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 وريـــون الدستــالقان

  

  
 املواثيق والدساتري والقوانني واملؤسسات ال تتغري سوى وسائل وأطر يستعملها اإلنسان لتحقيق أغراض إن

معينة، وإن فاعيلتها تبقى مرتبطة مبدى إميان واضعيها والشعب ا والضمانات املقررة لتطبيقها ألن ذلك اإلميان 
  .هو الذي يكفل استمرار بنائها واستقرارهاوالتقيد ا 

الشعب وأغلبيته ال تكون هلا قيمة قانونية إرادة تعرب عن اوعليه فإن صياغة ووضع املواثيق والنصوص رغم أ 
  .يد هلا أن حتترم من قبل الشعبرإال إذا مت تطبيقها واحترامها من قبل ممارسة السلطة إذا أ

  :مقدمة

 جنسه ذلك أن الفرد ال يستطيع أن يليب  االجتماع مع غريه من بينإىلمما ال شك فيه أن اإلنسان مييل بطبعه 
مجيع حاجاته ورغباته ومن هنا وجب التعاون بني األفراد غري أن اإلنسان من جهة أخرى مييل بطبعه إىل التسلط 

  .تطلب وجود سلطة وحب السيطرة وتفضيل مصاحله على مصاحل الغري، لذلك 
  :وللسلطة معنيان

  .ارستها وهذا هو املعىن العضوي أو التنظيميفقد يقصد ا كيفية تنظيمها وأشكال مم - 
وقد يقصد ا نشاط السلطة وأهدافها وهذا هو املعىن املوضوعي أو املتحرك والذي أصبح ينظر إليه اكثر  - 

 .من اجلانب العضوي

  :مفهوم القانون وفروعه: املبحث األول

مة ومن الناحية اللغوية يعين  مشتقة من اليونانية، ويقصد ا العصا املستقيKANOONأصل كلمة قانون 
الطريق التقومي والسلوك السوي أو باألحرى النظام والسري على وترية حمددة، مث أطلق على أي ظاهرة تتغري بالسريورة 

  .على نفس الوترية مثل قانون اجلاذبية، القوانني الرياضية احلسابية
  .خاصأما اصطالحا فلها معنيني أحدمها واسع وآلخر حمدود وضيق أو 

ا نعين به جمموعة من القواعد اليت تنظم وتضبط عالقات األشخاص يف اتمع على أن يكونوا ملزمني : املعىن الواسع
  .وإال تعرض للجزاء من طرف السلطة احلاكمة

  :فروع القانون

من يتم تقسيم القانون من حيث املوضوع إىل فروع متعددة على مستوى النشاط اإلنساين ولكل نشاط فرع 
  :فروع القانون حيكمه وينظمه وفروع القانون هي

القانون اخلاص هو جمموعة األحكام اليت تضبط عالقات األشخاص فيما بينهم أو بني الدولة واألشخاص مع أن  - 
  .استغناء الدولة عن سلطتها

الكاملة ويكون الطرف اآلخر هو الذي ينظم العالقة بني الدولة واألفراد مع استخدام الدولة سلطتها :  القانون العام - 
  شخصا عاديا أو بني دولة ودولة أخرى
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    القانون الدويل اخلاص                                                

        القانون املدين                                            
  اري         القانون التج                  فروع القانون اخلاص 

        القانون البحري                                           
       القانون اجلوي                                            

  "يف حالة الرتاعات واخلالفات"هو الذي ينظم العالقة بني األفراد : القانون املدين - 
 ..وضعيتهاال التجارية وجماالا وتنظم متعلق باألحكام اليت حتدد األعم: القانون التجاري - 

 .متعلق باملالحة البحرية وكل ما يدخل ضمن إطارها: القانون البحري - 

 .متعلق باملالحة اجلوية وكل ما يدخل ضمن إطارها: القانون اجلوي - 

 هو جمموعة القواعد اليت تنظم العالقات اليت تتم بني األشخاص ويكون فيها أحد: القانون الدويل اخلاص - 
 .األطراف على األقل أجنبيا

      القانون الدويل العام                                           
         القانون اإلداري                                        

                 القانون املايل           فروع القانون العام 
          القانون اجلنائي                                       

          القانون الدستوري                                      
  .ينظم العالقة بني الدولة وغريها من أعضاء اتمع الدويل يف حالة احلرب أو السلم: القانون الدويل العام - 
ء أو عقاب ارمني أو اخلارجني عن  جبزاالقواعد األساسية اليت تقوم عليها سلطة الدولة: القانون اجلنائي - 

 .القانون

 .وهو موضع املادة والدراسة: القانون الدستوري - 

 قانون الضمان – جانب فروع القانون العام واخلاص وتسمى عادة بفروع القانون املختلطة من قانون العمل وإىل
  .إخل...االجتماعي

  مفهوم القانون الدستوري: املبحث الثاين

 يعرف القانون الدستوري على أنه جمموعة القواعد القانونية املدونة واملسجلة يف وثيقة تسمى :لي املفهوم الشك-
أي جمموعة القواعد القانونية اليت تتضمنها الوثيقة األساسية واملسماة بالدستور دون أن ميتد إىل غري ذلك . الدستور

  .من القواعد
 نفسه والقانون الدستوري لذا فإن التعريف الشكلي للقانون مثل هذا التعريف أدى إىل تطابق تام بني الدستور

  :الدستوري ينتقد من عدة أوجه منها
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هناك دول ليس هلا دستور مكتوب بل (أن هذا املفهوم ال يساير الواقع ألنه ينكر وجود دساتري معينة  - 
  ).عريف

 .أن الدساتري املكتوبة ال تضم دائما مجيع الدساتري املوجودة يف الدولة - 

 .عض القواعد الواردة يف الدستور قد ال تكون ذات طبيعة دستوريةب - 

القواعد الدستورية أي اليت تنظم احلكم والسلطة السياسية يف الدولة كانت موجودة قبل ظهور الدساتري  - 
 .املكتوبة

م باملوضوعات هو جمموعة القواعد واألحكام اليت تنظم العالقات داخل اتمع ويهت" الضمين ": املفهوم املوضوعي-
  .اليت تتضمنها هذه النظم بغض النظر عن تدوينها داخل الوثيقة الدستورية أو غريها من الوثائق وحىت كوا عرفية

  :التفريق بني بعض املصطلحات

  .هو املنبع األساسي لألحكام القانونية:  الدستور- 
  . كانوا أفرادا أو سلطةوسواءلتزام ا هو خضوع الدولة موعة من القواعد البد من اال:  النظام الدستوري- 
 دراسة حتليلية وتبيان ما تتضمنه من قواعد لنظام احلكم فالقانون دراسة الوثيقة الدستورية:  قانون الدستور- 

  .الدستوري أوسع من النظام الدستوري
  .رية حيددها الدستورالذي تكون فيه احلكومة خاضعة لقواعد قانونية دستوهو ذلك النظام :  النظام الدستوري - 

  :عالقة القانون الدستوري بالفروع األخرى

من  القانون الدستوري له عالقة مع مجيع الفروع األخرى، ولو أن هذه العالقة ختتلف يف حجمها وكثافتها
ضع ومبا أن الدستور هو أعلى وأمسى قانون يف الدولة فهذا يعين أن جتميع القوانني األخرى جيب أن خت. فرع إىل آخر

  .له وأال ختالفه أو تتعارض مع أحكامه
 املعاهدات وإجراء التمثيل إبرام القانون الدستوري هو الذي ينظم كيفية : العالقة مع فروع القانون الدويل العام-

اخلارج كما يبني مدى أخذه مببادئ أحكام القانون الدويل كهيأة األمم املتحدة، والدليل على ذلك أن الدساتري يف 
  .القانونية للمعاهدات الدولية اليت تربمها الدول فيما بينهايثة تتضمن أحكاما متعلقة مببدأ القوة احلد

ومن هنا نستنتج أن القانون الدويل يستند يف وجوده إىل القانون الدستوري الذي حيدد ويبني للدول طرق وإجراءات 
  .ووسائل نشاطها يف اتمع الدويل

 احلقوق واحلريات الفردية، احترامحسب (القانون الدويل تنص عليها الدساتري وتكرسها كما أن العديد من املبادئ 
  ...).عدم التدخل يف الشؤون الداخلية

إن القانون الدستوري يقر القواعد لفروع القانون العام يف حني أن اإلداري يقتصر دوره :  عالقته بالقانون اإلداري- 
  .على وضع هذه املبادئ قيد التنفيذ
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يهتم علم املالية بالتنويع املايل بقصد تنظيم وإدارة أمالك الدولة وصرف هذه األموال :  عالقته بالقانون املايل- 
وحتصيلها فهو عمل إداري وما دام هناك عالقة بني اإلدارية والدستورية فحتما هناك عالقة بني القانون املايل والقانون 

  .الدستوري
بادئه الرئيسية من الدستور والذي يدين قواعد وضع امليزانية اخلاصة فيما يتعلق كما أن القانون املايل يستند م

بالضرائب واإليرادات وطرق اإلنفاق واملوازنة بينهما، وحيدد طرق تنفيذ امليزانية وأجهزة الرقابة وبالتايل يعود للقانون 
  .حتقيق ذلك بدقةاملايل تنفيذ هذه املبادئ والسياسة املالية للدولة عموما مبينا وسائل 

إن القانون اجلنائي يستمد أحكامه من القواعد واملبادئ الدستورية وغايته محاية نظام :  عالقته بالقانون اجلنائي- 
  .احلكم
  :العالقة مع فروع القانون اخلاص -

تمع ويبني من بني هذه الفروع قانون العمل فإن كان القانون الدستوري حيدد أسس ا: العالقة مع فروع املختلطة-
النظام السياسي القائم فيه فإن قانون العمل هو الوسيلة األساسية لتنظيم عالقة العمل بني العامل وصاحب العمل 

  .وحقوق وواجبات كل منهما يف إطار تلك األسس
  :حملة عن النظم السياسية املقارنة والفرق بينها وبني القانون الدستوري: مالحظة

 النظم السياسية املقارنة بدراسة ما هو خارج الدستور كاألفراد السياسية واجلمعيات  تم: ةالنظم السياسية املقارن
املختلفة وهو ماال جنده ضمن الدستور وبالتايل اتساع نطاق النظم السياسية تشتمل خمتلف ااالت االجتماعية 

  .واالقتصادية وهذا تبعا للتطورات احلاصلة داخل اتمع الواحد
القانون الدستوري هو مظهر خارجي للمؤسسات : ني القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنةالفرق ب

الدستورية مثل الربملان، احلكومة، فالقانون الدستوري يهتم باجلانب القانوين يف السلطة، أما النظم السياسية أوسع من 
ا تدرس دور التنظيمات املوجودة داخل اتمع ومدى تأثريها على اختاذ القرارالقانون الدستوري أل.  

  مصادر القانون الدستوري: املبحث الثالث

  . الدين-6 – املواثيق السياسية - 5-الفقه -4 – القضاء - 3- العرف - 2-  التشريع -1
  التشريع: أوال

  وهو كل النصوص القانونية املكتوبة الصادرة عن السلطة العامة يف الدولة):عام(التشريع مبعىن واسع  - 
  .مهما كانت طبيعتها

ويقصد به النص القانوين الصادرة عن السلطة التشريعية املتعلق مبوضوع  ):خاص(التشريع مبعىن ضيق  - 
 .معني مثل التشريع املايل

وحنن نستعمل املصطلح هذا باملعىن الواسع حيث تتمثل التشريعات اليت تشكل مصدرا للقانون الدستوري يف 
ة، والقوانني العادية واملراسيم أو اللوائح التنظيمية، ويعترب الدستور هو املصدر الرئيسي يف الدستور، والقوانني العضوي

  .حني تعترب النصوص واملصادر األخرى مصادر ثانوية



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
6 

 وريـــون الدستــالقان

عادة طبقا الدستور هو الوثيقة املكتوبة اليت تعترب القانون األساسي واألمسى يف الدولة وهي توضع :  الدستور- أ
 أو يغري ذلك من الطرق اليت جتعله خيتلف عن القوانني االستفتاءل الس التأسيسي مث يعرض على إلجراءات خاصة مث

  .األخرى
هي قوانني تصدر عن السلطة التشريعية طبقا إلجراءات خاصة ودف إىل :  القوانني العضوية أو األساسية-ب

  ).قواعد مكملة للدستور(كيفية ممارستها هلا تنظيم مسائل دستورية تتعلق بالسلطات العامة وحتديد اختصاصاا و
 هي قوانني عادية لكنها تعاجل مسائل ذات طبيعة دستورية، مثل قانون االنتخابات، قانون : العادية القوانني-ج

  ...األحزاب
م رئيس  هي التصرفات القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية املتمثلة يف مراسي: املراسيم أو اللوائح التنظيمية-د

إىل تنفيذ القوانني، لكنها تعمل على تفسريها وبذلك تشكل مصدر للقانون الدولة أو رئيس احلكومة اليت دف 
  .الدستوري

  العرف: ثانيا

هو إتباع الناس سلوك معني يف موضوع معني بصفة مضطردة وملدة طويلة نسبية مما جيعل الناس يشعرون بقوته 
  :كن مادي وركن معنويومنه للعرف ركنان ر. اإللزامية

 الناس سلوكا معينا يف تصرفام بصفة مضطردة ، وهو تكرار نفس احلل أمام نفس املشكل إتباع:  الركن املادي-
  :ومن الشروط املادية للعرف هي

أن يكون السلوك واضحا بعيدا عن – عبارة السلوك على الصفة العمومية - . أن يتجدد التكرار أكثر من مرة- 
  .ن يكون ثابتاأ–العموم 

   .  أو يتعرضون للجزاءباإللزاميةهو استقرار األفراد : الركن املعنوي-
  :وجيب هنا التفرقة بني العرف الدستوري والدستوري

هي جمموعة من العادات املتعلقة بالسلطة واليت نشأت دون وجود قانونية سابقة هلا يف : الدستور العريف - 
  .اترنفس اال مثلما هو احلال يف إجنل

 : فهو ينشأ إىل جانب الدساتري املكتوبة إما لتكملتها أو تفسريها أو تعديلها:العرف الدستوري - 

 .هو الذي يهدف إىل تفسري نص من نصوص الدستور: العرف املفسر - 

 هو الذي ينظم موضوعات مل يتناوهلا الدستور حيث يسد الفراغ املوجود يف الدستور: العرف املكمل  - 
 . يف كونه ال يستند على نص دستوري يف ظهوره عن املفسروخيتلف

 .هو تلك القواعد العرفية اليت تغري يف أحكام الدستور إضافة أو حذفا: العرف املعدل - 

  السوابق القضائية(القضاء : ثالثا

. هي األحكام اليت تصدرها احملاكم خبصوص مشكل معني واليت تصبح منوذجا يعتمد يف كل القضايا املشاة
  .أحكام عادية وأحكام استثنائية: حكام تكون على نوعنيوهذه األ
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  الفقه: رابعا

يقصد بالفقه آراء رجال القانون املتخصصني الذين يقدمون من خالل حبوثهم ودراستهم فتاوى ووجهات نظر 
  .فقد يفسر قانون معني أو يعيبه أو يكمله

  املواثيق السياسية: خامسا

  .نظريات السياسية املتعلقة بالسلطة يف ظل احلزب الواحدلقد تضمنت هذه املواثيق الفلسفة وال
  الدين:سادسا

فالشريعة اإلسالمية كانت مصدرا لكافة القوانني، أما حاليا فهي تشكل مصدرا لقوانني األحوال الشخصية 
  .وبعض املوضوعات يف القانون املدين مثل األوقاف

  طبيعة قواعد القانون الدستوري: املبحث الرابع

تعتمد يف حتليلها على مدى إلزامية القواعد الدستورية وعلى مدى توفر عنصر اجلزاء املادي : درسة اإلجنليزية امل-1
يف حال اإلكراه املادي ويعترب أوسنت وأنصاره أن قواعد القانون الدستوري هي قواعد آداب مركبة حتميها جزاءات 

  .ذات طابع آدايب
القواعد القانونية العادية ال جند هلا جزاء مادي يترتب على عدم احترامها الذي غاب عن هذه املدرسة أن بعض : نقد

، كما أن هذه املدرسة ال تعري أي اهتمام للقواعد الدينية باعتبارها أساسا أو جزءا ال يتجزأ من القواعد القانونية 
  .لبعض الدول اإلسالمية 

ح بني الفعل االجتماعي واجلزاء املادي أو اجلسدي نقول أن كل قاعدة هلا جزاءات تتراو:  املدرسة الفرنسية-2
  .وعليه فإن أنصار هذه املدرسة يرون أن قواعد القانون الدستوري هي قواعد قانونية باملعىن الصحيح

مع التطور الذي وصلت إليه األنظمة القانونية وتطور احلكم الدميقراطي فإن القواعد القانونية الدستورية جيب أن : نقد
  .أن حيترمها الشعب  ن قبل السلطة إذا أرادواحتترم م

  القسم األول النظرية العامة للدولة

  :ويتناول هذا القسم
  أصل نشأة الدولة - 
 مفهوم الدولة وأركاا - 

 خصائص الدولة  - 

 أشكال الدولة - 

  وظائف الدولة - 
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  أصل نشأة الدولة

سلطة ور كلها إىل عنصر واحد هو ال شك أن النظريات اليت تطرقت لنشأة الدولة مجيع هذه النظريات تد

  . أي كيف نشأت سلطة الدولة أي أصل نشأت السلطة السياسية الدولة
  .النظريات غري القانونية - 
 .النظريات القانونية - 

 .تفسري أصل نشأة الدولة اإلسالمية - 

  النظريات غري القانونية: املبحث األول

  1) التيقراطيةالنظريات(النظريات القائمة على التفسري الديين : أوال

وبتايل يطالبون ) اهللا هو الذي أوجد الدولة(أنصار هذه النظرية يرجعون إىل أصل سلطة الدولة إىل إرادة اهللا 
بضرورة تقديس الدولة وطالبوا بتحقيق حقوقهم ألن هذه السلطة مينحها ملن يشاء وبتايل تقديس احلكام، وهذه 

  :النظرية تطورت عرب ثالث صور رئيسية 
  . تأليه احلكامنظرية - 
 .نظرية احلق اإلهلي - 

 .نظرية التفويض اإلهلي - 

ومفادها أن احلاكم يتسم بطبيعة إهلية بسبب اختالط السلطة بالعقيدة لذلك عد احلاكم إله :  نظرية تأليه احلكام-أ
  . مثل ما ذكر يف القرآن عن فرعون أن يعبد، وكذلك اليابانيني. يعبد
 احلكام استبداد كمربر لتغطية 18- 17ور املسيحية وظهرت أكثر يف قظهرت بظه:  نظرية احلق اإلهلي-ب

  .من حيكم هذه الدولة، ولذلك احلكام يستمدون سلطتهم من اهللا وليس من البشرومضموا أن اهللا هو الذي خيتار 
مباشرة يف ظهرت نظرية التفويض اإلهلي غري املباشر واليت مفادها أن اهللا ال يتدخل :  نظرية التفويض اإلهلي-ج

البشر (يوجه األحداث ويرتبها على حنو يساعد الناس على اختيار نظام احلكم   احلاكم وإمنا بطريقة غري مباشرةاختيار
  ).مسريون

مل يثبت تارخييا وجود هذا التفويض اإلهلي حلاكم من احلكام، كما أن التسليم بأن السلطة روحية مفاده القضاء على 
م احملكومني خبالف احلال بالنسبة للدولة اإلسالمية أين جند سيادة األمة مقيدة بأحكام فكرة مسؤولية احلكام أما

الشرع دون إغفال للمسؤولية، فاهللا حارب اإللوهية يف األرض عندما بعث رسله مثل موسى إىل فرعون وكذلك يف 
  .وقت الصحابة
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  1النظريات االجتماعية والتارخيية: ثانيا

  : ة نظرية القوة والغلب-1

الدولة إىل عامل القوة أي أن الدولة ظهرت بصراعات عديدة من اموعة يرى أنصارها أنه يرجع أصل نشأة 
على األخرى وبالتايل الغالب يفرض سلطته على املغلوب البشرية مع بعضها وهذا الصراع انتهى بانتصار مجاعة 

  .وبالتايل ميد سلطانه عليه
  على املنهزماملنتصر رأيهم بأن الدولة هي نظام فرضه بلوتارك وإاميرأسهم ويدعوا أنصار هذه النظرية وعلى ر

  .االجتماعي) التضامن( نظرية الرابط - النظرية املاركسية-نظرية ابن خلدون: ومن أمهها ) قانون الغابة(
بب الظلم يرى أن نشأة الدولة ترجع إىل سيطرة القوي على الضعيف نظرا للحاجيات بس:  نظرية ابن خلدون-أ

وبالتايل يؤدي إىل الفوضى وسفك الدماء وبالتايل جيب وجود وازع هو احلاكم ) الطابع احليواين لإلنسان(والطمع 
: يرجع وجود الدولة إىل ثالثة عناصر أساسية: وينبغي أن يكون هذا احلاكم قاهر أي حكم قوي ويقول ابن خلدون

  . العقيدة الدينية–الزعامة –العصبية 
 إىل القبلية ويدافع عنها فالعصبية هي احملرك األساسي لنشأة باالنتماء ليست العصبية املعروفة بل الشعور :ة العصبي-

  .الدولة
 تتمثل يف ظهور الشخص بزعامة القبيلة ويفرض إرادته على اجلميع وحيميهم وجيب أن تتوفر يف هذا : الزعامة-

  .رام العلم والدين والعلماءاالستقامة، الكرم، التسامح، احت: الزعيم صفات وهي
هذه العقيدة كانت العامل األساسي يف وحدة القبائل يف جمموعة متماسكة ومثل ذلك ساللة : العقيدة الدينية-

به فرغم وجود قبائل أخرى أكثر منها عدة إال أا بتنظيمها القائم على الدين والتمسك ) الدولة املوحدية(املرابطني 
  .عيم استطاعت أن تصمد أمام أعدائهاوتأصل العصبية ووجود ز

جيعلها أن هلا من القدرة والسلطة والسيطرة ما ال ميلكه غريها مما : وتتميز الدولة عند ابن خلدون خبصائص هي
صاحبة السيادة داخليا وخارجيا، وهذا ما جعل ابن خلدون ميتاز عن غريه من الفقهاء والفالسفة العرب لكونه 

  .ما إجيابيا وسلبيا للسيادةالوحيد الذي أعطى مفهو
 ترى املاركسية أن نشأة الدولة تعود إىل الصراع الطبقي وأا تزول بزواله، ومنه الصراع : النظرية املاركسية-ب

 حسب مفهومه موجودة من قبل إال بوجود  بني الطبقات طبقة مستِغلَة وطبقة مستغلَة فالدولةالبشري هو صراع
  .لة لتكريس هيمنة املستِغلة على كامل الطبقاتامللكية اخلاصة فظهرت الدو

  :يقول ماركس ظهرت الدولة بعدة مراحل 
  .تتحول الطبقة العمالية هي املسيطرة: مرحلة ديكتاتورية  - 
 ) مل تتحقق(أي حيقق الوفرة الشاملة : مرحلة الشيوعية  - 
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  : نظرية الرابط االجتماعي-ج

  .ألربعة عوامل أساسيةويقول ليون دوجي أن الدولة ما هي إال نتيجة 
 الدولة تنشأ يف جمموعة بشرية نتيجة فرض األقوياء إرادم على الضعفاء :مرحلة االختيار االجتماعي - 

  .وبالتايل تنقسم اموعة إىل حكام وحمكومني
 . تتطور إىل متايز سياسي أناس حيكمون وآخرون يصغون:مرحلة التمايز أو االختالف السياسي - 

 الدولة تلجأ للقوة لتفرض سلطتها وبالتايل جيب على احلكام فرض القوة على :واإلكراهمرحلة قوة اجلرب  - 
 .احملكومني

 جيب على التضامن االجتماعي أن يطغى على اجلميع أي أن مهما كان :مرحلة التضامن االجتماعي - 
  . جيب على احملكومني أن يرضوا بالواقع ويتضامناالستبداد

  : نظرية التطور العائلي-2

أفالطون، وأرسطو، وبودان بأن أصل السلطة والدولة جيد مصدره : ول أنصار هذه النظرية وعلى رأسهميق
  .سلطة األبوية، وأن الدولة ما هي إال أسرة تطورت ومنت بشكل تدرجيياألول يف ال

سرة هي ذلك أن احلياة البدائية قائمة على الشيوع مما يدحض فكرة أن األ: أخذت هذه النظرية عدة انتقادات
اخللية األوىل للمجتمع وأا مل تظهر إال بعد تطور كان سببه جتمع األفراد يف مجاعات صغرية منظمة ختضع لسلطة 

  .رئيسها وتدعى العائلة، وقد حدث هذا على إثر الزواج وأحكامه
را لكون  النظرية أن سلطة العائلة ختتلف يف طبيعتها عن سلطة الدولة نظوإىل جانب ذلك يرى معارضو هذه

األخرية تبقى مستمرة بعد زوال األشخاص احلاكمني فضال أن سلطة رئيس العائلة تطغى عليها االعتبارات النفسية 
  .العاطفية
  : نظرية التطور التارخيي-3

يرى أنصار هذه النظرية أن الدولة مل تنشأ نتيجة القوة أو التطور العائلي أو العامل الديين أو العقد، ذلك أن 
  .ر االجتماعية ومن بينها الدولة ال ميكن رد نشأا إىل عامل واحد، فالدولة عندهم هي نتاج للتطور التارخييالظواه

  .وهذه النظرية رغم عموميتها تعد أقرب النظريات إىل الصواب
  النظريات القانونية: املبحث الثاين

 هناك أساس وتصرف قانوين معني أدى ترى هذه النظريات انه ميكن إعطاء تفسري قانوين لنشأة الدولة، أي أن
إىل وجود الدولة، وهي تقوم على أساس أن السلطة مصدرها الشعب، إن سلطة احلاكم ال تكون مشروعة إال إذا 

  :استندت إىل رضا الشعب، أهم هذه النظريات
  )االتفاقية(النظريات العقدية : أوال

 الكثري من رجال الفكر والدين استخدمهاوقد استخدمت فكرة العقد كأساس لنشأة الدولة منذ زمن بعيد 
غري أن هذه . م16كوسيلة لتدعيم آرائهم واجتاهام السياسية يف حماربة السلطات املطلقة للملوك يف القرن الـ
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م 18و17النظرية  مل تتضح هلا املعامل بصورة واضحة ومل حتتل هذه املكانة اخلاصة يف الفكر السياسي إال يف القرنيني 
  . على يد الفرنسي جون جاك روسو 19يد من املفكرين يف أوربا وأبرزهم االجنليزيان هوبز ولوك مث يف القرن على 

، وأن األفراد قد )قيامها على فكرة العقد(لقد اتفق هؤالء املفكرون يف نظريام حول األثل التعاقدي للدولة 
 املوجب العقد لكن اختلفوا فيما بينهم املنظمة اجلماعة السياسية انتقلوا من احلياة البدائية اليت كانوا يعيشوا إىل حياة

  .حول حالة النظرة السابقة على العقد، على حتديد أطراف العقد وبالتايل النتائج املترتبة على عملية التعاقد
  : 1 هذه النظرية تتلخص فيما يلي1679-1588: نظرية توماس هوبز -1
اد يعيشون حالة من الفطرة ويعشون حالة من العنف والصراع الدائم بني األفراد ويف  كان األفر: اتمع قبل العقد-أ

لغلبة املصلحة الذاتية اليت هي حمرك السلوك اإلنساين  األمن وضاعت احلرية كل ذلك فانعدمجو من البؤس والشقاء 
وية واتفقوا على إقامة جمتمع منظم فسيطر قانون الغاب على حياة األفراد لذلك أراد األفراد اخلروج من احلياة الفوض

  .يوفر هلم األمن واالستقرار وأنشئوا فكرة العقد لتحقيق هذا الغرضخيضعون فيه إىل حاكم واحد 
 هم أفراد اتمع من جهة احلاكم ومن جهة أخرى، أي أن األفراد يتعاقدون مع الشخص الذي : أطراف العقد-ب

  .عيف اتم كم ااختاروه ليتوىل مهمة احل
 يتنازل األفراد دون شروط عن مجيع حقوقهم الطبيعية للحاكم حىت يتجنبوا االختالف والتناحر فيما : آثار العقد-ج

بينهم ليصبح احلاكم بذبك متمتعا بسلطة مطلقة عليهم مجيع دون أن يكون ملتزما حنوهم بأي شيء ألنه مل يكن 
  .طرفا يف العقد ومل يتنازل هلم عن أي حق من حقوقه

 إىل تربير النظام امللكي املطلق ألن احلاكم مل يكن طرفا يف العقد وبالتايل مل يتعهد هلم بأي مطلب هكذا يصل هوبزو
يؤخذ على هوبز اخللط بني الدولة واحلكومة نظرا ألنه يطالب مبنح السيادة . ومن مث ال خيضع ألية مساءلة أو حماسبة 

 وليست للدولة اليت تفوضها له وبالتايل فإن تغري احلاكم يعين فناء الدولة للحاكم، وهذا يعين أن السلطة يف يد احلاكم
  .وعودة اتمع إىل الفوضى السابقة

 احلريات ازدهاروقد كان من دعاة تقييد السلطة املطلقة للملوك ومن دعاة : 1700-1682 نظرية جون لوك -2
  :ومحايتها عكس هوبز وتتلخص نظريته يف ما يلي

 ينطلق لوك من فكرة أن اإلنسان غري بطبيعته ولذلك كان لألفراد  يعيشون يف حالة الفترة :بل العقد اتمع ق-أ
 باحلرية والسالم واملساواة بني األفراد وحيكمها القانون الطبيعي السابق على كل قانون وامللزم للجميع ومصدر ةاملتبقي

إىل حياة أفضل وأكثر تنظيما عن طريق إقامة سلطة حتكمهم احلقوق واحلريات الفردية لكن األفراد أرادوا االنتقال 
  .جمتمع منظم سياسياوتقوم بتطبيق القانون الطبيعي وبالتايل خلق 

 هم أفراد اتمع من جهة احلاكم ومن جهة أخرى أي أن األفراد يتعاقدون مع الشخص الذي : أطراف العقد-ب
  .اختاروه ليتوىل مهمة احلم يف اتمع

                                                 
 39:، ص2002 بن عكنون اجلزائر،، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية،الوجيز يف القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة األمني شريط، -  1
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مبقتضى هذا العقد عن بعض حقوقهم الضرورية فقط ) السلطة اجلديدة(يتنازل األفراد للحاكم : العقد آثار -ج
وليس كلها وبالنظر ألن احلاكم طرفا يف العقد فهو ال خيالف االلتزامات الواردة يف العقد وأن حيقق أهداف اجلماعة 

وجب مساءلته ) الشعب( وتسلط حلق األفراد يف األمن والعدل ومحاية احلقوق الطبيعية وإذا خالف بنود العقد
  1.ومقاومته وعزله ولو عن طريق الثورة

  2: 1778-1722 نظرية جون جاك روسو -3
 احلياة البدائية فتميز باملساواة والعدالة  يعترب أن اإلنسان غري بطبيعته ولذلك حبياة األفراد يف فترة: اتمع قبل العقد-أ

الختراعات وظهور امللكية الفردية أدت إىل ظهور فوارق داخل اتمع البدائي لكن اكتشاف الزراعة وظهور ا
فاختلت املساواة وحتولت احلياة إىل شقاء وازدادت احلروب هذا الوضع دفع األغنياء للبحث عن وسيلة للقضاء على 

يام والقضاء على احلروب هذه الوضعية فلجئوا استمالة الفقراء من أجل إقامة جمتمع قاعدته العقد للمحافظة على ح
  .أي يتنازل كل فرد عن حقوقه للجماعة وبذلك ظهرت الدولة

  . يقول روسو بأن األفراد يتفقون على إنشاء نوع من االحتاد فيما بينهم ليحميهم وأمالكهم : أطراف العقد-ب
ي اجلديد الذي أنشئوه مقابل  األفراد يتنازلون عن مجيع حقوقهم وحريام الطبيعية لتنظيم السياس: آثار العقد-ج

حصوهلم على حقوق وحريات مدنية يضعها هذا التنظيم اجلماعي لألفراد الذي يتمتع بإرادة مميزة عن إرادة كل فرد 
  .مع أا حاصل مجع إرادة 

نة  وجوهرها مبجرد تعبري عن اهليميركز الفكر املاركسي على احملتوى الطبقي للدولة:  التعريف املاركسي للدولة-
 على الطبقات غري مالكة فالدولة يف نظرهم هي مؤسسة سياسية خاصة اإلنتاجاالقتصادية لطبقة املالكني لوسائل 

تستخدم كأداة بيد الطبقة املالكة لوسائل اإلنتاج الرئيسية والسائدة اقتصاديا لتتيح األغلبية الساحقة وغري املالكة من 
  .أعضاء اتمع وهذا لضمان مصاحلها 

  .لدولة يف الفكر املاركسي هي نتاج الصراع بني الطبقات بسبب امللكية فا- 
  . تعبري عن هيمنة طبقة على طبقة أخرى فهي وسيلة وأداة بني الطبقة املهيمنة- 
  . الدولة هي حالة انتقالية ومرحلية حيث تزول أسباب نشأا واستمرارها- 

الدولة العبودية، :  اإلنتاج االقتصادي ، فهناكوقد وجدت عرب التاريخ أربعة أنواع من الدول حسب نظام
  .والدولة اإلقطاعية، الدولة الرأمسالية، الدولة االشتراكية، أما املرحلة الشيوعية فهي مرحلة تنعدم فيها الدولة وتزول

  يف تعريف الدولةاإلنتاجغري أن النظرية إذا كانت صادقة يف إعطاء مكانة هامة لدور االقتصادي والعالقات 
وحتديد طبيعتها االجتماعية، فهي نظرية ال تعرف الدول بقدر ما حتدد أصل نشأا، ومن جهة أخرى فإن النظرية 
املاركسية تنطلق بصفة أساسية من واقع اتمعات األوربية إىل الوصول إىل نتائج اليت وصلت إليها ومن مث فإن النظرية 

  .ت املختلفة غري شاملة أو يصعب تطبيقها على معظم اتمعا

                                                 
 40 األمني شريط، مرجع سابق، ص-  1
  أمحد طعيبة، حماضرة، مرجع سابق-  2
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وعلى العموم ميكن القول أن الدولة هي مؤسسة سياسية نصف أساسية توجد عندما تتوفر فيها جمموعة من 
 إىل جانب عناصر عالعناصر املادية كالشعب واإلقليم والسلطة السياسية اليت تتمتع باحتكار سلطة اإلكراه يف اتم

إىل عوامل تتمثل يف القيم واملبادئ والروابط للشخصية املعنوية، باإلضافة قانونية تتمثل يف السيادة الداخلية واخلارجية 
املختلفة اليت جتمع وتؤلف بني أعضاء اتمع كالدين واللغة والتاريخ املشترك والنظام االقتصادي واالجتماعي املقبول 

   1.اكمةمن طرف اتمع، وغري ذلك من العوامل اليت حتافظ على الوالء السياسي للسلطة احل
  نظرية الوحدة: ثانيا

العقد :  ميكن أن حيدث نوعني من العالقات القانونية بأن التقاء أو تطابق إرادتنيجيلنيكيقول األماين 
  والفريينباريغ 

  .هو توافق إرادات تريد كل منها احلصول على مصاحل أو أشياء مثل عقد البيع والشراء: فالعقد  - 
فعل مشاركة عدة إرادات جمتمعة من أجل حتقيق هدف واحد مشترك هو هو تلك النتيجة احملصل عليها ب - 

 .إنشاء الدولة، إنشاء حالة قانونية موضوعية

  النظام القانوين: ثالثا

 أن الدولة هي نظام قانوين مركزي هرمي كل قاعدة تستمد صحتها من القاعدة األعلى :كلسنينطلق الفقيه 
  .مد هو اآلخر صحته من دستور سبقه للدستور الذي يستمنها درجة إىل أن تصل

  "جورج بريدو"ة للفقيه سنظرية السلطة املؤس: رابعا

يرى الفقيه الفرنسي أن الدولة ال وجود هلا إال حيث تؤسس وتنظم سلطتها قانونا، وذلك بنقل السلطة 
تنفصل السلطة عن ف) شخص معنوي(إىل كيان جمرد ) شخص أو أشخاص طبيعية(السياسية من اجلهة املسيطرة عليها 

احلكام وتندمج يف التنظيم ارد الدائم الذي هو الدولة، ومن هنا ال وجود للدولة إال حني تتحول السلطة من فعلية 
  2.إىل قانونية
  :نظرية املؤسسة: خامسا

  من أن الدولة جهاز اجتماعي مترابط تتشكل من أفراد مسريين من قبل حكومة ودف إىلهوريوينطلق الفقيه 
  :حتقيق نظام اجتماعي وسياسي وأن تشكيلها يتم على مرحلتني

  . تتمثل يف تقبل األفراد ملشروع إقامة الدولة املعتمدة على فكرة جمموعة مثقفة: املرحلة األوىل-
 تتم  تتمثل يف دعوة هؤالء األفراد للمسامهة يف حتقيق املشروع إلقامة الدولة، وهذا يعين أن العملية: املرحلة الثانية-

  3.وفق مراحل معقدة، هي مرحلة الفكرة املوجهة وسلطة منظمة مث انضمام املنخرطني من أجل إجناز املشروع
  

                                                 
  أمحد طعيبة، حماضرة، مرجع سابق-  1
  أمحد طعيبة، حماضرة، مرجع سابق-  2
  أمحد طعيبة، حماضرة، مرجع سابق-  3
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  أصل نشأة الدولة اإلسالمية: املبحث الثالث

لقد أرسل اهللا رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم برسالة اإلسالم، فاإلسالم دين ودولة مصحف وسيف فكرة 
  .ة وعقيدة وشريعةوعاطفة عبادة وسياس
اليوم أكملت لكم دينكم وأنعمت عليكم نعميت ورضيت ((وقال )) إن الدين عند اهللا اإلسالم((قال اهللا تعاىل 

  )) .لكم اإلسالم دينا
املفهوم وذا ))  باهللانكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنو((وقال 

باإلميان العميق ...أن يصلوا إىل مشارق األرض ومغارا بفضل هذا املفهوم الدقيق الشمويل استطاع املسلمون 
  .والعمل املتواصل

  : بيعة العقبة األوىل-1

أسلموا من يثرب إىل "  رجال12"م من بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم تسلل 621يف موسم احلج يف سنة 
مد صلى اهللا عليه وسلم وبايعوه على اإلميان باهللا  واجتمعوا بالرسول حمالعقبةمكان قريب من مكة يدعي 

  .الصغرىواالستمساك بالفضائل واالبتعاد عن املنكرات وهي بيعة العقبة 
  : بيعة العقبة الثانية أو الكربى-2

من يثرب، بايعوه على السمع والطاعة " واحد وسبعني رجال وامرأتان"ويف السنة املوالية يف موسم احلج بايعه 
اط والكسل وعلى النفقة يف العسر واليسر وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فهذا العقد التارخيي هو يف النش

األساس الذي قامت عليه الدولة اإلسالمية ونتج عن ذلك هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وبداية تكوين 
  :الدولة اإلسالمية األوىل

  . تظهر فيه شعائر اإلسالم ويلتقي املسلمون فيه تعاليم دينهم احلنيفالنبوي مث املسجد قباءمسجد :  فبىن املسجد - أ
 بينهما وللتخفيف من االجتماعية لتقليص الفوارق املهاجرين واألنصار كما أخ النيب صلى اهللا عليه وسلم بني - ب

والد وجعل هذه املؤخاة مثل إخوة الدم األثر النفسي الذي سببته اهلجرة من ترك الديار واألموال واألهل والزوج واأل
  .يف بداية األمر مث نسخ احلكم" يتوارثون"فكانوا 

 تتعلق بوحدة األمة وحقوق األفراد  مادة47 كما قام بكتابة الصفيحة وهي أو دستور يف اإلسالم يتكون من - ج
  .واألمن والتشريع وإدارة القضاء والدفاع

) وشاورهم يف األمر(م على بناء حكومة أساسها الشورى تطبيقا لقوله تعاىل  كما عمل النيب صلى اهللا عليه وسل-د
فكانت هذه احلكومة حكومة مثالية قائمة على أسس العدل وخالية من االستبداد )" وأمرهم شورى بينهم(وقوله 

  .واحلكم الفردي
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  مفهوم الدولة وأركاا

  : مفهوم الدولة: املبحث األول

 األمور ولذلك كان أيضا من الصعب إعطاء مفهوم صحيح ومتفق عليه وذلك أن تعترب الدولة من أصعب
الدولة ال تنتمي إىل ظواهر حمسوسة وإمنا هي تدخل يف عامل األفكار ومن أجل هذا تعددت النظرة والتعاريف للدولة 

لى أركان الدولة األساسية وذلك لتعدد الزوايا اليت ينظر إليها الفقهاء والفالسفة، ولكن ذلك مل مينع من االتفاق ع
  .واملتمثلة يف اإلقليم، الشعب، السلطة

  .لغويا تدل على اسم الشيء الذي نتناوله بعينه" دولة" عن كلمة :مفهوم الدولة لغة
أي الثبات واالستقرار والوقوف على وضع معني " stavs" كلمة الدولة تعين يف الالتينية:اصطالحامفهوم الدولة 

  .غري متغري
 فتعين عدم الثبات وعدم االستقرار والتداول يعين أن يكون الشيء مرة هلذا ومرة لدلك، كما تعين العربية اللغة أما يف

  .الدوران وانقالب الزمن واألمور
  : اصطلح دولة معىن واسع وآخر ضيقاالصطالحيةومن الناحية 

  ...ولة التونسية، اجلزائريةيقصد به أي جمتمع منظم سياسيا شكل مستقل ، فنقول الد: املعىن الواسع- 
تستعمل مبعىن احلكومة أو السلطة املركزية وهذا بتميزها عن اموعات احمللية كالبلدية، الوالية، كما :  املعىن الضيق- 

  .أا تستعمل للداللة على السلطات العامة أي احلكام بالنسبة للمحكومني
عة من الفقهاء على تعريف الدولة من عنصرها املادي انطالقا من يتفق جممو :مفهوم الدولة من ناحية عناصرها املادية

 وبذلك ينظرون إىل الدولة من زاوية مادية دون الدخول يف ماهية األركان األساسية منها الشعب واإلقليم والسلطة
  :الدولة أو شروط قيامها

ا اجتماعيا وسياسيا وقانونيا معينا  الدولة هي جمموعة بشرية مستقرة على أرش معينة وتنتج نظام:  تعريف هوريو- 
  .يهدف إىل حتقيق الصاحل العام ويستند إىل سلطة مزودة بصالحيات اإلكراه

 تنتج عنه بالنسبة  خاص ا، وهلا تنظيممإقليالدولة هي مجاعة من الناس مستقرة على :   تعريف كاري دي ماليورغ- 
  .مر واإلكراهللجماعة يف عالقته مع إعطاء سلطة عليا للتصرف يف األ

 ويرى الدكتور فؤاد عطار أن الدولة ظاهرة سياسية وقانونية تنظم مجاعة من الناس يقطنون إقليما بصفة دائمة - 
  .وخيضعون لنظام سياسي

 على فكرة التمايز، حيث أن التمايز السياسي يف االجتاه ويركز فقهاء هذا :مفهوم الدولة من ناحية عنصر اإلكراه
  . أفراد اتمع إىل حكام وحمكومنيانقسام يكون متايز اجتماعي وهذا بالنظر إىل اتمع البد أن
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أن يكون هناك متايز سياسي وهذا بانقسام اتمع إىل حكام لتكون هناك دولة باملعىن الواسع ال بد :  تعريف دجيي- 
ث ال تعرضها أي سلطة أخرى يف وحمكومني، وليكن جوهر السلطة أو الدولة يف السلطة عن طريق اإلكراه املادي حبي

  .اتمع وبالتايل فإن الدولة ذا االنقسام بني احلكام الذين يصدرون األوامر واحملكومني الذين خيضعون للفئة األوىل
 املشروع وهلا جهاز قوي منشئ هلذا الدولة مجاعة من الناس حتوز على سلطة اإلكراه املادي:  تعريف ماكس وبري- 

  .حسب ماكس حتتكر االستعمال الرعي لإلكراهالغرض فالدولة 
  :مناقشة

إن هذه التعريفات ورغم أا نوعا ما قوية يف اعتبار عنصر اإلكراه هو عنصر أساسي للدولة إال أا ال تفرق 
  .بني الشخص الذي ميارس السلطة املتمثلة يف الرئيس أو احلاكم وبني السلطة

جورج بريدو الذي رأى أن اتمع املنظم  هلذه النظرية ودعا: 1"السلطةمأسسة "تعريف الدولة كمفهوم عام وجمرد 
 معا يف نفس الوقت وكل جمتمع سياسي ال بد من سلطة تقوده وتعمل على حتقيق مصاحله لكن هذه سياسيا والدولة

  .رب التاريخ عدة أشكالعأخذت السلطة 
 بل منتشرة يف اجلماعة وختضع إىل األعراف  السلطة معروفة وواضحةنمل تك" القائل البدائية"يف البداية 

  .واملعتقدات
ويف مرحلة الحقة جتسدت يف شخص يقود اجلماعة سواء لقوته أو حكمته أو ذكائه وحيلته، وهو يعتربها ملكا 

  .له
سرعان ما تزول بزوال صاحبها مما يؤدي إىل الصراع حوله مما يتيح عن ذلك عدم غري أن هذه السلطة 

  .االستقرار
ا كله توصلت البشرية إىل شكل آخر للسلطة السياسية فعوض اعتبار السلطة ملكية شخصية ابتكروا ا هلذ

  .سندا أال هو الدولة 
فالدولة إذا هي صاحبة السلطة الدائم واحلاكم فيها يعترب وكيالً ميارس تلك السلطة بشكل عرضي وعابر لذا 

 وهو التصرف الذي مبوجبه يتم نقل السلطة من احلاكم إىل لطةمبأسسة السفإن الدولة حتقق ما يسميه جورج بريدو 
كيان مستقل عنهم هو الدولة إىل جانب ذلك تعتمد الدولة يف وجودها على جمموعة من الشروط هي اإلقليم، 

  .السلطة، احلاكم ، اجلماعة الوطنية
  أركان الدولة: املبحث الثاين

الشعب، اإلقليم، السلطة السياسية، فالدولة : ل أركاا املاديةيكاد يكون هناك إمجاع يف مفهوم الدولة من خال
  .من هذا املفهوم هي جمموعة من الناس يقطنون يف رقعة جغرافية معينة ويتبعون سلطة سياسية معينة

  

  

                                                 
  أمحد طعيبة، حماضرة، مرجع سابق-  1
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  1الشعب: أوال

وال يهم  جمموعة من الناس يعيشون على أرض الدولة وحيملون جنسيتها حىت ولو كانوا يف اخلارج :مفهوم الشعب
) شعبها أو مواطنيه( العرق البشري، وتتمتع الدولة إزاء أفرادها عدد أفرادها، وال يشترط فيه أن ينحدروا من نفس

  .باختصاصات كاملة من حيث السلطة اإلقليمية أي قوانني الدولة تتبع رعاياها حىت ولو كانوا يف اخلارج
مضمونه من مصطلح الشعب واملقصود م جمموع األفراد هناك فرق بني الشعب والسكان إذ أن السكان أوسع يف 

القاطنني يف الدولة سواء حاملني جلنسيتها أوال سواء كانوا مقيمني أو غري مقيمني كما أن هناك نوعني من الشعب 
  .وهم الشعب االجتماعي والشعب السياسي

مة، فاألمة مصطلح  االجتماعي للدولة بعض الكتاب الفرنسيني وااليطاليني يعربون عن مصطلح الشعب باأل: مالحظة
  .والدولة املصطلح السياسي لألمة

يسود بينهم شعور الترابط واالحتاد فتجمعهم الرغبة يف ظاهرة اجتماعية تتمثل يف جود جمموعة من األفراد : األمة
تمثل يف اللغة ، إىل مجاعة متميزة عن غريها وت إقليم معني نتيجة تضافر عدة عوامل جعلتهم يتحولون قالعيش فو

  . الدين، اجلنس
 ةاألساسية اليت حتول اجلماعة إىل أمة فظهرت عدة نظريات باختالف الظروف التارخييواختلف الفقهاء حول العوامل 

    :واملواقف السياسية ألصحاب هذه النظريات وهي ثالثة
ديد األمة إىل اعتبارات موضوعية خمتلفة،  أهم روادها فيخته وهادر ويتندون يف حتأو املوضوعية:  النظرية األملانية-1

 لقيام األمة والبعض اعترب اللغة كذلك والبعض اآلخر اعترب الدين هو فبعضهم اعترب وحدة العرق العامل األساسي
العامل األساسي، وخلفية هذا الطرح ترجع للصراع بني فرنسا وأملانيا حول األلزاس واللورين، فجاءت هذه النظرية 

، وقد شرعت هذه النظرية يف االيار ةحقية األملان يف هاتني املنطقتني خاصة وأما تتكلمان األملانيتربيرا أل
غري أن ال ميكن األخذ ا لتفسري وجود األمة ألن هناك وقائع تثبت وجود أمم  اإلمرباطورية العثمانية والنمساوية،

  .تتكلم عدة لغات
 يف إطار الصراع بني األلزاس واللورين اليت جاءت كرد على النظرية ":ريةالشخصية اإلدا" النظرية الفرنسية أو -2

  .األملانية إذ يعتربون أن األمة تتشكل على أساس الرغبة املشتركة يف اجلنس معا حتت سلطة واحدة فتتكون بذلك األمة
ة فقد تكون عامل تفرقة أكثر إن هذه النظرية ضعيفة كوا تقوم على عوامل معنوية ذاتية تستند على إرادة فردي: نقد

منها عامل وحدة وبالتايل قد تتأثر بظروف ومصاحل األفراد وهذا ما دفع بعدم اعتبارها كأساس لظهور األمة أيضا ال 
  .ينبغي أن تغفل على أا تعرب عن مصاحل فرنسا كقوة استعمارية

 وحدة اللغة  تكونت تارخييا على أساس يعتربان األمة مجاعة إنسانية":جوزيف ستالني" النظرية املاركسية -3
واإلقليم واحلياة االقتصادية والتكوين النفسي والعقلي الذي يترجم ويتجسد يف احلياة املشتركة غري أن أهم عامل من 

                                                 
 مرجع سابق أمجد طعيبة، حماضرة، -  1
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حيث ال ننكر فضل االقتصاد يف حتفيز الوحدة دون أن ننسى أن هذا الطرح املتناقض كان خبلفية . العامل االقتصادي
  . فرق بني األمة والشعبقوميات املوجودة واخلاضعة بالقوة لإلحتاد السوفيايت وبالتايل هناكمواجهة ال

 معينة وال يترتب عنها أي التزام قانوين لالرابطة اجلامعة بني أفراد األمة رابطة معنوية طبيعية تستند لعوام
أموال  وتفرض على الدولة محاية الدولة والرابطة بني أراد الشعب سياسية قانونية تفرض على الشعب اخلضوع لقانون

  .وحقوق الشعب القانونية
  . أما مفهوم األمة فيقصد به املاضي واحلاضراألحياءمفهوم الشعب يقصد به 

، وقد اتفقت 1976النظرية الفرنسية قد طبقت الدساتري اجلزائرية مثل ميثاق اجلزائر : مفهوم الدستور لألمة
  .1989 مفهوم الشعب على األمة مثل دستور الدساتري اجلزائرية على تغليب

 جواز الفصل بني السلطة والدولة، وملا جاءت الثورة امللكي املطلق ساده فكرة عدميف العهد :الفرق بني الدولة واألمة
الفرنسية عملت على الفصل بني شخص احلاكم والدولة، فعملت على إدراج فكرة األمة هي الدولة أي أن األمة هي 

 مجاعة منظمة ا جهاز سياسي وقانوين مستقل ومتصل مبجموعة أاسيادة، فوجدت األمة املعرفة على صاحبة ال
  :بشرية متجانسة مستقرة على إقليم معني فظهرت اجتاهان

 حبيث أن الدولة مل تظهر إال بعد تفاعل أفراد األمة متأثرين 20 والقرن19ساد يف القرن :  األمة سابقة للدولة-1
ل موضوعية معينة حبيث ظهرت يف شكل مركز سياسي أو دولة، وستدلون بأملانيا وإيطاليا وهذه الفكرة بعدة عوام

  .استند إليها دعاة القومية   قالوا بضرورة تشكيل دولة من األمة وبالتايل هذا القول سبق األمة على الدولة
 مث 1787حني ظهرت كدولة سنة أ .م.يستندون على وقائع تارخيية كالو: األمة خلقت من طرف الدولة -2

  . بعد صدور القانون1918شكلت األمة األمريكية اليت مل تأخذ شكلها كأمة إال يف سنة 
كما يستندون إىل االستعمار التقليدي الذي أوجد دوال عديدة تظم أجزاءا من أمة أو كل منها شكلت أمة، ويف كلتا 

  .لةاحلالتني مل حيدث أن شكلت هذه األجزاء لتشكيل دو
   :أوجه التمييز

  . من األفراد تربطهم روابط معنوية موضوعية بينما الدولة وحدة قانونية وضعيةاألمة مجاعة - 
 .القانوين للدولةواألمة تركيبها معقد مقارنة بالتركيب السياسي  - 

ولة  عنصر من عناصر الدالدولة تعترب أعلى اتمعات السياسية وأحسنها تنظيما مقارنة باألمة اليت تعد - 
باإلضافة إىل اختالف كل من الدولة واألمة يف وجود عنصر السلطة رغم اشتراكهما يف عنصري اإلقليم 

 .والشعب

   :مفهوم الشعب واألمة يف الفكر اإلسالمي
كان يتحدد على أساس الذين لذلك جند أن الشعب كان ينقسم إىل قسمني املسلمون وغري املسلمني وهم : الشعب 

  .المية سكان الدولة اإلس
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جند أن هذه الكلمة وردت يف القرآن الكرمي مبعين عديدة دون حتديد لكن املعىن الرئيسي هو مجاعة من الناس : األمة
  .تكون على دين واحد أو طريقة واحدة

 مث حاول البعض من املفكرين جتاوز هذا املعىن الديين وحاولوا إعطاء معاين أخرى لألمة باإلضافة إىل الدين اإلسالمي
وعوامل أخرى موضوعية وأمهها التركيز على عوامل ارتباط أخرى تؤدي إىل وجود األمة كالتشابه يف اخللق والتشابه 

  .يف اللسان والشيم الطبيعية
  .أيضا ابن خلدون توصل إىل عوامل أخرى هي االنتساب لألصل الواحد والبيئة والطبائع وغريها

  1اإلقليم: ثانيا

جغرافية معينة وحمددة حبدود ثابتة، وأمهيته تكمن يف أنه يشكل النطاق األرضي واحليز رقعة :  مفهومه وأمهيته-
  .املكاين واجلوي الذي يعيش فيه الشعب والذي متارس فيه الدولة سيادا وتطبق فيه قوانينها ونظامها

 ثرواته، وال يهم أن تكون أما من الناحية الفعلية فأمهيته الواقعية تتمثل يف اتساع رقعته، وضعه اجلغرايف ، توفر
أرض اإلقليم كثرية أو صغرية، وليس ضروريا أن يكون متواصال فهناك عدة دول مقسمة إىل عدة أقاليم بينها دول 

  .أخرى
  يتميز خباصيتني: خصائص اإلقليم

  .أن يكون ثابت ال يتغري:  الثبات-1
 أو ر املكاين الذي تنتهي عنده سيادة الدولة أن يكون حمددا ومعينا بوضوح ألن احلدود متثل اإلطا: التحديد-2

  .االختصاص اإلقليمي للدولة 
  .رسم ما هو يف احلقيقة على أرض الواقع:  التحديد- 
  .وضع ختطيط للحدود بوضع عالمات أو إشارات:  التخطيط- 
وي، باإلضافة إىل احليز أي إقليم يتكون بالضرورة على إقليم بري وما يعلوه من اهلواء أو اإلقليم اجل:  عناصر اإلقليم- 

  .البحري إن وجد
  : عناصر اإلقليم

الرقعة الترابية أو املساحة األرضية اليت تبسط عليها الدولة سلطاا، وتفصله حدود معينة عن  :  اإلقليم الربي-1
  . الدول، ويشمل باطن األرض إىل غاية مركز األرض

ت الكربى والبحر اإلقليمي بالنسبة للدول الساحلية، حيث هلذه  يشمل البحار الداخلية والبحريا: اإلقليم البحري-2
 كلم ابتداء من الساحل، كما 20 ميل حوايل 12الدول احلق يف منطقته من البحر تسمى البحر اإلقليمي مساحتها 

ف  ميل حبري إىل جانب متتعها بالسيادة على احلر200تتمتع الدولة مبنطقة تسمى املنطقة االقتصادية مسافتها 
القاري، غري أن السيادة على املنطقة االقتصادية على احلرف القاري هي سيادة اقتصادية فقط حيث ال تستطيع الدولة 

  .ا أو وضع األنابيب واألسالكمنع املالحة البحرية فيها أو التحليق فيه
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ي إىل غاية اية الغالف  الربي والبحرإقليمها يشمل إقليم الدولة كامل اال الذي يقع فوق : اإلقليم اجلوي-3
  . كلم80 إىل 60اجلوي للكرة األرضية حوايل 
  :طبيعة عالقة الدولة باإلقليم

  "ظهر خالف فقهي حول هذه النقطة فظهرت أربع نظريات
 ترى أن اإلقليم عنصر مكون لشخصية الدولة وهو مبثابة جسمها باملقارنة مع اإلنسان وال : النظرية الشخصية-1

  .ن توجد دون إقليمميكن للدولة أ
  .هذه النظرية مرفوضة ألن الدولة قد تفقد جزءا من إقليمها دون ان يؤثر عليها ذلك: نقد
ترى أن العالقة هي عالقة ملكية، أي أن الدولة متلك إقليمها أو متلكه األمة أو ميلكه شخص : النظرية املوضوعية-2

  .احلاكم
بنظرية الوراثة اليت تفسر أساس السلطة يف الدولة ونشأا، وهي نظرية هذه النظرية ذات طبيعة إقطاعية وهلا ارتباط 

مرفوضة لعدة اعتبارات منها أن املالك يوجد مستقال عن الشيء الذي ميلكه، يف حني أن الدولة ال توجد بدون إقليم 
ومن  مثال إقليمها،  ميلك حق االستغالل والتصرف يف اإلقليم يف حني أن الدولة ال تستطيع أن تبيعككما أن املال

  .الصعب ممارسة عناصر حق امللكية من طرف الدولة علما أن األفراد هم الذين ميارسون هذه العناصر أصال
  .روادها الماند وكفاليزي يعتربون أن طبيعة العالقة بينهما هو حق السيادة:  نظرية السيادة-3

  .اءملا نقول السيادة فهي موجهة لألفراد وليس إىل األشي: نقد
هذه النظرية تنظر لإلقليم على أنه احليز املكاين ): اإلقليم كإطار ملمارسة السيادة( نظرية االختصاص اإلقليمي -4

  .املطبق فيه سيادة الدولة، حيث تنفذ قوانينها، أي اإلقليم هو جمال االختصاص املكاين للدولة
نونية منذ الستينات وذلك إلمكانية تطبيقها على إقليم هذه النظرية القت رواجا كبريا على خمتلف الدراسات القا: نقد

 تطبيق ع ترد على السيادة اإلقليمية للدولة، حبيث ال تستطيأي دولة غري أا ال ختلوا من العيوب املتمثلة يف قيود
  .سيادا على إقليمها كامال مثل هونغ كونغ أيضا مناطق القواعد العسكرية األجنبية

 اإلسالم غايته شاملة عاملية، من هذا املنطلق جند أن العلماء املسلمني قسموا العامل إىل : لإلقليمنظرة الفكر اإلسالمي
درا اإلسالم واحلرب ، فعرفوا اإلقليم اإلسالمي أنه املوقع الذي حتت يد املسلمني، وهذا ينطبق مع فكرة أو : قسمني

  .ق عليه من أنظمةنظرة القرآن الكرمي إىل ملكية األرض، فإلقليم يأخذ ما يطب
  1السلطة السياسة: ثالثا 

  .والسيطرة لتنظيم اجلماعةتعين القوة : لغويا
املقصود ا هنا اهليئة احلاكمة أو اجلهاز احلاكم أو التنظيم الذي يتخذ القرارات بإسم كل اموعة الوطنية ويتقيد ا 

مجاعة على إقليم دون سلطة منظمة، فهو ركن فنجد أيضا أن ال يلغي وجود . باعتبارها ملزمة موع أعضائها
  . داخليا ودوليا دون منافسةبوظائفهاجوهري لقيام الدولة، وألن السلطة هي الوسيلة لقيام الدولة 
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  .اجتماعية، مشخصة، مؤِسسة: والسلطة تأخذ ثالثة صور
  :مميزات السلطة السياسية

بوجود سلطة تعمل على التوفيق بني املصلحة اخلاصة والعامة أي جمتمع ال يستقيم إال :  وقانونيةاجتماعية ظاهرة -1
  .فهي ظاهرة قانونية الرتباطها بالقانون فهذه السلطة تعتمد على قواعد قانونية لتحقيق التوازن بني املصاحل

 عام يتضمن كل نواحي النشاط البشري للدولة، دائمة ألا مستمرة بعد اختصاصألن هلا :  سلطة عامة ودائمة-2
  .زوال األشخاص

  .تسمو وتعلو فوق كل األشخاص اخلاضعني هلا:  سلطة عليا-3
  .ألا تنبع من الدولة والسلطات األخرى تنبع منها :  سلطة أصيلة ومستقلة-4
  .باعتبارها أساس التنظيم السياسي:  سلطة مركزية وحيدة-5
  .ادية اليت متلكها من فرض النظامحيتكر القوة العسكرية وامل:  احتكار السلطة اإلكراه لفرض النظام-6
  . تنفرد بوضع القوانني الوضعية الالزمة لتحقيق املصلحة العامة-7

  .أساس قيام السلطة الصراع بني احلرية والسلطة الذي اختذ أشكاال متعددة: فلسفة قيام السلطة
 العام املشترك، وهذا يقودنا إىل أن فالسلطة قوة بلورها الوعي االجتماعي وتتجه حنو قيادة األفراد للبحث عن الصاحل

  . الضمين يوفر املشروعية هلذه السلطةالرضا
  :مشروعية وشرعية السلطة

 يعتقد األفراد أا تتطابق مع آمال وطموحات وآالم اتمع، وبالتايل جيب أن صفة تطلق على سلطة:  املشروعية-أ
  .تكون نابعة من اتمع

 وفرض الطاعة فيصبح األفراد رضني ذه السلطة ى للسلطة صالحية إعطاء األوامرفانطالقا من هذه املشروعية تعط
  :عليهم، هذه الصالحية ال تتم إال إذا قامت على قاعدة معينة يؤمن ا األفراد، وهذه القاعدة ختتلف صورها

خص ما وهو ما يعرف  إما أن تكون تقليدية قائمة على التقاليد والعادات، وقد تكون مبنية على تعلق الشعب بش- 
 على الدين، وأحيانا قد بسلطة الزعامة، وقد تكون مبنية على إميان الشعب بعقيدته دينه فيتوفر على مشروعية قائمة

  .تقوم أمور تارخيية أي مشروعية تارخيية أو ثورية
هذه السلطة للقانون، وبالتايل السلطة حتكم انطالقا من هذه املشروعيات اليت قد تؤدي إىل االستقرار رغم خمالفة 

  . وميكن اعتبار املشروعية هي اإليديولوجية القائمة عليها األنظمة السياسية للدول
صفة تطلق على السلطة تستند يف أعماهلا إىل النظام القانوين املوجود يف الدولة فاملشروعية مرتبطة :  الشرعية-ب

  . بالقانون الوضعي
هور الليربالية، وال ميكن األخذ ذه ألن هناك قواعد تارخيية تكذب هذا ففي أربا يرجحون الشرعية إىل تاريخ ظ

 الفكر الليربايل، أما يف الدول االشتراكية جاءت رألن أو سلطة شرعية ظهرت يف اإلسالم أي قبل ظهو. الطرح 
  . من طرف احلزب، فتأيت هياكل الدولة كالربملان لتحوله إىل قانوناملشروعية السياسيةخلدمة 
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   :اس املشروعية والشرعية يف اجلزائرأس

 على املشروعية الثورية واحلركة الوطنية، يف اجلزائر منذ االستقالل حىت يومنا هذا يتم العمل السياسي استنادا
 السياسية تأخذ مشروعيتها من الثورة، واليت تأخذ شرعيتها من الدستور والقوانني اليت يعمل بفنجد الدولة واألحزا

  1.السياسي، وقد عرفت اجلزائر أوقات غابت فيها الشرعية الدستورية وأصبحت أساس النظام السياسيا النظام 
  االعتراف:رابعا

  :يرى بعض الفقهاء أنه أقرب للقانون الدويل العام من الدستوري وقد وقع خالف حول أمهيته 
ولة اجلديدة حىت يكتمل بناؤها ويعرف بالدولة من طرف الدول هلذه الديقول بضرورة االعتراف :  االجتاه األول-1

  .باالعتراف املنشئهذا االجتاه 

 الدول هلذه الدولة إذ مبجرد ظهور األركان الثالثة فاالعتراف العترافيقول أنه ليس هناك ضرورة :  االجتاه الثاين-2
  .ر أو الكاشفاملق فهو أساس دخول الدولة يف عالقات مع اتمع الدويل، ويعرف هذا االعتراف باالعترا
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  خصائص الدولة

  .إن قيام الدولة يؤدي إىل متيزها خبصائص دون غريها من الكيانات السياسية هذه اخلصائص نلخصها يف ثالث
  1الشخصية املعنوية للدولة: املبحث األول

 املكونني وتبقى مالزمة لكي تقوم الدولة مبهامها البد هلا من التمتع بشخصية معنوية، أي مستقلة عن األفراد
للدولة ما دامت قائمة وبالتايل تكون أهال الكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات، فهذه الشخصية املعنوية تتلخص يف 

  :جمموعة من اخلصائص
توجد مبجرد وجود الدولة واكتمال أركاا دون احلاجة لقانون سابق، وحاجة لالعتراف :  شخصية آنية وحالية-1

 فنجد أن القانون الداخلي للدولة حيدد ))البلدية، اجلمعيات((االت ال تنطبق على األشخاص االعتبارية ألن هذه احل
  .حقوق وواجبات الدولة

 عكس األشخاص املعنوية فهي تتمتع بأهلية قانونية كاملة تسمح هلا : دف أو غرض معني شخصية غري مقيدة-2
  .املادية دون حتديد، إال ما يتعارض مع كوا شخص معنويبالقيام بكل النشاطات واألعمال القانونية و

ال يتمتع ا غريها من األشخاص الطبيعيني أو :  شخصية معنوية تتميز وتتمتع بامتيازات السلطة العامة-3
  ...األشخاص االعتباريني اآلخرين

 فيما بينهم إىل انقسموا الذين  فكرة الشخصية املعنوية كانت وال تزال حمل خالف وجد بني الفقهاءإنويف احلقيقة 
  :قسمني

  : الرأي املنكر للشخصية املعنوية للدولة-أ
-حكام(يرى أن الدولة ظاهرة اجتماعية ومنه الذي يضع القانون يفرض تطبيقه على اآلخرين :  الفقيه دوجي - 

م مل يقدموا البديل عن  ومنه ال وجود للشخصية املعنوية ولكنهالتضامن االجتماعي، واستندوا إىل فكرة )حمكومني
  .الشخصية املعنوية، وكذلك حتديد املالك احلقيقي ألموال األشخاص العامة

 الدولة ويفرض القانون ومينح السلطة، ومنه الدولة ويرون أن الشعب هو الذي ينشئ): روزنربج( الفكر النازي - 
وحكم الطبقة  )ورية والتوسع اخلارجيتربير فكرة الدكتات(هي جهاز يوضع فيه هذا الزعيم لتحقيق آمال الشعب 

  .املستِغلَة على الطبقة املستغلة وإجبارها على قبول األمر الواقع
  : الرأي املؤيد للشخصية املعنوية-ب

يعترف أغلبية الشراح بالشخصية املعنوية للدولة اليت يعود تارخيها إىل القانون الروماين فالدولة شخصية معنوية 
ها وتتمتع بالسلطة العامة املستمدة من أهليتها القانونية وكل احلقوق والواجبات احملددة يف تعرب عن اموعة كل

  .القانون الوضعي
  :ويترتب على متتع الدولة بالشخصية املعنوية والقانونية النتائج التالية
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نونية، أي أن هذه الدولة عنها متتعها بالشخصية القاهناك شخصية معنوية للدولة ينتج :  التمتع بالشخصية القانونية- 
  :هلا القدرة على اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات وبالتايل قدرا على التصرف باسم املواطنني وعنه

أنه شخص قانوين قائم بذاته، أو كيان مستقل عن األشخاص العاديني واملعنويني أي هلا إرادة مستقلة خاصة ا، 
صاحبة السلطة واحلاكم جمرد موظف يف زة عن شخص احلاكم ألن الدولة ومبصاحل متميزة ومعناه أن الدولة متمي

  .الدولة
  .الدولة تعمل على حتقيق األهداف واملصاحل العامة وليس مصلحة العمال كما أا ختضع للقانون يف كل أعماله- 
 تكون باسم الدولة  تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمم األشخاص املسريين هلا، لذا نقول أن تصرفات احلاكم تكون- 

  .وحلساا
 ودائمة مهما تغري احلكام واألشخاص وتوالت األجيال واألحداث فهي مستمرة:  استمرارية ودميومة الدولة- 

أو دوليا، كما تضل القوانني سارية وفقا والظروف، وال تؤدي إسقاط حقوق الدولة والتزاماا اجتاه مواطنيها 
  .لإلجراءات املقررة

ة، إن القرارات الصادرة عن هيئات الدولة هي تصرفات ملزمة للدولة أيضا مهما تغري املسريون للدولة  وحدة الدول- 
  .فإنه ال ميكن تنايف القرارات أو أثر القرارات السابقة لألشخاص األولني

ص قانوين  بعد اكتمال أركاا ينتج عنه ظهور شخإن االعتراف للدولة بالشخصية املعنوية:  املساواة بني الدول- 
  .دويل جديد متساوي مع الدول األخرى

  السيادة: املبحث الثاين

  :للسيادة مدلولني مها: مدلول السيادة: أوال
  .احلق أو السند الذي يستمد منه احلكام شرعية ممارسة السلطة وبالتايل حكمهم لآلخرين: سياسي - 
ن املهام والصالحيات الداخلية هي خاصية من خصائص الدولة وهي حقها يف ممارسة جمموعة م: قانوين  - 

واخلارجية دون اخلضوع ألي سلطة بشرية أخرى تعلوها فالدولة ذات سيادة هي ذلك اتمع السياسي 
 .الذي جنمع فيه السلطة احلاكمة مجيع مظاهر السلطة من داخلية وخارجية حيث ال تعلوا فوقها سلطة

  :لسيادةاختلف الفقهاء حول نشأة فكرة ا :ظهور فكرة السيادة
وقد ظهر يف العصر امللكي يف فرنسا خاصة أين كان اإلمرباطور هو صاحب السلطة املدعم من :املفهوم النسيب -

امللوك الذين يفرضون نوعا من السلطة على اإلقطاعيني، فلم تظهر فكرة السيادة الكنيسة جمسدة يف البابا على 
تعملت كوسيلة سياسة دفاعية سلبية مث حتولت إىل فكرة قانونية مبفهومها احلايل بل كانت مقرونة مبفهوم السلطة فاس

  .ذات طابع هجومي قانوين
ألن الفكرة ظهرت ضعيفة تفتقر للقوة وكانت وسيلة سياسية ألن امللك جلأ إليها لتربير استقالله عن : نسبية

  .اإلمرباطور واإلقطاعيني، وكانت سلبية ألا ال يعترف بأي سلطة غريها
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اجلمهورية وهو صاحب فكرة املفهوم القانوين  يف كتابه 1576وقد جاء به جون بودان عام :  السياسي املفهوم-
  .مكون للدولةوال تقبل التجزئة وجعل منها بودان عنصر , للسيادة، حيث انقلبت السيادة من كوا نسبية إىل سامية

ية من جهة والربجوازية من جهة أخرى، بعد تطور الدولة احلديثة كان الصراع فيه بني امللك واألوستوقراط
وبعد ظهور هذه الفكرة . م أين ظهرت فكرة سيادة الشعب15وبالتايل زالت ملكية احلاكم للسلطة إىل غاية القرن 

م، وبالتايل ظهرت نظريات حول السادة فظهرت سيادة الشعب وسيادة 16أبدت الكنيسة هذه الفكرة يف القرن 
  1.ه القدمي كانت مطلقة أما يف الفقه احلديث أصبحت مقيدةفالسيادة يف الفق... األمة
  مظاهر السيادة: ثانيا

 أو السيادة هي خاصة تكفل للدولة فرض سيادا على الشعوب ومن حيث املنطلق قد تكون سياسة أو قانونية
  . ومن حيث املضمون فقد تكون ذات مضمون سليب أو إجيايبفعلية، كما تكون داخلية وخارجية

  .هي سلطة الدولة يف إصدار القوانني وتنفيذها ومعاقبة خمالفيها: ادة القانونيةالسي - 
 . هي الشعب الذي خيتار مسريين للدولة ممارسني السيادة القانونية:السيادة السياسية - 

 املواطنني ألوامر سلطة الدولة سواء كانت مستندة للقانون أو غري مستندة له،  هي طاعة:ادة الفعليةيالس - 
  . ميكن أن يعتمد على القوة العسكرية أو الشخصية الكارزماتيةوذا

 وهي شاملة وال تستطيع أي سلطة أخرى أن تعلوها إقليمهاسلطة الدولة على سكان : السيادة الواقعية -
 . على األفراد وتنظيم شؤواإرادايف فرض 

أخرى أي ال فرق بينها وبني أي تتدخل فيها أي دولة   بسلطة عليا، الالدولةمتتع : السيادة اخلارجية - 
 .شخص دويل آخر

  : هذه املظاهر تسمح للدولة مبا يليكل 
إن سلطة الدولة هي اليت متارس على إقليمها وعلى شعبها دون منافسة ويربز ذلك من خالل : احتكار االختصاص-1

  ..).ممارسة القضاء ، تنظيم املرافق العامة( اإلكراه وحدها دون منافسة ةاحتكار ممارس
الدولة مستقلة متاما يف ممارسة سلطتها، أي احلرية يف اختاذ القرار والعمل وفقا ملا تراه مالئم :  استغالل االختصاص-2

  .دون اخلضوع لتوجيهات أجنبية أو عرقلة داخلية
ا  األخرى هلةالدولة تنشط يف مجيع امليادين دون استثناء بينما األشخاص االعتباري:  مشولية االختصاص-3

  .اختصاصات معينة وحمددة
  2صفات السيادة: ثالثا

  :جند أن السيادة متتاز
  . وجتد سلطاا يف ذاا بل تتفرع عنها السلطات األخرىىغري مستمدة من سلطة أخر:  سلطة أصيلة-1
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  .أي أا مبنية على القانون متارس سيادا يف إطار نظام قانوين تنشط داخله:  سلطة قانونية-2
  احب السيادة يف الدولةص: رابعا

  أين يكمن مصدر السادة يف الدولة: سؤال
  :جند أن هناك مجلة من النظريات حاولت اإلجابة على هذه التساؤالت

أن السيادة ليست ملكا للملك بل ملك لألمة اليت جاءت على أنقاض نظرية روسو حمتواها : نظرية سيادة األمة-1
ونني هلا، وبالتايل ال ميكن جتزئة السيادة على األشخاص وإمنا تبقى ملكا هي كائن جمرد ومستقل عن األشخاص املك

  .للمجموعة املستقلة، اليت تشكل وحدة ال تتجزأ من حيث األصل وهي األمة اليت تعهد مبمارسة السيادة على األفراد 
لة عن األفراد وقد وضع روسو األصل النظري هلذه النظرية عرب وجود كيان معنوي له إرادته اخلاصة املشك

  .وخاضع إلرادة العامة
 الفرنسي الذي أخذ هذا األساس ووضع نظرية سيادة األمة أثناء "ياسيسدي " جاء "روسو"انطالقا من فكرة 

، فاألمة حسب النظرية هي ذلك الكيان الذي تصوره 1789الثورة الفرنسية، وهذه النظرية تبنتها اجلمعية التأسيسية 
ة، فهي كيان جمرد مستقل عن األفراد الذين يتألف منهم، أيضا ال تشمل أفراد الشعب ياس األميروسو ومساه س

 وانطالقا" عرض للتاريخ املستمر لألجيال وبيان املصاحل املشتركة"األحياء فقط بل تشمل األجيال السابقة والالحقة 
 شخص التعبري عن إرادته بنفسه ألنهمن هذا املفهوم فاألمة دائمة وثابتة فهي وحدة ال تتجزأ ومبا أنه ال يستطيع 

  .معنوي فهو حباجة إىل أفراد ميارسون السيادة باسم الشخص ارد
     :النتائج املتربة عن هذه النظرية* 

 إرادته واحدة سيادة األمة ال ميكن أن تتجزأ ومبا أن اإلنسان ال ينازل عن  معنوي ال يتجزأ مبا أن األمة كيان- 1 
  . تتنازل عن إرادا وسيادا إرادته فإن األمة ال

 مبا أن األمة كيان معنوي ال حيسن التعبري عن إرادته فهو حيتاج إىل من ينوب عنها يف التعبري عن إرادته معناه أن -2
من يساعد يف التعبري عن إرادة األمة ال ميارس حقوقه اخلاصة وإمنا ميارس وظيفة باسم ولصاحل األمة وبالتايل تعترب أن 

  .تخاب وظيفة وليس حق يقوم به من مسح له بذلكاالن
 ميثل كل األمة بللتعبري عن إرادة األمة يتمتعون بوكالة عامة أو وكالة غري إلزامية أي أن هذا املنتخ:  املنتخبون-3

وليس باسم من انتخبوه فقط مما يؤدي إىل ظهور فكرة التمثيل والقضاء على الوكالة اإللزامية فهو حر يف التصرف 
  .باسم األمة

 مادام أن األمة حرة يف إسناد سيادا ألي شخص ختتاره ليس من الضروري أن يشكل احلكم على أساس -4
  .مجهوري فقد تستند إىل إمرباطور أو ملك وبالتايل سيادة األمة تتماشى مع كل األنظمة

ومن ابقني والالحقني  األمة كوحدة مستقلة عن أفرادها ال تقتصر على جيل واحد حمدد فهي تشمل الس-5
  .الضروري مراعاة مصاحل األجيال
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  : النقد

 القول باستقالل األمة عن األفراد هذا يعين متتعها بالشخصية املعنوية وهذا يترتب عنه وجود شخصني معنويني، - 
  . يتنافسان على السيادةةالدولة واألم

 ظروف نشأا قد زالت رغم أن بعضهم يرد على  بعض الفقهاء يقولون أنه ال جدوى بالعمل ذه النظرية مادام- 
  .ذلك بأن الدول احلديثة ال زالت حباجة ألي وسيلة كانت للحد من السلطة املطلقة

  . هذه النظرية ال متثل نظام سياسي معني بذاته أي ال متثل قاعدة لنظام سياسي- 
فيها روسو والذي طرح الفكرة األوىل جاءت على أنقاض نظرية سيادة األمة اليت ساهم :  نظرية سيادة الشعب-2

م وأخذت ا الدساتري 20، مث ليظهر ا العمل يف دساتري الدول االشتراكية يف القرن 1871بإشارة يف دستور 
  م1956- 46الفرنسية 

ومن خالل نظرية العقد االجتماعي لروسو مل تنقل السيادة للشخص املعنوي املستقل عن األفراد بل روسو 
 ، مل يتنازلوا عن حقوقهم الطبيعية هدة ملكا لألفراد ألن هؤالء األفراد عندما تنازلوا عن بعض حقوقهم لالسياأبقى 

إذ أن كل فرد له حق أو جزء من هذه السيادة أي قسمها بني أفراد وشعب، فهذه النظرية  املرتبطة بطبيعتهم البشرية
غري أم اختلفوا يف أن نظرية سيادة الشعب ال تنظر إىل تتفق مع نظرية سيادة األمة، يف أن السيادة ملك لألشخاص 

هذه اموع على انه وحدة غري قابلة للتجزئة ، وإمنا تنظر إىل األفراد ذام باعتبار كل واحد منهم ميلك جزء من 
  .هذه السادة

  :النتائج املترتبة عن هذه النظرية* 

  . القيام به أو ممارسته يعترب االنتخاب حق وبالتايل فالفرد له اخليار يف-1
  . كل األفراد متساوون يف احلقوق والواجبات وبالتايل فاالنتخاب عام وغري مقيد كما يف نظرية سيادة األمة-2
بوكالة عامة معناه إن النائب  النواب منتخبون من طرف املواطنني لتمثيلهم وممارسة السيادة بامسهم وال يتمتعون -3

  .  املواطنني الذين انتخبوه وهلؤالء احلق يف عزله ما مل يعرب عن إرادمال ميثل الشعب ككل بل ميثل
 جتزئة السيادة على كل أفراد الشعب فكل فرد له احلق يف ممارسة جزء من السلطة حيقق الدميقراطية املباشرة أو -4

  .شبه املباشرة
  . تشكل احلم يف هذه الدميقراطية هو النظام اجلمهوري-5
نظرية سيادة . اليت تنظر للقانون على أنه تعبري عن اإلرادة العامة لألمة " سيادة األمة"ة األمة  على عكس نظري-6

  .الشعب تنظر للقانون على أنه تعبري عن إرادة األغلبية لألفراد يف الربملان
  :النقد

  :انطالقا من مضمون هذه النظرية ونتائجها هناك عدة انتقادات
  .ستبداد بني النائب ومنتخبيه ويؤدي إىل عدم استقرار النظام ال حتول دون الوقوع يف اال-1
  . النواب مضطرون ملراعاة مصاحل دوائرهم االنتخابية دون املراعاة للمصلحة العامة-2
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  . ما دامت تؤدي إىل تقسيم السيادة على كل األفراد هذا يؤدي إىل التساؤل على املمارسة الفعلية للسيادة-3
  : احلديثة بالنظريتنيمدى تأثري الدساتري* 

لقد حاولت بعض الدول الدمج بني النظريتني وكانت البداية يف فرنسا ألسباب معينة، ذلك أن نظرية سيادة 
األمة أدت إىل ظهور ما يعرف بدكتاتورية نابليون، كما أدت فيما بعد إىل الديكتاتورية الرأمسالية، كما ظهرت 

ل هذا أدت بالضرورة التوفيق بني النظريتني باإلضافة إىل تطور اتمعات امللكية من جديد بعد الثورة الفرنسية ك
والوعي وظهور احلريات الشخصية والزوال التدرجيي لألنظمة الديكتاتورية وظهور الفكر االشتراكي، كلها دفعت إىل 

لسيادة ملك لألمة أن ا" على 3 ونصت املادة 1946الدمج بينهما يف الواقع حبيث أول دمج جاء يف دستور فرنسا 
  :وصور الدمج تكمن فيما يلي" الفرنسية

   االنتخاب أصبح عام وبالتايل فهو حق وليس وظيفة-1
  . وكالة النواب وكالة عامة-2
  . وجود الدميقراطية النيابية أو التمثيلية-3
  . شكل احلكم هو شكل مجهوري-4

  خضوع الدولة للقانون: املبحث الثالث

ول احلديثة وهو يعين إن احلكام واملؤسسات املمارسة للسلطة ختضع للقانون ساري أصبحت خاصية مميزة للد
خاضعة املفعول يف هذه الدولة وتتقيد بالقواعد القانونية كاألفراد إىل غاية تعديله أو تغيريه أيا كانت أوجه هذه الدولة 

 وضع القوانني أو تعديلها أو تغيريها حسب ، فالدولة ليست مطلقة احلرية يف، للسلطة التشريعية أو التنفيذيةنللقانو
  .أهوائها

 فمعىن خضوع الدولة للقانون خيتلف عن السلطة املشروعة وال يتطابق مع سلطة احلكام للمحكومني، فال - 
 احملكومني مع خضوعها رضايتطابق املعنيني، كما أما قد ال يتالزمان وقد يتالزمان يف حالة إذا قامت السلطة على 

  .نللقانو
هر دفعة واحدة بل تطور عرب عدة نظريات فقهية خمتلفة حاولت ظ ومفهوم خضوع الدولة للقانون مل ي- 

  . لتطبيق هذا املبدأإمكاناتتفسري هذا املبدأ، وحاولت إجياد تربير له، أيضا التطورات احلاصلة مكنت من بروز 
  1التطور التارخيي لفكرة خضوع الدولة للقانون: أوال

البدائية مل تكن هناك فكرة إخضاع احلاكم ألي قوانني تسهر عليه وتقيد سلطته وهذا جنم عنه يف العصور 
  .االستبداد واستبعاد حقوق

فبالنسبة لإلغريق واليونان الذين اكتشفوا الدميقراطية لكنها بقيت صورية ويتجسد ذلك يف أن املمارسة 
ن ولذلك يف اإلمرباطورية الرومانية مل تعرف الدولة السياسية كانت مقتصرة على األحرار دون األفراد اآلخري
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بواجباا لألفراد رغم اعترافها ببعض احلقوق لألفراد، لكن هذا التطور التارخيي ورغم عدم خضوع الدولة للقانون، 
  .ظهرت فئات تنادي بضرورة خضوع الدولة للقانون

 للقانون من خالل تكريسها جتربة العقيدة، حيث سامهت يف وضع النواة األوىل خبضوع الدولة:  ظهور املسيحية-1
وكرامة اإلنسان من خالل مناداا بالفصل بني السلطة الدينية والسياسية وبالتايل احلد من سلطة أكدت على حرية 

ا التدخل فيهامللوك أدت إىل خلق كيان الفرد املستقل عن كيان اجلماعة إال أا مل تضبط األمر اليت ال ينبغي للدولة 
  .واليت بإمكاا التدخل فيها، فأوربا من خالل القرون الوسطى كانت تعيش حتت احلكم امللكي املطلق

فاإلسالم تعرض حلقوق األفراد واحلقوق العامة وحقوق الدولة على رعاياها :  ظهور الشريعة اإلسالمية-2
ظهرت أيضا مبدأ الفصل بني السلطات وواجبام حنوها، فنجد إن اإلسالم قد قيد سلطة احلاكم بأحكام الشريعة 

  .بصفة عملية يف الدولة اإلسالمية
 بالرغم من استمرار االستبدادية ظهرت أفكار جديدة عملت على القضاء على االستبداد خالل : عصر النهضة-3

  : نلخصها يف عاملني15القرن 
  .طلقة باحلقوق الفردية واحلد من السلطة املة تبلور الوعي التحرري باملنادا- أ

 الذي كان سببا يف ظهور حركة فكرية نادت حبقوق  الربونستاينب انقسام الكنيسة املسيحية بعد ظهور املذه- ب
  .األفراد وحريام

 ظهرت كتابات عاجلت هذه األفكار خاصة الفقيه جيورجيس الذي نادى 17منذ القرن :  العصر احلديث-4
االحتجاجات ضد األنظمة احلاكمة خاصة أمريكا وبريطانيا بفكرة سيادة الشعب، حيث بدأت تظهر سلسلة من 

وظهور الثورة الفرنسية وبالتايل بالتدرج بدأت تزول فكرة السلطة املطلقة وأصبحت مقيدة وانتقال السيادة من 
  .احلكام إىل الشعب

  1النظريات املفسرة هلذا املبدأ: ثانيا

  : لقانون وهلذا ظهرت أربع نظرياتيكمن االختالف بني الفقهاء يف تربير خضوع الدولة ل
 بقواعد القانون الطبيعي على أساس أا قواعد  الدولة مقيدةأنصارها يقولون أن سلطة: ي نظرية القانون الطبيع-1

لذا فالقانون الطبيعي هو قيد على احلكام ينبغي سابقة لظهور الدولة وعلى أساس أن هذه القواعد تعرب عن العدل 
ه بعد استغالل العقل البشري له يف شكل قانون وضعي، فنجد الفقيهان حشو لوفبري يقوالن أن إرادة عليهم االلتزام ب

 بل خيضع لقوى خارجية عنها تعلو عليها وتسمو على إرادا وتتمثل يف القانون الطبيعي، وقد الدولة ليست مطلقة
   م18 و17ني سادت هذه النظرية قدميا عند اليونان واإلغريق وانتشرت خالل القرني

  :نقد
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لضرورة تقييد الدولة للقانون الطبيعي تعرضت النتقاد من طرف الفرنسي كاريت منبوغ يعترب من خالل طرحها 
أن فكرة القانون الطبيعي ال تعترب قيد قانوين، وال تصبح قانونية إال إذا تقر هلا جزاء مادي يضمن تنفيذها واحترام 

  .لك إصباغ القاعدة هلذه الصفة أو خلع القوة التنفيذية للقاعدةاألفراد هلا، فالدولة وحدها فقط مت
 لتربير هذا املبدأ ولو أا تارخييا لعبت دورا بارزا يف إقرار احلقوق واحلريات فهذه النظرية ال تصح كأساس

  .الفردية
د للقانون الطبيعي، مستنبطة من نظرية القانون الطبيعي أي وجود احلقوق الفردية استن:  نظرية احلقوق الفردية-2

ومنذ بروز نظرية العقد االجتماعي لروسو أصبحت هذه النظرية كأساس لتربير حرية حقوق األفراد وأنصارها هيغل 
مبولده وهذه احلقوق  نشأت معه ملتصقة وكانط واسيمان فهم يعتربون أن أساس النظرية أن كل فرد له حقوق معينة

ع أفرادها ا فهؤالء األفراد مل يتنازلوا عن حقوقهم الشخصية املتعلقة م كبشر وجدت يف املرحلة السابقة للدولة ومتت
حني انضمامهم للمجتمع السياسي املنظم وبالتايل فالدولة مقيدة حبماية احلقوق وحريتها ألن هذه احلقوق سابقة 

م هذه األفكار اجلديدة يف فترة للدولة وقد تأثر ا رجال الثورة الفرنسية وهي موجودة أيضا يف دساتريها، لكن ورغ
  :احلكم املطلق فقد وجهت هلا انتقادات

 وافتراضي أي أن هذه احلقوق تؤكد عن وجود حقوق سابقة لوجود الدولة وهذا ادعاء  تقوم على تصور خيايل- أ
  .مغرض ألن اإلنسان الفطري كان ميلك سلطة مادية على األشياء

  :ىل أحد هاتني النتيجتني إذا أخذنا مبنطق هذه النظرية نصل إ- ب
 . إذا تركنا لألفراد حتديد حقوقهمىإما الفوض - 

 .وإما االستبداد إذا تركنا للدولة حتديد احلقوق دون قواعد ملزمة - 

 مفاد هذه النظرية أن الدولة ال ميكن أن ختضع لقيد من القيود إال إذا كان نابع من إرادا، : نظرية التقييد الذايت-3
 هذا ما ذهب إليه األملانيني مبحض إرادا ومن هنا يتحقق التقييد الذايت بإراداقانون الذي وضعته فالدولة ختضع لل
  .هرينغ وجيلينيك 

 ألن هذه النظرية غري سليمة ألن  من طرف دجييفهذه النظرية أقرب إىل الواقع لكنها مل ختلو من االنتقادات
  .  الذي وضعته بل قواعد القانون الطبيعي هي اليت تقيد الدولةالدولة ال تقيد نفسها بإرادا عن طريق القانون

وهل أن خضوعها للقانون .  وضعته  الدولة للخضوع إىل القانون الذيتعن األسباب ومربرا ودجيي يتساءل
  الذي تضعه بنفسها وتعدله وتغريه بنفسها هو تقييد فعلي للدولة؟

ن يقيد نفسه ليس قيدا قانونيا وأن هذه النظرية حتمل بذور فيقول أن املنطق يقول أن الشخص الذي يترك له أ
ألن تقيد الشخص ال يكون بإرادته بل يكون وفق ضوابط حمددة على هذا األساس طرح فكرته حول السلطة املطلقة 

  .خضوع الدولة للقانون يف نظريته التضامن االجتماعي
وية وينكر فكرة السيادة، ويرى انه طاملا أن القانون من دجيي يعترف بالشخصية املعن:  نظرية التضامن االجتماعي-4

صنع الدولة فإنه ال ميكن القول بضرورة خضوعها له، ألن ذلك اخلضوع ال يتحقق إال إذا كان القانون جيد مصدره 
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يف سلطة أعلى من سلطة الدولة وهذه السلطة هي التضامن االجتماعي، يقول أن اإلنسان عاش داخل اجلماعة ألنه 
أن تستقر يف ضمري اجلماعة اجة إىل تلبية حاجاته بواسطة التضامن االجتماعي وبالتايل القاعدة القانونية تنشأ مبجرد حب

قواعد القانون أي أن واضع القاعدة القانونية هو احلاجة إىل هذه القاعدة مبعىن آخر أن الدولة ال تتدخل يف وضع 
احترام التضامن االجتماعي هي اليت تفرض على احلكام واحملكومني ضمري اجلماعة من جهة وشعور األفراد بضرورة 

االلتزام ا، فال حيق ألي منهم القيام بأي خرق هلذه القواعد ألنه خرق للتضامن االجتماعي الذي يطغي الصبغة 
  .القانونية على أي قاعدة سلوك داخل اتمع

  :مما يعاب على هذه النظرية: النقد
 بوجود قاعدة قانونية مبجرد اعتقاد األفراد ا، فالدولة هي اليت بإمكاا إضفاء القوة القانونية على  ال ميكن التسليم- أ

  .أية قاعدة سلوك معينة
يعدو أن يعدو أن يكون قيدا أخالقي إذ ليس بإمكانه  جاء به دجيي ليس أساسا قانونيا وال  األساس القيدي الذي- ب

  .عد القانونية خمالفة القواتشكيل عامل ردع إزاء
حكم احملكومني على احلكام يكون نتيجة الشعور لدى ضمري األفراد وما يتولد عنه من هذه النظرية تقوم على أن  - ج

على أساس قانوين حمددا بذاته خيضع له احلكام يف تصرفام إزاء احملكومني ألن هذه النظرية مل رد فعل، فهو ال يقوم 
  .تقدم أي قيد قانوين

بينما القانون يتطرق إىل أمور موجودة اآلن، وقد تربز نظرية قائمة على ما هو موجود من عالقات  هذه ال-د
  .مستقبال

 نظرية دجيي تعترف فقط بوجود فكرة التضامن داخل اتمع يف حني أننا جند أن هناك صراع واختالف داخل -هـ
  . اتمع

  : ضمانات قيام الدولة القانونية

  :ت الفعلية وامليكانيزمات واآلليات وتتمثل يف وهي وليدة املمارسا
يعترب الضمان األول الذي يسمح بالقول خبضوع الدولة للقانون ألن وجود دستور معناه وجود :  وجود الدستور-1

  .سياسي وقانوين للدولة وجتدد وجود السلطات وتقيدها والفصل بينهانظام 
املبدأ هي دولة حتترم القانون لذا البد على السلطات العامة للدولة أن الدولة اليت حتترم هذا :  الفصل بني السلطات-2

واختصاص كل سلطة إذ تكون تكون مستقلة عضويا أي أن كل سلطة هلا اختصاصاا وينبغي احترام موضوع 
سلطات األخرى وهذا مبدأ أي استقالل من خالل األجهزة فأجهزة كل سلطة مستقلة على أجهزة المستقلة شكليا، 

  .ينتج عنه منع االستبداد يف ممارسة السلطة
ترام القانون بكل إجراءاا أو ما أنه ينبغي على السلطة التنفيذية أن تكون ملتزمة بتطبيق اح: سيادة القانون -3

  .تصدره من قرارات
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دنيا للقواعد  من األعلى إىل األسفل حبيث ختضع القواعد الةهناك قواعد قانونية متسلسل:  تدرج القواعد للدولة-4
اليت تعلوها لتصل إىل الدستور وهو النظام األساسي حبيث كل القواعد األدىن منه تستمد قواعدها وشرعيتها منه إال 

  .ختالفه 
توجد الرقابة القضائية وسيلة حلماية الفرد من ضمان من ضمانات خضوع الدولة للقانون ف:  الرقابة القضائية-5

  . ال تسمح حبماية حقوق املواطن كاملة شريعية ذات الطبيعة السياسية الرقابة اإلداريةاستبداد السلطة فالرقابة الت
 املساواة وحريات ألن نظام الدولة القانونية يضمن كفالة االحترام مببدأ:  االعتراف باحلقوق واحلريات العامة-6

 ال ميكن للدولة  املذهب اللربايلاألفراد ومحايتها من تعسف السلطة وإذا كانت حقوق األفراد اعتربت مقدسة يف
التعدي عليها، لذا فالدولة احلديثة مطالبة ليس فقط باحترامها بل مطالبة بالتدخل حلماية هذه احلقوق وكفالة حتقيقها 

  .وملزمة بالعمل على حتقيق احلقوق واحلريات الفردية 
  .أو ما يعرف بالرأي العام وردود فعله:  الرقابة الشعبية-7
حيث الدولة ذات التعددية احلزبية فهذه املعارضة على انتقاد نظام احلكم  والتصرفات : رضة السياسية املعا-8

الصادرة من األجهزة الصادرة من األجهزة احلاكمة للوصول إىل احلكم عن طريق االنتخابات الدورية يف إطار 
   .التداول السلمي على السلطة
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  أشكال الدولة

 على سلطات  به هو طبيعة البنية الداخلية للسلطة السياسية أي هل أن السلطة موحدة أم موزعةاملقصود
  .مركزية متعددة فنجد أن الدولة تأخذ شكلني دولة بسيطة موحدة، دولة مركبة

  1الدولة البسيطة: أوال

اخل إقليم الدولة هي اليت يكون هلا نظام قانوين  واحد أي سلطة واحدة أي دستور واحد وقوانني واحدة د
الواحدة ويكون كامل السلطة السياسية فيها جمتمعة يف جهاز حكومي واحد دون أي منافسة أو توزيع هلذه السلطة 
وبالتايل تكون هلا شخصية قانونية واحدة داخليا وخارجيا، كما أن وجود سلطة سياسية واحدة ال مينع وجود 

وهي موجودة ل هذه الدولة يأخذ شكل عدم التركيز أو الالمركزية سلطات إدارية أي توزيع السلطة اإلدارية داخ
بإرادة السلطة السياسية، وحتدد صالحياا وميكن هلا إلغائها وأحيانا جند أن الدولة البسيطة متنح استقاللية لبعض 

يضا إقليم كردستان املناطق نظرا ألمهيتها هلذه املناطق لكي تتمكن من تسيري شؤوا مثال إقليم الباسك بإسبانيا أ
  .العراق هلا استقالل ذايت يف ظل الدستور العراقي والشريط اجلنويب يف اجلزائر

  :خصائصها

يف وجود جهاز حكومي واحد مكلف جبميع الوظائف املسندة  التنظيم السياسي للسلطة يكون واحدا يتجسد -1
  .إليه وفقا ملا حدده الدستور

 السياسية ختاطب مجاعة متجانسة بالرغم من اختالف العادات واالعتقادات  حمددة يف عنصرها البشري فالسلطة-2
  .وغريها

  . وحدة السلطات الثالث يف الدولة-3
  .مجيع األفراد خيضعون للقرارات الصادرة من اهليئات احلاكمة -4

  : املركزية والالمركزية اإلدارية

حدة ال مينع من وجود عدة تنظيمات إدارية وجود سلطة تشريعية وتنفيذية واحدة وتشريعات وا بالرغم من 
     واحدة فيمكن أن تنتهج أسلوب املركزية أو الالمركزية اإلدارية

هي تركيز السلطة اإلدارية يف يد السلطة املركزية املوجودة يف العاصمة واليت يكون على رأسها :  املركزية اإلدارية-أ
ف اجلهاز املركزي أو داخل الوحدة املرفقية أو احمللية، حبيث أن الرئيس اإلداري الذي يتكفل بتوظيفه اإلداريني ي

السلطة املركزية حتتكر كل السلطات والصالحيات وأحيانا يتنازل الرئيس اإلداري عن بعض صالحياته ألي من 
 باحلفاظ على السماح:  حلل املشاكل العالقة يف األقاليم األخرى، هلذا األسلوب اجيابيات تتمثل يفاملدراء أو املوظفني

  ...الوحدة الوطنية، التقليل من نفقات الدولة

                                                 
  أمحد طعيبة، حماضرة، مرجع سابق-  1



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
34 

 وريـــون الدستــالقان

كونه ال يسمح باالطالع الفعلي على ما جيري يف إقليم الدولة، كما أن تركز السلطة يف يد : أما سلبياته فتتمثل يف
شخص واحد يؤدي إىل تفاقم املشاكل وعدم القدرة على حلها كما جند أن هذا األسلوب يظهر بأسلوبني عند 

  .التطبيق
 هو أن السلطة القضائية يف الشؤون اإلدارية جتتمع لدى الرئيس اإلداري املوجود يف العامة لكن : التركيز اإلداري-

نظرا لصعوبة حل املشاكل يف خمتلف األقاليم فهذا الرئيس اإلداري من باب سهولة مواجهة املشاكل يقوم بنقل بعض 
  .أن تظل املراقبة ملدى مالئمة هذه التصرفات أو شرعيتها وقانونيتها ط صالحياته وتفويضها لنوابه ومرؤوسيه بشر

للبت يف بعض املشاكل لبعض نوابه  الرئيس اإلداري يقوم بنقل بعض صالحيات أنوهو :  عدم التركيز اإلداري-
  :أو مرؤوسيه سواء كانوا يف اجلهاز املركزي أو األقاليم وهو نوعان

 .ض الصالحيات إىل مدير معني داخل اجلهاز املركزي نفسهينقل بع: عدم التركيز الداخلي - 

  ينقل بعض الصالحيات لبعض املوظفني يف األقاليم: عدم التركيز اخلارجي - 
أو " اجلهاز املركزي"يف إطارها جند أن السلطة اإلدارية تتوزع بني السلطة املركزية :  الالمركزية اإلدارية-ب

ذه الوحدات تقوم مبمارسة وظائفها اإلدارية اليت منحها هلا القانون دون الرجوع الوحدات املرفقية واحمللية حبيث أن ه
للجهاز املركزي، لكن تبقى خاضعة لرقابة اجلهاز املركزي على هذه السلطات اإلدارية فيما يعرف بالوصاية اإلدارية 

الل إداري وسياسي هلذه املرافق وتظل هذه الرقابة حفاظا على وحدة التوجه اإلداري للدولة حىت ال يكون هناك استق
  .احمللية

توزيع فهناك فرق بني عدم التركيز اإلداري الذي هو فرع من املركزية اإلدارية وبني الالمركزية اإلدارية وهي 

  .السلطات اإلدارية
  الدولة املركبة: ثانيا

 أشكال متعددة بالنظر وهي الدولة اليت تتكون على األقل من دولتني أو أكثر تكون متحدة فيما بينها ضمن
: الختالف طبيعة هذا اإلحتاد ودرجة اإلندماج بني الدول واإلحتادات، وتتمثل يف أربعة أشكال خمتلفة

  .الشخصي،الفعلي، التعاهدي، الفيدرايل
 االسم هو احتاد قائم بني دولتني أو أكثر حتت سلطة رئيس واحد بغض النظر عن : االجتاه الشخصي-1
وال يترتب عنه أي تغيري بالنسبة لتشكيل الدولة، أي كل . بفعل املصاهرة) عرشني(ارتباط دولتني مثل ...) مجهوري(

 الوحدة يكون يف وحدة الرئيس مظهر الشخصي ألن االجتاهدولة تكون هلا استقالليتها وال ينشأ عنها وحدة يف هذا 
  :وميتاز اإلحتاد الشخصي خبصائص

  . وحدة شخص رئيس الدولة- 
  .إقليمهالة حتتفظ بوحدة  أن كل دو- 
  . أن كل دولة حتتفظ جبنسيتها- 
  . الشخصية الدولية متعددة- 
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  . احلرب اليت تكون فيها هي حرب دولية- 
  . كل دولة هلا دستورها ونظامها القانوين- 
  . كل دولة تستغل مبواردها االقتصادية- 
  . اإلحتاد باالتفاقيات من قبل دولة واحدةالتزام عدم - 
  .يمه أحكام القانون الدويلخيضع لتنظ - 

  1.ويعترب هذا اإلحتاد أضعف أنواع االحتادات األخرى، ذلك أن مظهر يكمن يف وحدة رئيس الدولة املتحدة
كثريا ما يتحول اإلحتاد إىل إحتاد حقيقي أو فعلي إذا ما لعب الرئيس املشترك دورا  2: اإلحتاد احلقيقي أو الفعلي-2

  .يف هذا االجتاه
االحتاد هو اآلخر بني دولتني أو أكثر، غري أنه ال يكون عرضيا بل نتيجة اتفاق يقع بني الدول اليت  هذا وينشأ

تريد إنشاؤه فيظهر بذلك شخص دويل جديد يتمثل يف وحدة االحتاد حيث تفقد كل دولة شخصيتها الدولية اليت 
   .م املعاهدات والعقود بامسهاتذوب يف شخصية الدولة اجلديدة، فيكون هلا رئيس واحد ومتثيل واحد وترب

. فاالحتاد الفعلي يتميز عن االحتاد الشخصي يف ظهور شخص دويل جديد وزوال الشخصية الدولية لألعضاء
ويتميز هذا االحتاد بأنه يكون أكثر ترابطا ودواما من االحتاد الشخصي نتيجة توحيد السياسية اخلارجية ووجود 

  :ئصهاحكومة ورئيس واحد لالحتاد ومن خصا
  .احتفاظ كل دولة بإقليمها وسيادا الداخلية أي بدستورها وقانوا الداخلي - 
 .كل دولة حتتفظ جبنسيتها - 

 .كل دولة تستغل مواردها االقتصادية - 

 .احلرب بني دول االحتاد هي حرب أهلية ألننا أمام شخص دويل واحد - 

 بالتدخل يف احلرب مثل االحتاد بني إذا دخلت إحدى الدول باحلرب مع دولة أخرى فدول االحتاد ملزمون - 
 .السويد والنرويج واالحتاد بني النمسا وار

هو احتاد يضم دولتني فأكثر على أن تبقى كل دولة هلا سيادا الداخلية  : االحتاد التعاهدي أو االستقاليل-3
جتماعية أو العسكرية أو واخلارجية ورئيسها اخلاص ويوصى هذا االحتاد توحيد وتنسيق الشؤون االقتصادية واال

 حتقيق األغراض املنشودة وختتار اهليئة من قبل  أو هيئة تسمى جملس أو مؤمتر تكون مهمتهاجلتهبعضها وقد تنشأ 
احلكومات املتحد وال تنتخب ألا تتسم بالطابع السياسي وال تكون ملزمة إال إذا وافقت عليها الدول األعضاء 

  3.ول األعضاء وتوصيتها ليست ملزمةلدوسلطتها ال متتد إىل رعايا ا
  :ويترتب على ما سبق ما يلي
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  .هلا عالقاا اخلاصة ودستورها اخلاص وخيضع أفرادها جلنسيتهاالدول األعضاء يف االحتاد تبقى مستقلة  - 
 .قيام دول هذا االحتاد ال يتطلب تشابه أنظمة احلكم - 

 .ية ال أهليةاحلرب اليت تقوم بني دولة ودولة من االحتاد تكون دول - 

 .استقالل الدول املتحدة ينتج عنه حق االنفصال عنه مىت أراد أي عضو ذلك - 

 .عدم التقيد مبا ورد يف املعاهدة ميكن أن يؤدي إىل فصل العضو الذي مل يلتزم بنصوص املعاهدة باإلمجاع - 

  .1815االحتاد السويسري سنة : مثل عن االحتاد التعاهدي
هو عبارة عن احتاد دولتني أو أكثر، وحدة هلا اندماج وانصهار داخل هذا االحتاد : ركزي االحتاد الفيدرايل أو امل-4

ينتج شخص دويل جديد، فكل دولة تفقد سيادا داخل هذا االحتاد الذي يقوم جبميع االختصاصات أو السيادة 
االحتادات لقوة ارتباط اخلارجية كما تتوىل جزء من السيادة الداخلية إىل جانب الدويالت، وخيتلف عن مجيع 

االحتادية، أن احلكومة االحتادية تتمتع جبزء من الدولة الدويالت داخله، فرعايا كل الدويالت االحتادية حيملون جنسية 
    .السلطة على احلكومات الدويالت ورعايا وإقليمها باإلضافة إىل كل دويلة هلا دستورها وسلطاا اخلاصة ا

ل هذه الدولة االحتادية تتكون من جملسني جملس الشعب وجملس الواليات فهذا االحتاد فالسلطة التشريعية داخ
جيمع بني دول مندجمة مع بعضها وهلذا ال متلك الدويالت حق االنفصال وهلذه األسباب يهتم الدستور ذا االحتاد 

 الدولة االحتادية والدويالت الفيدرايل ألننا أمام شخص قانوين دويل، ألن هذا االحتاد مستند إىل دستور ينظم
  1.األعضاء

  . ؟كيف نشأ هذا االحتاد
  :2جند أن هذا االحتاد نشأ بطريقتني

هي أكثر انتشارا وهي اندماج مجلة من الدول البسيطة واملستقلة يف احتاد مركزي وأهم :  طريقة االندماج-1
 كزيادة النقود والسيطرة ة جيوإستراتيجياألسباب الدافعة له، دوافع قومية أو اإلحساس باخلطر الوشيك ودوافع

  .وأحيانا تكون الرغبة يف إجياد دولة كبرية وقوية هي الدافع
وهي أن تكون لدينا دولة بسيطة واحدة ألسباب معينة تنفصل موعة من الدويالت جيمعها :  طريقة االنفصال-2

متجانسة فتنفصل ليجمعها احتاد مركزي احتاد مركزي ومن أسباب هذا االنفصال تكون الدولة من مجاعات غري 
 واضحة داخل هذه الدولة فتلجأ الدولة إىل التقسيم إىل  لوجود فوارق إقليمية أو حملية نوع من التوافق باإلضافةإلجياد

  .دويالت متنح هلا سلطة خاصة لتسهيل عمل الدولة اليت جتمع بينهما 
  :احتاد مركزي ويقوم أي احتاد مركزي على مبدأين

  .برغبة الدول األعضاء يف تكوين دولة واحدة: دأ املشاركةمب - 
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رغبة كل دولة يف احلفاظ على استقالهلا الذايت عن طريق دستور وسلطات خاصة : مبدأ االستقالل الذايت - 
 .ا

  :اية االحتاد املركزي

  :تفقد اية االحتاد املركزي بطريقتني * 
  .ة املنظمة زالت شخصيتها الدوليةانضمام دولة إىل دولة أخرى أي الدول حالة - 
  . تفكك هذا االحتاد بتحول الدويالت إىل دول مستقلة- 
  . حتول االحتاد الفيدرايل إىل احتاد استقاليل وهي حالة ال ميكن حدوثها واقعيا- 
  "مظاهر االحتاد: "أسس الوحدة يف االحتاد املركزي* 

  : 1 يف امليدان الداخلي-1

  :د من الصور املتمثلة يف ألسس تتلخص يف العديهذه ا
 الدويالت الداخلة يف االحتاد تفقد جزئيا من سيادا :توزيع االختصاصات بني الدولة االحتادية والدويالت -أ

الداخلية يف حني الدولة االحتادية تتوىل ممارسة السيادة عن مجيع أقاليم الدويالت يف مجيع االختصاصات وهذا األساس 
حتاد، فإذا كانت نشأته عن طريق االندماج فإن هذه الدول حتاول احلفاظ على أكرب قدر من مرتبط بكيفية نشأة اال

  . وهذا حيد من سلطة الدولةالصالحيات
أما إذا كان عن طريق االنفصال فإن صالحيات الدولة املركزية تكون أكرب من صالحيات الدويالت وأساس تنظيم 

  :لذي يتبع إحدى الطرق الثالثوتوزيع االختصاصات هو الدستور االحتادي ا
 هذا الدستور حيدد بشكل واضح صالحيات أن:  حتديد اختصاص الدولة املركزية والدويالت على سبيل احلصر-1- أ

 الدولة واختصاصات الدويالت غري أنه من الصعب حتديد االختصاصات فيحدث تنازع يف واختصاصات
ى مع الدساتري احلديثة اليت تكتفي بتحديد األطر العامة دون التفاصيل االختصاصات هلذا جند أا طريقة معيبة ال تتماش

  .وهي جامدة ألا ال متثل بعض األمور املستقبلية املمكنة احلدوث مستقبال
أي باقي االختصاصات الغري مذكورة يف :  حتديد االختصاصات اليت تكون للدولة وترك ما عداها للدويالت-2- أ

وهذه الطريقة جتعل اختصاصات الدويالت صاحبة االختصاص العام بينما صالحية الدولة الدستور تكون للدويالت 
  ".طريقة االندماج"حمددة بالدستور على أساس احلصر وغري قابلة لالجتهاد وهي راجعة لطريقة نشأة االحتاد 

  . حتديد على سبيل احلصر اختصاصات الدويالت وباقي االختصاصات للدولة-3- أ
     :ر جامد وجود دستو-ب

وهو أهم شيء يف االحتاد املركزي ألنه ميثل األساس القانوين الذي تقوم عليه الدول وهو يتأثر بطريقة : احتاد مكتوب
  :نشأته بنشأة االحتاد

  .برملاا عليه إما باملوافقة على مشروع دستور من طرف السلطة التأسيسية األصلية لكل دويلة زائد موافقة -1
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دا وهو موجود يف طريقة االنفصال ألننا انطلقنا من دولة بسيطة واحدة وبالتايل دستور واحد  هي أقل تعقي-2
فتصبح مجيع السلطات واهليئات االحتادية خاضعة هلذا الدستور وملزمة به إذ يفرض قيودا على الدويالت مثل البند 

أ تفرض .م.، الوستفتاء الشعيب من الدستور السويسري بفرض على كل الدويالت أن يكون دستورها خاضع لال62
على الدويالت النظام اجلمهوري، كما يتميز الدستور االحتادي أنه مكتوب جامد غري مرن ألنه خيضع إلجراءات 

  ).احلكومة، الربملان(معينة لتعديله، كما يتميز بأنه هو من حيدد السلطات االحتادية العامة 
  : دستور االحتادي هناك اختالف من دولة ألخرى كنقطة تعديل ال

 2/3أ تشترط موافقة .م. بعض الدول تشترط موافقة الدويالت على تعديل زائد موافقة احلكومة االحتادية، فالو- 1 
  .الواليات

  . بعض دساتري الدول االحتادية تشترط موافقة األغلبية املطلقة لكل جملس تشريعي لكل دويلة-2
  .4/3، 2/1حتادي على التعديل وختتلف النسب  أقل تعقيد ويشترط موافقة الربملان اال-3
 جملس الشعب ألنه ميثل الشعب :جند أن السلطات التشريعية مكونة من جملسني:  السلطة التشريعية االحتادية-ج

للدولة االحتادية حبيث يتم انتخاب النواب فيه من طرف سكان كل دويلة، االختالف يف عددهم يكون حسب عدد 
 والية هلا من ميثلها داخل الس ويف أغلب ينما جملس الواليات ميثل الواليات حيث أن كلالسكان لكل والية ب

الدول االحتادية جند أن كل الدويالت هلا نفس عدد املمثلني بغض النظر عن مساحتها أو قوا وهذا ال مينع وجود 
  .شذوذ من هذه القاعدة

 جند دول - لب الدويالت تأخذ مبدأ ألمر العام، غري أننا ممثلي الواليات منتخبون من طرف شعب الوالية أي أغ
أخرى اهلند وفرتويال، برملان كل دويلة هو الذي يعني من ميثل الدويلة داخل الس بينما أملانيا حكومات الدويالت 

   .هي اليت تعني ممثلي الدويلة داخل الس
متساوية لكال السني وهذه القاعدة عامة، لكن هناك  السني معا يشكالن الربملان االحتادي وتعطى صالحيات - 

أ حيث تعطي صالحيات هلذه االس تفوق بكثري الصالحيات املعروفة ألي .م.اجتاه فقهي حديث عملي متثله الو
  .برملان

  .كتعيني املوظفني الكبار يف الدولة: فمجلس الشيوخ له صالحية املوافقة على بعض صالحيات الرئيس
ممثلة الرئيس احلكومة االحتادي مبا أن معظم الدول تنهج النظام اجلمهوري أي : نفيذية االحتادية الت السلطة-د

  :انتخاب الرئيس يتم على مرحلتني 
 عن طريق االقتراع العام لشعب الدولة االحتادية أو االقتراع يف الواليات املتحدة األمريكية وهذا األخري يتم على - 

  .. ومندويب احلزب، والثانية انتخاب الرئيس من طرف الربملانمرشحزب يعني مرحلتني على مستوى احل
  :احلكومة االحتادية تقوم بتنفيذ القوانني أو إصدار قرارات االحتادية وقد تتبع أحد الطرق

معناه أن احلكومة تعتمد للواليات بتطبيق القرارات والقوانني لإلدارات : أسلوب اإلدارة الغري مباشرة -1
  . للواليات بالرغم من أن هذا األسلوب النابعة
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تكون لإلدارة االحتادية إدارة احتادية تابعة هلا مستوى الواليات، فتكون فيها :  املباشرة أسلوب اإلدارة -2
موظفون احتاديون، هذا األسلوب أيضا له عيوب حيث يشكل تعقيد للجهاز أو البريوقراطية كما أنه 

 .أ .م.ويتطلب نفقات كبرية وهو متبع يف ال

احلكومة االحتادية تنشأ بعض اإلدارات لتطبيق بعض القرارات والبعض اآلخر يوكل : اإلدارة املختلطة -3
 .لإلدارة احمللية للواليات

 إىل جانب احملاكم القضائية على مستوى الواليات توجد حمكمة عليا احتادية أو : وجود سلطة قضائية احتادية-هـ
 الدويالت وبني الدولة االحتادية والواليات وتغري حمكمة استئناف أي أعلى درجة يتم فدرالية تم بفض الرتاعات بني

كما أن احملكمة االحتادية هي اليت تفصل يف الطعن ، الطعن على مستواها فنجد النقص على مستوى احملاكم الوالئية
ة دقيقة حبيث يكونوا حياديني وتضمن على دستورية القوانني ونظرا ألمهية هذا القطاع فإن اختيار القضاة يتم بطريق

هلم هذا احلياد وعدم تأثري أي سلطة أخرى عليهم فقضاة احملكمة الفيدرالية يف أمريكا يتم اختيارهم طول مدة اخلدمة 
   .حىت موم

  : يف امليدان اخلارجي-2

ألا صاحبة اختصاصات أو الدولة االحتادية هي وحدها اليت تتعامل مع الدول اخلارج :  وحدة الشخصية الدولية- أ
  .السيادة اخلارجية وهي اليت تتحمل املسؤولية الدولية عن تصرفاا الغري مشروعة

  . يتمتع رعاياها جبنسية واحدة نظرا الندماج رعايا كل الدويالت يف االحتاد- ب
  .ويالت املتحدةاالحتاد املركزي قائم على إقليم واحد وهو جمموع أقاليم الد:  إقليم الدولة االحتادية- ج
  : مظاهر استقالل الدويالت-3

 كل دويلة هلا احلق يف أن يكون هلا دستور خاص تتوىل وضعه السلطة التأسيسية اخلاصة ا مع عدم : الدستور-أ
  .للدستور االحتادي وهلا مطلق احلرية يف تعديلهخمالفة الدستور 

ب من طرف شعب الوالية ويقوم بسن التشريعات  كل دويلة هلا برملان خاص ا منتخ: السلطة التشريعية-ب
  .اخلاصة بالدويلة يف حدود الدستور االحتادي ودستور الدويلة ذاا وتشريعاته سارية التنفيذ داخل إقليم الدويلة

لكل دويلة حكومة خاصة ا حملية تعمل بصفة مستقلة عن احلكومة االحتادية وتنفذ قوانني :  السلطة التنفيذية-ج
  .ت السلطة التشريعية للواليةوقرارا

 مواطن نزاعات حماكم قضائية ختتص بفض إنشاءمظهر استقاللية الدويلة حيث هلا احلقوق يف :  السلطة القضائية-د
  .الوالية وتنفيذ قوانني الدويلة ذاا

  1.ومبدأ االستقالل الذايتمبدأ املشاركة : تعكس اعتبارين مها وكل هذه املظاهر 
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  :حتاد املركزي الفدرايل خصائص اال-4

والعالقة بني الدويالت خاضعة للقانون العام الداخلي " دستور احتادي" الدولة االحتادية تقوم على وثيقة دستورية - 
  . الدويلوليس للقانون العام

  .لتمتعها شخصية دولية واحدة  الدولة االحتادية وحدها موجودة يف اتمع الدويل - 
  .ادية حيملون جنسيتها مواطين الدولة االحت- 
  . وجود دستور احتادي مكتوب- 
 توزيع االختصاصات بني احلكومة االحتادية والدويالت أي توزيع للسلطة السياسية بني احلكومة االحتادية - 

  .والدويالت
هو يلعب  وجود قضاء فدرايل يفصل الرتاعات بني احلكومة املركزية والدويالت فيما بينها أو أفراد أكثر من دويلة و- 

  .دورا كبريا يف مصداقية الدستور االحتادي ألن صالحية مراقبة مدى دستورية القوانني
  . قوانني الدولة االحتادية قوانني وطنية تطبق يف مجيع احتاد الدولة االحتادية- 
  . هذه الدويالت جندها ممثلة يف الربملان االحتادي من خالل جملس الواليات - 
  .ني الدولة االحتادية والواليات حيقق احلرية داخل الدولة االحتادية قيام عالقات معقدة ب- 
 إذا كان الدستور يقوم شخصا دويل جديد هذا ال مينع من وجود نسق من الصالحيات لدى الواليات لذا فهي - 

ون وهذا دليل ما تلجأ إىل األوامر جتاه الواليات بل يكون هناك اللجوء إىل التفاوض قبل اللجوء لتطبيق القانقادرة 
  1.على وجود احلرية الداخلية

  :اإلداريةالفرق بني الالمركزية السياسية والالمركزية 

وهو مرتبط بتوزيع السلطات السياسية بني االحتاد الفيدرايل  الالمركزية السياسية تتعلق بالنظام السياسي الفيدرايل -1
  .والدويالت تعترب وحدات سياسية 

كما أن الالمركزية اإلدارية موجودة يف الدولة البسيطة املركبة فقية اليت هي وحدات إدارية والوحدات احمللية واملر
  ".الفيدرالية"
االحتاد  الالمركزية اإلدارية األقاليم واملقاطعات فيها ختضع لنفس القوانني املطبقة يف أحناء إقليم الدولة أما دويالت -2

  .نني اليت سنها برملاا هلااملركزي كل دويلة هلا احلق يف تطبيق القوا
 وال ألي رقابة من )التشريعية، تنفيذية، قضائية( الدويالت األعضاء يف االحتاد املركزي تتمتع بثالث سلطات -3

 األقاليم ختضع اإلداريةطرف السلطة االحتادية ما دام أا حتترم دستورها، الدستور االحتادي، بينما يف الالمركزية 
  . موحدةة اإلدارية حىت تبقى السلطة السياسيلوصايةلرقابة أو نظام ا
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 جند يف إطار الدولة الفيدرالية الدستور االحتادي هو الذي يقوم بتوزيع االختصاصات بينما يف الالمركزية اإلدارية -4
د سلطاا أن القانون العام هو الذي حيدد اختصاصات اهليئات اإلقليمية انطالقا من هذا الفرق جند أن الدويالت تستم

  .من الدستور االحتادي بينما اهليئات املرفقية يف الالمركزية اإلدارية تستمد سلطاا من القانون العادي
 خالل أن هلا احلق يف يف إطار الالمركزية السياسية الدويالت تشارك يف تكوين اإلدارة العامة للدولة االحتادية من -5

 اهليئات املرفقية واإلقليمية ال جود ممثلني هلا يف الربملان بينما الالمركزية اإلدارية إىل وباإلضافةتعديل الدستور االحتادي 
تتمتع بأي وجه من وجوه تكون اإلدارة العامة للدولة ألن هذه اهليئات وجدت من طرف السلطة السياسية مبوجب 

  1. عادينقانو
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  وظائف الدولة

دولة من مهام وأعمال حيث متارس الدولة وظيفتني قانونية أو ما يوكل للوظيفة الدولة أو مهمة الدولة 
فالوظيفة القانونية للدولة وهي املتمثلة يف التنفيذية والتشريعية والقضائية ، أما وسياسية، وهناك فرق بني الوظيفتني، 

  .الوظيفة السياسية فنجدها على نوعني وظائف أصلية وثانوية
 خالف فكري أساسه الصراع بني السلطة واحلرية حبيث ظهرت ثالث اجتاهات كانت هذه الوظائف موقعو
  .فكرية 

  وظائف الدولة يف املذهب الفردي: املبحث األول

  .املذهب الفردي قائم على أساس تقديس الفرد وهو غاية النظام السياسي وكذا محاية حقوقه
  :خصائصه

  .ولةيعترب أن الفرد قيمة بذاته ولكنه أسبق من وجود الد - 
 .الفرد ميثل غاية ذاتية يهدف هلا النظام السياسي فهو مطالب حبماية حقوقه وحرياته - 

 هو الوسيلة لتحقيق غايته وأهدافه اليت يسعى إليها الفرد غاية ووسيلة معا نظرا لطبيعة احلرية الكامنة الفرد - 
 .يف اإلنسان اليت تدفعه للعمل اخلالق

معا يعترب أنصار املذهب احلر أن تدخل الدولة يقتصر على محاية وتنظيم حقوق وانطالقا من كون الفرد وسيلة وغاية 
  .الفرد وحرياته 

 ينحصر نشاط الدولة يف نطاق ضيق جدا يف احلدود اليت متكنها من احلفاظ على كياا كدولة كالدفاع :مضمونه
واالقتصادية ألن هذه ااالت ختص نشاط واألمن والعدالة وبالتايل مينع الدولة من التدخل يف النشاطات االجتماعية 

  .األفراد وتدخل الدولة فيها تعدي على حقوقهم
  :ميكن حصرها يف : مصادره األساسية

راجع للديانة املسيحية وإخراج كل ما هو ديين من السلطة ساعد على حصر نشاط الدولة : املصدر الديين - 
  .وحتديد جماالت نشاطها

 القانون الطبيعي أكدت أن هناك حقوق طبيعية لإلنسان استخلصها فمدرسة: الطبيعة الفكرية والسياسية - 
العقل البشري والدولة ملزمة للحفاظ عليها وعدم احلد منها بينما نظرية العقد االجتماعي سامهت يف 

متحررين مل يتفقوا على تكريس احلريات واحلقوق الفردية من خالل طرحها لفكرة أن األفراد عاشوا 
 .ىل اتمع السياسي للحفاظ على حقوقهم الطبيعية االنتقال إ

أخذ منها املذهب احلر ما خيص احلركة االقتصادية ) : مدرسة الطبيعيني(املصدر ذو الطبيعة االقتصادية  - 
 . م حيث دعوا حبرية النشاط االقتصادي 18حيث سيطر على الفكر االقتصادي خالل القرن 
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  :النقد
  .قانوين ينقصه الدليل املذهب يستند على أساس نظر  - 
 .حصر وظائف الدولة يف نطاق ضيق اليت تسمح باستمرار الدولة  - 

 .مينح احلرية املطلقة لألفراد ومحايتها - 

املذهب احلر يدعوا إىل الدميقراطية غري أن هذا الطرح غري صحيح نظرا الختالف جوهري ومبادئ كل  - 
جلماعة والدميقراطية قائمة على حتقيق املصلحة منهما فاملذهب احلر يقوم على تقديس الفرد على حساب ا

 1.العامة أكثر من اخلاصة

  وظائف الدولة يف ظل املذهب االشتراكي: املبحث الثاين

  :خصائصه

  .العمل على حتقيق املنفعة العامة وتقديسها على اخلاصة - 
تحقيق املنفعة العامة واملساواة  وهي اليت تديرها لاإلنتاجالدولة فيه تقوم مبهام كبرية ألا هي املالكة لوسائل  - 

 .الفعلية

  املذهب االجتماعي: املبحث الثالث

هذا املذهب ال يوافق املذهب الفردي يف تدخل الدولة يف الوظائف األصلية فقط وال حرية تدخل الدولة يف كل جمال 
و إلغائها ويف املقابل ينبغي من املذهب االشتراكي فهو يقول أن األفراد هلم حقوق وحريات فردية ال ميكننا تقيدها أ

بل منحة من  وشروط ممارستها طبقا للقانون، فهذه احلقوق ليست طبيعية ومقدسةاأن تنظمها أي تبني مضمو 
  .طرف القانون كما أن تدخل الدولة يكون حمدود، وهذا املذهب أكثر انتشارا فيما خيص وظائف الدولة

  :ني وميكننا تقسيم وظائف الدولة عمليا إىل قسم
  .وتشمل السياسة، االقتصاد، الثقافة، الشؤون االجتماعية: وظائف داخلية - 
 .تتعلق بدخول الدولة يف عالقات مع أشخاص اتمع الدويل فيما خيص مصاحلها: وظائف خارجية - 

  وظائف الدولة اإلسالمية: املبحث الرابع

  :بلغة العصر ميكننا حصرها يف
 -5 األمر باملعروف والنهي عن املنكر، -4 إقامة العدل ورد املظامل، - 3،  نشر األمن يف الداخل- 2 اجلهاد، -1

       . التكافل االجتماعي-6العناية بالعلم والعمران، 
  

  

  

                                                 
 ضرة، مرجع سابق أمحد طعيبة، حما-  1
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  النظرية العامة للدساتري

   حمتواه- أنواعه–مفهوم الدستور :املبحث األول

  مفهوم الدستور:  األولاملطلب

  ي  الدساتري وتطورها التارخي ظهور:أوال
 القدمية الدساتري ومن ابرز األمثلة على ذلك دستور املدينة اليونانية وعلى وجه املديناتلقد عرفت بعض 

ويف مرحلة العصور الوسطى مل يعد هنالك جمال للكالم عن دستور ومل يعد هناك كالم عن . التحديد دستور أثينا 
وساد اجلهل الذي مشل . سامهة يف احلياة السياسية  تعترف لإلنسان باملأونظم سياسية تعترف باحلقوق واحلريات 

سائر مرافق احلياة وهو ما عرف بعصر اإلقطاع وكان هذا الواقع وهو واقع خاص بالدول األوربية تسبب يف ضة 
فكرية شاملة تلتها ضة صناعية كبرية فظهرت الفلسفات واألفكار السياسية اليت نادت باحلقوق واحلريات وفصل 

ن األشخاص الذين ميارسوا ومن هنا بدأت مرحلة تقييد احلكام بوثائق أطلق عليها فيما بعد بالدساتري السلطة ع
 ويف مراحل تالية هلذه احلقبة الزمنية أصبحت الشعوب القرن التاسع عشروهي مرحلة حيددها الكثري من الكتاب يف 

  1.صاحبة السيادة ومصدر السلطة وفق االجتاهات الفكرية السائدة 
ومنهم من يرى أن الدستور املكتوب هو تلك الوثيقة اليت أعدها الرسول صلى اهللا عليه وسلم لتنظيم أحوال 
الدولة بعد أن انتقل إليها من مكة فقد تضمنت مقدمة تنص على الوحدة السياسية اإلسالمية وحتدثت عن التكفل 

 العقوبة ووضحت وضعية األقليات الدينية، كما نصت االجتماعي والعدالة وتنظيم القضاء واملبادئ اجلزائية كشخصية
على العديد من احلقوق واحلريات ومنها العقيدة والرأي وحق امللكية واألمن والسكن، فكانت أول الدساتري اليت 

    2.اعترفت باحلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف آن واحد وهو موضوع اخلالف احلاد يف القرن العشرين
نسبة للجزائر فإن أو فكرة وضع الدستور مكتوب جندها بصفة أساسية عند احلركة الوطنية وخاصة جنم وبال

وميكن القول . مث عند حزب الشعب اجلزائري إىل غريها من األحزاب) 1924(مشال إفريقيا ابتداء من العشرينات 
وهي عبارة عن دستور )) دولة اجلزائريةاملؤسسات املؤقتة لل((وضعت يف اجلزائر هي )) وثيقة دستورية((بأن أول 

 من طرف الس الوطين للثورة، وهذا بعد أن مت إعادة إقامة الدولة اجلزائرية وتشكيل 1959مؤقت وضع يف سنة 
  .1958احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية يف سبتمرب 

وبقيت اجلزائر بدون . دم طويال باعتباره أو دستور رمسي للجزائر املستقلة الذي مل ي1963مث جاء دستور 
 الذي بقي ساري املفعول إىل أن ألغي ضمنيا عن طريق وضع دستور فيفري 1976دستور إىل غاية دستور 

  1996.3،الذي مل يتمكن بدوره من جتاوز أول أزمة سياسية عرفتها البالد، مث جاء بعد ذلك دستور 1989

                                                 
 www.alkadhum.org/alfurat ، جملة إلكترونية شهرية إسالمية ديسمرب 20/09/2003،ندوة بعنوان  أصول القانون الدستوري، الدكتور حسن السعدي -  1
 165: ، صمرجع سابق سعيد بو الشعري، -  2
 110:، صمرجع سابق األمني شريط، -  3
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   للدستوري والسياسياملدلول اللغو: ثانيا

   للدستور اللغويعىنامل-1

وكانت الدساتري العربية .  األصل اللغوي لكلمة دستور هو فارسي األصل حيث تفيد معىن األساس أو القاعدة
كما هو شأن الدستور العراقي الصادر ) أساس(اليت صدرت يف العقد الثاين من القرن العشرين قد استعملت كلمة 

  .1923ذلك الدستور املصري الصادر سنة ك  1.  حتت عنوان القانون األساسي1925سنة 
فالدستور لغة هو جمموعة القواعد األساسية اليت تبني كيفية تكوين وتنظيم اجلماعة، وال يشترط فيه أن يكون 
مكتوبا أو عرفيا، لذلك فإن الدستور ذا املعىن يوجد يف كل مجاعة من األسرة حىت الدولة، وأن هذا املعىن الواسع 

 دقيق لكونه حيتوي على معاين ميكن أن تنصرف إىل كل تنظيم ميس أية جمموعة بشرية، يف حني أن غري حمدد وغري
  2.املعىن احلقيقي للدستور هو الوثيقة املنظمة للدولة وشؤون احلكم

   املعىن السياسي واملذهيب للدستور-3

على أساس الفصل بني السلطات،  يقصد به تلك الوثيقة اليت تتناول كيفية تنظيم السلطة السياسية يف الدولة 
وتتضمن حقوق وحريات األفراد وضمانات ممارستها باعتبارها قيودا على سلطة احلكام عليهم احترامها وعدم 

  .االعتداء عليها
  املفهوم الشكلي واملوضوعي للدستور: ثالثا

  :  من املعلوم أن للدستور مفهومني أحدمها شكلي واآلخر موضوعي
  املفهوم الشكلي-1

اليت تصدر بصفة رمسية عن السلطة التأسيسية واملتضمنة للقواعد ) أو الوثائق( فإن الدستور هو وثيقة 
، وعليه فإن املفهوم الشكلي ينحصر فيما هو وارد من أحكام يف الوثيقة الدستورية املوضوعة من طرف 3الدستورية

  4.جهة خمتصة
  املفهوم املوضوعي-2

واعد القانونية املتعلقة بالسلطة السياسية يف الدولة من حيث إنشائها وإسنادها  فإن الدستور هو جمموعة من الق
  5.وتنظيمها وممارستها سواء كانت قواعد مكتوبة أو غري مكتوبة

  أنواع الدساتري: املطلب الثاين

من حيث ف. تقسم الدساتري إىل أنواع متعددة، وهذا انطالقا من الزاوية أو املعيار الذي يؤخذ بعني االعتبار
تقسم إىل دساتري مدونة ودساتري غري مدونة، ومن حيث إجراءات التعديل تقسم إىل دساتري مرنة ) الشكل(املصدر 

                                                 
 .،مرجع سابقحسن السعدي -  1
 148: و الشعري، مرجع سابق، ص سعيد ب-  2
 110: األمني شريط، مرجع سابق، ص-  3
 150:  سعيد بو الشعري، مرجع سابق، ص-  4
 110:  األمني شريط، مرجع سابق، ص-  5
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ودساتري جامدة، ومن حيث املضمون ميكن تقسيمها إىل دساتري قوانني ودساتري برامج، إىل غري ذلك من التقسيمات 
  .لقائم يف الدولةاليت قد تستند إىل شكل احلكم أو النظام احلزيب ا

  )غري مدونة واملدونة( الدساتري من حيث التدوين : أوال

  :من حيث التدوين هناك دساتري مكتوبة ودساتري عرفية
  1)العرفية( الدساتري غري املدونة أو-1

إن الدستور العريف هو الدستور الذي مل تدون أغلب أحكامه األساسية يف وثيقة أو وثائق معينة، بل هو عبارة 
ومن أمثلة الدساتري . ن جمموعة من األعراف والسوابق والتفسريات القضائية الناجتة عن التطور التدرجيي للدولةع

  .العرفية وهي قليلة دستور بريطانيا، دستور نيوزيلندا
  :ومن مميزات الدساتري العرفية

  .مات وفترات االنتقال أا مرنة وهذا جيعلها مالئمة للظروف املتغرية ألا سهلة التعديل يف األز- 
  :أما عيوا فيه

أا غري مالئمة لألنظمة الدميقراطية على حد قول البعض ألن النظم الدميقراطية جيب أن تقوم على أسس  - 
  مكتوبة وواضحة؛

 أا تعطي صالحيات واسعة للقضاء الكتشاف األسس الدستورية من العادات والقوانني؛ - 

 .رفيةاخلالف حول مىت تكونت القاعدة الع - 

هلذه األسباب لقد ارتفعت يف بريطانيا الكثري من األصوات للمطالبة بدستور مكتوب ولكن دون جدوى، 
والواقع أن التفرقة بني الدساتري املكتوبة والدساتري غري املكتوبة هي مسألة نسبية وليست مطلقة ألن مجيع الدساتري 

كثرية غري مكتوبة والسبب يف ذلك يعود إىل أنه قد تستجد املكتوبة واملعتمدة ملدة طويلة قد جتمع حوهلا عناصر 
  .أحداث مل تكن متوقعة أثناء وضع الدساتري وبالتايل ال تتضمنها

  :مثـــال

يف الواليات املتحدة األمريكية جند أن تنظيم األحزاب السياسية وصالحيات القضاء الفدرايل تستند إىل العرف 
كذلك نفس الشيء بالنسبة للدساتري العرفية، فإذا قيل أن لربيطانيا دستور عريف و. السياسي ال إىل الدستور املكتوب

فمعىن ذلك أن ال توجد نصوص مكتوبة تقرر النظام امللكي أو نظام السني، أو حتدد سلطات امللك ومع ذلك فإن 
بل هناك عدة قواعد مكتوبة هذه املسائل معروفة منذ زمن بعديد، إال أنه ال يعين عدم وجود قواعد دستورية مكتوبة 

لسنة " ملتمس احلقوق"، كذلك 1679لسنة " هوبيس كوربيس" قانون 1215لسنة " العهد األعظم: "ومنها
  ، والذي وضع حدا للملكية املطلقة 1688
  .، وكل هذه القوانني الدستورية هي قوانني مكتوبة وليست عرفية1911لسنة " قانون الربملان"و

                                                 
 85:، ص2003، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة اجلزائر، الوجيز يف القانون الدستوري حسين بوديار، -  1
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  )املكتوبة(ة  الدساتري املدون-1

إن الدستور املكتوب هو الدستور الذي تكون أغلب أحكامه األساسية املتصلة بنظام احلكم مدونة يف وثيقة أو 
، والدستور 1776عدة وثائق، ومن أمثلة الدساتري املكتوبة دساتري الواليات املتحدة األمريكية اليت وضعت سنة 

، وسرعان ما انتشرت 1789 مث بدأ العمل به سنة 1787لفيا لسنة األمريكي الفدرايل الذي أقره يف مؤمتر فيالد
  1. وبقية الدساتري اليت جاءت من بعده1791بعده ظاهرة الدساتري املكتوبة يف أوربا كالدستور الفرنسي لسنة 

جة ولقد اعتنقت غالبية الدول هذه الطريقة، ولعل السبب يف اللجوء إىل أسلوب الدساتري املكتوبة يعود إىل حا
   2.الدول حديثة االستقالل لتنظيم شؤوا وبناء حكم يسوده االستقرار جتنبا للفوضى

  :ومتتاز الدساتري املكتوبة مبا يلي

  الوضوح والتحديد؛ - 
تساهم يف التربية السياسة ألفراد اتمع، فيسهل على أي فرد الرجوع إىل الدستور املكتوب ملعرفة حقوقه  - 

 .يل اهليئات احلاكمة واختصاص كل منها والعالقة بينهاوواجباته، وكذلك ملعرفة تشك

 .إا ضمانة ضد االستبداد ألن احلاكم سيتردد كثريا قبل اخلروج على األحكام املقررة يف الدستور - 

  :أما عيوا فتتمثل يف

لوقت أا قد تصاب باجلمود وبالتايل ال تساير التطور، وحتت اإلحلاح الشديد للظروف، وإذا مل تعدل يف ا - 
  الالزم قد تتم حماولة تغيريها بالعنف؛

أن واضعي الدستور قد يكونون حتت تأثري ظرف من الظروف السائدة مما يؤدي إىل اعتماد أحكام يف  - 
 3.الدستور قد ال تتماشى مع مصلحة البالد

  )املرنة واجلامدة(الدساتري من حيث التعديل : ثانيا

   الدساتري املرنة-1

دستور الذي ميكن تعديل أحكامه بنفس الطريقة اليت يعدل ا القانون العادي، وأن السلطة الدستور املرن هو ال
اليت تتوىل ذلك هي ذات السلطة اليت تسن القوانني العادية، أي السلطة التشريعية، وميكن القول بأن غالبية القواعد 

صة ختتلف عن تلك املتبعة بشأن تعديل القوانني الدستورية العرفية  تعترب مرنة ال تشترط عند تعديلها أية إجراءات خا
  .العادية

واملثل على ذلك اختصاص الربملان االجنليزي يف تعديل النصوص الدستورية حيث يتبع نفس اإلجراءات احملددة 
ري غري أن هذا ال يعين أن صفة املرونة تنتفي يف الدسات. لتعديل القوانني، كما يلغي من القواعد الدستورية ما يشاء

 1848 كان مرنا، وكذلك الدستور االيطايل لسنة 1918، فدستور االحتاد السوفييت الصادر سنة )املكتوبة(املدونة 
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 الفرنسيني، وقد عيب على هذه الدساتري تأثرها باألغلبية الربملانية واألهواء السياسية 1830، 1814ودستور 
  1.واحلزبية لسهولة تعديلها

   الدساتري اجلامدة-2

لدستور اجلامد هو الدستور الذي يتطلب يف تعديله إجراءات ختتلف عن اإلجراءات اليت يعدل ا القانون إن ا
فالدستور اجلامد هو الذي ال ميكن تعديله إال بإتباع إجراءات خاصة ومعقدة تشكل عائقا أمام السلطة .2العادي

  3.ر التعديل ائيا بالنسبة لبعض األحكاماحلاكمة حىت ال تتالعب به وتعدله حسب أهوائها، كما ميكن أن خيط
وقد يتمثل هذا االختالف يف اهليئة اليت متلك احلق يف التعديل، أو اإلجراءات اليت يتم التعديل وفقا هلا، كاشتراط 

املقترح اجتماع جملسي الربملان يف هيئة مؤمتر، أو اشتراط توافر أغلبية الثلثني بدال من األغلبية املطلقة، أو إحالة النص 
  .على االستفتاء الشعيب

ومىت كان الدستور جامدا فإن صفة اجلمود هذه تنصرف إىل كل النصوص املوجودة يف الدستور حىت ولو 
  ).مسائل ال تتعلق بنظام احلكم(تعلقت مبسائل غري دستورية 

  .كذلك ميتد اجلمود إىل القوانني اليت حييل إليها الدستور باعتبارها قوانني دستورية
على العكس من ذلك ال ميتد اجلمود إىل القواعد الدستورية اليت تضمنتها قوانني عادية إذا مل توصف بأا و

  .دستورية
 الذي حظر املساس بأحكامه لفترتني 1791 لفترة معينة مثل الدستور الفرنسي لسنة واجلمود قد يكون مطلقا

 سنوات، والدستور األمريكي الذي حظر 05 به ملدة  الذي حظر املساس1932، والدستور الكوييت لسنة تشريعيتني
 الذي حظر تعديله طاملا أن قوات أجنبية 1946 والدستور الفرنسي لسنة 1808تعديل بعض أحكامه قبل سنة 

  .4كانت حتتل إقليم الدولة أو جزءا منه
  . من الزمنواحلكمة من هذا احلظر الزمين كما يسميه البعض هو من أجل محاية الدستور لفترة معينة

 يف جمموعه ولكنه حيظر املساس ببعض أحكامه بصفة مطلقة باعتبارها وقد يكون الدستور جامدا مجودا نسبيا
ال ميكن ألي : " على أنه195 الذي تنص مادته 1976دستور اجلزائر لسنة مبادئ أساسية، ومن بني هذه الدساتري 

م، بدين الدولة، باالختيار االشتراكي، باحلريات األساسية مشروع لتعديل الدستور أن ميس بالصفة اجلمهورية للحك
 يف 1989، ودستور ."5لإلنسان واملواطن، مببدأ التصويت عن طريق االقتراع العام والسري، وبسالمة التراب الوطين

  6.ينيط حق اقتراح التعديل برئيس اجلمهورية فقط) 167 إىل 163 و7(املواد 
  :ال ميكن ألي تعديل دستوري أن ميس: "  على أنه178 يف مادته  نص1996 ودستور اجلزائر لسنة 
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 بالطابع اجلمهوري للدولة؛ -1

 بالنظام الدميقراطي القائم على التعددية احلزبية؛ -2

 اإلسالم باعتباره دين الدولة؛ -3

 بالعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرمسية؛ -4

 باحلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن؛ -5

 1."ب الوطين ووحدتهسالمة الترا -6

  :ومتتاز الدساتري اجلامدة بـ 

  كذلك أن . الثبات واالستقرار ألن اجلمود جيعلها مبنأى عن أهواء األغلبية احلزبية يف الربملان* 
 واهلدف من وراء مجود الدساتري هو حتقيق نوع من .      اجلمود جيعل هلا قدسية واحتراما أعمق يف نفوس األفراد

من أجل ذلك . تقرار للدستور حىت تستقر أحكامه وتكوين مبنأى عن التبديل والتعديل والتغيري املستمر الثبات واالس
  2.تستهدف الوثيقة الدستورية النص على اشتراط تنظيم خاص جيعل تعديل الدستور ليس أمراً سهالً 

  :أما عيوــا

   بالتايل إىل حماولة تغيريها بطرق غري    فتتمثل يف أن مجودها قد ال جيعلها مسايرة للتطور، ويؤدي    * 
  .     مشروعة

   أمهية التفرقة بني الدساتري اجلامدة والدساتري املرنة-3

وتتمثل األمهية يف أنه يف الدساتري املرنة ختتفي التفرقة الشكلية بني الدستور والقانون العادي ويصبح من اجلائز 
  .تعديل الدستور بقوانني عادية

 اجلامدة فهي حتتل مرتبة أمسى من القوانني العادية ويصبح من الواجب إجياد هيئة للرقابة على أما الدساتري
  3.دستورية القوانني

  4) والدستور برنامج-الدستور قانون( الدساتري من حيث املضمون : ثالثا

   الدستور القانون-1

بادئ والقواعد اليت تنظم أو تضبط عملية تعترب الدساتري الليربالية عموما دساتري قوانني ذلك أا تتضمن امل
التنافس بني األحزاب أو األفراد من أجل الوصول إىل السلطة وكيفية ممارسة السلطة وحتديد العالقات املتبادلة بني 
خمتلف السلطات بصفة أساسية، أما الربنامج الذي يطبقه احلزب الفائز يف االنتخابات فهو برنامج ال وجود له يف 

، ذلك أن هذه الربامج متغرية بتغري األحزاب املتداولة على السلطة نفسها، إلذن أن كل حزب يفوز الدستور
  .باالنتخابات يطبق الربنامج الذي نادى به
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لذا فإن الدستور قانون ال يتضمن مبدئيا برناجما سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا معينا بعكس الدساتري 
  1.دساتري برامجاالشتراكية اليت تعرف مبكوا 

   الدستور برنامج-2
 عادة ما يوجد هذا النوع يف البلدان ذات احلزب الواحد الذي يسيطر على كافة مظاهر احلياة يف اتمع وال 

  .يتداول السلطة مع األحزاب األخرى
تايل يصبح ومبا أن هذا احلزب له برناجمه وإيديولوجيته اليت يعمل على تطبيقها، فهو يضعها يف الدستور وبال

الدستور حممال بربنامج هذا احلزب يف كافة امليادين، إىل جانب مسألة تنظيم السلطة يف الدولة ومسألة احلقوق 
  . واحلريات

 15 الذي تضمن فصال مطوال من 1976، لدينا الدستور اجلزائري لسنة الدستور برنامجومن األمثلة عند 
 هناك الدستور اجلزائري لسنة الدستور قانونومن األمثلة .  اجلزائرمادة حول االشتراكية وحماور وطرق تطبيقها يف

1989.2  
 حمتويات الدساتري:  الثالثاملطلب

  .الدساتري ختتلف نسبيا يف مضامينها وحمتوياا حسب األمهية اليت تعطيها للموضوعات اليت تعاجلها
  األحكام املتعلقة بتنظيم اال السياسي: أوال

  ة أنواع من األحكام املتعلقة باال السياسي للدولةيتضمن الدستور عد
  األحكام اليت تؤسس شرعية السلطة احلاكمة-1

من الغايات والوظائف اليت يؤديها الدستور املكتوب باخلصوص، أنه يعمل على توفري الشرعية الالزمة للحكام 
) مأسسة(الرئيسية اليت حتقق وجتسد تأسس وهلذا يظهر الدستور كأداة من األدوات .  من ممارسة احلكماحىت يتمكنو

السلطة، أي وضعها يف مؤسسات أو ختويلها إىل مؤسسات وليس إىل أشخاص طبيعيني، وذه الكيفية يتم االبتعاد 
  .عن شخصنة السلطة، أي جتريدها من طابعها الشخصي واالبتعاد ا عن االعتبارات الشخصية

ى كشخص معنوي هو الذي حيوز وميلك السلطة السياسية، ويظهر يف هذه احلالة يظهر تظهر الدولة وتتجل
الدستور كالقانون األساسي الذي حيكم هذا الشخص املعنوي، أما احلكام فهم جمرد موظفني وأعوان عند هذا 
الشخص املعنوي يعملون فقط على متثيله والتعبري عن إرادته وهم ميارسون هذه املهام طبقا للقانون األساسي 

  .الذي يعطيهم هذه الصالحيات وهو يشكل سندهم يف ذلك) ورالدست(
يف هذه احلالة يبني الدستور بصفة أساسية من هو صاحب السيادة يف الدولة وكيف متارس هذه السيادة أو ما 

 يبني يف عدد من املواد هذه اجلوانب، مثل 1989وكمثل على ذلك جند الدستور اجلزائري لسنة . هي طرق ممارستها
  3)).السيادة الوطنية ملك للشعب... الشعب مصدر كل سلطة : ((  اليت تنص6ة املاد
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   أحكام تتعلق بطبيعة الدولة وطبيعة نظام احلكم فيها-2

يتضمن الدستور األحكام اليت حتدد طبيعة الدولة من حيث شكلها ما إذا كانت بسيطة أو مركبة، وإذا كانت 
  .اخل... الدول األخرى، أو أا دولة فدراليةمركبة ما هو شكل اإلحتاد الذي جيمعها مع

إىل جانب ذلك حيدد الدستور نوع احلكومة أو شكل احلكم، ما إذا كان مجهوريا أو ملكيا، وكذلك طبيعة 
  .النظام الدستوري هل هو نظام رئاسي أو برملاين

   األحكام املتعلقة بتنظيم السلطة والعالقات بني السلطات-3

بنية أو املبادئ اليت خيضع هلا تنظيم السلطة يف الدولة ما إذا كان ذلك على أساس مبدأ تبني هذه األحكام ال
السلطات الثالث وطرق تكوينها سواء عن طريق االنتخابات أو غريها، ويف هذا اإلطار تبني بدقة كيفية انتخاب 

  .رئيس اجلمهورية وسلطاته 
دد صالحيات ومهام كل سلطة وكيفية ممارستها هلا وكذلك بالنسبة لتكوين وتشكيل احلكومة والربملان، وحت

وكذلك حتدد العالقات املتبادلة بني خمتلف السلطات وخاصة بني الربملان واحلكومة يف جمال إعداد القوانني ويف جمال 
  .مراقبة نشاط احلكومة ، وكذلك العالقة بني رئيس اجلمهورية من جهة واحلكومة من جهة أخرى

  رس ثوابت اتمع يف اال االقتصادي واالجتماعي والثقايفاألحكام  تك :ثانيا

جند أن الدستور يقوم على خلفية إيديولوجية معينة ، ففي اال االقتصادي يتطرق الدستور عادة إىل طبيعة 
من امللكية ما إذا كانت عامة أو خاصة، ما إذا كان االقتصاد خيضع إىل التخطيط أو إىل قانون السوق وغري ذالك 

اإلحكام، ونفس اجلانب بالنسبة للجانب االجتماعي، إذ يتضمن الدستور عددا هاما من املبادئ اليت تبني التزامات 
وواجبات الدولة واتمع حنو العديد من الفئات االجتماعية، ويف اال الثقايف توجد أحكام عديدة تتعلق بلغة البالد 

  . وأبعاد اتمع احلضاريةالرمسية ودين الدولة، وغري ذلك من ثوابت
  أحكام تتعلق بإقرار وضمان احلريات واحلقوق الفردية وأحكام أخري: ثالثا

يف مرحلة الحقة أصبحت إعالنات حقوق اإلنسان واملواطن جزء من الدستور حىت حتضى بنفس القيمة القانونية 
حلريات السياسية، وكذلك احلريات واحلقوق وهذا هو الوضع السائد حاليا، وغالبا ما تركز الدساتري على احلقوق وا

اخلاصة املرتبطة بسالمة وأمن اإلنسان يف جسمه وتفكريه وشرفه وعالقته مع الغري ويف مسكنه وأمالكه وما يتعلق 
  .بكل ذلك

وكذلك  إضافة إىل ما سبق ذكره يتضمن الدستور أيضا مسائل أخرى مهمة مثل الرقابة على دستورية القوانني، 
تنظيمها، وكذلك املؤسسات االستشارية املختلفة يف الدولة، مثل جملس األمن لدى رئيس الدولة، وجمالس وكيفية 

  .أخرى ثقافية أو اجتماعية حسب كل بلد
هناك أيضا التعديل الدستوري الذي يشكل موضوعا هاما وقائما بذاته يف كل دستور وعادة ما ختصص له 

  .الدساتري أبوابا أو فصوال مستقلة
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   ومصادر القاعدة الدستوريةنشأة: ملبحث الثاينا

  نشأة الدستور: املطلب األول

املقصود بنشأة الدستور هو جمموعة األساليب أو الطرق اليت يوضع طبقا هلا وتظهره وتبعثه حىت يصبح ساري 
  .املفعول ومطبق، وله وجود قانوين

  :السلطة التأسيسية

ة عليا تعلو مجيع السلطات األخرى، وتسمو عليها بالسلطة الدساتري املكتوبة توضع عادة من طرف سلط
  .التأسيسية األصلية وهي تسمى كذلك ألا جتد مصدرها يف ذاا وال توجد سلطة أخرى تعلوها

هذه السلطة تعلو وتسمو على مجيع السلطات األخرى ألا هي اليت تعمل على إنشاء وتأسيس السلطات 
والقضائية، ولذا نقول أا سلطة تأسيسية، كما نسميها كذلك ألا هي اليت تضع األخرى التنفيذية والتشريعية 

  .الدستور ألول مرة وتنشئ السلطات األخرى وحتدد هلا اختصاصاا ومهامها وطرق عملها
  :يتضح مما سبق أن السلطة التأسيسية تتميز خباصيتني

ود من مجيع السلطات األخرى اليت ينظمها الدستور، بل  هذا يعين أا أسبق يف الوج: أا سلطة أصيلة أو أولية-
هي اليت تضع الدستور ألول مرة وهي مصدر وأصل السلطات األخرى، كما يعين أيضا أا ال ختضع إىل نصوص 

  .قانونية دستورية سابقة عنها تقيدها وحتكمها بل جتد مصدرها وصالحيتها يف ذاا
 أي أن هلا مطلق احلرية يف وضع الدستور الذي تراه مالئما للبالد وختتار : أا سلطة غري مقيدة أو غري مشروطة-

فلها ذا الصدد صالحيات النظام الدستوري، ونظام احلكم وشكل احلكم الذي تريده دون قيد أو شرط مسبق، 
  مطلقة من الناحية القانونية

  )مصادر القاعدة الدستورية (  طرق وضع الدستوراملطلب الثاين

  مصادر القاعدة الدستورية يف الدول ذات الدساتري العرفية: أوال

 بدأ يتقلص والعرف الذي نقصده هو تكرار السلطات العامة 17العرف هو أقدم مصادر القانون وبعد ق
  )ركن املادي، ركن معنوي. (لسلوك معني بشكل ثابت

  :التكرار فيه
  ).العامةليس كل أفراد اتمع يعرفونه بل السلطات (صفة العمومية  - 
 .الثبات واالستقرار - 

 .توفر عنصر املدة وعنصر الزمن - 

  مصادر القاعدة الدستورية يف الدول ذات الدساتري املكتوبة: ثانيا

  : الوثيقة الدستورية-1
 الدميقراطية والطرق الدميقراطية، ومن املعلوم أن وضع الدستور مير الطرق غري: تنقسم الطرق عادة إىل نوعني

  .ة اإلعداد ومرحلة اإلقرار واملصادقةمرحل: مبرحلتني
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والطرق غري الدميقراطية هي الطرق اليت ال تسمح للشعب بالتدخل يف وضع الدستور سواء يف مرحلة اإلعداد 
يف كلتا احلالتني أو على األقل أو مرحلة اإلقرار واملصادقة، يف حني أن الطرق الدميقراطية هي اليت يتدخل فيها الشعب 

  .واملصادقةرار يف مرحلة اإلق
تنحصر بصفة أساسية يف أسلوبني مها أسلوب املنحة وأسلوب التعاقد ومها أسلوبان :  الطرق غري الدميقراطية-أ

  .قدميان عموما
  .قدمي كان سائدا لدى العروش امللكية األوربية املطلقة بصفة أساسيةهو أسلوب :  أسلوب املنحة-

اكم للشعب ال دخل له يف السلطة السياسية وال عالقة له بأمور الدولة وأسلوب املنحة عبارة عن منحة مينحها احل
أن الشعب بدأ يأخذ القوة ومنه ) احلاكم(ولكن حىت وإن مسيت مبنحة إال أا ليست مبنحة ألنه عندما تأكد امللك 

  .أحسن للملك أن يتنازل عن احلكم للشعب حىت حيفظ كرسيه
  مثل املنحة اليت منحها امللك الياباين - 
  مثل املنحة اليت منحها امللك الروسي  - 

ضد امللوك أو احلكام حبيث جيربهم الثوار على توقيع ينشأ الدستور هنا على أثر ثورة ): التعاقد( أسلوب االتفاق -
وثيقة دستورية يفرضون فيها مطالبهم فتكون هذه الوثيقة عبارة عن نص اتفاقي أو تعاقدي يقيد إرادة امللك ويلزمه 

خ إلرادة الشعب أو ممثليه من خالل مجعية أو جملس منتخب من األمثلة عن ذلك الدستور الفرنسي لسنة بالرضو
  1962.1 والكوييت لسنة 1830

  :  الطرق الدميقراطية-ب

هنا يقوم الشعب بانتخاب ممثلني له يكونون مجعية أو جملسا تأسيسيا مهمته وضع :  أسلوب اجلمعية التأسيسية-
  .رادة الشعب ويكون نافذ مبجرد مصادقة اجلمعية التأسيسيةدستور يعرب عن إ

الدستور يصدر مباشرة عن الشعب أي يبدأ رأيه، ويكون عن طريق مجعية :  وضع الدستور عن طريق االستفتاء-
منتخبة مث يعرض للشعب أو احلكومة والربملان جيتمعان ويضعان جلنة لتقييم الدستور مث يطرح للشعب ومهما يكن من 

  .يقة فيجب موافقة الشعبطر
  :ومن صور االستفتاء

  .1989أي رأي الشعب يف تغيري الدستور مثال دستور: االستفتاء الدستوري - 
 .أي أخذ رأي الشعب يف مسألة من مسائل احلكم مثل استفتاء الوئام املدين: االستفتاء السياسي - 

  . ، املشروعية والشرعية بني املشروعية، الشرعية مضطربة سنة عاشت حياة 45واجلزائر طيلة 
   إعالنات احلقوق-2

 من املراجع ال تشري إىل إعالنات عن حقوق ألن كل هذه احلريات مدرجة يف الدستور أي مل تبقى بشكلها 99%
  .السابق وثائق تارخيية بل أصبحت كل الدساتري تتحدث عنها

                                                 
 126:  األمني شريط، مرجع سابق، ص-  1
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   القوانني العضوية أو القوانني األساسية-3

اليت يصدرها الربملان بأن وضعها وإصدارها وتعديلها يأخذ إجراءات ) العادية(رى وتتميز عن القوانني األخ
   جماالت وجماالت أخرى مثل االنتخابات، قانون املالية، قانون القضاء7خاصة ومعقدة مثل اجلزائر هناك 
   :القوانني العضوية يف اجلزائر

قوانني مثل قانون االنتخابات قانون  أحال العديد من مسائل الدستورية إىل 1996قبل تعديل دستور  - 
  .قانونأي مل يعطي هلا تسمية خاصة بل لفظ ) أساسية(البلدية أي مل تكن قوانني عضوية 

 مثل القانون العضوي لالنتخابات، قانون القانون العضوي استعمل املشرع لفظ 1996بعد تعديل دستور  - 
 . تنظيم السلطات العامةالعضوي للمالية، قانون العضوي للقضاء، قانون العضوي ل

  العرف الدستوري -4

  الركن املادي والركن املعنوي: وتنشأ عند حتقق شرطني أساسني مها 
  أمام وثيقة دستورية: العرف الدستوري - 
 قواعد مكتوبة يف ظل دستور مكتوب سابق له: الدستور العريف - 

  :قواعد الدستور كقاعدة من  واالجتاه الغالب هو املوضوعي يعترف أن العرف الدستوري
هو الذي يهدف إىل تفسري نص معني من الوثيقة الدستورية، أي أن القاعدة : العرف الدستوري املفسر  - أ 

 .موجودة ولكن يرفع الغموض إن وجد

يتناوهلا الدستور هو ذلك العرف الدستوري الذي يتناول املوضوعات اليت مل : العرف الدستوري املكمل  - ب 
 .ومنه ال يستند إىل دستور سابق له) يسد الفراغ(مله فإنه ال يعارض الدستور بل يك

 أو احلذف حيث تضل موجودة ألا باإلضافة هو الذي يغري أحكام الدستور :العرف الدستوري املعدل   - ج 
  .مكتوبة
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  وانتهاءهتعديل الدستور : املبحث الثالث

  العمليةمفهوم التعديل إجراءاته واجلهات املختصة هلذه : املطلب األول

التعديل هو تغيري جزئي ألحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيري 
   1.مضموا

  :اختلفوا من هي اجلهة اليت تقوم بالتعديلوالفقهاء 
أي أغلبية (لكن واقعيا ال نستطيع ) إمجاع الشعب(تعديل الدستور يكون من حق الشعب :  األولاالجتاه - 

