@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa
إن المشرع الجزائري وضح مهام المحافظة العقار ية من خلال النصوص القانونية

المتعل قة بالحفظ الع قاري ،ح يث بين من خ لال ا لأمر  74/75ال مؤرخ في

 1975/11/12المت ضمن إ عداد م سح الأرا ضي ال عام وتأ سيس ال سجل الع قاري،

بعض المهام ،لأنه يعد النواة الأولى لنظام الشهر العيني بعد الاستقلال ،ثم أشار إلى

م هام أ خرى للمحاف ظة العقار ية بالمر سومين 62/76 :المتع لق بإ عداد م سح الأرا ضي

ال عام ،و 63/76المتع لق بال سجل الع قاري .و في ن فس الو قت أ شار إ لى م هام

@ @

) - (1ﺨﺎﻝﺩ ﺭﻤﻭل ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ .94

) - (2ﻤﺠﻴﺩ ﺨﻠﻔﻭﻨﻲ ،ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ" ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ،ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻝﻐﺭﻓـﺔ
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻀﺭﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﻴﻥ ﻓﻴﻔﺭﻯ  ،2006ﺹ 16ﻭ.17

) - (3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  16ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ  65/91ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  ،1991/03/02ﺍﻝﻤﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ،ﺝ ﺭ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ.10
@ @

@ @
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و سلطات الم حافظ الع قاري باعت باره م حورا أسا سيا لق يام ن ظام ال شهر العي ني وم سيرا

للمحافظة العقار ية ،مما سبب تداخلا وخلطا في المهام؛ لأن المشرع ركز على بعض

المهام وأهمل البعض الآخر ،إضافة إلى ذلك المهام لم تذكر وفق مراحل وإجراءات

الحفظ العقاري.

وعليه من أ جل حصر وتوضيح هذه المهام يجب التطرق إلى الخطوات التي

يتطلب ها ن ظام ال شهر العي ني ومرا حل شهر الت صرفات العقار ية؛ لأن م هام المحاف ظة

العقار ية تختلف من مرحلة إلى أخري ،وهذا ما نتطرق إليه بالتفصيل على النحو

الآتي:

@ @Z|¾a@òîÜàÇ@À@õ‡jÛa@‡äÇ@òíŠbÔÈÛa@òÄÏba@âbèß@M01
إن ن ظام ال شهر العي ني المؤ سس بمو جب ا لأمر  74/75يتط لب و سائل ماد ية

وقانون ية ،وعل يه ن صت ال مادة  02من ن فس ا لأمر ع لى أن" :م سح الأرا ضي ال عام

يحدد و يعرف النطاق الطبيعي للعقارات و يكون أساسا ماديا للسجل العقاري".

و من ثم ّ فن ظام ال شهر العي ني مرتبط بإن شاء ال سجل الع قاري ا لذي لا يم كن

الت حدث ع نه دون الق يام بعمل ية الم سح ال عام للأرا ضي) (1ال تي ت قوم ب ها الج هات

المخت صة ب هدف التأ كد من و ضعية وطبي عة الع قارات) ،(2و هذا وف قا لمرا حل

وإ جراءات ت بدأ بالإع لان عن عمل ية الم سح ال عام للأرا ضي) (3وال تي ت كون ب قرار
صادر من ا لوالي ،وب عد ذ لك تن شأ لج نة الم سح) ،(4و من ضمنها الم حافظ الع قاري

@ @

) - (1ﺃﻨﻴﺴﺔ ﺒﺴﻜﺭﻱ " ،ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ" ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺒﻠﻴﺩﺓ ،ﺴﻨﺔ  2000ﻭ ، 2001ﺹ.03

) - (2ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ ،ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺇﺸـﻜﺎﻻﺘﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ" ،ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺘﺒﺴﻲ ،ﺘﺒﺴﻪ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ،ﺃﻓﺭﻴل  ،2006ﺹ.41

) - (3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 3 ،2ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ  62/76ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ 1976/03/25ﺍﻝﻤﺘﻀـﻤﻥ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻤﺴـﺢ
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻡ ،ﺝ ﺭ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ .30

) - (4ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  07ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ.

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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باعتباره يسير المحافظة العقار ية و يعمل على تأسيس السجل العقاري الذي لا يمكن

الت حدث ع نه دون ق يام عمل ية الم سح .وب صفة عا مة يم كن ال قول إن م هام المحاف ظة

العقار ية تبدأ بمجرد الانطلاق في عملية المسح ،باعتبار المحافظ العقاري عضوا مه ًمّ ا

وفعالا بلجنة المسح العام للأراضي.