   ).ب تقوم بالتعديلالشع
اجلمعية التأسيسية   من ميثله لكي يقوم بالتعديل وهمبانتخابتطور االجتاه السابق يقوم : االجتاه الثاين - 

 ).السيادة للشعب(

وهو الغالب هؤالء الفقهاء جعلوا تعديل الدستور خمصص للسلطة التأسيسية املنشأة من قبل : االجتاه الغالب - 
 ).هو الغالب نتيجة تطور االجتاهني السابقنياالجتاه الثالث (الدستور 

  إجراءات التعديل

  )مراحل( خطوات 3هذه اإلجراءات تتطلب 
ختتلف من دولة إىل أخرى منها من يتوىل رئيس اجلمهورية ومنها من يقوم الربملان  : مرحلة املبادرة بالتعديل - 

  .ومنها من يقوم الرئيس والربملان مثل اجلزائر
ومت ختويلها إىل أعضاء الربملان لدرايتهم بالشؤون العامة ونظرا : ات دراسة التعديلمرحلة دراسة مقترح - 

 .للعدد

 .الشعب هو يقترع ويصوت على تعديل الدستور: مرحلة إقرار التعديل - 

  انقضاء أو اية الدستور: املطلب الثاين 

  . للمستقبل وإخراجه من حيز النفاذاملقصود بانقضاء الدستور أو بنهايته أو بإلغائه، وضع حد لسريانه بالنسبة
  الطرق القانونية: أوال

بالنسبة . يكون اإللغاء شرعيا حني يتم طبقا ملقتضيات الدستور نفسه ولإلجراءات اليت حيددها يف نصوصه
، تعدل للربالية قليال ما تنص دساتريها على مسألة إلغائها ألا تعترب الدساتري من النصوص القانونية الثابتة اليت قد 

  .ولكن ال تلغى بصفة ائية ألا مبادئ عامة وراسخة وصاحلة ملختلف الظروف
ومع ذلك توجد بعض الدساتري اليت تشري إىل إمكانية اإللغاء اجلزئي أو الشامل مثل الدستور السويسري أو 

  .1875الدستور الفرنسي لسنة 

                                                 
 128يط، مرجع سابق، ص األمني شر-  1
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 فهي ترى أن الدستور عبارة عن نص قانوين تراكياالشأما بالنسبة للدول اليت تعتمد أو كانت تعتمد النظام 
يعرب عن مرحلة تارخيية معينة، ولذا يتغري الدستور كلما تغريت تلك املرحلة، ومن أمثلة ذلك الصني الشعبية اليت 

  .إخل...،1982، 1980، 1978، 1975، 1954عرفت عدة دساتري مثل دستور 
ريق اإلستفتاء أو عن طريق اجلمعية التأسيسية أو عن طريقهما وعادة ما يتم اإللغاء الشرعي أو القانوين عن ط

مع، أو عن طريق االس الربملانية بالنسبة للدساتري املرنة، وقد يكون اإللغاء بطريقة غري مباشرة عند املصادقة على 
أو ضمنية تتمثل ، حيث ألغي بطريقة قانونية غري مباشرة 1976دستور جديد مثلما حدث يف اجلزائر بالنسبة لدستور 

، وكانت املصادقة عليه تشكل يف نفس الوقت إلغاء لدستور  الشعيباالستفتاء على 1989يف عرض دستور 
1976.1  
  الطرق غري القانونية: ثانيا

يلغى الدستور بالطرق غري القانونية عندما ال يتم هذا اإللغاء وفقا للطرق اليت تعرضنا هلا أعاله، وعادة ما يكون اإللغاء 
  ..ري القانوين عن طريق القوة والعنفغ
عندما يكون الشعب أو قسم هام منه غري راض عن النظام القائم سواء الستبداده أو لعدم :  الثورة الشعبية-1

  .استجابته ملطامح اجلماهري وإرادا يف التغيري فقد تقوم ثورة شاملة لإلطاحة بالنظام وتغيريه
 الشعبية بل يكون هناك صراع حول السلطة بني أعضاء الطبقة السياسية ري هنا ال تتدخل اجلماه: االنقالب-2

أنفسهم، وبالتايل يهدف هذا الصراع إىل تغيري شخص أو جمموعة من األشخاص وإبعادهم عن السلطة أو تغيري اجلهاز 
 السياسية السياسي احلاكم مبجمله، إىل جانب بعض األسس اليت يقوم عليها، مبا يف ذلك الدستور واملؤسسات

  2.املوجودة طبقا له
  الرقابة على دستورية القوانني: املبحث الرابع

  الرقابة السياسية على دستورية القوانني: املطلب األول

  الرقابة عن طريق الس الدستوري: أوال

 التحقق لقد ظهرت البادرة األوىل للرقابة على دستورية القوانني يف فرنسا، ويقصد ا إنشاء هيئة خاصة لغرض
  .من مدى مطابقة القانون للدستور قبل صدوره فهي رقابة وقائية

 الذي طالب بإنشاء هيئة sieyesويعود الفضل يف ظهور هذه الفكرة عن الرقابة إىل الفقيه الفرنسي سييز 
لى أحكامه يف ذلك هو محاية الدستور من االعتداء ع للدستور، وغرضه ةسياسية تكون مهمتها إلغاء القوانني املخالف

من قبل السلطة، وإذا كان سييز قد فضل الرقابة السياسية على الرقابة القضائية فذلك يعود إىل أسباب تارخيية وقانونية 
وسياسية أثرت على النظام السياسي الفرنسي مما حدا باحلكام إىل االبتعاد عن إنشاء هيئة تستند هلا مهمة الرقابة على 

  .دستورية القوانني
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ة لألسباب التارخيية ميكن ردها إىل أعمال العرقلة يف تنفيذ القوانني اليت كانت تقوم ا احملاكم املسماة فبالنسب
بالربملانات حبيث توصلت إىل احلكم بإلغاء القوانني وهو ما حدا برجال الثورة إىل تقييد سلطات احملاكم ومنعها من 

تراجع القضاة خوفا من العقاب عن جمازفتهم يف عرقلة تنفيذ التدخل يف اختصاصات السلطة التشريعية، ونتيجة ذلك 
  .القوانني والتدخل يف مهام السلطة التشريعية

 لألسباب القانونية فنجد أصلها يف مبدأ الفصل بني السلطات، فقد اعترب تصدي القضاء للرقابة على أما  بالنسبة
  1.ةالتنفيذيودستورية القوانني تدخال يف اختصاصات السلطتني التشريعية 

  مهام الس الدستوري

  . سنوات9العضوية للمجلس الدستوري مدة  - 
 .قرار الس الدستوري هو قرار ائي وغري قابل للطعن - 

 .جمرب باإلشراف على االنتخابات حيث أنه يلعب دور احملاكمات االنتخابية - 

 .النظر يف مدى دستورية القوانني - 

  الرقابة النيابية: ثانيا

لى مبدأ مسو اهليئات املنتخبة اليت متثل حزب العمال وكان هذا النوع من الرقابة موجود يف اإلحتاد كانت تقوم ع
  السوفيايت 

  : الرقابة السياسيةتإجيابيا-
  . هذا النوع يتماشى مع السلطة التشريعية- 
  .سياسية واالقتصادية للدولة ال تم باجلوانب القانونية للقانون، يذهب إىل مدى مالئمة هذا القانون مع ااالت ال- 
  : سلبيات الرقابة السياسية-

أعضاء اهليئة املكلفة بالرقابة، وبالتايل فإن الس أو اهليأة اليت متارس الرقابة كثريا ما تقع حتت هيمنة  عدم استقاللية - 
  .السلطة التنفيذية ضد السلطة التشريعية

  .جال قانون أعضاء هذه اهليأة السياسية ليسوا يف الغالب ر- 
  .صدور القوانني وال يستفيد منها املواطنون هذه الرقابة وقائية وبالتايل سابقة عن - 
  . كثريا ما تنصب الرقابة السياسية على القوانني الصادرة عن الربملان فقط وال متس املراسيم واللوائح- 
  .ان يعلو الربملان األصلي حىت يف حالة كون أعضاء اهليئة منتخبني خيشى أن تتحول اهليئة إىل برمل- 

  الرقابة القضائية على دستورية القوانني:املطلب الثاين

يقصد بالرقابة القضائية على دستورية القوانني تلك اليت تتوىل القيام ا هيئة قضائية ال ختتص فقط بالنظر يف 
  2.لقانون للدستورمدى تطابق القرارات اإلدارية للقانون وإمنا تتعدى ذلك إىل مراقبة مدى مطابقة ا
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  الرقابة عن طريق الدعوى األصيلة: أوال

إن هذه الرقابة ينص عليها الدستور صراحة وذلك بإسناد تلك املهمة إىل جهة قضائية حيددها يف نصوصه، 
فتنظر يف صحة القوانني إذا ما طعن األفراد يف قانون معني عن طريق دعوى أصيلة بعدم دستوريته، فتصدر وفقا 

  1. للقانون حكما يثبت القانون أو يلغي ما هو خمالف للدستورلدراستها
  :هاخصائص

 إال إذا نص عليها الدستور صراحة وحدد شروط ممارستها بالنسبة للمدعني قد يكونون أفراد أو ال توجد - 
  .هيئات

 . متارس إال من طرف جهة قضائية حيددها الدستور نفسهأنال ميكن إال  - 

 .ور إال بناءا على دعاوى أصليةال تقوم بالرقابة على الدست - 

قد تكون سابقة إال إذا كانت مقصورة على السلطات العامة يف الدولة وتكون الحقة إال إذا كانت  - 
 .مقصورة على األفراد واملواطنني

 .احملكمة اليت ترفع أمامها الدعوى األصلية حكمها أن تلغي القانون كليا إذا كان غري دستوري أو جزئيا - 

تصدره هذه احملكمة يكون ائيا غري قابل للطعن أي يكون ملزما لكل احملاكم األخرى احلكم الذي  - 
 2.املوجودة يف الدولة

  الرقابة عن طرق الدفع: ثانيا

 جامدا ومل مينع إن هذا النوع من الرقابة ال ينص عليه الدستور صراحة وإمنا يستند إىل صفة الدستور فإذا كان
ة صراحة حق له ممارستها عن طريق الدفع والقول بغري ذلك يعين هدم فكرة مبدأ القضاء من ممارسة تلك الرقاب

  3.دستورية القوانني ووضع الدستور يف املرتبة مع القوانني األخرى 
وبالتايل إذا مل ينص الدستور على القضاء صراحة أو ضمنيا فيمكن للقضاء ممارستها عن طريق الدفع وإذا وجد 

دستوري ال يلغيه بل ال يطبقه، وهذا ال يعين أن احملكمة اليت أصدرت احلكم سوف تتقيد القاضي أن القانون غري 
  .لنفس احلكم
  :خصائصها

  .القاضي ال يتعارض يف مدى دستورية  القانون إال إذا دفع أحد طرف اخلصومة لذلك - 
 .إذا تبني للقاضي أن القانون غري دستوري ال يكتفي بعدم تطبيقه كما أنه ال يلغيه - 

 4.ينص عليها الدستور صراحةال  - 
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  أنظمة احلكم

  

  األنظمة التسلطية

  خصائصها وصورها: أوال

هذه األنظمة متتاز يف ممارستها للسلطة باالشتراك يف جمموعة من اخلصائص ميكن إمجال أمهها :  خصائصها-1
  :1فيمايلي
  .اطنني بصفة كلية أو جزئيةاالبتعاد عن املبادئ الشعبية وعن احلريات السياسية واملساواة بني املو - 
  .تقييد احلريات العامة أو إلغائها كليا أو جزئيا - 
 اقتصار االنتخابات على األجهزة العليا للدولة فقط أو على املستويات احمللية فقط يف كثري من األحيان،  - 

 . الواحدومجيع احلاالت ال تكون االنتخابات معربة عن حقيقة إرادة الشعب مثلما حيدث يف أنظمة احلزب

 .تركيز احلكم بيد فرد يسيطر على كامل أجهزة أو مؤسسات الدولة، سواء عسكرية أو مدنية أو خمتلطة - 

 .جتاهل وعدم احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون يف اتمع - 

  )الديكتاتورية: ( صورها-2

 من اإلرادة الشعبية، بل الديكتاتورية كلمة  تطلق على كل من يصل إىل السلطة بطرق غري شرعية وال يستمد
 أو من قوة أنصاره أو حزبه أو املذهب الذي يستند من نفسه وشخصه باالعتماد على كفاءته ومواهبه وقدراته الذاتية

إليه، أو من أسباب أخرى تتعلق بالظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية احمليطة بالدولة والشعب عموما، علما 
  .تكون فردية بل مجاعيةأن الديكتاتورية قد ال 
 الديكتاتورية يف فترات األزمات اخلانقة والفوضى والفساد اليت متر ا البالد نتيجة نقائص نظام ةوتظهر األنظم

احلكم القائم وانتشار األمراض السياسية واالجتماعية يف كافة أوصاله مثل الرشوة واحملسوبية والعشائرية واجلهوية 
  .وسرقة األموال العام

 نتيجة أزمة يف البىن واهلياكل االقتصادية تتسبب يف ايار التوازن االقتصادي بريدوالديكتاتورية حسب ف
 اقتصادي معني مع احتياجات البلد يف واالجتماعي للمجتمع وتفتت العالقات التقليدية إىل جانب عدم تالءم نظام

  2.فترة زمنية معينة
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   :1وتقسم الديكتاتورية بصفة عامة إىل نوعني
تنشأ يف ظل نظام سياسي معني وال تسعى هي ديكتاتورية : الديكتاتورية الفردية أو الشخصية أو القيصرية

إىل تغيريها جوهريا بل تريد جتاوز أزمة مؤقتة، وقد تأخذ ببعض مظاهر الدميقراطية مثل االستفتاء الشعيب والفصل بني 
. ها األنظمة اليت تعتمد على الكارزمية وعلى البريوقراطيةالسلطات وتتجه حنو التحول إىل حكم دستوري، وأمثلت

  ...وهذا النوع منتشر يف بلدان العامل الثالث مثل أمريكا الالتينية وإفريقيا والعامل العريب
هي اليت تعتمد على مذهب سياسي جديد وتريد أن حتدث تغيري جذريا يف اتمع، : الديكتاورية املذهبية

  .إخل...، والنازية، وديكتاتورية الربوليتارياومن أمثلتها الفاشية
  2أساليب تنظيم السلطة يف األنظمة التسلطية: ثانيا

تتميز األنظمة التسلطية بكوا تعتمد يف جمال تنظيم سلطة الدولة على مبدأ دمج السلطات، حبيث جتتمع 
رق مباشرة أو بطرق غري مباشرة، االختصاصات التشريعية والتنفيذية يف يد هيئة واحدة أو شخص واحد، سواء بط

وعلى العموم يتحقق دمج أو توحيد السلطات سواء لصاحل السلطة . كما تكون السلطة القضائية يف حالة تبعية تامة
  .التنفيذية أو لصاحل السلطة التشريعية

  : دمج السلطة لصاحل اهليئة التنفيذية-1

نب التنفيذ ممارسة االختصاصات التشريعية سواء عن حيدث ذلك عندما تصبح السلطة التنفيذية تتوىل إىل جا
طريق إلغاء وجود الربملان بصفة ائية، أو عن طريق اهليمنة على الربملان، إذا كان موجودا لكنه يؤدي دور املصادقة 

  .فقط على ما تريده السلطة التنفيذية كأنه غرفة تسجيل الغري
شخص واحد يستحوذ على مجيع مظاهر السلطة وليست باقي وعادة ما تكون السلطة التنفيذية هي عبارة عن 

املؤسسات األخرى من حكومة وبرملان أو جملس استشاري أو غري ذلك إال جمرد ديكور القصد منه إعطاء طابع 
  .مجاعي للسلطة فقط

  : دمج السلطة لصاحل اهليئة التشريعية-2

تصاصات التشريعية والتنفيذية، أو يعني ميكن أن ختول كامل سلطة الدولة إىل جملس منتخب ميارس االخ
  .حكومة متارس السلطة التنفيذية حتت رقابته

هذا األسلوب يعرف يف بعض البلدان الدميقراطية بنظام حكومة اجلمعية أو احلكومة السية، مثل سويسرا 
عبية، لكن مع فروق معينة االشتراكية سابقا وهي االحتاد السوفيايت والدميقراطيات الشكما أنه طبق من طرف الكتلة 

وهي أن هذه البلدان كانت تأخذ مببدأ وحدة السلطة وليس الفصل بني السلطات إىل جانب مبدأ وحدة احلزب أو 
  .احلزب املهيمن يف ظل تعددية شكلية
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والواقع أن دمج أو توحيد السلطة لصاحل جملس منتخب هو غطاء فقط لسيطرة شخص وحتكمه يف كامل 
شيء الذي يبينه تاريخ اإلحتاد السوفيايت من خالل حكم ستالني مث غورباتشوف الذي متكن من القضاء سلطة الدولة ال

على اإلحتاد السوفيايت دون أن حترك االس املنتخبة ساكنا، ألا مل تكن متثل الشعب متثيال حقيقيا، كما أا كانت 
  .  ضعيفة أصال من حيث مكانتها يف النظام
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  أنظمة احلكم الدميقراطية

  . وصور متعددة وخمتلفة لكنها تتفق مجيعها يف جمموعة من العناصرم الدميقراطية توجد يف أشكالكأنظمة احل
  : للدميقراطيةياملفهوم التقليد

 فإن الكلمة دميو مبعىن الشعب، وكراسي مبعىن السلطة، ولذا: كلمة دميقراطية كلمة يونانية مكونة من شقني مها
، أما سلطة الشعب، أي تكون السلطة يف الدولة للشعب حبيث يكون صاحبها أو مصدرها: تعين من الناحية اللغوية

  :من الناحية االصطالحية فلها عدت تعريف ختتلف من حيث الصياغة، لكن هلا نفس املضمون عموما، منها مثال
  .الدميقراطية هي حكم الشعب للشعب وبالشعب - 
 1.ظام سياسي يسمح وميكن من املشاركة احلرة والرشيدة للمواطنني يف تسيري الشؤون العموميةيف كل ن - 

  :مفهوم الدميقراطية يف الفكر الليربايل الكالسيكي

جيب التنبيه أوال إىل أن فكرة الدميقراطية ليست من إنتاج الرأمسالية أو الليربالية، أو من إنتاج الفكر االشتراكي 
  .يثةيف العصور احلد

إن فكرة الدميقراطية عرفت يف العصور القدمية عن بعض الفالسفة يف احلضارات الشرقية مثل كونفشيوس 
 إىل اليونانيني حيث طبقت بعض انتقلتالصيين الذي نادى بسيادة الشعب ووجوب خضوع احلكام إلرادته، مث 

م يتكلمون أقل من عشر سكان املدينة، ولذا مل  والنبالء فقط وهرمدم الدميقراطية املباشرة، لكن فيما بني األحرا
 فليست هلم حقوق سياسية تكن الدميقراطية اليونانية سوى دميقراطية طبقية خاضعة بفئة قليلة من األثرياء أما غريهم

  .وهم غري مشمولون بالدميقراطية
وب وطريقة لتنظيم العمل يف العصور احلديثة يرى املفكرون الليرباليون الكالسيكيون أن الدميقراطية هي أسل

احلكومي فقط، ولذا فهي ليست ذات حمتوى اجتماعي واقتصادي معني بل ميكن أن تتعايش مع أي نظام سواء 
  2...غريه رأمسايل أو اشتراكي أو

ويرون أن هذه اإلجراءات أو املبادئ اليت تقوم عليها الدميقراطية باعتبارها أسلوب وإطار للعمل احلكومي، 
  :3تتمثل يف
  .مبدأ السيادة يف الدولة للشعب أو األمة - 
 .أن تكون الدساتري مكتوبة - 

 .العمل مببدأ الفصل بني السلطات - 

 .املساواة أمام القانون - 

 .اإلقرار باحلريات الفردية - 
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أن وجهة النظر هذه منتقدة بشدة خاصة من طرف الفكر املاركسي، كما أن املبادئ املذكورة ليست كلها غري 
  .توى معنيحيادية وبدون حم

  :مفهوم الدميقراطية يف الفكر االشتراكي

يرى االشتراكيون أن الدميقراطية ليست إطارا حياديا للنشاط احلكومي بل أن هذا هو إطار يعرب عن دميقراطية 
 كلها سياسية شكلية، ألن احلريات الفردية وحرية التفكري والتعبري واملساواة أمام القانون واملشاركة يف احلياة السياسية

أمور ال يستفيد منها وال ينتفع ا إال الرأمساليون األغنياء الذين ميلكون وسائل اإلنتاج ووسائل االستفادة من تلك 
احلريات واملبادئ، أما الفقراء وغري املالكني وهم أغلبية الشعب الساحقة فال يستطيعون ذلك، ولذا فإن الدميقراطية 

يست دميقراطية حقيقية هلذه األسباب ومن أجل الوصول إىل دميقراطية حقيقية تشمل الليربالية هي دميقراطية أقلية ول
، البد من توفري شروط حترير اإلنسان من القيود وهذا يستلزم حتقيق املساواة االقتصادية بني الناس عن أغلبية املواطنني 

حلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية طريق منع امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج وحتكم الدولة يف كافة مظاهر ا
والسياسية من أجل القضاء على التناقضات بني الفئات االجتماعية وقد يتطلب كل هذا اللجوء إىل ديكتاتورية 
الربوليتاريا يف مرحلة أوىل وإىل نظام احلزب الواحد وإىل العمل مببدأ وحدة السلطة يف الدولة وليس الفصل بني 

  .السلطات
االشتراكية إذا كانت قد حققت نوع من املساواة االقتصادية والعدالة االجتماعية فإا فشلت عروف أن من امل

، لكنها ةعلى املستوى السياسي بفعل أسباب كثرية أصبحت معروفة بعد ايار االحتاد السوفيايت والكتلة االشتراكي
  1.أحدثت تأثريا واضحا على املفهوم احلديث للدميقراطية

  :هوم احلديث للدميقراطيةاملف

 ببعض االعتبارلقد ساد يف الوقت احلايل املفهوم الليربايل للدميقراطية لكن هذا املفهوم حياول أن يأخذ بعني 
  .جوانب املفهوم االشتراكي خاصة اجلانب االقتصادي واجتماعي

  :  املفهوم االقتصادي واالجتماعي-أ
لذا . مثل يف حترير اإلنسان من احلاجة والقيود والالمساواة االقتصاديةأي أن يكون للدميقراطية غاية اجتماعية تت

توجيه االقتصاد من أجل توزيع أفضل للدخل الوطين وللثروة الوطنية واشتراك العمال واألجراء يف تسيري يتم 
ة املواطنني من املؤسسات االقتصادية واالجتماعية إىل جانب قيام الدولة بضمان حد أدىن من املستوى املعيشي لكاف

خالل الضمان االجتماعي واملنح املختلفة ومن خالل توفري التعليم والصحة والنقل والسكن إىل غري ذلك من 
  .اإلمكانيات اليت تسمح ألي مواطن أن يشارك يف احلياة السياسية بشكل فعال

الليربالية قائمة على دميقراطية لكن رغم ذلك فإن املساواة االقتصادية أو االجتماعية ال تتحقق هنا حيث تبقى ال
 الذي يسمح للمالكني بالتحكم والتصرف أسس ثابتة يف اال االقتصادي وهي امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج الشيء
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فإن الدميقراطية اللربالية تقوم دائما على تناقض " موريس دوفريجي"يف شؤون الدولة حسب مصاحلهم، ومثلما يقول 
  .املساواة االقتصادية انعدامأساسي وهو 

  1.ومن مث تبقى هذه الدميقراطية دميقراطية سياسية بصفة أساسية
  : املضمون السياسي والدستوري-ب

  :2يتجلى املضمون السياسي للدميقراطية اللربالية أساسا فيما يلي
  .بيقهااملشاركة الفعلية واملباشرة واملستمرة للمواطنني يف حتديد اختيارات وسياسة البالد ويف تط - 
 .ضمان احلريات الفردية واحلياة اخلاصة والعامة - 

 .التعددية احلزبية - 

 .رفض اهليمنة اإليديولوجية - 

 .العمل برأي األغلبية واحترام املعرضة - 

 .تعدد املؤسسات املمارسة للسلطة - 

  :صور الدميقراطية وطرق تنظيم السلطة فيها

  :صور الدميقراطية: أوال

صور ملمارسة الدميقراطية وهي تشكل األساليب الرئيسية ملمارسة السيادة من أفرزت التجربة التارخيية ثالث 
  :طرف الشعب وهذه الصور هي

  :الدميقراطية املباشرة/ 1

تعين حكم الشعب السياسي نفسه بنفسه، وبالتايل ممارسة للسيادة بدون أية واسطة حيث جيتمع أفراد الشعب 
  3.ميارسون خمتلف مظاهر السلطة من أعمال تشريعية وتنفيذية وقضائيةالسياسي ويقرون معا ما ينبغي فعله، وهكذا 

وتعترب النموذج امليثايل للدميقراطية الصحيحة ألا متكن الشعب من ممارسة السلطة دون تدخل حيث كان 
  .املوطنني جيتمعون يف اجلمعية التأسيسية

ملدن اليونانية القدمية اليت كانت تنتخب دون وساطة حىت يف اعمليا مل يثبت أن الشعب مارس السلطة بنفسه 
  .من يقوم ذه املهام وال تقوم ذه املهام

   :4وإن هذه الطرق الدميقراطية املباشرة مل يعد هلا وجود إال يف سويسرا يف ثالث مقاطعات
    APPENZELL      مقاطعة - 
             CLARIS مقاطعة  - 

  UNTERWALDمقاطعة  - 
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  . عمليا أن حيكم الشعب بشكل مباشرديف العصر احلايل ال يوج
  من خالل هذا املضمون نرى مزايا وعيوبه

  :املزايــا

  .هي املبدأ الدميقراطي الذي حيقق السيادة الكاملة للشعب - 
 .الدميقراطية املباشرة هلا قيمة معنوية كبرية تتمثل يف جمال الكبري للمشاركة االجتماعية للشعب - 

 :ر إجيابية على اتمع املباشرة تترك آثاالدميقراطية - 

 .جتعل نظرة الشعب واقعية - 

 1. القرارات املالئمةاختاذ - 

  : السلبيات

  .الدميقراطية املباشرة ال ميكن تطبيقها يف الوقت املعاصر نظرا للمساحة الكبرية وعدد السكان - 
عميقة لتسيري  دراية مالدميقراطية املباشرة تتطلب درجة عالية من النضج السياسي للمواطنني والذي يستلز - 

 .املشاكل العامة

 .مهام الدولة زادت وكثرت وبالتايل زاد التخصص وهي تتجاوز قدرة املواطنني العادية - 

 .هناك أمور حتتاج للسرية - 

 . املناقشات الشعبية بسبب كثرة عدد األفرادعدم جدية - 

 .تعقد القضايا العامة - 

  :الدميقراطية غري املباشرة/ 2

  .قة وتقوم أساسا على أن الشعب ينتخب من ينوب عنه يف ممارسة السلطةظهرت نتيجة السلبيات الساب
  : نظرية النيابة-أ

أنصارها انتقلوا من فكرة من القانون اخلاص وأرادوا أن يطبقوها يف القانون العام أي أخذوا الوكالة من القانون 
 الشخص األول ولفائدته، باسمتايل أي أن الوكيل يوكل شخص آخر ميثله وبال. اخلاص وطبقوها على القانون العام

  .املوكل األول هو الشعب والوكيل النواب وبالتايل كل من يصدر من النواب وكأنه يصدر من الشعب
  :2 هلا خلفيات إجيابية ولكن يؤخذ عنها عيوبأنصارها يف فترة احلم امللكي املطلق وبالتايل

  .خلاص إىل القانون العام وبالتايل هذا املنطق خاطئأنصار هذه النظرية أخذوا وطبقوا الوكالة من القانون ا - 
عندما ننطلق أن الشعب وحدة واحدة وبالتايل يعترفون بالشخصية املعنوية وهذا خاطئ ألن الدولة هي  - 

 ).نظرية سيادة األمة(الشخصية املعنوية 
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ألن الوكالة هلا عملية االنتخاب تعترب توكيال وهذا خطأ ألن االنتخاب ليس وكالة ولكن عملية انتخاب  - 
 .شروط

 .إذا اعترفنا ا نقول أن النواب ينفذون إرادة الشعب ولكن اإلرادة تكون لصاحبها فقط - 

  : نظرية العضو-ب

 النظرية النيابية وينطلقون من فكرة أن األمة شخص معنوي أي األفراد لالنتقاد اوجاءوأنصارهم كلهم أملان 
 يعرب عن إرادته بواسطة أعضاءه وبالتايل النواب هم جمرد  هناك إرادة واحدوبالتايليشكلون شخص مجاعي واحد 

أعضاء هلذا اإلنسان وبالتايل ال وجود لتعدد اإلرادات وبالتايل اهليئات القائمة هي أعضاء يف جسم هذا الشخص 
  .العام

  :السلبيات

  .ءاملنطق خاطئ ألا شبهت األمة باإلنسان وشبهت اهليئات احلاكمة باألعضا - 
 إرادة منفصلة هذه النظرية تقول أن ممثلوا األمة جمرد عضو وبالتايل ال ميكن أن يكونوا مستقلني عنه وبالتايل - 

 .وبالتايل مصطلحة خطأ ألن املمثل أو النائب هو مستقل عن هذه األمة وله إرادته املباشرة

ه أن أي عمل ميارس هو من إرادة هذه النظرية تربيرية تفتح إسرار احلكام مبمارسة السلطة وبالتايل معنا - 
 .األمة

  :الدميقراطية شبه املباشرة/ 3

وهي حل وسط بني الدميقراطية املباشرة والدميقراطية غري املباشرة أو النيابية فهي تقوم على انتخاب جملس نيايب 
ن طريق جمموعة ينة وعميارس عن الشعب، لكن الشعب حيتفظ حبقه يف التدخل ملمارسة السلطة بنفسه يف حاالت مع

  :1من التقنيات
  أخذ رأي الشعب يف قضية أو موضوع معني:  االستفتاء الشعيب -1
  :االستفتاء يأخذ صورة معينة* 

  موضوع يف الدستور:  االستفتاء الدستوري-     
  حول قانون تشريع معني:  االستفتاء التشريعي-     
  .ياسيةحول مسألة سأخذ رأي الشعب :  االستفتاء السياسي -     
  :وقد يكون االستفتاء* 

  يكون استفتاء تشريعيا سابق قبل صدور القانون:  استفتاء سابق-     
  .يكون استفتاء تشريعيا الحق بعد صدور القانون:  أو استفتاء الحق-     
  :وهناك استفتاء* 
  .حيث تلزم السلطة التشريعية أو التنفيذية برأي الشعب:  استفتاء إلزاميا-   
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  .قد يؤخذ بنتائجه أوال: تفتاء استشاري اس-   
وهو أن ميارس الشعب حقه يف االعتراض على قانون معني خالل مدة معينة :  االعتراض الشعيب على القوانني-2

من صدوره عن الربملان، وتكون هذه املبادرة باالعتراض صادر عن عدد معني من األفراد فيوقف تنفيذ القانون 
  .تاء الشعيب، فإذا ألغي الشعب على االعتراض ألغي القانون عليهويطرح األمر على االستف

يعين ذلك أن عدد معينا من املواطنني يستطيعون املبادرة باقتراح تعديل دستوري أو :  االقتراح الشعيب للقوانني-3
  .اقتراح قانوين ما على الربملان وقد يكون يف مشروع مبوب ومقسم أو فكرة

 قبل انتهاء فترم  ميكن موعة من الناخبني إقالة نائب معني أو عدد من النواب:  الناخبني إقالة النواب بواسطة-4
  .النيابية إذا ما خالفوا توجيهام

 حل الربملان فيعرض هذا األمر على ميكن لعدد معني من املواطنني تقدمي طلب): أو حتديد الثقة( حل الربملان -5
  .فقة حيل الربملاناالستفتاء الشعيب ويف حالت املوا

  . عزل رئيس اجلمهورية-6

  :االجيابيات

  .متكن الشعب من ممارسة السلطة - 
 . من توجيه الرأي العاماألحزاب من تأثري تقلل - 

 .تضمن صدور قوانني تتالءم مع ظروف اتمع - 

  :السلبيات

  .إن تطبيق هذا النظام حيتاج إىل وعي كبري - 
   تقلص من هيمنة ونفوذ اهليأة املنتخبة - 

  تنظيم السلطة يف النظم الدميقراطية: نياثا

  : النظام الس أو حكومة اجلمعية-أ

املنتخب من طرف ) أي الربملان(هو نظام مييز بتركيز ودمج كامل السلطة ومظاهر السيادة يف يد الس النيايب  
 هيئة خاصة منبثقة لتنفيذية إىلالشعب، والذي يتوىل الوظيفة التشريعية ليمارسها بنفسه، لكنه يسند ممارسة الوظيفة ا

  . ورقابته وتكون مسؤولة مسؤولية تامة أمامه عن مجيع تصرفااإشرافهعنه متارسها حتت 
  :1ذه الكيفية فإن النظام السي يتميز باخلصائص التالية

  .تركيز الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية يف يد الربملان املنتخب - 
أعضاء اهليئة التنفيذية اليت متارس الوظيفة التنفيذية حتت إشرافه ورقابته من بينها رئيس يقوم الربملان بتعيني  - 

 .حكومة أو رئيس مجهورية
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تكون احلكومة يف حالة تبعية للربملان وهي مسؤولة سياسيا أمامه حبيث يستطيع عزهلا أو عزل بعض  - 
 .أعضائها يف أي وقت، ويستطيع إلغاء قراراا

 .ة حل الربملان أو التهديد باالستقالة بطرح مسألة الثقةال تستطيع احلكوم - 

   1: النظام الربملاين-ب

هو نظام يقوم على أساس مبدأ التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية والتعاون املكثف بينهما دون ترجيح 
هما، وتتمثل عناصر النظام ألحدمها على األخرى ويتحقق هذا التعاون من خالل وجود وسائل للتأثري املتبادل بين

  :يالربملاين فيما يل
ثنائية السلطة التنفيذية بأن يكون هناك رئيس للحكومة من جهة ورئيس للدولة من جهة أخرى له دور  - 

 . ال ميارس السلطة الفعلية اليت تتوالها احلكومةرمزي وشريف وبالتايل

 .ة وسائل ويستطيع إسقاطها بسحب الثقة منهامسؤولية احلكومة السياسية أما الربملان، حبيث يراقبها بعد - 

 .حق احلكومة يف حل الربملان ألسباب خمتلفة - 

  :ويكون تنظيم السلطة التنفيذية والتشريعية على النحو التايل
  :يتم تنظيمها من الناحيتني العضوية والوظيفية كما يلي:  السلطة التنفيذية-1
  : حبيث تتكون من مؤسستنياالزدواجيةذية على مبدأ الثنائية أو تقوم السلطة التنفي:  من الناحية العضوية- 1-1
قد يكون ملكا يرث السلطة أو رئيسا منتخبا من طرف الربملان أو هيئة خاصة، ولذا ال يتمتع :  رئيس الدولة- 

سيد بشرعية شعبية وبالتايل ال ميارس سلطات فعلية، بل له مهام شرفية ورمزية ذات طابع بروتوكويل تتمثل يف جت
  . وإصدار القوانني واملعاهدات ولذا يكون مسؤوال سياسياءوحدة الدولة وتعيني رئيس احلكومة والوزرا

هي هيئة تتكون من رئيس وزراء وعدة وزراء وهي هيئة مجاعية ومتضامنة حول برنامج عملها وسياستها :  احلكومة- 
  .مل إال إذا حازت على موافقة الربملان وعلى ثقته فيهاأمام الربملان، إذ تكون مسؤولة عنه مجاعيا وهي ال تستطيع الع

كومة الوظيفة التنفيذية حتت رقابة الربملان وهي تستطيع املشاركة يف الوظيفة متارس احل:  من الناحية الوظيفية- 1-2
ة وتتحكم يف  القوانني على الربملان واملشاركة يف مناقشتها، وهي تتمتع بالسلطة التنظيمياقتراحالتشريعية عن طريق 

  .كافة املرافق واألجهزة اإلدارية واألمنية للدولة
  :يتم تنظيمها من الناحيتني العضوية والوظيفية كما يلي:  السلطة التشريعية-2
  .وتتمثل يف الربملان الذي قد يكون مكونا من جملس واحد أو جملسني:  من الناحية العضوية- 2-1
ملان الوظيفة التشريعية لكنه يشارك يف الوظيفة التنفيذية عن طريق مراقبته ميارس الرب:  من الناحية الوظيفية- 2-2

االستجواب واألسئلة الكتابية والشفوية، وجلان التحقيق وإصدار لوائح تأييد أو : لنشاط احلكومة بعدة وسائل منها
ه الئحة لوم أو مببادرة من وم للحكومة وهو يستطيع إجبار احلكومة على االستقالة سواء مببادرة منه عن طريق توجيل

  .احلكومة نفسها عندما تطرح أمامه مسألة الثقة

                                                 
 195- 193:  األمني شريط، مرجع سابق، ص-  1



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
69 

 وريـــون الدستــالقان

تقوم بني السلطتني عالقة تعاون حتقق من خالل متتع كل منهما بوسائل للتأثري على :  التعاون بني السلطتني-3
  .األخرى
  : وسائل تأثري احلكومة على الربملان- 3-1

 . سياسية كاخلالف بينهما وبالتايل جتديدهحق حل الربملان عند الضرورة لتجاوز أزمة - 

 .مسألة الثقة أمامه حيث تلزمه بالتعبري عن موقفه منهاطرح  - 

دخول أعضاء احلكومة إىل الربملان للدفاع عن مشاريع القوانني اليت تقترحها احلكومة وكذلك املشاركة يف  - 
 .مناقشة القوانني اليت يقدمها النواب

 . الفترات التشريعيةدعوة الربملان لالنعقاد خارج - 

 .إمكانية تأجيل عمل الربملان - 

  : وسائل تأثر الربملان على احلكومة- 3-2

 .سحب الثقة منها وبالتايل إجبارها على االستقالة - 

 .استجواب الوزراء وطرح األسئلة الكتابية والشفوية - 

 .إنشاء جلان للتحقيق يف موضوع من موضوعات نشاط احلكومة - 

 .وإمكانية املوافقة أو عدم املوافقة عليهمناقشة برنامج احلكومة  - 

 .مناقشة أعضاء احلكومة داخل اللجان الربملانية - 

  : النظام الرئاسي-ج

هو نظام يقوم على أساس االستقالل والفصل الكبري بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعدم إمكانية تأثري 
ن بينهما حبكم االستقاللية وليس حبكم وسائل التأثري املتبادل أحدامها على األخرى الشيء الذي يؤدي إىل وجود تواز

مثلما هو احلال يف النظام الربملاين، ويعترب النظام األمريكي هو النموذج املثايل للنظام الرئاسي من الناحية النظرية على 
  :يلي األقل، وتتمثل هذه العناصر فيما

  .ة الذي جيمع بني رئاسة الدولة ورئاسة احلكومةوحدة السلطة التنفيذية وحصرها يف يد رئيس الدول - 
التوازن والفصل بني السلطات إذ تستقل كل سلطة مبمارسة وظيفتها وال ميكن ألي مهما أن تضغط على  - 

 1.األخرى بوسائل دستورية معينة
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  : النظام املختلط-د

 تقنيات النظام الربملاين وبعض تقنيات الواقع أن النظام املختلط ليس نظاما أصيال ومتميزا ولكنه جمرد خلط بني
النظام الرئاسي، ولذا فهو ال يوجد على صورة موحدة إذ أن درجات اخللط والدمج ختتلف من منطقة إىل أخرى أو 

  .من بلد إىل آخر
  : مظاهر النظام الرئاسي-1

  .1962نوفمرب 06 رئيس اجلمهورية ينتخب مباشرة من طرف الشعب وهذا بعد تعديل الدستور يف - 
  . يتوىل رئيس اجلمهورية رئاسة جملس الوزراء مما جيعله عضوا أساسيا يف ممارسة السلطة التنفيذية- 
  . يعني الوزير األول وله حرية كبرية يف ذلك خاصة يف حالة وجود أغلبية برملانية من حزب واحد- 
  . يعني الوزراء ويقيلهم بناء على اقتراح رئيس احلكومة- 
  .ي الدولة من مدنيني وعسكريني يعني كبار موظف- 
  . يتمتع بالسلطة التنظيمية وخاصة إصدار القرارات املستقلة - 
  . يف إطار العالقات اخلارجية يقوم بالتفاوض وإبرام املعاهدات واملصادقة عليها- 
  1. يعني بعض أعضاء الس الدستوري- 
  : مظاهر النظام الربملاين-2

  .وجد رئيس حكومة إىل جانب رئيس اجلمهورية ثنائية السلطة التنفيذية، إذ ي- 
  . يقوم الربملان مبراقبة احلكومة بعدة وسائل- 
  . احلكومة مسؤولة أمام الربملان عن برناجمها وهو يستطيع سحي الثقة منها وإجبارها على االستقالة- 
  . ميكن للسلطة التنفيذية حل الربملان- 
  .عية باقتراح القوانني ومناقشتها داخل الربملان تشارك السلطة التنفيذية يف الوظيفة التشري- 

مثل هذا النظام أخذت به دول كثرية وخاصة إفريقيا بدرجات متفاوتة ومنها اجلزائر يف دساتريها املختلفة، 
الذي جعلنا نصفه  قد أنتج نظاما خمتلطا يغلب عليه الطابع الرئاسي الشيء 1989وميكن القول أن دستور اجلزائر 

  2.رئاسي املشدد لكونه يقوم بصفة أساسية على رئيس اجلمهورية واملكانة اليت حيتلها فيهبالنظام ال
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  ماهية االنتخابات

  1طبيعة االنتخاب: أوال

ختتلف آراء الفقهاء ودساتري الدول خبصوص الطبيعة القانونية لالنتخاب حسب مواقف هؤالء من نظرية 
  .السيادة يف األمة

  اب هو حق شخصياالنتخ: 1الرأي 

  :يقول ذا الرأي دعاة نظرية سيادة الشعب، ويترب عنها
  .ال ميكن أن يقيد االنتخاب بأية شروط - 
 .أن األفراد هلم كامل احلرية يف ممارسة احلق أوال  - 

  االنتخاب هو وظيفة: 2الرأي

مة وليس األفراد وعليه  ليس حقا ألن السيادة متلكها األاالنتخابالذين يقولون بنظرية سيادة األمة يرون أن 
 يقوم ا تكلف من تشاء من األفراد للمسامهة يف التعبري عن إرادا وهكذا يكون االنتخاب جمرد وظيفةفإن األمة 

  :املواطنون لصاحل األمة، ومن ينتج عنها نتائج قانونية
  .جيوز للمشرع أن يضع شروط معينة حتد من ممارسة هذا احلق - 
 .ريمبا أا وظيفة فهو إجبا - 

 .على الفرد أن ميارس حق االنتخاب كمصلحة عامة وليس مصلحة خاصةجيب  - 

  االنتخاب هو حق ووظيفة معا: 3الرأي 

 ظهر هذا االجتاه أنه له صفة هذا االجتاه انطلق من فكرة كال النظريتني وأصبحت يف الدساتري املعاصرة وبالتايل
  .احلق وصفة الوظيفة  معا

  .تحول إىل صفة الوظيفة هذا ألنه ميكن أن جنمع بني الصفتني بني احلق والوظيفةفاالنتخاب هو حق فردي مث ي
  االنتخاب هو سلطة قانونية: 4الرأي 

يعترب أن االنتخاب هو السلطة القانونية تعطى للناخبني لتحقيق املصلحة العامة أي أن املشرع له احلق يف ممارسة 
  . أجل اجلماعة وليس من أجل الفردحق االنتخاب يسهلها أو يصعبها فهذه السلطة من

  2هيأة الناخبني: ثانيا

هو جمموعة املواطنون الذين حيق هلم مبوجب القانون املشاركة يف االنتخابات فهؤالء قد يل عددهم أو يتسع 
  .حسب توعية االقتراع عل اقتراع عام أو اقتراع مقيد
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  : االقتراع املقيد-1

  :لى ممارسة االنتخاب هو ذلك النظام الذي يضع قيد معينة ع
واحلجة . أن ميارس االنتخاب له أن ميلكوا املال أو دافعوا الضرائب وهي فكرة برجوازية:  االنتخاب املقيد بشرط- أ

  ).الضرائب(الذي ميلك الثروة تربط مصلحته مبصلحة دولته ومنه يساهم يف حتمل نفقات الدولة 
  . املتعلم خري من اجلاهل الذي يسهل تضليله بالدعايةأي أن الناخب:  االقتراع املقيد بشروط معينة- ب
  : االقتراع العام-2

يقصد به حق االنتخاب بدون قيود مالية أو ثقافية ولكن مع اشتراط توفر شروط معينة تتعلق مبمارسة هذا احلق 
، اجلنس، سن اجلنسية: والقصد من هذه الشروط التنظيمية هو حسن استعمال هذا احلق وتسهيل إدارة الشؤون مثل

  .الرشد االنتخايب، األهلية العقلية، األهلية األدبية، التسجيل يف القوائم االنتخابية
  أساليب أو نظم االنتخاب : ثالثا

  1:نتكلم عن سري العملية االنتخابية 
   االنتخاب املباشر وغري املباشر-1

  .هو الذي يقوم به املواطنون دون وسيط:  االنتخاب املباشر- 
  أ.م. هو الذي يقوم به املواطنون باختيار مندوبني ليختاروا عنهم مثل الو: خاب غري املباشر االنت- 
  : االنتخاب الفردي واالنتخاب عن طريق القائمة-2

 هو ذلك االنتخاب الذي يقوم به الناخبون يف دائرة معينة بانتخاب شخص واحد :  االنتخاب الفردي أو الواحد-أ
  .ميثلهم ال غري

 البساطة والسهولة يف عملية االختيار ألنه يسهل على الناخب يف اختيار الناخب األهل ويكون بدراية :بيات االجيا-
  ).خيتارونه عن وعي(باملترشحني ويعرفونه سكان املدينة 

  :السلبيات-

 .االنتخاب الفردي هو انتخاب ألشخاص وليس انتخاب لربامج - 

 .يشجع على اجلهوية - 

 .ةهتمام باملصاحل الشخصياال - 

 .سهولة شراء األصوات والرشوة  - 

 .ضغط اإلدارة عن الناخب - 

 .ال يسمح بتمثيل األقليات - 

  ):االنتخاب عن طريق القائمة( االنتخاب التلقائي -ب

  : ذلك النظام الذي يقوم به الناخبون باختيار جمموعة من النواب ليمثلوهم وبالتايل نقسمهم إىلهو 
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  وائم القإحدىالناخب خيتار : نظام القوائم - 
 خنتار ومنزج بني القوائم عن طريق التشطيب: نظام القوائم باملزج - 

 .خنتار قائمة واحدة ويدخل عليها ترتيب: نظام القوائم األفضلية - 

  :ونظام االنتخاب بالقائمة له إجيابيات وسلبيات
  : االجيابيات-

 .يسمح بترشيح كفاءات علمية غري معروفة شعبية - 

 .اإلدارةيسمح بإفالت النواب من هيمنة  - 

 .يسمح بتمثيل األقليات - 

 .يسمح بتحقيق مساواة أكرب بني املواطنني - 

  : السلبيات-

 .األحزاب تضع على رأس القائمة أشخاص غري مؤهلني - 

 . من قبل الناخبنيعدم معرفة املترشحني - 

 .النائب يكون عليه ضغط من طرف حزبه - 

  : االنتخاب العلين واالنتخاب السري-3

  .تار املمثلون أمام اجلمهور وذلك حملاربة االنتهازيني ولكن مع التطور أثبتت عجزهاخي:  االنتخاب العلين-أ
  .حيث يتم يف معزل ويشترط أن يضع الناخب ورقته يف الصندوق:  االنتخاب السري-ب

  . واالنتخاب باالختياراإلجباريوهناك االنتخاب 
  أساليب حتديد نتائج االنتخابات: رابعا

لتحديد نتائج االنتخابات مها نظام األغلبية ونظام التمثيل النسيب، لكن ميكن اخللط يوجد نظامان أساسيان 
  .بينهما واحلصول على أنظمة خمتلطة كثرية حسب رغبة كل دولة وهذا ما فعلته اجلزائر لالنتخابات البلدية والوالئية

  :1 نظام األغلبية-1

تنافسني اآلخرين، ويعترب فائزا سواء كان االنتخاب فرديا وهو أن حيصل على أكرب عدد من األصوات باملقارنة مع امل
  . املناصب املسندة للدائرة االنتخابية وهناك عدة طرق حلساب هذه األغلبيةمجيعأو عن طريق القائمة اليت تأخذ 

ملقارنة مع تفوز القائمة أو املترشح الذي حيصل على أكرب األصوات املعرب عنها با:  األغلبية النسبية أو البسيطة -أ
  :املتنافسني اآلخرين مهما كان جمموع األصوات اليت حصلوا عليها حىت وإن جتاوز عدد أصواته مثال

   صوت3000=      أ 
  دور واحد فقط"            أ "     الفائز هو               صوت     2500=    ب 
   صوت  1000=     ج 
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  .ا، ج أكثر من أصواته وهذا النظام مطبق يف اجنلتررغم أن جمموع أصوات ب "  أ"يفوز املترشح 
هنا يشترط القانون أن حيصل املترشح أو القائمة على أكثر من نصف أصوات املسجلني أو :  األغلبية املطلقة-ب

فإذا حتقق وإذا مل يتحقق يذهب إىل الدور الثاين ويكتفي . صوت واحد+  من األصوات %50املصوتني أي 
  .ة باألغلبية البسيط

  :مثال
    صوت4000"   =  أ" املترشح 
  أغلبية مطلقة" أ"        الفائز              صوت2500  " =ب" املترشح 
   صوت 1000"  =  ج"املترشح  

  :مثال
  "   ب"صوت       الفائز 3000=        أ                   صوت                  3000"   =  أ" املترشح 
  )هناك حتالفات( صوت      3500=         الدور الثاين  ب                 صوت   2500=  " ب" املترشح 
   صوت 1000"  =  ج"املترشح  

 أو غري ذلك وبالنسبة للمشرع %60وهي عندما يشترط القانون نسبة معينة للفوز مثل :  األغلبية املوصوفة-ج
 06- 91 لالنتخابات الرئاسية والتشريعية يف قانون االنتخابات رقم اجلزائري فقد أخذ بنظام األغلبية املطلقة بالنسبة

  1991 أفريل 2الصادر يف 
  :1 نظام التمثيل النسيب-2

يف هذا النظام حتصل كل قائمة متنافسة على عدد من املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية حسب نسبة 
  .األصوات اليت حصلت عليها يف االنتخابات

ل تطبيقه يف االنتخاب الفردي ألن التنافس يدور حول منصب واحد فقط ال ميكن تقسيمه، هذا النظام يستحي
  . فهو يطبق يف نظام االنتخاب بالقائمة فقط والبلدان ذات التعددية احلزبيةولذا
  :مثال

  )خنتار األصوات الصحيحة فقط   ( مقاعد10 قوائم تتنافس على 3
   صوت6000= القائمة أ 

  صوت 3000= القائمة ب 
   صوت 1000= القائمة ج 
  %100صوت                  1000

  %                   س 6000أ .ق
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                6000 * 1000  

  %60                       =  =   %س

                 10000   
  %60=أ . ق ومنه

 %30= ب. ق     

 %10   =ج .  ق   

  فس النسبةكل قائمة تأخذ عدد املقاعد بن
  %100                      مقــاعد10
 %60                     أ   .  س      

   مقاعد6= أ .س
   مقاعد6= أ .     ق       :     ومنه توزيع املقاعد هو 

   مقاعد3= ب .     ق                                     
   مقعد1= ج .    ق                                      

  :ويكون التمثيل النسب بإحدى الطرق التالية
   خيتار الناخب أي قائمة بدون تعديل-- - التمثيل النسيب بالقوائم املغلقة  - 
 .  خيتار الناخب املترشحني من بني القوائم املختلفة بالشطب-- -- -- التمثيل النسيب باملزج  - 

 .حدة ويغري بالترتيب خيتار الناخب قائمة وا-- - - التمثيل النسيب بالتمثيل  - 

إن نظام التمثيل النسيب يطرح عدة مشاكل على أمهها مشكل توزيع البقايا على القوائم أو األحزاب املشاركة، 
  .ويتضح لنا هذا املشكل عند الكالم عن طرق توزيع البواقي يعد أن نتعرض أوال إىل طرق توزيع املقاعد

  :ية واألصوات املتبقيةاملقاعد املتبق(طرق توزيع املقاعد والبواقي 

  :1 طرق توزيع املقاعد-أ

  :  يتم ذلك بالطرق التالية
  .طريقة املعامل االنتخايب - 
 .طريقة العدد املوحد - 

 .طريقة املعامل الوطين - 
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                        ���ع ا���ات ا����� ����  )ا�" ! �(    
�� = ا������ا���

 
  

%1!� %0 ه.- ا�'ا,�ة*                          �'د ا��)�' ا��&��  

 
  :  طريقة املعامل االنتخايب- 1-أ

يف الدوائر االنتخابية يف هذه الطريقة يتم تقسيم جمموع األصوات املعرب عنها الصحية واملقبولة على عدد املقاعد 
  والنتيجة احملصل عليها تسمى باملعامل االنتخايب

  
  
  
  

   مقاعد 5وعدد املقاعد املتنافس عليها ) الصحيحة( صوت املعرب عنها 10000 لدينا : مثال
   صوت20.000 = 5/10000= املعامل االنتخايب 

   صوت20.000ومنه قيمة املقعد الواحد هي 
    صوت50.000أخذت : مثال

  صوت 10.000تأخذ مقعدين ويبقى هلا الباقي " أ"  مقعد ومن القائمة 2.5 =2/50.000ومنه   
   صوت 15.000إذا كانت هلا 

   صوت15.000 مقعد والباقي 0 = 20.000/15.000ومنه 
 وبالتايل حتذف من %5 أو %7 لالنتخابات تضع حد لإللغاء األصوات مثال  من القانون العضوي77املادة (

  .ات الصحيحةاألصو
  :املوحد) العدد( طريقة املعامل - 2-أ

هنا يتدخل املشرع ليحدد عن طريق القانون ما هو عدد األصوات الواجب احلصول عليها للفوز مبقعد يف الدائرة 
  .االنتخابية

على " أ"صوت فإذا حصل احلزب 50.000إذا نص القانون أنه من أجل الفوز مبقعد البد من احلصول على : مثال
  . مقاعد3 = 50.000/150.000 صوت فيكون عدد املقاعد 150.000

  : طريقة املعامل الوطين- 3-أ

يتم احلصول على املعامل الوطين عن طريق تقسيم مجيع األصوات املعرب عنها على املستوى الوطين على عدد 
عدد األصوات اليت حيصل عليها املقاعد يف كل الوطن بعد معرفة املعامل الوطين تقوم يف كل دائرة انتخابية بتقسيم 
  .كل حزب على املعامل الوطين فنحصل على عدد املقاعد اليت تعود له يف هذه الدائرة

هذه الطريقة تشبه متاما طريقة العدد املوحد لكنها طريقة مهجورة وغري معمول ا ألننا ال نستطيع معرفة 
االنتخابات وفرز األصوات مث بعد ذلك نستخرج املعامل األصوات املعرب عنها على املستوى الوطين إال بعد إجراء 

  .الوطين، وكل هذا يتطلب وقتا طويال مما يتيح فرصة التزوير والغش
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  : توزيع البواقيطرق -ب

  : على املستوى الوطين-1-ب

نقوم جبمع بقايا األصوات يف كل الوطن لكل حزب مث نقسم جمموع هذه األصوات على العدد املوحد الذي 
 املشرع والنتيجة تعطينا عدد املقاعد اليت حيصل عليها كل حزب على املستوى الوطين يضاف إىل عدد املقاعد حدده

  :1لكن هذه الطريقة منتقدة لألسباب التالية.الذي يكون قد حصل عليه على مستوى كل دائرة انتخابية 
  ).يس يف احمللياتتطبق يف التشريعان ول(بيق على مستوى الدائرة الواحدة غري قابلة للتط - 
 .أن األصوات املتبقية تؤدي إىل إجبار القوائم  األحزاب املتنافسة املنافسة إىل حتالف - 

 .أا تؤدي إىل وجود نوعني من النواب، البعض منهم منتخب على املستوى احمللي والبعض اآلخر وطين - 

  
  
  
 
  :2 على كل دائرة انتخابية طريقة تقسيم البواقي-2-ب

  ة الباقي األكرب طريق-1-2-ب

  ص.  مج أ                                                
    =  QE=      املعامل االنتخايب 

     مج املقاعد                                       
ة هي اليت هلا ثاين يف هذه الطريقة ننظر إىل القائمة اليت هلا أكرب باقي من األصوات فتأخذ املقعد األول والقائمة الثاني

  .حىت تنتهي املقاعد... أكرب باقي تأخذ املقعد الثاين 
  :مثال

   مقاعد5صوت، عدد املقاعد 125.000جمموع األصوات الصحيحة املعرب عنها : يف دائرة انتخابية
  : القوائم
   صوت60.000= أ .ق - 
  صوت46.000= ب .ق - 

  صوت19.000= ج .ق - 

  

                                                 
 234- 233:  األمني شريط، مرجع سابق، ص-  1
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  :املرحلة األوىل توزيع املقاعد

                          جمموع األصوات الصحيحةص.  مج أ                                                
                                 =  QE=      املعامل االنتخايب 

  عد                              جمموع املقا   مج املقاعد                                       
  

                125.00  
   صوت25.000                            =  =     

             5  
 10.000 والباقي   مقعد2 = 25.000/60.000 ص أ.أ.مج /    QE =ومنه عدد مقاعد القائمة أ  - 

  .صوت
  .صوت21.000والباقي  مقعد 1= 25.000/46.000= ص ب .أ.مج /    QE =عدد مقاعد القائمة ب  - 
 19.000  والباقي  مقعد  0 =25.000/19.000 = جص .أ.مج /    QE  =جعدد مقاعد القائمة  - 

  .صوت
  توزيع املقاعد املتبقية: املرحلة الثانية

 الباقي األكربطريقة توزيع املقاعد املتبقية وفقا لطريقة 

  : لتايل وفقا هلذه الطريقة نأخذ أكرب بواقي القوائم حىت تنتهي املقاعد وبا
  تأخذ القائمة ب مقعد واحد مث تأخذ القائمة ج مقعد واحد

  :وبالتايل يصبح توزيع املقاعد كالتايل
  . مقعد2تأخذ "    أ"القائمة     - 
 .مقعد2تأخذ "    ب"القائمة   - 

 . مقعد1تأخذ "    ج"القائمة   - 

ة على حساب األحزاب الكبرية حيث ة وال حتقق العدالة بني األحزاب إذ تشجع األحزاب الصغرييبهذه الطريقة مع
  "أ"أخذت مثل "  ب"نالحظ القائمة 

  : طريقة املعدل األقوى-2-2-ب

يف هذه الطريقة نقوم بتقسيم عدد األصوات اليت حصل عليها كل حزب على عدد املقاعد اليت أخذها زائد 
الذي يكون له معدل أقوى أو مقعد من املقاعد املتبقية فنحصل على معدل األصوات بالنسبة لكل حزب، واحلزب 

  1.أكرب من غريه يأخذ املقعد
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 إضافة معدل يكون قريبا من معامل االنتخاب وهي تستند إىل اكربتوزع البواقي على القوائم اليت حتصل على 
  .مقعد

  :1نفس املثال السابق

  نفسها: املرحلة األوىل
  توزيع املقاعد املبقية: املرحلة الثانية

  . صوت20.000 = 60.000) / 1+ 2= ( هو " أ" معدل القائمة  - 
 . صوت 23.000 = 46.000 ) / 1 + 1= ( هو " ب"معدل القائمة  - 

 . صوت 19.000 = 19.000 ) / 1 + 0= ( هو " ج"معدل القائمة  - 

  :مقعد واحد فتصبح النتيجة" ب"ومنه بطريقة املعدل األقوى تأخذ القائمة 
  . مقاعد2هلا = أ .ق - 
 . مقاعد2هلا = ب.ق - 

 . مقعد0هلا  = ج.ق - 

  :وبالتايل بقي مقعد واحد ومنه نعيد نفس العملية من جديد
  . صوت20.000 = 60.000) / 1+ 2= ( هو " أ" معدل القائمة  - 
 . صوت 15.333 =46.000 ) / 1 + 2= ( هو " ب"معدل القائمة  - 

 . صوت 19.000 = 19.000 ) / 1 + 0= ( هو " ج"معدل القائمة  - 

  :ومنه تصبح النتيجة
  . مقاعد3هلا  = أ.ق - 
 . مقاعد2هلا = ب.ق - 

 . مقعد0هلا = ج .ق - 

  ):البلجيكي( طريقة هوندت -3-2-ب

  :تعتمد هذه الطريقة أساسا على القاسم االنتخايب أو املشترك
  ، ن....، 3، 2، 1نقوم بقسمة مجيع األصوات على كل قائمة، نقسمها بالتوايل : يقول هوندت
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  :1نفس املثال السابق

  1  2  3  4  5  
  12.000  15.000  20.000  30.000  60.000= 1/60.000  "أ"القائمة 
  9.200  11.500  15.333  23.000  46.000= 1/46.000  "ب"القائمة 
  3.800  4.750  6.333  9.500  19.000= 1/19.000  "ج"القائمة 

  : هو ) 5=ن (ومنه جند القاسم االنتخايب بالترتيب حسب األكرب وحسب العدد 
  

  )إ.ق (لقاسم االنتخايب   ا  20.000،  23.000، 30.000، 46.000، 60.000
  :ومنه 

  . مقاعد3=  20.000/60.000= أ .مج أصوات ق/ إ.ق= أ .عدد مقاعد ق - 
  . مقاعد2= 20.000/46.000= ب.مج أصوات ق/ ب.ق= ب .عدد مقاعد ق - 
 . مقعد0= 19.000/20.000= ج.مج أصوات ق/ ج.ق= ج .عدد مقاعد ق - 
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   واجلماعات الضاغطة السياسيةاألحزاب

  األحزاب السياسية: املبحث األول

  :مفهوم األحزاب السياسية: املطلب األول

  : اختلف الفقهاء والباحثون ذا اخلصوص إىل درجة أنه يصعب إحصاء التعاريف
  التعريف على ضوء املشروع السياسي: أوال

مع منظم بقصد املسامهة يف تسيري املؤسسات والوصول إىل السلطة جت(احلزب السياسي بكونه " جون بونوا" يعرفه - 
  ).السياسية العليا يف الدولة لتطبيق برناجمه وحتقيق مصاحل أعضائه

هو كل جتمع من األشخاص الذين يؤمنون ببعض األفكار ويعملون على : ((احلزب بقوله " جورج بريدو" ويعرفه - 
د ممكن من املواطنني حوهلا والسعي للوصول إىل السلطة، أو على األقل انتصارها وحتقيقها، وذلك جبمع أكرب عد

  1)).التأثري على قرارات احلاكمة
  )).جتمع عدد من السكان حول جمموعة معينة من األفكار: (( شبلي احلزب على أنه إبراهيم ويعرفه - 
معني جتمعهم مصاحل جهاز صراع منظم يضم جمموعة من الناس ضمن تنظيم : (( تعريف طارق اهلامشي - 

  2...)).معينة
تشمل مجيع هذه اخلصائص وبالتايل بعض الباحثني املعاصرين رجعوا إىل تعريف احلزب لكن هذه التعاريف مل 

  .السياسي بناء على اخلصائص اليت يتمتع ا
  التعريف على ضوء خمتلف خصائص احلزب: ثانيا

  :3ة معايري أو عناصر أساسية وهييف رأي بعض الباحثني جيب أن جيمع تعريف احلزب مخس
  احلزب هو تنظيم دائم؛ - 
 هو تنظيم وطين؛ - 

 السعي إىل الوصول إىل السلطة؛ - 

 احلصول على الدعم الشعيب؛ - 

 .املذهب السياسي - 

هو تنظيم موعة من األفراد يبىن برؤية سياسية : (( من خالل هذه املعايري يتم تعريف احلزب السياسي على أنه
تعمل يف ظل النظام القائم لنشر أفكارها ووضعها موضع التمثيل دف من وراء ذلك إىل كسب منسجمة ومتكاملة 

  4)).أكرب عدد من املواطنني وتويل السلطة أو على األقل املشاركة فيها أو التأثري يف القرارات
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  أمهية األحزاب السياسية: املطلب الثاين 

رة األحزاب السياسية يف اتمع، إذ يرون أا قد تكون إن رجال الفقه والسياسة انقسموا حول أمهية وضرو
عامل وحدة واستقرار ودعم للحكومات واألنظمة السياسية مثلما قد تكون عامل شقاق وصراع وفوضى وعدم 

  .استقرار، لذا وجد اجتاه يعارض األحزاب السياسية إىل جانب وجود اجتاه يوحده ويشجعها
  : ومن أمههااابياذكر إجي: االجتاه املؤيد :  أوال

  .أا تعترب مدارس للتكوين والتثقيف لتكوين رجال السياسة - 
أن األحزاب السياسية تعمل إىل توجيه اجلماهري وبتايل خلق رأي عام مستنري وواعي لتدعيم الوحدة  - 

 .الوطنية

 .التحاور مع السلطة السياسية مما يتاح لألفراد املشاركة - 

 .على السلطة ألن وجود معارضة تؤدي إىل حماسبة احلكاممنع االستبداد وحيقق التداول  - 

 .يؤدي إىل املعارضة ومتثيل األقلياتوجود األحزاب السياسية  - 

 .أا تقوم بتحديد وتشخيص املشاكل القائمة ووضع احللول هلا - 

   املعرضاالجتاه: ثانيا

  .أن األحزاب السياسية تعمل على تفتيت األمة وانقسام املواطنني  - 
 .ما على معرضة ما يقدم هلاتعمل دائ - 

 .تعمل على حتقيق املصاحل احلزبية أو خدمة أعضائها أو القيادة احلزبية - 

 ).تصبح تنظيمات عميلة للخارج( األجنبية تاألحزاب السياسية تتأثر باإليديولوجيا - 

 .التعددية احلزبية تؤدي إىل كثرة الصراعات وعدم استقرار احلكومة وإا غري منظمة - 

  وظائف األحزاب السياسية ووسائلها: ثالث املطلب ال

   وظائف األحزاب السياسية: أوال
 هي إحدى السبل املعربة عن سيادة األمة إذ هي عبارة عن جتمع األفراد يف تنظيمات تتوىل ةاألحزاب السياسي

  :1مهمة اختيار مرشحي األمة ولكي تظهر على املسرح السياسية تقوم بالوظائف التالية
  : احلزب هنا ثالثة أدوار يؤدي :  التقليدي لدور األحزاب التأطري-1
خالل  ( الليرباليةيعد دورا هاما خاصة يف األنظمة  :  التأطري السياسي واإليديولوجي للناخبني واملترشحني-

ألفكار واآلراء وطموحات ورغبات املواطنني اليت احيث تعمل األحزاب على مجع واستخالص ) الفترات االنتخابية 
صياغتها يف إطار تنظيمي ومنظور موحد مث عرضها يف برنامج احلزب ، فاحلزب يف هذه احلالة يتويل تتضارب أحيانا و

أداة جتمع بني الناخبني ببلورة أفكارهم وحتدد اختيارام واختيار احلكام والضغط عليهم لتغيري سياستهم أو تغيريهم 
  .أحيانا 
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 والكوادر اإلطاراتجيعل هذا الدور احلزب يقوم بتجنيد وانتقاء  :  االنتخابيةاختيار وانتقاء املترشحني للمناصب -
  . السياسية اليت تتوىل قيادة الدولة 

 يقوم احلزب يف هذه الوظيفة بإعالم النائب بكل ما جيري داخل دائرته االنتخابية واطالعه على : تأطري املنتخبني -
حلزب على تعزيز العالقة بني النائب والناخبني وإبقاء النائب يف طموحات ورغبات ومشاعر كل الناخبني ويعمل ا

املقترح من طرف حزبه وكذلك منعه من التصرفات املصلحية والفردية املؤدية إىل  إطار التزاماته واحترام برناجمه
تهديدات اليت قد وحيميهم من الضغوطات وال) الربملان (ويعمل على تأطري النواب داخل االس املنتخبة . االحنراف 

  .يتعرضون هلا 
   : التحليل احلديث لدور األحزاب-2
تشمل الوظائف التقليدية حيث يعرب احلزب عن اإلرادة السياسية موعات خمتلفة ويصبح احلزب  : وظيفة الوساطة-

  .هو الناطق باسم هذه اموعات ويدافع عن مطالبها لدى احلكام 
مل كل حزب ويناضل من أجل بقائه واستمراره ويعمل احلكام على البقاء يف  يع: وظيفة التوفيق االجتماعي -

احلكم ، وتسعى الفئات االجتماعية إىل تدمري هذا النظام أو تدمريه لصاحلها ، واحلزب من خالل تعبريه عن مطالب 
 وسلميا وبذلك هذه الفئات بشكل سلمي يعمل على دئة الصراع االجتماعي وجيعله صراعا دميقراطيا ، تنافسيا

  حتقيق التنافس السلمي على السلطة وبذا حيقق التوفيق بني الفئات االجتماعية 
  1 وسائل األحزاب السياسية: ثانيا

  :وهي كثرية منها  :  الوسائل السياسية-1
ية خاصة  هي أهم وسيلة ، فاحلزب يسعى إىل التواجد يف كل االس املنتخبة احمللية أو الوطن:التمثيل النيايب  -

 أكرب عدد ممكن من ممثليه إىل مثل هذه املناصب سيعمل على نشر مبادئه إيصالالربملان ، فكلما جنح احلزب يف 
  وتثبيتها وتتحقق مشاركته يف السلطة والوصول إليها

وهي الوسائل اليت حتقق التماسك ووحدة احلزب ، وتقضي على اخلالفات احملتملة ،كما  : املناقشة واالقناع -
  .يستعمل جتاه املواطنني لكسبهم واحلصول على أصوام 

  .وذلك بإبراز نقائص وعيوب وأخطاء األحزاب األخرى وخاصة احلزب أو األحزاب احلاكمة : النقد -
 حىت ال  وذلك عن طريق التمسك باملبادئ والقيم والشعارات الوطنية:إدماج املصاحل اخلاصة يف املصلحة الوطنية  -

  ب . تتناقض مع املصلحة الوطنية بل تعمل على حتقيقها و خدمتهاتظهر أا ال
تلجأ مجيع األحزاب إىل الوسائل اإلعالمية املختلفة من صحف وإذاعة مسموعة ومرئية ،  :  وسائل االتصال-2

 كبرية إىل  بربناجمها وحتقيق خمتلف أهدافها ،وهذه الوسائل ذات فعاليةلإلقناعحيث تصدر اجلرائد واالت والبيانات 
  .درجة أن طل حزب يسعى إىل أن تكون له عدة وسائل إعالمية حتت تصرفه
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سواء فكرية  تنفق األحزاب أمواال كثرية من اجل تنظيم تظاهرات حزبية خمتلفة : الوسائل املادية األخرى-3
 تقدم دورات تكوينية  األفالم الوثائقية ونشر الكتب ، وكذلك إنشاء مدارس خاصةوإنتاجكاحملاضرات واملهرجانات 

  .وغري ذلك  لألعضاء وكذلك طبع ونشر شعارات احلزب يف شكل معلقات وأومسة
إن وسائل القهر والعنف مرفوضة وغري مستحبة ولكن من املعروف تارخييا أن كثريا من  : الوسائل القهرية -4

أت إىل العنف يف شكله املستتر األحزاب ، وخاصة يف ظل نظام احلزب الواحد كالفاشية ، النازية والشيوعية جل
    .بالضغط االقتصادي واالجتماعي واحلرمان من حقوق وامتيازات معينة

  اجلماعات الضاغطة: املبحث الثاين

إن تعدد مصاحل الفرد وسعيه الدائم لتحقيقها ، وكذلك تعدد حقوقه وحرياته وحرصه على ممارسة هذه 
.  على حتقيق مصاحله وممارسة حقوقه االنتماءله يعمل قدر اإلمكان على احلقوق واحلريات والتمتع ا ، كل ذلك جيع

هكذا جند الفرد ينتمي باإلضافة إىل األحزاب السياسية إىل نوادي رياضية أو ثقافية أو فكرية أو دينية أو إىل نقابات أو 
كل هذه التنظيمات قد  .اخل...احتادات مهنية أو إىل مجعيات معينة تدافع عن مصاحل أو مبادئ أو حاجيات معينة 

  . تشكل ما يسمى باجلماعات أو اموعات الضاغطة 
   اجلماعات الضاغطةتعريفاملطلب األول 

 األحزاب السياسية غري متفق على تعريف موحد هلا إذ هناك اختالف حول تعريف مثلاجلماعات الضاغطة 
  :1 املتداولة حوهلا هناك التعاريف الكثرية فمن بنب. يلم بعناصرها وذلك راجع لتنوعها 

   هي جمموعات تسعى للدفاع عن مصاحل أعضائها اخلاصة عن طريق التأثري على السلطة - 1
كل جمموعة ذات مصاحل تستعمل التدخل لدى احلكومة بأي شكل كان وبأية صفة كانت من أجل حتقيق " هي -  2

  ."مطالبها وانتصار وجهات نظرها 
 تضم جمموعة من الناس يتحدون يف عدة صفات جتمعهم اليتلك اجلماعات اجلماعات الضاغطة هي ت " - -3 

 على السلطة كما هو احلال ءاالستيالبعضهم ببعض مصلحة معينة لكنهم ال يهدفون إىل حتقيق أرباح جتارية أو 
  .بالنسبة للشركات التجارية أو األحزاب السياسية 

  فإذا مازالت ، مصاحل مشتركة قد تكون مؤقتة أو عابرة هي منظمة تضم جمموعة من الناس جتمعهم صفات أو- 4
انقرض عقد اجلماعة ، وقد تكون دائمة متارس نشاطها للتأثري على السلطات العامة من أجل حتقيق رغباا وتلبية 

  .مطالبها 
  :من خالل هذه التعاريف نالحظ أن اجلماعات الضاغطة تتفق يف كوا 

  .سات يوجدون يف شكل احتاد أو مجعية أو أي شكل من أشكال التجمعجمموعة من الناس أو من املؤس - 
  .هلذه اموعة مصاحل مشتركة جتمع بني أعضائها ، وهي عادة مصاحل مادية وهي اليت جتمعهم  - 
   تستعمل عدد من وسائل الضغط والتأثري لتحقيق هذه املصاحل أا - 
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  ىت تستجيب لطلباا ورغباا  متارس هذا الضغط على السلطة السياسية احلاكمة ح- 
بناء على ذلك ميكن وضع تعريف جيمع هذه العناصر ، وهو أن اجلماعة الضاغطة هي عبارة عن جمموعة من 

يتحدون يف مجعية أو يف أي شكل من أشكال التجمع ، وهلم مصاحل مشتركة  يسعون إىل ) أو من املؤسسات (الناس 
 على االستجابة إلجبارهاائل الضغط والتأثري على السلطة السياسية العامة حتقيقها باستعمال أنواع خمتلفة من وس

  .ملطالبهم 
  ):تصنيفها  (  اجلماعات الضاغطة أنواع: املطلب الثاين

توجد تصانيف كثرية  للجماعات الضاغطة ختتلف باختالف الباحثني وكأمثلة عنها هناك خمتلف اجلمعيات 
لطفولة أو العجزة أو املرضى مبرض معني واجلمعيات الرياضية والعلمية  ومحاية ااإلنسانمثل مجعيات حقوق 

واالحتادات املهنية كاحتاد احلقوقيني واحملامني واألطباء واملهندسني والفالحني والتجار وأرباب العمال ولذا فهي عموما 
ثقافية والدينية والسياسية مجاعات متخصصة توجد يف كافة القطاعات يف اتمع كالقطاعات املالية والصناعية وال

  ..والدبلوماسية والترفيهية 
 ) LOBBIE( وأشهر وأقوى اجلماعات الضاغطة توجد يف الواليات املتحدة األمريكية يف شكل لوبيات 

  .مثل اللويب الصهيوين واللويب البترويل واللويب الفالحي واللويب املايل 
ول إن النقابات العمالية ختتلف عن اجلماعات الضاغطة من هناك أيضا النقابات العمالية ، رغم وجود من يق

عدة أوجه منها أن النقابة حتتاج لوجودها إىل نص دستوري أو تشريعي يكرس االعتراف ا ، كما أن النقابة دف 
 تغيري حمسوس يف العالقات االجتماعية وموازين القوى وكل ذلك بعكس اجلماعات الضاغطة اليت دف إحداثإىل 

   1.ىل استصدار قرارات حمدودة ختص مصاحلها فقط إ
خترج النقابات من دائرة اجلماعات الضاغطة اليت ال توجد كلها على نفس الشاكلة  هذه الفروق يف الواقع ال

  :يلي واليت ختتلف مصاحلها وتتعدد بتنوع هذه اجلماعات نفسها ومن التصانيف اليت وضعت هلا ميكن ذكر ما
  : ومجاعات األفكار مجاعات املصاحل-أ

هي اليت تدافع عن مصاحل مادية أساسا مثل مجاعات التجار وأصحاب األعمال والنقابة  :  مجاعات املصاحل-1
  ..األطباء املختلفة كاحتاد احملامني أو ةواالحتادات املهنيواحتادات الفالحني واملهن املختلفة واحتاد قطاع البنوك والتأمني 

 مجاعة تسعى إىل فرض أفكار وقيم معينة سواء أخالقية أو سياسية مثل مجاعة احملافظة هي :  مجاعات األفكار-2
 اإلنسانعلى آداب املرور ، مجاعة منع تداول اخلمور ، مجعية قدماء ااهدين ، ومجعية الدفاع عن حقوق 

صنيفها كجماعة مصاحل هذا التصنيف غري موفق لوجود مجاعات يصعب ت.. واجلمعيات النسائية ،اجلمعيات الدينية 
أو مجاعة أفكار لقيامها باالثنني معا مثل احتادات األطباء واحتادات احملامني حيث تدافع عن مصاحل وأفكار وقيم يف 

  . نفس الوقت
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  : ب ـ مجاعات الضغط الكلي ومجاعات الضغط اجلزئي
 السلطة وهي مؤسسات  نشاط الضغط علىممارسةهي أن يكون مهها األساسي  :  مجاعات الضغط الكلي-1

متخصصة يف التدخل لدى الوزراء والنواب واملوظفني الكبار للتأثري عليهم ، وتوجد هذه اجلماعات يف شكل مكاتب 
فنية وتقنية متخصصة تقوم بالضغط لصاحل من يطلب منها ذلك كخدمات تقدمها مبقابل مايل ، وتوجد بصفة أساسية 

  .يف الواليات املتحدة األمريكية 

هي اليت يكون الضغط السياسي جزء من نشاطها العام مثل النقابات واالحتادات املهنية  : مجاعة الضغط اجلزئي -2
هذا التمييز منتقد على أساس أنه غري واضح من الناحية العملية الن مجاعة الضغط الكلي قد .واجلمعيات املختلفة 

  .تكون جمرد وسيلة يف يد مجاعة ضغط أخرى فقط 
   : ف حسب ااالتجـ التصني

 هي مجاعات ذات مصاحل سياسية حبتة تعمل على أن تكون هلا :) Lobbies(  مجاعات الضغط السياسية -1
  . بشكل مستمر للحصول على مزيد من االمتيازات الضغطعالقة دائمة مع رجال السلطة ومتارس 

ية وهي تستعمل النشاط السياسي كوسيلة  مثل نقابات العمل واالحتادات املهن: مجاعات الضغط شبه السياسية -2
  .لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية 

مثل مجعيات رعاية الطفولة أو العجزة أو املعوقني والرأفة باحليوان واجلمعيات :  اإلنسانية مجاعات الضغط -3
  . مالية إعاناتتنشط إال بقصد احلصول على  النسائية واجلمعيات اخلريية وهي ال

هي تلك اجلماعات اليت تدافع عن مبادئ وقيم معينة على مستوى حملي أو وطين  : لضغط ذات اهلدف مجاعة ا-4
  .أو دويل مثل مجعية السالم األخضر اليت تناهض استعمال السالح النووي وتلوث البيئة 

ن كثري من توجد يف الواليات املتحدة األمريكية حيث أ:  مجاعات الضغط للدفاع عن مصاحل الدول األجنبية -5
  1.إخل...الدول هلا لويب معني ينشط لتحقيق مصاحلها لدى السلطات األمريكية مثل اللويب الصهيوين واللويب الياباين

   اجلماعات الضاغطةدور : املطلب الثالث
الواقع أننا تكلمنا على الدور الذي تلعبه اجلماعات الضاغطة من خالل التعاريف فهي قوة اعتراف وقوة اقتراح 

 من الدفاع عن مصاحلهم، وكذلك الكثري من الفئات االجتماعية اليت األفراد نفس الوقت ، وهي متكن العديد من يف
. احلكم ، لذا فهي تقدم معلومات مهمة للحكام الختاذ قرارات دقيقة وصائبة ومالئمة وأكثر واقعية ترفع مطالبها لدى

 احلكام و احملكومني وبالتايل تشكل قناة ميارس من خالهلا ذه الكيفية فهي تؤدي دور متثيلي ودور وساطة بني
املواطنون سيادم وحيام الدميقراطية  هذا الدور تؤديه اجلماعات الضاغطة بشكل فعال كلما متكنت من عناصر 

صناعة وعوامل القوة اليت تتمثل بالنسبة إليها عـادة يف قوا املالية وهذا ما يتحقق الحتادات أرباب العمل وال
  .تكون اجلماعة ثرية بقدر ما تتمكن من الوصول إىل أهدافها باخلصوص، حيث بقدر ما
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 إىل عامل القوة املالية هناك عامل كثرة عدد األعضاء الذي له وزن مهم وتأثري بالغ على النواب باإلضافة
دعم مطالبها ويلتزم بتنفيذها باخلصوص يف الفترات االنتخابية، حيث تستطيع اجلماعة أن توصل إىل السلطة كل من ي

هنـاك أيضا عامل ثالث يتمثل يف حسن التنظيم والقدرة على االنتشار عرب الوطن أو االحتاد مع كل .يف حالة جناحه
  .من حيقق مصاحلها

لكن رغم اجيابيات دور اجلماعات الضاغطة ، فإن هلا سلبية من بينها ممارسة نشاطها عادة يف اخلفاء ، الشيء 
 جانب ذلك فهي غري منظمة عادة إىل  ،ناقض مع الوضوح والشفافية وروح املسؤولية وبالتايل مع الدميقراطيةالذي يت

بشكل دميقراطي ، بل أن قادة أهم وأكرب اجلماعات الضاغطة هم أصحاب رؤوس أموال ضخمة أو يتزعمون تلك 
يانا سياسيا تتعامل مع احلكام من مركز قوة بعض اموعات القوية ماليا وأح. اجلماعات بناء على امتيازات أخرى 

هذا راجع إىل أن ضغطها على رجال السلطة قد يؤدي . وبالتايل تفرض حتقيق مصاحلها على حساب املصلحة العامة 
م إىل العجز عن أداء مهامهم بأمانة ونزاهة ويرضخون ملطالب هذه اجلماعات ، واألكثر من ذلك أن بعض مجاعات 

 املعنوي وغري واإلكراهيانا إىل العنف والتهديد لتحقيق مطالبها ، كما تلجأ بصفة إدارية إىل الرشوة الضغط تلجأ أح
  1.خالقية الال أذلك من السلوكات 

   اجلماعات الضاغطةوسائل: املطلب الرابع
  :2تلجأ مجاعات الضغط إىل خمتلف الوسائل ملمارسة الضغط على السلطة احلاكمة منها بصفة أساسية 

بقدر ازدياد تدخل الدولة  يف احلياة  االقتصادية واالجتماعية بقدر  ازدياد تدخل  :  االتصال باحلكومة- 1
  :اجلماعات الضاغطة لديها وممارسة الضغط عليها ، ومن أشكال هذا االتصال 

 .عن طريق الصداقات والعالقات الشخصية  - 

 . املالية والرشوةاإلغراءات  - 

 . للحكام واملوظفني الكبار  احلفالت والوالئم تكرميا - 

 . انتهاز الفرصة لتقدمي اهلدايا واخلدمات - 

  . الرسائلإرسال  - 
الس الربملاين هو امليدان الرئيسي لنشاط اجلماعات الضاغطة لكون القوانني والتشريعات  :  التأثري يف النواب- 2

ون أو استبعاد قانون معني، بل رمبا تصدر عنه حيث تعمل اجلماعات على استصدار قانون لصاحلها أو تعديل قان
  .تضغط لتغيري الدستور نفسه 

 رسائل إليهم قبل بإرسالالضغط على النواب قد يكون مباشرة مبطالبة النواب بتنفيذ وعودهم االنتخابية  - 
 ...التصويت على قانون معني ، قد تتضمن التهديد بعدم املساعدة والدعم االنتخايب

  .وإقناعهمللتفاوض مع النواب  ممثلني عن اجلماعة إرسال - 
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 . مطالبهابإقرار أمام أبوام أو يف مقرات عملهم ملطالبتهم األشخاصحشد وفود غفرية من  - 

 مبطالبها وبوجهة إلقناعهم تزويد النواب باملعلومات واملعطيات الوثائقية الالزمة حول موضوع معني  - 
 .نظرها

 ..ان للدفاع عن قضاياها مقابل مكافآت  تزويدهم بالتقارير اليت تعرض على جلان الربمل - 

  . متويل النواب يف محالم االنتخابية - 
 احلاكمة مها مساندة الرأي العام هلا ، لذا تلجأ  اجلماعات الضاغطة إىل األنظمةخمتلف  :  تعبئة الرأي العام- 3

عام بكل الوسائل كإصدار النشرات استخدام الرأي العام ضد السلطة بتعبئته خدمة ملصاحلها ـ تلجأ لتعبئة الرأي ال
حث  . اإلعالم اجلرائد واالت وكل وسائل وإصدار والتلفزيون اإلذاعة احملاضرات واستخدام وإلقاءوعقد الندوات 

  .كضغط .. الرأي العام على كتابة الرسائل والربقيات إىل السلطة ، الوزراء ، النواب 
وتدافع عنها  أن تتبىن مطالبها ناليت ميكها من التنظيمات واهلياكل تعمل على متويل األحزاب وغري :  التمويل- 4

  .أمام السلطة احلاكمة
تتردد اجلماعات الضاغطة من أجل الوصول إىل أهدافها يف استعمال أنواع معينة من العنف  ال :  العنف- 5

 احلكومية عمدا والعمل  بعض املشاريعوإجهاض وعرقلة العمل احلكومي ورفض التعاون مع السلطة كاإلضرابات
 املالية اخلانقة ورفض دفع الضرائب وغريها مثل هذه الوسائل ذات فعالية كبرية يف خمتلف البلدان ، األزماتعلى خلق 

وهذه اجلماعات الضاغطة تكثر وتتقوى بازدهار احلركة اجلمعوية واملنظمات الفئوية املختلفة الشيء الذي بدأنا 
  . 1989ع دستور  وضداجلزائر بعنالحظه يف 
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  1963نظام احلكم يف دستور 

  .  تنظيم السلطة خالل املرحلة االنتقالية 

متيزت هذه املرحلة  باختيار  أسلوب  الكفاح النتزاع االستقالل  واسترداد السيادة  الوطنية، وكانت اتفاقيات 
  األداة السياسية  والقانونية  لوقف إطالق النار ) إيفيان (
  كما متيزت  تلك الفترة  بسيطرة اجلبهة  على اهليئة  التنفيذية  املؤقتة  اليت  أنشئت  مبوجب  اتفاقيات إفيان، - 

ومتيزت  حبدوث خالفات  بني القادة  الثوريني  حول  السلطة  والنظام الذي  سيعتمد  وميثل  التنظيم يف تلك الفترة 
  : يف ما يلي 

  ) : نسا ممثل فر : (  احملافظ السامي �
  .           يقسم السلطة مع اهليئة التنفيذية  وميثل مصاحل فرنسا باجلزائر 

     :اهليئة التنفيذية املؤقتة   �
 عضو  كلهم جزائريني مهمتهم إدارة الشؤون العامة  يف اجلزائر  إىل غاية تنصيب سلطة  رمسية  12     تتكون من 

  وتعني املوظفني  وتشرف على قوات األمن  والكتها ال تتدخل يف قطاعات يف اجلزائر عالوة على أا تعني القوانني
 بني جيش احلدود  والواليات الداخلية قامت 1962السيادة  اليت تضل حتت وصاية فرنسا ونظرا  لالزمة  صائفة 

  .1962 إىل غاية سبتمرب 62فكرة تأسيس الس االنتقايل من صائفة 
  : تركيز السلطة االجتاه حنو:  62أزمة صائفة 

 بني خالفات أسباب هده األزمة الصراع على السلطة و تبادل التهم  بني اجلماعات الوطنية و تعد برزت 
دورة ( و انسحب ضد هذا األخري من اجتماع طرابلس هواري بومدين قائد أركان اجليش و رئيس احلكومة بن خدة

  :الذي يتمثل جدول أعماله ) الس الوطين للثورة 
 . ضع جبهة التحرير يف احلزب السياسي و - 

 . انتخاب جملس سياسي كسلطة يف اجلزائر مؤقتا  - 

  . حتديد النظام الذي يتبع بعد االستقالل  - 
 أعضاء جملس الثورة مث تطورت 2/3و اتفقوا على إقالة بن خدة و لكن مل تسقط حكومته بسبب عدم مرافقة 

صراع الناحيتني السياسي ( جليش بتهم اغتصاب السلطة والديكتاتورية األمور فقام بن خدة وحكومته و قيادة أركان ا
غري أن اجلناح العسكري رفض ذلك ونذكر بان احلكومة بذلك ارتكب خطأ استراتيجي جتاهلها ,  ) و العسكري 

  .قوة مركز اجليش األمر الذي تفطن له بن بله بعد ذلك مت دخول جيش احلدود إىل الداخل 
 نائب تسلم السلطة من اهليئة املؤقتة يف سبتمرب 196يتكون من  :   ي و املهام املوكلة لهإنشاء جملس تأسيس

1962   
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حىت يوضع دستور ومؤسسات ( وضع حكومة مؤقتة .*  وضع دستور البالد .*  التشريع باسم الشعب *  :مهامه 
  ) .داخل البالد 

   :1963تنظيم السلطات يف ظل دستور 

السيادة الوطنية للشعب ميارسها بواسطة ممثلني له يف ( على أن 27نص الدستور يف مادته   :السلطة التشريعية / 1
 28، أما املادة) باقتراع عام مباشر وسري ملدة مخسة سننيجملس وطين، ترشحهم جبهة التحرير الوطين وينتخبون

  1)).يراقب احلكومة الشعبية ويتوىل التصويت على القوانني واإلرادةيعرب الس الوطين عن ((فتنص 
 الشعبية وميارس السيادة باسم الشعب، فهو اإلرادةمن هاذين النصني يتضح لنا بأن الس الوطين يعرب عن 

  .الذي يعد القوانني ويناقشها ويصوت عليها، كما أنه يعدهلا ويلغي منها ما يتعارض مع مطامع الشعب
احلكومي بواسطة قد خول الس سلطة مراقبة النشاط وفيما يتعلق بعالقة الس باحلكومة، فإن الدستور 

ويف سبيل ذلك يتمتع النائب . بدوا االستماع إىل الوزراء داخل اللجان، والسؤال الكتايب والشفهي مبناقشة أو
ن قول أدىل  أو متابعته أثناء مدة النيابة عإيقافهباحلصانة الربملانية اليت تضمن له ممارسة مهمته دون قيد، حبيث ال جيوز 

 أو متابعته حىت يف القضايا اجلنائية دون إذن الس إال يف حالة التلبس باجلرمية أو إيقافهبه أو تصويت كما ال جيوز 
  .مبوافقة الس

وقد ألزم الدستور رئيس اجلمهورية باستشارة الس بشأن املعاهدات واالتفاقيات وأن يتوىل املوافقة على 
السلم، كما ألزمه بتعيني الثلثني من وزرائه من بني نواب الس، فضال عن أن رئيس اجلمهورية إعالن احلرب وإبرام 

 ويعرب عنها احلزب الشعب اليت جيسمها إلرادةلدى تسيري وتنسيق السياسة الداخلية واخلارجية، عليه أن يكفيها طبقا 
  .الس الوطين

 الس الوطين حبيث حيق هلذا األخري اقتراح ملتمس رقابة وأخريا أقر الدستور مسؤولية رئيس اجلمهورية أمام
من قبل ثلث النواب والتصويت عليه باألغلبية املطلقة للنواب، فإن حتقق النصاب املطلوب، توجب على رئيس 

  .د تلقائيا، ويعاد إجراء انتخابات لتشكيل الس من جديساجلمهورية تقدمي استقالته لكن يف مقابل ذلك ينحل ال
 تبىن أدوات عديدة من النظام الربملاين 1963السطحية للنصوص يستنتج بأن دستور فمن خالل القراءة 

وبالتايل فإن السلطة التنفيذية وفقا لذلك تكون تابعة للربملان السيما وأن املؤسس الدستوري مل يلجأ إىل الطريقة 
رية وترك ما بقي للحكومة مما جيعل جمال تدخل هذه حتديد اختصاصات الربملان بطريقة حصاملستحدثة املتمثلة يف 

  2.األخرية واسعا دون حدود باستثناء ما ذكر يف الدستور بطريقة حصرية
لكن اعتماد نظام احلزب الواحد يف الدستور وتقرير أن جبهة التحرير الوطين هي اليت حتدد سياسة األمة 

مة وكوا اليت تتشخص فيها املطامح العميقة للجماهري ، وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل الس الوطين واحلكو
أهداف الثورة الدميقراطية الشعبية، وتشييد االشتراكية يف اجلزائر، وأن الترشح للمجلس يتم من وأا هي اليت تنجز 

                                                 
 51:، ص1993عني مليلة، اجلزائر،، الطبعة الثانية،  دار اهلدى، النظام السياسي اجلزائريسعيد بو الشعري،  -  1
 53:، صمرجع سابقسعيد بو الشعري،  -  2
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عليها احلكومة سيطر  صفة النيابة عن النائب، وأن هذه القيادة تإسقاطقبل قيادة جبهة التحرير اليت يعود هلا اقتراح 
 ذلك يعين بأن الس ونوابه ما السيما بعد عقد مؤمتر اجلزائر وتويل رئيس اجلمهورية مهام األمني العام للحزب، كل

هم يف احلقيقة سوى أدوات يف يد احلزب أو بتعبري أدق يف يد قيادة احلزب اليت يترأسها األمني العام رئيس اجلمهورية، 
ول مدى جدوى تلك النصوص وتأكيداا ذلك أن كل ما يقدم للمجلس من احلكومة يعترب مما يدفعنا إىل التساؤل ح

 فإن مراقبة احلكومة من طرف ةتنفيذا لسياسة احلزب الذي يرأسه رئيس اجلمهورية وميثله النواب يف الس، وبالنتيج
كمن أن يتحقق وبفعالية يف ظل هذا الس تبدو متناقضة مع القواعد السابقة، ذلك أن مراقبة النشاط احلكومي ال ي

النظام ألن أعضاء احلكومة مسؤولون أمام رئيس اجلمهورية وليس أمام الس، وتوجيه النقد ألحدهم يوحي 
  .بالضرورة بأن الرئيس أساء اختيار الوزير الذي هو حمل مساءلة

س اجلمهورية ملمارسة مهامه نستخلص مما سبق أن الس الوطين ال يتمتع باالستقاللية الضرورية عن رئي
     1.التشريعية والرقابية، وبالتايل فإنه مضطر للتعاون مع السلطة التنفيذية من موقع ضعيف

 من الدستور بأن السلطة التنفيذية تسند إىل رئيس الدولة حامل لقب رئيس 39جاء  يف املادة : السلطة التنفيذية /2
من ) واألصح اقتراحه(ن طريق االقتراع العام املباشر والسري بعد تعيينه اجلمهورية، الذي ينتخب ملدة مخس سنوات ع

  .طرف احلزب، وأن يكون متمتعا حبقوقه املدنية والسياسية وعمره مخسة وثالثون سنة على األقل
وقد خول الدستور لرئيس اجلمهورية سلطات واسعة، منها على اخلصوص حتديد سياسة احلكومة وتوجيهها 

ق السياسة الداخلية واخلارجية للبالد، كما يتوىل مبفرده تعيني الوزراء على أن يكون الثلثان منهم على وتسيري وتنسي
 األقل من نواب الس، وأن يقدمهم للمجلس دون أن يكون هلذا األخري سلطة املوافقة على ذلك التعيني أو رفضه

مل املسؤولية لوحده أمام الس فضال عن ذلك فإنه ألن الوزراء وفقا للدستور مسؤولون فقط أمام الرئيس الذي يتح
له احلق  وهو الذي يعني املوظفني يف املناصب املدنية والعسكرية وهو القائد األعلى للقوات املسلحة للجمهورية
يعتمد  .ية املبادرة يف التعديل الدستور و املبادرة يف التشريع إصدار القوانني ونشرها و تنفيذها و ممارسة السلطة التنفيذ

 ).طلب قراءة ثانية( له احلق االعتراض على القوانني  .و يتخذ اإلجراءات و التدابري االستثنائية يف حال خطر و شيك 
  2.يوقع على املعاهدات و االتفاقيات و املواثيق الدولية بعد استشارة الس الوطين يعلن احلرب و يربم السلم

جلمهورية على السلطة التنفيذية و تركيزها و تشخيصها يف يده و كذلك سيطرت  رئيس ا : السلطة الشخصية/ 3
  .كان يشارك مع الربملان يف التشريع و جيمع بني قيادة احلزب و قيادة الدولة 

 منطقة القبائل و اجلنوب و الرتاع احلدود مع املغرب ليعقد مؤمتر احلزب و يصبح د بعد متر63توقف العمل بدستور 
واستعانته باجليش لضرب خصومه الثوريني واملعارضني له مث انقلب على اجليش يف ,  ليعمل ما يريد  العاماألمنيهو 

  3. عن احلياة السياسية و انفراده بالسلطةإلبعادهحماولة منه 
  

                                                 
 54- 51:، ص1993مليلة، اجلزائر، الطبعة الثانية،  دار اهلدى، عني ،النظام السياسي اجلزائري سعيد بو الشعري، -  1
 54-53:سعيد بو الشعري، مرجع سابق، ص -  2
  أمحد طعيبة، حماضرة، مرجع سابق-  3
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  :19/06/1965بعد  مرحلة ما

 دستور إعدادائفها وظ ومت تعيني جملس الثورة القيادة اجلماعية 19/06/1965وقبض عليه يف  اإلطاحة بالرئيس
  .جديد بعد بيان تشكيل بيان الثورة وأيدهم النواب واملكتب السياسي 

  :1965 جوان 19ومن بني األهداف ل 
  . االستقالل الوطينتدعيم - 
 .إلقامة دولة دميقراطيةتوفري الشروط الالزمة  - 

 .انتهاج التنمية لصاحل الطبقات احملرومة - 

  . اكيكل هذه األحداث بإتباع اخليار االشتر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
93 

 وريـــون الدستــالقان

  

  1976نظام احلكم يف دستور 

  :1976السلطة التنفيذية يف دستور 

إن السلطة التنفيذية مل ترد ذا املصطلح القانوين، بل اقتصرت على جانب وحيد منها هي الوظيفة التنفيذية 
الوظيفة التنفيذية، : وظائف ثالث هيذلك أنه بالرجوع إىل الفقه الدستوري فإننا جند أن السلطة التنفيذية تضطلع ب

  .يالتنفيذمقتصرة فقط على اجلانب والوظيفة السياسية، والوظيفة املالية، لذلك جاءت هذه السلطة 
وذلك يرجع رمبا إىل نظرية وحدة السلطة، خاصة وأن املسؤول عن الوظيفة التنفيذية ترجع إليه كل ما أمساه 

 النظام املسن يف الدستور ما دام رئيس اجلمهورية هو الذي يضطلع بقيادة  يف106يف املادة "  الساميةةبالسلط"
  .الوظيفة التنفيذية

 سنة يف 35سنة بدل من 40وقد وقع تطور نوعي فيما يتعلق بشخص رئيس اجلمهورية فيما يتعلق بالسن، 
  . سنوات05 سنوات ث عدلت إىل مخس 06 واملدة الرئاسية كانت ستة 63دستور 

، بل أا أقوى السلطات؟، إذ " حقيقيةسلطة "أن نكيف الوظيفة التنفيذية يف هذا الدستور فإننا جندها وإذا أردنا 
 اجلمهورية، باإلضافة إىل السلطات املخولة له بنص هذا الدستور بسلطات وصالحيات أخرى ومن مث يضطلع رئيس

د فصل بينهما، ألنه يف الواقع أن رئيس فال جمال لدراسة العالقة بني السلطات من قبل هذا الدستور لعدم وجو
 من املادة 15اجلمهورية هو السلطة الفعلية يف البالد وما تبقى تعترب أدوات لعمل هذه السلطة رغم أنه مبقتضى الفقرة 

 من الدستور ميكن لرئيس اجلمهورية أن يفوض جزء من صالحياته لنائب اجلمهورية وللوزير األول مع مراعاة 111
  116.1ادة أحكام امل

  : 1976الوظيفة التشريعية يف دستور 

الوظيفة التشريعية يف الفصل الثالث من الباب الثاين من الدستور املتعلق بالسلطة وتنظيمها لتأيت يف وردت 
املرتبة الثالثة بعد الوظيفة السياسية والوظيفة التنفيذية، على عكس املنطق التسلسلي املعهود يف تنظيم السلطات يف 

ساتري املقارنة وهلذا الترتيب أكثر من معىن، ألنه يبني املركز القانوين هلذه الوظيفة فهو من جهة له سلطة التشريع إذ الد
 تبني مهمته األساسية ضمن اختصاصاته واملتمثلة يف العمل للدفاع عن 127يعد القوانني ويصوت عليها إال أن املادة 
  .شاطه التشريعي مبادئ امليثاق الوطين ويطبقهاالثورة االشتراكية وتعزيزها وستلهم يف ن

 حتديدا بسيطا بشأن عدد 1963 قد أضافت على دستور 148وبالنسبة حلق املبادرة باقتراح القوانني فإن املادة 
  . نائبا20ذ قدمها عشرون إرة الثانية على أن تكون اقتراحات القوانني قابلة للنقاش5النواب عند نصها يف الفق

أن ترفع التماسا إىل احلكومة اليت يعود إليها النظر ) البلدية والوالئية( اليت أجازت للمجالس املنتخبة 150واملادة 
 ستة وعشرون فقرة متثل كل فقرة منها موضوعا للتدخل 151لصياغة يف مشروع قانون، يف حني أدرجت املادة 

، غري أنه توجد يف يصر جماالت التدخل التشريعالتشريعي، ويبدو للوهلة األوىل بأن املادة قد عينت على سبيل احل
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وهو دليل على عدم " تدخل كذالك يف جمال القانون"الدستور يف مواد أخرى إحاالت عديدة، لذلك وردت عبارة 
  .حصر املواضيع وإمنا ميكن اعتبار التعداد يف املادة ميس ااالت اليت تدخل بطبيعتها يف اال القانوين

، 1976حدث يف جمال القنوات اليت ميكن أن تعد القوانني وتقترحها واضحة يف دستور إن التطور الذي 
وتدعونا إىل طرح تساؤالت عديدة عن مدى اعتبارها توجيها سياسيا أكثر منها قانونيا، ذلك أنه بالنظر إىل واقع 

 حماولة للتطبيق، وذلك نتيجة  أي جمال لتطبيقها أو حىت150احلياة التشريعية حتت ظل هذا الدستور مل جتد املادة 
 قنوات وميكانيزمات تسهل من إمكانية تطبيقها، فاالس الشعبية الوالئية مل حيدث أن رفعت التماساغياب إرساء 

رح ذا اإلجراء على اإلطالق رمسيا للحكومة لتعيد النظر يف صياغة مشروع قانون، أو على األقل فإن احلكومة مل تص
  .بادرات الكافية إما لضعف يف تكوينها أو النشغاهلا فقط بفكرة التنمية احملليةألنه مل تكن هلا امل

ومن مث مل تكن لتدافع على األقل على بعض املشاريع اخلاصة ا، خاصة فيما يتعلق مبشاريع القوانني اليت 
 مبمارسة الرقابة من  واليت صادق مبقتضاها الس على قوانني متعلقة1980عرضت على الس الشعيب الوطين يف 

طرف الس الشعيب الوطين وجملس احملاسبة يف حني رفضت رقابة االس الشعبية احمللية ومل يكن أي صدى أو رد 
  1.فعل من هذه اهليئات

  

  :العالقة بني أعضاء احلكومة والربملان

م، أو مساءلتهم بالطريقة نص الدستور على إمكانية استجواب أعضاء احلكومة حول قضايا الساعة واالستماع هل
الكتابية دون سواها على أن جييب العضو هو األخر بنفس الطريقة خالل مخسة عشر يوما مع نشر األسئلة واألجوبة 

إن العالقة العادية بني ) 162، 161املادتان (ضمن نفس الشروط اليت خيضع هلا نشر مناقشات الس الشعيب الوطين 
ثل يف اقتراح القوانني واملشاركة يف الدراسة مع اللجان غري أا تبدوا أكثر مسؤولية أعضاء احلكومة والربملان مت

 بطريقة جد حمتشمة ألا تقتصر فقط على حق توجيه األسئلة من 76 دستور احلكومة أمام الربملان، وقد عاجلها
 أن تتبع جبزاء سواء على طرف أعضاء الربملان، ووجوب تلقي األجوبة ونشرها دون أن حتدد املسؤولية أي دون

شخص عضو من أعضاء احلكومة أو يف مسؤولية احلكومة ككل، ألنه لو قارنا ذلك باملسائل الربملانية ألعضاء 
يشترط سقوط احلكومة حكومة ما يف دولة دميقراطية فإننا جند تدرجا منطقيا يصل إىل حد سحب الثقة ومن مث 

يقة األسئلة قد يوجه السؤال إىل احلكومة بطريقة تضامنية ومن مث ميكن واملسائل تتسع جلميع أعمال احلكومة، وطر
القول بأن هذا املوضوع جاء مبتورا من األساس خاصة وأنه مل يرتب أية نتيجة للمساءلة وهذا حيد من التشجيع على 

  .املساءلة  ويضعف من املركز القانوين للربملان
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 أنه رغم دوره اخلطري يف سن التشريعات والقوانني، فإنه 1976 واخلالصة بالنسبة لوضع الربملان يف دستور
يبدوا ضعيفا وعدمي اإلمكانيات والوسائل القانونية اليت متكن من القيام بدوره الفعال خاصة أمام رئيس اجلمهورية 

 الس الذي ميكن له يف أي وقت أن يقرر ودون ذكر مربر يف إمجاع يضم اهليئة القيادية للحزب واحلكومة، حل
  1.الشعيب الوطين أو إجراء انتخابات مسبقة له
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  1989نظام احلكم يف دستور 

 وبالتايل 1989 السياسية بداية من دستور اإلصالحات بدأت سلسلة من 1988 أكتوبر 5بعد األحداث 
 حيث حل 1976 – 1963جاء يف  خيتلف جذريا عن ما 1989وكان نظام احلكم . االنتقال إىل نظام دميقراطي

  .مبدأ الفصل بني السلطات، والتنافس السياسي على السلطة
هذا التحول احلاصل ليس حتوال طبيعي عادي وإمنا جاء من مجلة من الضغوطات سواء داخليا أو خارجيا وحىت 

  .النظام البيئي السياسي للنظام الداخلي
   دميقراطيأسباب وعوامل التحول إىل نظام: املبحث األول 

 اخلارجية الدولية كل هذه لتضافرت مجلة من العوامل اقتصادية ، اجتماعية، سياسية وثقافية ومن العوام
العوامل تضافرت لتخلق مطالب وحتدث القطيعة مع احلزب الواحد واإليديولوجية االشتراكية مقابل اختيار النظام 

  .الدميقراطي التعددي وج اقتصاد السوق
  :1 وضغوطات البيئة الداخليةمطالب: أوال

  : مؤثرات اقتصادية-1

الدولة البريوقراطية يف اجلزائر خلقت ضغوطات كبرية وجعلتها غري قادرة على التحكم ا وهذا نظرا لتطبيق قاعدة  - 
  .البيع النفطي الذي سيطرت عليه

  . الواسعة من قبل أفراد اتمعة استبعادها للمشاركة السياسي- 
  .ة البريوقراطية من ميكانيزمات السقوط وضغوط القيمة فكانت بذلك األزمة اليت مست كل ااالت حترر الدول- 

  :ميكن حصر هذه التناقضات فيما يلي
 . يف االقتصاد الوطين يفشل التسيري البريوقراط - 

 .تدهور القطاع الفالحي وضعف إنتاجه - 

 .سلبية العمال وضعف اإلنتاج - 

 .تطور الرتعة االستهالكية - 

  :املؤثرات االجتماعية -2

  . وهي من أعلى النسب يف العامل%3.2 ارتفاع نسبة النمو الدميغرايف - 
 وهذه النسبة متس مجيع فئات العمر  ماليني7 أي %32.7 حبيث وصل يف أواخر الثمانينات األمية ارتفاع نسبة - 

  .وخاصة النساء وكانت من خملفات االستعمار وارتفاع نسبة التسربات املدرسية
  . مليون بطال1.5 تفشي البطالة وانكماش سوق العمل حيث وصل إىل - 
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  : املؤثرات السياسية-3

  :نتيجة للضغوط االقتصادية أدت إىل 
  .سن قوانني وتناقض القوانني بني اخلطاب السياسي والواقع احلايل وأصبح املواطن فاقد للثقة نتيجة اإلقصاء - 
 .مستفيدة وخلق العالقات العدائيةأصبحت فئة حمرومة ناقمة على فئة قليلة  - 

حدة األزمة االقتصادية أدت إىل االضطرابات بالرغم أن القانون ال يسمح بذلك وأصبحت الزيادة يف  - 
 .األجور

عدم االستقرار بفعل احلقد واالستياء االجتماعي وعجلت بوقوع أحداث أكتوبر وبالتايل النظام السياسي خلق 
1988.  

  :هدتحيث األحداث السياسية ش
م بدأ مؤمتر احلزب يتجهز النتخاب رئيس 1978" هواري بومدين"بعد وفاة الرئيس :  صراع مراكز القوى-أ

يدعم االجتاه االشتراكي والثورة ويقول أن الدولة هي القائدة لعملية اجتاه حمافظ : وأمني عام للحزب ظهر اجتاهان
رة حترير االقتصاد والتجارة وترك املبادرة للقطاع  يرى بضروواجتاه إصالحيالتنمية وحققت اجنازات معتربة، 

  .اخلاص
كل اجتاه كان يتمسك خبطابه وإستراتيجيته فاجلناح احملافظ يدافع عن املسار االشتراكي يف إطار احلزب الواحد أما 

  يرى بوجوب اقتصاد حر من أجل استثمار األموال كل هذه املؤشرات كانت تسري يف جانب اإلصالحينياإلصالحي
  .خاصة وأن رئيس اجلمهورية كان حمسوب لإلصالحيني

  : رضة السياسيةا منو املع-ب
 جند أن تيارات سياسية تكونت وكانت تطالب باملشاركة السياسية هذه القطاعات لعبت دور مشوش على النظام - 

  .سواء وجودها يف النظام أو احلركات من خارج البالد
لطابع البريوقراطي للعالقة معه أوصلت اتمع إىل حالة من االنسداد إضافة إىل ومنه سيطرة الدولة على اتمع وا - 

  .الوقائع االجتماعية وتزايد متطلبات املعيشة
السياسية بل األكثر من ذلك النظام عجز   للمشاركة ااستيعاالوقائع مل جتد متنفس حقيقي قادر على  كل هذه - 

دام الثقة اتمع يف النظام السياسي وتصدع النظام ووجود معارضة وتظاهرة عن حتقيق وتلبية األهداف وبالتايل انع
  .شعبية

  .1988 عدم االنسجام بني متطلبات اتمع واحللول لذلك مما أدى إىل أحداث أكتوبر - 
العنف والعنف املضاد حاول النظام إصالح احلال وتغيري منط تسيري االقتصاد الوطين لكن : 1988أحداث أكتوبر 

"  الشاذيل بن جديد" االجتاه احملافظ داخل النظام عارض حججه ، مما جعل الرئيس الذي هو من االجتاه اإلصالحي 
  .يتبع سياسة بإبعاد املراكز املوالية للمحافظني 



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
98 

 وريـــون الدستــالقان

أن ما  "عبد العزيز بوتفليقة"لقد تعددت األطروحات خاصة لعدم وجود تفسري رمسي باستثناء تصريح الرئيس 
  . مقصودة إلخراج الشعب إىل الشارعوقع بطريقة

أما اآلراء املختلفة ختتلف من خالل تصرف وحتليل كل شخص من خلفيات سياسية موقعها يف النظام السياسي 
  :الرأيني يف اجتاهنيومع ذلك ميكن حصر 

  .يرى أن هذه األحداث هي رد فعلى إرادي من اجلماهري نظرا للمشاكل املذكورة أعاله: اجتاهه األول
ترجع هذه األحداث لقمة الصراع السياسي بني اإلصالحي واحملافظ حول اإلستراتيجية الواجب : اجتاه الثاين

هذا الرأي ( يف عالج النظام السياسي واستحالة كل طرف فرض آرائه هذا الصراع مت إخراجه إىل الشارع إتباعها 

  . ) يوافق عليه الدكتور أمحد طعيبة
 بن جديد بدأ اإلصالحات فقط بعد أحداث أكتوبر رمبا كان حيتاج إىل مربر نتيجة لكن ملاذا الرئيس الشاذيل

  .) م ،فتحيرأي الطالب ( الضغوطات املمارس عليه من جانب احملافظ 
 وإعالن رئيس اجلمهورية حالت احلصار الوطين وأعلن اخلطاب 1988وعلى العموم وقعت أحداث أكتوبر 

  .ووعد بإصالحات سياسية أكتوبر يتأسف فيه ملا حدث 10يف 
  :مطالب وضغوطات البيئة اخلارجية: ثانيا

النظام الدويل آنذاك كان يسري يف تطور األفراد عن طريق العوملة مل يكن ألي دولة أو نظام سياسي أن يغافل 
عىن له وأصبح عنها، فعامل التأثري بالنسبة للدول املتخلفة أصبح عامال ال مفر منه فأصبح مفهوم الزمان واملكان ال م

  :واهم هذه التأثريات. كل الدول ال تستطيع أن توقف تدافع األفراد
حتول إىل النموذج الدميقراطي الليربايل فالظروف الدول لعب :  موجة التحول يف األنظمة االشتراكية والشيوعية-1

هذا من خالل اإلصالحات  االقتصادي ومرة من باب الدعاية ودورا يف الدفع إىل التحول الدميقراطي حتت الضغط
كانت دفعا للمطالبة بتحقيق الدميقراطية اليت أطاحت ) اهليكلة والشفافية(شوف   واألفكار اليت طرحها قوربات
  .بالنظام الشيوعي وبالتايل تراجعه

  : كبريينحاجزينفهذه التحوالت جعلت الدميقراطية يف الدول العامل الثالث  تتحرر من 
لسوفيايت للتنمية الذي كان يضرب به املثل يف التنمية السريعة لكن غياب الدميقراطية أدت إىل النموذج ا: حاجز األول

  .تفكك هذا النموذج وسقطت الدعاية اليت تنادي بتحقيق الدميقراطية االجتماعية اليت ينادي ا املفهوم االشتراكي
 الدويل اجلديد آنذاك كان يقوم على الدعاية للقيام  النظامالتحول احلاصل يف العالقات الدولية وبالتايل: حاجز الثاين

بنظام الدميقراطية  لكن يف الواقع النظام الدويل اجلديد كان حيافظ على املصاحل الغربية فقط من أجل إضعاف اخلط 
  .السوفيايت
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سايرة التفتح واجلزائر أصبحت مضطرة ملواكبة التطور نظرا لوضعيتها االقتصادية كان البد هلا من تفتح سياسي مل
 االشتراكية واحلزب ةم والذي تعثر بسبب املشاكل االقتصادية واإليديولوجي1980االقتصادي  الذي شرع فيه منذ 

  1.الواحد وحماولة االستفادة من الظروف اخلارجية االجيابية للخروج من األزمة
 منتصف الثمانينات واليت أصبحت اخنفاض أسعار البترول يف:  املديونية اخلارجية وظهور املؤسسات الدولية-2

العملة تتحكم فيها الدول املتقدمة وارتفاع الواردات وتقلب أسعار الصرف وبالتايل عدم تكوين احتياطي لتكوين 
وكانت حتت ) صندوق النقد الدويل، البنك العاملي(وظهرت احلاجة للتمويل اخلارجي خاصة من املؤسسات الدولية 

وبالتايل تبعية االقتصاد اجلزائري للخارج لتمويل . نظرا ألا تدعمها ) اموعة الثمانية(ربى تأثري الدول الصناعية الك
احملروقات لكن عائدات بيع البترول  وكانت متول عن طريق عائدات ... املوارد للمواطنني أو لتمويل االستثمارات

  ).1986 مليار دوالر سنة 6.5  إىل 1980 مليار دوال ر سنة 12(تراجعت  
  : األزمة االقتصادية يف اجلزائرةومن بني القرارات اليت اختذت ملعاجل

  .تقليص الواردات دون متييز وبالتايل أدى إىل تقليص احلاجات الضرورية - 
 .تقليص قطاع الغيار الضرورية لسري املؤسسات العمومية - 

 توفري املواد الضرورية نتيجة ضعف لكن عوجلت األزمة وكأا قصرية األجل وبتايل االقتصاد اجلزائري مل يستطع
لشراء الغذاء وبالتايل العجز املايل الذي مرت به اجلزائر طلب منها اللجوء إىل طلب السيولة واالعتماد على املديونية 

  :معونة من الصندوق النقد الدويل واليت ربط سياستها بقرارات وشروط ومن بينها
  .إتباع النهج الليربايل يف سري االقتصاد - 
 .حرية التجارة اخلارجية والصرف - 

 .ختفيض العملة احمللية - 

 .تقليص الدور االقتصادي للدولة - 

 .احلد من رفع الدعم االقتصادي  - 

 .ختفيض اإلنفاق العام إىل حد معني - 

 2.ختفيض النفقات العسكرية - 

اهيم الدميقراطية، اقتصاد معامل النظام الويل اجلديد آنذاك كان ينادي باملف: التكيف مع القيم اجلديدة للنظام الدويل
، وكان يتم  ميارس على التأثري للدول خاصة املتخلفة منها يالسوق وهذه املفاهيم كان تستخدم كسالح إيديولوج

  . عن طريق املؤسسات املالية استخدامهعن طريق املؤسسات الدولية مثل جملس األمن وتارة 
  
  

                                                 
  أمحد طعيبة ، حماضرة، مرجع سابق-  1
  أمحد طعيبة ، حماضرة، مرجع سابق-  2
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  19891دستور : املبحث الثاين  

 سياسية ، صدور الشق األول من إصالحات إلقرار" الشاذيل بن جديد"ئيس اجلمهورية  خطاب ر10/10/1988
 عرض على االستفتاء 03/11/1988 يوم 1976، تعديل جزئي لدستور 17/10/1988 اجلزئية يف اإلصالحات

  .م23/02/1989يوم 
  :يلي هذه التعديالت تضمنت ما

ئية التركيب وإبعاد رئيس اجلمهورية عن خلق منصب رئيس احلكومة وبالتايل أصبحت السلطة ثنا - 
  .الضغوطات وأصبح رئيس احلكومة هو الذي يتحمل نتائج األخطاء

 ومت إعادة صياغتها وجعل رئيس اجلمهورية أن يلجأ إىل االستفتاء 1976تعديل املادة اخلامسة من دستور  - 
 .الشعيب يف أي حلظة وصورة

 : أن  كانت تعترب111 من املادة 9و2 إلغاء الفقرتني - 

   رئيس اجلمهورية يقود الدولة واحلزب-                         
  . رئيس اجلمهورية يترأس االجتماعات-                         

  :له العديد من املصادر منها: 1989مصادر دستور 
  .أخذ من النظام الربملاين - 
 ).الفصل بني السلطات(النظام الرئاسي  - 

  .1989ر من دستور النظام الفرنسي كان مصد - 

 . األحكام ذات الطابع القانوين التنظيمي1976دستور  - 

 .الشرعية الدستورية على حساب الشرعية الثورية - 

 . تعترب أن اإلسالم دين الدولة02املادة : اإلسالم - 

  :1989مبادئ دستور 

  .أكد على مبدأ االقتراع العام السري واملباشر - 
 .أكد على مبدأ املساواة - 

 . الفصل بني السلطاتأكد على مبدأ - 

 .أكد على اجلمعية ذات الطابع السياسي - 

 .أكد على مبدأ الشرعية وحق الدفاع - 

 .وأكد على جمموعة من املبادئ ذات طابع اجتماعي - 

 .أكد على جمموعة من املبادئ ذات طابع دويل والتزامات خارجية مثل مبدأ السلم واملواثيق - 
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  1989دستور  يف ظل التنفيذيةالسلطة : املبحث الثالث

   : رئيس اجلمهورية ومكانته ووظائفهانتخاب: الطلب األول
  1 رئيس اجلمهوريةانتخاب :أوال

حيتل رئيس اجلمهورية مكانة خاصة ومتميزة يف النظام اجلزائري باعتباره منتحب من طرف الشعب بطريقة   
كومة جاز لنا تصنيفه يف هذه املكانة مباشرة، وألنه مكلف بالشؤون اخلارجية ، ووزارة الدفاع ، وتعيني رئيس احل

  .انتخابهوكذا بني طريقة او كيفية .  يف تعيينه شروط89 دستوراشترطوقد 
   )2( رئيس اجلمهوريةانتخابكيفية  -1

ينتخب رئيس اجلمهورية عن ( من الدستور صراحة على كيفية انتخابه حيث تنص ما يلي 68حتث املادة 
 باحلصول على األغلبية املطلقة من أصوات الناخبني االنتخابويتم الفوز يف .  لسريطريق االقتراع العام املباشر وا

 76، وهذا خالفا ملا كانت معمول به يف دستور ) لالنتخابات الرئاسيةاألخرىوحيدد القانون الكيفيات . املعرب عنها
شرط الذي يصعب حتقيقه حىت يف الذي يتطلب احلصول على األغلبية املطلقة من أصوات الناخبني املسجلني، وهو ال

ظل نظام احلزب الواحد لو اعتمد احلياد والصدق وحساب األصوات وإعالن النتائج، وهذا ما تفطن املؤسس 
 إال دستورية ال حل هلا أزمةالدستوري ذلك انه له ابقي على ذلك الشرط يف ظل التعددية احلزبية لنتج عنه حدوث 

 حيث 89 أوت 07 املؤرخ يف االنتخاباتيات األخرى لالنتخابات على قانون بتعديل للدستور، لذلك أحال الكيف
 واحد يف دورتني باألغلبية املطلقة اسم رئيس اجلمهورية باالقتراع على انتخابجيري (( منه على 106تنص املادة 
ئري كذلك على  من قانون االنتخابات اجلزا107، وهذا  يعين تنظيم دور ثان حيث نصت )) املعرب عنهاباألصوات

إذا مل حيرز أي مترشح على األغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها ينظم دور ثاين وال يساهم يف الدور الثاين سوى (( 
 يوم السابقة 30، وذلك يف ظرف الـ ))املترشحني الذين أحرزوا على أكرب عدد من األصوات خالل الدور األول

 مل يتحدث عن النسبة املطلوبة للفوز وجعلها االنتخاباتظة أن قانون  مدة رئاسة اجلمهورية، واملالحالنقضاء
  .مقصورة على املتنافسني فقط

  شروط الترشيح ملنصب رئيس اجلمهورية: ثانيا

  : الشروط التالية االنتخاباتيشترط الدستور وقانون   
  . أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية / 1
  .أن يدين باإلسالم /2
 سنة قد يكون اقتداء بالسن اليت بدأ فيه 40وحتديد سن  . ( االنتخاب سنة كاملة يوم 40أن يكون عمره / 3

    2)الوحي يرتل على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .أن يكون متمتعا بكامل حقوقه املدنية والسياسية /4

                                                 
 205 سعيد بوشعري، مرجع سابق، ص -  1
 .207: سعيد بوشعري، مرجع سابق،  ص -  2
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 والس الشعيب الوطين  عضو منتخب من بني االس البلدية والوالئية600أن يكون ترشحه مصحوبا بتوقيع / 5
  .موزعني على نصف واليات التراب الوطين على األقل 

 يوما املوالية لنشر 15وبتوافر الشروط السابقة يودع طلب التصريح بالترشيح ملنصب رئيس اجلمهورية خالل 
ملترشح وامسه ولقبه  لدى الس الدستوري حمتويا على توقيع ااالنتخابية اهليئة استدعاءاملرسوم الرئاسي املتضمن 

وتاريخ ومكان ميالده ومهنته وعنوانه ، حىت تتأكد من املصاحل من صحة املعلومات ومدى تطابقها مع القانون 
 التصريح بالترشيح، ويسمح للمترشحني بالقيام مبختلف إيداعالدستوري وقانون االنتخابات ، مقابل استالم وصل 

  . من تاريخ االقتراع  أيام 7 ، كما تنتهي قبل االقتراع يوم قبل عملية 21ا  اليت مداالنتخابيةالترتيبات للحملة 
 كأن اجلمهورية املشرع أضاف نصوصا حتسبا حلدوث ظروف طارئة بعد التصريح بالترشيح لرئاسة أنكما 

  . وفاة أو استقالة أو يصرح بالشغور نتيجة مانع أويتوىف احد املرشحني 
 ال يتجاوز أن حدوث مانع قانوين مينح أجل آخر لتقدمي ترشيح جديد على أو ففي حالة تويف احد املترشحني

 احملدد يكون األجل فان 89 من دستور 84 يف حالة حدوث مانع مما جاء يف املادة أما. الشهر السابق لتاريخ االقتراع
  . يوما فقط 15

 ميارس مهامه أنلى رئيس اجلمهورية  استحال عإذا((  من الدستور على 84 نصت عليها املادة 1رإن حالة الشغو
 يثبت من حقيقة هذا املانع بكل الوسائل املالئمة أنبسبب مرض خطري مزمن جيتمع الس الدستور وجوبا وبعد 

   يعلن السيقترح على الس الشعيب الوطين التصريح بثبوت املانع 
 45 أقصاهارئيسه بتويل رئاسة الدولة بالنيابة مدة  يكلف وأعضائه ثلثي بأغلبيةالشعيب الوطين املانع لرئيس اجلمهورية 

  . يوما يعلن الشغور باالستقالة وجوبا 45 من أكثريوما ويف حالة استمرار املانع 
 وفاته جيتمع الس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة أوفقي حالة استقالة رئيس اجلمهورية 

شغور النهائي للمجلس الشعيب الوطين الذي جيتمع وجوبا بتويل رئيس الس الشعيب وتبلغ فورا شهادة ال.اجلمهورية 
تنظم من خالهلا انتخابات رئاسية، وال حيق لرئيس الدولة املعني .  يوما 45 أقصاهاالوطين مهام رئيس الدولة مدة 

  .الترشح 
ه جيتمع الس الدستوري وجوبا  اقترنت وفاة رئيس اجلمهورية بشغور الس الشعيب الوطين بسبب حلوإذا

 من 85 و84املادة ( الشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية ويضطلع رئيس الس الدستوري مبهمة رئيس الدولة إلثبات
   ) .89دستور 

 الشعيب الوطين وهذا ما الس مل تتعرض إىل حالت اقتران استقالة رئيس اجلمهورية بشغور 84لكن املادة 
  . حيث مت معاجلتها بطريقة غري دستورية1992حدث يف سنة 
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  مكانة رئيس اجلمهورية ووظائفه : ثانيا
يكتسي رئيس اجلمهورية يف النظام اجلزائري مكانة خاصة وهذا ما أكدت عليه مجيع دساتري الدولة   

  الذي وهب له صالحيات واسعة ومكانة متميزة وقد أكد على أن رئيس اجلمهورية غري89وخصوصا دستور 
مسؤول عن األعمال واألفعال اليت تصدر عنه أثناء أدائه لوظائفه ألنه منتخب مباشرة من طرف الشعب وقد أكد 

  . على املدة املمنوحة لرئيس اجلمهورية أي مخس سنوات 89دستور 
  : 89 مكانة رئيس اجلمهورية يف دستور  -1

 أسباب يتمتع مبكانة خاصة وهذا لعدة  جعلت من رئيس اجلمهورية89إن الظروف اليت أفرزت واقع دستور   
  :منها 
انتخابه املباشر من قبل الشعب فهو املعرب عنه والناطق بامسه واسد الفعلي لوحدة األمة وصاحب احلق يف خماطبة / 1

  .الشعب مباشرة 
ريا وان مل يكن  السياسية املعاصرة تقر أولوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية دستواألنظمة إن/ 2
  .لك فعمليا ذ
 أو جلنة حتت إشراف ... مشروع دستور جديد، إىل جلانإعداد أوإسناد مهمة وضع مشروع تعديل الدستور / 3

  .األخرية هذه إىل األحيانالسلطة التنفيذية ال خيدم يف غالب 
  . يف غياب املعارضة 89وضع دستور / 4
  : اختصاصات رئيس اجلمهورية -2

  اختصاصات رئيس اجلمهورية منيز بني حالتني يف الظروف العادية والظروف الغري العادية للحديث عن   
  : باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ينص الدستور على ما يلي : الظروف العادية - 2-1
ابتداء  يوما، 30يصدر رئيس اجلمهورية القانون يف اجل  (( 76 من الدستور 117 جاء يف املادة :إصدار القوانني* 

 النص بقية عل حاله باستثناء 89 يف دستور أما هي مستمدة من الدستور إذن اإلصدارفسلطة )) إياهمن تاريخ تسلمه 
   .إياهكلمة القوانني اليت حلت حمل كلمة قانون وكلمة تسليمها له عوضت بتسلمها 

وذلك بواسطة اجلريدة الرمسية أي إعالن هذا  وهو الوسيلة املادية اليت يعلم رئيس السلطة التنفيذية اجلميع :النشر * 
  .القانون فيها 

 وهي السلطة اليت تشمل اال الذي خيرج عن اختصاص املشرع فيعود لرئيس اجلمهورية وجمال :سلطة التنظيم* 
  .التنفيذ يعود لرئيس احلكومة 

   على انه 11و111/10 رئيس اجلمهورية يف املادة إىل اسند السلطة التنفيذية 76 كان دستور فإذا
 إىل اسند سلطة التنظيم 1989فان دستور )) يضطلع بالسلطة التنظيمية ويسهر على تنفيذ القوانني والتنظيمات (( 

  :كل من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة ، وهذه السلطة هلا مظهران إداري وسياسي
  . شروط وكيفيات ممارستهاوحينها نكون بصدد السلطة التنفيذية  لقواعد حتدد : املظهر اإلداري
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ومن مثة نكون بصدد سلطة .  مستمدة من الدستور ومنفصلة عن التشريعأساسية وله قيمة قانونية  :املظهر السياسي
 مهمة التنفيذ عن طريق إال يتوىل املشرع تنظيم نشاطات تفصيلية ال تترك للسلطة التنفيذية أنتنظيمية مستقلة، مثل 

  . معيننيأشخاصتكليف 
 ال ميكن لرئيس ألنهوهي خمولة لرئيس اجلمهورية  وهي ضرورة ونتيجة منطقية لسلطة التنظيم ذلك  : لطة التعينيس* 

 منحت له وسائل متكنه من القيام ا واليت من بينها إذا إالاجلمهورية ممارسة مهمة التنفيذ القوانني وسلطة التنظيم 
  كومة إن كان هلذا األخري حق اختيار طاقمه الوزاري واجلدير سلطة التعيني فهو الذي يعني الوزراء ورئيس احل

 فقد قلصت 89 لرئيس اجلمهورية سلطة التعيني املطلقة على خالف  دستور أعطى 76واجلدير باملالحظة أن دستور 
  . لرئيس احلكومة األمينلرئيس احلكومة املساعد 

 االختصاص الوحيد، ذلك أن مشاركة رئيس  مل يعد صاحب76ومن هذا فان رئيس اجلمهورية خالفا لدستور 
  . التعيني يف وظائف الدولة إىل متتد وإمنااجلمهورية من قبل رئيس احلكومة ال تقتصر على اختيار أعضاء حكومته 

  : إىلباإلضافة

 ، السلك كتعيني األمني العام للحكومة ، مدير األمن الوطين ، أعضاء جملس احملاسبة: التعيني يف الوظائف السامية ) 1
  .القضائي 

تعيني الوالة ، مدير الوظيف العمومي ، مدير اجلامعات ، مدير اجلمارك ، مدير : التعيني بعد إمجاع جملس الوزراء ) 2
  .اخلزينة ، مدير الديوان الوطين لإلحصائيات ، وباقي الوظائف من اختصاص رئيس احلكومة 

 واختاذ األمة واهلامة اليت م األساسية األمثل ملناقشة املواضع طاراإلويشكل جملس الوزراء : رئاسة جملس الوزراء ) 3
  .القرارات املناسبة املعتمدة على اجلماعية بقيادة رئيس الدولة 

 للقوات املسلحة ووزيرا للدفاع ورئيسا للمجلس األعلى األعلىهو القائد : قيادة اجليش والشؤون اخلارجية) 4
و مسؤول عن الشؤون اخلارجية يعني . مه ويعلن احلرب ويوقع معاهدات السلملألمن، حيدد عمله وكيفيات تنظي

السفراء واملبعوثني فوق العادة وإاء مهامهم وتوقيع أوراق اعتماد السفراء والدبلوماسيني واستالم أوراق انتهاء 
ة مما خوله سلطة التعيني يف  يقود اإلدارة باعتبارها األداة الرئيسي76 كان رئيس اجلمهورية مبوجب د إذا. (مهامهم 

 أمام رئيس احلكومة املسؤول إىل اإلدارة قد نقل اختصاص قيادة 89كل الوظائف املدنية والعسكرية ، فان دستور 
 الدستور احتفظ له بسلطة أن قيادة اإلدارة فلتت من رئيس اجلمهورية ذلك أنالس الشعيب الوطين، وهذا ال يعين 

فضال عن انه صاحب سلطة تعيني رئيس احلكومة وإاء . سكرية وذات لشؤون اخلارجيةالتعيني يف الوظائف الع
  .مهامه

هو القائد األعلى جلميع القوات "  على 74 دقة حيث نصت املادة أكثر كان 89وبالنسبة لوزارة الدفاع فان دستور 
  "ا جلميع القوات املسلحةيتوىل القيادة العلي " 111/4 حيث نصت املادة 76عكس د " املسلحة للجمهورية 

 حدد املعاهدات 89 دستور أن يف جمال املعاهدات وذلك 76 دقة من دستور أكثر 89 دستور أنوكذا يالحظ 
  . اليت كانت عامة76واالتفاقيات وبينها خالفا لدستور 
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 واستبداهلا، ورئاسة ممارسة السلطة السامية ، فهو القاضي األول يف البالد وله حق إصدار العفو وختفيف العقوبات) 5
الس الشعيب الوطين وحق إجراء مداولة ثانية  الس األعلى للقضاء، وتعيني القضاة وإقالتهم ، وله حق حـــل 

لقانون وافق عليه م ش و وله حق تعديل الدستور واللجوء لالستفتاء وإن كان له احلق فهو يتم بعد مشاورة م ش و 
  .ورئيس احلكومة 

 خول الس األعلى للقضاء سلطة حقيقية فهو الذي يقرر والرئيس يعني، وليس الرئيس يعني 89تور  دسأنويالحظ 
  .والس يقر، وهنا يكمن الفرق مما حيقق بالفعل استقاللية القضاء والفصل بني السلطات

   :         يف الظروف غري العادية/ 2

 اإلجراءاتالظروف غري العادية ، متكنه من اختاذ خول الدستور لرئيس اجلمهورية سلطات واسعة يف حالة   
  .الالزمة ملواجهة احلاالت غري العادية احملددة يف الدستور، وهي حاالت الطوارئ واحلصار واالستثنائية واحلرب

  . اذا كان هناك سببا يهدد األمن العام يوكل األمر للوالة86نصت عليها املادة  : حالة الطوارئ* 
وهي حالة تسبق احلالة االستثنائية وهي ختص بالغالب اعمال الشغب واالضطرابات بصفة عامة وقد  : حالة احلصار* 

   .29/02/92 وفترة ثانية يف 91 ديسمرب 29 ومت رفعها يف 91 يونيو 04عرفت اجلزائر فترة حصار أوىل يف 
  :لتقيد ا وهي وضع قيودا شكلية وموضوعية يتعني ا89 الدستور أنوالذي ينبغي التأكيد عليه هو 

  .شرط الضرورة امللحة وحتديد املدة:  الشروط املوضوعية - 
 السيما وانه شيءيقيد الرئيس يف   الألنهوهو إجراء شكلي : اجتماع الس األعلى لألمن - :   الشروط الشكلية - 

   استشارة الس الشعبية الوطين ورئيس احلكومة ورئيس الس الدستوري–. رئيس الس
زيادة على ما كان يف " داهم "  كلمة بإضافة حالة اخلطر الوشيك 89 من د 87قررت املاد : احلالة االستثنائية * 

  : وقد اشترطت ما يلي 76 من دستور 120املادة 
  . تقرير احلالة االستثنائية إىليتمتع رئيس اجلمهورية بسلطة حتديد زمن وكيفية اللجوء  : شروط موضوعية - 
 وجملس الوزراء ورئيس احلكومة واجتماع األمناستشارة الس الدستوري واالستماع لس  : شروط شكلية - 

  .الس الشعيب الوطين وجوبا 
 ، و تتمثل يف 1976 وضوحا من دستور أكثر شروطا شكلية أورد 89 أن دستور إىل اإلشارةوجتدر 

  . اشترط استشارة الس الدستوري 
 حالة احلرب وهي احلالة احلامسة اليت تكون اشد من 89 من دستور 91-90-89 نظمت املواد: حالة احلرب 

احلالة االستثنائية وهي وقوع احلرب فعال ويف هذه احلالة يوقف العمل بالدستور ويتوىل رئيس اجلمهورية مجيع 

ئيس الدولة يوقف العمل بالدستور مدة حالة احلرب ويتوىل ر" ((  على ما يلي 90السلطات حيث تنص املادة 

 يعلمها فيه مبا هو كائن وما هو مقدم عليه ، وقد اشترط الدستور لألمةويقوم بتوجيه خطاب )) مجيع السلطات 

  :هلذه احلالة

  . وشوك الوقوع كإظهار املناورات العسكرية من قبل العدو أووهي وقوع العدوان  : شروط موضوعية - 
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 واجتماع لألمن األعلىلس الشعيب الوطين وجوبا واالستماع للمجلس ويتمثل يف اجتماع ا : الشروط الشكلية - 
  جملس الوزراء ملناقشة الوضع 
 الذي اقر التعددية احلزبية والفصل بني السلطات اشترط إبداء الس الدستوري رأيه 89واجلدير بالذكر أن دستور 

  1. الوطين الس الشعيبعلىحول اتفاقيات اهلدنة ومعاهدات السلم قبل عرضها 
  ))تشكيلها ـ مهام طاقمها ـ طرق إائها (( احلكومة   :  الثايناملطلب

   2 تشكيل احلكومة ومهامها:أوال

  :تشكيل احلكومة  -1

إن التاريخ السياسي للحكومة عرب أصقاع العامل ينم عن وجود تباين واختالف احلكومات املوجودة فعال 
ت من يتم تعيينها بواسطة رئيس الدولة دون تدخل الربملان وتشرع يف كأجهزة تنفيذية للدول فهناك يف احلكوما

ممارسة مهامها دون انتظار موافقة الربملان وهناك من احلكومات من يسند اختيارها إىل الربملان ، وأيا كان األمر 
يس الدولة ، فاحلكومة متتاز وتتمتع دستوريا بسلطات وصالحيات وهذا ال يعين ضرورة استقالهلا الكامل عن رئ

وبالرجوع للتسميات اليت اعتمدت يف النظام السياسي اجلزائري ، جندها خمتلفة فقد جاءت العبارة متراوحة بني الوزير 
 1989 ، ودستور 74/5 الفرنسي ورئيس احلكومة يف املادة 1946األول يف عهد بن بلة املستمد من الدستور 

الدستور هذه املهمة إىل رئيس اجلمهورية فهو متمتع باحلرية املطلقة يف وقد أسند ) يعني رئيس احلكومة وينهي مهامه(
اختيار رئيس احلكومة وإن كان عليه مراعاة مجلة من الشروط واملتطلبات وتفادي الصدام مع الربملان ، واحلق أن 

ن ذلك كما أشرنا أنفا جينبه رئيس اجلمهورية غري ملزم باختيار رئيس احلكومة من الكتلة الربملانية ذات األغلبية ، إال أ
  :شر التصادم مع الربملان وعليه كسب وده والشروط املتوفاة هي 

أي أن رئـيس اجلمهورية عليه يف اختياره اعتماد مقياس الكفاءة السياسية والعلمية واخلربة  : شرط الكفاءة) 1
  .على الشهادات التعليمية الواسعة خصوصا وأن اتمع وصل إىل أطوار متقدمة ومل تعد الكفاءة حكرا 

وهي على كل حال شرط مهم ومكمل لشرط الكفاءة إذ ال يتصور جمال أن خيتار رئيس : شرط السمعة ) 2
اجلمهورية شخصا غري معروف وغري مقبول عند األغلبية السياسية وأن يكون يف الوجهة القانونية غري متابع وأن 

  .يكون ذا برنامج سياسي مقبول ومنطقي 
ال يعتمد رئيس اجلمهورية يف الغالب عنصر االنتماء أي أنه غري ملزم باختيار تيار  : ط االنتماء السياسيشر) 3

سياسي دون اآلخر إال إذا أراد هو ذلك أو من باب منطق سياسة األغلبية ، وجيوز لرئيس احلكومة أن يكون جامعا 
  .بني التناقضات السياسية 

 رئيس احلكومة وتعيينه البد من تأييده من قبل الربملان والتأييد هنا يظهر يف موافقة يف حالة اختيار : شرط التأييد) 4
  .هذا األخري على برنامج احلكومة املقدم 

                                                 
 د طعيبة ، حماضرة، مرجع سابق أمح-  1
  أمحد طعيبة ، حماضرة، مرجع سابق-  2
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   :اختيار الوزراء
يقوم رئيس احلكومة بتعيني أعضاء احلكومة الذين اختارهم لرئيس (( على 89 من دستور 75تنص املادة   

لربملان يف هذه احلالة حرية قبول احلكومة أو رفضها ، وذلك من خالل املوافقة على ول)) اجلمهورية الذين يعينهم
الطاقم الوزاري أو االعتراض عليه ، ويظهر ذلك من خالل املوافقة على الربنامج ورفضه ، أما رئيس اجلمهورية فله 

  .حرية االختيار كذلك 
  :مهام احلكومة وصالحياا  -2

  مهام خمولة دستوريا فهي فردية ومجاعية لرئيس احلكومة صالحيات و  
 باعتبار الشخص الثاين يف السلطة التنفيذية فإن عالقته مباشرة مع رئيس اجلمهورية والربملان كذلك ، :الفردية ) أ

  :فالدستور خول له 
  .تنفيذ وتنسيق برنامج احلكومة  )1
   .81/02رئاسة جملس احلكومة ، كما نصت عليه املادة  )2
  81/03ذ القوانني والتنظيمات املادة السهر على تنفي )3
  .يوقع املراسيم التنفيذية  )4
  .التعيني يف الوظائف السامية لدولة  )5
  .دعوة الس الوطين لالنعقاد  )6
  .و .ش.املبادرة مبشاريع القوانني بتدخل م: اجلماعية ) ب

 األمور كحالة احلصار مشاركة رئيس اجلمهورية من خالل جملس الوزراء واستشارته مع بعض: برنامج احلكومة 
  .         واحلرب والطوارئ وحل الس الشعيب الوطين ، وإجراء انتخابات مسبقة 

  كيفية إاء مهام احلكومة : ثانيا

 إىل أن احلكومة وطاقمها جيوز هلا التخلي عن مهامها اإلشارةدر للحديث عن مهام احلكومة وطرق إائها جت  
   :1 أو معارضة الربملان على النحو التايلمن خالل تدخل رئيس اجلمهورية

  :إرادية  -1

ميكن لرئيس احلكومة التخلي عن مهامه لعجزه أو مرضه أو أي مانع طبيعي أو باستقالته حيث جيوز له أن   
  .أو لضغط من قبل الس الشعيب الوطين أو رئيس اجلمهورية " مرباح"يستقيل وينهي مهامه كما حصل مع 

  :وجوبية  -2

م إاء مهام احلكومة من خالل تدخل رئيس اجلمهورية أو رفض برنامج احلكومة من طرف الس الشعيب يت  
  .الوطين أو سحب الثقة من طرف هذا األخري 

  .ـ ترشح رئيس احلكومة للرئاسيات 
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  .ـ طلب منح الثقة ورفضها من طرف الس الشعيب الوطين 
 مل يبني كيفية إاء مهام رئيس احلكومة بل أسنده إىل 1989وعلى العموم فإن الدستور اجلزائري لسنة   

  .  رئيس اجلمهورية 
  1989السلطة التشريعية يف ظل دستور : املبحث الرابع

  1تشكيل الس الشعيب الوطين وتنظيمه: املطلب األول

  . سنوات بصفة مباشرة وعلنية05الس الشعيب الوطين ينتخب ملدة 
  :و.ش. نصت أن يشترط الترشح يف م13/89نتخابات القانون  من قانون اال86املادة 

  . عام30أن يكون بالغ سنن  - 
 ).مل يذكر جنسية أصلية(أن يكون ذا جنسية جزائرية  - 

أن تكون حتت اسم سياسي أو باسم إتالف حزيب أو قائمة حرة ، وإذا مل يكن حتت حزب سياسي جيب  - 
 . توقيع من ناخيب دائرته500 دوائر أو 10 من التوقيعات %10أن يكون لديه 

 على أسلويب نظام األغلبية ونظام االقتراع النسيب مع تفضيل األغلبية ، بينما تقييم اعتمد 89طريقة حتديد نتيجة 
 وهناك استثناء بالنسبة للدوائر اليت تكون فيها مقعد واحد 13/89 من القانون 69املقاعد جاء وفق ما جاء يف املادة 

  . األغلبية وبالتايل هنا نظام
  .ومنه املشرع اجلزائري مجع ما بني النظامني األغلبية والتمثيل النسيب مع تفضيل نظام األغلبية

  :تنص على ما يلي 62املادة 
  .إذا حصلت القائمة على األغلبية املطلقة يف األصوات املعرب عنها تأخذ كل املقاعد: 1حالة 
   .1+ مقعد %50 إن القائمة احلائزة على األغلبية البسيطة تأخذيف حالة عدم حصول أي أغلبية مطلقة ف: 2حالة 
 يقصى من %10 من األصوات وبالتايل الذي ال حيصل على %10توزع مجيع املقاعد اليت تتحصل على : 3حالة 

  .السباق
  :حاالت عدم قابلية الترشح

  .له حقوق املدنية والسياسية - 
 .ال يوجد حاالت فقدان األهلية - 

 .حق احلبس يف اجلنايات واجلنحأن ال يكون له  - 

 .الذين هلم سلوك خمالف للثورة - 

 .الذين أشهر إفالسهم ومل يتم رد هلم االعتبار - 

 .اوزين واحملجوز عليهم - 
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 الترشح إال بعد سنة يف دائرم وهم الوالة، يستطيعون هناك موظفون ال 98/13 من قانون 85املادة  - 
الس الوالئية التنفيذية، القضاة، أعضاء اجليش الشعيب الوطين،  الدوائر، أعضاء ارؤساء الدوائر، كتاب

 .وهذا ملنعهم من استغالل السلطة ألغراض شخصية. موظفو األمن، حماسبو الوالية، رؤساء املصاحل الوالئية

  :حاالت التنايف مع التمثيل

جيب على النائب .  املأجورةالنيابة مع الس الشعيب الوطين تتناىف وتتعارض مع ممارسة الوظائف واألعمال - 
  .الذي ال يترك الوظيفة يعترب مستقيال نيابيا

 .النائب يفقد صفته النيابية إذا عني وزيرا أو العضوية يف الس الدستوري  - 

  :ومن االمتيازات للنائب

  .متكن النائب من ممارسة مهامه دون ضغوطات مادية أو معنوية ومتابعات قضائية : احلصانة النيابية - 
عدم رفع داوى قضائية مدنية أو جزائية عليه بسبب األقوال أو األفعال اليت ميارسها مبمارسة مهامه : الالمسؤولية - 

  .النيابية
عدم منع ممارسة النائب من مهامه إال إذا رفعها عنه ملمارسة حقوق أخرى أو ترفع عنه احلصانة : احلرمة الشخصية - 

  .لقةمن زمالءه الربملان باألغلبية املط
  :حاالت انتهاء الصفة النيابية

  .وجوده يف إحدى احلاالت اليت تتعارض مع التمثيل - 
 .يف حالت تعارض مع عارض من عوارض األهلية - 

 .يف حالت حل الربملان - 

 .يف حالت العجز أو اإلقصاء - 

 . العهدة النيابيةانتهاءيف حالت  - 

 .يف حالت املوت - 

  :تنظيم الس الشعيب الوطين

  :  هياكل هييقوم على أربعة
  .اللجان الدائمة- 4و .ش.إمجاع الرؤساء م- 3و، .ش.مكتب  م- 2 رئيس الس الشعيب الوطين، -1

    الشعيب الوطينسالوظيفة الرقابية يف ال: املطلب الثاين
  1 أدوات الرقابة املباشرة:أوال

، هذا احلق ميكنهم من )و.ش.قانون النظام الداخلي لـ م (هو حق دستوري للنواب وبقوة القانون:  الالئحة-1
  :مراقبة نشاط احلكومة دوريا ولكن اختيار الالئحة حدد له شروط

 . ساعة املوالية الختتام مناقشة السياسة العامة48أن تودع اللوائح خالل  - 
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 . نائب على األقل20أن تودع اللوائح من  - 

 .أن ال يوقع النائب على أكثر من الئحة واحدة - 

 احلكومة، ءأعضا: حة جترى مناقشة حول موضوع الالئحة واملتدخلون همقبل التصويت على الالئ - 
 .مندوب، راغب يرغب يف التدخل ملعارضة الئحة

و للتصديق عليها من طرف الس ويتم ترتيبها زمنيا ومناقشتها .ش.لكن إذا تعددت اقتراح اللوائح تعرض إىل م
  .رةوأول الئحة بالترتيب الزمين أخذت األغلبية تقبل مباش

هو اإلجراء الثاين الذي يقوم به النواب وليس له عالقة بالالئحة ويلجأ إليها مباشرة بعد انتهاء :  ملتمس الرقابة-2
  .مناقشة احلكومة 

  :ومن شروط ملتمس الرقابة هي
  .على إثر تقدمي احلكومة عرض ومناقشة السياسة العامة للدولة - 
 . النواب7/1أن يكون االقتراح مقدم من كرف  - 

 .رقابة واحدةن النائب ال حيق له حق التوقيع على أكثر من ملتمس أ - 

 ).احلومة مندوب عن النواب، عارض يرغب يف التدخل(ال حيق التناول الكلمة سوى أطراف حمددة  - 

 .أن ال يتم التصويت على ملتمس الرقابة إال بعد ثالثة أيام  - 

 . نواب الس الشعيب الوطين3/2جيب أن يصوت عليه  - 

هناك إجراء آخر تدعم به احلكومة أما املعارضة وأمام رئيس اجلمهورية وهذه اآللية تتعلق : تصويت بالثقة ال-3
  .و باألغلبية وافقوها فإن احلكومة تعزز موقفها.مبسألة الثقة، فإذا صوت الس ش

  1أدوات الرقابة غري املباشرة: ثانيا

وضيح إحدى قضايا الساعة متكنهم من التأثري على قرارات هو وسيلة دستورية متكن النواب من ت:  االستجواب-1
  :احلكومة ومن شروط االستجواب

 .أن يكون استجواب واحد يساوي قضية واحدة - 

 . نواب10أن يوقع االستجواب  - 

 و.ش.أن يودع االستجواب لدى مكتب م - 

 .أن يبلع إىل احلكومة بواسطة رئيس الس - 

 .أن يعلق االستجواب - 

 .أن يوزع االستجواب - 

  :وهناك إجراءات وضعها النظام الداخلي وهي
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 سوم على األكثر أو اتفاق ما بني احلكومة ما بني 15حيدد مكتب الس اجللسة اليت تناقش خالل  - 
  .الدورات

 .يقدم صاحب االستجواب عرض حول موضوع االستجواب - 

 .رد ممثل رئيس احلكومة - 

 .ضائها من بني مقترحي الالئحة نواب وأع10، هذه املناقشة تكون من الئحة فتح مناقشة - 

  : جلان التحقيق-2

  .وهي أسئلة شفوية وأسئلة كتابية واإلجابة تكون شفوية وكتابية بالترتيب :  األسئلة-3
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  1996نظام احلكم يف دستور 

  1996ظروف إقرار دستور : املبحث األول

  ظهور الس األعلى للدولة: املطلب األول

:  كشفت عن الوزن السياسي و االجتماعي حلزب 1991: ائج الدور األول يف االنتخابات التشريعية يف إن نت
   و كانت كل املؤشرات تشري إىل حصوهلا على األغلبية املطلقة إذا اجري دور ثان يعين     اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 

مون شكل ذلك ضغوطا و خماوف لدى بعض  التشكل و سلوكها السياسي غري مضإىلوجود شرعية يف طريقها 
رجال السلطة و بعض قادة املؤسسات العسكرية بعض األحزاب ذات التوجه العلماين فكانت بداية رد الفعل غري 
منتظرة حيث استقال رئيس اجلمهورية بعد أن حل الس الشعيب الوطين وعوض الثاين يئة جديدة الس األعلى 

  ئة شبه تشريعية هي الس االستشاري الوطين مث بعد ذلك الس الوطين االنتقايلللدولة وعوض الثاين ي
  ) الشاذيلسالرئي(ظروف استقالة رئيس اجلمهورية : أوال

مت استغالل وتوظيف حل الوقائع و األحداث السياسية املتسارعة على الساحة الوطنية إلظهار حالة االضطراب 
ام الفاعلني الدوليني الدول الغربية بصفة خاصة وذلك من باب أن وصول إىل وعدم االستقرار السياسي سواء أم

السلطة سوف يكون مبثابة قتل الدميقراطية يف اجلزائر وأداة خللق عدم االستقرار يف املنطقة وحىت العامل العريب ككل 
   باب احلفاظ على املصاحل وسعي النظام الدويل اجلديد لفرض االستقرار وتشجيع الدميقراطية لتسهيل االنفتاح من

لقد حاولت املؤسسة العسكرية مع بعض رجال السلطة يف البداية استغالل العدد الكبري للطعون املسجلة اليت 
 مقعد وبرزت تكهنات عن إلغاء الس الدستوري لنتائج االنتخابات يف دوائر عديدة 140 طعن ختص 341بلغت 

أو  األحداث فيما بعد اثبت فشل هذا الرهان كمربر إللغاء نتائج الدور األول انتهاء بإلغاء الدور األول  لكن تطورت
  .على األقل تغيري خارطة النتائج بشكل يسمح خبلق حتالفات جديدة

 كشف عن ما يريدونه بتغريات فكرية وإجراءات مل ةأما يف املقابل فإن احلزب اإلسالمي وتصرحياته الراديكالي 
  ...مثل النقابتكن مطروحة بصورة علنية 

وازدادت  السياسية القواعد انعدام رئيس التنفيذي حلزب املنحل وكذلك اعتقالواألجواء كانت مشحونة ومت 
حالف أو حتايل بني السلطة العسكرية وبعض رجال السلطة وبالتايل املشاكل من كل األطراف كل ذلك مسح بت

رئيس اجلمهورية أو إقالة رئيس اجلمهورية واستغالل استغالل استقالة : اللجوء إىل إقصاء اآلخرين عن طريق 
  1.النتيجة
  :الفراغ الدستوري وإنشاء الس األعلى للدولة: ثانيا

 إىل تأكيد  قوة املؤسسة العسكرية وعمق نفوذها يف السلطة الشاذيل بن جديدأدت استقالة رئيس اجلمهورية 
كما أن هذه االستقالة خلقت وضعا جديدا صعبا ألنه قد حل  لإلنقاذ اإلسالميةمقابل تراجع مكاسب اجلبهة اجلبة 
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 وهو األمر مل يفصح 11/01/1992 قبل استقالة رئيس اجلمهورية يف 04/01/1992:الس الشعيب الوطين يف 
 ورفض رئيس الس ي مما اجنر عنه فراق دستور)89(من الدستور 120و املادة .ش.عنه ومل يقم استشارة رئيس م

تارك اال للجيش الشعيب الوطين احلكومة السلطة القضائية القيام مبهمة الصهر على دميومة الدولة  ومت الدستوري 
من الدستور ومبا انه كان لزاما التحرك بسرعة الحتواء الوضع فوجد 162استدعاء الس األعلى لألمن حسب املادة 

  خالد نزارء  اللواهاملؤسسة العسكرية نفسها أمام اختياري وهذا ما أكد

 إما فرض حالة استثنائية واستالم من طرف اجليش - 

 مدنية لفترة انتقالية   يف قيادة مجاعية ذات أغلبيةأو التفكري - 

 الذي حممد بوضيافالذي مت انتهاجه بتأسيس الس األعلى للدولة  وتوىل رئاسته الثاين يار األخذ باخلقد مت و
علي هارون .نزار   املمنوحة لرئيس اجلمهورية واألعضاء خالدت الصالحياأسندت له مهام الرئيس املستقيل مع كافة

 هوبذالك اكتملت تشكيلة الس األعلى للدولة على الرغم من انه قرار غري دستوري حتميت جتاين هدام .علي كايف .
الس (أعلى منها  هيئة ) للمجلس األعلى لألمن (اليت كانت سائدة إذ من غري املمكن أن تنشا سلطة دين الظروف

  1.)األعلى للدولة 
  حماولة الس األعلى للدولة حل األزمة السياسية: املطلب الثاين 

  .إىل استعادة هيبة الدولة ومت إقصاء كل من له عالقة بالعنفعمل الس األعلى للدولة 
  مرحلة الرئيس حممد بوضياف: أوال

 سنة وأن اختياره لتويل منصب رئاسة 30أكثر من كما هو معروف فإن حممد بوضياف كان خارج الوطن 
الس األعلى للدولة كان جمرد وسيلة للعب على وترية املشروعية التارخيية والثورية وكذلك كونه مل يكن متورطا يف 

 احلكم تسيري البالد يف أي مرحلة من املراحل وأنه كان جاهال للواقع املعاش يف اجلزائر وهو ما أثبتته قصر مدة  توليه
  :اليت مل تدم أكثر من مخسة أشهر وقد اتبع بوضياف إلخراج البالد من األزمة سياسة ذات بعدين 

استعادة هيبة الدولة واسترجاع السلم وأمن املدين وذلك باالعتماد على القوة أي اليد احلديدية من أجل  :  أوال
بهة اإلسالمية لإلنقاذ  وقد جتسدت فعال من القضاء على أسباب التوتر خاصة بعد إعالن حالة الطوارئ ضد اجل

 حل احلزب رمسيا من طرف الغرفة اإلدارية 1992خالل اعتقال العديد من قادة احلزب ليأيت بعده يف الرابع مارس 
 وعوضت البلديات والدوائر مبجالس 29/04/1992بناءا على دوى قضائية واستعجاليه وأيدته احملكمة العليا يف 

  . ارةمعينة من اإلد
استمرارية النهج الدميقراطي وبناء قاعدة اجتماعية مبساندة الس األعلى للدولة على الرغم من اقتناع بوضياف  : ثانيا

ذه الفكرة كونه فرض نفسه على الشعب اجلزائري ويتجلى ذلك من خالل تنصيب الس الوطين االستشاري يف 
بكل مقوماا " اجلزائر أوال وقبل كل شيء"ه املشهور  خالل خطاب ألقه على الشعب بشعار08/06/1992
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فاألمر يظهر كأنه حماولة لرسم خريطة سياسية جديدة ختضع لنظام جديد من أجل رسم نظام دميقراطي اهلدف منه 
  . هو الوحدة الوطنية

  مرحلة الرئيس علي كايف: ثانيا

 وعدم تسيريه يف قيادات قائد الوالية الثانيةالنظام الرئاسي مل جيد إال أصحاب املشروعية الثورية حيث كان 
  :املرحلة السابقة وموقعه كأمني للمنظمة العامة للمجاهدين، وبالتايل الفرق بني املرحلة السابقة يكمن يف 

  .طريقة حل األزمة السياسية - 
 .استمر يف التوجه إىل احلل األمين على احلل السياسي - 

 . احملاكم العسكريةإقامة - 

 . الطوارئالةحب العمل تتمة - 

  :أما بالنسبة للحوار
  .حماولة احلصول إىل حد أدىن للحل السياسي يسمح للوصول إىل مصاحلة وطنية تارخيية - 
 .عدم نية أي عضو من الس األعلى للدولة الترشح يف االنتخابات الرئاسية - 

 .احلوار كان حوار ثنائي ومت إقصاء كل من يساند العنف - 

  :ار املرحلة االنتقاليةندوة الوفاق الوطين واستمر

على الرغم من هذا إال أن الوضع يزداد تدهورا مما أجرب القيادة على التفكري يف سياسة املشروع السياسي حيقق 
حد أدىن من اإلمجاع هلذا الغرض مت التفكري يف ندوة الوفاق الوطين لتحقيق ما عجز عنه أسلوب القوة واحلوار ويذلك 

 حدد هلا مدة شهرين من انتهاء مهامها تزامنا مع اية عهدت الس 13/10/1993ار يف مت إنشاء جلنة وطنية للحو
 الس األعلى للدولة إىل تاألعلى للدولة إال إا مل تنجح يف عملها مما تدخل الس األعلى لألمن ممددا صالحيا

صيغة املرحلة االنتقالية مدا  لالتفاق على 1994 الندوة يف أواخر جانفي  خ وحددت تاري31/01/1994غاية 
  .ثالث سنوات بشكل أرضية لإلمجاع الوطين بانتظار األمور إىل سابق عهدها 

انتهت هذه الندوة مبصادقة احلاضرين ومل تفصل يف مسألة رئيس الدولة وبالتايل كلف ا الس األعلى لألمن 
  .لية مدا ثالثة سنوات كمرحلة انتقااألمني زروالوبالتايل كان تعيني وزير الدفاع 

  :تنظيم السلطات العمومية يف املرحلة االنتقالية

  :هناك ثالثة هيئات
  .1989له نفس صالحيات رئيس الدولة يف دستور : رئيس الدولة  - 
 .1989له نفس صالحيات رئيس الدولة يف دستور : رئيس احلكومة - 

األوامر التشريعية مببادرة وائح وممارسة مهمته األوىل الصهر على تطبيق الل: االنتقايلالس الوطين  - 
 عضو ميثلون اإلدارة واألحزاب واجلمعيات واملنظمات 200الس يتكون من . من احلكومة

 .وبعض الشخصيات الوطنية ومت تزكيته من طرف ندوة الوفاق الوطين
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عليه، كذلك االتصال باحلزب بالرغم من كل احملاوالت اليت قام ا الس األعلى للدولة فبقيت األزمة كما هي 
  :املنحل يف السجن مل حتل األزمة وبتايل عملوا على إجراء خطوات أخرى وهي