@ @ZÞëþa@‡îÔÛa@Þý‚@òíŠbÔÈÛa@òÄÏba@âbèß@M02
بم جرد الانت هاء من عمل ية الم سح تنط لق الأع مال القانون ية لتأ سيس ال سجل

العقاري ،حيث تعد ثلاث نسخ من وثائق المسح؛ نسخة تودع بمقر البلدية المعنية،

ون سخة تح فظ بم صلحة الم سح ،والن سخة الثال ثة تودع بالمحاف ظة العقار ية لتأ سيس
ال سجل الع قاري) .(1وتعت بر عمل ية الإ يداع ا لأخيرة ه مزة و صل بين إدارة الم سح

والمحاف ظة العقار ية .و في هذه المرح لة ي برز أك ثر دور المحاف ظة العقار ية باعت بار أن

م سيرها  -الم حافظ الع قاري -أ سندت له جم لة من الم هام ،ف هو مك لف بمهم تين

أساسيتين في هذه المرحلة:

 @ZðŠbÔÈÛa@ÝvÛa@Ùß@Mو يقصد بذلك إعداد ومسك مجموعة البطاقات العقار ية؛

لأن المحافظ العقاري بعد استلامه لوثائق المسح وفحصها وقبولها ،يثبت هذا الإيداع
عن طر يق مح ضر ت سليم و ي قوم بإ شهاره ،وب عد هذه المرح لة ي قوم ب ترقيم الع قارات

الممسوحة .والترقيم يتم شى حسب نوع وطبيعة العقارات والسندات المقدمة .وعليه

قد يكون ترقيم مؤقتا إذا لم تكن هناك سندات إثبات أو كانت غير كافية ،أو ترقيما

نهائ يا إذا و جدت سندات إث بات الملـك ية )(2؛ لأن ن ظام ال شهر العي ني له م بادئ

وخصائص ،حيث يعتمد على تخصيص بطاقة لكل عقار تدون بها كافة البيانات
والمعلومات الخاصة بالعقار.

@ @

) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  10ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ  ،74/75ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ.

) - (2ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻗﻡ  ،16ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ  ،1998/05/24ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻭﺍﻝﺘـﺭﻗﻴﻡ
ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ،ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻼﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺹ .29
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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وعليه ،المحافظ العقاري عند تسلمه وثائق المسح وترقيم العقارات كما سبق الذكر،

ي قوم بتطبيق هذه الترقيمات؛ لأنه ينتج عنها أساسا تأسيس السجل العقاري أي

مجموعة البطاقات العقار ية التي توضح النطاق الطبيعي والوضعية القانونية للعقار ،لذا

حدد المشرع نموذج هذه البطاقات التي من مجموعها يتكون السجل العقاري؛ لأنه

ما هو إلا مجموعة بطاقات عقار ية أعدت ومسكت من طرف المحافظ العقاري).(1

@Z@òyìà¾a@paŠbÔÈÛa@óÜÇ@Úý¾a@ÖìÔ¢@‡è“m@Ûa@ÕöbqìÛa@áîÜm@Mإن الهدف

الأساسي من ن ظام الشهر العي ني هو إعداد وت سليم السندات ال تي تشهد بح قوق

الم لاك ع لى الع قارات المم سوحة والمثب تة للملـك ية العقار ية ،إ لا أن الم حافظ

العقاري مقيد بنوع الترقيم ،فإذا كان الترقيم مؤقتا لمدة أربعة أشهر أو سنتين،

هنا تسلم شهادة الترقيم المؤقتة ،أما إذا كان الترقيم نهائيا يسلم للطرف المعني أو

وكيله الدفتر العقاري ،وهذا ما نتطرق إليه على النحو الآتي@ @:

•  ZònÓû¾a@áîÓÛa@ñ†bè’@áîÜmحيث تسلم من قبل المحافظ العقاري بناء ً على

طلب أصحاب الحقوق إذا توافرت جملة من الشروط وتم اتباع الإجراءات

المقررة لذلك والمتمثلة فيما يلي@ @:

 −يجب أن يكون الترقيم مؤقتا لمدة أربعة أشهر أو سنتين طبقا للمادتين  13و14
من المرسوم  63/76السابق الذكر.

 −يقدم طلب الحصول على شهادة الترقيم المؤقتة من الطرف المعنى أي صاحب
المصلحة.

 −تسجل شهادة الترقيم المؤقتة بسجل الإيداع نظرا لأهميتها ،و يكون هذا مقابل
دفع رسم ثابت يسلم بشأنه وصل).(2

@ @

) - (1ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  ،1976/05/27ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل
ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ،ﺝ ﺭ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ.20

) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  39ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ  39/97ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  ،1997/12/30ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ،ﻝﺴـﻨﺔ
.1998

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa
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 −يؤشر المحافظ العقاري على البطاقات العقار ية المعنية ،وتدون عبارة شهادة ترقيم
مؤقتة.