  .1995كانت البداية بإجراء انتخابات رئاسية يف نوفمرب  - 
 .1989 حبجة سد ثغرات دستور مت إقرار تعديل الدستور - 

 . االنتخابات التشريعية1997 جوان 5جاءت يف  - 

 . االنتخابات احمللية 1997 أكتوبر 23جاءت يف  - 

  1996التغريات والتعديالت اجلديدة اليت جاء ا دستور : املطلب الثالث

 أن الدستور مل يساعد على سد الثغرات وتبني أن النظام القانوين 1992أثبتت املشاكل اليت عوجلت يف 
 يكن مناسبا جلوانب أخر، ومل يكن قادر فهو مل يكن كافيا، ومل: والدستوري الذي وضع يف تنظيم املرحلة االنتقالية 

 وتصحيح التناقضات خاصة على مستوى 1989 اخلطرية وبالتايل كان البد من مراجعة دستور االحنرافاتلتفادي 
  .السلطات
  :1هل فعال أن هذه التعديالت مكنت من إجياد التوازن املفقود بني السلطات: س

  :ل وهذا نظرا ولكن تعدي1996ال ميكن أن نتحدث على دستور 
 حيث كان يف آخره أي آخر مادة 1995 ملا ورد يف مذكرة احلوار الوطين الصادرة عن رئاسة اجلمهورية يف ماي - 

جيب التذكري بأن التعديالت املطروحة ال متس بأي شكل املساس بالدستور ولكن توسيع على التنظيم بني : تقول
  .السلطات واستكمال الطرق الدميقراطية

 تقول نص تعديل الدستور وكذلك 61 الرمسية للجمهورية والنسخة األصلية يف العدد اجلريدة: ل الثاين وهو  والدلي- 
 .1989التعديالت واإلضافات عن دستور 

  : جمموعات أساسية من التعديل8وقد مت اقتراح 
  .حمتوى الدباجة - 
 .املبادئ األساسية ملمارسة التعددية الدميقراطية - 

 .السلطة اجلمهورية - 

 .نظيم السلطة التنفيذيةت - 

 .تنظيم السلطة التشريعية - 

 .تنظيم السلطة القضائية - 

 .تنظيم خمتلف االس - 

 .أحكام أخرى خمتلفة - 
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   السلطة التنفيذيةعلىالتعديالت : أوال

  :رئيس اجلمهوريةشروط جديدة النتخاب حيث أضافت  70 املاةكانت قبل التعديل 73 املادة -
 .صلية األةمتتع باجلنسية اجلزائري - 

 . اجلنسية اجلزائرية للزوجةإثبات - 

 .1948إثبات املشاركة يف الثورة التحريرية قبل جويلية  - 

 .أن يقدم تصريح علين عن ممتلكاته ينشر يف اجلريدة الرمسية - 

 .ترك اال إىل إضافة شروط أخرى عن طريق القانون - 

  . أول مرة يتم حتديد مدة الرئاسة لعهدتني 74 املادة -
  .حددت لنا بوضوح الوظائف اليت يعينها رئيس اجلمهورية 78 املادة -
  . احلكومة تقدم عرض لس األمة، وميكن لس األمة أن يقدم الئحة 80 املادة -
  . مت إضافة صالحية جديدة هي أن رئيس احلكومة يسهر على سري اإلدارة العامة81سابقا  85 املادة -
  6، 5، 4، فقرة 1،2 تتعلق بقضية الشغور فقرة 88 املادة -
 ويقود بالنيابة رئاسة 3/2جيتمع الربملان بغرفتيه ويثبتون املانع لرئيس اجلمهورية مبرض خطري بأغلبية : 1الفقرة* 

  . يوم45الدولة جملس رئيس األمة مدة 
  . يوم يف هذه احلالة يعني شغور باالستقالة وجوبا45 املانع أي بعد استمراريف حالت : 2الفقرة* 
تبلغ شهادة التصريح بالشغور إىل الربملان ويتوىل ... يف حالت استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته : 4، 3فقرتنيال* 

  . يوما60هنا رئيس جملس األمة رئيس الدولة يف مدة أقصاها 
 سبب كان  إذا اقترنت استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته بشغور رئاسة جملس األمة أليإذا اقترنت استقالة: 8فقرة * 

  .وبالتايل يثبت باإلمجاع شغور الرئيس ووجود مانع يتوىل رئيس الس الدستوري الرئاسة
يف حالة وفاة أحد املترشحني لالنتخابات الرئاسية يف الدور الثاين أو من ميارس مهام رئاسة الدولة يف  : 89 املادة -

 .ممارسة مهامه إىل غاية اإلعالن عن انتخاب رئيس اجلمهورية 

أضافت رئيس جملس األمة إىل قائمة األشخاص الذين يستشريهم رئيس اجلمهورية عند إعالن حالة : 91 املادة - 
 .و ال ميكن متديد حالة الطوارئ أو احلصار إال بعد موافقة الربملان املنفذ بغرفتيه اتمعتني معا .الطوارئ و حلصار 

  . احلصار مبوجب قانون عضوي حيدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة : 92املادة  -
جيتمع الربملان .  أضافت استشارة رئيس اجلمهورية لرئيس جملس األمة و رئيس الس الشعيب الوطين :93 املادة-

  .وجوبا 
   العامة ةالتعبئ عند ما يقرر رئيس اجلمهورية إتباعهاوضحت اإلجراءات الواجب  : 94املادة  -
  .رئاسية لرئيس اجلمهورية متدد وجوبا إىل غاية اية احلرب  إذا انتهت املدة ال:95املادة  -
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 لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف حالة شغور الس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان و :124املادة  -
تعد األوامر يعرض رئيس اجلمهورية النصوص  اليت اختذها على غرفة الربملان يف أول دورة له للموافقة عليها كما انه 

  . كما انه ميكن لرئيس اجلمهورية أن يشرع يف احلاالت االستثنائية الغيااليت ال يوافق عليها الربملان 
  التعديالت على السلطة التشريعية: ثانيا

  :أصبحت السلطة التشريعية تتكون من برملان يتكون من غرفتني، وجاء التعديل بـ: 100 املادة -
 .ن أعضاء االس احملليةمضاعف التمثيل الوطين م - 

 .ضم كفاءات وشخصيات وطنية - 

 .ضمان مسار تشريعي أفضل - 

 .ضمان استقرار مؤسسات الدولة - 

الغرفة الثانية مبثابة حصن متكن السلطة التنفيذية من توقيف أي حركة غري : لكن ما هو اهلدف غري املعلن للغرفة الثانية
  .مرغوب فيها يف الربملان 

 40 يف جملس األمة ثلث األعضاء من طرف رئيس اجلمهورية ومل يضع أي شروط سوى السن تعيني: 101 املادة -
  .سنة
  . سنوات3 سنوات وجتدد بالنصف كل 6أضافت مدة جملس األمة بـ : 102 املادة -
  . على األقل أشهر 04:   حددت مدة كل دورة ب:118 املادة -
ن مشاريع القوانني تعرض على جملس الوزراء بعد اخذ رأي أضافت حكما جديدا هو أ : 03  الفقرة 119 املادة -

  .جملس الدولة مث يودعها رئيس احلكومة مكتب الس الشعيب الوطين 
أكدت على ضرورة أن كل قانون أو مشروع أن يكون موضوع مناقشة من الس الشعيب الوطين مث : 120 املادة -

  .جملس األمة
راجع ( يوم يصدر رئيس اجلمهورية مبوجب أمر له قوة القانون  75الربملان يف   يوم يف حالت عدم مصادقة75املدة 

  )99/02األمر 

نظام السجون، نظام امللكية، نظام : أضافت جماالت جديدة يشرع فيها الربملان بقوانني من بينها  : 122 املادة -
 ،النظام العقاري ، الضمانات األساسية  العمرانيةالتهيئةإصدار النقود ، البحث العلمي، ممارسة احلق النقايب، 

للموظفني و القانون األساسي العام للوظيف العمومي ، لقواعد العامة املتعلقة بالدفاع الوطين و استعمال السلطات 
  . قواعد نقل امللكية من القطاع العام إىل القطاع –املدنية للقوات املسلحة  

  .ني العضوية تتكلم عن نوع جديد هي القوان: 23 املادة -
  . الربملان3/2تتكلم عن أنواع املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية وبالتايل جيب موافقة : 131 املادة -
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  التعديالت على السلطة القضائية: ثالثا

قضاء القضاء العادي، ال( مبوجب هذه املادة مت إقرار ألول مرة ازدواجية القضاء 4، 3، 2الفقرات : 152 املادة -
  .حيث احملكمة العليا هي أعلى هيئة يف القضاء اإلداري أما جملس الدولة هي أعلى هيأة يف القضاء العادي) . اإلداري
  .تتكلم عن تأسيس حمكمة التنازع: 4والفقرة 

  )مة رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومةختتص مبحاك(تأسيس حمكمة عليا للدولة : 158 املادة -
  .لة اخليانة العظمى لكن اإلجابة ما هي اخليانة فهي جمهولة يف الدستوررئيس اجلمهورية يف حا

  تعديالت خمتلفة: رابعا

، وتعديالت تتعلق مببادئ ممارسة الدميقراطية ونبذ العنف بكل أشكاله وتعديالت تتكلم عن ةبالديباجتعديالت تتعلق 
  .عدم حتيز اإلدارة، وتعديالت أخرى ذات طابع اقتصادي 
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  منوذج عن حبوث األعمال املوجهة

  . وأهم التعديالت اجلديدة1989ع دستور مقارنة م1996ديل الدستوري سنة التع: حبث السداسي الثاين بعنوان
  زيان مصطفى، دين ميلود، غريب سليمانبن ، جميدي فتحي: حبث مقدم من طرف الطلبة

  إبراهيم بن الدكتور داودحتت إشراف أستاذ األعمال املوجهة 
  :مقدمة

 واجلزائر متر بظروف صعبة نامجة عن أزمة سياسية ناجتة عن إلغاء نتائج الدور األول 1991منذ سنة 
 والغموض الذي 04/01/1992 باإلضافة إىل حل الس الشعيب يف 1991 ديسمرب 26 يف ةلالنتخابات التشريعي

 الفراغ الدستوري مما أدى إىل ظهور وبالتايل 11/01/1992دار حول استقالة الرئيس الشاذيل بن جديد يف 
وهو عمل غري دستوري إذ من غري املمكن أن تنشأ سلطة (تأسيس الس األعلى للدولة وتويل رئاسته حممد بوضياف 

  .لكن حتمية الظروف أدت إىل ذلك") الس األعلى للدولة"هيئة أعلى منها " الس األعلى لألمن"دىن 
مد بوضياف على استعادة هيبة الدولة واستمرار النهج الدميقراطي لكن بعد اغتياله مت اإلمجاع وعمل الرئيس حم

على تويل علي كايف الرئاسة ليسلك سلوك حممد بوضياف من باب الوصول إىل حد أدىن من اإلمجاع السياسي 
  .يسمح بالوصول إىل حتقيق مصاحلة وطنية وتارخيية

 ومت االتفاق على صيغة املرحلة االنتقالية 31/01/1994ألعلى للدولة إىل ومت التمديد لصالحيات الس ا
 شارك فيها 1995مدا ثالث سنوات لتشكيل أرضية لإلمجاع الوطين، ومت إجراء أول انتخابات رئاسية تعددية سنة 

  . زروالفاز ا األمني) األمني زروال، حمفوظ حنناح، سعيد سعدي، نور الدين بوكروح( أربعة مترشحني 
 واقترحت رزنامة من أجل التكفل مبختلف املواعد 1996سبتمرب15- 14 ندوة الوفاق الوطين يف انعقادومت 

  .1996االنتخابية مبا فيها مراجعة الدستور قبل اية 
كل هذه الظروف  أدت بالتعجيل بظهور دستور جديد كما يسميه البعض أو بتعديل دستوري كما يسميه 

  .األصحالبعض اآلخر وهو 
 أكثر من دستور 1996فأصحاب الرأي األول أنه دستور جديد وهذا نظر لعدد املواد اليت عدلت يف سنة 

1989.  
  :أما أصحاب الرأي الثاين يرون أنه تعديل دستوري وهذا نظر لألدلة التالية

 1995 ورد يف مذكرة احلوار الوطين الصادرة عن رئاسة اجلمهورية يف مايفالدليل األول وهو ملا  - 
جيب التذكري بأن التعديالت املطروحة ال متس بأي شكل (( حيث كان يف آخره أي آخر مادة تقول 

 )).املساس بالدستور ولكن توسيع على التنظيم بني السلطات واستكمال الطرق الدميقراطية

غة تعديل والدليل الثاين هو صيغة االستفتاء اليت طرحت على الشعب يف األوراق االنتخابية جاءت بصي - 
 .الدستور
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 61والدليل الثالث وهو القاطع هو ما ورد يف اجلريدة الرمسية للجمهورية والنسخة األصلية يف العدد  - 
 .1989تقول نص تعديل الدستور وكذلك التعديالت واإلضافات عن دستور 

  : التايللومما سبق كره نطرح السؤا
 .هي أهم التعديالت اليت أتى ا؟ وما 1989فما هي األسباب اليت أدت إىل تعديل دستور 

  
  :ولتسهيل دراسة هذا املوضوع مت تقسيم هذا البحث إىل مبحثني مها 

  1989 مقارنة مع دستور 1996التعديالت اليت جاءت يف دستور : املبحث األول �
  1996 اليت جاء ا دستور تأهم التعديال: املبحث الثاين �

  

  1989 مقارنة مع دستور 1996ستور التعديالت اليت جاءت يف د: املبحث األول
   )أسباب التعديل الدستوري (1989أسباب تعديل دستور : املطلب األول

  : نذكر ما يلي1989من بني األسباب الرئيسية إلعادة النظر يف دستور 
  عدم استجابته لبعض األوضاع العملية املتعلقة باستقرار السلطات ودميومة الدولة، وهكذا فقد أثبتت: أوال

 حمدودية الدستور من خالل غياب معاجلة مناسبة حلالة اقتران رئيس اجلمهورية 1992األزمة املؤسساتية يف جانفي 
وشغور الس الشعيب الوطين  بسبب حله، لكن املشكلة هنا أن إعالن احلل هلذه املؤسسة مل يتم بالشكل املطلوب 

 الرمسية يثبت ذلك اإلعالن السياسي املتضمن يف رسالة االستقالة قانونا، ومل يصدر إىل يومنا هذا أي قرار يف اجلريدة
  ..اليت عرضها الرئيس الشاذيل بن جديد أمام الس الدستوري

 قد أمهلت حالة االقتران بني االستقالة وحل الس واقتصرت يف 1989 من دستور 84وإذا كانت املادة 
مهورية بشغور الس الشعيب الوطين بسبب حله وهي ثغرة أساسية فقرا ما قبل األخرية على اقتران وفاة رئيس اجل

 بإدراج 1996وفعال تدارك األمر يف دستور . وآثارها غري حممودة على النظام املؤسسايت وكان البد من معاجلتها
ا للمادة  الرئيس اجلمهورية أو وفاته بشغور رئاسة جملس األمة ألي سبب كان طبقاستقالة اقترانحل دستوري حالة 

  . من الدستور احلايل88
 نامجة عن حتديات سياسية واقتصادية واجتماعية استثنائية قد سبقته أحداث وظروف 1989إن دستور : ثانيا

، ومع ضعف السلطة وجدت البالد نفسها يف مواجهة مباشرة مع حساسيات فجرت 1988ولدا أزمة أكتوبر 
 السياسية واالجتماعية أن تنظم نفسها يف صورة مجعيات ذات طابع احلزب الواحد، وكان البد من السماح للقوى

حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معترف به " اليت تنص على أن 40 يف املادة 1989سياسي أقرها دستور 
د، وسيادة وال ميكن التذرع ذا احلق لضرب احلريات األساسية والوحدة الوطنية والسالمة الترابية، واستغالل البال

  ".الشعب
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ومل ينص الدستور صراحة على إنشاء األحزاب السياسية وبقي احلزب الوحيد الذي حيمل هذه التسمية هو 
حزب جبهة التحرير الوطين، وحتولت اجلمعيات إىل مجعيات ذات طابع سياسي، وهكذا تبني أن الطابع القانوين 

إىل الدميقراطية مل يكن كافيا وال قادرا على درء االحنرافات والتنظيمي الذي كان قد وضع لتنظيم مرحلة االنتقال 
اخلطرية واملضرة باتمع، فعلى الرغم من أن قانون اجلمعيات السياسية حيضر تأسيس تلك اجلمعيات على أساس ديين 
أو لغوي أو عرقي أو مهين أو جهوي، فإن النص مل حيترم من حيث املمارسة وكان واجب التنصيص على أن 

ملمارسة السياسية تقتصر على األحزاب وأن احلماية الدستورية لتلك املبادئ واجبة حىت متكن سلطات الرقابة من ا
  .القيام بواجبها السيما رئيس اجلمهورية باعتباره حامي الدستور

ح  من الدستور بتفصيل واضح، ومشلت تلك احلماية اإلقرار بالنص الصري42وهكذا وردت املعاجلة يف املادة 
عدم جواز األحزاب السياسية اللجوء إىل الدعاية احلزبية اليت تقوم على تلك العناصر وإىل عدم استعمال العنف 

  .واإلكراه مهما كانت طبيعتها أو شكلها
إن اإلصالح املؤسسايت الذي مير حتما عرب قنوات الشرعية والدميقراطية يتطلب إعادة النظر ف اآلليات : ثالثا

 مل تعد تستجيب إىل ما تفرضه التعددية السياسية، السيما وأن العودة إىل املسار االنتخايب يف مجيع القانونية اليت
  .املستويات أضحى ضرورة ملحة

ومن مث فإن الصرح القانوين الذي ينظم مؤسسات الدولة تطلب حينئذ إعادة النظر على ثالثة أصعدة إنصبت 
  :على

  الدستور؛ - 
 قانون األحزاب؛ - 

 .خاباتقانون االنت - 

، وبعد املشاورات املتعددة األطراف 1996وقد أعلن ذلك رمسيا يف املذكرة املتعلقة باحلوار الوطين يف ماي 
بني رئاسة اجلمهورية واجلمعيات السياسية واتمع املدين بصفة عامة متت يئة األجواء لندوة الوفاق الوطين اليت 

   . بنادي الصنوبر1996 سبتمرب 15و14انعقدت يف 
  )التنفيذية والتشريعية والقضائية(التعديالت اليت مست السلطات الثالث : املطلب الثاين

إن التعديالت املقترحة ال متس بأي شكل من األشكال الدستور نفسه وهذه التعديالت انصبت على حماور أساسية 
  .رقابة والتعديل الدستوريوهي ديباجة واحلقوق واحلريات والسلطات الثالثة تنفيذية وتشريعية وقضائية وال

  التعديالت اليت مست السلطة التنفيذية : أوال 

  :إن أهم التعديالت اليت ميكن مالحظتها حول السلطة التنفيذية هو أن
 حيث جند أنه أضيفت شروط جديدة لكل من 89 من دستور 70 اليت تقابلها املادة 96 من دستور 73املادة - 

 يف متتعه فقط باجلنسية اجلزائرية األصلية وإثبات اجلنسية اجلزائرية لزوجه وأن يثبت يترشح لرئاسة اجلمهورية وتتمثل
 وإن كان مولودا بعد هذا التاريخ عليه اإلثبات عدم 1942مشاركته يف ثورة التحرير إذا كان مولودا قبل جويلية 
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املنقولة الداخلية واخلارجية إضافة إىل تورط أبويه يف أعمال ضد الثورة وأن يقدم تصرحيا علنيا مبمتلكاته العقارية و
  .شروط أخرى حيددها القانون

 حددت مدة املهمة الرئاسية خبمس سنوات وميكن انتخاب 89 من دستور 71 تقابلها 96 من دستور 74 واملادة - 
  .الرئيس مرة واحدة 

يت يعني فيها رئيس اجلمهورية  اليت حتدد الوظائف ال89 من الدستور 74 تقابلها املادة 96 من دستور 78 املادة - 
سواء الوظائف املدنية أو العسكرية والتعيينات اليت تتم يف جملس الوزراء وأضافت الوظائف التالية رئيس جملس الدولة 

  .  األمني العام للحكومة حمافظ بنك اجلزائر القضاة، مسؤول أجهزة األمن، الوالة
ميكن للحكومة أن تقدم إىل جملس األمة بيانا عن : 07 الفقرة  يف89 د 80 تقابلها املادة 96  د 80 املادة - 

  .السياسة العامة 
 هذه املادة أضافت صالحية جديدة لرئيس احلكومة و هي السهر على 89 د 81 تقابلها املادة 96 د 85 املادة - 

  .حسن سري اإلدارة العمومية 
   89 د 84 تقابلها املادة 96 د 88 املادة - 

ثبوت املانع , يعلن الربملان املنفذ بغرفتيه اتمعتني معا : لة ثبوت املانع لرئيس اجلمهورية  يف حا02الفقرة  -
 أعضائه و يكلف بتويل رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها مخسة و أربعون 2/3لرئيس اجلمهورية بأغلبية ثلثي 

  . من الدستور 90 :رئيس األمة الذي ميارس صالحياته مع مراعاة أحكام املادة ,  يوما 45
تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إىل : يف حالة استقالة أو وفاة رئيس اجلمهورية  : 6 و 5الفقرة  -

 .الربملان الذي جيتمع وجوبا 

 . يوما تنظم خالهلا انتخابات رئاسية 60يتوىل رئيس جملس األمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون  -

, اقترنت استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته بشعور رئاسة جملس األمة ألي سبب كان و إذا  : 08الفقرة  -
و يثبت باإلمجاع الشعور النهائي لرئاسة اجلمهورية و حصول املانع لرئيس , جيتمع الس الدستوري وجوبا 

 املعني حسب يضطلع رئيس الدولة.األمة يف هذه احلالة يتوىل رئيس الس الدستوري مهام رئيس الدولة 
 من 90: الشروط املبنية أعاله مبهمة رئيس الدولة طبقا للشروط احملددة يف الفقرات السابقة و يف املادة 

 .و ال ميكنه أن يترشح لرئاسة اجلمهورية , الدستور 

 ميارس مهام يف حالة وفاة أحد املترشحني لالنتخابات الرئاسية يف الدور الثاين أو من:  اجلديدة 96 د 89:  املادة - 
 .رئاسة الدولة يف ممارسة مهامه إىل غاية اإلعالن عن انتخاب رئيس اجلمهورية 

 . يوما 60يف هذه احلالة ميدد الس الدستوري مهلة إجراء هذه االنتخابات ملدة أقصاها ستون  -

 .حيدد قانون عضوي كيفيات و شروط تطبيق هذه األحكام  -

أضافت رئيس جملس األمة إىل قائمة األشخاص الذين يستشريهم  : 89 د 86 :  تقابلها املادة96 د 91:  املادة - 
 .رئيس اجلمهورية عند إعالن حالة الطوارئ و احلصار 
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 .و ال ميكن متديد حالة الطوارئ أو احلصار إال بعد موافقة الربملان املنفذ بغرفتيه اتمعتني معا  -

  .لطوارئ و حالة احلصار مبوجب قانون عضوي حيدد تنظيم حالة ا:  جديدة 96 د 92:  املادة - 
أضافت استشارة رئيس اجلمهورية لرئيس جملس األمة و رئيس  : 89 د 87:  تقابلها املادة 96 د 93:  املادة - 

  .جيتمع الربملان وجوبا . الس الشعيب الوطين
ها عند ما يقرر رئيس اجلمهورية وضحت اإلجراءات الواجب إتباع : 89 د 88: تقابلها املادة 96 د 94:  املادة - 

حيث يقررها يف جملس الوزراء بعد االستماع إيل الس األعلى لآلمن و استشارة رئيس الس الشعيب , التعبئة العامة
  .الوطين و رئيس جملس األمة 

وجوبا إىل غاية اية إذا انتهت املدة الرئاسية لرئيس اجلمهورية متدد  : 89 د 90:  تقابلها املادة96 د 95:  املادة- 
  .احلرب 

لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف حالة شغور الس الشعيب الوطين أو بني دوريت :  جديدة 96 د 124 املادة - 
الربملان و يعرض رئيس اجلمهورية النصوص  اليت اختذها على غرفة الربملان يف أول دورة له للموافقة عليها كما انه 

 ال يوافق عليها الربملان الغية كما انه ميكن لرئيس اجلمهورية أن يشرع يف احلاالت االستثنائية الواردة تعد األوامر اليت
   .93م : يف الدستور 

  : التعديالت اليت مست السلطة التشريعية : ثانيا 

 غرفتني  أصبحت مبوجبها السلطة التشريعية و تتكون من89 من دستور 92 تقابلها 96 من دستور 98:  املادة - 
مها الس الشعيب الوطين و جملس األمة يشكالن الربملان  و هذا من اجل توسيع التمثيل النيايب  و ضمان استقرار 

  .الدولة 
 وضحت كيفية تشكيل جملس األمة حيث ينتخب ثلثي 89 من دستور 95 تقابلها 96 من دستور 101:  املادة- 

و يعني رئيس اجلمهورية , و الوالئية عن طريق االقتراع السري غري املباشراألعضاء من أعضاء االس الشعبية البلدية 
عدد جملس األمة يساوي على األكثر نصف , الثلث األخر من بني الشخصيات والكفاءات الوطنية يف شىت ااالت 

  .أعضاء جملس الشعيب الوطين 
 03:  كل %50: جتدد تشكيلته بنسبة  سنوات 06:  حتدد مهمة جملس األمة ب96 من دستور 192:  املادة - 

  سنوات 
  .ينتخب رئيس جملس األمة بعد كل جتديد جزئي  , 89 من دستور108 تقابلها 96 من دستور 112:  املادة- 
  . أشهر على األقل 04:  حددت مدة كل دورة ب89 من دستور 112 تقابلها 96 من دستور 118: املادة - 
أضافت حكما جديدا هو أن مشاريع القوانني تعرض على  : 03الفقرة  : 89 د 113 : 96 د 119:  املادة - 

  .جملس الوزراء بعد اخذ رأي جملس الدولة مث يودعها رئيس احلكومة مكتب الس الشعيب الوطين 
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جيب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف الس : جديدة  : 96 د 120:  املادة - 
تنصب  مناقشة مشاريع و اقتراحات القوانني من , وجملس األمة على التوايل حىت تتم املصادقة عليه الشعيب الوطين 

  .طرف الس الشعيب الوطين على النص املعروض عليه 
  .أعضائه ¾ يناقش جملس األمة النص الذي صوت عليه الس الشعيب الوطين و يصادق عليه بأغلبية ثالثة أرباع 

ف بني الغرفتني جتتمع بطلب من رئيس  احلكومة جلنة متساوية األعضاء تتكون من يف حالة حدوث خال -
تعرض احلكومة هذا النص على , أعضاء كلتا الغرفتني من اجل اقتراح نصب يتعلق باألحكام حمل اخلالف 

 اخلالف يف حالة استمرار, الغرفتني للمصادقة عليه و ال ميكن إدخال أي تعديل عليه إال مبوافقة احلكومة 
  .يسحب النص 

 من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات 75يصادق الربملان على قانون املالية يف مدة أقصاها مخسة و سبعون يوما  -
 . يصدر رئيس اجلمهورية مشروع احلكومة بأمر.يف حالة عدم املصادقة عليه يف األجل احملدد سابقا . السابقة

 , 122:  من الدستور املادة115:  املادةضوي املذكور يفحتدد اإلجراءات الالخرى مبوجب القانون الع -
 – نظام امللكية–نظام: أضافت جماالت جديدة يشرع فيها الربملان بقوانني من بينها  : 89 د 115م  : 96

 الضمانات – النظام العقاري – التهئية العمرانية– ممارسة احلق– البحث العلمي –نظام إصدار النقود 
 – القواعد العامة املتعلقة بالدفاع الوطين– و القانون األساسي العام للوظيف العمومي األساسية للموظفني

  . قواعد نقل امللكية من القطاع العام إىل القطاع اخلاص 
  التعديالت اليت مست السلطة القضائية: ثالثا

القضاء العادي، القضاء (ضاء  مبوجب هذه املادة مت إقرار ألول مرة ازدواجية الق4، 3، 2الفقرات : 152 املادة -
  .حيث احملكمة العليا هي أعلى هيئة يف القضاء اإلداري أما جملس الدولة هي أعلى هيأة يف القضاء العادي) . اإلداري
  .تتكلم عن تأسيس حمكمة التنازع: 4والفقرة 

  )ختتص مبحاكمة رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة(تأسيس حمكمة عليا للدولة : 158 املادة -
  .رئيس اجلمهورية يف حالة اخليانة العظمى لكن اإلجابة ما هي اخليانة فهي جمهولة يف الدستور

  تعديالت خمتلفة: رابعا

تعديالت تتعلق بالدباجة، وتعديالت تتعلق مببادئ ممارسة الدميقراطية ونبذ العنف بكل أشكاله وتعديالت تتكلم عن 
  . اقتصادي عدم حتيز اإلدارة، وتعديالت أخرى ذات طابع

  1996أهم التعديالت اجلدية اليت جاء ا دستور : املبحث الثاين

  )ازدواجية غرفة الربملان( نظام السني : املطلب األول

 من الدستور أصبحت السلطة التشريعية تتكون من برملان يتكون من غرفتني ومها الس 98حسب املادة 
  . إعداد القواننيالشعيب الوطين وجملس األمة وله السيادة يف
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 أعضاء جملس األمة عن طريق 3/2 كيفية تشكيل جملس األمة، حيث ينتخب ثلثا 101وأضافت املادة 
االقتراع غري املباشر والسري من بني ومن طرف أعضاء االس الشعبية والس الشعيب الوالئي ويعني رئيس 

صيات والكفاءات الوطنية يف ااالت العلمية والثقافية اجلمهورية الثلث اآلخر من أعضاء جملس األمة من بني الشخ
وعدد أعضاء جملس األمة يساوي على األكثر نصف عدد أعضاء الس الشعيب .واملهنية واالقتصادية واالجتماعية

  .الوطين 
سنوات وجتدد 06سنوات، أما جملس األمة مبدة 05 حددت مدة الس الشعيب الوطين ملدة 102أما املادة 

  .سنوات03شكيلة جملس األمة بالنصف كل ت
ال ميكن متديد مهمة الربملان إال يف ظروف خطرية جدا ال تسمح بإجراء انتخابات عادية ويثبت الربملان املنعقد 

  .بغرفتيه اتمعتني معا هذه احلالة بقرار بناء على اقتراح رئيس اجلمهورية واستشارة الس الدستوري
  .ن ينتخب رئيس جملس األمة بعد كل جتديد جزئي لتشكيلة الس بأ114وأضافت املادة 

 أشهر على 04 مدة اجتماع الربملان يف دورتني عاديتني كل سنة ومدة كل دورة 118ولقد حددت املادة 
  .األقل

 أضافت أن مشاريع القوانني تعرض على جملس الوزراء بعد أخذ رأي جملس الدولة مث يودعها 119أما املادة 
  . احلكومة لدى مكتب الس الشعيب الوطينرئيس

 أكدت على ضرورة أن كل قانون أو مشروع أن يكون موضوع مناقشة من طرف الس 120واملادة 
  .الشعيب الوطين مث جملس األمة

  . فتكلمت عن القوانني العضوية 123أما املادة 
الة شغور الس الشعيب الوطين أو بني  تكلمت عن أنه لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف ح124واملادة 
  .دوريت الربملان
  تعديالت أخرى: املطلب الثاين

   :2، 1حيث تتناول الفقرة :  تتعلق بقضية الشغور88 املادة - 
 إذا استحال على رئيس اجلمهورية أن ميارس مهامه بسبب مرض خطري ومزمن جيتمع الس الدستوري 

  .ذا املانع يقترح باإلمجاع على الربملان بثبوت هذا املانعوجوبا، وبعد أن يثبت من حقيقة ه
 أعضائه ويكلف بتويل 3/2يعلن الربملان املنعقد بغرفتيه اتمعني معا ثبوت املانع لرئيس اجلمهورية بأغلبية ثلثي 

  . يوم رئيس جملس األمة45رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 
  . يوما يعلن الشغور باالستقالة وجوبا45ع بعد انقضاء يف حالت استمرار املان: 2ويف الفقرة 

يف حالت استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته جيتمع الس الدستوري وجوبا ويثبت : 5، 4ويف الفقرتني 
 يوما تنظم خالهلا 60الشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية، ويتوىل رئيس جملس األمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها 

  . رئاسيةانتخابات
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 إذا اقترنت استقالة رئيس 1992أما يف الفقرة األخرية وهي اليت أدت إىل املشكلة الدستورية يف اجلزائر سنة 
اجلمهورية أو وفاته بشغور جملس األمة ألي سبب كان جيتمع الس الدستوري وجوبا ويثبت باإلمجاع الشغور 

 األمة يف هذه احلالة يتوىل رئيس الس الدستوري مهام رئيس النهائي لرئاسة اجلمهورية وحصول املانع لرئيس جملس
  .الدولة

حيث تنص على أن تؤسس حمكمة عليا ختتص مبحاكمة : 158أما بالنسبة للسلطة القضائية ومن أمهها املادة 
اليت رئيس اجلمهورية عن األفعال اليت ميكن وصفها باخليانة العظمى وحتاسب رئيس احلكومة عن اجلنيات واجلنح 

لكن حىت اآلن مل يصدر أي قانون يوضح تلك اإلجراءات وتنظيم وسري احملكمة . يرتكباا مبناسبة تأديتهما ملهامهما
  .العليا للدولة

  
  اخلامتة

ويف األخري نرى أن الدستور احلايل أحدث بعض التعديالت اجلديدة واملهمة خاصة فيما يتعلق يف السلطة 
سنوات بعهدتني مما أتاح التداول السلمي على 05ربملان وحتديد الفترة الرئاسية ملدة التشريعية وازدواجية غرفة ال

  .السلطة
 1989 عاجل كل املشاكل املطروحة يف دستور 1996وأخريا هل ميكن أن نقول أن تعديل الدستور يف سنة 

  .أم أن هذا التعديل حيتاج إىل تعديل آخر وهذا ما سنراه يف أعمال أخرى إنشاء اهللا
  

  قائمة املراجع

  .1989دستور  -
 .1996دستور  -

 2001، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية، اجلزائر، حمفوظ لعشب، التجربة الدستورية يف اجلزائر -

 مارس سنة 8 املوافق 1419 ذي القعدة عام 20 املؤرخ يف 02 – 99قانون عضوي رقم  -
ما وكذا العالقات الوظيفية بينهما  حيدد تنظيم الس الشعيب الوطين وجملس األمة وعمله1999

  .وبني احلكومة
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  2007/2008منوذج عن امتحان السداسي األول

  واإلجابة النموذجية من طرف الدكتور أمحد طعيبة

  :أجب عن معاين املصطلحات التالية: 1س

   الالمركزية السياسية-  القاعدة الدستورية-  مأسسة السلطة-  السيادة يف الدولة-

  :1ج

  .تعين صاحبة السيادة يف الدولة وبالتايل الذي له حق السلطة اآلمرة:  السيادة يف الدولة-
  . وبالتايل تفادي شخصنة السلطة يقصد حتويل السلطة ملؤسسات وليس ألشخاص طبيعيني: مأسسة السلطة-
املؤسسات املمارسة للسلطة هي قاعدة قانونية تتعلق بشكل الدولة ونظام احلكم والعالقة بني :  القاعدة الدستورية-

  .واختصاصاا وحقوق األفراد وحريام وضمانات ممارساا وواجباا
يقصد ا توزيع السلطة السياسية يف الدولة على سلطات عامة احتادية وأخرى حملية خاصة :  الالمركزية السياسية-

 بني اإلحتاد املركزي والدويالت األعضاء فيه السيادة الداخليةعلى حدى، وبالتايل توزع مظاهر ) دويلة(لكل والية 
  .بإستقالل ذايت يف مباشرة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) دويلة(مع ما يترتب على ذلك من متتع كل والية 

  ملاذا ال جند يف دساتري بعض الدول نصوصا ليست دستورية يف أصلها؟: 2س

صوصا ليست دستورية أي ال عالقة هلا بالسلطة السياسية يف الدولة تعتمد بعض الدول إىل تضمني دستورها ن: ج
دف أن تستفيد تلك القواعد من حصانة الدستور وثباته ومسوه على التشريع العادي مما جينبها احتماالت تغيري 

  .والتبديل بسبب تغري أغلبيات الربملان
زائري من نظرييت سيادة األمة وسيادة من خالل الدستور احلايل ما هو موقف النظام الدستوري اجل: 3س

  .الشعب؟

من خالل الدستور احلايل نالحظ تأثر نظام الدستوري يف اجلزائر بالفقه املعاصر الذي يأخذ الدمج بني النظرتني : 3ج
 سيادة الشعب وسيادة األمة وقبل أن حندد أهم مظاهر الدمج بني النظرتني يف الدستور اجلزائر البد من حتديد مضمون

  .كل نظرية
مضموا أن السيادة ليست للحاكم وإمنا لألمة باعتبارها كائن جمرد ختتلف عن : نظرية سيادة األمة  -

تبقى ملكا للمجموعة املستقلة اليت األشخاص املكونني له وعليه فإنه ال ميكن جتزئة السيادة بني األفراد وإمنا 
ا من حيث املمارسة تعهد ا إىل هيئة تستخدمها ولكنه" أمة"متثل وحدة واحدة ال تتجزأ من حيث األصل 

  .لصاحل الكل
دولة وبالتايل كل مضموا أن السيادة جمزأة بالتساوي بني أفراد الشعب السياسي يف ال:  نظرية سيادة الشعب -

 .فرد ميارس السلطة وفقا هلذا اجلزء املخصص له من السيادة
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فإنه جند محلة من املظاهر اليت تعكس تأثري السلطة التأسيسية على هذا األساس وحماولة التوفيق بني النظرتني 
  :املنشأة يف اجلزائر يف فكرة الدمج بني النظرتني وذلك كما يلي

  )).من نتائج نظرية سيادة الشعب(( الشعب هو صاحب السيادة أي السيادة ملك للشعب -1
  )).رية سيادة الشعبنظ(( املقيد االقتراع العام وليس االقتراع التأكيد على مبدأ -2
  )).نظرية سيادة الشعب(( هو حق وليس وظيفة االنتخاب -3
  )).نظرية سيادة األمة((وكالة عامة وليست وكالة إلزامية  وكالة النواب هي -4
عمال بنظرية سيادة األمة لكن ميكن لرئيس (( إن صور الدميقراطية هي أساس دميقراطية غري مباشرة -5

  )). الشعيب عمال بنظرية سيادة الشعباالستفتاء إىلاجلمهورية أن يلجأ 
  )).من نتائج نظرية سيادة الشعب(( شكل احلكم هو شكل اجلمهوري -6

واضح لنظرية سيادة الشعب على حساب نظرية سيادة األمة بالنسبة للدستور )) ترجيح((نستنتج أن هناك تغليب 
  ..اجلزائري

ليت تعكس فعال وجود رقابة سياسية على دستورية القوانني يف بني املظاهر امن خالل الدستور احلايل : 4س

  .اجلزائر؟

إذا أستندت إىل هيئة أو جهة ذات طبيعة سياسية من حيث تركيبها وإجراءات عملها وعلى تكون الرقابة سياسية : ج
انني يف اجلزائر من هذا األساس فإن أهم املظاهر أو املؤشرات اليت تعكس فعال وجود رقابة سياسية على دستورية القو

  :خالل الدستور احلايل تتمثل يف مايلي
 .وجود جملس دستوري كوسيلة للرقابة على دستورية القوانني -

 .وجود أعضاء معينني وأعضاء منتخبني -

 )).تضم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يف آن واحد((تركيبة األعضاء ذات طبيعة خمتلطة  -

ليسوا عادة أو غالبا رجال قانون وبالتايل إفتقاده للكفاءة القانونية أعضاء الس الدستوري  -
املتخصصة مما يربز الطابع السياسي خاصة وأن سبعة أعضاء من بني التسعة يتبنون اللون السياسي 

 . يرشحهم هلذا املنصبللجهة اليت عينته وبالتايل التعهد والوالء السياسي قبل تعيينه هو الذي

توري ال يتحرك من تلقاء نفسه بل البد من إخطاره إما من رئيس اجلمهورية أو إن الس الدس -
 .رئيس الس الشعيب الوطين أو األمة
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  2007/2008 منوذج عن امتحان السداسي الثاين

  واإلجابة النموذجية من طرف الدكتور أمحد طعيبة

  1996أجب على األسئلة التالية حسب دستور 

   النظام الربملاين اليت يأخذ ا النظام السياسي اجلزائري؟أذكر أهم مظاهر: 1س

  :يلي مظاهر النظام الربملاين اليت يأخذ ا النظام السياسي اجلزائري تتمثل فيماإن أهم : 1ج
  ).وجود رئيس احلكومة إىل جانب احلكومة يرأسها رئيس احلكومة(ثنائية تركيب السلطة التنفيذية  - 
  .مهورية أمام الربملان عدم مسؤولية رئيس اجل- 
  .الس الشعيب الوطين(( ميكن للسلطة التنفيذية من خالل رئيس اجلمهورية حل الغرفة السفلى للربملان - 
  . تشارك السلطة التنفيذية يف الوظيفة التشريعية من خالل املبادرة مبشاريع القوانني ومناقشتها داخل الربملان- 
  :طرف اجلمهورية وحىت التشريع يف شكل أوامر من - 
  .السلطة التنفيذية ميكنها دعوة الربملان النعقاد خارج الدورات العادية من خالل الس الشعيب الوطين- 
 ميكن للربملان من خالل الس الشعيب الوطين سحب الثقة من احلكومة وإجبارها على االستقالة عن طريق ملتمس - 

  .حة الرقابة أو استغالل التصويت بالثقة املطرو
االستجواب، األسئلة بنوعيها، (( ميكن للربملان اللجوء إىل وسائل تترتب عنها مسؤولية احلكومة بشكل غري مباشر - 

  )).اللجان التحقيق
  . احلاالت اليت تنتهي فيها املهمة الربملانية لعضو الغرفة العليا يف الربملان؟أوحدد احلالة : 2س

  :تتمثل يف )) جملس األمةçç املهمة الربملانية لعضو الغرفة العليا تهاءانحسب الدستور احلايل فإن حاالت : 2ج
  ).102/2م( مدة العضوية بشكل عادي بعد ستة سنوات انتهاء -
تعد هذه احلالة بأغلبية ( أو يفقدها انتخابهإسقاط املهمة الربملانية نتيجة عدم إستفائه الشروط قابلية  -

 ).106م) (األعضاء

 ).107م)) (تقرر هذه احلالة بأغلبية األعضاء(( فعل ينحل بشرف املهمة ارتكابهإقصائه نتيجة  -

 ).108م(االستقالة اإلرادية  -

 .الوفاة -

 الس يفأو يف جملس أو )) العضوية يف احلكومة((قبول مهام أخرى تتناىف والعمل الربملاين  -
 ).105م... (الدستوري

ككل يف ظروف خطرية جدا ال تسمح بإجراء يف حالة متديد مهمة الربملان ((انتهاء مدة التمديد  -
 ).102/4م( عادية انتخابات
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  .حدد احلالة أو احلاالت اليت تتحمل فيها السلطة التنفيذية املسؤولية السياسية املباشرة أمام الربملان؟: 3س

رئيس (هورية واحلكومة نشري البداية أوال أن السلطة التنفيذية يف الدستور احلايل هي ثنائية التركيب لوجود رئيس اجلم
  ).احلكومة والوزراء

وبالتايل بالنسبة لرئيس اجلمهورية مل يشر الدستور احلايل إىل حتميله املسؤولية السياسية أو إمكانية مسائلته أمام 
  .الربملان بغرفتيه أو سحب الثقة بالرغم من السلطات الواسعة املخولة له

السياسية املباشرة أمام الس الشعيب الوطين وليس أمام جملس األمة بينما للحكومة فهي اليت تتحمل املسؤولية 
  :يف احلاالت التالية

  .عند مناقشة برناجمها فريفض املصادقة عليه -
توقيع ملتمس الرقابة عليها أو عدم منحها الثقة إذا طلبتها وذلك بعد عرض ومناقشة بيان احلكومة  -

 .السياسية العام

يصدر رئيس اجلمهورية تعديل دستوري الذي (( من الدستور احلايل 174ملادة القاعدة العامة حسب ا: 4س

  ...))صادق عليه الشعب

  .ما هو االستثناء الذي يرد على هذه املادة؟

 من تعديل الدستور حيث ميكن لرئيس اجلمهورية 176يرد على هذه املادة هو ما ورد يف املادة االستثناء الذي : 4ج
ن الذي يتضمن تعديل الدستوري دون أن يعرضه على االستفتاء الشعيب وذلك مىت توافرت أن يصدر مباشرة القانو

  :الشروط التالية
إذا ارتئ الس الدستوري أن مشروع التعديل ال ميس املبادئ العامة اليت حتكم اتمع اجلزائري  -

  .وحقوق اإلنسان واملواطن وحريتها
 .اسية للسلطة واملؤسسات الدستوريةإن مشروع التعديل ال ميس بالتوازنات األس -

 )).حول النقطتني السابقتني((أن يعلل الس الدستوري رأيه  -

  .  أصوات غرفيت الربملان اتمعتني معا4/3أن حيرر مشروع التعديل على موافقة ثالث أرباع  -
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   يف هذه املادةاملراجع املعتمدة
  
 ، معهد العلوم القانونية واإلدارية،  املركز اجلامعي زيان الدستوريحماضرة يف القانون أمحد طعيبة، الدكتور  - 

  .2007/2008عاشور، اجللفة، 
  :القوانني

  .1996، دستور 1989 دستور 1976دستور  -
 مارس سنة 8 املوافق 1419 ذي القعدة عام 20 املؤرخ يف 02 – 99قانون عضوي رقم  -

مة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما  حيدد تنظيم الس الشعيب الوطين وجملس األ1999
  .وبني احلكومة

 :الكتب

، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات الوجيز يف القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة األمني شريط، - 
 2002اجلامعية، بن عكنون اجلزائر،

 85:، ص2003 والتوزيع، عنابة اجلزائر، ، دار العلوم للنشرالوجيز يف القانون الدستوري حسين بوديار، - 

، اجلزء األول، الطبعة السابعة،  الدستوري والقانون الدستوري والنظم السياسية املقارنةنالقانو سعيد بو الشعري، - 
  .2006ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

، اجلزء الثاين، الطبعة السابعة، ملقارنة الدستوري والقانون الدستوري والنظم السياسية انالقانو سعيد بو الشعري، - 
  .2006ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

  .1993، الطبعة الثانية،  دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،النظام السياسي اجلزائري سعيد بو الشعري، - 
 2001زائر، ، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية، اجلالتجربة الدستورية يف اجلزائر حمفوظ لعشب، - 

  

  : من االنترنيت

، ديسمرب التعديالت الدستورية حجر يف مياه عكرة إعداد مركز األرض حلقوق اإلنسان، - 
2006،www.hrinfo.net  

 ، جملة إلكترونية شهرية إسالمية 20/09/2003،ندوة بعنوان  أصول القانون الدستوري، حسن السعدي - 
 ww.alkadhum.org/alfuratديسمرب 
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 أستاذ الدكتور هشام حسانيف السداسي األول من مادة منهجية وفلسفة القانون هناك مؤلف من إعداد : مالحظة

وبتايل حنن ال نتعمق يف السداسي األول .  السداسي األول بأغلبية عاشور باجللفة هذا املؤلف يلم جبامعة زياناملنهجية 

املنهج التارخيي، واملنهج اإلستداليل، واملنهج : العلمي وهيونركز فقط على التطرق إىل ثالثة مناهج للبحث 

  .التجرييب

  املنهج التارخيي

  مفهوم املنهج التارخيي: املبحث األول

  املطلب األول تعريف املنهج التارخيي

عدة تعريفات عامة وخاصة منها التعريف العام _ كمنهج من مناهج البحث العلمي_عرف املنهج التارخيي 

الطريقة التارخيية اليت تعمل على حتليل وتفسري احلوادث التارخيية املاضية كأساس لفهم املشاكل : احبه بأنهالذي يقر ص

  .املعاصرة والتنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل

ومنها التعريف التايل والذي ميتاز بنوع من التحديد والدقة يف حتديد معىن املنهج التارخيي، حيث يفيد هذا 

واالعتماد ...نهج التارخيي هو وضع األدلة املأخوذة من الوثائق واملسجالت مع بعضها بطريقة منطقيةالتعريف أن امل

  .على هذه األدلة يف تكوين النتائج واحلقائق

ومن التعريفات اليت تتمتع بالدقة والشمولية يف حصر عناصر ومراحل املنهج التارخيي التعريف الذي يقر بأنه 

جمموعة الطرائق والتقنيات اليت يتبعها الباحث التارخيي، واملؤرخ، للوصول إىل :"ارخيي بأنه ميكن تعريف املنهج الت

احلقيقة التارخيية وإعادة بناء املاضي بكل دقائقه وزواياه، وكما كان عليه يف زمانه، ومكانه وجبميع تفاعالت احلياة 

  ". املعرفة اإلنسانية وتكاملها وج اكتساافيه، وهذه الطرايق قابلة دوما للتطور، والتكامل مع تطور جمموع

وميكن القول بأن املنهج التارخيي هو منهج حبث علمي يقوم بالبحث والكشف عن احلقائق التارخيية من خالل 

حتليل وتركيب األحداث والوقائع املاضية املسجلة يف الوثائق واألدلة التارخيية وإعطاء تفسريات وتنبؤات علمية عامة 

  1.ة نظريات وقوانني عامة وثابتة نسبيايف صور

  

  

  

  

                                                 
 259- 258: ، ص 1999كنون اجلزائر، الطبعة الثالثة ، ، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عمناهج البحث العلمي وتطبيقاا يف ميدان العلوم القانونية واإلداريةعمار عوابدى ،  -  1
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  خطوات املنهج التارخيي: املطلب الثاين

  :تنحصر خطوات املنهج التارخيي يف عدد من اخلطوات املتسلسلة واملترابطة وهي

  حتديد املشكلة: أوال

رى ألن طرائق ال خيتلف أسلوب حتديد املشكلة يف املنهج التارخيي عنه يف مناهج وأساليب البحث العلمي األخ

  .حتديد املشكلة هي نفسها يف مجيع املناهج العلمية بغض النظر عن موضوع الدراسة واملنهج املستخدم فيها

  يمجع مصادر املعلومات يف البحث التارخي: ثانيا

  :تقسم مصادر املعلومات يف املنهج التارخيي إىل قسمني رئيسني مها

ات األصلية اليت تكون أقرب ما ميكن إىل الواقع، وتعكس وتضم املعلوم: املصادر األولية للمعلومات -1

 .احلقيقة

وهي اليت تعتمد على املصادر األولية وتقوم بتصنيفها أو تلخيصها أو : املصادر الثانونية للمعلومات -2

 .إخل...مراجعتها

  :تتعدد مصادر املعلومات يف دراسات املنهج التارخيي وميكن حصر أمهها فيما يلي

الدساتري، القوانني وسجالت احملاكم، الصحف والكتب القدمية : ثائق مبختلف أنواعه مثلالسجالت والو - 

واملنشورات بأنواعها، الصور واألفالم واخلرائط، األساطري واحلكايات الشعبية، السري الذاتية واليوميات، 

  .إخل...الوصايا، العقود بأنواعها

ا وخملفات العصور السابقة مثل بقايا املدن واهلياكل وهذه تتمثل يف بقاي: اآلثار والشواهد التارخيية - 

 .إخل...واملدرجات واملدافن واملخطوطات

وتشمل هذه الكتب والدراسات التارخيية بأنواعها املختلفة وامللفات والوثائق : الدراسات التارخيية القيمة - 

 .والسجالت

 .شهود العيان - 

 .واقع التارخييةالزيارات امليدانية للمتاحف واآلثار والوثائق وامل - 

 1.املكتبات املختلفة ومراكز التوثيق ومراكز املعومات - 

  نقد املعلومات يف البحث التارخيي: ثالثا

ملا كانت مصادر املعرفة يف البحث التارخيي تقوم على املالحظة غري املباشرة ومتتاز بقدمها، فإن على الباحث 

موثوقا به للظواهر واألحداث بل البد أن يفحصها وميحصها أن ال يسلم بصدق هذه املعلومات وبأا تقدم وصفا 

ليتأكد من دقتها وصدق حمتواها خصوصا وأا عرضة للتعديل املقصود وغري املقصود، فهي تكتب أو تعدل حسب 

وجهة نظر فئة أو جهة أو شخص معني، ولكي يتأكد من الباحث من صدق املعلومات اليت حصل عليها ودقتها فإنه 

  :دها ودراستها على مستويني مهايقوم بنق
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  : النقد اخلارجي للوثائق التارخيية-1

يرتبط نقد املعلومات اخلارجي مبدى صدق وأصالة مصدر املعلومات أيا كان نوعه وشكله، ويركز كذلك على 

 جيد حتقيق شخصية املؤلف والكتاب وزمن الوثيقة ومكان صدورها، وتثار يف هذا الصدد من األسئلة اليت البد أن

  :1الباحث اإلجابة املقنعة هلا مثل

  يف أي عصر ظهرت الوثيقة أو املصدر؟ •

 من هو الكاتب أو املؤلف؟ وهل هو الذي كتب النسخة األصلية من الوثيقة؟ •

هل الوثيقة اليت يعتمدها هي النسخة األصلية أم صورة عنها؟ وإذا كانت صورة عن األصل فهل  •

 ميكن العثور على النسخة األصلية؟

 ىت ظهرت الوثيقة ألول مرة؟ وأين؟م •

ولكي يتتبع الباحث أصول الوثائق أو اكتشاف ما به من تزوير وتعديل فإنه يبدأ بفحص دقيق حملتواها ولغتها 

  :بناء على معايري وأسس معينة مثل

  .التأكد من حدوث أي تعديل أو تغيري على الوثيقة - 

 للحذف من الوثيقة؟هل التعديل أو التغيري الذي يطرأ كان للزيادة أم  - 

 أين مت التعديل أو التغيري وملاذا ؟ - 

 هل كتبت الوثيقة بلغة العصر املنسوبة إليه؟ - 

  : النقد الداخلي للوثائق التارخيية-2

يركز النقد الداخلي على التأكد من مدى حمتوى املادة اليت حتويها الوثيقة أو املصدر ويتم ذلك من خالل 

  :ات العالقة مبوضوع الوثيقة مثلاإلجابة على عدد من األسئلة ذ

  هل هناك أي تناقض يف حمتوى الوثيقة أو موضوعها؟ •

 هل قدم املؤلف احلقيقة كاملة أم حاول تشويهها وحتريفها ؟ •

 ملاذا قام املؤلف بكتابة الوثيقة ؟ •

 هل توجد وثائق أخرى تعود لنفس العصر وتتفق مع الوثيقة يف حمتواها ؟ •

 مالحظة مباشرة أم غري مباشرة ؟هل كتبت الوثيقة بناء على  •

واجلدير بالذكر أن عملية النقد بشقيها اخلارجي والداخلي ليست عشوائية وإمنا تتم وفق أصول وقواعد عديدة منها 

  :على سبيل املثال ال احلصر

  .ال تشمل الوثائق القدمية أحداثا تارخيية حدثت يف عصور الحقة - 

صر الذي كتبت فيه ال يعين أن مؤلف الوثيقة جيهل هذه األحداث إمهال الوثيقة لذكر بعض األحداث يف الع - 

 .بل قد يكون جتاهلها لسبب أو آلخر
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 .ال جيب تبخيس قيمة أي مصدر كما ال جيب إعطاؤه أكثر مما يستحق من أمهية - 

جيب االعتماد على أكثر من مصدر للتأكد من احلقائق واألحداث ومقارنتها مع بعضها البعض والتأكد من  - 

  1.بقهاتطا

  مرحلة التركيب: رابعا

  : تقوم مرحلة التركيب على اخلطوات التالية

  . تكوين صورة واضحة حول كل حقيقة من احلقائق املكتشفة-1

  . تصنيف احلقائق إىل فئات حسب التسلسل املنطقي لألحداث-2

يبة سلبية وهي إسقاط احلادث  ملء الفراغات اليت حتدث أثناء تصنيف احلقائق وتتم عملية امللء إما مبحاكمة ترك-3

  .الذي مل يرد يف الوثائق أو مبحاكمة تركيبية إجيابية وهي استنتاج حوادث مل تذكر ولكنها وقعت

 ربط احلقائق التارخيية بواسطة عالقات حتمية وسببية، أي البحث عن أسباب وقوع احلوادث وعالقتها ببعضها -4

يخ وآخر هذه املدارس املدرسة التركيبية الشاملة وهي اليت تعتد بكل وقد ظهرت عدة مدارس فلسفية تفسر لنا التار

وتنتهي عملية التركيب باستخراج القوانني والنظريات اليت تفسر لنا ...) االقتصادية، االجتماعية، اجلغرافية(األسباب 

  2.األحداث التارخيية

  انونية  واإلداريةمظاهر تطبيق املنهج التجرييب يف ميدان العلوم الق: املبحث الثاين

  جماالت تطبيق املنهج التجرييب يف الدراسات القانونية واإلدارية: املطلب األول

يطلع املنهج التارخيي بدور حيوي وأصيل يف ميدان الدراسات والبحوث العلمية القانونية واإلدارية، اليت 

ملتحركة واملتغرية واملتطورة باعتبارها وقائع تتمحور وتتركز حول الوقائع واألحداث والظواهر القانونية والتنظيمية ا

  .وأحداث وظواهر اجتماعية وإنسانية يف األصل األساسي

فيقدم املنهج التارخيي الطريقة العلمية الصحيحة واملؤكدة للكشف عن احلقائق العلمية التارخيية للنظم واألصول 

  .لقانونية واإلدارية والتنظيميةوالعائالت واملدارس والنظريات والفلسفات والقواعد واألفكار ا

فمادامت األصول والنظم والنظريات واألسس الفلسفات واألفكار واملبادئ والقواعد واألساليب والطرق 

القانونية ضاربة جذورها يف أعماق وأبعاد تاريخ احلضارات اإلنسانية املختلفة وعرب األحقاب والقرون الزمنية املمتدة 

 اإلنساين البعيد والغابر، فإن املنهج التارخيي هو املنهج العلمي الوحيد الذي يقود إىل معرفة إىل أبعاد وأعماق املاضي

األصول أو النظم والفلسفات واألسس واملبادئ واألفكار والقواعد القانونية املاضية اليت يستمد منها النظم القواعد 

ة علمية صحيحة وواضحة عن طريق حصر ومجع كافة واملبادئ واألفكار القانونية والتنظيمية احلاضرة، وذلك بطريق

الوثائق التارخيية املتعلقة باحلوادث والوقائع القانونية وحتليلها ونقدها وتركيبها وتفسريها تارخييا ملعرفة وفهم حاضر 

 العلمية فلسفات ونظم وقواعد ومبادئ وأفكار النظم القانونية النافذة والسارية املفعول، القيام بالبحوث والدراسات
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املقارنة لفهم واقع النظم القانونية واإلدارية املعاصرة فهما سليما وحقيقيا أوال ولتطويرها مبا جيعلها أكثر مالئمة 

وتفاعال وإنسجاما مع واقع البيئة واحلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية املعاصرة وجلعلها أكثر تطورا وتقدم 

  .بالقياس إىل ماضيها وتارخيا

بواسطة املنهج التارخيي أمكن وميكن معرفة احلقائق العلمية والتارخيية عن أصل وأساس وغاية القانون يف كافة ف

  .مراحل وعصور ماضي التاريخ اإلنساين يف الغابر بطريقة علمية صحيحة

الت النظم كما أمكن وميكن بواسطة املنهج التارخيي التعرف على احلقائق العلمية التارخيية املتعلقة بالعائ

واألحكام والنظريات القانونية القدمية واملاضية، مثل النظام القانوين واإلداري اإلغريقي والروماين، والنظام القانوين 

   1...واإلداري اإلسالمي اجلزائري املاضي والنظام القانوين الصيين واهلندي

   القانونية واإلداريةتقييم املنهج التارخيي يف ميدان الدراسات والبحوث: املطلب الثاين

يقوم املنهج التارخيي بدور كبري يف إثبات واكتشاف احلقائق التارخيية القانونية واإلدارية بطريقة علمية موضوعية 

ودقيقة، وذلك عن طريق تأصيل وإثبات وتأكيد هوية الوثائق القانونية التارخيية، وتقييمها وحتليلها تارخيا، واستخراج 

  .العلمية حول احلقيقة التارخيية القانونية املقصود معرفتها والتعرف عليهااحلقائق والنظريات 

وتزداد قيمة املنهج العلمي التارخيي قوة ومنفعة علمية يف ميدان الدراسات والبحوث العلمية القانونية، ألن 

 وأعماق التاريخ البعيد لذا معظم األفكار والظواهر والنظريات القانونية ترجع يف جذورها وأصوهلا التارخيية إىل أبعاد

كانت معرفة واستخدام املنهج العلمي التارخيي يف ميدان العلوم القانونية واإلدارية حتمية علمية ومنهجية وتربوية 

  .قائمة يف جمال الدراسات والبحوث القانوين واإلدارية

 احلالية إال عن طريق معرفة كما ال ميكن فهم حاضر وواقع قواعد وأحكام وأصول النظم القانونية واإلدارية

 املنهج مأصوهلا وجذورها التارخيية املاضية، وال ميكن معرفة ذلك معرفة علمية حقيقية وكاملة ويقينية إال بإست خدا

التارخيي  استخداما جيدا وسليما، فعن طريق املنهج التارخيي ميكن معرفة جذور وأصول وتطبيقات قواعد أحكام 

االلتزام يف ماضي احلضارات اإلنسانية املختلفة، وكذا ميكن لنا معرفة األصول واجلذور ومبادئ وأحكام ونظرية 

والتطبيقات التارخيية املاضية ألحكام وقواعد ومبادئ نظريات العقود واملسؤولية، والبطالن واملركزية اإلدارية ومبدأ 

لعسكرية، والقيادة اإلدارية وأصول وجذور وتطبيق تدرج السلطة الرئاسية، والرقابة اإلدارية والوظيفة العامة، والنظم ا

   2نظم املؤسسات اإلدارية يف املاضي يف النظم القانونية واإلدارية الدولية والوطنية املقارنة
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  املنهج االستداليل

  مفهوم املنهج االستداليل : املبحث األول 

  تعريف االستدالل: املطلب األول

 نهان الذي يبدأ من قضايا مسلم ا، ويسري إىل قضايا تنتج عنها بالضرورة، ودوالرب:" يعرف االستدالل بأنه 

  ". القول أو بواسطة احلسابةااللتجاء إىل التجربة وهذا السري قد يكون بواسط

عملية عقلية يبدأ ا العقل من قضايا يسلم ا، ويسري إىل قضايا أخرى تنتج عنها :"ويعرف أيضا بأنه

  ".بالضرورة

دالل وإن كان ميدانه األصلي الرياضيات فإن تطبيقاته ال تشمل هذا العلم فحسب، بل سائر العلوم االست

األخرى، فالقاضي مثال يعتمد على االستدالل يف البحث عن احلل القانوين للقضية فهو يستدل اعتمادا على ما لديه 

   1.ض واملطلوب من األوراق املاليةمن قضايا، ويف ميدان التجارة واالقتصاد يستدل املضارب وفقا للمعرو

يتكون النظام االستداليل من املبادئ والنظريات، ذلك أن النظام االستداليل يشتمل :  معىن النظام االستداليل-2

  على ميكانزم يتسلسل من قضايا ومبادئ يستنتج منها مبادئ وقضايا مستنتجة

وهكذا إىل ... مبادئ وقضايا أولية بالنسبة للنتائج األخرى  مث تصبح بدورها - نتائج للعملية االستداللية األوىل- 

فصل نقطة النهاية وهي القضايا واملبادئ اليت ال ميكن الربهنة عليها يف علم من العلوم، والنتائج املستخرجة من القضايا 

  2.ياتواملبادئ تسمى بالنظريات، لذا كان االستدالل يف صورة نظام فتكون من ميكانزم املبادئ والنظر

  مبادئ االستدالل: املطلب الثاين

مبادئ االستدالل هي القضايا األولية غري املستنتجة من غريها وفق أي استدالل لذا تعترب نقطة البداية يف كل 

  .استدالل، ويقسم رجال املنطق مبادئ االستدالل إىل ثالثة مبادئ هي البديهيات، املصادرات، التعريفات

  البديهيات: أوال

هية هي قضية بينة بنفسها، وليس من املمكن الربهنة عليها، فهي صادقة بال برهان وتتسم البديهية بثالثة والبدي

خاصيات هي أا بينة نفسية، حيث تتبني وتتضح للنفس تلقائيا وبدون واسطة الربهان املنطقي وأن البديهية أولية 

من املبادئ والقضايا األخرى، وأن البديهية قاعدة منطقية أي أا مبدأ أوليا غري مستخلص أو مستنتج من غريه 

  .صورية عامة أو قضية مشتركة ألا مسلم ا من كافة العقول على السواء وألا شاملة ألكثر من علم واحد

من ميلك " والبديهيات يف العلوم الرياضية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية مثل املبدأ القانوين الروماين املقر بأن 

  3".ألكثر ميلك األقلا
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  املصادرات: ثانيا

املصادرات قضايا تركيبة، أقل يقينية من البديهيات فهي ليست بينة وغري عامة ومشتركة ولكن يصادر على 

صحتها ويسلم ا تسليما، بالرغم من عدم بياا بوضوح للعقل، ولكن نظرا لفائدا املتمثلة يف إمكانية استنتاج منها 

  .ائج دون الوقوع يف تناقض وصحة املصادرات تظهر من نتائجها املتعددة والصحيحة وغري املتناقضةالعديد من النت

وتوجد املصادرات يف علم الرياضيات والعلوم الطبيعية ويف العلوم اإلنسانية واالجتماعية مثل املصادرة القائلة 

  1.ية القائلة بأن كل إنسان يطلب السعادةبأن اإلنسان يفعل أوال يفعل طبقا ملا يراه أنفع واملصادرة األخالق

  التعريفات: ثالثا

التعريفات هي قضايا وتطورات جزئية وخاصة بكل علم والتعريف هو التعبري عن ماهية املعرف عنه وحده، 

املعرف وهو الشيء املراد تعريفه واملعرف وهو : وعنه كله، أي تعريفا جامعا مانعا، ويتركب التعريف من شيئني مها

  .قول الذي حيدد خواص وعناصر الشيء املعرفال

والتعريف قد يكون تعريفا رياضيا أي تعريفا ثابتا وقبليا وضروريا وائيا وكليا ألنه من عمل العقل الثابت يف 

وقد يكون التعريف تعريفا جتريبيا كما هو احلال يف العلوم الطبيعية واإلنسانية واالجتماعية والقانونية . جوهره

ية، حيث يكون التعريف تعريفا متحركا ومتطورا ومتدرج يف تكوينه، حيث يكون التعريف تعريفا يف ميدان واإلدار

  2.التجربة حيث تضيف إليه التجارب امليدانية عناصر وأشياء وخواص جديد متحركة ومتبدلة

  3لأدوات االستدال: املطلب الثالث

ضايا أولية صحيحة إىل قضايا أخرى ناجتة عنها بالضرورة وفقا هو عملية منطقية تنطلق من ق: الربهان الرياضي: أوال

  .لقواعد منطقية خالصة، ويف عملية الربهنة يسلم بصحة املقدمات ألن اهلدف منها هو الربهان على صحة النتائج

هو عملية ينطلق من مقدمات مسلم بصحتها، ويصل إىل نتائج غري مضمون صحتها فهو عبارة عن : القياس: ثانيا

صيل حاصل، حبيث تكون النتائج املتحصل عليها موجودة يف املقدمات بطريقة ضمنية، وهو ذه اخلاصية خيتلف حت

  .عن الربهان الرياضي الذي تكون نتائجه حبيث مل تشتمل عليها املقدمات ال صراحة وال ضمنيا

ض والتجارب اليت يعجز عن القيام التجريب العقلي هو قيام الباحث داخل عقله بكل الفرو: التجريب العقلي: ثالثا

ا يف اخلارج، وهو خيتلف عن املنهج التجرييب فهذا األخري يقوم على املالحظة والفرضية والتجارب اخلارجية املادية، 

  .بينما التجريب العقلي التجارب تكون داخل العقل فحسب

نتائج معينة وهذه املقدمات الصحيحة ناجتة هو عملية منطقية علمية تنطلق من مقدمات صحيحة إىل : التركيب: رابعا

  .عن عملية استداللية منطقية فيتم التأليف بني هذه النتائج للوصول إىل نتائج أخرى وهكذا
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  تطبيق املنهج االستداليل يف ميدان العلوم القانونية واإلدارية: املبحث الثاين

  كيفيات تطبيق املنهج االستداليل يف القضاء: املطلب األول

يتلخص دور املنهج االستداليل على املستوى القضائي يف إرشاد القاضي حلل الرتاع، فاحلكم القضائي ما هو إال 

  .نتيجة لعمليات استداللية منطقية يقوم ا القاضي بداء من تكييف الوقائع إىل غاية إصدار احلكم

  دور املنهج االستداليل يف تكييف املسألة حمل الرتاع: أوال

يفها من طرف القاضي ما إن كانت مسألة واقع أم مسألة قانون، وأثر التفرقة ما بني املسألتني هام، إذ ويتم تكي

على مسألة الواقع، بينما مسألة القانون ختضع لرقابتها، ألن احملكمة العليا ) حمكمة النقض(ال رقابة للمحكمة العليا 

  .قانون وتوحيد االجتهاد القاضي على املستوى الوطينحمكمة قانون وليست حمكمة واقع فدورها مراقبة تطبيق ال

وعليه فإن القاضي يطبق طريقة القياس لتكييف املسائل املعروضة عليه، فيعترب القاعدة القانونية من مقومات 

القياس املنطقي، وعليه فإذا مل يكن حل الرتاع ممكنا إال بربط الوقائع املادية اليت تشكل املقدمة الصغرى للقياس 

 فإن املسألة مسألة قانون ختضع لرقابة احملكمة العليا، أما إذا - للقياس- بالقاعدة القانونية اليت تشكل املقدمة الكربى

أمكن حل الرتاع بربط الوقائع املادية اليت تشكل املقدمة الصغرى بوقائع مادية أخرى تشكل املقدمة الكربى فإن 

  .كمة العليااملسألة هي مسألة واقع تفلت من رقابة احمل

 وهذا األخري مل 1/1/1994قام عمر ببيع عقاره إىل زيد بتاريخ : ولتوضيح هذه الفكرة نستند إىل املثال التايل

 إىل املدعو عبيد الذي 1/1/1995يقم بتسجيل العقد وشهره، وبعد مرور سنة ، قام عمر ببيع العقار نفسه بتاريخ 

  .قام بتسجيل العقد فورا وشهره

  أي املشتريني األسبق تارخيا يف شراء العقار؟: سؤال التايلفإذا طرح ال

  :اإلجابة عن هذا السؤال تقتضي مقابلة التارخيني ببعضهما ملعرفة أيهما أسبق عن طريق القياس املنطقي التايل

  1/1/1995 أسبق من تاريخ 1/1/1994تاريخ : مقدمة كربى

، وعقد البيع اخلاص بعبيد مؤرخ يف 1/1/1994عقد البيع اخلاص بزيد مؤرخ يف : مقدمة صغرى

1/1/1995  

  عقد زيد أسبق تارخيا من عقد عبيد: النتيجة

نالحظ هنا أن املقدمة الكربى تتألف من وقائع مادية حبتة، واملقدمة الصغرى تتألف أيضا من وقائع مادية، 

  .وبالتايل فاملسألة هنا مسألة واقع وليست مسألة قانون

  إىل أي من املشتريني تنتقل امللكية؟: يلأما لو طرح السؤال التا

أن امللكية يف عقد البيع ال تنتقل إال بعد : فحل هذا اإلشكال مرتبط مبا يقرره القانون، حيث جند املبدأ التايل

شهر العقد، وباالستناد إىل هذا املبدأ يكون عبيد هو املالك للعقار ألنه من قام أوال بعملية الشهر العقاري، وهذه 

  :يجة يتوصل إليها القاضي عن طريق القياس التايلالنت

  .ملكية العقار يف عقد البيع ال تنتقل إال بالشهر العقاري: مقدمة كربى
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  .عقد البيع اخلاص بعبيد مث شهره بينما عقد البيع اخلاص بزيد مل يتم شهر: مقدمة صغرى

  عبيد هو مالك العقار: النتيجة

 عبارة عن مبدأ قانوين، وعليه فإن مسألة ملن تنتقل امللكية هي مسألة نالحظ أن هنا أن املقدمة الكربى هي

  .قانون ختضع لرقابة احملكمة العليا

خنلص إىل القول بأنه كلما مت الربط بني وقائع مادية يف عملية القياس نكون بصدد مسألة واقع، وكلما مت الربط 

  1.صدد مسألة قانونبني وقائع مادية ومبادئ قانونية يف عملية القياس نكون ب

  دور املنهج االستداليل يف حل الرتاعات القانونية: ثانيا

وهنا يتم بنا القياس . نبحث هنا عن كيفية اعتماد القياس املنطقي كمنهجية معتمدة يف حل الرتاعات القانونية

  :على النموذج التايل

  وهي املبدأ القانوين: مقدمة كربى

  وهي الوقائع املادية: مقدمة صغرى

وهي احلم، أي تطبيق املبدأ القانوين على الوقائع املادية، وهذه الطريقة يف القياس القانوين تسمى : النتيجة

  ).Les syllogime conjonctif(بالقياس االقتراين احلملي 

فيجب حتديد فرضيات القاعدة القانونية ومقابلتها بالعناصر الواقعية فإذا اندجمت هذه األخرية يف الفرضيات 

يكون احلل حينها تطبيق األثر أو احلكم الذي تقره القاعدة العامة، ولكن أن القياس القانوين ال يكون يف أغلب 

األحيان ذه البساطة خاصة حينما حتمل القاعدة القانونية فرضيات كثرية أو حينما حتمل مبادئ قانونية متعددة، 

طة بل تكون مركبة، وحينها ميكن جتزئة القياس إىل مراحل متتالية وأيضا ال تكون يف أغلب األحيان الوقائع املادية بسي

  2.حىت نصل إىل النتيجة النهائية

  كيفيات تطبيق املنهج االستداليل يف التشريع: املطلب الثاين

يستعني املشرع باملنهج االستداليل يف إصدار التشريعات، فينطلق من القواعد القانونية كمقدمات كربى ليصل 

د قانونية أخرى عن طريق القياس، فيمنع فعال ما انطالقا من منعه لفعل آخر منصوص عليه كلما كان للمنع إىل قواع

نفس السبب أو العلة واملثال املعروف يف هذا الصدد هو منع التعامل يف املخدرات انطالقا من مقدمة كربى تتمثل يف 

آللية يستطيع املشرع أن يتصدى للمستجدات اليت ال جتد منع كل األشياء اليت تذهب بالعقل ومتنع اإلدراك، وذه ا

  .نصا هلا

  تقدير دور املنهج االستداليل يف الدراسات القانونية: املطلب الثالث

للمنهج االستداليل دور كبري يف تراكم املعارف يف شىت فروع العلوم، حيث بدأ بعلم الرياضيات، وانتهى 

  .قانونيةبالعلوم اإلنسانية مبا فيها العلوم ال
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وغريمها املنهج االستداليل على أساس أنه منهج جامد وطالبوا ) ليوناردي فينشي(و) بيكون(ويف السابق انتقد 

ينظر إىل الظواهر على _ حسبهم_بتطبيق املنهج التجرييب يف األحباث بدال من املنهج االستداليل، فاملنهج االستداليل 

 من القضايا بدون مناقشة مدى صحتها األمر الذي فتح الباب أمام أا جامدة وثابتة، ويصادر على صحة كثري

األهواء لتكوين مغالطات يف شكل مصادرات، وبناء نتائج عليها والتسليم بصحتها، خاصة املغالطات الفلسفية اليت 

ا متحركة اشتهرت يف عصر سيادة الرتعة التأملية الفلسفية على العلم، فأصبح العلماء ينظرون إىل الظواهر بأ

ومتجددة ال ميكن دراستها من مبدأ ثابت، فكل شيء متغري، وهلذا يتطلب إعمال مناهج متحركة وديناميكية تتالءم 

  1.وطبيعة هذه الظواهر املدروسة

كمنهج من مناهج _ولقد اكتشف الفالسفة والعلماء مظاهر القصور والعجز اليت أصابت املنهج االستداليل 

عجز وقصور هذا املنهج بصورة جلية يف العلوم االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية أوال، و_ البحث العلمي

  .ثانيا

فبالنسبة للنقد األول الذي ينصب على املنهج االستداليل وهي البديهيات واملصادرات والتعريفات، بأن هذه 

صادرات باعتبارها قضايا يصادر عليها مصادرة املبادئ الثالثة ترجع يف اية األمر إىل أصل مبدأ واحد وهو مبدأ امل

وتتحقق صحتها بسالمة وصحة نتائجها كلما تعددت وزادت نتائجها دون وجود تناقض، وهي قضايا غري قابلة 

  2.للربهنة

ويؤدي ذلك كله إىل حتويل املنهج االستداليل إىل منهج فرضي استداليل اعتباطي قائم على األهواء الشخصية، 

  . يعرب عنه مقومات وخصائص املنهج البحث العلمياألمر الذي

أما خبصوص عيب وقصور وعجز هذا املنهج  يف جمال الدراسات والبحوث العلمية يف نطاق العلوم االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية والقانونية على وجه اخلصوص، فهو أمر واضح وجلي حيث أن كل الظواهر واملعطيات 

واالقتصادية والسياسية والقانونية هي ظواهر وأشياء وحقائق ومعطيات حية ومتحركة ومتطورة واحلقائق االجتماعية 

وشديدة التعقيد والتغري والتطور وال ميكن معاجلتها ودراستها وحبثها علميا بواسطة املنهج االستداليل القائم على 

  .دة وثابتة زمانا ومكانا أساس مبادئ وقضايا أخالقية وفلسفية ودينية وطبيعية وميتافيزيقية جام

فأصبح املنهج االستداليل كمنهج علمي ثابت وستاتيكي عاجز للبحث العلمي والدراسات العلمية للظواهر 

القانونية باعتبارها ظواهر حية ومتحركة ودافعة وأخالقية وشديدة التغيري والتعقيد والتطور والتبدل والتكيف، لذا 

الرغم من اخلدمات اليت أداها ويؤديها يف جمال العلوم القانونية بصورة جزئية ونسبية كان وما زال املنهج االستداليل ب

واستثنائية يف جمال تفسري وتطبيق املبادئ والنظريات والقواعد واألحكام القانونية العامة واردة والثابتة وامللزمة 

  .واملعلومة يف املدونات والتقنيات القانونية النافذة
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ة البحث عن مناهج البحث العلمي األخرى املالئمة واملناسبة لطبيعة الظواهر واألمور واألشياء لذا كانت حتمي

واحلقائق القانونية باعتبارها ظواهر وحقائق ومعطيات اجتماعية واقتصادية وسياسة، حىت تكون الدراسات والبحوث 

إىل حقائق ونتائج جديدة مثل املنهج التجرييب العلمية املتعلقة ذه الظواهر دراسات وحبوث علمية تؤدي إىل الوصول 

  1.واملنهج التارخيي واملنهج اجلديل
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  املنهج التجرييب

، على مر 1إن الوقائع واألحداث اليت تقع يف التجمعات البشرية املختلفة ما هي إال جتارب حدثت بني البشر

عضها خمتلف كل االختالف تبعا لتباين األشخاص والظروف، العصور، بعضها متشابه إىل حد درجة التماثل وب

  . وكثريا ما استهوت هذه الوقائع واألحداث العلماء على مر العصور

لقد كانت العلوم الطبيعية هي أصل املنهج التجرييب وملدة طويلة لكن إال ألهداف مادية، ألن االعتقاد الذي 

لكن وبفضل الطب يف العلوم املرتبطة به بدأ املنهج . ام باإلنسانكان سائدا هو أن هذا املنهج غري صاحل لالهتم

، مث استمرت البحوث لتمتد إىل العلوم اإلنسانية 2التجرييب ميتد تدرجييا إىل دراسة األحياء مث إىل دراسة اإلنسان

  .واالجتماعية وإىل العلوم القانونية واإلدارية

 ، للمنهج االستداليل، وذلك عقب االنتقادات اليت وجهت لقد ظهر املنهج التجرييب على يد فرنسيس بيكون

وقد أحدثت هذا املنهج منعرجا هاما يف تاريخ العلم مما دعا البعض إىل القول بأن العلم الذي ال خيضع للتجربة ليس 

  :والسؤال املطروح هو. بعلم

  يةما هو املنهج التجرييب وما هو دوره وتطبيقاته يف العلوم القانونية واإلدار

  مفهوم املنهج التجرييب: املبحث األول

  تعريف املنهج التجرييب: املطلب األول

يتميز املنهج التجرييب عن غريه من املناهج بدور متعاظم للباحث ال يقتصر فقط على وصف الوضع الراهن 

ستخدام للحدث أو الظاهرة بل يتعداه إىل تدخل واضح ومقصود دف إعادة تشكيل واقع الظاهرة من خالل ا

  3.إجراءات أو إحداث تغريات معينة ومن مث مالحظة النتائج بدقة وحتليلها وتفسريها

املنهج : (( هناك حماوالت عديدة لتحديد معىن املنهج التجرييب، منها احملاولة اليت تسعى إىل تعريف املنهج التجرييب بأنه

ة عن النفس إطالقا، أو باطنه فيها كذلك كما املستخدم حني نبدأ من وقائع خارجة عن العقل، سواء أكانت خارج

وتفسريها يب بإستمرار بالتجربة، وال . يف حالة االستبطان، لكي نصف هذه الظاهرة اخلارجة عن العقل ونفسرها

  4)).نعتمد على مبادئ الفكر وقواعد املنطق الصورية وحدها
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  :البحث التجرييب من بينهاكما حاول البعض أن يعرف املنهج التجرييب من خالل تعريفات 

البحث التجرييب تغيري متعمد ومضبوط للشروط احملددة لواقعة معينة ومالحظة التغريات الناجتة يف هذه "  - 

 ".الواقعة ذاا وتفسريها 

البحث التجرييب يقوم أساسا على أسلوب التجربة العلمية اليت تكتشف عن العالقات السببية بني املتغريات  - 

 ". تتفاعل مع القوى اليت حتدث يف املوقف التجرييب املختلفة اليت

البحث التجرييب هو ذلك النوع من البحوث الذي يستخدم التجربة يف اختبار فرض معني يقر عالقة بني  - 

 1.عاملني أو متغريين

ملها فيما ومن خالل التعريفات السابقة نستطيع أن نستنتج بعض املميزات اليت يتميز ا املنهج التجرييب واليت جن

  :يلي

 املنهج التجرييب أقرب املناهج إىل الطريقة العلمية، وهذه اخلاصية هي اليت جعلت بعض العلماء ينادون بضرورة -1

ولكن هذا الرأي متطرف ألنه ينكر . متيز العلم مبيزة التجريب على اعتبار أن العلم الذي ال يقبل التجربة ليس بعلم

  .ع للتجربة، إال أنه يصف حبق صدقية نتائج املنهج التجرييب وقابليتها الكثري من العلوم اليت ال ختض

 املنهج التجرييب منهج علمي خارجي إذ يعتمد على التجربة اخلارجة عن العقل، أي أن التجربة هنا ال تتم داخل -2

  .العقل بل تأيت من اخلارج لتفرض نتائجها على العقل

ضوعي، فالنتائج املتحصل عليها عن طريق التجربة تفرض نفسها على العقل  يوصف املنهج التجرييب بأنه منهج مو-3

  2.حىت وإن كانت تتعارض مع رغبة الباحث أو ميوالته النفسية

  3. دقة النتائج اليت ميكن التوصل إليها بتطبيق هذا املنهج-4

  مقومات املنهج التجرييب: املطلب الثاين

  التجرييب مث نتطرق إىل أسس املنهج التجرييبيف البداية نتكلم أوال عن مراحل املنهج 

  :مراحل املنهج التجرييب: أوال

  .مير البحث التجرييب بثالث مراحل أساسية هي مرحلة التعريف والتصنيف ومرحلة التحليل ومرحلة التركيب

  : مرحلة التعريف والتوصيف والتصنيف-1

دد الزاوية اليت سيتناول ا دراسة تلك الظاهرة، مث يف البداية البد على الباحث أن يعرف الظاهرة املدروسة وحي

يقوم بتصنيف الظاهرة االجتماعية يف شكل فصائل لكي تسهل دراستها، والتصنيف اجليد من شأنه أن يسهل عملية 

  4.صياغة الفروض والتجريب بوجه سليم
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  : مرحلة التحليل-2

حتليل تلك الظاهرة بدراسة علمية تشمل يف البداية بعد مرحلة التعريف بالظاهرة وتصنيفها ينتقل الباحث إىل 

وضع فروض علمية تفسر الظاهرة وكل العالقات املرتبطة ا، وبعدها يقوم الباحث بعملية التجريب اليت تثبت صحة 

  1.أو خطأ الفروض، وبعد عملية التجريب يقوم الباحث بصياغة قوانني جزئية حتكم الظاهرة

  : مرحلة التركيب-3

ية حتليل الظواهر اليت تنتهي بوضع قوانني جزئية حتكم الظاهرة يقوم الباحث بتركيب تلك النتائج بعد عمل

  2.والقوانني اجلزئية يف شكل قانون عام حيكم الظاهرة مثل قوانني السقوط احلر لنيوتن

  أسس املنهج التجرييب: ثانيا

 وال ميكن أن يكون املنهج جتريبيا إال تجربةاملالحظة والفرضية وال: يقوم املنهج التجرييب على ثالث أسس هي

اته األسس، واليت ال نعتربها مراحال للبحث التجرييب وإمنا هي أسس أو مقومات يقوم عليها املنهج التجرييب، وال 

يشترط أن يستخدمها الباحث بطريقة مرتبة بقدر ما يستخدمها بصفة تكاملية وتداخلية ونشرع يف بيان مفهوم كل 

  .ى حدىأساس عل

  : املالحظة-1

وتعترب احملرك األول واألساسي لبقية عناصر املنهج التجرييب حبيث أن املالحظة العلمية هي اليت تقود إىل وضع 

الفروض وحتمية إجراء عملية التجريب على الفرضيات الستخراج القوانني والنظريات العلمية واليت تكشف وتفسر 

  3.فيهاالظواهر العلمية وتتنبأ ا وحتكم 

  : معىن املالحظة-أ

هي عبارة عن مشاهدة أو مراقبة الظواهر واألحداث بأسلوب علمي ومنظم، وهي إحدى األسس اليت يقوم 

عليها املنهج التجرييب حيث تسمح بصياغة الفروض املناسبة وإجراء التجارب وذلك دف تفسري الظواهر عن طريق 

 السابق تستعمل فقط يف العلوم الطبيعية، وبعد إثبات إمكانية تطبيق املنهج حتديد العالقة بني املتغريات، وقد كانت يف

  .4التجرييب يف ميدان العلوم اإلنسانية أصبحت أهم الوسائل اليت تستعمل يف العلوم اإلنسانية

  : أنواع املالحظة-ب

  : تقسيم املالحظة حسب درجة التنظيم والضبط-1-ب

  : املالحظة البسيطة- 1-1-ب

تباه العفوي إىل حادثة أو ظاهرة ما دون قصد أو إصرار، وقد كان هلا الفضل يف اكتشاف بعض وهى االن

  .القوانني مثل قانون اجلاذبية
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  :املالحظة املنظمة-2-1-ب

هذا النوع من املالحظة يأيت بصورة منظمة ومقصودة وخمطط هلا، حيث يتحكم الباحث يف املتغريات ويالحظ 

  .مدى تأثريها على الظاهرة

  :1 تقسيم املالحظة حسب دور الباحث يف الظاهرة موضوع الدراسة-2-ب

  : املالحظة باملشاركة-1-2-ب

يف هذا النوع من املالحظة يتخذ الباحث دورا إجيابا يف حدوث الظاهرة حبيث يشارك يف حدوثها، كأن يشارك 

 حبيث يكون الباحث جزء من وهذا النوع من املالحظة مثايل. املسجونني حيام ويالحظ سلوكام عن قرب

  .الظاهرة

  : املالحظة غري املشاركة-2-2-ب

  .وهنا يتخذ الباحث موقفا حياديا من الظاهرة، لرياقبها عن بعد

  :2 شروط املالحظة العلمية-ج

   أن تكون كاملة وشاملة؛- 

   أنت تكون نزيهة وموضوعية؛- 

   حتديد أهداف املالحظة؛- 

  ناية وجتنب املالحظة السريعة اليت قد تؤدي إىل نتائج خاطئة؛ تتم املالحظة بطريقة منظمة وبع- 

  . أن يكون املالحظ مؤهال علميا وملما باجلوانب النظرية للموضوع- 

  : تقدير قيمة املالحظة يف املنهج التجرييب-د

  :عيوب املالحظة-1-د

كهم مما يعطي للباحث نتائج  إذا علم أفراد العينة بأم موضوعون حتت املالحظة قد يصطنعون انطباعهم وسلو- 

  خاطئة؛

   إذا أراد الباحث مالحظة حدث معني، إنه ال يستطيع أن يتنبأ حبدوثه كي يكون متواجد يف عني املكان؛- 

  ؛)كالطقس والظروف األمنية( يف بعض األحيان تعيق عملية املالحظة بعض العوامل اخلارجية - 

 وقد يأخذ ذلك مدة سنوات كما قد حتدث يف ظرف وجيز و املالحظة حمدودة بوقت حدوث الظواهر أو األحداث

  يف أماكن متفرقة لذا يصعب على الباحث مجع البيانات واألدلة الكافية؛

   هناك بعض الظواهر ال ميكن مالحظتها ألا ختص اجلانب الشخصي لألفراد؛- 

  . يتعرض الباحث للخطر يف بعض األمكنة كالقبائل البدائية- 
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  :حظة مزايا املال-2-د

   يف كثري من الظواهر واحلوادث تكون املالحظة أحسن الوسائل جلمع املعلومات على نطاق واسع؛- 

   تسمح املالحظة بتسجيل السلوك أو احلوادث أثناء حدوثها؛- 

  . تسمح جبمع بيانات قد ال يفكر فيها الباحث أثناء املقابلة واالستبانة- 

  : الفرضيات العلمية-2

 الطبيعية يف مرحلة التفسري املؤقت والذي يكون مبثابة مشروع ثلباحث ليفسر ا احلوادهي أفكار يقترحها ا

  1.متهيدي لظهور القانون أو نتائج أولية تتطلب الفحص واالختيار والتجريب للتأكد من صحتها

  : معىن الفرضية-أ

 عدم حتققها، واصطالحا تعرف الفرضية لغة هي التخمني الذكي لتفسري أو إمكانية حتقيق واقعة أو ظاهرة ما أو

تفسري مؤقت لوقائع وظواهر معينة، ال تزال مبعزل عن امتحاا بالتجربة، حىت إذا ما امتحنت يف : " الفرضية بأا

  .الواقع، أصبحت فيما بعد إما فرضا زائفا جيب أن يعدل عنه إىل غريه، وإما قانونا يفسر جمرى الظواهر

  :2تغريات أو العوامل اليت تتمثل فيما يليولصياغة الفروض جيب حتديد امل

  : املتغري احلر أو العامل املستقل ••••

: هو املتغري الذي يراد دراسة أثره على الظاهرة وهو املسبب للظاهرة حمل الدراسة، ومثال ذلك الفرض التايل

  .البطالة تؤدي إىل االحنراف، املستقل هنا هو البطالة

 يتبع العامل املستقل، والذي يظهر كنتيجة حتمية له، ويف املثال السابق، وهو العامل الذي : املتغري التابع •

  .االحنراف هو العامل التابع يف الفرضية

عوامل أخرى تؤثر يف الظاهرة جيب مراعاا، ويف املثال السابق يعترب سوء التربية عامال آخر لالحنراف، كما  •

 والباحث هنا جيب عليه حتديد هذه العوامل وحصرها تعد العوامل الثقافية والتعليمية عوامال لالحنراف،

 .بصورة دقيقة

  : كيفية صياغة الفرضيات العلمية-ب

  :تصاغ الفرضية وفق إحدى الصورتني

توجد فروق حقيقية يف التحصيل الدراسي بني : صياغة الفرض يف عبارة تقريرية مباشرة كأن نقول: األوىل - 

  . والتالميذ الذين ال يستخدمونهالتالميذ الذين يستخدمون اإلعالم اآليل

 3.ال أثر الستخدام اإلعالم اآليل يف التحصيل الدراسي: صياغة الفرض يف صورة صفرية مثل: الثانية - 
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  : عملية التجريب-3

واهلدف من . بعد صياغة الفرضيات يأيت الباحث إىل تقسيم هذه الفرضيات من حيث كوا صحيحة أم خاطئة

ق الفرضيات وقد ال تصدق كل الفرضيات اليت صاغها الباحث وحينها جيب عليه نفي كل عملية التجريب هو حتقي

  :1ما قام به من فرضيات وصياغة فرضيات جديدة والباحث أثناء عملية التجريب مير مبرحلتني مها

  تصميم التجربة: املرحلة األوىل

ي عليها املوقف التجرييب وهذه العوامل يأيت تصميم التجربة عن طريق حتديد املتغريات أو العوامل اليت ينطو

 . املتغري احلر، املتغري التابع، عوامل أخرى:هي

  تنفيذ التجربة: املرحلة الثانية

بعد تصميم التجربة على الباحث أن ينفذ املخطط الذي وضعه بدقة، ووفق مراحله املنطقية، وعليه أن يالحظ 

  . حينهابدقة النتائج اليت تتمخض عنها جتربته ويدوا يف

  مظاهر تطبيق املنهج التجرييب يف ميدان العلوم القانونية  واإلدارية: املبحث الثاين

  جماالت تطبيق املنهج التجرييب يف الدراسات القانونية واإلدارية: املطلب األول

وجه منذ بداية القرن التاسع عشر أصبحت العلوم اإلنسانية بصفة عامة والعلوم القانونية واإلدارية على 

على حساب الرتعة ) التجريبية(اخلصوص ميدانا خصبا لتطبيق املنهج التجرييب حيث سادت الرتعة العلمية املوضوعية 

الفلسفية التأملية اليت تراجعت، ومن بني أهم امليادين اليت استخدم فيها الباحثون املنهج التجرييب العلوم اجلنائية والعلوم 

  :2لفقيه االيطايل جرسبيين ثالث جمموعاتاملساعدة هلا، وهذا حسب تقسيم ا

القانون اجلنائي، اإلجراءات اجلنائية، :  علوم قاعدية وموضوعها دراسة القاعدة القانونية اجلنائية وهي:اموعة األوىل

  .تاريخ القانون اجلنائي، علم االجتماع اجلنائي، فلسفة القانون اجلنائي، السياسة اجلنائية، علم العقاب

 علوم سببية وموضوعها دراسة شخصية ارم والسلوك اإلجرامي وهي األنتربولوجيا اجلنائية، علم :ة الثانيةاموع

  .االجتماع اجلنائي، علم اإلجرام

 العلوم املساعدة وهي الطب الشرعي، علم النفس القضائي، الطب القضائي اجلنائي، التحقيق الفين أو :اموعة الثالثة

  .الشرطة الفنية

هم املواضيع اليت أثارت اهتمام العديد من الفقهاء وظهرت بشأا العديد من املدارس الفقهية مسألة أسباب وأ

  :اجلرمية أو العوامل اليت تدفع اإلنسان الرتكاب اجلرمية، حيث حدد العلماء متغريات هذه الظاهرة على النحو التايل

بائع، األمراض العضوية والعقلية، اإلدمان على الوراثة، ، الصفات والط:  وهي:عوامل داخلية لإلجرام •

  .املخدرات والكحول

 . كالعوامل االجتماعية، العوامل االقتصادية، العوامل الثقافية، العوامل السياسية:عوامل خارجية •
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ومن أهم العلوم اليت تعتمد على املنهج التجرييب يف دراستها العلوم املساعدة لعلم اإلجرام، فالطب الشرعي 

ث يف املسائل القانونية اليت ال ميكن حلها إال بواسطة معلومات بيولوجية، كالتشريح الذي يهدف للكشف عن يبح

سبب الوفاة يستخدم املنهج التجرييب للوصول إىل احلقيقة، وكذلك الطب العقلي الذي له فضل كبري يف سن قواعد 

ا يف ارتكاب اجلرمية، وكذلك علم النفس القضائي قانونية تتعلق بالتخلف العقلي واإلدمان على املخدرات وأثرمه

  1. والشهود واملدعي وغريهمةالذي يدرس نفسية األشخاص الذين يسامهون يف سري الدعوى العمومية كالقضا

وطبق املنهج التجرييب يف دراسة العديد من الظواهر االجتماعية والقانونية واإلدارية، مثل البحوث والدراسات 

وعالقة القانون مببدأ تقسيم العمل االجتماعي، والبحوث ) التضامن االجتماعي( عالقة القانون باحلياة املتعلقة بظاهرة

والدراسات املتعلقة بعالقة ظاهرة القانون بالبيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية واجلغرافية، والبحوث 

وكذا البحوث العلمية املتعلقة بظاهرة اجلرمية وفلسفة التجرمي والدراسات املتصلة بعالقة الدولة والسلطة والقانون، 

  2.والعقاب، والدراسات والبحوث العلمية اخلاصة بإصالح وخلق السياسات التشريعية والقضائية موضوعيا وإجرائيا

ة، كما طبق املنهج التجرييب من طرف علماء اإلدارة يف الدراسات والبحوث العلمية يف نطاق العلوم اإلداري

والسيما بعد ظهور نظرية اإلدارة العلمية وبروز ظاهرة التداخل والترابط والتكامل احلتمي بني ظاهرة اإلدارة وكل 

فأصبح يطبق ويستخدم املنهج التجرييب يف الدراسات والبحوث . من علم االقتصاد وعلم االجتماع وعلم النفس

م العمل والتخصص، وظاهرة احلوافز، وظاهرة عملية اختاذ العلمية للظواهر واملعطيات اإلدارية، مثل ظاهرة تقسي

  .القرارات اإلدارية، وظاهرة الرقابة اإلدارية

ومن أشهر التطبيقات احلديثة للمنهج التجرييب يف جمال العلوم القانونية واإلدارية، الدراسات والبحوث العلمية 

وكذا دراسة األستاذ . ون اإلجراءات واملرافعات إلصالح نظامها القضائي وقان1960اليت قامت ا بولندا عام 

1953/1954موربريجر لظاهرة البريوقراطية يف مصر احلديثة عام 
3  

  تقدير قيمة املنهج التجرييب يف ميدان العلوم القانونية واإلدارية: املطلب الثاين

 ومنها العلوم القانونية واإلدارية بالرغم من صعوبة تطبيق املنهج التجرييب يف ميدان العلوم االجتماعية واإلنسانية

بالقياس إىل تطبيقه يف جمال العلوم الطبيعية، إال أن جماالت تطبيق هذا املنهج يف ميدان العلوم القانونية واإلدارية كثرية، 

ة، فعن طريق املالحظة العلمية الصحيحة واملوضوعية للظواهر واملعطيات القانونية، ووضع الفرضيات والبدائل املطروح

ميكن استخراج واستنباط احلقائق العلمية املوضوعية السليمة حول الظواهر واألمور واملعطيات القانونية واإلدارية عن 

  4.طريق استخدام املنهج التجرييب هذا
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  :مدخل عام 

 اجتماعيا مما ال ريب فيه أن اإلنسان خملوق إجتماعي يتفاعل مع أترابه إذ يؤثر و يتأثر م مشكال بذلك نسيجا

 من حيث ما هو نصف االجتماعيال تضمحل فيه شخصية الفرد و من مث فإن هذا الفرد يصبح يف صراع دائم ما بني 

وحدة مصغرة تشكل البنيان احلضاري و من حيث أنه من جهة أخرى عبدا لألنا و الذات يسارع يف حتقيق رغباته و 

ك من حاجاته و متطلباته ، من هنا ينشأ نوع من التضارب و حاجاته اليومية من طعام و شراب إىل ملبس و غري ذل

التعارض يف مصاحل األفراد تدفع يف ذلك غريزة البقاء ليلجأ كل فرد لتغليب مصاحله اخلاصة عن مصاحل اآلخرين ، 

ن بينها هذا التنظيم غرب قواعد اجتماعية م. هذا ما جيعلنا نفكر يف تنظيم نسقي للبنيان احلضري كي ال تعم الفوضى 

القواعد القانونية و األخالقية و الدينية و التقاليد و اامالت ، إال أننا سنخص بالذكر القواعد القانونية اليت متتاز 

  .بعنصر أساسي أال و هو اإللزام أي إلزامية إتباع األفراد ألوامر القانوين و نواهيه 

ث اإلبستولوجي الفلسفي اجلديل عن سبب هذه يتحلى يف البح) فلسفة القانون(إن اهلدف من هذه الوحدة 

اإللزامية ، كذا أصل و طبيعة القانون لبيان ماهيته و العناصر اليت يتكون منها و مث معرفة الغالية من القانون يف حد 

  .ذاته 

إن فكرة القانون أنشأت بظهورها تضاربا و جدال كبريان بني مجهور الفالسفة و الفقهاء كل هذه اآلراء و 

  1.رؤى  والنظرياتال
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  املدرسة الشكلية

 ))شكل الظاهرة القانونية دون النظر إىل اجلوهر و الباطن((إن إهتمام املذاهب الشكلية ينصب إىل النظر يف 

 و ما احلاكم إىل احملكومنيهو جمموعة من القواعد اآلمرة أو الناههية يصدرها " فالقانون حسب املدرسة الشكلية 

 لألحكام ينصاعن و قسم آخر ) احلاكم( القوانني يشرعكومني إال تطبيق هذه األوامر فاتمع قسمان قسم على احمل

  ) .احملكومني(

 إن هو الذي يصدر القانون و جيرب احملكومني على إن القانون حسب املدرسة الشكلية تعبري عن إرادة احلاكم و مشيئته

ظرية السطحية أو اخلارجية للقاعدة القانونية و اليت تتبناها املدرسة الشكلية تطبيق و للخضوع له و لو باجلرب، هذه الن

مذاهب تنظم حتت لواء املدرسة ) 4(جعلت منها قطبا هاما من أقطاب فلسفة القانون و إذ منيز ها هنا بني أربعة 

  :الشكلية و هي كاآليت 

  مذهب جون أوسنت: املبحث األول 

 حاول تقدمي نظرة 19اذ لفلسفة القانون جبامعة لندن يف النصف األول من ق إجنليزي أست" أوسنت"الفيلسوف 

حول القانون سبق إليها الفالسفة اليونان الذين كانوا يؤمنون أن القانون ناتج عن القوة و على ذلك فإن أوسنت مل 

على األفراد إن اقتضى األمر، لكن  إرادة احلاكم ينفذها جربايبتكر الفكرة اليت أقام عليها مذهبه و القائلة أن القانون 

  . حمددة املعامل فصل فيها النتائج و بني فيها األحكام نظرية شاملةيرجع له الفضل يف صياغة هذه الفكرة يف شكل 

 يصدره احلاكم استنادا إىل سلطته السياسية يوجهه إىل احملكومني و أمر و ي" لقد عرف أوسنت القانون بأنه 

  " .يتبعه جزء 

  :تتمثل يف ما يلي " الشروط" حدد أوسنت شروط جيب توفرها لكي ينشأ القانون هذه لقد 

يرى أوسنت أن احلاكم السياسي الذي يتمتع بالسياسة هو شرط أساسي لوجود القانون :  وجود حاكم سياسي -1

 النظر عن احلكم سواء  إىل احلاكم إىل احملكومني بغض السلطة و السيادةالذي ينشأ دوره يف جمتمع سياسي تكون فيه 

كان دميقراطيا أو ديكتاتوريا أو رئاسيا أو فدراليا ، و منه جيب أن يكون حاكم سياسي توكل له السلطة السياسية و 

  .يدين له احملكومني بالوالء و الطاعة 

 ة ليس نصيحوجب حسب أوسنت أن تكون القاعدة القانونية آمرة أو ناهية فالقانون :  وجود أمر و ي -2

 و هذا ليترتب على عنصر اإللزام و ال آمرا أو ناهيايستطيع األفراد األخذ ا أو تركها مىت شاءوا بل وجب أن يكون 

  .يهم أن تكون هذه األوامر ضمنية أو صرحية 

 هو جانب احلاكم يرى أوسنت أن عنصر اجلزاء الذي يترتب عن خمالفة أي أمر أو ي يصر عن : وجود جزاء -3

  . القاعدة القانونية و ال قانون بعيدا عن اجلزاء يوقعه احلاكم على من خيالف أوامره و نواهيه أساسي يف

   :1نلخصها فيما يلي" النتائج"لقد ترتبت على مذهب أوسنت جمموعة من 
                                                 

  هشام حسان، حماضرة، مرجع سابق-  1



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــعـــة زيــان عاشــور اجللفــةجام

 
153 

 املنهجيــة وفلسفـــة القانـــون

  : إنكار الصفة القانونية على القانون الدستوري ) 1

اليت حتدد شكل الدولة و نوع نظام احلكم فيها و إن القانون الدستوري ميكن جمموعة من القواعد القانونية 

اختصاص السلطات و اهليئات العامة من جهة و من جهة أخرى حيدد احلريات وحقوق األفراد السياسية واملقومات 

األساسية للمجتمع، و من هنا فإن القانون الدستوري يضبط و يكبح حرية احلاكم يف استغالل السلطة لذا يرى 

م يستطيع خمالفة قواعد القانون مىت  شاء ذلك لعدم وجود جزاء يوقع على احلاكم فهو صاحب أوسنت أن احلاك

إن . سلطة توقيع اجلزاء من ناحية و من ناحية أخرى قواعد القانون الدستوري تصدر عن سلطة أدىن من احلاكم 

كد بأنه جمرد قواعد إرشادية يضعها أوسنت ارتكز على حجتني أساسيتني بإنكار الصفة القانونية للقانون الدستوري و أ

  ." قواعد األخالق الوضعية"احلاكم وخيالفها مىت شاء و أطلق عليها 

  :إنكار الصفة القانونية عن القانون الدويل العام ) 2

يهتم القانوين الدويل العام بتنظيم العالقات بن الدول و يف هذا الشأن يرى أوسنت أنه ال وجود لسلطة عليا 

ئة حاكمة تراقب تطبيق أوامر و نواهي القانون الدويل العام و لو كان ذلك باجلرب فكل الدول متساوية يف تعترب كهي

احلقوق و السيادة و من هنا جاء إنكار أوسنت للصفة القانونية للقانون الدويل العام فهو جمرد قواعد جمامالت أو 

  . القانون الدويل العام بروتوكوالت  يترتب أي جزاء عند خمالفة أي قاعدة من قواعد

  :التشريع كمصدر وحيد للقانون ) 3

يرى أوسنت أن التشريع هو املصدر الوحيد يف النظام القانون مع إلغاءه لكل املصادر األخرى ويف مقدمتها 

العرف و هذا راجع ألن التشريع يف صفة عن أمر أو ي و هو صادر عن احلاكم أم العرف فهو عبارة عن ناتج 

  . اجتماعي تواتر الناس على إتباعه و احترامه من شعورهم بإلزاميتهلتفاعل

  :التقيد إلرادة املشرع بتغيري النصوص أو القواعد القانونية ) 4

إن القانون حسب أوسنت هو التعبري عن إرادة احلاكم و من هنا وجب على املفسر التقيد و البحث عن إرادة 

  .ثناء الوضع دون النظر يف تغري الظروف اليت وقع فيها القانون احلاكم اليت أراد أن يضمنها القانون أ

  :و هنا ثالث من النيات 

  .النية احلقيقية ) 1

  .النية االفتراضية ) 2

  .هي نية املشرع وقت تطبيق النص : النية االحتمالية ) 3

   :1و قد وجهت ألوسنت مجلة من اإلنتقادات

مل يقول أن القانون هو إرادة (ة و هذا ما يؤدي إىل احلكم اإلستبدادي  أخلط أوسنت بن مفهوم القانوين و القو– 1

  ) .احلاكم و هو ينفذها جربا
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أن القانون وضع يف ( أخلط بني مفهوم الدولة  القانون إذ ميكن أن ينشأ القانون يف جمتمع بدائي بعيد عن الدولة – 2

  ) .يجمتمع سياسي منظم و هذا خلط ألن هناك قانون يف جمتمع بدائ

  . عدم اعتراف بالعرف كمصدر يف النظام القانوين رغم أن الواقع يثبت عكس ذلك – 3

  . إنكار الصفة القانونية على القانون الدويل العام رغم أن القانون الدويل العام يتمتع بالصفة القانونية التامة – 4

  .دستوري ميثل أعلى القوانني يف الدولة  إنكار الصفة القانونية على القانون الدستوري رغم أن القانون ال– 5

عندما نطبق القانون عند ( عدم النظر إىل تغري الظروف عند تفسري القوانني يؤدي إىل مجود القاعدة القانونية – 6

  )  .وضع النص يصبح القانون جامد و بالتايل ال يساير التطورات

  .ن القاعدة القانونية ال يهتم جبوهر و باط إن مذهب أوسنت مذهب سطحي و شكلي – 7

  مذهب هيغل: املبحث الثاين

لقد متيز هيغل بفكرته حول القاعدة القانونية و جتسد ذلك بإهتمامه بفلسفة القانون حيث عمل الفيلسوف 

، ألف كتابا عنونه مبادئ فلسفة القانون و تتلخص 19األملاين كأستاذ يف بعض اجلامعات األملانية يف بداية القرن 

 إذ يستمد القانون شرعية و قوته امللزمة و أساسه من إرادة احلاكميف أنه ال وجود لقانون بعيد عن  "فكرة هيغل

صدوره على الدولة  إذ ينادي هغيل بالسلطان التام للدولة يف املستويني الداخلي خبضوع األفراد للدولة  واخلارجي 

  ".خبضوع الدول األخرى هلا

و منها أن اتمع ال يعدوا أن يكون دولة إال إذا ذاب فيه مجيع األفراد والدولة حسب هيغل هي سيدة نفسها 

  .من أجل حتقيق املصلحة العامة املشتركة 

فالدولة حسب هيغل فهي تسييد إلرادة وحرية اإلنسان وال تتحقق حرية الفرد إال بإندماجه يف الدولة و من مث 

  .احلقوق التام هلا 

واحد يعرب بإرادته عن اإلرادة املشتركة العامة اليت تكون سلطان الدولة و كياا، إن سيادة الدولة تتمثل يف فرد 

والقانون هنا ميثل إرادة احلاكم الصارمة الواجب التقيد ا و ذلك لتوفرها على عنصر القوة اليت تفرض احترام تطبيق 

ى احلظرية الدولية ذلك أنه ال وجود  فإن الدولة وجب عليها السيطرة علاملستوى اخلارجيأما على . هذه اإلرادة 

لسلطان أعلى من سلطاا، و إن حدث وتوازنت دولتان يف ميزان القوى فإن الوسيلة الوحيدة لفك الرتاع بينهما هي 

احلرب ، إذ يرى هيغل أن احلرب هي الطريقة الوحيدة لفك األزمات والرتاعات الدولية و تنتهي احلرب أوال حبل 

لة األقوى اليت تستطيع فرض وجهة نظرها بالقوة و هذا ما يسمه هيغل بالقضاء اإلهلي أم ما يشبه الرتاع لصاحل الدو

  1.أن يكون حكما من حمكمة التاريخ حيث أن التاريخ أثبت أن الطرف األقوى هو املنتصر دائما 

   :2ترتبت عن فكرته جمموعة من النتائج تشبه إىل حد كبري نتائج أوسنت نلخصها فيما يلي

  . التشريع هو املصدر الوحيد يف النظام القانوين – 1
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  . القوة هي الركيزة األساسية لسيادة الدولة سواء كان ذلك على املستوى الداخلي أو اخلارجي– 2

  . احلرب هي وسيلة عادلة ومشروعة لفك الرتاعات الدولية – 3

  .ا احلاكم  ال وجود إلرادة و حرية فردية بل هناك إرادة مجاعية يعرب عنه– 4

  : نلخصها فيما يلي االنتقاداتوجهت لـ هيغل جمموعة من 

 بل هناك العرف و املصادر األخرى اليت تعترب دعامة للنظام النظام القانوين التشريع ليس املصدر الوحيد يف – 1

  .القانوين و يتجلى ذلك واقعيا 

  .توى الداخلي و اخلارجي  على املساالستبداد إرادة احلاكم املعززة بالقوة تؤدي إىل – 2

  . و أعطى من خالل ذلك القوة أمهية كربى مبالغ فيها  القوة و الدولةأخلط بني– 3

  . اتمع الدويل استقرار إن التسليم بفكرة هيغل فيما خيص احلرب يؤدي إىل اضطراب العالقات الدولية و عدم – 4

  . نظرة هيغل سطحية و شكلية مثلها مثل نظرة أوسنت – 5

  مذهب الشرح على املتون: املبحث الثالث 

لقد نتج مذهب الشرح على املتون عن جمموعة من األفكار الفرنسيني الذين عملوا على جتميع أحكام القانون 

  . تقنني نابليون و من بني الفقهاء نذكر أوبر و لوران و هو بلجيكي األصلباسم ليعرف 19املدين الفرنسي يف القرن 

 الذين استخلصوا من طريقة 20ح على املتون ينسب أساسا إىل فقهاء القرن العشرين فكريا مذهب الشر

  .أصحاب الشرح على املتون يف تفسري و شرح القانون 

املبادئ اليت قام عليها هذا األسلوب يف الشرح و التفسري و صاغوا منه مذهبا له مميزاته وخصوصياته لكن مل 

 هذا املذهب إىل اسم و يرجع ذاته و إمنا نسب إىل جمموعة من الفقهاء الفرنسيني فقيه معني بينسبوا هذا املذهب إىل 

 أصحاب هذا املنهج يف تفسري و شرح و تقنني نابليون نصا نصا مع احلفاظ على الترتيب الذي اعتمدهاالطريقة اليت 

 ن بتقنني نابليواللتزامهم بالنصوص نظرا االلتزامجاءت فيه نصوص هذا التقنني لذا أطلق على هذا املذهب مذهب 

  . هذا التقنني محل كل األحكام  العتباردون غريهم 

  :1لقد ترتبت على مذهب الشرح على املتون فكرتان أساسيتان 

  : تقديس النصوص التشريعية – 1

مما ال شك فيه أن تقنني نابليون كان له أمهية كربى خصوصا يف فرنسا ، إذا جاء هذا التقنني ليحقق أمنية 

برية ما فتئ أصحاب الثورة الفرنسية حيلمون ا أال و هي توحيد النظام القانوين الفرنسي، حيث كانت فرنسا ك

منقسمة قانونيا بني تطبيق نظام قانوين مستمد من التقاليد و العرف يف القسم الشمايل يقابله يف القسم اجلنويب تطبيق 

نظرا للنجاح الكبري الذي حققه نابليون بتقنينه سواء كان ذلك على نظام قانوين مستمد أساسا من القانون الروماين، و

املستوى الداخلي أو اخلارجي إضافة على فكرة جتميع القوانني كانت سابقة مل يسبق نابليون أحد يف جتسيدها األمر 

التقنني و أصبح الذي جعله رمزا من رموز املفخرة الفرنسية وهذا ما جعل رجال القانون يؤمنون أشد اإلميان ذا 
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تقديسه أمرا ال مناص منه ، من هنا جاءت فكرة تقديس النصوص و أصبح املفسرون و الشراح يتبعون طريقة تفسري 

و شرح الكتب املقدسة عند شرحه أو تفسري تقنني نابليون و هي شرح النصوص نصا تلو اآلخر بنفس الترتيب الذي 

  .جاءت به النصوص 

  :ر الوحيد للقانون  إعتبار التشريع املصد– 2

ميكن أن خنرج من خالل الفكرة األوىل بفكرة ثانية أن فقهاء الشرح على املتون يقرون بأن التشريع مصدر 

وحيد و أوحد للنظام القانوين حيث ال ميكن األخذ باملصادر األخرى ذلك أن القانون يعتمد أساسا على النصوص 

  . التشريع املكتوبة و اليت يسنها املشرع و املتمثلة يف

   :من هنا نستطيع اخلروج مبجموعة من النتائج نلخصها فيما يليو 

 القاضي بأحكام النصوص التشريعية إذ ال جيوز له اخلروج عن النصوص أو املساس ا نظرا لقدوسيتها التزام – 1

  . احلكم مبقتضى القانون و ليس احلكم على القانون فمهمته هي 

 قاعدة ما من نصوص التشريع فإن اللوم والعيب فيه  ال يف استخالصشرع املعين عند  إذا عجز الشارح أو امل– 2

  .املشرع ذلك ألن التشريع حيتوي على مجيع القواعد و املبادئ الالزمة جلميع احلاالت

  . وجوب الرجوع إىل نية و إرادة املشرع وقت وضع النصوص و هذا عند شرح أو تغيري النصوص التفسريية – 3

هي اليت أقرها النص صراحة أي النية الصرحية مثل ال جيوز التصرف يف العقار املمتلك فهي : ة احلقيقيةالني - 

 .نية حقيقية ومل يصرح على املنقول

 ونقول أن النية افتراضية يفترض أنه جيوز التصرف يف املنقول ألنه مل يقر صراحة بعدم جواز املنقول - 

 أعلى من العقارات عكس السابق لذا وجب محاية هذه العقارات أصبح اآلن منقوالت: النية االحتمالية - 

 1.ومنه النية االحتمالية قد تفترض أن ال جيوز التصرف يف العقار وكذلك املنقول

   :2نقد املذهب

  : منها االنتقاداتلقد وجهت ملذهب الشرح على املتون جمموعة من 

ب الشكلية األخرى يتعرف على القانون مبعيار مادي مثله مثل املذاهمذهب شكلي  مذهب الشرح على املتون – 1

  .شكلي هو صدوره عن حكام سياسيني دون التعرف على العوامل املؤثرة يف تكوينه 

  . إمهاله للعرف كمصدر أساسي يف النظام القانوين – 2

  .قانونية  تقييد املفسر و الشارح بإرادة املشرع وقت وضع النصوص هذا ما يؤدي إىل مجود القاعدة ال– 3

  . من خالل تقديس النصوص و من مث التقيد ا االستبدادي تأييد احلكم – 4

 إن فكرة اخلطأ الناجم عن التفسري و الذي يرجع على املفسر دون املشرع فكرة مبالغ فيها إذ أن املشرع بشر – 5

  .ميكنه أن خيطأ مثله مثل املفسر أو الشارح 
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  مذهب كلسن: املبحث الرابع 

 اهتم بفلسفة القانون و 1917أستاذ لفلسفة القانون جبامعة فيينا سنة " كلسن"فيلسوف النمساوي شغل ال

   :1و يقوم مذهبه على أساسني مها" الصايف" أو "البحت"القانون أنشأ مذهبا عرف مبذهب 

  : استبعاد مجيع العناصر غري القانونية – 1

إن فكرة القانون البحت تقوم على إقصاء مجيع العوامل غري القانونية سواء كانت اجتماعية اقتصادية ثقافية 

سياسية مثالية ، و من مث فإن رجل القانون وجب عليه أن خيتص يف حبثه يف صحة صدور القانون عن شخص أو هيئة 

ب نشأته أو مدى عدل مضمونه أو مدى حتقيقه  و التقيد به دون البحث يف أسبااحترامهتعرب عنه و تتحقق من 

  .ملصلحة اتمع 

  : وحدة القانون و الدولة – 2

لقد دمج كلسن بني مصطلحني هامني و مها الدولة و القانون إذ يرى أن القانون هو الدولة، والدولة هي 

شكل هرمي ذروته " ة يف جمموعة من القواعد القانوني:  إمنا هي ليست شخصا معنوياحيث أن الدولة . القانون 

ختضع فيه القاعدة الدنيا للقاعدة األعلى منها ، و يعترب الدستور وما يتفرع عنه من قوانني وقرارات وأوامر " الدستور

وأحكام نظامية نظاما قانونيا كامال ميثل عند كلسن الدولة و ال يعترب النظام القانوين دولة إال بوجود هيئات مركزية 

  .عن القواعد القانونية اليت يتمكن منها هذا النظام القانوين و يكون تطبيقها عن طريق اجلرب خمتصة للتعبري 

  :يف كل هذا خنرج بنتيجتان مها 

  . وحدة القانون و عدم جواز تقسيمه إىل قانون عام و قانون خاص –أ 

  .طان القانون  القانون إرادة الدولة و بني ضرورة تقيد الدولة بسلاعتبار رفض التناقض بني –ب 

  :لقد وجهت إىل مذهب كلسن عدوة انتقادات نذكر منها 

 واليت يستمد منها الدستور شرعيته القاعدة األعلى من الدستور أغفل كلسن يف ترتيبه اهلرمي القواعد القانونية – 1

  .مية  ال أساس له من الصحة العلاالفتراض وجود قاعدة أعلى من الدستور و هذا افتراضإذ سلم مببدأ 

 إنكاره العرف كمصدر أساسي يف النظام القانوين و عدم ذكره يف تدرجه اهلرمي رغم أن العرف مصدرا هاما – 2

  .من مصادر القانون ال ميكن إغفال دوره يف القاعدة القانونية 

لدولة والقانون لكنه يف السابق أخلطوا ما بني ا.(  دمج دجما تاما بني الدولة و القانون و هذا األمر خمالف للواقع – 3

  )دمج بني املفهومني وهو خمالف للواقع

  . و هذا عند إقراره بوجود قواعد قانونية فردية التجريد و العموم اسقط ميزتان أساسيتان للقاعدة القانونية مها – 4

لعالقات  أمهل قواعد القانون الدويل العام حيث سلم خبضوع كل الدول لدساتريها و هذا ما يصلح لتنظيم ا– 5

  .داخل الدول دون العالقات بني الدول 
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 يؤخذ على كلسن إقصاء كل العوامل الغري قانونية من القانون و هذا أمر مثايل ال ميكن تطبيقه على أرض الواقع – 6

  .فالقانون بذاته ظاهرة اجتماعية 

  1.م جبوهر القاعدة القانونية مذهب كلسن مذهب مادي يأخذ بالنظرة السطحية و الشكلية للقانون دون اإلهتما– 7
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  املدرسة املوضوعية

  )تنظر يف جوهر القاعدة القانونية و ال تنظر إىل شكلها(

إن دراسة املدرسة املوضوعية للقاعدة القانونية ينحصر أساسا يف الظروف و العوامل اإلجتماعية واملثالية و 

دة القانونية و تطورها و من مث فإا تربط بني هذه العوامل و القانون و لقد تفرعت البيئية اليت تؤثر يف تكوين القاع

  :هذه املدرسة إىل تياران أساسيني مها 

  التيار املثايل : املبحث األول 

إن هذا التيار يؤمن بأن جوهر القاعدة القانونية هو مثل أعلى للعدل الذي يستنتجه الفرد بعده، و قد سادت 

  : و ينقسم هذا التيار إىل ما يلي 19التيار حىت مطلع القرن أفكار هذا 

  ) كالسيكي–تقليدي (مذهب القانون الطبيعي : املطلب األول 

لقد عرف اإلنسان منذ القدم أن هناك قانون أمسى من القوانني الوضعية ميثل هذا األخري سندا هلذه القوانني و 

يت ال تتغري بتغري الزمن و املكان ، إن هذا القانون ال يرجع ألي خملوق بل أساسا هلا، وإذ يتكون من القواعد الثابتة ال

يرجى إىل اخلالق الذي أودعه يف الكون ليستنبط اإلنسان قواعده حبركات عقلية ، لقد مسي هذا القانون بالقانون 

فكرين يهتمون هلذا الطبيعي هذا ألنه من صنع اخلالق جاء عنصرا من عناصر هذه الفسيفساء الكونية مما جعل امل

القانون أي القانون الطبيعي و وضعوه مقياسا ملدى عدل و كمال القوانني الوضعية ، أي كلما دنت القوانني الوضعية 

  . من القانون الطبيعي فهي حسبهم تدين يف الكمال و العدل

فهومها التقليدي بل لقد شهدت فكرة القانون الطبيعي تطورا مستمرا مع مرور الوقت ذلك التطور مل يشمل م

  :مشل مضموا و ذلك خلدمة أهداف معينة و سنحاول حصر هذا التطور يف أربعة وقفت تارخيية معينة حمددة كاآليت 

  القانون الطبيعي عند اليونان : الفرع األول 

 ما أدى تطورا ونضجا فكريا منقطع النظري خصوصا يف جمال الفلسفة التأملية هذا) اإلغريق(لقد عرف اليونان 

م إىل اكتشاف القانون الطبيعي الذي أعطوه بعدا فلسفيا حاولوا من خالله التأمل يف احمليط االجتماعي لقد نتج من 

خالل الفالسفة اليونان من جمموعة من األدلة استندوا عليها الكتشاف فكرة القانون الطبيعي إذ الحظوا أن كل ما 

نظيم و تنسيق متناهي يف دقته إذ أن الظواهر الطبيعية ختضع لقواعد ثابتة يف الكون من ظواهر و عالقات يسري يف ت

  .اخل ... سواء أكان املاء، اهلواء، احلرارة، الليل، الربد، النهار 

كما الحظوا أن كل الكائنات ختضع هلذا النظام تنشأ و تترعرع على حنو ثابت غري متغري بل ذهبوا إىل أبعد 

شابه و تطابق كبري بني العالقات االجتماعية عند كل شعوب املعمورة ، لقد أقر من ذلك يف تصورهم بوجود ت

الفالسفة اليونان بوجود قانون أعلى يضم قواعد أبدية ثابتة خلقها اهللا ليكتشفها اإلنسان بالعقل إذا فهي قواعد غري 

  .طبيعي مكتوبة تنظم الكون و من مث فإن كل الشعوب و األفراد ختضع يف قواعد القانون ال
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إن القانون الطبيعي ميثل صور من صور الطبيعية و هو من صنع اخلالق و من هنا فهو عادل  أو باألحرى 

مقياسا ملدى عدل القوانني الوضعية ، إذ كلما اقتربت هذه القوانني الوضعية و تطابقت وتشات مع القانون الطبيعي 

د بقواعد القانون الطبيعي و التحرر من إرادة الدولة ألن كلما أصبحت عادية لذا نادى اليونان إىل وجوب التقي

القانون الطبيعي أمسى من هذه اإلرادة ، إال أن سقراط أوجب اخلضوع إىل القانون الوضعي حىت و إن كان ظاملا و 

ة ذلك خشية عصيان مدين و الفوضى اليت ستعم اتمع إذا أخذنا و سلمنا بالرأي السابق و ذلك حبجة عدم مطابق

  1.القوانني الوضعية للقانون الطبيعي

  القانون الطبيعي عند الرومان : الفرع الثاين 

 عند اليونان ، إن رأي الفالسفة فلسفية بعدما كانت قانونيالقد أضحت فكرة القانون الطبيعي عند الرومان 

إنه قانون مطابق <<  : الذي قال" شيش رون "الرومان حول القانون الطبيعي متثل يف رأي الفيلسوف الروماين 

للعقل السليم متفق مع الطبيعة ، معلوم للجميع ، ثابت على وجه الدوام، و يعترب القانون  احلقيقي الذي ال يتغري من 

أنه ال يستطيع الربملان أو الشعب اخلروج عليه كما ال <<: و قال أيضا >> روما إىل أثينا و ال من اليوم إىل الغد 

  .>> الفه إال تعرض إىل أسوء عقاب يستطيع أي فرد أن خي

  العذاب – إلنكاره لطبيعة اإلنسان-إن من مل يطعه فإنه يهرب من نفسه و يستشعر << : ليواصل قوله 

  .>> األكرب ، حىت و إن أفلت مما يعترب عقوبات يف عرف الناس 

 للتغيري وليس من صنع انه قانون ثابت و سابق للقوانني الوضعية غري قابل << BAULأما الفيلسوف بول 

يعرف بأن القانون << " جايوس"ويقول الفيلسوف الروماين >> اإلنسان بل تفرضه الطبيعة ذاا و ميليه العقل

  .>> املشترك بني مجيع الناس ملا له من صفة عقلية  طبيعية ألنه من وحي الطبيعة و العقل فهو قانون عاملي

عي مدلوال أوسع حيث يرى أنه القانون الذي يهيمن على نشاط فقد أعطى للقانون الطبي<< : أما إبيان 

الكائنات احلية مجيعا من إنسان و حيوان إىل غري ذلك من الكائنات و أن قواعده تصدر عن الطبيعة ذاا سواء متثلت 

  .>>يف دوافع احليوان أو دوافع اإلنسان ولكن عند اإلنسان أكثر تطورا

إن القانون الطبيعي هو السنن اليت أهلمتها الطبيعة << يف مدونة " ان جون ستي" ويف نفس السياق أورد 

جلميع الكائنات احلية و أنه ليس مقصورا على اجلنس البشري بل هو ساري على مجيع األحياء مما حيوم يف اهلواء أو 

دموين بالزواج و منه يدب يف األرض أو يسبح يف املاء ، و من هذه السنن إحتاد الذكر واألنثى مما اصطلحنا حنن اآل

  .أيضا سنة التناسل و تربية األوالد ، و املشاهد الدالة على أن كل الكائنات احلية و كأا مدركة هلذا القانون 

القانون الطبيعي مصدرا لألحكام "  إذ إعتربوا بعدا قانونيالقد أعطى الفالسفة الرومان فكرة القانون الطبيعي 

يع الشعوب ذلك ألنه حيوي جمموعة من املبادئ تترتب عن الطبيعة ليكتشفها اإلنسان القانونية اليت تسري على مج

  ."بعقله و من مث فإا تليب رغبة كل الشعوب و األمم 
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   : 1هذا ما جسده الرومان على أرض الواقع إذ اعتمد نظامهم القانوين على قانونني أساسيني مها

لقد كانت قواعد . صليني و قانون الشعوب الذي يسري على األجانب  الذي يسري على الرومان األ:القانون املدين 

القانون الروماين قواعد شكلية غري ملزمة ، إذ كان مستمد من العادات و التقاليد الرومانية إال أن القانون الطبيعي 

ع القانون الطبيعي ، أثرى يف القانون املدين الروماين ليتحرر هذا األخري من الشكليات ويتخلى عن كل ما يتعارض م

 بالبساطة و البعد عن الشكليات و ذلك ألن مصدر قواعده مبدأ كل قانون الشعوبو على العكس من ذلك متيز 

 ، بل هناك من الفقهاء من يساوي و يطابق بني مستمد من القانون الطبيعي" قانون الشعوب" عدالة ، و من مث فإن 

إذ أن قانون الشعوب تضمن بعض القواعد اليت تتعارض مع مبادئ القانون القانونني غري أن الواقع أثبت عكس ذلك 

  .الطبيعي أضف إىل ذلك أن القانون الطبيعي فكرة يونانية أما قانون الشعوب فهو فكرة رومانية 

  )توماس اإلكويين) (عصر رجال الكنيسة(القانون الطبيعي عند الكنائسيني : الفرع الثالث 

 عند رجال الكنيسة و ذلك يف دينية عند الرومان إىل فكرة قانونيةن الطبيعي من فكرة لقد تغريت فكرة القانو

، إن البعد الديين جتلى من خالل )الكنيسة(العصور الوسطى ملا شهدته هذه احلقبة من سيطرة ونفوذ رجال الدين 

  . إالهيا أبديا يسري على الكل فكرة و نظرة رجال الكنيسة للقانون الطبيعي إذ كان القانون الطبيعي عندهم قانونا

مل ينسلخ القانون الطبيعي يف عهد الكنائسيني من طبيعته العقلية ذلك أن اإلنسان يدركه بعقله و من هنا جاء 

  . ، قانون طبيعي ، قانون وضعي إهلي إىل صنف القوانني إىل قانون 13يف ق " توما االكليمي"تقييم القديس 

شيئة اخلالق يستخلصه اإلنسان من خالل الوحي واإلهلام ال بالعقل مما يؤدي إىل اإلميان  فأما القانون اإلهلي فهو م- 

  .بقواعده إذ له بعد روحي ال عقلي 

 أما القانون الطبيعي فهو منتهي ما ميكن لإلنسان أن يدركه بعقله من أصول القانون اإلهلي بدافع الوصول إىل - 

  الكمال ال ليأيت بعد ذلك 

وجوب إحترام " توما"عي الذي يسنه الفرد مما يوجب تطابقه مع القانون الطبيعي إذ يرى القديس القانون الوض- 

القانون الوضعي لتحقيق اإلستقرار واألمن وهي مصلحة عامة أكثر من املصلحة اخلاصة اليت تنجر على اإلخالل 

ى املصلحة اخلاصة ، أما إذا تناقضت بقواعده ، و هذا ما ينادي به القانون الطبيعي أي تغليب املصلحة العامة عل

قواعد القانون الوضعي مع قواعد القانون اإلهلي فإنه جيب عدم طاعة القانون الوضعي إذ ال طاعة للقانون الوضعي يف 

  .معصية القانون اإلهلي 

دين و لقد تأثر تطور القانون الطبيعي عند الكنائسيني بتطور الكنيسة سياسيا فبعدما كانت تفصل ما بني ال

و مع سيطرم على أوربا أصبحت تنادي . >> أعطي ما لقيصر لقيصر و ما هللا هللا << احلكم طبقا ملقولتهم 

 القوانني الوضعية اليت تتعارض مع القانوين اإلهلي احترامالكنيسة بإخضاع شؤون احلكم لشؤون الدين لتفادي عدم 
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ني للكنيسة و عزل كل من ال يلتزم مبا ميليه عليه رجال بل ذهبت إىل أبعد من ذك من خالل توليت احلكام املوال

  1.الدين

  

  ) جون بودان–ميكافيلي (القانون الطبيعي يف العصر احلديث : الفرع الرابع 

ختلصت أوربا من مرحلة العصور الوسطى اليت متيزت بسيطرة الكنيسة والنظام اإلقطاعي ليظهر مبدأ سيادة 

  ) .ميكافيلي يف إيطاليا ، بودان يف فرنسا (16رن الدولة الذي نادى به فالسفة الق

إن األمري << يرى مكيافيلي أن احلاكم وجب عليه احلفاظ على حكمه و عصره بشىت الوسائل إذ يقول 

األمري داللة على احلاكم و الثعلب داللة على الدهاء و األسد داللة >> جيب أن يكون ثعلبا و أسدا يف الوقت ذاته 

  .شجاعة على القوة و ال

لقد أيد ميكافيلي مبدأ الغاية تربر الوسيلة من خالل إباحته لكل الوسائل للمحافظة على العرش  و اليت يراها الناس 

  .>> إن العامة مأخوذة دائما باملظهر<<بأا شرعية و حممودة ، و يستخف كذلك بالشعب بقوله 

 يف ذلك بدعوته للسيادة املطلقة للدولة إذ أن أما الفيلسوف الفرنسي بودان فقدي أيد سلطة الدولة بل غاىل

  لذلك نتيجةاحلاكم يستطيع اإلخالل بأي قاعدة من القواعد اليت ألزم ا رعيته فسلطة احلاكم أمسى من القانون و 

 ، لذا حاول الفقهاء وضع أساس منصف لتعظيم عالقات الدولة على 16إضمحلت فكرة القانون الطبيعي يف ق 

اخلي و اخلارجي مما أدى إىل ظهور فكرة القانون الطبيعي مرة أخرى لتكون وسيلة و آلية حلماية حقوق املستوى الد

اإلنسان و احلريات الفردية على املستوى الداخلي و إخضاع اتمع الدويل ملبدأ العدل بدال من مبدأ القوة ذك ما 

ذا ما أكسب فكرة القانون الطبيعي بعدا سياسيا يف و ه) النظام الدميقراطي(أدى إىل بزوغ فكرة القانون الطبيعي 

  2.العصر احلديث 

  جروجيوس: القانون الطبيعي كمصدر للقانون الدويل * 

كأحد أعمدة فكرة القانون الطبيعي يف العصر احلديث ملخصا أفكاره يف " غروزوس"لقد برز الفقيه اهلولندي 

خلص القانون الطبيعي من البعد الديين الذي متيز به عهد  فبعدما 1925مؤلفه املعنون بقانون احلرب و السلم 

الكنيسة إبان العصور الوسطى نادى بضرورة إقامة قانونا دوليا ينظم العالقات بني الدول أساسه و مصدره القانون 

 مبادئ القانون الدويل على أساس 17يف النصف األول من القرن " غروزوس"الطبيعي و كان له ذلك إذ وضع 

  3.املؤسس األول للقانون الدويل يف طبعته احلديثة ون الطبيعي و أضحى القان

  ) :جون هوبز(القانون الطبيعي كمصدر للقانون الدستوري * 

 عند مجهور الفقهاء أصبح القانون الطبيعي 18 و 17نتيجة النتشار وذيوع صيت القانون الطبيعي يف القرنني 

ة احلكام يف استعمال سيادة الدولة ظهرت ثورات الشعوب ضد هذا الطغيان أساسا لتنظيم سلطان الدولة و نظرا ملغاال
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بغية الدفاع عن احلرية و احلقوق ليحاول الفقهاء إجياد حل ينظم الدولة و قادهم فكرهم إىل فكرة العبد االجتماعي إذ 

  بدأت الفكرة 

لناس مجيعا دون أن يكون احلاكم اإلجنليزي إذ يرى هذا األخري أن العقد االجتماعي يتم بني ا" هولز"عند 

 للحاكم ، و نظرا ألن احلاكم ليس طرفا يف العقد فإنه غري ملزم محرياطرفا يف العقد إذ يتنازل األفراد عن كامل 

  .حنو احلكم االستبدادي املطلق " توماس هولز "ذا العقد و له سلطان مطلق ، من هنا ظهر توجه 

 بأن العقد يربم بني 1690فقد أوضح يف مؤلفه شرح احلكومة املدنية " كجون لو"أما الفيلسوف اإلجنليزي 

الشعب و السلطان ليتنازل احملكومني جبزء من حريام و حيتفظون باآلخر ضمانا و قيدا للسلطان ، فإذا أخل احلاكم 

بالتايل تصبح ضده ثورة ذا االلتزام املترتب عن العقد االجتماعي جاز للشعب أن يفسح هذا العقد و يعزل احلاكم و 

 فكرة العبد االجتماعي وسيلة ملقاومة اختذمشروعة و من ذلك فإن جون لوك حيسب على أنصار امللكية املقيدة إذ 

 1.استبداد احلاكم 

  :نظرية العقد االجتماعي جون جاك روسو * 

 جاء فيه أن 1762معامل نظريته و أسسها يف مؤلف موسوم بالعقد االجتماعي سنة " روسو"لقد وضع 

سلطان الشعب أقوى من سلطان احلاكم لذا فإن أفراد الشعب تعاقدوا مجيعا من أجل التنازل عن حريام الفطرية غري 

احملدودة للشعب نفسه على أن يكسبوا حريات مدنية منظمة رمبا أن الشعب ال يستطيع استعمال السلطة برمتها فإن 

الشخص يدعى احلاكم الذي التزم بشروط الوكالة و يعمل باسم يكن شخص ينوب عنه فاستعمال السلطة هذا 

الشعب حمققا بذلك إرادة هذا الشعب و يستطيع هذا الشعب عزل هذا احلاكم مىت شاء ذلك أن احلاكم ال ميلك 

  2.السلطة و السيادة بل تظل السلطة و السيادة بيد الشعب 

  :نقد نظرية العقد االجتماعي * 

ماعي نظرية فرض ألا تقوم على افتراض عيش األفراد يف فترة ابتدائية وتطورهم بتنظيم إن نظرية العقد االجت

مجاعة و من جهة أخرى وجود اتفاق بني اجلماعة تسمى بالعقد االجتماعي و هذا ما مل يتأكد ال تارخييا و ال واقعيا 

اهم بقدر كبري يف التخلص من األنظمة و على الرغم من ذلك فإن العقد االجتماعي مل يتخلص من ميثاليته إال أنه س

   .األكذوبة السياسية الناجحةاالستبدادية اليت سادت يف أوربا لذا أطلق على هذه النظرية ب

 حبلة جديدة حققت له انتصارا وذيوعا ال نظري 18لقد عاود مذهب القانون الطبيعي الظهور يف أواخر القرن 

ثورة الفرنسية اليت قامت حتت شعار الدفاع عن احلريات و احلقوق الطبيعية سندا نظريا لل" روسو" له إذ متثلت أفكار 

لإلنسان و مث استندت هذه الثورة على مبادئ القانون الطبيعي و هذا ما يتجلى من خالل وثيقة الثورة الفرنسية 

  منه نصت 01ادة  و املعروفة باسم إعالن حقوق اإلنسان و املواطنة حيث أن امل1789املشهورة الصادرة يف سنة 

  .>> الناس يولدون أحرارا ويستمرون متساوون يف احلقوق <<على ما يلي 
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الغاية من كل جمتمع سياسي هي احملافظة على احلقوق الطبيعية اخلالدة لإلنسان و أن هذه  << 03أما املادة 

لطبيعي جناحا على أرض الواقع يف احلقوق هي احلرية و امللكية و األمن و مقاومة الطغيان و منه لقي مذهب القانون ا

 بعدما فشل يف جتاوز حدود التنظيم إذ أصبح سندا ملختلف األنظمة احلاكمة و سامهت مبادئه يف 18أواخر القرن 

صدور إعالن حقوق اإلنسان و املواطنة ، زد على ذلك على أنه يعترب مصدرا من مصادر القوانني الوضعية و هذا ما 

ه كما جعلت منه بعض الدول مصدرا ثانيا بعد التشريع مثل النمسا اليت أقرت يف تقنينها الصادر دعمه نابليون يف تقنين

  . إحالة كل األحكام و القضايا إىل قواعد القانون الطبيعي إذا مل يرد بشأا حكم يف القانون الوضعي 1811يف 

ن كبري و حصة أكرب عند فالسفة و على الرغم من فكرة القانون الطبيعي لقيت جناحا باهرا و كان هلا شأ

  :1 نذكر منها 19إال أا لقيت عدة انتقادات خصوصا يف ق القانون 

 أمهل القانون الطبيعي دور البيئة االجتماعية يف نشأة و تطور القوانني من خالل نص أن القانون الطبيعي هو – 1

قائق التارخيية إذ أن القوانني هي وليدة البيئة جمموعة قواعد خالدة ثابتة زمنيا و مكانيا و هذا ما يتناىف مع احل

  .االجتماعية 

 و مبا أن الصفات العقلية حركاته العقلية مبا أن القانون الطبيعي ليس مكتوبا و يستخلصه اإلنسان من خالل – 2

يعي يفقد تتصل بشخصية الفرد و هي خمتلفة من فرد آلخر فإن لكل فرد قانونه اخلاص و هذا ما جيعل القانون الطب

   .العموميةأهم خاصية و هي 

 ليس للقانون الطبيعي أي فعالية على أرض الواقع و هذا ما ال يتوفر على خاصية أساسية و هي خاصية االلتزام – 3

إذ ال يوجد أي هيئة أو قوة تفرض احترام قواعده إذ أن األفراد يستطيعون يف الواقع خمالفة قواعده الوضعية اليت 

  .ادئ القانون الطبيعي و العكس صحيح تتعارض مع مب

دون أن يأخذ باملصلحة اجلماعية العامة و هذا من خالل الرتعة الفردية اخلاصة  أخذ مبدأ القانون الطبيعي – 4

  .مناداته بتحقيق املصلحة اخلاصة للحرية الفردية لإلنسان دون مراعاة للمصلحة اجلماعية 

  ذو املضمون املتغريمذهب القانون الطبيعي : املطلب الثاين

 يف إنشاء و استحداث فكرة القانون الطبيعي ذو sallesلقد ساهم الفقيه األملاين ستامر و بعده سايل 

املضمون املتغري و جاء هذا املذهب نتيجة لالنتقادات اليت وجهت للمذهب الطبيعي خصوصا يف ثبات هذا القانون و 

تعارض مع احلقائق التارخيية مما جعل الفقهاء حياولون مراعاة التغريات عدم تغريه ال زمنيا و ال مكانيا و هذا ما ي

االجتماعية والبيئية اليت تؤثر يف نشأة القوانني و تطورها و منه فقد رأى الفقهاء أن املشرع هو الذي يسن القوانني 

 و هو متغري يف ى للعدلأعلفالبد له من مثل أعلى يتمثل يف العدل ، و قد رأى ستالر أن القانون جوهره هو مثل 

أما مضمون العدل فهو متغري أي طريقة . مضمونه ثابت يف فكرته أي أن فكرة العدل ثابتة و خالدة مع مر العصور 

  .حتديد العدل ختتلف باختالف الزمان واملكان أي ما هو عادل قد خيتلف من جمتمع إىل آخر و من زمن إىل آخر 
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لطبيعية التقليدية و فكرة القانون الطبيعي ذو املضمون املتغري احلديثة يكمن يف إن التشابه بني فكرة القانون ا*  

 أما عدى ذلك فإن االختالف واضح ما بني املذهبني فالقانون الطبيعي ذو العقلاستخالص القواعد عن طريق 

نيا كذلك ال يفرض على املضمون املتغري يرى بأن القانون الطبيعي جمرد مثل أعلى للعدل بتغري مضمونه زمنيا و مكا

املشرع إتباع الظروف البيئية و االجتماعية و هذا ما جيعل القاعدة القانونية يف تغري لكنه خيضع املشرع على مثل أعلى 

  .يتمثل يف العدل يستلم منه القواعد القانونية 

قانون الطبيعي ذو املضمون لقد عاد فقهاء العصر احلديث إىل الفكرة التقليدية للقانون الطبيعي هذا ألن فكرة ال

 الذين أكدوا أا تؤدي josselan و جوسالن blaniolاملتغري مل تلقى قبوال لدى الكثري من الفقهاء مثل بالنيول 

إىل إنكار فكرة القانون الطبيعي بذاا إذ أن االعتقاد بأن مضمون فكرة العدل بتغري الزمان و املكان هو اعتقاد ومهي 

كرة اليت يقوم عليها القانون الطبيعي ، فالعدل ليس فكرة ذاتية بل هي حقيقة ملا هو موضوعي ال يؤدي إىل هدم الف

  .خيتلف باختالف الزمان و ال املكان 

وذلك .... إىل اعتماد إنشاء فكرة القانون الطبيعي الكالسيكية مع التضييق من20و من هنا ذهب فقهاء القرن 

ة قليلة من القواعد أو املبادئ املثالية الثابتة اخلالدة املبنية على العدل و هذا عكس من نظر القانون الطبيعي ألنه جمموع

مفهوم القانون الطبيعي ذو املضمون املتغري ، و كذا عكس الفكرة التقليدية للقانون الطبيعي إذ ميثل جمموعة كاملة من 

ح القانون الطبيعي يف العصر احلديث ال يضع القواعد تضع احللول جلميع املشاكل اليت تواجه اإلنسان و من مث أصب

احللول للمشاكل بل هو أساس ومثل أعلى يستلهم املشرع قواعده لسن القوانني الوضعية ، كما ستند له املفسر 

والقاضي عندما يصادفهم غموض أو نزاع يف القوانني الوضعية ، هذا ما جعل جل الدول تأخذ بالفكرة احلديثة 

 سوريا ، و اجلزائر جعلت – ليبيا –جتعل من القانون الطبيعي أساسا لنظامها القانوين مثل مصر للقانون الطبيعي و 

  1.القانون الطبيعي مصدرا من مصادرها و هذا ما يتجلى يف املادة األوىل من القانون املدين للجزائر 

  الفرق بني مذهب القانون الطبيعي الثابت ومذهب ذو املضمون املتغري

  قانون الطبيعي الثابت                                ذو املضمون املتغري        ال

   هي متغرية يف املضمون يف الزمان واملكان-                    تعترب القواعد القانونية ثابتة               -   

  ات اتمع  هي نابعة من حاج-              القواعد القانونية الطبيعية يصدرها املشرع     -   

        فيعتربه قانون أبدي

لقد عاد الفقهاء العصر احلديث إىل فكرة القانون الطبيعي التقليدي وذلك ألن القانون الطبيعي املتغري مل يلقى إقباال 

 يف األصل والعدل ليس فكرة بل يألا تؤدي إىل إنكار فكرة القانون الطبيع" كالفيون وجوس"لدى الفقهاء أمثال 

  .حقيقة
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  التيار الواقعي : املبحث الثاين

إن املذاهب اليت تنضم حتت لواء التيار الواقع تؤمن بأن جوهر القاعدة القانونية هو الواقع امللموس و املعاجل أي 

أساس املعنوي أي ال يرى أي (أا تعتمد أن أساس القاعدة القانونية هو أساس مادي بعيد عن األساس املعنوي 

  ).مثايل

  )مذهب التطور التارخيي(املذهب التارخيي :  األولاملطلب

الذي يرجع له الفضل يف مشل هذا " سافيين"  من وحي الفقيه األملاين 10لقد ظهر املذهب التارخيي يف بداية ق 

املذهب لكن يف حقيقة األمر فكرة املذهب التارخيي ظهرت قبل ذلك يف فرنسا حيث بدأ البعد الديين يقترن بالقاعدة 

 وقد أوضح فيه مونسكو وجوب 1748يف مؤلفه رزح القوانني " مونسكو"انونية هذا ما أقره الفقيه الفرنسي الق

تالءم و تطابق القوانني مع البيئة اليت تسري فيها لذا لكل أمة قانوا اخلاص و نادرا ما تتشابه القوانني و يؤكد 

و من املؤيدين هلذا >> تمع ، فهو ناتج التاريخإن القانون يولد و يتطور يف ضمري ا<<مشككو ذلك بالقول 

الذي مهد لظهور املذهب التارخيي و كان أحد واضعي القانون املدين الفرنسي " أورتاليس"الرأي الفقيه الفرنسي 

تتكون <<حيث يرى أورتاليس أن القانون يتطور آليا مع مرور الزمن دون أن تأثر اإلنسانية يف هذا التطور إذ يقول 

إن ظهور املذهب التارخيي اقترن باسم الفيلسوف . >> ينات الشعوب مع الزمن ، فهي يف احلقيقة ال تصنعتقن

الذي حدد معامل هذا املذهب و وضع أسسه رغم أن الفكرة اليت أسس عليها هذا املذهب سبق إليها " شايب"األملاين 

رة جتميع التقنينات و اليت ذاعت يف أوربا نتيجة من أجل الرد على فك" سايلني"و جاء إهلام .... كل من متوسكو و 

للنجاح الذي تألقت فيه فرنسا و حاول مجلة من الفقهاء األملان تبين فكرة جتميع القوانني و تطبيقها يف أملانيا ما أدى 

  " .تيبو"إىل فكرة استحداث القانون املدين األملاين و من بني مؤيدي هذه الفكرة 

يقوم من خالله بالرد على ) املذهب التارخيي(هذه األفكار من خالل إنشاءه مذهبه دحر " سابلني"لقد حاول 

فكرة جتميع القوانني و كذا نقد فكرة القانون الطبيعي و امليثالية اليت ارتكز عليها حيث أقر أن القوانني تسجلها 

 الزمان و املكان أي تتكيف القوانني مع املالحظة و تثبتها التجربة و أكدت التجربة التارخيية بأن القوانني متغرية عرب

 بعنوان اجتاه 1814البيئة االجتماعية اليت تنشأ فيها و تتطور معها و هذا ما أكده سايلني من خالل مقال نشره سنة 

 و القضاء انتقد فيه وهاجم فكرة جتميع القوانني و من مث فكرة القانون الطبيعي حبد ذاا مما أدى عالعصر حنو التشري

ىل بزوغ جنم هذا املذهب يف مساء رجال القانون حمققا جناحا مل يسبقه إليه أحد مما جعل مذهبه يتحول إىل مدرسة إ

  1". ، بوشتا وسايلghego"ضمت العديد من الفقهاء و الفالسفة من بينهم " باملدرسة التارخيية"مسيت 

  :بىن سابلني مذهبه على أسس تتمثل يف اآليت 

  ) .أساس كل إنسان قانونه(الطبيعي  إنكار القانون – 1

  . تأثر القانون الوضعي بالبيئة االجتماعية – 2
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ال دخل إلرادة اإلنسان يف تطور  نشأة القوانني بل هذه القوانني تتطور آليا و هو ( نشأت و تكون القوانني آليا – 3

  ) .مصنع التاريخ

  :ترتبت جمموعة من النتائج على منهج سابلني 

املشرع ال تكمن يف إنشاء القوانني بل يراقب تطور القانون يف حيز اجلماعة و يسجل ذلك يف فترات  إن مهمة – 1

  ) .املشرع يراقب القوانني و يسجلها و ال يتدخل يف صناعتها) (الناس(تنشر للجماعة 

 ألن التقنني نوع من  إن تقنني و جتميع القوانني يؤدي إىل قداستها  عدم مسايرا لتطور البيئة االجتماعية هذا– 2

  .القداسة على القواعد القانونية مما جيعل املشرع يف تعديلها و تغيريها 

 األساسي يف النظام القانوين ألن العرف تعبري مباشر و تلقائي عن ضمري اجلماعة يكلف تطور املصدر العرف هو – 3

  .القواعد القانونية بطريقة طبيعية 

ة وجب البحث عن نية املشرع وقت تطبيق النصوص ال وقت إنشاء القوانني أي  عند تفسري النصوص التشريعي– 4

  1. للمشرعاالحتماليةالبحث عن النية 

  :أهم االنتقادات املوجهة للمذهب التارخيي 

  :من االنتقادات حيث وجهت له مجلة من االنتقادات نذكر منها " سافيين"مل يسلم مذهب 

ني ال تؤدي حقا إىل القوانني و هذا ما أثبته الواقع إذ أن العديد من التشريعات  إن عملية تقنني و جتميع القوان– 1

  .عدلت و استبدلت 

 لقد أنكر أصحاب املذهب التارخيي دور اإلرادة اإلنسانية و مث العقل إلنشاء القاعدة القانونية و هذا األمر بعيد – 2

ية تضعها هيئة خاصة تسمى باهليئة التشريعية و ال ميكن كل البعد عن الواقع فمن املالحظ أن مجيع القوانني الوضع

  ) .املشرع(تصور القوانني بعيدا عن إرادة اإلنسان 

 وقد يثبت الواقع يف بعض األحيان عكس ذلك فهناك دول ربط القانون بالبيئة و اتمع بالغ املذهب التارخيي يف – 3

ي عليها قانون واحد مثل اجلزائر و هناك قوانني تستمد من دول ختتلف يف بيئتها و يف جمتمعاا اليت تضمها لكن يسر

أخرى وتسري على هذه الدول مثل اهلند وبريطانيا ، و لقد أثبت التاريخ وجود أنظمة قانونية خمتلفة يف كيان واحد 

  .تغريها مثل فرنسا اليت كانت مقسمة قانونيا و من هنا نالحظ أن القوانني طبقت و جنحت رغم اختالف البيئة و 

 أعطى سافيين أمهية كبرية للعرف و جعله مصدرا أساسيا يف النظام القانوين و هذه النظرة ميكن أن نسلم ا يف – 4

بداية احلياة اإلنسانية إذ كان العرف نظاما قانونيا للعالقات اإلنسانية لكن مع تطور البنيان احلضاري و تشابك 

 اإلنسانية لعدم مسايرة العالقاتلة أصبح التشريع مطلبا أساسيا لتنظيم العالقات اإلنسانية و ظهور مصطلح الدو

  .العرف لتطور اتمعات واتساعها وهذا ما يثبته الواقع املعاش 

و رغم كل االنتقادات اليت وجهت للمذهب التارخيي إال أنه متيز باكتشافه لالرتباط بني البيئة و القانون و كذا 

ه أصحاب القانون الطبيعي فيما خيص ثبات القاعدة القانونية كما أن القانون ليس تعبريا توضيحه للخطأ الذي وقع في
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إلرادة احلاكم بل هو نتاج بيئة اجتماعية جيسدها املشرع كما أوضح أمهية العرف كمصدر من مصادر النظام 

  1.القانوين

  مذهب الغاية االجتماعية : الثايناملطلب 

  جتماعيةمفهوم مذهب الغاية اال:  أوال

  :  تعريف مذهب الغاية االجتماعية-1

مذهب الغاية االجتماعية هو مذهب واقعي ينتمي إىل املدرسة املوضوعية، أقترن بصاحبه ومؤسس فكرته الفقيه 

  . وجاء مذهب الغاية االجتماعية النتقاد ودرء فكرة املذهب التارخيي ليقوم على أنقاض هذا املذهبإهرنجاألملاين 

 "الغاية من القانون" الفلسفة اليت قام عليها مذهبه يف عدة مؤلفات قام بنشرها من أمهها كتابه رنجإهوقد أوضح 

لقانون -ال نتيجة بدون سبب، لكن طبقا  : " يف مفهوم الغاية قائالإهرنج  ويقول "الكفاح من أجل القانون"وكتابه 

إن إتيان األفعال معناه ...ضي، والغاية إىل املستقبل ال إرادة وال فعل بدون هدف، أن السبب ينتمي إىل املا- الغاية

  2". ال فعل بدون غاية، كما أن ال نتيجة بدون سبب...التحرك بقصد غاية

  : الفلسفة اليت يقوم عليها مذهب الغاية االجتماعية-2

اجتماعية هي يقوم مذهب الغاية االجتماعية على أساس أن القانون وسيلة تتخذها اإلرادة البشرية لتحقيق غاية 

  .وقد يتطلب حتقيق هذه الغاية شيئا من الكفاح من جانب اإلنسان. حفظ اتمع وحتقيق أمنه وتقدمه

 يرى أن القانون يف تطور مستمر، ولكنه ليس تطورا تلقائيا كما يدي أنصار املذهب التارخيي إهرنجذلك أن 

 اجتماعية والظواهر االجتماعية ختتلف عن الظواهر بل هو تطور خيضع إىل حد كبري إرادة اإلنسان فالقانون ظاهرة

، فالظواهر الطبيعية كتعاقب الليل والنهار بسبب دوران الغاية دون قانون السببيةالطبيعية من حيث خضوعها لقانون 

األرض أو سقوط األجسام من أعلى إىل أسفل بسبب اجلاذبية حتدث كلما توافرت أسباا دون أن يكون إلرادة 

ن دخل يف حدوثها أو دفعها حنو حتقيق غاية معينة ومن مث فهي ختضع لقانون السببية أما الظواهر االجتماعية فال اإلنسا

  3.تتم إال بتدخل اإلرادة البشرية تدفعها حنو حتقيق غاية معينة، ومن مث فهي ختضع لقانون الغاية

ا وإجيابيا يف نشأته وتطوره وقد يصل هذا والقانون باعتباره ظاهرة اجتماعية، تلعب إرادة اإلنسان دورا كبري

ذلك ألن التطور قد يؤدي . الدور إىل درجة الكفاح واستخدام القوة والعنف لتوجيه القانون حنو حتقيق الغاية املرجوة

ذي إىل تغيري بعض النظم القانونية القائمة يف اتمع واليت حيرص املستفيدون منها على بقائها وعدم تغيريها األمر ال

وقد يتوقف بقاء أو تغيري . يؤدي إىل قيام الصراع والكفاح بني هؤالء املستفيدين وبني من يردون تعديل هذه النظم

هذه النظم على نتيجة هذا الصراع والكفاح حبيث إذا تغلب أنصار التعديل أو التغيري ظهرت نظم قانونية جديدة 

وحركات التحرير اليت شهدا اإلنسانية يف عصورها املختلفة وأدى ذلك إىل تطور القانون، فالثروات االجتماعية 
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كانت تقوم دائما دفاعا عن مبادئ قانونية، وكفاحا من أجل تعديل أو ضاع قانونية مل تكن تتفق مع الظروف 

االجتماعية القائمة، فمثال حترير الرقيق من السادة وحترير العمال من أصحاب األعمال، وحترير الفالحني من 

  .   قطاعيني مل يتحقق إال بعد كفاح طويل وتضحيات لتعديل وتغيري األنظمة القانونية اليت كانت سائدةاإل

الغاية هي حفظ .  ليس إال مثرة الغاية والكفاحإهرنجوعلى هذا النحو فإن القانون يف طبيعته وجوهره وفقا ملذهب 

 الغاية والكفاحك فإن هذا املذهب يسمى أيضا مبذهب اتمع وأمنه وتقدمه والكفاح من أجل حتقيق هذه الغاية ولذل

   1.مذهب الكفاحأو 

  تقييم مذهب الغاية االجتماعية:  ثانيا

  : مقارنة مع مذهب الغاية االجتماعيةي االختالف بني مذهب التارخي-1

ول التطور  هو أن يف املذهب األإهرنج ومذهب الغاية االجتماعية عند يإن نقطة االختالف بني املذهب التارخي

 حبيث يبقى ال حيصل تلقائيا، يف حني مذهب الغاية يرى أن هذا التطور تلقائيا بدون تدخل إرادة البشرحيصل 

اتمع حاكما أو حمكوما يف موقف سليب أمام ألحداث االجتماعية واالقتصادية، بل حيصل التغيري والتطور بفعل إرادة 

تراقب التطور وتتدخل فيه مىت شاءت لتوجيهه الوجهة اليت تراها مناسبة، إذ البشر، فاإلرادة البشرية هي وحدها اليت 

  .إرادة اإلنسان هي اليت تصنع القانون وال مكانة للتغيري التلقائي

أما فكرة التغيري والتطور التلقائي فال ميكن تصورها إال يف الظواهر الطبيعية اليت حيكمها قانون السببية، أما يف 

عية فإن التغيري خيضع لتوجيه إرادة اإلنسان سواء يف إنشائها أو يف تطورها أو يف إلغائها، أي الظواهر الظواهر االجتما

   2.االجتماعية واألدبية ختضع لقانون الغاية والتطور

  : االنتقادات املوجهة ملذهب الغاية االجتماعية-2

  :لقد وجهت ملذهب الغاية االجتماعية عدة انتقادات نذكر منها

  .لغاية من القانون احلفاظ على اتمع رغم أن الغاية من القانون أمسى من ذلك وهي حتقيق العدلجعل ا -1

لقد أقر مذهب الغاية االجتماعية باستعمال الكفاح والصراع من أجل بناء النظام القانوين وهذا ما جيعل  -2

 .نشأت القوانني تلجأ إىل القوة ال إىل مصطلح احلق الذي يعترب مقياسا للعدل

ويف الواقع أن إرادة . أخذ عليه املغاالت يف جعل تطور القواعد القانونية كلها متوقفا على إرادة اإلنسان -3

اإلنسان ليست وحدها األساس الذي تقوم عليه نشأة القانون وتطوره حيث توجد قواعد قانونية تتكون 

 .ليت مصدرها العرفبطريقة ال تظهر فيها إرادة اإلنسان بشكل ملموس كالقواعد القانونية ا

إرادة اإلنسان وحدها غري كافية يف صنع قانون عادل بسبب ما يشيبها من ضعف إنساين يتمثل يف  -4

نوازع اخلري والشر معا يف حني القانون العادل جيب أن يستند إىل مصادر مادية وموضوعية ليكون احلل 

 3.سليما
                                                 

 98- 97:  ابراهيم أبو النجا ، مرجع سابق، ص-  1
 181: إدريس فاضلي ، مرجع سابق، ص-  2
 182:  إدريس فاضلي ، مرجع سابق، ص-  3
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  مذهب التضامن االجتماعي : املطلب الثالث

 مذهب التضامن االجتماعي و بني القواعد اليت بىن 19يف أواخر القرن " دوجي"يه الفرنسي لقد أسس الفق

بالرتعة العلمية اليت تؤمن الواقع " دوجي" الذي جتلى من خالله تأثر بالقانون الدستوريعليها مذهبه يف كتابه املعنون 

التطبيقي املنهج التجرييب للعلوم اإلنسانية و املعاش و ترتكز على املالحظة و التجربة هذا التأثر جاء مع انتشار 

االجتماعية فكان لدوجي تأثرا كبريا يف هذه الرتعة مما أدى إىل ارتكازه عليها لتفسري ظاهرة القانون مما أدى إىل 

ة ال استخراج جمموعة من احلقائق العلمية الواقعية امللموسة إذ أقصى مجيع احلقائق األخرى اليت إعتربها مثالية خيالي

ميكن اإلميان ا ذلك ألا بعدية عن املالحظة و التجربة هذا ما أدى بفقيه التضامن االجتماعي إىل إنكار مجلة من 

  .املصطلحات و الظواهر القانونية و االجتماعية من بينها احلق ، القانون الطبيعي ن الشخص االعتباري و السيادة 

 اليت انتشرت يف أواخر املرجعية الواقعية العلمية النظرية املتمثلة يف و يكون دوجي ذه الفكرة قد حدد مرجعيته

  اتمع أوهلا " أساس حقائق علمية واقعية"لقد وضع دوجي و حدد معامل مذهبه على  . 20 و بداية ق 19ق 

د حاجة هذا النيان  الذي يعرب على ارتباط العالقات اإلنسانية و تزداالتضامنالذي يتألف من وحدات إنسانية و ثانيها 

احلضاري االجتماعي للتضامن كلما زادت هذه اتمعات توسعا يف حجمها و حجم عالقاا إذ يفرض التضامن 

نفسه يف هذه اتمعات من منطلق واقعي أساسي هو اجتماعية اإلنسان و عدم قدرته على العيش بعيدا عن بين جلدته 

اشتراك األفراد ة متاثلهم من أجل واقعيا يتمثل يف  واقعيا يتمثل يف و قد أوضح دوجي بأن التضامن يشكل أساسا 

  : و لقد أعطى دوجي قسمان للتضامن مها قضاء حاجام 

والذي ينشأ عند تشابه حاجات و رغبات األفراد و يتطلب عندئذ حتقيقها : التضامن باالشتراك أو التشابه ) 1

  .تضامن األفراد فيما بينهم بتكاثف اجلهود 

و الذي ينشأ عند اختالف األفراد يف ميوالم ورغبام واختصاصام هذا ما جيعل : التضامن بتقسيم العمل ) 2

كل فرد خيتص يف عمل أو نشاط معني ليتضامن مع غريه من األفراد من خالل تبادل اخلدمات و املنافع و يزداد هذا 

  .التضامن كلما تطور اتمع 

 ظهور حركات اجتماعية و سلوكات قد تتباين بني سلبيتها وإجيابتها هذه إن وجود اتمع يؤدي إىل

السلوكات خصوصا السلبية منها قد تؤثر على التضامن االجتماعي ألن هذا اهلدر يف املنافع الذي ينشأ عن األفعال 

سلوك الواجب القيام أدى على ظهور مصطلح جديد أال و هو احلد االجتماعي الذي مييز بني ال) مثال السرقة(الطاحلة 

به و السلوك الواجب تركه أو يبني ما هو صاحل أو ما هو طاحل ، هذا احلد أدى إىل ظهور مجلة من القواعد القانونية 

  .و األعراف اليت تساهم يف تنظيم اتمع و بالتايل حتقق واقعيا مفهوم احلد االجتماعي 

ور بالتضامن يف اتمع لتعزيز هذا التضامن واألساس الثالث لقد أضاف دوجي أساسا ثالثا لنظريته فال يكفي الشع

أي أن اإلنسان يشعر املفهوم الواقعي للعدل بعيدا عن املعىن املثايل  و يقصد دوجي هذا الشأن بالشعور بالعدل يتمثل 

  .بالتضامن و العدل يف آن واحد 
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رامها كما تنادي بذلك املدرسة الشكلية اليت إن القاعدة القانونية ال تقوم على أساس إجبار الدولة كفالة احت

ترجع القانون إىل مشيئة الدولة و ال تلجأ القاعدة القانونية إىل مثل أعلى كما ينادي التيار املثايل يف املدرسة املوضوعية 

تعمال لكن هي القاعدة اليت تشعر أفراد اتمع أذا ضرورية للحفاظ على التضامن االجتماعي و أن من العدل اس

  .اجلرب و القوة لكفالة احترامها و االنصياع هلا 

  :1لقد وجهت ملذهب التضامن االجتماعي انتقادات نذكر منها 

 للعدل و ترك بعدا مثايل للعدل من خالل إقراره بوجود الشعور بالعدل لدى بالفكرة  الواقعية أخذ دوجي – 1

أي أن العدل يصبح ذايت و قردي يفسره كل فرد حسب من حيث ما هو مثل أعلى ....... األفراد و استبعاده 

رغبته و أهوائه رغم أن العدل مثل أعلى يشترك كل األفراد فيه و من مث فإن اإلنسان خيضع لفكرة العدل و ليس 

  .العكس 

جتماعية و هذا ألن العلوم اال) القانون( لقد أثبت الواقع صعوبة تطبيق املنهج التجرييب على الظاهرة االجتماعية – 2

عكس الظواهر ) القانون يؤدي اىل    تنظيم اتمع( أي لكل ظاهرة اجتماعية غاية أو هدف ملبدأ الغائيةختضع 

الطبيعية اليت ختضع ملبدأ السببية و هذا مما جيعل تطبيق املنهج التجرييب سلسا عليها كما أن العلوم االجتماعية دف 

 من هنا فهي ختضع للتنبؤ و التطلع الذي يتجاوز حدود املالحظة و التجربة ملعرفة ما هو كائن و ما جيب أن يكون و

ليصل إىل التفكري، كما أن الظاهرة االجتماعية متتاز بالتشابك و التغري املستمر و هذا ما جيعل تطبيق فكرة دوجي 

  .الواقعية عليها صعبا 

قعي الذي بىن عليه مذهبه وهذا من خالل  وقع دوجي يف نوع من التناقض من خالل خروجه عن األساس الوا– 3

 كأساس للقاعدة القانونية و إغفاله للتنافس والتصادم و التنازع ما بني األفراد و هذا داعتماده على التضامن بني األفرا

 و من هنا خرج دوجي عن فكرة التضامن على التصادماالختيار ال يتم إال بالرجوع إىل مثل أعلى يغلب االختيار 

 كما أنه أعطى مدلوال إجيابيا للتضامن بعيدا عن بالتضامن االجتماعي دون التنازع االجتماعيعية و ذلك بإقراره الواق

الواقع الذي يثبت وجود تضامن سليب و هو تضامن يف الشر ومن ذاك نالحظ التناقض و التضارب الذي وقع فيه 

  .ىل نزعة مثالية أدرجها ضمن فنايا أفكاره التضامن االجتماعي من خالل انطالقه من فكرة واقعية ليصل إ

رغم كل االنتقادات املوجهة ملذهب دوجي وكل املآخذ عن فكرة التضامن االجتماعي فإن ذلك ال ينقص من 

  . أحقية دوجي و سبقه يف إعطاء نزعة واقعية علمية للقاعدة القانونية مبنية على أساس املالحظة و التجربة 

  

  

  

  

  

                                                 
 رة، مرجع سابق هشام حسان، حماض-  1
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  املدرسة املختلطة

لقد نشأت املدرسة املختلطة لتوفق ما بني فكرتان أساسيتان مها فكرتا شكل القاعدة القانونية وجوهرها و إن 

 اليت تؤمن املدرسة الشكليةندرس هاهنا الوسطية اليت استطاعت املدرسة املختلطة أن حتققها يف فلسفة القانون ما بني 

 اليت تؤمن جبوهر القاعدة املدرسة املوضوعيةهذا املستوى و ما بني بظاهر القاعدة القانونية و يقع جمال تنظريها يف 

القانونية إذ استطاعت املدرسة املختلطة أن توحد الرؤى يف فلسفة القانون حمققة بذلك إتساقا فكريا استطاع أن حيقق 

  :ما يلي لنا نظرة جديدة يف فلسفة القانون إذ تنقسم املدرسة املختلطة إىل شقان أساسيان يتمثالن في

  : مذهب جيين – 1

أن ينشأ مذهب مسي بامسه و ذلك إثر حماولته التنظري يف فلسفة القانون إذ " جيين " استطاع الفقيه الفرنسي 

 العلم و الصياغةاهتم ذا اال شاغال منصب أستاذ القانون يف جامعة نانس يف فرنسا ألف مؤلفا موسوما بـ 

 بني فيه جيين زبدة أفكاره اليت بنا عليها 1924 – 1914ع جملدات بني سنيت للقانون اخلاص الوضعي صدر يف أب

 الذي مل يأيت بشيء مذهب العلم  و الصياغةمذهبه ملخصا بذلك أهم ما جاء يف فكره أطلق على مذهب جيين 

ر باملدرسة الشكلية جديد سوى التوفيق ما بني فكريت املدرسة الشكلية و املدرسة املوضوعية و هذا ما أقره جيين إذ تأث

من حيث أن شكل القاعدة القانونية هو القالب أو الصورة اليت تعطي جلوهر القاعدة القانونية الصالحية يف التطبيق 

على ارض الواقع كما يتجلى تأثر جيين باملدرسة املوضوعية من حيث أن أصل القاعدة القانونية مستمد من مجلة من 

  . املالحظة و حتققها التجربة مع االستناد إىل مثل أعلى يكشفه العقل احلقائق الواقعية اليت تؤكدها

أساس إن جوهر القاعدة القانونية ميثل عنصر الصياغة و الشكل و من ذلك فإن مذهب جيين يرتكز على أساسان مها 

  1) .عنصر الصياغة (أساس شكليو ) عنصر العلم (جوهري

  : عنصر العلم -أ

  : على مجلة من احلقائق متثلت يف اآليت لقاد قسم جيين عنصر العلم

  ) : الطبيعية(احلقائق الوقائعية / 1

متثل احلقائق الطبيعية عند جيين يف كل ما يدور يف بيئة اإلنسان املناخ التضاريس اتمع إىل عناصر معنوية 

 و التجربة إذا فهي حقائق نفسية و خيتص ا اإلنسان دون غريه كل هذه احلقائق هي حقائق أولية تقوم على املشاهدة

  .علمية 

إذ تساهم احلقائق الواقعية يف رسم اإلطار العام الذي تنشأ فيه القاعدة القانونية و أورد جيين مثاال عن احلقائق الواقعية 

مثله يف التنظيم القانوين للزواج إذ أن الطبيعة احتوت جنسان خمتلفان مها الذكر و األنثى خيتلفان يف ) الطبيعة(

خلصائص النفسية و البيولوجية أدت الطبيعة إىل نشأة العالقة بني اجلنسني تسمى بالزواج اليت تعترب حقيقة طبيعية ا

  .بذاا تستمد منها القاعدة القانونية املنظمة هلذه العالقة مضموا و حتدد املركز القانوين لكل من الزوج و الزوجة 

                                                 
  هشام حسان، حماضرة، مرجع سابق-  1
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  :احلقائق التارخيية / 2

لتارخيية عند جيين من القواعد و النظم اليت تتطور عرب التاريخ و تنظم من مث السلوك و احلياة تتكون احلقائق ا

اإلنسانية و تعد احلقائق التارخيية أساسا يسهم يف تكوين القاعدة القانونية و تطورها و هذا باالستناد هلذا األخري من 

ي األخطاء اليت وقع فيها اإلنسان السابق فقد أعطى حقيقة التجارب السابقة و من مث أخذ العربة منها و هذا بغية تفاد

  .تارخيية مثلها يف تطور الزواج زمنيا ليصبح حقيقة تارخيية تتطور يف شكلها مع تطور احلياة اإلنسانية 

  :احلقائق املثالية / 3

املثالية هي مجلة املثل العليا يعترب جيين احلقائق التارخيية الرغبة يف السمو بالقانون و من مث حتقيق كماله، احلقائق 

اليت تستند إليها القاعدة القانونية لتحقيق الكمال فاحلقائق املثالية تتغري بشكل مستمر يف الزمان و املكان فمثال احلقيقة 

 يف املثالية عند الغرب يف اكتفاء الزوج بزوجة واحدة وال جيوز للزوج حل هذه الرابطة القانونية ، أما احلقيقة املثالية

  .اتمعان املسلمة فهي غري ذلك و من مث فإن احلقائق املثالية للتغري يف الزمان و املكان 

  :احلقائق العقلية / 4

تثمل احلقائق العقلية عن جيين احلقائق اليت يستخلصها العقل من احلقائق الواقعية و التارخيية مث يقوم بتحريرها 

رى جيين أن احلقائق العقلية اليت يستمدها العقل من الطبيعة و التاريخ ال و تركيبها إلنشاء القاعدة القانونية و ي

تتضمن مبادئ ذات نزعة مثالية ميليها العقل كمثل عليا بل أن تتضمن فقط املبادئ أو القواعد اليت يظهر العقل أن 

تم ارتباط الرجل و املرأة على طبيعة اإلنسان تتطلبها حقا فمثال يف الزواج تؤكد احلقيقة العقلية أن طبيعة اإلنسان حت

أساس الرضا و التوافق و من مث حتقيق االستقرار و الثبات ذلك ألن األسرة تعد الوحدة األساسية يف اتمع و 

  .استقرارها يؤدي ال حمالة إىل استقرار اتمع 

 احلقائق تقوم بسقلرية لقد أعطى جيين للحقائق العقلية أساسا يف تكوين القاعدة القانونية حيث أن هذه األخ

 حيث أن هذه األخرية تعلوا و تسموا باستنادها للحقائق املثالية من الواقعة القانونية لتكون  تشكل التارخيية و الواقعية

  . خالل استخالصها و استنادها ملثل عليا و من ذاك يتضح الدور الريادي للحقائق الفعلية مقارنة باحلقائق األخرى 

  :ة عنصر الصياغ-ب

الصياغة أو الصناعة القانونية تتمثل يف جمموع األدوات اليت خترج القاعدة القانونية إىل الوجود العلمي إخراجا 

 الفقه حول تعريف فن الصياغة القانونية ةحيقق الغاية اليت يفصح عنها جوهرها، وكأي تعريف فقهي مل تتحد كلم

 والنصوص ةالوسائل والواعد املستخدمة لصياغة األفكار القانونيأن فن الصياغة هو جمموعة " أ: ومع ذلك ميكن القول

التشريعية بطريقة تعاون على تطبيق القانون من الناحية العلمية، وذلك باستيعاب وقائع احلياة يف قوالب تشريعية 

  1".لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية
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ملتمثل يف احلقائق الواقعية والتارخيية، والعقلية، واملثالية، عنصر الصياغة يكمل عنصر جوهر القاعدة القانونية ا

فالصياغة تتعلق بالفن التشريعي أي بتحويل املادة األولية اليت يتكون منها القانون إىل قواعد عامة جمردة صاحلة للتطبيق 

  دية والصياغة املعنويةالصياغة املا: يف احلياة العلمية، ويف هذا الشأن ميز جيين بني نوعية من أنواع الصياغة

تعترب الصياغة املادية تعبري جمسما يف مظهر خارجي يف شكل حسايب حمدد وثابت ال يدع :  الصياغة املادية-1-ب

جماال للشك أو اخلالف أو التأويل يف مضمون القاعدة القانونية، ومثاله يف الغنب الفاحش الذي نص املشرع اجلزائري 

 من القانون املدين، وكذا حتديد سن 358جتاوز مخس الثمن، والذي تضمنته املادة على جترميه برقم حسايب مىت 

 من القانون املدين، هذه احلاالت وغريها مما مل يذكر 40الرشد ببلوغ سن تسعة عشرة سنة كاملة طبقا لنص املادة 

  .يلجأ فيها املشرع إىل إجالل الكم حمل الكيف

ل ذهين يلجأ إليه املشرع أخذا بعني االعتبار القرائن وملا تغلبه من أوضاع وتتمثل يف عم:  الصياغة املعنوية-2-ب

من حيوز منقوال يعترب مالكا له : جرت عليها العادة ما بني الناس ورغبة منه يف احملافظة على استقرار املعامالت ومثاله

ة، فافترض أن من حيوز منقوال حبسن  حيازة املنقول قرينة على ملكيته، وقد أخذ املشرع ذه القريناعتربتومن مثة 

نية وسبب صحيح يعترب مالكا له باعتبار ذلك يتفق عموما مع حقيقة الواقع يف أغلب احلاالت وقد كرس املشرع هذا 

وجممل القول فعند األستاذ جيين .  مدين، فنص على أن احليازة يف املنقول سند امللكية835الوضع مبقتضى نص املادة 

 بأن املصادر الشكلية للقانون متثل قوى وسائل الصياغة يف النظام القانوين فهي وحدها اليت تصنع ينبغي االعتراف

  .القانون الوضعي باملعىن احلقيقي هلذه الكلمة

  : نقد مذهب جيين-2

لقد جنح جيين يف اإلملام باحلقيقة كاملة، فلم يهتم حبقيقة واحدة، وأمهل بقية احلقائق ولكنه أخذ ا مجيعا، 

ولعل هذا ما جعل نظريته أكثر اقتناعا وقبوال لدى الباحثني يف أساس القانون ، لقد تفادى التطرف لدى املذاهب 

الشكلية اليت ال تتعدى القانون إىل جوهره ومضمونه، أو ما ذهبت إليه املذاهب املوضوعية وما استندت إليه يف نشأة 

  .إخل...، وتضامن اجتماعي، ومنفعة أو غاية اجتماعية القانون ووجوده، من قانون طبيعي، وحقائق تارخيية

ومتكاملة يف نظريتها لنشأة القانون فالعوامل املشار إليها فيما سق ) جيين(إن كل هذه االجتاهات ممثلة يف نظرية 

من الدراسة تشكل جمتمعة أساس القاعدة القانونية، رغم ما توصل إليه جيين حسب مذهبه على عكس املذاهب 

  :اهات األخرى إال أن نظريته كانت حمل بعض االنتقاداتواالجت

 موجه إىل عنصر العلم، باعتبار أن احلقائق اليت ذكرها جيين ليست حقائق علمية باملعىن الصحيح، فال انتقاد

ثالية ميكن اعتبار احلقائق اليت ذكرها جيين ليست حقائق علمية باملعىن الصحيح، فال ميكن اعتبار احلقائق العقلية وامل

وبالتايل فما يدخل يف ... من قبيل احلقائق العلمية، ألا تفلت من الواقع امللموس الذي يثبت باملشاهدة والتجربة

 ميكن تسجيلها باملشاهدة عنصر العلم سوى احلقائق الواقعية أو الطبيعية واحلقائق التارخيية باعتبار أن هاتني احلقيقيتني

  .وإثباا بالتجربة
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هذا املذهب أيضا أنه من الصعب أن يقيم التفرقة بني احلقائق الواقعية واحلقائق التارخيية من جهة يؤخذ على 

واحلقائق العقلية واحلقائق املثالية من جهة أخرى، فاحلقائق التارخيية أصبحت ضمن الظروف الواقعية احمليطة باتمع 

 املثالية فهي تستخلص تدرجييا من احلقائق العقلية فيما وراء ومن مثة ميكن اعتبارها من احلقائق الواقعية، أما احلقائق

املشاهدة واحملسوس تبعا لرتعة السمو والكمال وبالتايل فتعترب هذه احلقائق من احلقائق العقلية وترتيبا هلذه االنتقادات 

ئق العلمية التجريبية، احلقا: يتجه الفقه احلديث إىل مجع احلقائق اليت تكون جوهر القاعدة القانونية يف طائفتني

    1.واحلقائق العقلية التفكريية

  : جوهر القاعدة القانونية يف الفقه احلديث-3
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   يف هذه املادةاملراجع املعتمدة

  :احملاضرات

عاشور،  زيان جامعة، معهد العلوم القانونية واإلدارية، حماضرة املنهجية وفلسفة القانون، هشام حسان  الدكتور- 

  2007/2008اجللفة، 

 :الكتب

   ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،حماضرات يف فلسفة القانون أبو النجا ، إبراهيم - 

 2005،  ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون اجلزائر ، حماضرات يف منهجية وفلسفة القانون إدريس فاضلي ، - 

 2003 ، دار النهضة العربية، ، بريوت لبنان،الطبعة الرابعة ،،تصميم البحوث االجتماعية حسن الساعايت ، - 

  2006،  ، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، ، القبة، اجلزائر، طبعة مناهج العلوم القانونيةرشيد مشيشم ،  - 

 2003، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر عنابة،منهجية البحث القانوين صالح الدين شروخ ، - 

، ، ديوان املطبوعات مناهج البحث العلمي وتطبيقاا يف ميدان العلوم القانونية واإلداريةوابدى ، عمار ع - 

 1999اجلامعية، بن عكنون اجلزائر، الطبعة الثالثة ، 

كمال / ، ترمجة بوزيد صحراوي تدريبات عملية: منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية موريس أجنرس ، - 

  2004مصطفى ماضي ، دار القصبة للنشر، حيدرة اجلزائر، / عون سعيد سب/ بوشرف 

  2007، مطبعة الفنون البيانية، اجللفة، اجلزائر،منهجية البحث العلميهشام حسان ،  - 
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 املــدخل إىل عــلم القانون
  متـــــهيــد

 : القانونعريف بكلمة  ت-1

 . نفسهالقانون وعلى القانون، التعرف على كلمة القانونجيب قبل التطرق إىل فكرة املدخل إىل علم  

 '' Kanon ''  حيث كلمةاليونانية من اقتباسهي  '' قانون''  فكلمة اشتقاقيا     

، و منها إىل فكرة  (Regula'':  la Règle'' ) و يعربون ا جمازيا عن القاعدة'' قيمة العصا املست'' تعين 
 : ةاألفكار التالياخلط املستقيم اليت هو عكس اخلط املنحين أو املنحرف أو املنكسر، و هذا تعبري إستعاري للداللة على 

يف العالقات  (la Loyauté ) و الرتاهة (la Franchise ) و الصراحة (la Rectitude) االستقامة
 . ةاألنس أني

 األشخاص عن الطريق املستقيم أي عن احنرافتستعمل كمعيار لقياس  ''قانون'' ويستخلص من هذا أن كلمة 
 إىل فكرة تقريبية عن املعاين ولكن، ال يستخلص من هذه . لكي يتبعوه يف معامالمالقانونالطريق اليت سطره هلم 

 .معاين اليت هلا عدة القانون كلمة استعمالفحص ، فيجب إذا تالقانون

 ''قانون''  كلمة معاينتعدد  -2 

 .تارة معىن واسع و تارة معىن ضيق '' قانون '' يقصد بكلمة  

  ،(Droit Positif )  الوضعيالقانون،  '' قانون'' مبعىن واسع جدا، يقصد بكلمة  -* 

به باخلصوص القانون ) . ( دولة(  يف زمن معني ويف مكان حمدد  السارية املفعولالقانونيةوهو جمموعة القواعد 

 .الوطين ككل (Ordre Juridique ) واليت هو يكون النظام القانوين ) أو القانون الوطين( الداخلي للدولة 

 و غريها من القوانني... القانون الدستوري  + قانون العقوبات + القانون التجاري + القانون املدين: مثال   
  .السائدة  يف الدولة

 :معاين اليت يقصد به عدة ''التشريع '' خاصة بكلمة : مالحظة 

  . ـ جمموعة القواعد القانونية اليت يصادق عليها الس الشعيب الوطين 

 .O.U.AF . Ligue arabe. C.E.Européenne)جمموعة قوانني دولة أو منطقة -  

: مثال ( االجتماعية واحد من ميادين احلياة ميدانروع القانون، و اليت تنظم جمموعة القوانني املتعلقة بفرع من ف -  
 قانون إصالح السجون + قانون اإلجراءات اجلزائية + قانون العقوبات) : أو اجلزائي أو اإلجرامي(التشريع اجلنائي 

 .التشريع األسعار -  قانون اإلعالم - قانون العمل ( كل القواعد القمعية املتواجدة يف قوانني أخرى  +
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 Ordonnance :أمر - Loi : قانون( للداللة على جمموعة نصوص قانونية  '' قانون'' كما تستعمل كلمة -* 

مجعت بصفة متناسقة و منظمة حبيث ختص فرعا معني من التشريع و Arrêté)    :قرار -  Décret: مرسوم -

  ( Code ) ''مـدونة'' يطلق عليها البعض إسم 

،  (Code de Procédure Civil) ، قانون اإلجراءات املدنية ( Code Civil) قانون املدينال: مثال
 ... ( Code Pénal) قانون العقوبات

، اليت هي بدورها قد )ترقيم ( مرتبة (Articles) إىل مواد (Code) وعادة ما يقسم هذه اموعة القانونية
 .إىل فقرتني أو أكثر) أي املادة ( تنقسم 

) الدولة(اليت جيب أن نتطرق إىل أهدافه يف اتمع السياسي املنظم '' قانون '' أفكار عامة عن مدلول كلمة هذه 
 .فأحد أهداف الدولة هو احملافظة على حقوق األفراد املتعلقة حبماية أرواحهم و أعراضهم و أمواهلم

 و مبا أنه ال جيد .االجتماعيالنظام  علىوهذا يقودنا إىل القول بأنه من وظائف الدولة هناك وظيفة احملافظة 

، و مبا أن حالة الفوضى ال تكون إال حكم األقوى ، فللقانون وظيفة عامة اليت هي )عـفوي(  تلقائي اجتماعينظام 
   .االجتماعي النظام ضمانتكريس و 

 غايات أدبية أو  ال يكون اهلدف النهائي للمجتمعات ، حيث يهدف اتمع إىلاالجتماعيغري أن هذا النظام 
 البعض و اختيار، فيلجأ القانون إىل متناقضة أحيانا فردية أو مجاعية، و هذه الغايات متعددة و كانت سواء اجتماعية

 .تكريس كل غاية بقواعد قانونية

  :مثال

 ......  العدالة- حسن السرية و األخالق : ـ غايات أدبية    

و تشجيع بعض .... الصحة  جيش ـ تربية ـ و التعليم ـ: مية  مصاحل عمو-إدارات : ـ غايات مادية    
 .... و حتديد البعض اآلخراالقتصاديةاألنشطة 

ونستخلص من هذه املعطيات بأن للفرد حقوق حيميها القانون و مقابل ذلك عليه واجبات هو ملزم باحترامها، 
 .و من هنا تربز فكرتا احلق و القانون

أو على شيء )  معنوي أوطبيعي ( ا القانون و حيميها لشخص معني على شخص آخر فاحلق مزية أو قدرة يقره *
   . ( Droits Subjectifs ): األنتخابحق امللكية ـ حق  :مثال :مادي أو أديب( معني 

 أما القانون فهو بصفة عامة جمموعة القواعد القانونية امللزمة اليت حتكم سلوك األفراد و عالقام يف اتمع، *

  السلطة العموميةاحترامهاوتتضمن أحكاما موضوعية تبني احلقوق و الواجبات املختلفة يف جمتمع ما و اليت تسهر على 

(Droit Objectif)  
 :  تقسيمات القانون-3

 :  ـ دويل و داخلي      

   .)أو وطين(و إىل قانون داخلي (Droit  International) دويليقسم القانون إىل قانون 
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قانون الدويل فهو ينظم العالقات اليت يدخل فيها عنصر أجنيب، و بدوره ينقسم إىل قانون دويل عام و قانون أما ال
 .دويل خاص

) دولة ـ منظمات دولية ( فالقانون الدويل العام هو جمموعة القواعد القانونية املتعلقة بأشخاص اتمع الدويل  *
 .تنظم العالقات الدوليةوهي كذلك جمموعة املعايري القانونية اليت 

 القانونية بني تيسري العالقا) الداخلي( و القانون الدويل اخلاص هو فرع من فروع القانون اخلاص   
 قانون 24 إىل 9.م ( املكان اجلنسية، و حيكمه مفهومي اجلنسية وتنازع القوانني من حيث املختلفاألشخاص 

  ..)مدين

 :  عام و خاصـ

 . الذين قسموا القانون إىل عام و خاصالرومان زمن بعيد حيث كأن معروفا لدى تقسيم القانون يرجع إىل

و حتقيق املصلحة العامة للمجتمع  ن مناطه أن كل ما يتعلق بتنظيم الشيء العمومياأن معيار التفرقة لديهم ك
 . فهي من قبيل القانون اخلاصيعترب من قبيل القانون العام، أما القواعد اليت تتعلق بتنظيم معامالت األفراد و مصاحلهم

    
غري أن معظم الفقهاء متفق على  1و لكن إىل يومنا هذا الزال اجلدل قائم حول معيار تقسيم القانون إىل عام وخاص

   .هذا التقسيم
 شخصا معنويا يسعى باعتبارها تكون قواعد القانون منظمة لعالقات بني األفراد والدولة فأحيانا ذلكو مع 
، ففي هذه احلاالت ...)بيع أمالك الدولة ـ تأجري عقاراا : مثال( وهنا تكون .ة خاصة كفرد عاديلتحقيق مصلح
  . لتحقيق مصلحة عامة، بل تتعامل مع األفراد لتحقيق مصلحة خاصةسلطااال متارس الدولة 

 الدولة كانتعها، كلما و نستخلص من هذا أن القانون العام هو جمموعة القواعد اليت تنظم العالقات، أي كأن نو *
 . صاحبة سلطة و سيادةباعتبارهاطرفا فيها 

أما القانون اخلاص، فهو جمموعة القواعد اليت تنظم العالقات أيا كأن نوعها فيما بني األفراد أو فيما بني األفراد و  *
  . شخصا معنويا ال ميارس سيادة و ال سلطةباعتبارهاالدولة 

  :مخسة فروع من القانون يكون جماهلا داخل الدولة، وهي). أو الوطين( '' الداخلي '' ـ و يقصد بالقانون العام 

اليت تنظم ) الدستور( و هو القانون األساسي للدولة و يتكون من جمموعة القواعد القانونية : القانون الدستوريـ *
  .و ممارسة السلطة السياسية) ئية تشريعية ـ تنفيذية ـ قضا ( نظام احلكم يف الدولة و تبني السلطات العامة فيها

 :.القانون اإلداريـ * 

 السنوية حيث حتدد ميزانيتهاو هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم املالية العامة للدولة وتدير : القانون املايلـ * 
 جانبو على ..) . ضرائب ـ رسوم ـ تصدير ثرواا )فيها مسبقا يف بداية العام، مصادر إيرادات اخلزينة العامة

 . آخر تبني مصروفاا

                                                 
 نظرية القانون واحلق راجع إبراهيم منصور، -  1
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 .و هو جمموعة القواعد القانونية اليت تستهدف معاقبة اجلرائم: القانون العقوباتـ * 

وهو جمموعة القواعد القانونية اليت جيب إتباعها من أجل القيام : )أو اجلنائية (قانون اإلجراءات اجلزائية ـ * 
 .واملتابعات واملالحقات القضائية، والتحقيق يف القضايا واحلكم فيهابإثبات اجلرائم والبحث عن مرتكبيها، 

  :ـ أما القانون اخلاص الداخلي فهو حيتوي على عدة فروع و أمههم 

 منه فروع القانون األخرى مفاهيم أو قواعد استمدتالذي هو ميثل القانون العام إذ غالبا ما : القانون املدينـ *
 حيكمها نص قانوين يف فرع آخر من فروع القانون اخلاص ما ملاخلاصة فيما بني األفراد عامة اليت حتكم العالقات 

 ).القانون التجاري ـ قانون العمل: مثال( '' اخلاص يقيد العام'' تأسيسا على قاعدة 

قام أما قواعد القانون املدين نفسه، فهي تعاجل تنظيم احلقوق اخلاصة اليت ميكن أن يباشرها األفراد يف عال  
 ...).                                                   حالة وأهلية األشخاص، الذمة املالية، العقود(فيما بينهم 

و هو حيتوي على مجيع القواعد القانونية املتعلقة بالتصرفات التجارية، التجارة، احملالت : القانون التجاريـ *
 ... ة، الشركات التجاريةالتجارية، اإلجراءات التسوية القضائي

 .و هو جمموعة القواعد القانونية املتعلقة باملالحة البحرية مبا فيها نقل املسافرين و البضائع حبرا: القانون البحريـ *

 يف الغالف اإلنساينة عن النشاط ئو هو جمموعة القواعد القانونية اليت حتكم العالقات الناش:  القانون اجلويـ*
  ... التجاريالطريان الرئيسية هي الطائرة و خاصة أداتهن اجلوي، حيث تكو

 :القانون الدويل اخلاص* 

و هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم العالقات بني املستخدمني واملستخدمني، كما يسري : قانون العمل *
 .عالقات العمل مبا فيها صلة هؤالء ببعضهم، و األجور

وهو جمموعة القواعد القانونية اليت من شأا أن تنظم سري الدعاوي املدنية أو التجارية : قانون اإلجراءات املدنية *
التحقيق يف القضية، إجراء اخلربات، البحوث، الطلبات العارضة، طرق الطعن العادية و غري ( من البداية إىل النهاية 

                 ...).                                                    العادية 

  : املدخل إىل علم القانون-4  
 اخلصائص اليت يتميز ا عن بيانمن املعروف أن املدخل إىل أي علم من العلوم يقصد به تعريف هذا العلم و  

و شرح األفكار الرئيسية و بعرض القواعد العامة اليت يقوم   األساسية فيهاملبادئغريه من العلوم األخرى، مع تقدمي 
ها، و بتعبري آخر نقول أن املدخل أي علم هو هيكلة اخلطوط العريضة لذلك العلم لتكون مبثابة األساس املتني علي

وتقسيماته املتعددة، وفهم  املترابط الذي يسهل للدارس أن يستوعب تفاصيل ذلك العلم عند الدخول إىل فروعه
  .النظريات املختلفة اليت حتكم تلك التفصيالت

 العامة املشتركة يف العلوم للمبادئلق نقول أن املدخل إىل علم القانون هو دراسة متهيدية وشرح ومن هذا املنط
 أن املدخل إىل علم القانون ليس مرتبطا بفرع معني من فروع القانون اليت تنتظم مجيعها يف ابتداءوهذا يعين . القانونية

  .ع النظام القانوين، فهو ميهد للفروع القانونية مجيعهاإطار عام هو النظام القانوين للدولة، ألنه يرتبط بكل فرو
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ولكن مع التسليم بصحة هذا الرأي، فقد جرى العمل على أن دراسة املدخل إىل علم القانون تلحق بالقانون 
 بنصيب األسد فيما يتعلق بالنص على أختصاملدين، و ذلك تأسيسا على أن القانون املدين هو القانون العام حيث 

  . و القواعد العامة اليت تدخل الدراسة التمهيدية للقانوناملبادئأغلب 
ونستخلص من هذا إىل القول بأن النظام القانوين يف أي دولة مبا يشمله من القانون العام والقانون اخلاص 

 و نظريات عامة، تستخدم فيها تعبريات ومصطلحات قانونية مشتركة، هلا  مبادئبفروعهما، يقوم على أسس و
دلوالت ثابتة ال تتغري، وهي موضوع الدراسة دائما يف املدخل إىل العلوم القانونية، وهي اليت تتضمنها بوجه عام م

 مها موضوع النظريتانن اتا ومها النظرية العامة يف القانون والنظرية العامة يف احلق، وهلذا ستكون هاآلسيتان النظريتان
 .هذه الدراسة
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 رية العامة للقانونالـنظ
 خصائص و أهداف القاعـدة القانونية

 خصائص القاعدة القانونية: املبحث األول

يف تعريف القانون تبني لنا بأن القواعد القانونية تنظم العالقات اليت قد تكون بني فرد وآخر وقد تكون بني 
  نشاط معني جلماعة أو لفرد كما أا تنظم  أي تنظيماالجتماعيةالدولة واألفراد وهذا يف جمال من جماالت احليات 

 .سلوك األشخاص يف حيام اليومية

 احترامها واليت تضمن السلطة العمومية االجتماعيونستخلص من هذا أن القاعدة القانونية هي قاعدة للسلوك 
 تلك تنفيذن ميتنع عن  يتجسد يف اجلزاء الذي حيدده القانون ملااللتزام من مجيع املخاطبني ا حيث هذا وتنفيذها

األخالقية ـ ذيبية ـ ( هو العنصر الذي مييز القاعدة القانونية عن غريها من القواعداإللزام وهذا اأو خيالفهالقاعدة 

 وجمردة ، ومبا أا معموال ا مدى حياا عامةومبا أن القاعدة القانونية ال ختاطب شخصا حمددا بذاته فهي ). الشرف 

 .دائمة شروطها فهي وكل ما توفرت

 .القاعدة القانونية عامة و جمردة: املطلب األول 

تعترب القاعدة القانونية اخللية األساسية يف القانون وما هي إال خطاب صاغه املشرع بتعابري جمردة، حيث أا   
 فيه شروط تطبيقها ال ختص شخصا معينا أو طائفة حمددة بذاما، بل جيب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوفر

 ضمانوعمومية القاعدة القانونية هي . أي أن تكون مطردة التطبيق يف كل وقت على كل شخص مستوف لشروطها
 .ضد كل متييز بني األشخاص

و ''  شيئا غري مملوك له يعد سارقا ويعاقب اختلسكل من '' من قانون العقوبات على أن  350  تنص املادة:مثال
 شيء باختالسإذا فأي شخص قام . ''أي كأن هذا الشخص '' أو '' أي شخص ''  يقصد ا ''كل من '' عبارة 

يعد سارقا و تسلط  ) اجلاينأي (  من حيازة احلائز الشرعي له إىل حيازته، شيءمملوك للغري، أي أنه قد قام بتحويل 
 . الضحيةرضا، إذا أصحبه عدم )السرقة ( عليه العقوبة املقررة هلذا الفعل 

القاعدة القانونية وضعت دون التنبؤ مبن سيكون هذا السارق، ولكن حددت شروط السرقة وعندما تتوفر ف
 .هذه الشروط يف فعل فيعد مرتكبه سارقا و يعاقب

  . مسبقا مبن تنطبق عليهالتبوءو بعبارة أخرى فالقاعدة القانونية وضعت جمردة من حتديد شخص بذاته أي دون 

 .دة القانونية ملزمةالقاع : الثايناملطلب 

 االلتزاماتفهي قد تفرض .  من مجيع املخاطبني اوالتنفيذ االحترام القاعدة القانونية واجبة أناإللزام يعين 
 القاعدة القانونية مكملة كانتولكن إذا .  القاعدة القانونية آمرةكانت إذا بتنفيذهامتعددة وعلى املعنيني باألمر 

  .ى عكس ما قررته علاالتفاقفيحوز لألشخاص 
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إذا، فالقاعدة القانونية اآلمرة فهي ملزمة ووجه اإللزام هنا يتجسد يف اجلزاء الذي حيدده القانون ملن ميتنع عن 
 عن طريق استعمال واالحترام االلتزام واملقصود باجلزاء هو العقاب أو اإلجبار على . تلك القاعدة أو خيالفهاتنفيذ

  .والعدالة)  وشرطة درك الوطين( القوة العمومية 
واإللزام هو ما مييز القاعدة القانونية عن قواعد األخالق والدين، وتربز خاصية اإللزام يف اجلزاء الذي يوقع على 

 :من خيالف تلك القاعدة القانونية، واجلزاءات القانونية متعددة وأمهها، هي

 .هو العقوبات وتدبري األمن:   اجلزاء اجلنائي :أوال

اإلعدام، والسجن :  عليها يف قانون العقوبات هياملنصوصبات اجلنائية اليت تلحق مبرتكيب اجلرائم أما العقو
 .املؤبد، السجن املؤقت، احلبس والغرامة

 فن، وتدبري األمن العينية مثل مصادرة األموال أوأما تدبريا ألمن الشخصية فمثل املنع من ممارسة مهنة أو نشاط 
 .وإغالق املؤسسات

   أي إبطال التصرف املخالف للقواعد امللزمةالبطالنوهي : اجلزاءات املدنية  : ثانيا

 ).مادي ـ جسدي ـ معنوي( ، والتعويض على الضرر )أو العقد (

اليت تتمثل يف إلغاء القرارات اإلدارية اليت يشوا عيب قانوين، وتوقيع اإلجراءات التأديبية :  اجلزاءات اإلدارية :ثالثا 
 ...  احملالت التجاريةوإغالق، طأو نشاظفني الذين خيالفون القواعد القانونية، واملنع من ممارسة مهنة على املو

 . القاعدة القانونيةاستمرار   :املطلب الثالث 

وال ) إلغائها رمسيا عن طريق اجلريدة الرمسية ( واية ) نشرها رمسيا يف اجلريدة الرمسية ( للقاعدة القانونية بداية 
 القاعدة القانونية هو تطبيقها املستمر أثناء وجودها كلما باستمرار وما يقصد .كن أن تبقى سارية املفعول إىل األبدمي

 .توفرت شروط تطبيقها

 رئيس اجلمهورية ال يكون إال كل مخسة سنوات انتخاب  قواعد قانون املرور تطبيقها يومي،أما قواعد قانون :لامث
 .يف احلالة العادية

 .التمييز بني القواعد القانونية وغريها: ث الثايناملبح

 االجتماعيلقد تكلمنا يف البدايات عن أهداف القواعد القانونية، لكن توجد قواعد أخرى تتعلق أيضا بالسلوك 
  .وتشتبه بقواعد القانون مثل قواعد الدين وقواعد اامالت وقواعد األخالق

 .قـواعد الدين :املطلب األول

:  املؤمن بربه بعالقات روحية وينتظم الدين عادة يف قواعد من نوعني اإلنسان السماوية يرتبط الدياناتيف           
 .األوىل قواعد العبادات والثانية قواعد املعامالت

 .قواعد العبادات    : أوال

 وهذا النوع .والصومتتعلق بعالقات الفرد نفسه خبالقه مباشرة وتتمثل يف الشهادة، والصالت، والزكاة، واحلج 
 ما ينص عليه الدستور ذلك تلمسه عن بعد، ومثل كانتمن القواعد ال تتدخل فيه قواعد القانون عن قرب وأن 
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 من نصوص قانون ذلك، وغري '' ال مساس حبرية املعتقد وال حبرية الرأي '' و.'' اإلسالم دين الدولة'' : بقوله
  .يةالعقوبات اليت حتمي إقامة الشعائر الدين

 أن هذا النوع من قواعد العبادات يعترب جماال شخصيا للفرد بينه وبني خالقه وال دخل ذلكونستخلص من 
ولكن ال شك أن هذه القواعد الدينية تعترب قواعد . للقانون فيه، إال بقدر ضئيل لتقريره أو حلماية احلرية الدينية لألفراد

 . ينفد يف اآلخرة بعد املماتيإال همساوية ملزمة ويترتب على خمالفتها جزاء 

 قـواعد املعامالت: ثانيا 

 على تلك احتوائها السماوية يف هذا الشأن أي يف الدياناتوهي تتعلق بعالقة الفرد بغريه من األفراد، وختتلف 
الية كالبيع القواعد يف الدين اإلسالمي قد عىن بقواعد العبادات وقواعد املعامالت معا وأهتم بالعالقات ذات الصبغة امل

  .واإلجيار والرهن وغري ذلك، فنظم أمور الدين والدنيا معا
 والسؤال الذي يطرح نفسه هل تتطابق قواعد القانون والقواعد الدينية يف تنظيم املعامالت ؟

ن ، ويطبقها بقدر اإلمكان، والدليل على ذلك هو أاعتبارهيف الواقع فأن املشرع عادة يضع تلك القواعد الدينية يف 
وإذا مل يوجد نص تشريعي، حكم القاضي مبقتضى '' : املشرع نص يف املادة األوىل من القانون املدين على ما يأيت

 -  الكفالة-  النيابة الشرعية -  الطالق– الزواج( خبصوص قانون األسرةوهو الشأن''  الشريعة اإلسالمية مبادئ
                                     ...).               الوقف - اهلبة-  الوصية–املرياث 

، يتسع كثريا عن جمال االجتماعيولكن جمال املعامالت القانونية يف عهدنا، مع تشعب نواحي النشاط   
  .  جماالت املعامالت القانونية وقواعدهاباستمراراملعامالت الدينية األمر الذي معه تتزايد 

   والتقليدقواعد األخالق واامالت: املطلب الثاين 

 قـواعد األخالق: أوال

 . حيددها اتمع وقد تتأثر األخالق بالدين وبالتقليد وباامالت إىل حد كبرياجتماعيةوهي قواعد سلوكية 
 جانب معاونة الغري يف الدفاع عن نفسه وماله وهو ذلك قد تلتقي القواعد األخالقية بالقواعد القانونية، ومثل وأحيانا

 األوىل ومع ذلك تبناه املشرع وجعله قاعدة قانونية حيث أباح الضرب واجلرح و القتل يف سبيل أخالقي بالدرجة

 : من قانون العقوبات، ونصها هوالثانيةالفقرة  39 محاية النفس، الغري و املال وذلك يف املادة

 : ال جرمية ''

نفس أو عن الغري أو عن مال مملوك للشخص  إذا كأن الفعل قد دفعت إليه الضرورة احلالة للدفاع املشروع عن ال  -
  ''.االعتداءأو للغري، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة 

على  2 فقرة 182 تنص املادة: يف موضوع آخر  يوجب املشرع إغاثة األشخاص ومساعدم أن أمكن ذلك 
 تقدميها إليه إمكانهلة خطر كأن  عمدا عن تقدمي مساعدة إىل شخص يف حاامتنعكل من ... ويعاقب '' : ما يلي

 451 أنظر أيضا املادة( '' .بعمل مباشر منه أو بطلب اإلغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغري

  ...).من قانون العقوبات 8  فقرة
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 ومبادالت شعور  يف املناسبات السعيدة،التهاينأما فيما خيص اامالت والتقاليد الفرعية يف اتمع كتبادل 
فهذه . احلزن والتعزية يف املناسبات املؤملة، وتبادل التحية عند اللقاء، وغري ذلك من العادات املستقرة يف ذهن اجلماعة

  .يلتقيان مل يهتم القانون ا، فمجاهلا خيتلف عن جمال قواعد القانونية فال االجتماعيةالقواعد 

  نيةتصنيف القواعد القانو:   املبحث الثالث

 . زوايا النظر إليهاباختالفجري الفقهاء حنو تقسيم القواعد القانونية علميا إىل عدة أنواع، ختتلف  

  عـامـة وخـاصـة: فمن حيث طبيعتها القانونية، تنقسم إىل نوعني * 

 ةوغري مكتوبمكتوبة : ومن حيث صورا  * 
 موضوعية وشكلية: ومن حيث تنظيمها للحقوق  * 

 .قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مفسرة أو مكملة: وا اإللزاميةومن حيث ق * 

  القواعد العامة والقواعد اخلاصة:  املطلب األول 

وهي اليت يتضمنها عادة القانون العام بفروعه، أما القواعد اخلاصة فهي اليت يشملها القانون : القـواعد العـامة
  .اسة الفروع للقانون هذا التقسيم يف دراستعرضنالقد . اخلاص بفروعه

 القواعد املكتوبة وغري املكتوبة:  املطلب الثاين 

 القـواعـد املكتوبة : أوال

 كأن هو الدستور أو قانونا عاديا كالقانون املدين أو القانون سواءإذا كأن مصدر القاعدة القانونية هو التشريع 
 الئحة صدرت بناء على قانون، وتعترب مجيعها من قبيل ، أو مرسوما، أو قرارا، أواأو أمر، ... اجلنائي أو التجاري 

القواعد القانونية املكتوبة ألا تصدر وتنشر باجلريدة الرمسية، وتعلن لألفراد يف صورة مكتوبة، وهي قد صدرت من 
 .اهليئة التشريعية

  القواعد الغري مكتوبة:  ثانيا

 املختصة قانونا التنفيذيةطة التشريعية، أو السلطة إذا نشأت أو تقررت القاعدة القانونية من غري طريق السل
بإصدارها، فأن هذه القاعدة تعترب من القواعد القانونية غري املكتوبة، ومثاهلا قواعد العرف، وأحكام احملكمة العليا 

  .للقضاء اليت هي ملزمة للمحاكم وللمجالس القضائية
وإذا مل يوجد نص تشريعي، '' : املدين، تنص على ما يلي أما بالنسبة للعرف، فأن املادة األوىل من القانون  

 .)2الفقرة (''. الشريعة اإلسالمية، فإذا مل يوجد فبمقتضى العرفمبادئحكم القاضي مبقتضى 

  القواعد املوضوعية والقواعد الشكلية: املطلب الثالث 

 القـواعـد املوضوعية: أوال 

 . أو تفرض واجبايقصد بالقواعد املوضوعية كل قاعدة تقرر حقا  

 :  من القانون املدين351 ـ ومثل ذلك ما تنص عليه املادة 

 . ''. أو حق آخر يف مقابل مثن نقديشيءالبيع عقد يلتزم مبقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية  ''



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
187 

  وم القانونيـــةــمدخـــل العل

ب فهذه القاعدة موضوعية ألا تقرر حقا للمشتري وهو نقل ملكية الشيء إليه، وتفرض على البائع واج  
وهو نقل امللكية للمشتري، ويف نفس الوقت تقرر حقا للبائع وهو املقابل النقدي أي مثن الشيء، وتفرض على 

 .املشتري واجب دفع الثمن للبائع

 عقارا مملوكا للغري أنتزعكل من ... يعاقب '' :من قانون العقوبات بقوهلا  386 ومثل ذلك ما تنص عليه املادة *  
 ''.التدليسوذلك خلسة أو بطريق 

 ملكية الغري، وتسلط عقوبة، هي احلبس والغرامة كجزاء احترامفهذه قاعدة موضوعية،أيضا، حيث تفرض   
  .على من يتعدى على حق امللكية املقرر لصاحب العقار

 القـواعد الشكلية:   ثانيا 

 بالقيام االلتزامتقرير كيفية  احلق املقرر، أو اقتضاءفهي القواعد القانونية اليت تبني الوسائل اليت ميكن ا 
وهي اليت تنظم كيفية مباشرة الدعوى :  ومن أمثلة القواعد الشكلية معظم قواعد قانون اإلجراءات املدنية.بالواجب
 . اجلهات القضائية املدنيةواختصاصاتاملدنية 

رة الدعوى العمومية وهي اليت تنظم كيفية مباش: ومن أمثلتها أيضا، أغلب قواعد قانون اإلجراءات اجلزائية
 . اجلهات القضائية اجلنائية وكيفية تشكيل احملاكم، وطرق الطعن يف أحكامهاواختصاصات

 القواعد اآلمرة والقواعد املفسرة: املطلب الرابع 

بالنسبة إىل القوة اإللزامية للقاعدة القانونية ميكن تقسيم تلك القواعد إىل قواعد آمرة أو ناهية وقواعد مفسرة 
  .مكملةأو 

 القواعد اآلمرة والناهية:   أوال 

فإذا كانت القاعدة القانونية تتضمن أمرا . فهذه القواعد هي اليت تتضمن خطابا موجها لألفراد بأداء عمل معني
 19 الصادر يف 20 مأمر رق(من قانون احلالة املدنية 61 ومثاهلا ما نصت عليه املادة. بالقيام بعمل فهي قاعدة آمرة

وإال فرضت  .للمكانيصرح  باملواليد خالل مخسة أيام من الوالدة إىل ضابط احلالة املدنية  ''.( 1970فيفري 

 .''  من قانون العقوباتالثالثةبالفقرة  442 العقوبة املنصوص عليها يف املادة

 من 387 ملادةومثاهلا نص ا.  عمل معني، فهي قاعدة ناهيةأداءأما إذا كانت القاعدة القانونية تتضمن يا عن 
كل من أخفى عمدا أشياء خمتلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية  ‘' :قانون العقوبات اليت تنهي على إخفاء األشياء

 ... ''. ... أو جنحة يف جمموعها أو جزء منها يعاقب

األفراد حق  على عكسها، أي ال ميلك  االتفاقومن ذلك يتضح أن القواعد اآلمرة والناهية تتميز بأا ال جيوز
املقررة الذي يوقع على كل من ) العقوبة ( خمالفتها إجيابا أو سلبا، فهي ملزمة يف احلالتني، ووجه اإللزام هو اجلزاء 

  .خيالفها يف األمر أو يف النهي على سواء
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 القواعد املكملة أو املفسرة: ثانيا 

ة فردية لألشخاص فقط يف احلاالت اليت فيقصد ا القواعد اليت دف إىل تنظيم مصلحة مشتركة أو مصلح
أو ( يكون هؤالء األفراد غري قادرين على تنظيم عالقام بأنفسهم وبالتايل لألفراد إذا جتاهلوا تلك القاعدة املفسرة 

  . على عكس ما قررتهاالتفاقبل جيوز هلم  ،)املكملة 
 ناقصا اتفاقهمقدين على عكسها حيث يصبح لكن يف بعض احلاالت تكون هذه القاعدة ملزمة إذا مل يتفق املتعا

وحيتاج إىل تطبيق النص املفسر إلرادم، ويعتربون ممن توافرت فيهم شروط تطبيق هذه القاعدة املكملة إلرادم 
  .بصفة إلزامية

يتم التسليم بوضع املبيع حتت تصرف '' : من القانون املدين بقوهلا  367 ومثال ذلك ما نصت عليه املادة
، فهذا النص عبارة عن قاعدة ''...مل يتسلمه ماديا  لو  به بدون عائق واالنتفاعتري حبيث يتمكن من حيازته و املش

 معني، أي مكان عن تسليم الشيء يف اتفاقحينما مل يوجد ) البائع واملشتري  ( إلدارة املتعاقدين) أو مفسرة(مكملة 
  .نقط بذااأن املتعاقدين مل يعربوا عن إرادم خبصوص هذه ال

 من 368  عليه املتعاقدين وهذا ما نصت عليه املادةاتفق الذي املكان مسبق، فيتم التسليم يف اتفاقأما إذا كأن 
 "إذا وجب تصدير املبيع إىل املشتري فال يتم التسليم إال إذا وصل عليه'' : القانون املدين بقوهلا

ة املتعاقدين إذا حصل نزاع بينهم خبصوص اآلونة اليت ولكن هذا النص بدوره، قد يعترب قاعدة مكملة إلدار
 :  على تصدير املبيعاتفاقأصبح فيها التسليم فعلي يف حالة 

 من 368 فقد يعترب البائع بأن التسليم أصبح فعلي يف الوقت الذي غادر فيه الشيء خمزنه، ولكن تفسري املادة

 اتفاقالشيء إىل املشتري، وهذا إال إذا كأن  " وصول"  عند بأن التسليم يصبح فعليأكدقانون املدين هلذه النقطة 
 .على عكس ذلك

  التمييز بني القواعد القانونية املكملة والعادة االتفاقية

قد يقال إن هناك وجها للشبه بني العادة االتفاقية والقاعدة القانونية املكملة من حيث  أن كال منهما يتعلق 
  فهل هذا صحيح أم ال ؟. ينبتفسري أو تكملة إرادة املتعاقد

فإذا كانت القاعدة القانونية املكملة ال تطبق إال إذا حتقق شرط تطبيقها، وهو عدم اتفاق املتعاقدين على ما 
خيالف حكمها، فإن العادة االتفاقية وهي مل ترق إىل مرتبة القاعدة القانونية لتخلف عنصر اإللزام فيه، ال تطبق إال إذا 

 اشتراطها يف اتفاقهما، أي أا تستمد قوا امللزمة من هذا االتفاق، تعاقدين الصرحية أو الضمنية إىلانصرفت إيراده امل
  .مث إن القاعدة املكملة قاعدة قانونية على خالف العادة االتفاقية

يها، ويراعى مع ذلك أن العادة االتفاقية قد تستمد قوا امللزمة من التشريع، وذلك حني حييل نص تشريعي إل
ويف هذه احلالة تقترب . فحينئذ يعترب هذا النص أساس قوا امللزمة ال انصراف إرادة املتعاقدين إىل التقيد بأحكامها

من القاعدة القانونية املكملة بعىن أا تطبق إذا مل يتفق على استبعاد حكمها، فهناك حاالت حتيل فيها النصوص 
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تكملة أو تفسري إرادة املتعاقدين يف شأن من الشؤون اخلاصة باتفاقهما، فريفع التشريعية على العادات االتفاقية دف 
  .  املشرع العادات إىل مستوى القواعد التشريعية املفسرة اليت جيب تطبيقها مبقتضى هذه اإلحالة باعتبارها كذلك

 العادة االتفاقية إىل ويف هذا الصدد يستبعد الرأي الفقهي الذي يذهب إىل أن هذه اإلحالة من شأا أن ترفع
مرتبة العرف وإىل أنه جيب مبقتضى هذه اإلحالة تطبيقها إن مل يتفق املتعاقدان على خالف حكمها سواء اجتهت 
إرادما إىل األخذ ا أو مل تتجه إىل ذلك، مبعىن أن تطبيقها ال يكون رهينا بإرادة املتعاقدين شأا يف ذلك شأن 

  .القاعدة العرفية
بعاد هذا الرأي يتمثل يف أنه يؤدي إىل القول بأن أساس قوة العرف امللزمة هو إرادة املشرع، مع أنه وسبب است

  .مت اإلشارة بأن املشرع خيلق التشريع ولكنه ال خيلق العرف
ومنه ال يوجد هناك وجها للشبه بني العادة االتفاقية والقاعدة القانونية املكملة من حيث أن كال منهما يتعلق 

  .سري أو تكملة إرادة املتعاقدينبتف
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 مصـادر القـاعدة القانونية
يف تعريف القانون تبني لنا أنه يتكون من جمموعة قواعد قانونية اليت هي تكون، بدورها ، النظام القانوين   

 الدولة ، أي القواعد اليت تقرها للدولة ويعين بذلك القانون الوضعي أي جمموعة القواعد القانونية السارية املفعول يف
 . من هو مصدر القاعدة القانونية ؟: فهذه الفكرة األخرية تطرح سؤال . الدولة

، أما مصدر القانون كلمة هلا عدة استعماالت حسب اهليئة اليت تصدر " األصل " فاملصدر، لغة ، يقصد به   
ة عن سلطات متعددة ، فهذه السلطات البعض منها يعد حيث أنه تصدر القاعدة القانوني: عنها القاعدة القانونية 

 . القواعد القانونية مباشرة ويفرض احترامها، والبعض اآلخر يكتف بتطبيق هذه القواعد وبتفسريها

  . ةأو تفسرييمصادر أصلية ومصادر احتياطية  : ملصدر القاعدة القانونيةأساسيان نوعانإذ يوجد 

    .... للقاعدة القانونيةاملصادر األصلية: املبحث األول 

يقصد باملصادر األصلية للقاعدة القانونية تلك املصادر الرمسية اليت يلتزم ا كل شخص سواء كأن عمومي أو 
  .وبصفة أدق فهذا التشريع هو القانون املكتوب الصادر عن السلطة املختصة بإصداره يف الدولة. خاص 

لى درجات متفاوتة من األمهية وتفسري ذلك أنه يقصد بالتشريع والتشريع ذا املفهوم يقصد به أنواعا ثالثة ع
( كال من الدستور وهو التشريع األساسي للدولة ، مث التشريع العادي وهو القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية 

 بناء على يةالتنفيذ التشريع الفرعي أي املراسيم والقرارات واللوائح اليت تصدر عن السلطة مث، .  ) أ.م+ ش.و.م
 . إصدارهاقوانني حتوهلا حق 

 .الدستور:   املطلب األول 

الدستور هو التشريع األساسي أو التأسيسي للدولة ، فهو قمة التشريعات فيها ويتميز خباصييت الثبات والسمو 
ات واملؤسسات ويتضمن القواعد األساسية واملبادئ العامة اليت تبني شكل الدولة ونظام احلكم فيها ، وحيدد اهليئ

العامة واختصاصاا وعالقاا ببعضهما ، وينص على حريات األفراد وحقوقهم يف خطوط رئيسية عريضة ، ومنه 
 .  ألي قانون أن خيالفهازال جيوتأخذ كافة القوانني األخرى ، مستوحية مبادئه وأحكامه اليت 

بات قومية كربى وال حيدث ذلك إال يف فترات  وال يتعدل إال يف مناسال يتغريوأما الثبات يعين أن الدستور 
زمنية متباعدة ، يف حاالت التغيريات اجلوهرية يف شكل الدولة أو هيكلة مؤسساا العامة أو تبديل نظام احلكم أو 

 .  فيهااالقتصاديالنظام 

ختالف املبادئ أما السمو يعين أنه يعلو على باقي قوانني الدولة وال جيوز ألي قانون آخر أن يتضمن نصوصا 
 . والقواعد األساسية اليت ينص عليها الدستور عادة ، وإال اعترب ذلك القانون املخالف له باطال أي غري دستوري

  الدستور اجلزائري:  أوال

 بناء على 1976 نوفمرب 22 يف 97 - 76صدر أول دستور جزائري الذي عمل به فعال ، باألمر رقم 
 الرمسي عن اإلعالنروع الدستور املقترح من طرف جبهة التحرير الوطين ، بعد موافقة الشعب اجلزائري على مش
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نوفمرب   يفثانية، ومرة 1989مث عدل هذا الدستور يف سنة . 1976 نوفمرب 19 يف لالستفتاءالنتائج النهائية 
1996 . 

 . فصول مادة موزعة على أربعة أبواب وكل منهما مقسم إىل عدة 182ويتكون الدستور احلايل من 

 .طرق وضع الدساتري: ثانيا 

 دساتريها ، وذلك حبسب ظروف كل دولة وحبسب الطرق اليت أتبعت يف إصدارختتلف الدول يف طريقة 
 :إصدارها من الناحية الشكلية ، وطرق إصدار الدساتري هي مخسة

ادة املطلقة يف دولة معينة  وهو صاحب السيالسلطان يصدر الدستور يف شكل منحة عندما يرى امللك أو :أ ـ املنحة 
، أن يتنازل عن بعض سلطاته ألفراد شعبه أو لبعض اهليئات الشعبية،فيصدر قانونا أساسيا حيد من بعض سلطاته 

 . ومينحها لرعاياه

  .)ملك فؤاد. 1923الدستور املصري يف سنة (

أو ( ما بينهم على أن يتنازل امللك  مع بعض األفراد الذين ميثلون الشعب ويتفقون فيالسلطان جيتمع :ب ـ التعاقد 
  .عن بعض سلطاته لصاحل الشعب ) السلطان

 ينتخب الشعب عددا من أفراده فيجتمعون يف شكل جلنة أو مجعية أو هيئة ويراد م وضع :ج ـ اجلمعية التأسيسية 
  . ، وما تقرره هذه اجلمعية يصبح دستورا واجب النفاذةدستور للدول

 أم سياسية تعينها احلكومة القائمة لتقوم بوضع تنفيذية هيئة أو جلنة سواء أن كانت تشريعية أم  تقوم :االستفتاءد ـ 
 .االستفتاءالنصوص الدستورية يف شكل مشروع للدستور ويعرض املشروع على الشعب ليبدي رأيه فيه عن طريق 

 مبعىن أن اجلمعية التأسيسية اليت خيتارها  جتمع هذه الطريقة بني مزايا الطريقتني السابقتني ،:هـ ـ الطريقة اخلاصة 
 .  دستورا نافدا إال بعد موافقة الشعب عليه يف استفتاء عامحال يصبالشعب تضع مشروع الدستور ولكنه 

 :طرق تعديل الدساتري: ثالثا 

  مرنة وجامدة: تنقسم الدساتري من حيث تعديلها إىل نوعني 

   العاديةالقواننيديل نصوصها باإلجراءات اليت تعدل ا وهي اليت ميكن تع:  الدساتري املرنة -أ 

 القتراحكبرية   إجراءات خاصة ، ومنها اشتراط أغلبيةاحتادوهي اليت يشترط لتعديلها :  الدساتري اجلامدة -ب
 . التعديل ، أو إلقرار ذلك التعديل

  طريقة تعديل الدستور اجلزائري:رابعا 

 178 إىل 174ملواد نص الدستور على طرق تعديله يف ا  

 . ـ لرئيس اجلمهورية اقتراح تعديل الدستور   

 .  احلق يف اقتراح تعديل الدستورللربملانـ لثالثة أرباع الغرفتني    

 احلال وكما هـ لرئيس اجلمهورية احلق يف التعديل املباشر للدستور دون وضع مشروع التعديل إىل استفتاء شعيب    
 .  الغرفتني3/4، ولكن هذا بعد موافقة يف النقطتني السابقتني 
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  .ـ وأخريا نص الدستور على أن رئيس اجلمهورية يصدر القوانني املتعلقة بتعديل الدستور   

 القانون: املطلب الثاين 

كل التشريعات اليت يطلق عليها لفظ املدونة ، أو لفظ التقنني ، أو ) أو القوانني العادية ( يقصد بالقانون 
يف الدولة وهذا يف شكل نصوص تنظم العالقات بني ) الربملان (  والذي تقوم عادة بوضعه السلطة التشريعية القانون ،

القانون املدين ، قانون األسرة ، قانون : مثل  (  املختلفةاالجتماعيةاألفراد أو بينهم وبني الدولة يف مجيع ااالت 
 )....، قانون اخلدمة الوطنيةاالنتخابات العمل، قانون العقوبات ،القانون التجاري ، قانون

ويطلق عليها القوانني العادية ، أو التشريعات العادية ، أو التقنيات الرئيسية لتمييزها عن القانون األساسي أي 
والقرارات التنفيذية واللوائح اليت  ( décret ) ،واملراسيم( ordonnance ) الدستور من ناحية، وعن األوامر

ملا كأن وضع القوانني .   من ناحية أخرى الثانويةة التنفيذية واليت يعرب عنها بالتشريعات الفرعية أو تضعها السلط
الس الشعيب ( العادية كقاعدة عامة من اختصاص السلطة التشريعية يف الدولة فمن البديهي أن خيتص به الربملان 

ذي يتضمن أن ميارس السلطة التشريعية الربملان الذي  من الدستور ال98وذلك حبسب املادة ) الوطين وجملس األمة 
 . عليه هو يعد القانون ويصوت

  : فالتشريع العادي مير عادة بعدة مراحل إجرائية وهي  

 يقصد ا أن يتقدم الس الشعيب الوطين أو احلكومة بعرض فكرة عن مشكلة م األشخاص  :االقتراحأ ـ مرحلة 
لكل من رئيس احلكومة وأعضاء "  من الدستور على أن 119يم قانوين ، حيث تنص املادة أو الدولة وحتتاج إىل تنظ

  ". الس الشعيب الوطين حق املبادرة بالقوانني

، ويطلق على اقتراح احلكومة إسم " اقتراح قانون " إسم )  نائب على األقل20( وعادة يطلق على اقتراح النواب   

 بالس لكي تصوغه يف االقتراحات بقانون حيال إىل جلنة االقتراح هو أنلوحيد بينها والفارق ا " . مشروع قانون" 
 لديهم خربة املصايغة القانونية أما املشروع بقانون املقدم من طرف رال تتوافشكل قانوين ألن أغلب أعضاء الس 

 . السلطة التنفيذية فيحال مباشرة إىل الس ولكن بعد فتوى جملس الدولة

 فأنه يعرض على جلنة متخصصة من جلأن الس لتقوم الس إىل االقتراح  عند إحالة : ـ مرحلة التصويت ب
  . بدراسته وكتابة تقرير عن حمتواه وغايته وتوصي بعرضه على الس ملناقشته

. ديالت عليه  على الس الشعيب الوطين ملناقشته مادة مبادة حيث جيوز إدخال   بعض التعاالقتراحمث يعرض 
 على جملس االقتراحوبعد املناقشة والتعديل يعرض على الس الشعيب الوطين للتصويت عليه ، وعند اإلقرار حيال 

 .). دستور120.م(  أعضائه 3/4األمة للتصويت عليه بأغلبية 

مهورية ذلك النص  ، حيال ذلك النص إىل رئيس اجلاالقتراح بعد موافقة الربملان على نص :ج ـ مرحلة اإلصدار 
ويقصد باإلصدار أن .  هلذا القانون نافذ املفعول إال بإصداره نال يكوإىل رئيس اجلمهورية ليصادق عليه ومع ذلك 

 إىل رجال السلطة التنفيذية اليت يرأسها ويوجب عليهم فيه تنفيذ ذلك القانون على ربإصدار أميقوم رئيس اجلمهورية 
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 أوامر إىل رجال السلطة إصدارمتلك حق  ية مستقلة عن السلطة التشريعية اليت الالواقع حيث أن السلطة التنفيذ
 . التنفيذية

 .  أن مير مبرحلة النشرلسريانه بعد كل هذه املراحل اليت مر ا القانون ، يلزم :د ـ مرحلة النشر 

 بإعالنه يكون كذلك إال فالنشر إجراء الزم لكي يصبح القانون ساري املفعول يف مواجهة كافة األشخاص ، ولن
للعامة ، وذلك عن طريق نشره باجلريدة الرمسية ، ومبجرد نشره يعترب العلم به مفروضا ، حىت بالنسبة ملن مل يطلع 

   . عليه أومل يعلم به
  : من القانون املدين بقوهلا) 04(وحسم املشرع هذا األمر بقاعدة عامة أوردها يف املادة الرابعة 

 ".  يف تراب اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها يف اجلريدة الرمسيةتطبق القوانني "

تكون نافذة املفعول باجلزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها ويف النواحي األخرى يف نطاق كل  " 
دائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول اجلريدة الرمسية إىل مقر ال

  " . املوضوع على اجلريدة

ومعىن ذلك أنه " اجلهل بالقانون ليس عذرا : " قاعدة عامة وهي ) 04(تترتب من جراء هذه املادة الرابعة  : مالحظة
 . ألي شخص أن يعتذر عن خمالفته للقانون بعدم علمه بصدورها جيوز ال

 بنص باستبدالهانون ،يتم هذا عن طريق اإللغاء ، أي إزالة نص قانوين للمستقبل وذلك  العمل بقإاءأما خبصوص 
 . قانوين جديد يتعارض معه صراحة أو ضمنا

  االستثنائيةالتشريعات : املطلب الثالث 

 الستثبات الالزمةيف حالة الضرورة امللحة يقرر رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ أو احلصار ويتخذ كل التدابري 
 .) دستور91.م( الوضع 

 يف اجتماع للهيئات العالية االستثنائيةيقرر رئيس اجلمهورية احلالة ... وإذا كانت البالد مهددة خبطر داهم 
 إىل الس األعلى االستماعوالس الدستوري وبعد ) أ .م+ و.ش.م(  رئيس الربملان استشارةللدولة ، أي بعد 

 اليت تستوجبها االستثنائية لرئيس اجلمهورية أن تتخذ اإلجراءات االستثنائيةالة وحتول احل. لألمن وجملس الوزراء 
 .) دستور93.م(احملافظة على استقالل األمة واملؤسسات اجلمهورية 

 .) دستور96.م( ويف حالة احلرب يوقف الدستور ويتوىل رئيس اجلمهورية مجيع السلطات

ر بنفسه السلطة التشريعية يف كل هذه احلاالت وتكون له بالتايل ومفاد هذه النصوص أن رئيس اجلمهورية يباش
 . سلطة وضع القوانني وإقرارها وإصدارها

  التشريعات التفويضية  :املطلب الرابع

 الربملان أو فيما بني دورة وأخرى من دورات الربملان جيوز لرئيس اجلمهورية شعوركما نشري إىل أنه يف حالة 
  .). دستور124.م(  تعرض على الربملان يف أول دورة مقبلة أن يشرع بإصدار أوامر
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ومفاد ذلك أن الدستور يفوض رئيس اجلمهورية يف إصدار أوامر تكون هلا قوة القانون وهذا يف فترات غياب 
 . األخرية لرئيس اجلمهورية من التشريعات التفويضية وتعترب هذه األوامر. السلطة التشريعية عن العمل

 التشريعات الفرعية: امساملطلب اخل

 السلطة التشريعية نيصدر ميطلق على التشريع الذي يصدر من السلطة التنفيذية يف الظروف العادية ، الذي 
 .كمبدأ عام ،أو من رئيس اجلمهورية كتشريع تفويضي

ة التشريعية ألا  عن القانون الصادر من السلطقال تفتروتكون هذه التشريعات الفرعية يف شكل لرائح تنفيذية      
 عامة وجمردة وملزمة جلميع األشخاص املخاطبني ا الذين تنطبق عليهم الشروط املوضوعية اليت تنص اجتماعيةقواعد 
 .  بناء على قانونالالئحةعليها 

كما خيتلف ) كتوظيفه يف عمل(  عن القرار الفردي الذي يتعلق هو بشخص معني بذاته الالئحيوخيتلف القرار 
أو بتنظيم )  حمالت جتاريةكفتح(  عن القرارات التنظيمية اليت تتعلق بأفراد معينني أو أشخاص معيننيالالئحيار القر

 . وتعترب هي كلها إدارية) تنظيم املرور يف الشارع (حالة معينة وموقف 

 واللوائح التنفيذية، ولوائح  حكمها فيمكن حصرها يف ثالثة أنواع ،هي اللوائح التنظيمية ،وما يفأما اللوائح التنفيذية 
  . األمن والشرطة

 . اللوائح التنظيمية: أوال 

 يف وضع االختصاص صاحبة باعتبارهايقصد ا اللوائح والقرارات واألوامر اليت تصدرها السلطة التنفيذية 
 . عليها الدولةفأو تشرالقواعد العامة لتنظيم املرافق العامة اليت تديرها 

 عليه الفقرة األوىل من تما نصنفيذية يف إصدارها إىل نص دستوري جييز هلا ذلك ومثلها وتستند السلطة الت
 ".  للقانونةغري املخصصميارس رئيس اجلمهورية السلطة التنظيمية يف املسائل : "  من الدستور بقوهلا 125املادة 

 .من الدستور 123 و122تنص عليها املادة ) أي الربملان( وهذه املسائل املخصصة للقانون 

 .)  دستور78ـ77. وم6. ف77.م( ويقوم رئيس اجلمهورية بعمله التشريعي عن طريق املراسيم الرئاسية 

:  دستور 87.م ( بنفسه بل يضطلع ا رئس احلكومة ، اال يباشرهومن املعلوم أن رئيس اجلمهورية   
 93 ـ91ـ78ـ 77 :وص عليها يف املوادكتعيني أعضاء احلكومة ،ورؤساء اهليئات الدستورية ،الصالحيات املنص

، وبدوره قد يضطلع ا رئس احلكومة كل وزير حسب )128و 127 ـ 126 ـ124 ـ97 ـ95إىل 
 . )قرار وزاري ـ أو قرار مشترك ( اختصاصه

  لوائح األمن والشرطة :ثانيا

 صيانةلسلطة التنفيذية بغرض يطلق عليها لوائح الضبط أو لوائح البوليس ، ويقصد ا تلك القواعد اليت تضعها ا
األمن والسكينة والصحة ومتثلها لوائح تنظيم املرور ولوائح احملالت العامة ، ولوائح مراقبة األغذية ، ولوائح احملافظة 

 .... على الصحة العامة
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األمن وتصدر هذه اللوائح من رئيس السلطة التنفيذية أو من رئيس احلكومة أو من الوزراء ، أو مديري إدارات 
 .  طبقا لنصوص دستوريةاختصاصهكل يف دائرة .... والصحة 

  اللوائح التنفيذية: ثالثا 

 تقوم بإصدارها يف حالة صدور قانون عادي وضعته وإمنا للسلطة التنفيذية إصدار هذه اللوائح تلقائيا نال ميك
 التنفيذية لذلك القانون ، ألنه لالئحةاالسلطة التشريعية ونصت يف ذلك القانون على حتويل الوزير املختص بإصدار 

  .أقدر على تفصيل القواعد العامة اليت تضمنها القانون حبسب الواقع العملي الذي يدخل يف اختصاصه

   للقاعدة القانونيةاالحتياطيةاملصادر : املبحث الثاين 

ضعي ينطبق على الرتاع املطروح  هي اليت يلجأ القاضي إليها أن مل جيد نصا يف التشريع الواالحتياطيةاملصادر 
 . أمامه

وإذا مل يوجد : " لقد نص املشرع يف املادة األوىل من القانون املدين على تلك املصادر حبسب أولويتها وأمهيتها 
  ". نص تشريعي ، حكم القاضي مبقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

 بعد التأكد من أن إال للقاضي أن يبحث يف املصدر الثاين نووال يكفالقاضي جمرب أن يبحث يف املصدر األول 
 . املصدر األول خال متاما من القاعدة اليت حتكم الرتاع الذي هو بصدده ، وهكذا بالنسبة للمصدر الثالث

  الشريعة اإلسالمية: املطلب األول 

يت أبلغت للناس عن طريق الوحي إىل  الاإلهليةالشريعة اإلسالمية هي القواعد الدينية بوجه عام ، أي القواعد 
،وتلك القواعد السماوية إما أا تنظم عالقة الفرد بربه ، وإما أن تنظم عالقته بغريه من الناس ، ) س.ص( النيب حممد 

 . وهلذا يقال بأن القواعد الدينية تكون دائما أوسع نطاق من القواعد القانونية ألن جمال تطبيقها أوسع بكثري

 للفرد بغريه من الناس هي وحدها اليت متثل اال املشترك بني قواعد الدين وقواعد القانون وبالتايل فالعالقات
 . هي اليت ميكن أن تطبق فيها القواعد الدينية  إذا مل توجد قواعد قانونية

ا يف مع ظهور اإلسالم كانت الشريعة اإلسالمية املصدر األصلي والرمسي لكل القواعد القانونية ، خصوص
 غري املسلمني فيما يتعلق بأحواهلم الشخصية إذ تركوا خاضعني إال منها ال يستثىنالدول العربية اإلسالمية وكأن 

 .)اليهود واملسيحيني( لقوانينهم الدينية 

 دائرة املعامالت املالية من نطاق تطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية وصارت ختضع لنصوص انتزعتوبعد ذلك 
 األحوال الشخصية للمسلمني ، مث ىقاصر علوبذلك أصبح جمال تطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية . اص االقانون اخل

 قواعد  باعتبارها قواعد قانونية الباعتبارهاصدرت قوانني األسرة واألحوال الشخصية فأصبحت هي الواجبة التطبيق 
 . دينية مع أا مأخوذة عن القواعد الدينية

الشفعة والوقف واملواريث لشريعة اإلسالمية تعترب أصال تارخييا لقواعد قانونية مدنية كوواقع احلال أن ا
 .  واألحوال الشخصية،والوصية
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  العرف: املطلب الثاين 

 أا ناجتة عن ممارسة عامة إالهو مصدر من مصادر القانون وهو عبارة عن قواعد مل تفرضها السلطة التشريعية 
 الصحاري ، وللعرف وسكان له املركز األول يف بعض اتمعات كالبدو، لال يزاوالعرف . وطويلة يف جمتمع معني 

. مركزه وقوته يف بعض ااالت مثل جمال التجارة حيث تسود أعراف متعددة حتكم التعامل التجاري بنوع خاص 
 . نون الدويل اخلاصويف القانون الدويل العام يعترب العرف املصدر األول وكذلك يعترب أحد مصادر القا

  مزاياه: أوال 

والعرف يسد نقص التشريع ويغطي . هو التعبري الصحيح عن إرادة اتمع وظروفه وحاجاته ألنه ينشأ ويتطور معه
 . ثغراته ويواجه كل احتماالت تطبيقه

  عيوبه: ثانيا 

 . وسريانهغموضه وعدم حتديد مضمونه  *   

 . وه واستقرارهيتطلب وقتا طويال لظهوره ومن *   

 . أنه قد خيتلف من منطقة إىل أخرى يف الدولة الواحدة وبذلك يتعارض مع وحدة القانون الواجب يف الدولة *   

  أمثلة لقواعد عرفية: ثالثا 

 . رد اهلدايا اليت تقدم أثناء اخلطبة يف حالة فسخها *   

 .  زوجهااسمحق الزوجة يف محل  *   

 . املتوىف زوجها اسم حق األرملة يف محل *   

  شروط القاعدة العرفية: رابعا 

 . أن تكون القاعدة معموال ا منذ زمن طويل *   

 . أن تكون القاعدة مستمرة ومستقرة أي يتكرر التعامل ا *   

 . أن تكون عامة وجمردة *   

 .  اوااللتزام احترامهاأن يألف الناس  *   

 . الفة للنظام العام أو لنص تشريعي تكون هذه القاعدة خمإال *   

 . القانون الطبيعي وقواعد العدالة: املطلب الثالث 

 عن إصدار احلكم االمتناعملا كأن القانون يلزم القاضي بالفصل يف كل نزاع يعرض عليه ، إذ ال جيوز له   
أ املشرع دائما إىل أن يضع أمام القاضي  العدالة ، هلذا يلجإنكار اعترب مرتكبا جلرمية وإاليف الدعوى املطروحة أمامه ، 

 فيها نصوص قانونية خاصة ، وتلك الوسيلة هال تسعفوسيلة متكنه من الفصل يف الرتاع املعروض عليه يف احلاالت اليت 
 . وقواعد العدل هي الرجوع إىل مبادئ القانون الطبيعي

 لتنظيم العالقات بني بضرورا السليم اإلنساينقل ـ فالقانون الطبيعي هو جمموعة املبادئ العليا اليت يسلم الع   
 . األفراد يف أي جمتمع أنسأين
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 . " جمموعة القواعد اليت حتقق العدالة يف أمسى صورها" ويعرفه البعض بأنه 

والعدالة تقضي األخذ بأقرب احللول . ـ أما العدالة تعين ضرورة التسوية يف احلكم ، على احلاالت املتساوية    
وعند احلكم على حالة معينة جيب أن تراعي مجيع الظروف الشخصية اليت أدت إىل وجود هذه . وع واحد ملوض
 . احلالة

فالعدالة ذا املفهوم هي املساواة يف احلكم ، على العالقات فيما بني األفراد كلما كانت ظروفهم واحدة   
 . ة اليت حتيط بالفرد يف كل حالة ، وكذلك بالظروف الشخصياإلنساين باجلانب دائما االعتدادمع 

فرق بينهما ولذلك فأن قواعد القانون  من هذين التعريفني نتبني أن مفهوم القانون الطبيعي ومفهوم العدالة واحد وال
 . فرق بينهما  واحد وهلذا يستعمل التعبريات كمترادفني الشيءالطبيعي وقواعد العدالة مها 

 وغايته يف اإلنسان طبيعة االعتبارمتصل بالكائن البشري إذ يأخذ بعني وبعبارة أخرى فالقانون الطبيعي   
   األجناساقتران ،واالستقرار الوعد ، احلاجة إىل األمن احترامالعدالة ، الرتاهة ، : أمثلة .( العامل 

 . )... ، العناية بالنسل ، محاية الضعيف ، حمبة الغري ، التصدق على احملتاج) حيواينبشري ـ (

 :  بثالث حكماليونانيوند عرب عنه ولق

 . " املنح لكل واحد مستحقه"ـ " عدم اإلساءة إىل الغري " ـ " احلياة شريف "                 

 إذا استعصى عليه تطبيق نص إال القاضي إليها أال يلجوخالصة القول أن قواعد القانون الطبيعي والعدالة   
 . يف املصادر األخرىتشريعي ، ومل جيد حكما ملوضوع الرتاع 

  آراء الفقهاء وأحكام القضاء: املطلب الرابع 

تطبيقا لنص املادة األوىل من القانون املدين تعترب مصادر القانون هي التشريع ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
صادر ومعىن ذلك أن آراء الفقهاء وأحكام القضاء ليست م. والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة 

  .  مصدرين تفسرييني للقانوناعتبارمها من عال مينولكن ذلك . القانون
 علماء يف مادة القانون يستعرضون نصوص بالشرح باعتبارهم يصدر عن الفقهاء من آراء اهو مأما الفقه 

  . النظرية املتعلقة بتفسري املبادئ والقواعد القانونية من الناحية الفتاوى بإبداءوالتفسري يف مؤلفام أو 
 عن احملاكم على اختالف درجام من أحكام يف الدعاوي اليت رما يصدأما املقصود بأحكام القضاء فهو 

 تفسريا للقانون من الناحية العملية أي التطبيقية ، ويأخذ القضاء بالتفسري إالوأحكام القضاء ليست . تعرض عليها 
  . النظري لكي يطبقه عمليا

 للقضاء هي ملزمة للمجالس القضائية واحملاكم ، كما أن أحكام االس القضائية ملزمة فأحكام احملكمة العليا
وذا نقول أن  الفقه  واحلكام  القضائية تعترب  مصدرا رمسيا . للمحاكم ، حيث تعترب تفسريا للقانون وعرفا قضائيا 

  .للقانون
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 كانت واضحة مستقيمة املعىن إذايا كأن نوعها ، وكخالصة هلذا الفصل  الثاين ، نقول  أن القواعد القانونية أ
ولكن عندها يكون .  التفسري ،  بل وال جيوز حماولة  تأويلها ملدلول آخر غري مفهومها الواضحإىلفهي ليست  حباجة 

  .النص القانوين غري واضح  الداللة أو شابه عيب،  فيلجأ للتفسري، وهو ما سنراه يف الفصل التابع
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  جمال تطبيـق القانون

  
أن القوانني بعد إصدارها ونشرها تصبح نافذة سارية املفعول حبيث ميكن تطبيقها على األشخاص والوقائع اليت 

  . تتوافر فيها الشروط الواردة يف نصوص التشريع
يتني ، أو أكثر ، غري أن تطبيق هذه القوانني قد يطرح مشكلة تنازع القوانني ، وهو تواجد قاعدتني تشريع

  . صادرة عن سلطات خمتلفة ، أو عن نفس السلطة ، وذلك لتطبيقها على نفس الواقعة القانونية
فنحن ) دول أجنبية ( القواعد القانونية صادرة عن سلطات خمتلفة ، أي عن سيادات خمتلفة اما إذويف حالة 

وأما ) قانون دويل خاص (  يف دولة غري دولتهم نبأجا ويتعلق األمر بتواجد املكانبصدد تنازع القوانني من حيث 
 الذي الزمان، فنحن أمام تنازع القوانني من حيث ) التشريعية ( إذا كانت القواعد القانونية صادرة عن نفس السلطة 

 . هو حيدث عند تواجد قانون قدمي وقانون جديد كل واحد منهما حيكم نفس الواقعة القانونية
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  يق القانون من حيث األشخاصتطب

  

  أو مبدأ عدم اجلواز االعتذار جبهل القانون

أن هذا املبدأ يتصل بنفاذ القانون وبعمومية القاعدة القانونية ويثار السؤال هل القانون من يوم نشره يف اجلريدة 
  لقانون على البعض فقط؟الرمسية يكون نافذا يف مواجهة اجلميع أو جيوز للبعض االعتذار جبهله، وبالتايل يطبق ا

وهل خيتلف مضمون هذا املبدأ باختالف نوع القاعدة القانونية، وعليه جيوز االعتذار جبهل القواعد املكملة 
  .بينما ال جيوز ذلك بالنسبة للقواعد اآلمرة

جبهل والبد أيضا من تقدير مدى صحة وقيمة االستثناءات اليت يوردها البعض الستبعاد تطبيق مبدأ االعتذار 
  .القانون

  مبدأ عدم االعتذار جبهل القانون وتربيراته: املبحث األول

  أساس املبدأ: املطلب األول

 بعد نشره يف اجلريدة الرمسية، فبعد إصدار القانون ونظرا الستحالة إحاطة صيعترب القانون نافذا يف حق األشخا
لم مجيع الناس بالتشريع منذ نشره يف اجلريدة مجيع الناس الذين يعيشون يف دولة معينة علما بصدوره، افترض ع

الرمسية، فال جيوز بعد هذا ألي شخص االحتجاج بعدم علمه بالقانون بسبب مرضه، أو غيابه مثال، فمبدأ عدم جواز 
وقد أثري نقاش يف الفقه حول . االعتذار جبهل القانون يقوم على قرينة مفادها افتراض علم األشخاص به من يوم نشره

ذا كأن افتراض العلم بالقانون يقوم على قرينة قانونية جتعل من أمر حمتمل الوجود أمر ثابتا أو هي جمرد حيلة ما إ
قانونية جتعل من أمر غري صحيح، صحيحا ذلك الستحالة علم مجيع األشخاص بالقوانني نظرا لكثرا وتعددها اليوم، 

  .فيستحيل على الشخص العلم ا حىت لو مت نشرها
رب هذا املبدأ جمرد حيلة إللزام الناس بالقانون، ويذهب البعض اآلخر إىل أا قرينة قانونية طاملا يوجد فيعت

احتمال يف أن يعلم بعض األشخاص بالقاعدة فال يشترط علم مجيع الناس ا، فالقرائن القانونية تقوم على االحتمال 
  .ع يف اجلريدة الرمسية، إذ من احملتمل اطالع الكافة عليهال على اليقني، وهذا االحتمال يتحقق فعال بنشر التشري

وعندما يصبح هذا االحتمال مستحيال، كحدوث قوة متنع من توزيع اجلريدة الرمسية يف منطقة معينة فيستحيل 
قراطية تطبق القوانني يف تراب اجلمهورية اجلزائرية الدمي:"" مدين جزائري على مايلي 4هنا تطبيق القاعدة، وتنص املادة

  .الشعبية ابتداء من يوم نشرها يف اجلريدة الرمسية
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وتكون نافذة املفعول باجلزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها ويف النواحي األخرى يف نطاق 
كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول اجلريدة الرمسية إىل مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة 

  1"".ملوضوع على اجلريدةا

  تربيرات املبدأ: املطلب الثاين

هناك من يرب املبدأ على أنه بتحديد تاريخ واضح يصبح القانون نافذا يف مواجهة اجلميع تتحقق املساواة بني 
 الشخص مهما كأن نفوذه استبعاد تطبيق القانون، لكن يرى البعض أن فكرة املساواة ال تتحقق عالناس، فال يستطي

تطبيق مبدأ عدم جواز االعتذار باجلهل للقانون ذلك ألنه إذا كأن اجلهل من رجل متخصص فال جزاء عليه، مثال ب
ذلك جهل القضاة للقانون أحيانا، والدليل على ذلك أنه كثريا ما تقر احملكمة العليا سوء تطبيق القانون من طرف 

النقض جزاءا على خمالفة القضاة للقانون ألنه قد ييأس احملاكم الدنيا، وال ميكن تربي ذلك على اعتبار الطعن ب
األشخاص وال يطعنون بالنقض فيصبح احلكم الصادر عن جهل القاضي للقانون ائيا وبالتايل ال يوجد جزاء حقيقي 

  .لسوء تطبيق القاضي للقانون
أمكن لألشخاص استبعادها، لكن يظل املبدأ أساسيا، تربه الضرورة االجتماعية فما الفائدة من وضع قوانني إذ 

فاملبدأ مرتبط بالفائدة واألمهية من وجود القانون ذاته، فاستقرار اتمع يفرض وضع تاريخ معني يعترب فيه القانون 
ساري املفعول، إذ من املستحيل محل القانون إىل علم األفراد واحدا واحد كما أن تطبيق القانون يتعطل لو تركنا 

   2.ات جهله بهاال لكل شخص إلثب

  نطاق تطبيق املبدأ واستثناءات الواردة عليه: املبحث الثاين

ويري كذلك على مجيع القوانني أيا كأن مصدرها، سواء . يسري هذا املبدأ يف نطاقي القانون العام واخلاص
سالمية الستبعاد التشريع أو العرف أو الشريعة اإلسالمية، فال يستطيع الشخص االعتذار جبهله بقواعد الشريعة اإل

تطبيقها عليه، وكذلك القواعد العرفية مىت إستقرت وصارت ملزمة، فال ميكن استبعاد تطبيقها إال باالتفاق املسبق بني 
املتعاقدين على عدم تطبيقها، إال أنه ال ميكن الدفع باجلهل ا عند تطبيق القاضي هلا يف حالة عدم االتفاق على 

  .استبعادها
النسبة للقواعد القانونية اآلمرة واملكملة، وهناك من يرى جواز االحتجاج باجلهل بالقواعد ويطبق املبدأ ب

املكملة وهذا الرأي مؤيد للرأي القائل بعدم إلزامية القواعد املكملة، ولكن هذا القول يؤدي إىل فقد القاعدة املكملة 
استبعادها يف أي وقت، سواء قبل اإلتفاق أو بعده، أمهيتها، إذ ما الفائدة من وجود قواعد مكملة إذا أمكن لألفراد 

واحلقيقة أن القاعدة املكملة جيوز للمتعاقدين االتفاق على خالفها وقت التعاقد ولكن ال جيوز هلم استبعادها بعد 
  .التعاقد
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ها، كمكان فإذا قام نزاع بني املتعاقدين ومل يكنا قد اتفقا على مسألة ترك هلم املشرع اخليار يف االتفاق بصدد
أو زمان تسليم البضاعة، فتكون املفاضلة للشخص الذي يتمسك بتطبيق القاعدة املكملة من غريه وإال فما الداعي إىل 

  .وجود هذه القاعدة أصال؟
ففي حالة عدم اتفاق املتعاقدان على ما هو خمالف للقاعدة املكملة تطبق هذه القاعدة إلزاميا وال جيوز ألحدمها 

  1.عاء جبهله هلابعد ذلك االد

  االستثناءات من املبدأ : املطلب الثاين

  الغلط يف القانون: أوال

 مدين على أنه جيوز للمتعاقد الذي وقع يف غلط يف القانون أن يبطل إبطال العقد 83لقد نص املشرع يف املادة 
  .مىت كأن هذا الغلط هو الدافع الرئيسي إىل التعاقد

كأن الغلط يف واقعة من الوقائع كمن يشتري حتفة ظنا أن هلا قيمة أثرية مث فالعيب يف اإلرادة يتحقق سواء 
إتضح له خالف ذلك، وقد يكون الغلط يف القانون أي غلط ينصب على جهل املتعاقد حلكم القانون يف مسألة معينة، 

ه النصف لعدم وجود فيتعاقد وفقا لذلك كأن يبيع الزوج نصيبه يف اإلرث ظنا أنه يرث الربع مث إتضح له أن نصيب
  .فرع وارث للزوجة، فاملتعاقد تعاقد نتيجة غلط يف القانون ويكون له احلق يف طلب إبطال العقد

  دفع املسؤولية اجلنائية بسبب اجلهل بقوانني غري جنائية: ثانيا

ائي فعال كأن أن اجلهل بالقانون اجلنائي ال يؤدي إىل انتفاء املسؤولية اجلنائية عن الشخص فإذا صدر قانون جن
مباحا معاقبا عليه، فال يستطيع الشخص يف نفي املسؤولية عن نفسه القول بأنه كأن جاهال للقانون الذي أصبح 

  .يعاقب على الفعل الذي قام به
لكن هل جيوز للشخص دفع املسؤولية اجلنائية عنه ألنه كأن جاهال بالقاعدة املدنية اليت تتضمن أن من عثر على 

لغري ميلك نصف الكرت ومالك األرض ميلك النصف اآلخر ، وأن من إستوىل عليه كله يعترب قد كرت يف أرض ا
  .اختلس؟

يرب القضاء الفرنسي ذلك بأن الشخص مل خيتلس الكرت كله معتمدا على أن جهله بالقانون املدين أدى إىل أنتفاء 
  . اجلنائية عنهةالقصد اجلنائي لديه، وبالتايل انتفاء املسؤولي

اك من اعترب ذلك استثناءا من مبدأ عدم جواز االعتذار باجلهل بالقانون إذ أن الذي أوصل املتهم إىل نفي وهن
القصد اجلنائي عنه هو متسكه باجلهل بالقانون املدين ولو كأن مبدأ عدم جواز االعتذار باجلهل بالقانون مطلقا ملا 

ملؤلفني أن ذلك ال يعترب استثناءا من املبدأ ألن القصد اجلنائي أمكن للمتهم متسكه باجلهل بالقانون ولكن ترى غالبية ا
   2.ركن من أركان اجلرمية وبانتفاء هذا الركن عند املتهم ترفع املسؤولية عنه
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  قاعدة الغلط الشائع يولد احلق: ثالثا

العناصر الكافية إذا توافرت شروط الغلط الشائع من حسن نية الغري ووقوعه يف خطأ شائع وإثباته لذلك بتقدمي 
  .اليت أوقعته يف اخلطأ فاملراكز واحلقوق اليت نشأت خالفا للقانون تبقى قائمة وذلك محاية لألوضاع الظاهرة

وقد ذهب البعض إىل أن القول بأنه يف اليوم الذي يتغلب فيه صاحب السند الظاهر على صاحب السند 
وهذا القول يعين أن محاية األوضاع . انون املدين وجوداحلقيقي، تكون هناك نظريات قانونية ولكن ال يبقى للق

الظاهرة كلها تؤدي إىل السماح لألشخاص بالتمسك بواقع خمالف للقانون، فيصبح تصرف الوارث واملالك الظاهر 
. والدائن والوكيل الظاهر صحيحا على خالف القانون، حبيث جيوز ملن تعامل مع هؤالء التمسك بالغلط الشائع

قانون هذه األوضاع الفعلية العتبارات تتعلق باستقرار املعامالت، ويؤدي فعال إىل اإلبقاء على مراكز خمالفة وحيمي ال
  1.للقانون وبالتايل يستبعد فيه مبدأ عدم جواز االحتجاج باجلهل بالقانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 125: مرجع سابق، ص فريدة حممدي زواوي،-  1



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
204 

  وم القانونيـــةــمدخـــل العل

  

  تطبيق القانون من حيث املكان

  
  مبدأ إقليمية القوانني: املبحث األول

قصد ذا املبدأ سريان القاعدة القانونية على كل ما يقع داخل إقليم الدولة وعلى كل األشخاص املوجودين ي
فيه، فيخضع حلكم هذه القاعدة كل من املواطن واألجنيب ويقابل هذا املعىن عدم سريان هذه القاعدة القانونية يف 

  1.خارج حدود الدولة
مها فيتسع جماله يف إطار القانون العام ألن قواعده تتعلق بأمن الدولة ونظرا لتعلقه بسيادة الدولة على إقلي

  . واإلداري وقوانني املرور واألمنوسيادا، لذا يسري هذا املبدأ يف جمال القانون الدستوري واملايل
رائم يطبق قانون العقوبات على كافة اجل: "  عقوبات 3/1كما يسري يف جمال القانون اجلنائي إذ تقضي املادة 

  ".اليت ترتكب على أراضي اجلمهورية
كما ختضع املسائل املتعلقة باحليازة وامللكية واحلقوق العينية األخرى لقانون موقع العقار، وخيضع شكل العقود 

  .لقانون البلد الذي متت فيه
ية القوانني إىل ويالحظ أيضا أنه يطبق مبدأ إقليمية القوانني يف كل احلاالت اليت يؤدي فيها تطبيق مبدأ شخص

تطبيق قانون أجنيب مىت كانت أحكام هذا القانون األخري خمالف للنظام العام واآلداب العامة يف اجلزائر وهذا ما 
  . مدين24تضمنته املادة 

  :2وترد على هذا املبدأ استثناءات منها

ني وزوجام وأفراد أسرم املقيمني  جرى العرف الدويل على إعفاء رؤساء الدول األجنبية واملمثلني الدبلوماسي: أوال
  .معهم كما يعفي مندوبو الدول يف اهليئات الدولية من اخلضوع للقانون الوطين

جيوز أن يكلف أجنيب باحلضور أمام احملاكم اجلزائرية لتنفيذ االلتزامات اليت تعاقد عليها يف بلد أجنيب مع : ثانيا
  .نون اإلجراءات املدنية من قا10/2جزائريني وهذا ما تضمنته املادة 

 أن بعض احلقوق املنصوص عليها يف الدستور خاصة بالوطنيني فقط كحق االنتخاب والتعليم والترشيح و احلق :ثالثا
إخل فهذه املسائل تتعلق بسيادة الدولة ...النقايب، وبعض االلتزامات أيضا كالتزام بدفع الضرائب، وبأداء اخلدمة الوطنية

  . دون األجانب املوجودين يف الدولة، فال يطبق مبدأ إقليمية القوانني يف هذا الصددهلذا ختص الوطنيني

  مبدأ شخصية القوانني: املبحث الثاين

أن احتفاظ الدولة بسلطتها على رعاياها املوجودين يف اخلارج يفرض تطبيق مبدأ شخصية القوانني، فتمتد 
  .دولةالقاعدة القانونية إىل اخلارج لتسري على رعايا ال

                                                 
 229: ، ص1999، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، )الوجيز يف نظرية القانون(مدخل إىل العلوم القانونية  حممد سعيد جعفور، -  1
 116: فريدة حممدي زواوي، مرجع سابق، ص-  2
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كما أن األخذ مببدأ شخصية القوانني يقتضي عدم تطبيق القانون الوطين يف مسائل معينة على األجانب املقيمني 
داخل الدولة، فيخضع األشخاص أينما وجدوا لقانوم الوطين يف مسائل احلالة املدنية وأهليتهم العامة والزواج والنفقة 

 من القانون 16إىل 10ملرياث والوصية، وهذا ما نصت عليه الوارد من واألحكام اخلاصة بالوالية، والوصاية، وا
  .املدين اجلزائري

واحلقيقة هي أن حق الدولة يف السيادة على األشخاص الذين حيملون جنسيتها حق يفتقر إىل الفاعلية كلما 
  .اصطدم حبق دولة أخرى يف السيادة على إقليمها

بدأ إقليمية القوانني ذلك ألن هناك مسائل مثل مسائل األحوال ولكن جرى تسامح الدول بعضها لبعض عن م
الشخصية ال ميكن تطبيقها على األجانب ألا شديدة الصلة بتقاليد معينة وبالدين، وثقافات معينة تالئم عادات 

يب على وأخالق كل جمتمع على حدة، فيجري تطبيق قانوم الشخصي بصددها، غري أنه ال جيوز تطبيق القانون األجن
 قانون مدين 24األجانب املقيمني يف الدولة إذا كأن خمالفا للنظام العام أو اآلداب العامة وهذا ما تضمنته املادة 

  1.جزائري

  مبدأ امتداد القوانني أو التطبيق العيين للقانون: املبحث الثالث

م الدولة سواء كأن مرتكبوها يقضي هذا املبدأ بسريان القانون الوطين على األشخاص أو األفعال خارج إقلي
وطنيني أو أجانب، وذلك بالنظر إىل نوع اجلرمية، هلذا يسمى هذا املبدأ بالتطبيق العيين للقانون، إال أنه ال يأخذ بعني 
االعتبار جنسية األشخاص مرتكيب اجلرمية بل يأخذ فقط بعني االعتبار نوعا معينا من اجلرائم، فإذا كانت اجلرائم ختل 

دولة واقتصادها، كجرائم التزوير يف النقود واألوراق الرمسية فيطبق القانون الوطين بصددها ، ويعد هذا املبدأ بأمن ال
استثناء من مبدأ إقليمية القوانني ألن اجلرمية ترتكب يف اخلارج ولكن يطبق عليها قانون البلد املتضرر أو الذي كأن 

 على ارم ة من مبدأ شخصية القوانني إذ يطبق قانون الدولة املتضررمن املمكن أن يتضرر منها، ويعد أيضا استثناءا
  2.سواء كأن أجنبيا أو وطنيا
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  تطبيق القانون من حيث الزمان

  
  .أن األصل يف تطبيق القوانني هو أن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التايل لنشره باجلريدة الرمسية

زمان أن قواعد التشريع ال تستقر على حال واحد، بل تلحقها يد التغيري أن إلغاء أو واملألوف يف كل مكان و
إضافة، فكلما استجدت ظروف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وغريها، اقتضى األمر أن يتدخل املشرع لتعديل 

  .القانون القدمي أو القاعدة القدمية واستبداهلا بقواعد جديدة تالءم الوضع اجلديد
بتايل فأن تعاقب القوانني بشأن املوضوع الواحد يثري مشكلة تنازعها من حيث الزمان ألن االختالف بني و

  .القاعدة القدمية واجلديدة قد يكون جزئيا أو كليا
  .وبتايل نرى الكالم أوال عن إلغاء القاعدة القانونية، مث البحث بعد ذلك يف تنازع القوانني من حيث الزمان

  إلغاء القاعدة القانونية مفهوم : أوال

  إلغاء القاعدة القانونية والسلطة اليت متلك اإللغاء املقصود ب-1

  إلغاء القاعدة القانونيةاملقصود ب

فقد تعمد السلطة املختصة لسبب من . يقصد بإلغاء القاعدة القانونية وقف العمل ا وجتريدها من قوا امللزمة
 بقاعدة أخرى، وقد تلجأ إىل االستغناء عنها كلية دون أن تضع بدال عنها قاعدة األسباب إىل استبدال قاعدة قانونية

  1.ثانية

 من القانون املادة الرابعة تنفذ من وقت نشرها يف اجلريدة الرمسية، وذا تقرر - كما هو معروف–والقاعدة القانونية 
ية الدميقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها يف تطبق القوانني يف تراب اجلمهورية اجلزائر(( املدين اجلزائري بقوهلا 

وتضل نافذة إىل أن حيصل إلغائها قانونا، ويترتب على ذلك، أما إحالل قاعدة جديدة حملها وأما )) اجلريدة الرمسية
  .يستبدل ا غريها، فيزول عنها وصف القاعدة القانونية من تاريخ وقوع اإللغاء

د التشريعية، وإمنا يرد كذلك على مجيع أنواع القواعد القانونية أيا كأن واإللغاء ال يرد فقط على القواع
  2.مصدرها

   اليت متلك إلغاء القاعدة القانونيةةالسلط

وعليه . األصل أن السلطة اليت متلك إلغاء القاعدة القانونية هي السلطة اليت متلك إنشائها أو سلطة أعلى منها
    3.نية مساوية يف الدرجة للقاعدة امللغاة أو أعلى منها طبقا ملبدأ تدرج القانونفال يتم اإللغاء عن طريق قاعدة قانو

                                                 
 173:، ، ص2000للنشر والتوزيع، ) جسور( للكتاب الرحيانةدار ، )النظرية العامة للقانون وتطبيقاا يف التشريع اجلزائري(املدخل إىل العلوم القانونية عمار بوضياف،  -  1
 141: ، ص2002عات اجلامعية، بن عكنون اجلزائر،  املطبوديوان، شرح النظرية العامة للقانون يف القانون اجلزائري خليل أمحد حسن قدادة، -  2
 237: ، صمرجع سابق حممد سعيد جعفور، -  3
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وعلى ذلك ال ميكن إلغاء قاعدة تشريعية إال بقاعدة تشريعية تساويها يف القوة أو أعلى منها درجة، وذا تقر 
، وكما هو معروف أن التشريع ...)) الحقوال جيوز إلغاء القانون إال بقانون(( املادة الثانية من القانون املدين بقوهلا 
والتشريع العادي، والتشريع الفرعي، وبأن هذه األنواع من التشريعات ) الدستور(على ثالثة أنواع، التشريع األساسي 

تتفاوت من حيث قوا ودرجتها، وبالتايل فأن التشريع األساسي ال يلغي إال بتشريع أساسي مثله، أما التشريع العادي 
ز إلغاءه بتشريع عادي أو بالتشريع األساسي، أما التشريع الفرعي فيجوز إلغاءه بتشريع فرعي أو عادي أو فيجو

  1.أساسي 
أما بالنسبة إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية اليت تعترب املصدر الرمسي االحتياطي هلذا القانون، لكل من مسائل 

الدينية هي املطبقة نظرا خللو تقنني األسرة أو التقنني املدين من األحوال الشخصية والعينية، فأنه إذا كانت القاعدة 
 يترتب على ذلك إلغاء القاعدة الدينية -مث تدخل املشرع واستبدل ا قاعدة تشريعية–نص حيكم املسألة املعروضة 

  2.باعتبارها إحدى قواعد القانون الوضعي مع بقاء صفتها الدينية
  :3لذي يعترب املصدر الثاين لقنونا، فيمكن إلغاؤها بواسطة أحد طريقتنيأما بالنسبة إىل قواعد العرف ا

 .فقد يتم إلغاء القاعدة العرفية بقاعدة عرفية الحقة خمالفة هلا، وذلك نظرا لتطور ظروف اتمع -1
وقد يتم إلغاء القاعدة العرفية بقاعدة تشريعية، إذ األوىل يف التطبيق أن يعمل بالتشريع، ألنه أعلى من  -2

وما وضع قاعدة تشريعية جديدة حلكم مسألة معينة إال إلغاء للقاعدة العرفية اليت يتمتع . العرف درجة
  .اللجوء إليها بعد ذلك

  إلغاء القاعدة القانونيةثانيا أنواع 

ي ال يسري القانون إال على ما يقع يف املستقبل وال يكون له أثر رجع: ((  من القانون املديناملادة الثانيةنصت 
  .وال جيوز إلغاء القانون إال بقانون الحق ينص صراحة على هذا اإللغاء

وقد يكون اإللغاء ضمنيا إذا تضمن القانون اجلديد نصا يتعارض مع نص القانون القدمي أو نظم من جديد 
  )).موضوعا سبق أن قرر قواعده القانون القدمي 

  4:لصريح واإللغاء الضمينمن النص أعاله يتضح أن لإللغاء صورتني مها اإللغاء ا

  .يكون اإللغاء صرحيا إذا صدرت قاعدة جديدة تقضي صراحة ذا اإللغاء :  اإللغاء الصريح-1
  )).تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون : ((  من قانون األسرة بقوهلا223مثال ما نصت عليه املادة 
 مارس 27 املؤرخ يف 63/96يلغي القانون رقم ( : ( من قانون اجلنسية بقوهلا41وما نصت عليه املدة 

 2 املؤرخ يف 66/133 من األمر رقم 77وما نصت عليه املادة )).  واملتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية 1963

                                                 
 145:  خليل أمحد حسن قدادة، مرجع سابق، ص-  1
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تلغى مجيع النصوص التشريعية والتنظيمية املخالفة : ((  املتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة بقوهلا1966جوان 
  )).ر هلذا األم

 عن نيته يف جتريد القواعد القانونية من قوا امللزمة وعادة ما يفصح فيه املشرع صراحةفاإللغاء الصريح 
  .يستبدهلا بقواعد أخرى تتغاضى عنها دون استبدال

 مبدة معينة كأن توقيف القاعدة القانونيةوقد حيدث اإللغاء الصريح بصورة أخرى كأن ينص يف التشريع على 
وقد ينص التشريع على العمل بقاعدة معينة إىل أن يتحقق أمر معني ويف هذه . رف احلرب أو الزلزال مثاليتعلق بظ

  . احلالة يصبح التشريع ملغى إذا حتقق هذا األمر

ويقصد باإللغاء الضمين اإللغاء الذي يقع ألحد القواعد القانونية دون التصريح به صراحة وإمنا :  اإللغاء الضمين-2
من ظروف احلال، كما يف حالة ما تتعارض قاعدة قدمية مع قاعدة جديدة أو صورة تنظيم نفس املوضوع يستخلص 

وقد يكون اإللغاء ضمنيا إذا تضمن ((  من القانون املدين اجلزائري بقوهلا املادة الثانيةمن جديد وهذا ما عربت عنه 
جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده القانون القانون اجلديد نصا يتعارض مع نص القانون القدمي أو نظم من 

  1)).القدمي
الصورة األوىل يقع عند وقوع التعارض بني قاعدة جديدة وقاعدة : فاإللغاء الضمين وفقا هلذه املادة له صورتني

  .تقع عندما ينظم موضوع من جديد: قدمية، والصورة الثانية

عند صدور قاعدة جديدة تتعارض يف مضموا مع قاعدة : التعارض بني قاعدة جديدة وقاعدة قدمية :الصورة األوىل
قدمية حبيث يتعذر تطبيق القاعدتني معا الختالف مضموما، فأن ذلك يعين ضمنا أنه مت االستغناء عن القاعدة 

  :القدمية، والتعارض الضمين بني قاعدتني يأخذ احلالتني

كليا وتاما بني القاعدتني حبيث يستحيل التوفيق بينهما إذا كأن التعارض :  حالة التعارض الكلي بني القاعدتني-أ
  2.وتطبيقهما معا اعتربت يف هذه احلالة القاعدة األوىل ملغاة ضمنيا بالقاعدة اجلديدة

أما إذا كأن التعارض بني القاعدتني جزئيا ال يتعلق إال بشق من القاعدة :   حالة التعارض اجلزئي بني القاعدتني-ب
اإللغاء إال يف حدود هذا الشق الذي قام التعارض بصدد، أي أن اإللغاء حينئذ يكون فقط يف حدود القدمية فال يقع 

   3.ةالتعارض مع القاعدة اجلديد

قد تلجأ السلطة املختصة إىل إعادة تنظيم مسألة معينة دون أن تشري : تنظيم املوضوع من جديد: الصورة الثانية
نت تنظمها مما يفهم منه أن هذا التنظيم اجلديد يعين ضمنا االستغناء عن صراحة إللغاء النصوص السابقة اليت كا

مثال إصدار تنظيم جديد لتسيري البلدية خيالف التنظيم القدمي ومل ينص املشرع يف اجلديد على إلغاء . القواعد القدمية
  .القدمي صراحة
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  مبدأ عدم رجعية القوانني: املبحث األول 

   اليت يقوم عليها مبدأ عدم رجعية القواننياالعتبارات: املطلب األول

يقصد مببدأ عدم رجعية القانون عدم سريان أحكامه على املاضي حيث حيتفظ القانون القدمي بسلطانه وال جيوز 
  1.للقانون اجلديد أن يزامحه يف ذلك

 ألنه ال ميكن هلؤالء ليس من العدل يف شيء أن حناسب األفراد عن تصرفات ووقائع حدثت يف املاضي،: العدل: أوال
ففي جمال العقوبات مثال إذا كأن فعل معني ال يشكل جرمية . أن يتنبئوا مبا قد يصدره املشرع من قواعد يف املستقبل

يف زمن معني، فأن جرمه املشرع ويف وقت الحق فأن النص اجلديد يسري فقط على املستقبل ألن القول خبالف ذلك 
ا أبرياء ألم ارتكبوا هذا الفعل وقت أن كأن مباحا وال عقوبة عليه ويف ذلك مساس يعين أن يد العقاب ستمس أفراد

  .مبقتضيات العدل
ويف اال املايل ليس من العدل يف شيء أن يصدر املشرع نصا اليوم يلزم األفراد بدفع ضريبة أو رسم معني 

  2.ليسري جماله وامتداده على الوقائع اليت حدثت يف املاضي
  .نقول أن مقتضات العدالة حتتم أن يكون للقانون سريان فقط على احلاضر واملستقبلوإمجاال 

يعترب مبدأ عدم رجعية القوانني ضمانا ال غىن عنه إلرساء معامل النظام :  احلرص على استقرار املعامالت-ثانيا
وتداخلها حبكم إخضاع العالقة واالستقرار يف اتمع ألن سريان القانون على املاضي يؤدي إىل اضطراب املعامالت 

لن يكون هناك أمان بالنسبة لألفراد إذا كانت حقوقهم وثروام : (( الواحدة لقاعدتني خمتلفتني لذلك  قال بألنيول
وحالتهم الشخصية واآلثار اليت ترتبت على تصرفام وحقوقهم الشخصية ميكن يف أي حلظة أن تتأثر أو تعدل أو 

  )).دة املشرع تزول بسبب تغري يف إرا
النظرية  : ولقد ظهرت نظريات فقهية حتدد ضوابط هذا املبدأ واليت ميكن إرجاعها إىل نظريتني رئيسيتني  ومها        

  3.التقليدية و النظرية احلديثة 

  حيث ترى هذه النظرية أن19سادت هذه النظرية يف الفقه والقضاء الفرنسيني طوال القرن  : النظرية التقليدية-أ
حل مشكلة التنازع بني القوانني من حيث الزمان يقوم على أساس مبدأ عدم رجعية القوانني، أي عدم تطبيق القوانني 
اجلديدة على الوقائع اليت متت قبل نفاذها، ويفرق أنصار النظرية بني احلق املكتسب وجمرد األمل فريون أن القانون 

ا كأن من شأن تطبيقه املساس حبق مكتسب يف ظل القانون القدمي وال اجلديد ذا أثر رجعي وبالتايل ميتنع تطبيقه إذ
يكون للقانون هذا األثر إذ أدى تطبيقه إىل املساس مبجرد أمل وبالتايل جيب تطبيقه ويعين هذا أن احلقوق املكتسبة اليت 

احلق فأنه خيضع مباشرة إىل مت اكتساا يف ظل القانون القدمي تضل ختضع للقانون القدمي، أم جمرد األمل يف اكتساب 
  4.القانون اجلديد
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   :ولتوضيح ذلك فقد ضرب أنصار هذه النظرية األمثلة التالية

فإذا صدر قانون جديد بعد ،   إذ يعترب حقا مكتسبا بعد وفاة املورث و جمرد أمل قبل وفاته:بالنسبة إىل املرياث  -
أما إذا ،  اعترب أنه سرى بأثر رجعى وإالى عليهم القانون اجلديدفال يسر، وفاته فقد توزع التركة طبقا للقانون القدمي

، صدر قبل وفاته فأن التعديل الذي تضمنه هذا القانون يسرى على الورثة ألنه مل يكن هلم قبل يف ظل هذا القانون
لتركة دون أن  وعليه فأن  القانون اجلديد هو الذي يطبق على ا،جمرد أمل يف اإلرثإال  على قيد احلياة ومورثوهم

  1.يعترب ذلك سريانا بأثر رجعى 

فاملوصي له ال يكون له سوى جمرد أمل أثناء حياة املوصي بالوصية، وبعد وفاته يصبح حق  :  بالنسبة إىل الوصية -
  .املوصي له حقا مكتسبا

رجعية و لقد وجهت للنظرية القدمية يف حل مشكلة تنازع القوانني من حيث الزمان على أساس مبدأ عدم 
ري هلا يف الفقه احلديث ض جعلتها بغري نانتقادات و فهم عدم الرجعية أنه املساس حبق املكتسب عدة ،القانون اجلديد

  : نورد أمهها فيما يلي 

أن معيار الذي تقوم عليه النظرية التقليدية بالتفرقة  ): غموض املعيار الذي قامت عليه وعدم دقته( األول االنتقاد -
ملكتسب وجمرد األمل، يعترب معيار مبهما وغامضا، وذلك بسبب عدم حتديد أنصار هذه النظرية مىت يكون بني احلق ا

لو أن املشرع أصدر قانونا ال جييز : احلق مكتسبا ومىت يعترب جمرد أمل فقط، والدليل على ذلك، نورد املثال التايل
اجه يف ظل القانون حقا مكتسبا وبالتايل ال يسري الطالق بدون حكم من القاضي، فهل يعترب حق الزوج الذي مت زو

عليه القانون اجلديد؟ أم يعترب جمرد أمل وبالتايل ينطبق عليه القانون اجلديد؟ يف الواقع أن حق الزوج حيتمل الصفتني 
أي معا فممكن أن نقول عليه أنه حق مكتسب، ويف اإلمكان القول بأنه جمرد أمل، وبالتايل ال ميكن اجلزم بصواب 

  2.منهما

أن األخذ مبعيار النظرية التقليدية، سيؤدي إىل نتائج غري مقبولة من الناحية املنطقية، ألن القانون :  الثاين االنتقاد -
اجلديد ال جيوز أن ميس حق مكتسبا، فهذا يعين أن القوانني ال متلك املساس بأي حق من احلقوق القائمة من قبل أو 

ما أصدر املشرع تنظيما جديدا للملكية، فوفقا للنظرية التقليدية ال ميس هذا التنظيم امللكيات إلغائها، أو تعديلها فإذا 
اليت قامت قبل نفاذ القانون اجلديد فهذه نتيجة غري مقبولة ألن القانون ال يكفل إىل األبد اإلبقاء على احلقوق أو 

  . حيقق ما يراه من إصالحات مستقبليةاستعماهلا مؤبدا بوضعها القائم، وإال هذا أننا حنرم املشرع أن
 اليت كانت مبثابة حجرة عثرت حتطمت عليها دعائم النظرية التقليدية و اليت جعلت االنتقادات وتفاديا هلذه 

  3. وضع مفهوم جديد ملبدأ عدم رجعية القوانني حماولةالفقه احلديث يتخلى عن تأييدها ظهرت النظرية احلديثة 

للقانون اجلديد ) الفوري(  مضمون هذه النظرية هو بني مبدأ عدم الرجعية و مبدأ األثر املباشر  : النظرية احلديثة-ب
  : فطبقا هلذه النظرية يتحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بالنظر إىل وجهني 
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 . أي عدم سريانه على املاضي ، األثر الرجعي للقانون اجلديدانعداميتمثل يف : وجه سليب  �
 .1 أي سريانه على ما سيقع بعد تاريخ نفاذه، املباشر هلذا القانوناألثريتمثل يف : ايب وجه اجي �

لقد امتازت النظرية احلديثة عن النظرية التقليدية، بأا وضعت تفرقة واضحة بني األثر الرجعي للقانون وبني 
 .اخللط بينهمااألثر املباشر للقانون وهي تفرقة أغفلتها النظرية التقليدية مما أدى إىل 

  2تطبيقات مبدأ عدم رجعية القوانني يف القانون اجلزائري: املطلب الثاين

ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ((  على أن 1996 من دستور 46املادة  نصت :يف اال اجلنائي: أوال

ال يسري قانون العقوبات على : ((  من قانون العقوبات على ما يلياملادة الثانيةونصت )) ارتكاب الفعل ارم 
  )).املاضي إال ما كأن منه أقل شدة 

من هذين النصني يتبني لنا أن األصل يف اال اجلنائي هو عدم رجعية القوانني ألن القول خبالف ذلك يترتب 
  . شرعية التجرمي والعقاب واملساس مبقتضيات العدالة ذااأعليه املساس مببد

ال جيوز أن حتدث أية ضريبة إال مبقتضى القانون وال : (( 1996 من دستور 64 جاء يف املادة :يف اال املايل: ثانيا
  )).جيوز أن حيدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كأن نوعه 

بادئ من النص أعاله يتضح أن املؤسس الدستوري رفع مبدأ عدم رجعية القوانني يف اال املايل إىل مصف امل
  .الدستورية فحظر على السلطة التشريعية سن قانون يلزم األفراد بضرائب أو رسوم يكون هلا أثر رجعي

  االستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانني: املطلب الثالث

نة أن مبدأ عدم رجعية القوانني رغم أمهيته يرد عليه عدة استثناءات جتعل من رجعية القانون يف مواضع معي
  :مقبوال وهذه االستثناءات هي 

  القانون اجلنائي األصلح للمتهم: أوال
ال يثبت التشريع على حال بل قد ميسه التعديل واإللغاء من زمن إىل زمن حبس نظرة املشرع وما توجبه 

كون من مصلحة اتمع، ومن هنا فأن تطبيق القانون األصلح للمتهم يكون ضد إلغاء التجرمي أو ختفيف العقاب في
مصلحة املتهم أن يطبق عليه القانون اجلديد بأثر رجعي مع أن اجلرمية ارتكبت يف ظل قانون قدمي وهلذا جيب التمييز 

  : بني احلالتني اآلتيتني

 إذا كأن القانون اجلديد يبيح الفعل الذي كأن جمرما فأنه يطبق بأثر رجعي يف مجيع مراحل الدعوى :احلالة األوىل
حو أثر احلكم أي أنه مينع تنفيذ العقوبة ويفرج على احملكوم عليه، واحلكمة من إقرار املبدأ أن العقوبة العمومية، ومي

مقرة ملصلحة اتمع، فأن رأت اجلماعة ممثلة يف السلطة التشريعية العدول عن جترمي الواقعة فال جدوى من معاقبة 
شرع على األفراد التعامل بعمالت أجنبية وأخضع الفعل إذا منع امل: فمثال.اجلاين ومطاردته عن فعل أصبح مباحا
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لعقوبة مث أباح ذات الفعل يف زمن الحق فأن هلذه اإلباحة سريان على املاضي ألنه مل يعد من مصلحة اتمع أن تقيد 
  .حرية الفرد على فعل أصبح مباحا

جرمي ففي هذه احلالة ينبغي أن منيز بني  إذا كأن القانون اجلديد قد خفف العقوبة وأبقى على الت:احلالة الثانية
  :فرضيتني

 إذا كأن املتهم بعد يف مرحلة التحقيق أو صدر ضده حكما غري ائي فيكون من :الفرضية األوىل - 
  .حقه الطعن باالستئناف أو املعارضة أو النقض حبسب احلاالت ليستفيد من القانون اجلديد

 أي غري قابل للطعن فيه بالطرق اضد املتهم ائي إذا كأن احلكم الذي صدر :الفرضية الثانية - 
وعلة ذلك أن احلكم النهائي . القانونية املعروفة فال يستفيد من مبدأ تطبيق القانون األصلح للمتهم

 1.يعد عنوانا للحقيقة وال جيوز املساس به

  النص صراحة على أساس التشريع املاضي: ثانيا

 بصورة واضحة وصرحية على أن القاعدة القانونية تسري على الوقائع واملقصود بذلك أن القانون اجلديد ينص
  2.املاضية اليت حصلت قبل نفاذه ويلتزم القاضي ذا النص

  إذا كأن القانون اجلديد قانونا تفسرييا: ثالثا

قد يصدر تشريع معني مشوبا بشيء من الغموض يف صياغته مما يؤدي إىل تضارب يف تفسري نصوصه بصورة 
 لريفع اللبس على 3املشرع ليضع حدا هلذا التضارب بأن يصدر تشريعا جديدا يفسر فيه أحكام التشريع األولحتمل 

النصوص فيكون هلا أثر على املاضي، ألا جاءت لتكشف عن مضمون النص األصلي، فالتشريعات التفسريية ال تأيت 
  4.بأحكام جديدة بل هي شارحة للنص القدمي

   األثر املباشر أو الفوري للقانون اجلديدمبدأ: املبحث الثاين

من االنتقادات املوجهة إىل النظرية التقليدية أا حصرت مشكلة تنازع التشريعات من حيث الزمان يف مبدأ 
، ومنه يرى أصحاب النظرية احلديثة أن مبدأ عدم رجعية القوانني ال يكفي لوحده حلسم مسألة 5عدم الرجعية القوانني

  .ني من حيث الزمان، وإمنا حيتاج إىل مبدأ آخر يكمله هو مبدأ األثر املباشرتنازع القوان

  مربرات ظهور مبدأ األثر املباشر للقانون اجلديد وأمهيته: املطلب األول

تطبيقا هلذا املبدأ فأن القانون اجلديد يسري بأثر فوري مباشر على املراكز اجلارية وما يربر ظهور هذا املبدأ ما 
  :يلي
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 تطبيق هذا املبدأ مينع ازدواج القانون الذي حيكم املراكز القانونية، فبمجرد صدور القانون اجلديد ميتد سريانه  أن- 
وسلطانه إىل املساس باملراكز اليت حتقق يف ظله سواء كانت قد تكونت قبل نفاذه أو بعد نفاذه وبذلك تتحقق وحدة 

  .القانون يف تنظيم املسألة الواحدة
ملشرع لقاعدة قانونية يعد إقرار منه بقصورها وعدم صالحيتها ولو جزئيا، وهذا يعين أن القانون اجلديد  أن تعديل ا- 

أفضل وأكمل من سابقه، ومن مث يكون من املصلحة تعميم تطبيقه على أو سع نطاق ممكن فتمس أحكامه املراكز 
  .اجلارية واملراكز اليت حدثت يف ظل القانون القدمي

  :املتسلسلةهذا املبدأ أكثر نسوق بعض األمثلة عن املراكز القانونية وملعرفة أمهية 

فهي . من أبرز األمثلة اليت حوا خمتلف كتب الفقه بشأن املراكز القانونية ذات التكوين املتتابع الوصية: الوصية: أوال
ملوصى، فإذا مت حترير الوصية طبقا تتكون على مرحلتني، األوىل حترير الوصية طبقا للقانون املعمول به والثانية وفاة ا

  :للقانون القدمي وحدثت الوفاة يف ظل القانون اجلديد فأن تطبيق مبدأ األثر املباشر يترتب عليه إعمال األحكام التالية
ختضع صحة الوصية من ناحية الشكل للقانون القدمي الذي مت حتريرها يف ظله فال يؤدي القانون اجلديد إىل  - 

ت صحيحة من حيث الشكل طبقا للقانون القدمي، ألن الشكل يرتبط بالقانون املعمول به إبطال وصية كان
 .ساعة القيام بالتصرف

أما من حيث املوضوع فأن الوصية ختضع للقانون املعمول به وقت الوفاة فإذا وقع تغيري يف مقدارها  - 
 .وجب تطبيق ما جد من مقدار) املقدار الذي ختضع له الوصية(

 يعترب التقادم وسيلة الكتساب امللكية وهو وسيلة أيضا النقضاء احلقوق الشخصية وبعض احلقوق :قادمالت: ثانيا
والتقادم يتطلب مضي فترة من الزمن فهو من املراكز القانونية املتسلسلة، وطول مدة التقادم قد يتخللها . العينية 

ذه احلالة خيضع التقادم كقاعدة عامة من حيث صدور قانون جديد يطيل مدة التقادم مثال أو يقصر فيها، ففي ه
  1.تقريره ومدته وشروطه للقانون اجلديد إعماال مببدأ الفوري للقانون

  االستثناءات الواردة على مبدأ األثر املباشر للقانون اجلديد واحلكمة منه: املطلب الثاين

 احلديثة استمرار تطبيق القانون القدمي حىت استثناءا من مبدأ األثر املباشر للقانون اجلديد جييز أصحاب النظرية
أي أن القانون . بعد نفاد القانون اجلديد على مجيع اآلثار اليت ترتبها املراكز العقدية اليت تكونت يف ظل القانون القدمي

تمر للقانون القدمي خيترق احلاجز وميتد أثره ليدخل يف منطقة نفوذ القانون اجلديد، وهو ما عرب عنه الفقه باألثر املس
  .القدمي

ويقتصر جمال االستثناء بالنظر للرأي السائد يف الفقه والقضاء الفرنسيني على املراكز العقدية اجلارية اليت 
تكونت يف ظل القانون القدمي وظلت قائمة منتجة آلثارها، فإذا صدر قانون جديد خيفض من نسبة الفوائد االتفاقية 

يف ظل القانون القدمي، بل يظل سلطان هذا األخري ممتدا ملا بعد صدور القانون اجلديد فأنه ال ميس العقود اليت أبرمت 
  .تطبيقا لالستثناء الوارد على مبدأ األثر الفوري للقانون
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وتبدوا احلكمة يف قصر جمال االستثناء على العقود يف أن املتعاقدين حينما يقدمان على إبرام العقد أمنا يضعان 
انون املعمول به ساعة التعاقد ويفرض كل طرف شروطه على أساس هذا القانون ومن مث فأن تغيريه بعني االعتبار الق

يف وقت الحق قد يهز املراكز العقدية إذا تضمن النص اجلديد أحكاما خمالفة للنص القدمي ومس الوعاء العقدي، 
ة مما يفرض يف النهاية تطبيق القانون فتطبيق النص اجلديد يؤدي إىل اختالف التوازن الذي حيكم العالقات العقدي

  .القدمي
ورأى فريق آخر أن جمال االستثناء ينبغي أن يتحدد مبا ال ميس النظام العام أي يف حدود عدم املساس بالقواعد 

وتعرض هذا الرأي إىل نقد على أساس أنه يقيم التفرقة بالنظر ملعيار غامض، ومهما يكن من أمر . اآلمرة اجلديدة
الفقهي بشأن حتديد جمال االستثناء فأن أحكام القضاء يف بعض الدول اجتهت إىل تعطيل األثر املستمر للقانون اخلالف 

القدمي وجتسيد مبدأ األثر املباشر والفوري للقانون اجلديد خاصة فيما يتعلق بالقواعد اآلمرة بالنظر لصلتها بالنظام 
  1.العام

  حاالت تنازع القوانني من حيث الزماناحللول التشريعية لبعض : املطلب الثالث

  تنازع القوانني يف مسائل باألهلية: أوال

تسري القوانني املتعلقة باألهلية على مجيع األشخاص الذين : ((  من القانون املدين بأنهاملادة السادسةتنص 
عدمي األهلية، حبسب تتوفر فيه الشروط املنصوص عليها، وإذا صار شخص توفرت فيه األهلية، حبسب نصوص قدمية، 

  )).نصوص جديدة، فأن ذلك ال يؤثر يف تصرفاته السابقة 
  :2ويتبني من هذه املادة، أا تتحدث عن مسألتني هامتني

سنة بدال من 21فإذا صدر قانون يرفع من سن الرشد وجيعله :  تتعلق مبركز الشخص من حيث األهلية : فاألوىل-
 21، فأن القانون اجلديد ينطبق مباشرة على كل شخص مل يبلغ من العمر  سنة كما حيدد ذلك القانون القدمي18

سنة وقت نفاذه، ويعترب قاصرا حىت ولو كأن يعترب كامل األهلية وفقا ألحكام القانون القدمي، وكذلك إذا صدر 
شخص بلغ السن القانون اجلديد خيفض من سن الرشد، فأن القانون اجلديد هو الذي جيب تطبيقه، وبالتايل يعترب كل 

  .الذي حدده رشيدا حىت ولو كأن يعترب ناقص األهلية يف ظل القانون القدمي

واليت تتناول التصرفات الشخص الذي سبق له أن أبرمها يف ظل القانون القدمي، فإذا أبرمها :  وبالنسبة للثانية-
ل صحيحة وحمكومة بأحكام القانون الشخص وهو كامل األهلية وفقا ألحكام القانون القدمي، فأن هذه التصرفات تظ

القدمي حىت ولو أصبح الشخص ناقص األهلية وفقا ألحكام القانون اجلديد، لكن إذا أبرم الشخص هذه التصرفات 
وهو ناقص األهلية وفقا ألحكام القانون القدمي فأن هذه التصرفات تظل باطلة أو قابلة للبطالن حىت ولو صدر قانون 

  .ا جعل هذا الشخص كامل األهلية، بعد أن كأن ناقص األهلية يف ظل القانون القدميجديد خيفض سن الرشد مم
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  تنازع القوانني خبصوص أحكام التقادم: ثانيا

تطبق النصوص اجلديدة املتعلقة باإلجراءات حاال غري أن :((  من القانون املدين على أن 7نصت املادة 
اصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما خيص املدة السابقة على العمل النصوص القدمية هي اليت تسري على املسائل اخل

  1)).بالنصوص اجلديدة وكذلك احلال فيما خيص آجال املرافعة 
ومنه يتضح أن القانون اجلديد املعدل ملدة التقادم ينطبق بأثر فوري على كل تقادم يف ظل القانون القدمي ومل 

  .يكتمل إال يف ظل القانون اجلديد
  :2وهنا ينبغي التمييز بني حالتني خبصوص أحكام التقادم

  زيادة املدة:احلالة األوىل

 إىل 15ال يثري تطبيق القانون اجلديد أية صعوبة يف اال العملي إذا تضمن زيادة مدة التقادم كأن يرفعها من 
لقانون اجلديد أي مخس سنوات ففي هذه احلالة جيب على احلائز أن يكمل املدة املتبقية وفقا ألحكام ا.  سنة20

  .بالنسبة هلذا املثال

  :ختفيض املدة: احلالة الثانية

  : وينبغي التمييز بني صورتني

إذا كأن الباقي من املدة اليت يتطلبها القانون القدمي أطول من مدة التقادم اليت أقرها القانون اجلديد : الصورة األوىل
جلديد ويصرف النظر عن املدة اليت أنقضت يف ظل القانون القدمي، وهذا يعين ففي هذه احلالة يطبق القانون ا. بأكملها

  .أن مدة التقادم ستبدأ يف السريان طبقا للقانون اجلديد
ويف هذا األمر مصلحة احلائز، وتشبه هذه الصورة قاعدة القانون األصلح للمتهم اليت حتدثنا عنها يف اال 

فلو . عية القوانني، وهذا احلل أيضا تقضيه مبادئ العدالة ويفرضه املنطق القانويناجلزائي كاستثناء وارد على مبدأ رج
 سنوات 10 سنة ومدة التقادم يف ظل القانون اجلديد 15فرضنا مثال أن مدة التقادم اليت فرضها القانون القدمي هي 

النص القدمي وجب عليه أن يكمل  سنوات وأدركه النص اجلديد، ففي هذه احلالة لو طبقنا عليه 3فإذا أمضي احلائز 
 سنة كاملة وهي مدة أطول من مدة التقادم اجلديدة بأكملها، لذا فمن مصلحته أن يسري يف حقه القانون اجلديد 12

  .ويصرف النظر عن املدة اليت قضاها يف ظل القانون القدمي
صر من املدة اليت قررها القانون اجلديد، ففي هذه إذا كأن الباقي من املدة اليت يتطلبها القانون القدمي أق: الصورة الثانية

احلالة يتعني تطبيق القانون القدمي إعماال لالستثناء الوارد على مبدأ األثر الفوري للقانون وهو األثر املستمر للقانون 
 املعين سنوات وأمضى10سنة وصدر بعده قانون خيفضها إىل 15فإذا كأن القانون القدمي جيعل مدة التقادم . القدمي

سنوات أقل من التقادم اجلديدة، لذا وجب أن ميتد القانون القدمي يف 5سنوات فهنا املدة املتبقية وهي 10أي احلائز 
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األثر املستمر للقانون (السريان جتسيدا لالستثناء الوارد على مبدأ األثر الفوري وهو استمرارية تطبيق القانون القدمي 
  1).القدمي

  ني خبصوص أحكام اإلثباتتنازع القوان: ثالثا

ختضع البينات املعدة مقدما للنصوص املعمول ا يف الوقت الذي أعدت : (( من القانون املدين8نصت املادة 
  )).فيه البينة أو يف الوقت الذي كأن ينبغي فيه إعدادها 

ا تشديدا أو ختفيفا، فأنه وتطبيقا هلذا النص إذا أحدث القانون اجلديد وسيلة إثبات أو ألغى وسيلة قدمية أو عدهل
  .يف مجيع األحوال ال يسري على املاضي ألن العربة بالقانون الذي نشأ يف ظله التصرف

  تنازع القوانني بشأن قواعد املرافعات: رابعا

 من القانون املدين تطبق النصوص املتعلقة باإلجراءات حاال، فتسري على الدعاوى اليت مل يفصل 7طبقا للمادة 
وأورد املشرع يف الفقرة األخرية من ذات املادة استثناء فنص على سريان النصوص القدمية بآجال املرافعات . فيها بعد

  2.فيما خيص املدة السابقة
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  مفهــوم احلــق                                    

   تعريف احلق: املبحث األول

لقد حاولت عدة مذاهب تعريف احلق، وفيما يلي نتعرض للمذهب الشخصي، مث املذهب املوضوعي وأخريا 
  .املذهب املختلط والنظرية احلديثة

   )اإلراديةالنظرية (املذهب الشخصي : املطلب األول
 وينظر إىل احلق من منظور شخصي أي بالنظر إىل  SAVIGNYيتزعم هذا املذهب الفقيه سافيين   

وجيعل هذا املذهب "  تثبت للشخص يستمدها من القانون راديةقدرة أو سلطة إ: " صاحب احلق فيعرف احلق بأنه 
  1.من احلق صفة تلحق صاحبة، هلذا مسي باملذهب الشخصي 

  :لعد أسباب وهي هذه النظرية انتقدتوقد 
م إرادة وهذا غري صحيح تعريف احلق بأنه سلطة إرادية معناه أن احلقوق ال تثبت إال ملن تتوافر هل - 

فانون والطفل الصغري الذي مل يصل إىل مرحلة التمييز ليست هلما إرادة يف نظر القانون ومع ذلك 
  .فلهما حقوق

احلقوق قد تؤول إىل شخص عن طريق املرياث دون أن يكون إلرادته دخل يف ذلك، وأموال  - 
 .لى عملهاملوروث تنتقل فور الوفاة إىل الوارث وال يتوقف ذلك ع

جوهر احلق ال حيتاج إىل إرادة ولكن استعماله حيتاج يف الغالب إىل إرادة وهلذا جعل القانون للقاصر  - 
 2.وانون وليا أو وصيا ليقوم مقامه وحلسابه يف ممارسة احلقوق

  )املصلحةنظرية ( املوضوعياملذهب : املطلب الثاين

" مصلحة حيميها القانون" ويعرف احلق بأنه  " IHERING"  أهريج األملاينرائد هذه النظرية هو الفقيه   
  .خر شكلي آفوفقا هلذا الرأي يتكون احلق من عنصرين، عنصر موضوعي و

 املصلحة اليت تعود دائما على صاحب احلق، وقد تكون هذه املصلحة مادية إذا أوويقصد بالعنصر املوضوعي الغاية 
  .احلق غري مايل كأن احلق ماليا، وقد تكون معنوية إذا كأن 

 احلق، وهي ضرورية وتتمثل يف أركانأما العنصر الشكلي فيتمثل يف احلماية القانونية اليت يعتربها ركنا من 
  .الدعوى القضائية اليت يدافع ا صاحب احلق عن حقه 
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لوجود احلق،  أا تعترب املصلحة معيارا جانبولقد أنتقدت هذه النظرية أيضا بأا تعرف احلق بغايته، إىل  - 
 فالعكس ليس صحيح، فمثال فرض ،بينما األمر ليس كذلك دائما، فإذا كأن من املسلم به أن احلق يكون مصلحة

رسوم مجركية على الواردات األجنبية محاية للصناعات الوطنية، حيقق مصلحة ألصحاب هذه الصناعات ألن هذه 
غم ذلك فأن هذه املصلحة ال تعطيهم احلق يف فرض تلك الرسوم حتد من منافسة البضائع األجنبية لبضائعهم، ور

  .الرسوم بأنفسهم 
إىل جانب ذلك فاملصلحة أمر شخصي وذايت خيتلف من شخص إىل آخر، فاملصلحة اليت حيصل عليها شخص 
من نفس الشيء قد ختتلف من شخص إىل آخر حسب هدف كل واحد من الشيء، وإذا طبقنا هذه النظرية فاحلماية 

  .تتنوع باختالف فائدة األشخاص، مما يؤدي إىل استعصاء تنسيق القواعد القانونية وتوحيدهاختتلف و
وإذا كأن هدف احلق هو املصلحة، فيجب حتديد إطارها، ألن القانون ال حيمي إال املصاحل ذات القيمة 

  .االجتماعية األصلية
  رتب عليه من محاية قانونيةواحلقيقة هي أن هذا املذهب مل يعرف احلق وإمنا عرف هدفه وما يت

 كما انتقدت هذه النظرية من جهة أخرى بأا تعترب احلماية القانونية عنصرا من عناصر احلق، إال أنه ال - 
  1.ميكن اعتبارها كذلك يف مجيع األحوال إذ احلماية تأيت بعد نشأة احلق

  )املختلطةالنظرية ( املختلطاملذهب : املطلب الثالث
  . وهو يف ذاته مصلحة حيميها القانون راديةاملذهب احلق بأنه سلطة إيعرف أصحاب هذا 

  . املعطاة لشخص يف سبيل حتقيق مصلحة حيميها القانونراديةفيعرف احلق بالقدرة اإل
 واملصلحة مع االختالف يف تقدمي اإلرادةذهب هذا االجتاه يف تعريف احلق إىل اجلمع بني عنصري ومنه 

  2.أي العنصرين على اآلخر
 اليت يقررها القانون لشخص من األشخاص اإلراديةفمىت غلب عنصر اإلرادة عرف احلق بأنه السلطة 

  . هي القاعدة على حتقيق املصلحة اإلرادةحتقيقا ملصلحة القائمة اليت حتميها القانون حبيث تكون 
 إرادةيقوم على حتقيقها بينما مىت غلب عنصر املصلحة عرف احلق بأنه املصلحة اليت حيميها القانون واليت 

 كمحقق له اإلرادة تظهر وإمنامعترف ا الشخص  وفقا هلذا االجتاه فأن املصلحة مل تعد العنصر الوحيد للحق 
 .ومدافعة عنه 

التعريف الذي يقول به أنصار ذلك من خالل يتضح : اليت وجهت إىل املذهب املختلط أما االنتقادات
 اليت وجهت إىل االنتقادات واملصلحة وهلذا ميكن أن يوجه إليه ذات اإلرادة  بنييتراوحاملذهب املختلط أنه 

 كما أنه ليس املصلحة وبالقطع اإلرادةاالجتاهني السابقني وأمهها أنه مل يعرف احلق ذاته وبني جوهره فاحلق ليس 
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ئصه الذاتية  أن تكشف عن جوهر احلق وخصاحاولت حديثةظهر اجتاهات فقهية  ولذلكليس هذا أو ذاك معا 
 .املميزة له 

  احلديثةالنظرية : املطلب الرابع
 املوجهة للنظرية السابقة، ظهرت أخرى وهي النظرية احلديثة يف تعريف احلق، ومحل لالنتقاداتونتيجة 

مينحها القانون لشخص ما وحيميها بطريقة   ميزة<<:يف أن احلق  " DABIN"ن الواءها الفقيه الفرنسي داب
  1. >> مالكا أو مستحقا له تهن له مبقتضاها احلق يف التصرف متسلطا على مال معترف له بصفقانونية ويكو

استئثار أو اختصاص شخص بقيم أو بأشياء معينة، << :وعلى العموم جيمع الفقهاء على تعريف احلق بأنه
  2.>>وناستئثار حيميه القانون عن طريق التسلط واالقتضاء، دف حتقيق مصلحة له حيميها القان

  :من هذا التعريف يظهر للحق عنصران

  : األول داخلي

وهو االستئثار بشيء أو بقيمة معينة، أي أن احلق يرد على األشياء املادية سواء كانت منقولة أو عقارية 
وعلى القيم اللصيقة بالشخص كاحلق يف احلرية أو يرد على عمل أو االمتناع عن عمل يلتزم به الغري ) ثابتة(

  .احلقلصاحب 

  :الثاين خارجي

 هلذا االستئثار وحتقق هذه احلماية عن طريق التسلط واالقتضاء ومبعىن آخر يكفل ةهو احلماية القانوني
القانون لصاحب احلق مباشرة السلطات الالزمة اليت متكنه من حتقيق ذلك االستئثار، وهنا نشري إىل أن األمر 

قوق املادية ميكن استعماهلا واستغالهلا والتصرف فيها، يف حني خيتلف من حيث مدى التسلط بني حق وآخر، فاحل
  .أن احلقوق اللصيقة بالشخصية تقتصر على حق االستعمال

  ) تقسيم احلقوق(أنواع احلق: املبحث الثاين

  احلقوق السياسية وغري السياسية: املطلب األول 

عادة وهي احلقوق اليت تثبت للشخص احلقوق السياسية تسمى احلقوق الدستورية ألا تقر يف الدساتري 
حق : باعتباره عضوا يف مجاعة سياسية معينة لتمكينه من اإلسهام يف إدارة وتوجيه شؤون هذه اجلماعة ومثاهلا

االنتخاب وحق الترشيح لعضوية االس اليت تتكون عن طريق االنتخاب وحق تويل الوظائف العامة وهذه 
  :احلقوق السياسية 

لى املواطنني ألن إرادة وتوجيه شؤون الدولة مسألة خطرية ال يسمح باالشتراك فيه إال مقصورة عادة ع -1
 للمتمتعني جبنسية الدولة وال تثبت لألجانب
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 وأهم تلك 1أا حقوق ختالطها واجبات وينظر إليها أا تكاليف ووظائف سياسية وليست حقوقا فقط -2
 :الواجبات 

والء لدولته، وتلخص هذا الواجب يف العمل دائما على يلتزم املواطن بواجب ال: واجب الوالء - 
  .احملافظة على أمن الدولة اخلارجي والداخلي واالجتاه دائما إىل رفع املستوى االجتماعي 

 .واجب أداء اخلدمة الوطنية - 
 2.تلبية نداء الدفاع عن الوطن - 

طلق عليها احلقوق املدنية، أو احلقوق ، وهلذا ي دف إىل محاية األفراد ومصاحلهم غري السياسية فهي احلقوقأما
  .وتتكون من حقوق عامة وحقوق خاصة. الطبيعية ألا تثبت لكل شخص طبيعي بغض النظر عن جنسيته

  احلقوق العامة: املطلب الثاين 

حق الفرد يف سالمة جسده ويف : هذه احلقوق تثبت ألنسأن رد كونه أنسأنا ألنه ال غىن له عنها ومثاهلا
  .لتفكري واالعتقاد ويف التنقل من مكان آلخر واحلق يف السمعة، ويطلق عليها اصطالح حقوق اإلنسانحرية ا

وهذه الطائفة من احلقوق املتعددة واملتنوعة منها ما يرمي إىل محاية الكيان املادي لإلنسان ومنها ما يرمي 
  :إىل محاية كيانه املعنوي ومنها ما يتعلق بنشاط الشخصية

حلقوق العامة الواردة على املقومات والكيان املادي لإلنسان احلق يف احلياة واحلق يف من أمثلة ا -1
 سالمة اجلسم؛

 ومن أمثلة احلقوق الواردة على املقومات املعنوية، احلق يف الشرف والسمعة واحلق يف االسم؛ -2

 يف الزواج، احلق يف التنقل، احلق يف العمل، احلق: ومن أمثلة احلقوق املتعلقة بنشاط الشخصية -3
 3.وحرية العقيدة

  :ومن خصائص احلقوق العامة 

 ال ميكن انتقاهلا إىل الغري وال يرد عليها تقادم فال جيوز التصرف فيها وليس ألحد مثال : أا حقوق غري مالية-أ 
  أن يرتل عن حريته الشخصية وال تنتقل بعد املوت باملرياث للغري بل تنقضي بالوفاة؛

  :ه القاعدة جيوز ألنسأن أن يتصرف يف احلقوق الواردة على كيانه املادي بشرطني وكاستثناء من هذ
  .التصرف يف جسد اإلنسان جائز بعد املوت أي عن طريق الوصية - 
أن يكون الباعث على التصرف يف الكيان املادي مشروعا، فتشويه اجلسم للتهرب من اخلدمة  - 

 .الوطنية مثال غري جائز

 فإذا ظل شخص يف قريته ال يربحها منذ مولده حىت بلغ :قط وال تكسب بالتقادم احلقوق العامة ال تس-ب
وال تكتسب احلقوق العامة مبجرد . الستني من عمره فأن ذلك ال يسقط حقه يف االنتقال منها إىل مكان آخر
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ذلك ال مرور مدة معينة، فإذا اشتهر شخص باسم معني واستعمل هذا االسم مدة طويلة يف تعامله مع الناس ف
يكسبه هذا االسم بل عليه إذا أراد تغيري امسه أو شهرته أن يتخذ اإلجراءات القانونية املنصوص عليها لتغيري 

  .االسم

   االعتداء على احلقوق العامة ينشئ لصاحبها احلق يف التعويض-ج

  احلقوق اخلاصة: املطلب الثالث  

  )العينية(ملالية واحلقوق ا) احلقوق العائلية(وتنقسم إىل حقوق األسرة 

  حقوق األسرة: أوال

 بسبب أووهي احلقوق اليت تثبت للشخص باعتباره عضوا يف أسرة معينة سواء كأن ذلك بسبب الزواج 
  .النسب، فالزوجني على بعضهما حق املعاشرة باملعروف، كما أن للزوجة حق النفقة 

 إحلاق نسبه بأبيه وحق النفقة ويالحظ أن هذه وللوالد حق الطاعة واالحترام والتأديب وللولد حق الرعاية وحق
وحق . … فحق الزوج يف طاعة يقابله واجبه يف األنفاق واإليواء ،احلقوق تعترب يف نفس الوقت واجبات قبل األسرة

  1.يعترب يف الوقت ذاته واجبا عليه التأديب األب يف 
 أو أصلها فأساسها الروابط العائلية دون وهذه احلقوق األسرية أو العائلية ليست حقوق مالية حبسب طبيعتها

سواها، وهلذا يعرب عنها باحلقوق غري املالية ألا ال تقوم باملال وبالتايل فهي خارجة من دائرة التعامل فال جيوز بيعها أو 
  2.شرائها أو استغالهلا أو التنازل عنها 

  احلقوق املالية: ثانيا

 ويعرب عنها باألموال ألا 3ال وتنتج عن املعامالت املالية بني األفرادمسي هكذا ألن موضوع احلق فيها يقوم بامل
  .حتقق ألصحاا مصاحل ميكن تقوميها باملال

واحلقوق املالية تنص عليها وتقررها وحتميها قواعد القانون املدين بصفة أساسية وكثريا ما حتميها قواعد القانون 
   4.اجلنائي يف أغلب األحيان
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  تقسيم احلقوق املالية

  احلقوق العينية:املبحث األول 

  مفهوم احلق العيين: املطلب األول

احلق العيين هو احلق الذي يرد على شيء مادي وخيول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء فيكون لصاحب 
حلق استعماله مباشرة دون حاجة إىل تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه، فال يوجد وسيط بني صاحب ا

  1.ألا متعلقة بالعني أو الشيء املادي" العينية "احلق والشيء موضوع احلق وتطلق على هذه احلقوق تسمية 
أن منقوال أو عقارا وعناصر فهو سلطة مباشرة يقرها القانون لصاحب احلق على شيء مادي معني سواء ك

  :احلق العيين ثالثة هي
   الشخص صاحب احلق- أ

وجيب أن يكون شيئا ماديا معينا بذاته، وال يكفي أن يكون حمدد بنوعه أو بصفته أو :  الشيء موضوع احلق- ب
  .مبقداره 

 سلطة تامة للمالك وختتلف هذه السلطة باختالف احلقوق العينية، ففي حق امللكية هي:  السلطة مضمون احلق- ج
، وهذه السلطة تقل وتتفاوت يف )يف حدود القانون(ألنه مبوجبها يستعمل ويستغل ويتصرف يف الشيء موضوع احلق 

احلقوق العينية األخرى والسلطة اليت يقررها احلق العيين جيب أن يقرها القانون، فهي ليست سلطة واقعية كما هو 
وق فال يعترف ا القانون، وهي سلطة مباشرة تثبت لصاحب احلق على احلال لسلطة السارق على الشيء املسر

  2.الشيء دون واسطة شخص أخر
  :أما خصائص احلق العيين فأنه

  مطلق ودائم لصاحبه أن يتنازل عنه بإرادته وحده وله حق التتبع واألولوية؛ - 
لتعرض لصاحبه عند مباشرته فهو حق مطلق أي أن الواجب املقابل له يقع على مجيع الناس فيلتزمون بعدم ا - 

 هذا احلق؛

األصل يف احلق العيين أنه يبقى دائم ما بقي ذلك الشيء موضوع احلق فهو حق دائم ما عدا حق االنتفاع  - 
وحق االستعمال، فهي حقوق مؤقتة تنتهي بانتهاء األجل احملدد هلا، فإذا مل يعني هلا أجل فتنتهي بوفاة املنتفع 

 ؛) جزائري مدين857، 852املادتني (
 لصاحب احلق العيين أن يتنازل عنه بإرادته دون أن يتوقف ذلك على إرادة غريه؛ - 

 معناه أن يباشر سلطته على الشيء موضوع احلق فحق التتبعلصاحب احلق العيين أيضا حق التتبع واألولوية،  - 

  حق األولويةأماحتت يد أي شخص وأن يسترده من يد أي شخص يكون قد اغتصبه أو اشتراه من غاصبه، 
                                                 

 18: فريدة حممدي زواوي، مرجع سابق،  ص-  1
 11: طعيبة أمحد ، مرجع سابق، ص-  2
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فمعناه أن يكون لصاحب احلق العيين األفضلية على مزامحيه يف االستفادة من الشيء ) أو التقدم أو األفضلية( 
موضوع احلق، فمثال إذا أو دعت سياريت لدى شخص فال يستطيع دائنوه مزامحيت فيها، وميكن يل أن 

  1.استرجعها واستئثارها من دوم مجيعا

  واع احلقوق العينيةأن: املطلب الثاين

    Les Droits réels principaux :احلقوق العينية األصيلة: أوال
وهي حقوق عينية تقوم بذاا دون حاجة إىل وجود حق آخر تتبعه فيقصد ا متكني صاحب احلق من احلصول 

  .على املزايا املالية لألشياء املادية 

     Droit de propriété: حق امللكية -1

  :  حق امللكية خصائص -أ

  .االستعمال ودائم وال يسقط بعدم ومانعوهو أهم احلقوق وخيول لصاحبه سلطة كاملة على الشيء ويتميز بأنه جامع 

 أن يستعمل الشيء ويستغله فللمالك إذا خيول لصاحبه مجيع املزايا اليت ميكن احلصول عليها من الشيء، :حق جامع - 
  .، االستغالل والتصرفاالستعمال والسلطات اليت خيوهلا حق امللكية هي حق أو يتصرف فيه على النحو الذي يريده

ض املزايا ع حق امللكية حق مقصور على صاحبه ويكون مقيدا يف ذلك مبا يكون للغري من حق التمتع بب :مانعحق  -
ورين ا اللمالكها مثال  هناك حاالت جييز فيها القانون للغري استعمال الشيء ومنأن كما ، أو القانوناالتفاقمبوجب 

  .حق استعمال املصرف فيما حتتاجه أراضيهم لريها
 وإال أعترب متعسفا يف استعمال حقه،  عن التدخل يف ملكه مىت كأن ذلك مضر بالغرياالمتناعوجيب على املالك 

   .كاملالك الذي يقوم ببناء حائط حيجب به النور على اجلار

م الشيء أي يبقى دائما بدوام الشيء يف ملك صاحبه، بينما احلقوق األخرى  حق امللكية يدوم بدوا:حق دائم -
  .ليست هلا صفة الدوام 

 ينتهي االنتفاعفحق امللكية ال ينقضي ولكنه ينتقل باملرياث أو بالوصية وقد حيتم القانون التوقيت لبعض احلقوق فحق 
رتفاق قد حيدد مبدة معينة، كما ينقضي أيضا بأسباب  أجله قبل الوفاة وحق االبانقضاءحتما مبوت املنتفع، أو يقضي 
  .معينة كعدم االستعمال مثال

 إذا كأن حق امللكية ال يسقط بعدم االستعمال، فأن حق ارتقاء وحق : حق امللكية ال يسقط بعدم االستعمال-
  2.االنتفاع وحق السكن تنتهي بعدم االستعمال

  :القيود الواردة على حق امللكية  -ب

   .اجتماعيةامللكية حقا مطلقا كما كانت عليه يف السابق، إذ ترد عليها اليوم قيود وامللكية تؤدي وظيفة ليست 
  :وقيود اإلرادية قيود قانونية نوعانوالقيود الواردة على حق امللكية 

                                                 
 06 أمحد طعيبة ، مرجع سابق، ص-  1
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رها للمصلحة  فقد يفرض القانون قيودا على حق امللكية بقصد حتقيق املصلحة العامة، كما يقر:القيود القانونية *
 يراعي يف استعمال حقه ما تقضي به التشريعات أن جيب على املالك ((يلي   مدين على ما690اخلاصة وتنص املادة 

  1))....اجلاري ا العمل واملتعلقة باملصلحة العامة أو املصلحة به اخلاصة

من التصرف يف امللك وجيب أن يكون هذه القيود تقر بإرادة األشخاص ومبشيئتهم، كشرط املنع : القيود اإلرادية* 
هذا الشرط حمدد مبدة معينة، وأن يكون مشروعا، وقد يتقرر ملصلحة املالك أو املشترط كما ميكن أن يتقرر ملصلحة 
الغري، وأمثلة ذلك أن يشترط املوصي على املوصى له عدم التصرف يف املال املوصى به حىت بلوغ سن معينة، وكذلك 

  . املشتري عدم التصرف يف املبيع حىت يتم الوفاء بالثمن كامالاشتراط البائع على

  :احلقوق املتجزئة عن حق امللكية  -2

أن املالك قد يستعمل ويستغل حق امللكية بنفسه وقد يتصرف للغري يف هذين احلقني معا ويسمى هذا حبق   
قاره ملصلحة عقار آخر ويسمى هذا ، كما قد يتصرف يف حق االستعمال فقط وقد حيد املالك من منفعة عاالنتفاع

  .حق االرتفاق ويبقى للمالك يف مجيع هذه احلاالت حق التصرف يف العني هلذا يسمى مبالك الرقبة 

   :االنتفاع حق -أ

  . بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو مبقتضى القانوناالنتفاعيكتسب حق "  مدين على مايلي 844تنص املادة 
 موجودين على قيد احلياة وقت الوصية كما جيوز أن كانوا ألشخاص املتعاقدين إذا تفاعاالنجيوز أن يوصى حبق 

  ".يوصى به للحمل املستكني 
، ويشمل حق  حق عيين ميكن املنتفع من ممارسة سلطته على العني دون وساطة أي شخصاالنتفاعوحق 

نتهي الك الشيء أو ينتهي كذلك بعد استعماله االنتفاع االستعمال وينتهي مبوت أو بانقضاء األجل املعني له، كما ي
  .2) مدين جزائري854 إىل 852املواد (ملدة مخسة عشرة سنة 

    Droit d'usage et de l'habitation حق االستعمال وحق السكن -ب

نطاق حق االستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما حيتاج إليه صاحب "  مدين على ما يلي 855تنص املادة 
  ." للحق املنشئأسرته خلاصة أنفسهم وذلك دون اإلخالل باألحكام اليت يقررها السند احلق و

 الشيء لنفسه وألسرته، لذلك مسي حق االستعمال الشخصي فهو حق استعمالفحق االستعمال خيول صاحبه 
صاحبه احلق يف  لوإمنا االنتفاع يف نطاق حمدود إذ ليس لصاحبه االستعمال واالستغالل كما هو الشأن يف انتفاع

استعمال الشيء يف حدود ما حيتاجه هو وأسرته خلاصة أنفسهم فإذا كأن استعمال الشيء يؤدي إىل احلصول على 
مثاره، كما هو شأن يف استعمال أرض زراعية مثال فأن صاحب احلق يستحق من هذه الثمار ما يسد حاجته هو 

  .وأسرته فقط
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 الوارد على العقارات املبنية فإذا كأن لشخص حق استعمال مرتل أما حق السكن هو عبارة عن حق االستعمال
  1.مملوك للغري، فأن حقه يقتصر على السكن فقط وليس له احلق يف تأجريه للغري أو يف التصرف فيه 

     Le Droit de servitude حق االرتفاق -ج

  "ة عقار آخر لشخص آخرحق جيعل حدا ملنفعة عقار لفائد"  مدين االرتفاق بأنه 867 تعرف املادة 
وبالتقادم إال أنه ال تكتسب بالتقادم ويكتسب حق االرتفاق مبقتضى القانون كما يكسب بالعقد وبالوصية وباملرياث 

  . مدين868إال ارتفاقات الظاهرة واملستمرة وهذا ما نصت عليه املادة 
قار املرتفق  به كما يف االرتفاق باملرور أو وقد يكون حق االرتفاق عمال إجيابيا على مالك العقار املرتفق يف الع

باملطل أو بارى، وقد يكون عمال سلبيا أي يتحتم على مالك العقار املرتفق به االمتناع عن القيام بأعمال معينة كأن 
تكليفا حيد من حيق له يف األصل القيام ا، ويف كلتا احلالتني سواء كأن االرتفاق عمال إجيابيا أو عمال سلبيا فأنه يعترب 

  . 2منفعة العقار املرتفق به ملصلحة عقار آخر
ومثاله حق املرور وهو حق مقر لعقار معني على عقار جماور له فيكون ملالك العقار املخدوم سلطة املرور يف 

  3.العقار ااور اخلادم ليصل إىل الطريق العام
حلكر وقد أوردها املشرع اجلزائري يف الكتاب ويضيف القانون املدين املصري إضافة إىل هذه احلقوق حق ا(

       ) 4.الثالث للقانون

  :5ومن شروط حق االرتفاق 

جيب أن تكون العالقة بني عقارين، عقار مرتفق وعقار مرتفق به، إذ أن مفهوم االتفاق ذاته هو عالقة بني  - 
  عقارين، فحق االرتفاق ال ينشأ إال على العقارات؛

 لوكني لشخصني خمتلفني؛جيب أن يكون العقاران مم - 

جيب أن يكون التكليف مفروضا على العقار املرتفق به ذاته فال جيوز أن يكون حق االرتفاق التزاما شخصيا  - 
مفروضا على مالك العقار املرتفق به، فالتزام مالك العقار املرتفق به حبرث أرض جاره ال يعد حق ارتفاق، 

، فهو حق عيين يتمثل يف السلطة املباشرة اليت ميارسها صاحب ألن حق االرتفاق حق متفرع عن حق امللكية
 .العقار املرتفق على العقار املرتفق به دون حاجة إىل توسط مالك العقار املرتفق به

جيب أن يكون التكليف ملصلحة عقار وليس لفائدة شخص فحق الصيد مثال حق استعمال وليس حق  - 
كذلك التزام شخص حبرث أرض جاره ليس حق ارتفاق، فما ارتفاق ألنه حيقق مصلحة شخصية للصياد، و

 .إال حق شخصي وحمدود بوقت معني
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  :أما انتهاء حق االتفاق فينتهي باألسباب التالية

  )878املادة (بانقضاء األجل احملدد له  - 
 )878املادة (الك العقار املرتفق كليا - 
 حد؛باجتماع العقار املرتفق به والعقار املرتفق يف يد مالك وا - 

 سنوات، أي أن حق االرتفاق يسقط بالتقادم بعد 10ينقضي حق العقار كذلك بعدم استعمال ملدة  - 
 ) مدين879املادة ( سنوات 10استعماله ملدة 

وكذلك ينقضي إذا فقد حق االرتفاق كل منفعة للعقار املرتفق أو بقيت له فائدة حمدودة ال تتناسب مع  - 
 1). مدين881املادة ( ق بهاألعباء الواقعة على العقار املرتف

  : احلقوق العينية التبعية-ثانيا   

هي احلقوق اليت تستند إىل حق أصلي تكون له، والغاية منها هي ضمان الوفاء ذا احلق األصلي، واحلق العيين 
حليازي حق ، الرهن ا)أو الرهن التأميين( هذه احلقوق الرهن الرمسي 2)ينقضي بانقضائه(يتبع احلق األصلي يف مصريه 

  3، حق االمتياز) التخصيص(االختصاص 
واحلقوق العينية التبعية ال توجد مستقلة كاحلقوق األصيلة وليست مقصودة لذاا وإمنا الغرض منها ضمان 

  4.الوفاء حبقوق دائنيه

      L’Hypothèque:الرهن الرمسي  -1

ائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه، يكون له الرهن الرمسي قد يكسب به الد:"  الرهن بقوهلا 882عرفت املادة 
  5. " مبقتضاه أن يتقدم على الدائنني التالني له املرتبة يف استيفاء حقه من مثن ذلك العقار يف أي يد كأن

هو حق عيين تبعي يترتب على عقار معني مملوك للراهن ضمانا للوفاء حبق الدائن املرن مع بقاء هذا العقار يف 
هن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه، فهو خيول صاحبه أن يستويف دينه من مثن العقار املرهون باألولوية على حيازة الرا

   6.غريه من الدانيني وأن يتتبع هذا العقار يف أي يد كانت ليستويف دينه من مثنه

  : الرهن احليازي-2

ه أو على غريه، بأن يسلم إىل الدائن أو الرهن احليازي عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين علي : "948تعرف املادة 
إىل أجنيب يعينه املتعاقدان، شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا خيوله حبس الشيء إىل أن يستوىف الدين وأن يتقدم 

  7".الدائنني العاديني والدائنيني التالني له يف املرتبة يف أن يتقاضى حقه من مثن هذا الشيء يف أي يد يكون
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  :خصيص حق الت-3

بأنه حق عيين تبعي يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من " مل يضع املشرع تعريفا حلق التخصيص، وميكن تعريفه 
عقارات املدين، مبقتضى حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام املدين بالدين، وخيول الدائن التقدم على الدائنني العاديني 

  1".حقه من املقابل النقدي لذلك العقار يف أي يد يكونوالدائنني التالني له يف املرتبة يف استفاء 
وبالتايل هو سلطة مباشرة لشخص على شيء ختوله ميزتني األولوية والتتبع فيما يتعلق ذا الشيء ضمأن حلق 

ال يرد على عقار وال يقتضي نقل احليازة، وينفذ يف حق الغري بالقيد دون : أصلي له وهو يشبه الرهن الرمسي فأنه 
 مدين 937لكن خيتلف حق االختصاص عن الرهن الرمسي واحليازي يف مصدره املشرع اجلزائري يف املادة ... يازةاحل

وما بعدها على أن حق التخصيص يتقرر بأمر يصدر من رئيس احملكمة بناء على عريضة يرفعها إليه طالب حق 
  2.التخصيص يعني فيها العقار ويرفق ا مستنداته

  : حق االمتياز-4

  ".أولوية يقررها القانون لدين معني مراعاة منه لصفته:"  بأنه 981/1عرفته املادة 
ويستنتج من هذا التعريف أن املشرع أبرز فيه جوهر حق االمتياز وهو األفضلية اليت مينحها للدائن، كما أنه 

ف احلقوق العينية التبعية يبني أن هذه األولوية يقررها القانون، أي أن مصدر حق االمتياز هو القانون على خال
  3.األخرى

فحق االمتياز هو حق عيين تبعي خيول صاحبه ميزيت األولوية والتتبع وهو خيتلف عن الرهنني الرمسي واحليازي 
وحق التخصيص يف أنه ينشأ بنص القانون وليس بالعقد أو بأمر من القضاء فهو حق يقره القانون للدائن على مال أو 

وتنقسم حقوق االمتياز إىل حقوق امتياز عامة ).   مدين جزائري282املادة _ للوفاء حبق الدائن أكثر للمدين ضمانا
وهي اليت تقع على مجيع أموال املدين من منقول أو عقار، وهناك امتياز خاص وهي اليت ترد على مال معني بالذات 

ا حلقه يف الباقي من الثمن، وقد يكون منقوال كما وقد يكون هذا املال عقارا كما يف امتياز بائع العقار املقرر له ضمان
  4.يف امتياز املؤجر على منقوالت املستأجر ضمانا لألجرة

  ).وقد أضاف املشرع الفرنسي احلق يف احلبس  (
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  احلقوق الشخصية: املبحث الثاين

  )أو االلتزام(مفهوم احلق الشخصي : املطلب األول

قرة قانونا لشخص على شخص آخر يكون ملتزما بالقيام بعمل أو احلق الشخصي هو قدرة أو إمكانية م
   1.االمتناع عن عمل أو إعطاء شيء

احلق الشخصي هو السلطة اليت يقرها القانون لشخص يسمى الدائن قبل املدين متكنه من إلزامه بأداء عمل 
قتضاء أي اقتضاء أداء معني أو االمتناع عنه حتقيقا ملصلحة مشروعة للدائن، فاحلق الشخصي يعرب عن رابطة ا

  : هذه الرابطة هلا وجهان) القيام بعمل، االمتناع عن عمل(
  .األول إجيايب باعتباره يقرر حق للدائن اقتضاء أداء معني - 
 .الثاين سليب باعتباره يقرر التزاما على عاتق املدين بتنفيذ هذا األداء وهو ما يطلق عليه التزاما - 

 مدين جزائري 54 مدين فرنسي اليت تقابل املادة 1101 متأثرين باملادة وجرى الفقهاء يف فرنسا ومصر
على القول بأن موضوع احلق الشخصي أو االلتزام قد يكون أيضا إعطاء شيء ويقصدون بذلك نقل امللكية أو 

 حبكم أي حق عيين آخر، إال أن هذا القول غري دقيق ألن القانون هو الذي يعطي الشيء، فنقل امللكية أمنا يتم
  2.القانون، أما التزام املدين يف هذه احلالة فهو القيام بعمل معني لكي حيدث القانون أثره بإعطاء الشيء

وختتلف احلقوق الشخصية عن احلقوق العينية السابقة الذكر يف كون احلقوق العينية بقسميها األصلية، والتبعية 
، أي أن املشرع قد أحصى تلك احلقوق وحددها مبا ال يدع كانت قد وردت يف القوانني على سبيل احلصر ال املثال

 أنواع من احلقوق العينية غري اليت نصت عليها القوانني، يف حني كانت احلقوق الشخصية من السعة إلنشاءجماالً 
مبكان حبيث يتعذر على املشرع حصرها، وعليه جتده اكتفى بوضع القواعد األساسية اليت تنظم هذا النوع من 

  .وقاحلق
كما ختتلف احلقوق الشخصية عن العينية يف أن األوىل تفرض تكاليفها، وواجباا على شخص معني أو 

، يف حني تفرض احلقوق العينية واجباا على مجيع الناس بوجوب عدم اعتراض من األشخاصجمموعة معينة من 
  3.ميارس حقوقه العينية ما دام مل خيالف القانون يف ذلك

  مصادر احلقوق الشخصية: املطلب الثاين

على عكس احلقوق العينية اليت أوردها القانون على سبيل احلصر، فأن بالنسبة للحقوق الشخصية اكتفى 
ببيان مصادرها نادى أن احلقوق الشخصية ال ميكن حصرها حسب موضوعها، ولكن حتصر حبسب املصدر أو 

  :السبب الذي تنشأ مبقتضاه هذه املصادر هي
  .والقانون) العمل النافع(دة املنفردة، العمل غري املشروع، اإلثراء بال سبب العقد، اإلرا
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 هو توافق إرادتني أو أكثر على أنشاء رابطة قانونية أو على تعديلها أو إائها، أو هو تالقي إرادتني أو : العقد-أ
رط عدم خمالفة النظام العام أكثر على إحداث أثر قانوين، ولألفراد مبقتضى ذلك أنشاء ما شاءوا من احلقوق بش

  ) م ج54املادة (واآلداب العامة 

 فاإلرادة املنفردة قادرة على أنشاء حق شخصي يف حالة الوعد جبائزة مثال، فإذا ما وجه : اإلرادة املنفردة-ب
زائري  مدين ج115املادة (شخص إىل وعد جبائزة يعطيها عن عمل معني، فأنه يلتزم بإعطائها ملن قام ذا العمل 

  .إذن فقد التزم بإرادته املنفردة بإعطاء هذه اجلائزة ملن قام ذا العمل) وما بعدها

 ينشىء العمل غري املشروع حق شخصيا على أساس أن كل خطأ ):الفعل الضار( العمل غرب املشروع -ج
 مدين جزائري 124املادة ( حقا يف التعويض رسبب ضر للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض أي أنه ينشىء للمتضر

مثال شخص يصدم بسيارته أحد املارة نتيجة اإلفراط يف السرعة، حبالة ينجم عنها ضر هلذا الشخص، ) وما بعدها
  .فيستفيد هذا األخري من حق للتعويض

ج، الفعل النافع هو فعل يقوم به شخص يفتقر بسببه، . م141املادة ): الفعل النافع(  اإلثراء بال سبب -د
 نفع على شخص آخر يثري منه دون سبب قانوين يربر هذا اإلثراء، ويترتب عليه التزام من أنتفع بأن فيعود منه

يدفع إىل من افتقر به، مبعىن آخر كل شخص أثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم يف 
  .حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما حلقه من خسارة

اله يف أرض غريه معتقدا أن هذه األرض ملكا له، مث اتضح حقيقة األمر فيصبح  أن يبين بأدواته وم:مثال ذلك
البناء ملكا ملالك األرض عن طريق االلتصاق، ولكن الذي بىن قد يكون قد افتقر بقيمة األدوات واملال، ومالك 

 اإلثراء إىل صاحب البناء األرض قد اثري بقيمة البناء دون سبب قانوين يربر هذا اإلثراء، فيلزم املالك أن يرد قيمة
  .على أن ال يتجاوز ذلك قيمة ما افتقر هذا األخري

 هناك التزامات تنشأ مباشرة عن طريق القانون، مثال ذلك االلتزام األب بالنفقة على أبنائه، أي حق : القانون-و
  1.األبناء يف النفقة من أبيهم
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  احلقوق الذهنية أو املعنوية: املبحث الثالث

  مفهوم احلقوق الذهنية أو املعنوية: املطلب األول

احلقوق الذهنية هي سلطات خمولة لشخص على شيء غري مادي سواء كأن هذا الشيء فكرة ابتكرها أم 
اختراع كشفه أم أي ميزة معنوية أخرى نتجت من عمله، مبعىن آخر هي حقوق ترد على نتاج الذهن أو الفكر كما 

  1.ين واألديبهو احلال يف اإلنتاج الف

  أنواع احلقوق الذهنية : املطلب الثاين

  حق امللكية الصناعية: أوال

ويشمل جانبه املايل حق الشخص يف استغالل اختراعه، أما اجلانب األديب فيتمثل يف حقه يف احتكار استغالل 
 معينة فتحمى براءة االختراع، ويهدف هذا احلق عموما إىل محاية رجال الصناعة واملخترعني، فإذا بيعت منتجات

  2.االختراع، والرسم والنموذج الصناعي، واالسم التجاري والعالمة التجارية والعنوان التجاري

  امللكية األدبية والفنية: ثانيا

  .هي احلق الذي يكسبه املؤلف على املصنف أو على أنتاجه الفكري سواء كأن فنيا أو أدبيا
ويشمل حق . والفنية للمبدعني يف مصنفام األدبية والعلميةفحق املؤلف مصطلح يصف احلقوق املمنوحة 

مثل الروايات وقصائد الشعر واملسرحيات   كل املصنفات األدبية والعلمية،– وهو ما ميثل موضوعه –املؤلف 
  3.ية الفنية، مثل اللوحات الزيتية والرسوم الفن اآليل واألفالم والقطع املوسيقية واملصنفات والصحف وبرامج احلاسب

  .ثانية وتنقسم حقوق املؤلف إىل حقوق معنوية أو أدبية من ناحية وحقوق مالية من ناحية

  :4اليت ختتلف عن اآلخر ومها  ذلك يتمتع املؤلف بنوعني من احلقوق ولكل من هذين النوعني قواعدهىوعل

قوق األولوية واألسبقية عن اللصيقة بشخصية املؤلف وهلذه احل وهي احلقوق :احلقوق املعنوية أو الشخصية -1 
أوسع عن  للمؤلف، ألا ليست فقط ما يعين به املشروع يف املقام األول، ولكن ألا تتمتع مبدي احلقوق املالية املقررة

دائمة، وغري قابلة للتنازل عنها،  فهي حقوق. احلقوق املالية من حيث متتع املؤلف ا وما تتصف به من خصائص
   . بالتقادموغري قابلة للسقوط

  :املعنوية للمؤلف، اليت تعترب جوهر حق املؤلف، فيما يلي وتتحصل احلقوق 
 .حتريفه من الناشر أو غريه  تشويهه أوحماولةواحلق يف الدفاع عن مؤلفه عند  حق يف اإلبداع  - 

   وتعديله التداولاحلق يف سحب املصنف من   - 

  احلقوق األوىل والعكس غري صحيح حبيث قد يكون للمؤلف حقوقهفهي ال تترتب إال علي      :احلقوق املالية -2

   . إىل الغريوانتقلت كأن قد تصرف فيها مىتاملعنوية دون احلقوق املالية 

                                                 
 13:  طعيبة أمحد، مرجع سابق، ص-  1
 47: حممدي فريدة زواوي، مرجع سابق، ص-  2
 com.ladis.www://http/  اليومية امللكية الفكرية هي الثروة االقتصادية اجلديدة اليت حتيط بنا يف كل مناحي حياتنا،  على رضا نائب رئيس جملس الدولة، املستشار الدكتور- 3
 ، املرجع سابقعلى رضا نائب -  4
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ويتم هذا  حق املؤلف يف استغالل مصنفاته علي أية صورة من صور االستغالل: تلك احلقوق فيما يلي وتتمثل     
  إىل اجلمهور بطريق مباشر أو غري مباشراالستغالل عن طريق نقل املصنف 

  

   خمطط تقسيمات احلقوق املالية
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  قــان احلـــأرك

  

  أطراف احلق

  الشخص الطبيعي: املبحث األول 

  بداية الشخصية وايتها: املطلب األول

  بداية الشخصية: أوال

تبدأ شخصية اإلنسان :" مدين بقوهلا25/1ية اإلنسان بتمام والدته حيا، وهذا ما نصت عليه املادة تبدأ شخص
  ..."بتمام والدته حيا

ويقصد بامليالد خروج املولود وانفصاله عن أمه انفصاال تاما، ويشترط لبدأ الشخصية القانونية والدة الشخص 
  . واحلركة والتنفسخولود ببعض املظاهر كالصراحيا ولو للحظة قليلة، وميكن التعرف على حياة امل

أما اجلنني الذي ميوت يف . وتبدأ واقعة امليالد بالسجالت املعدة لذلك بشهادة امليالد أو بكافة الطرق األخرى
  .بطن أمه أو ينفصل عنها باإلجهاض أو ميوت أثناء الوالدة فال تثبت له الشخصية القانونية

لشخصية القانونية حىت ولو مات بعض حلظات من ميالده، أو تكون له أهلية فإذن تثبت للشخص الطبيعي ا
  .وجوب فيكتسب احلقوق وحتمل بااللتزامات

فالشخصية القانونية ترتبط بامليالد إذ األصل أنه ال تثبت للجنني الشخصية القانونية ومبا أن له وجودا منذ 
على أن اجلنني يتمتع : " على مايلي25/2ولقد نصت املادة تكوينه فلهذا تثبت له الشخصية القانونية منذ وجوده، 

  .1"باحلقوق املدنية يشترط أن يولد حيا

  انتهاء الشخصية: ثانيا

  2:تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة الطبيعية أو بالوفاة احلكمية

  : الوفاة الطبيعية-1

 26الطرق األخرى وهذا ما تضمنته املادة تثبت واقعة الوفاة بالسجالت املعدة لذلك كما ميكن إثباا بكافة 
تثبت الوالدة والوفاة بالسجالت املعدة لذلك، وإذا مل يوجد هذا الدليل، أو تبني عدم صحة :"مدين اليت تنص على أن

  ..."ما أدرج يف السجالت جيوز اإلثبات بأية طريقة حسب اإلجراءات اليت ينص عليها قانون احلالة املدنية

  : املوت احلكمي-2

تنتهي الشخصية القانونية باملوت احلكمي، وهو ليس موتا فعليا ولكنه موت تقرره احملكمة، ويسبق احلكم 
  .بالفقدان أوال مث يليه احلكم بالوفاة

                                                 
 57: فريدة حممدي زواوي، مرجع سابق، ص-  1
 57: فريدة حممدي زواوي، مرجع سابق، ص-  2
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جيب أوال أن نفرق بني الغائب واملفقود، إذ يصدر بصدد كل منهما احلكم بالفقدان، فالغائب :  احلكم بالفقدان-أ
حمل إقامته وليس له موطن معلوم فإذا صدر حكم بفقدانه أخذ حكم املفقود وفقا ملا نصت هو شخص غري حاضر يف 

 أسرة بأنه 109 أسرة، وال يصدر احلكم إال بعد مرور سنة من الغياب، أما املفقود فتعرفه املادة 110عليه املادة 
 إال بعد صدور حكم بالفقدان الشخص الذي ال يعرف مكانه وال تعرف حياته من مماته وال يعترب الشخص مفقودا

  .بشأنه
 صدر حكم بفقدان الشخص فأنه يعترب مازال حيا سواء اأما اآلثار اليت تترتب على احلكم بالفقدان، حيث إذ

  .بالنسبة ألمواله أو زوجته طاملا مل يصدر حكم بوفاته
  .ال تقسم بني الورثة: فبالنسبة ألمواله 

 أسرة 53ها ألنه حيا إال أنه يكون هلا أن تطلب التطليق وفقا للمادة أما بالنسبة لزوجته تبقى على ذمة زوج
  .اليت جتيز هلا التطليق يف حالة اهلجر يف املضجع ألكثر من أربعة أشهر

 ختتلف املدة اليت جيب أن يصدر بعدها احلكم بالوفاة حبسب احلالة اليت فقد فيها الشخص، حيكم : احلكم بالوفاة-ب
، ففي حالة ) أسرة114املادة (د بناءا على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة القاضي بوفاة املفقو

اليت يغلب فيها اهلالك كحالة احلرب واحلاالت االستثنائية كالزلزال أو حريق أو كمن خيرج من بيته لقضاء حاجته 
يف احلالة اليت ال يغلب فيها اهلالك  سنوات من غياب الشخص، أما 4ومل يعد فالقاضي حيكم باملوت بعد مرور 

كاملسافر أو كالذي يذهب للدراسة يف اخلارج ومل ترد عنه أخبار فهي حاالت ال يغلب فيها احتمال هالك الشخص، 
لذلك تكون للقاضي السلطة التقديرية لتحديد املدة املطلوبة اليت يتم بعدها احلكم باملوت وجيب يف مجيع األحوال أال 

جيوز احلكم مبوت املفقود يف احلروب واحلاالت : "  بقوهلا 113 سنوات وهذا ما تضمنته املادة 4ن تقل املدة ع
االستثنائية مبضي أربع سنوات بعد التحري، ويف احلاالت اليت تغلب فيها السالمة يفوض األمر إىل القاضي يف تقدير 

  ".املدة بعد مضي أربع سنوات
اة ، فبالنسبة ألمواله يعترب املفقود بوفاته ميتا فتوزع أمواله بني الورثة من تاريخ أما اآلثار املترتبة على حكم بالوف

احلكم بالوفاة، أما بالنسبة للزوجة فأا تعتد عدة الوفاة وجيوز هلا بعدها أن تتزوج بغريه وعدة الوفاة هي أربعة أشهر 
  .وعشرة أيام حتسب من يوم صدور احلكم بالوفاة

ال يورث املفقود وال تقسم أمواله إال بعد صدور احلكم مبوته،ويف حالة ظهوره حيا : هلا بقو115وتنص املادة 
  ".يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها
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  مميزات الشخصية الطبيعية: املطلب الثاين

  1االسم : أوال

 ضيق ويقصد به االسم الشخصي ولالسم معنيان معىن. االسم هو الوسيلة اليت يتميز ا الشخص عن غريه 
PRENO واملعىن الثاين يقصد به اللقب أو اسم األسرة NOM DE FAMILLE OU 

Patronimique  .  
جيب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق : " مدين على أنه  28/1 وتنص املادة-   

 .بأوالده 
عملت بصفة مستمرة ومحايتها تكون بقدر محاية االسم املدين   وهناك أنواع أخرى لالسم حيميها القانون إذا است- 

  .من ذلك 

   وهو اشتهار الشخص باسم آخر بني الناس واسم الشهرة هو من صنع الناس أي  le surnom: اسم الشهرة -
  . غري هو الذي يطلق على الشخص هذا االسم واسم الشهرة جدير حبماية القانون

  ويطلقه الشخص على نفسه بقصد حتقيق عرض معني كإخفاء شخصيته يف  : Pseudonyme:االسم املستعار 
مناسبة معينة وقد يكون الغرض سياسيا كتسمية رجال املقاومة بأمساء مستعارة إلخفاء أمسائهم احلقيقية والشخص حر 

  يف اختيار هذا االسم وكذلك هذا االسم حيميه القانون إذا استعمله صاحبه بصفة مستمرة 

  وهو استخدام التاجر امسا ميارس حتته جتارته ويكون مميزا حملله التجاري وعنصرا من عناصره  وهو :لتجاري االسم ا
 جتاري وتعرض فيما يلي لالسم املدين فبني طريقة اكتسابه  ومميزاته 78حق مايل قابل للتصرف فيه وفقا للمادة 

  .محايته ويف األخري طبيعته القانونية .