 −يجب الإمضاء والتأشير على شهادة الترقيم المؤقتة من طرف المحافظ العقاري،
وبعد ذلك تسلم للطرف المعني لاستعمالها في حدود القانون.

• @ ZðŠbÔÈÛa@ Ï‡Ûa@ áîÜmë@ †a‡Çgبالرجوع إلى المرحلة ما قبل  1975السابق
دراستها يتضح أن المشرع الجزائري أشار إلى الدفتر العقاري بنص المادة

 32من المرسوم  ،32/73الذي جاء تنفيذا للأمر  ،73/71وفي سياق

المادة السابقة جاء الأمر  74/75والمرسومان التطبيقيان له62/76 :

و 63/76بأحكام تقضي أنه في الأراضي الممسوحة يقدم إلى مالك العقار
بمناسبة الإجراء الأول دفتر عقاري تدون به البيانات الموجودة بمجموعة

البطاقات العقار ية ،وتطبيقا لهذا بينت المادة  45من المرسوم 63/76
مواصفات الدفتر العقاري وبياناته؛ لذا يجب على المحافظ العقاري أن يعد

الدفتر العقاري وفقا للقانون)@ @.(1

وبعد الانتهاء من إعداده وضبطه يحفظ بالمحافظة العقار ية إلى غاية حضور

أصحابه لاستلامه ،وهنا الأمر يختلف باختلاف أصحاب الحقوق على العقار ،إذا

كان شخصا واحدا لا يطرح أي إشكال ،أما إذا كان هناك شخصان أو أكثر يملـكون
على الشيوع ،يجب على هؤلاء أن يعينوا وكيلا من بينهم ليتسلم الدفتر العقاري ،و يتم
ذلك عن طر يق وكالة قانونية صادرة عن الموثق وإلا حفظ بالمحافظة العقار ية .وعند
التسليم الفعلي للدفتر العقاري يؤشر على البطاقة العقار ية بعبارة دفتر مسلم ،وإذا تعدد

أصحاب الحقوق تتم الإشارة إلى الجهة أو الشخص الذي استلمه)(2؛ لأن الدفتر
العقاري يعتبر مرآة تعكس حالة العقار الممسوح المادية والقانونية ،وهو بذلك السند

@ @

) - (1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  18ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ  ،74/75ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ.

) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  46ﻭ 47ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ  ،63/76ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ.
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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القوى في إثبات الملـكية العقار ية).(1

@ @ZÞëþa@‡îÔÛa@‡Èi@òíŠbÔÈÛa@òÄÏba@âbèß@M03
ب عد الانت هاء من الق يد ا لأول وت سليم ال سندات المثب تة لح قوق الم لاك )ا لدفاتر

العقار ية( ،يكون نظام الشهر العيني قد تأسس فعلا وحقق أهدافه؛ لذا يجب على

المحافظ العقاري أن يحترم مبادئ وخصائص نظام الشهر العيني ،وهذا لا يتحقق إلا
بالقيام بالمهام المسندة له قانونا).(2

وعليه مهام المحافظة العقار ية بعد القيد الأول تنحصر عموما فيما يلي:
 −حفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بعملية الشهر العقاري.

 −يجب على المحافظ العقاري مسك سجل الإيداع وقفله كل يوم لأنه يرقم و يوقع
من قبل قاضى تابعة لاختصاصه المحافظة العقار ية و يودع كل سنة بالمجلس
القضائي المختص.

 −إعداد تقارير من طرف المحافظ العقاري مفصلة حول كافة الإجراءات التي تم
اتخاذها ،وهذا بهدف تقييم وتقديم إحصاءات للجهات المعنية؛ لأن المحافظة
العقار ية تعتبر آلية أساسية لقيام نظام الشهر العيني ولها علاقة وطيدة بالعديد من

الهيئات.

 −إعطاء المعلومات وتحصيل الحقوق والرسوم ،حيث أن دور المحافظة العقار ية

يظهر من خلال مهام المحافظ العقاري باعتباره مسيرها ،وعليه لا يمكن تصور

وجود استقلال بين المحافظ العقاري والمحافظة العقار ية؛ لأن المفهومين يشكلان

هيئة إدار ية دورها الأساسي تأسيس ومسك السجل العقاري ،وعليه كلف

المحافظ العقاري بإعطاء وتقديم المعلومات للجمهور عند طلبها وتحصيل الحقوق
@ @

) - (1ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﻤﺎﻨﻊ ،ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻊ
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ" ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻝﺘﺒﺴـﻲ ،ﺘﺒﺴـﻪ ،ﺍﻝﻌـﺩﺩ
ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ،ﺃﺒﺭﻴل  ،2006ﺹ.10

) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  03ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ  ،63/76ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ.
@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹çbĐÛa@Ùí‹i

228

والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري)(1حتى قيل إنه موظف محاسب؛ لأنه يناط به

تحصيل مستحقات الخزينة العمومية المتمثلة في نسبة من الرسوم الواجبة الدفع
عن بعض التصرفات).(2

 −حيث يتم بالمحافظة العقار ية شهر التصرفات العقار ية ،وهذا باتباع إجراءات

محددة قانونا كي ينتج الشهر آثاره؛ لأن بالشهر يتمكن الغير من الاطلاع

والإحاطة بحالة العقار على أساس أنه هو الذي ينشئ وينقل و يعدل أو يسقط
الحق) (3خاصة وأن التصرفات العقار ية كثيرة ومتنوعة) (4حسب ما أشار إليه
المشرع بالقانون المدني والقوانين المنظمة للعقار ،وبصفة عامة التصرفات

الواجبة الشهر بالمحافظة العقار ية قد تكون تصرفات قانونية أو وقائع مادية ،وقد
تكون عقودا وقرارات إدار ية ،كما تكون أحكاما قضائية.

وبعد التطرق إلى مهام المحافظة العقار ية يتبين أن لها علاقة بالعديد من الهيئات

والأشخاص نوضحها على النحو الآتي:

• علاقة المحافظة العقار ية بإدارة المسح :كما سبق الذكر ،نشاط المحافظة العقار ية
يتوقف على عملية المسح مما يجعل العلاقة بين الجهتين حتمية ،فبعد انتهاء عملية

المسح مباشرة يتم إيداع الوثائق وترقم العقارات وبعد ذلك تسلم الدفاتر العقار ية

لأصحابها.
• علاقة المحافظة العقار ية بالجهات القضائية ومساعدي القضاء :المحافظة

العقار ية وحسب المهام المسندة لها ،يتضح أن لها علاقة بالمحاكم والمجالس القضائية

ض ،كما أنها توجد سجلات
المتواجدة بدائرة اختصاصها؛ لأن لجنة المسح يرأسها قا ٍ
@ @

) -(1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  03ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ  63/76ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ.
) -(2ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺒﺭﻴﻙ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.85

) -(3ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻱ ،ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺇﺸﻬﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴـﺔ،
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ،2003 ،ﺹ.89

) -(4ﻋﻤﺭ ﺤﻤﺩﻱ ﺒﺎﺸﺎ ،ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.18
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª

@†ð‹öa§a@Éí‹“nÛa@À@òíŠbÔÈÛa@òîØÜ¾a@pbjqg@À@ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@Šë
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توقع وتؤشر بالمحكمة وتودع نهاية السنة بالمجلس القضائي ،وأيضا شهر الدعاوى

والأحكام القضائية؛ كل هذا يدل أنها توجد علاقة فعلية بين الجهتين ،كما أن علاقة

المحافظة العقار ية تكون مع الموثقين والخبراء والمحامين والمحضرين القضائيين ،وأيضا

الجماعات المحلية.

وب صفة عا مة المحاف ظة العقار ية ون ظرا لمهام ها ،و من ج هة أ خرى ن ظرا لأهم ية

الع قار الاجتماع ية والاقت صادية والسيا سية؛ أ صبحت ل ها علا قة مع العد يد من

الجهات والأ شخاص .والمشرع الجزائري كان حر يصا فنظم هذه العلاقة بالعديد من
القوانين والتعليمات والمذكرات بهدف ضبط وتطهير الأملاك العقار ية وحمايتها.

@ @ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@Âë‹’ë@‡ÇaìÓ@ZïãbrÛa@kÜĐ¾a
إن الع مل بن ظام ال شهر العي ني يع ني و جود ضمانة وحما ية قانون ية للت صرفات

العقار ية ،و ي ضمن أي ضا ا ستمراريتها ع لى أ سس متي نة ،والم لاحظ أن العد يد من

ا لدول كل فت قا ضي ًا لإدارة م صلحة ال شهر الع قاري ن ظرا لأهم ية هذا الن ظام .أ ما

المشرع الجزائري فقد كلف به موظفا عموميا يسمى الم حافظ العقاري لإدارة وتسيير
المحافظة العقار ية ،ووضع قواعد وأسس ًا لتنظيم الشهر العقاري ،تتمثل القاعدة الأولى

في إخضاع كافة الم حررات المراد شهرها إلى قاعدة الرسمية ،والثانية تتمثل في الأثر

النسبي للشهر أو ما يسمى بقاعدة الشهر المسبق .بالإضافة إلى هاتين القاعدتين يجب
توافر جملة من الشروط القانونية بالو ثائق الخاضعة للشهر العقاري ،وهذا ما نتناوله

ضمن النقاط التالية).(1

@ @ðŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@‡ÇaìÓ@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa
إن قواعد الشهر المتفق بشأنها عبر كامل التشر يعات هما قاعدتان) :قاعدة

الرسمية وقاعدة الشهر المسبق( ،وهذا ما نتطرق إليه بالتفصيل من خلال النقاط
@ @

) -(1ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  59ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  58/75ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ" :ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻁﺭﻓـﺎﻥ
ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ".