  : االسم املدين -1

  :   كيفية اكتساب االسم العائلي-أ

وكذلك يثبت . فينسب الولد إىل أبيه إذا ولد خال ل عشرة أشهر,  وهو الطريق الطبيعي الكتساب االسم: النسب -
  .النسب اإلقرار أي بإقرار البنوة هول النسب ولو مت ذلك اإلقرار يف مرض املوت

 من قانون احلالة 64ر اسم للقيط أو الولود من أبوين جمهولني املادة  يقوم ضابط احلالة املدنية باختيا:  القانون-
  .املدنية 

 جده يف الدول الغربية حيث حتمل الزوجة لقب زوجها وال تفقد لقبها العائلي فيصبح لقبان ختتار :  الزوجية -
  .بينهما 

ألب أو األم أن يوضع لالبن امسا  من قانون احلالة املدنية توجب ا64  املادة : كيفية اكتساب االسم الشخصي-ب
  .من األمساء اجلزائرية وقد وضعت الدولة قائمة امسية  لألشخاص 

                                                 
 67-63: فريدة حممدي زواوي، مرجع سابق، ص-  1
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  ميتاز االسم بأنه غري قابل  لتصرف أو الرتول عنه كما أنه ال خيضع لنظام التقادم املكسب أو : مميزات االسم -2
  .املسقط

له املشرع وتكون احلماية على كافة أنواعه دون متييز وتكون  حيظى  االسم حبماية قانونية أعطاها : محاية االسم -3
  .احلماية على إحدى االعتداءين 

  . انتحال االسم دون حق أي التسمي باسم الغري دون إذنه - 
  . املنازعة غري املربرة فاستعمال الغري لالسم وهي تأخذ صورتني - 
حقية بني الناس واحلماية هنا هي املطالبة بوقف االعتداء أو  إما اإلدعاء بعدم أحقيته ذا االسم وإما إشاعة عدم األ- 

 سنوات أو املتابعة  جبناية تزوير 5 أشهر إىل 6 قانون املدين وقد تشدد حىت تصل باحلبس من 48التعويض املادة 
  . قانون العقوبات 249:وهذا ما نصت عليه املادة

ل حتديد الطبيعة القانونية لالسم فهناك أنه جمرد نظام إداري   لقد اختلف الفقهاء حو: الطبيعة القانونية لالسم -4
للبوليس املدين وهناك من يرى أنه حق ملكية على حق معنوي وهناك من يراه أنه حق وواجب يف أن واحد وظهر 

  .اجتاه آخر 
  .   نتماء األسرة  يرى أنه حق من حقوق األسرة وهو الرأي الراجح إذ أنه يف الغالب ما ينتج  صدور االسم  من اال- 

  1احلالة : ثانيا

  هي من أهم مميزات الشخصية القانونية فتثبت احلالة السياسية لشخص بانتمائه لدولة وتثبت حالته الدنية من :تعريفها
  .خالل إتباعه لعقيدة معينة 

  : أنواعها

ق محل جنسية الدولة وحيملها  وتعين ارتباط الشخص بالدولة وانتمائه هلا ويكون ذلك عن طري:احلالة السياسية/1
بطريقتني إما الدم أو اإلقليم كما أن جنسية الدم هي جنسية أصلية ويف حالة تعدد اجلنسيات يطبق القاضي اجلنسية 

  . الفعلية آو احلقيقية 

عينة كما   اإلسالم دين الدولة وال وجود يف اإلسالم ملثل بعض االمتيازات املمنوحة يف طوائف م: احلالة الدينية / 2 
  هو يف بعض البلدان ويترتب على كون الشخص مسلما فأنه خيضع ألحكام التعامل بني  املسلمني مع غري املسلمني  

    وهي العالقة اليت تربط الشخص بالعائلة وقد تنكون هذه الرابطة نسب أو قرابة مصاهرة :احلالة العائلية /3

  :أنواع القرابة

 من القانون املدين تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ويعترب من ذوي 32  حسب نص املادة : قرابة النسب* 
  .القربة وبذلك تكون إما مباشرة وهي اليت تربط بني األصول والفروع أي اليت تربط اجلد بأبنائه وحفدته 
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          اجلد                    األصل ال حيسب                 
                       2                        درجة                           

             صعودا      األب                                                           
  1                    درجة                              

    االبن                                            
                                                        مباشرة          

                                                         . وهي اليت تربط بني األشخاص الذين جيمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا لآلخر :قرابة احلواشي * 

                                  

  )ألصل وال حتسب درجة ا( اجلد 

  
      

  3                      األب درجة 2       األب درجة                           
  

              صعودا                                                                    نزوال
                                                                                                                                         

  4                     االبن  درجة 1     االبن  درجة                             
  

  فقرابة ابن العم بابن عمه هي قرابة حواشي من الدرجة الرابعة 

  .وحيتفظ فيها كل قريب بدرجة قرابته للزوج اآلخر , واج هي  تنتج نتيجة الز : قرابة املصاهرة-*

  : أمهية القرابة -

  .يترتب عن القرابة أن األقارب يتوارثون فيما بينهم :  من حيث اإلرث - 
يستطيع األقارب مطالبة املسؤول بالتعويض عن الضرر املوروث الذي أحلقه مبورثهم :  من حيث التعويضات املدنية - 
.  
  .يتوىل األصل والية الفرع إذا كأن هذا األخري عدمي األهلية أو ناقصها : الية  من حيث الو- 
يكون األصول ملزمني بالنفقة على الفروع كما أن الزوج ملزم بالنفقة على الزوجة إذا توافرت :  من حيث النفقة - 

  أسباب النفقة 
عوى إذا كانت له قرابة بأحد اخلصوم جيوز طلب رد القاضي يف أي مرحلة من مراحل الد: من حيث رد القاضي - 

   من قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري 201املادة 
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السرقة بني األقارب حىت الدرجة الربعة ال حترك النيابة الدعوى حىت يقدم الضحية :  من حيث الدعوى اجلزائية - 
  .الشكوى 

  1األهلية : ثالثا

مات والقيام باألعمال والتصرفات القانونية يترتب  هي صالحية الشخص لكسب احلقوق والتحمل بااللتزا
وقد أحال القانون )  مدين جزائري 45املادة ( عليها كسب احلقوق أو يترتب عليها الواجبات اليت تتأثر أحكامها 

 أحكام األهلية إىل قانون األسرة يعطى له حق التصرف واألداء الذي فرض أهلية 44املدين اجلزائري يف املادة 
ب والعكس وهناك استثناءات عند نقص األهلية فهنا يتحملها شخص آخر يوصى على العناية مبال أو تصرفات الوجو

  ...... حيث قد ينوب عنه وليه أو كفيله 82.85الشخص الناقص األهلية حسب املادة 

ني شرط و الدته حيا و تبدأ من الوالدة حىت الوفاة تثبت يف بعض األحيان قبل امليالد  مثل اجلن :   أهلية الوجوب-1
  : هي متر مبرحلتني 

 و هي مرحلة احلمل و يعد فيها الشخص ذو أهلية وجوب ناقصة ألنه غري صاحل للتحمل بااللتزام و :املرحلة األوىل 
  . من قانون األسرة 187: غري صاحل لكسب احلقوق و تثبت له شرط و الدته حيا املادة 

حيث يستطيع بعدها حتمل االلتزامات الكتساب احلقوق إال ما منعه عنه : ه حيا    تبدأ بعد والدت:املرحلة الثانية 
 من 135: متنع احملامني من شراء احلقوق املتخاصم عنها املادة :  من قانون املدين 403: القانون بنص خاص املادة 

  .قانون األسرة متنع قاتل العمد من مرياث مقتوله 

لشخص ملباشرة التصرفات القانونية بنفسه و أهلية األداء تفترض أهلية الوجوب و هي صالحية ا:    أهلية األداء -2
  . من قانون األسرة 83 , 85 , 82: العكس غري صحيح املادة 

أن تصرفات كامل األهلية تعد صحيحة و ناقص األهلية تصرفاته قابلة لإلبطال و معدوم األهلية تصرفاته باطلة بطالنا 
  : ييز أهلية األداء بـاملراحل التالية و أنه ميكن مت. مطلقا 

  . ليس له أهلية األداء :  وهي مرحلة اجلنني :املرحلة األوىل 

له أهلية منعدمة و يف مصر سبع و هي من الوالدة حىت السادسة عشر :  و هي مرحلة الصيب املميز :املرحلة الثانية 
  .07سنوات 

من السادسة عشر دون بلوغ سن الرشد و هنا تكون : متتد هذه املرحلة و : مرحلة الصيب املميز  : املرحلة الثالثة
, فإذا كانت تدخل ضمن تصرفات الضارة حمضا فأا تكون باطلة .أهليته قابلة لإلبطال و منيزها من خالل تصرفاته 

نافعة نفعا حمضا فأا أما التصرفات ال, أما التصرفات اليت تدور بني النفع و الضرر متروكة للسلطة التقديرية للقاضي 
  .جائزة مع إمكانية إبطاهلا 
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و هي مرحلة بلوغ سن الرشد و هنا تكون تصرفاته صحيحة سواء كانت نافعة أو : أهلية التمييز :املرحلة الرابعة 
من بلغ سن التسعة عشر سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية و غري :  من قانون املدين  40: ضارة حسب نص املادة 

  .ر عليه أصبح أهال للتصرف حمجو
 سنة و مل تكن له أهلية أو انعدمت فتدخل املشرع 19:   و جتدر اإلشارة هنا إىل أنه يف حالة بلوغ الشخص سن - 

  . من القانون املدين 44: و اوجب على ضرورة تعني ويل أو وصي أو قيم مادة 

زائري جند أن الوالية تثبت لألب و وصيه و الوالية  من قانون األسرة اجل87:   بالرجوع إىل نص املادة :الويل / 1
و الوالية هنا . من قانون األسرة 99: هنا على مال الصغري و أن أنعدم الويل أو الوصي انتقلت الوالية إىل إالم املادة 

لوالية أو هي  التصرف يف املوال القاصر تصرف الرجل احلريص و تنتهي الوالية بعجز الويل أو عدم قدرته على أداء ا
 موته أو احلجر عليه أو بلوغ الصيب سن الرشد 

   هو كل من متنح له الوالية على مال الصغري غري وليه الشرعي و يسمى بالوصي املختار ألن األب هو :الوصي / 2
و سلطات الوصي هي نفسها سلطات الويل و تنتهي بنفس , الذي خيتاره و يشترط بأن يكون بالغا مسلما أمينا 

 .هاء سلطات الويل  انت

املقدم هو الذي تعينه احملكمة يف حالة عدم وجود :  من قانون األسرة 99: حسب املادة : أو القيم : املقدم / 3
 .الويل أو وصي على من كأن فاقد األهلية أو ناقصها و ناقص األهلية هو انون و املعتوه و السفيه و ذو الغفلة 

 :  عوارض أهلية األداء -

  .هو مرض يسبب اضطراب العقل و زواله و قد يصل إىل حد إعدام اإلرادة : جلنون ا/ 1
  . نقص خلقي أو مرض طارئ آو لكرب السن يصيب اإلدراك :العته / 2
  .السفه هو تبذير املال على مقتضى العقل : السفه / 3
  .هي السذاجة إذ ال يعرف صاحبها ما ينفعه و ما يضره  : الغفلة/ 4

  : األداء موانع أهلية

فيعني له وكيل إذ مل يترك وكيال و , و هو مانع مادي أي من ليس له حمل إقامة آو موطن معروف  : الغياب/ 1
  .تنتهي مهمته أما بعودة الغائب حيا أو ميتا فعال أو حكميا صدور احلكم الذي يثبت وفاته

عية تتمثل يف احلرمان من بعض احلقوق املدنية أو بعقوبة تب. قد تقترن العقوبة اجلنائية -  :  احلكم بعقوبة جنائية/ 2
  .السياسية وبذلك يعد الشخص ناقصا لألهلية 

بتر األعضاء الرئيسية مما مينعه عن ممارسة : قد يصاب الشخص بعاهة جسمية مثل  :  املانع الطبيعي أو اجلسماين/ 3
  . مهامه لذا يعني له وصي يساعده على تأدية مهامه 
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   1املوطن:رابعا 

 هو املقر القانوين للشخص أو املكان الذي يعترب القانون أن الشخص موجود فيه فاملوطن هو املكان الذي يعتد 
به يف خماطبة الشخص يف شؤونه القانونية مثال ذلك يف حالة إعالن األوراق القضائية اليت يلزم إعالا للشخص 

  . كصحيفة الدعوى والتنبيه واإلنذار
 مدين على أن املوطن للجزائري 36ري حيدد املوطن على أساس حمل اإلقامة املعتاد فقد نصت املادة واملشرع اجلزائ* 

  ...هو احملل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي 

  :  أنواع املوطن -1

 هو الذي يعتمد به بالنسبة لكل شؤون الشخص وهو يتحدد باملوطن الذي يقيم فيه الشخص و هو : املوطن العام -أ
ن يكون اختياري أي أن الشخص هو الذي خيتار املوطن الذي يقيم فيه واملوطن اإللزامي هو املوطن الذي ال أما أ

  .ميكن للشخص مغادرته بقوة القانون 

هو املقر الذي يتخذه الشخص ملمارسة نشاط معني إذ أنه يناط باإلعمال القانونية و النشاطات : املوطن اخلاص -ب
  .احملامي موطنه اخلاص هو مكتب احملاماة والطبيب العيادة : ال اليت ميارسها الشخص فمث

  الذمة املالية : خامسا

هي جمموع ما يكون للشخص من احلقوق و االلتزامات املالية احلاضرة و املستقبلية مثل احلقوق العينية و 
الذمة املالية هي توفري احلقوق الشخصية و الذهنية و هي لصيقة بالشخص و ال  تزول إال بزوال الشخص و أمهية 

الضمان للدائنني فال يعد املدين ملزما بالوفاء جسمانيا بديونه كما كأن سائدا يف املاضي حيث كأن حيبس و يقتل و 
  2.يستعبد  أما اآلن فإن الوفاء ينصب على ذمة املدين املالية 

  الشخص االعتباري: املبحث الثاين 

  تعريف الشخص االعتباري : املطلب األول

جمموعة األشخاص واألموال اليت دف إىل حتقيق غرض معني (ميكن تعريف الشخص االعتباري بأنه   
  ) .ويعترف القانون هلا بالشخصية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق ذلك الغرض

قانون وجيدر بالذكر أن اصطالح األشخاص االعتبارية يعين صراحة أا تكتسب الشخصية القانونية حكما أي ينص ال
 ليست أشخاصا طبيعية وأا مينحها الشرع تلك الصفة القانونية أاالذي اعتربها كذلك ويف نفس الوقت يعين ضمنا 

االعتبارية لكي تتمكن من أي متارس حقوق وتلزم بواجبات يف سبيل حتقيق أغراض اجتماعية معتربة سواء للمجتمع 
  :أوردناه نالحظ أنه يقوم على ثالث عناصر هي    ومن التعريف الذي 3كله أو لطائفة من طوائفه

  . أو األموال وجمموعة من األشخاص واألموال معا األشخاص من جمموعة يف يتناولأن الشخص االعتباري  - أ
  أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن اموعة املكونة هلا بناء على نص يف القانون  - ب

                                                 
 95 -88: فريدة حممدي زواوي، مرجع سابق، ص-  1
 96: فريدة حممدي زواوي، مرجع سابق، ص-  2
 236: ص منصور،مرجع سابق، اسحاق إبراهيم  -  3



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
241 

  وم القانونيـــةــمدخـــل العل

  .1إنشائهحقيق هدف اجتماعية يتحدد يف قانون  أن يكون قيام الشخص االعتباري لت - ج

   :وجود الشخص االعتباري وطبيعته القانونية
 أراء الفقهاء حول هذا واختلفتثار جدل فقهي حول وجود الشخص االعتباري وطبيعة القانونية وتعددت النظريات 

  :محات عنها وهي  النظريات فلنكتفي بلاآلراءاملوضوع وأن كأن اال هنا ال يسمح ملناقشة تلك 

 SAVIGNYقال ذه النظرية أصحاب املذهب الفردي وعلى رأسهم سافيين  : نظرية االفتراض القانوين:أوال
 وحده هو الكائن يصلح أن يكون طرفا يف احلق ألنه هو الذي له إرادة تبعد اإلنسانومؤداها أن الشخص الطبيعي أي 

  .ن احلق عندهم سلطة إرادية كما سبق أن ذكرنا ا القانون وله يف نفس الوقت وجود حقيقي أل
ويضيق أصحاب املذهب الفردي قوهلم أن الشخص االعتباري ليس له وجود حقيقي وليست له إرادة بطبعته ولكن 

 أن خيلفه خلفا ويفترض له الشخصية  القانونية افتراضا حىت  إنشاءهاملشرع يستطيع إذا رأى فائدة اجتماعية من 
  2.وااللتزامات للحياة القانونية يف اتمع كطرف موجب أو سالب يف احلقوق يستطيع الدخول

 يردون على زمالئهم أصحاب وكانوا أيضا األملانقال ذه النظرية بعض الفقهاء :  نظرية الشخصية احلقيقية :ثانيا
 افتراضات ال وجود هلا إال  وليست جمرد هاماالنظرية االفتراضية، وتتبلور فكرم يف أن الشخص االعتباري ليست أو

حتما يريد املشرع وعندما ينص عليها القانون ولكنها حقائق واقعية تفرض نفسها على املشرع ألا توجد من تلقاء 
 اعتراف املشرع أو القانون بوجودها ويضفون إىل ذلك قوهلم بأن الشخص االعتبارية انتظارنفسها مبجرد تكوا دون 
 مادي ملموس إال أا كيان وليست هلا أجساما الطبيعية من حيث أا ليست شخاصاألوأن كانت ختتلف عن 

حقائق على كل حال فالشخص االعتباري حقيقة معنوية وهو كالشخص الطبيعي الذي هو حقيقة مادية فالعربة أن 
  .كال منهما حقيقة واقعة سواء كانت تلك احلقيقة معنوية أو مادية فال خالف بينهما 

. PLANIOLهي النظرية ختتلف عن سابقتها فأصحاا وعلى رأسهم بألنيول  : ظرية امللكية املشتركة ن:ثالثا
ويضيفون إىل ذلك قوهلم بأن امللكية املشتركة ملكية من نوع خاص فهي ختتلف عن امللكية الفردية حبيث ال جيوز 

ويف نفس الوقت ختتلف عن امللكية الشائعة ألحد املالكني أن يتصرف بالبيع أو الرهن أو الوصية يف ماله املشترك 
 له يطالب بقسمة املال املشترك ليحصل زوال جيو يتصرف يف حصته من املال املشترك أنحبيث ال جيوز ألحد املالكني 

  . على نصيبه 
 مستشفى ال نقول بوجود شخص اعتباري هو املؤسسة أو اجلمعية أنشأتومعىن ذلك أنه لو كانت مؤسسة أو مجعية 

 من العالج بصفة مباشرة وليست ناملستفيدولكن نقول بأن هناك ملكية مشتركة حقيقية ألشخاص طبيعيني هم و
  .هناك شخصية اعتبارية مستقلة عن املكونني للمشروع 

  . هلذه النظرية ال يتسع اال لسردها ومناقشتها انتقاداتوقد وجهت عدة 
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قانون بالشخصية القانونية لتحقيق غرض معني ويف حدود هذا وخالصة القول أن الشخص االعتباري يعترف له ال
الغرض يكون كالشخص الطبيعي طرفا يف احلق وااللتزام على سواء كما أن الشخصية القانونية االعتبارية ضرورة 

ومما الشك فيه أن األشخاص االعتبارية هلا وجود . ملحة متليها احتياجات اتمع لتحقيق مصاحل عامة أو خاصة 
  .معنوي وحقيقي وقانوين يف نفس الوقت 

  أنواع الشخص االعتباري : الثايناملطلب 

  الشخص املعنوي العام : أوال 
يتميز الشخص املعنوي العام مباله من السيادة وحقوق السلطة العامة ومينحه القانون الشخصية املعنوية وفقا 

  . وحكومة ذات سيادة وإقليماصرها من شعب  م وللدولة شخصية معنوية، وتنشأ مبجرد توافر عن49للمادة 
 من قانون الوالية على أن الوالية مجاعة عمومية إقليمية ذات 1الوالية تتمتع بالشخصية املعنوية إذ نصت املادة - 

  شخصية معنوية واستغالل مايل يديرها وايل 
وميثلها رئيس البلدية وتثبت   الية البلدية تتمتع بشخصية مستقلة فهي ليست فرعا من احلكومة املركزية وال من و- 

  .الشخصية املعنوبة للبلدية مبقتضى القانون 
 الدولة والوالية والبلدية ميثل الشخص املعنوي العام كذلك األشخاص املعنوية املرفقية أو املصلحية فإذا جانبإىل - 

شخص املعنوي املصلحني املرفقي كأن اختصاص الشخص املعنوي العام اإلقليمي مقيدا حبدود إقليمية فأن اختصاص ال
 املعدل واملتمم 1988- 01- 12 املؤرخ يف 04- 88ونالحظ أن القانون .مقيد بالغرض الذي أنشأ من أجله 

للقانون التجاري وارد للقواعد اخلاصة واملطبقة على املؤسسات العمومية االقتصادية نص املادة الثانية على أن 
   .1شخاص معنوية ختضع لقواعد القانون التجارياملؤسسات العمومية االقتصادية أ

  :األشخاص املعنوية اخلاصة : ثانيا 

هي تلك اليت يكوا األفراد سواء لتحقيق غرض خاص م أو بغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعني، جمموعات 
  .األشخاص وجمموعات األفراد 

   :جمموعات األشخاص ذات الشخصية املعنوية/ 1
جتماع عدد من األشخاص الطبيعية واملعنوية وتنقسم حبسب الغرض منها إىل شركات وهي ما تقوم على ا

تسعى إىل حتقيق ربح مادي وإىل مجعيات وهي تسعى إىل حتقيق أعراض أخرى غري الربح املادي كالقيام بأعمال الرب 
  .أو الثقافة 

 يف مشروع اقتصادي وذلك بتقسيم حصة امباإلسه أو أكثر شخصانالشركة هي عقد يلتزم مبقتضاه  : الشركات-أ
عن هذا املشروع من الربح أو اخلسارة، فتكون الشركة مدنية إذا كأن  من املال أو العمل ويقتسمون ما قد ينشأ
 وحيدد غرض الشركة يف عقد تكوينها ولكن إذا اختذت احليوانات تربية أوموضوعها مدنيا كاالستغالل الزراعي 

ففي شركة التضامن . لشركة جتارية اعتربت جتارية حبسب الشكل وختضع للقانون التجاري الشركة املدنية شكل ا
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يلعب دورا أساسيا وتكون للشريك صفة التاجر ويكون مسؤوال عن مجيع ديون الشركة مسؤولية تضامنية وهذا ما 
غري حتديد وبالتضامن عن للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من ( جتاري بقوهلا 551/1نصت عليه املادة 

  . 1)ديون الشركة

 أعضاء على حتقيق هدف غري مادي وقد يكون هدفا خرييا أو ثقافيا أو علميا أو باتفاقتنشأ اجلمعية  : اجلمعيات/ 2 
 أعضائها بل الغرض منها هو حتقيق هدفها وموارد اجلمعية تكون يف الغتناءرياضيا وال تكون موارد اجلمعية مصدرا 

 جتاوزتربعات املواطنني وحيدد غرض اجلمعية مبقتضى سند أنشائها، وكذلك اختصاصاا وال جتوز للجمعية الغالب 
  .2احلد الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله

   : جمموعات األموال ذات الشخصية املعنوية -ب

 ويكون ذلك أما واإلحسان وهي ختصيص جمموعة من األموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام أو عمل من أعمال الرب
  .يف شكل مؤسسة خاصة أو يف شكل وقف 

ويعد كل منها تربعا مبجموع من املال بذلك بأخذ حكم التربعات وميكن دائين املتربع الطعن يف التصرف بالدعوى 
 مقدار جاوز كما يأخذ التصرف حكم الوصية إذا كأن مضافا إىل ما بعد املوت وجيوز للورثة الطعن فيه إذا ،البولصية

  .الثلث املقرر شرعا للوصية 

تنشأ هذه املؤسسة بتخصيص أحد األشخاص مبجموعة من األموال على وجه التأييد أو ملدة  : املؤسسة اخلاصة-1
غري معينة لتحقيق عمل ذي نفع عام أو عمل من أعمال الرب أو على وجه العموم لتحقيق غرض الربح املايل وهذا 

ة للمؤسس ولكي ينشأ الشخص املعنوي البد أن يقصد باألموال إعطائها شكل كائن معنوي العمل هو تربع بالنسب
  3.مستقل بذاته ومستقل عن السلطة العامة 

 4 وهو حسب العني عن التملك، وقد عرفه املشرع يف املادة اإلسالميةهو النظام مأخوذ من الشريعة  : الوقـف-2
    .4صادر عن إدارة منفردةمن قانون األوقاف بأنه عقد التزام تربع 

ويكون الوقف . واحلقيقة أن الوقف تصرف باإلدارة املنفردة إذ ال يشترط املشرع قبول املوقوف عليه يف الوقف العام 
 وذلك بوقف العني ابتداء على جهة من جهات اخلري وقد يكون وقفا خاصا وذلك بوقف العني ملصلحة عاماوقفا 

 املوقوف عليهم إىل جهة من جهات اخلري اليت عينها انقطاع ، ويتول الوقف بعد ثواإلناعقب الواقف من الذكور 
  . من قانون األوقاف 6الواقف وهذا ما تضمنه املادة 

حسب العني عن التملك على وجه التأييد والتصدق باملنفعة على (وللمادة الثالثة من نفس القانون عرفت الوقف بأنه 
  ).لرب واخلريالفقراء أو على وجه من وجوه ا
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  عناصر تكوين الشخص االعتباري: الثالثاملطلب 
  :1لتكوين الشخص املعنوي اخلاص جيب توافر عناصر معنية منها 

وهو اجتاه إدارة األفراد إىل أنشاء الشخص املعنوي فلإلرادة دور فعال يف تكوين الشخص  : العنصر املوضوعي: أوال 
الشركة عقد مبقتضاه ( مدين الشركة مبا يلي 416ال بعقد وقد عرفت املادة االعتباري اخلاص إذ ال تنشأ الشركات إ

 أو أكثر املسامهة يف نشاط مشترك بتقدمي حصة من عمل أو مال أو نقد دف اعتباريان أو طبيعيان شخصان التزم
اخلسائر اليت قد اقتسام الربح الذي ينتج أو حتقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون 

   .)تنجر عن ذلك

جيب توافر جمموعة من األشخاص أو جمموع من املال وفقا لنوع الشخص املعنوي ففي  : العنصر املادي: ثانيا 
جمموع األموال كالوقف واملؤسسة البد من توافر املال والبد من أن يكون كافيا لتحقيق الغرض املقصود من املؤسسة 

أما العنصر الشخصي فقد يكفي لتوافره تربع شخص  واحد .  يف جمموعات األموال سيأساوهذا العنصر، عنصرا 
  . باملال 

جيب أن يكون هدف الشخص املعنوي هو حتقيق غرض مجاعي معني أي أن يهدف  : العنصر املعنوي: ثالثا 
حيقق مصلحة خاصة  حيقق املصلحة العامة أو عاماالشخص املعنوي إىل حتقيق مصلحة اموعة سواء كأن اهلدف 

جبماعة  معينة كمصلحة الشركاء يف الشركة، والبد من حتديد الغرض سواء كأن ماليا أو غري مايل، ويشترط أن 
يكون الغرض ممكنا ومشروع أي أال يكون خمالفا للنظام العام واآلداب العامة وجيب كذلك أن يكون مستمرا وليس 

  .أمرا عرضيا 

تطلب القانون الرمسية كما قد يستلزم الشهر وقد يتطلب أيضا حصول جمموعة األموال قد ي : العنصر الشكلي: رابعا
  .ويف مجاعة األشخاص على ترخيص خاص الكتساب الشخصية املعنوية 

لقد اشترط املشرع أن يكون عقد الشركة مكتوبا يف شكل رمسي وإال كانت باطلة إذ نصت املادة  : الرمسية/1
 جتاري 545/1كما نصت املادة ) أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإال كأن باطال جيب ( مدين على مايلي 418

  ).تثبت الشركة بعقد رمسي وإال كانت باطلة(على مايلي 

قد ال تتمتع جمموعة األشخاص أو األموال بالشخصية املعنوية إال من تاريخ شهرها كما قد تتمتع ا من  : الشهر/ 2
 ا على الغري ولقد اشترط املشرع شهر الشركات التجارية لتمتعها بالشخصية تجاجلالح ويشترط الشهر إنشائهايوم 

ال تتمتع الشركة بالشخصية املعنوية إال من تاريخ قيدها يف : ( جتاري على مايلي 549/1املعنوية إذ تنص املادة 
ا ما نصت عليه املادة ، أما الشركات املدنية فشهرها ضروريا لالحتجاج ا على الغري وهذ) السجل التجاري

  . مدين 417/1

 أو اعترافا عاما يكون اعترافا أناعتراف الدولة بالشخص املعنوي أما  : اعتراف الدولة بالشخص املعنوي/ 3
 إذا وضع املشرع شروط عامة مىت توافرت يف جمموعة من األشخاص أو يف جمموعة من عاماخاصا، يكون االعتراف 
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 مدين السابق ذكرها 417عنوية دون حاجة إىل إذن ترخيص خاص وقد نصت املادة األموال اكتسبت الشخصية امل
على أن الشركات املدنية تكتسب الشخصية املعنوية مبجرد تكوينها أما االعتراف اخلاص فهو الترخيص اخلاص 

 2موعة اليت وكل جم(.. مدين على ما يلي 49 وقد نصت املادة 1املطلوب احلصول عليه الكتساب الشخصية املعنوية
  ) . مينحها القانون الشخصية االعتبارية 

   مميزات الشخص االعتباري: الرابعاملطلب 

   :أهلية الشخص االعتباري : أوال
  نتعرض ألهلية الوجوب مث ألهلية األداء    

يتمتع طاملا أن الشخص االعتباري يتمتع بالشخصية القانونية كالشخص الطبيعي فأنه البد أن  : أهلية الوجوب-أ
، ونظرا الختالف الشخصية الطبيعية عن بااللتزاماتكذلك بأهلية وجوب أي صالحيته الكتساب احلقوق والتحمل 

 اخلاصة بالشخص وااللتزامات خمتلفة عن احلقوق والتزاماتهالشخصية املعنوية فتكون حقوق الشخص املعنوي 
زمة لطبيعة اإلنسان، فال تكون له حقوق األسرة، كما  املالوااللتزاماتالطبيعي، فال تثبيت للشخص املعنوي احلقوق 

 املادي للشخص كاحلق يف سالمة اجلسم، كما أنه ال يرث، الكيانال تثبت له حقوق الشخصية اليت دف إىل محاية 
ن  م180باستثناء الدولة إذ تؤول إليها أموال من ال وارث له أو اليت ختلى عنها الورثة وهذا ما نصت عليه املادة 

 مل يوجد أصحاب فروض أو عصبة آلت التركة إىل ذوي األرحام، فأن مل فإذا..<< : قانون األسرة بقوهلا 
   3>>.يوجدوا، آلت إىل اخلزينة العامة 

وهي صالحية الشخص ملباشرة األعمال والتصرفات القانونية بنفسه، والشخص االعتباري ليس  : أهلية األداء -ب
ليست له بذاته إرادة، هلذا ذهب رأي يف الفقه إىل القول بأن الشخص املعنوي ليس منعدم له متييز حبكم طبيعته إذ 

األهلية، بل له أهلية ولكن ال يستطيع العمل إال بواسطة ممثله، كما هو األمر بالنسبة للشخص الطبيعي عدمي التمييز 
 األهلية لديه، إذ القانون انعدامسطة ممثله، لكن جيب أال يفهم من عدم إمكانية الشخص املعنوي القيام بعمله إال بوا.

     4.يعترب اإلدارة اليت يعرب عنها ممثل الشخص املعنوي، واألعمال اليت يقوم ا، مبثابة إرادة وعمل الشخص املعنوي 
كما قد تتواله هيئة …وقد يتوىل متثيل نشاط الشخص املعنوي، فرد أو شخص، كرئيس الدولة مثال، أو الوايل 

الس احمللية واجلمعيات العمومية كا.  

 منبثقا من غرض اسم الشركاء أو أحدهم أو اسم مييزه عن غريه، فقد يكون اسمللشخص املعنوي  : اإلسـم:  ثانيا
 جتاريا، ويعد حقه يف هذا امسا يتخذ أنالشخص املعنوي، وإذا كأن الشخص االعتباري ميارس التجارة، قيمكن 

وحق الشركة على امسها حق . لتصرف فيه، ولكن ليس بصفة مستقلة عن احملل التجاري ذاته  ماليا، وجيوز له ااجلانب

                                                 
 113- 112:يدة حممدي زواوي، مرجع سابق، ص فر-  1
   )وكل جمموعة مينحها القانون الشخصية االعتبارية (.. مدين واألصلح هو 49زائدة يف نص املادة ) اليت(يالحظ كلمة  -  2
 115: فريدة حممدي زواوي، مرجع سابق، ص-  3
 116: فريدة حممدي زواوي، مرجع سابق، ص-  4
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مايل، أما حق اجلمعية أو املؤسسة اخلاصة على امسها طاملا ال دف إىل حتقيق الربح فيعد حقا أدبيا من حقوق 
  .الشخصية 

، وهذا املوطن هو املكان الذي يوجد فيه يتمتع الشخص املعنوي مبوطن مستقل عن موطن أعضائه:  املوطـن: ثالثا 
مركز إدارته، ويقصد مبركز اإلدارة املركز الرئيسي وليس حتما أن يكون مركز االستغالل ولقد نصت املادة 

  .>>يكون موطن الشركة يف مركز الشركة <<:  جتاري على ما يلي 547/1

  .ون للشخص املعنوي حالة عائلية يقصد باحلالة السياسية إذا ال ميكن أن تك:احلـالـة : رابعا 
فمىت اختذ الشخص . والسائد هو أن جنسية الشخص املعنوي تتحدد بالدولة اليت يوجد فيها مركز إدارته الفعلي

املعنوي بلدا معينا مركز إلدارته تثبت له جنسية هذا البلد، وخيضع نظامه القانوين، لقوانني الدولة اليت يوجد فيها 
ي الفعلي، ولقد اعترب بعض الفقهاء أن اجلنسية بالنسبة للشركة أهم من اجلنسية للشخص الطبيعي مركز إدارته الرئيس

ذلك ألنه إذا كأن من املمكن وجود شخص عدمي اجلنسية، فمن غري املتصور وجود شركة بدون جنسية، فمن 
  1.الضروري أن تكون هلا جنسية

 مؤسسيه فذمته املالية أونية مستقلة عن شخصية أعضائه للشخص املعنوي شخصية قانو:الذمـة املالية : خامسا 
 تضمنها حقوقه، وال جيوز لدائين األعضاء أو دائين االعتباريمستقلة عن ذمة أعضائه ومؤسسيه، وديون الشخص 

  الشخص املعنوي، وال جيوز لدائين الشخص املعنوي التنفيذ على األموال اخلاصةأموالاملؤسسني التنفيذ حبقوقهم على 
  2.عاما ضمانالألعضاء واملؤسسني ألن أمواهلم ال تدخل يف ذمة الشخص املعنوي، فال تعد 

أن طبيعية الشخص املعنوي اخلاصة واليت جعلته ال يستطيع القيام بالتصرفات  :مسؤولية الشخص االعتباري: سادسا
 املعنوي عندما يترتب على هذه القانونية بنفسه بل بواسطة نائبه أو ممثله ، تثري أيضا حتديد مسئولية الشخص

  .التصرفات أو عن أعمال ممثله أو نائبه ضررا يلحق الغري 
فبخصوص املسئولية املدنية ، فالشخص االعتباري يكون مسئوال عن عمل ممثله ما دام هذا األخري يكون قد    

سئولية املتبوع عن  ويكون مسوال م،سبب ضررا للغري بسبب النشاط الذي يقوم به حلساب الشخص االعتباري
  3.أعمال تابعه

 على الشخص املعنوي فأنه من اجلسمانيةأما فيما يتعلق باملسئولية اجلنائية ، فأنه إذا كأن من املستحل تطبيق العقوبات 
  .…املمكن أن تطبق عليه العقوبات اليت تتالئم مع طبيعته ، كاملصادرة و الغرامة املالية واحلل 

  

  

  

  
                                                 

 117: سابق، ص فريدة حممدي زواوي، مرجع-  1
 118: فريدة حممدي زواوي، مرجع سابق، ص-  2
 119: فريدة حممدي زواوي، مرجع سابق، ص-  3
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  قــل احلــحم

  حمل احلق الشخصي: حث األول املب

  .حمل احلق الشخصي هو التزام املدين بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل أو التزام بإعطاء شيء 

  شروط أعمال احملل الشخصي  :املطلب األول 

ع أي أن يكون يف استطاعة املدين القيام به ، فإذا كأن مستحيال استحالة مطلقة، أي ال يستطي :  شرط اإلمكان-1
 مثال أن يتعهد املدين بعالج التزاما ينشئفأنه ال يصلح حمال للحق وال )  ق م ج 93طبقا للمادة   (اجنازهأبدا 

  .شخص يتبني أنه قد مات 
  . كالتزام احملامي باالستئناف رغم فوات امليعاد 2 مثال

  .له ذا الفن أم االستحالة النسبية فمثال أن يتعهد املدين بعمل فين معني يف حني ال دراية 

 ق م ج ،فال  التزام إذا 94جيب أن يكون العمل حمدودا أو قابال للتحديد على األقل طبقا للمادة : شرط التعيني -2
تعهد شخص ألخر بأن يؤدي له عمل كل ما يطلبه،مثال فإذا كأن العمل هو أجناز بناء ، فالبد من أن  يكون كل 

  .اجنازهعرفة موقعه ومساحته ومواصفاته ومدة من الدائن واملدين على بينة منه ، أي م

 ق م ج ،فال يكون  خمالفا للنظام 96جيب أن يكون العمل حمال االلتزام مشروعا طبقا للمادة  : شرط املشروعية -3
  .العام واآلداب العامة مثال كااللتزام بتوريد املخدرات فهو باطال

را ممكنا، ومعينا، أو قابل للتعيني ،وجائز شرعا وإال كأن العقد جيب أن يكون حمل االلتزام الذي ينشأ عن العقد أم(
  . ق م ج 181املادة ). باطال

  االلتزام بإعطاء شيء  :املطلب الثاين  
  فاحلق الشخصي الذي يكون موضوعه إعطاء شيء معني مثل احلق يف اجلائزة للموعود ا ، واحلق يف اهلبة  واحلق 

ومن  هذا ) حمله( فااللتزام باإلعطاء هو مضمون ذلك احلق املانح الطرف جانبالتزام يف فهذا حق يقابله . يف التربع 
   .شيء دائما يف احلقوق الشخصية اليت يكون مضموا االلتزام بإعطاء شيءنستخلص أن حمل احلق يكون 

  االلتزام بالقيام بعمل  :  املطلب الثالث

وضوعها القيام بعمل ، فمنها  ما يكون حمله شيئا أيضا مثال  حق   أما يف احلقوق الشخصية األخرى اليت  يكون م
فاملبيع شيء، والثمن نقد والنقد شيء  كذلك ، ولـهذا .املشترى يف تسليم املبيع إليه وحق البيع يف تسليم الثمن إليه 

 سواء كأن ميكن القول بأن احلق الشخصي  إذا كأن مضمونه القيام بعمل ، وكأن ذلك العمل  هو تسليم شيء 
  .الشيء مبيعا أو نقدا فيعترب حمل احلق يف هذه احلاالت شيئا أيضا

 امللتزم ذاته ، كالبيع يف حمل جتاري جانب         أما احلقوق الشخصية اليت يكون موضوعهـا بعمل شخصي من 
 عنه بالقيام بعمل  من قبيل أو رسم صورة أو لوحة مثال ، يكون حمل احلق يف هذه احلاالت عمال إجيابيا ذاتيا هو املعرب

  .األداء 
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  .االلتزام باالمتناع عن عمل: املطلب الرابع 

 هذه الرياضة حلساب مزاولة االلتزام باالمتناع عن العمل ،مثل العب كرة القدم بعدم تتناولأن معظم العقود         
  .ناد آخر 
  اك يف أفالم غريهـا من الشركات وتعهد شركة سينمائية يف أن متنع ممثال معينا عن االشتر2مثال 

  . طول مد ة عقده معها 
         فيكون حمل احلق يف هذه احلاالت عمال سلبيا ذاتيا وهو املعرب عنه بالعمل السليب أو القيام بعمل من قبيل 

حلق  نقول أن  امللتزم باجانبويف احلاالت اليت يكون فيها موضوع احلق عمال ذاتيا أداء كأن أو امتناعا من .االمتناع
 يف بعضهـما حبيث يصبح أداء العمل ، واالمتناع عن العمل هـما موضوعا احلق أو يندجمانمضمون احلق وحمله 

  . مضمونا احلق وهـما حمال احلق يف نفس الوقت يف بعض احلقوق الشخصية
ني الشيء الذي يكون حمال للحق          وميكن القول أنه حىت ال يلتبس علينا األمر نرى أن منيز بني احلق من جهة وب

  .من جهة أخرى،وللمزيد من اإليضاح نفرق كذلك بني الشيء من جهة واملال من جهة أخرى
         الشيء وهو احملل الذي تقع عليه احلقوق عادة،وكلمة األموال تطلق على احلقوق ذات القيمة املالية أي كأن 

فاحلقيقة أن لكل كلمة مدلوهلا،وال جيب اخللط بينهما  فاملال .أدبيانوع احلق أي سوى كأن حقا عينيا أم شخصيا أم 
يف عرف القانون هو احلق ذو القيمة املالية أي كأن ذلك احلق سواء كأن عينيا أم شخصيا أم من حقوق امللكية 

   …األدبية أو الفنية أو الصناعية
  .  أما الشيء سواء كأن ماديا أم غري مادي ،فهو حمل هذا احلق

التايل فهناك أموال ال تعترب أشياء،أما الشيء فهو الكائن يف حيز ما من الطبيعة ،وإذا يف دائرة التعامل فأنه يصبح وب
وهلذا فهناك أشياء ال ميكن اعتبارها أمواال كاألشياء غري القابلة للتعامل فيها .حمال للعالقة القانونية ويتخذ وصف املال 

احملذرات،النقود :لشمس وأشياء أخرى خترج عن دائرة التعامل حبكم  القانون مثالبطبيعتها كاهلواء،والضوء،وأشعة ا
املزيفة واألسلحة غري املرخصة واإلخراج من دائرة التعامل هذا حبكم القانون ألجل الصاحل العام فنرى املشرع جييز 

  .املال األسلحة املرخصة للدفاع عن النفس وتداول احملذرات لألغراض الطبية وجييز تداول
        كذلك خترج عن دائرة التعامل األموال العامة للدولة منها العقارات واملنقوالت اليت تكون خمصصة للمنفعة 

   .639العامة وهذه األموال ال جيوز التصرف فيها أو احلجز عليها أو متلكها بالتقادم طبقا للمادة 
  .م التعامل فيها كاخلمر،وحلم اخلرتير         أما يف الفقه اإلسالمي تدعى األشياء اليت حير

  .حمل احلق العيين :املبحث الثاين
أن حمل احلق يف احلقوق العينية يكون شيئا فيها كقاعدة مطلقة فالشيء قد يكون ماديا وهذا هو موضوع احلق   

  ).أحلاناالختراع،(وقد يكون غري مادي وهذا موضوع احلق الذهين )اخل …مرتل،سيارة،(العيين 

  .تقسيمات األشياء إىل مادية ومعنوية: طلب األولامل
  . ملموس أو حمسوس سواء كانت عقارات أو منقوالت كيانهي اليت يكون هلا :األشياء املادية 
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   ملموس ، فهي غري حمسوسة ماديا مثل األفكار واالبتكارات كيانهي اليت ليس هلـا :األشياء املعنوية 
  . املوسيقيةواألحلانواملخترعات، 

  1.ولذلك تسمى احلقوق اليت ترد على األشياء املعنوية باحلقوق األدبية أو باحلقوق الذهنية
  :مادية أو معنوية مثال :وهناك نوعأن .وتنص أغلب القوانني على اعتبار األشياء املعنوية داخلة يف باب املنقوالت

  .تقسيم األشياء من حيث طبيعتها :املطلب الثاين
ثباا أو عدم ثباا إىل عقارات ومنقوالت،ولقد عرف املشرع اجلزائري العقار بأنه  تقسم األشياء من حيث 

   ق م ج 683كل شيء مستقر وثابت وال ميكن نقله دون تلف،فهو عقار وكل ما عدا ذلك فهو منقول املادة 
  :       وأمهية هذا التقسيم تكمن يف مسائل عديدة نذكر منها 

ن إخضاع كل تصرفها إىل إجراءات خاصة وهي الشهر العقاري،أما بالنسبة للمنقول سبب ثبات العقارات البد م-1
  .تداولهفال ميكن تصور إجراءات شهر مماثلة نظرا لعدم استقراره وسرعة 

،فاحليازة يف املنقول  )احليازة يف املنقول سند احلائز حسن النية ( عدم استقرار املنقوالت جيعلها ختضع لقاعدة -2
 توافر السبب الصحيح للحيازة،بينما خيتلف األمر عن ذلك يف العقارات بالرجوع إىل دفاتر تسجيلها  اليت قرينة على

  . ،ومن مث يقع على احلائز عبء إثبات السبب الصحيح للحيازة…بيع ،رهن:تبني بوضوح كل تصرف صدر بشأا 
ول صاحبه سلطة تتبع الشيء يف أي يد يكون خي )أصليا كأن أو تبعيا ( أن القاعدة اليت تقضي بأن احلق العيين -3

فبينما يعطي العقار سلطة  .ليست قاعدة مطلقة،فهي متصلة بطبيعة الشيء حمل احلق العيين وهل هو عقارا أو منقول
احليازة (فبالنسبة للمنقول سلطة التتبع فيه تصطدم بقاعدة    . تتبعه يف أي يد يوجد أساس وجود سند صحيح للمالك

أما .اليت متكن احلائز من دفع أي تعرض له من الغري هذا فيما خيص احلقوق العينية   األصلية) ول سند احلائزيف املنق
بالنسبة للحقوق العينية التبعية كحق الرهن مثال ،فيمكن القيام حق التتبع فيها مبجرد إجراء الشهر العقاري والقيد يف 

ية الواردة على املنقول حيتاج األمر إىل حيازة أصحاب هذه احلقوق هلا السجل العقاري ،بينما يف احلقوق العينية التبع
خوفا من سهولة ريبها واستحالة أو صعوبة تتبعها كما هو الشأن يف الرهن احليازي الوارد إىل منقول،رهن سيارة 

  . لدينضمانامثال 
فتكون احملكمة املختصة بشأن العقار  املرفوعة بشأنه،الدعاوى يترتب على ثبات العقار إقرار اختصاص حملي يف -4

  . ق أ م8/3هي احملكمة الواقع بدائرة اختصاصها العقار املادة 
    أما حتديد االختصاص احمللي بشأن املنقول فهو صعب،نظرا لتنقل املنقول،ولذلك فقد قرر املشرع يف ذلك أن 

  .  ق أ م8/1 يكون االختصاص للمحكمة اليت تقع يف دائرة مقر املدعي عليه املادة
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  :العقارات  /أ

  وتنقسم إىل عقارات بطبيعتها وعقارات بالتخصيص،ويعترب عقارا بطبيعته كل شيء مستقر :العقارات بالطبيعة -1
حبيزه وثابت ال ميكن  نقله دون تلف ومن هذا النوع األراضي زراعية،بناء وما يكون يف جوفها من مناجم وما يثبت 

  . أو مزروعات أو أشجار تكون جذورها ممتدة فيها على سطحها من   نباتات
  فاألرض بطبيعتها ثابتة،هلا خاصية االستقرار مبكاا، مدلول األرض يشمل األراضي: األراضي

، واجلبلية ،واملعدة للبناء وأيضا مفهوم األرض يشمل ما يقوم عليها من األبنية الثابتة الفيالت  والصحراويةالزراعية،
  .مت مستقرة حبيزها وثابتة فيهوالعمارات مادا

األشجار والنباتات املتصلة باألرض اتصاال ثابتا ومستقر مبكاا فيها بواسطة جذورها املتعمقة يف :األشجار والنباتات
  .التربة األرضية،تأخذ حكم العقارات بطبيعتها،أيا كأن نوعها وأيا كانت قيمتها 

الت لكونـها مرصودة على خدمة عقار أو استغالله املادة تعطي صفة  لبعض املنقو: العقارات بالتخصيص-2
  ق م ج  83/2

 683/2 فهناك أشياء منقولة بطبيعتها ،لكن القانون يعتربها عقارا إذا توافرت فيها الشروط اليت وردت يف نص املادة 
 هذا العقار أو غري أن املنقول الذي يضعه صاحبه يف عقار ميلكه ، رصدا على خدمة: ( ق م ج واليت تقضي بأن

  .) استغالله يعترب ا عقارا بالتخصيص
  :وتستخلص الشروط من النص وهي 

  . أن يكون هناك منقوال بطبيعته-1
  . أن يكون هذا املنقول مملوكا لصاحب العقار-2
  .  املالكجانب أن خيصص هذا املنقول خلدمة العقار أو استغالله من -3

ا زراعية عليها مواشي وآالت الزمة خلدمتها أو استغالهلا ، فكل من مثال للعقار بالتخصيص، امتالك شخص أرض
فاملواشي تكون عقارات بالتخصيص إذا .املواشي واآلالت عقارات بالتخصيص طاملا هي خمصصة خلدمة األرض 

  .أما إذا كانت معدة للركوب أو للمسابقات فهي منقوالت.كانت خيوال،مثال تستعمل لنقل حمصول األرض 
 ملكية املنقول إىل انتقلت ختصيصه خلدمة العقار، وكذلك إذا انتهاءفة العقار بالتخصيص مبجرد وتزول ص

  .بقي املـنقول خلدمة هذا العقار شخص آخر،بينما يبقى العقار األصلي لصاحبه ولو
ر ،كما      وال يشترط أن يكون ختصيص املنقول خلدمة العقار ضروريا، بل يكفي أن يكون التخصيص لفائدة العقا

  . ال يشترط أن يكون التخصيص بصفة دائمة، إذ يصح أن يكون مؤقتا لفترة من الزمن

ميكن نقله من مكان إىل آخر دون تلف وأنه يشمل على ثالثة أنواع املنقول  املنقول هو كل ما :  املنقوالت–ب
  بطبيعته ، واملنقول حسب املآل واملنقول املعنوي 
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 ميكن نقله من موقعه دون تلف سواء  أمكن أن يتم هذا النقل بقدر الشيء شيء هو كل :  املنقول بطبيعته-1
 أو مجاد مادامت ليست عقارات  حيوان ، أو بتدخل قوة خارجية ، فكل األشياء سواء كانت من كاحليواناتالطبيعية 

  .فهي منقوالت بطبيعتها  
 عن أحيانايتها يف حلياة العملية اليت تزيد ويالحظ أن بعض املنقوالت بطبيعتها كالطائرات والسفن نظرا ألمه

 القانون يف البيع والشراء أو الرهن مثال ألحكام العقارات فينص على خيضعهاأمهية العقارات وعن قيمتها ، قد 
  .وجوب تسجيل وإشهار هذه التصرفات القانونية ، ومع ذلك فهي منقوالت بطبيعتها 

 من حيث ما يؤول إليه كل شيء ثابت وغري مستقر فهو بطبيعته عقار ويقصد باملنقول : املنقول حسب املآل -2
لكنه يعترب منقوال ويأخذ حكمه بالنظر إيل ما سوف يؤول إليه يف املستقبل القريب ، وشرط املنقول حبسب املآل هو 

املصري أما أن  عن أصله فيفقد بذلك طبيعته العقارية ويصري منقوال وحتديد هذا االنفصالأن يكون مصريه احملتوم 
يكون بفعل الطبيعة ذاا كما يف احملصوالت الزراعية وأما أن يكون األنفاق على بيع بناء على أساس  أنقاض ألنه 

  . سيصري منقوال بعد فترة ، أي حينما تفقد صفة الثبات أي عندما تنفصل عن األرض 

ها ال عقارت وال منقوالت على اعتبار أن مناطق األصل أن األشياء املعنوية ال ميكن اعتبار : املنقول املعنوي -3
التمييز هو صفة الثبات وعدم التحرك وهذه الصفة ال ميكن أن ترد إال على األشياء املادية ، ومع ذلك تعترب األشياء 
 املعنوية من املنقوالت حكما وختضع  ألحكام املنقول ، ويربز هذا احلكم عادة يف كون املشرع يعترب منقوال كل ما

ولذلك نقول أن األشياء املعنوية قد اكتسبت صفة املنقول حبكم . ليس عقارا ، واألشياء املعنوية ليست عقارات 
) تنظم قوانني خاصة احلقوق اليت ترد على األشياء غري مادية ( ق م ج  687القانون ، هذا وقد نصت املادة 

 ووضعها العميد انتفاع ومنهم من قال أا حق ويشبهها الفقه باحلقوق العينية ومنه من قال أا حق ملكية
  وبشمل هذه احلقوق ما يعرف حبقوق امللكية األدبية والفنية والصناعية وهي  . أصلي بأا حق عيين 1السنهوري

   ، إذن فاحلقوق الذهنية ال تكون إال منقوال ألن موضوع احلق الذهين غري مادي وهي ختضع   والفنان    حق املؤلف 
  . وانني خاصة ا تصدر يف شأا     لق

  :    وتكمن أمهية هذا التقسيم يف 
  وحق ،الرهن الرمسي ، وحق االختصاص وحق االرتفاق(  بعض احلقوق العينية ال ترد إال على العقارات -1

  ) السكن
لعقار فبالشهر يف احملافظة  تنتقل ملكية املنقول املعني بذاته بالعقد ، وملكية املعني بنوعه بعد اإلفراز أما ملكية ا-2

  العقارية 
   مدين أما يف املنقول فبشكل رضائي  1 مكرر 324 التصرف يف العقار حيرر يف شكل رمسي طبقا للمادة -3
   الشفعة ترد على العقار دون املنقوالت -4
   احليازة اخلاصة بالعقارات دون املنقوالتدعاوى -5
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   بالتقادم الش العقار فقط يكتس-6

   تقسيم األشياء من حيث قابلية التعامل فيها :  الثالثاملطلب
 غري خارج عن التعامل بطبيعته أو حبكم القانون يصلح أن يكون حمال للحقوق شيءكل ( م 682تنص املادة 

  ) املالية 
عتها للتعامل سواء حبكم طبي قابلة  أنه توجد بعض األشياء غرياالستثناءألصل أن األشياء قابلة للتعامل ، ولكن 

أما األشياء اليت خترج عن دائرة التعامل .كاألشياء اليت ال يستطيع أحد أن يستأثر حبيازا كاهلواء ،الشمس ، البحر 
فقد يرجع سبب إخراجها إىل ختصيصها للمنفعة العامة والتعامل ) مثال أموال الدولة ، األشياء العامة (حبكم القانون 

شياء العامة فال جيوز التصرف فيها أو احلجز عليها أو متلكها بالتقادم ،وهذا ما فيها يتناىف مع هذا التخصيص ، كاأل
  .)ال جيوز التصرف يف أموال الدولة أو حجزها، أو متلكها بالتقادم(ق م ج بقوهلا 689نصت عليه املادة 

 ق م ج على  96 املادة     كما قد يكون اخلروج عن دائرة  التعامل راجعا العتبارات تتعلق بالنظام العام،ولقد نصت
فالتعامل يف املواد املخدرة  غري جائز ) إذا كأن حمل االلتزام خمالفا لنظام العام أو اآلداب العامة كأن العقد باطال(يلي ما

  أما إذا كأن القانون جييز حيازا بشروط خاصة ويف نطاق معني فتكون حمال للحق يف احلدود 1.ملخالفته للنظام العام
ونود أن ننبه إىل أن القانون قد يسمح باسترياد املخدرات واملواد .لألفراد متلكها مح القانون حبيازتـها أواليت يس

أو يسمح جلنود اجليش حبيازة القنابل بأنواعهـا أو محلها ألغراض حربية ففي هذه  السامة لالستعماالت الطبية مثال،
فهناك أشياء مباحة أو شائعة وتصلح  أن تكون .  القانون استثناءاحلاالت تعترب حمال للحقوق يف احلدود اليت جييزها 

 فهي ليست ملكا ألحد ألن استعماهلا مصانعحمال للحق مثال ماء البحر قد يستخرج منه امللح أو تتم حتلية مياهه يف 
  .عام

حملتمل متلكها ومما هو جدير بالذكر، أن األشياء املباحة  هي أشياء ليست ملكا ألحد يف احلال،ولكنها من ا
 تعترب مملوكة ملن يضع يده عليها ألول مرة ومىت حازها كالغزالن الربية  واحليواناتكطيور السماء وأمساك البحر ،

وكذلك تأخذ نفس احلكم األشياء املتروكة اليت يتخلى عنها أصحاا .اإلنسان أصبحت شيئا قابال للتعامل
  . املبإرادم،وبالتايل  تعترب أشياء قابلة للتع

  تقسيم األشياء من حيث طريقة استعماهلا:  املطلب الرابع  

قابلية لتكرار استخدامه أكثر  مدى معيار التفرقة بني ألشياء القابلة لالستهالك وألشياء القابلة لالستعمال هو
  .ولدلك يعرب عنهما باألشياء االستهالكية ،وألشياء االستعمالية.من مرة وحدة

األشياء القابلة لالستهالك،هي اليت ال يتصور استعماهلا إال عن طريق :تهالك وأشياء استعماليه أشاء قابلة لالس -1
استهالكها، فهي تستهالك مبجرد أول استعمال ،أي أا ال حتتمل التكرار يف االستعمال وأمثلة ذلك املأكوالت 

 االستهالك ماديا ،أما االستهالك القانوين وأنواع الوقود اليت تستهلك باحتراقها يف السيارات ملرة واحدة فقط وهدا
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فهو يتحقق خبروج الشيء من يد صاحبه دون أن يؤدي ذلك إىل هالكه ماديا كأنفاق النقود مثال أنضر للمادة 
  .ق م ج 685

أما األشياء غري القابلة لالستهالك فهي تلك اليت تقبل االستعمال املتكرر دون أن تستهلك مبجرد االستعمال 
 .وتبقى هذه األشياء غري قابلة لالستهالك حىت ولو ترتب على استعماهلا هالكا أو ضياع أو نقص قيمتهاالواحد 

ولكن العربة ذا التقسيم تكمن يف قابليتها لالستخدام عدة مرات وأا ال لك كلية من أول مرة تستخدم فيها،وال 
  . دلك املالبس واآلالت يؤدى االستعمال األول هلا إىل فنائها أو هالكها، ومثال عن

  مثال،النتفاع ومن آثار التميز بني النوعني من األشياء ،أن  بعض احلقوق اليت ختول استعمال الشيء كحقا 
فهذا احلق ال يتصور أن يرد إال  )استعمال املنتفع للشيء ورده حبالته اليت سلم إليه ا( ق م ج847وهو طبقا للمادة 

ويدخل يف هذه الفئة .  حقه برد الشيء بعينه إىل املالكانتهاءالستهالك، ألن املنتفع يلتزم عند على األشياء غري القابلة ل
يف حني أن املواد أو األشياء االستهالكية ال تكون حمال للعارية ألا لك باستعماهلا ألول .عقد اإلجيار والعارية أيضا

املقترض يستهلكها ويرد لصاحبها شيئا مثلها مادامت مرة  ومعىن ذلك أا تصلح أن تكون فقط حمال للقرض ألن 
  .أشياء  مثلية

بأا األشياء اليت يقوم بعضها مقام :  ق م ج األشياء املثلية686تعرف املادة :  األشياء املثلية واألشياء القيمية-2
أو الوزن، كاحلبوب من نفي بعض عند الوفاء واليت تقدر عادة يف    التعامل بني الناس بالعدل أو املقياس أو الكيل، 

    .الصنف مثال
أو    حبيث ال ميكن أن يقوم غريها مقامها عند الوفاء كاألرض مثالتفاوتفهي تلك اليت بينها  : أما األشياء  القيمية

فأن  )والتفاوتالتماثل (وإذا كأن األصل يف صفة الشيء من حيث كونه مثليا أو قيميا يستند إىل طبيعته.اوهرات
والشريعة الغراء تعرف الشيء املثلي بأنه ما .العكس  ة األفراد قد تعطي للشيء مثلي بطبيعته الصفة القيمية أوإراد

  . يعتد به بني إحداهاتفاوتيوجد مثله أو نضريه يف السوق بدون 
فالشريعة   املعتد به يف القيمة،التفاوت معأما الشيء القيمي فهو ما ال يوجد له مثيل يف السوق أو يوجد ولكن 

  .   تنظر إىل األمر مبوضوعية دون أن تعتد بنظرة األشخاص إىل األشياء
  :   وتقسيم األشياء إىل مثلية وقيمية له آثار قانونية أمهها

  .تربأ ذمة املدين من التزام الذي يكون حمله أشياء مثلية إذا أوىف بشيء مماثل له يف النوع واملقدار ودرجة اجلودة -1
  فالوفاء بااللتزام يتم بإعطاء نفس الشيء املتفق عليه يف العقد،وال جيرب الدائن   أن حمل االلتزام شيئا قيميا،   أما إذا ك

  .   على قبول غريه 
   االلتزام الستحالة التنفيذ،بينما األشياء املثلية انقضاءأن هالك األشياء القيمية يؤدي إىل :من حيث استحالة التنفيذ-2

  .البعض عند الوفاء ولذلك يقول أا ال لك    حتل بعضها حمل 
  جائزة يف املثليات وغري جائزة يف القيميات ،وال تقع إال بني دينني موضوع كل منهما شيء مثلي متحد  : املقاصة-3

  . ق م ج297    يف النوع واجلودة ولو اختلف السبب الدينني املادة 
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مبجرد التعاقد ،أما إذا كأن املنقول معينا بالنوع ) القيمي (تتنتقل ملكية املنقول املعني بالذا : امللكية-4
  كمقدار  )مثلي(

  ). تعيني الشيء بذاته وتسليمه لصاحبه(    من السكر مثال فأن ملكيتها ال تنتقل مبجرد التعاقد ولكن باإلفراز 

  :األشياء املثمرة واألشياء غري املثمرة -3

رية عن أشياء أصلية ومثال ذلك نقول أن الدار تعترب أصال،وأجرة الدار   تعترب هي اليت تنتج بصفة دو :األشياء املثمرة
  .مثرة،كما أن األرض الزراعية تعترب أصال والغلة اليت تنتج منها على مدار السنة تعترب مثرة هلذه األرض 

  . الشيء كاملعادن من أصلاإلنقاصفهي اليت ال تتولد عنها مثارا ،ويؤدي فصلها إىل  :األشياء غري مثمرةأما 
  :    وتربز أمهية هذا التقسيم يف 

  .خيول للمالك حق ملكية الشيء واملنتوجات األصلية وللمنتفع حق ملكية الثمار  :االنتفاعحق -1
  أرض زراعية بذل احلائز حسن النية   :احلائز حبسن النية ميتلك مثار الشيء بينما يبقى األصل للمالك األصلي مثال-2

دا للحصول على الثمار بينما املالك وقف موقفا سلبيا ،ويعترب مقصرا ألنه ترك العني يف حيازة الغري مدة     فيها جه
  .معينة من الزمن 

أعمال اإلدارة  للقاصر ختول له التصرف باعتباره عمال إداريا بينما ال جيوز له التصرف يف األصل ألنه يعترب من -3
  .التصرفات القانونية
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  قـدر احلـمص

  الوقائع القانونية: املبحث األول

يقصد بالوقائع القانونية كل حدث مادي أو كل فعل أو عمل مادي يرتب القانون على وقوعه آثار قانونية 
بغض النظر عن إرادة الشخص عما إذا كانت قد اجتهت إليه أم مل تتجه ، هلذا يعرب عنها باملصادر غري اإلرادية للحق 

يتوقف نشوء احلق فيها على إرادة األشخاص أطراف العالقة القانونية مبجرد توافر السبب أو مصدر احلق أي اليت 
املنشئ للحق ، و تنشأ فيها احلقوق بقوة القانون أو فعال ماديا ألنه وحده الذي تترتب عليه و الذي يكون واقعة 

  .ان أو أعمال ماديةمادية أي حدثا أو عمال دون وقائع طبيعية ووقائع من فعل اإلنس

  الوقائع الطبيعية كمصادر للحق : املطلب األول 

قد تكون الوقائع الطبيعية أحيانا يف حد ذاا مصادر مباشرة إلنشاء و قيام احلقوق حبيث ال تكون إلرادة 
انونية يف أنشاء األشخاص أي أثر قانوين يف وجودها و بالتايل فأن الواقعة الطبيعية حتدث بفعل الطبيعة و حتدث آثار ق

احلق ال دخل لإلنسان فيه و هي قد تكون متصلة باإلنسان و قد ال تكون متصلة به فمثال واقعة امليالد و الوفاة فهي 
متصلة به فبميالد اإلنسان تبدأ شخصيته القانونية و ا يثبت النسب كما يترتب عليها الشخصية القانونية للمتويف و 

ا تثبت حق الورثة يف املرياث و حق املوصى هلم أما الوقائع الطبيعية الغري متصلة باإلنسان تصفية ذمته املالية كما أ
  .فهي ترتب حقوقا أيضا فالثمار اليت تنشأ يف األشجار ترتب حق ملكية لصاحبها بالرغم من أا تنشأ بفعل الطبيعة 

  )دية األعمال املا(الوقائع اليت هي من فعل اإلنسان أو : املطلب الثاين 

وهي كل فعل أو عمل يقوم به اإلنسان حيدث آثار قانونية و تترتب عنها حقوق مثل االعتداء على شخص 
فهو يرتب أثر ينشأ عنه حق للمعتدى عليه و هذا الفعل أو العمل أما يكون صادرا عن إرادته أو عن خطأ منه ، 

، أما الشخص الذي يضرب شخصا آخر فلم فالشخص الذي يشتري عقارا اجتهت إرادته مباشرة إىل حق امللكية 
  .تتجه إرادته إىل إعطائه حق التعويض بل إىل إحداث ضرر

  و عليه فأن هذه اإلرادة أما أن تتجه إىل فعل ضار أو نافع إال أا يف كل األحوال تترتب عنها حقوقا 

الضرر و خيرج عن السلوك و هذا الفعل قد يكون عمديا أو عن خطأ و هو الفعل الذي حيقق :الفعل الضار /01
 من القانون املدين 124العادي املفروض يف اإلنسان و يترتب للشخص املضرور و ينشأ له حقوق و هذا طبقا للمادة 

  :و منه فيشترط يف الفعل الضار حىت يترتب عنه احلق يف التعويض 
  بني الضرر و اخلطأ سببية 1 أن تكون هناك عالقة - 3 أن يكون هناك ضرر -2 أن يكون هناك خطأ -1

وهو فعل يصدر من الشخص أما أن يؤدي إىل إثراء ذمة الغري أو إىل إثراء ذمته و يرتب عليه :الفعل النافع /02
القانون آثار و هذا الفعل الذي يؤدي إىل إثراء ذمة الغري يسمى اإلثراء بال سبب و املقصود منه هو إثراء الشخص 

                                                 
 277/288/279/282/283نبيل ابراهيم سعد ص  1
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اك سبب إثراء املثري أي هو العمل على االعتناء بذمة الغري بدون سبب على حساب شخص آخر بدون أن يكون هن
  :وله صورتني » ..كل من نال على حسن نية « ق م 141قانوين و هو ما نصت عليه املادة 

و املقصود منه أن يدفع الشخص أو إىل شخص آخر بدون سبب قانوين كأن يعتقد بأنه : الدفع غري املستحق /أ
  .و له احلق يف أن يرجعه أو دين سقط بالتقادممدين هلذا الشخص 

و املقصود ا قيام شخص بعمل حلساب شخص آخر بدون سبب قانوين مثال شخص يرى بأن جدار : الفضالة /ب
جاره سيسقط فيقوم بإصالحه و هي ختتلف عن الوكالة اليت هي قيام بعمل حلساب شخص آخر بسبب قانوين و هو 

   ق م 251ليه املادة عقد الوكالة و هو ما تنص ع
و يشترط يف الفضويل أن يقوم بعمل عاجل حلساب الغري و مل ينص املشرع على أن يكون هذا العمل عاجال و 

  .يشترط أن ال يكون الفضويل ملزما بل متطوعا
و الفرق بني اإلثراء بال سبب و الفضالة هو أن الشخص الفضويل يقوم بعمل حلساب الغري عن قصد ما بينما ال 

  .يلزم الشخص يف اإلثراء بال سبب أن يقصد حتقيق عمل حلساب الغري

هو وضع يد على العقار أو منقول و يرتب القانون على هذا العمل آثار تتمثل يف محاية و حيازة العقار :احليازة /03
ط التكاليف عنه بدعاوى احليازة ومحاية حيازة املنقول حبسن نية إذ يترتب عليها كسب ملكية املنقول و كذلك إسقا

  .كما يترتب على احليازة أيضا كسب احلائز حسن النية
أما اكتساب ملكية العقار فال تترتب على حيازته وحدها بل ال بد أن تقترن حيازة العقار مبدة معينة وهي مدة 

لعقار بالتقادم التقادم املتطلب لكسب ملكية العقار فإذا كأن احلائز حسن النية و كأن له سند صحيح اكتسب ملكية ا
أما إذا كأن احلائز سيء النية أو مل يكن بيده سند صحيح فال يكتسب امللكية إال بعد مرور )  سنوات10(القصري 
  ).تقادم طويل( سنة 15

   التصرف القانوين كمصدر للحق: املبحث الثاين 
 الزواج مثال و يشترط يف التصرف القانوين هو أن تتجه اإلرادة إىل إحداث أثر قانوين معني كعقد البيع أو

التصرف القانوين توفر النية و اليت هي استهداف غاية ما يترتب عليها حتقيق أثار قانونية يعقد ا القانون و هذا هو 
  .جوهر االختالف بني الواقعة القانونية و التصرف القانونية 

  أنواع التصرفات القانونية : املطلب األول 

   بتنوع موضوعها و نتناول فيما يلي أهم هذه التصرفات تتعدد التصرفات القانونية
 قد يكون التصرف القانوين صادر عن جانبني و ال بد من تطابق إراديت طرفيه كالبيع و اإلجيار أو صادرا من -1

  جانب واحد كالوصية إذ تتم بإرادة املوصي وحدها وكذا اهلبة 
ج الذي ينشئ حقوقا بني الزوجني مل تكن موجودة من قبل  قد يكون التصرف القانوين منشئ للحق كعقد الزوا-2

أو يكون ناقال للحق فاحلق يكون موجودا عند شخص يسمى السلف و ينقله التصرف القانوين إىل شخص آخر 
 و هذه التصرفات تنقل احلق العيين ... عقد البيع ، عقد اإلجيار : يدعى اخللف و كذلك من التصرفات الناقلة 
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 التصرف القانوين كاشفا أو مقررا للحق كالقسمة مثال فالتصرف القانوين الكاشف ال ينشئ حقا و  و قد يكون-3
 .لكنه يقرره فقط ، فما هو إال تعديل للعالقات القانونية القائمة عن طريق إقرار حق كأن موجودا من قبل

 يتم اكتساب احلقوق إال بعد وفاة  و قد تكون التصرفات القانونية مضافة إىل ما بعد الوفاة حيث ال تنفذ و ال-4
 املتصرف فهي تصرفات مضافة إىل بعد وفاته كالوصية 

 و تسود نظرية التصرف القانوين بغض النظر عن موضوع التصرف مبدأ سلطان اإلرادة وأساسه أن اإلرادة -5
ا أنه يلتزم بالقدر الذي وحدها كافية إلنشاء تصرف قانوين لتحديد آثاره ، فالشخص يلتزم ألنه أراد االلتزام كم

  .يريده فقط

  شروط و آثار التصرف القانوين : املطلب الثاين 

 لكي يوجد التصرف القانوين و ينتج آثارا جيب أن تتوفر فيه شروط معينة منها ما :شروط التصرف القانوين : أوال
  .هو موضوعي ومنها ما هو شكلي 

 يف وجود التصرف القانوين لذا وجب أن يعب املتعاقد عن إرادته و تلعب اإلرادة دورا فعاال: الشروط املوضوعية /أ
أن يظهر نيته يف ترتيب األثر القانوين املراد و يتم التعبري عن اإلرادة صراحة بالكتابة أو باللفظ أو باإلشارة و قد يكون 

ن تكون خالية من العيوب التعبري ضمنيا و جيب أن تكون اإلرادة موجودة وصادرة عن ذي أهلية و أمنا جيب كذلك أ
  :و عيوب اإلرادة هي 

و هو توهم يصور للعاقد أمرا على خالف الواقع فيحمله بذلك على التعاقد أو بعبارة أخرى هو وهم : الغلط / 01
  يتولد يف ذهن املتعاقد جيعله يعتقد األمر على غري حقيقته

  .دفعه إىل التعاقد حبيث لوالها ما قبل بالتعاقد و هو تظليل املتعاقد باستعمال طرق احتيالية ت: التدليس / 02

  وهو ضغط يقع على املتعاقد فيبعث يف نفسه رهبة تدفعه إىل التعاقد: اإلكراه /03

  .هو عدم التوازن بني ما يعطيه املتعاقد وقيمة ما يأخذه مما يترتب عليه عدم التوازن االقتصادي: االستغالل /04
ممكنا أي موجود فعال و أن يكون معينا أو قابال للتعيني ففي احلقوق كما يشترط أن يكون حمل التصرف 

  .الشخصية مثال حمل العقد يكون مثال كالتعاقد ناد لكرة القدم مع العب ملدة معينة
أما يف احلقوق العينية فيحدد حملها سواء كأن قيميا أو مثليا ففي األشياء القيمية جيب تعيينها كالدار تتضح 

ادها و يف املثليات تتعني األشياء جبنسها و نوعها و مقدارها كما يشترط أن يكون احملل مشروعا و مساحتها و أبع
يقصد ذا الشرط أن يكون الشيء حمل احلق العيين مما جيوز التعامل فيه ألن بعض األشياء غري قابلة للتعامل حبسب 

 فيها كاملتاجرة باملخدرات مثال فاألشياء اليت خترج طبيعتها كأشعة الشمس مثال و البعض اآلخر حيظر القانون التعامل
 للعقد حمال عن دائرة التعامل أما حبسب طبيعتها أو حبسب نص القانون ال تكون مشروعة و بالتايل ال تكون حمال

  .للعقد قانونا

 فرضه هناك بعض التصرفات ال تكون صحيحة و ال يعتقد ا إال إذا متت يف شكل معني:  الشروط الشكلية -ب
املشرع أي اشترط حتريرها يف الشكل الذي أورده القانون و هذا محاية للمتعاقدين و ختلف هذا الشكل يؤدي إىل 
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 ق م زيادة عن العقود اليت يأمر القانون بإخضاعها إىل 324بطالن التصرف بطالنا مطلقا و هذا ما نصت عليه املادة 
 اليت تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو حمالت جتارية أو شكل رمسي جيب حتت طائلة البطالن حترير العقود

عقود تسيري حمالت جتارية أو مؤسسات صناعية يف شكل رمسي و جيب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر 
  .العقد 

  آثار التصرف القانوين : ثانيا

العقد شريعة املتعاقدين فال جيوز نقضه و «: ايلي  ق م على م106تنص املادة :  مبدأ  أن العقد شريعة املتعاقدين -أ
أي أنه مىت توافرت الشروط الشكلية و املوضوعية » ال تعديله إال باتفاق الطرفني أو لألسباب اليت يقررها القانون

  .املطلوبة يف التصرف فأنه ال جيوز ألي من الطرفني العدول عنه إال مبوافقة الطرف اآلخر 

ويقضي هذا املبدأ بأنه ال ميكن للغري أن يكتسب حقا أو أن يتحمل التزام عن عقد مل يربمه و  : مبدأ نسبية العقد-ب
أن آثار العقد تنتقل إىل اخللف العام لطريف العقد أن مل مينع ذلك االتفاق أو القانون أو حتول طبيعة العقد دون ذلك 

لتركة دون الورثة تطبيقا ملبدأ ال تركه إال بعد سداد كما تنتقل للخلف العام احلقوق دون االلتزامات اليت تتحملها ا
الدين أما االلتزامات الشخصية اليت التزم ا السلف فال تلزم اخللف غال إذا كانت متصلة باحلق الذي أنتقل إليه 

   1وكانت من مستلزماته أما إذا كأن اخللف خاص فيجب أن يكون عاملا ا
  األجنيب عن العقد فال ميكن العقد أن يلزم الغري أن كأن من املمكن أن يكسبه ويبقى مبدأ نسبية العقد حيمي الغري

  .حقا كما يف حالة االشتراط ملصلحة الغري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   146 فريدة حممدي زواوي، مرجع سابق، ص-  1



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
259 

  وم القانونيـــةــمدخـــل العل

  

  استعمال احلق، محايته وإثباته

  

  استعمال احلق

  

  نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الشريعة اإلسالمية والقضاء الفرنسي: املبحث األول

  التعسف يف استعمال احلق بالنسبة للشريعة اإلسالمية: لب األولاملط

كانت السباقة من خالل حسن اجلوار، فقد مكنت الشريعة اإلسالمية فكرة التعسف يف استعمال احلق فاحلقوق 
ستعمال يف نظر الفكر اإلنساين ليست إال منحة من اهللا مينحها إىل عباده لتحقيق غاية معينة فإذا من الطبيعي وجوب ا

احلق وفق غاية اجتماعية ولذلك مل تنحصر فكرة التعسف يف استعمال احلق عند فقهاء الشريعة اإلسالمية يف صورة 
تعمد اإلضرار بالغري، بل اعتربت الفعل تعسفا كلما ختلفت املصلحة لدى صاحب احلق وجتاوز احلدود املألوفة 

  1.يتحمل اجلار ما جاوز احلد املألوف من مضار اجلاراملتعارف عليها وأهم تطبيقات ذلك مضار اجلوار فال 

  نظرية استعمال احلق يف القضاء الفرنسي: املطلب الثاين

 جند أن القضاء الفرنسي قد اعتنق نظرية التعسف يف استعمال احلق حىت قبل أن يعتنقها الفقه احلديث حيث 
  . التعسف يف استعمال احلقجند هناك أحكام كثرية حكم ا القضاء الفرنسي استنادا لنظرية

  موقف املشرع اجلزائري من نظرية التعسف يف استعمال احلق: املبحث الثاين

   مكرر124موقف املشرع اجلزائري من نظرية التعسف من خالل املادة : املطلب األول

  .2قا ساب2005مكرر تعديل  124املادة تبين املشرع اجلزائري نظرية التعسف يف استعمال احلق من خالل 
  :3يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ السيما يف احلاالت التالية

مثل من بىن حائطا يف بيته يغطي النور على جاره بدون أن تتحقق له أي فائدة : إذا وقع بقصد اإلضرار بالغري : أوال
  ).جيب إثبات نية اإلضرار(

 الناشئ للغري أي عدم تنازل بني املنفعة املشروعة وبني إذا كأن يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إىل الضر: ثانيا
  .الضر الناشئ عنها، فمثل الذي يغرس أشجار لتوفري نوع من الرطوبة وحيجب النور عن جاره

كأن يستخدم مرتله ألغراض ). عدم مشروعية املصلحة(إذا كأن الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة : ثالثا
  .غري مشروعة
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جيب على املالك أن ال يتعسف يف استعمال حق إىل " مدين 691ت الضرر الفاحش حيث تصت املادة وهناك حال
حد يضر مبلك اجلار وليس للجار أن يرجع على جاره بفضاء اجلوار املألوفة غري أنه جيوز له أن يطلب إزالة هذه 

رات وموقف كل منها والغرض الذي املضار إذ جتاوزت احلد املألوف وعلى القاضي أي يراعي العرف وطبيعة العقا
  ".خصصت له

  جزاء التعسف يف استعمال احلق: املطلب الثاين

أن جزاء التعسف يف استعمال احلق قد يكون جزاء وقائي وذلك إذا ظهر التعسف يف استعمال احلق بصفته 
  .واضحة قبل متامه، فيمكن منع صاحب احلق من االستعمال التعسفي حلقه

التعسف فعال فأنه حيكم على املتعسف بالتعويض لصاحل املضرور كما قد يلزم كذلك أما يف حالة حدوث 
  .بإزالة الضرر كلما كأن ذلك ممكنا

  أساس نظرية التعسف يف إستعمال احلق: املطلب الثالث

  2005أساسها خطأ عاجلها املشرع اجلزائري يف عام 
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  محاية احلق وإثباته

قانون للحق بل البد للشخص طرق متكنه من محاية حق، كما جيب على صاحب احلق إثبات ال يكفي إقرار ال
  .حقه حىت يقضي له به

  محاية احلق: املبحث األول

ال تعترب احلماية عنصرا من عناصر احلق، وقد سبق تبيان ذلك عند تعريف احلق، فالقانون ال حيمي شيئا مل 
نون به، أي أن يقر بوجوده وال زال النقاش قائما حول مدى اعتبار يوجد بعد، فيكفي لنشوء احلق اعتراف القا

احلماية القانونية عنصر من عناصر احلق إذ يرى البعض أن وجود احلق ال يكتمل إال إذا كأن لصاحبه سلطة االلتجاء 

يتصور فالدعوى جزء ال جتزأ من احلق وال إىل احملاكم للدفاع عنه، فال يتصور وجود حق بدون دعوى حتميه 

  .وجودها إذا مل تستند إىل احلق كما ال يوجد حق دون أن حتميه دعوى

  التفرقة بني احلق والدعوى: املطلب األول

 وهذا املفهوم نتج احلق متحركا إىل القضاءهناك من املؤلفني من ال يفرق بني الدعوى واحلق، فالدعوى هي 
  .عن اخللط الذي كأن سائدا يف القانون بني الدعوى واحلق

  :ولقد تطور مفهوم الدعوى وأصبح مستقال عن احلق ويترتب على هذا التمييز أما خيتلفان يف األمور التالية
 قد يسقط بالتقادم احلق يف رفع الدعوى بينما يبقى احلق قائما، فقد يتصور وجود حق دون دعوى كااللتزام -1

  .الطبيعي فهو حق يقره القانون ليس لصاحبه دعوى للمطالبة به
 تنشأ الدعوى نتيجة نزاع بني اخلصوم حول حق، بينما مصدر احلق هو أما الواقعة القانونية وأما التصرف -2

  .القانوين
  . أو الوصي الذي يباشر الدعوى ملصلحة من هو حتت رعايته قد تكون الدعوى ملكا لغري صاحب احلق، كالويل-3
واضع اليد على العقار دون النظر إىل ما إذا كأن هذا  قد توجد دعوى دون حق كدعاوى احليازة اليت حتمي -4

  1.الشخص صاحب حق أو ال

  شروط قبول الدعوى: املطلب الثاين

  . جيب أن يكون رافع الدعوى أهال للتقاضي وتتحدد أهلية التقاضي باألهلية الالزمة إلبرام الصفقات-1
  ).املصلحة القانونية(مصلحة  جيب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة يف رفعها، فال دعوى بدون -2
  . جيب أن ال يكون قد سبق صدور حكم يف موضوع الدعوى ذاا-3
  . جيب أن ترفع الدعوى يف امليعاد الذي حيدده املشرع، وإذا رفعت بعد امليعاد فال تقبل-4
  2. جيب أال يكون قد مت الصلح بني اخلصوم بصدد الدعوى املرفوعة-5
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  ية القانونيةأنواع احلما: املطلب الثالث

يف أن واحد،  محاية مدنية وجنائية وقد تكونجنائية  وقد تكون محاية مدنيةقد تكون احلماية املقرة للحق 
فاالعتداء على بعض احلقوق ال يعد اعتداء على صاحب احلق وحده بل يعد اعتداء على اتمع ككل، فاالعتداء على 

  . والقتلة كالسرقهذه احلقوق جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات
  .وقد تكون احلماية القانونية املمنوحة لصاحب احلق يف صورة دفع يدفع به صاحب احلق طلب رافع الدعوى

واخلالصة هي أن احلماية قد تكون مدنية، وقد تكون جنائية كما قد تكون هذه احلماية يف صورة دعوى أو 
  1.دفع

  يعة احلقتقسيم الدعوى املدنية من حيث طب: املطلب الرابع

  :دعوى عينية ودعوى شخصية ودعوى خمتلطةتنقسم الدعوى املدنية من حيث طبيعة احلق إىل 

 إذا كانت مستندة إىل حق عيين، والدعاوى العينية واردة على سبيل احلصر وهي دعوى عينيةوتكون الدعوى 
النتفاع، أو حق االستعمال االستحقاق حلماية حق امللكية، والدعاوى اخلاصة حبماية حق االرتفاق، أو حق ا

  .والسكن، ودعاوى الرهن واحليازة

 إذا كانت ترمي إىل محاية حق شخصي، وهذه الدعاوى تتعدد بتعدد احلقوق شخصيةوتكون الدعوى 
  .الشخصية

  2. فهي تلك الدعاوى اليت تستند إىل حق عيين وحق شخصي يف نفس الوقت املختلطةأما الدعاوى

  قإثبات احل: املبحث الثاين

   :املذاهب املختلفة يف اإلثبات: املطلب األول 
 على القانوناإلثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء، وقد يلزم القاضي ذا الدليل كما ميكن يلتزم به، وقد يفرض 

فة املتقاضني تقدمي دليل معني، كما قد تترك احلرية للقاضي يف التحري وذلك وفقا العتماد مذهب من املذاهب املختل
   :3يف اإلثبات ما يلي أتعرض هلا بالتفصيل اآليت

وتكون للقاضي وفقا هلذا املذهب سلطة واسعة يف التحري عن الوقائع اليت عليه، فيكون  : مذهب اإلثبات املطلق-أ
ويعاب على هذا املذهب أنه يعطي سلطة واسعة . له دور فعال يف تسيري الدعوى واستجماع األدلة، فهو الذي عنها

رية للقاضي، مما قد يؤدي اإلضرار باملتقاضيني إذ حيتمل أن يتعرضوا ملفاجآت نتيجة اختالف التقدير من إىل آخر وكب
  .ويقلل من الثقة يف نظام اإلثبات 

قد بفرض املشرع لإلثبات طرقا حمددة، فال يستطيع املتقاضى إقامة الدليل على حقه بغري : مذهب اإلثبات املقيد-ب
، كما يكون القاضي كذلك ملزما ذه الطرق، فهذا املذهب يقيد القاضي إىل أبعد القانوندها الوسيلة اليت حد
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 يف تقدير القضاة مما يترتب عليه استقرار املعامالت، إال أنه يؤخذ على هذا النظام أن احلقيقة االنسجاماحلدود وحيقق 
لقاضي واملتقاضني ملزمون بطرق حمددة فال ميكن إقامة  مع احلقيقة الفعلية أو الواقعية ألن اأحياناالقضائية ال تتفق 

   .القانونالدليل على أمر واضح بغري الطرق اليت حددها 

يأخذ هذا املذهب باإلثبات املقيد يف مسائل معينة كاملسائل املدنية اليت يتطلب املشرع  :مذهب اإلثبات املختلط-ج
رط الكتابة إلثباا، فإثباا يكون مطلقا إذ للقاضي تقدير شهادة الشهود إثباا بالكتابة أما يف املسائل املدنية اليت تشت

أو القرائن القضائية وفقا القتناعه الشخصي، أما املسائل التجارية فيأخذ فيها بنظام اإلثبات املطلق نظرا ملا تتطلبه هذه 
قييدها بأدلة معينة، وتأخذ معظم إذ يصعب إقامة الدليل عليها كتابة فال ميكن ت املسائل من سرعة يف التعامل،

ويف هذا املذهب املختلط يكون للقاضي موقف .  باملذهب املختلط –ومن بينها املشرع اجلزائري –التشريعات 
وسط، إذ قد يكون له مطلق احلرية يف املسائل املدنية، إذ يستطيع من تلقاء نفسه األمر بإجراء حتقيق يف الوقائع اليت 

. ة لإلثبات بالبيئة مثال، كما أن له أن يوجه اليمني املتممة إىل أحد اخلصوم من تلقاء نفسه أيضاتكون بطبيعتها قابل
  . بأدلة معينة، كوجوب االعتداء بالدليل الكتايب مثالالقانونويكون دور القاضي مقيدا وسلبيا كلما قيده 

  عبء اإلثـبات وحمـله : الثايناملطلب 

  :جز احلديث عن عبء اإلثبات يف النقاط التالية نستطيع أن نو: عبء اإلثبات:أوال
 عبء اإلثبات على من يدعي وجود احلق ابتداء فمن يدعي إصابته بضرر من عمل غري مشروع يكون مكلفا عيق - 

 جانببإثبات واقعة الفعل الضار بكافة الطرق، بأن يقدم للقاضي أدلة الضرر الذي حلقه، وأدلة اخلطأ الذي وقع من 
  .ه، وعالقة السببية بني اخلطأ والضرراملدعي علي

 املدعي عليه يقع على األخري عبء اإلثبات كما لو أدعى الوفاء بالدين الثابت جانبويف حالة دفع اإلدعاء من  - 
بالكتابة مثال يلتزم بتقدمي ما يثبت الوفاء كتابة ألنه يف هذه احلالة يعترب مدعيا برباءة ذمته من ذلك الدين، ونفس 

النسبة للمدعي عليه الذي ينكر وقوع خطـأ منه أو ينكر رابطة السببية بني سلوكه والضرر الذي أصاب الشيء ب
  .املدعي يف دعوى الفعل الضار

، كما هو احلال يف املسؤولية التقصريية قانونيةيعفى املدعي من إثبات خطأ املدعي عليه يف اخلطأ املفترض بقرينة  - 
.. ، أو من اآللة، أو من صاحب البناء احليوان أويت تقع من عدميي أو ناقص األهلية، عن فعل الغري، مثل اإلضرار ال

فاملسؤول عن الرعاية واحلاسة يف تلك احلاالت، وكذلك املتبوع املسئول فرضا عن خطأ تابعه، يف مجيع هذه األحوال 
 وارتباطه بالسلوك الضار دوريا يكلف  يكفيه إثبات الضرروإمناال يكلف املدعي بإثبات أوجه اخلطأ يف السلوك الضار 

  .بإثبات اخلطأ يف سلوك من قام بالفعل الضار
يف حاالت اخلطأ املفترض إذا أراد املدعي عليه بالتعويض املدعي أن ينفي مسئوليته عن احلادث الضار فعليه يقع  - 

  .إثبات العكس يف املسئولية التقصريية عن فعل الغري دائما
 مقررة لصاحل أحد اخلصوم فأنه يعفى من إثبات وكانت يف حاالت اخلطأ واجب اإلثبات انونيةقوإذا وجدت قرينة  - 

ومثال ذلك إذا قدم املستأجر  .القانونيةالواقعة املتعلقة ا وعلى اخلصم األخر يقع عبء إثبات عكس تلك القرينة 
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 على سداد األجرة املستحقة من قبل عن العني ةقانونيخمالصة عن الوفاء بأجرة الشهر الرابع من هذا العام تعترب قرينة 
املؤجرة له، ويعفى من إثبات الوفاء باألجرة عن الشهور السابقة، وينتقل عبء اإلثبات إىل املؤجر لكي يدلل على 

  عدم الوفاء حىت يثبت العكس وهو أمر صعب دائما
ملدين وينص على الشكلية لإلثبات  االقانونبعض التشريعات ينص على القواعد املوضوعية لإلثبات يف صلب - 
يف حني يذهب بعض التشريعات إىل النص … ) املرافعاتقانون( اإلجراءات املدنية والتجارية قانونيف ) اإلجرائية(

 مستقل قانونوتذهب التشريعات األخرى إىل إصدار . … اإلجراءات املدنية قانونعلى قواعد اإلثبات بنوعيها يف 
 التشريع اجلزائري أخذ بالنظام األول أن ويهمنا بأن نبني. املوضوعية واإلجرائية لإلثبات معالإلثبات جيمع القواعد 

  . اإلجراءات املدنية قانونفنص على القواعد الشكلية يف 

 للحق ألا هي مصدر احلق وبإثبات املصدر املنشئ القانونيةيقصد مبحل اإلثبات تلك الواقعة  : حمل اإلثبات:ثانيا
   .القانوين احلق ووجوده وسوف نتكلم عن حمل اإلثبات يف الواقعة املادية ويف التصرف يثبت نشوء

 يف اإلنسان قد تكون من فعل الطبيعة وحدها وال دخل القانونيةسبق القول أن الواقعة املادية : لقانونالواقعة املادية 
 اإلنسان أثار معينة وهي من عمل القانونا  أيضا يترتب عليهقانونيةإحداثها كالوالدة وقد تكون الواقعة املادية 

 هذه الواقعة كانت الواقعة املادية مصدر للحق املتنازع عليه كانتكالعمل الضار وغري املشروع كاجلرمية، وكلما 
بالذات هي حمل اإلثبات أمام القضاء أي تكون هي ما ينبغي إقامة الدليل على إثباته حىت وجود احلق ويشترط يف 

   :1 اليت تكون حمل لإلثبات شروط هيالقانونيةادية الواقعة امل

ومؤدي هذا الشرط أن تكون الواقعة املراد هلا عالقة باحلق موضوع الرتاع والبداهة  : أن تكون متعلقة بالدعوى-1
  .ال لزوم إلثبات واقعة ال تتعلق مبوضوع احلق املتنازع عليه أمام القضاء

يقصد ذا أن تكون الواقعة مقنعة للقاضيني ولو يف أحد عناصرها،  : ثباتجيب أن تكون الواقعة منتجة يف اإل-2
 إجراءات مدنية جيوز األمر بالتحقيق إلثبات الوقائع اليت تكون بطبيعتها قابلة لإلثبات 64ويف هذا الصدد تنص املادة 

  . يف الدعوىومنتجابشهادة الشهود واليت يكون احملقق فيها حيادي 

 ثبوا، وإمكان املقصود يف الشرط أن تكون الواقعة املراد إثباا على فرض صحتها :لقيودأن تكون جائزة ا-3
وجيوز للمحكمة قبوهلا كدليل يف الدعوى قضائية فلو تصورنا أن حمل احلق املدعي به من اإلثبات اخلارجة عن دائرة 

  . أمام احملكمةقانونياراد إثباا غري جائزة القبول التعامل وحيرم التعامل فيها كالنقد ،ففي هذه احلاالت تكون الواقعة امل

    اإلثباتطرق: املطلب الثالث
تنص التشريعات عادة على طرق اإلثبات ووسائله، ويف بعض احلاالت حتدد األدلة اليت جيب تقدميها للقضاء يف 

هم وسائل اإلثبات أمام وبوجه عام ميكن حصر أ. دعاوى معينة، وبالتايل تعترب وحدها جائزة القبول دون غريها
  : القضاء فيما يلي
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  :وسنتكلم بإجياز عن كل وسيلة من وسائل اإلثبات فيما يلي 

  : الكــتابـة: أوال

 مدين جزائري تضمنت 333الكتابة من أهم طرق اإلثبات يف عهدها احلاضر ، و لقد مر بنا أن املادة تعترب 
حكما مؤداه أنه يف غري املسائل التجارية ال جيوز اإلثبات إال بالكتابة سواء إلثبات وجود احلق أو إلثبات الوفاء به 

  . القيمة غري حمددةكانتر جزائري أو  ألف ديناالقانوين قيمة التعرف جتاوزت ألي سبب آخر انقضاءه
فالكتابة الرمسية يقصد ا ما تكون من عمل موظف رمسي خمتص .  كتابة رمسية و كتابة عرفية نوعانو الكتابة 

أما الكتابة العرفية فهي اليت يقوم ا األفراد فيما بينهم دون تدخل موظف . كما هو احلال يف عقود الرهن الرمسي
   .القانونلنوعني حجية خاصة كدليل لإلثبات حبسب نصوص رمسي و لكل من ا

  ): البينات( شهادة الشهود: ثانيا
 قانونيةيقصد بشهادة الشهود، األقوال اليت يدىل ا األشخاص يف ساحات القضاء بشأن إثبات أو نفي واقعة 

  .أيا كأن نوعها
مة أن تستمع إىل الشهود دائما سواء ، شهود إثبات و شهود نفي، و للمحكنوعانو هلذا نقول بأن الشهود 

  . للنفي أو لإلثبات لكي تتجلى احلقيقيةكانوا
 أيا كأن نوعها و أيا كأن األشخاص الذين يؤدون الشهادة ال تكون ملزمة البياناتولكن الشهادات أي 
رفض شهادتني فله أن يقبل شهادة واحد من الشهود كدليل إثبات أو نفي يقنع به و ي. للقاضي بل ختضع لتقديره

  .متضاربتني، يف نفس الدعوى و نفس املوضوع 

   والقضائيةالقانونيةالقرائن : ثالثا

ت لصاحله من رالقرائن القانونية هي ما يستخلصه املشرع وينص عليها كدليل لإلثبات وهي تعفي من تقر
  .األجرة الالحقومن أمثلتها قرينة الوفاء باألقساط السابقة عند ثبوت الوفاء بقسط عبء اإلثبات، 

أما القرائن القضائية فيقصد ا كل ما يستخلصه القاضي من أمر معلوم للداللة على أمر جمهول فهي أدلة 
 على أن القرينة أي القانوينوجرى العرف . ، وهلذا جيوز للطرف اآلخر أن يثبت العكس إذا مكنه من ذلك استنتاجيه
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ل اإلثبات أي ال ترقى إىل قيمته يف نطاق اإلثبات القضائي ومعىن كأن نوعها فهي أدىن من مستوى الدليل يف جما
 القانونيةذلك أن القرينة حتتاج إىل قرينة أخرى تسندها كدليل إثبات، بينما الدليل يكون مبرده كافيا إلثبات الواقعة 

  1.أو نفيها

  حجية الشيء املقضي به: رابعا

ولذلك تكون له .  للحقيقة والعدالة يف نفس الوقتنواناع احلكم النهائي الفاصل يف موضوع الدعوى يعترب 
حجيته يف مواجهة الكافة أي بالنسبة ألطراف اخلصومة ولغريهم من الناس وهلذا يعرب عن احلكم النهائي يف الدعوى 

 الدعوى، بل هو انقضاءلذلك يعترب احلكم النهائي سببا من أسباب . بأنه حجة قضائية وأن له قوة الشيء املقضي
 الدعاوى، فهو خامتة مراحل الدعوى وهو الذي حيسم املنازعات القضائية أيا كأن النتهاءالسبب الطبيعي والعادي 

ويصدر احلكم النهائي ال جيوز إعادة رفع الرتاع إىل أي جهة قضائية أخرى طاملا مل يتغري أطراف الدعوى . نوعها
  .وحملها وسببها

ئي كدليل على صحة ما جاء فيه واستخدام هذا احلكم كدليل لإلثبات وميكن االحتجاج باحلكم القضائي النها
  .يف دعوى قضائية أخرى حلسم نزاع يتصل بالرتاع الذي فصل فيه ائيا 

 اإلقرار القضائي يعترب سيد األدلة يف اإلثبات أمام أن القانوين من املبادئ املقررة يف الفقه اإلقرار القضائي : خامسا
وهلذا نقول إذا .  املدعي االقانونيةواإلقرار القضائي بقصد به اعتراف املدعي عليه بصحة الواقعة اجلهات القضائية، 
.  دليال على ثبوت حق املدعيجانبه احملكمة مبديونيته باحلق املدعي به عليه، كأن هذا اإلقرار من أمامأقر املدعي عليه 

احلالة احلكم لصاحل املدعي، واإلقرار دليل قاطع يف اإلثبات، وال جتوز جتزئة اإلقرار بل يتوجب على القاضي يف هذه 
االعتراف شأنه كشأن مجيع عناصر "  إجراءات جزائية على ما يأيت 213 يف املواد اجلنائية فقد نصت املادة أما

 املشرع يقصد ذا النص الواضح أن خيول القاضي حق حتري أنوالشك " . اإلثبات يترك حلرية تقدير القاضي
حلقيقة لتحقيق العدالة فله أن يلتفت عن االعتراف القضائي إذا كأن غري صحيح أو كأن نتيجة إكراه مادي أو ا

  .أما إذا كأن االعتراف ال يشوبه عيب فأنه يعترب دليال متميزا يف اإلثبات القضائي . معنوي

أن يقول احلق وال شيء غري يقصد باليمني أداء القسم، أي حيلف الشخص باهللا العظيم : الـيمـيـن : سادسا
 قبل إبداء أقواهلم أمام احملكمة، القانونية يؤدى الشهود اليمني أن، وجرى العمل قانونااحلق، وإال تعترب شهادته باطلة 

 اخلرباء، وذلك للتأكيد من أم انتداب يف حاالت أرائهمكما يقسم أيضا املترمجون واخلرباء وغريهم ممن يبدون 
واخلصوم أيضا قد يؤدون اليمني كوسيلة من وسائل اإلثبات مع مالحظة أن .  باحلق والصدقسيؤدون شهادام

  .اليمني املتممة ، واليمني احلامسة : نوعاناليمني 
 إمتامنفسه إىل أي أطراف اخلصومة يف الدعوى بغرض واليمني املتممة هي اليت يوجهها القاضي من تلقاء 

 يلتفت عنها حىت بعد قيام أن املتممة ال أثر هلا، ألن القاضي له أن يأخذ ا وله اقتناعه بقرينة معينة، وهذه اليمني
  . للخصم أن حيلف اليمني املتممة إذا طلبها القاضي وله أن ميتنع عن أداء اليمنيأنومن املعلوم . اخلصم حبلف اليمني
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عجز عن إثبات حقه الذي يدعيه، أما اليمني احلامسة فهي اليت يوجهها اخلصم املدعي للمدعي عليه، عندما ي
.  حتسم هذه اليمني الرتاعالقانون يقسم على صحة ما يدعي به عليه أو عدم صحته، وحبسب نص أنويطلب منه 

حبيث لو أداها املدعي عليه وقرر عدم صحة اإلدعاء املقام ضده فأن املدعي خيسر دعواه، أما إذا امتنع املدعي عليه من 
ويف املواد اجلنائية ال .ن املدعي يربح دعواه، حيث يعترب ذلك دليل إثبات على صحة ما ادعاهحلف اليمني احلامسة فأ

حيلف املدعي املدين اليمني، وال يعترب شاهدا ألنه يعترب خصما حىت ولو كأن هو اين عليه، مع أنه يف حالة عدم 
  .ليمني باعتباره شاهدا ادعائه مدنيا يعترب شاهد اإلثبات األول يف الدعوى العمومية وحيلف ا

 الرتاع ملشاهدته على الطبيعة بقصد التوصل إىل معرفة احلقيقة مكان إىل االنتقاليقصد باملعاينة  : املعـايـنة: سابعا
 هناك كانتوقد تنتقل احملكمة يئتها القضائية إلجراء املعاينة إذا . والفصل يف الدعوى على ضوء نتيجة املعاينة

وقد تضمن . جالء املالبسات الغامضة يف موضوع  الرتاع، وللمعاينة أثر بالغ يف استظهار احلقائقمربرات وذلك الست
 اإلجراءات املدنية اجلزائري النص على أنه جيوز لقاضي احملكمة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قانون

 به عند إجراء املعاينة لالستعانةمن أهل اخلربة  يستصحب من خيتاره أنوأنه جيوز للقاضي .  للمعاينةباالنتقالاخلصوم 
 يسمع الشهود الذين أنكما أجاز املشرع للقاضي أثناء إجراء املعاينة . واالسترشاد خبربته الفنية يف موضوع الرتاع

وجيب أن حيرر حمضر باملعاينة ويوقع عليه القاضي ومن كاتب اجللسة . املكانيرى لزوما لسماع شهادام بعني 
كما نص املشرع على أن . يودع هذا احملضر مبلف الدعوىأنبت فيه إجراءات املعاينة وما يثبت منها، على وتث

  . للمعاينة تضاف إىل مصروفات الدعوى االنتقالمصروفات 

 بأهل اخلربة من أطباء أو مهندسني أو فنيني، إلجراء االستعانةكثريا ما يلجأ القضاة إىل  : تقارير اخلرباء: ثامنا
لفحص والبحث والتحليل يف الدعاوى اليت تثار فيها مشاكل تقنية مثل مضاهاة اخلطوط عند االدعاء بتزوير احملررات ا

 اإلجراءات قانونوقد نظم املشرع يف .  كقرائن أو أدلة يف اإلثبات القضائيقانونيةوتكون لتقارير أولئك اخلرباء أمهية 
 أعمال اخلربة إلجراءاكم وأجاز للقاضي أن يستعني خببري أو بعدد من اخلرباء  باخلرباء أمام احملاالستعانةاملدنية قواعد 

وللقاضي أن خيتار هؤالء اخلرباء من بني . يف الدعوى املطروحة عليه، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اخلصوم
ويلتزم اخلرباء بتقدمي . انونية حيلفوا اليمني القأناملقيدين جبدول اخلرباء بالس القضائي أو من غريهم بشرط 

 وجيوز للقاضي أنتدمتقاريرهم عن املهام اليت كلفوا ا من قبل احملكمة يف اآلجال اليت حيددها هلم القاضي الذي 
 احلق وننتقل إثباتوذا نكون قد استكملنا باب . مناقشتهم يف احملكمة الستجالء ما كأن غامضا يف تلك التقارير

  .  احلقانقضاءمس واألخري لكي نبحث زوال احلق أي إىل الباب اخلا
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  انتقال احلق وانقضاءه

  

  قــال احلـانتق

يقصد بانتقال احلق أن حيل شخص حمل الدائن مع بقاء احلق نفسه دون تغيري، واألصل أن مجيع احلقوق قابلة 
  .لالنتقال أي قابلة للتعامل فيها ويستثىن من ذلك احلقوق املتصلة بالشخصية

  انتقال احلق العيين واحلق الشخصي: املبحث األول

  انتقال احلق العيين: املطلب األول

ينتقل احلق العيين بطرق متعددة ال ميكن حصرها؟، فقد يتم االنتقال بدون عوض كما يف عقد اهلبة والوصية 
  .كما ينتقل كذلك باملرياث

يضة، فعقد البيع ملكية شيء أو حق مايل آخر من وقد يتم انتقاله بعوض كما هو احلال يف عقد البيع واملقا
  .البائع إىل املشتري

فجميع احلقوق العينية ميكن نقلها من السلف إىل اخللف، بل كثريا ما ينتقل احلق العيين من السلف إىل اخللف، 
باحليازة فيما يتعلق ونادرا ما يكتسب احلق العيين ابتداء كما يف حالة اكتسابه بااللتصاق وباالستيالء وبالتقادم أو 

   .1باملنقوالت

  انتقال احلق الشخصي: املطلب الثاين

  .ينتقل احلق الشخصي من السلف إىل اخللف العام عن طريق الوصية أو املرياث مثله مثل احلقوق العينية
وز جي: " مدين على ما يلي239كما ينتقل فيما بني األحياء بطريقة خاصة وهي حوالة احلق، ولقد نصت املادة 

للدائن أن حيول حقه إىل شخص آخر إال إذا منع ذلك نص القانون أو اتفاق املتعاقدين، أو طبيعة االلتزام، وتتم احلوالة 
  ".دون حاجة إىل رضا املدين

وإذا كانت احلوالة احلق تتم يف الغالب األحيان بعوض إال أا تتم أحيانا أخرى كوفاء مبقابل، وإذا متت احلوالة 
  .ل فتكون هبةبدون مقاب

) يسمى احملال له(حقه الشخصي إىل شخص آخر ) ويسمى احمليل(وحوالة احلق هي اتفاق ينقل مبقتضاه الدائن 
  2).احملال عليه(يصبح دائنا حمله يف استيفاء احلق من املدين 
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  القواعد القانونية األساسية اليت حتكم انتقال احلق:املبحث الثاين

  1ساب اخللف حقوق أكثر مما كانت للسلفقاعدة اكت: املطلب األول

أن احلق الذي ينتقل إىل اخللف يتأثر بااللتزامات الناجتة عن العقود اليت أبرمها السلف واملتصلة باحلق الذي 
  .أنتقل إليه، وذلك ألن اخللف ال يستطيع أن يكتسب حقوقا أكثر من احلقوق اليت كانت للسلف

لعقود اليت أبرمها السلف يف احلق الذي ينتقل إىل اخللف جيب أن تكون من ولكي تؤثر االلتزامات الناجتة عن ا
فمن الضروري .  مدين جزائري 109مستلزمات هذا احلق أي حتد من استعمال اخللف حلقه، وهذا ما تضمنته املادة 

  .لعيين حلقهأن تكون االلتزامات عينية ألن االلتزام الشخصي ال ميكن مطلقا أن حيد من استعمال صاحب احلق ا
فقاعدة أن اخللف ال يستطيع أن يكسب حقوق أكثر من حقوق سلفه تسمح بانتقال التكاليف العينية إىل 

  .اخللف، كما تسمح بانتقال احلق بأوصافه أيضا

  انتقال التكاليف العينية إىل اخللف اخلاص: أوال

لتايل إذا كانت العني مثقلة بتكاليف ال ميكن أن تنتقل إىل اخللف حقوق أكثر من تلك اليت كانت للسلف، وبا
معينة كحق ارتفاق، أنتقل احلق إىل اخللف مثقال حبق االرتفاق املقر للغري، فانتقال هذه احلقوق إىل الغري قوامه نفاذ 
 العقد املنشئ أو الناقل للحق العيين يف مواجهة اجلميع، وكذلك إذا تقر على العني حق انتفاع أنتقل هذا احلق مع العني
إىل اخللف اخلاص، إذا ال ميكن أن يكون هلذا األخري حق أكثر مما كأن لسلفه وهذا تطبيق ملبدأ أن فاقد الشيء ال 

  .يعطيه

  انتقال احلق بأوصافه إىل اخللف: ثانيا

ويترتب أيضا على عدم اكتساب اخللف حقوقا أكثر من سلفه انتقال احلق إليه بأوصافه من شروط وأجل، 
  . احلق قابال لإلبطال أو الفسخ أو الرجوع فيه أنتقل إليه كذلككما أنه إذا كأن

وانتقال احلق بأوصافه إىل اخللف اخلاص ال يعين أيضا حتمله بااللتزامات فإذا التزم املشتري قبل البائع حتت 
 ينفذ السلف شرط فاسخ بتنفيذ التزام معني مث تصرف املشتري يف العني، أنتقل احلق إىل اخللف قابال للفسخ، فإذا مل

التزامه جتاه البائع فال يستطيع هذا األخري مطالبة املشتري بالوفاء به، بل له أن يطالب فقط حبق شخصي على العني، 
  .وهو حق الفسخ وال يطالبه بتنفيذ االلتزام

  استثناءات على قاعدة عدم كسب اخللف حقوق أكثر مما كأن لسلفه: ثالثا

لى قاعدة عدم اكتساب اخللف حقوقا أكثر من سلفه، االستثناء اخلاص حبماية  من أهم االستثناءات الواردة ع
الوضع الظاهر إذ ينشأ عن الوضع الظاهر مظهر ينخدع به الناس كافة، ولذلك سعى املشرع إىل محاية هذا الوضع، 

  .فيصري اخللف مالكا رغم أن السلف مل يكن مالك للحق
ق إال على أوضاع معينة نص عليها القانون، أو يف حالة وقوع اخللف واحلقيقة أن نظرية الوضع الظاهر ال تطب

يف خطأ شائع واعتقاده الراسخ أن السلف حائز احلق هو املالك له فعال، وهذه احلاالت قليلة احلدوث ملا حيققه نظام 
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قوقا أكثر من الشهر العقاري من إعالن الغري عن الوضعية احلقيقية للعقارات ، فتبقي قاعدة عدم كسب اخللف ح
تلك اليت كانت لسلفه، قاعدة عامة ترد عليها االستثناءات السابق ذكرها محاية الستقرار املعامالت ومحاية للغري 

  .حسن النية

  قاعدة امللحقات تتبع األصل: املطلب الثاين

قوق العينية ال شك يف أن احل. أن ملحقات احلق تنتقل إىل اخللف اخلاص، ألا تتبع احلق الذي أنتقل إليه
اجلزئية تعترب من حملقات احلق، فحق االرتفاق ينتقل مع العقار املرتفق إىل اخللف اخلاص فحقوق االرتفاق ملحقات 

  .قانونية تتبع احلق الرئيسي وال يتقرر وجودها بدونه

  انتقال دعوى السلف إىل اخللف اخلاص: أوال

البائع األول، فانتقال احلق يف عدم املنافسة إىل اخللف تنتقل إىل اخللف دعاوى الضمان اليت كانت للسلف قبل 
اخلاص ملشتري احملل التجاري ميكن تعليله بأن البائع ملزم بضمان عدم التعرض الشخصي وبعدم منافسة املشتري وهذا 

 العناصر  بعدم املنافسة هو منماحلق ينتقل مع احملل التجاري إىل املشتري الثاين للمحل التجاري، ذلك ألن االلتزا
  .األساسية للمحل التجاري وبالتايل يعترب من ملحقاته

وكذلك إذا كأن املبيع مرتال فتنتقل إىل املشتري دعوى البائع بالضمان اليت كانت له قبل املهندس واملقاول 
  .اللذان اشتركا يف تشييد املرتل

  .ره من ملحقات احلق الذي أنتقل إليهوللمحال له احلق يف قبض الثمن وينتقل إليه حق البائع يف الفسخ باعتبا
وإذن فتنتقل إىل اخللف اخلاص مجيع الدعوى اليت يكون للمشتري أن حيل فيها حمل البائع، كدعوى التعويض 

  1.جتاه شركة التأمني أو جتاه اإلدارة إذا نزعت امللكية للمنفعة العامة

   اخللف اخلاصانتقال االلتزامات العينية باعتبارها من امللحقات إىل: ثانيا

أن انتقال احلقوق العينية املتصلة بالشيء إىل اخللف اخلاص كحق االرتفاق ال يربر انتقال االلتزامات العينية 
املتصلة بالعني إليه، ولكن ميكن االستناد إىل فكرة امللحقات تتبع األصل لتربير هذا االنتقال، فلكي يتمكن الشخص 

  .تعماله البد أن ينتقل إليه مع هذا احلق ما هو ضروري للمحافظة عليهمثال من االنتفاع حبق ارتفاق و اس
ال يلزم مالك العقار املرتفق به أن يقوم مبنشآت ملصلحة العقار : " مدين جزائري على ما يلي873وتنص املادة 

ط خيالف املرتفق إال إذا كانت منشآت إضافية يقتضيها استعمال االرتفاق على الوجه املألوف ما مل يوجد شر
  2".ذلك
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  انقضاء احلق

 فأنه يقصد به فقد السيطرة عليه أو بوفاة املالك أو القانون أو الزوال أما يف االنتهاء يف اللغة يقصد به االنقضاء
 بالنسبة للمحكوم عليه االنتخابتقلد بعض الوظائف فأنه ينقضي حق املوظف بالترشح مثال كما أنه ينقضي حق 

  .جنائيا

   احلق العيينانقضاء: ول املبحث األ

  سقوط حق امللكية  : املطلب األول

 وال ومانعكما هو معروف فأن حق امللكية خيول لصاحبه سلطة كاملة على الشيء ويتميز بأنه حق جامع 
يسقط بعد االستعمال إال أنه يسقط بوفاة املالك حيث ينتقل حق امللكية بعده إىل ورثته أو املوصى إليه ويسقط 

دم االستعمال إذا اقترنت امللكية حبيازة الغري وتوافرت هلذا الغري شروط التقادم املكسب فأنه يكتسب هذا  بعأيضا
 حق امللكية يسقط أيضا إذا مت أنالشيء بالتقادم ألن حق امللكية يكتسب بالتقادم وال يسقط بالتقادم كما 

   .ا بالتخلي عنهالتصرف فيه مثل البيع أو التنازل عنه كاهلبة كما أنه يسقط أيض

   واالنتفاع حق االرتفاق انقضاء: املطلب الثاين

   حق االرتفاق انقضاء: أوال

  :ينتهي حق االرتفاق لألسباب التالية 

 املدين اجلزائري فإذا تقرر حق االرتفاق على عقار القانون من 878 األجل احملدد له حسب نص املادة انقضاء •
  ينتهي االرتفاق  املدة بانتهاءملدة مخس سنوات فأنه 

  نقضي االرتفاق الك العقار املرتفق كليا  •

  ينقضي باجتماع العقار املرتفق به والعقار املرتفق  •

  ينقضي حق االرتفاق بالتقادم عشر سنوات •

  ينقضي بالفقد املنفعة املرجوة للعقار املرتفق  •

  شيء املنتفع  املدة أو الك البانقضاء بوفاة املنتفع أو االنتفاع حق انقضاء :ثانيا

   احلق الشخصيانقضاء : الثايناملبحث 

   احلق بالوفاء ومبا يعادل الوفاء انقضاء:املطلب األول

   احلق بالوفاء انقضاء: أوال

  االلتزاماتالوفاء هو تنفيذ  املدين  ما التزم  به عينا ،  ومنه  ينقضي حق الدائن  ،  ويشترط  يف بعض  
 شخصه  يكون حمل اعتبار،  وفيما عدا هذا االستثناء  إذيتم الوفاء  من املدين نفسه كااللتزام  بالقيام بعمل  أن  



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
272 

  وم القانونيـــةــمدخـــل العل

 وىف غري املدين  وللمويف الرجوع على املدين  إذاجيوز أن يكون املوىف شخصا آخر غري املدين  وينقضي احلق  
  . الدعاوىر الشروط  لرفع هذه  بال سبب  وذلك بتوفاإلثراء أو الفضالة  أوبالدعوى  الشخصية  أي دعوى الوكالة  

 ق م ج  وهي اخلاصة  261وميكن الرجوع على املدين بدعوى احللول  حسب احلاالت اليت نصت عليها املادة 
  وزيادة علة هذه احلاالت  ميكن  للمويف الرجوع على املدين   بدعوى احللول  إذا مت االتفاق  القانوينباحللول  

ذا باحللول  االتفاقي وإذا حل املويف  حمل الدائن  يكون له الرجوع  على املدين  حبق بينهما على  ذلك ،  ويسمى ه
 كانتالدائن  مبا  هلذا ال احلق  من  خصائص  وتوابع  وميكن املدين  التمسك يف مواجهة  املويف  بكافة الدفوع  اليت 

  . له  يف مواجهة  الدائن 
وفاء  بغري  إرادته  أن مينع  رجوع  املويف  عليه  مبا وافاه  عنه  ويالحظ   أنه جيوز للمدين  الذي  حصل  ال

 م ج  كأن يكون 259 اثبت  أن له مصلحة  يف االعتراض  على الوفاء  وهذا ما تضمنته املادة إذا جزءا  أوكال 
  . اء  أو املقاصة  كأن  قد أنقضى  كله  باإلبرأوالتصرف  الذي أنشأ  الدين ،  تصرفا باطال  لعدم  مشروعية  سببه  

 ولكي  ينقضي  الدين  بالوفاء  جيب  أن يشمل  حمل  الوفاء  ما كأن مستحقا  أصال يف ذمة املدين  أي  عني ما 
ال جيرب : (   ق م ج على 277/1التزم  به، فال ميكن أن جيرب الدائن  على قبول الوفاء اجلزئي  وقد نصت املادة 

  .)زئي  حلقه ما مل  يوجد اتفاق  أو نص يقضي بغري ذلك املدين الدائن  على قبول  وفاء ج
  ، ومنها ميكن الكفالء  غري متضامنني  الدفع  القانون ويكون الوفاء اجلزئي يف  حاالت معينة  نص عليها 

ني  مدين وللمدنني غري املتضامن01 فقرة 664بالتقسيم وألزم الدائن بالقبول الوفاء اجلزئي وهذا كما تضمنته املادة 
 أما إذا كأن االلتزام غري قابل للتجزئة فال ميكن الوفاء به لالنقساماحلق يف الدفع بالتقسيم إال إذا كأن االلتزام غري قابل 

 أو املتفق عليها صراحة ال حيرب الدائن على قبول الوفاء اجلزئي ويبقى قانوناجزئيا يف غري احلاالت املنصوص عليها 
  ق الدائن االلتزام قائما وال ينقضي ح

   احلق مبا يعادل الوفاءانقضاء: ثانيا

   احلق مبا يعادل الوفاء هي الوفاء باملقابل واملقاصة واحتاد الذمة والتجديد انقضاءطرق 

 تنص املادة  إذبشرط أن يقبل الدائن  )  مبلغ النقود ( إذا قدم املدين شيء آخر يف مقابل االلتزام : الوفاء باملقابل-أ
إذا قبل  الدائن  يف  استيفاء  حقه  مقابال  استعاض  به  عن  الشيء  املستحق  قام  هذا مقام  (  ي   على ما يل285
  .الوفاء 

 اليت الضمانات ويترتب على  قبول  الدائن أن تسري أحكام البيع فيما يتعلق يف أهلية الطرفني ومبا خيص 
   االستحقاق والعيوب اخلفيةكضمانيلتزم ا املدين 
ن الوفاء باملقابل يعترب وفاءا لدين وينقضي به حق الدائن فتسري عليه أحكام الوفاء فيما خيص جهة  كما أ

 حق الدائن رغم النقضاءويترتب على الوفاء باملقابل .  مدين286 التأمينات وهذا ما تضمنته املادة وانقضاءالدفع 
  1.وفاء به يقوم مقام ما هو مستحق أصالأنه ال يتم حق الوفاء مبا هو مستحق عينا ألن العوض الذي مت ال
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 دج  وب 4000 صفيت املدنني والدائن يف كل طريف االلتزام كأن يكون أ دائن ل ب  عهي اجتما:املقاصة  -ب
 واالتفاقية أو القضائية ويشترط يف القانونية دج وهناك املقاصة 3000دج فينقضي الدين بقدر 3000 أ بـ ـدائنا ل

 دين نفس الشخصني وواردين على نقود أو مثليات متحدة النوع وخاليني من الرتاع إذ ال لدينانا أن يكون القانونية
جتوز املقاصة إذا كأن أحد الدينني معلق على شرط ويشترط أن يكون الدينني صاحلني للمطالبة القضائية وإذا كأن 

 حيكم القاضي باملقاصة من تلقاء نفسه يترتب على  طبيعيا فال جتوز املقاصة بينه وبني التزام املدين والاأحد الدينني دين
 حق الدائن للقدر الذي متت به وإذا مل تتوافر الشروط السابقة جيوز أن تقع املقاصة باتفاق انقضاءإجراء املقاصة 

 كأن يسمح صاحب احلق املستحق األداء بإجراء املقاصة مع صاحب احلق القانونيةالطرفني عندما تتخلف املقاصة 
ؤجر وال جيوز إجراء املقاصة االختيارية آال باختيار الطرفني أما املقاصة القضائية فيستطيع املدعي عليه يف حق امل

  1.املتنازع فيه إذا كأن دائنا للمدعي مببلغ معني أن يطلب من القاضي إجراء املقاصة وللقاضي سلطة تقديرية يف ذلك 

ائن واملدين كأن يرث املدين الدائن ويشترط أن يكون وارثه جيتمع يف نفس الشخص صفة الد : احتاد الذمة -ج
الوحيد وتكون املقاصة مبقدار ما يرثه عند تعدد الو راث فإذا كأن يرث الربع جيري املقاصة يف حدود الربع ويبقى 

مدين مبا له مدينا  بقدر ثالثة أرباع و قد حيدث احتاد الذمة عند طريق الوصية وذلك يف حالة ما إذا أوصى الدائن لل
 من الثلث و مل يقر الورثة الزيادة فأن احتاد أكثر الوصية كانتيف ذمته فينقضي  حق الدائن يف حدود الثلث و إذا 

  . الثلث شرعا تتجاوزالذمة يزول بالقدر الذي مل يقره الورثة و ال ينقضي الدين إال يف حدود الثلث ألن الوصية ال 

ه التزام جديد حمل االلتزام القدمي فينقضي احلق القدمي و نشأة حمل حق حمله حسب هو اتفاق حيل مبوجب : التجديد/ د
 التزام األصلي بتوابعه و أنشاء التزام انقضاءيترتب على التجديد : (  من مدين بقوهلا 01 فقرة 291: نص املادة 

  ) .مكانهجديد 
 ال ينقضي االلتزام األصلي إال إذا حل إذ نمرتبطا القدمي و اجلديد االلتزامانو حلصول التجديد جيب أن يكون 
 األصلي كما قد يتم التجديد بتغيري سبب الدين فيكون سبب احلق القدمي بانقضاءحمله اجلديد و ال ينشأ اجلديد إال 

  . مدين 287: مثال  عقد بيع و يصبح  بالتجديد عقد قرض و قد يتم التجديد بتغيري الدائن أو املدين املادة 
نه إذا كأن التجديد بتغيري املدين فمن اجلائز نقل التأمينات املقدمة منه دون رضاه و إذا التجديد و يالحظ أ

: بتغيري الدائن فال تنقل التأمينات إىل التزام جديد إال إذا رضي لذلك كل من الدائن و املدين و الدائن اجلديد املادة
ة شخصية أو تأمني عيين أو تضامن سليب بني املدينني فأنه أما إذا كأن التأمني املقدم عبارة عن كفال,  مدين 292

  .ال ينتقل إىل االلتزام اجلديد إال إذا رضي لذلك الكفيل 
ال تنتقل الكفالة العينية أو الشخصية و ال التضامن إىل االلتزام (  مدين 293: أو املدين املتضامن املادة 

  2) .تضامنون اجلديد إال إذا رضي لذلك الكفالء و املدينون امل
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   احلق دون الوفاء انقضاء :  الثايناملطلب 

  : ينقضي احلق دون أن يفي به املدين بالطرق التالية 

   اإلبراء  :أوال

يكون اإلبراء بإرادة الدائن املنفردة و يشترط  فيه أن يكون الدائن أهال للتربع ألنه تصرف بدون عوق و 
ى أن اإلبراء هو اتفاق بني املدين و الدائن و ال يكون له أي اثر إذا رده ميكن للمدين رد اإلبراء لذلك هناك من ير

 من 305املدين و الدكتورة فريدة حممدي ترى غري ذلك فال يستطيع الدائن العدول عن تصرفه و تنص املادة ك 
 مىت وصل إىل علم املدين و يتم اإلبراء, ينقضي االلتزام إذا برأ الدائن مدينه اختياريا :  املدين على ما يلي القانون

  .و ال يصبح باطال إذا رفضه املدين 

  استحالة التنفيذ  : ثانيا

 احلادث أو سبب أجنيب كالقوة القادرة إىل االستحالة راجعة كانت استحال املدين تنفيذه و إذاينقضي احلق 
 اثبت املدين أن الوفاء به إذالتزام ينقضي اال( :  مدين 307:  فعل الدائن و تنص  املادة  أو خطأ الغري أوالفجائي 
  .)  مستحيال عليه بسبب أجنيب عن إرادته أصبح

 كانتو ليس على املدين التعويض إذا كأن فعل الدائن أو الغري هو السبب الوحيد الذي أدى إىل الضرر أما إذا 
  1. املدين نفسه فهو ملزم بالتعويض إىلاالستحالة ترجع 

   التقادم املسقط  :ثانيا

حتسب مدة التقادم :  مدين تنص على ما يلي 314املادة ك : رور مخسة عشر سنة من يوم االستحقاق مب
 كأن احلق معلقا على شرط إذا آخر يوم منه و بانقضاء و تكمل املدة األولباأليام ال بالساعات و ال حيسب اليوم 

 من يوم حلول األجل إالأجل فال يبدأ التقادم  التقادم إال من حتقق الشرط  و قد يقترن احلق بسريانواقف ال يبدأ 
 مدته فتحسب املدة السابقة و تضاف إليها سريان توقف إىل للوقف يؤدي سريانهو قد يتعرض التقادم أثناء .

   احملاكم ملباشرة عملهأو أسباب خارجية متنع صاحب احلق من املطالبة حبقه إىلالالحقة و قد يرجع وقف التقادم 
ال يسري التقادم ( املدين القانون من 116:  القرابة نص املادة أو أدبيا كعالقة الزوجية انعامل و قد يكون 

و قد يرد على )  مربر شرعا مينع الدائن من املطالبة حبقه كما ال يسري فيما بني النائب و األصيلمانعكلما وجد 
قادم باملطالبة القضائية جيب أن تنتهي  باملطالبة القضائية من صاحب احلق و لكي ينقطع التاالنقطاعالتقادم 

 إىل نبه إذا رفض الفصل فيها فال ينقضي التقادم و ينقطع أيضا أو سقطت الدعوى إذا أماالدعوى لصاحل املدعي 
 أو اقر صراحة إذاو ينقطع التقادم كذلك بفعل احلائز ). سند رمسي أوحكم (أن صاحب احلق ميلك سند التنفيذ 

  .قط مدة التقادم و يبدأ بعدها تقادم جديد ال حتسب املدة السابقة ضمنا حبق الدائن فتس
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   يف هذه املادةاملراجع املعتمدة

  :احملاضرات

جامعة زيان ، معهد العلوم القانونية واإلدارية، حماضرة يف مدخل العلوم القانونية واإلداريةرضا الشاليل، األستاذ  - 
 2007/2008، اجللفة، عاشور

، جامعة التكوين املتواصل، اجللفة، )نظرية احلق(  حماضرات يف مدخل العلوم القانونية  أمحد طعيبة ،- 
2000/2001.  