@ @
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹çbĐÛa@Ùí‹i
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الآتية:
 Zòî‹Ûa@ñ‡ÇbÓ@M01المشرع الجزائري أكد هذه القاعدة بالمادة  61من

المر سوم  63/76المتع لق بتأ سيس ال سجل الع قاري بالقول " :كل ع قد ي كون

موضوع إشهار في محافظة عقار ية ي جب أن يقدم على الشكل الرسمي"؛ لذا ي جب
توافر قاعدة الرسمية في كل عقد من شأنه نقل أو تعديل أو إنشاء أو التصريح

بحق من الحقوق العينية العقار ية ،وبصفة عامة كل ما يرد على الملـكية العقار ية
من تصرفات).(1

والملاحظ أن الرسمية تتجسد عن طر يق إثبات العقود والتصرفات بمحرر ينجزه

موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ،وهذا ما نصت عليه المادة

 324مكرر من القانون المدني الجزائري.

إضافة إلى ما سبق نلاحظ أن اشتراط المشرع لقاعدة الرسمية له العديد من

الأهداف والمزايا ،فهو يساعد المحافظ العقاري في القيام بعمله ،ومن جهة أخرى
تأك يد اح ترام ركن ال شكلية)(2؛ لأ نه ي شترط بالع قد ال شكلي إ ضافة إ لى الترا ضي

والمحل والسبب ركن رابع هو ركن الشكلية وهذه حماية للأطراف المتعاقدة وز يادة

من قانون ية الم حرر وحجي ته ،إذ يعطي ها الم شرع حج ية كام لة ع لى ما ت ضمنته إ لا إذا تم

الطعن فيها بالتزوير ،كما أن قاعدة الرسمية تسهل مراقبة السوق العقار ية ،والتدخل

للتقل يل من الم ضاربة غ ير الم شروعة في المعام لات العقار ية ،وبال تالي تح صيل
مستحقات الخزينة العمومية.

@ @ZHÕj¾a@‹è“ÛaI@äÛa@‹qþa@ñ‡ÇbÓ@M02
نص الم شرع الجزا ئري بال مادة  88من المر سوم  63/76المت ضمن تأ سيس

السجل العقاري على ما يلي " :لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في محافظة عقار ية
@ @
) -(1ﻤﺠﻴﺩ ﺨﻠﻔﻭﻨﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ.83

) -(2ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻼﻝﻲ ،ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻌﻘﺩ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ 232ﻭ.233
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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في حا لة عدم و جود إ شهار م سبق أو م قارن للع قد أو لل قرار الق ضائي أو ل شهادة

الانتقال عن طر يق الوفاة ،يثبت حق المتصرف صاحب الحق الأخير."...

يت بين من ا لنص ال سابق ا لذكر أن قا عدة ال شهر الم سبق يق صد ب ها أن الم حافظ

العقاري لا يمكنه شهر أي سند ناقل للملـكية ما لم يكن لها أصل ثابت في مجموعة

البطاقات العقار ية يثبت حق المتصرف الأخير في العقار ،بحيث تنتقل الملـكية من

المتصرف إلى المتصرف إليه بطر يقة قانونية يمكن من خلالها معرفة الملاك السابقين

الذين تداولوا على ملـكية العقار ،والملاحظ أن هذه القاعدة ليست مطلقة ،حيث
ترد عليها استثناءات؛ لأنه في بعض الحالات يستعصي على الم حافظ العقاري مراقبة

قا عدة ال شهر الم سبق ،وذ لك باعتبار ها أول إ جراء أو أن ها حا لات تطلبت ها عمل ية
التحول من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني.

وبصفة عامة إن هذه القاعدة تهدف إلى ضمان الاستمرار ية في سلسلة البيانات

بمجموعة البطاقات العقار ية ،وبالتالي تنتقل الملـكية من المتصرف إلى المتصرف إليه
بطر يقة قانونية واضحة ،يمكن عن طر يقها معرفة جميع الملا ّك السابقين الذين تداولوا

على ملـكية هذا العقار ،ومنه يمكن التصدي لظاهرة التصرفات المزدوجة التي كثيرا
ما تحدث في الحياة العملية).(1

@ @‹è“ÜÛ@òÈšb©a@ÕöbqìÛa@À@bç‹Ïaìm@kuaìÛa@òîãìãbÔÛa@Âë‹“Ûa@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa
هناك جملة من الشروط يجب مراعاتها وتوافرها بالوثائق والعقود الخاضعة للشهر،

وهذه الشروط منها ما يتعلق بالأطراف ومنها ما يتعلق بالعقار محل الشهر ،وهذا ما
نتطرق إليه على النحو الآتي:

@ @ZÒa‹þa@µîÈni@ò–b©a@Âë‹“Ûa@M01
إن التصرفات العقار ية التي تكون محل شهر تختلف وٺتنوع ،وقد يكون أطرافها
@ @

) - (1ﺨﺎﻝﺩ ﺭﻤﻭل ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﺹ.48
@ @

@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹çbĐÛa@Ùí‹i
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أشخاص طبيعيين أو معنو يين ،وعليه المشرع اشترط جملة من الشروط والبيانات لابد
من توافرها بالوثائق محل الشهر ،وهى تختلف باختلاف طبيعة الشخص؛ لذا نجد

عناصر التعيين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين هي الاسم واللقب ،تاريخ ومكان الميلاد،
الجنسية والموطن والمهنة.

أما عناصر التعيين بالنسبة للأشخاص المعنو يين فهي تختلف حسب شكل

وطبيعة الشخص المعنوي؛ لذا كل عقد أو حكم يكون موضوع إشهار بالمحافظة
العقار ية يجب أن يشتمل على عناصر التعيين الآتية):(1

 −الشركات المدنية يجب ذكر تسميتها ،شكلها القانوني ،مقرها.

 −الشركات التجار ية لابد من ذكر تسميتها ،شكلها القانوني ومقرها ،رقم تسجيلها
بالسجل التجاري.

 −بالنسبة للجمعيات يتم ذكر تسميتها ،مقرها ،ومكان إيداع قوانينها الرسمية.
 −أملاك الدولة يجب ٺثبيت اسم الدولة.

إضافة إلى البيانات السابق ذكرها لابد من التصديق على هو ية الأطراف).(2

@ @ZpaŠbÔÈÛa@µîÈni@ò–b©a@Âë‹“Ûa@M02
بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للعقار ،خاصة أحكام القانون
)(3

المدني

والأمر  ،74/75والمرسومين التطبيقيين له 62/76 :و63/76؛ يتبين أنه

يجب على الضابط العمومي المكلف بتحرير العقود المنصبة على حقوق عينية عقار ية
الالتزام بتعيين العقار تعيينا دقيقا من حيث الطبيعة القانونية ،المساحة ،الحدود،

ووضعيته القانونية الحالية ،حتى تعطى حجية للعقود والتصرفات المشهرة؛ لأن هذا

يمكن المحافظ العقاري من متابعة العقار وفحصه وتقديم معلومات صحيحة إذا تم
@ @
) -(1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  63ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ  ،63/ 76ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ.

) - (2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  64ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ.

) - (3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  324ﻤﻜﺭﺭ 4ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ  ،58/75ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ.
@ @

@ @

@ @2013@àí†@O15@†‡ÈÛa@–@òÈibÛa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@áÓ@ZÒŠbÈß@òÜª
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طلبها من الأطراف المعنية.
وتجدر الإشارة أن البيانات الخاصة بتعيين العقارات تختلف من عقار إلى آخر،

و هذا ح سب طبيع ته ،أي هل هو ع قار ف لاحي أو ح ضري ،وإن كا نت ملـك ية

فرد ية أو شائعة أو مشتركة .وفى كل الحالات يجب تحديد موقع العقار لمعر فة إن

كان العقار ممسوحا أو غير ممسوح.

@ @ò¸b©a
م ما سبق يت بين أن الم شرع الجزا ئري ا شترط شهر الت صرفات العقار ية بمخت لف

أنواعها ،وهذا ما توضحه أحكام القانون المدني الصادر بالأمر  ،58/75والمواد،15

 17 ،16من الأمر  74/75المتعلق بالمسح ،وكذا المرسومان التطبيقيان له 62/76

و ،63/76إلا أ نه لشهر التصرفات العقار ية يوجد في العالم نظامان أساسيان )نظام

ال شهر الشخ صي ون ظام ال شهر العي ني( ،و قد طبقته ما الجزا ئر في انت ظار تع ميم ال شهر
العيني الذي يتمشى وعملية المسح ،التي تعتبر وسيلة مادية لتجسيد نظام الشهر العيني؛
لأن الجزائر رغم البدء في عملية المسح سنة  1971إلا أ نه لم يكتمل بعد ،مما جعل

الم شرع الجزا ئري يط بق الن ظامين م عا ،و فى ن فس الو قت اعت مد آل يات جد يدة

ومواز ية من ضمنها صدور المرسوم  352/83المتضمن إجراء إثبات التقادم المكسب

وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملـكية ،والقانون  02/07المتعلق بالتحقيق
العقاري ،وهذا بهدف التسر يع في عملية التطهير وتسليم السندات المثبتة للملـكية.