 :الكتب

 .نظرية القانون واحلق إبراهيم منصور، - 

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، نظريتا القانون واحلق وتطبيقاا يف القوانني اجلزائرية أسحق إبراهيم منصور- 
2001  

 ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون ،)النظرية العامة للقانون(املدخل للعلوم القانونية حبيب إبراهيم اخلليلي،  - 
   1998اجلزائر، 

، األردن، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، القانوناملدخل إىل علم و منذر الفضل، /  خالد الزعيب - 
1998 

 املطبوعات اجلامعية، بن ديوان،  اجلزائريالقانون النظرية العامة للقانون يف شرح خليل أمحد حسن قدادة، - 
 2002عكنون اجلزائر، 

دار ، )النظرية العامة للقانون وتطبيقاا يف التشريع اجلزائري (القانونيةاملدخل إىل العلوم عمار بوضياف،  - 
 2000للنشر والتوزيع، ) جسور( للكتاب الرحيانة

 املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،الرغاية، اجلزائر، ،)نظرية احلق(املدخل للعلوم القانونية زواوي،  فريدة حممدي - 
2000 

  2000، الرغاية اجلزائر، )نظرية القانون(مدخل العلوم القانونية  فريدة حممدي زواوي، - 

ر هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ، دا)الوجيز يف نظرية القانون(مدخل إىل العلوم القانونية  حممد سعيد جعفور، - 
 1999اجلزائر، 

  1975، )نظرية احلق(  ، القسم الثايناملدخل للقانون حممود نعمان، - 

 www.annabaa.org، نظرة يف املقدميات، احملامي حيدر البصري - 

اجلديدة اليت حتيط بنا امللكية الفكرية هي الثروة االقتصادية ،  على رضا نائب رئيس جملس الدولة، املستشار الدكتور- 
 com.ladis.www://http/  اليومية يف كل مناحي حياتنا

 2005 يونيو 20 املؤرخ يف 10 – 05 مكرر ، قانون رقم 124 املادة - 

 . يتعلق باألوقاف 1991 أفريل 27 املؤرخ يف 10– 91 رقم  قانون- 

http://www.ladis.com/
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  نشأة وأمهية النظم
  .هو جمموعة من القواعد امللزمة اليت تنظم عالقات األفراد يف اتمع، ويترتب عن خمالفتها اجلزاء: تعريف القانون

 فإلنسان بطبيعته ال يستطيع أن حيصل على حاجياته إال بالتعاون مع غريه، فكان ال بد من وجود قوانني لتنظيم - 
  .هذه العالقات

  .شأت القوانني بتطور اتمعات، فالقوانني احلالية هي تطور للقوانني القدمية لذلك ن- 
  . لفهم القوانني ال بد من الرجوع إىل أصلها وتارخيها- 
  واملشروع حيتاج لدراسة تاريخ القانون لفهم نشأته، ألن القانون يتكون من أجزاء ثابتة وأخرى متغرية بتغري - 

  .العصور واتمعات
  . بالنسبة لعامل العلوم الطبيعيةكاملخربسة التارخيية بالنسبة للمشرع  فالدرا- 

  :والدراسات القانونية تتكون من ثالثة أنواع
  ".القانون الوضعي"القوانني احلاضرة املعاصرة  -1
 ".تاريخ النظم القانونية"القوانني املاضية  -2

 ".نظرية التشريع" وما ينبغي أن يكون عليه القانون يف املستقبل  -3

  مراحل ونشأة وتطور القانون
  :يرى بعض الباحثني أن نشأة وتطور القانون مر بأربعة مراحل هي

 عاش اإلنسان األول يف مجاعات صغرية متضامنة ومنفصلة عن غريها من : مرحلة القوة واالنتقام الفردي-1
وم العالقة داخل هذه   وتقاحلق وحتميهاجلماعات األخرى حىت تدافع عن نفسها فكانت القوة هي اليت تنشئ 

 لرئيس القبلية ذو السلطة املطلقة، وكان الفرد املعتدى يوقع العقاب نفسه أو أهله، التبعية واخلضوعاجلماعات على 
  ".اتفاق اجلماعة" مث أصبح توافقيا 

  ... تسليمه ألهل اين عليه-".العقاب باملثل" القصاص –.  طرد اجلاين- : ومن صور العقاب 
رجال الدين حلل املنازعات ، فازدادت أحكامهم قوة –الكهان : تمعات جلأ رؤساء اجلماعات إىل وبتطور ا 

  .وإلزاما، وبذلك حلت العقوبة بالتحكيم حمل االنتقام الفرد
وكان خيشى غضبها وكان الكاهن يتوىل "  الطبيعية ركالظواه" عبد اإلنسان آهلة خمتلفة :  مرحلة التقاليد الدينية-2

  .م بالشعائر الدينية، وبالتايل أصبحت معظم األحكام تنسب لآلهلة مما اكتسبها قوة ملزمةالقيا
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بقيت التقاليد الدينية سائدة زمنا طويال، وبفضل تطور اتمعات حلت حملها األعراف :  مرحلة التقاليد العرفية-3
  .ام تصدر بإسم الشعب، فأصبحت األحك" حكم األغلبية" والتقاليد وبذلك نشأ احلكم الدميقراطي 

  .بعد اكتشاف الكتابة دونت قوانينها فانتشرت وتطورت بسرعة": القانون" مرحلة التدوين -4
  

  بالد الرافدين
   النظم القانونية يف بالد الرافدين:أوال

  :أمههاتعد التقنيات اليت وجدت باملدن العراقية القدمية أقدم ما وصل إلينا من القوانني القانونية املدونة ومن 
 وهو أقدم تقنني عرفه اإلنسان ويشمل  قبل امليالد2111 وهو ملك من ملوك العراق ":أرنامو) " قانون( تقنني -1

  ". مادة31مقدمة و":  على
   اإلصالحات الداخلية وأعمال امللك: املقدمة-أ

ويالحظ أن ...دة الزور شها-  وبعض اجلرائم-  الطالق-  الزواج–اخلطبة :  عاجلت مواضيع قانونية مثل: املواد-ب
الذي أخذ مببدأ " محو رايب"عقوبة االعتداء على األجسام هي دائما دية، عكس قانون " هذا التقنني ينص على أن 

  ) مسجل بلوحة غري كاملة يف متحف باسطنبول(. القصاص
   . مادة39مقدمة و ويشمل على  ق م124أصدره ملك لينت عشتر ": ليبت عشتر" تقنني -2
  . متجيد اآلهلة، وأن التشريع هدفه اخلري والرفاهية، وإنصاف أهل البالد من الظلم الذي وقع يف السابق:دمة املق-أ

مدون (".   إجيار احليوانات-  الزواج- املواريث- نظام امللكية- إجيار األراضي: " مضموا متعدد منها: املواد-ب
   )  USA: مبتحف بـ 

تارخيه غري معروف، ويعتقد أنه قانون "إحدى مدن العراق القدمية " آشنونا  أصدره ملك مدينة : تقنني آشنونا-3
  . ق م1750محو رايب بنصف قرن أي حوايل 

  . ناقصة ال حتتوي على متجيد اآلهلة وال األعمال الداخلية واخلارجية: مقدمة-أ
وهي أقدم وثيقة تارخيية ...". م اجلرائ–الودائع –القروض –الزراع : " عاجلت الكثري من املواضيع أمهها: املواد-ب

  .العبيد– املساكني –األحرار : قسمت اتمع إىل ثالثة طبقات
 وهو أشهر ملوك بابل، وتظهر أمهيته يف كثرة نصوص القانون، ومن أهم التقنيات القدمية اليت : قانون محو رايب -4

  :وصلتنا كاملة
   يعكس التقنيات السابقة؛- 
  نطقة به ملئات السنني، واستطاع محو رايب من توحيد البالد بعد ما كانت جمزأة؛ إضافة إىل تأثر شعوب امل- 
  ؛" ق م1694" سنة من حكمه 30 أصدر هذا القانون محو رايب بعد - 
. ومحو رايب واقفا أمامه خبشوع يتلقى تعاليمه" مشاس"م وربع، حنت بأعاله اإلاله 2 سجل على حجر كبري ارتفاعه - 
  )اللومر بباريساللوحة حمفوظة يف (
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  . مادة وخامتة282 يشمل على مقدمة و: مضمونه-
إله مدينة بابل كما أحصى :  تشبه املقدمات السابقة، ذكر فيها أنه أصدر القانون وفقا إلرادة اإلله مردوك: املقدمة-

  .البالدنشر العدل وإحقاق احلق والقضاء على الفساد يف كل : أعماله باملدن األخرى، وبني اهلدف منه وهو
 ذكر فيها محو رايب صفاته وفضائله وتعدد أعماله، وسيرتل اللعنة على من خيرج عن أحكام شريعته، أو : اخلامتة-

  ...حياول ختريبها
  : قسما هي13 قسمها بعض الباحثني إىل : مضمون مواده-

 نظام التقاضي والشهود؛ : 5 إىل 1من  -1

 جرائم السرقة والنهب؛ : 25 إىل 6من  -2

 شؤون اجليش واجلندية؛ : 41  إىل26من  -3

  البيت؛– البساتني –شؤون احلقل  : 105 إىل 42من  -4

  التعامل مع التجار؛-  الفائدة–القرض  : 107 إىل 106من  -5

 يتعلق باخلمور؛ : 111 إىل 108من  -6

 يتعلق باألمانات والديون؛ : 126 إىل 112من  -7

 ؛"قالطال–الزواج " يتعلق باألحوال الشخصية  : 194 إىل 127من  -8

 يتعلق بالقصاص والدية؛ : 214 إىل 195من  -9

 يتعلق مبسؤول الطبيب البشري والبيطري؛ : 227 إىل 215 من  - 10

 يتعلق بتحديد األسعار وأجور البيوت؛ : 240 إىل 228 من  - 11

 يتعلق بأجور احليوانات األشخاص؛ : 277 إىل 214من  - 12

 .يتعلق بالعبيد وعالقام بأسيادهم : 282 إىل 278من  - 13

  :  ومنها: قانون محو رايبخصائص
الرأي السائد أن قانونه ليس تشريعا دينيا خللوه من األحكام كالعبادات وتقدمي القرابني وال :  تشريع علماين حبت-1

 .الدنيوي واألخروي: مجع بني اجلزائني 

 :ر هذا التأثر يبدوا أن تقنينه جتميع منقح ملواد تشريعية سابقة، ومن مظاه: مستمد من التقنيات السابقة-2

 .خامتة– مضمون -تقسيم القانون إىل مقدمة - 

– حترير العقد - وإحتوائه على نفس املصطلحات اليت سبقته مثل املهر) إذا(مضمون املواد يبدأ  - 
 ...، مثل الرجل يأخذ املرأة كزوجة)اخذ(استعمال فعل 

  .حدة قاضيان على االختياروأحيانا وضع للمسألة الوا:  والقانويني اتسم يف توحيد البالد السياس-3
  . صيغت أحكامه على حاالت فردية حقيقية أو مفترضة: املنهج االفتراضي-4
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وصول اتمع إىل درجة املدنية، وأصبحت السلطة واحلاكم هي اليت تتوىل :  عكس بوضوح حالة اتمع البابلي-5
  .متابعة اجلاين ومعاقبته، وعرف النقود، وختطى ا نظام املقايضة

  . عدم وجود أحكام اآلهلة -6
  . وجود عقوبة يف املواد األوىل-7
  . صياغة املواد يف قانون-8
  . أدى إىل تدعيم وحدة اإلله-9

  .كل هذه اخلصائص تدل على أن قانون محو رايب متأثر بالقوانني األخرى
املة منع تعدد الزوجات إال أعطى املرأة األهلية القانونية الك(وكان محو رايب مصلحا اجتماعيا فاهتم باألسرة 

  ...).وحق الطالق–للضرورة 
  :يف اتمع البابلي) احلكم( النظام السياسي :ثانيا

  . واألسياد–الكهان –كان احلكم موزعا بني امللك 
  .السلطة احلقيقية بيد إله املدينة - 
 .نوملك املدينة هدفه نشر العدل ومحاية الضعفاء سلطته مقيدة من طرف األسياد والكها - 

 ...كان لألسياد سلطات واسعة يف القضاء واإلدارة - 

 .الكهان يعينون امللك بعد حصوله على شرعية اإلله وبإمكام إسقاطه ولو أثناء حكمه - 

 .وكان للكهان سلطة إدارية كبرية يف إدارة األمالك واملعابد - 

 .يساعد امللك عدد من املوظفني يرأسهم الوزير األول - 

 .تطبيق تعاليم امللك، مجع الضرائب: مهمتهم ) الوايل(أسهم اإلقليم وعلى املستوى احمللي ير - 

 .وكان يقف يف قضايا الشعب مفتشون - 

  : النظام القضائي يف اتمع البابلي:ثالثا
  :وللقضاء أربع أنواع.  وأصبح القضاء مدنيا يف البداية كان للكاهن سلطة كبرية قلل منها محو رايب

  . املتعلقة بالنظام العام حيكم يف املسائل:الــوايل  - 
 ).اللصوص( مسؤول عن اجلرائم باملدينة :حاكم املدينــة - 

 . تابعة للملك يترأسها الوايل أو حاكم املدينة:االس القضائية - 

وهلم صالحيات قضائية وإدارية يسمى جند ...  يشكلون احملاكم يف املدين اهلامة :قضاة املقاطعة  - 
 .أحكامهم علنية حبضور الشهودوتصدر . القاضي وكتاب األحكام

حيتفظ امللك يف بعض احلاالت االستئناف يف حالة جتاوز السلطة القضائية لسلطتها أو متتنع عن  - 
 .إصدار احلكم
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  : نظام األسرة يف اتمع البابلي:ارابع
  : شروط الزواج-1
كتابة العقد شرط من شروط  ( موقع عليها من أطراف العقد والشهود الزواج جيب أن يكون على وثيقة مكتوبة-أ

  ).صحة الزواج كما تدون عليها املدفوعات
  . بني الزوج وأب الزوجة التراضي-ب
أو ) املهر(وهي التزامات مالية تنشأ بسبب الزواج يدفعها الزوج أو أسرته :  وهي أربعة أنواع: املدفوعات-ج

  .دوطا) dote(الزوجة أو أسرا 
  :وهي) turhatuو تريهات( يسمى : املدفوع األول-

  ).املهر(وهو هبة مالية بسيطة يدفعها الزوج وال تتصرف فيه الزوجة إال بعد اإلجناب :   الصداق
  ).هدايا(ما يدفعه اخلاطب خلطيبته قبل الزواج ) lubluليبلو ( ويسمى : املدفوع الثاين-
   إذا مل يقع الزواج بسبب اخلاطب فال يسترجعه؛-   
  ج بسبب اخلطيبة فتعيد ضعفه؛ إذا مل يقع الزوا-   
دوطا وهي أموال تتلقاها الزوجة من والدها ملواجهة ) dote(أو ) cherictuالشرقتو ( ويسمى : املدفوع الثالث-

  .احلياة الزوجية وهي ليست من شروط الزواج، ويتم بواسطة عقد مكتوب
دمها الزوج لزوجته لتأمني حياا بعد وهي هبة مالية يق) املتعة) (nudunuنودونو ( وتسمى : املدفوع الرابع-

  .وفاته وتأمني حياة األوالد وهي ليست من شروط الزواج، ويتم بواسطة عقد مكتوب
  :ينحل الزواج ببالد الرافدين ألسباب ثالث هي : احنالل الزواج-2
 احملكمة إن كان هلا  بعد وفاة الزوج على املرأة أن تعتد قبل الزواج، ال بد هلا من إذن من: وفاة أحد الزوجني-

  .أوالد
  . ليس سببا كافيا إال إذا كان بإرادة الزوج: غياب الزوج-
 –الزوجة العاقة ( ويتم من خالل تسليم الزوجة رسالة الطالق خمتومة من طرف الزوج، وحاالت الطالق : الطالق-

  ). الزوجة املهملة لبيتها–الزوجة اخلائنة 
  .ضة ليتزوج الرجل بأخرى مينع القانون طالق الزوجة املري- 
  . ميكن للمرأة طلب الطالق إذا أساء الزوج معاملتها- 
  . ال حيق للزوجة ترك زوجها دون سبب جدي وإال عوقبت باملوت- 

  : يف قانون محورايب نوعان من الطالق:أنواع الطالق
 األول إذا مل يترك هلا قوا وإذا عاد تعود لزوجتها.  إذا كان الزوج أسري حيق للمرأة أن تتزوج: الطالق املؤقت-

  .وإذا ترك هلا قوا وتزوجت عوقبت باملوت... وقوت أوالدها
  . ويكون إذا ترك الزوج زوجته كراهية: الطالق الدائم -
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  نظام اإلرث والتبين 
نوا  يف قانون محورايب يعود اإلرث للذكور فقط، وحق األنثى غري ثابت، ويشترط يف األوالد أن يكو: نظام اإلرث-

وإذا مل يوجد األبناء تنتقل ... أما أبناء األمة فال يرثون مع أبناء الزوجة الشرعية إال إذا كان تبناهم والدهم . شرعيني
  .التركة إىل اإلخوة

فيصبح الطفل شرعيا ) عقد التبين( ويشترط فيه رضا الطفل أو من له سلطة عليه، ويتم التبين بكتابة : نظام التبين-
  ).اإلرث(نفس حقوق األطفال الشرعيني للمتبين، له 

  . ال ميكن استرداد الطفل بعد تبنيه-   
  ... ميكن للقانون استرداده إذا أساء املتبين معاملته-   

  : نظام اجلرائم والعقوبات يف اتمع البابلي:خامسا
وضاع االجتماعية اتسمت قوانني محورايب القدمية بعدم املساواة يف تنفيذ العقوبات حيث كانت تراعي األ

  :، وعموما اتسمت بالصرامة والقسوة وقد وجدت ثالث أنواع من اجلرائم)اتمع الطبقي(
  .ميز قانون محورايب بني اجلرائم املقصودة وغري املقصودة:  جرائم ضد األشخاص-1

  الدية: القصاص                        الغري عمدي :  القتل العمدي-         
تطفيف الكيل –قطع الطريق – جرائم السرقة -: حدد قانون محورايب عقوبة اإلعدام:  األموال جرائم ضد-2

  .وامليزان، وهي عقوبات قاسية مراعاة للتطور االقتصادي للمجتمع البابلي
  :مل مييز القانون بني املسؤولية اجلنائية واملسؤولية املدنية:  السبب يف اجلرمية-3

  :     أمثلة
  . يف موت أو قطع أحد أعضاء املريض تقطع يدهإذا تسبب طبيب - 
 .يقتل البناء إذا سقط البناء على صاحبه وقتله - 

 .وإذا قتل ابن أو بنت صاحب البيت يقتل ابن أو بنت البناء - 
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  النظم القانونية ببالد مصر الفرعونية

   احلضارة الفرعونية:أوال
من أقدم احلضارات، وقد تعاقب على حكم مصر ) فدينبالد الرا(تعترب حضارة مصر القدمية وبالد بابل 

 أسرة كل أسرة تضع 30 ق م، حوايل 671 ق م إىل أن انتقلت إىل حكم اآلشوريني سنة 32الفرعونية من القرن 
  :عدد من امللوك، وامتاز عهدهم بالتطور اإلداري والقضائي، قسم عهد مصر القدمية إىل ثالث أقسام

 ومتيز احلكم ا باحلكم املطلق باعتبار األلوهية : ق م2255 إىل 3000  عهد الدولة القدمية من-
–اإلداري –وأنه املالك الوحيد لألرض اليت ورثها عن أجداده، فكانت له سلطة مطلقة اال القضائي " الفرعون"

لية كبرية، ومحلت مما أدى إىل ظهور طبقة متميزة من رجال الدين واألشراف متتعت بامتيازات دينية وما. والسياسي
  ...ألقابا شرفية، فتحول اتمع إىل جمتمع طبقي إقطاعي استبدادي مما سببت ثورات أدت إىل ظهور الدولة الوسطى

، حتول 17 تعاقبت عنها األسرة إىل األسرة : ق م1650 إىل 2100 عهد الدولة الوسطى ما بني حوايل -
فاسترجع سيادته وسعى لإلصالح وتطبيق العدالة، ) يعبد اإلله راعبعد أن كان " (أمون"الفراعنة إىل عبادة اإلله 

وحطم احلواجز الطبقية فأصبحت متساوية أمام القانون لكن هذه اإلصالحات مل تعمر طويال، حيث عادت الفوضى 
  . حيث غزا شعوب أخرى أكثر من قرن إىل أن حتررت لتظهر الدولة احلديثة13واالحنالل خالل عهد األسرة 

 وفيها ازدهرت مصر وأصبح هلا جيش مكنها من : ق م 1050 إىل 1555عهد الدولة احلديثة من  -
مث ضعف الكهان عليها مما أدت إىل زوال )...  فلسطني–سوريا (الدفاع عن نفسها، وتوسعها حنو بلدان جماورة 

  ...الدولة احلديثة 
 ، أما يف الفترات األخرى فالغالب أن ة األجنبي أصبحت مصر تابعة للدول30 إىل األسرة 21وابتداء من األسرة 

  ...الفرعون هو صانع القانون بنفسه فلم يكن مقيد بأي سلطة سياسية اعتبارا لأللوهية
  :من أشهر القوانني املصرية

  ".حتوت" ق م الذي يسمى تقنني 4000تقنني امللك نينا حويل  -1
 .قانون بوخوريس -2

 .قانون أوماريس -3

 .قانون حرم حجب -4

  ).أشري إليها يف بعض الكتب فهي ليست نصوصا أصلية(إىل التعاليم امللكية إضافة 
 ق م، مجع 712 إىل 718من ) 24األسرة (أصدره امللك بوخوريس وهو أحد فراعنة مصر :  قانون بوخوريس-1

محورايب ومن فيه النظم والقوانني اليت كانت سائدة قبله، مع بعض التعديالت، وقد تأثر بتشريعات بابل خاصة قانون 
  :أبرز اإلصالحات يف األحوال الشخصية

   منح للمرأة املساواة مع الرجل؛- أ
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 للرجل احلق يف أن يطلق زوجته، وللزوجة احلق يف طلب الطالق من الزوج، وميكن طلب مبلغ من املال عند - ب
  تطليقها؛

  ث؛ متتع املرأة بالشخصية القانونية الكاملة وتساوت مع الرجل يف حق املريا- ج
  ؛العدد بقي تعدد الزوجات مباحا إال أن اشترط خالفه يف -د

 تضمن هذا القانون إلغاء االستعباد بسبب الديون ألن املدين مسؤول عن دينه فإذا عجز عن تسديده استوىل -هـ
  عليه الدائن؛

  . منع حبس املدين يسهل االستيالء على أمواله-و
، وقد وجدت جمموعته ناقصة، 18هو آخر ملوك األسرة و" حرم حت"  أصدره امللك : قانون حرم حب-2

واملالحظة أن ... ونصت على بعض العقوبات منها عقوبة السارق وهي أن يرد مثلني أو ثالث أمثال املال املسروق
  ...اليت مل تتأثر بقوانني بابل" بوخوريس"هذه العقوبات أخذت من العقوبات املطبقة ببالد الرافدين عكس قانون 

  .ويعتربه العلماء صورة طبق األصل لقانون بوخوريس" بوخوريس"  وجاء بعد :نون آماريس قا-3
 فأحيانا امللك الفرعون يصدر تعليمات لكبار املوظفني حيثهم فيه على االلتزام الصارم : التعليمات امللكية-4

  ...ات التقاضيووجدت يف هذه التعليمات العناصر النظرية القانونية كإجراء... والشديد بالقانون
  
   نظام احلكم يف مصر القدمية:ثانيا
..  الفرعون هو صاحب السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية باعتباره الوارث الوحيد لألرض: الناحية السياسية-1

  حيث يطوفون البالد لتثبيت هذه الطقوس، وتعبيد الناس لفرعون، وكانتةوكان الكهنة يشرفون على الشعائر الديني
  ...هلم امتيازات كثرية

امتازت اإلدارة يف مصر القدمية بالتنظيم والتنسيق، وكانت مقسمة إىل إدارة مركزية :  من الناحية اإلدارية-2
  :وأخرى حملية

 هي بالقصر امللكي، يشرف عليها الفرعون بنفسه فكانت تأتيه التقارير والشكاوى اليومية : اإلدارة املركزية-أ
واملتكون من ) االستشاري(، والس اخلاص 10جراءات الالزمة، يساعده الوزير األول وجملس ليدرسها ويتخذ اإل

  .املقربني وأعوان الفرعون
ويقوم بتنفيذ هذه اخلطة جمموعة من املوظفني مهيكلني على شكل هرم خمتارون على أساس الكفاءة، ومن بني مهامهم 

وأحيانا كان امللك يقوم بنفسه بعملية ...  مجع الضرائبقصد) واحليوانات–األراضي –السكان (اإلحصاءات 
  ...املراقبة
 مقاطعة على رأس كل منها موظفا يعينه امللك أو 40 لشساعة البالد قسم امللك البالد إىل : اإلدارة احمللية-ب

  .حاكم القصر، وكان موظف املقاطعات يلتزمون بالتطبيق الصارم لتعاليم الفرعون
  .قرى جمالس للحرفيني والفالحني والكهان يترأسهم أحدهمووجد على مستوى ال
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 كان الفرعون هو القاضي األول، كما وجدت حماكم عدة تتوىل الفصل يف املسائل، وكان : من الناحية القضائية-3
  :القضاة هم موظفوا الفرعون يصدرون األحكام بامسه، فوجد نوعني من القضاء

  :وهو على درجتني...سائل الناشئة بني األفراد يتوىل الفصل يف امل: القضاء العام-أ
  . وهو حماكم احملافظات واألقاليم: الدرجة األوىل-  
ن املتقاضي إذا مل احبيث كان بإمك) احملكمة االستثنائية( على مستوى السلطة املركزية أو العليا : الدرجة الثانية-  

  .يقتنع باحلكم الصادر من الدرجة األوىل أن يستأنف احلكم
إذا كان أحد اخلصوم غري عادي كاإلداري أو من األشراف يتوالها ) حمكمة األشراف والنبالء (: القضاء اخلاص-ب

  .الفرعون بنفسه أو من ينوب عليه
  :يقسم اتمع يف مصر القدمية إىل طبقتني أساسيتني مها: االجتماعي النظام -4
األشراف والنبالء الذين خيتار منهم الفرعون الوزراء والكهان  وعلى رأسها الفرعون و":احلاكمة" الطبقة العليا -أ

واملوظفني ليساعده يف احلكم، وكانت هلم امتيازات مالية ودينية ومحلهم األلقاب السياسية، وال خيضعون للقضاء العام 
  .والعيش منهاالذين منحت هلم نصيب من األراضي لزراعتها ) أكثرهم من املرتزقة (ومنهم كذلك اجلنود " العادي"
وهي عامة الناس أغلبهم من الفالحني يعملون حتت رقابة املوظفني والفالحون يعملون باألرض، :  الطبقة الدنيا-ب

ومنها كانت طبقة العبيد وهم غالبا ما يكونوا عبيدا بسبب احلروب أو ... فإذا بيعت بيعوا معها كوسائل لإلنتاج
  ...تكون أمة أمة

  نظام األسرة :  ثالثا
  :  الزواج-1
  ... كان الزواج املعروف عندهم هو الزواج الفردي مث أبيح تعدد الزوجات، مع حفاظ الزوجة األوىل بامتيازات- 
  .. وكان عند بعض ملوكهم الزواج اإلهلي حيث يتزوجون بأخوام وأحيانا ببنام حفاظا على الدم امللكي- 
  ...وخوريس أصبح العقد مدنيا فقطويف عهد ب... وكان الزواج يسجل بعقد ديين ومدين- 
  ... وال بد من توثيق العقد وإال ضاعت حقوق األوالد - 
 حيتوي العقد على الشروط املتفق عليها فيحق للزوجة حتديد املهر، والنفقة شهرية أو سنوية أو ميكنها أن تشترط - 

  .عدم التعدد أو عدم الطالق
  :  احنالل الزواج-2

تطليق الزوجة – عدم اإلجناب –تبعات املالية املترتبة، ومن أساليبه جرمية الزنا كان الطالق نادرا بسبب ال
  ...وله احلق يف استرداد نصف الصداق إذا مل يكن خمطئا... لزوجها إذا كانت ثرية وتعيش يف بيتها 

  ).البابلياملرأة يف اتمع (واملالحظ أن املرأة متتعت باألهلية القانونية الكاملة فهي أفضل من غريها 
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  :  املرياث-3
اختلف املرياث باختالف املراحل التارخيية، يف البداية كان املرياث يعود لألوالد الشرعيني وإن مل يوجد انتقل - 

  .للزوجة
  . مث يف مرحلة أخرى امتد إىل اإلخوة واألخوات إضافة إىل الزوجة- 
  .كة لصاحل إخوته مث أصبحت التركة تنتقل ألكرب األوالد الذي يدير هذه التر- 
  . أما بوخوريس فقد سوى بني الذكور واإلناث يف املرياث ومنحه لألوالد الغري شرعيني بعد التبين- 
  . إذا وجد األوالد الشرعيني فلهم حق النفقة- 
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  النظم القانونية يف احلضارات الغربية

  : احلضارة اليونانية
 أمثال دراكون ةاألرستقراطيبية، وظهر ا العديد من املصلحني من الطبقة تعترب من أقدم احلضارات الغر

DRACON  وصولون SOLON.  
 ق م وهو من األشراف، ومل يصل إلينا نصوصه كاملة، وجاء 621 سنة أثينا وهو أحد حكام : قانون دراكون-1

لشدة يف تطبيق العقوبات حىت اجلرائم تأثرت قوانينه بالقواعد الدينية، اتصفت با... ذكره يف كتب وآداب اليونان
التافهة، وجاء تدوين هذه القوانني واالعتراف ا ملنح احتكار األشراف هلا وحىت تطبق على اجلميع حتقيقا ملبدأ 

  .املساواة
وعمل دراكون على تقوية سلطة الدولة مبنع االنتقام الفردي وجعل توقيع العقاب من حق الدولة ورغم ذلك كان 

  .منحازا لألشراف ونزع امللكية على الفالحني وامتاز بالقسوة وبذلك مل يستطع هذا القانون أن يعمر كثرياقانونه 
 ق م اليت جاء ا قانون دراكون ومشلت إصالحاته األعمال 594 وهو من حكام أثينا سنة : قانون صولون-2

  :التالية
–حبذ سعر الفائدة –م املدين بسبب عجزه على الوفاء  منع التنفيذ على جس–ألغى الديون القدمية -  : اجتماعيا-أ

ألغى امتيازات االبن األكرب يف املرياث وسوى بني األبناء الذكور –حقق السلطة األبوية فحرم بيع األبناء وقتلهم 
لتزم يشترط أن ي) األقارب الذكور من األب... (واإلناث يف املرياث، وإذا مل يوجد األبناء تذهب التركة إىل األقرب

ألزم اآلباء -  حث الشعب على العمل وجعل التسول جرمية يعاقب عليها القانون، -الوارث الزواج من بيت املتوىف، 
  . عمل على إزالة الفوارق بني طبقات اتمع- بتربية أبنائهم حرفة لكي ال يكونوا عالة على اتمع، 

يت كانت متنع بيع األراضي فسمح للطبقات احملرومة من  قام صولون حبماية الزراعة فألغى القيود ال: اقتصاديا-ب
 شجع الصناع والتجار، فنظم املوازين واملقاييس وأصلح النظام النقدي - الفالحني امتالك األراضي فتحسنت حالتهم،

  ..مما أدى إىل حتسني املستوى املعيشي هلذه الطبقات
إصالح الدستور ، احتكار األشراف - طبقات اتمع، سوى بني- العفو التام على اجلرائم السياسية، : سياسيا-ج

 وقسم السلطة على أساس مادي حمل املال حمل السبب مما - للسلطة مما مكن الطبقة العامة من املشاركة يف السلطة، 
  ".  أبو الدميقراطية"جعل الطبقات الوسطى تتمكن من الوصول إىل السلطة، لذلك يعترب صولون 

  :النظم الرومانية
حوايل سنة (قصد ا جمموعة القواعد والنظم اليت كانت سائدة يف اتمع الروماين منذ نشأة مدينة روما وي
  ). ق م734

.  يكمن أمهيته يف كونه مصدرا ملعظم القوانني احلديثة كالقانون الفرنسي، اإلجنليزي، اجلرماين:أمهية القانون الروماين
ضل لروما يف اعتبار القانون علما قائما بذاته بعدما كان ممزوجا بقواعد الدين وتأثرت به القوانني العربية، ويعود الف
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روما فتحت العامل ثالث "ووضعوا له تقسيمات وجعله على شكل قواعد عامة لذلك قيل أن ... واألخالق والفلسفة
  ".مرات األوىل جبيشها والثانية بدين والثالثة بقانوا

  :العلماء القانون الروماين إىل ثالث مراحل هي قسم :تقسيمات القانون الروماين
  . ق م إىل قيام النظام اجلمهوري574ويبدأ منذ نشأة روما : العصر امللكي -1
 . ق م284ويبدأ بصدور قانون إيبوتيا وينتهي سنة : العصر القانوين القدمي -2

 .م565 ق م إىل 284من ): يالعهد البيزنط(العهد اإلمرباطوري  -3

، وكانت العشرية من الرتالء وهم من خمتلفةان الشعب الروماين يتكون من شعوب وعشائر ك:  العصر امللكي-1
تأسست روما نتيجة احتاد العشائر ويتكون ... األعداء املهزومني أو األجانب أو العبيد ينضمون للعشرية طلبا للحماية

  :نظامها السياسي من 
ختيار من سلفه، سلطة غري حمدودة دينيا ومدنيا، يترأس اجليش  يتوىل السلطة مدى احلياة ليس وراثيا بل ا: امللك- 

  .، ويتوىل اجلهاز القضائيلالنعقادويدعو جملس الشعب 
 يتكون من رؤساء العشائر يستشريه امللك يف األمور اهلامة دون اإللزام، يصادق على ذلك إذا : جملس الشيوخ- 

  .أريد تغيري املدينة أو توسيعها
أهم مصدر لقواعد القانون الروماين هو العرف فلم يكن هناك تشريع أو : وماين يف العهد الروماينمصادر القانون الر

فقه قانوين بل العرف فهو قانون غري مكتوب، نشأ من العادات اليت توارثها الناس، ويستمد قوته من التقاليد الدينية 
  .وكان اجلزاء املترتب عن احملالفة جزاء بدين

 اارت امللكية نتيجة ثورة املزارعني الرومانيني، ومما ميز هذا العصر هو التوسع الكبري :لقدمي عصر القانون ا-2
  :حيث بسطت روما سيطرا جل جنوب أوربا ومشال إفريقيا مما أحدث تغريا يف جماالت عديدة منها

  .  حل احلكام بدال من امللوك وازدادت سلطات جملس الشيوخ : سياسيا- أ
 حل حمل امللك حاكمان ينتخبهما جملس الشيوخ ومها القنصالن إلدارة اجلمهورية وقيادة اجليش، :ام احلك-      

  .وبتوسع الدولة زاد عدد حكامها
، ينظر يف السياسة اخلارجية دخوله أصبح له اليد العليا يف إدارة البالد وأصبح للعامة احلق يف : جملس الشيوخ-      

  . يف مشاريع القوانني اليت يصادق عليها الس الشعبوميزانية الدولة ويعطي رأيه
  . ق م أصبح للعامة احلق يف دخول جمالس الشعب471 منذ سنة : جمالس الشعب-      
  األشراف والطبقة العامة:  تكون اتمع الروماين من طبقتني : اجتماعيا-ب

. ، وكانت كل األراضي حكرا عليهمالقواننيع على مشاري... هلم احلق وحدهم يف تويل املناصب:  األشراف-      
  :متيز هذا اتمع بالصراع بني الطبقني نتيجة مطالبة الطبقة العامة باملساواة مع األشراف مما سبب الثورات

 اعتصمت العامة بتل خارج املدينة مهددين األشراف باخلروج من املدينة وتكوين مدينة : ق م494سنة *      
  ).حاكما للعامة(ألشراف أن يكون للعامة حاكما خاصة م فقبل ا
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  .الذي أنشأ جمالس للعامة" بيبليا" صدر قانون : ق م471سنة *     
 قدم العامة طلب لتشكيل جلنة لوضع قانون على أساس املساواة مع األشراف فوضع قانون : ق م462سنة     * 

  .12األلواح اإلثنا عشر 
  .الذي أباح الزواج بني األشراف والعامة) كانوليا( صدر قانون : ق م442سنة     * 

وللعامة حق تويل " الربيتقور املدين، وقاضي األسواق"الذي أنشأ وظيفيت ) ليسينا(صدر قانون :  ق م367سنة *     
  .هذين املنصبني

  . األشراف والعامة أباح القانون للعامة تويل املناصب الدينية العليا وبذلك حتققت املساواة بني: ق م300سنة *    
 ومنذ ة ظهرت هذه األلواح إثر ثورات الطبقة العامة على األشراف مطالبني باملساوا :12قانون األلواح اإلثنا عشر 

 ق م 451 ق م طالب العامة تشكيل جلنة لوضع اموعة القانونية وعارض ذلك جملس الشيوخ ويف سنة 462سنة 
وبعد عودا تشكلت جلنة من عشرية أفراد من األشراف دونت " صولون"ن أرسلت بعثة إىل اليونان لدراسة قانو

 سنة 12 و11القوانني على األلواح لكن جملس الشيوخ رأى بأا غري كاملة فشكلت جلنة أخرى وأضافت اللوحتان 
 كتب  بنصوص أصلية، وإمنا وصلت مدونة يفحومل تصل إلينا هذه األلوا) روما( ق م ونشرت يف ساحة مدينة 449

  .التاريخ واللغة واآلداب مما مكن الفقهاء من معرفة األحكام معرفة دقيقة
  : ومميزاتهحمضمون قانون األلوا

  .التقاضي : 3 ، 2 ، 1األلواح  - 
 . الوصية-املرياث– الطالق –الزواج  : 5 ، 4األلواح  - 

 .امللكية العقارية وحق نقل امللكية : 7، 6األلواح  - 

 .م اجلرائم والعقوباتنظا: 10 ، 9 ، 8األلواح  - 

 . بعض احلقوق الفردية12، 11األلواح  - 

 متكون من شعوب عاتممن املالحظ أا مل تتناول السلطة األبوية عكس قانون صولون ومل تتضمن جزاء الدين ألن 
  .وديانات خمتلفة

  12أهم األحكام الواردة يف قانون األلواح 
  :يترتب عن خمالفتها ضياع احلق ومن أنواع الدعوىتضمن جمموعة من الشكليات :  نظام القضاء-1
 للدفاع عن احلق، ومحل اخلصم على االعتراف وذلك بقسم ميني ديين مث عوض برهان يدفعه : دعاوى القسم-أ 

  .اخلاسر للدعوة إىل حزينة الدولة
 يف حدود احلق  يف حالة تقسيم التركات يلجأ املدعي للحاكم لتعيني حكما للفصل: دعوى تعيني طلب قاضي-ب

  .املتنازع عليه وال تتضمن رفضا
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 وهي دعوى تنفيذية تقع على املدين الذي حيكم عليه مببلغ مايل أو يعترف بدين أمام احلاكم : دعوى إلغاء اليد-ج
فيلحقه به وله احلق يف حبسه يف ) احلاكم( يوما أن يقبض على املدين ويذهب به إىل الربتور 30فالدائن حيق له بعد 

  .ته أو بيعه كعبد، أو قتله أو حيتفظ به لالنتفاع بعملهبي
 وهو حق للدائن لالستيالء على مال من أموال املدين كرهينة حىت يفي بالدين وال حيق للدائن : دعوى أخذ رهينة-د

  .أن يبيع أموال املدين
د والعبيد على حد سواء، األب هو رب األسرة واملالك ألمواهلا وختضع لسلطته الزوجة واألوال:  نظام األسرة-2

  .وبعد وفاته جتب الوصية على القاصرين والنساء وكذلك اانني والسفهاء
  :تنقسم األموال إىل نفيسة وغري نفيسة:  نظام امللكية-3
 ومخس - الطرفان الشيء املراد نقله( وتشمل األراضي ووسائل يتم نقلها إما حبضور األشهاد : األموال النفيسة- أ

أو الدعوة الصورية الرمسية وتنقل فيها امللكية حبضور الطرفني )  وحامل امليزان الذي يزن النحاس- ان بالعنيشهود روم
  .أمام احلاكم

  ... فتسلم مبجرد التسليم: األموال غري النفيسة-ب
  : نظام اجلرائم والعقوبات-4
  تقع على الشخص أو ماله:  اجلرائم اخلاصة- أ

  الدية: إذا مل يقتل - اص  القص- :  جرمية القتل-       
  . قتل السارق إذا ضبط متلبسا ووقعت السرقة ليال أو بسالح-       
 ويف غري هذه احلاالت ميكن للمجين عليه املطالبة بإحلاق السارق إليه، ويف حالة أخرى ميكن طلب ضعف -       

  ...الثمن املسروق
اهلروب من – االعتداء على الديانات - كجرمية اخليانة العظمى وتتوىل الدولة توقيع العقاب عليها: اجلرائم العامة-ب

  .قتل اإلنسان احلر–احلرب 
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  أسس قيام الدولة اإلسالمية األوىل: أوال
  : بيعة العقبة األوىل-1

أسلموا من يثرب إىل "  رجال12"م من بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم تسلل 621يف موسم احلج يف سنة 
 واجتمعوا بالرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم وبايعوه على اإلميان باهللا العقبةريب من مكة يدعي مكان ق

  .الصغرىواالستمساك بالفضائل واالبتعاد عن املنكرات وهي بيعة العقبة 
  : بيعة العقبة الثانية أو الكربى-2

من يثرب، بايعوه على السمع والطاعة " واحد وسبعني رجال وامرأتان"ويف السنة املوالية يف موسم احلج بايعه 
يف النشاط والكسل وعلى النفقة يف العسر واليسر وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فهذا العقد التارخيي هو 
األساس الذي قامت عليه الدولة اإلسالمية ونتج عن ذلك هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وبداية تكوين 

  :سالمية األوىلالدولة اإل
  . تظهر فيه شعائر اإلسالم ويلتقي املسلمون فيه تعاليم دينهم احلنيفالنبوي مث املسجد قباءمسجد :  فبىن املسجد - أ

 لتقليص الفوارق االجتماعية بينهما وللتخفيف من املهاجرين واألنصار كما أخ النيب صلى اهللا عليه وسلم بني - ب
 مثل إخوة الدم ةاملؤاخا من ترك الديار واألموال واألهل والزوج واألوالد وجعل هذه األثر النفسي الذي سببته اهلجرة

  .يف بداية األمر مث نسخ احلكم" يتوارثون"فكانوا 
 تتعلق بوحدة األمة وحقوق األفراد  مادة47 كما قام بكتابة الصفيحة وهي أو دستور يف اإلسالم يتكون من - ج

  .الدفاعواألمن والتشريع وإدارة القضاء و
) وشاورهم يف األمر( كما عمل النيب صلى اهللا عليه وسلم على بناء حكومة أساسها الشورى تطبيقا لقوله تعاىل -د

فكانت هذه احلكومة حكومة مثالية قائمة على أسس العدل وخالية من االستبداد )" وأمرهم شورى بينهم(وقوله 
  .واحلكم الفردي
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  ميمصادر التشريع اإلسال: ثانيا
  جيب التأكد من صحة اآليات من القرآن الكرمي: مالحظة

  .، السنة، اإلمجاع، القياس)القرآن(الكتاب : مصادر التشريع املتفق عليها أربعة هي
  : القرآن الكرمي-1
وته هو كالم اهللا املرتل على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم باللفظ العريب املتعبد بتال:  تعريف القرآن الكرمي- 1-1

  .املنقول إلينا بالتواتر ويتكون القرآن من سور مدنية وسور مكية
  :"األحكام"وقد مس الكثري من 

  أحكام تتعلق بالعقيدة كاإلميان باهللا ورسوله واليوم اآلخر؛ - 
 أحكام تتعلق بتزكية النفوس وبيان األخالق احملمودة واألخالق املذمومة؛ - 

 أحكام العبادات؛ - 

 ع، أسرة، اجلنايات، القضاء؛البيو: أحكام املعامالت - 

بني (أحكام مدنية، أحوال شخصية والتزامات ، أحكام جزائية، أحكام إجرائية، أحكام دستورية  - 
موارد (، أحكام مالية )عالقات الدولة يف السلم واحلرب(، أحكام دولية )احلاكم واحملكوم

 ).واملصاريف

فهو كتاب اب قانون حمض وإن تناول األحكام القانونية هذه األحكام مل تأيت يف موضع واحد ألن القرآن ليس كت
  .هداية وإرشاد وأخالق وعبادة وقانون

  : بيان القرآن الكرمي لألحكام- 1-2
فَِبما { : لقوله تعاىلبالشورىأي يذكر القواعد واملبادئ العامة اليت تكون أساسا األحكام مثل األمر :  بيان كلي-أ

 اللَِّه ِلنت نٍة ممحر ملَه ِفرغتاسو مهنع ففَاع ِلكوح واْ ِمنفَضفَظّاً غَِليظَ الْقَلِْب الَن تكُن لَوو مِفي لَه مهاِورشو
ِإنَّ اللَّه يأْمركُم {ىل واألمر بالعدل واحلك به لقوله تعا1} فَِإذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه يِحب الْمتوكِِّلنياَألمِر

أَن تؤدواْ اَألماناِت ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَن تحكُمواْ ِبالْعدِل ِإنَّ اللَّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإنَّ اللَّه كَانَ سِميعاً 
  . 2} بِصرياً

ير اللَِّه أَبِغي رباً وهو رب كُلِّ شيٍء والَ تكِْسب كُلُّ نفٍْس ِإالَّ علَيها قُلْ أَغَ{: شخصية املسؤولية لقوله تعاىل
  .} ثُم ِإلَى ربكُم مرِجعكُم فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَوالَ تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى

 فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَِّه ِإنه الَ يِحب وجزآُء سيئٍَة سيئَةٌ مثْلُها{:تعاىل  العقوبة بقدر اجلرمية لقوله - 
3}الظَّاِلِمني.  

                                                 
1  -  159 �ل ���ان، ا��
2  -  58 ا����ء، ا��
3  -  40 ا� �رى ا��
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 ِلتأْكُلُواْ فَِريقاً من أَمواِل والَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل وتدلُواْ ِبها ِإلَى الْحكَّاِم{: حرمة مال الغري لقوله تعاىل- 
  .1}الناِس ِباِإلثِْم وأَنتم تعلَمونَ

يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تِحلُّواْ شعآِئر اللَِّه والَ الشهر الْحرام والَ الْهدي والَ الْقَالِئد { : التعاون على الرب لقوله تعاىل - 
نيال آمو وكُمدٍم أَن صآنُ قَونش كُمنِرمجالَ يواْ وطَادفَاص ملَلْتِإذَا حاناً ووِرضو ِهمبن رالً مونَ فَضغتبي امرالْح تيالْب 

 واتقُواْ اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد نواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِنوتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاوعِن الْمسِجِد الْحراِم أَن تعتدواْ 
  .2}آلِْعقَاِب

ر  أُِحلَّت لَكُم بِهيمةُ اَألنعاِم ِإالَّ ما يتلَى علَيكُم غَييا أَيها الَِّذين آمنواْ أَوفُواْ ِبالْعقُوِد{ : الوفاء بااللتزامات لقوله تعاىل- 
ِريدا يم كُمحي ِإنَّ اللَّه مرح متأَنِد ويِحلِّي الص3}م.  

 ملَّةَ وما جعلَ علَيكم ِفي الديِن ِمن حرٍجوجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه هو اجتباكُم {: وقع احلرج لقوله تعاىل- 
اكُممس وه اِهيمرِإب اِس أَِبيكُملَى النآَء عدهواْ شكُونتو كُملَيِهيداً عولُ شسكُونَ الرـذَا ِليِفي هلُ وِمن قَب ِلِمنيسالْم 

ِصريالن مِنعلَى ووالْم مفَِنع الَكُموم وواْ ِباللَِّه هِصمتاعكَـاةَ وواْ الزآتالَةَ وواْ الص4}فَأَِقيم.  
فَمِن اضطُر غَير ِإنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الِْخِرتيِر ومآ أُِهلَّ ِبِه ِلغيِر اللَِّه { :وراتظرات تبيح احمل الضرو- 

  .5} ِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيمباٍغ والَ عاٍد فَال ِإثْم علَيِه
  :صورة جمملة حتتاج إىل تبيان وتفصيل مثال أي ذكر األحكام ب: بيان إمجايل-ب
فَأَِقيمواْ الصالَةَ وآتواْ أَأَشفَقْتم أَن تقَدمواْ بين يدي نجواكُم صدقَاٍت فَِإذْ لَم تفْعلُواْ وتاب اللَّه علَيكُم {: قوله تعاىل- 

  . فال ميكن معرفة كيفية ذلك فجاءت السنة وبينت املقادير 6}ه خِبري ِبما تعملُونَ وأَِطيعواْ اللَّه ورسولَه واللَّالزكَاةَ
  .فجاءت السنة فبينت شروط القصاص)) كتب عليكم القصاص يف القتلى(( وقوله - 
ت من  أي ذكر األحكام بصورة تفصيلية ال إمجال فيها مثل أنصبة الورثة، وكيفية الطالق، واحملرما: بيان تفصيلي-ج

  .النساء يف النكاح لبعض العقوبات
 وقد أعطى اهللا رسوله صلى كلي ال جزئي إمجايل ال تفصيلي ومعظم األحكام العملية جاء بياا على شكل 

  ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهموأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبينِبالْبيناِت والزبِر { :اهللا عليه وسلم سلطة بيان األحكام املة قال تعاىل
  .7}ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

وجميء أحكام القرآن العملية على شكل قواعد ومبادئ عامة مرنة يالئم عموم وبقاء الشريعة حبيث ميكن تفريغ 
  .األحكام وتطبيقها على جزئيات الوقائع يف خمتلف األزمات

  
                                                 

1  -  188 س�رة ا�#"�ة، ا��
2  -  2 س�رة ا���&%ة، ا��
�2 س�رة ا���&%ة، ا�-  3 
4  -  78 س�رة ا�)'، ا��
5  -  173 س�رة ا�#"�ة، ا��
6  - ، ا��� 13 س�رة ا��*�د
7  -  44 س�رة ا��)+، ا��
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  :خصائص القرآن الكرمي
  )) .إنا جعلناه قرآنا عربيا (( نص إهلي عريب- 
قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال (( صاحل لكل زمان ومكان كما أنه يتميز باإلعجاز - 

  ...)).يأتون مبثل
  :ووجوه إعجاز كما ذكرها العلماء

  بالغته وفصاحته؛ •
 تناسق األحكام واملعاين بال تناقض؛ •

 ة مثل قوم عاد ومثود؛اإلخبار باحلوادث املاضي •

وإذا يعدكم إحدى الطائفتني ((اإلخبار بأحداث ستقع يف املستقبل مثل وعد املسلمني بالنصر يف غزوة بدر  •
)). لتدخلن املسجد احلرام((ووعد اهللا بفتح مكة )). أا لكم وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم

 ؛)) أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبونغلبت الروم يف(( ...وأخبار بانتصار الروم على الفرس

 .اشتماله على األسرار الكونية واشتماله على تنظيم العالقات اإلنسانية •

   السنة النبوية-2
  : تعريفها- 2-1
   هي الطريقة:لغة-
هي ما صدر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم غري القرآن من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون : اصطالحا -

  .دليال شرعيا
  . هي أقواله يف خمتلف املناسبات: السنة القولية- : أمثلته وأنواعه

  . هي ما فعله مثل أداء الصالة ومناسك احلج وصومه وغري ذلك: السنة الفعلية-                  
  . ما سكت عنه مما فعله الصحابة أمامه: السنة التقريرية -                  

  : حكمها-2-2 
وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي ((صدر الثاين للتشريع فهي حجة دل على ذلك الكتاب قال تعاىل هي امل
وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه (( ، وقوله  1}ِإنْ هو ِإالَّ وحي يوحى * وما ينِطق عِن الْهوى{ ))يوحى
 ِمن أَهِل الْقُرى فَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل كَي مآ أَفَآَء اللَّه علَى رسوِلِه{)) افانتهو

 آِء ِمنكُماَألغِْني نيولَةً بكُونَ دواْالَ يهفَانت هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُمآ آتمقُواْ اللَّواتو  ِديدش ِإنَّ اللَّه ه
  . 3} ومن تولَّى فَمآ أَرسلْناك علَيِهم حِفيظاًمن يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه{: وقوله تعاىل 2}الِْعقَاِب

                                                 
1  -  4و3 س�رة ا��*,، ا��
2  -  7 س�رة ا�) �، ا��
3  -  80 س�رة ا����ء، ا��
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فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللَّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم { :وقوله تعاىل
  .1}يالً ذِلك خير وأَحسن تأِْوِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر

فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجاً مما {:وقوله تعاىل
  .2}قَضيت ويسلِّمواْ تسِليماً

للَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ لَهم الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن وما كَانَ ِلمؤِمٍن والَ مؤِمنٍة ِإذَا قَضى ا{:وقوله تعاىل
  .3}يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالَالً مِبيناً

ِذين يتسلَّلُونَ ِمنكُم ِلواذاً الَّ تجعلُواْ دعآَء الرسوِل بينكُم كَدعآِء بعِضكُم بعضاً قَد يعلَم اللَّه الَّ{:وقوله تعاىل
أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَن تأَم ناِلفُونَ عخي ذَِر الَِّذينح4} فَلْي.  

  .} ولَعلَّهم يتفَكَّرونَلَ ِإلَيِهموأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزِبالْبيناِت والزبِر {:وقوله تعاىل
   تنقسم إىل سنة أحاد وسنة متواترة: أقسام السنة- 2-3
  .ما رواه عن الرسول مجع عن مجع يستحيل اتفاقهم على اخلطأ مثل طريقة الصالة والصوم: املتواترة-
  :ما روي عن الرسول ومل يبلغ التواتر وفيه:  سنة اآلحاد-

  .توافرت فيه شروط السند :صحيح -         
  . توافرت فيه شروط الصحة:حسن -         
  . اختلف فيه شرط من شروط الصحة :ضعيف -         

صحيح البخاري وصحيح مسلم ، وسنن بن داود، وسنن الترميذي، وسنن النسائي، وموطأ : ومن أشهر كتب السنة
  .اإلمام مالك، ومسند اإلمام أمحد، وسنن ابن ماجة

  ):بيان السنة النبوية(واع األحكام الواردة يف السنة  أن- 2-4
  . ألحكام القرآن مؤكدة هلا مثل النهي عن عقوق الوالدين وقتل النفس والسرقة والزناموافقة أحكام - 
اليت بينت مقادير الزكاة ومقدار املال املسروق الذي فيه ) األحاديث( مل القرآن مثل السنة مبينة ومفصلة أحكام - 
  .قوبةالع
مثل السرقة يف القرآن قيدا السنة فبينت مكان القطع وحترمي امليتة مقيدة ملطلق الكتاب وخمصصة للعامة  أحكام - 

  .جاء عاما 
 مل يذكرها القرآن منها حترمي احلر األهلة وحترمي أكل كل ذي ناب من السباع وخملب من الطيور جديدة أحكام - 

  .ة السدسوحترمي الذهب واحلرير وتوريث اجلد
  . نسخ السنة للقرآن وفيها خالف- 

                                                 
1  -  59 س�رة ا����ء، ا��
2  -  65 س�رة ا����ء، ا��
�36  س�رة ا1ح/اب، ا�-  3 
4  -  63 س�رة ا���ر، ا��
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   اإلمجاع-3
  : تعريفه- 3-1
  .وأمجع الناس على األمر أي اتفقوا عليه.  هو العزم أو االتفاق، أمجع الناس على السفر أي عزموا عليه:  لغة- 
ه وسلم على حكم  اتفاق مجيع اتهدين من املسلمني يف عصر من العصور بعد وفاة النيب صلى اهللا علي: اصطالحا-

  .شرعي
  :  حجيته- 3-2

ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَه الْهدى ويتِبع غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه ما تولَّى { :من القرآن قال تعاىل
  1}ونصِلِه جهنم وسآَءت مِصرياً

  )).ى ضاللةال جتتمع أميت عل((من السنة 
  : أنواع اإلمجاع- 3-3
 وهو الذي يبدي فيه كل واحد من اتهدين برأيه صراحة يف مسألة فقهية وهو اإلمجاع املعتد : اإلمجاع الصريح-أ

  :ومن شروط اإلمجاع. به عند العلماء
   اتفاق اتهدين أن فسهم ال العوام؛- 
   اتفاق مجيعهم على اختالف بالدهم وأجناسهم؛- 
   مجيع اتهدين املوجودين يف الوقت الذي طرأت فيه املسألة الفقهية وليس يف كل العصور؛ اتفاق- 
   االتفاق بعد وفاة الرسول؛- 
  . مع اآلخرينه أن يكون االتفاق عن طريق إبداء الرأي من كل واحد من اتهدين فردا أو باجتماع- 
  .سألة فقهية ويسكت بقيت اتهدين دون إنكار عليهيعلن فيه أحد اتهدين عن رأيه يف م: اإلمجاع السكويت-ب

  :أنكره الشافعي وبعض احلنفية وأكثر املالكية بدليل
   ال ينسب لساكت قول؛- 
   الساكت حتيط به احتماالت نفسية باطنية ال ميكن اجلزم معها، فقد يكون مهابة للقائل أو لعدم االنتهاء إىل رأي- 

  :عية بدليلواحتج به أكثر احلنفية وبعض الشاف
   السكوت حممول على الرضا؛- 
   عمل اتهدين هو تبيان احلكم الشرعي وسكوم يف وقت احلاجة يفسر موافقة؛- 
  . الساكت ال يكون بسبب املهابة الذين بلغوا أعلة املراتب الفقهية والساكت عن احلق شيطان أخرس- 

 وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم رمت علَيكُم أُمهاتكُمح{: اإلمجاع على حترمي اجلدة لقولة تعاىل-  :أمثلة اإلمجاع
 كُماِئببرو آِئكُمِنس اتهأُمِة واعضالر نكُم ماتوأَخو كُمنعضالالَِّتي أَر كُماتهأُمِت واُألخ اتنباَألِخ و اتنبو كُماالَتخو

                                                 
1  -  115 س�رة ا����ء، ا��
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ي ِفي حجوِركُم من نسآِئكُم الالَِّتي دخلْتم ِبِهن فَِإن لَّم تكُونواْ دخلْتم ِبِهن فَالَ جناح علَيكُم وحالَِئلُ أَبناِئكُم الالَِّت
  .}ه كَانَ غَفُوراً رِحيماًالَِّذين ِمن أَصالَِبكُم وأَن تجمعواْ بين االختيِن إَالَّ ما قَد سلَف ِإنَّ اللَّ

  . اإلمجاع على توريث اجلدة السدس حلديث-                
  . إمجاع الصحابة على مجع القرآن يف مصحف واحد-              

  : القياس- 3-4
  : تعريفه-أ
  . التقدير ومنه قست الثوب بالذراع أي عرفت مقداره: لغة-
 بواقعة منصوص عليها الشتراكهما يف علة احلكم، مثل إحلاق النبيذ املسكر إحلاق واقعة ال نص فيها:  اصطالحا-

ال يرث "باخلمر لعلة اإلسكار، وإحلاق املوصى له القاتل بالوارث القاتل ومنعه من املرياث لقوله صلى اهللا عليه ويلم 
ية واجلمع بني البنت وعمتها حمرم ، والنهي عن العقود أثناء صالة اجلمعة بالبيع، واجلمع بني األختني حمرم باآل"قاتل

  .باحلديث
  :وهي أربعة:  أركان القياس-ب
  .املقيس عليه أو املشبه به وهو الواقعة املنصوص عليها:  األصل-
  .املقيس أو املشبه وهو الواقعة اليت نريد معرفة حكمها:  الفرع-
  .أي احلكم الشرعي للواقعة املنصوص عليها:  حكم األصل-
  .وهو الوصف الذي جاء احلكم من أجله: جلامع العلة أو ا-
هو الَِّذي أَخرج {: إستدل العلماء على حجية القياس من القرآن والسنة واإلمجاع واملعقول ، قال تعاىل: حجيته-ج

اْ وظَنواْ أَنهم ماِنعتهم حصونهم من اللَِّه الَِّذين كَفَرواْ ِمن أَهِل الِْكتاِب ِمن ِدياِرِهم َألوِل الْحشِر ما ظَننتم أَن يخرجو
 ِمِننيؤِدي الْمأَيو ِديِهمِبأَي مهوتيونَ بِربخي بعالر ِفي قُلُوِبِهم قَذَفواْ وِسبتحي ثُ لَميح ِمن اللَّه ماهِلي فَأَتواْ يأُوِبرتفَاع

  . فاالعتبار مستق من العبور والقياس عبور من حكم األصل إىل حكم الفرعبار هو القياسواالعت} اَألبصاِر
قَالَ من يحِيي الِْعظَام وِهي وضرب لَنا مثَالً ونِسي خلْقَه { :وقد استعمل القرآن الكرمي القياس لقوله تعاىل

ِميمديق رضي اهللا عنه وأرضاه على إمامته يف الصالة وقاسوا أما من اإلمجاع فقد قاسوا خالفة أيب بكر الص.  1}ر
  .حد اخلمر على حد القذف 

  : شروط صحة القياس-د
  . حكم األصل ثابت بالكتاب أو السنة أو اإلمجاع- 
  . احلكم معقول املعىن نستطيع إدارك علته مثل إعداد ركعات الصلوات- 
اس عليه مثل زواجه صلى اهللا عليه وسلم بأكثر من أربع  أن ال يكون حكم األصل خمتصا به وإال فال ميكن القي- 

  .نساء
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  نظام احلكم يف اإلسالم: ثالثا

  .احلليفة والشورىإن نظام احلكم يف اإلسالم يرتكز يف دعامتني أساسيتني مها 
مة على  اخلليفة هو الذي يرأس الدولة اإلسالمية أي هو رأس دولة توصف باإلسالم قائ: الدعامة األوىل اخلليفة-1

  .أساسه وتطبق أحكامه، واألمة اإلسالمية هي اليت متلك حق تنصيب اخلليفة
وذلك ألا هي املخاطبة يف القرآن " من اتفق املسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معاونته"قال يف املغىن 

  .الكرمي بتنفيذ أحكام الشرع وإعالء كلمة اهللا تعاىل
 ويِقيمونَ الصالَةَ ِمنونَ والْمؤِمناِت بعضهم أَوِليآُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِروالْمؤ{ :قال تعاىل

ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس لَـِئكأُو ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيواْ { :وقال تعاىل 1}ونآم ا الَِّذينهيأَي
 الْحر ِبالْحر والْعبد ِبالْعبِد واُألنثَى ِباُألنثَى فَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شيٌء فَاتباع كُِتب علَيكُم الِْقصاص ِفي الْقَتلَى

فلما تعذر  2}ك تخِفيف من ربكُم ورحمةٌ فَمِن اعتدى بعد ذِلك فَلَه عذَاب أَِليمِبالْمعروِف وأَدآٌء ِإلَيِه ِبِإحساٍن ذِل
نائب عليها القيام ذا األمر مجاعيا حق ملا أن تنوب واحدا يقوم بتنفيذ ما هي مكلفة بتنفيذه وهو اخلليفة فاخلليفة إذا 

  .عن األمة ووكيل عنها
ال يوجد يف اإلسالم نظام حمدد الختيار رئيس الدولة فاألمر متروك لألمة، فهي ختتار طريقة :خلليفة طريقة اختيار ا-أ

اختيارها اإلمام ، فيجوز هلا أن ختتار الطريقة املباشر حيث يشترك مجيع أفراد األمة يف اختيار الشخص املناسب امتثاال 
واخلالفة هي أهم }  وِمما رزقْناهم ينِفقُونَوأَمرهم شورى بينهمأَقَامواْ الصالَةَ والَِّذين استجابواْ ِلربِهم و{:لقوله تعاىل

 مجاعة عنها خيتارون اخلليفة مث توافق فتنوبكما جيوز هلا أن ختتار الطريق غري املباشر . األمور اليت ينبغي فيها الشورى
 والعقد عند الفقهاء وقد استعمل هذا األسلوب يف عهد اخللفاء هل احللأعلى اختيارهم أو حتالف واجلماعة تسمى 

  .الراشدين
  : طريقة اختيار اخللفاء الراشدين-ب
 بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم اجتمع كبار املسلمني مهاجرين : أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهاختيار طريقة -

ن سيخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قيادة الدولة اإلسالمية،  من أجل اختيار مبين ساعدةوأنصار يف سقيفة 
 مث السقيفةفتحاوروا وتشاورا وأتى كل فريق لرأيه باحلجة والبيان مث إتفقوا على مبايعة أيب بكر الصديق فبويع يف 

  . أين بايعه عامة املسلمنييف املسجد النبويبويع 
ي حدد فيها مالمح برناجمه عمله وحدد واجباته وواجبات األمة ، ودامت وألقى أيب بكر الصديق خطبته الشهرية الذ

  .بالفتوحات وحماربة الردة ومانعي الزكاة ومجع القرآن الكرمي وأقام  فيه سنتنيخالفته 

                                                 
1  -  71 س�رة ا�4�ب، ا��
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عندما دين موته استشار اخلليفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه :  طريقة اختيار عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه-
فإن عدل فذلك سلمني يف ترشيح عمر اخلطاب للخالفة ومل يرشحه لقرابة بينهما أو مودة وقال يف كتابه كبار امل

بالعصر مسيت " عشرة سنوات" ، ومت استخالف عمر مببايعة مجيع األمة بعد ذلك دامت خالفته ضين به وعلمي فيه
  .الية والقضائية واملةملا شهدته من منوا وازدهار يف خمتلف ااالت اإلداريالذهيب 

 مجع عمر ابن اخلطاب قبل وفاته ستة من كبار الصحابة : طريقة اختيار اخلليفة عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه-
وطلب منهم ترشيح واحدا منهم للخالفة وبعد ثالثة أيام من املشاورات مت اختيار اخلليفة عثمان بن عفان وبايعه 

مجع القرآن على قراءة قريش وأكمل حركة الفتح لكنه وىل عددا من أقربائه  إثين عشرة سنةاجلميع، ودامت خالفته 
  . هـ35يف احلكم مما أدى إىل قيام احتجاجات كثرية يف آخر عهده حىت مات مقتوال يف 

 بعد وفاة اخلليفة عثمان طلب مجهور الصحابة من علي كرم اهللا : طريقة اختيار على ابن أيب طالب رضي اهللا عنه-
 يتوىل اخلالفة وبايعوه وبايعه معظم املسلمني، وكثرت يف وقته االضطرابات الناجتة عن مقتل عثمان وبسبب وجهه أن

  . هـ40عزل من والهم عثمان ومنهم معوية ابن أيب سفيان الذي توىل اخلالفة بعده يف عام اجلماعة 
 الناس، فالتزموا بالشورى وامتثلوا واخللفاء الراشدون كلهم اتبعوا منهج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سياسة

  ".عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين"لتعاليم اإلسالم مجلة وتفصيال وقد قاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
املالحظة أن طريقة ترشيح اخلليفة وتعيينه يف عصر اخللفاء الراشدين تتماشى مع تعاليم القرآن الكرمي من 

ة كل البعد عن النظام الوراثي فالترشح ليس لألقرباء أو الورثة وإمنا هو مرهون بااللتزام وجوب الشورى وهي بعيد
  .بالشريعة اإلسالمية وبإقامة احلدود وإال انتقضت البيعة

 بدأت مع الدولة األموية أنشأها اخلليفة معوية ابن أيب سفيان وثيقة الوصية أو العهد يعني فيها : اخلالفة الوراثية-ج
ة من بعده إبنه أو أحد أقربائه، وكان ال حيق ألحد ما عدا اخلليفة أن يغريه وبقي هذا النظام سائرا يف الدولة اخلليف

  . األموية والعباسية ويف الدولة العثمانية حىت سقوطها
 وابتعدت تدرجييا عن تعاليم اإلسالم فال يوجد يف الشريعة اإلسالمية ملوكا  واخللفاء ملكاوأصبحت اخلالفة 

  .من يعاند هذا األسلوب من احلكم بل هو يناقضه متاما
ومن أهم مظاهرها احلكم املطلق أو االستبداد فال يوجد جمال للشورى يف شؤون احلكم وإذا كانت تعاليم 

  .اإلسالم تطبق يف باقي احلياة
باالضافة إىل الرأي يشترط فيه أن يكون مسلما حرا ذكرا بالغا يف عقله وجوابه عدال جمتهدا :  شروط اخلليفة-د

  .القرشيةالسديد الذي سيسري به البالد وبعض الشروط تطبق حسب الظروف باإلضافة إىل شرط 
 وهو حديث صحيح "األئمة من قريش" الذي قال به اجلمهور العلماء لقوله صلى اهللا عليه وسلم :القرشية

 الصحابة يوم املبايعة أليب يكر الصديق يف روي من عدة أوجه وال مطعن فيه، كما يستند اجلمهور على ذلك بإمجاع
  .سقيفة بين ساعدة
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قال اخلوارج واإلباضية وبعض املعتزلة ال يشترط ذلك إمنا يستحق اإلمامة من قام بالكتاب والسنة سواء كان 
  .عربيا أو أعجميا وردوا احلديث السابق بأنه أحاد وخمالف للقواعد واحلديث

  .ة بالعصبية اليت كانت عند قريش فإذا كانت لإلمام عصبية صحت واليتهويعلل ابن خلدون اشتراط القرشي
  : أعوان اخلليفة أو الوزراء-و
على املستوى املركزي ومها على نوعني وزراء تنفيذ ووزراء تفويض، :  أعوان اخلليفة على املستوى املركزي-

بكر وعمر مبعىن مستشار، ويف العهد األموي والوزارة موجودة منذ عهد الين صلى اهللا عليه وسلم فوزيريه مها أيب 
  .يوجد وزراء يقومون بصالحيات منصب الوزير دون أن يسموا وزراء

كانت تعد وسيط بني اخلليفة والرعية والوالة يف بداية اخلالفة العباسية عندما كانت قوية وال تشترط : وزارة التنفيذ* 
  .إلجتهاد ويصح أن يتعددفيه شروط خاصة فهو منفذ ملا يوكل إليه وليس له ا

عندما ضعفت اخلالفة فهو يفوض إليه وهو مبثابة نائب عن اخلليفة وأحيانا يستند باحلكم وأحيانا : وزارة التفويض* 
  .يسمى سلطانا أو ملك وهو واحد يف اإلقليم

  : أعوان اخلليفة على املستوى احمللي-
لإلدارة  الدولة اإلسالمية وكانوا عبارة عن ممثلني وهم العمال أو الوالة أو األمراء وقد وجدوا منذ بداية

  : منفذين ألوامرها ، وكانت تعينهم عن طريق الكتابة أو املشافهة وتقتصر صالحيتهم يف هذا العهد علىاملركزية 
  إقامة الشعائر الدينية من صالة وصيام وحج؛ - 
 مجع األموال من زكاة وغريها وتقسيمها بني املسلمني؛ - 

 .الفصل يف املنازعاتإقامة العدل و - 

وكل ذلك كان حتت رقابة السلطة املركزية وكان هلؤالء األمراء مقابل هذه الواجبات حقوق يأخذوا من 
من وىل لنا شيئا فلم يكن له امرأة فليتزوج ومن مل يكن له ""بيت مال املسلمني قل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 فليتخذ مركبا ومن مل يكن له خادم فليتخذ خادما، فم أمد يده إىل مسكن فليتخذ مسكنا ومن مل يكن له مركب
  "".سوى ذلك جاء يوم القيامة غاال سارقا

وقد شرع اإلسالم هذا للعامل إلحصانه وغض بصره وإعفافه عن أموال الناس حىت يتفرغ كليا خلدمة 
  .املسلمني

ة يف هذه العهود وتوسع نفوذهم وقد ميز الفقهاء بني أما يف العهود املوالية األموية والعباسية فتطور نظام اإلمار
  :عامة ووالية خاصة نوعني من اإلمارة يف هده العصور والية 

 تكون على تدبري اجليش ومحاية الدولة وليس له القضاء وجباية الزكاة واخلراج وال إقامة حد فيه خالف  فاخلاصة-
  .بني املسلمني

  :تيالءاستكفاء  واس:  أما العامة فقسمان-
  . هي ما عقده اخلليفة على اختياره: فإمارة االستكفاء -
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 هي ما عقد على اضطرار وذلك عندما يستويل األمري بالقوة على البالد فيقلده اخلليفة إمارا :  إمارة االستيالء-
 من املصاحل الدينية ويفوض إليه تدبريها وسياستها فهو منصب بإستالئه واخلليفة منفذ لذلك وجيب هذا التنفيذ ملا فيه

  .وإقامة حرمة اإلمام وظهور الطاعة واجتماع الكلمة
ان وصفة مميزة للمسلمني جعلها اهللا يف مرتبة الصالة والزكاة ميالشورى من دعائم اإل: الدعامة الثانية الشورى-2

فريضة  فهي إذا } م شورى بينهم وِمما رزقْناهم ينِفقُونَوالَِّذين استجابواْ ِلربِهم وأَقَامواْ الصالَةَ وأَمره{:قال تعاىل
حق لألمة  واجبة على احلاكم واحملكوم، وقد أمر القرآن بالشورى وكذلك السنة وأمجع عليها الفقهاء وهي إسالمية

فَِبما رحمٍة من {:ه  لقول والتفريط فيها يسبب عزله ولقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيوواجب على اخلليفة
 ملَه ِفرغتاسو مهنع ففَاع ِلكوح واْ ِمنفَضفَظّاً غَِليظَ الْقَلِْب الَن تكُن لَوو ملَه ِراللَِّه ِلنتِفي اَألم مهاِورشفَِإذَا و 

تالْم ِحبي لَى اللَِّه ِإنَّ اللَّهكَّلْ عوفَت تمزعكِِّلنيليقتدي به املسلمون فيتشاور فيما بينهم} و.  
وقد قال الفقهاء إن اخلليفة الذي ال يستشري أهل العلم والدين عزله واجب وتكون الشورى يف األمور الشرعية 

 واملعرفة أو من يهمهم األمر االختصاصاليت ال نص فيها ويف الشؤون الدولة املختلفة، وأهل الشورى هم أهل 
وينبغي إتباع رأي . إخل...ودين بالشورى فيتشاور العلماء يف أمور الدين وكبار اجليش فيما يتعلق باحلرباملقص

  . ومناقشة هذا عند مجهور العلماءاألغلبية يف الشورى بعد تغليب وجهات النظر
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  نظام األســرة: رابعا

: مها واحلفاظ عليها جعلها مبنية على أساس متني قال تعاىل  واألمة، ولدععاألسرة هي اللبنة األساسية يف اتم
  .1)) } وأَخذْنَ ِمنكُم ميثَاقاً غَِليظاًوكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم ِإلَى بعٍض {

اع فأخذ اإلسالم بنظام الزواج الشرعي املعروف اآلن وألغى بقية االرتباطات األخرى، فألغى زواج استيض
  .وزواج البدل وغري ذلك

وعد : وقد جعل اإلسالم له مقدمة وهي اخلطبة وهي.  هو عقد بني زوجني من أجل بناء األسرة: تعريف الزواج-1
  .بالزواج من الطرفني واخلطبة كانت موجودة قبل اإلسالم وغايتها أن يتعارف الزوجان حىت يكون الزواج عن بينة

ويشترط يف املرأة اليت يراد الزواج . لزوجة أن تقبل أو ترفض من تأىب زواجهوقيد اإلسالم سلطة الويل فيحل ل
األم واجلدة والبنت وبنت البنت وبنت االبن واألخت الشقيقة واألخت لألب : ا أن ال تكون من احملرمات وهن

د الدخول تصبح من واألخت لألم وبنت األخت وبنت األخ واخلالة والعمة وأم الزوجة مبجرد العقد وبنت الزوجة بع
  .احملرمات، وهن احملرمات تأبيدا، وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب للحديث املشهور

كما حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها وهو ما يسمى بالتحرمي املؤقت ومنه املرأة اخلامسة واملعتدة من 
  ..طالق أو وفاة أثناء العدة واحملصنة

  :ان الزواج أربعة هي أرك: أركان الزواج-2
 وهو الذي ينوب عن الزوجة أثناء عقد الزواج وهو األب أو الوصي أو أحد أقارا لقوله صلى اهللا : الويل- 2/1

  .2"ال نكاح بدون ويل وشاهدي عدل: "عليه وسلم 
لنسآَء صدقَاِتِهن وآتواْ ا{:وهو مقدار من املال يدفع للمرأة وهو حق خالص هلا، قال تعاىل:  الصداق أو املهر- 2/2

  .3 }  فَِإن ِطبن لَكُم عن شيٍء منه نفْساً فَكُلُوه هِنيئاً مِريئاًِنحلَةً
ويصح بكل مال وليس له حد أقصى وقد اختلفوا يف حده األدىن فقال مالك ربع دينار وخالفه اآلخرون، 

وإذا " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة: "صلى اهللا عليه وسلموتكره املغاالة يف املهور لقوله . ويصح أن يكون عمال
  .طلقت املرأة قبل البناء ا فلها نصف الصداق

 أو اإلجياب والقبول وهي تدل على رضا الطرفني وتكون بصيغة املاضي وبكلمة حنو زوجين ابنتك : الصيغة- 2/3
  .اق ولو بدون حتديد قيمتهوقبلت فإن استعمل لفظ العطاء واهلبة فال بد من ذكر لفظ الصد

  .جيب أن حيضر العقد شاهدان فأكثر للحديث السابق:  الشهود- 2/4
  :هي اليت ى عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو هي اليت سقط منها ركن أو شرط، منها: األنكحة الفاسدة-3

                                                 
 21اآلية : سورة النساء -  1
 1870، وأيب ماجة يف النكاح رقم 1765داود يف النكاح رقم  ، وأبو1020 الترميذي يف النكاح رقم -  2
 4ورة النساء اآلية  س-  3
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ا ملدة شهر أو شهرين أو سنة وهو وهو الزواج الذي حددت مدته يف عقد الزواج أي أن يتزوج:  نكاح املتعة- 3/1
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املتعة وعن " باطل وكان جائز يف بداية اإلسالم مث منع يوم خبري لقول جابر

  . وهو حديث صحيح1"حلموم احلمر األهلة وأذن يف حلم اخليل
ا لزوجها األول وهو حرام لقوله صلى اهللا وهو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثالثا قصد حتليله:  نكاح احمللل- 3/2

  .ومن األنكحة الفاسدة نكاح الشغار والنكاح يف العدة. 2" لعن اهللا احمللل واحمللل له: "عليه وسلم
  : الطالق-4
  .هو فك رابطة الزواج:  تعريفه- 
  .أبغض احلالل عند اهللا الطالق:  حكمه - 
  .جية تلجأ للطالقعند استحالة أو صعوبة احلياة الزو:  حكمته - 
  .فليس لغري الزوج أن يوقع الطالق: الزوج:  أركانه - 

  .أن تكون يف عصمة زوجها:              الزوجة 
  .الصريح أو كناية، فالنية وحدها ال توقع الطالق:              اللفظ  

زوج يف الرجعة إىل رجعي وبائن ينقسم الطالق باعتبار موافقته للسنة إىل سين وبدعي وباعتبار حق ال:  أقسامة - 
  .وباعتبار اللفظ املستعمل إىل صريح وكناية

هو املوافق للسنة وصورته أن يطلق الزوج زوجته تطليقة واحدة وهي يف طهر مل ميسسها فيه، مث ال : الطالق السين* 
  .يضيف تطليقة ثانية حىت تنتهي العدة سواء راجعها أم ال

أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض أو نافس أو يف طهر : الف السنة وصوره منها هو الذي خي:والطالق البدعي* 
  .مسها فيه، أو يطلقها أكثر من مرة يف جملس واحد مرتني أو ثالثا أو مائة، أو يضيف تطليقة أخرى قبل انتهاء العدة

 أو أكثر أو ال يقع، مع أما الطالق السين فجائز وحيسب تطليقة، أما البدعي فمختلف يف أثره هل يقع طلقة واحدة
  .االتفاق على حترميه

هو الذي ميلك فيه الزوج حق إرجاع زوجته أثناء العدة من تطليقة واحدة أو تطليقتني ألا : الطالق الرجعي* 
  .مازالت يف عصمته

 وإذا استكمل . فال ميكنه مراجعتها إال مبوافقتها وبعقد جديد ومهر جديدالطالق بائناأما إذا انتهت العدة فيصبح * 
الزوج تطليقاته الثالث فهي البينونة الكربى فال ميكن املراجعة إال بعد أن تتزوج برجل آخر ويدخل ا مث تطلق منه 

  .وتنتهي العدة، والبد من مهر جديد وعقد جديد
فتيش نية  فهو الذي يستعمل فيه الزوج لفظ الطالق وينفذ مبجرد صدوره، وال حتتاج إىل ت:أما الطالق الصريح* 

  .الزوج ألن اللفظ صريح

                                                 
 2511، ومسلم يف النكاح رقم 4733 اخلاري يف النكاح رقم -  1
 1926، وابن ماجة يف النكاح رقم 1778 أبو داود يف النكاح رقم -  2
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فهي استعمال لفظ غري لفظ الطالق كأن يقول لزوجته اذهيب لبيت أبيك فهذا يوقف حىت تعرف نية :أما الكناية* 
  .الزوج فإن قصد طالقا فهو طالق وإن مل يقصده فال

  .هذما اإلسالم كما كان موجودا يف اجلاهلية أنواعا من االنفصال عن الزوجة وهي الظهار واإليالء ف
 فهو تشبيه الزوجة بإحدى احملارم يف حرمة اجلماع كأن يقول أنت علي كظهر أمي وقد أوجب فيه :الظهار أما - 

 ولَدنهم الَِّذين يظَاِهرونَ ِمنكُم من نسآِئِهم ما هن أُمهاِتِهم ِإنْ أُمهاتهم ِإالَّ الالَِّئي{. الشارع كفارة قبل أن يتماسا 
غَفُور فُولَع ِإنَّ اللَّهوراً وزِل والْقَو ننكَراً مقُولُونَ ملَي مهِإن1}و.  

 فهي ميني من الزوج أن ال يقترب زوجته مدة معينة فقد منع اإلسالم أن تتجاوز املدة أربعة أشهر وإال :اإليالء أما - 
  . 2}ونَ ِمن نسآِئِهم تربص أَربعِة أَشهٍر فَِإنْ فَآُءوا فَِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيملِّلَِّذين يؤلُ{ .أوجب عليه الطالق 

  : اخللع-5
  :  تعريفه-5/1 
: اخللع هو الرتع واإلزالة يقال خلع الرجل ثوبه إذا نزعه، والزوجان كل واحد منهما لباس لآلخر قال تعاىل : لغة- 

  . ))لباس هلنهن لباس لكم وأنتم ((
  . هو افتداء الزوجة نفسها مبال مقابل طالقها:  اصطالحا- 
الطَّالَق مرتاِن فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن والَ {: اخللع جائز بالكتاب والسنة قال تعاىل:  حكمه- 5/2

فَِإنْ ِخفْتم أَالَّ يِقيما حدود اللَِّه فَالَ جناح  ِإالَّ أَن يخافَآ أَالَّ يِقيما حدود اللَِّه يِحلُّ لَكُم أَن تأْخذُواْ ِممآ آتيتموهن شيئاً
  3}  ِتلْك حدود اللَِّه فَالَ تعتدوها ومن يتعد حدود اللَِّه فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَعلَيِهما ِفيما افْتدت ِبِه

أن امرأة ثابت بن قيس آتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا رسول اهللا ثابت : " ومن السنة عن ابن عباس
بن قيس ما أعتب عليه يف خلق وال دين ولكين أكره الكفر بعد اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتردين 

  .4"اقبل احلديقة وطلقها تطليقة: وسلمعليه حديقته قالت نع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يشترط فيه أال يكون الزوج قد أساء معاملة الزوجة وإال فال حيق له أن يأخذ شيئا واخللع إذا وقع وفق شروطه 

  .يعترب طالقا بائنا
  : العدة-6
  : تعريفها -6/1 
  مأخوذة من العد مبعىن احلساب:  لغة-
.  لزوجها بطالق أو وفاة إال املطلقة قبل الدخول فإا ال عدة عليهاهي مدة واجب على كل امرأة مفارقة: شرعا -

والَ جناح علَيكُم ِفيما عرضتم ِبِه ِمن ِخطْبِة النسآِء أَو أَكْننتم ِفي أَنفُِسكُم عِلم اللَّه أَنكُم ستذْكُرونهن {: لقوله تعاىل 

                                                 
1  -، ا��� 2 س�رة ا��*�د
2  -  226 س�رة ا�#"�ة، ا��
 229 سورة البقة اآلية -  3
 4867 البخاري يف الطالق رقم -  4



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــعلوم قانونية وإداريةسنة أوىل             

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
305 

 تــاريــخ النظـــم

 واعلَمواْ أَنَّ والَ تعِزمواْ عقْدةَ النكَاِح حتى يبلُغَ الِْكتاب أَجلَههن ِسراً ِإالَّ أَن تقُولُواْ قَوالً معروفاً ولَـِكن الَّ تواِعدو
ِليمح غَفُور واْ أَنَّ اللَّهلَماعو وهذَرفَاح فُِسكُما ِفي أَنم لَمعي 1} اللَّه.  

  .فقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد يف بيت ابن أم مكتومومن السنة 
 تسمح للزوجني ، ووفاء معرفة براءة رحم املرأة حىت ال ختتلط األنساب وهي كذلك فرصة للتفكري:  حكمتها- 6/2

  .للزوج بعد وفاته
  : أنواعها- 6/3
 والَ يِحلُّ لَهن أَن والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَالَثَةَ قُروٍء{:أربعة قروء لقوله تعاىل:  عدة املطلقة اليت حتيض- 

ِإصالَحاً يكْتمن ما خلَق اللَّه ِفي أَرحاِمِهن ِإن كُن يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر وبعولَتهن أَحق ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإنْ أَرادواْ 
كُيمح ِزيزع اللَّهةٌ وجرد ِهنلَياِل عجِللروِف ورعِبالْم ِهنلَيِمثْلُ الَِّذي ع نلَه2} و.  

تهن والالَِّئي يِئسن ِمن الْمِحيِض ِمن نسآِئكُم ِإِن ارتبتم فَِعد{:ثالثة أشهر لقوله تعاىل:  عدة املطلقة اليت ال حتيض- 
نِحضي الالَِّتي لَمٍر وهراًثَالَثَةُ أَشسِرِه يأَم ِمن ل لَّهعجي ِق اللَّهتن يمو نلَهمح نعضأَن ي نلُهاِل أَجماَألح الَتأُو3} و.  

ن الْمِحيِض ِمن نسآِئكُم ِإِن ارتبتم فَِعدتهن والالَِّئي يِئسن ِم{:حىت تضع محلها لقوله تعاىل:  عدة املرأة املطلقة احلامل- 
 نِحضي الالَِّتي لَمٍر وهثَالَثَةُ أَشنلَهمح نعضأَن ي نلُهاِل أَجماَألح الَتأُوراًوسِرِه يأَم ِمن ل لَّهعجي ِق اللَّهتن يم4}  و.  

والَِّذين يتوفَّونَ ِمنكُم ويذَرونَ أَزواجاً يتربصن {: أربعة أشهر وعشرا لقوله تعاىل: عدة املتويف عنها زوجها- 
ه ِبما تعملُونَ  فَِإذَا بلَغن أَجلَهن فَالَ جناح علَيكُم ِفيما فَعلْن ِفي أَنفُِسِهن ِبالْمعروِف واللَِّبأَنفُِسِهن أَربعةَ أَشهٍر وعشراً

ِبري5} خ.  
  : احلصانة-7
  .مأخوذة من احلضن مبعىن الضم إىل اجلنب ألن احلاضنة تضم الصيب إىل حضنها: لغة:  تعريفها- 7/1

  . هي رعاية الولد وتربيته حىت يستقل بنفسه: شرعا                 
حبضانة الولد ما مل تتزوج برجل أجنيب عن احملضون، هي واجبة على األبوين وإذا اختلفا فاألم أوىل :  حكمها- 7/2

  .وإال فأم األم أو اخلالة
تنتهي حضانة الذكر عند البلوغ والبنت عند الزواج وعلى األب نفقة الولد وأجرة احلاضنة حبسب :  مدا- 7/3

  .حاله
  : النفقة-8
  هي مبعىن اإلخراج: لغة:  تعريفها- 8/1
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  .ع ما جيب من طعام وكسوة وسكن ملن وجبت لهوهي دف:                  الشرعا
  ))لينفق ذو سعة من سعة: ((هي واجبة لقوله تعاىل :  حكمها- 8/2
وعلَى والْواِلدات يرِضعن أَوالَدهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن أَراد أَن يِتم الرضاعةَ {: النفقة على الزوجة لقوله تعاىل- 

 الَ تكَلَّف نفْس ِإالَّ وسعها الَ تضآر واِلدةٌ ِبولَِدها والَ مولُود لَّه ِبولَِدِه وعلَى  لَه ِرزقُهن وِكسوتهن ِبالْمعروِفالْمولُوِد
ٍر فَالَ جاوشتا ومهناٍض مرن تاالً عا ِفصادفَِإنْ أَر اِرِث ِمثْلُ ذِلكفَالَ الْو كُمالَدواْ أَوِضعرتسأَن ت مدتِإنْ أَرا وِهملَيع احن

ِصريلُونَ بمعا تِبم واْ أَنَّ اللَّهلَماعو قُواْ اللَّهاتوِف ورعم ِبالْمتيآ آتم متلَّمِإذَا س كُملَيع احن1} ج  
ولو مطلقة رجعيا قبل انتهاء العدة، واحلامل حىت تضع محلها فينفق الزوج على زوجته ما دامت يف عصمته 

  .كانت بائنا ولو
  .  النفقة على األوالد- 
 وِذي الْقُربى وِبالْواِلديِن ِإحساناًوِإذْ أَخذْنا ِميثَاق بِني ِإسراِئيلَ الَ تعبدونَ ِإالَّ اللَّه {: النفقة على الوالدين، لقوله تعاىل- 
ونَوِرضعم متأَنو كُمنِإالَّ قَِليالً م متلَّيوت كَاةَ ثُمواْ الزآتالَةَ وواْ الصأَِقيمناً وساِس حقُولُواْ ِللناِكِني وسالْمى وامت2} الْي  
  : املواريث-9
  .ويقصد ا تقسيم خملفات امليت على أقاربه األحياء:  تعريفها- 9/1
 فَِإن كُن ِنسآًء فَوق يوِصيكُم اللَّه ِفي أَوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِن{ :وهي واجبة لقوله تعاىل: كمها ح- 9/2

 السدس ِمما ترك ِإن كَانَ لَه ولَد اثْنتيِن فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وِإن كَانت واِحدةً فَلَها النصف وَألبويِه ِلكُلِّ واِحٍد منهما
فَِإن لَّم يكُن لَّه ولَد ووِرثَه أَبواه فَُألمِه الثُّلُثُ فَِإن كَانَ لَه ِإخوةٌ فَُألمِه السدس ِمن بعِد وِصيٍة يوِصي ِبهآ أَو ديٍن 

ونَ أَيردالَ ت كُمأَبناؤو كُمآؤِكيماًآبِليماً حكَانَ ع اللَِّه ِإنَّ اللَّه نةً مفْعاً فَِريضن لَكُم بأَقْر م3} ه   
  للمرياث أركان ثالث:  أركانه- 9/3

  .وهو امليت حقيقة أو حكما: املورث - 
 . أن يكون حيا بعد وفاة املورث:الوارث - 

 . أن يكون حالال طاهرا:املوروث - 

  : أسبابه- 9/4
  .ون بني املورث والوارث قرابة دم حقيقية مثل اآلباء واألبناء واإلخوةأن تك: القرابة - 
 . فالزوجان يتوارثان مبقتضى عقد الزواج ولو يف عدة الطالق الرجعي:املصاهرة - 

  :موانعه - 9/5
  .اختالف الدين ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم - 
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 "يرثالقاتل ال "القتل فالقاتل عمد ال يرث من مال املقتول  - 

 .ابن الزنا يرث من امه وترثه أمه فقط - 

  :  الوارثون- 9/6
الزوج، األب، االبن، ابن االبن، األخ الشقيق، األخ ألب، األخ ألم، العم : الوارثون من الذكور - 

  .الشقيق، العم ألب، العم ألم ، ابن األخ الشقيق، ابن األخ ألب، ابن العم الشقيق، ابن العم ألب
 الزوجة، األم، اجلدة أم األم، اجلدة أم ألب، البنت، بنت االبن، األخت :الوارثون من النساء - 

 .الشقيقة، األخت ألب، واألخت ألم

  مرياث بالفرض ومرياث بالتعصب:  أنواع املرياث- 9/7
  .الفرض هو النصيب احملدد يف الكتاب أو السنة أو اإلمجاع

  .6/1، السدس 3/1، الثلث 3/2، الثلثان 8/1، الثمن 4/1، الربع 2/1 الفروض هي، النصف - 
  والتعصيب هو أن يرث الشخص ما تبقى بعد أصحاب الفروض ، أو يأخذ كل التركة إذا إنفرد

 وهم من قرابة امليت من جهة أبيه مثل االبن وابن االبن واألخ الشقيق وابن األخ الشقيق واألب واجلد وابن األخ - 
  .لعم ألبالشقيق والعم الشقيق وابن العم الشقيق وابن ا

  : الفروض وأصحاا- 9/8
  .الزوجة، البنت، بنت االبن، األخت الشقيقة، أخت ألب: النصف - 
 . الزوج ، الزوجة:الربع - 

 . الزوجة:الثمن - 

 . البنتان فأكثر، بنتان البن، الشقيقتان فأكثر، أختان ألب:الثلثان - 

 . األم، اإلخوة ألم، اجلد إذا كان مع إخوة وكان الثلث أوفر له:الثلث - 

، اجلد، أخ ألم أو ألخت األم، بنت البن مع )مطلقا وجد الولد أم ال( األم، اجلدة، األب :السدس - 
 .، األخت ألب مع الشقيقة)واحدة أو أكثر(البنت 

  :وهو منع الوارث من مرياث أو من جزء منه بسبب وجود وارث أوىل منه، وهو قسمان:  اجلب- 9/9
  .البن بالالبن كحجب اجلد باألب وحجب ابن ا:حجب حرمان - 
 . كحجب الزوج من النصف إىل الربع لوجود الفرع الوارث:حجب نقصان - 
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  النظام اإلداري واملايل :خامسا

  ويشتمل على نظام الدواوين والوزارة واحملاسبة:  النظام اإلداري-1
رضي اهللا عنه بن اخلطاب عمر ا الديوان هو الدفتر أو السجل، وأول من أنشأ الدواوين هو اخلليفة : نظام الدواوين-

  .ديوان اجلندفأنشأ 
 ديوان اجلباية واخلراجمكلف بإحصاء أمساء اجلنود ورواتبهم من بيت مال املسلمني كما أنشأ :  ديوان اجلند-

  .خمتص باملداخيل املالية
  : أنشأت دواوين أخرى باالضافة إىل اجلند واخلراج منها ويف عهد األمويني

ومهمته مجع ونشر الوثائق الرمسية بعد ختمها من اخلليفة وإرساهلا إىل األقاليم أو الدول : يد ديوان الرسائل والرب-
  .األجنبية

على األمويني كما عمل معوية ابن أيب سفيان لنسخ وحفظ خمتلف أوامر اخلليفة وقد أنشأه اخلليفة :  ديوان اخلامت-
  .رومانية بالشام واليونانية مبصرتعريب الدواوين بعدما كانت تستعمل الفارسية بالعراق وال

  :أنشأت دواوين أخرى باإلضافة إىل الدواوين السابقةالعباسيني ويف عهد 
  ).احملاسبة(ويقوم مبراقبة وتفتيش الدواوين :  ديوان التفتيش-
  .يقوم بتعيني العمال وعزهلم:  ديوان العمال-
اها اختار فجعلها خالصة لبيت مال املسلمني يف أو أمالك الدولة من أصل صفى واصطفى ومعن:  ديوان الصوايف-

 وال ااحلرب أو رجل حلق بأهل احلرب وأراضي كسرى واألراضي اليت ال مالك هلا واليت جال عليها أهلها أو ماتو
  .وارث هلا

  .وهو عبارة عن استئناف حكم قضائي الصادر يف الدرجة األوىل:  ديوان املظامل-
  .نود هدفها حفظ األمن والقبض على ارمنيجمموعة من اجل:  ديوان الشرطة-
  .ويتكون من ديوان الواردات فيما جتمع أو تسجل خمتلف األموال الواردة:  ديوان بيت مال املسلمني-
  ).مصاحل عمومية أو مستحقني(تقوم بإنفاق هذه األموال يف أبواا :  ديوان النفقات-
  وهو بيت مال املسلمني: النظام املايل-2

يت مال املسلمني منذ عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة املنورة مث تطور يف عهد عمر بن اخلطاب الذي وجد ب
  .ضبط مداخيله ونفقاته

  : موارد بيت مال املسلمني- 2/1
عبارة عبادة مالية هدفها تطهري النفس من الشح والبخل وهي حق للفقراء يف مال األغنياء ويشترط يف : الزكاة) 1
  .حيول عليه احلولوأن يبلغ النصاب ال املزكى أن امل
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  .%2.5 وخيرج منها غ ذهب85حويل  دينار، 20 ونصاا يف النقود أو ما مياثلها - 
 إذا كانت مسقية 10/1 أمداد وخيرج منها 4 صاعا والصاع 60 فما فوق والوسق  أوسق5 ونصاا يف الزرع - 

  .ار إذا كانت مسقية مباء اآلب20/1مباء املطر و
   مجال زكاها شاة5 بقرة زكاها عجل، 30 شاة زكاها شاة واحدة، 40:  بالنسبة لنصاب املواشي- 
 لبيت املال والباقي يقسم على أفراد 5/1وقيمتها .  بعد القتال والفيء بدونهنالغنيمة تكو: الغنيمة والفيء ) 2

فَأَنَّ للَِّه خمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني واعلَموا أَنما غَِنمتم من شيٍء {: اجليش قوله تعاىل
وابِن السِبيِل ِإن كُنتم آمنتم ِباللَِّه ومآ أَنزلْنا علَى عبِدنا يوم الْفُرقَاِن يوم الْتقَى الْجمعاِن واللَّه علَى كُلِّ شيٍء 

1} قَِدير  
  :اخلراج واجلزية)3
بعقد (مقدار من املال أو من غلة أرض يدفعه غري املسلمني املنهزمني يف املعركة مقابل االحتفاظ بأراضيهم :  اخلراج-

  ).وقد منع ذلك عمر بن اخلطاب(وأحيانا تقيم األراضي على املسلمني احملاربني فال خراج فيها ) صلح
القادرين مقابل ) اليهود والنصارى الذين يعيشون يف البالد اإلسالمية(ل الذمة مقدار من املال يدفعه أه:  اجلزية-

  .محايتهم ومتتعهم حبقوقهم داخل الدولة اإلسالمية
  . تؤخذ من السفن التجارية مقابل دخول بالد اإلسالم10/1وهي العشور : الضريبة على البضاعة) 4
  .ملسلمني باتفاق الفقهاءتؤول إىل بيت مال ا: األموال اليت ال وارث هلا) 5
 املال الضائع حيفظ يف بيت مال املسلمني ملدة معينة وإذا مل يوجد صاحبه فتصبح ملكا لبيت مال : اللقطة) 6

  .املسلمني
  ".اخلمس"أو " ربع العشر"يدفع جزء منها لبيت مال املسلمني : املعادن) 7
  : نفقات بيت املال- 2-2

ملنافع العامة من طرق وجسور وإنارة وغري ذلك كما تصرف على اجلنود تقوم الدولة بتوزيع األموال على ا
الذين أصبح لديهم راتب معني يدفع هلم بانتظام كما تدفع ألصحاب الواليات ورواتبهم من والة وقضاة وعلماء 

  . ويدفع جزء منها لذوي احلاجات
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 تــاريــخ النظـــم

  
  
  

  املراجع املعتمدة يف هذه املادة
   القرآن الكرمي-
   زيان عاشورجامعة ، معهد العلوم القانونية واإلدارية، حماضرة تاريخ النظمور أسعد حلرش،  الدكت- 

  2007/2008،  باجللفة
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  :توطئة

  :مفهوم املشكلة االقتصادية

من بني احلقائق اليت تواجه كافة اتمعات اإلنسانية وبغض النظر عن مرحلة التطور االقتصادي أو نوعية النظم 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية املطبقة يف هذه اتمعات فيضل الصراع القائم ما بني الطبيعة واإلنسان واهلدف 

فنجد أصال وجود املشكلة االقتصادية هو الوصول إىل حل املشكلة االقتصادية ول إىل حل أو ما يسمى منه الوص
، )أي حماولة إجياد التوازن بني املوارد واحلاجات(ويكمن هذا احلل يف حماولة أن يفكر الفرد أو اتمع بإشباع حاجاته 

  .وارد الطبيعية فهي حمدودة وتتصف بالندرةأما امل) متزايدة(إال أن حاجات اإلنسان دوما غري حمدودة 
" قد تكون موجودة عند جمتمع وال توجد عند جمتمع آخر(والندرة يف حد ذاا هي مشكلة ذات طابع نسيب 

، فهي تتوقف على العالقة بني الوارد واحلاجات وليست على كمياا املطلقة، وتعترب الندرة هي حمرك ")ظاهرة نسبية
قتصادية فمثال مادة النفط رغم توفرها بكميات كبرية يف العامل إال أا تضل سلعة نادرة ألن ما ينتج لنشأة املشكلة اال

  .منها أقل مما حنتاج، وميكننا مواجهة املشكلة االقتصادية بتقليل من احلاجات أو زيادة املوارد أو ببذل جهد أكرب 
ع إىل آخر فمن املالحظ أا تكون أكثر حدة يف كما ان طريقة معاجلة املشكلة االقتصادية ختتلف من جمتم

اتمعات املتخلفة وأقل حدة يف اتمعات املتطورة وإذا ما نظر إىل الندرة كمشكلة اقتصادية فإن مسؤوليتها تتوزع 
ستمر يف يف اتمعات اتمع بني الطبيعة واإلنسان والندرة كظاهرة اقتصادية تبدأ يف التنامي مع التطور والتقدم امل

  1.اتمعات فعدد احلاجات يف تزايد واملوارد الطبيعية حمدودة
  .فما هي هذه احلاجات البشرية وما هي وسائل إشباعها ؟

إن املشكلة االقتصادية هي أن يشعر اإلنسان بوجود حاجات جيب أن يلبيها ورغبات تلح عليه بالشعور فيدفعه 
رد أو األموال الالزمة إشباعها عن طريق بذله جلهد إنساين معني يدخل يف هذا الشعور إىل التفكري يف أمر تدبري املا

  .دائرة النشاط االقتصادي
حيتاج اإلنسان إىل العديد من السلع واخلدمات إلشباع ما يشعر به من رغبات أو حاجات ورغم أن : مفهوم احلاجة

لشخص بامليل للحصول على شيء خيتلف باختالف إىل شعور ا"املفهومني متقاربان إال اما خمتلفان، فالرغبة تترجم 
وقد نشأت هذه الرغبة عن وجود حاجة حقيقية هي الشيء " حدة أو مدى أمهية هذا الشيء يف نظر صاحب الرغبة

  .املطلوب
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  تعاريف احلاجة

افظة عليه أو احلاجة ال تعدوا أن تكون جمرد الرغبة يف احلصول على وسائل الزمة لوجود اإلنسان أو احمل: "1التعريف 
  )).رفعت احملجوب، االقتصاد السياسي" . ((العمل على تقدمه

احلاجة هي شعور الشخص بالرغبة باحلصول على شيء معني ويوافق هذا الشعور عادة إحساس  ":2التعريف
ء باحلرمان وباألمل وعدم الرضا، األمر الذي يدفع بصاحب احلاجة للسعي إىل تلبيتها وذلك باحلصول على الشي

املطلوب عندئذ حيل حمل الشعور األول إحساس باالرتياح أو اللذة ومنه قيل بأن احلاجات هي حمور كل نشاط 
  )).عجمي رجب، مبادئ االقتصاد السياسي" ((اقتصادي
تعترب هي الرغبة يف احلصول إىل شيء معني وال تقتصر فقط إىل احلاجات : " وفق التعاريف االقتصادية السابقةفاحلاجة

  1".روريةالض
  :أقسام احلاجة

  :لقد تعددت تقسيمات احلاجة البشرية من وجهة نظر األفراد وللمجتمعات وأمهها التقسيمات التالية
ويعتمد هذا التقسيم على سبب رئيسي هو ظهور سلوك األفراد :  تقسيم احلاجات من وجهة نظر علم النفس-1

  : مستويات5فتنقسم احلاجات إىل 
  5  احلاجة إىل تأكيد الذات                       

  4      احلاجة إىل التقدير                           
  3         احلاجة إىل احلب                                

  2          احلاجة إىل األمن                                     
  1احلاجة إىل الطعام                                                  

  تقسيم ماسلو للحاجات                      

  2: تقسيم احلاجات من وجهة نظر علم االجتماع-2

  : بالنظر إىل احلاجات مبدى تأثري اتمعات على سلوك األفراد-أ

  .يف اتمعوهي حاجة تنشأ من السلوك اإلنسان يف احلياة وتنشأ من خالل تعايش الفرد : احلاجات األساسية* 
هي حاجات يتخذها اإلنسان إلرضاء حاجاته اإلنسانية مثل حاجة اإلنسان لألمن تقتضي حاجة : حاجات مشتقة* 

  .اإلنسان إىل املال كما أن حاجة اإلنسان إىل املال تقتضي حاجته إىل العمل
  : بالنظر إىل حاجة من زاوية صاحب العمل -ب

  فسه أو ألفراد أسرتهوهي ما حيتاجه الفرد لن: حاجة خاصة* 
  .وهي احلاجات املطلوبة من اتمع كله: حاجة عامة* 
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  : تقسيم احلاجات من وجهة علم االقتصاد-3

  حيث هي قابلة لإلشباع، التشبع، اإللزام، القياس: اخلصائص النظرية
فيها وتعبري عنها وهي تكرار شعور اإلنسان بالرغبة يف احلصول إىل حاجاته واالستمرار : اخلصائص الديناميكية

  .بالتكرار
 أي تكرار احلاجات البشرية يعين معاودة شعور الفرد باحلاجة وظهور نفس الرغبة يف أوقات متكررة إال : التكرار-أ

  .أنه جيب علينا أن نفرق بني طبيعة احلاجة ووسيلة إشباعها
ألزمنة وذلك إما بطلب سلعة معينة  ويقصد به انتقال الرغبات والشعور باحلاجة عرب عرب األماكن وا: التعدي-ب

تكون خارج احلدود اجلغرافية أو انتقال الشعور عرب األزمنة املختلفة واألجيال املتعاقبة عرب البشر وهذا ما يسميه 
بالتعدي الزمين للحاجات، وتنحصر أسباب تكرار احلاجات يف طبيعة األفراد والظروف احمليطة م وذا تظهر 

  .ية الثالثة وهي التزايداخلاصية الديناميك
 والتزايد هنا خيتلف عن التكرار حيث أن التزايد يف احلاجات يعين الزيادة أو اإلضافة كماً : التزايد يف احلاجات-ج

  .ونوعاً
وتظهر احلاجات البشرية اجلديدة تتطلب اإلشباع مل تكن موجودة من قبل فازايد الكمي للحاجات له عدة حاجات 

  ):أسباب(
  .السكانيةالزيادة  - 
 اتساع رقعة األسواق - 

 .السياسات االقتصادية للدول الصناعية - 
 .التغري املستمر يف النمط االستهالكي - 
 1.االئتمان اجليد والتسويق الفعال - 

  عالقة االقتصاد السياسي بالعلوم األخرى

  لقد اختلف االقتصاديون يف تعريف ا:  تعريف االقتصاد السياسي-
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  :اديتاريخ الفكر االقتص

يقتصر تاريخ الفكر االقتصادي على دراسة تطور ألفكار والنظريات االقتصادية وخاصة أوىل هذه النظريات 
، )إخل... الكالسيكيون اجلدد- الكالسيكيون- الطبيعيون-التجاريون(كدراسة الفكر االقتصادي عند الرأمساليني عموما 

داث االقتصادية مثال ظهور املبادلة التجارية، الثورة الصناعية أما تاريخ الوقائع االقتصادية فيهتم بدراسة تطور األح
أما العالقات االقتصادية الدولية فتهتم بدراسة األنشطة . فنتكلم عن املقايضة مث آليات السوق، العرض والطلب

ارية واملبادالت والظواهر االقتصادية اليت تتعدى نتائجها احلدود السياسية للدولة ومن مث فإا تم بالعالقات التج
  1.باالقتصاد الدويلوالتدفقات النقدية الدولية وأهم موضوعات العالقات االقتصادية الدولية أو ما تسميه 

  .يدرس ميزان املدفوعات، السياسات التجارية، أسعار الصرف، احلروب الدولية: االقتصاد الدويل
اليت تدرس النقود وتأثريها على االقتصاديات الوطنية يهتم هذا الفرع بكل املوضوعات : االقتصاد النقدي واملصريف

  .كمشاكل النقود، مستويات األسعار، التضخم، االقتصاد العام، املالية العامة، االقتصاد املايل
هو ذلك الفرع الذي يدرس سعي الدولة يف نشاطها االقتصادي من أجل حتقيق أهداف اتمع : االقتصاد العام-

ملقصود خيتلف عن النشاط االقتصادي اخلاص من حيث األهداف، كما أن آليات السوق ال حيث أن هذا النشاط ا
  .تتدخل يف حتديد السعر كما أن الدولة تنفرد بالسيطرة على مثل هذه القطاعات ويطغى عليها اجلانب السياسي

 واملوازنة تلية وهو البحث عن إيراداهي الركيزة اليت تعتمد عليها دراسة االقتصاد العام واملؤسسة املا:  املالية العامة-
  .بينها وبني كيفية توزيع النفقات

  يهتم بدراسة اآلليات اليت تنتج عنها السياسة املالية: االقتصاد املايل-
  املدارس االقتصادية

  :املدرسة التجارية

ر الفكر يف بادئ األمر وقبل التطرق يف املدرسة التجارية نقوم بكشف أهم الظروف اليت أدت إىل ظهو
  2:االقتصادي التجاري أو ما يسمى الفكر الرأمسايل التجاري وهذه الظروف تكون على النحو اآليت

ي يعتمد على امتالك العبيد والفالحني ذ فبعد سقوط النظام اإلقطاعي وال: ازدياد أمهية التجارة اخلارجية-أ
با فما كان على املتحررين إال اهلروب واستغالهلم خلدمة األرض حيث كان منتشرا ذلك بكثرة خصوصا يف أور

وبالتايل االنشغال بالتجارة إال أن التجارة الداخلية مل تليب هلم حاجيام فلم تعرف اتساعا آنذاك فتوجهوا إىل التجارة 
اخلارجية وبازدياد النشاط التجاري زاد ثراء التجار وأصبحت طبقة التجار طبقة اجتماعية قوية وهناك العديد من 

  :سباب اليت أدت إىل منو التجارة اخلارجية منهااأل
  . اكتشاف أوربا طرق جتارية حديثة مثل طريق الرجاء الصاحل حنو اهلند والشرق األقصى- 
   اكتشاف القارة األمريكية من طرف كرستوف كلومبوس- 
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   اكتشاف املناجم الغنية بالذهب يف هذه القارة - 
إىل الزوال وزادت سيطرة التجار على املدن من خالل احتادهم مع فتبعا هلذه الظروف آل النظام اإلقطاعي 

امللك فقد زادت الثروة يف التكاثر خصوصا للدول السباقة الستعمار أمريكا وكانت إسبانيا والربتغال يف مقدمة هذه 
 ة للقارة األمريكيالدول حبكم التموقع اجلغرايف مث تلتها يف ذلك هولندا، فرنسا، اجنلترا، ولكثرة وجود مناجم الذهب

  .أصبح النقد الذهيب متوفر فقد عرفت األسعار ارتفاعا مل يسبق له مثيل ومسيت تلك الفترة بثورة األسعار
نتيجة الحتاد التجار مع امللك وإشراكهم يف القضاء على سلطة النبالء واإلقطاعيني :  ظهور قوميات أوروبية-ب

ألوروبية احلديثة جلماعة ستخضع لقوة مركزية واحدة أما القوة الثانية اليت كانت تلك هي النواة األوىل لظهور الدولة ا
  .ظهرت بالتوازي فهي القوميات األوروبية

إن التطور الفكري اليت عرفته أوربا هي السبب املمهد لوجود تطور اقتصادي وسياسي :  عنصر النهضة األورويب-ج
رية وظهور على إثر ذلك خالف بني الطبقة اجلديدة هذه والكنيسة وهذه الثورة الفكرية صاحبت عهد الرأمسالية التجا

وذلك على إثر فصل مهام احلاكم عن مهام الكنيسة اليت كانت تتدخل بأمور احلياة االقتصادية منها والسياسية مل تعد 
  .تتوىل إال األمور الروحية والدينية

  :املبادئ االقتصادية للمدرسة التجارية

  1:االقتصادي أن فلسفة املدرسة التجارية قامت على أربعة مبادئيعترب علماء الفكر 
  .زيادة حجم السكان - 
 .الثورة هي ما متلكه الدولة من معادن نفيسة - 
 .االهتمام بالتجارة اخلارجية مث القطاعات األخرى - 
 .ترتيب أوجه النشاط االقتصادي - 

 الدولة األوروبية تعاين من نقص سكاين إثر إن الدعوى إىل زيادة حجم السكان أساسها أن:  زيادة حجم السكان-أ
احلروب اليت عرفتها آن ذاك واألمراض الفتاكة اليت تعرفها أوربا كما أن الكثافة السكانية تناقصت بسبب اهلجرة إىل 
القارة املكتشفة والنشاط التجاري ال ميكن له أن يتطور دون ارتفاع احلجم السكاين فاهلدف من زيادة السكان كان 

  .أجل انشغاهلم باملناجم واستخراج املعادن النفيسة وملشاركتهم يف احلروب أو لسيطرة الدولة املركزيةمن 
يرى التجاريون أن قوة الدولة تكمن يف ما متلكه من معادن نفيسة وذلك العتقادهم أن الذهب :  املعادن النفيسة-ب

  .ؤدي إىل توسيع النشاط التجاريوالفضة تعمل على رفع األسعار وأن ارتفاع األسعار يف نظرهم ي
يعتقد التجاريون أن زيادة النشاط التجاري تعمل على الزيادة يف الفائض والذي :  االهتمام بالتجارة اخلارجية-ج

بدوره يزيد من ثراء الدولة ويعوضها عن افتقارها ملناجم الذهب والفضة، فالفائض احملقق يف امليزات التجاري يعمل 
  . اإلنتاجي وتقوية الدولةعلى تطوير اجلهاز
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يعتقد التجاريون أن النشاط الوحيد الذي يعمل على زيادة املعادن النفيسة هو :  ترتيب أوجه النشاط االقتصادي-د
النشاط التجاري فقط إال أم يولون األمهية لدرجة أقل للنشاط الصناعي ألم يرون بأن النشاط الصناعي يعمل على 

ث يساعد يف صناعة األدوات احلربية واستخراج املعادن النفيسة من باطن األرض واألمهية جلب الذهب والفضة ، حي
اليت كان يوليها التجاريون للتجارة اخلارجية كان اهلدف منها هو أن تتحصل الدولة على أكرب كمية من املعادن 

واخر العصور الوسطى هو النفيسة ففرض شروط آنذاك للرقابة على حركة الذهب والفضة فقد كان التوجه يف أ
 باملعادن النفيسة فمثال يف اجنلترا عني موظف الضرائب وعلى املستوردين ودعم املصدرين لتزداد كمية االحتفاظ

الذهب والفضة وقد فرضت قيود على خروج املعادن النفيسة فلجأ بعض التجار إىل التعامل باألوراق املالية لتحل حمل 
ائك الذهبية تترك عند كبار التجار وتسلم مكاا أوراق نقدية يستعملها التاجر حمل  فكانت السبةالسبائك الذهبي

النقود الذهبية فأصبح هنالك متخصصني يف حتويل هذه السبائك الذهبية إىل أوراق جتارية وذلك للحفاظ على كمية 
 ظهرت طبقة املاليني الذهب املوجودة داخل الدولة فأصبحت املعامالت تسوى ذه األوراق ومنذ ذلك الوقت

  .ويعتقد أن هذه املرحلة هي اليت مهدت إىل ظهور البنوك
  ):العالقة بني ثروة الدولة وما لديها من معادن نفيسة(واالجتاهات الفكرية للفكر التجاري األصول 

لنفيسة تتلخص الفكرة األساسية اليت يقوم عليها أفكار مفكري املدرسة التجارية يف االعتقاد بأن املعادن ا
الغتناء الدول هو تراكم هذه وعلى األخص الذهب والفضة مها أساس الثروة احلقيقية ومن مث يكون املظهر احلقيقي 

وبتايل جيب أن تتجه كل دولة إىل زيادة ما حتصل ) النقود يف هذه الفترة كانت تتمثل يف النقود املعدنية(املعادن لديها 
وبالترتيب على هذه الفكرة فقد ذهب التجاريون إىل ضرورة أن تتوىل . الثروةعليه من هذه املعادن اليت تتمثل يف 

  .الدولة بنفسها مهمة احلصول على املعادن املشار إليها
قدر من وبالتطبيق ملا سبق يتعني على الدولة أن حتتفظ باملعادن النفيسة املوجودة لديها وأن تسعى القتناء أكرب 

 عدد من الوسائل أمهها العمل على اويف سبيل هذا اهلدف فإن التجاريني يشريون بإتباعهاملعادن اليت ال تتوفر لديها، 
أنه وإن كانت ويالحظ . استغالل املناجم املنتجة هلذه املعادن، ومنع خروجها من الدولة وتشجيع قدومها إليها

كذلك بالنسبة للوسيلتني األخريتني ليست يف متناول سائر الدول فإن احلال ليس ) االستغالل املنجمي(الوسيلة األوىل 
، وحىت تستطيع الدولة منع خروج الذهب والفضة منها وتشجيع دخوهلا إليها، فإنه يتحتم عليها أن )املنع والتشجيع(

تقلل من وارداا من الدول األخرى وأن تزيد من صادراا إىل هذه الدول وهو ما يعين الوصول إىل ميزان جتاري يف 
  1. إذا كانت وارداا أكربحبيث جيلب إليها املعادن النفيسة والعكسصاحل الدولة 

، وحىت يتسىن للدولة أن حتقق هذه اهلدف األخري فإنه جيب عليها أن تتدخل لتنظيم كل من الصناعة والتجارة
م يف هذا ويستهدف تنظيم الصناعة جعلها قادرة على اإلنتاج قادرة على اإلنتاج بأرخص األسعار وللدولة أن تستخد
  .أساليب متعددة مثل تشجيع زيادة السكان ووضع نظام العمل اإلجباري وإنشاء الصناعات اململوكة للدولة
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عن البيان أن الزراعة مل حتظ من التجاريني بتقدير يذكر مع أن العناية بأمرها قد يساعد على اخنفاض وغىن 
مل يكن هو مسلكهم، ويفسر ذلك بأم مل جيدوا يف الزراعة ، غري أن ذلك استريادهاأمثان املواد الغذائية واحلد من 

 يف الزراعة جماال للحصول على  مل جيدوابأمجماال للحصول على املعدن النفيس وهلذا هو مسلكهم ويفسر ذلك 
  .املعدن النفيس وهلذا فقد جاءت الزراعة يف ذيل قائمة أوجه النشاط االقتصادي اليت تضيف إىل الثروة

لظاهرة ارتفاع السعار اليت عمت يف عصرهم كافة الدول ل التجاريون الكشف عن السبب احلقيقي ولقد حاو
األوربية ولقد أعطيت يف هذا الشأن تفسريات خمتلفة ومتعددة ولعل من أبرز هذه التفسريات ما ذهب إليه الكاتب 

  :1من أن ) 1568(جان بودان الفرنسي 
ة النقود اليت دخلت هذه الدولة على أثر زيادة ورود الذهب والفضة  األسعار إمنا يرجع لزيادة كميارتفاع

إليها من العامل اجلديد، وبالتايل فإن تغريات مستوى األسعار تتوقف على تغيريات كمية النقود، فإذا زادت كمية 
 القوة تفعتوارالنقود ارتفعت األسعار واخنفضت القوة الشرائية للنقود وإن نقصت هذه الكمية اخنفضت األسعار 

النظرية الكمية يف قيمة التحليل أسس النظرية اليت عرفت باسم ذا جان بودان وهكذا فقد وضع . الشرائية للنقود

  .م20 اليت لعبت دورا هاما يف الفكر االقتصادي الالحق وظلت مأخوذ ا حىت منتصف القرن النقود
ة يف نظر التجاريني كانت تنحصر يف قوة الدولة ويالحظ أخريا أن الغاية النهائية من السياسة االقتصادي

وعظمتها، أما رفاهية الفرد فقد كانت فكرة غريبة عليهم، فلم يدر يف أفكارهم أن يكون هدف السياسة االقتصادية 
وزيادة رفاهيته ومن هنا كانت نظريتهم إىل السكان، فكلما زاد حجم السكان هو العدل عل إشباع حاجات الفرد 

ة أكثر قدر على إنشاء اجليوش القوية وحتمل خسائر احلروب، ومن ناحية أخرى فإن زيادة حجم السكان كانت الدول
ضغط على يؤدي إىل زيادة اليد العاملة ورخصها مما يساعد على منو الصناعة، أما ما يترتب على ذلك من احتمال 

  .ة كل البعد من آفاق التجاريني مستوى املعيشة فهؤالء فقد كانت فكرة بعيدواخنفاضاملوارد الغذائية 
  ): املذهب التجاري لدى األوربيني(السياسات االقتصادية ملدرسة التجاريني 

لقد أخذت سياسة التجاريني صورا خمتلفة يف التطبيق تبعا للظروف واألوضاع اليت كانت تواجه الدول املعتقدة 
 والسياسة الصناعية اليت ازدهرت 16إسبانيا خالل قيف جدوى هذه السياسة فكانت السياسة املعدنية اليت دامت يف 

  .18 والنصف األول من القرن 17 والسياسة التجارية املطبقة يف اجنلترا يف غضون القرن 17يف فرنسا يف ق
  :)يف إسبانيا( السياسة املعدنية -أ

 وبتايل معادالدولة يف ا ورأى أن قوة 16انتهجتها اسبانيا والربتغال ومن بني أهم روادها لون رين وذلك يف ق
  ).عقوبة اإلعدام(وضعوا قوانني حتد من تصدير املعادن النفيسة وكل من خيالف هذه القوانني يعدم 

وتقوم هذه السياسة أساسا على احلصول على الذهب والفضة من املستعمرات بطريق مباشر ومنع خروجها من 
تدفق عليها من منامجها الغنية يف املكسيك وأمريكا اجلنوبية ذلك أن املعادن النفيسة كانت تالبالد بقدر اإلمكان 

خاصة البريو، ومن مث فلم تكن احلاجة تدعو إىل أكثر من االحتفاظ ذه املعادن يف داخل الدولة والعمل على منع 
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حلكومة اإلسبانية السياسة التجارية يف اسبانيا الشكل املعدين أما اإلجراءات اليت اختذا اخروجها منها، وهلذا اختذت 
املبالغ  املصدرين اإلسبان على إعادة إجبار–يف حتقيق هذا اهلدف فتتلخص فضال عن منع خروج الذهب والفضة يف 

املصدرين األجانب بإخراج قيمة صادرام من اسبانيا وإلزام  –. النقدية اليت حصلوا عليها من اخلارج مثنا لصادرام
  . مبالغ اسبانية ذه القيمةال يف شكل مبالغ نقدية بل بشكل

 ومن مث وقد ترتب على السياسة املعدنية السابقة أن كثرت حصيلة اخلزانة العامة اإلسبانية من املعادن النفيسة
مما أدى إىل ارتفاع مستوى األسعار الذي شجع يف بادئ األمر ) من الذهب والفضة(زادت كمية النقود املوجودة 

اط األسواق التجارية ، إال أن اخلطر بدأ حيدق يف اسبانيا فقد اختلطت اإلجراءات على قيام بعض الصناعات ونش
اخلاصة مبنع رفع األسعار بتلك اخلاصة بإبقاء الذهب يف الداخل وقد تدخلت الدولة دون أي تنسيق بني اإلجراءات 

لتجارة اخلارجية وإعراض كل هذه الزيادة يف ارتفاع األسعار وشلل ااملختلفة اليت كانت تتخذها وكانت نتيجة 
  1.اإلسبان عن االهتمام بالزراعة مما أدى إىل التعجيل بايار األوضاع االقتصادية احمللية

  :)يف فرنسا( السياسة الصناعية -ب

 يف فرنسا وأخذت صور مغايرة للسياسة املعدنية فم تكن لدى فرنسا مناجم ذهب أو فضة 17ظهرت يف ق
جاريون فيها إىل املناداة بالسياسة اليت متكن فرنسا من اكتساب املعادن النفيسة ال جمرد ومن مث فقد اجته الكتاب الت

 سياسة للتأثري كلوبري ياالحتفاظ ا كما كان احلال يف اسبانيا وهلذا فقد طبقت فرنسا وحتت قيادة الوزير الفرنس
ا هي احلال يف السياسة املعدنية إلسبانيا ولكن على حجم املعادن النفيسة اليت متلكها هذه الدولة ال بطريقة مباشرة كم

بطريقة تتلخص يف إقامة قاعدة صناعية فرنسية قوية قادرة على املنافسة الدولية فعملت على زيادة الصادرات من 
  .املنتجات الصناعية وليست الزراعية

الضريبية ومنح  تكما اتبعت سياسة مساعدة املشروعات بطريقة مباشرة عن طريق اإلعانات واإلعفاءا
  2.االمتيازات وكذلك إنشاء مشروعات صناعية مملوكة عامة متحررة 

  :)يف اجنلترا( السياسة التجارية -ج

 يف اجنلترا، ومل تكن األوضاع مماثلة ملا كان عليه احلال يف كل من اسبانيا وفرنسا ومن مث فقد 18ظهرت يف ق
 اكتساب املعادن النفيسة من اخلارج عن طريق القيام بالتجارة  الرئيسي للكتاب التجاريني موجها إىلاالهتمامكان 

بني البلدان املختلفة وذلك بالعناية بالنقل البحري أكثر من العناية باإلنتاج، وقد ساعدها يف ذلك أسطوهلا البحري 
  .الضخم

وذلك على خالف (يمة إذ كان يقابله تصدير أكرب منه يف القاالسترياد وهذا مل ير التجاريون اإلجنليز بأسا يف 
مث احلصول على الفرق يف شكل معادن نفيسة كذلك مل ينظر الكتاب إىل ومن ) املوقف اجلامد للتجاريني اإلسبان
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 أما الغاية من النشاط التجاري فكانت فتح أسواق جتارية وسيلة يف حد ذاا بل جمرد غايةهذه املعادن على أا 
   1.خارجية للسلع واملنتجات اإلجنليزية

  تطور الفكر التجاري

  
إن املنطق وراء سياسة التقيد الشديد للتجارة اخلارجية وهو حتقيق املصلحة االقتصادية الوطنية ويف رأي 
التجاريني هو تكوين الفائض من املعادن النفيسة وذلك يستلزم تدخل الدولة للحد من الواردات وتدعيم الصادرات 

بائك الذهبية للقضاء على تدخل الدولة يف فرض الرقابة على حركة  ظهر مذهب أصحاب الس16وخالل القرن 
املعادن فقد ذهبت بعض الدول إىل فرض عقوبات وصلت إىل حد اإلعدام ملن يعمل على إخراج الذهب خارج 

هو الوطن مثل ما كان عليه معمل يد يف اسبانيا وميكننا تلخيص سياسة االسترياد لدى التجاريني يف مبدأ العام أال و
خارج الوطن وفيما خيص سياسة )) الذهبية((حماربة السلع واخلدمات األجنبية ألا تسري يف تصدير املعادن النفيسة 

التصدير فقد  خطت أار لتشجيع الصادرات من السلع املصنوعة داخل الوطن بكل األساليب من أجل اكتساب 
وخاصة الغنية باملعادن الذهبية والفضية كما أن التجار أسواق جديدة خارج الوطن وخاصة يف البلدان املكثفة جدا 

  .كانوا من دعاة سياسة ختفيض األجور 
  املدرسة اللربالية

 وكانت له عدة دراسات يركز يف أغلبها على تفوق االستثمار الرأمسايل 1748أى دراسة عام : آدم مسيث: أوال
 بالتقسيم االجتماعي للعمل ، كما نادى إىل حتسني وضعية على اإلقطاعي وقد برهن أن منو الثروة ال يكون ممكن إال

والذي ترجم ثروة األمم السكان مبا يف ذلك طبقة العمال وكان له مؤيدين يف الكثري من أحناء العامل واشتهر بكتابه 
  .إىل كل لغات العامل

روة وليست الثروة يف حد ذاا يعترب آدم مسيث أن املعادن الذهبية هي أساس الث:  مفهوم الثروة عند آدم مسيث-أ
فالثروة يف نظره هي جمموعة األعمال واألموال املادية اليت تصلح إلشباع احلاجات اإلنسانية واليت حيصل عليها 
اإلنسان مباشرة من إنتاج عمله ويعترب أن حجمها يتوقف على عدد السكان املنتجني الذين يستغلون يف اإلنتاج يف 

  بإنتاجية العمل اليت يعرب عنها فترة زمنية حمددة وهي 

يعترب آدم مسيث أن العمل هو أساس الثروة وإنتاجية العمل تتوقف على التقسيم :  تقسيم العمل عند آدم مسيث-ب
كما نشري إىل أن . االجتماعي للعمل مما يؤدي إىل رفع اإلنتاج ورفع اإلنتاج بدوره يعمل على تراكم رأس املال 

تقليص من الوقت الالزم لإلنتاج وظهور : رفع املهارة حيث أن رفع املهارة له مزايا أمههاتقسيم العمل يؤدي إىل 
 وآدم مسيث ال حيبذ تدخل الدولة يف االقتصاد إال يف ااالت مثل الدفاع، األمن، الصحة، البىن ةاالختراعات اجلديد

  ...التحتية
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مية العمل املبذول يف اإلنتاج زائد حجم رأس املال أساس القيمة عند آدم مسيث هو ك:  القيمة عند آدم مسيث-ج
   :ةالقيمة االستبدالية والقيمة اإلستعمالي: املستخدم ومييز بني املفهومني

وهي اليت تعرب عن السعر وتظهر يف السوق عن طريق العرض والطلب يف السوق عن طريق :  القيمة االستبدالية-
  .العرض والطلب

 قيمة شخصية تتوقف على املنفعة اليت تدرها السلعة عند استهالكها فهذه القيمة ختتلف فهي:  القيمة االستعمالية-
  .من شخص إىل آخر

 رأس املال -: رأس املال الثابت ورأس املال املتغري: يقسم آدم مسيث رأس املال إىل شقني : K رأس املال ورمزه -د
  املهارات+ العقارات + املعدات : الثابت
  املواد األولية) +األدوات البسيطة(رأس املال النقدي : ال املتغري رأس امل-       
  : ويقسمها إىل ثالثة أنواع:املداخيل عند آدم مسيث-هـ

   األجر- : األجور
   شبه األجر-          
   املنح-          
   أرباح الشركات- : األرباح
   فوائد القروض-          
   كراء األراضي الزراعية-:  الريع
   كراء األراضي واملعدات -         
أن النقود هي أداة للتبادل فقط، فلم حيلل وظائفها مثله ريكاردوا وسيلة للتبادل واالدخار حبيث اعترب :  النقود-و

، أي أنه أمهل النقود احلديثة واعترب أن قيمة النقود تعود إىل كمية الذهب املتداول والقيمة احلقيقية آدم مسيثمثل 
   .ره هي انعكاس لكمية الذهب املتداولةللنقود يف نظ

  :جيب أن تتوفر كل شروط اإلنتاج وهي: العناصر الالزمة لعملية اإلنتاج
  .اليد العملة - 
 .املواد األولية - 
 .رأس املال النقدي - 
 .املكننة - 
 .األرض - 

  ):البشرية(وميكننا متيز بني عناصر اإلنتاج املادية وغري املادية 
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  : العناصر املادية-أ

 باعتبار الطبيعة عنصر من عناصر اإلنتاج فبالتايل تنتج عنها املوارد الطبيعية وهي مواد الزمة :واد الطبيعية امل-
الستمرار النشاط االقتصادي املتعلق بتوفري حاجات اتمع واليت ال فضل لإلنسان يف إجيادها أو خلقها وتسمى عند 

  :بعض االقتصاديني قوى الطبيعة وهي ثالثة أنواع
 مباشرة ولكنها حتتاج لتدخل لالستهالك ويقصد ا املوارد اليت تقدمها الطبيعة لنا دون أن تصلح :املوارد األولية -

اإلنسان من أجل أن جيعلها صاحلة أو أكثر صالحية إلشباع حاجياته كما يقتصر دور اإلنسان على مجعها أو فصلها 
  .لبحار حتتاج إىل جهد اإلنسان الستعماهلااخلريات املوجودة يف أعماق ا: أو استخراجها فمثال

 وتقدمها الطبيعة وميكن لإلنسان أن يستعملها يف تشغيل اآلالت واألدوات تعترب من بني املوارد : القوى احملركة-
استخدمت قوة الرياح يف إدارة واستخراج : الطبيعية، كما يستخدمها اإلنسان للمسامهة يف العملية اإلنتاجية فمثال

واليت هي مصدر ) الطاقة(أو طحن احلبوب، وتسيري السفن الشراعية، كما استعملت الشالالت بتوليد الكهرباء املاء 
  .من مصادر الطاقة

 هي أكثر املوارد الطبيعية ضرورة، إذ ال يتصور وجود اإلنتاج دون وجود مكان يتم فيه اإلنتاج، وتظهر : األرض-
ري أن الدور االقتصادي لألرض ال يقتصر فقط على اإلنتاج الزراعي أمهية األرض خاصة يف اإلنتاج الزراعي، غ
  فاألرض تستخدم كمراعي وتقوم ا املصانع

  )1823-1772(وريكاردو ) 1834- 1766( مالتس : املتشائمون الربيطانيوننالليرباليو: ثانيا
 العناية اإلهلية على  أودعتهمؤمنون بوجود قانون) الفيزوقراط(كان آدم مسيث ومن قبله املطرسة الطبيعية إذا 

األرض لتحقيق ما تراه السماء من خري، والتسليم بعصامية اإلنسان وما تغله له احلرية الفردية من إشباع للملذات، 
فإن كال من مالتوس وريكاردو يعتقدان بوجود تناقضات يف القوانني االقتصادية السارية مما يدفع للقلق وعدم 

كن هذه القوانني االقتصادية هي كذلك ال ميكن اإلفالت منها أو جتاهلها أو التمرد عليها، االطمئنان االجتماعي، ل
  .بل تتطلب منا أن نندد ا مع االحتفاظ بشعار دعه يعمل 

 بأن هناك ميال يف بني فيها بأن) 1798( هو قسيس بروتستانيت وضع رسالته املشهورة عن السكان سنة : مالتس-1
 تزايد اإلنتاج الغذائي، لكن التوازن حيدث بني إنتاج الغذاء وعدد السكان بفعل احلروب نسبةتزايد السكان يفوق 

للحد من النمو السكاين بطريقة طوعية أي ال " منع احلمل"وااعات واألوبئة، وطالب مالتوس باستخدام وسائل 
لتهم أو تغذيتهم وقدم بذلك عدة  الذين ال يستطيعون إعاتشجيع األزواج من الفقراء على إنتاج األطفالجيوز 

  ...اقتراحات حملاصرة فيض السكان كأن تعمل اتمعات على التأخري يف سن الزواج واستخدام وسائل العزل
هذه ما كان سائد يف عصره من أفكار عامة حول الفقراء والفاقة يف بريطانيا وتأكدت " مالتس"عكست آراء 

 أن حاالت ن متطلبات السكان مع املوارد الطبيعية املتاحة لديهم، ويعتقد مالتوسليرباليته يف أن اخللل موجود يف تواز
الفقر والعوز اليت أفرزا الثورة الصناعية يف بريطانيا قدر حمتوم ال ميكن اهلروب منها وال تستطيع الدولة هي األخرى 

اوئ لتدخل الدولة يف الشؤون ذاا ناهيك عن السيطرة عليها، كما أن مالتوس هو اآلخر من التخفيف من حد
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يف بريطانيا تعمل على " Poor Laws"االجتماعية لصاحل الفقراء كقانون الفقراء  أن التشريعات االجتماعية ويرى
وحيمل مالتوس مسؤولية الفاقة وينسبها إىل . زيادة نسل الفقراء وال تعمل على إىل إنتاج ولو سنبلة واحدة من القمح

  1.ى حد تعبريه هو السبب يف ذلكالشعب بأكمله ألنه عل
ينحدر من أسرة يهودية إسبانية مث اعتنق املسيحية، وعرف عنه دقة تفكريه وقدرته الفائقة على :  ريكاردو دافيد-2

، "االقتصاد السياسي والضرائب"التحليل املنطقي، ويعترب ريكاردو مؤسس علم االقتصاد احلديث وكتب مؤلفا عنوانه 
 اقتصادية مشهورة مثل نظريته يف الريع اليت تقول بأن الريع مييل إىل الزيادة مع مرور الزمن واحتوى على نظريات

وكذلك نظريته يف القيمة اليت تقول بأن الريع مييل إىل الزيادة مع مرور الزمن، وكذلك نظريته يف القيمة اليت تقول أن 
ة اجلنس البشري بنسبة ريته يف األجور اليت تقول بزيادقيمة الشيء إمنا تتحدد بنفقة اإلنتاج على أساس العمل، مث نظ

  . عن ذلك أن يتساوى األجر مع احلد األدىن الالزم للمعيشةبأكرب من نسبة الزيادة يف املواد الغذائية مما يترت
باختصار تظهر لربالية ريكاردو وتشاؤمه مما آلت إليه األوضاع االجتماعية للطبقات احملرومة يف بريطانيا 

من هو اآلخر على غرار كل من آدم مسيث ومالتوس بترك جمال احلرية االقتصادية والسماح السترياد القمح من ويؤ
، وأن أي تدخل من الدولة يف الشؤون االقتصادية يعمل على تعقيد املسألة )العامل اخلارجي(البلدان اخلارجية 

ميكن تشخيص األوجاع اليت تعانيها اإلنسانية فإذا كان ) يةالليربال(يف اتمع حصرا، وبفضل السياسة احلرة  االقتصادية
  .األمر ليس على ما يرام فإن البديل هو دعه يعمل دعه مير، وذلك هو السبيل املضمون

وجيمس ) 1691-1641 (ودوديل نورث) 1687-1623 (وليام بييتومن الرواد الربيطانيني جند 

لثروة وطبيعتها، عن مصدر القيمة وقياسها، عن النقود  نظريات عن اا الذين قدمو)1870- 1706 (ستيوارت
 الذي جون باتيست ساي، كما برز رواد فرنسيون منهم حرةوالفائدة وعن التجارة اخلارجية وضرورة أن تكون 

، كما كتب باتيست كتابا حول "االقتصاد السياسي والتبادل التجاري واالستهالك" كتابا عن 1803سنة ألف 
  2. عرب فيه عن أفكاره االقتصادية حيث جاءت بعض من أفكاره سطحية وأقل علمية"اديالتناغم االقتص"

  :ة البحث عند بعض علماء املدرسة الكالسيكيةهجينم: ثالثا

 وريكاردو من تصور منهجي عام حدد بدقة متناهية إىل الظواهر االقتصادية بغية "آدم مسيث"انطلق كل من 
  .مفعوهلا يف اتمعات الرأمساليةريان الكشف عن القوانني االقتصادية وس

فكان بذلك هدفهم علميا موضوعيا، ومتيز آدم مسيث بإتباع املنهج االستقرائي الذي متكن بواسطته من قيادة 
عقله والقيام بعملية تؤدي به إىل الوصول إىل قانون ومبدأ أو قضية كلية، حتكم اجلزئيات اليت ختضع إلدراكه احلسي، 

دة يف العامل املادي اخلارجي اليت كونت الوقائع االقتصادية مادا اخلام، وهذا يعين أنه اتبع خطوات يف ملعطيات موجو
البحث عن األحداث احلقيقية للتاريخ يف فتراته املختلفة ويضع يف مقابلها ما توصل إليه من أفكار استخلصت من 

  .الواقع اخلارجي

                                                 
 103- 102ص ، 2004، دار العلوم للنشر والتوزيع، االقتصاد السياسيعبد اهللا ساقور،  -  1
 104- 103ص عبد اهللا ساقور، مرجع سابق،  -  2
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باطي حيث نراه ينتقل من القانون الكلي إىل اجلزئيات اليت تقع حتت فقد استخدم املنهج االستن"  ريكاردو"أما 
، ويوجد متاثل بني االستقراء واالستنباط حيث أما يكمالن بعضهما البعض، وتبدو بذلك العالقة بينهما حواسه
  .عكسية

اف، فالقانون هي مبثابة عملية اكتش) القوانني(إن العملية اليت يقيم ا آدم مسيث القضايا االستقرائية 
  .من املعطيات اجلزئيةاالقتصادي ينبع مباشرة 

وبفضل جمهودات هذين العاملني يف دراستهما للظواهر االقتصادية ومسامهتهما يف بناء جمموعة من النظريات 
  . توزيع الدخل الوطين، النظرية النقدية ونظرية التجارة اخلارجيةةالعلمية كنظرية العمل يف القيمة ونظري

ك حتددت معامل االقتصاد السياسي، لكن التغري هو السمة الغالبة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية وبذل
   1.والثقافية، حيث تعرضت أفكارمها الحقا وأثارت مزيدا من االنتقاد األمر الذي استفاد منه علم االقتصاد السياسي

  

  )جون مانيارد كيرت(املدرسة الكالسيكية احملدثة 

خو االقتصاد السياسي بأن النظام الرأمسايل كنظام اقتصادي هو أفضل بكثري من النظام اإلقطاعي، يعترف مؤر
غري أنه انطوى يف تطبيقه العملي على الكثري من املساوئ جعلته يتعثر يف تلبية املطالب ا؟إلنسانية، إن مل يعرف 

يكية بعد تقومي دقيق هلا وبذل حماولة لتكييف إصالحا، وبذلك بدت احلاجة ماسة لتجديد النظرية االقتصادية الكالس
  "جون مانيارد كيرت"تصوراا النظرية، وهو ما ندى به عامل االقتصاد اإلجنليزي

  )1946-1883( جون مانيارد كيرت -1

هو أحد أبناء جون نيفل مانيارد وهو عامل االقتصاد ويتميز بقسط عظيم من اإلدراك السليم، حيث كتب مؤلفا 
 حيث جاء مرددا لتعاليم املدرسة الكالسيكية 1890مت نشره سنة ". أفق ومنهجية االقتصاد السياسي: "بعنوان

  .ومبشرا بقيام مدرسة كالسيكية جديدة
منطلقاته الفكرية والنظرية جديدة على الفكر االقتصادي فمقارباته خمتلفة عن : 2الكيرتية املنطلقات الفكرية -أ

 واحلديني فكالمها ركزا التفكري حول التحليل الوحدوي أي االهتمام بسلوك وحدة السابقني عليه من الكالسيكيني
معزولة عن بقية أجزاء االقتصاد الوطين وال تتأثر كثريا مبا يقع يف ) مستهلك، منظم، صناعة حمددة(اقتصادية واحدة 

 حيدث على بقية االقتصاد إال أثرا تغيري سلوكها على حنو الحميطها، حيث أن أي تغري يف احمليط اخلارجي يدفعها إىل 
األرض أو املوارد، العمل، رأس املال، (ميكن إمهاله، أي أن هذه الوحدة تستخدم اخلدمات املشتقة من عناصر اإلنتاج 

 فيها، الذين واملنتجني، يف سبيل إنتاج معني أو خدمة معينة، مث تقوم بتوزيع قيمة هذا الناتج على األفراد )التنظيم
اخلدمات اإلنتاجية املشتقة من عناصر اإلنتاج اليت ميلكوا، وبذلك حيصلون على عوائد يف مقابل تقدمي هذه يقدمون 
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إذ جيب النظر ال إىل هذه الوحدة اإلنتاجية أو تلك وإمنا جيب النظر إىل " كيرت"اخلدمات، وهو عكس ما يدعو إليه 
  .نتاج أو القيام بعمليات التوزيع لإلنتاج واملداخيل والعائداتاتمع بكامله سواء تعلق األمر بصياغة وضبط عوامل اإل
 وحدة  أو تنظيم ما وإمنا هي قضية مداخيل أو عائدات عامة فاملسألة املطروحة إذن ليست قضية مؤسسة أو

ي نظرة والتوظف العام والطلب العام من أجل قيام نظرية اقتصادية تتماشى والنظام االقتصادي السائد يف عموميته، وه
عامة وشاملة مقارنة تتعارض مع توجهات أصحاب التحليل اجلزئي اليت كانت مسيطرة يف السلوك االقتصادي لدى 

واهلدف واضحا من تقدمي كيرت لنظريته العامة هو حماولة لتفسري األسباب والعوامل اليت حتدث وتتحكم ... الوحدات
العمالة، وهو منطق اقتصادي خيالف منطق منظري االقتصاد بوثوق يف التذبذبات احلاصلة يف مستويات اإلنتاج و

الكالسيكي الذين كانوا يؤمنون بأن مستويات العمالة تتحقق باستمرار، حبيث يفوز كل راغب يف العمل بنيله عند 
ربني ألن الوقائع االقتصادية يف بريطانيا خالل فترة ما بني احل" كيرت"حد معني من األجر وهي فرضية واهية يف نظر 

 أثبتت تسجيل معدالت جد عالية من البطالة املزمنة، وعليه، تبدو نظريته يف األسعار واألجور والربح مرتبطة العامليتني
  .أكثر بالواقع وجيب أخذها مأخذ اجلد

بإبراز العوامل اليت تؤثر بشكل مباشر " كيرت" عين : مسامهات كيرت يف حتديث النظرية االقتصادية الكالسيكية-ب
  :1ى حجم العمالة منهاعل
بأن أوضح " كيرت"، غري أن )قانون الوظائف(فبالنسبة للكالسيكيني فإن الطلب خيلق العرض  :  دور الطلب-1-ب

يف هذا اال أن مستويات العمالة " كيرت"احلافز يأيت من مستوى الطلب وهذا عكس ما يدعيه الكالسيكيون، ويقول 
االستهالك، االستثمار وتراكم الرساميل، : الذي يقع توزيعه على ثالث مستويات هيتتغري باملوازاة مع الدخل العام، 

 األخرية هي حمصلة املبالغ النقدية، وهي غري منتجة وتؤدي إىل نتائج سلبية ألا ال تساهم بشكل مباشر يف تنمية وهذه
  من منظور كيرت؟لكن ما هي العوامل اليت تؤثر على الطلب الفعال ) التوظيف(مستويات التشغيل 

ثالثة عوامل نفسية إىل جانب كمية النقود ومحلها مسؤولية التغريات اليت حتدث على النظام " كيرت"حدد 
  :االقتصادي الكلي ومنها

أو تفضيل السيولة النقدية على غريها من األنواع األخرى للثورة، على اعتبار أا :  الطلب على النقود-2-ب
  .رساميل، أي وجود رغبة يف االحتفاظ باملوارد يف صورة نقدية دون أية صورة أخرىالعامل الدافع لتراكم ال

من يسعى رجال األعمال وراء البحث عن العمل املنتج ليدر عليهم عائدات معتربة، وليس :  دافع التمويل-3-ب
كمية النقود املتوقع السهل حتديد كمية النقود اليت حيتفظ ا رجال األعمال إلشباع هذا الدافع، وتغدوا بذلك 

استثمارها يف مشروع ما تتوقف إىل حد كبري على حجم الدخل وطول الفاصل الزمين بني تسلم اإليرادات وإنفاقها 
 مستقبال بداللة الكفاية احلدية لرأس املال املستثمر يف هذا تومستوى النشاط االقتصادي، وتربز ظاهرة تقدير العائدا

  .النشاط أو ذاك
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وميثل املنحىن الذي رجال األعمال يبحثون عن عمل منتج ليدر عليهم عائدات على : الستهالك دافع ا-4-ب
السكان لالحتفاظ مبواردهم يف صورة نقدية ملواجهة األحداث " كيرت"املستوى امليكرو سوسيولوجي، يف حني يدعو 

  .ستهالكها مبعرفتهما/الطارئة كالبطالة واملرض والقالقل االجتماعية األخرى على أن يتولوا صرفها
ومتارس العوامل الثالثة السالفة الذكر تأثريات تبادلية رغم التعرض يف ما بينها بإضافة إىل عامل كمية النقود 

وميكن القول أن . من جهة أخرى) التوظف(املتاحة، مجيعها حتدد حجم الطلب الفعلي من جهة، وحجم التشغيل 
 أن تؤدي إىل الطلب الفعلي، ألن جزءا هاما من الدخول اإلضافية اليت تتيحها املضاعفة األولية لالستثمارات من شأا

  ".مضاعف االستثمار"تتحول إىل نفقات قصد االستهالك وتؤول بالنهاية إىل الزيادة على الطلب بفعل 
يع وتأسيسا على ما سبق يبدو املنظور الكيرتي يشجع على اإلنفاق يف كل من االستهالك واالستثمار فالتشج

على االستهالك وما حيدثه مضاعف االستثمار من آثار أمر كفيل بتشجيع االستثمار اخلاص بتخفيض منتظم ملعدالت 
سعر الفائدة، وبتوسيع صيغ االئتمان باستمرار من جهة أخرى، بذلك تغدو عوامل مساعدة لرفع الكفاية احلدية لرأس 

  .يف البلد املعين بالنمو االقتصادياملال وهو ما يؤدي يف النهاية إىل مزيد االستثمار 
األشغال الكربى اليت تنجزها السلطات السياسية يف مواجهة البطالة (على االستثمارات العامة " كيرت"ويعول 

، مبا يتناسب واإلنفاق العام والطلب الفعلي باألجر السائد، وهي )بأنواعها املختلفة عن طريق الدعم من ميزانية الدولة
  .ادية كفيلة بضمان االستخدام الكامل املطلقإجراءات اقتص

لقضايا البطالة ويعتقد أن التصدير معادل متاما " كيرت"أساسيا يف معاجلات وحيتل تصدير املنتجات ركنا 
اطن الشغل للبطالني كتلك اليت يوفرها االستثمار، ويتأتى ذلك من خالل لالستثمار مبا يفرزه من آثار هي مواضيع ملو

ميزان جتاري لصاحل البلد املصدر خاصة إذ وفق يف احتواء وتقليص الصراعات اجلبائية اجلمركية للسلع احلصول على 
 هلذا البلد أو ذاك يتوافق جزئيا أو كليا مع االقتصاد العاملي وهو ما جيعلنا نعتقد بأن االجتاه االقتصادي... واخلدمات

لسياسة االقتصادية العاملية تكون جماالت توسع التبادالت يف شكل خمطط ل" كيرت"وتوجهاته، وهو ما قام باقتراحه 
غداة " كيرت" التجارية بني خمتلف األمم، وبإتباع سياسة استثمارية على املستوى العاملي وهو خمطط عرضه بالفعل 

  1.اجتماعات مؤمتر بريتون وودز
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  ودـة النقــماهي

  مفهوم النقود :  املبحث األول 

 دورها مبجرد القيام بدور ردورا يف اقتصاديات الدول النامية واملتقدمة على السواء وال يقتصتلعب النقود 
الوساطة يف املبادالت، وقياس السلع واخلدمات، بل يتعدى ذالك إىل التأثري املباشر يف متغريات االقتصاد الكلي مثل 

   .1املستوى العام لألسعار، واإلنتاج وميزان املدفوعات 
  املقايضة توطئة للنقود:ألولاملطلب ا

املقايضة تعين مبادلة سلعة بسلعة، أو خدمة خبدمة، و ذلك دون استخدام للنقود، كمبادلة قمح مباشية مثال، أو 
  .2استئجار خدمات بعض األفراد يف عملية زراعية مقابل حصوهلم على قدر من احملصول العيين

معات البدائية، حيث كان اإلنسان آنذاك ينتج ما يستطيع ونظام املقايضة هو نظام اقتصادي يتفق مع ات
  .ويستهلك ما يريد ويتنازل عن حاجات مقابل حاجات أخرى

  :3ولكن إجراء املبادالت عن طريق املقايضة واجهة جمموعة من الصعوبات نلخصها فيما يلي
م ميتلك السلعة ويرغب يف  فكي تتم عملية املقايضة جيب توفر طرفني أحده:صعوبة حتقيق التوافق املزدوج  -1

التخلي عنها والثاين يرغب يف امتالكها وهو حباجة هلا فإذا جيب أن يتوفر مبدأ التوافق املزدوج من أجل أن 
  .تتحقق عملية املقايضة

إن غياب مقياس عام أو وحدة قياس تقاس ) عدم وجود معدل ثابت لالستبدال: (عدم تقدير نسب املقايضة -2
ضوع املقايضة يتلزم تقدير عدد كبري من منسب املقايضة وحتدد عدد النسب هذه بعدد على أساسها السلع مو

 عملية مبادلة يف فترة ما فيجب أن تتوفر 1000املبادالت اليت جتري يف السوق فإذا كان هناك سوق جتري ا 
 . وحدة قياس1000

قيمتها ختتلف بقدر كبري عن السلع تتمثل هذه الصعوبة يف أن بعض السلع :  عدم قابلية بعض السلع للتجزئة -3
 .املواد أو باقي السلع يف السوق لذلك فعدم قابلية هذه السلع للتجزئة تعمل على صعوبة سري عملية املقايضة

إن الطريقة الوحيدة الختزان القيم يف جمتمع بدائي : عدم وجود سلعة أو أداة صاحلة الختزان القيم املختلفة -4
م يف صورة سلعة معينة، وهذه الصورة قد تنشأ عنها بعض املخاطر منها أن تتغري هي االحتفاظ الناس بثروا

 .قيمة السلعة يف املستقبل فيصعب مبادلتها أو قد تتعرض للتلف أو تكون نفقات ختزينها مرتفعة
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 املقايضة ال تصلح كوسيلة ألداء املدفوعات اآلجلة -5

  تعريف النقود وخصائصها: املطلب الثاين

   .1قود  تعريف الن-

 هالنقود هي كل ما تفعل" للنقود مما حدا بالبعض اىل اختيار مقولة ) جامع ومانع (من الصعب وضع تعريف 
  ".النقود 

أي شيء جرى العرف والقانون على استعماله يف " و مع ذلك ميكن إختيار التعريف الذي يرى أن النقود هي 
  ". الشيء مقبوال قبوال عاما لدى األفراد دفع مثن السلع أو تسوية الديون، بشرط أن يكون ذلك

  . الرغبة يف احلصول عليهحتقق  الرغبة وبنينشؤومنه النقود ال تطلب لذاا وإمنا ملا حتققه، أي مبثابة اجلسر بني 
  : خصائص النقود-

  :2للنقود عدة خصائص وهي كاآليت
  ضها وهي مفروضة بقوة القانون وهذا يعين أن الدائن أو البائع ال يستطيع أن يرف: أداة إجبارية-

  فهي بصفتها الرمسية تعترب ملزمة ؛

   فهي تسمح حلاملها باحلصول على أي نوع من السلع واخلدمات املتاحة: أداة شاملة وغري حمددة-
  فإن دورها يشمل مجيع قطاعات االقتصاد ؛ 

 د الدولة ؛ مبعىن مشولية وعمومية النقود تنتهي عند حدو: أداة متعلقة مبكان حمدد-

 فهنا النقود تضمن التوازن الفوري يف اللحظة اليت تستخدم فيها بعكس الشيك : أداة لألعمال املباشرة والفورية-
 . مثال 

  وظائف النقود : املطلب الثالث
للنقود عدة وظائف يف االقتصاد احلديث، فهناك الوظائف التقليدية ذات الطابع النقدي البحت واملرتبطة أصال 

 عمومية، واملرتبطة بالنشاط االقتصادي وتطور هذا النشاط يف األكثرشأة التارخيية للنقود، وهناك الوظائف بالن
  .االقتصاد املعاصر

  الوظائف التقليدية للنقود : أوال

  . النقود وسيلة تبادل-1

 املبادلة وتلعب دور فإذا تعذر التوفيق ما بني رغبات املتعاملني يف نظام املقايضة فإن النقود تعمل على تسهيل
السلعة الوسيطية يف التبادل حيث أن يف نظام املقايضة كان هناك طرفني التبادل وعملية واحدة أما بعد ظهور السلعة 

  3.البيع والشراءالوسيطية فأصبحت هناك عمليتني للمبادلة ومها 

                                                 
   .16: ، ص2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طبعة حماضرات يف إقتصاد البنوك شاكر القزويين، 1
  43-41، ص 2000 ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية مصر، طبعة قتصاديالنقود والتوازن اال امحد فريد مصطفى  سهري حممد السيد ، -2
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  3
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دت على إحداث ديناميكية جتارية وتعترب هذه الوظيفة من أهم الوظائف األساسية للنقود ومن أقدمها، اليت ساع
أدت إىل املزيد من التخصص، واىل االنتقال من اإلنتاج لالستهالك الذايت إىل اإلنتاج من اجل البيع لزيادة تراكم 

  1.الثروة النقدية عرب الزمن وإعادة تدويرها يف األنشطة االستثمارية العديدة يف اتمع
  .  النقود مقياس للقيمة -2

 جيب أن نعتمد على وحدة قياس معدالت التبادلملقايضة عدم وجود مقياس للقيمة فإنه لتحديد فمن عيوب ا
فعندما يتفق أفراد جمتمع معني على وحدة قياس واحدة الستخدامها مقياس للقيمة تنسب هلا قيم كل السلع املتبقية، 

داولة يف السوق عن طريق هذه السلع وهي ليتمكن أفراد هذا اتمع من مقارنة القيم التبادلية جلميع السلع املت
  2.الدينار

   النقود مستودع للقيمة -3

الوظيفة الثالثة للنقود تتمثل يف خزن القوة الشرائية، أي تأجيل إنفاق النقود واستبداهلا بالسلع واخلدمات يف 
ة عمله واالعتماد على إذ باستطاعة الفرد االمتناع عن إنفاق جزء من دخله النقدي السنوي خالل حيا. وقت الحق

  .مدخراته عندما حيال على التقاعد
  3:وحىت تقوم النقود بوظيفة مستودع للقيمة البد من توفر شرطني

 .أال تتعرض قيمتها إىل االخنفاض مبرور الزمن  .1
 .قبول استبداهلا بالسلع واخلدمات املطلوبة .2

 هلا، الذي يعترب ظاهرة سلبية تدل على عدم وجيب أن نفرق بني الوظيفة االدخارية للنقود والسلوك االكتنازي
  4.قدرة النظام النقدي على تعبئة املوارد وحتفيز أصحاا على ادخارها وتوظيفها

ومل تعد النقود الورقية واملعدنية هي الوسيلة الوحيدة حلفظ القيمة فقد ظهرت يف اتمعات احلديثة أوراق مالية 
  5.سهم والسنداتوالودائع اآلجلة وودائع التوفري واأل

   النقود كوسيلة للمدفوعات اآلجلة -4

ومن خالل وظيفة النقود هذه استطاع أصحاب األعمال من احلصول . أي تسديد القروض يف أجال الحقة
على القروض من البنوك لتمويل عملية اإلنتاج، كما استطاعت احلكومات االقتراض من اجلمهور والبنوك عن طريق 

  6.ندات لتمويل عمليات اإلنفاق احلكومي واالستثمارإصدار األسهم والس
  :7ولكي تقوم النقود بوظائفها السابقة جيب أن تتوفر جمموعة من الشروط أمهها

                                                 
 13،ص2001، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر،طبعة أوىل، السياسة النقدية واملالية يف إطار نظام املشاركة يف االقتصاد اإلسالميصاحلي صاحل ، -  1
 محيدة، حماضرة، مرجع سابق خمتار -  2
 44 ، دار الفكر ، اجلزائر ، صاالقتصاد النقديضياء جميد املوسوي ،  -3
 14صاحل ، مرجع سابق ، ص   صاحلي -4
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  5
  46ضياء جميد املوسوي ، مرجع سابق ، ص  -6
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  7
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  .الثبات النسيب)6قابليتها للدوام، ) 5قابليتها لالنقسام، ) 4التماثل، ) 3سهولة احلمل، ) 2القبول العام، ) 1
  ادي العام الوظائف ذات الطابع االقتص: ثانيا

 أا تؤدي كذلك جمموعة أخرى من الوظائف ذات الطابع ل ال تقوم النقود بوظائفها سالفة الذكر وحسب، ب
  :ياالقتصادي العام، ومن أهم هذه الوظائف ما يل

   النقود أداة من أدوات السياسة النقدية -1

دور النقود على املستوى االقتصادي ككل لعل من أهم الوظائف الراهنة اليت عىن ا االقتصاديون فيما يتعلق ب
هي وظيفتها يف التأثري على املستوى العام لألسعار، حيث كلما زادت كمية النقود املتداولة يف اتمع وبقاء العوامل 
األخرى على حاهلا البد أن نتوقع أن ترتفع األسعار بوجه عام ومعىن هذا القوة الشرائية لوحدة النقد البد أن تنخفض 

  .العكس صحيح عندما تقل كمية النقودو
ولذلك فان تغيري العرض النقدي يعد من أهم أدوات السياسة النقدية اليت تلجأ إليها السلطات النقدية للتأثري 
على جمرى النشاط االقتصادي، ويصبح هدف السياسة النقدية هو التحكم يف حتديد كمية النقود أي التحكم يف 

  .1الكساد والتضخم 
  نقود عامل من عوامل اإلنتاج  ال-2

 إن النقود واملتمثلة يف رأس املال كعامل من عوامل اإلنتاج تسمح لنا باحلصول على أقصى إنتاجية ممكنة أي 
) أي أقل تكلفة ممكنة ( أقصى منفعة ممكنة عن طريق استخدام عناصر اإلنتاج األخرى وذلك بأقل جهد ممكن 

اعلية العمل عن طريق استخدام الطرق العلمية املتقدمة الناجتة من زيادة اإلنفاق فالنقود تلعب دور فعال يف زيادة ف
على األحباث العلمية والدراسات الفنية وكذلك استخدام اآلالت واملعدات احلديثة، وخصوصا أن الكثري من 

ن أن زيادة رأس املال الصناعات الدقيقة والثقيلة تتطلب كثافة عالية من رأس املال وكثافة اقل من العمل، فضال ع
للمشروع أو زيادة أرباحه متكنه من التوسع يف اإلنتاج وزيادة خطوطه واالستفادة من مزاياه وهو وفرة النفقة وزيادة 
جودة اإلنتاج، وهذا يؤكد لنا أن املشروعات اليت تتمتع مبركز مايل متني، تتمتع يف نفس الوقت مبركز تنافسي سواء 

  .ع املنتجاتيف اإلنتاج أو يف توزي
وعلى العكس جند أن الشركات اليت تعاين من القصور يف رأمساهلا سواء الدائم أو املتداول فإا تعاين من 
مشكلة التمويل وصعوبة االستمرار يف العملية اإلنتاجية أو التوسع يف اإلنتاج دون اللجوء لالقتراض الذي قد يصبح 

  2.ظاهرة متفاقمة دد سيولة املشروع
  

  

  

                                                 
 :، ص2003بريوت احلليب، سنة ) غري موجودة (ي ،دار الطباعة أساسيات االقتصاد النقدي واملصرف امة حممد النديل ،  زينب عوض اهللا  أس-1
  68- 67 ص2000 امحد فريد مصطفى ، سهري حممد السيد، مرجع سابق، النقود والتوازن االقتصادي ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية مصر، طبعة -  2
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  النقود الورقية: بحث الثاينامل

  النقود الورقية القابلة للتحويل: املطلب األول

يقصد ا تلك األوراق اليت تصدرها البنوك وتتعهد بإرجاعها إىل حامليها مبجرد طلبها يف شكل عملية ذهبية 
 هلذه القاعدة تصبح حمددة القيمة تكتب هذه القيمة على الورقة املالية وتسمى هذه القاعدة بقاعدة الذهب، فوفق

  .النقود الورقية قابلة للتحويل إىل الذهب ويتم بثالثة قواعد
  املسكوكات الذهبية) نظام(قاعدة : أوال

يف مثل هذه القاعدة يتمكن حامل الورقة النقدية من استرجاع قيمتها مهما كانت، ويف أي وقت يريد من 
  .هبيةالبنك الذي أصدرها وحيصل مقابلها على املسكوكات الذ

ووفق هذه القاعدة تظهر أنواع أخرى من األوراق النقدية منها أوراق البنكنوت وتتميز هذه القاعدة بإتباع 
حرية سك النقود أي أنه جيوز ألي فرد أن ميتلك السبائك الذهبية اليت يقدمها للخزينة العمومية ويطلب مقابلها 

ن يقوم بعملية صك النقود الذهبية، كما نشري إىل أن هذه مسكوكات ذهبية، وال حيق ألي مالك للسبائك الذهبية أ
القاعدة صاحبت مبدأ حرية التجارة اخلارجية أي حرية االسترياد والتصدير وذلك ليتحدد سعر الصرف بني العمالت 

  .1املختلفة وقد أخذت الدول ذه القاعدة إىل غاية احلرب العاملية األوىل
  2:يضي األمر توافر شروط معينة هي  فيما يلولكي يتحقق تشغيل هذا النظام يقت

  تعيني نسبة ثابتة بني وحدة النقد املستخدمة وكمية معينة من الذهب ذات وزن وعيار معينني؛-1

 بتكلفة طفيفة لكل من يطالب حتويل السبائك إىل و وجوب توافر حرية كاملة لسك الذهب بدون مقابل، أ-2
 ؛) حرية السك(مسكوكات 

 ؛) حرية الصهر( فر حرية كاملة لصهر املسكوكات الذهبية  وجوب توا-3
  وجوب توافر حرية كاملة لتحويل العمالت األخرى املتداولة إىل النقود الذهبية بالسعر القانوين الثابت للذهب ؛-4

 . وجوب توافر حرية كاملة السترياد وتصدير الذهب-5
_ املسكوك_ام، فهو الذي حيدد للذهب النقدي وميثل الشرط األول احلجر األساسي يف بناء هذا النظ
  .والشروط األخرى ضرورية الستمرار تطبيق هذه القاعدة النقدية

  قاعدة السبائك الذهبية: ثانيا

ويف ظل هذا النظام ختتفي املسكوكات الذهبية من التداول إال أن النقود تضل مرتبطة بالذهب فأوراق 
ىل ذهب وإمنا تتحول إىل سبائك ذهبية فقط ال يقل وزن هذه السبيكة الذهبية البنكنوت مثال أصبح ال جيوز حتويلها إ

  .عن وزن معني حيدده القانون، وعادة ما يكون أكرب من كلغ

                                                 
 حماضرة، مرجع سابق خمتار محيدة، -  1
  36- 35 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بريوت ، صالنقود والبنوكصبحي تادرس قريصة ، -2
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وقد روعي يف حتديد احلد األدىن الذي جييز حتويل البنكنوت إىل سبائك ويكون هذا حبجم كبري نوعا ما مبا ال 
  .لية هلذا تصبح املعامالت بالذهب تقتصر على املعامالت الدولية فقطيسمح بتداوهلا يف املعامالت الداخ

 حيث مل يعد اهلدف منه االحتفاظ 1914ويعود ذلك إىل التغريات اليت حدثت بعد احلرب العاملية األوىل 
ملوجود عند بالسبائك الذهبية عند األفراد إال دف اكتناز الذهب أو باملضاربة به وهذا يؤدي إىل استرتاف احتياطي ا

الدولة لذا أصبحت قاعدة السبائك الذهبية هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حجم الذهب، فعملت ا أغلب 
  1.الدول األوربية وأمريكا بعد احلربني العامليتني

  قاعدة الصرف الذهيب: ثالثا

الذكر يف أن الوحدة النقدية الصفة الرئيسية اليت متيز هذا الشكل من نظام الذهب عن غريه من الشكلني سالفي 
لبلد ما ال حتدد مباشرة على أساس الذهب، بل يكون ارتباطها به ارتباطا غري مباشر وذلك كأن ترتبط الوحدة 
النقدية لعملة بلد ما بنسبة ثابتة مع الوحدة النقدية لعملة بلد آخر يسري على نظام الذهب، فمثال ارتبطت الوحدة 

الر األمريكي بنسبة ثابتة يف الوقت الذي كانت تسري فيه الواليات املتحدة األمريكية على النقدية يف الفلبني بالدو
  2.قاعدة الذهب

ومنه وفقا هلذه القاعدة ترتبط العملة الوطنية بالذهب بطريقة غري مباشرة فالسلطات النقدية وإن تلتزم بتحويل 
ل هذه األوراق إىل عملة أجنبية قابلة للتحويل إىل ذهب األوراق املالية اليت تصدرها من ذهب إال أا تلتزم بتحوي

  :3اوهذه القاعدة حتقق جمموعة من املزاي
تساعد الدولة يف توظيف الكثري من االحتياطي النقد األجنيب للعملة يف توظيفه للسوق املالية للدولة، وهذه  -1

 .القاعدة تساهم يف ختفيف من عبأ قاعدة الذهب
 . إتباع هذه القاعدة حىت وإن مل يكن لديها قدر كبري من االحتياطيكما أا متكن الدولة من -2

  :ورغم مزاياها إال أا حتمل يف طياا جمموعة من العيوب
وتتمثل يف تعرض الدولة املتبعة للنقد األجنيب إىل صعوبات إذا كانت هناك مشاكل بني الدولتني مثلما حدث 

حيث اضطرت بريطانيا حتت ضغط الدول األخرى ) 1933- 1931(املي يف بريطانيا عند ايار النظام النقدي الع
، وعدم كفاية كمية الذهب املوجودة إليها 1929لسحب احتياطها من اإلسترليين الربيطاين بسبب األزمة االقتصادية 

  .لتغطي طلبات السحب وأدى إىل ايار قاعدة الصرف الذهيب
رورة االحتفاظ بقاعدة الذهب أي بقابلية حتويل األوراق النقدية وكان الرأي السائد حىت الثالثينات ينادي بض

  :4للذهب وذلك لألسباب التالية
  .عن استخدام الذهب كقاعدة نقدية مبا له من قيمة ذاتية كسلعة ذات استعمال واسع -1

                                                 
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  1
   41 صبحي تادرس قريصة ، مرجع سابق ، ص -2
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  3
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  4
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 أن التشغيل التلقائي لنظام الذهب يضع قيدا آليا مباشرا على كمية النقد املصدر بدال من ترك عملية -2
 .اإلصدار بدون قيد

 .إن استخدام قاعدة الذهب يؤثر أو حيقق استقرارا نسبيا للمستوى العام لألسعار -3
يترتب على تطبيق قاعدة الذهب إىل وجود عدد كبري من الدول يف آن واحد تتبع نفس املسار مما يؤدي  -4

دفوعات الدولية وأا تثبت إىل تدويل القاعدة النقدية فيترتب عنها مزايا مثل أا تتوفر على وسيلة امل
  نسبيا املبادلة للعمالت مع بعضها البعض

  :1أسباب ايار قاعدة الذهب  

اجتاه عدد كبري من الدول إىل وضع قيود للتجارة اخلارجية واليت دف من ورائها إىل تقوية مركزها االقتصادي  - 
  .أمام التجارة اخلارجية

جة للحرب العاملية األوىل حيث تركز االحتياطي العاملي للذهب يف سوء توزيع الذهب بني الدول وكان ذلك نتي - 
أملانيا نتيجة لتعويضات دول : أ مما جند بعض الدول قد فقدت احتياطاا لسبب من األسباب مثال.م.فرنسا و الو

ار احللفاء ويف األخري فقد جلأت احلكومات إىل فرض حصار على حركة الذهب للمحافظة عليه، وبالتايل اي
 .ركن من أركان قاعدة الذهب أال وهي حرية االسترياد والتصدير

لوحظ كذلك انفصال املستوى العام لألسعار يف خمتلف الدول وذلك نتيجة لظهور الشركات االحتكارية الكربى  - 
 .اليت أصبحت تتحكم يف األسعار

 لألزمة االقتصادية وخبصوص عدم مالئمة قاعدة الذهب لظروف التوسع النقدي الذي تطلبته مقتضيات العالج - 
 .حماولة القضاء على الكساد الذي عرفه العامل آنذاك، والذي كان نتيجة لألزمة العاملية الكربى

 .االجتاه على استعمال الذهب ألغراض غري نقدية - 
  .كل هذه األسباب السابقة الذكر أدت إىل ايار قاعدة الذهب واالنتهاء العمل ا

  د الورقية غري قابلة للتحويلالنقو: املطلب الثاين

هي نقود انفصلت العالقة بينها وبني ما كانت تساويه من الذهب، أي أن البنك الذي أصدرها أصبح غري ملزم 
  .إىل حتويلها إىل ذهب أو إلىل حىت حتويلها إىل عملة أجنبية أخرى

إلزاميا، وقد حرم  األفراد آنذاك من وتولت الدولة إىل فرض السعر القانوين هلذه األوراق النقدية فأصبح سعرها 
  .حتويل األوراق املوجودة لديهم إىل ذهب

ويف الواقع أن قاعدة الذهب قد تكون أكثر فائدة من نرك اإلصدار النقدي حرا ولكن األخطاء اليت : مالحظة
 احلاالت اليت قد حتدث ارتكبها املسؤولون عن إدارة النظام النقدي آنذاك كانت أقل بكثري يف تطورها م ما قد تسببه

  2.ما بني الدول وقد تؤدي إىل ايار النظام النقدي عموما

                                                 
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  1
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  2
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  مــــالتضخ

  مفهوم التضخم : املبحث األول

  تعريف التضخم : املطلب األول

املفهوم البسيط يف التضخم هو زيادة كمية النقود بدرجة تنخفض معها قيمة النقود أي ارتفاع مستوى 
  .1 جمرد ارتفاع أسعار السلع سببا يف التضخم ما مل يرتبط ارتفاع األسعار مبستوى الدخل األسعار، ولكن مل يعد

ويعرف التضخم كذلك على أنه التغري املستمر للمستوى العام لألسعار أو اخنفاض املستمر للقدرة الشرائية 
  .للعمال

العام ملا ميكن أن يشتري به من سلع فاملظهر العام له هو اخنفاض املستمر للقيمة للوحدة لوقت معني باملتوسط 
وواضح أن هذا الكم من السلع واخلدمات يقل بارتفاع أسعارها ويرتفع  .وخدمات مقابل هذه الوحدة النقدية

باخنفاض هذه األسعار وبالتايل فإن القيمة احلقيقية أو القوة الشرائية لوحدة النقد تتناسب عكسيا مع االرتفاع العام 
وبالتايل ميكننا القول بأن املظهر العام للتضخم هو يتمثل يف االرتفاع املستوى العام لألسعار، ومعدل ملستوى األسعار، 