وب ما أن الدرا سة ال تي قم نا ب ها تر مى إ لى تو ضيح دور ال شهر الع قاري في إث بات

الملـكية العقار ية فقد توصلنا إلى النتائج الآتية:

 -الشهر رغم إ يجابياته إلا أنه قد يهدد حقوق وملـكية بعض الأشخاص ،خاصة

أمام وجود العديد من النصوص القانونية ،وفى بعض الحالات وقوع تناقض بين
القوانين مما أثر سلبا على ضبط الملـكية العقار ية.
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خاصة الذين يجهلون الآثار المترتبة عن الشهر.
 -المشرع الجزائري وقع في تناقض؛ لأنه من جهة اعتبر الشهر وجوب ًي ّا وله قوة

ثبوت ،ومن جهة أخرى أجاز الطعن في التصرفات المشهرة.

 -الشهر أحكامه معقدة ،وهو ومرتبط بمواعيد خاصة المتعلقة بالترقيم ،وهذا قد

يؤثر ع لى ملـك ية الأ شخاص ا لذين ي خالفون هذه الأح كام؛ لأ نه عمل يا ن لاحظ أن

العد يد من الأم لاك العقار ية م ستغلة من أ صحابها )ال مالـكين الأ صليين( ،إ لا أن ها
إدار يا آ لت إلى الدولة على أساس أن ها مجهولة ،أو إ لى أ شخاص آخرين على أساس

الحيازة ،خاصة بعد تطبيق عقد الشهرة والذي أثار العديد من الإشكالات.

 -قواعد وشروط الشهر العقاري أصبحت لا تتمشى والوضع الحالي ،خاصة أمام

وجود آليات مواز ية ٺتناقض في بعض الحالات مع المبادئ والقواعد التي تقوم عليها
الأملاك العقار ية كالأملاك الوقفية وأملاك الدولة.

ولذا هناك العديد من الملاحظات نقدمها كتوصيات تتمثل فيما يلي:
 −ضرورة تعديل وإلغاء بعض المواد القانونية المنصوص عليها بالقانون المدني ،والأمر
 74/75المتعلق بالمسح وتأسيس السجل العقاري ،والمرسومين التطبيقيين له.

 −ضرورة ضبط بعض النصوص القانونية التي جاءت بالآليات المواز ية ،كالتحقيق

العقاري ،والقانون الخاص بإتمام البناءات ومطابقتها؛ لأنها تضمنت أحكاما تمس

بحق الملـكية والمبادئ التي تقوم عليها الأملاك الوطنية.
 −يجب توضيح بدقة قواعد الشهر وشروطه.

 −إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للمحافظ العقاري باعتباره مسيرا للمحافظة
العقار ية ،وجعل كافة أعماله تحت رقابة القضاء حتى لا يتعسف.

 −إعادة النظر في منصب المحافظ العقاري وترقيته نظرا لحساسيته؛ لأن بعض
التشر يعات أوكلت به قاضيًا.
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 −تحديد وضبط مسؤولية المحافظ العقاري وهذا بحصر وتحديد مهامه؛ لأن
المسؤولية تتمشى مع المهام والأخطاء المرتكبة.

 −يجب تطبيق القانون وتسليم سندات الملـكية وعدم التعسف؛ لأن الجهات
المشرفة على ضبط العقار نلاحظ أنها عمليا ٺتعسف وتحيل الأطراف للقضاء،

رغم وضوح القانون ووجود التعليمات والمذكرات.

قائمة المراجع
 -1المؤلفات:
 −أنيسة بسكري" ،تأسيس السجل العقاري في التشر يع الجزائري" ،مذكرة ماجستير ،كلية
الحقوق ،جامعة البليدة ،سنة  2000و.2001

 −جمال بوشنافة ،شهر التصرفات العقار ية في التشر يع الجزائري ،الدار الخلدونية للطباعة
والنشر القبة ،الجزائر.2006 ،

 −جمال عبد الناصر مانع ،مقال بعنوان "الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقار ية

في التشر يع الجزائري" ،مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ،المركز الجامعي الشيخ العربي
التبسي ،تبسه ،العدد التجريبي ،أبر يل .2006

 −حسن عبد الباسط جميعي ،تحول نظام الشهر العقاري في مصر إلى نظام السجل
العيني ،دار النهضة العربية للنشر ،القاهرة ،مصر.1999 ،

 −خالد رمول ،المحافظة العقار ية كآلية للحفظ العقاري في التشر يع الجزائري ،نشر وتوز يع
قصر الكتاب بالبليدة.2001 ،

 −ريم مراحي ،دور المسح العقاري في إثبات الملـكية العقار ية في التشر يع الجزائري ،دار
بغدادي للطباعة والنشر والتوز يع الرويبة ،الجزائر.2009 ،

 −صباح رشاش ،مقال بعنوان" ،فوضى التشر يع العقاري" ،مجلة القسطاس ،مجلة فصلية
تصدر عن مجلس قضاء تبسه ،العدد الثاني ،جوان .1998

 −الطاهر بر يك ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،دار الهدى للنشر والتوز يع ،عين مليلة،
الجزائر.2013 ،
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 −عبد الحفيظ بن عبيدة ،إثبات الملـكية العقار ية والحقوق العينية العقار ية في التشر يع
الجزائري ،دار هومة للطباعة والنشر والتوز يع ،بوزر يعة الجزائر.2002 ،

 −عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،العقود التي ترد على
الملـكية ،المجلد الأول ،البيع والمقايضة ،مصر.1973 ،

 −عبد العلى بن محمد العبودى ،نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية بالمملـكة
المغربية ،المركز الثقافي العربي الطبعة الثانية ،الدار البيضاء المغرب.2003 ،
 −على حسين نجيدة ،الشهر العقاري في مصر والمغرب ،الطبعة الأولى ،دار النهضة
العربية للنشر ،القاهرة مصر.1987 ،

 −علي فيلا لي ،مقال بعنوان" الشهر العقاري في ضوء القضاء الجزائري" ،ملتقى وطني
حول القانون العقاري 16و 17أفر يل  ،2001المجلة الجزائر ية للعلوم القانونية

والاقتصادية والسياسية ،عدد خاص ،الجزء  42رقم  ،02سنة .2001

 −علي فيلالي ،الالتزامات ،النظر ية العامة للعقد ،موفم للنشر والتوز يع ،الجزائر.2004 ،

 −عمار بوضياف ،مقال بعنوان " ،المسح العقاري وإشكالاته القانونية" ،مجلة العلوم

الاجتماعية والإنسانية ،المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي ،تبسه ،العدد التجريبي،

أفر يل .2006

 −عمر حمدي باشا وليلى زروقي ،المنازعات العقار ية ،دار هومة للطباعة والنشر والتوز يع،
بوزر يعة ،الجزائر.2004 ،

 −عمر حمدي باشا ،نقل الملـكية العقار ية ،دار هومة للطباعة والنشر والتوز يع ،الجزائر،
.2004

 −مجيد خلفوني ،مقال بعنوان "المحافظة العقار ية" ،مجلة المحضر القضائي ،صادرة عن
الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين فيفرى .2006

 −مجيد خلفوني ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،الديوان الوطني للأشغال
التربو ية.2003 ،

 −محمد حسنين ،عقد البيع في القانون المدني الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية،
.1994
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 −معوض عبد التواب ،السجل العيني علما وعملا ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر،
.1989

 −نعيمة حاجى ،المسح العام وتأسيس السجل العقاري في الجزائر ،دار الهدى للطباعة
والنشر والتوز يع ،عين مليلة ،الجزائر.2009 ،
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 −الأمر 58/75المؤرخ في  ،1975/09/26المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،
ج.ر العدد .78

 −الأمر 74/75المؤرخ في  ،1975/11/12المتضمن إعداد مسح الأراضي العام
وتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم ،ج.ر العدد .92

 −المرسوم  63/76المؤرخ في  ،1976/03/25المتضمن تأسيس السجل العقاري
المعدل والمتمم ،ج.ر العدد .30

 −قرار وزير المالية المؤرخ في  ،1976/05/27المتعلق بالبطاقات العقار ية المستعملة من
قبل المحافظات العقار ية ،ج.ر ،العدد.20

 −المرسوم التنفيذي  65/91المؤرخ في  ،1991/03/02المتضمن المصالح الخارجية
لأملاك الدولة والحفظ العقاري ،ج.ر ،العدد.10

 −القرار المؤرخ في  ،1991/06/4المتضمن التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة
والمحافظات العقار ية ،ج.ر ،العدد .38

 −المرسوم التنفيذي  ،116/92المؤرخ في  1992/03/14الذي يحدد قائمة المناصب
العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها

وتصنيفها ،المعدل والمتمم ،ج.ر ،العدد .21

 −التعليمة رقم  ،16المؤرخة في  ،1998/05/24المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي
والترقيم العقاري ،الصادرة عن المدير ية العامة للأملاك الوطنية ،وزارة المالية،
ص.29

 −القانون  09/08المؤرخ في  ،2008/ 02/25المتضمن قانون الإجراءات المدنية
والإدار ية ،ج.ر  21لسنة .2008
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