يكون لآلثار السلبية على القوة الشرائية لوحدة اجلامح  واالرتفاع معدال جاحمااالرتفاع يف فترة زمنية معينة قد يكون 
ا يدفع األفراد للتخلي عن استخدام العملة كمخزن للقيمة وكمقياس النقد نتيجة لالرتفاع احلاد أو املتتايل لألسعار، مم

للمدفوعات املؤجلة وبالتايل يؤدي ذلك إىل ايار النظام النقدي القائم، وال يصبح استخدام النقود سوى وسيلة 
سعار ولكن مبعدالت للتبادل وعرفت هذه احلالة يف أملانيا بعد احلرب العاملية األوىل، وقد حيدث االرتفاع املتوسط لأل

  .الزاحفصغرية لفترات طويلة نسبية وعادة ما يطلق على هذا النوع من التضخم 
أما الفترات القصرية اليت تصاحبها الزيادات املقبولة لألسعار فهي ال تعترب تضخما ففي التعريفات الشائعة 

ية واالنتقال من حالت الكساد إىل كأن تسود حالة احملاصيل الزراع: للتضخم تبدوا كذلك ومثل هذه احلاالت 
الرواج ففي هذه احلالة ترتفع أسعار السلع واخلدمات بصورة تلقائية وهذا االرتفاع ال يعترب تضخما ألنه ينتهي بانتهاء 

    2.الظروف االقتصادية املصاحبة له
  أنواع التضخم : املطلب الثاين

   :3س للتمييز بني األنواع املتعددة واملختلفة للتضخم ومنها    ميكننا االعتماد على عدد كبري من املعايري واألس
  ) املكشوف ( التضخم الطليق :أوال

يتسم هذا النوع من التضخم يف ارتفاع واضح يف األسعار دون تدخل من قبل السلطات احلكومية للحد من 
يؤدي إىل تفشي هذه الظاهرة هذه االرتفاعات أو التأثري فيها ، حيث تتجلى مواقف هذه السلطات بالسلبية، مما 

                                                 
   195 ، ص 1996، دار النهضة  العربية للطباعة والنشر ، بريوت ، الطبعة األوىل ، مذكرات يف النقود والبنوك إمساعيل حممد السيد ، -  1
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  2
   147، ص  . 2004 ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، سنة يف النظريات والسياسات النقديةحماضرات بلعزوز بن علي ،  -  3
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التضخمية والتسارع يف تراكمها فترتفع املستويات العامة لألسعار بنسبة أكرب من زيادة التداول النقدي للكميات 
  1.النقدية املعروضة 

  ) املكبوت( التضخم املقيد : ثانيا

يف سري حركات ) وىلعكس احلالة األ(يتجلى هذا النوع من التضخم بالتدخل من قبل السلطات احلكومية 
االئتمان فتحدد الدولة املستويات العليا لألسعار حىت تتعدى احلد األقصى من ارتفاعها، فدور الدولة هنا يتمثل يف منع 
استمرارية االرتفاعات السعرية واستفحاهلا، إذ أن الظواهر التضخمية تبقى موجودة، والدولة بتدخلها ال تقض عليها 

حلد من حركات االجتاهات التضخمية، بصفة مؤقتة ومن مث احلد من استفحال آثارها يف وإمنا يكون هدفها هو ا
اتمع عن طريق إجراءات متعددة مثل جتميد األسعار ملنعها من االرتفاع ، الرقابة على سعر الصرف ، تثبيت أسعار 

  2.إخل ...الفائدة 
 وجود ندرة كالسلع واخلدمات مما يسبب عدم والتضخم املكبوت هذا يثري الكثري من املشاكل فهو يتسبب يف

املوازنة بني القوة الشرائية لألفراد والسلع املوجودة، وقد ال تتحقق عدالة يف توزيع السلع، كما أن استمرار العمل 
الدولة بتدخلها ال تقضي على التضخم ولكن حتد (ذه الطريقة يؤدي إىل إضعاف حافز العمل على اإلنتاج أكثر 

  3...).من هذه الطرق مثل جتميد األسعار، الرقابة على سعر الصرف، تثبيت أسعار الفائدة، و)منه
  :التضخم الزاحف -3

هو االرتفاع املتواصل لألسعار الذي حيدث على مدى فترة طويلة من الزمن نسبيا ، أي أن هذا االرتفاع يكون 
  .سنويا% 2بطيئا ويف حدود 

  :التضخم اجلامح -4

تضخم أثرا وضررا على االقتصاد الوطين ، حيث تتواىل ارتفاعات األسعار دون توقف، هو أشد أنواع ال
سنويا أو أكثر ، فتفقد النقود قوا الشرائية وقيمتها كوسيط للتبادل وخمزن للقيمة ، مما %  50وبسرعة قد تصل إىل 

 على بعض املتعاملني االقتصاديني  ذلك من آثار سلبيةبيدفع بالسلطات احلكومية إىل التخفيض من قيمتها وما يصاح
  4.أو التخلص منها بإبداهلا بعملة جديدة

ويعترب التضخم اجلامح نتيجة لالستمرار حدوث التضخم العادي وهناك ثالثة طرق تؤدي إىل تطور التضخم 
  :العادي إىل أن يصبح تضخما جاحما

                                                 
، مذكر خترج تدخل ضمن متطلبات نيل واقع النظام املصريف اجلزائري والسياسة النقدية يف ضل اإلصالحات االقتصادية املعتمدة يف اجلزائرقويسم عبد الرزاق، /  جميدي فتحي -  1

 93:،ص2005-2004 زيان عاشور اجللفة، اجلزائر،معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعةلليسانس يف العلوم التجارية ختصص مالية، شهادة ا
 93: قويسم عبد الرزاق، مرجع سابق، ص/  جميدي فتحي -  2
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  3
 93:  مرجع سابق، صقويسم عبد الرزاق،/  جميدي فتحي -  4
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رد مالحظام ملستوى األسعار أن املستهلكني ورجال األعمال بصفتهم مشترين للسلع واخلدمات ومبج -1
مييلون أكثر إىل شراء املزيد من هذه السلع واخلدمات خوفا من ارتفاع أسعارها أكثر وهذا اإلقبال املتزايد 

 .قد يؤدي إىل الزيادة يف معدل رفع األسعار واخنفاض قيمة النقود
 .هذا يعترب تزايد مستوى لألسعارأن بائعي السلع واخلدمات قد مييلون إىل رفع األسعار حلماية منتجام و -2
عندما جتد احلكومات أن تكلفة تقدمي خدمام تزداد فتعمل على متويل هذا العجز بإصدار املزيد من  -3

 .األوراق النقدية، أو الزيادة من االقتراض بدال من زيادة الضرائب
صعبة الناشئة عن احلروب أو الكوارث هو ظاهرة تارخيية نادرة ال حيتمل توقعها إال بعد الظروف الاجلامح والتضخم 

الطبيعية، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إىل التفكك االجتماعي وعدم قدرة الدولة على ضبط األمور اليت حتدث 
  1.من حني إىل آخر

  :  التضخم املستورد-4
، حيث ) املفتوحاالقتصاد(ينتقل التضخم من دولة إىل أخرى عرب قناة التجارة الدولية وحركة رؤوس األموال

من خالل عملية االسترياد لبعض املواد سواء كانت هذه املواد بغرض إدخاهلا يف عملية اإلنتاج أو بغرض االستهالك 
لكن آثر . فإذا كانت أسعارها قد عرفت ارتفاعا نسبيا فذلك يؤدي إىل ارتفاع األسعار يف األسواق احمللية. مباشرة

  2.خرى حسب درجة التفتح ونوعية العالقات االقتصادية مع اخلارجالتضخم املستورد خيتلف من دولة أل
  أسباب التضخم: املبحث الثاين

  :ختتلف النظريات لتفسريها أسباب التضخم اليت تؤدي إىل ارتفاع املستمر يف مستوى األسعار كالتايل
  نظرية كمية النقود: املطلب األول

يدة لتحديد العالقة بني كمية النقود املتداولة واملستوى العام ظهرت النظرية الكمية للنقود نتيجة حملاوالت عد
لألسعار، ويقوم مضموا على أن التغري يف كمية النقود يؤدي إىل تغري مستوى األسعار بنفس املعدل واالجتاه، وهذا 

  .طبقا بافتراض بقاء العوامل األخرى ثابتة
، )م1704_1632( االجنليزي جون لوك يولقد قام بوضع هذه النظرية وتطوريها كل من االقتصاد

، واالقتصادي الفرنسي مونتسكيو )م1836_1773(، مث ميل)م1776_1711(ومواطنه دافيد هيوم
   3).م1755_1689(

فقد رأى التقليديون أن حاالت : ويفسر التضخم وفق كمية النقود على أساس حتقيق جمموعة من الفرضيات
، واليت ترجع إىل اإلسراف يف إصدار النقود، وبعد التطور الذي ية النقودالزيادة يف كمالتضخم تفسر على أساس 

                                                 
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  1
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 12:، ص2004/2005م العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، كلية العوم االقتصادية وعلوم التسيري قس
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 بدال من كمية املعامالت وعلى نسب الرصيد النقدي يف الناتج الصايفعرفته كمية النقود أصبح االهتمام مركز على 
 النقدي فإن الزيادة يف الفترة القصرية، ومع افتراض ثبات الناتج القومي عند مستوى العمالة الكاملة وثبات الرصيد

  .كمية النقود تؤدي إىل ارتفاع يف نسبة مستوى األسعار
أما يف الفترات الطويلة وحتت فرضية ثبات الرصيد النقدي فعندما تنموا الطاقات اإلنتاجية لالقتصاد، ويزداد 

دي إىل ارتفاع مستوى منوا الناتج الوطين فإن زيادة كمية النقود مبعدل أكرب من معدل الناتج الوطين فسوف يؤ
  1.األسعار

  :ولقد وجهت هلذه النظرية عدة انتقادات
فهناك من يرى أن العالقة بني كمية النقود والتغيري يف األسعار ليست ذه البساطة اليت قدمتها النظرية فقد يرتفع  - 

  .املستوى العام لألسعار دون أن يكون لزيادة كمية النقود دخال يف ذلك
ر أن فرضية ثبات الناتج الوطين وسرعة دوران النقود ومبدأ حياد النقود واملستوى العام ويرى البعص اآلخ - 

لألسعار هي عبارة عن مؤشرات تسري يف اجتاه واحد فافتراض ثبات الناتج الوطين هي حالة خاصة تفترض 
 غري واقعي فاالرتفاع وهذا قد ال حيدث يف الواقع كما أن مبدأ حياد النقود. الوصول إىل حالة العمالة الكاملة

املستمر لألسعار يؤدي إىل خلق مزيد من عرض النقود فبالتايل الناتج الوطين يتأثر بالعوامل النقدية إال أن هذه 
 2.وأجرى عليها جمموعة من التعديالت حماوال تفادي االنتقادات املقدمةمارشال النظرية أعاد صياغتها 

  : فرضيات النظرية الكمية للنقود-أ

تفترض هذه النظرية أن حجم املعامالت ومستوى النشاط االقتصادي يتم حتديده بعوامل : ت حجم املبادالتثبا - 
  .موضوعية ليس هلا عالقة بكمية النقود أو بالتغريات اليت حتدث فيها

هي تفترض هذه النظرية أن سرعة دوران النقود ثابتة على األقل يف املدة القصرية، ف: ثبات سرعة دوران النقود - 
 .حتدد بعوامل بطيئة التغري ومستقلة عن كمية النقود، ومن مث ينظر إليها على أساس أا متغري خارجي

فمثال زيادة كمية النقود إىل الضعف تؤدي إىل اخنفاض قوا الشرائية إىل : كمية النقود هي اليت حتدد قيمتها - 
 .األسعارالنصف، ومنه هي العامل اهلام والفعال يف التأثري على حركات 

  3.املستوى العام لألسعار متغري تابع - 
  : معادلة التبادل لفيشر-ب

يتخذ الكميون من معادلة التبادل أداة لشرح نظريتهم وذلك مبحاولة إجياد العالقات املختلفة بني متغرياا، 
 مقبل م1911وبصفة خاصة بني كمية النقود واملستوى العام لألسعار، ولقد مت إدراج هذه النظرية سنة 

الذي يعترب أحد أعمدة الفكر النيوكالسيكي، نظرا ملا تركه ) 1967_1867(آرثر فيشراالقتصادي األمريكي 
  .من بصمات نظرية، خاصة فيما يتعلق بالظواهر النقدية

                                                 
 ضرة، مرجع سابق خمتار محيدة، حما-  1
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  2
 49: سعيد هتهات، مرجع سابق، ص-  3
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إذا قامت السلطات النقدية بزيادة كمية النقود املتداولة : وميكن تلخيص معادلة التبادل لفيشر على النحو التايل
فإن هذه الزيادة ستؤدي إىل زيادة الطلب على السلع واخلدمات، وبالتايل زيادة إنفاق اتمع، ومبا أن كمية السلع 

، فإن زيادة اإلنفاق تؤدي إىل ارتفاع األسعار، وهذا بدوره )يف األجل القصري(واخلدمات اليت ميلكها اتمع ثابتة 
، وتستمر هذه الزيادة يف الطلب النقدي حىت )زيادة الطلب النقدي (سيؤدي إىل ارتفاع القيمة النقدية للمعامالت

  1.، عند ذلك تستقر األسعار عند مستواها اجلديد)عرض النقود(يتم التعادل بينه وبني التداول النقدي 
  : معادلة كمربدج لألرصدة النقدية-ج

يف صياغة هذه املعدلة اليت تعترب  النيوكالسيكية الفضل جيعود أللفريد مارشال وبيجو وأعضاء مدرسة كمربد
الوجه الثاين للنظرية الكمية للنقود بعد معادلة املبادلة، غري أا هذه املرة تركز على جانب الطلب على النقود 

  .كمحدد أساسي جلم الدخل النقدي
الذي بصفة أساسية إىل دافع الدخل، و" بالتفضيل النقدي"ويرجع مارشال الطلب على النقود أو ما يسمى 

لالحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة بغرض مقابلة ما ) أفراد ومؤسسات(يقصد به ميل العناصر االقتصادية املختلفة 
ويرى مارشال أن ما حتتفظ به العناصر االقتصادية يف حلظة من اللحظات من . يقومون بشرائه من السلع واخلدمات

  .ة تتغري مع تغري مستوى الدخل معينة من دخوهلم، وهذه النسبRأرصدة نقدية ميثل نسبة 
وذا يتركز حتليل مدرسة كمربدج على العوامل اليت حتدد طلب األفراد على النقود لالحتفاظ ا على شكل 
أرصدة نقدية عاطلة، مثل سعر الفائدة، مقدار ثروة الفرد، وسائل الشراء، التوقعات يف املستقبل حول أسعار الفائدة 

 أن املدرسة تعتقد أن التغريات يف هذه العوامل تكاد تكون ثابتة يف األمد القصري ، أو أا إال. إخل...وأسعار السلع
  2.تكون بنفس التغري يف دخول األفراد

  :وميكن أن نلخص من حتليلنا ملعادلة األرصدة النقدية إىل مايلي
  .هي عالقة عكسيةP  ومستوى األسعار Kالعالقة بني التفضيل النقدي  - 
 .كمية النقود واألسعار هي عالقة طرديةالعالقة بني  - 

بالنسبة ملعادلة التبادل فإا اعتربت أن النقود تقوم بوظيفيت وسيط ف املبادلة ووسيلة دفع، أما بالنسبة ملعادلة  - 
كمربدج فإا أضافت وظيفة أخرى للنقود، وهي وظيفة االدخار هذا مع العلم أن كال املعادلتني تستبعدان 

 .للقيموظيفتها كمقياس 

مستوى األسعار قد يغري مع بقاء كمية النقود ثابتة، كما أن معاجلة نتائج االرتفاع أو االخنفاض يف مستوى  - 
األسعار قد تستلزم قيام السلطات النقدية بتخفيض أو زيادة كمية النقود يف االقتصاد، وبذلك فإن تغريات كمية 

 3.عكس ما ذهبت إليه نظرية كمية النقود ومعادلة التبادلالنقود تصبح نتيجة لتغري األسعار وليس سببا، وهذا 
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  نظرية كيرت: املطلب الثاين

م، قد أدى إىل إحداث تغريات 1936لكيرت عام " النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود"إن ظهور كتاب 
إسهامات كيرت النظرية إحدى عميقة يف الفكر االقتصادي، كان هلا أثر بعيد على النظرية االقتصادية قاطبة، وتشكل 

أهم لَِبنات تطور املفاهيم االقتصادية يف عصرنا هذا، للجدل الذي أحدثته سواءا من خالل أدوات التحليل اجلديد، 
أو من خالل نقدها ألهم املبادئ الكالسيكية املنتشرة آنذاك، كما تشكل أفكاره نقلة نوعية يف فهم وتفسري عمل 

  1.ت، سواء يف سلوكها أو تأثريها على بعضها البعضجمموعة هامة من املتغريا
فإا تؤدي إىل زيادة الدخل ) الطلب على االستثمار أو االستهالك(وفقا لتحيل كيرت فإن زيادة الطلب الكلي 

 يف اتمع، ومييز بني مرحلتني رئيستني للتغيري يف األسعار قبل أن يصل اتمع إىل املرحلة الكاملة وعند وصول إىل
  .مرحلة العمالة الكاملة

فعن املرحلة األوىل فنجد أن االقتصاد عموما يعين من وجود نسبة بطالة وبتايل فهناك موارد إنتاجية قابلة 
للتشغيل أي أن هناك طاقات عاطلة فتحت هذه النظرية فعندما يزداد االستثمار فهذا يؤدي إىل زيادة الدخل احلقيقي 

ر واالستهالك وحيقق التوازن عندما يتساوى االدخار مع االستثمار، ويعرف هذا ويصاحب يف هذه الزيادة االدخا
 قبل وصول إىل حالة العمالة الكاملة، ويرجع ظهور هذا النوع من الضخم إىل اجلزئي بالتضخمالنوع من التضخم 

ور أو حتديد بعض وجود بعض عناصر اإلنتاج يف اتمع مثل املهارة أو ممارسة أعمال نقابية من أجل رفع األج
  .املمارسات االحتكارية لدى بعض املنتجني ففي هذه احلاالت السابقة قد حيدث ارتفاع يف مستوى األسعار

 ويف مرحلة العمالة الكاملة تكون الطاقات اإلنتاجية يف اتمع قد وصلت إىل أقصى حد يف تشغيلها فتصبح 
 الطلب الكلي عند مستوى ثابت يف الناتج الوطين خيلق لنا فائض يف الزيادة يف الناتج الوطين غري ممكنة فأي زيادة يف

الطلب هذا الفائض يف الطلب الكلي يؤدي إىل ارتفاع األسعار، وهذا اإلرتفاع القائم طاملا وجدت يف زيادة الطلب 
إال إذا  فهو تضخم ناتج عن جذب الطلب الكلي، وهذه احلالة ال حتدث التضخم البحتالكلي ويسميه كيرت بأنه 

  .وصل االقتصاد إىل مرحلة العاملة الكاملة حيث ال ميكن زيادة اإلنتاج ملواجهة هذا االرتفاع املستمر يف الطلب
أما إذا مل يصل االقتصاد إىل هذه املرحلة فال ميكننا أن نصف التضخم إذا حدث أنه تضخم ناتج عن جذب 

  .ة أو العادية يف األوقات الطبيعيمالطلب، وعادة ما حيدث هذا التضخ
  :مراحل تغري األسعار يف التحليل الكرتي

بعدما رفض كيرت األفكار األساسية للتحليل الكالسيكي يف جمال النقود، وسعر الفائدة، واالدخار واالستثمار وقانون 
ساي استخدم أدوات التحليل اجلزئي يف الطلب والعرض على املستوى الكلي، فعنده يتحدد املستوى التوازين 

لتوظيف والدخل الوطين احلقيقي بواسطة الطلب الكلي الفعال أي عند تقاطع منحى الطلب الكلي مع منحى ل
  2.العرض الكلي
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  :ومنه  نرى يف األخري أن كيرت مييز بني مرحلتني رئيستني بالنسبة لتغري األسعار
  .مرحلة االستخدام اجلزئي لعوامل اإلنتاج: املرحلة األوىل - 
 .رحلة االستخدام الكامل لعوامل اإلنتاجم: املرحلة الثانية - 

  .التضخم اجلزئي هو قبل الوصول إىل مرحلة العمالة الكاملة
  .التضخم البحث هو بعد الوصول إىل مرحلة العمالة الكاملة فهو تضخم ناتج عن جذب الطلب الكلي

  نظرية التضخم الناشئ عن دافع النفقة: املطلب الثالث

رية نتيجة لتفاعل جمموعة من العوامل االقتصادية تؤثر مباشرة على تكاليف انتاج ينشأ التضخم وفقا هلذه النظ
  :السلع وتتمثل يف ما يلي 

  .الزيادة يف معدالت األجور، ارتفاع األسعار األولية والوسيطية - 
 .الزيادة يف هامش الربح من طرف املنتجني وأصحاب املشروعات - 

  :الزيادة يف معدالت األجور

 وهي مخسة فليبس الزيادة يف معدالت األجور فيجب اإلشارة إىل الفرضيات اليت طرحها عندما نتكلم عن
  :1فرضيات

  .ارتفاع يف معدالت األجور نتيجة الضغط اليت متارسه النقابات العمالية - 
 . قوة النقابات العماليةعلىحجم هذه الزيادات يف األجور يتوقف  - 

فع املعدل العام لألسعار تزداد املطالبة برفع األجور، إال أن تطالب النقابات برفع األجور، ولكن كل ما ارت - 
 .املنتجني يتضررون من ارتفاع معدالت األجور فيعملون على رفع األسعار فتعود املنظمات تطالب برفع األجور

 .أي أن التغيري يف األجور يتوقف على أرباح الشركات - 

 .يارتفاع األجور مرتبط باملستوى العام للنشاط اإلنتاج - 

اخنفاض حجم البطالة يؤدي إىل رفع :  استنتج أن1957 مث 1896ويف دراسة شهرية قام ا فليبس سنة 
معدالت األجور وبالتايل الزيادة يف األسعار وتعرف هذه العالقة أي بني البطالة والتضخم مبنحى فليبس وهي عالقة 

  .عكسية
  غري خطي مع النسبة املؤوية ملعدل البطالةمعدل التغري يف األجور يرتبط عكسيا بشكل : يقول فليبس

  .هو مؤشر من مؤشرات االقتصاد الكلي وهو معامل من معامالت االقتصاد الكلي: معدل التضخم
  .العالقة بني معدل التضخم ومعدل البطالة هي عالقة عكسية: معدل فليبس 
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  آثار وعالج التضخم :  املبحث الثالث

  آثار التضخم: املطلب األول

جع القلق الشديد من تواجد التضخم إىل اآلثار االقتصادية واالجتماعية اليت تنجم عنه، الذي جيعله يتجاوز ير
خاصيته النقدية، من حيث أنه يترتب عنه نتائج متغايرة تنعكس على خمتلف أشخاص النظرية االقتصادية، وتنعكس 

ذا ما جيعل من التضخم إحدى املشاكل االقتصادية أيضا على البناء االقتصادي واالجتماعي ومتغرياته الكلية، وه
تمعاالرئيسية اليت تتميز بتأثرياوجيب أن نالحظ أنه ميكن أن يكون للتضخم تأثريات سلبية على بعض .  الكلية يف ا

هرة فئات اتمع، وتأثريات إجيابية على فئات أخرى يف آن واحد، وبالتايل فإن التكلفة االجتماعية الصافية للظا
     1.تعتمد على مقدار الضرر واالنتفاع الناجتني عنها

  أثر التضخم على االدخار والنمو االقتصادي: أوال

عندما نبحث عن األثر الذي يتركه التضخم على االدخار والنمو االقتصادي، فريى البعض أن التضخم يؤدي 
االقتصادي، إال أن البعض اآلخر يرى إىل زيادة حجم املدخرات ويشجع االستثمارات فيؤدي إىل رفع النمو 

  .العكس
  : تستند إىل األسباب التاليةأصحاب الرأي األولفحجة 

التضخم يستفيد منه األغنياء وبالتايل يساعد على االدخار ألن الغين ميلك كميات أكثر من الفقري، ويستخدم  - 
  .ديهذا االدخار يف متويل االستثمارات، ويؤدي إىل رفع معدل النمو االقتصا

ويف ظل صعوبات ختفيض األسعار واألجور كذلك بسبب االحتكارات القائمة من طرف الشركات وأصحاب  - 
 .رؤوس األموال من جهة واالحتادات كذلك فإنه من الصعب احملافظة على املستويات املرتفعة مع العمالة

ري إىل احتمال احلصول تشجيع رجال األعمال على طلب مزيد من العمال دون وجود ارتفاع يف األسعار يش - 
 .على أرباح إضافية مستقبال

 .ميكن ان يوفر لنا معدل مقبول لالدخار إذا كان هناك تضخم ويكون عادة االدخار إجباريا - 

  :فيستند أصحابه للحجج اآلتيةالرأي املخالف أما 
د ولكن األفراد ال يؤدي التضخم إىل ارتفاع األسعار كما رأينا أي أنه يعمل على خفض القوة الشرائية للنقو - 

  :يستطيعون ختفيض االستهالك وبتايل يلجأون إىل مايلي
  .استعمال املدخرات وبالتايل فالتضخم ينقص معدل االدخار •
بفرض أن األفراد يعملون على زيادة مدخرام وبالتايل فإن اجلزء األكرب من املدخرات قد يذهب  •

 .أو يستثمر خارج البلدإىل أغراض غري إنتاجية كاملضاربة وشراء العقارات 
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قد يؤدي التضخم إىل عدم استقرار يف حتديد التكاليف فال يتسىن ألصحاب املشروعات تنفيذ مشروعام وفق  - 
  1.اخلطط املدروسة مسبقا وذلك لسبب عدم القدرة على حتديد التكاليف، وحتديد الناشئ عن التضخم

  أثر التضخم على ختصيص املوارد: ثانيا

توزيعا أمثل، ففي أو قات الضخم يتزايد طلب املستهلكني بصورة مفاجئة على السلع واخلدمات توزيع املوارد 
اليت يتوقع أن تزداد أسعارها، ويقوم املستهلكني بإعادة ترتيب أولويات مشتريام يف ظل التوقعات اجلديدة لألسعار، 

  .اجة هلاوهنا تتجه املوارد إىل إنتاج املزيد من السلع واخلدمات ومل تكن حب
فبالنسبة إىل رجال األعمال فإم وبفعل توقعام الرتفاع بعض السلع يتجهون إىل الزيادة يف طلب عوامل 
اإلنتاج الستخدامها يف السلع واخلدمات اليت يتزايد الطلب عنها بصفة مفاجئة وهذه السلوك كلها من طرف 

تمع وهو األثر الذي ميكن أن نستنتجه إذا ما حدث املستهلكني أو املنتجني تؤدي إىل سوء توزيع املوارد يف ا
  2.تضخم
  أثر التضخم على إعادة توزيع الثروة: ثالثا

بالطبع التضخم ال يعمل على إنقاص مقدار الثروة عند األفراد وبالتايل الثروة املوجودة لدى الدولة، إال أن 
زيع العشوائي هو التغريات يف الدخل احلقيقي التضخم يعمل على إعادة توزيعها وبصورة عشوائية وسبب هذا التو

وكذلك التضخم يؤدي إىل رفع األسعار عندما يتعلق األمر بتسديد الديون فالتضخم يأخذ من الدائنني ويعطى 
فاألفراد الذين اخنفضت مداخيلهم احلقيقية نتيجة االرتفاع املستمر يف (للمدينني، ألن الديون ال يرتبط بالقوة الشرائية 

  3.عار قد يقومون بالتصرف يف ثروام احلقيقية بالبيعاألس
  أثر التضخم على التجارة اخلارجية: رابعا

من أهم اآلثار اليت يسببها التضخم هو اخنفاض الصادرات وزيادة الواردات، وهذا يؤدي إىل وجود عجز يف 
 يزداد الطلب على السلع املنتجة حمليا بالتايلامليزان التجاري فنسميها بالزيادة التضخمية يف اإلنفاق القومي أو الوطين و

وعلى السلع املستوردة أيضا، فزيادة الواردات تؤدي إىل ارتفاع األسعار يف الدولة موجودة حمليا من الدول األخرى، 
أي أنه حيدث أثرا يف التجارة اخلارجية فيجد األفراد من مصلحتهم االسترياد، وبالتايل اللجوء إىل سلع بديلة عن 

  4. مما يثبت عجزا يف امليزان التجاريدالسوق احمللية، فيقل التصدير ويرتفع االستريا
  : 5وهناك كذالك آثار أخرى للتضخم نذكر منها

يترتب على التضخم إضعاف ثقة األفراد يف العملة، وإضعاف احلافز على االدخار حيث : أثر التضخم على العملة - 
  .ع للقيمة، وهنا يزيد التفضيل السلعي لألفراد على التفضيل النقدي تبدأ النقود يف فقدان وظيفتها كمستود
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يؤدي التضخم إىل توجيه رؤوس األموال إىل فروع النشاط االقتصادي اليت ال : أثر التضخم على هيكل اإلنتاج - 
  .  تفيد التنمية يف مراحلها األول

  عالج التضخم: املطلب الثاين

 االقتصادية واإلجتماعية، هذه اإلنعكاسات تكمن يف تدهور مستوى معيشة للتضخم آثار عديدة تنعكس على احلياة
األفراد، لكن رغم ظهور أعراض التضخم فإنه من الصعب القضاء عليه كليا، فأضحى من الضروي إجياد بعض 
األساليب للحد من شدته ومعاجلة أعراضه والتخفيف من آثاره، وفيما يلي سوف حناول عرض بعض هذه األساليب 

  .واملتمثلة يف السياسات النقدية واملالية
  :السياسات النقدية: أوال

ما تعرف به السياسات النقدية هو التأثري يف التداول النقدي وذلك بأخذ اإلجراءات والتدابري املتعلقة بتنظيم 
 الذي متارسه السياسة اإلصدار النقدي والرقابة على اإلئتمان، حيث أنه الميكن الفصل بني النقد واإلئتمان يف التأثري

  .النقدية على حركة األسعار، وتستخدم يف السياسة النقدية أدوات خمتلفة منها املباشرة وغري املباشرة
  : أدوات الرقابة الفنية غري املباشرة-1

  .  سياسة معدل إعادة اخلصم - 1-1

 -خصم األوراق التجارية معدل إعادة اخلصم هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي مقابل إعادة 
  . لدى البنوك التجارية لزيادة نسبة السيولة لديها–املخصومة لديه 

ويستخدم البنك املركزي سياسة سعر إعادة اخلصم كوسيلة من وسائل الرقابة غري املباشرة وهو أقدم أسلوب 
  .1839ليزي ألول مرة سنة مارسته البنوك املركزية يف التأثري على السيولة واالئتمان فقد استخدمه بنك إجن

ليحد من قدرة البنوك على التوسع يف ) سعر البنك( ففي حالة التضخم يرفع البنك معدل إعادة اخلصم  
االئتمان بغية جماة األوضاع التضخمية ، ومن مث يلجأ  البنك املركزي إىل سياسة احلد من االئتمان لدى البنوك 

 املتمثلة يف معدل الفائدة فترتفع تكلفة التمويل ، مما يدفع املستثمرين باالمتناع عن التجارية فيقوم برفع تكلفة االئتمان
 إىل استثمار أمواهلم يف السوق املالية بشرائهم أسهم وسندات ، وهكذا خنرج األموال من ناالقتراض ، وقد يلجأ و

  .فخ السيولة ، فيتقلص حجم الكتلة النقدية وينكمش 
ك املركزي لسياسة توسعية فإنه يقوم خبفض معدل إعادة اخلصم حىت يتيح للبنوك خبصم أما يف حالة إتباع البن

ما لديها من أوراق جتارية ، أو االقتراض منه للتوسع يف منح االئتمان ، فيقبل املستثمرون على البنوك التجارية 
  1.للحصول على املزيد من االئتمان بتكلفة منخفضة
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    سياسة السوق املفتوحة- 1-2

نعين بسياسة السوق املفتوحة دخول البنك املركزي للسوق النقدية من أجل ختفيض أو زيادة حجم الكتلة 
النقدية عن طريق بيع أو شراء األوراق املالية من أسهم وسندات ، وتعترب هذه الوسيلة األكثر شيوعا واستعماال خاصة 

  .يف الدول املتقدمة 
 التضخم يتدخل البنك املركزي عارضا ما حبوزته من أوراق مالية للبيع ، ففي حالة معاناة االقتصاد من ظاهرة

ومن مث يقوم بامتصاص الفائض من الكتلة النقدية نتيجة قيام البنوك بشراء تلك األوراق املالية كبدائل للنقود ، فيقلص 
  .حجم  السيولة وتنخفض قدرة البنوك التجارية على التوسع يف منح االئتمان 

كان االقتصاد يعاين من ظاهرة االنكماش ، يتدخل البنك املركزي لتشجيع االئتمان وتوفري السيولة أما إذا 
  .الالزمة لألداء االقتصادي بطرح املزيد من السيولة يف سوق   التداول مقابل األوراق املالية والتجارية 

مما يؤدي إىل ارتفاع قيمتها السوقية ، فقيام البنك املركزي بشراء السندات ، ذلك يعين انه سيزيد الطلب عليها 
وملا كانت العالقة بني قيمة األصول املالية وأسعار الفوائد عالقة عكسية فهذا من شأنه أن يؤدي إىل اخنفاض معدالت 
الفوائد ، ومن مث حيفز املستثمرين على املزيد من طلب االئتمان ، ويتوقف جناح البنك املركزي يف حتقيق أهدافه 

ل هذه األداة ، على مدى تطور سوق السندات احلكومية وأذونات اخلزانة وحجم التعامالت يف السوق املالية باستعما
  1.، ومدى تنظيم وتطور اجلهاز املصريف وهذه العوامل تكاد تكون حمدودة يف الدول النامية

    سياسة معدل االحتياطي القانوين - 1-3

على ضرورة احتفاظ البنوك التجارية بأرصدة لدى البنك املركزي  تنص التشريعات احلديثة لتنظيم االئتمان 
  . وذلك حفاظا على أموال املتعاملني والبنك Rمتثل نسبة معينة من الودائع لديها وتسمى نسبة االحتياطي القانوين 

املشتقة ) قودخلق الن( ويعترب معدل االحتياطي النقدي القانوين أحد العوامل احملددة للبنوك التجارية يف إحداث 
  .مضاعف االئتمان 

ويستعمل البنك املركزي هذه السياسة إلحداث التوازن النقدي احمللي ، ففي حالة التضخم يرفع البنك املركزي 
نسبة االحتياطي النقدي القانوين ، ويف حالة االنكماش خيفض هذه النسبة  ، حىت يسمح للبنوك التجارية التوسيع يف 

  . رفع مضاعف االئتمان منح االئتمان عن طريق
     وتعترب سياسة تغري معدل االحتياطي القانوين النقدي من أكثر األدوات الكمية الفعالة للمصرف املركزي خاصة 
يف الدول املتخلفة ، أين يستحيل استخدام عمليات السوق املفتوحة لضيق أو انعدام أسواق النقد أو املال ، كما أن 

  2.يف هذه الدول) حمدودية التعامل باألوراق التجارية ( دودة األثر لضيق أسواق اخلصم تغري سعر إعادة اخلصم حم
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  :أدوات الرقابة الفنية املباشرة-2

تعترب هذه األدوات أكثر فعالية من أدوات الرقابة الفنية غري املباشرة، فاألدوات املباشرة تتضمن تعامال مباشرا 
 يف مراقبة اإلئتمان وتوجيه املوارد املالية حنو القطاعات اإلئتمانية األكثر إنتاجية بني البنوك التجارية والبنك املركزي

نسبيا من غريها، حيث من خالل هذه األدوات يستطيع البنك املركزي حتديد احلجم األعلى لإلئتمان والقروض 
  :1 نذكر مايلياملمنوحة من قبل البنوك التجارية خالل فترة معينة من الزمن، ومن أهم هذه األدوات

فرض أسعار إعادة اخلصم منخفضة على أنواع معينة من األوراق املالية اليت تصدر عن مشاريع صناعية أو  •
 .زراعية مرغوبة

املتطلبات اإلنتقائية لإلحتياطي النقدي القانوين للبنوك التجارية وذلك بإعطاء البنوك اخليار يف إستبدال نسب  •
 .نقدي القانوين بأنواع معينة من القروض واإلستثماراتمعينة من متطلبات اإلحتياطي ال

  .وضع حدود عليها إنتقائية لإلستثمار النقدي، الجبار البنوك على توسيع اإلئتمان لقطاعات معينة •
  السياسات املالية:ثانيا

رغوبة، وذا يقصد بالسياسات املالية، إستخدام عناصر امليزانية من أجل حتقيق األهداف االقتصادية املرجوة وامل
ميكن التأثري على الضرائب والقروض والنفقات العامة اليت تشكل عناصر امليزانية لتحقيق اإلستقرار الداخلي لالقتصاد 
الوطين وبعبارة أخرى إستخدام أوعية امليزانية يف حتقيق النمو املتوازن، ويف هذا الشأن تستعمل أدوات خمتلفة نذكر 

 :2منها

  : الرقابة الضريبية-1

إن لسياسة الرقابة الضريبية أثر فعال خاصة يف البلدان النامية يف ضبط حركات التضخم أواإلنكماش، ملا تتميز 
وتعترب أيضا هذه السياسة دعامة فعالة من دعائم سياسة امليزانية يف . به هذه الدول من أجهزة مالية ومصرفية بدائية

متثل السياسة الضريبية .  الضغوط التضخمية يف االقتصاد الوطينمواجهة التقلبات االقتصادية والسيطرة على حركة
إحدى املتغريات اليت تستخدمها احلكومة يف الرقابة على التضخم، تقتضي هذه السياسة سحب جزء من القوة 

  .الشرائية برفع معدالت الضريبة على األجور واألرباح فينخفض كل من اإلنفاق اإلستهالكي واإلستثماري
  :بة على الدين العام الرقا-2

لتجميد القوة الشرائية الزائدة يف السوق، تساهم رقابة الدين العام يف إدارة التحويالت املالية وتوجيه اإلنفاق 
فالسياسة املالية يف رقابتها على الدين العام تعمل على سد العجز يف موارد التمويل، فهي تقوم بتحويل . اإلنتاجي

لشرائية الزائدة من القطاع اخلاص إىل العام بالقدر الكايف لتثبيت الطلب الكلي الفعال عند املوارد املالية والقوة ا
  .مستوى التشغيل الكامل

  

                                                 
 16-15 طارق بن خليف، مرجع سابق، ص-  1
 17-16 طارق بن خليف، مرجع سابق، ص-  2



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
346 

  مدخـــل االقتصـــاد

  : الرقابة على اإلنفاق العام- 2-1

يتمثل هذا اإلنفاق . من خالل اإلنفاق احلكومي تستطيع أن تؤثر سياسة امليزانية يف التضخم أو اإلنكماش      
ستهالك احلكومي واإلستثمار، وعندما نريد التأثري على امليزانية نرفع من معدالت اإلستهالك احلكومي يف اإل

  .واإلستثمار أو ختفيضهما حسب األحوال االقتصادية السائدة يف البلد
  : الرقابة على األجور- 2-2

ومن مث التأثري يف . ةتسعى هذه السياسة إىل حتقيق توازن بني معدالت األجور وبني مستويات اإلنتاجية احملقق
  .قوى العرض والطلب ألبقاء مستويات اإلنتاجية فوق نفقاا

للتأثري الكلي واملباشر على حجم ) الرقابة على األجور(وحسب األفكار الكرتية جيب أن نتناول السياسة املالية 
يف . قتصاد الوطين بكاملهالطلب الفعلي، واليكفي إحداث تغريات يف حجم األجور النقدية فقط، وذلك لتمثيل اال

حالة التضخم جيب حتقيق مستويات مقبولة من العمالة، فالبد من ختفيض حجم الطلب الفعلي عن طريق ختفيض 
  .األجور النقدية يف مجيع القطاعات

  : الرقابة على األسعار- 2-3

 السلع واملواد تعرف هذه السياسة أيضا بسياسة تثبيت اإلئتمان، حبيث دف إىل وضع حد أعلى لألسعار
  .اإلستهالكية الضرورية جلعلها يف متناول مجيع فئات اتمع بدال من إحتكارها من قبل فئة معينة

بعدما تعرفنا يف هذه العجالة على ظاهرة التضخم، سنحاول اآلن تسليط الضوء على أسعار الصرف وحمدداا 
  .يف النظرية االقتصادية
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  ةـــــ العومل

  :وم العوملةمفه

والعوملة اليوم هي قوى التوسع العاملي عن طريق الشركات املتعددة اجلنسيات واإلعالم الدويل، وهي عادة لفظ 
يوازي مرحلة االقتصاد السوق، وهناك من ينظر للمصطلح على أنه نتائج فعل إجيايب ويف املقابل على أنه جمرد هيمنة 

دول العامل النامي سوى الزيادة يف الفقر والتخلف وهناك من يرجح الرأيني ألقطاب القوى االقتصادية فهو ال جيلب ل
  .فيستفيد منه قد اإلمكان وحياول التقليل من مساوئه

فإذا كانت العاملية تعين التفتح على الثقافات األخرى فالعوملة مصطلح أوسع من ذلك، فنجد احلزب اإلشتراكي 
فنجد املفكر )) هي األمركة وحنن نرفضها(( عن رأيه يف العوملة يكتب 1996الفرنسي مثال ويف تقريره الصادر عام 

تبادل شامل امجايل بني خمتلف األطراف الكون يتحول العامل على أساسه (( عرف أن العوملة هي doylarsالفرنسي 
األماكن ملغية إىل حمطة تفاعلية إنسانية بأكملها،فهو منوذج القرية الصغرية الكونية اليت تربط ما بني الناس و

للمسافات، ومقدمة املعارف دون القيود، وهي ليست وليدة الرأمسالية أو السوق فهي تتجاوز النظم 
  ...)).اإليديولوجية

يف مظهرها األساسي تكتل اقتصادي للدول العظمى لالستثمار ثروات : (( بأاحسن حنفيكما يعرفها 
  . بعدها السياسي هي إحدى أشكال اهليمنة السياسيةعلى حساب الشعوب الفقرية، والعوملة يف... العامل

وال يزال اليوم مفهوم العوملة غامضا يف صعوبة التكهن بآثارها بالرغم من شيوع املصطلح واستخدامه فال 
  :يوجد تعرفا يلم بكل اجلوانب إال أننا نرى بأن العوملة البد أن تشمل حتديد ثالثة عمليات أساسية

 .مات لدى غالبية الناستتعلق بانتشار املعلو -1
 .تذويب احلدود بني الدول -2
 .إخل..زيادة يف التشابه بني اتمعات واملؤسسات واجلماعات -3
  :1منطني مهاوللعوملة 

 من فهم الظاهرة يركز على جمموعة من النظريات والنتائج ال تعوقها احلدود اإلقليمية للدول، وهذه : النمط األول
  .ارسات عرب احلدود يف شىت ااالتتدفع بدورها إىل انتشار املم

 يف فهم هذه الظاهرة باعتبارها خطابا للمعرفة السياسية يقدم وجهات النظر حيث كيف ميكننا السيطرة :النمط الثاين
  .على العامل ما بعد احلداثة

  :خصائص العوملة

موال عن طريق  سنة عرف العامل تطورات متالحقة ومنو سريع خصوصا يف جمال تدويل رؤوس األ70منذ 
، فتزايد التدفق للرؤوس األموال األجنبية وتسابقت الدول النامية )البورصات(النمو السريع الذي عرفته األسواق املالية 

                                                 
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  1
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حنو استقطاب واستقبال هذه الرؤوس األموال مبختلف الطرق وتوسع نطاق الشركات املتعددة اجلنسيات يف جماالت 
  .إنتاجها ومبيعاا 

ذه الشركات تضغط من أجل حترير التجارة اخلارجية يف مجيع أحناء العامل، واهلدف منها هو وقد بدأت ه
 مثل GAATاالستحواذ على معظم املبادالت الدولية، فكان نتاجا لذلك ظهور بعض املنظمات واالتفاقيات مثل 

  1.ارة العامليةاالتفاقية العامة للتجارة والتعريفات وحتولت االتفاقية فيما بعد إىل منضمة التج
  :العوملة والسيادة

تدعي العوملة واملدافعني عنها أا دف إىل تقليل اإلنسانية من املشاكل اليت تعاين منها الشعوب من أجل 
الوصول بالشعوب إىل األفضل مع مساعدة الدول الفقرية من اخلروج من أوضاعها الصعبة إال أن ذلك يرمي إىل رسم 

ويل مثايل تسوده العدالة واملساوات والتقارب بني الشعوب وإحالل السالم  حمل الصراع هذا معامل جديدة يف نظام د
  .كله من اجلانب النظري إال أن الواقع يعكس ذلك ففي ظل العوملة مل يكن هناك استقالل يف القرارات الوطنية

ية الوطنية وبالتايل املساس فالعوملة هي ظاهرة ترمي إىل إزالة كل احلدود بأنواعها وهذا يعين ذوبان اهلو
بالسيادة، فما تفرزه حركة الشركات املتعددة اجلنسيات يؤدي إىل سيطرة اقتصادية على إثر زوال احلدود االقتصادية 
واجلمركية وهذا يؤدي إىل إضعاف احللول السياسية ويذهب الكثري من مؤيدي العوملة إىل ضرورة وحدة الشعوب 

بالوحدة اليت تقذف بنا مجيعا إىل دول التجديد "ر مرشال برمان األمريكي يصفها ولكن أية وحدة، فنجد املفك
  ..."والصراع والتناقض

فالبنوك الدولية والشركات املتعددة اجلنسيات تنشط وختطط حيث ترمي إىل ما هو أكثر من حتديد مفهوم 
 فما سبق ويف خضم هذه التغريات يتبني الدولة واألمة فهذا قد يؤثر بأي شكل من األشكال عن املفهوم السيادي إذا

  2.أنه من الصعب أن تكون للدولة سيادة مطلقة يف عصر العوملة
  :العوملة واالقتصاد الوطين

 احلرب العاملية الثانية وما رافقها من تدمري االقتصاد العاملي انتهاءجتلت مالمح العوملة يف اجلانب االقتصادي بعد 
 مبشروع مارشال إلعادة بناء أوربا فبدأت الدول املتضررة تفكر يف ترميم كل ما خاصة االقتصاد األوريب ووض

دمرته احلرب، وكانت أول خطوة اقتصادية وضعت يف هذا االجتاه هي تقليص احلواجز اجلمركية فيما بينها على إثر 
  .GAAT 1948 التجارة اتفاقيةتوقيعها 
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  OMCاملنظمة العاملية للتجارة 

  

  من االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية إىل املنظمة العاملية للتجارة :  ولاملبحث األ

 )OMC إىل  GATTمن                                      (

  االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية  : املطلب األول 

ون وودز، واليت أنشأ مبوجبها صندوق      يف أعقاب احلرب العلمية الثانية مت التوصل إىل اتفاقيات عرفت باسم بريت
النقد الدويل ليتوىل إدارة السياسات النقدية العاملية وحتقيق االستقرار ألسعار الصرف وختفيف القيود على الصرف 
األجنيب ، فضال عن عالج اإلختالالت الطارئة يف موازين املدفوعات عن طريق توفري رصيد مايل دويل هلذا الغرض، 

 ليتوىل إدارة السياسات املالية والدولية واإلسهام يف 1945البنك الدويل لإلنشاء والتعمري يف ديسمرب كما مت إنشاء 
  .1 وتشجيع منو التجارة الدولية لالستثمارإعادة تعمري الدول األعضاء وتوفري التمويل الالزم 

ة دولية دف إىل حترير التجارة  للبدء يف مفاوضات جتاريباقتراح ملا سبق تقدمت احلكومة األمريكية واستكماال
 بناء على املقترح - الدولية من القيود املفروضة عليها، وقد أصدر الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة  

 ، 1948 واختتمها يف هافانا عام 1947  توصية بعقد مؤمتر دويل للتجارة والتوظيف بلندن عام - األمريكي 
، يهدف إىل " ميثاق التجارة الدولية " أو " ميثاق هافانا " خري وثيقة عرفت باسم ليصدر عن هذا االجتماع األ

  . 2وضع أسس التوصل التفاقية التجارة الدولية والعمل على إنشاء منظمة للتجارة الدولية 

م العالقات التجارية  وتقوم اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ، واليت تتضمن نظاما شامال للقواعد العامة اليت حتك   
 ثالث مواد لتلبية مطالب الدول النامية ، على ثالث 1965 مادة أضيفت هلا عام 35بني األطراف واليت تقع يف 

حترير التجارة وعدم التمييز بني األطراف املتعاقدة واالعتماد على الوسائل السعرية دون : مبادئ رئيسية هي 

االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية على العمل من خالل مبدأين أساسني وقد عملت الكمية يف تقييد الواردات، 
  :3مها
مضمونه أن االمتيازات املمنوحة لدولة ما جيب أن متنح لباقي : مبدأ الدولة األوىل بالرعاية : املبدأ األول  -

 .الدول األخرى حتقيقا للعدالة واإلنصاف 
هو أن تعامل السلع املستوردة معاملة السلع املنتجة حمليا دون التمييز بني و:  مبدأ املعاملة الوطنية :املبدأ الثاين  -

 .دولة وأخرى 

                                                 
  .147:،ص2001 ، القاهرة ، الدار املصرية اللبنانية ، الطبعة الثانية ،العوملة واإلقليمية أسامة اذوب ، -  1
 .148-147: املرجع السابق ،ص-  2
 . 324:،ص1998 ،بريوت ، الدويلاالقتصاد زينب حسني عوض اهللا ،-  3
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  منظمة  / جوالت التجارة يف ظل االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة : املطلب الثاين 

                       التجارة العاملية

 إىل غاية إنشاء املنظمة ما يقارب نصف قرن من جنيف إىل مراكش أي لقد استغرقت عملية االنتقال من االتفاقية    
  :1 ، وميكن سرد جوالت املفاوضات على النحو التايل 1994 إىل 1947من 
 دولة ، وهي اجلولة األساسية اليت انتهت إىل التوصل لإلطار العام 23فيها   وشاركت:1947جولة جنيف  -1

ت اجلمركية فقط ، ومسحت للدول العمل ببعض االتفاقيات دون األخرى لالتفاقية واقتصرت على تبادل التنازال
 مليار دوالر من التجارة بني الدول املتفاوضة 10 ألف امتياز مجركي بقيمة 45وقد مت االتفاق على . 

  ؛1948وأصبحت االتفاقية الزمة يف يناير 

 دولة فقط تناولت 13ركت فيها أول جولة مفاوضات تعقد يف إطار االتفاقية ، وشا : 1949جولة آنسي  -2
 املزيد من التنازالت اجلمركية ؛

  دولة ؛38 ارتفع عدد الدول املشاركة إىل :1951جولة توركاي  -3

  دولة فقط ؛26شاركت فيها : جولة جنيف  -4

 دولة واقتصرت كسابقاا على تبادل التنازالت 26شاركت فيها أيضا : 1961-1960جولة ديلون  -5
 اجلمركية ؛

 دولة ،وتعد نقطة حتول يف مسار املفاوضات التجارية 26شاركت فيها : 1967-1964دي جولة كين -6
املتعددة األطراف ، حيث واكبت هذه اجلولة العديد من التطورات االقتصادية العاملية اهلامة ، من بينها إنشاء 

لتجارة القائم على مبدأ املعاملة اموعة األوروبية ذات التعريف املوحد ، وقيام الواليات املتحدة بتعديل قانون ا
باملثل ليحل حمله قانون توسيع التجارة ، الذي خول الرئيس األمريكي صالحيات أوسع يف جمال املفاوضات 

يف هذا اإلطار مت االتفاق على وضع األسس اليت جيب أن تدار املفاوضات على أساسها . حترير التجارة الدولية 
اعدة التخفيض اجلمركي بنسبة معني على اموعات السلعية املختلفة حمل يف اجلولة السادسة ، وإحالل ق

وقد أسفرت جولة كيندي على حتقيق ختفيض مجركي عام بنسبة . أسلوب التفاوض على كل سلعة على حدة 
كما شهدت هذه اجلولة التوصل ملدونة . 2 مليون دوالر من حجم التجارة الدولية 40  أي ما يعادل % 50

 اإلغراق ، وهي املدونة اليت تطورت يف جولة طوكيو لتصبح اتفاقا مت تضمينه كاتفاق رئيسي يف جولة ملكافحة
األورغواي ، بينما أثارت السياسات الزراعية خالفا حادا يف هذه اجلولة مل حيسم خالهلا وال خالل جولة طوكيو 

 التالية هلا ، وضل قائما حىت املرحلة األخرية جلولة األورغواي ؛

تعد أضخم اجلوالت السابقة على جولة أورغواي وأمهها، نظرا لتناوهلا  : 1979-1973جولة طوكيو  -7
 دولة ، فضال عن أن هذه 102موضوعات مل يسبق التطرق إليها من قبل واتساع نطاق املشاركة ليصل إىل 

                                                 
 .154-150: أسامة اذوب ، مرجع سابق ، ص-  1
 .31:، ص1997، مكتبة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية ، مصر ، الطبعة الثانية،94التجارة العاملية واجلات  مسري حممد عبد العزيز ، -  2
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. لتجارة الدولية  سنوات ومتخضت عنها تطورات غري مسبوقة على صعيد حترير ا6اجلولة استمرت ألكثر من 
فعلى صعيد التنازالت اجلمركية مث خفض آالف التعريفات على السلع الصناعية والزراعية على مدى فترة زمنية 

 بليون دوالر من حجم التجارة الدولية مبا 300 سنوات ، وقد بلغ حجم التخفيض اجلمركي 8للتنفيذ بلغت 
وعلى صعيد اإلجراءات تعد جولة طوكيو أول جولة   .1من متوسط التعريفات يف بدء الدورة % 30يعادل 

تتوصل إىل اتفاقيات تساهم يف ختفيف القيود غري التعريفية على الواردات ، وعلى هذا األساس وصف جولة 
طوكيو بأا أوىل مقدمات الشروع يف التحول حنو وضع التجارة الدولية للمرة األوىل يف إطار أقرب إىل 

ل خوض جولة املفاوضات اليت يتسع نطاقها ليغطي جماالت مل يسبق التفاوض حوهلا املؤسسي ، وهذا من خال
 يف إطار مفاوضات حترير التجارة الدولية؛

 قرابة ضعف املدة اليت كانت استغرقت اليت -جاءت دورة أوروغواي  :1994- 1986 جولة اورغواي  -8
 السابقة،من حيث اتساع الرقعة اليت عن كل الدورات خمتلفة كل اٌختالفات - مقررا هلا أي أربع سنوات 

حاولت تغطيتها أو من حيث تصديها لقضايا جديدة مل تكن يف أي وقت من األوقات حمل مفاوضات متعددة 
 فقد متخضت أهم التجديدات اليت جاءت ا جولة أوروغواي لتحرير التجارة العاملية عن وباختصار. 2األطراف 
  :3 الثالثة التالية االتفاقيات

     WTO اخلاصة بإنشاء منظمة التجارة العاملية التفاقيةا •

World trade organization                                                ؛  

        GATS العامة حول حترير التجارة يف اخلدمات االتفاقية •

General Agreement on Trade in Services                          ؛  

    TRIPS اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية  تفاقيةاال •

Trade Related Intellectual Property rights                     
  : ويف ما يلي جدول يلخص لنا اجلوالت يف ظل االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية مع آخر دوة للمنظمة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .31: مسري حممد عبد العزيز ،املرجع السابق ،ص-  1
 .335: زينب حسني عوض اهللا ، مرجع سابق ، ص-  2
  .338:  املرجع السابق ، ص-  3
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  العامة للتعريفات اجلمركيةجوالت التجارة يف ظل االتفاقية : جدول ميثل 

  منظمة التجارة العاملية/ والتجارة

  عدد البلدان  املوضوعات املطروحة  اإلسم/املكان   العام
  12  الرسوم اجلمركية  جنيف  1947
  13  الرسوم اجلمركية   فرنسا–آنسي   1949
  38  الرسوم اجلمركية   إجنلترا- توركاي  1951
  26  الرسوم اجلمركية  جنيف  1956

  26  الرسوم اجلمركية  )جولة ديلون ( جنيف  1961- 60

  62  الرسوم اجلمركية وتدابري مكافحة اإلغراق  )جولة كينيدي(جنيف   1967- 64

  الرسوم اجلمركية ،  )جولة طوكيو(جنيف   1979- 73
  تدابريغريمجركية،اإلتفاقيات اإلطار

102  

  الرسوم جلمركية،  )جولة أوروغواي(جنيف   1994- 86
كية،القواعد، اخلدمات،امللكية التدابري غرياجلمر

الفكرية، تسوية املنازعات ،املنسوجات ، الزراعة 
  .، إنشاء منظمة التجارة العاملية

123  

مجيع السلع واخلدمات ، الرسوم اجلمركية ،   الدوحة  2004- 02
التدابري غري اجلمركية ، مكافحة اإلغراق ، الدعم 

لكية احلكومي ، اتفاقيات التجارة اإلقليمية ، امل
  الفكرية ،البيئة ،تسوية الرتاعات ، قضايا سنغفورا

144  

  

  06:،ص2002صندوق النقد الدويل ،سبتمرب جملة التمويل والتنمية ، :           املصدر 
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  نشأة وأهداف ومؤمترات املنظمة العاملية للتجارة: املبحث الثاين 

  :نشأة املنظمة العاملية للتجارة :  املطلب األول 

عد املنظمة العاملية للتجارة منظمة دولية يقع مقرها يف جنيف عاصمة سويسرا ، وقد تأسست يف ت
 ، وكان ذلك يف مدينة مراكش 1994 إىل 1986نتيجة مفاوضات دورة أوروغواي املمتدة من  01/01/1995

 عامال 600وظف  بلدا، وهي اليوم ت147 ما يقارب 2004 أبريل 23اخنرطت يف هذه املنظمة حىت . املغربية
  2004.1 مليون فرنك سويسري عام 162مبيزانية تقدر بنحو 

ومل تكن االتفاقية يف صورا األصلية منظمة دولية باملعىن املتعارف عليه هلذا املصطلح ، حيث كانت تفتقر 
 الدول األعضاء يف ويعترب الس الوزاري، الذي يتكون من التجارة يف. لألجهزة الدائمة اليت متيز املنظمات الدولية

املنظمة، أعلى جملس يف هيكلها املؤسسي،وينعقد املؤمتر الوزاري مرة كل سنتني للنظر يف األعمال اليت يقوم ا الس 
ختتص األوىل بالتجارة والتنمية : وتتفرع من الس الوزاري ثالث جلان .  الوزاري يف األمهيةسالعام الذي يلي ال

    2.ملدفوعات والثالثة بامليزانية واملالية واإلدارةوالثانية مبيزان ا
أما الس العام يف اهليكل التنظيمي فيضطلع بإدارة شؤون ومهام املنظمة خالل الفترات اليت ال ينعقد فيها املؤمتر 

 ختتص الوزاري ، وهو جيتمع بصفة دورية لإلشراف على تنفيذ االتفاقيات والقرارات اإلدارية، وتتبعه عدة جمالس
   :  3مبجاالت الثالثة الرئيسية لعمل املنظمة 

 جملس التجارة يف السلع ؛ �

 جملس التجارة يف اخلدمات ؛ �

 جملس اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية؛ �

  .يضاف إىل ذلك سكرتارية املنظمة والنظام املتكامل لتسوية املنازعات اليت تنشأ بني الدول األعضاء 
  :ضح لنا اهليكل التنظيمي للمنظمة ويف ما يلي شكل يو

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  www.wto.org :          ةن املعلومات تفحص موقع املنظم ملزيد م-  1
 338:  زينب حسني عوض اهللا ،مرجع سابق ، ص-  2
  .338-337:املرجع السابق ،ص-  3
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  هيكل املنظمة العلمية للتجارة : 01شكل رقم 

  

  
  

   

 
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حممد ناجي حسن خليفة ، إتفاقية املنظمة العاملية للتجارة وأثرها على الدول النامية، امللتقى العلمي : املصدر 

  08: ،ص2003 جوان 02 – ماي 31يل ، كلية اإلقتصاد ،جامعة اجلزائر الدو

  
  

  

 ا�,+*( ا��م

  م+*( ا��+رة 01  �+ن 01 ا/.,ل
 ا�6*5

  م+*( ا��+رة 01
��� ا�,*

  م+*( ا��+رة 01
 ا��7مت

 ا�,+*( ا��زاري 
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ن 01 +�:  
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   �61ن ��<  -

ن .,: +�:  
   ��م�ت م%;??  -
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  ا��1!� 
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 ا1%�6رة – ا1%�6رة وا��S%+Mر -

 ا�3�I�1  3> -و+��+�ت ا73�0�1 
�م &C1م�%�ی�ت ا 



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
355 

  مدخـــل االقتصـــاد

  .أهداف املنظمة العاملية للتجارة : املطلب الثاين 

  :1لقد نشأت املنظمة العاملية للتجارة لتحقيق مجلة من األهداف ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية
  اد احللول للمشاكل املواجهة للتجارة العاملية ؛إنشاء إطار لبحث مسائل املبادالت التجارية الدولية وإجي -
إجياد هيكل خاص لفض الرتاعات التجارية اليت قد تنشأ بني الدول األعضاء مثل ما حدث بني الواليات  -

املتحدة األمريكية والدول األوروبية حول إنتاج حلوم البقر باستعمال هرمونات مضرة صحيا، أو ما هو 
 على الصادرات األوروبية  % 30 و20يات املتحدة األمريكية لضريبة بني بصدد احلدوث بعد فرض الوال
 واليابانية والروسية من الصلب ؛

 إجياد التشريع القانوين واملؤسسايت لتنفيذ اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة ؛ -

من املنظومة منح الدول النامية معاملة تفضيلية خاصة مبنتجات فترات مساح أطول تسمح هلا باالندماج ض -
 العاملية القتصاد السوق؛

الوصول إىل حتقيق معرفة كاملة وشفافة بالتشريعات والنظم التجارية لكل دولة وإتاحة ذلك جلميع األعضاء  -
 يف املنظمة؛

 إدارة االتفاقيات التجارية الوطنية؛ -

 تقدمي املساعدات التقنية والتكوين للدول النامية؛ -

األخرى كالبنك العاملي وصندوق النقد الدويل إلجياد مواءمة بني السياسات التعاون مع املنظمات الدولية  -
 التجارية واملالية والنقدية ؛

تقوية االقتصاد العاملي بتحرير التجارة من مجيع القيود ورفع مستوى الدخل القومي احلقيقي للدول األعضاء  -
 .وتسهيل الوصول إىل األسواق الدولية

  :املنظمة العاملية للتجارةمؤمترات : املطلب الثالث 

ومنذ بدأ أشغال املنظمة إنعقدت عدة مؤمترات دولية يف إطارها لبحث املسائل التجارية الدولية وحتقيق األهداف 
  :2املعلنة ، وميكن سرد هذه املؤمترات على النحو التايل 

   :مؤمتر سنغافورة
دولة درست مسائل عديدة متعلقة باإلتفاقات  120 مبشاركة أكثر من 1996 ديسمرب 13-09   إنعقد فيما بني 

وكانت أهم ... ، وإتفاقات تكنولوجيا املعلومات واملنتجات الصيدالنية وجوانب البيئة والدول الفقرية واملنافسة،
  :النتائج املتوصل إليها هي 

  تقييم تنفيذ إلتزمات املنظمة؛ -
 متابعة التطورات التجارية العاملية؛ -

                                                 
  58،ص، 2005 جملة اقتصاديات مشال اقريقيا، العدد الثاين ، ماي آثار انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة،إبراهيمي عبد اهللا،  /  عياش قويدر-  1
 59:إبراهيمي عبد اهللا،  مرجع سابق، ص/  عياش قويدر-  2
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 تصادية العاملية؛مواجهة التحديات االق -

 .توسيع املبادالت يف ما خيص تكنولوجيا املعلومات -
   :مؤمتر جنيف
  : وخرج بنتائج أمهها 1998 ماي 20- 18  انعقد بني 

  مواصلة عملية حترير التجارة وإجياد مناخ استثماري مالئم وحتقيق أهداف املنظمة؛ -
 .ة هلا يف حتقيق التنمية والعائد االقتصادي واملايل التأكيد على أمهية التجارة اإللكترونية وحاجة الدول النامي -

   :مؤمتر سياتل
 وشهد معارضة شديدة من 1999 ديسمرب 03 نوفمرب و 30    جرى بالواليات املتحدة األمريكية يف الفترة بني 

قصات احلكومية ،  غري احلكومية واتمعات املدنية واجلماعات املناهضة للعوملة، وركز على دراسة املناتقبل املنظما
  .التجارة اإللكترونية، املعاملة التفضيلية للدول النامية إضافة إىل تعزيز النقاط السابق ذكرها يف املؤمترات السابقة 

فشل ومل حيقق أهدافه ، وهذا بعدما أعلن الناطق الرمسي باسم املنظمة عن ذلك ؛ سياتل وميكن القول بأن مؤمت 
احل القومية لألطراف املشتركة ، وقد مت استبعاد العديد من الدول النامية اليت مل حتضر ويرجع الفشل إىل تباين املص

االجتماعات املهمة ، ورفضت أسلوب عمل املنظمة رغم الضغوطات األمريكية بقبول املعايري اليت طرحتها هذه 
  1.واق العامليةاألخرية و إال فرضت عليها عقوبات أمهها إامها باإلغراق ملنع دخول سلعها األس

   2 :مؤمتر الدوحة
 والذي واصل دعمه لتطبيق اتفاقيات جولة األروغواي وشهد 2001 نوفمرب 13 و 09     الذي إنعقد يف قطر بني 

  .حضور املنظمات غي احلكومية 
 يف الدول شهد املؤمتر خالفات واعتراضات وطالبت الدول النامية برفع الدعم عن املزروعات املعدة للتصدير واملنتجة

  .الصناعية وفتح أسواقها لزراعات الدول النامية 
رغم ما خلفه املؤمتر من خيبة أمل للدول النامية اليت مل تر اإلزدهار والنمو املوعود ومل يتحقق مرادها بفتح أسواق 

 امللكية الفكرية الدول الصناعية أمام منتجاا إال أن املؤمتر خرج ببيان حول اتفاقيات ختص السلع واخلدمات وحقوق
  .وحتديد مدة احلماية وسياسة اإلغراق وغريها من املواضيع 

  

  

  

  

  

                                                 
  .163-161:، ص2003 ضياء جميد املوسوي ، العوملة واقتصاد السوق احلرة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،-  1
 .164: املرجع السابق،ص-  2
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   للمنظمة العاملية للتجارةاالنتقادات االقتصادية واملالية: املبحث الثالث 

من املآخذ االقتصادية املوجهة إىل منظمة التجارة العاملية من طرف االقتصاديني، هناك انتقادات تتمثل يف اعتبار       
التجارة احملرك األساسي للنمو ولكن على حساب التنمية وذلك عندما نأخذ بعني االعتبار الفرق الشاسع بني مفهوم 

  .لق بتحرير االستثمارات والسلع واخلدمات وامللكية الفكريةالنمو ومفهوم التنمية، وانتقادات أخرى تتع
  . االهتمام باملصاحل التجارية على حساب التنمية:املطلب األول

يتلخص هذا االنتقاد يف أن منظمة التجارة العاملية در التنمية أو التغيري اهليكلي لالقتصاد مقابل املصاحل التجارية     
تغيري هيكل   أثر حترير التجارة الدولية واالستثمارات األجنبية يف رفع معدل النمو، وأثره يفوتعمد إىل عدم التمييز بني

  .1الناتج القومي إذ من املمكن جدا أن يكون أثر هذا التحرير إجيابيا فيما يتعلق مبعدل النمو وسلبيا فيما يتعلق بالتنمية
ة التجارة العاملية حتث على حرية التبادل التجاري  و إن التخوف األساسي يف هذا املضمار يكمن يف أن منظم  

وبالتايل رفع احلماية لكن رفع احلماية قد يؤدي إىل اخنفاض معدل التصنيع ويعرض الصناعات الوليدة إىل منافسة 
 Les firmes(شرسة من طرف الشركات املتعددة اجلنسيات أو الشركات عابـرات الـدول والـقـارات 

transnationales .( كما أن الزيادة احلاصلة يف منو الناتج القومي إثر حترير التجارة قد تكون مؤقتة وال تؤدي
  .إىل تغيري اهليكل اإلنتاجي

إن لفت االنتباه إىل ضرورة تبادل جتاري يؤدي إىل تغيري اهليكل اإلنتاجي وحيقق التنمية مما يعين ذلك زيادة يف  و   
العربية ودول العامل الثالث عموما ألن الصناعة يف هذه الدول صناعات وليدة معدل التصنيع هو مطلب تتبناه الدول 

وجيب عدم تعريضها لآلثار السلبية اليت قد تنجم عن حترير التجارة الدولية واالستثمارات األجنبية اخلاصة الذي وصل 
  .إىل درجة غري مسبوقة يف تاريخ االتفاقيات الدولية املتعددة األطراف

كما ترى املنظمة أيضا أن . ملنظمة أن قوانينها حلرية التبادل التجاري تأخذ بعني االعتبار املصاحل التنمويةترى ا و    
والسؤال املطروح حول ما إذا . نظامها التجاري مؤسس على كون التبادل احلر يهيئ املناخ املناسب للنمو والتنمية

لنظام فإن ذلك حمل حوار ونقاش مستمر يف املنظمة وهذا ال يعين كانت الدول النامية تستفيد مبا فيه الكفاية من هذا ا
االتفاقيات حيوي الكثري منها قوانني تأخذ باخلصوص مصاحل الدول . أن نظام التبادل احلر ال يوفر شيئا هلذه الدول

أما بالنسبة للدول . امليةكما أن هذه الدول تتمتع بفترة متديد قبل أن تبدأ يف تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة الع. النامية
اإلشكاليات املتعلقة بالتنمية تثار غالبا من أجل تربير . األقل منوا فإا تستمتع مبعاملة خاصة ومعفية من كثري من البنود

. إجراءات من املفروض عدم قبوهلا حسب االتفاقيات ومن األمثلة على ذلك منح بعض احلكومات بعض الدعم
  . 2املستدمية هدفا أساسيااملنظمة تعترب التنمية 
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  . منظمة التجارة العاملية تنادي للتبادل احلر مهما كان الثمن:املطلب الثاين 
يتجلى هذا االنتقاد بصورة صارخة على مستويات عدة نذكر منها املثالب اليت نتجت عن حترير السلع 

  :1واخلدمات
ت متنحه بعض الدول املتقدمة للسلع الزراعية مع ما فعلى مستوى حترير السلع مت تقرير إلغاء الدعم الذي كان  - 

سينجر عنه من عواقب وخيمة للدول اليت تعترب السلع الزراعية مهمة يف قائمة وارداا كما ترتب على حترير تبادل 
 السلع اخنفاض كبري يف حصيلة الرسوم اجلمركية وخصوصا بالنسبة للدول النامية اليت تشكل هذه الرسوم نسبة كبرية

ومن جهة ثالثة أدى حترير السلع إىل تعريض الصناعات الوليدة للدول النامية إىل منافسة شرسة . من جمموع إيراداا
ومن ناحية رابعة نذكر أن السلع اليت تتمتع فيها الدول النامية بقدرة تنافسية عالية، كسلع املنسوجات، مازالت الدول 

  . مع سلع أخرى ال تعترب ذات أمهية بالنسبة للدول الناميةاملتقدمة غري متحمسة لتحريها باملقارنة 
أما على مستوى اخلدمات فلم تراع املنظمة العاملية للتجارة انعدام التوازن بني حجم قطاعات اخلدمات يف الدول  - 

مبصاحلها ومل تراع املنظمة أيضا ارتباط بعض قطاعات اخلدمات يف الدول النامية . الغنية وحجمه يف الدول الفقرية
  .اإلستراتيجية مما جنم عن ذلك جمموعة من املخاوف

فلقد أعربت هذه الدول . لقد أثريت هذه االنتقادات من طرف جمموعة الدول النامية والدول العربية جزء منها و     
ل الصناعية وعدم كما متت إثارة متنع الدو. يف أكثر من مناسبة عن املخاطر اليت جلبتها وجيلبها حترير السلع واخلدمات

  .محاسها لتحرير السلع اليت يعترب حتريرها يعود بالنفع إىل الدول النامية
  :2  وتتمثل املخاوف يف أربع نقاط أساسية

اختالل التوازن بني حجم اخلدمات املقدمة من طرف الدول الغنية وحجم اخلدمات يف الدول النامية وتفاقم هذا  *
  .  الصناعيةالفارق بصفة مطردة لصاحل الدول

الذي تتميز به الشركات العمالقة يف الدول ) économies d’échelle(إن مـزايـا احلـجـم الكـبـري * 
الغنية جيعل الدول النامية غري قادرة على املنافسة مهما بذلت من جهد يف األفق املنظور فما نالحظه من اندماج يف 

ل على أا إستراتيجيات للسيطرة على قطاع اخلدمات على شركات البنوك ومؤسسات التأمني العمالقة خري دلي
  . املستوى العاملي

من املخاوف أيضا أن حترير بعض اخلدمات قد يعرض بعض التوجهات واملصاحل اإلستراتيجية للبلدان النامية إىل * 
  . خطر كبري

عاملة اليت متنح للمواطنني إال أن ذلك إن اتفاقية حترير اخلدمات تقضي مبدأ معاملة مقدم اخلدمة األجنبية بنفس امل* 
  .يفوت الفرصة اليت متكن من محاية املشروعات الوطنية للخدمات

                                                 
  /www.aljazeera.net/nr/exeres حممد ولد عبد الدائم، مرجع سابق، -  1
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    وترى منظمة التجارة العاملية أن ما يتم وفق مبدأ حترير التبادل من سلع أو خدمات يتعلق يف احلقيقة مبا ترغب كل 
أحد مبادئ منظمة التجارة العاملية يرتكز يف األساس على دولة من الدول أن تتفاوض فيه وأنه من الصحيح فعال أن 

أما فيما يتعلق حبجم تقليص . ويف النهاية يستفيد اجلميع من التبادل التجاري. تقليص العقبات احلمائية وحترير التبادل
  .ورفع احلواجز فإنه أمر يتوقف على الدول األعضاء املتفاوضة

  مصاحل  حساب  االستثمار لصاحل شركات الدول على املنظمة تنادي بتحرير: املطلب الثالث

  الدولة الوطنية                  
يتمثل االنتقاد يف خلو اتفاقية حترير االستثمار من منح الشركات الدولية الدخول يف اتفاق فيما بينها القتسام 

  ... فروعها يف اخلارجاألسواق أو لفرض أسعار احتكارية، أو ملنعها من التالعب بأسعار ما تستورده من
ترى الدول النامية أن حرماا من وضع قيود على االستثمارات األجنبية دون إلزام الشركات متعددة  حيث

وتعترب الدول النامية أن إلغاء القيود . اجلنسيات عن االمتناع عن فرض أسعار احتكارية والتالعب باألسعار هو حيف
وتطالب بإعادة صياغة اتفاقية إجراءات االستثمار . ل النامية دون غريهاعلى االستثمارات مطلب موجه إىل الدو

  .املتعلقة بالتجارة
أزمة (  وتعترب الدول النامية أن حترير االستثمارات وعوملة األسواق املالية ترافقه خماطر مجة وأزمات ماليـة مكلفة    

وهذه املخاطر ميكن ...). 1999 وآسيا  والربازيل وروسيا1997 ودول جنوب شرق آسيا 1994املكسيك عام 
  :1رصدها يف النقاط التالية

  . املخاطر الناجتة عن التقلبات الفجائية لرأس املال •
  . خماطر تعرض البنوك لألزمات •
  . خماطر التعرض هلجمات املضارب املدمرة •
  . خماطر هروب األموال الوطنية للخارج •
  . دية واملاليةإضعاف السيادة الوطنية يف جمال السياسة التفق •
 .وهي خماطر تدخل عرب آليات حترير رأس املال احمللي والدويل). غسيل األموال(خماطر دخول األموال القذرة  •
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  .اجلزائر واملنظمة العاملية للتجارة : املبحث الرابع

  .بداية مفاوضات اجلزائر مع املنظمة العاملية للتجارة: املطلب األول 

.  تاريخ تقدمي مذكرة االنضمام1986 منذ  OMCمفاوضاا مع املنظمة العاملية للتجارة  لقد بدأت اجلزائر 
 جبنيف ، مث عقد أول اجلوالت من املفاوضات مع اجلزائر 1998 أفريل 23- 22ويف اجتماع املنظمة املنعقد يومي 

تضمنة يف االتفاقيات التجارة أين مت طرح تصور واضح حول مدى تطابق التجارة اخلارجية للجزائر مع اإلجراءات امل
  .للمنظمة 

 سؤال طرحته البلدان العضو حول خمتلف أشكال االقتصاد 500وقد متيزت هاته اجلولة باملناقشة واإلجابة عن 
الوطين يف جمال السياسة اخلارجية ، السياسات املطبقة يف ميادين الطاقة واملنتجات االقتصادية والفالحية وكذا قطاع 

  .1اليةاخلدمات امل
 ، رغم أنه خالل الدورة الوزارية الثالثة ملنظمة التجارة العاملية مبدينة 1999وقد أوقفت املفاوضات خالل 

 دولة ، مثل اجلزائر وفد رمسي كلف مبتابعة ملف إنضمام اجلزائر إىل املنظمة ، 135سياتل األمريكية مبشاركة 
كلفة مبباشرة املفاوضات الثنائية واليت تضمنت جولتني ، األوىل وتسطري أعمال االجتماعات القادمة موعة العمل امل

خصت اإلجراءات اجلبائية للتجارة اخلارجية والرسوم اجلمركية وحتديد شروط محاية املنتوج الوطين ، أما الثانية 
  .اخل ....فتضمنت ميادين اخلدمات مبا فيها قطاع البنوك ، اإلتصال ، التامني 

 إلتقى وزير التجارة آنذاك، مع رئيس املنظمة العاملية للتجارة إلنعاش املفاوضات ، إال  ،2001 أفريل 9ويف 
 قاعد جتارية مل تتقيد ا اجلزائر ، 37أن هذه اخلرية فشلت خاصة بعد إنتقاد خرباء املنظمة للملف اجلزائري وتسجيل 

 40تابعة انضمام اجلزائر ومن قبل حوايل  سؤاال من قبل خرباء الفوج املكلف مب1200وتلقت اجلزائر ما يربو عن 
 من حجم مبادالت اجلزائر والتزمت اجلزائر بعد ذلك %65دولة أغلبها عضو يف اإلحتاد األورويب الذي يسيطر على 

  .2001بإحداث تغيريات جذرية ويف املنظومة اجلبائية واجلمركية وهو ما مت الشروع فيه قانون املالية التكميلي لسنة 
 أين 13/10/2004 دولة إىل حدود 148ية الدول اليوم يف املنظمة العاملية للتجارة إىل ما يفوق وتصل عضو

، وهناك العديد من الدول اليت هي بصدد التفاوض 2متت إجراءات التصديق على برتوكول االنضمام لدولة كمبوديا
  .واليت ال زالت مل تبدأ بعد مفاوضاا 

  .اجلزائر مع املنظمة العاملية للتجارة مراحل مفاوضات : املطلب الثاين 

 يف إطار االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية 1987     إن اتصال اجلزائر املستقلة باملنظمة العاملية للتجارة جري سنة 
  العاملية للتجارة وقدة بعد جولة األورغواي وإنشاء املنظم1996والتجارة، ولكن االتصال الفعلي مل يتم إال سنة 

  : 3جرت هذه املفاوضات وفق املراحل التالية 

                                                 
  86،ص، 2005، العدد الثاين ، ماي ااقر يقي، جملة اقتصاديات مشال أثر االنفتاح التجاري على االقتصاد اجلزائري خالدي خدجية، -  1
2  -www.wto.org 
  . 63-62ابراهيمي عبداهللا، مرجع سابق ص، /ر   عياش قويد-  3
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  : املرحلة األوىل-

 سؤال مطروح من 300 وأجابت اجلزائر يف ذلك على 1998     جرت املفاوضات األوىل املتعددة األطراف سنة 
ء طرف اهليأة الدولية، وتتناول طبيعة األسئلة هيكلة االقتصاد الوطين وتطوره، وهو إجراء تقليدي يسمح ألعضا

  املنظمة التعرف أكثر على اقتصاد الدولة اليت تأمل يف االنضمام ؛
  : املرحلة الثانية-

 باملوازاة مع انعقاد مؤمتر سياتل بالواليات املتحدة األمريكية وكان على اجلزائر  1999     تواصلت املفاوضات سنة 
ام التجاري اجلزائري واجتهت إىل تقدمي األجوبة بدأ املفاوضات الثنائية ، ومت تقدمي مدونة تتضمن قواعد ومبادئ النظ

  .اخلاصة باألسئلة املطروحة من أهم الشركاء وهم الواليات املتحدة األمريكية وأوربا والذين طالبا بتوضيحات أكثر 
توقفت املفاوضات فيما بعد وتزامن ذلك مع اإلحتاد األورويب يف إطار اتفاق الشراكة األورومتوسطية والذي جيب 

  تأكيد على أنه يعقد دون اإلخالل بالقواعد اليت تفرضها املنظمة العاملية للتجارة ؛ال
  : املرحلة الثالثة -

 اجتهت اجلزائر إىل خوض غمار املفاوضات مع املنظمة العاملية 19/04/2002   بعد توقيع اتفاق الشراكة يف 
  :اجلزائر من خالهلا التوفيق بني عاملني مها  شهرا حتاول 18للتجارة وابتدأت املفاوضات الثنائية اليت دامت 

  االلتزام بتحرير االقتصاد الوطين من جهة ، -
 .توفري وسائل احلفاظ على املصلحة الوطنية من جهة أخرى  -
  : املرحلة الرابعة-

 عضوا ميثلون اإلدارة والقطاعات االقتصادية ذات 28 جبنيف بوفد جزائري من 28/11/2003     بدأت يف 
 يف املنظمة العاملية للتجارة إضافة إىل الشركاء االجتماعيني برئاسة السيد نور الدين بوكروح وقد تضمن األمهية

  :جدول األعمال 
  تأهيل اإلطار التشريعي املنظم للتجارة اخلارجية، -
 حمادثات متعددة األطراف مرتبطة بالفالحة ؛ -

 . ل الربملان اجلزائري التطرق إىل املستجدات املتعلقة مبنع إسترياد اخلمور من قب -

  :املرحلة اخلامسة

 جبنيف كذلك ، وتعترب آخر مرحلة وا من املفروض أن يتم اإلعالن 2006 إىل حدود 2004    تبدأ من أكتوبر 
وجيب التأكيد على أنه من صاحل اجلزائر أن ختتتم املفاوضات مع املنظمة قبل  . االنضمامعن اية املفاوضات ومن مث 

رة املفاوضات الثنائية القادمة بالدوحة ألن الشروط ستكون عسرية ومقيدة أكثر حسب السيد علي لبيب  دوافتتاح
  . اجلزائية العام للجمارك املدير
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  الصندوق النقد الدويل

  

 1944يعترب الصندوق النقد الدويل من بني اهليئات املالية الدولية اليت أنشأت على إثر اتفاقية بروتن وودز سنة 
ه االتفاقية خاصة بالتعاون االقتصادي الدويل وهلذا للصندوق أهداف ووظائف تعمل يف جمملها على تسهيل وهذ

حركة منو التجارة الدولية منو متوازن مما يساعد على حتقيق مستويات عالية من التشغيل الدخل يف كل الدول كما 
مبهمة أخرى وهي مد النقد األجنيب الالزم تشمل أيضا وظائفه يف مراقبة هدف استقرار أسعار الصرف ويضطلع 

مبعاجلة اإلختالالت اليت تنشأ يف موازين املدفوعات إال أنه من املالحظ أن وظيفة التمويل باتت هي أهم الوظائف 
  .اإلجيابية اليت يقوم عليها الصندوق يف ما عدى ذلك فهو ال يقوم سوى بتوصيات فقط

لدولية وختفيف القيود عليها فإننا جند الكثري من الدول عملت على محاية فإذا كان من أهدافه مراقبة التجارة ا
منتوجاا وبقيت آخر احللول وهي التمويل عن طريق القروض فقط حيث أن هذا التمويل جيب أن يواكب جمموعة 

  :من اإلصالحات االقتصادية تعترب كشروط من أجل االستفادة من هذه القروض جند من بينها
  .ر التجارة اخلارجيةضرورة حتري -
 .التقليل من القيود املفروضة على حركة االسترياد والتصدير -
سوق (إعادة هيكلة املؤسسات غري الناجحة واالعتماد على آلية السوق من عرض وطلب يف مجيع املعامالت  -

 :مما ترك آثار سلبية خصوصا على الدول النامية فمثال) العمل، سوق السلع والبضائع، سوق القروض
إذا ما طبقنا سياسية العرض والطلب يف سوق العمل نلجأ إىل ختريج العمال أي التخلي عن العمالة الفائضة 
وبالطبع يترتب على ذلك خمالفات اجتماعية قد متس حبالة الفرد وبقدرته الشرائية كما أن هناك من بني الشروط 

ع كل السلع واخلدمات لقانون العرض هي ضرورة رفع الدعم على املواد االستهالكية حيث جيب أن ختض
والطلب برفع الدعم مجلة واحدة يؤدي إختالل يف معدل االستهالك األسري وهذا ما عانت منه اجلزائر على أثر 

   1.القروض املمنوحة لنا من طرف صندوق النقد الدويل وما ترتب عنها
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  خمتار محيدة، حماضرة، مرجع سابق-  1
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 نشأة صندوق النقد الدويل وماهيته : املبحث األول 

زمات اليت شهدا احلياة االقتصادية واالضطرابات اليت تعرض هلا النظام النقدي الدويل قبل احلرب بعد األ
العاملية الثانية برزت مناقشات متعددة من الدول الرأمسالية القوية كالواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا حول الطرق 

، كيفية تسهيل حركة املبادالت الدولية وحتقيق نوع من املثلى للتحكم يف أسعار الصرف ، ويف ظل أي نظام نقدي 
  االستقرار يف ميزان املدفوعات 

  تأسيس وأهداف صندوق النقد الدويل ومراحل تطوره : املطلب األول 

  تأسيس صندوق النقد الدويل : أوال

ون وودز بوالية  أثناء مؤمتر لألمم املتحدة عقد يف بريت1944تبلورت فكرة صندوق النقد الدويل يف يوليو 
 ممثلوا مخس وأربعني حكومة على التعاون االقتصادي يستهدف جتنب تكرار كارثة قنيوهاميشو األمريكية عندما اتف

  .للسياسات االقتصادية الفاشلة اليت أسهمت يف حدوث الكساد الكبري يف الثالثينات من القرن العشرين 
ام املؤمترون مشروعني احدمها تقدمت به اململكة املتحدة على وقبل انعقاد املؤمتر بريتون وودز كان قد طرح ام

لسان مبعوثها االقتصادي الكبري اللورد كيرت ، وكانت الواليات املتحدة األمريكية قد تقدمت مبشروع ثان على لسان 
قدمت  ، يف حني ت1943 افريل07ممثلها االقتصادي هاري هوايت ، فقد تعرضت انكلترا مبشروع اللورد كيرت يف 

شروع االقتصادي كيرت إجياد مؤسسة دولية  ، حيث يتضمن امل19431افريل 05أمريكا مبشروع هاري هوايت يف 
تتمتع بسلطة إصدار عملة خاصة ا ، وكذلك اقترح كيرت على الدول األعضاء اليت تتمتع بفوائض يف موازين 
مدفوعاا وكذلك بالنسبة للدول اليت تعاين من عجز يف موازينها ، باإلضافة انه اقترح على املؤسسة الدولية تقدمي 

دول الدائنة اليت تبيع أكثر مما تشتري ، أما بالنسبة للدول املدينة فقد اقترح كيرت إلزامها بتحقيق قيمة النصيحة إىل ال
عمالا أما بالنسبة للمشروع واالقتراح األمريكي حيث رفضت الواليات املتحدة األمريكية اقتراحات كيرت الداعية 

اصة أن الواليات املتحدة األمريكية كانت تتمتع بفائض يف إىل فرض عقوبات على الدول الدائنة والدول املدينة ، خ
ميزان مدفوعاا ، واقترحت أمريكا مشروع هاري هوايت يف إجياد مؤسسة دولية تعمل على احليلولة دون تكرار 

 النقد الدويل ، وكذلك ختفيض قيمة العملة على صعيد تنافسي بني الدول ، ورفع ااملشاكل األساسية ويف امجعه
  .يود املفروضة على عمليات الصرف اخلارجية وعلى التجارة الدولية والتخلص من النقص يف االحتياطات الدولية الق

  2:وعموما تشابه املشروعان من حيث املبادئ األساسية فقد تضمن كل منهما 
  إجياد مؤسسة مركزية نقدية دولية  -1
  السعي وراء حتقيق التوازن يف موازين املدفوعات الدولية  -2

  توفري ائتمان دويل لألعضاء  -3

 العمل على استقرار أسعار الصرف  -4

                                                 
 303،ص1993، دار الفكر ، اجلزائر ،"االقتصاج النقدي "  ضياء جميد املوسوي -  1
 304 ضياء جميد املوسوي ، مرجع سابق ،ص-  2
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  . بلدا على اتفاقية تأسيسه 29 جاء صندوق النقد الدويل إىل حيز الوجود عند توقيع 1945ويف ديسمرب 
واجلدير بالذكر أن األهداف القانونية اليت يتوخاها الصندوق اليوم هي نفس األهداف اليت متت صياغتها يف عام 

، منذ ذلك احلني شهد العامل منوا يف الدخول احلقيقية مل يسبق له مثيل ، مع أن منافع النمو مل تتحقق للجميع 1944
سواء داخل األمة الواحدة أو بني األمم بان معظم البلدان شهد حتسنا يف األحوال السائدة يتناقض . على قدم املساواة 

 احلربني العامليني على وجه اخلصوص ، ومن أسباب ذلك ما ادخل تناقضا صارخا مع عموم األحوال يف فترة ما بني
  1من حتسينات على ختيف حدة تقلب الدورة االقتصادية بني انتعاش وكساد

  أهداف صندوق النقد الدويل : ثانيا

م    أوكلت إىل صندوق النقد الدويل جمموعة من األهداف كان االعتقاد سائدا بأا ستحقق االستقرار يف النظا
  2:النقدي الدويل حسب مناقشات مؤمتر التأسيس ميكن اختصارها يف النقاط التالية 

تشجيع التعاون الدويل يف امليدان النقدي بواسطة هيئة دائمة يئ سبيل التشاور والتآزر فيما يتعلق باملشكالت  -1
  النقدية الدولية 

 اإلسهام يف حتقيق مستويات مرتفعة من العمالة تسيري التوسع والنمو املتوازن يف التجارة الدولية ، وبالتايل -2
والدخل احلقيقي واحملافظة عليها ، ويف تنمية املوارد اإلنتاجية جلميع البلدان األعضاء على أن يكون ذلك من 

 األهداف األساسية لسياستها االقتصادية 

ة بني البلدان األعضاء وجتنب العمل على حتقيق االستقرار يف أسعار الصرف واحملافظة على ترتيبات صرف منتظم -3
 التخفيض التنافسي يف قيم العمالت 

 املساعدة على قيام نظام مدفوعات متعدد األطراف فيما يتعلق باملعامالت اجلارية بني البلدان األعضاء ، وعلى  -4
 إلغاء القيود املفروضة على عمليات الصرف واملعرقلة لنمو التجارة العاملية 

دان األعضاء متيحا هلا استخدام موارده املالية العامة مؤقتا بضمانات كافية ، كي تتمكن تدعيم الثقة لدى البل -5
 .من تصحيح اإلختالالت يف موازين مدفوعاا دون اللجوء إىل إجراءات مضرة بالرخاء الوطين أو الدويل 

العضو والتخفيف من العمل وفق األهداف املذكورة آنفا على تقصري مدة االختالل يف ميزان مدفوعات البلد  -6
 .حدته 

ويسترشد الصندوق يف تصميم سياسته واختاذ قراراته باألهداف املرسومة يف املادة األوىل من اتفاقية تأسيس صندوق 
  .النقد الدويل 

، قد اتفقت على إبقاء 1971و1945 وكانت البلدان اليت انضمت إىل الصندوق النقد الدويل فيما بني عامي 
مربوطة بأسعار قابلة )  قيمة عمالا بالدوالر ويف حالة الواليات املتحدة قيمة األمريكي بالذهب أي( أسعار صرفها 

يف ميزان املدفوعات ومبوافقة صندوق النقد الدويل ، ويطلق " اختالل جذري " للتعديل يف حالة واحدة هي تصحيح 

                                                 
1  - www.imf.org/externel/pubs/h/exrp/what/ara/what.htm.date16/04/2007.10 :15 
2  - www.imf.org 
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 عندما أوقفت حكومة الواليات املتحدة 1971هذا النظام بريتون وودز ألسعار الصرف، وقد ظل سائدا حىت عام 
إىل ذهب ، منذ ذلك احلني أصبح ) واحتياطات احلكومات األخرى بالدوالر ( األمريكية إمكانية حتويل الدوالر 

فيما عدا ربط عمالم ( أعضاء الصندوق أحرار يف اختيار أي شكل يفضلونه من أشكال ترتيبات الصرف املختلفة 
ان تسمح اآلن بالتعومي احلر لعملتها ، وبلدان أخرى تربط عملتها بعملة دولة ما أو مبجموعة ، فهناك بلد) بالذهب 

  1.عمالت ، بينما اعتمد بعض البلدان عمالت بلدان أخرى الستخدامها حمليا 
  مراحل تطور صندوق النقد الدويل :  ثالثا

لى أن نطاق تدخل الصندوق قد شهد   عرف صندوق النقد الدويل مراجعة احلصص لعدة مرات ، وهذا داللة ع
توسعا كبريا ن كما عمد إىل تغيري وحدة حسابه والتزام مجلة من الدول العمل بقابلية العملة للتحويل ولقد ذهب 

  .البعض إىل إدراج هذه التعديالت يف إطار إصالح النظام النقدي الدويل 
 واحلرب العاملية الثانية ، باعتباره وسيلة لتشجيع    أنشئ صندوق النقد الدويل استجابة ألحداث الكساد العظيم

  2:التعاون النقدي ، وحيقق االستقرار املايل والنمو االقتصادي جلميع البلدان كما انه مر بعدة مراحل تتمثل فيما يلي 
   بعد احلرب العاملية األوىل فرض معاهدة فرساي للسالم على أملانيا دفع تعويضات1919

مثل التنافس يف ختفيض قيمة العمالت قانون " إفقار اجلار" بدأت البلدان تتبع سياسات : عشرين عشرينيات القرن ال
مسوت هويل لزيادة الرسوم اجلمركية يف الواليات املتحدة األمريكية حلماية مزارعي الواليات املتحدة من الواردات 

  الزراعية 
قود مفترضة أا ستنتصر يف احلرب ونظرا لعدم متكنها كانت أملانيا قد اقترضت مبالغ طائلة من الن: 1922-1923

 من دفع التعويضات اليت فرضت عليها قامت بطبع كميات طائلة من األوراق النقدية واستمرت نريان التضخم
  .اجلامح

 كان للكساد العظيم تأثري اقتصادي مدمر وأخذت الدول جتاهد   : ثالثينيات القرن العشرين

ليت حلقت ا إضرار بالغة ممن جزاء الكساد العظيم بغزو منشوريا الغنية باملعادن والغابات قامت اليابان ا: 1931
  واألراضي الزراعية ، وذلك حلل مشاكلها احمللية 

والذي كان اهلدف منه هو جتنب ) بني فرنسا، واململكة املتحدة والواليات املتحدة ( سريان االتفاق الثالثي: 1932
  عار الصرف التنافس يف ختفيض أس

   ةاشتعال احلر بالعاملية الثاني: 1939
مت وضع موارد اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف املؤمتر النقدي واملايل املنعقد يف بريتون : 1944

   دولة 44وودز ، يف ينوهامشري بالواليات املتحدة ، والذي شاركت فيه 
  ة اية احلرب العاملية الثاني: 1945

                                                 
1  - www.imf.org 
 14/15،ص2004 ، سبتمرب حكاية صندوق النقد الدويل جملة التمويل  والتنمية، -  2
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 25حصلت على قرض مببلغ (بداية عمليات صندوق النقد الدويل ، وكانت فرنسا أو الدول املقترضة : 1947
  ، ومت وضع االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة كمنظمة دولية للتجارة ) مليون دوالر

ستعداد واالئتمان ملساعدة البلدان وافق صندوق النقد الدويل على املقترحات اخلاصة بإنشاء وترتيبات اال: 1952
  .على مواجهة مشاكل ميزان املدفوعات قصرية األجل 

أنشأ صندوق النقد الدويل تسهيل متويل التعويضي ملساعدة البلدان اليت تضرر من تقلبات أسعار السلع : 1936
  العاملية 
 جديد الحتياطات الدولية ، وافق صندوق النقد الدويل على خطة إلنشاء حقوق السحب اخلاصة كأصل: 1968

  . يف التعديل  األول ملواد اتفاقية إنشاء الصندوق 1968لدعم أسعار الصرف الثابتة ، ومت تنفيذ اخلطة يف عام 
أعلنت الواليات املتحدة أا ستتوقف عن شراء وبيع الذهب لتسوية معامالا الدولية ، وذا توقف : 1971

ة الدوالر للتحويل ، ومها من ابرز مسات نظام بريتوم وودز ، وأعيد التنسيق بني عمالت استخدام القيمة االمسية وقابلي
الدول الصناعية ، وارتفعت أسعار الذهب ووضع صندوق النقد الدويل نظاما مؤقتا ألسعار الصرف املركزية مع 

  هوامش أكثر اتساقا
   العاملية األوىل بداية تعميم التعومي بني العمالت الرئيسية ، أزمة النفط: 1973
موافقة جلنة العشرين اخلاصة بإصالح النظام النقدي الدويل على برنامج ملساعدة تطور النظام النقدي ، : 1974

اعتماد املبادئ التوجيهية اخلاصة إلدارة تعومي أسعار الصرف ، مت إنشاء تسهيل الصندوق املمتد بناء على توصيات 
  .قد الدويل من مساعدة برامج السياسات متوسطة األجل جلنة العشرين ، مما مكن صندوق الن

إبرام ترتيبات االستعداد االئتماين مع اململكة املتحدة وايطاليا واسبانيا ، ومل تكن هناك اتفاقات : 1976-1978
  .تالية أخرى مع أي من الدول الصناعية 

عطى للدول األعضاء حق اختيار ترتيبات سعر التعديل الثنائي ملواد اتفاقية صندوق النقد الدويل ، والذي أ: 1978
  الصرف اخلاصة ا ، وأصبح صندوق النقد الدويل مكلف مبمارسة اإلشراف 

  أزمة البترول العاملية : 1979
  املكسيك تواجه صعوبات يف خدمة ديوا األجنبية ما فجر أزمة الديون : 1982
بادرة ختفيض الديون والدعوة إىل قيام املدينني بتعديلها إىل قيام صندوق النقد الدويل والبنك الدويل بدعم م: 1985

  زيادة حجم وفعالية القروض من جانب بنوك التنمية متعددة األطراف وزيادة االقراض املقدم من البنوك التجارية 
قان صندوق النقد الدويل بإنشاء تسهيل التصحيح اهليكلي لتوفري مساعدات بشروط ميسرة ملوازين : 1986

فوعات البلدان الفقرية ، وهو ما يعكس التحول يف اإلقراض من الدول الصناعية إىل الدول النامية الذي كان قد مد
بني بلدان جمموعة السبعة دعا صندوق النقد الدويل  :1985بدا يف أواخر العقد السابق ، يف عقب اتفاق بازل العام 
  داء نظام أسعار الصرف العائمة إىل قدر اكرب من التنسيق بني السياسات دف حتسني أ

  انشأ صندوق النقد الدويل التسهيل املعزز للتصحيح اهليكلي : 1987
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سقوط حائط برلني ، صندوق النقد الدويل يدعم إستراتيجية للتعامل مع ديون البلدان النامية مع ختفيض : 1989
  الدين كعنصر أساسي فيها 
عوملة مع ازدياد تكامل االقتصادات واتمعات حول العامل من خالل نشأة عصر جديد لل:  تسعينات القرن العشرين

  تدفقات التجارة واألموال وحركة األشخاص والتكنولوجيا عرب احلدود 
  ايار االحتاد السوفيايت ويوغسالفيا : 1991
  يل املوافقة علة قبول أول بلدان من االقتصادات املخططة مركزيا يف عضوية صندوق النقد الدو:1992
  منظمة العاملية للتجارة ختلق االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة : 1995
التصديق على املبادرة املشتركة بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل خبصوص ختفيض ديون البلدان : 1996

  الفقرية املثقلة بالديون 
  إىل االقتصادات األسيوية األخرى انفجار األزمة املالية يف تايلندا وامتدادها : 1997
  األزمة تضرب روسيا : 1998
وقوع الربازيل يف أزمة مالية ، قيام صندوق النقد الدويل والبنك الدويل بوضع ج جديد لدعم البلدان : 1999

يض إعداد منخفضة الدخل ، مع التأكيد أمهية االستراتيجيات التابعة حمليا لتخفيض إعداد الفقراء ، إحالل تسهيل ختف
  .الفقراء وحتقيق النمو حمل التسهيل املعزز للتصحيح اهليكلي 

  األرجنتني وتركيا تعانيان من أزمات مالية : 2000
 ديسمرب زاد صندوق الند الدويل جهوده ملكافحة غسيل األموال ومتويل 11ردا على اهلجمات اإلرهابية يف : 2001
  اإلرهاب 
بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لرصد السياسات واإلجراءات  التصديق على املشروع مشترك :2003

مبا يف ذلك ختفيض إعداد الفقراء وتوفري التعليم االبتدائي الشامل وختفيض وفيات ( املطلوبة لتحقيق أهداف األلفية 
  2015حبلول عام ) األطفال 

ويل بالنسبة للتعديل األول الذي يتعلق  تعديالت على صندوق النقد الد30    من خالل هذه التطورات أجريت 
أساسا بإنشاء األصول واالحتياطي ، وذلك لتوسيع جمال املعادالت التجارية الدولية ، حيث انتهى باعتماد جملس 

أما بالنسبة للتعديل الثاين حيث بدا التنفيذ الفعلي للتعديل التفاقية .DTSاحملافظني ، بإنشاء حقوق السحب اخلاصة 
 مما جعل أسعار الصرف العائمة أمرا مشروعا وقلل من دور الذهب ودعم حقوق 1978 افريل 10 الصندوق يف

السحب اخلاصة كوسيلة دولية ، باإلضافة إىل ختصيصها كوحدة حساب عمليات املوارد العامة ن والسماح للبنوك 
  .واملؤسسات حبيازا على خالف احلكومات مع زيادة إمجايل احلصص يف الصندوق 

 28    وأخريا التعديل الثالث الذي استهدف التغري يف بعض املواد اليت تتضمنها االتفاقية حيث مت تعديل املادة  
الفقرة الثانية اليت دف إىل معاجلة احلاالت القليلة للدول اليت لديها متأخرات يف الدفع كما أضاف ملحق للمادة 
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لدول إضافة إىل زيادة احلصص مبوجب املراجعة العامة ولقد دخل الذي ميكن الصندوق من إلغاء حق التصويت هلذه ا
  11/11/1992التنفيذ الفعلي هلذا التعديل يف 

  

   هاهليكل التنظيمي لصندوق النقد الدويل وموارده واستخدامات: املطلب الثاين 

  اهليكل التنظيمي لصندوق النقد الدويل : أوال 

كله التنظيم ، وقد وضعت االتفاقية موضع التنفيذ يف شهر ديسمرب سنة     حددت اتفاقية صندوق النقد الدويل هي
  :  وهي تنص على التركيبة التالية 1945
  جملس احملافظني  •
 الس التنفيذي  •

 املدير العام  •

 اللجنة املؤقتة وجلنة التنظيم  •

ملؤقتة لس احملافظني ومنذ منتصف السبعينات يتلقى احمللي التنفيذي توجيهات على مستوى وزاري من اللجنة ا
ومن اللجنة الوزارية املشتركة بيم جملس حمافظي البنك الدويل وصندوق ) اللجنة املؤقتة ( املعينة بالنظام النقدي الدويل 

  ) جلنة التنمية( النقد الدويل ن املعنية بنقل موارد حقيقية إىل البلدان النامية 
 الدويل هي جملس احملافظني ، وهو مؤلف من حمافظ واحد وحمافظ أعلى سلطة يف صندوق النقد : جملس احملافظني

مناوب ، يعينهما كل بلد من البلدان األعضاء يف الصندوق ، جملس احملافظني وأعضاؤه عادة من وزارء املالية أو 
ملراسلة يف رؤساء املصارف املركزية يف بالدهم وجيتمع عادة مرة يف السنة ، غري انه قد جيتمع أو يديل بأصواته با

  1.مواعيد أخرى
حيث يعمل هذا الس على مناقشة الترشيحات اجلديدة اخلاصة باالنضمام واختاذ القرارت لتباينهم وكذلك املراقبة 

  على مراجعة احلصص واملوافقة هي التعديالت اخلاصة باحلصص 
 24وزاري ، وتتألف هذه اللجنة من تقدم اللجنة املؤقتة للمجلس التنفيذي توجيهات على مستوى  : اللجنة املؤقتة

حمافظ صندوق النقد الدويل ، وزراء ماليون ومسؤولون آخرون من رتب مماثلة وجتتمع مرتني يف السنة ، وهي ترفع 
  إىل جملس احملافظني تقارير عن إدارة النظام النقدي الدويل وعمله ، وعن االقتراحات اخلاصة بتعديل اتفاقية الصندوق 

 عضوا من حمافظي البنك أو الصندوق 24 هذه اللجنة املؤلفة أيضا من 1974أنشئت يف أكتوبر  : جلنة التنمية
  الدوليني ووزراء مالية أو مسؤولني آخرون من رتب مماثلة ن دف إىل حتويل املوارد احلقيقية للدول النامية 

م ملدة سنتني من طرف الدول األعضاء ،  مديرا تنفيذيا ، يتم انتخا24 يتكون الس حاليا من 2:الس التنفيذي
 أعضاء يعينون مباشرة من قبل بلدام ويعتربون ممثلون بصفة دائمة عن الدول اخلمس صاحبة احلصص الكربى ، 05

                                                 
 4،ص1996 نشرة صندوق النقد الدويل ، سيبتمرب-  1
 4،ص1996 نشرة صندوق النقد الدويل ، سيبتمرب-  2
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واليت هلا حق التعيني املباشر ملدراا التنفيذي وهي أمريكا ، اليابان ن فرنسا، بريطانيا، حيث يعاجل الس التنفيذي 
عة كبرية من القضايا املتعلقة بسياسات الصندوق وعمله وإدارته، وتشمل هذه القضايا مراقبة أسعار الصرف اليت جممو

تتبعها الدول األعضاء واملساعدات املالية اليت تقدم هلا ، وإعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها ومراقبتها ، وكذلك 
  . إطار االقتصاد العاملي مناقشة القضايا املتعلقة بالنظام النقدي الدويل يف

خيتار املدير العام من بني أعضاء الس التنفيذي على انه ال يكون حمافظا أو متصرفا إداريا  : املدير العام للصندوق 
سنة ، كما 70 سنوات ، حيث ميكن إعادة انتخابه مرات متتالية على أن ال يكون قد بلغ سن 05يتم انتخابه ملدة 

  ير العام من غري اجلنسية األمريكية يشترط أن يكون املد
 توىل 2000 إىل غاية فيفري 1987 مدراء كلهم من لوربا فمنذ 08ومنذ إنشاء الصندوق مت تويل الرئاسة 

هورست " ، وحل حمله 14/02/2002الذي اشتغل يف " ميشال كامد يسوس"إدارة الصندوق املدير الفرنسي 
مناصب على املستوى الدويل آخرها رئيس للبنك األوريب للتعمري والتنمية وهو من جنسية أملانية ، شغل عدة " كوهلر
  1998سنة 

العاملون يف صندوق النقد الدويل هم موظفون مدينون دوليون مسؤولون أمام الصندوق ، وليس أمام  : هيئة املوظفني
القتصاديون ثلثي  بلد، ويشكل ا133 موظف ينتمون الة 2800سلطام الوطنية ، ويعمل بالصندوق حوايل 

 إدارة ومكتبا يرأسهم مديرون مسؤولون أمام املدير العام 22املوظفني الفنيني يف الصندوق تقريبا ، ويضم الصندوق 
  معظم موظفي الصندوق يعملون يف واشنطن العاصمة 

  موارد صندوق النقد الدويل :  ثانيا 

اليت تسددها البلدان عند ) أو رأس املال (  احلصصتكا   املصدر الرئيسي ملوارد الصندوق النقد الدويل هو اشترا
 باملائة من 25االنضمام إىل عضوية الصندوق أو يف أعقاب املرجعات الدورية اليت تزاد فيها احلصص ، وتدفع البلدان 

اشتراكات حصصها حبقوق السحب اخلاصة أو بإحدى العمالت الرئيسية ، مثل الدوالر أو الني الياباين ، وميكن 
للصندوق أن يطلب إتاحة املبلغ املتبقي الذي يدفعه البلد العضو بعملته الوطنية ألغراض اإلقراض حسب احلاجة 
وحتدد احلصص ليس فقط مدفوعات االشتراك املطلوبة من البلد العضو ، وإمنا أيضا عدد أصواته وحجم التمويل 

  1.املتاح له من الصندوق ونصيبه من خمصصات حقوق السحب اخلاصة 
 للمورد الرئيسي املتمثل يف احلصص الذي يلجا إليه الصندوق يف حالة تزايد ة كذلك االقتراض يعد من املوارد املعتمل

 بلد 11الضغوط على السيولة املتاحة لديه ، أن االتفاقات العامة لالقتراض هي اعتمادات مفتوحة للصندوق من قبل 
ق أن يستخدمها يف ظروف معينة وبأسعار فائدة مرتبطة مبعدالت صناعيا أو من مصارفها املركزية وميكن للصندو

  .السوق 
وجيوز للصندوق االقتراض عند الضرورة من اجل تعميل املوارد املتاحة من حصصه ، والذي لدى الصندوق جمموعتان 

  من اتفاقيات االقتراض الدائمة الستخدامها عند احلاجة ملواجهة أي ديد للنظام النقدي الدويل 

                                                 
1  - -www.imf.org 
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حكومات (  ن ويشارك فيها احد عشر مشتركا 1962اليت مت إنشاؤها عام ) GAB(  االتفاقيات العامة لالقتراض 
  جمموعات البلدان الصناعية العشرة وسويسرا أو بنوكها اخلاصة 

   بلدا ومؤسسة 25 ويشارك فيها 1997اليت مت استخدامها يف عام ) NAB(  االتفاقات اجلديدة لالقتراض
 بليون وحدة حقوق 34 جمموعتني االتفاقيات هاتني ، يتاح الصندوق النقد الدويل اقتراض ما يصل إىل   ومبوجب

  )   بليون دوالر 46حوايل ( سحب خاصة 
 مبوجب التعديل األول 1969   وحدة حقوق السحب اخلاصة هي أصل احتياطي دويل أنشأه الصندوق يف عام 

 من جامعة بال األمريكية بتحليل الصعوبات املوروثة يف " تريغن" ا االقتصادي التفاقية تأسيسه بناء على دراسة قام
 توصل املؤمترون إىل صيغة اتفاق حول خلق إضافة 1967ظل نظام الصرف بالذهب ويف اجتماع ريودجيانري وعام 

  حقيقية صائبة لالحتياطات الدولية أطلق عليها اسم حقوق السحب اخلاصة 
، ليس هلا وجودي مادي يتم ختصيصها " الذهب الورقي " صة اليت تعرف أحيانا باسم     وحقوق السحب اخلا

 بليون وحدة 21.4كنسبة مئوية من حصصها ، وقد خصص الصندوق ) يف صورة قيود دفترية( للبلدان األعضاء 
اخلاصة للبلدان األعضاء كما تتحدد قيمة وحدة السحب )  بليون دوالر أمريكي29حوايل ( حقوق سحب خاصة 

 األمريكي ويف ريوميا باستخدام سلة من اربع عمالت رئيسية هي اليورو والني الياباين ، واجلنيه اإلسترليين والدوال
، كانت وحدة السحب اخلاصة لضمان متثيلها للعمالت املستخدمة يف املعامالت الدولية والتأكد من أن 2001

  يف النظم املالية والتجارية العاملية األوزان احملددة للعمالت تعكس أمهيتها النسبية 
  شروط العضوية يف صندوق النقد الدويل : ثالثا

 االخنراط يف عضوية صندوق النقد الدويل مفتوح جلميع الدول ، بشرط أن تقوم الدول املنخرطة بتحديد عملتها -1
لسحب كما تتعهد بااللتزام بالذهب أو بعملة حمررة بالذهب وهذا الذي كان معمول به سابقا قبل إقحام نظام ا

  بنصوص االتفاقية واحترام الشروط مع االلتزام بالتنفيذ 
 ولقد اعترب الصندوق الذي وقعوا على االتفاقية أعضاء مؤسسني وعددهم ثالثون دولة وذلك قبل تاريخ 

عدد  ، حيث أصبح ال1962 وأضيفت إليهم أربعة عشر دولة كأعضاء مؤسسني آخرين إىل غاية 31/12/1945
   دولة 44اإلمجايل للمؤسسني 

أما األعضاء اجلدد فال جند أي شرط خاص إضايف عن تلك اليت حددت سابقا إذ عليهم تقدمي احلصص يف مدة 
ال تتجاوز ثالثون يوما و التعهد بعدم تغيري سعر العملة إال بعد مشاورة وموافقة الصندوق ، وبإكمال هذه الشروط 

  .العضو كامل احلقوق 
  حيث دول ألربعخطة لزيادة حقوق التصويت موافقته عن صندوق النقد الدويل على   إذ عمل

ى قرار مبنح مزيد من سلطات التصويت لكل من الصني  وكوريا عل صندوق النقد الدويل  يوافق جملس حمافظ
  . الصندوقأعلنواملكسيك ، وتركيا ، حسبما  اجلنوبية ،

  .األصواتباملائة من  90.6 تأييد على اجلذريحصل هذا التعديل 
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بالقرار " متت التوصية .  مطلوبة لتبىن القرار األصوات إمجايل  باملائة من85 إمجايل متثل اليتكانت موافقة احملافظني 
  جملسإىل للصندوق التنفيذيمن جانب الس " والتصويت يف صندوق النقد الدويل  احلصصبإصالحاخلاص 

  1.احملافظني 
  :س املال صندوق النقد الدويل  االكتتاب يف رأ-2

 منها بالذهب ن وحاليا بالعملة الصعبة ، فاجلزء األول القابل للتداول ء    تتم عملية االكتتاب بدفع حصة معينة جز
 باملائة الوطنية ، من احلصة تلتزم الدولة 75 باملائة من إمجايل األصوات ، واجلزء الثاين املتبقي أي 25احلر ال يتجاوز 

باملائة من إمجايل األصوات ، ينجم 85ها من عملتها الوطنية ن وتراجع احلصص وتعدل باألغلبية املقدرة ببتقدمي
احلصة يتم حتديد القوة الصوتية لكل بلد عضو ، فالواليات املتحدة األمريكية اكرب اقتصاد يف العامل تسهم بالنصيب 

ائة من إمجايل احلصص ، أما اصغر اقتصاد يف العامل بامل17.6األكرب يف صندوق النقد الدويل حيث تبلغ حصتها 
  باملائة 0.004فتسهم حبصة مقدارها 

  : احلقوق املترتبة على الدول األعضاء -3
   إىل صندوق النقد الدويل تتمثل يف مللبلد العضو عدد من احلقوق ميكن أن يستفيد منها باالنضما

 طلب قصد احلصول على عملة أجنبية أو حقوق ميحق السحب من موارد الصندوق حيث حيق له السحب بتقد -
السحب اخلاصة مقابل الدفع بعملته على ال يكون السحب لغرض زيادة رصيده من عملته احمللية لدى الصندوق 

 باملائة من حصته وال جيوز للصندوق ان يعترض على أي طلب ، وهذا ما يؤكد حقه يف استخدام 25مببلغ يزيد عن 
   مؤقت يف ميزان املدفوعات املوارد لتغطية عجز

حق االئتمان املتاح االستعداد االئتماين أي حيق ألي عضو يعاين من أوضاع اقتصادية مزرية أن يدخل يف  -
مفاوضات مع الصندوق للحصول على إمضاء اتفاق االستعداد االئتماين الذي مبوجبه للبلد العضو إمكانية قياسه 

 مة وذلك من خالل مدة معينة عادة سنة بعمليات الشراء من حساب املوارد العا

حق املشاركة يف عمليات إدارة حقوق السحب اخلاصة عن طريق ممثل ينوب كل بلد عضو  ويعمل لدى إدارة  -
 .حقوق السحب اخلاصة كمستشار 

ن حق االستفادة من املساعدات الفنية حيث يقدم صندوق النقد الدويل املساعدة الفنية والتدريب يف أربعة ميادي -
 كتطوير املصارف املركزية تتصميم وتنفيذ سياسة املالية العامة والسياسة النقدية ، وبناءا ملؤسسا: عامة هي 

ووزرات املالية ، وإدارة الضرائب واجلمارك ، ومجع البيانات اإلحصائية وحتسني دقتها ، وهذا يف حالة ما أبدى 
 .مشاكلهم الداخلية أو إجياد حلول ملشاكلهم اخلارجية األعضاء استعدادهم للتعاون مع الصندوق فيما خيص حل 

حق االنسحاب يف الصندوق فيما من الصندوق سواء كان عن طرق العضو ويسمى هذا انسحاب اإلداري بان  -
يتوجب عليه طلب استجابة كتابيا ويكون سلم الطلب املكتوب بتاريخ االنسحاب الرمسي أما االنسحاب اإلجباري 

                                                 
 html.4830910/31663/cn.com.people.1arabic://http  16/04/2006: ن على املوقع صحيفة الشعب اليومية اونالي-  1
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 وبأغلبية األصوات يف جملس احملافظني ة دولة ختل بالتزاماا ، حيث تشعر بإنذار وتعطى هلا قانونيأو الطرد يعين كل
 الذي يتخذ قرار الطرد 

  : وهي كم يلي تباإلضافة إىل احلقوق هناك جمموعة من االلتزاما: التزام األعضاء -4
 حويالت الدولية اجلارية إزالة القيود على املدفوعات اجلارية وكذلك العوائق النامجة عن الت -

قابلية التحويل لألصول املوجودة يف اخلارج ، حيث تلتزم الدولة بإعادة شراء أصوهلا بعملتها الوطنية اليت هي  -
 .حبوزة األعضاء اآلخرين 

إقصاء املمارسات النقدية ذات الطابع التمييزي ، فال ميكن اللجوء إىل تطبيق أسعار الصرف املتعددة إال بعد  -
 ارة الصندوق استش

قابلية التحويل لألصول املوجود يف اخلارج حيث تلتزم الدولة بإعادة شراء أصوهلا بعملتها الوطنية اليت هي حبوزة  -
 .األعضاء اآلخرين 

للبنوك اخلارجية واملؤسسات املالية ) العملة الصعبة والذهب ( تقدمي املعلومات حول األصول الداخلية واخلارجية  -
 .الداخلية 

مي معلومات دقيقة حول إنتاج واسترياد وتصدير الذهب وذكر الدول الصعبة وكذلك الدول املتعامل معها ، تقد -
 .وإعطاء عوض الوضعية واالستثمارات الدولية وتقدمي املعلومات حول الدور الوطين واألرقام القياسية لألسعار 

 بعملية بيع وشراء العمالت األجنبية االلتزام بتقدمي معلومات وافية حول سوق الصرف ، وكل ما يتعلق  -

 مشروطية ورقابة صندوق النقد الدويل : املطلب الثالث

  مشروطية صندوق النقد الدويل : أوال

  1:  تدور شرطية الصندوق حول القضايا التالية 
  ختفيض عجز املوازنة العامة  -
 )سعار الصرف بتحرير األسعار الداخلية واألجور وكذلك أ( العودة إىل حقيقة األسعار  -
 إلغاء الدعم عن طريق عن طريق األسعار  -

 حترير أسعار الفائدة الدائنة واملدينة  -

     وتستخدم شرطية الصندوق معايري أداء حمددة ، ومع ذلك فهي  ال تعتمد على قواعد تطبيق متشددة ويف عام 
  :اض  اعتمد الس التنفيذي على املبادرة التوجيهية التالية بشان اإلقر1997

  تشجيع البلدان األعضاء على اختاذ تدابري تصحيحية يف مرحلة مبكرة  -
التأكيد على أن اتفاقات الصندوق ليست تعاقدية بينه وبني البلدان األعضاء بل هي قرارات مشتركة للتعاون  -

  بينهما وحتديد شروط مساعدته املالية 
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 األعضاء يف إطار جمموعة متنوعة من التسهيالت والسياسات يقوم صندوق  النقد الدويل بتقدمي موارده املالية للبلدان
املختلفة باختالف األوضاع االقتصادية ومعاجلة املشكالت االقتصادية املطروحة وخاصة املتعلقة بتصحيح ميزان 

  املدفوعات 
را ويكنها أن  شه18اىل 12يتم إعداد هذه االتفاقيات على فترة تتراوح ما بنب : اتفاقيات االستعداد االئتماين  •

افريل 30 سنوات ويتم سحب املبالغ املمنوحة على مراحل يتم على ضوء كل مرحلة وقد بلغ يف 3تصل أحيانا إىل 
   بلدا 19 جمموع البلدان األعضاء اليت عقدت اتفاقيات االستعداد االئتماين مع الصندوق 1995

بلدان األعضاء ملدة أطول ومبالغ أكثر ليطال يقدم هذا التسهيل التمويلي مساعدة لل: تسهيل التمويل املمدد  •
سياسات الشرائح اإلمنائية ويستهدف يف التغلب على مصاعب ميزان املدفوعات اذ يسمح للبلد العضو باحلصول 

  باملائة يف حصته من السوق ، ويتوقع من البلد العضو الذي يطلب 300على قرض يصل إىل 

 . اقتصاديا يعرض فيه أهدافه وسياسته خالل فترة االتفاق بكاملهاعقد اتفاق متويل ممدد أن يقدم برناجمنا
 ، حيث يقدم للبلدان املنخفضة الدخل قروض بشروط ميسرة 1986أنشا سنة : تسهيل التصحيح اهليكلي •

 :ملساندة سياسات التصحيح االقتصادي املتوسط األجل واإلصالحات اهليكلية 
 واالتفاقات 1994، مت متديده وتوسيعه يف فيفري 1987 سنة أنشا يف:  تسهيل التصحيح اهليكلي املعزز  •

املعقودة مبوجبه هي الوسيلة الرئيسية اليت يستخدمها الصندوق لتقدمي دعمه املايل على شكل قروض ميسرة ، وذلك 
 .للبلدان األعضاء ذات الدخل املخفض اليت تواجه مشاكل طويلة األمد يف ميزان املدفوعات 

 ث ويضم التمويل التعويض املستحد1988مت استحداث هذه اآللية سنة : 1لتعويض وللطوارئ تسهيل التمويل  •
 . ومتويل التكاليف اإلضافية للواردات من احلبوب ومتويل الطوارئ 1963

 ثبتت حاجتها املتصلة مبيزان املدفوعات موارد مالية تساعدها على     ويقدم هذا التسهيل التمويل للبلدان اليت
 عن نقص مؤقت يف عائدات التصدير من السلع واخلدمات ، أو التعويض يف تكاليف مفرطة مؤقتة يف التعويض

استرياد احلبوب ، أما متويل الطوارئ فيهدف إىل تعويض بعض اآلثار على ميزان املدفوعات املترتبة عن منو غري مالئم 
  ) لفائدة أسعار املنتجات األساسية ، أسعار ا( لبعض املتغريات االقتصادية 

 ، ويقدم هذا التسهيل مببلغ تقصاه 1981مت استحداثه سنة : تسهيل موارد اللجوء إىل الدين وخدمات الدين  •
 باملائة من حصة البلد العضو تكميال التفاق استعداد إمنائي أو تسهيل وسع ملا تصل خدمات الدين مستويات 30

  مرتفعة 
 ويهدف إىل االستجابة حلاجات البلدان القائمة 1995شأ سنة أن: تسهيل التحوالت يف األنظمة االقتصادية  •

 باملائة من حصة 50بالتحويل االقتصادي ، خاصة للبلدان لوربا الشرقية و تتجاوز إمكانية استخدام هذا التسهيل 
 ) مليون وحدة حقوق السحب اخلاصة500(البلد ويتم السحب على مرتني ن واكرب مبلغ سحب هو من أوكرانيا 
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  رقابة صندوق النقد الدويل : ياثان

    من الصالحيات األساسية للصندوق هي ممارسة رقابة حازمة على سياسات وتستهدف مراقبة الصندوق للنظام 
النقدي الدول لتشجيع، حتقيق منو متوازن للتجارة العاملية،  واحلفاظ على ترتيب واستقرار نظام أسعار الصرف ، 

 رقابة الصندوق على انتهاج سياسات اقتصادية مناسبة تتفق مع التزامات العضو ، وعلى الصعيد القطري ، تشجيع
مبوجب أحكام االتفاقية وذلك لوضع األساس الالزم لنمو اقتصاد منتظم وغري تضخمي ومن املمكن هلذه الرقابة أن 

  تساعد على حل القضايا واملشاكل يف الوقت املبكر 
ها صندوق النقد الدويل املشاورات الثنائية اليت تتم على أساس سنوي مع البلدان     ومن أدوات الرقابة اليت يستعمل

  .األعضاء املدعوة باملشاورات الثنائية املنتظمة إذ تنص على إجرائها املادة الرابعة من اتفاقية الصندوق 
ية وسرعتها وآثارها  والتحقق بشكل أوسع من أن حجم األزمات املال1994  إن األزمة املكسيكية يف أواخر سنة 

قد خضعت لتغريات أساسية نتيجة تزايد االنفتاح والتكامل يف االقتصاد العاملي ، قد دفع بصندوق النقد الدويل إىل 
  1:اختاذ قرارات وخطوات مهمة دف إىل تعزيز الرقابة وقد تبلورت هذه اجلهود حول ثالث موضوعات 

  تقدمي بيانات إحصائية حديثة وتامة  -
 رقابة املتواصل طابع ال -

 نقاط تركيز الرقابة  -

ويف السياق نفسه يشارك الصندوق يف املؤمترات اليت تعقدها الدول السبعة الصناعية وذلك دف تقدمي تقارير حول 
الوضع العام القتصاد الدويل الذي يسمح باختاذ إجراءات الوقائية حلماية السياسات االقتصادية على املستوى الدويل، 

  2:الية املراقبة من خالل الوسائل اليت يستخدمها الصندوق نوردها على النحو التايل وتظهر فع
  الزيارة امليدانية خلرباء الصندوق للدول املختلفة  -
 القيام باستشارات سنوية للمتابعة يف تقيم برامج اإلصالحات اليت متلى على الدول املتخلفة وتلزمها بتنفيذها  -

-  دف الوقوف على تقييم مدى تقدم برامج اإلصالحات االقتصادية القيام باستشارات فصلية 

 يطلب من الدول املهنية برنامج مايل كمي يتطابق وبرامج اإلصالحات االقتصادية    -
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  السياسات املقترحة يف برامج صندوق النقد الدويل على الدول النامية وتقييم أدائها : املبحث الثاين 

 االقتصادية اليت سادت اقتصاديات الدول النامية نتيجة التفاعل الصدمات اخلارجية إن االختالالت اهليكلية
واملتغريات والسياسات االقتصادية الداخلية ، من تدهور معدالت التبادل التجاري الدويل يف غري صاحل الدول النامية 

ضخم ومشكلة تزايد العجز اهليكلي يف ميزان وارتفاع أسعار الفائدة العاملية ن وتزايد عجز املوازنة العامة ن مشكلة الت
املدفوعات باإلضافة إىل أزمة املديونية اخلارجية مما متخض عنها تدهور معظم مؤشرات االقتصاد املايل ، األمر الذي 
فرض حتمية جلوء تلك الدول إىل تطبيق سياسات برامج املوائمة دف عالج االختالالت املالية واالقتصادية من 

  وق النقد الدويل طرف صند
  املقترحة يف برامج صندوق النقد الدويل لعالج االختالالت يف الدول النامية تالسياسا: املطلب األول 

  سياسات برامج اإلصالح االقتصادي وأدواا يف جمال ختفيض العجز املايل :  أوال 
    السياسات املوجهة للتأثري على صايف مدخرات القطاع اخلاص-1 

ذه السياسات إىل تدعيم قدرة املستثمر يف قطاع األعمال احمللي األجنيب على تكوين املدخرات وحفز   تسعى ه
االستثمار ، مبا يؤدي إىل حتسني معدالت األداء االقتصادي الكلي من خالل زيادة العرض اإلمجايل لعوامل اإلنتاج 

د من القطاعات وأوجه النشاط األقل إنتاجية إىل القطاعات وزيادة الناتج احمللي ، باإلضافة إىل املسامهة يف حتويل املوار
  1:األكثر إنتاجية ، وميكن حصر أهم السياسات املالية والنقدية املقترحة يف هذا الصدد يف 

  ختفيض الضرائب على الدخول وعوائد رؤوس األموال املستثمرة يف قطاع األعمال اخلاص  -
 جتة عن االستثمارات اجلديدة قصد حتفيز االستثمار إعفاءات ضريبية على األرباح والدخول النا -

 تقدمي تيسريات مجركية على الواردات االستثمارية -

 إلغاء الرقابة والتدخل احلكومي يف جمال تسعري منتجات القطاع اخلاص وترك آليات السوق حتدد هذه األسعار  -

 لضرائب رفع معدالت الفائدة على املدخرات احمللية وإعفاء تلك الفوائد من ا -

 تنمية وتدعيم دور القطاع اخلاص يف تنفيذ برامج التنمية االقتصادية بالتوسع يف عمليات اخلصخصة  -

   السياسات املوجهة للتأثري على العجز املايل للحكومة -2

 طائفة من السياسات املالية اليت يستهدف خفض اإلنفاق العام وزيادة ى االقتصادية علة   حتتوى برامج املوائم
  إليرادات العامة ا

  : واإلجراءات اخلاصة خيفض اإلنفاق العام اجلمركي فنلخصها فما يلي ت  ومن حيث السياسا
  احلد من النفقات التحويلية ذات الطابع االجتماعي  -
 تصفية املؤسسات العمومية اليت حتقق خسائر من خالل اخلصخصة أو إدارا على أسس اقتصادية وجتارية سليمة  -

ات العرض والطلب يف سوق العمل وتبين سياسات جديدة للتوظيف واألجور من اجل حتقيق تنشيط عالق -
 معدالت البطالة 
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 توجه احلكومة إىل بناء مشروعات البنية التحتية  -

وبالنسبة للسياسات واإلجراءات املقترحة يف جمال زيادة اإليرادات العامة واإلجراءات الضريبية بصفة خاصة فيمكن 
  : يليإجيازها فيما

  رفع يومي معدالت الضرائب الغري املباشرة * 
  إعداد برنامج زمين خلصخصة بعض املؤسسات العامة الغري راحبة وحتسني معدالت اإلنتاجية *
  زيادة أسعار املوارد االستهالكية وخاصة مواد الطاقة * 
  سياسة برامج املواءمة االقتصادية يف جمال إصالح القطاع النقدي : ثانيا

رير سعر الفائدة يعد أمرا حيويا لعمليات التثبيت االقتصاد الكلي وأداة مهمة يف ضمان كفاءة التعديل إن حت
اهليكلي الالزمة إلصالح األنظمة املالية والعينية يف الدول النامية ، حيث تزداد أمهية سعر الفائدة يف حتديد مستوى 

ستثمار احمللية، وتشري دراسة حمددات أسعار الفائدة يف الدول الطلب على األصول املالية ، كذا مستويات االدخار واال
النامية إىل ارتفاع درجة تأثري حتركات معدالت الفائدة العاملية على املعدالت اليت تسود هذه الدول ، وهذا راجع إىل 

طور األسواق املالية درجة االنفتاح اقتصاديات الدول النامية على البيئة العاملية ، ويتوقف هذا على درجة وسرعة ت
والنقدية يف تلك الدول ، وأيضا درجة احلرية للتحركات رأس املال من واىل اخلارج مما يؤثر على كل من امليزان 

   تالتجاري وحساب رأس املال مليزان املدفوعا
ل النامية، من   ومن خالل هذا يتضح مدى أمهية حترير أسعار الفائدة كأداة من أدوات السياسة االقتصادية يف الدو

  )سياسة السوق املفتوحة، حتديد سقوف االئتمان، االحتياط اإلجباري ( خالل السياسة النقدية 
  سياسة برامج املوائمة االقتصادية يف جمال عالج اخللل يف ميزان املدفوعات :  ثالثا

النسبية ، والدخل القومي واإلنتاج  االقتصادية يف هذا الصدد إىل التأثري يف يهيكل األسعار ة    دف سياسة املواءم
واإلنفاق القومي ، وكذلك مستوى العرض النقدي ، وتعبري سياسة ختفيض القيمة اخلارجية للعملة الوطنية من أهم 

 1971السياسات املستخدمة إلصالح اخللل يف ميزان املدفوعات ، والدليل على ذلك الدراسة اليت قام ا تويرب عام 
 باملائة من 75يض قيمة العملة على بعض الدول النامية ، حيث أكدت نتائج الدراسة ، انه حوايل لتطبيق سياسة ختف

 باملائة من احلاالت موضع 90احلاالت حتقق حتسن ملحوظ يف احلساب اجلاري مبيزان املدفوعات ،كما حققت 
   1الدراسة حتسن ملحوظ يف حساب رأس املال مليزان املدفوعات

  لسياسات املالية املقترحة للعالج العجز املايل يف الدول النامية ا: املطلب الثاين 

   ودورها يف عالج االختالالت املالية سياسات اإلصالح الضرييب: أوال

تعد سياسات اإلصالح الضرييب من أهم حماور السياسات املالية املوجهة لعالج مشكلة العجز املايل يف الدول 
وجه القصور اليت تتسم ا النظم الضريبية وهياكلها القائمة يف اغلب الدول النامية ، النامية ، ويعزي ذلك إىل تعدد أ

 الطاقة الضريبية الفعلية عن الطاقة الضريبية املمكنة ، مبثابة ضاألمر الذي يتمخض عنه ضالة اجلهد الضرييب واخنفا

                                                 
 76 ، مرجع سابق ،صأيوب إبراهيم مسرية -  1



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
377 

  مدخـــل االقتصـــاد

املالية وعالج عجز امليزانية العامة بصفة اهلدف االستراتيجي لسياسة اإلصالح الضرييب املقترحة لعالج االختالالت 
  .خاصة 

أن السياسات املالية املقترحة يف إصالح العجز املايل تتمثل يف إصالح اهليكل الضرييب من جهة وتطوير كفاءة 
  .اإلدارة الضريبية من جهة أخرى

لضرييب والتحول من  يف جمال إصالح اهليكل الضرييب يتم بإعداد هياكل ضريبية تتسم بتوسيع نطاق الوعاء ا
فرض ضرائب الدخل النوعية إىل الضريبة املوحدة على الدخل باإلضافة إىل إلغاء اإلعفاءات الضريبية اليت ليس هلا مربر 
اقتصادي أو اجتماعي ، وإعطاء وزن نسيب اكرب للضرائب غري املباشرة على خمتلف السلع واخلدمات بني مكونات 

 صندوق النقد الدويل أن فرض ضريبية املبيعات العامة ذات الوعاء املتسع ومثاهلا اهليكل الضرييب ، ويؤكد خرباء
الضريبة على القيمة املضافة جيب أن ميثل عنصرا مهما يف برامج اإلصالح الضرييب يف الدول النامية ، حيث أن فرض 

 زيادة االدخار االستثمار ، مثل هذه الضريبة سوف يترتب عليه توفري إيرادات ضريبية كبرية ، وهذا ما يؤدي إىل
  .1 يف جمال اإلصالح الضرييب تؤكد األمهية اإللزام بتطبيق إجراءات اإلصالح الضرييباولعل جتربة اندونيسي

 أما يف جمال إصالح السياسة الضريبية يف جمال التجارة وهذا يتطلب عملية ترشيد االسترياد وتطوير الصادرات 
يكل التعريفة اجلمركية وتبسيطه  وترشيد منح اإلعفاءات الضريبية ، ولعل جتربة وزيادا وهذا يستلزم توحيد ه

كولومبيا يف جمال تطبيق برامج املوائمة االقتصادية حيث اجتهت يف سياسة التحرير التدرجيي للنظام التجاري يف عام 
  . مما أدى إىل حتسني ملحوظ يف امليزان التجاري 1985
  ها يف عالج االختالالت االقتصادية واملالية يف الدول النامية سياسة اخلصخصة ودور: ثانيا

إن تطبيق عملية اخلصخصة يف عديد من الدول النامية باعتبارها وسيلة لرفع كفاءة ختصيص املوارد االقتصادية 
ع واحلد من االختالالت االقتصادية الداخلية واخلارجية ، فلقد ازدادت عملية اخلصخصة يف ظل تدهور األوضا

العاملية االقتصادية، وما ترتب على ذلك من تدهور مؤشرات األداء االقتصادي يف الدلو النامية ، وخاصة يف الدول 
النامية اليت يتسع فيها نطاق ممارسة القطاع العام بنسبة كبرية من النشاط االقتصادي أما بالنسبة ألهداف سياسة 

بطة بامللكية العامة للمنشات فتتمثل يف مصدرين للمكاسب اخلصخصة يف عالج ضعف الكفاءة االقتصادية املرت
اقل ( املتوقعة يف جمال تطبيق سياسة اخلصخصة يتمثل يتمثل أوهلما يف املكاسب املتوقعة بسبب رفع الكفاءة اإلنتاجية 

يث الكم حتسني خصائص السلع واخلدمات من ح( ، أما الثاين يف رفع كفاءة توزيع املوارد ) تكلفة واكرب األرباح
، باإلضافة إىل جناح عملية اخلصخصة تؤدي إىل حتسني اختاذ القرار اإلداري، والقضاء غري البريوقراطية يف ) والكيف

املؤسسات العمومية من خالل صرح جزء من رأمساهلا  وحتويله إىل أسهم ، زيادة الطاقة اإلنتاجية ورفع قيمة معامل 
  اخل ..مرونة اإلنتاج 
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  ت ترشيد جانب النفقات العامة سياسا:  ثالثا

 االئتمانية املتبعة يف الدول النامية ، كأداة من أدوات السياسة املالية يف التخفيف من تتربز أمهية ترشيد السياسا
حدة االختالالت الداخلية و اخلارجية ، بغرض حتقيق اإلصالح االقتصادي املنشود ، ذلك أن برامج اإلنفاق العام 

 عدم عملية النمو االقتصادي ، من خالل  عديد من القنوات ، فربامج اإلنفاق املنتجة يف القطاع العام املنتج ، ميكنها
تستطيع تسهيل عملية التعديل اهليكلي املطلوبة لنجاح التكيف االقتصادي ، وذلك من خالل إتاحة قدر كاف من 

ات املستثمرين يف القطاع اخلاص ، باإلضافة إىل رااالستثمارات املنتجة يف قطاعات البنية األساسية اليت تتجاوز قر
توفري قدر كبري من املنافع االجتماعية عن طريق تطوير رأس املال البشري ، مبا يرفع مستوى إنتاجية من خالل زيادة 
معدالت االستثمار يف قطاعات التعليم والتدريب والصحة ، فضال على ذلك فان االستقرار السياسي واالجتماعي 

يترتب على ارتفاع مستوى إنتاجية اإلنفاق العام ، من شانه املسامهة يف توفري املناخ املناسب للنمو االقتصادي الذي 
 .1املستهدف

  تقييم أداء صندوق النقد الويل : املطلب الثالث 

   اجيابيات اليت حققها صندوق النقد الدويل: أوال
 .عة من اآلثار االجيابية نذكر منها   حقق صندوق النقد الدويل من خالل عمله وسياسة جممو

مساعدة الدول األعضاء يف معاجلة املشكالت اليت تعترضها واخلاصة باختالل موازين مدفوعاا ذات الطبيعة  -1
  املؤقتة قصرية األجل

اإلسهام يف عالج العديد من األزمات املالية اليت اعترضت العديد من الدول وبصورة خاصة تلك اليت حصلت  -2
 واق املالية والنقدية يف األس

  2 وهذا باتفاق مع البنك الدويل1996مبادرته بتخفيض ديون البلدان النامية املثقلة بالديون اليت أطلقت عام  -3
إعطاء اهتمام واضح لتنمية املوارد البشرية وبالذات يف الدول األقل تنمية ملواردها البشرية من خالل برامج  -4

 لتحسني التعليم والصحة 

 احلد ةيإستراتيججلديد لصندوق النقد الدويل والتركيز على خدمة الفقراء واهلدف من ذلك وضع تقرير املنهج ا -5
 .من الفقر هو تدعيم املبادئ األساسية يف شعور البلدان مبلكية الربامج املدعمة مبوارد الصندوق 

 منها تبادل املعلومات ومناقشة إقامة حوار ما بني صندوق النقد الدويل واتمع املدين والذي خيدم عدة أغراض -6
 السياسات وإخفاء الشرعية ونشر الدميقراطية بشكل عام ونقل ما ينادي به الرأي العام 

 3تقدمي املساندة واملساعدة يف رسم السياسات االقتصادية الكلية -7
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املختصني تقدمي االستشارة الفنية لبعض الدول النامية وخاصة دول التحول االقتصادي من خالل اخلرباء و -8
العاملني يف صندوق النقد الدويل يف جمال إقامة املشروعات ويف اإلشراف على تشغيلها وتكوين وتدريب مدراء 

 وحمافظي البنوك 

  سلبيات صندوق النقد الدويل : ثانيا

  :  يرى بعض أن عمل الصندوق وسياسته اليت تقوم ا قادته إىل حتقيق أثار سلمية أمهها 
 املتقدمة اليت عانت بعد الكساد واحلرب من اضطراب ة ارتبط بتحقيق مصلحة الدلو الرأمساليإن إنشاء الصندوق -1

  يف املعامالت والتمويل واملدخرات 
هيمنة الواليات املتحدة األمريكية منذ نصف قرن وكذلك هو حال أوربا ويسعى القطبان إىل احلد من قدر  -2

ود  ملقاييس تعومي وزن خمتلف الدول األعضاء وكروت الصني انه اإلمكان من خسارة نفوذ جماين يف أوربا ، هذا يع
اخذ الناتج اإلمجايل اخلام كأهم هذه املقاييس األمر الذي خيدم مصاحلها يف حني أن هولندا دولة صغرية " يعني 

 2"درجة انفتاح االقتصادي"ترغب يف أن تؤخذ بعني االعتبار 

امية ن وهذا بسبب سياسة ختفيض اإلنفاق العام يف إطار برامج  وضعه  الصندوق مع بعض الدول النقعدم تطاب -3
التصحيح وإعادة اهليكلة اليت طرحها الصندوق ، الن هذه النتائج السلبية يتحملها الفقراء ليزداد الفقراء فقرا وتزداد 

ؤثر على الفقراء  الطلب الكلي ، وهذا يطثروة األغنياء ، مصدر الضرر للفقراء يف اجلانب التفتيشي للربامج ولضغ
وخاصة يف الوطن العريب ومن مزايا عددية فهو يقتطع جانبا من النفقات العامة ذات الطابع االجتماعي اليت يستفيد 
منها الفقراء بالدرجة األوىل ، وخباصة ما يتعلق بدعم السلع االستهالكية والتعليم واخلدمات الصحية اانية كما أن 

 برفع أسعار منتجات القطاع العام وأسعار الكهرباء واملياه وخدمات   زيادة اإليرادات كثريا ما يعمد إىلجالربنام
 1اخل ، والضرر النسيب يقع على الفقراء وأصحاب الدخول احملدودة...النقل 

املساس بالسيادة الوطنية إذ حيل حمل احلكومات يف صياغة األهداف االقتصادية واالجتماعية ألنظمة احلكم ،  -4
" تغريات أساسية والتأثري يف مستويات األسعار والتكاليف وتوزيع الدخل القوي كشرط األساسي لتلقي وإحداث 
والغريب يف األمر أن الصندوق يرفض سياسته ذات الطابع االنكماشي واملضاد للنمو عل البلدان النامية " مسعداته

 2يت يعلنها الصندوق يف حتقيق األهداف التدون أن يكون حمل مساءلة وشكلت تلك السياسا

ارتباط النظام النقدي الذي ميارسه الصندوق بالدوالر بعد التخلي عن قاعدة الذهب وهو ما أدى إىل ظهور  -5
 ) أزمة الدوالر يف بداية السبعينات( مشكالت عديدة ارتبطت أساسا مبا تعرض له الدوالر من األزمات 

 الدول الرأمسالية املتقدمة وضعف الدول النامية ، وهذا أسلوب إدارة الصندوق مت برجمتها لضمان حتقيق سيطرة -6
ما أدى إىل حد أصحاب املراكز السابقني بالصندوق إلصالح جملس إدارة صندوق النقد الدويل جلعله أكثر فاعلية 

                                                 
 16/04/2007:   اهللا الكفري ، وصفقة صندوق النقد الدويل يف برامكج تصحيحات االقتصادية واعادة اهليكلة يف البلدان العربية على املوقعمصطفى العبد -  1

32418=aid?asp.art.show/debat/com.rezgar.www://http 
2  - 20/04/2007135575  ، على  املوقع"نظام العوملة "اليات ، يد راشد عبد ا=post?/com.maktoobblog.karama-rashd://http 
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واصدق متثيال فاإلصالحات املقترحة تتمثل يف إعادة حركة الصندوق وإدماج مقاعد الدول النامية إلعالء صوا 
 1متثيلهاو

إن اخنفاض سرعة عملية البناء فيها يعود إىل إن الدول الغريبة تتحكم يف نشاطات املؤسسات املالية يف العامل  -7
 2:ومنها صندوق النقد الدويل الذي يضع قيوداً صارمة على قروضه للدول النامية كنصائحه اليت تتضمن

  ،ختفيض العملة الوطنية- 
  .يب أو العمل على االقتراب من هذا اهلدفـ حترير التعامل يف الصرف األجن

  .ـ احلد من االسترياد
  .ـ رفع سعر الفائدة احمللي لتشجيع االدخار واحلد من التضخم املايل
  .ـ احلد من اإلنفاق احلكومي عن طريق إلغاء اإلعانات للمستهلكني

  .ـ زيادة الضرائب على املداخيل والسلع
  .ا رفع الرقابة على األسعارـ ويف بعض األحيان جتميد األجور ورمب
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  البنك العاملي لإلنشاء والتعمري

  .البنك الدويل لإلنشاء والتعمري: املبحث األول 

مؤمتر " يعد البنك الدويل لإلنشاء والتعمري مؤسسة من مؤسسات األمم املتحدة املتخصصة اليت انبثقت عن 
تقوم على توفري التمويل طويل األجل، وذلك دف التنمية وقد ظهرت ، وهي إحدى املؤسسات اليت " بروتن وودز 

  .مؤسسات مساعدة له
  .التعريف بالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري : املطلب األول 

البنك الدويل مؤسسة مالية عاملية ، مسؤولة عن إدارة النظام املايل الدويل واالهتمام بالتطبيق السياسات 
حقيق التنمية االقتصادية للدول األعضاء، وقد جتسدت فكرة انشاء البنك الدويل لإلنشاء والتعمري االقتصادية الكفيلة بت

) 14- 8(، إثر إتفاقية بروتن وودز وعقد االجتماع االفتتاحي حملافظي البنك يف الفترة املمتدة من 1944يف جويلية 
، بدأ أعماله رمسيا يف املركز الرئيسي 1946  جويلية25جبورجيا األمريكية ويف " سافانا" ، يف مدينة 1946مارس 

  .بواشنطن، وكان اهلدف الرئيسي إلنشاء هذا البنك هو توجيه املوارد االستثمارية، حنو أوربا بغرض التعمري والتنمية
 بلغ العدد 2001ويف سنة  .19961 دولة سنة 182 دولة، ووصل عددهم إىل 28وكان عدد الدول األعضاء 

  . دولة 183إىل 
  :يعمل هذا البنك يف ميدان القروض واالستثمارات طويلة األجل واليت دف عادة و
إىل املساعدة على تعمري الدول األعضاء وتنميتها بتوفري رأس مال لالستثمار يف األغراض اإلنتاجية، مبا يف  - 

 .ذلك االقتصاديات اليت دمرا احلرب
يق الضمانات واملسامهة يف القروض واالستثمارات تشيع وتنمية اإلمكانيات واملوارد اخلاصة ، وعن طر - 

األخرى اليت يقوم ا األفراد، ويتم تقدمي األموال الالزمة لذلك إما من موارده اخلاصة أو مما حتصل عليه عن 
 .طريق االقتراض

ت، وذلك العمل على حتقيق النمو املتوازن طويل األجل للتجارة الدولية واحملافظة على توازن موازين املدفوعا - 
عن طريق تشجيع االستثمارات الدولية لتنمية املوارد اإلنتاجية للدول األعضاء، وذلك باملساعدة يف رفع 

 .اإلنتاجية ومستوى املعيشة وظروف العمل يف هذه الدول
املساعدة يف سنوات ما بعد احلرب مباشرة على االنتقال تدرجييا من اقتصاديات احلرب إىل اقتصاديات  - 

 .السلم
، )البناء(إنشاء ويعين ا :  خالل تنمية البنك الدويل لإلنشاء والتعمري يتوضح لنا وجود وظيفتني أساسيتني مهامن

، أي تنمية أةربا الغربية اليت خرجت من احلرب خمزية حيث تطورت مهامه ونلخصها فيما ) التنمية(والتعمري ويعين 
  :يلي 
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 . ملشاريع وبرامج التنمية وخاصة للدول الناميةالعمل على تقدمي التمويل الدويل طويل األجل •
 1000تقدمي املساعدات املالية اخلاصة للدول النامية األكثر فقرا، واليت يقل متوسط دخل الفرد فيها عن  •

 .دوالر
 .القيام على زيادة دور القطاع اخلاص يف الدول النامية بكل الوسائل املمكنة •
ول األعضاء، ملعاونتها على حتقيق أفضل احللول ملشاكلها املتعلقة بأهداف القيام باملشورة واملعونة الفنية للد •

البنك، واختيار املشروعات ذات اجلدوى االقتصادية ، ويقوم اخلرباء واملختصني يف ااالت املختلفة بعمل 
 .الدراسة الالزمة

 ومنها سدود املياه ومشاريع العمل على تقوية البنية األساسية للتنمية من خالل متويل املشروعات الكبرية •
 .الري وحمطات توليد الكهرباء والسكك احلديدية والطرق

القيام بتطوير أدوات التحليل اخلاصة بدراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات وإصالح البيئة االقتصادية اليت  •
 .تعمل فيها تلك املشروعات

  : عمله من بينهايضمن البنك العديد من اهليئات اليت تشرف عليه وتسهر على
تتركز فيه سلطات البنك مجيع من بينها زيادة رأس مال البنك والنظر يف قبول طلبات : جملس احملافظني  - 

العضوية اجلديدة، اليت تقدمها الدول، شرط عضويتها يف صندوق النقد الدويل، يضم حمافظ ونائبه ممثل لكل 
 برسم السياسة العامة لنشاط البنك واختاذ دولة من الدول األعضاء، جيتمع مرة كل سنة، وهو مكلف

 .القرارات ملدة مخس سنوات
ستة عشر، عضوا، تعينه الدول اخلمس الكربى منهم مخسة دائمني ) 16( يتكون من :جملس اإلدارة  - 

وتنتخب الدول األخرى بقية األعضاء ،وجيتمع هذا الس مرة كل شهر، وقد جيتمع أكثر من ذلك إذا 
 .اقتض األمر

 أعضاء على األقل، وينتخبهم احملافظون من بني ممثلي املصاحل 07 وتضم هذه اللجنة :جنة االستشاريةالل - 
املالية والتجارية والزراعية ، وتلعب هذه اللجنة دورا هاما حيث تعمل قدر اإلمكان على التخفيف من حدة 

إذ هي مكونة من خرباء استشاريني . 1الرتاعات اليت قد تثريها املصاحل الوطنية بني أعضاء اهليئتني األخريتني
 .جمردين من املصلحة اخلاصة وال عالقة هلم باملنازعات السياسية

 للبنك رئيس يعينه جملس احملافظني ألمريكا مرشحا من طرف احلكومة ألن الواليات املتحدة :الرئيس  - 
 .صواتاألمريكية متلك أكرب حصة يف رأس املال أي رأس مال البنك وأكرب عدد من األ
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  .موارد البنك الدويل لإلنشاء والتعمري: املطلب الثاين

  :تتألف مصادر البنك الدويل وموارده من 
 مليار دوالر مقسمة على عدد من األسهم قيمة كل منها 10أنشئ البنك برأمسال قدره : رأس مال البنك  •

مال البنك نتيجة نزايد دوالر ، وحق االكتتاب فيها قاصر على الدول األعضاء، وزاد رأس 10.000
العضوية وزيادة املسامهات، حيث تقسم هذه املسامهات إىل أسهم حيدد لكل دولة عضو حصة منها وال يتم 

 منها ذهبا أو بالدوالر األمري %20توزيع هذه احلصص مثل صندوق النقد الدويل، ويلتزم األعضاء بدفع 
لك مبوافقة الدولة صاحبة العملة عند القيام  بالعمالت الوطنية تبقى حتت طلب البنك وذ%18، و يك

بإقراض عملتها، فالبنك ملزم بالدفع للدولة العضو ما يعادل الزيادة يف قيمة هذا اجلزء من عملتها إذا ارتفعت 
من احلصة فال تدفع إال عند احلاجة إليها يف تغطية احتياجات البنك من أجل %80قيمة عملته، أما 

 .با أو بالدوالر أو بالعملة اليت حيتاجها البنك لتغطية إلتزماتهوتكون إما ذه. االقتراض
 حيصل البنك على عروض من أسواق الدول األعضاء، وضلك مبوافقة الدولة املقرضة، أو عن :االقتراض  •

 70طريق ضمان البنك الدويل للقروض ، ويعترب اإلقراض من أهم موارد البنك الدويل الذي يشكل نسبة 
 .من موارده%

 متثل نسبة ضئيلة جدا من موارد البنك وهي ناجتة عن ما حيصل عليه من عموالت :ألرباح واإلحتياطات ا •
وعوائد على أمواله باإلضافة إىل املبالغ اليت تسدد للبنك وتصبح قابلة للتوظيف من جديد، وكذلك . وفوائد 

 .ع أقساط الديونما حيصل عليه البنك مقابل حتويل حقوقه إىل مؤسسات مالية أخرى مثل بي
  أهم املؤسسات املساعدة للبنك الدويل : املطلب الثالث

  مؤسسة التمويل الدولية: أوال

، ومث إعالا كوكالة متخصصة من وكاالت هيئة األمم 1965هي إحدى فروع البنك الدويل أنشئت يف يوليو 
 1البنك بالربامج االستثمارية والتمويلية  باعتبارها هيئة ذات استقالل مايل و إداري ، واقتصر نشاطه يف 1957سنة 

  :ويرجع السبب إىل أن البنك الدويل مل يستطع التدخل بنفسه يف بعض ااالت وهذا لسببني مها 
قوانيينه اخلاصة واليت تشترط ضمان الدولة للقروض اليت مينحها إياها ألي مشروع خاص وهناك دول ال  •

 .تستطيع استخدام هذا الضمان
 البنك الدويل شراء األسهم، وال املسامهة يف تكوين رأس مال مؤسسة ما ، نظرا للمخاطر ال يستطيع •

 .احمليطة به
فأنشأت مؤسسة التمويل الدولية بواسطة الدول املختلفة، وأساسا فإن هذه املؤسسة خاضعة للبنك الدويل يف 

ل إال يف حالة القروض الطويلة األجل احلصول على املوارد، ومنح القروض فهي مثل البنك ذاته ال تستطيع التدخ
  . سنة 15 سنوات إىل 5تتراوح مدا من 
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دف هذه املؤسسة إىل املسامهة يف إجياد قرض االستثمار لرؤوس األموال اخلاصة واحمللية واألجنبية وتعمل كذلك 
رية اليت يقوم ا لزيادة على تشجيع االستثمارات اإلنتاجية اخلاصة، تشارك القطاع اخلاص يف املشروعات االستثما

معدالت منوه من خالل تقدمي القروض هلا دون اشتراط تقدمي ضمانات حكومية حبيث تتوىل تقدمي كل التسهيالت 
  .املالية املالئمة الحتياجات كل مشروع بشروط مناسبة

ملؤسسة وتعمل املؤسسات أيضا على تعبئة موارد إضافية من األسواق اخلاصة، عن طريق برنامج قروض ا
  . اجلماعية

  هيئة التنمية الدولية: ثانيا

أ على إنشاء مشروع هيئة دولية جديد للتنمية، وترجع الفكرة األساسية إىل الكونغرس األمريكي .م.عملت الو
، وذلك بغرض تقدمي قروض طويلة ومبعدالت فائدة منخفضة للدول النامية األكثر فقرا، واليت ال يزيد 1985سنة 

  . دوالر سنويا للفرد، ولديها القدرة عل استخدام رؤوس األموال اخلارجية500 فيها عن متوسط الدخول
ولكنها تواجه صعوبات يف سداد هذه األموال فهي ال تقدم االعتمادات إىل احلكومات إال أا تسدد هذه 

م خدمة سنوية يبلغ وتقدم االعتمادات بدون فوائد، وهناك رس)  سنة40-35(األخرية يف فترة زمنية تتراوح بني 
  . من املبلغ احملسوب يف كل اعتماد تقدمه0.5

.  مليار دوالر6.8 بلغ 2001 مليار دوالر، بينما اإلقراض سنة 127وقد بلغ االقتراض املتجمع هلذه املؤسسة 
أعضاء اهليئة يف وميكن لكل دولة عضو يف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري االنضمام إىل هيئة التنمية الدولية، ويبلغ عدد 

  . دولة162 إىل 2001سنة 
وتعترب  إدارة البنك الدويل لإلنشاء والتعمري هي ذاا إدارة اهليئة الدولية للتنمية، وتدخل حيز التنفيذ يف 

21/09/1960 1   .  
  : وتتلخص أهداف اهليئة يف 08/11/1960وبدأت متارس عليها يف 

دول النامية وذلك من خالل توفري خدمات أساسية كالتعليم والرعاية  إعطاء الدفعة للتنمية االقتصادية، يف ال -1
الصحية، ومرافق الصرف الصحي، وتساند اإلصالحات واالستثمارات من أجل الزيادة اإلنتاجية وخلق 

 .فرص العمل
 . إعطاء القروض ملشروعات البنية األساسية والطاقة لتقوية البنية األساسية وحتسني األداء االقتصادي -2

  :وتتمثل موارده يف 
   االكتتاب املبدئي للدول األعضاء، والذي يكون من عالمات قابلة للتحويل يف حيث أن - 

  :   االتفاقية تقسم االكتتاب يف رأس املال إىل فئتني
تتكون من الدول ذات الدخل املرتفع، وتقوم بتسديد كامل حصتها على شكل عمالت : الفئة األوىل *  

  .لتحويلارتكازية قابلة ل
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 بعمالت قابلة للتحويل، %10تضم الدول النامية ذات الدخل املنخفض واملتوسط وتسدد : الفئة الثانية* 
  . منها يسدد بعمالت وطنية%90والقسم الباقي يشكل 

  . التحويالت اليت يقتطعها البنك الدويل لإلنشاء والتعمري من صايف أرباحه- 
  . اإلقتراضات اليت تقوم ا اهليئة- 
  . املسامهات اليت تقدمها بعض الدول الغنية - 
 ومن مث ال يستفيد من شاط اهليئة سوى الدول النامية اليت ال يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل - 

  . دوالر سنويا375فيها 
عمري فإما يشتركان وعلى الرغم من أن اهليئة املستقلة من الوجهة القانونية واملالية عن البنك الدويل لإلنشاء والت

  .يف جهاز املوظفني 
  الوكالة املتعددة األطراف لضمان االستثمار: ثالثا

أنشأت هذه الوكالة بسبب تفجر أزمة الديون اخلارجية للدول النامية يف مطلع الثمانينات واخنفاض تدفق 
  .رؤوس األموال إىل الدول املدينة

  :، وتتوىل أمرين رئيسني1988ت عملها خالل تعترب الوكالة أحدث عضو يف البنك الدويل بدأ
تقدمي ضمانات للمستثمرين األجانب جنبا خلسائر النامجة عن املخاطر غري التجارية، وذلك من خالل برنامج  -1

االستثمار التابع للوكالة، كما أن الدول املتلقية لرأس املال األجنيب، تقدم ضمانات بعدم املصادرة، وعدم 
   .ويل والقيود املفروضة على حتويل األموال إىل اخلارج واحلروب واإلضطرابات األهليةقابلية األموال للتم

تقدم الوكالة خدمات استثمارية لصاحل الدول النامية من أجل مساعدا يف يئة بيئة االستثمار، وقاعدة  -2
 .املعلومات اليت تشجع بتدفق االستثمارات األجنبية

اخلاص يف مجيع ااالت االستثمارية هو اهلدف الرئيسي للوكالة، كما أن هلا كيان يعترب تشجيع االستثمارات 
  .وله جهاز موظفيها اخلاص املعين بالعمليات وبالشؤون اإلدارية واخلدمات األخرى. 1مستقل عن البنك الدويل 
 مليار دوالر، 9.1، وقد بلغت الضمانات املصدرة املتجمعة 2001 عضوا سنة 154يبلغ عدد أعضاء الوكالة 

  . مليار دوالر2 إىل 2001بينما بلغت الضمانات املصدرة يف السنة املالية 
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  . جمموعة البنكتطرق التمويل الدويل وأهم إجنازا: املبحث الثاين

 يعمل البنك الدويل لإلنشاء والتعمري على تقدمي املساعدات املالية، واليت تتمثل أساسا يف القروض التمويلية اليت
مينحها للدول النامية بصفة خاصة، وهذا بغرض زيادة مستويات التنمية االقتصادية ورفع معدالت النمو االقتصادي 

  .وعالج االختالالت اهليكلية
وتتخذ جمموعة البنك الدويل سياسة خاصة يف إقراض املشروعات املوجهة هلذه الدول، وإتباع مراحل من أجل 

ل الذي تبلورت عنه عدة إجنازات حقيقية للبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، واملؤسسات االستخدام األمثل هلذا التموي
  .التابعة له وهذا ما سنتعرض له فيما يلي

  .السياسة اإلقراضية ومراحل التمويل: املطلب األول 

  السياسة اإلقراضية: أوال

ويلة املدى وخوصا هذه األخرية، تعمل السياسة االقراضية للبنك الدويل ، على منح القروض املتوسطة والط
وتوجه هذه القروض إىل الدول النامية بصفة مباشرة وخاصة، وحتضى قروض البنك الدويل عموما بفترة السماح 

  . سنة، هذا بعد ما مت إعمار وبناء الدول املتقدمة20 أو 15ويتم استردادها على مدى . 1قدرها مخس سنوات
ه للقروض للحكومات، أو بضمان احلكومات لكن تغري الوضع بعد إنشاء يف البداية ثان البنك مقيد يف منح

  .مؤسسة التمويل الدولية واليت أصبحت قروضها ال حتتاج ألي ضمان من احلكومات
وعموما فإن إقراض البنك الدويل معظمه إلقامة املشروعات، والقليل منه لتمويل برامج اإلصالح اهليكلي، وتعترب 

  :يت مينحها البنك وهي من أنواع اإلقراض ال
 وتعطي مثل هذه القروض للمشروعات لتمويل مشروع معني يف جمال الري أو الصرف :قروض املشروعات -1

 .وميثل هذا النوع من القروض النسبة الغالبة من النشاط االقراضي للبنك... أو يف جمال الطرق
دمي هذا النوع من القروض، فبالنسبة  ويف هذه احلالة حدد شرطني أساسني لتق:قروض التصحيحات اهليكلية -2

للشرط األموال ميثل ضرورة وجود خلل يف ميزان املدفوعات للدولة يكون من الصعب احتوائه سريعا، أما 
الشرط الثاين فيهدف إىل وجود رغبة من جانب احلكومة واستعدادها لتنفيذ برنامج التكيف اهليكلي، خالل 

 .فترة زمنية معينة
وض اليت يقدمها البنك الدويل مع وظيفة الصندوق، ومع سياسته اخلاصة بعالج اخللل يف موازين وتتشابه هذه القر

مدفوعات الدول النامية، وحيدث أيضا نوع من التداخل يف عمل كل من املؤسستني، رغم االتفاق بينهما على 
  .الفصل بني أعماهلا

  :ومن أهم هذه الشروط اليت تتضمنها هذه القروض هي 
  .ملؤسسات االئتمانية ، مبا يف ذالك النظام املصريف ، ونظام الضرائب و اإلدارة العامةإصالح ا - 
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تعبئة املوارد الالزمة للتنمية، ويدخل فيها دور القطاع العام والتحول إىل التخصص وإدارة الدين الداخلي  - 
 .واخلارجي

 وسياسات األسعار و احلوافز يف الكفاءة يف استخدام املوارد، ويدخل هذا يف جمال االستثمارات العامة، - 
 .خمتلف القطاعات

أدى األحجام على التوجه إىل قروض التصحيحات اهليكلية أو التكيف اهليكلي إىل : ةالقروض القطاعي -3
، ) قروض التكيف اهليكلي(ظهور نوع آخر من القروض زهي القروض القطاعية، وهي شبيهة بسابقتها 

مشروع معني، وإمنا تستهدف تصحيح السياسات االقتصادية للدولة من حيث أا ال تنمح من أجل متويل 
الصناعة أو الزراعة : املقترضة، لكن ختتلف عنها من حيث أا ختتص بالسياسات املتعلقة بقطاع معني مثل

  .أو الطاقة
ة مميزة وهي متنح بدرجة عالية من املشروطة، وإن كان جماهلا حمدود بالقطاع الذي متنح من أجله وأن هلا صف
  .تكمن يف سعيها إىل تصحيح السياسات االقتصادية يف الدول املقترضة فقد أطلق عليها اسم قروض السياسات

  مراحل التمويل: ثانيا

يقصد ذه املراحل عملية متويل املشروعات اليت يقوم ا البنك الدويل، ومير فيها بعدة مراحل يبذل فيها خرباء 
هد، وذلك من أجل التعرف على مدى فائدة أو نفع املشروع لالقتصاد القومي للدولة البنك الكثري من الوقت واجل

ومدى توافقه مع السياسات االقراضية املذكورة سابقا وهذه املراحل ميكن أن ) . القرض( املستفيدة من التمويل 
  :نلخصها على النحو التايل

قترضة بالتفكري يف جمموعة من املشروعات، واليت حتتاج يف هذه الرحلة تقوم الدولة امل: مرحلة اختيار املشروع -1
إىل متويل ضخم وذلك باعتقادها أن مسامهة البنك الدويل يف تغطية هذا النقص يف التمويل سيؤدي إىل حتقيق أهداف 

  .املشروع
يرسل البنك بعثة تتقدم حكومة الدولة املعنية بطلب إىل رئيس البنك، من أجل املساعدة يف املشروع ومتويله وبالتايل 

  .متهيدية لتوضيح معا مل املشروع وتتحصل بعد ذلك على بياناته ودراسة اجلدوى املبدئية من هذا املشروع
هنا يتم دراسة املشروع دراسة تفصيلية، الذي مت اختياره مع العلم، أن البنك ال يقوم :  مرحلة إعداد املشروع -2

  .تم هذه األخرية من خالل بيوت خربة متخصصةبدراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع، حيث ت
 حيث يعتمد حتليل كامل للمشروع يتبني مدى نفعه لالقتصاد القومي، : مرحلة حتليل املشروعات وتقييمها-3

وبالتايل ما إذا كان صاحل للتمويل أم غري صاحل ويف ضوء ما توفر من معلومات يقوم خرباء البلد حبساب فائدة أو 
  ).عمره االفتراضي(ي النفع الصايف الذي يدره االستثمار على مدى حياة املشروع عائد املشروع، أ
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ويسمى هذا العائد مبعدل العائد الداخلي، حيث يتكون بسعر فائدة االقتراض للمشروع، وسعر الفائدة يف 
ة ال ميول البنك السوق كلما كان العائد مرتفعا كلما كان املشروع جديرا بالتمويل واملساندة، والعكس صحيح، عاد

  1)%15-%12(الدويل أي مشروع يقل عائده االقتصادي عن حوايل 
يف هذه املرحلة يبدأ االتفاق على حتويل املشروع وذلك بعد اقتناع البنك جبدوى وجدارة :  مرحلة املفاوضات-4

 أثناء هذه هذا املشروع، حيث جترى مفاوضات بني الدولة صاحبة املشروع والبنك الذي يضع شروط التمويل
 تاملفاوضات، ويتأكد من جدية احلكومة املعنية يف تنفيذ املشروع، وسرعة إجنازه وقد تتضمن الشروط بعض االلتزاما

يضع التعريفة من حيث : مشروع الكهرباء: األخرى، وهي ختتلف من مشروع آلخر من هذه االلتزامات نذكر مثال
  .شروع وحتسني وحتصيل اإليرادات من أجل خلق فائض متويل لصيانة املتااللتزاما

حيث يرسل البنك يف هذه املرحلة بعثات متعددة تشرف على تنفيذ املشروع يف :  واإلشرافذ مرحلة التنفي-5
تقرير "" وبعد إمتام املشروع من جديد بدارسة يطلق عليه.  2 سنوات أو أكثر5مراحله املختلفة اليت قد تستغرق 

 التعرف على نقاط الضعف يف التنفيذ مقارنة مع ما مت إجنازه يف املشروع بعد انتهائه ، ودف الدراسة إىل""األعمال
مبا كان متوقعا منه قبل البدء يف تنفيذه وكذلك حيسب العائد االقتصادي للمشروع من جديد من أجل مقارنته بالعائد 

  .الذي كان متوقعا قبل بداية التنفيذ
 الدول النامية، يتم حتويل املشروع احلكومي إىل شركة مسامهة وطرح جزء ويف حالة خوصصة املشاريع احلكومية يف

  .من األسهم للقطاع اخلاص
  إجنازات البنك الدويل لإلنشاء والتعمري: املطلب الثاين

 باإلضافة 2003 يف سنة%6.7 سنويا، ووصل إىل %5.9بدفع النمو االقتصادي يف التسعينات : جنوب آسيا-1
لية واليت تعترب حترير التجارة من أهم عامل يف هذه املنطقة أدى كل هذا إىل زيادة معدالت إىل اإلصالحات اهليك
  . أو أكثر%5إمجايل الناتج احمللي إىل 

إن اآلفاق االقتصادية طويلة األجل اليت يفكر البنك الدويل يف تطبيقها يف جنوب آسيا واليت تعتمد على 
يعتمد إىل خفض استهالك الطاقة يف : وك، الطاقة ، البنية األساسية، مثالالبن: اإلصالحات يف القطاعات العامة مثل

كما يهدف إىل مواصلة اإلصالحات املشروعات اململوكة للدولة، باإلضافة إىل . 20013 يف سنة %7اهلند بنسبة 
امال من أجل حتسني التعليم والرعاية الصحية هذه العوامل تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية يف جنوب آسيا، ومنهجا ش

مكافحة الفقر، ويشمل إشراك احلكومات والشركاء اآلخرين يف كل بلد مثل املنظمات غري احلكومية واجلهات املاحنة 
النيبال، باكستان وسري النكا، كما يعمل البنك : من أجل ختفيض أعداد الفقراء، ومت املعمل يف ثالث بلدان وهي 

  : على
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 يف منطقة جنوب آسيا على حتسني مناخ االستثمار من أجل جلب املستثمرين يعمل البنك الدويل:  تشجيع النمو-
األجانب، وذلك بإصالح السياسات وإعداد حلقات العمل واملذكرات اخلاصة ا، واألمر األساسي لألعمال هو 

  .الطريق واالتصاالت، باإلضافة إىل دعم القطاع اخلاص يف هذا اال: البنية األساسية مثل 
 إلصالح القطاع املايل أي إصالح اجلهاز املصريف وحتديثه، ويقدر مبلغ 2004بال بدأ تنفيذ مشروع يف مارس يف ني

 مليون دوالر، ويهدف 31 مببلغ 2003 مليون دوالر، قدم قرض ألفغانستان يف سنة 75.5التمويل هلذا املشروع 
  .إىل تبسيط لوائح اجلمارك والتجارة العابرة

 يدعم البنك الدويل مشروعات بقروض صغرية احلجم ومشروعات خاصة بالتنمية البشرية :ريةتعزيز التنمية البش
كإمدادات املياه الصرف الصحي، الري، التعليم، الصحة يف خمتلف أحناء منطقة جنوب آسيا، حيث قدمن قروض 

  . مليون دوالر لصندوق مكافحة الفقر238لباكستان ب 
 مببلغ 2004القروض إىل اتمعات الريفية الفقرية حيث منح هلا قرض يف جوان أما يف نيبال فيقدم البنك الدويل 

 مليون 131 مليون دوالر من أجل دعم إمدادات املياه والصرف الصحي  يف الريف، وقرض آخر مبقدار 253قدره 
  .دوالر لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي بصورة مستمرة للفقراء يف والية مهار اشترا باهلند

 من إمجايل الناتج احمللي، قام %3.1 ب 2001 جمال التعليم حيث بلغت تكاليف حتسني التعليم يف هذه املنطقة يف يف
 مليون دوالر، واهلدف منه هو تعميم 500البنك الدويل بتقدمي قروض لدول هذه املنطقة يف اهلند، قرض مببلغ 

  .االلتحاق باملمارس االبتدائية، وإكمال الدراسة
 مليون دوالر وهو مشروع تنمية اتمع احمللي وحتسني سبل كسب 51النكا مث  تقدمي قرض مببلغ قدره يف سري 

  .رزق ويعمل على مساعدة الفقراء خاصة يف األرياف
 حيث بلغ إمجايل إفريقياتعترب منطقة جنوب شرق آسيا من أكثر األقاليم اليت تلقت القروض من البنك الدويل بعد 

 مليون دوالر وتعترب اهلند من أكرب بلدان هذه املنطقة اليت تلقت 439.5، ب 2004 املالية القروض يف السنة
 بليون دوالر، أما  14.3 بليون دوالر، وباكستان 61.5، 2004القروض من قبله حيث بلغت يف اية شهر جوان 

   .1 بليون دوالر11يف بنغالدش فيبلغ حجم القروض 
  :إفريقيا منطقة الشرق األوسط ومشال -2

يعمل البنك الدويل على ختفيض أعداد الفقراء مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وإصالح سياسات، وبناء 
املؤسسات الالزمة يف كل بلد، لتنمية وبناء مناخ سليم لالستثمار، كما يعمل على تعجيل خطى النمو االقتصادي 

كذلك .  اقتصاد إقليمي، أي عدم سيطرة القطاع العموميذه الدول، وقد أصدر أرع تقارير تدعوا إىل حتول إىل
  .مساندة للقطاع اخلاص، واالنفتاح واالستثمار والتنوع بدل االعتماد على النفط كمحور وحيد هلا

 ، 2004بلغ إمجايل القروض املقدمة من طرف البنك الدويل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف السنة املالية 
 مشروع مبساندة االستثمار يف القطاع العام واخلاص، إصالح التعليم، إدارة املوارد 15الر ومتثل  بليون دو1.2

                                                 
 17:، ص2003 البنك الدويل ، تقرير التنمية لعام -  1
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املائية، االستثمارات الزراعية، تطوير البنية األساسية، باإلضافة إىل سلسلة من األنشطة التحليلية واالستثمارية كما 
  .يقدم املشورة الفنية

يز تدفق االستثمار األجنيب باستخدام ضماناته، حيث بلغت االستثمارات يواصل البنك الدويل إسهاماته يف تعز
  : يف بعض دول هذه املنطقة كالتايل1 2000األجنبية املباشرة يف سنة 

  . مليون دوالر1235 مليون دوالر، مصر 39 مليون دوالر،  إيران 456 مليون دوالر، اجلزائر 752:  تونس-
  .ين األجانب حول املخاطر اليت قد يعترضون هلا يف البلد املضيف االستثماريضع البنك الدويل تصورات املستثمر

يركز البنك الدويل يف تقدمي مساعداته لدول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا على جماالت معينة من 
ات من األنشطة، وجمموعة واسعة من القطاعات وفقا لألهداف املسطرة لكل بلد حددت مخس جماالت متنح املساعد

  .طرف البنك
  :كفاءة القطاع العام ونظام إدارته

خيصص البنك الدويل موارد ضخمة من أجل إصالح القطاع العام يف بعض دول هذه املنطقة، حيث يوجه هذه 
املوارد حنو أنشطة حتليل وإقراض جديدة ة أهم األنشطة حتليالت إجراءات إدارة املوازنة يف اليمن واألردن وإيران 

د إلصالح اإلدارة العامة يف املغرب، وآخر إلصالح القطاع العام يف األردن وبرنامج الفنية اخلاصة بإعداد وقرض جدي
  .املوازنة يف مصر

مصر، اجلزائر، لبنان، إيران ويعمل عن : ويف اآلونة األخرية يتم التخطيط ملراجعة اإلنفاق العام لبعض الدول منها
  .إصالح القطاع العام يف العراق

  :        ة القطاع اخلاص وخلق فرص العملتنمي

حيث قد قام بعدد من تقييمات مناخ االستثمار، وهذا كل من اجلزائر، تونس، سوريا، عمان، اليمن، مصر، 
الكويت ولبنان، ولذلك جيعل البيئة االستثمارية مالئمة ملمارسة األعمال والنشاطات، وحتسني نظام اإلدارة العامة يف 

وإصالح القطاع العام، كما عرفت بعض دول املنطقة خطرا اقتصاديا مما أدى إىل زيادة الدخل خمتلف الشركات 
  .2وبالتايل ختفيض أعداد الفقراء من خالل خلق فرص عمل جديدة

  :التعليم، املكاسب لعامل واحد

تم باألطفال يعمل البنك مع بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا لضمان تساوي فرصة التمدرس للجميع، كما يه
كما ). املشردين، األطفال العاملني، املعاقني وغريهم من الشباب احملرومني(الذين حرموا من فرص التعليم والتمدرس 

  .يهتم بتمويل التعليم العايل
  

  

                                                 
 .240: ، ص2003 البنك الدويل ، تقرير التنمية لعام -  1
  238:،ص2003 البنك الدويل ، تقرير التنمية -  2
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  : إدارة موارد املياه القابلة لالستثمار-

جمال إدارة موارد املياه القابلة لالستمرار يف يقوم البنك بتقدمي املشورة لدول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف 
  .2004سنة 
  : املساواة بني اجلنسني-

يعمل على املساواة بني اجلنسني حيث تستفيد املرأة من استثمارات يف جمال التعليم ، الصحة وقد أقرت استراتيجية 
  :ور هي أعدت من طرفه من أجل مساندة حقوق املرأة يف جمال االقتصاد وتتضمن ثالثة حما

  .ضمان حصول املرأة على املوارد العامة -1
 .إجياد جماالت لدخوهلا يف سوق العمل بأفضل األشكال -2
 .تعزز فرص حصوهلا على الثروة واملمتلكات -3

  .انعكاسات البنك الدويل على اجلزائر: املطلب الثالث

  .عينة من أجل حتديدها ودعمهاقام البنك الدويل بتقدمي مساعدات املالية للجزائر، وذلك يف قطاعات وجماالت م
  النظام الضرييب: أوال

 ، 2001 سنوات، بدأ العمل به سنة 5من أجل حتديد املوازنة اجلزائرية يقوم البنك الدويل بتمويل مشروع مدته 
  :وهلذا املشروع ثالثة أهداف

 .توفري بيان شامل حول توزيع املوارد العامة - 
 .خدام أفضل املعلومات املتوفرةوضع إطار النفقات األساسية عن طريق است - 
 .تعزيز فعالية تنفيذ املوازنة مع أخذ آراء وتعليقات اخلرباء حول املسائل املالية غي االعتبار - 
  النظام املصريف: ثانيا

، لتطوير البنية التحتية 2001إن البنك الدويل، ومن أجل إعادة هيكلة ميزانيات البنك قدم قرض يف جويلية 
 من أسهم الفرع %10، كما أن املؤسسة املالية الدولية متلك )2005(تهي مدته يف جوان املاضي للنظام املايل تن

  .املصريف اجلزائري
بعد أن عرفت تأخرا كبريا قررت السلطات العمومية إعادة فتح وتأهيل القرض الشعيب اجلزائري وذلك مبساندة 

  ".املؤسسة املالية الدولية" فرع البنك العاملي 
ملية فتح رأمسال القرض الشعيب اجلزائري، فشلت يف مرحلتها األوىل على خلفية ملف الديون غري كما أن ع

مضمونة الدفع باخلصوص، حيث سعت املؤسسات املهتمة ذه القضية إىل احلصول على كل املعطيات اخلاصة 
 لفتح 2001ألوىل منذ  ألخذ حصة من البنك، وكانت العمليات ااتفاقمبحافظ البنك العمومي قبل مباشرة أي 
  .الفرنسية غري ناجعة" سوسييت جنرال" رأمسال القرض الشعيب اجلزائري لفائدة 

"" أشارت مصادر مصرفية أن مهمة تأهيل البنك العمومي اجلزائري تستمر مبسامهة فرع من البنك الدويل 
 مبصاحبة القرض الشعيب اجلزائري يف املهتمة بالقطاع اخلاص، حيث ستقوم اهليئة الدولية"" مؤسسة التمويل الدولية
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تأهيل كل العمليات املصرفية واإلجراءات املرتبطة بالتحليل والتقييم ، وحتصيل القروض البنكية، وتكون هذه التدابري 
  .1مطابقة للمعايري الدولية املعتمدة

 واالستثمارية، كما تساند جمموعة البنك الدويل اإلصالحات اجلوهرية خالل برنامج اخلدمات التحليلية
واملؤسسات اخلاصة، ومتويل من التعاونيات املالية والدولية، وتطور املنتجات والضمانات على أساس املشاورات مع 

  :اتمع املدين واملناقشات مع احلكومة اجلزائرية فإنه ولتطور اجلزائر البد من ثالث حتديات أساسية
 .دى يشمل ختفيض تعوض اجلزائر لتلب أسعار النفطإدارة عائدات اهليدروكربونات مبنظور بعيد امل -1
 .حتسني بيئة األعمال وختفيض إشراك الدولة يف تقدمي السلع واخلدمات، والتحصيل والتعليم اجليد -2
حتسني إمكانية احلصول على اخلدمات العامة، وحتسني نوعيتها مبا يف ذلك نظام قضائي يؤدي وظيفته جيد،  -3

ارد وانعدام املساواة بني اجلنسني، وأيضا حتسن احلصول على خدمات ووضحت عدم كفاءة ختصيص املو
 .الصحية وهذا لكله ليتمكن كل جزائري من االشتراك، واملساندة، واالستفادة من الوارد

  :فقد وضع البنك الدويل أولويات لدعم استراتيجي، وعكس هذه التحديات
  ).طعائدات النف(مساندة االستمرار واهليدروكربون املايل  - 
دعم من أجل إزالة القيود على القطاع اخلاص خاصة القيود املؤثرة على املناخ التجاري، القطاع املايل  - 

 .ومنو البنية التحتية 
مساندة جهود احلكومة لتنفيذ استراتيجية لتسليم خدمات عامة أفضل، وذلك يف قطاع املياه، اإلسكان،  - 

  .2واخلدمات البيئية
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
/ 2004  يف علوم التسيري، معهد العلوم االقتصادية والتجارية والتسيري ، اجللفة ،سلية الدولية ودورها يف التنمية، مذكرة تدخل ضمن نيل شهادة الليسان عبيكشي ماريا، املؤسسات املا-  1

  .126:،ص2005
  
  .128:  عبيكشي ماريا، مرجع سابق، ص-  2
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  زئياد اجلــاالقتص

  الطلب: أوال

 بأنه جمموعة الكميات املختلفة من السلعة اليت يرغب ويستطيع املستهلكون شرائها Demandيعرف الطلب 
  .لقاء أسعار حمددة وخالل فترة معينة من الزمن 

نتوقع بأنه كلما كان السعر أقل كانت الكمية املطلوبة أكرب، وكلما كان السعر أكرب كلما كانت الكمية 
بة أقل أي العالقة بن السعر والكمية اليت يطلبها املستهلك من هذه السلعة هي عالقة عكسية ، ويطلق على هذا املطلو
  1.قانون الطلباسم 

                          P                            
     

                                           P2  
        السعر   

                                                                                P1  
          D    

Q                                 
  Q1  Q2  

         منحى ميثل منحي الطلب   

يبني منحى الطلب وهو ينحدر إىل أسفل أي له ميل سالب مشريا بذلك أنه   Dيف املنحى البياين أعاله ، املنحى
ارتفع سعر السلعة مع بقاء األشياء األخرى ثابتة كلما اخنفضت الكمية املطلوبة منها، وكلما اخنفض سعرها كلما 

  .كلما ارتفعت الكمية املطلوبة منها
ويعرب بدالة الطلب يطلق على العالقة اليت جتمع ما بني الكمية املطلوبة من سلعة ما والعوامل الرئيسية احملددة هلا 

  : يليعنها رياضيا كما
   :ويعرب عنها رياضيا كما يلي

Qdx =P (PX , PY ,Pz,….I, T) 
Qdx  :  هي الكميات املطلوبة من السلعةX 

PX:   اسعر السلعة ذا     
  PY    :أسعار السلع املكملة  
 Pz    :أسعار السلع البديلة  

I          :الدخل  

                                                 
 10، ص1995ن عكنون، اجلزائر،طبعة ، ديوان املطبوعات اجلامعية،، بمبادئ االقتصاد اجلزئي عمر صخري، -  1
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T   :  كالنوعية ، اجلودة(العوامل األخرى(... 

   منحى الطلبحاالت تغري

  :حاالت تغري العوامل األخرى مع ثبات السعر* 

الدخل، الذوق، أسعار السلع (إذا تغريت العوامل األخرى احملددة للطلب على سلعة ما كأسعار السلع األخرى 
ري مع بقاء سعر السلعة نفسها ثابت فإن منحىن الطلب سيرتاح ميينا أو يسارا حسب نوعية التغ...) البديلة واملكملة

  :الطارئ كما هو مبني يف الشكل املوايل
Qdx =P (PX , PY ,Pz,….I, T) 

 
  P 

     
                                           P2  

        السعر   
                                     D1                                      P1  

       D2 D    
Q                                 

  Q1  Q2  
  يف حالة تغري العوامل األخرى مع ثبات السعر منحىن بياين ميثل الطلب على سلعة ما

  ما هي العالقة بني الكميات املطلوبة من سلعة ما وأسعار السلع املكملة: 1س
  ما هي العالقة بني الكمية املطلوبة من سلعة ما وأسعار السلع البديلة مع ثبات السعر: 2س
  ي العالقة بني الكميات املطلوبة من سلعة ما والدخل مع ثبات السعرما ه: 3س
العالقة بني الكميات املطلوبة من سلعة ما وأسعار السلع املكلة هي عالقة عكسية وكلما ارتفع سعر السلعة : 1ج

لوضع إىل ا" D"املكملة ينخفض الطلب على هذه السلعة والعكس صحيح وبتايل املنحى ينتقل من وضعه األصلي 
  "D2"رقم 
العالقة بني الكميات املطلوبة من سلعة ما وأسعار السلع البديلة هي عالقة طردية فكلما ارتفع سعر السلعة : 2ج

إىل " D"وضعه األصلي البديلة ارتفعت الكمية املطلوبة من السلعة األوىل والعكس صحيح أي ينتقل املنحىن من 
 "D1"الوضع رقم 

  .حالة املستهلك فقد تكون العالقة طردية أو عكسيةعلى حسب الدخل تتوقف : 3ج
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  :حالة تغري سعر السلعة مع بقاء العوامل األخرى ثابتة* 

أما إذا تغري سعر السلعة نفسها مع بقاء العوامل األخرى احملددة للطلب على هذه السلعة ثابت كأسعار السلع 
ية من هذه السلعة حبيث تنتقل من نقطة إىل أخرى على فإن هذا التغري سيؤثر على الكم) الدخل ، الذوق(األخرى 

  1:نفس منحى الطلب كما هو مبني يف الشكل املوايل
 

  P 
     

                                           P2  
        السعر   

                                                                               P1  
       D   

Q                                 
  Q1  Q2  

  تغري سعرها مع بقاء العوامل األخرى ثابتة منحىن بياين ميثل الطلب على سلعة ما يف حالة
  ):منحىن الطلب الكلي(منحى طلب السوق 

كن وهو ميثل العالقة الوظيفية بني أسعار سلعة ما والكميات املطلوبة من قبل كل املستهلكني يف السوق، ومي
احلصول على منحى السوق جبمع الكميات اليت يطلبها كل املستهلكني يف السوق لقاء كل سعر وذلك خالل فترة 

  .حمددة من الزمن
ال ( بينما ال يشتري P=1  DA عند السعر Aفإذا كانت الكمية املطلوبة من سلعة معني من قبل املستهلك 

 وحدة 2 فإن الكمية اليت يطلبها من نفس السلعة هي Bلك  دج أما املستهP=2أي عندما يكون السعر ) يستهلك
 دج وإذا كانت الكمية املطلوبة من نفس 2 دج ويطلب وحدة واحدة عندما يكون السعر 1عندما يكون السعر 

وحدات فقط فإن 3دج يطلب 2وحدات وعند السعر 5دج هي 1 عند السعر واحد Cالسلعة من قبل املستهلك 
موع الكميات اليت يطلبها هؤالء املستهلكون الثالثة عند كل سعر معني كما يوضحه طلب السوق عبارة عن جم

  2:الشكل املوايل
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  مدخـــل االقتصـــاد

  
D = DA +AB+DCمنحىن الطلب الكلي للمستهلك    

  
  

 Aبالنسبة للمستهلك              B                  بالنسبة للمستهلك Cبالنسبة للمستهلك 

  
  

  
    QDXM = QDXA + QDXB+ QDXC: ومن الطلب الكلي

 
  
  
  
  

                                                                                                                                                                        
  p 

 
 
 
 
 
 
 

DA+DB+DC 
  DC      DB          DA 

  Q   
  )منحى الطلب الكلي(منحى طلب السوق 

  

  

  

  

  

  

2  1  PX 
1  2  QX  

2  1  PX 
3  5  QX  

2  1  PX 
0  1  QX  

2  1  PX 
4  8  QX  
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  العرض: ثانيا

عند سعر حمدد ) تقدميها(يعرف العرض على أنه جمموعة الكميات من السلع اليت يرغب ويستطيع املنتج عرضها 
  .ويف فترة زمنية معينة

املعروضة كلما ارتفعت الكمية املعروضة من نفس السلعة، وكلما اخنفض نالحظ أنه كلما ارتفع سعر السلعة 
 بني أسعار السلع والكميات املعروضة منها طرديةسعر السلعة املعروضة اخنفضت الكمية املعروضة منها أي أن العالقة 

  .قانون العرضوهذا ما يطلق عليه إسم 
  1:كما يلي) منحى(وميكن صياغة هاته العالقة رياضيا 

  
  

  S    p  
      

  P2  
P1                                                                      

                             
 

  Q Q2 Q1  
  منحىن بياين ميثل منحى العرض

 ميثل منحى العرض وأن هلذا املنحى ميل موجب وهذا كنتيجة لطبيعة العالقة Sمن خالل الشكل نالحظ املنحى 
  .ية بني سعر السلعة والكمية املعروضة منهاالطرد

 دالة العرضيطلق على العالقة اليت جتمع ما بني الكمية املعروضة من سلعة معينة والعوامل الرئيسية احملددة هلا بـ 
  : وميكن كتابتها كمايلي

Qsx =P (PX , PY ,Pz,….PK, PL  ,E ,T) 
  :حيث
Qsx  :  متثل الكمية املعروضة من السلعة هي X 

PX:   سعر السلعة املعروضة     
 PY  وPz    :أسعار السلع األخرى  

.PK, PLمتثل أسعار املوارد    
  E :متثل توقعات املنتجني  
T  : متثل العوامل األخرى اليت هلا تأثري أيضا على الكمية املعروضة مثل التكنولوجيا. 
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  :حاالت تغري منحى العرض

  : للعرض مع بقاء سعر السلعة املعروضة ثابتاحالة تغري العوامل األخرى احملددة* 

مع بقا سعر السلعة املعروضة ...إذا تغريت حمددات العرض كأسعار السلع األخرى، أسعار املوارد، التوقعات
  1:ثابت فإن منحى العرض سيرتاح ميينا أو يسارا حسب نوعية التغري الطارئ وهذا ما يوضحه الشكل املوايل

  
  

  S  s2    p   
        
  S1  P2  

P1                                                                      
                             

 
  Q Q2 Q1  

  منحىن بياين ميثل حالة تغري العوامل األخرى مع ثبات سعر السلعة املعروضة

  :حالة ثبات العوامل األخرى احملددة للعرض مع تغري سعر السلعة املعروضة* 

 تغري سعر السلعة املعروضة مع ثبات العوامل األخرى كأسعار السلع األخرى  فإن هذا سيؤدي إىل تغري يف إذا
  2:الكمية املعروضة وذا تنتقل من نقطة إىل أخرى على نفس منحى العرض كما هو مبني يف الشكل التايل

  
  S    p  

      
  P2  

P1                                                                      
                             

 
  Q Q2 Q1  

  منحىن بياين ميثل حالت تغري يف الكمية املعروضة مع حالت ثبات

   يف العرض مع تغري سعر السلعة املعروضةةالعوامل األخرى احملدد
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  )منحى العرض الكلي(منحى عرض السوق 

  .اليت يعرضها كل البائعني يف السوق لقاء سعر معنيميكن احلصول على منحى السوق جبمع الكميات 
دج، 2 هي وحدة واحدة ملا يكون السعر يساوي Aلنفرض أن الكمية املعروضة من سلعة معينة من قبل البائع : مثال

  .دج1بينما ال يعرض أي شيء إذا كان السعر 
  .دج1عندما يكون السعر دج فبينما يعرض واحدة فقط 2وحدة عند السعر 2 فيعرض للبيع Bأما البائع 
  دج1وحدات عندما يكون السعر 3دج بينما يعرض للبيع ثالثة 2وحدات عند السعر 4 يعرض للبيع  Cالبائع 

  ما هو منحى عرض السوق: املطلوب 
  

S = SA +SB+SCمنحىن العرض الكلي للمنتج    
 A) املنتج(             بالنسبة للبائع B) املنتج(                  بالنسبة البائع C) جاملنت(بالنسبة البائع 

  
  

  
 : ومن العرض الكلي

 
 
 

                                                                                                                                                                                         
SA+SB+SC = SM 

  p 
 
 
 
 
 
 
 

  DC 
                              Q                   DB            DA 

    
  )منحى العرض الكلي(منحى بياين ميثل منحي عرض  السوق 

  

  

2  1  PX 
2  1  QX  

2  1  PX 
4  3  QX  

2  1  PX 
1  0  QX  

2  1  PX 
7  4  QX  
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  توازن السوق: ثالثا

  :طة اليت يتقاطع فيها منحى الطلب مع منحى العرض كما هو موضح يف الشكل املوايليتم توازن السوق بيانيا يف النق
  
  
  

                                         S                                     P                                
     

                                               P2  
     Peلتوازنسعر ا         

                                                                                P1  
          D    

Q                                 
   Qeكمية التوازن     

  "توازن السوق"       منحى ميثل بياين ميثل    

  :موضحة بالشكل املوايلأما الكيفية اليت يتم ا الوصول إىل التوازن وهي 
  

                 S         P                            
     

  P2                فائض                                          
  Pe*سعر التوازن         

  P1                                 عجز                                            

          D    
Q                                 

  QD1   Qe*   كمية التوازن QS1  
  "توازن السوق"منحى ميثل بياين ميثل 

 فإن الكمية املطلوبة من السلعة تكون أكرب من الكمية املعروضة P1نالحظ من الشكل أعاله أنه عند السعر 
ما يؤدي إىل تنافس املشترين يف احلصول على السلعة مما يؤدي وهذا يعين أن السوق يعاين عجز كبري يف العرض وهذا 

  1.إىل رفع سعرها
 فنالحظ أن الكمية املعروضة من السلعة تكون أكرب من الكمية P2أما إذا كان السعر السائد يف السوق هو 

 وهكذا نالحظ املطلوبة وهذا ما يؤدي إىل خلق فائض يف العرض ولتصريف هذا الفائض البد من ختفيض سعر السلعة
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أن هناك نقطة واحدة تتعادل فيها الكمية املعروضة مع الكمية املطلوبة تتمثل يف نقطة تقاطع منحى العرض مع منحىن 
  وكمية التوازن*Pe  وبواسطة نقطة التوازن يتم كل من سعر التوازنبنقطة التوازنالطلب وتسمى هذه النقطة 

Qe*  
   ميينا أو يسارا وختلق بذلك توازنا جديداميكن ملنحنيات العرض والطلب االنتقال

  :مثال

  1:لنفرض أن عرض سلعة ما والطلب عليها مبني يف اجلدول التايل
  الطلـــب  العــــرض

 Pالسعر  Qdالكمية املطلوبة  Pالسعر   Qs ةالكمية املعروض

6  
4  
2  
1  
0  

10  
8  
5  
3  
1  

0  
1  
2  
3  
4  

10  
8  
5  
3  
1  

  
  

                 S         P                            
     

  P2                فائض                                          
         سعر التوازن5  

  P1                                 عجز                                            

          D    
Q                                 

  3      2            1   
  توازن السوق"منحى ميثل بياين ميثل 

  
  

نالحظ من اجلدولني السابقني أنه عندما تكون األسعار منخفضة فإن الكمية املطلوبة تتجاوز الكمية املعروضة 
وينتج عن هذا عجز أو نقص يف العرض، أما عندما تكون األسعار مرتفعة فإن الكمية املعروضة تتجاوز الكمية 

 Eوينتج عن هذا فائض يف عرض السلعة، بينما تكون الكمية املطلوبة مساوية للكمية املعروضة يف النقطة املطلوبة 
 وهو السعر الذي يقبل Pe=5فقط كما هو مبني يف الشكل البياين أعاله وبذلك يتحدد السعر التوازين عند السعر 
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بدفعه للحصول على هذه السلعة كما تتحدد ) تريناملش(ببيع سلعتهم كما يرضى املستهلكني ) العارضون(به البائعون 
  Qe=5: كمية التوازن بـ
  :توازن السوق

  : بيانيا-أ

                         Qd= a – bpكل دالة ميلها سالب هي دالة طلب    
  
  

  Qs=a + bpكل دالة ميلها موجب هي دالة عرض        
  

  لب مع منحي العرض أي تساوي الكمية يتحقق التوازن عندما تتقاطع املنحي الط  
                         املطلوبة مع املعروضة

  : رياضا-ب

 أي دالة الطلب تساوي دالة العرض وميكن التوصل إىل سعر التوازن وإىل كمية Qd=Qsيتحقق التوازن عندما 
  التوازن رياضيا باملساواة بني املعادلتني
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  مدخـــل االقتصـــاد

  

  نـــمتاري
  هو علم االقتصاد؟ وما هو املنهج االقتصادي؟ ما هي النظرية االقتصادية؟ ما -1
   ما هو القانون االقتصادي؟ وماهي حدوده؟ ماهو النموذج االقتصادي؟-2
   عرف االقتصاد اجلزئي؟ وماهي حدوده؟ ماهو النموذج االقتصادي؟-3
   ماهو املستهلك؟ ما هو املستهلك الرشيد؟-4
  طلب واحلاجة؟ ما هو الفرق بني ال-5
 عرف قانون الطلب؟ عرف جدول الطلب وأعط مثاال على ذلك؟ مث عرف منحى الطلب الفرد وارسم املنحى -6

  .املتعلق باملثال األخري
  ما هو منحى الطلب على السوق؟ أعط مثاال وأرمسه؟-7
  )أي العوامل املؤثرة يف الكمية املطلوبة يف السوق( ما هي حمددات الطلب ؟ -8
  . دالة طلب املستهلك وبني صيغتها الرياضية؟ مع تبيان الشروط حىت تكون أي دالة كدالة طلب عرف-9

 ما الفرق بني التغري يف الكمية املطلوبة والتغري يف الطلب؟ ووضح إجابتك بالرسم البياين الذي حيدد ثبات أو - 10
  انتقال منحى الطلب؟

د جدول الطلب للمستهلك وأرسم منحى الطلب وما هي  أوجQd=-2p+8 لتكن لديان دالة الطلب التالية - 11
  .الكمية اليت حتقق للمستهلك حد التشبع؟ 

 3 وحدات والثاين 5دج يطلب األول 3 يف السوق وكان سعرها X أفراد يطلبون السلعة 3 إذا كان لدينا - 12
  فكم يكون طلب السوق؟.  عند السعر السابق 10وحدات والثالث 

، 25 أوجد سعر الطلب إذا كانت الكمية املطلوبة هي Qd=100-5pطلب السوق هي  إذا كانت دالة ال- 13
  15، 7، 2:  مث أوجد الكمية املطلوبة إذا كان سعر الطلب هو5، 12
   عرف قانون العرض وجدول العرض؟- 14
   عند مستويات خمتلفة من السعرX يبني اجلدول اآليت عرض أحد املنتجني للسلعة - 15

 �J71اP   ��&1ا
 �J�1Qوض  ا

10  50  
8  40  
6  30  
4  20  
2  10  

  أرسم منحى العرض للمنتج
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 بائع وأن عرض كل واحد منهم متطابق مع عرض اآلخرين 100 هو X إذا افترضنا أن عدد بائعي السلعة - 16
  :وفقا للجدول اآليت

 �J71اP  ]%0�1ا1&��  ا
Q 

5  75  
4  60  
3  45  
2  30  
1  15  

  حتديد الكمية اليت يعرضها السوق عند خمتلف األسعارأرسم منحى عرض السوق بعد 
  . ما هي حمددات العرض- 17
   ما الفرق بني التغري يف العرض والتغري يف الكمية املعروضة؟- 18
  : لدينا اجلدول التايل- 19
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 هل هذا اجلدول يبني سعر التوازن - 

 هل ميكن رسم وحتديد سعر التوازن؟ - 

  ما هو هذا السعر؟ وما هي الكمية التوازنية؟ - 
  :  ليكن لدينا النموذجني التاليني- 20

  (8P ,   125-29P + 45- ) –     أ 
  (Q=-20+3P ,  Q+ 220-5P) -     ب

   ميز معادالت الطلب من معادالت العرض- 
  البياين الذي تأخذه كل معادلة؟ ما هو الشكل - 
   أوجد معادلة توازن كل منوذج- 
   أوجد بيانيا نقطة توازن السعر والكمية لكل من النموذجني- 
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  األجوبة

  : 1ج

  : تعريف علم االقتصاد-أ

جات  يعرف علم االقتصاد بأنه دراسة القواعد والوسائل اليت حتكم اإلدارة وتسيري املوارد املادية دف اشباع احلا- 
  .البشرية

  . ويعرف بدراسة سلوك اإلنسان كعالقة بني األهداف واإلمكانيات النادرة والقبلة لالستخدام- 
  . اإلمكانيات املادية إلشباع احلاجات األساسيةع ويعرف أيضا بأنه علم القوانني االجتماعية اليت تدير إنتاج وتوزي- 
  :  املنهج االقتصادي-ب

  :تصادية يتطلب األمر القيامكي نتمكن من بناء منهجية اق
  . وضع الفرضيات عن األحوال السائدة يف االقتصاد الذي نريد حتليله- 
   القيام باالستنباط واالستقراء منطلقني من جمموع الفرضيات- 

هو أن ننطلق من قضايا بدائية مسلم ا إىل ما تنتج عنها بالضرورة دون اللجوء إىل التجريب ويتم : منهج االستنباط
  لك بواسطة القول واحلسابذ

هو االنطالق من مبادئ غري يقينية إىل قضايا عامة باالستفادة باملالحظة والتجربة لضمان صحة : منهج االستقراء
   االستنتاج

هي عبارة عن وصف منظم نقوم من خالله باختيار اخلواص الرئيسية للظواهر االقتصادية : النظرية االقتصادية-ج
ببية وجيب أن ال يتعدى جمال النظرية االقتصادية توضيح طبيعة النشاط االقتصادي وتفسري كيفية وبيان العالقات الس

سري احلياة االقتصادية، وقد يضاف إىل ذلك استخدام نتائج التحليل االقتصادي يف التنبؤ بتأثري املتغريات االقتصادية 
  .وب فيهااملختلفة وحتديد اإلجراءات الكفيلة لتفادي النتائج الغري مرغ

  :2ج

القانون االقتصادي عبارة عن العالقة السببية اليت تربط العالقات االقتصادية أو الظواهر سواء :  القوانني االقتصادية-أ
  أن كانت كمية أو غري كمية وقد تتمثل هذه العالقة يف ربط األسباب بالنتائج 

  . هذه العالقة االقتصادية يف صيغة رياضيةالعالقة بني زيادة سعر سلعة وشدة الطلب عليها وقد توضع: مثال
ختتلف القوانني االقتصادية يف طبيعتها عن تلك القوانني اليت حتكم األشياء اجلامدة :  حدود القانون االقتصادي-ب

 ونعين ا القوانني الطبيعية ألن األوىل ليست ثابتة وال مستقلة عن النشاط اإلنساين كما أن املتغريات اليت تدخله يف
  .تركيب وتكوين هذه القوانني االقتصادية هلا عالقة كبرية باإلنسان نفسه وتتشكل وفقا لرغباته وميوله وأهدافه

يعرف النموذج االقتصادي بأنه اهليكل النظري للمشكلة االقتصادية موضوع البحث لذلك : النموذج االقتصادي-ج
سيتركز عليها موضوع الدراسة وفقا لفرضيات نظرية معينة ال فهو تصوير العالقات املتبادلة للمتغريات املختلفة اليت 

ميكن لنموذج االقتصادي أن حيتوي كل جوانب الواقع وعند بناء منوذج يتم حتديد العناصر األكثر أمهية اليت تتضمنها 
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 أو غري الدراسة ومل العناصر الباقية واليت تعترب أقل أمهية وميكن أن يكون النموذج االقتصادي بشكل رياضي
  .رياضي

  :3ج

املستهلك، املشروع، العامل، :  يهتم بدراسة سلوك الوحدات االقتصادية على األفراد:  تعريف االقتصاد اجلزئي-أ
  إخل...املستثمر

  والعالقات اليت حتاك بينهما يف خمتلف األسواق اليت يتم فيها تبادل السلع وعوامل اإلنتاج
واألسعار النسبية هلا ) مبا فيها عوامل اإلنتاج(ستعر كل سلعة أو خدمة : هو تفسري آلية تشغيل األسعار : هدفه

  وكذلك ختصيصه عوامل اإلنتاج النادرة وتوزيعها العقالين بني خمتلف استعماالا
إن االقتصاد اجلزئي يتخذ من الوحدات الصغرية أو الوحدات الفردية :  الفرق بني االقتصاد اجلزئي والكلي-ب

ة والبحث مثل املستهلك أو املنتج والعوامل املؤثر ة يف القرارات االقتصادية اليت تتخذها هذه موضواع للدراس
الوحدات، أما االقتصاد الكلي فيهتم بالوحدات االقتصادية الكبرية أي تلك املرتبطة باملستوى الوطين أو القومي مثل 

لكليني، معدالت االستهالك واالستثمار على الناتج والدخل الوطين، املستوى العام لألسعار، الطلب والعرض ا
  .املستوى الوطين

  :4ج

نطلق على أي فرد صفة املستهلك عندما يقوم بتخصيص جزء أو كل دخله للتمتع بالسلع واخلدمات : املستهلك
  االستهالكية اليت تشبع استهالكاته أو تغطية منفعة أو إشباع سواء كان الفرد طبيعيا أو معنويا 

هو املستهلك الذي يهدف للوصول إىل أقصى مستوى إشباع ممكن من السلع اليت ميكن شرائها : رشيداملستهلك ال
  .مبعىن أنه يسعى إىل حتقيق أكرب إشباع يف ظل دخله املتاح وأسعار السلع السائدة

  :5ج

 أو خدمة يف نقصد بالطلب هي الكمية اليت يرغب املستهلك يف احلصول عليها من سلعة: الفرق بني الطلب واحلاجة
أما احلاجة فهي جمرد رغبة يف احلصول على سلع وخدمات يشترط يف الطلب أن يكون . خالل فترة زمنية معينة 

مدعما بقدرة شرائية أما احلاجة فال يشترط أن الفرد يطلب السلع اليت يرغب فيها إذا كان قادر على دفع مثنها وبناءا 
  .واحلاجةعلى ذلك ندرك أن الطلب يأيت بعد الرغبة 

  :6ج

يوضح العالقة العكسية بني سعر السلعة والكمية املطلوبة منها فكلما ارتفع سعر السلعة ما يف السوق : قانون الطلب
كلما قلت الكميات املطلوبة منها اليت يستطيع الفرد احلصول عليها وكلما اخنفض يعر السلعة يف السوق كلما زادت 

  . أكرب من السلعةقدرة املستهلك يف احلصول على كميات
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  :8ج

 R دخل املستهلك Px يقصد ا العوامل املؤثرة يف الكمية املطلوبة يف السوق أمهها سعر السلعة :حمددات الطلب
  ...أسعار السلع األخرى املرتبطة ا، أذواق املستهلكني، عدد املستهلكني، توقعات املستهلكني

  :9ج

كمية املطلوبة من سلعة معينة والعوامل الرئيسية احملددة هلا وميكن صياغتها هي العالقة اليت جتمع بني ال: دالة الطلب
  رياضيا على الشكل التايل

Qdx =P (PX , PY ,Pz,….I, T) 
ال ميكن حتديد دالة الطلب يف حالة تغري كل العوامل يف آن واحد وهلذا نلجأ إىل أسلوب مبسط وعروف يف االقتصاد 

 وتثبيت العوامل األخرى وعادة ما نلجأ إىل تثبيت كل العوامل ما عدى سعر السلعة اجلزئي وهو تقدير أحد العوامل
  f(px) = Qdxقيد الدراسة وحنصل على دالة الطلب التالية اليت تسمى بقانون الطلب 

  :والشروط حىت تكون أي دالة كدالة طلب هي

 .جيب أن تكون الكمية املطلوبة موجبة - 
 : على الشكل التايل xوبة والسعر فمثال إذا كانت دالة الطلب لسلعة العالقة عكسية بني الكمية املطل - 

Qdx= a – bpx فيجب أن تكون  Qdx أكب أو تساوي الصفر . 
  :10ج

ختتلف أسباب الزيادة أو النقصان يف الطلب عن األسباب اليت تؤدي : الفرق بني التغري يف الكمية املطلوبة والطلب
التغري يف الكمية املطلوبة ، : طلوبة من السلعة وميكن توضيح ذلك على النحو التايلإىل زيادة أو نقصان الكميات امل

تغري من كمية مطلوبة يف سلعة ما نتيجة للتغري من أسعارها مع بقاء العوامل األخرى ثابتة على حاهلا فارتفاع سعر 
  .ميةالسلعة يؤدي إىل اخنفاض الكمية املطلوبة منها واخنفاضه سيؤدي إىل زيادة الك

  .فتنتقل الكمية املطلوبة من نقطة إىل أخرى  على نفس منحى الطلب: أما بيانيا
 حيدث بسبب العوامل املؤثرة يف الطلب مع بقاء السعر ثابت مبعىن أن أحد العوامل املؤثرة يف الطلب  :التغري يف الطلب

  مبعدل عن السعر يكون له تأثريا إما بزيادة الطلب أو نقصانه
  :نقصان الطلب على السلعة نتيجة عوامل هي  : على السلعة يكون نتيجة عوامل هيزيادة الطلب

   زيادة عدد املستهلكني-1
   تراكز أذواق املستهلكني-2
   ارتفاع الدخل دخول املستهلك بنسبة عادية-3
   اخنفاض الدخل، دخول املستهلك بالنسبة رديئة-4
   ارتفاع أسعار السلع البديلة-5
  السلع املكملة اخنفاض أسعار -6

توقعات املستهلكني بارتفاع أسعار السلع يف املستقبل أو توقعام حول 
  )األجور(الدخول 

   اخنفاض عدد املستهلكني-1
   إنصراف أذواق املستهلكني-2
   أخنفاض الدخل-3
   ارتفاع الدخل-4
   اخنفاض أسعار السلع البديلة-5
   ارتفاع أسعار السلع املكملة-6

  لدخل واألسعارتوقعات باخنفاض ا
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  :11ج

 Qd=-2p+8   
P 0  1  2  3  4  
Q  8  6  4  2  0  

    
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                    3  
  

                                                                                                                                                                  2  

  
                                       

                                                                           8      1   
  Q=8 هي P=0الكمية عند السعر 

  :12ج

  دج18= 10+3+5= طلب السوق 
  :13ج

   إجياد سعر الطلب
Qd=100-5p  

25=100-5P   …..    P=15 
12=100-5p  …...  p=17.6  
5=100-5p     …….   p=19 

 15، 7، 2: الكمية املطلوبة عند األسعار

P=2 ------ = Q=90 
P=7 ------ = Q=65 

P=15 ------ = Q=25 
  :14ج

يوضح قانون العرض العالقة الطردية بني السعر والكمية املعروضة فكلما زاد سعر السلعة زادت الكميات املعروضة 
لسلعة وبالتايل منها والعكس، والسبب يف العالقة الطردية هو أن املنتج  يسعى إىل حتفيز املنتج على إنتاج املزيد من ا

  زيادة الكميات املعروضة منها دف تعظيم أرباحه 
  يوضح العالقة الطردية بني سعر السلعة والكمية املعروضة منها بصورة رقية عند مستوى كل األسعار: جدول العرض
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  :15ج
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  :16ج
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  :17ج

 بعدة عوامل مبعزل عن سعر السلعة ما يؤدي إىل زيادة عرض السلعة يف السوق أو يتأثر عرض السوق بسلعة ما
  :نقصان العرض يف السلعة ومن أهم هذه العوامل

  عدد املنتجني - 
 املستوى التقين املستخدم يف اإلنتاج - 

 تكاليف العناصر املستخدمة يف اإلنتاج - 

 )ى املنتجضرائب والرسوم املفروضة عل(السياسة العامة للدولة املالية  - 
  :18ج

مبدأ التمييز يف العرض والكمية املعروضة هو نفسه هو نفس مثل التغري يف : الفرق بني التغري العرض والكمية املعروضة
  الطلب والكمية املعروضة

هو الذي ينتج يف عرض سوق للسعلة نتيجة تغري العوامل أو حمددات العرض السابقة مع بقاء السعر : التغري يف العرض
   على حالهثابت
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  :زيادة العرض أو نقصانه مثل
  نقصان العرض  زيادة العرض

   زيادة عدد البائعني-
   حتسني املستوى الفين والتقين-
   اخنفاض أسعار عوامل اإلنتاج-
   ختفيض الضرائب وزيادة الدعم-

   نقصان عدد البائعني-
   نقص املستوى الفين والتقين-
  )يفالتكال( زيادة أسعار عوامل اإلنتاج -

  زيادة الضرائب وإلغاء الدعم املقدم 

  :19ج

  اجلدول ال يبني سعر التوازن - 
  نعم ميكن رسم وحتديد سعر التوازن وهذا عند تقاطع منحىن العرض مع منحىن الطلب - 
السعر والكمية التوازنية هي نقط تقاطع منحى الطلب مع منحى العرض وهذا بإسقاط النقطة على حمور السينات  - 

 سعر التوازين وهذا بعد رسم املنحىن البياين د الكمية التوازنية وإسقاط النقطة كذلك على حمور العينات إلجيادإلجيا
  .بدقة 
  :20ج

  Q=-20+3P                                            دالة العرض                      
  Q= 220-5P                                                                   دالة الطلب

  Q= -45 + 8P                                              دالة العرض                
                            Q= 125-29P دالة الطلب               

  .السعر وتعويضها من جديد يف املعادلةإجياد معادلة التوازن وهذا مبساواة دالة الطلب مع دالة العرض إلجياد الكمية أو 
Qd=Qo -----220-5p =-20+3p -----Q=70 ; p=30  
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  املراجع املعتمدة يف هذه املادة

  
  2007/2008، اجللفة جامعة زيان عاشور، معهد العلوم القانونية واإلدارية، حماضرة يف مدخل االقتصادخمتار محيدة، األستاذ  -

 :الكتب
  2000 ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية مصر، طبعة النقود والتوازن االقتصاديريد مصطفى  سهري حممد السيد ،  امحد ف-
  2001 ، القاهرة ، الدار املصرية اللبنانية ، الطبعة الثانية ،العوملة واإلقليمية أسامة اذوب ، -
   1996هضة  العربية للطباعة والنشر ، بريوت ، الطبعة األوىل، ، دار النمذكرات يف النقود والبنوك إمساعيل حممد السيد ، -
 1996 ، دار هومة ، اجلزائر ،املرآة الكاشفة لصندوق النقد الدويل اهلادي خالدي ، -

 2003، القاهرة، اإلسكندرية، املؤسسة اجلامعية لدراسات والنشر والتوزيع، العمالت االقتصادية الدولية بسام احلجار، -

   . 2004 ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، سنة حماضرات يف النظريات والسياسات النقديةز بن علي ،  بلعزو-
 1998 ،بريوت ،اإلقتصاد الدويل زينب حسني عوض اهللا ،-

حلليب، سنة بريوت ا) غري موجودة ( ،دار الطباعة أساسيات االقتصاد النقدي واملصريف  زينب عوض اهللا  أسامة حممد النديل ، -
2003 

  1997، مكتبة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية ، مصر ، الطبعة الثانية،94التجارة العاملية واجلات  مسري حممد عبد العزيز ، -
 2000 ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، مصر ،صندوق النقد الدويل مسرية إبراهيم أيوب ، -

  2000ان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طبعة ، ديو البنوكاقتصادحماضرات يف  شاكر القزويين، -
  2002 واملؤسسات النقدية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، سنة ت، النظريا النقود واملالاقتصاديات شهاب جمدي حممود، -
 ة والنشر والتوزيع ،مصر، دار الوفاء للطباعالسياسة النقدية واملالية يف إطار نظام املشاركة يف االقتصاد اإلسالميصاحلي صاحل ، -

 1993، دار الفكر ، اجلزائر ، " النقدياالقتصاد"  ضياء جميد املوسوي -

  ، دار الفكر ، اجلزائر االقتصاد النقديضياء جميد املوسوي ،  -

  2003 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،العوملة واقتصاد السوق احلرة ضياء جميد املوسوي ، -
  2000 ، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، العالقات االقتصادية الدوليةشيش،  عادل أمحد ح-
، مكتب كريدنية اخوان، تاريخ الفكر االقتصادي والنقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية عادل أمحد حشيش، -

 1979بريوت

  2004، ، دار العلوم للنشر والتوزيعاالقتصاد السياسيعبد اهللا ساقور،  -
 2003 ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، االقتصادية الكليةالسياساتمدخل إىل  عبد ايد قدي، -

  1995، ديوان املطبوعات اجلامعية،، بن عكنون، اجلزائر،طبعة مبادئ االقتصاد اجلزئي عمر صخري، -
  1999، مطبعة سامي ، اإلسكندرية، اقتصاديات دولية حممود يونس، -
   ، القاهرةاإلسكندرية، 02، الدار اجلامعية، طالسياسات الدولية يف املالية العامة البطريق،  يونس أمحد-
   ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بريوتالنقود والبنوكصبحي تادرس قريصة ، -
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  :املذكرات

ل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ، مذكرة مقدمة لنيدراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم يف اجلزائر سعيد هتهات، -
  2005/2006ختصص دراسات اقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

، مذكرة مقدمة ملتطلبات نيل شهادة )، سعر الصرف، وسعر الفائدةمالتضخ:( دراسة السببية بني املتغريات طارق بن خليف ، -
، كلية العوم االقتصادية وعلوم التسيري قسم العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، املاجستري يف العلوم االقتصادية فرع االقتصاد الكمي

2004/2005 

  يف علوم التسيري، معهد س، مذكرة تدخل ضمن نيل شهادة الليساناملؤسسات املالية الدولية ودورها يف التنمية عبيكشي ماريا، -
  2005/ 2004العلوم االقتصادية والتجارية والتسيري ، اجللفة ،

واقع النظام املصريف اجلزائري والسياسة النقدية يف ضل اإلصالحات االقتصادية املعتمدة يف قويسم عبد الرزاق، /  جميدي فتحي -

، مذكر خترج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس يف العلوم التجارية ختصص مالية، املركز اجلامعي زيان عاشور اجلزائر
  2005-2004اجللفة، اجلزائر،

  : وامللتقياتاالت

، العدد الثاين ، ماي إفريقيا جملة اقتصاديات مشال آثار انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة،إبراهيمي عبد اهللا،  /  عياش قويدر-
2005  

  2005ين ، ماي ، العدد الثاإفريقيا، جملة اقتصاديات مشال أثر االنفتاح التجاري على االقتصاد اجلزائري خالدي خدجية، -
 ،جامعة االقتصاد املنظمة العاملية للتجارة وأثرها على الدول النامية، امللتقى العلمي الدويل ، كلية اتفاقية حممد ناجي حسن خليفة ، -

   2003 جوان 02 – ماي 31اجلزائر 
  2004 ، سبتمرب حكاية صندوق النقد الدويل جملة التمويل  والتنمية، -
 2002تنمية ، صندوق النقد الدويل ،سبتمرب  جملة التمويل وال-

  :املواقع

 2003 للترمجة والنشر، األهرام البنك الدويل ، التنمية املستدامة يف عامل دائرة التغري ، تقرير التنمية يف العامل، مركز -

 /ww.aljazeera.net/nr/exeres حممد ولد عبد الدائم، االنتقادات املوجة للمنظمة العاملية للتجارة، -

  www.bankofsudan.ORG) مدير عام الرقابة املصرفية بنك السودان( إبراهيم آدم حسني -
-www.wto.org 

www.imf.org/externel/pubs/h/exrp/what/ara/what.htm.date16/04/2007.10 :15 
- www.imf.org 

 1996 نشرة صندوق النقد الدويل ، سيبتمرب-

- -www.imf.org 

  html.4830910/31663/cn.com.people.1arabic://http  16/04/2006: ومية اونالين على املوقع صحيفة الشعب الي-
 العربية على  اهليكلة يف البلدانوإعادة تصحيحات االقتصادية برامجمصطفى العبد اهللا الكفري ، وصفقة صندوق النقد الدويل يف  -

 aid?asp.art.show/debat/com.rezgar.www://http=32418 16/04/2007:  املوقع

  post?/com.maktoobblog.karama-rashd://http=20/04/2007135575 على  املوقع، " نظام العوملة "عبد ايد راشد اليات  -
 23/04/2007: ا�1�@, Eم��C ادم �5"<�0وق ا�N01 ا�1و1> وا1%��0  3> ا�1ول ا�01م�  "43 م56  اQU01 ا�J1د- 

htm.sondoq/43nba/org.annabaa.www://http  

http://arabic1.people.com.cn/31663/4830910.html
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=32418
http://rashd-karama.maktoobblog.com/?post=135575
http://www.annabaa.org/nba43/sondoq.htm
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  التطور التارخيي للمجتمع الدويل

  

  )1453-476(اتمع الدويل يف العصور الوسطى 

 476يذهب االجتاه الراجح من الفقه الدويل إىل أن العصر الوسيط قد بدأ بسقوط اإلمرباطورية الغربية سنة 

  .1453وانتهى بسقوط اإلمرباطورية الرومانية الشرقية سنة 

   العصر الوسيطاتمع اإلسالمي يف: أوال

  : بعض املبادئ اليت يقوم عليها اإلسالم-1

اعتىن اإلسالم بنظام احلياة يف شىت صورها من أخالقية واجتماعية واقتصادية لكونه دينا عامليا ورسالة لقد 

  :1للبشرية كافة وسيتم االقتصار على بعض املبادئ الشاملة وهي

رية وتتميز بأا ليست ذات صبغة إقليمية، مبعىن أا ذات  فهي دعوة دينية حضا:عاملية الشريعة اإلسالمية - 

  .صبغة عامة جلميع البشر بدون متييز

 ومعىن ذلك أنه إذا طلب جيش العدو احملارب اهلدنة من جيش املسلمني وجب إجابته إىل :رسالة اإلسالم - 

 . للمصلحة اإلنسانية واألمة اإلسالمية يف استقرار السالمةذلك، وذلك مراعا

 وكما نعلم أن تثبيت السلم يتوقف على مدى احترام العهود وااللتزام ا ومن هنا جند :فاء بالعهدالو - 

 .اإلسالم قد أكد على الوفاء بالعهود

 إن هناك آيات كثرية وأحاديث تدل على تكرمي اإلنسان بدون ختصيص جنس على جنس :الكرامة اإلنسانية - 

مي أن اهللا تعاىل سخر له ما يف الكون وجعله حتت سلطانه ومن باب التكر. وال لون على حساب لون آخر

 .وأعطاه االستعداد للعلم بكل شيء يف الكون وملكه العقل الذي يستطيع به إدراك حقائق الكون وما فيه

 يؤكد اإلسالم على أن اإلنسانية ذات أصل واحد، ويؤكد القرآن أن اختالف :املساواة وعدم التفرقة - 

نع من إقامة وحدة إنسانية متكافلة بل هذا االختالف يف املنهج القرآين غايته هو الدخول اللغات واألوان ال مي

 .يف تعاون وتراحم بني البشرية 

 . الناس وإجبارهم على التدين احترم اإلسالم حرية العقيدة احتراما كامال، فمنع إكراه:احلرية الدينية - 

  

  

                                                 
1  -20-17:، ص2003الطبعة الرابعة، بن عكنون، اجلزائر، تمع الدويل املعاصر، ديوان املطبوعات اجلامعية،  بن عامر تونسي، قانون ا 
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  :يف الفقه اإلسالمي" اتمع الدويل" تقسيم -2

 يف العالقات بني املسلمني وغريهم هي السلم وأن ذلك هو رأي أغلبية الفقهاء، والقلة اليت رأينا أن األصل

رفيا مية، ومن مث فإن حكمها يعد حكما ضخالفت هذا الرأي انطلقت من الواقع الذي كانت تعيش فيه الدولة اإلسال

  1.ال أصيال دينيا

  : دار السالم- 2-1

ن فيها الكلمة العليا للمسلمني وتطبق فيها الشريعة اإلسالمية بال منازع يف مجيع وهي األراضي اليت تكو

القضايا اليت تتعلق بالنظام العام، وهذا ال مينع من تطبيق شريعة أخرى غري الشريعة اإلسالمية يف القضايا اليت هلا مساس 

  .باألحوال الشخصية لغري املسلمني مثل أهل الذمة واملستأمنون

 إن أهل الذمة يعتربون جزء من اتمع اإلسالمي يتمتعون فيه بكل احلقوق اليت يتمتع ا املسلمون من :الذمة أهل -أ

الرعاية واحلماية والعدالة واملودة مع ضمان احلرية الدينية هلم وذلك يف مقابل ضريبة مالية يسرية تعرف باجلزية جتب 

  .والذمي يقيم بني املسلمني بعقد يسمى عقد الذمة. ألطفالعلى الرجال القادرين على القتال دون النساء وا

 وهم الذين يدخلون البالد اإلسالمية طلبا لألمان على غري نية اإلقامة املستمرة فيها وقد قررت : املستأمنون-ب

هاء الدولة اإلسالمية للمستأمن يف دار اإلسالم من احلقوق ما يقرب من حقوق الذمي ألن املستأمن كما قال الفق

وبناء على هذا تكون حقوق املستأمن كحقوق الذمي إال يف استثناءات قليلة اقتضتها . )مبرتلة أهل الذمة يف ديارنا(

طبيعة كون املستأمن أجنبيا على دار اإلسالم وهذه احلقوق اليت يتمتع ا املستأمنون يف دار اإلسالم مصدرها الشريعة 

  .دولة اإلسالميةاإلسالمية اليت هي القانون الداخلي لل

  :  دار العهد- 2-2

 أن بني دار احلرب ودار اإلسالم دارا وسطا تسمى دار - مستمدين من الكتاب والسنة–قرر بعض الفقهاء 

العهد، وهي حقيقة اقتضاها الواقع، فقد كان هناك قبائل ودول ال ختضع خضوعا تاما للمسلمني، وليس للمسلمني 

  .يادة أرضهافيها حكم، ولكن هلا عهد حمترم وس

  :  دار احلرب- 2-3

عرف مجهور الفقهاء دار احلرب بأا الدار اليت ال يكون فيها السلطان للحاكم املسلم، وال تطبق فيها أحكام 

  .اإلسالم وليس بني املسلمني وأهلها عهد

  

  

  

  

  

                                                 
 28- 25: بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص-  1
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  أوربا يف العصر الوسيط: ثانيا

  : التجزئة والفوضى السياسية-1

 إىل تقسيم أوروبا إىل عدة ممالك وإمارات -  على يد القبائل اجلرمانية-  الرومانية  اإلمرباطوريةلقد أدى سقوط

  .اتسمت العالقات فيما بينها باحلرب واالعتداءات املستمرة اليت دامت إىل غاية القرن الثامن عشر

ة املقدسة، وخالل م قام البابليون الثالث بتتويج شرملان كأول إمرباطور على اإلمرباطورية اجلرماني800عام ففي 

 يوجد يف الفرد هذه الفترة سادت تعاليم الكنيسة الكاثوليكية وظهرت نظرية السيادتني اليت قامت على أساس أنه

  .أحدمها الكيان املادي وهو اجلسم وثانيها الكيان الروحي املستمد من الروح: كيان

سة والعنصر الزمين الذي ختتص به وأن الشعب كذلك يتكون من عنصرين العنصر الروحي الذي خيضع للكني

، وكان القانون الكنسي والثاين القانون الزميناألول : الدولة، أو مبعىن آخر كأن حيكم اإلمرباطورية قانونا مها

القانون األول ينظم ما يقوم بني رعايا اإلمرباطورية من عالقات مدنية وجتارية أما الثاين فكان يعين بتنظيم العالقات 

   1.من العقائداملتفرعة 

  : اإلقطاع-2

ظهر نظام اإلقطاع يف أوربا يف القرن التاسع واستمر حىت حوايل اية العصر الوسيط، واإلقطاع هو نظام يقوم   

من الناحية السياسية على انفراد أمري أو حاكم بكل مظاهر السلطة داخل إقليم معني حبيث تعترب تلك السلطة مبثابة 

لك اإلقليم مبثابة ملكية إقطاعية خاصة به، كما يستند هذا النظام من الناحية االقتصاد ملك شخصي له، ويعترب ذ

  . الزراعي ونظام رقيق األرض

ويف ظل هذا النظام اإلقطاعي مل يكن من املكن أن ينمو النظام الدويل ويتطور فقد عمل هذا النظام على جتزئة 

ب اإلقطاعية فيما بينه وكانت عالقاا تقوم على أساس أن احلق الدول واملمالك إىل إمارات إقطاعية انتشرت احلرو

  .هو لألقوى

أما يف جمال السياسة اخلارجية فلم يكن يستطيع امللك أن يعرب عن إرادة موحدة ململكة أمام املمالك األخرى 

  2.بسبب جتزئة تلك اململكة إىل إمارات إقطاعية

  : دور الديانة املسيحية-3

ملسيحية يف أوربا يف تلطيف العالقات بني املمالك األوربية وعلى تشكيل مجاعة أوربية لقد ساعد انتشار ا

كان نفوذ البابا قويا حيث أن تقليد ورسم امللوك الذي بدأ مع مسيحية حتت الزعامة الروحية للبابا الكاثوليكي وقد 

يف الفصل يف املنازعات اليت تثور بينهم  وكذلك حقه كاإلمرباطور شرملان أصبح يعن حق البابا يف تنصيب هؤالء امللو

  ).1303-1294(وقد بل نفوذ الكنيسة أقصاه يف عهد البابا بونيفاس الثامن 
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ولقد حاولت اامع الكنيسية منع احلروب ائيا بني أمراء الدول املسيحية، وملا مل تتوصل إىل ذلك اكتفت 

  :1بإقرار االتفاقيات التالية

هم الرهبان ( وهو يوصي حبماية زمرة من األشخاص 1095جممع االتران عام  الذي أقر يف :سلم الرب - 

حيوانات اجلر األدوات (واألشياء ) والشيوخ والنساء واألطفال، واألمالك واملعابد واملدارس، أمالك الكنيسة

  .اوذلك بإبقائها مبعزل عن احلرب وآثاره) واحملاصيل الزراعية

 وتوصي مبنع احلرب يف الفترة الكائنة بني مساء اجلمعة 1096ون عام  اليت أقرها جممع كلريم:هدنة الرب - 

 .وصباح االثنني من كل أسبوع وخالل الفترة اليت تسبق عيد امليالد وفترة الصيام اليت تسبق عيد الفصح

 ويقضي بوجوب حماولة األمراء املتخاصمني قبل أن يلجأوا إىل احلرب، أن حيكموا فيما بينهم :التحكيم - 

 .الشخصيات الدينية أو السياسية العلياإحدى 

 . وتتم بتدخل فريق حمايد لتقريب وجهات النظر بني اخلصوم:الوساطة - 

  :2 القواعد القانونية الدولية اليت جاء ا العصر الوسيط-4

اب  إرجاع فكرة تقسيم القانون الدويل إىل قانون حرب وقانون سالم إىل هذا العصر، وإىل يومنا هذا مازال الكت- 

  املعاصرون يتبنون هذا التقسيم؛

 كما ظهرت خالل العصر الوسيط فكرة احلرب الشرعية العادلة واحلرب غري الشرعية، حيث األوىل كانت تقوم - 

كما ظهرت فكرة احلرب . ضد من هم ليسوا مسيحيني، والثانية ضد املسيحيني يف حالة قيامها دون أسباب شرعية

  به أحد األمراء فهي عقاب هلذا التصرف؛كعقوبة وذلك ملواجهة ظلم قام 

   كما احتفظ يف هذا العصر بالتحكيم كوسيلة حلل املنازعات والوقاية من احلروب واليت كانت موجودة يف السابق؛- 

امتاز هذا العصر بصفة خاصة بظهور العالقات الدبلوماسية والعالقات التجارية فظهرت الوزارات اخلارجية - 

  والسفراء الدائمة؛

  محاية التجارة البحرية، حق التفتيش، التهريب البحري؛:  سامهت العالقات التجارية يف ظهور قانون حبار حقيقي- 

وبالرغم من هذه القواعد املتطورة نسبيا إال أننا نرى أنه مل تتحقق صفة العمومية الكاملة هلذا القانون يف هذا 

ليت خيلقها القانون الدويل رابطة دينية قاصرة على الدول املسيحية العصر، بسبب ما اقترب بالتفكري فيه من أن الرابطة ا

  .وخترج عن دائرته الدول غري املسيحية
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  )1914-1492(اتمع الدويل األوريب 

  النهضة العلمية: أوال

أن لقد ظهرت يف هذه الفترة أهم قواعد القانون الدويل على يد جمموعة من الفقهاء الكالسيكيني الذين ميكن 

  :1نطلق عليهم رواد القانون الدويل

إن الوسيلة الوحيدة لذلك : وفلورسا وجنوا وروما وقال) نابويل(لقد دعى إىل توحيد إمارات إيطاليا :  ميكيافيلي-1

خيضع األمري قوة باقي اإلمارات بالقسر واحلرب وجبيمع الوسائل، غري متقيد بقواعد احلرب واألخالق، إذ هي أن 

ال حمل لألخذ بقواعد : " وجاء فيه1513سنة " األمري"الغاية تربر الوسيلة وكتب يف ذلك كتابة احلق للقوة و

األخالق يف أمور الدولة وأباح لألمري أن يتظاهر بالرمحة واإلنسانية والشفقة والتدين ويفعل عكس ذلك مىت دعت 

  ".هم حمدودةاملصلحة إليه إذ أن العامة يف رأيه ختدعهم املظاهر ألن عقوهلم وأفكار

  Francisco de Vitora (1480-1546: ( فيتوريا-2

بسيادة الدولة وحريتها ولكن يف  أول من اعترف-  أستاذ القانون جبامعة سالمنكا- يعد الراهب اإلسباين فيتوريا  

اد يف حاجة  يف ذلك شأن األفرظل القانون الطبيعي الذي يعلو عليها، ويقيد إرادا وذهب إىل القول بأن الدول شأا

ومن مث فإن وجود القانون الدويل الذي ينظم . إىل االخنراط يف جمتمع ينتظمها، على أن حيكم ذلك اتمع بقانون

  .عالقات الدول، ضرورة اتمع

  Francisco Suarez (1548-1617( سواريز -3

هامه الفقهي يف ، ومتثل إس1612يسوعي إسباين عمل بتدريس القانون ونشر مؤلفا يف عام وهو راهب 

إضافة بعض اإليضاحات اجلديدة، فهو وإن اعترف كفيتوريا جبماعة الدول، إال أنه ميز أيضا بني القانون الدويل 

  .والقانون الطبيعي) قانون الشعوب(

وحسب رأيه أن القانون الطبيعي قانون أساسي ثابت على حني أن القانون الدويل متطور وعارض، والعالقة 

الطبيعي والقانون الدويل والوضعي قائمة وضرورية ذلك ألن من املتعني أن يكون القانون الدويل الوضعي بني القانون 

  . للقانون الطبيعيمتوافقا دائما مع قواعد القانون الطبيعي، وهو ما يؤدي إىل ضمان خضوع الدولة

  Grotius (1583-1645( جروسيوس -4

انون الدويل احلديث، وقدم أو عرض متكامل للقانون الدويل العام وهو فقيه هولندي، ويعترب املؤسس األول للق

   1625الذي نشره يف عام ) يف قانون احلرب والسالم(يف مؤلفه 

  االكتشافات اجلغرافية الكربى: ثانيا

 من طرف كريستوف كلومبوس إىل فتح جمال جديد يف القانون 1492لقد أدى اكتشاف أمريكا سنة 

يف هذه التسابق بني الدول األوربية للحصول على املستعمرات، وكانت الدولتان املتنافستان ، وهو يالدويل التقليد
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املرحلة هي إسبانيا والربتغال وقد عقدت عدة معاهدات بينهما بقصد تقاسم املناطق اليت مل يتم اكتشافها بعد 

  1.االعتراف بتبعية املناطق اليت مت اكتشافها

  1648معاهدة وستفاليا : ثالثا

- 1618 املعاهدة وضعت حدا للحرب اليت كانت دائرة بني الدول الكاثوليكية والدول الربوستستانتية هذه

ولقد شكلت هذه املعاهدة أمهية خاصة يف جمال .  سنة ولذلك مسيت باحلرب الثالثينية30 واليت دامت 1648

  .للقانون الدويل املعاصر" صك ميالد"بة العالقات الدولية إىل حد جعل أغلب فقهاء القانون الدويل يعتربوا مبثا

  الثورة األمريكية: رابعا

لقد كانت املستعمرات الثالث عشرة اليت أصبحت فيما بعد الواليات املتحدة والواقعة بني كندا واملكسيك 

قيام خاضعة لتاج بريطانيا ، ونظرا للرتاعات االستقاللية قامت ثورة مضادة للتاج الربيطاين انتهت يف األخري ب

  2.الواليات املتحدة األمريكية

  الثورة الفرنسية: خامسا

 وكان اهلدف منها هو القضاء على استبداد امللوك وطغيام منادية 1789لقد قامت الثورة الفرنسية سنة 

دها  والدفاع عن احلريات الشعوب واملناداة حبق تقرير املصري، وقد نفذت الثورة الفرنسية يف بداية عهحبقوق اإلنسان

هذه املبادئ ودعت الشعوب إىل تقرير مصريها بنفسها، بل أكثر من ذلك أعلنت عن تقدمي العون واملساعدة 

للشعوب اليت ترغب يف استعادة حريتها وحث القائمني على الثورة واستعدادها للتدخل العسكري املباشر ملساعدة 

  3.الشعوب

  مبدأ القوميات: سادسا

العالقات بني الدول خاصة يف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ومبدأ لعبت القومية دورا هاما يف 

القومية يعطي لكل أمة احلق بأن يكون هلا دولتها الوطنية املستقلة اخلاصة ا، أي أن يكون لكل أمة احلق يف تقرير 

دفع إىل أ القوميات هو الذي مصريها وأن تكون دولة وهكذا جند أن ارتباط مبدأ تقرير املصري يف هذه الفترة مببد

  .تسميته مببدأ تقرير املصري القومي

  :لقد جنح هذا املبدأ يف كثري من احلاالت

  .1830 فرباير 3انفصال اليونان عن الدولة العثمانية يف  - 

 .1831الثورة البلجيكية وانفصاهلا عن هولندا واستقالهلا سنة  - 

 .1871- 1859الوحدة اإليطالية  - 

 .1871يف سنة الوحدة األملانية  - 
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  )1914-1815(التحالف األوريب : سابعا

 واستهدف نتائج احلرب النابولونية وضمان 1815جنم التحالف األوريب عن مؤمتر فينا الذي انعقد عام 

  : السياسي يف أوربا وكانت نتائجهراالستقرا

  .تنظيم التوازن األوريبإعادة  - 

 .كن أن حتصل يف أحد البالد األوربيةمبدأ التدخل للقضاء على احلركات الثورية اليت مي - 

أسس هذا املؤمتر عدد من القواعد اليت تتعلق مبراتب املبعوثني الدبلوماسيني ولكن ذلك املؤمتر قد أخفق  - 

 الرجعية عند بعض الدول اليت اشتركت فيه فقد عادت امللكيات الرجعية املستبدة إىل تاالجتاهابسبب 

 .ية الدميقراطية قوا ضد احلركات التحرراستعادة

 . بعض التنظيمات القانونيةإقرار - 

 واليت ظلت حىت اندالع احلرب يومنه فهناك جمموعة من املبادئ األساسية اليت قام عليها القانون الدويل التقليد

  :العاملية األوىل، وتتلخص هذه املبادئ يف العناصر التالية

  .عدد حمدود من الدول - 

 .عالقات دولية حمدودة املضمون - 

 .جتانس كبري بني هذه الدول - 
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  1990-1914اتمع الدويل املعاصر 

   عاملية اتمع الدويل:أوال

بل ) القانون العام األوريب(مل يعد اتمع الدويل جمتمعا أوربيا مسيحيا كما كان الوضع يف القانون الدويل 

العربية والدول األسيوية والدول اإلفريقية اليت ول أصبح يضم دوال تنتمي إىل ثقافات وحضارات خمتلفة مثل الد

  .ختلصت من السيطرة االستعمارية األوربية

بعيدة املدى على مسرح العالقات ولقد كان لظهور هذا العدد الكبري من الدول احلديثة االستقالل آثار 

وحيد جهودها من أجل الدفاع عن الدولية، فقد عمدت هذه الدول اليت تنتمي يف غالبيتها إىل الدول الصغرية إىل ت

مصاحلها املشتركة يف مواجهة الدول الكربى والدول الصناعية بوجه عام، ليس على صعيد العالقات السياسية 

فحسب وإمنا أيضا يف جمال القانون الدويل الذي حيكم اتمع وينظم بنيانه، حيث حرصت هذه اموعة من الدول 

ر املزيد من احلقوق هلذه الدول اليت تعاين من الصعوبات االقتصادية واملشاكل على السعي احلثيث من أجل تقري

االجتماعية املصاحبة لظاهرة التخلف االقتصادي املوروث عن االستعمار والذي زاد تفاقمه بفعل أنظمة متسلطة وغري 

  1.دميقراطية

  اتمع الدويل جمتمع منظم: ثانيا

 ألنه حمكوم بنظام قانوين يتضمن جمموعة من القواعد اليت تسري على يعترب اتمع الدويل جمتمعا منظما

أحكامه اهلدف منها هو تنظيم العالقات بينهم، وإذا كان تاريخ العالقات الدولية وحاضرها قد شهد العديد من 

لتعاون فيما بني احلروب فإا أيضا قد شهد العديد من االتفاقيات الدولية واملؤمترات اليت دف إىل إرساء وتطوير ا

الدول، وكذلك فإن ظاهرة التنظيم الدويل اليت نشأت لكي تكرس التعاون بني الدول قد أصبحت من املميزة 

ولقد كان اهلدف من إنشاء هذه املنظمات هو التخفيف من حجم الفوضى وتطوير جماالت .للمجتمع الدويل املعاصر

ها السياسية أو القانونية أو االجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو التعاون فيما بني الدول يف مجيع األنشطة سواء من

  ...الصحية أو الرياضية أو املالية

 عهدا جديدا يف العالقات الدولية حيث أا منظمة 1919 قيام العصبة اليت تأسست يف يناير ولقد شكل

 33الدوليني، ولقد تعهدت الدول وعددها عاملية ذات طبيعة سياسية يف التاريخ تعطى صالحية ضمان السالم واألمن 

  :دولة اليت وقعت على عهد العصبة بااللتزام باملبادئ التالية

  .عدم اللجوء إىل القوة من أجل حل القضايا الدولية - 

 .احترام قواعد القانون الدويل - 

 .احترام االلتزامات والعهود اليت تنص عليها املعاهدات الدولية - 

 .ول على أساس العدل والشرفقيام عالقات طيبة بني الد - 
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 والعامل املعاصر يشهد تزايدا 1945 وقيام منظمة األمم املتحدة سنة 1939 العصبة سنة رولكن بعد ايا

ملحوظا يف عدد املنظمات الدولية حيث جتاوز عددها ضعف عدد الدول يف العامل، ولقد كان لظاهرة التنظيم الدويل 

ية والقانون الدويل العام ولعل أبرز تلك االنعكاسات يتمثل يف التسليم باعتبار انعكاسات عميقة على اجلماعة الدول

  .املنظمة الدولية من أشخاص القانون الدويل

ولقد تزامن عدد املنظمات الدولية يف العامل املعاصر مع تزايد مماثل يف عدد الشركات متعددة اجلنسيات اليت 

الدولية فالشركات متعددة اجلنسية هي قائمة يف األساس على فكرة حتويل حتولت إىل قوة رئيسية وفاعلة على الساحة 

  1.العامل إىل سوق واحد وتدويل اتمع اإلنساين والتخطيط املركزي لإلنتاج واالستهالك

  2 تقسيم العامل:ثالثا

  : الدوليةا مبدأ الربوليتاري-1

ة للعامل االشتراكي وكذلك القانون الدويل الذي تعترب الربوليتاريا الدولية حجر الزاوية يف العالقات الدولي

حيكمها، فالربوليتاريا الدولية هي اليت تشكل أساس األشكال املختلفة للتعاون فيما بني الدول االشتراكية وتعكس 

 كلية طبيعة العالقات الدولية اجلديدة واألساس الذي ال يتغري هلذا املبدأ هو وحدة املصاحل احليوية للعمال يف كل

  .العامل

ويؤكد الفقهاء االشتراكيون أن بعض القواعد اليت حتكم العالقات الدولية ال جمال لتطبيقها يف إطار جمموعة 

، فمبدأ الربوليتاريا الدولية يفترض فيه بأنه حيكم )عدم التدخل(الدول االشتراكية ومن ذلك مبدأ عدم االعتداء 

أنه يعلو على مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول االشتراكية العالقات الدولية موعة الدول االشتراكية و

 وكذلك طبق يف 1956 يف ار عام وذلك يف حالة ما إذا كانت االشتراكية معرضة للخطر، وقد طبق هذا املبدأ

د الدول االشتراكية التدخل يف أي بل وهو مبدأ برجينف والذي يقضي بأن من حق 1968تشيكوسلوفاكيا عام 

  .اشتراكي إذ كانت االشتراكية فيها مهددة بأي وسيلة

الربوليتاريا الدولية أصبح هدفا للتشكيك وخاصة عندما اتضحت أوجه التفاوت بني الشعوب  والواقع أن مبدأ

والطبقات احلاكمة يف هذه الدول، كما أن العالقات اليت حتكم هذه البلدان ترتكز أساسا على مبادئ مبنية على 

 االشتراكية يف سبيل حتقيق هذه املصاحل، وقد انعكس هذا ال على ستراتيجية وكثريا ما تؤدي إىل جتاوز املبادئمصاحل إ

الدول االشتراكية وحدها وإمنا تعداها إىل دول أخرى ذات نظام مغاير وهذا ما أدى بفقد مصداقية هذه 

  .األيديولوجيات وتفكك أنظمتها يف النهاية

  :ي مبدأ التعايش السلم-2

ايش السلمي بني دول النظامني  التعإمكانيةيرى الفقه االشتراكي أن وجود القانون الدويل العام يتوقف على 

فإنه وإن كان ليس من الضروري أن تتوصل الدول إىل اتفاق بشأن طبيعة القانون الدويل ) الرأمسايل واالشتراكي(

                                                 
 50- 49: بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص-  1
 52- 51:نسي، مرجع سابق، ص بن عامر تو-  2



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
423 

 اتمـــع الدولـــي

 الدول ذات األنظمة املختلفة إىل قواعد ثابتة والتعايش وطبيعته االجتماعية، فإن األهم من ذلك كله هو أن تتوصل

  .السلمي يفترض حل املنازعات عن طريق املفاوضات

  التقدم العلمي: رابعا

لقد بات التقدم العلمي مسة من مسات هذا العصر، والشك أن تطور املواصالت وغزو الفضاء واستغالل 

  .القانون الدويل وجعلها تتفق مع هذا التقدم قواعد د أدى إىل تطويرالثروات الباطنية يف اليابسة والبحار واحمليطات ق

وإذا كان آثار التقدم العلمي تبدو إجيابية يف جمموعها فإن بعض اآلثار السلبية الفادحة قد ارتبطت به، من 

أرباع سكان العامل ذلك جند أن ربع سكان العامل يعيش يف ثورة تقنية وعلمية وينعم برفاهية مادية هائلة إال أن ثالثة 

  .املعاصر ال يزالون يعانون من اجلوع واملرض واجلهل، كما أن خطر التلوث أصبح يهدد احلياة على هذا الكوكب

وهكذا فإن رغم التقدم العلمي اهلائل الذي حتقق يف هذا العصر إال أن هذا التقدم العلمي مل يسخر لسعادة 

ء اجلنس البشري مرهون باستعمال الذرة اليت أصبحت اهلاجس اخلطري اإلنسان وهنائه وقد أصبح بقاء العامل وفنا

   1.لإلنسانية

  االتساع املوضوعي للعالقات الدولية: خامسا

يف ظل هذه املعطيات واملتغريات اليت طرأت على اتمع الدويل بدأ القانون الدويل يهتم مبواضيع شىت وأصبح 

  .يم القانون الداخلي كاحترام الفرد واحترام األقليات ونوعية النظاميتدخل يف بعض القضايا اليت كانت تعد من صم

 معرفة مقدار التطور الذي مر به القانون الدويل يف السنني األخرية يكفي أن نعدد األوضاع الدولية وإذا أردنا

  : وزالت يف العصر احلديثياليت كانت سابقا مشروعة يف فترة القانون الدويل التقليد

  .اع االستعمارية وشبه االستعماريةزوال األوض - 

 .زوال فكرة املعاهدات غري املتكافئة - 

 .زوال حق الدولة يف استخدام القوة يف العالقات الدولية - 

زوال قاعدة حتديد عرض املياه اإلقليمية بثالث أميال حبرية فقط وهو األمر الذي كانت الدول الكربى  - 

 .تستفيد منه على حساب الدول املتخلفة

 .االستيالء على األراضي بالقوةحترمي  - 

 : من ذلك مثاليويف مقابل هذا نشأت قواعد دولية جديدة مل تكن موجودة يف معطيات القانون الدويل التقليد

 .مبدأ السيادة يف حدود القانون الدول - 

 . يف تقرير مصريهاحق الشعوب - 

 .مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية - 

 يف مواردها االقتصادية مبا فيها حق التأميم، كما اهتم القانون الدويل التأكيد على حق الشعوب بالتصرف - 

 :أيضا
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 .النظام النقدي العاملي ودوره يف متويل التنمية يف الدول النامية - 

 .املشكالت األساسية املتعلقة باملواد األولية وأثرها على التجارة والتنمية - 

 .مشكلة التصنيع ونقل التكنولوجيا - 

 .ة على الشركات املتعددة اجلنسيةاإلشراف والرقاب - 

  .تطوير القانون الدويل اإلنساين - 
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  الدولة يف اتمع الدويل

  

  عناصر الدولة

السكان، اإلقليم، السلطة : جيمع الفقه الدويل عند دراسته للدولة على ضرورة توافر ثالثة أركان أساسية هي

  .ه العناصر أساسية يف تشكيل الدولة، فإذا نقص أحدها زالت الدولة من الوجودالعامة أو بعبارة أدق السيادة، وهذ

  السكان: أوال

الركن األول الذي ال بد من توافره لقيام الدولة هو السكان، فال يتصور قيام دولة بدون سكان، ويقصد 

ا وسيادا سواء كانوا بالسكان جمموع األفراد الذين يوجدون على إقليم الدولة بشكل مستقر، وخيضعون لسلطا

  .حيملون جنسيتها أم ال

ويطلق بعض املؤلفني على الفئة األوىل من السكان أي فئة املواطنني الذين حيملون جنسية الدولة اسم 

  .وهكذا فالشعب اجلزائري يعين سكان الدولة اجلزائرية الذين حيملون جنسيتها" الشعب"

على " األمة"  من يطلق على عنصر السكان يف الدولة إسم -يطالينياالوخاصة الفرنسيني –وهناك من املؤلفني 

  1".الدولة هي التعبري السياسي لألمة هي التعبري االجتماعي للدولة"أساس أن 

  : مفهوم الشعب-1

 إجياد تعريف للشعب انطالقا من واقع معني، فمثال يعرفه علماء االجتماع جمموع لقد حاول بعض الفقهاء

يقومون على أرض الدولة وخيضعون لسلطة واحدة، هناك شعوب تعددت أقاليمها وحكوماا وهي األفراد الذين 

  .تناضل من عليه ال ينطبق عليها هذا املفهوم

وهناك من املؤلفني من يرى أن الشعب كيان متجانس أي أنه جمموعة من السكان هلا نفس اللغة والدين 

 يف القانون الدويل، ألن الشعب الواحد قد يتكون من عدة جمموعات والعرق، والواقع أن هذا الرأي غري مأخوذ به

  2.بشرية هلا ديانات خمتلفة، لبنان مثال أو لغات عديدة سويسرا

  : مفهوم األمة-2

  :  النظرية الغربية ملدلول األمة- 2-1

هوم األمة فهناك من يرى على ظرية إىل اعتبارات موضوعية خمتلفة يف حتديد مفتستند هذه الن:  املفهوم األملاين لألمة-أ

 أن العرق هو املعيار األساسي لألمة أو القومية، أما اللغة جمرد معيار 1933سبيل املثال هتلر يف كتابه كفاحي لسنة 

 ألن هناك دوال مستقلة متاما عن بعضها - ولو أا عامال قويا جلمع الشمل–تابع وكاشف وال ميكن لالعتماد عليها 

                                                 
 59: بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص-  1
 61: بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص-  2



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
426 

 اتمـــع الدولـــي

ل ذلك الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا، كما أن بعض الدول فيها لغات متعددة هولندا، ولغتها واحدة مثا

  .بلجيكا، سويسرا

هلذه األسباب تقول النظرية األملانية بضرورة الرجوع إىل وحدة العرق، وقد أكد األملان على وجود تسلسل 

  .بني خمتلف األعراق البشرية 

يرى أن الدين هو العنصر املوحد األساسي ) على سبيل املثال ردسلوب(ان وهناك فريق آخر من الكتاب األم

ذا كان ‘لألمة، وهناك فريق ثالث يرى بأن اللغة هي املعيار املوضوعي الوحيد لألمة، فهذا مومسن يقرر أنه 

  .االلزاسيون قد فقدوا وعيهم القومي بسبب االحتالل الفرنسي فإم ال يزالون أملانا باللغة

تتلخص النظرية التقليدية الفرنسية بأن األمم تتكون حتت تأثري عوامل خمتلفة ال شك أنه : فهوم الفرنسي لألمة امل-ب

جيب أن تؤخذ عوامل القرابة العرقية واللغة والدين بعني االعتبار غري أن هناك جماال أيضا إلدخال العناصر الروحية يف 

القيام معا بأعمال " األمة تبدأ روحي وهي تشترط: " عندما قال أن عداد األحداث التارخيية وهو ما ندى به رينان

عظيمة، فاألمة عقيدة يصنعها عنصران عنصر املاضي وهو تراث مشترك من الذكريات وعنصر من احلاضر وهو 

  . ويستطرد رينان أن األمة أسرة كبرية مجعتها قرابة الروح املشاعاإلرثالرغبة يف احلياة املشتركة ويف حفظ 

وعلى هذا تكون النظرية الفرنسية إرادية وبالتايل الدولة تتأسس بإرادة أفرادها املشتركة وهذه تستند إىل 

  .الوجدان القومي الذي هو نفسه نتيجة تطور تارخيي طويل

  : تقدير النظريتني

ن عنصر اإلرادة إن النظرية الفرنسية تصادر املطلوب، ألا جتاوزت احلقائق حماولة الوصول إىل النتيجة ذلك أ

  .واملشيئة نتيجة وعناصر األمة ختتلف عن ذلك أن هناك عناصر أخرى متكننا من الوصول إىل النتيجة

أما النظرية األملانية فإا وإن كانت قد أتت ببعض العناصر اليت تساعد يف تكوين األمة، وإمنا هي عوال 

العرقي وتفوقه جيعلها نظرية عنصرية توسعية تعمل على مساعدة لقيام وتوحيد األمة، كما أن تأكيدها على الصفاء 

وهي بذلك ختلق . التفريق احلاد بني الشعوب وتصنيفها يف أعراق متفاوتة يف املرتلة أعراق منحطة وأعراق متفوقة

حواجز خطرية بني الشعوب ال بصورة ال مربرة هلا فحسب ولكن أيضا بصورة تؤدي إىل نتائج سلبية تتمثل يف إثارة 

لناس بعضهم ضد البعض اآلخر ومن الواضح أن هذا هو بالذات ما يرغب العنصريون يف حتقيقه ألم يعتقدون أم ا

  1.يف مقاومتهم ملن يدعوم األعراق املنحطة يستطيعون اإلبقاء على تفوقهم 

  :  النظرية املاركسية األمة- 2-2

ومية باعتبارمها نتاجني لعهد قيام الرأمسالية  مفهوم األمة والق1848لقد بني بيان احلزب الشيوعي لعام 

بانقسام اتمع إىل طبقيتني أساسيتني هي الربجوازية والربوليتاريا وبالنضال الطبقي فإن مشكلة مرتبطني ارتباطا وثيقا 

تصفية االضطهاد القومي متوقف على حصيلة هذا النضال ألن االضطهاد القومي هو أحد مظاهر السيطرة الطبقية 

  .لربجوازيةا
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غري أنه مع : وهكذا ربطت املاركسية مفهوم األمة بالنضال الطبقي الذي ختوضه الربوليتاريا ضد الرأمسالية

 املنحلة فقد بداية القرن العشرين وعندما اصطدم احلزب الشيوعي مبشكلة القوميات اخلاضعة لإلمرباطورية القيصرية

  . احللول املالئمة هلاحتتم على القادة االشتراكيني آنذاك أن جيدوا

إن األمة هي وحدة اللغة، اإلقليم، : " باقتراح ملفهوم األمة جاء فيه1913وإيعاز من لينني تقدم ستالني سنة 

  1."واحلياة االقتصادية والثقافية

  : مفهوم األمة يف اإلسالم- 2-3

حيث أن اإلمجاع منعقد بني أال هو العقيدة اإلسالمية،  مفهوم األمة يف اإلسالم يتحدد على عنصر واحدإن 

وأن مجيع من مشلتهم هذه الوحدة . علماء املسلمني على أن الدولة اإلسالمية إمنا تعتمد يف تكوينها على الوحدة الدينية

هم أمة واحدة وأن اختلفوا يف اللغة أو اجلنس أو احلكومات أو سائر مميزات القومية ألن وحدة الدين تغلب كل هذه 

  .الفروق

 أنه من النادر أن جند جتانسا تاما يف سكان أية دولة يف العامل، إذ البد وأن يكون هناك تقاليد تارخيية وكخالصة

  .خمتلفة وأصول عرقية متنوعة امتزجت بدرجات متفاوتة

األمة وحتاول بقدر اإلمكان -نوعني من الدول، دول تبنت مفهوم الدولةومهما يكن من أمر فإننا جند يف العامل 

 التطابق بني مفهومي الدولة واألمة ودول أخرى أخذت مبفهوم الدولة املتعددة القوميات كاالحتاد السوفيايت أن حتدث

اختيار هذا الشكل أو ذلك ويف احلالتني فإن املبدأ األساسي هو احترام حقوق خمتلف القوميات واألقليات، وأن . مثال

القانون الدويل العام مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها ومبدأ جيب أن يراعي التوازن بني مبدأين أساسيني من مبادئ 

  2).مبدأ وحدة اإلقليم(احملافظة على سالمة أرشي الدول من التجزئة والتفتت 

  عنصر اإلقليم: ثانيا

 ميكن حتديد إقليم الدولة بأنه النطاق أو اال الذي تتمتع الدول يف داخله بكامل السلطات اليت: تعريف اإلقليم-1

يقررها القانون الدويل، واإلقليم عنصر ضروري ال غىن عنه لوجود الدولة إذ بدونه ال ميكن أن يصدق وصف الدولة 

  .على مجاعة من اجلماعات أو هيئة من اهليئات

املياه (والعنصر املائي ) العنصر اليابس(العنصر الربي :  من ثالثة عناصر هيميتكون اإلقلي:  عناصر اإلقليم-2

  .وأخريا اال اجلوي) ةة املياه اإلقليميالداخلي

  :مصافت اإلقلي-3

مبعىن أن اجلماعة البشرية أي الشعب جيب أن تقيم على سبيل االستقرار على هذا اإلقليم من :  ثبات اإلقليم- 3-1

  .أجل احلياة الدائمة املستقرة
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ضح املعامل وهذه احلدود تعني اال  تنحصر يف ضرورة أن يكون حمددا والإلقليموالصفة الثابتة : التحديد- 3-2

، وترجع أمهية حتديد احلدود إىل أا تعد التقاط اإلقليمية اليت عندها تتوقف سيادة الذي متارس فيه الدولة سيادا

  .الدولة واختصاصات هذه الدولة األخرية

د مبدئيا هذه األراضي  فال تسوأي ضرورة إخضاع مجيع أراضي الدولة لسلطة معينة،:  الوحدة السياسية- 3-3

 إدارة إقليم معني حتت وصاية دولتني سوى سيادة واحدة، ولكن هناك حاالت تكون فيها سلطة ثنائية مثلما توضع

  . الصحراء الغربية حتت اإلدارة املشتركة لكل من املغرب وموريطانيامكذلك إقلي) بريطانيا ومصر على السودان(

 القانون الدويل الكالسيكي كان ميكن اكتساب اإلقليم بواحدة من حسب معطيات : طرق اكتساب اإلقليم-4

  :أربعة طرق وهي

 .الفتح - 

 .االستيالء على إقليم إلمالكه له  - 

 .التنازل - 

 1.التقادم املكسب - 

  )السلطة العامة(عنصر احلكومة : ثالثا

ة احلكومة لسلطات  هناك مبدآن أساسيان حيكمان ممارس:املبادئ اليت حتكم ممارسة احلكومة لسلطات الدولة

  :2الدولة

  :  مبدأ فاعلية احلكومة-1

واملقصود به هو أن تقوم اهليئة احلاكمة مبمارسة سلطات فعلية وفعالة يف إقليم الدولة ويف مواجهة شعبها، 

امة، فادعاء هيئة ما بأا متثل الدولة ال يكفي ما مل تستند حبقائق الواقعية هذا اإلدعاء ومبعىن آخر أن السلطات الع

احلكومة، بشكل عام جيب أن متارس سلطاا فعليا وأن تكون قادرة على القيام مبهام وصالحيات الدولة اخلارجية 

  .والداخلية

وتظهر أمهية هذا املبدأ عند تغيري نظم احلكم القائمة عن طريق القوة فقد حيدث أال تعترف احلكومة السابقة 

ولة ويصبح على الدول عندئذ أن تتحرى بالنظر إىل الواقع، ومن بني السلطتني ذا التغيري يف إدعائها بأا متثل الد

  .املتنازعتني من ميارس سلطات حقيقية على اجلزء األكرب من اإلقليم ويف مواجهة الغالبية من أفراد الشعب

  : مبدأ استمرار الدولة-2

زامات اليت ارتبطت ا الدولة يف عهد ومؤدى هذا املبدأ أن أية حكومة الحقة تلتزم بأداء التعهدات وااللت

حكومة سابقة، فاحلكومة تعمل حلساب الدولة وبامسها فالذي يلتزم والذي يتعهد هو الدولة وليس أعضاء احلكومة 

  .وبالتايل فإن هذه االلتزامات والتعهدات تظل ملزمة ما دامت قائمة مهما تغريت فيها احلكومات
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  السيادة: رابعا

للسيادة أوصاف وفقا للنظرية التقليدية، وهذه األوصاف مستمدة من الدستور الفرنسي الصادر  : صفات السيادة-1

التصرف فيها، وال ختضع للتقادم املكسب أو للتقادم ، فقد قرر هذا الدستور أن السيادة ال تقبل 1791يف سبتمرب 

  .املسقط

  :للسيادة مظهران، مظهر داخلي وآخر خارجي: مظاهر السيادة-2

ملظهر الداخلي هو سلطاا على األشخاص وسلطاا على اإلقليم وهذا ما يعرف بالسيادة اإلقليمية والسيادة  فا- 

الشخصية فالسيادة اإلقليمية تعين سلطة الدولة على إقليمها والسيادة الشخصية تعين سلطة الدولة على رعاياها خارج 

  .إقليمها

دولة بالدخول يف حتالفات مع الدول معينة دون أخرى، ويف عقد  يف حق الادة يتمثل  واملظهر اخلارجي للسي- 

 بالدول واحلكومات اليت تظهر يف اتمع الدويل أو عدم واالعترافاملعاهدات واالنضمام إىل املنظمات الدولية 

  .وباختصار هو حريتها يف إدارة شؤوا اخلارجية وحتديد عالقاا بسائر الدول األخرى...االعتراف ا

  االعتراف بالدولة: امساخ

االعتراف هو إقرار رمسي من جانب حكومة دولة قائمة بأا تعتزم إقامة عالقات مع الوحدة اجلديدة، 

هو مسألة قانونية فإن " حكومات جديدة"وبالرغم من قوة منطق احلجة اليت تقول أن االعتراف بدول جديدة أو 

  .ب عليه عواقب قانونيةأكثرية املؤلفني تشري إىل أنه عمل سياسي تترت

  : العترافا طبيعة -1

إن االعتراف يتسم بالطابع السياسي باإلضافة إىل طابع القانوين وهذا نظرا خلضوعه للسلطة التقديرية للدولة 

عن السكوت بشأن وضعية ما كان من املفروض اختاذ  أو بالتقبل الناتج باالمتناعويكفي االعتراف اإلرادة املنفردة أو 

 دول أو حكومات بني النظرية بشأا ومن أهم النقاط اليت يثريها االعتراف هو عندما تتعلق مسألة بوجودموقف 

  1.املنشأة أو النظرية املقرة

  : أمهية االعتراف-2

تكمن أمهية االعتراف يف تيسري االتصال حكومة الدولة اجلديدة حبكومات دول أخرى وأيضا يف االنضمام إىل 

ام عالقات دولية بينها وبني أشخاص اتمع الدويل، وأهم انتقاد يوجه إىل نظرية االعتراف خاصة منظمات دولية وقي

 هو أا تتناقض كليتا مع مبدأ املساواة القانونية فيما بني الدول إذ كيف ميكن تصور قيام دولة االعتراف املنشأنظرية 

تان متساويتان مث هناك أيضا نظرية املسماة بنظرية جديدة يبقى متعلق باعتراف دولة أخرى مث تصبح هاتان الدول

 يرى أصحاب هذه النظرية أن هذا االعتراف ال ينشأ الدولة وال مينحها الشخصية  إذاالعتراف الكاشف أو املقرر

 وهو من مؤدي هذه كافالنيالقانونية وإمنا يقتصر دوره على الكشف أو اإلعالن عن وجود تلك الدولة ويرى الفقيه 

  :رية إذ يعترب أن االعتراف ينطوي على قيمة عملية تتمثل فيما يليالنظ
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  .يضفي على الدولة اجلديدة صفة الرمسية - 

 .يسهل على الدولة اجلديدة ممارسة حقوقها وواجباا الدولية - 

 .يسمح بإقرار مسؤوليتها الدولية - 

  :هذا باإلضافة إن يترتب التسليم ذه النظرية عدة أثار قانونية منها

  .رجعيح االعتراف ذو أثر يصب -

 .مشروطايتعني أن ال يكون االعتراف  - 

 .ائيةيصبح االعتراف ذو صفة  - 

 .الضمين أو الشكل الصريحاالعتراف يأخذ إما الشكل  - 

  1.واقعيا يكون أو قانونياقد يكون االعتراف  - 
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  :املشروعات األوىل للتنظيم الدويل

ملفكرون منذ القدمي بتحقيق الوحدة العاملية وإنشاء االحتادات الدولية الالزمة ورغم لقد نادى الفالسفة وا

 مجاعة مسيحية حتكمها سلطتان اعتبارهااختالفهم يف التفصيالت فقد اتفقوا على املبادئ اهلامة، ونظروا إىل أوربا إىل 

ل االجتماعية والسياسية طبقا لآلراء التقليدية ، وعاجلوا املشاك)سلطة زمنية، سلطة البابا(مصدرمها اإلدارة اإلالهية 

  .والدينية اليت سادت يف العصور الوسطى

ولكن الوحدة األوربية مل يدم هلا البقاء وسرعان ما تفككت إىل دول متناثرة وكان من بني هؤالء املفكرين 

 williamهب وهناك مشروع الرا.    والذي إقتصر مشروعه على أوربا الغربيةporre du loixمشروع 

laxin  كتاب السالم األوريب للحاضر واملستقبل وقد ألف جون جاك روسو لـ العقد االجتماعياملتأثر بكتاب .

  .مبادئ القانون الدويل الذي ألف كتاب بنغهاموهناك أيضا مشروع الفقيه 

ى الفكر الديين املسيحي ما يالحظ على هذه املشاريع النظرية مل متكن تطبيقه يف امليدان، وإا جاءت قائمة عل

احملرف، وجاءت يف إطار مواجهة احلضارة اإلسالمية تكملة للحروب الصليبية وهذا كرد فعل ألوربا اليت كانت تعاين 

  .اإلحنطاط 

  :وقد متيزت كتابات هؤالء الكتاب باجتاهني اثنني

  .لى إجياد سلطة مشتركةوأخذ بفكرة التعابدية وأبرز هذا اإلجتاه أمهية هذا العمل ع: اإلجتاه األول

 فقد نادى بالوحدة الفدرالية وبإنشاء التنظيم الدويل بالطريقة نفسها اليت يتم ا التنظيم داخل : اإلجتاه الثاين

 الذي فيناالدولة، لقد بدأت فكرت التنظيم الدويل تتجسد من خالل فكرة املؤمتر األوريب الذي جاء بناءا على مؤمتر 

  :ر دويل يف طريق نشأة تنظيم الدويل احلديث، وقد عقدت بعد ذلك مؤمترات عدة منهايعترب أو تنظيم ومؤمت

  .خصص لدراسة احلركات الوطنية والتحررية يف بريطانيا): 1920- 1819(مؤمتر كرارسيسا دوبينا  - 

 .املخصص يف حبث أوضاع الثورة يف اسبانيا: 1820مؤمتر فريونا  - 

اسة قواعد احلرب واحلياد ووسائل فض الرتاعات الدولية اخلاصني بدر: )1907-1899(مؤمتر الهاي  - 

 .بالطرق السلمية

  غري أن هذه املؤمترات مل متثل منظمة دولية باملعىن املعروف حاليا بسبب 

  .عدم وجود مقر دائم  - 

 .عدم وجود ميثاق منشأ - 

 .عدم وجود أجهزة دائمة - 

 .كان يغلب عليها الطابع السياسي - 
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  :التحكيم الدويل

حمكمة دولية دائمة للتحكيم مت 1899الهاي ؤمتراتاألوربية يف توقيف ومنع احلروب أنشأ مؤمتر بعد فشل امل

   .1900تنظيمها عام 

 ) 1948- 1947( بناءا على اتفاقية منظمة الدول األمريكيةأما دول أمريكا الالتينية فأنشأت ما يسمى 

  . سنوات5 اليت تنعقد كل 1889وهذا بعدما كانت تعتمد على فكرة املؤمترات إبتداءا من سنة 

 وهي عبارة عن جلان متخصصة تضم مندويب عن اللجان الدوليةوباإلضافة إىل فكرة املؤمترات فقد ظهرت 

الراين م، ومن هذه اللجان اللجان النهرية الدولية كلجنيت 19الدول وقد شرع يف تكوينها ابتداءا من القرن 

  والدانوب

  اللجان الصحية واملالية - 

 . بباريس1958دات اإلدارية كاالحتاد البلغاري الدويل االحتا - 

 .م1874اتفاق الربيد العاملي  - 

 .م1890مكتب النقد الدويل  - 

 .م1919هيئة الطريان الدولية  - 

 م1919مكتب العمل الدويل  - 

 1948منظمة اليونسكو  - 

  :تعريف املنظمات الدولية

 :بيتها يف مضمون املنظمة الدولية فيعرفها البعض يف أغلتتحققهناك تعريف خمتلفة للمنظمات الدولية غري أا 

هيئة تتفق جمموعة من الدول على إنشاءها للقيام مبجموعة من األعمال ذات األمهية املشتركة ومتنحها الدول األعضاء "

  ". اهليئة ببيانه وحتديد أغراضه ومبادئه الرئيسيةميثاق ذاتيا مستقال يتكفل اختصاصا

بأا شخص معنوي من أشخاص الدويل العام ينشأ بإحتاد جمموعة إرادات الدولة : "ويعرفها البعض اآلخر

  .برعاية مصاحل مشتركة دائمة ويتمتع هذا الشخص بإرادة ذاتية يف اتمع الدويل ويف مواجهة الدول األخرى

  :من خالل هاذين التعريفني فإننا حندد عناصر املنظمة الدولية فيما يلي

التعريف تنب هناك املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية مثل هيأة الصليب يف  (:الصفة الدولية -1

 ).األمحر فهي هيئة دولية غري حكومية

 ).مبعىن املنظمة نشأت بإرادة الدول ومل تفرض مثل األمم املتحدة: (اإلرادة الذاتية أو احتاد اإلرادات -2

 ).منظمة هلا وضع مستمر وليس مؤقت (:االستمرار -3

 ). احملكمةاختصاص وهو القانون الذي حيدد :قامليثا -4
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  :تصنيف املنظمات

 فقهاء القانون الدويل يف إجياد الطريقة املوحدة لدراسة التنظيمات الدولية واختلفوا يف تقسيمام هلا اختلف

  :يل املختلفة وميكن تصنيف املنظمات حسب التقسيمات التاواختصاصاا طبيعتها العضوية فيها اختالفحبسب 

  .تصنف إىل منظمات عامة ومنظمات خاصة: االختصاص من حيث - أ

  ). دول إفريقيا فقطةمثل منظمة الدول اإلفريقي(قد تكون عاملية أو إقليمية :  من حيث العضوية- ب

  .هناك منظمات مشروطة ومنظمات غري مشروطة مثل عصبة األمم املتحدة كانت مشروطة:  من حيث االنضمام- ج

هناك منظمات تتمتع بسلطات قضائية أو سلطات تشريعية، مثل منظمة احملكمة الدولية، : لطات من حيث الس-د

  .منظمة حقوق اإلنسان، وهناك منظمات تشريعية مثل منظمة العمل الدولية

  :الشخصية القانونية للمنظمات الدولية

ت الدولية كما أا تعين من ناحية إن الشخصية القانونية تعين أهلية املنظمات الكتساب احلقوق وحتمل االلتزاما

أخرى متتع املنظمة باألهلية الشارعة أي قدرا على اإلسهام يف إرساء قواعد القانون الدويل إما عن طريق إبرام 

املعاهدات أو باالشتراك يف إرساء القواعد العرفية وتتضمن عادة مواثيق املنظمات النصوص الالزمة اليت تقر االعتراف 

ر الشخصية القانونية والدولية وهو ما يعطينا احلق يف التمتع باحلقوق وااللتزام بالواجبات يف نطاق القانون هلا بعناص

  :الدويل ويترتب على ذلك اآلثار التالية

تساهم املنظمات يف وضع القانون الدويل بإشتراكها يف تكوين القواعد العرفية الدولية ويف عقد  -1

 .املعاهدات الدولية

حلماية ) محاية وظيفية(احلق يف التقدم باملطالبات الدولية، كما أن متارس نوعا من احلماية للمنظمات  -2

ممثليها وموظفيها فقد ثار جدل حول حق املنظمات الدولية يف رفع املسائل الدولية وأثريت املسألة أمام 

ئفها وطلب اجلمعية اجلمعية العامة لألمم املتحدة بسبب االعتداء على بعض موظفيها أثناء تأدية وظا

العامة رأي حمكمة العدل الدولية وانتهت هذه األخرية إىل أن األمم املتحدة شخص دويل وأا تستطيع 

 .رفع الدعوى املسؤولية الدولية للمطالبة بالتعويض عن األضرار اليت قد تلحق مبوظفيها

لتصرف فيها وحق التقاضي أمام يكون للمنظمات احلق يف التعاقد ومتلك األموال الثابتة واملنقولة وا -3

 .احملاكم اليت ال يضمن نظامها قصرها على الدولة

  :اجتاهنيويف النظام الدويل هناك 

  .اجتاه ينكر الشخصية القانونية للمنظمات الدولية واجتاه مؤيد للفكرة الشخصية القانونية للمنظمات الدولية

  : يف جوانب عديدة منهاللدولةونية  عن الشخصية القانللمنظمةوختتلف الشخصية القانونية 

  .اتفاق تنشأ الدولة بتوافر عناصرها األساسية أما املنظمات الدولية فتنشأ مبوجب قانون -1

 الدولة تنشأ بتوافر عناصرها مث يتم االعتراف الدويل ا، بينما تنشأ املنظمات الدولية بإحتاد دول لتنظيم مصاحل -2

  .مشتركة
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 املنظمات الدولية حمدودة يف إطار ما نص عليه اختصاصاتسعة وعامة يف حني تكون  الدول وااختصاصات -3

  . الناشئ هلااتفاقها

  هي حدود السلطة املنظمة؟ ما: سلطات املنظمات الدولية

  :من أهم السلطات اليت تقوم ا املنظمات هي

اق اختصاصاا سواء تقوم ا بنفسها للمنظمات الدولية حبث ودراسة األمور اليت تدخل يف نط:  البحث والدراسة-1

  .أو من خالل مؤمترات

وهلا سلطة (للمنظمات الدولية احلق يف إبرام اتفاقيات دولية مع غريها من املنظمات أو الدول :  عقد االتفاقيات-2

  ).التبادل والتمثيل مع هذه اهليئات

قتضاها ميكن أن حتقق وظائفها من خالل اللقاء وهي أهم سلطة متارسها املنظمة الدولية ومب:  سلطة إصدار القرار-3

  .الدويل فهي املظهر اخلارجي إلرادة املنظمة

  :وميكن التمييز بني قرارات املنظمات من خالل القوة اإللزامية اليت يتمتع ا كل منها

 وال يترتب عنها  وهي عبارة عن نصيحة أو رغبة تبديها املنظمة يف موضوع معني وليس هلا قوة اإللزام: التوصية-أ

  .املسؤولية الدولية، فهي ذات قيمة أدبية وسياسية

وتتمتع بقوة اإللزام يف مواجهة دول األعضاء أو اهليئة املوجهة هلا، والقرار هو أمر تصدره املنظمة إىل :  القرارات-ب

  .دولة العضو فيها أو فرع تابع دويل هلا أو موظف دويل من موظفيها

للمنظمة احلق يف إصدار لوائح الزمة يف حسن سري العمل كما أنه من حقها إنشاء ما تراه من :  اللوائح التنظيمية-ج

  .الفروع الثانوية الضرورية للقيام بوظائفها

 الدولية، ولذلك ال متنح املواثيق أغلب تت اليت تصدر عن املنظمااوهي من أهم وأدق القرار:  تعديل امليثاق-د

اثيقها فبعض املنظمات يتطلب تعديل ميثاقها احلصول على إمجاع أعضاءها والبعض املنظمات سهولة يف تعديل مو

  .يشترط ثلثي األعضاء مع شروط إضافية أخرى

وهي , جرت العادة أن املنظمات الدولية تنشا بناءا على معاهدات دولية :املعاهدات املنشأة للمنظمات الدولية * 

  :وختضع املعاهدات املنشاة إىل .....ة هذه املنظمات وهو أساس لنظام نشأ, دستور خاص باملنظمة 

  أصبح القبول يف العضوية من صالحيات املنظمات الدولية :حلول القبول حمل االنضمام / أ

اجلامعة العربية نشات من ( املعاهدات املنشأة للمنظمات اتفاق دويل متعدد األطراف :االتفاق الدويل اجلماعي / ب

  ) دول 10

  املعاهدات الدولية املنشاة تسمو على قوانينها الداخلية وتسمو على املعاهدات االخرى : السمـو / ج 

  .... املعاهدة دون حتفظ ألحكام األعضاءالقبول الكلي لدول :قاعدة التكامل / د 

    املعاهدة املنشاة اف مل تتعارض مع أهدإذا التحفظات تقبل إن: يرى بعض الفقهاء -
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 دستورية أو وذات صبغة تشريعية األطراف هي معاهدات متعددة : للمنظمات املنشاةمعاهدات الطبيعة القانونية لل

  )  عقدية –ثنائية  ( األخرىعكس املعاهدات 

  : للمنظماتالنشأةمضمون املعاهدات 

   نشأا وأسبابلطرح فلسفة موضوع املنظمات ) :متهيد( الدباجة / أ

  االختصاصات –الشخصية القانونية -  املبادئ،األهدافيف شكل مواد تتضمن : مقننة أحكام/ ب

  : املالحق -ج

  : معر مراعاة... تصبح نافذة األعضاءمبجرد تصديق :نفاذ املعاهدة 

   التصويت أثناء باألغلبية االكتفاء -   

   حكومة دولة معينة أو العام للمنظمة الدولية األمني التصديق على املعاهدة لدى إيداع -   

   بعد النفاذ أو قبل أخرى انضمام دول انيةإمك -   

 تشترط موافقة وأخرى ، للتعديلاإلمجاع للمعاهدات الدولية تشترط ةاملنشأ املعاهداتبعض :تعديل املعاهدة املنشاة 

 املتحدة األمموميكن تعديل ميثاق  ) أعضائها 2/3 األعضاء ياملعاهدة بثلثففي اجلامعة العربية تعدل  ( 2/3 األغلبية

  :واسطة مؤمتر دويل بشرط ب

  ... مبن فيهم اخلمسة الدائمون األمناعضاء من جملس 9و,  اجلمعية العامة أعضاء 2/3موافقة  -

 ..... مبن فيهم اخلمسة الدائمون األعضاء الدول 1/3تصديق  -

اذا ) FMI ( كما هو احلال يف صندوق النقد الدويلواألقلية اإلمجاع بقاعديت تأخذ هناك بعض املنظمات الدولية - 

   تغيري حصة الدول دون موافقتها -  االنسحاب من املنظمة         - :  مس التعديل 

   3/4 األغلبيةفيما غري ذلك يشترط على  ) باإلمجاع( تغيري قيمة التعامل بالعملة - 

  :املوارد املالية للمنظمات الدولية 

  : وحتدد حسب  :أساسية موارد -1

  ) املتحدة كاألمم(  معيار دفع كل دولة - موعات الدولية      اإىل انتماء كل الدول - 

   التربعات– كاهلبات - : املوارد الثانوية – 2

  الضرائب على رواتب املوظفني : املوارد الناجتة عن الرسوم اجلمركية – 3

  : االقتراض– 4

  :اجلوانب القانونية للموظفني الدوليني 

   عالقتهم باملنظمة عالقة عقدية –ز  االمتيا-  احلياد  –يتمتعون باحلصانة  -

  ...........ويعني املوظفني -  يعد التقارير  - متثيل املنظمة  : العام األمني
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  مناذج عن املنظمات الدولية

  

  عصبة األمم املتحدة

 واليت خص ا يف املبدأ األخري 14 املتضمن مبادئه ويلسنبناءا على املشروع الذي قدمه الرئيس األمريكي 

 السياسي واإلقليمي للدول الصغرى والكربى ومت إقرار إنشاء االستقاللقامة عصبة األمم هدفها الضمان املتبادل يف إ

 دولة مث وصل العدد 42 بقصر فريساي ومقرها جنيف وكان عدد الدول املؤسسة 1919 أفريل 18عصبة األمم يف 

 أا صاحبة الفكرة ألن الكونغرس األمريكي رفض أ مل تنضم إىل عصبة األمم رغم.م. دولة علما أن الو60إىل 

  . مبدأ احلياد وجتنبا للتدخل يف الشؤون األمريكيةاحترامالتصديق ميثاق العصبة وهذا يف دعوى 

  :ةومن أهم هياكل العصب

 .وتتكون من كل دول األعضاء وجتتمع مرة يف السنة وقراراا تصدر باإلمجاع: اجلمعية العامة -1

 دائمون 5 منهم 14 دائمون مث أصبح عدد أعضائه 4 أعضاء منهم 10تكون من  وي:جملس العصبة -2

 . كل من أملانيا، إيطاليا، واليابانانسحاب بعد 3وتقلص عدد األعضاء الدائمون إىل 

 . وتتكون من األمني العام ومساعدين وعدد من املوظفني الدوليني:األمانة العامة -3

 وهذا حلل الرتاعات 1920 من ميثاق العصبة يف سنة 14ادة  نشأت وفق نص امل:حمكمة العدل الدولية -4

 عدلت نظامها األساسي 1936 ويف سنة 1922 وباشرت أعماهلا يف 1921الدولية، أنتخب قضاا يف 

 حكما يف قضايا 70حيث أصبح القضاة متفرعني كلية للمحكمة وأصدرت هذه احملكمة أكثر من 

 1.الدولية

  : عصبة األممانتهاء

  :لة من العوامل أدت إىل إضعاف العصبة مث فشلهاهناك مج

 1934 فشل عصبة األمم يف حتقيق وصف العاملية حبيث مل تنظم إليها أمريكا واإلحتاد السوفيايت حيث انضم سنة -1

  . بسبب هجومها على بولندا1939وطردت سنة 

  :دول األعضاء باملسامهة فيما يلي واليت ألزمت 16 عدم كفاية اإلجراءات اجلماعية اليت نصت عليها املادة -2

 .قطع العالقات التجارية مع الدول املخالفة لألحكام امليثاق - 

 .السماح مبرور قوات تابعة للعصبة املكلفة بتنفيذ اجلزاءات العسكرية - 

 .االشتراك يف اجلزاءات العسكرية عند الضرورة - 

  . انسحاب بعض الدول كأملانيا واليابان وإيطاليا-3
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  .بة يف حل الكثري من الرتاعات اخلطرية فشل العص-4

  . مل تستطع العصبة منع احلرب عمليا كوسيلة حلل املشكلة الدولية-5

ورغم كل هذا فريى بعض الفقهاء القانون الدويل أن إنشاء عصبة األمم كان حماولة لتطبيق قواعد القانون 

لية ففشلها ال يرجع إىل عيب يف التنظيم بقدر ما الدويل واقعيا وإجياد رأي عام دويل يؤثر يف جمرى العالقات الدو

 وتنفيذ مبادئها، وهلذا مل يكن احتراميرجع إىل دول األعضاء وغري األعضاء الذين مل يبذلوا أي مساعدة حقيقية يف 

ف  األمر إعادة التنظيم الدويل يف ضوء مع ما يتفق مع الظرواستدعىفشل العصبة مربرا إلاء العمل بنظامها وإمنا 

  .الدولية اجلديدة

 انتهت رغم أا 1946 أفريل 18وقد كان ذلك بإنشاء منظمة األمم املتحدة بع آخر مجعية عامة للعصبة يف 

  1.عمليا منذ اخلرب العاملية الثانية
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   املتحدةاألممهيئة 

  

ول املتحالفة ضد أملانيا ودول احملور تنظيم  برزت النواة األوىل  يف احلرب العاملية األوىل للد: املتحدة األممنشأة 

  1:حتقيق السلم 

  :مرحلة التصرحيات - 1

   يف لندن  صدر يف اجتماع دول احللفاء 1941 جوان 12أول تصريح يف  •

 بني روزفلت وتشرشل  عرف باسم ميثاق األطلسي  ألطلسي  اصدر  تصريح ا1941 اوت 14 •

 لسالم وهو فكرة إنشاء منظمة دولية حتقق االمن وا

 دولة اقترح من طرف الواليات 26 وضعته األمم املتحدة صدر تصريح باسم 1942 جانفي 1 •

 املتحدة األمريكية يؤيد التصرحيات السابقة 

 الصني واصدر ما يسمى -   االحتاد السوفيايت  - بريطانيا -   اجتمعت أمريكا  1943 أكتوبر 30 •

   إلنشاء منظمة حلفظ السالم واألمنتصريح موسكو

  اجتمع روزفلت وستالني وتشرشل  وأصدروا بيانا لتأكيد التصرحيات السابقة 1943 ديسمرب 1 •

  : مرحلة املؤمترات – 2

اجتمعت كل من أمريكا  بريطانيا  االحتاد السوفيايت  الصني ) دومربتون اوكس(مؤمتر  : 1944 اوت21* 

    واتفق على األعضاء اخلمس الدائمني وصيغت أهدافها  وحددت أجهزا, ووضعت أسس املنظمة اجلديدة 

 حضره روزفلت تشرشل  ستالني  واتفقوا  على نظام التصويت يف  جملس األمن يالطا   مؤمتر 1945 فيفري 4* 

  واقروا  املؤمتر يف فرانسيسكو 

 باإلضافة دولة  وهم املؤسسون 50 وحضرته 1945 جوان 2 إىل افريل 25استغرق شهرين فرانسيسكو مؤمتر * 

 إىل املتحدة األمم الدول الكربى  وظهرت هيئة أعدتهالذي ,  على مشروع امليثاق اووافقو هولندة رغم غياا  إىل

   1945 أكتوبر 24الوجود يف 

    واالجتاهات العامة واألهدافوفيها البواعث  واملبادئ :الدباجة *   : امليثاق 

  ظمة  مادة  تقنن وجود وعمل املن111 فصال و 19:املوضوع  •

  خصص للنظام السياسي حملكمة العدل الدولية :امللحق  •
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   :أهدافها

   حفظ األمن السلم الدوليني    - 

   تنمية العالقة بني الدول - 

   حتقيق التعاون الدويل حلل املسائل الدولية - 

   جعل األمم املتحدة مرجعا لتنسيق  أعمال األمم وتوجيهها حنو إدراك الغايات - 

  :املبادئ 

 دأ املساواة بني الدول  مب - 

 مبدأ حسن النية  يف متثيل االلتزامات  الدولية  - 

 حق الشعوب يف تقرير املصري  - 

 فض املنازعات الدولية  بالطرق السلمية  - 

 حضر التهديد واستخدام القوة - 

 منع تدخل األمم املتحدة يف الشؤون الداخلية لألمم - 

  معاونة أعضاء األمم املتحدة يف أعماهلا  - 

   يف هيئة األمم املتحدةالعضوية

 من ميثاق األمم املتحدة تتحدث عن العضوية يف هيأة األمم املتحدة قسمتها إىل نوعني عضوية أصيلة 04املادة 

 والعضوية مباحة جلميع الدول احملبة للسالم ويتم قبول العضوية بناء على قرار من اجلمعية العامة مامضباالنوعضوية 

  :األمنبناءا على توصية من جملس 

هولندا اعتربت عضو  (1+50 نسيسكوافر وهي خاصة بكل الدول اليت شاركت يف مؤمتر سان : العضوية األصيلة-

  ).مؤسس ومل حتضر

  : وتتطلب شروط موضوعية وأخرى شكلية: العضوية باالنضمام-

  :1 ويشترط أن يتوفر يف طالب العضوية الشروط التالية:الشروط املوضوعية* 

  ب العضوية يف األمم املتحدة دولة أن يكون طال-1

  . أن تكون حمبة للسالم-2

  . أن تقبل حتمل االلتزامات اليت يتضمنها امليثاق-3

  .ق أن تكون قادرة على تنفيذ أحكام امليثا-4

  . أن تكون راغبة يف تنفيذ االلتزامات -5

ناء على توصية من جملس األمن  يشترط لقبول عضو جديد صدور قرار من اجلمعية العامة ب:الشروط اإلجرائية* 

توافق عليها الدول اخلمسة، حيث تقوم الدولة الراغبة يف االنضمام بتقدمي طلبها إىل األمني العام مرفوقا بتصريح رمسي 
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بقبول االلتزامات اليت يتضمنها امليثاق مث يعرض األمني طلب االنضمام على جملس األمن الذي حييله إىل إحدى اللجان 

هي جلنة قبول األعضاء ويصدر جملس األمن توصية موافقة الدول اخلمسة ويعرض األمر إىل اجلمعية العامة الفرعية و

   3/2.1للتصويت ويشترط موافقة أغلبية الثلثني 

  :إيقاف العضوية

 من امليثاق فإنه جيوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو إختذ جملس األمن موقفا منه لسبب 05 حسب املادة 

ويالحظ أن اجلمعية العامة هي اليت تصر قرار وقف العضوية بناءا على توصية الس ) عقوبات اقتصادية(سباب من األ

  .الدائم والس هو الذي له احلق دون اجلمعية يف وقف سريان العقوبة

الة مباشرة  من ميثاق األمم املتحدة وهي ح05ال تطبق عقوبة العضوية إال يف األحوال اليت نصت عليها املادة 

  .جملس األمن ضد دولة ما عمال من أعمال القمع أو القسر وهذه العقوبة هي عقوبة تنظيمية

 فال يسمح هلا بالتصويت يف اجلمعية ةوهناك عقوبة الوقف اجلزئي للعقوبة مثلما أن ختل دولة بالتزاماا املالي

  2.العامة

  :انتهاء العضوية

  : الطرد-

 فإن لفصل دولة من عضوية هيئة األمم جيب أن 06 أو بافتقاد الصفة فحسب املادة  العضوية تنتهي إما بالفصل

  :تتوفر الشروط التالية

  .أن يكون هناك تكرار يف ارتكاب املخالفات خطرية ضد مبادئ ميثاق األمم - 

  يتم الفصل بنفس اإلجراءات الالزمة إلصدار قرار وقف العضوية   - 

  . مل يطرأ إذا ما كان لدولة عضو حق االنسحاب بإرادا قب حي أن امليثا هناك أيضا حالة االنسحا: االنسحاب-

  : ومن الناحية الفقهية هناك ثالثة اجتاهات

   اجتاه تتزعمه الدول الكربى ينادي باحلق غري املقيد باالنسحاب من املنظمة؛-1

:               هذا لسببني  اجتاه يتزعمه الفقيه كلسن وغريه ويرى بعد إعطاء احلق للدول يف االنسحاب و-2

  .باعتبار أن املعاهدة املنشأة يف األمم املتحدة غري حمددة بزمن معني:  سبب قانوين-   

  قال أن سبب فشل العصبة حبق انسحاب الدول أي استعمال حقها يف االنسحاب:  سبب سياسي-   

كأن يصدر : ق يف االنسحاب يف حاالت معينة اجتاه يستند لألعمال التحضريية إذ يرى هذا االجتاه أن للدول احل-3

 احتجاجا على قبول ماليزيا 1965جانفي20قرار بتعديل امليثاق وال توافق عليه الدولة وعمليا أن دولة اندونيسيا يف 

  1966.3 ديسمرب 28يف جملس األمن لكنها عادت يف 
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  :أجهزة األمم املتحدة  

  د عددها ونوعيتها مسموح بإنشائها  دون حتدي: أجهزة فرعية / أ

  : أجهزة 6وهي ) : 7/1م (األجهزة الرئيسية / ب

  : ) 9/1م ( اجلمعية العامة -1

  ولكل دولة صوت واحد  أعضاء 5  وهي جهاز متثيلي عام وشامل عدد املندوبني األعضاءتشكل من كل 

 منتصف إىل سبتمرب كل عام وتنعقد يف دورة عامة يف الثالثاء الثالث من شهر, وهي جهاز رئيسي  ) 18/1م (فقط 

   األمنديسمرب وهلا دورات استثنائية  بطلي من جملس 

  : املتحدة وهي األمم مسالة ختص أيالنظر يف :اختصاصاا 

   األمم هيئة مبادئ وارد يف موضوع أيمناقشة  -

  واألمنتناقش املبادئ العامة للتعاون من اجل السلم  -

 يل  املتعلقة بالتعاون الدوالقضاياتناقش  -

 تناقش مشاكل القانون الدويل  -

  الس االقتصادي واالجتماعي وجملس وأعضاء ،األمن يف جملس لدائمنياغريا  األعضاءانتخاب  -

 الوصايا وقضايا حمكمة العدل الدولية 

  التنموية األنشطة وتصادق على الربامج  وتوجه األمن العام  تتلقى التقارير من جملس األمنيتعيني  -

   2/3 أغلبية الثلثني -  عادية                  أغلبية -   :ويت نظام التص

  .القرارات  هلا صفة أدبية وهلا صفة االلتزام للفروع التابعة هلا -

  : جملس األمن -2

 دائمون وغري 5( عضو 11 عضو بعدما كان 15رفع عدد أعضائه إىل , هو جهاز مركزي ) 23م ( 

  )الدائمني 

  . الصني – روسيا – فرنسا – بريطانيا -,ات املتحدة األمريكية  الوالي:األعضاء الدائمون

  .ينتخبون مدة سنتني :األعضاء الغري الدائمون 

 مقاعد لدول أوربا 2 – مقاعد إفريقيا واسيا 5(مدى مسامهة  األعضاء يف حفظ األمن السالم :كيفية االختيار

  )لدول أوربا الشرقية) 1( مقعد واحد - مقاعد لدول أمريكا الالتينية  2 –الغربية 

   جلنة قبول األعضاء اجلدد -  جلنة األمن اجلماعي       -  جلنة نزع السالح      -  : جلان دائمة - 

   جلنة اخلرباء القانونيني-  جلنة اإلجراءات اجلماعية      -                         

    يوجد على نوعني قضايا موضوعية  وأخرى إجرائية:نظام التصويت 

 مينع   )vito(أما إذا استعمل حق ) 9/15(صوت واحد لكل عضو وتصدر القرارات مبوافقة :قضايا موضوعية 

  صدور القرارات 
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  وال يشترط األعضاء الدائمني ) 9/15(بأغلبية :إجرائية 

  :هي)24/1(اختصاصات الس م 

   حفظ األمن والسلم الدوليني أما بالوسائل العلمية أو القوة –أ 

  وضع برنامج عام لتنظيم التسليح  –ب 

 إصدار توصيات لقبول العقوبة  أو اإليقاف أو الطرد أو يف حاالت تعيني األمني العام و    احملكمة  وتأخذ –ج 

  .قرارات اجلمعية العامة قوا اإللزامية من توصيات جملس األمن 

  . اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام حمكمة العدل الدولية –د 

  :صالحياا 

   دعوة الدول األعضاء لتطبيق عقوبات اقتصادية أو احلضر اجلوي - 

   يقدم تقرير سنويا وتقارير عامة للجمعية العامة - 

  . التحقق من أي خطر يهدد السلم  واألمن الدوليني - 

   هي هيئة تسري األمور اإلدارية وتقوم بالتنسيق بني اهليئات : األمانة العامة -3

ليس له مدة معينة ويعني بقرار من اجلمعية العامة  بناء على توصية جملس األمن  وجرت العادة :ني العام  األم–أ 

  سنوات قابلة للتجديد ) 5(تكون  املدة 

  : يعينهم األمني العام  بناء على شروط معينة تتمثل يف : املوظفون –ب 

  1.ة املالية للدول األعضاء  املسامه–  التوزيع  اجلغرايف املتوازن– الرتاهة –الكفاءة 

  2:اختصاصات األمني العام 

   اختصاصات إدارية -أ 

 .يعني موظفي األمانة جملس الوصايا الس االقتصادي واالجتماعي وموظفي -

جملس الوصايا والس االقتصادي ,جملس األمن , يقوم بأعمال إدارية يف اجتماعات اجلمعية العامة  -

  . االجتماعي

 .حيضر مشروع امليزانية  ويتلقى طلبات العضوية ,  سنوي  عن عمل املنظمة إعداد تقرير -

 . يسجل املعاهدات واالتفاقيات الدولية -

 .تطلبه التقارير  متثيل األمم املتحدة أما املؤمترات الدولية  وإعداد ما -

  )99م :( اختصاصات سياسية -ب

  ي ينبه جملس األمن على أي مسالة دد السلم واألمن العامل -

 يقوم بوساطة بني الدول  يف وقت األزمات  -

                                                 
 ع سابقعطاء اهللا فشار، حماضرة، مرج -  1
 عطاء اهللا فشار، حماضرة، مرجع سابق -  2
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قوات الطوارئ –الوساطة (يكلف بتنفيذ مهام سياسة من قبل  جملس األمن  أو اجلمعية العامة  -

 )املصاحلة –الدولية 

 بناء على طلب بعض الدول  يقوم بدور الوسيط  يف نزاع بني دولتني او املساعدة على وقف القتال  -

  1 :الجتماعي  الس االقتصادي ا-4

  : سنوات وجيدد ثلثهم كل عام مع مراعاة التمثيل اجلغرايف 3 عضو تنتخبهم اجلمعية العامة ملدة 45يتكون من 

   عضوا 13: غرب أوربا -  أعضاء     10 أمريكا  –.  عضو  14 إفريقيا - 

   عضو 11آسيا -  أعضاء       6: شرق أوربا - 

  ):55م (أهداف الس  

  . مو االقتصادي والتقدم االجتماعيتوفري أسباب الن -

 .املسامهة  يف حل املشاكل الدولية  واالقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل ا -

وان يشيع يف العامل  احترام حقوق اإلنسان واحلريات ,تعزيز التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم   -

. 

  :اختصاصات الس

  .وتقدمي توصيات يف املسائل الدولية القيام بدراسة ووضع التقارير  -

 .إعداد مشاريع واتفاقيات والدعوة إىل مؤمترات دولية  -

 .اتفاقات مع الوكاالت  اخلاصة لتحديد عالقتها باألمم املتحدة  -

 .مد جملس األمن باملعلومات  يف املسائل الداخلية  -

 .تنفيذ توصيات اجلمعية العامة  -

  :اللجان التابعة 

  .ية إلفريقيا اللجنة االقتصاد -

 .اللجنة االقتصادية واالجتماعية بآسيا  -

 . اللجنة االقتصادية بأوروبا مقرها جنيف -

 .اللجنة االقتصادية بأمريكا الالتينية  -

 . واالجتماعية بغريب أسيا مقرها بريوتةاللجنة االقتصادي -

  وهو إلدارة األقاليم اليت ميثلها  واإلشراف عليها : جملس الوصايا -5

  .اإلشراف على سكان هذه األقاليم ويئتهم للحكم الذايت واالستقالل  * :أهدافه

  . مراقبة الدول املكلف بالوصايا عليها           * 

  . إقليما خاضعا للوصايا 11مل يبق سوى            * 

                                                 
 عطاء اهللا فشار، حماضرة، مرجع سابق -  1
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  : حمكمة العدل الدولية - 6

  قانونية الدولية هي اهليئة القضائية األساسية لألمم املتحدة تقوم حبل الرتاعات ال

كما جيوز للدول غري األعضاء  االنضمام إليها  بناء على توصية من , لكل دول األعضاء حق اللجوء مباشرة إليها * 

  .جملس األمن 

  . من حق جملس األمن إحالة الرتاعات إليها* 

  .لكل جهاز أو وكالة  من األمم املتحدة أن تطلب رأي احملكمة *

  .  وهي عضو غري دائم يف جملس األمن1962ر إىل هيئة األمم املتحدة يف انضمت اجلزائ:مالحظة 
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  املنظمات اإلقليمية

  :مقدمة

ولكنها تلعب دورا هاما يف حتديد معامل , املنظمات اإلقليمية هي تلك املنظمات اليت تضم عددا من الدول 

 جيعلها تؤثر على العالقات الدولية والظاهرة اإلقليمية تبدو كبحث عن إذ أن عددها يتعدى املائتني مما, النظام العاملي 

وحل مشاكلها حيث يعجز عن ذلك املوقف االنفرادي , موقف مجاعي ينبع من جانب عدة دول لتلبية احتياجاا 

  .لدولة واحدة

  : اإلقليمية منهاةوهناك عدة أمور تدل على تأثر النظام العاملي بالظاهر

لدويل العام يف غالبية قواعده أورويب املنشأ أي كان قانونا إقليميا مث انتقل إىل النطاق أن القانون ا .1

  .العاملي

مثل القواعد القانونية املتعلقة , أن الكثري من القواعد القانونية الدولية قد متخضت عن العرف اإلقليمي  .2

الدولية يف تطوير قواعد القانون بتنظيم احلرب واحلياد وقانون البحار ، هذا إىل جانب دور املنظمات 

معيار املائيت ميل لتحديد , الدويل العام مثل دور اموعة األمريكية يف تكوين القواعد بالتحفظات 

  .املنطقة اإلقليمية اخلاصة

هناك  أمهية للمنظمات اإلقليمية يف إجياد  حلول اليت تواجهها الدول، مثل وضع إقليمية لتحقيق األمن  .3

(  حتقيق فكرة األمن اجلماعي عن طريق األمم املتحدة عن طريق تشكيل أحالف عسكرية أمام صعوبة

 بيد دول 1950معاهدة املشترك والتعاون االقتصادي لسنة ( أمنية أو ترتيبات )  وارسو -األطلنطي

  .إخل) جامعة الدول العربية 

)  التحاد السوفيايت– أتم بيم الو م ما عدا مشكلة احلد من  التسلح اليت ت( أن املشاكل الدوليةمل تعهد  .4

تتم مناقشتها والتفاوض حوهلا إال من خالل اموعات  اإلقليمية وهكذا فان النظام العاملي أصبح 

  يستند يف حكته إىل التعامل الذي مت من خالل وعرب وبني اموعات اإلقليمية

  : تعريف املنظمات اإلقليمية 

 اإلقليمية، وتعدد تبعا لتلك املعايري اليت بين عليها كل اجتاه تعريفه هلذه تخيتلف الفقه لدى تعريفه للمنظما

  .املنظمات، فاإلقليمية  مبعىن أنت تكون على أساس جغرايف أو سياسي أو حضاري أو اقتصادي اخل

 معينة من املنظمة اإلقليمية هي اليت تكون قاصرة على جمموعة" فيعرفها األستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان بأا

  ".الدول ويكون ذلك راجعا إىل طبيعة األهداف اليت قامت املنظمة لتحمل مسؤولياا

جتمعات إقليمية تضم جمموعة من الدول املتجاورة املتضامنة، اليت " ويعرفه األستاذ الدكتور مفيد شهاب بأا 

  ".تصادية واالجتماعية والثقافيةتعمل من أجل حفظ السلم واألمن الدوليني ودعم التعاون يف ااالت االق
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تلك اليت يقتصر نطاق العضوية ا على عدد حمدود من الدول " ويعرفها األستاذ الدكتور إبراهيم العناين بأا 

جغرافية ، الترابط السياسي والتارخيي واحلضاري _ يتم تعيينه على أساس اعتبارات وشروط خمتلفة وخاصة 

  ).واالقتصادي

تعريفات أنه ال يوجد معيار شامل لتحديد املنظمة اإلقليمية وهكذا فإن معيار التجاور اجلغرايف يتضح من هذه ال

فإنه ال ميكن أن نطبقه على منظمة الدول املصدرة للبترول " جامعة الدول العربية "وإن كان يصدق يف حاالت كثرية 

  .مثال

 يتمثل يف وجود رابطة معينة من روابط لووكقاعدة عامة للمنظمة اإلقليمية هناك عنصرين متالزمني، األ

بني عدد من الدول أم العنصر الثاين فيتمثل يف ) اخل ....... حضارية ، مكانية ، مذهبية ، اقتصادية ، أمنية ( التضامن 

  1.حمدودية العضوية 

  :النظام القانوين للمنظمات القانونية

 يقرها التنظيم الدويل كالتمتع بالشخصية القانونية الدولية ختضع املنظمات الدولية  اإلقليمية للقواعد العامة اليت

وصفة الدميومة ، ألن التنظيم اإلقليمي فرع من التنظيم الدويل فالقواعد العامة اليت حتكم املنظمات الدولية تنطبق على 

اء، وطريقة تكوين وطريقة توزيع االختصاص بينها وبني الدول األعض, املنظمات اإلقليمية من حيث كيفية إنشاءها 

ويعترب امليثاق املنشأ للمنظمات اإلقليمية فهو القانون األعلى للمنظمة , ونوع النشاطات الذي متارسه , فروعها 

  .وينطبق على امليثاق كل ما يتعلق مبواثيق املنظمات الدولية من خصائص 

  خصائص املنظمات اإلقليمية 

  :ئص أمهها تتميز املنظمات اإلقليمية الدولية بعدة خصا

العضوية يف هذه املنظمات حمدودة عادة باشتراط امليثاق املنشئ للمنظمة معيارا حمددا : من حيث العضوية  -1

  .كاملوقع اجلغرايف أو االنتماء اإليديولوجي أو الديين أو  احلضاري

تنسيقي غري ويغلب عليه الطابع ال, ممارسة هذه املنظمات لصالحياا حمدود النطاق : من حيث االختصاص  -2

أن هذا ال مينع من متتع بعض املنظمات اإلقليمية بصالحيات مباشرة كإعطاء دول اجلماعة األوروبية هلذه 

  .املنظمات سلطة إصدار أعمال قانونية ملزمة هلا خاصة التطبيق املباشر فوق أراضيها

  :عالقة األمم املتحدة باملنظمات اإلقليمية 

 يأت بتعريف للمنظمة اإلقليمية إال انه تعرض لتنظيمها وإنشائها وأهدافها من رغم أن ميثاق األمم املتحدة مل

ليس يف هذا امليثاق ما حيول دون قيام تنظيمات أو وكاالت إقليمية " تنص على انه / 52خالل عدة نصوص فاملادة 

مادامت هذه , ها ومناسبا تعاجل من األمور املتعلقة حبفظ السلم واألمن الدويل ما يكون العمل اإلقليمي صاحلا في

                                                 
 عطاء اهللا فشار، حماضرة، مرجع سابق -  1
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غري أن امليثاق قيد إنشاء هذه  " التنظيمات أو الوكاالت اإلقليمية ونشاطاا متالئمة مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها 

   : 1املنظمات بثالث قيود هي

ا باجلانب املنظمات اإلقليمية تم أيض( أن تعاجل هذه املنظمات أمور تتعلق حبفظ السلم  واألمن الدوليني   -

  ).االقتصادي واالجتماعي 

  .أن تتماشى نشاطات املنظمة مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها -

  .أن يكون العمل اإلقليمي يف مثل هذه املسائل صاحلا ومناسبا -

فان امليثاق يعطيها أولوية  يف هذا اال , وللمنظمات اإلقليمية دورا أساسيا يف تدابري احلل السلمي للمنازعات 

 من امليثاق انه قبل أن تعرض املنازعات احمللية على جملس األمن إلجياد 52/2حىت على جملس األمن، إذ قررت املادة 

وهذا ال  خيل بسلطة جملس , حل هلا جيب أن تكون هناك جهود قد قامت ا هذه املنظمات لتدبري احلل السلمي هلا 

  قد يثري نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار الرتاع أو املوقف األمن يف فض أي نزاع قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو

   ).34املادة ( من شانه أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدوليني 

كما خول امليثاق جملس األمن أن يستخدم تلك املنظمات يف أعمال القمع كلما رأى ذلك مالئما بشرط أن 

  .يكون ذلك حتت مراقبته وإشرافه 

شارة انه توجد هناك عالقات تنسيق بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية الختاذ مواقف مشتركة وجتدر اإل

مثل مواقف مشتركة كموقف األمم املتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية حلل الرتاع يف الصحراء الغربية ، أو املوقف 

  2.ومال اخلاملشترك بني املنظمة واجلامعة العربية حلل اخلالف الداخلي يف الص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 عطاء اهللا فشار، حماضرة، مرجع سابق -  1
 201- 198، مرجع سابق، ص قانون اتمع الدويل املعاصر بن عامر تونسي، -  2
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  جامعة الدول العربية

   : متهيد

حيث تلقفتها ,  يرى فقهاء القانون الدويل أن نشأة جامعة الدول العربية كان نتيجة رغبة احلكومة الربيطانية 

 الدول وصاغت على أساسها امليثاق احلايل جلامعة الدول العربية ، إذ مت إنشاء جامعة, الدول العربية املستقلة آنذاك 

سوريا، ولبنان واألردن والعراق واململكة العربية :  بتوقيع ممثلي ست دول وهي 1945 مارس 22العربية يف 

  .مث تواىل انضمام الدول العربية  إىل أن وصل عدد الدول األعضاء إىل اثنني وعشني دولة, السعودية ومصر

لعربية اليت كانت رد فعل ضد سيطرة الدولة ولقد ارتبطت نشأة اجلامعة العربية كذلك  حبركة القومية  ا

فجرت عدة مشاورات بني حكومات الدول , وسياسة التتريك خاصة يف آخر العهد العثماين , العثمانية الكربى 

سوريا وشرق ( وانتهت إىل االتفاق على عقد مؤمتر حتضريي باإلسكندرية دعيت إليه سبع دول عربية , العربية آنذاك 

وقد مت عقد هذا املؤمتر )  واململكة العربية السعودية ومصر ولبنان واليمن وممثال عن فلسطني األردن والعراق

  . وكانت هناك ثالث اجتاهات1944باإلسكندرية يف سبتمرب 

  .يرى ضرورة حتقيق وحدة فورية للدول العربية تتم عن طريق إنشاء دولة عربية موحدة ذات سلطة مركزية -1

   أمري شرق األردنوهذا االجتاه تزعمه األمري عبد اهللا, هلا برملان احتادي يرى إقامة دولة احتادية  -2

وهو الذي اتفق عليه ويتمثل يف إقامة تنظيم من شانه تنسيق سياسات الدول العربية وإرساء التعاون فيما  -3

كندرية بروتوكول اإلس"  وهي فكرة لبنانية مينية وقد متخض عن مؤمتر اإلسكندرية اتفاق عرف باسم ،بينها

وحددت يف هذا ,  من جانب ممثل الدول السبع اليت حضرت املؤمتر 1944 أكتوبر 7مت التوقيع علية يف " 

  :املؤمتر أسس الواجب مراعاا يف إنشاء جامعة الدول العربية وهي 

  .غريه قيام اجلامعة على أساس التعاون االختياري بني الدول يف اال االقتصادي واالجتماعي والثقايف و- 

  . عدم التجاء الدول العربية إىل القوة لفض املنازعات اليت تنشا بينها- 

وحتويله إىل سلطة اشتراك يف حل , يتم متثيل الدول األعضاء على قدم املساواة ,  تشكيل جملس اجلامعة العربية - 

  .املنازعات بني الدول األعضاء

ع دول أخرى من دول اجلامعة أو غريها مع نصوص عد تعارض االتفاقيات اخلاصة اليت تربمها دولة عضو م -4

أحكام ميثاق اجلامعة أو روحها وعدم جواز إتباع دولة عضو لسياسة خارجية تضر بسياسة اجلامعة أو بأية 

 .دولة من دوهلا

ويف ضوء الربوتوكول املذكور اتفق املؤمترون باإلسكندرية على إنشاء جلنة خاصة تستند إليها مهمة إعداد 

 يوما من تاريخ 156بعد انقضاء  , 1945 مارس 22وقد انتهت اللجنة من عملها يف , جامعة الدول العربية ميثاق 

  . من ميثاق اجلامعة 20استالم األمني العام للجامعة وثائق التصديق عليه من أربع دول طبقا ملا نصت عليه املادة 
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 خاصة بفلسطني وبالتعاون بني اجلامعة والدول ويتألف ميثاق اجلامعة من ديباجة وعشرين مادة وثالثة مالحق

  .العربية غري األعضاء وتعيني أول أمني عام للجامعة 

  1:أهداف ومبادئ جامعة الدول العربية 

  : من ميثاق اجلامعة تتلخص أهداف اجلامعة يف األهداف التالية2 حسب الديباجة واملادة :أهداف اجلامعة  -1

  . ضد أي عدوان خارجي صيانة استقالل الدول األعضاء - أ

أي منع قيام احلروب بني الدول العربية والعمل على حل :  حل املنازعات العربية بالطرق الودية - ب

 .املنازعات بالطرق الودية 

 تنسيق اخلطط السياسية بني الدول األعضاء ضمانا لتحقيق التعاون فيما بينها يف ااالت االقتصادية - ج

التبادل التجاري، اجلمارك، النقد، , خاصة يف جمال الشؤون االقتصادية واملالية واالجتماعية والثقافية 

املالحة، الربق والربيد  إضافة إىل التعاون , الزراعة، الصناعة، املواصالت مثل السكك احلديدية، الطريان 

  اخل ...  والصحيةةيف اال األمين تسليم ارمني تنفيذ األحكام القضائية، الشؤون االجتماعي

  :املبادئ اليت تقوم عليها اجلامعة -2

 مجيع الدول األعضاء متساوون يف احلقوق وميثلون على قدم املساواة :املساواة بني الدول األعضاء )1

يف جملس اجلامعة ويف جلاا املختلفة ولكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها ورئاسة جملس 

  .اجلامعة حق لكل دولة متارسه بالتناوب

ما يقرره  "7 ويظهر هذا من خالل قاعدة اإلمجاع اليت نصت عليها املادة :سياسة الدول األعضاء )2

الس باإلمجاع  يكون ملزما جلميع الدول األعضاء، وما يقرره الس باألكثرية يكون ملزما ملن 

  ".يقبله 

 القائم يف طول  ويعين أن حتترم كل دولة من الدول األعضاء نظام احلكم:مبدأ عدم التدخل  )3

وتتعهد بأن ال تقوم بعمل يرمي إىل تغيري , اجلامعة األخرى، وتعتربه حقا من حقوق تلك الدول 

  ).08املادة ( ذلك النظام القائم فيها 

 من ميثاق اجلامعة العربية على عدم جواز 05 تنص املادة :فض املنازعات بالطرق السلمية  )4

وتضع حتت تصرف الدول ,  دولتني أو أكثر من دول اجلامعة االلتجاء إىل القوة لفض الرتاعات بني

 .األعضاء جمموعة من الوسائل السلمية أمهها التحكيم ووساطة جملس اجلامعة 

 من امليثاق على أن لس اجلامعة أن يتخذ التدابري اليت يراها الزمة 06 تنص املادة :الدفاع املشترك )5

ء ، ومل يلزم ميثاق جامع الدول العربية الدول األعضاء لدفع العدوان الذي يقع على احد األعضا

بتقدمي املساعدة مباشرة للدولة ضحية العدوان ، وان تنفيذ التدابري السياسية والعسكرية واالقتصادية 
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 من معاهدة 2 يف تقدمي املعونات الالزمة ، وقد أكد هذا املبدأ املادةءيتطلب اشتراك الدول األعضا

 .1950 افريل 13لتعاون االقتصادي اليت وافق عليها جملس اجلامعة يف الدفاع املشترك وا

  :العضوية يف جامعة الدول العربية 

تتألف من الدول العربية املستقلة املوقعة على هذا امليثاق، " نصت املادة األوىل من ميثاق اجلامعة على ما يلي 

ذا رغبت يف االنضمام قدمت طلبا بذلك يودع لدى األمانة ولكل دولة عربية مستقلة احلق يف أن تنضم إىل اجلامعة ، إ

  .العامة الدائمة ويعرض على جملس يف أول اجتماع يعقد بعد تقدمي الطلب

  .هذه املادة بينت شروط العضوية يف اجلامعة العربية 

  1:الشروط املوضوعية الكتساب العضوية يف اجلامعة العربية -1

غري انه كاستثناء يسمح ملنظمة التحرير الفلسطينية بأن تتمتع ) دة أي شعب إقليم سيا : ( دولة مستقلة-أ

كما أن كل من سوريا ولبنان واألردن قبلوا ,  العتبارات سياسية 1976بالعضوية الكاملة يف اجلامعة منذ 

  .كأعضاء مؤسسني للجامعة قبل استقالهلما السياسي  الكامل 

ومك العروبة ، فترك األمر للفقه لتحديد هذا املفهوم وفقا  ميثاق اجلامعة مل يعرف مفه: دولة عربية -ب 

أي إحساس االنتماء إىل األمة العربية ، وهناك معيار " منها معيار شعور الدولة طالبة االنضمام , ملعايري عديدة 

 اإلقليمي اللغة العربية ، وهناك من اختذ باملعيار اجلغرايف أي أن تكون الدولة طالبة العضوية واقعة يف اإلطار

  )الصومال ، جيبويت ( للوطن العريب الذي ينحصر يف القارتني اإلفريقية واآلسيوية 

  :الشروط الشكلية الكتساب العضوية  -2

تقدمي طلب من طرف الدولة الراغبة يف العضوية لألمانة العامة للجامعة تعرب عن التزامها بأحكام امليثاق،   -  أ

  .لس اجلامعة يف أول اجتماع استثنائي لس اجلامعة مث يقوم األمني العام بعرض طلبها على جم

ألغلبية املطلوبة غري أن ميثاق اجلامعة مل يتحدث عن حتديد ا: أن يوافق جملس اجلامعة على االنضمام   -  ب

 مما جعل الفقه يقول باشتراط اإلمجاع ، وبرروا هذا املوقف بأن املنظمات اإلقليمية تقوم يف ملوافقة الس،

ول على التفاهم الكامل بني أعضائها ورضاء كل منهم على اآلخرين ويرى جانب آخر من املقام األ

الفقهاء أن العضوية داخل اجلامعة تتم باألغلبية من طرف الس وال يشترط اإلمجاع ويستشهدون على 

 ن  رغم اعتراض العراق1961 جويلية 20ذلك بان الس اجلامعة وافق على انضمام دولة الكويت يف 

  .الذي قاطع جلسات الس فترة احتجاجا على هذا القرار

غري أن الرأي األرجح يف اكتساب العضوية داخل جامعة الدول العربية هو قرار مجاعي من جملس اجلامعة باإلمجاع، 

  .ويكون اإلمجاع هنا بالنسبة للدول احلاضرة واملشتركة يف التصويت
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  :  يكون يف احلاالت التالية:  انتهاء العضوية يف اجلامعة العربية

 حيث حل حملها 1958مثل الوحدة املصرية السورية عام  : فقد العضوية بسبب فقد الشخصية الدولية -1

 حيث زالت شخصيتهما 1990شخص جديد اجلمهورية  العربية املتحدة ، الوحدة بني اليمنيتني يف ماي 

  وتكونت شخصية جديد هي اجلمهورية اليمنية املتحدة 

 :هناك طريقتني لالنسحاب : نسحاباال -2

  18بشرط اإلبالغ بالرغبة يف االنسحاب قبل تنفيذه بسنة املادة  : االنسحاب اإلرادي -

  19بسبب عدم املوافقة على تعديل امليثاق املادة  : االنسحاب املفروض -

يثاق ، إذ نصت  بقرار إمجاعي بسبب عدم التزام الدولة العضو بأحكام امل:الفصل من املنظمة أو اجلامعة  -3

 على أن تعترب أية دولة ال تقوم بواجبات هذا امليثاق منفصلة من اجلامعة وذلك بقرار  يصدر بإمجاع 18املادة

  .الدول على الدولة املشار إليها 

وجتدر املالحظة أخريا بان امليثاق مل يتعرض إىل فكرة تعليق عضوية دولة ما بل تناول االنسحاب والفصل فقط، 

 مارس اجتمع الرؤساء وامللوك العرب يف 31 وبالضبط يف 1979 يف التعامل العريب العريب نالحظ يف سنة غري انه

مؤمتر استثنائي ببغداد وقرروا تعليق عضوية مصر يف اجلامعة العربية ، ونقل املقر الدائم إىل تونس مؤقتا، مما أثار 

 4983ة عالقاا الدبلوماسية مع مصر ، وصدر قرار رقم مناقشة قانونية هلذا القرار ، مث أعادت كل الدول العربي

  .دبإعادة املقر الدائم جلامعة الدول العربية إىل القاهرة رغم استمرار نفاذ اتفاقيات كامب ديفي

  1:أجهزة اجلامعة هي : تركيب أو أجهزة اجلامعة العربية 

يكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد  يتكون من ممثلي الدول األعضاء يف اجلامعة ، و: جملس اجلامعة -1

  .3ممثليها املادة 

وينعقد يف دورات استثنائية كلما دعت احلاجة ) مارس ، أكتوبر ( وينعقد جملس اجلامعة انعقادا عاديا مرتني يف السنة 

  .إىل ذلك بناء على طلب دولتني من دول اجلامعة ، ويكون انعقاده صحيحا إذا حضره ممثلوا 

   :صويت يف جملس اجلامعة نظام الت- *

ما يقرره جملس اجلامعة باإلمجاع يكون ملزما جلميع الدول املشتركة يف اجلامعة ، وما يقرره باألكثرية ال يلزم 

إال من قبله ويف احلالتني ، ويشترط امليثاق صدور قرارات  الس باإلمجاع يف أحوال معينة ، كما يف اختاذ التدابري 

وكما يف اعتبار إحدى الدول األعضاء منفصلة عن امليثاق  ) 6املادة (ان على إحدى دول اجلامعة الالزمة لدفع العدو

   ) .18املادة ( 

ويكفي يف أحوال أخرى أن تصدر القرارات بأغلبية الثلثني لكي تلزم كافة الدول األعضاء كما يف تعديل ميثاق 

ائل اإلجرائية كمسائل املوظفني وإقرار ميزانية اجلامعة وإقرار اجلامعة وتعيني األمني العام ، وتصدر القرارات يف املس

  .اللوائح الداخلية الوساطة والتحكيم باألغلبية العادية وتكون ملزمة لكل الدول األعضاء
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 للمجلس اختصاص عام يشمل مجيع الشؤون اليت نص عليها  ميثاق اجلامعة طبقا للمادة :  اختصاص جملس  اجلامعة 

مهمته حتقيق أغراض اجلامعة ومراعاة تنفيذ ما تربمه الدول املشتركة  فيها من اتفاقيات يف األمور " اق  من امليث3/2

  : ومن مهامه " املشار إليها يف املادة السابقة 

  .القيام بكل ما من شأنه دعم التعاون بني الدول األعضاء يف خمتلف ااالت

  . عن طريق الوساطة والتحكيمحل املنازعات بني الدول األعضاء يف اجلامعة  -

  .مراعاة ما تربمه الدول األعضاء يف اجلامعة من اتفاقات يف الشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية وغريها -

، املوافقة على ميزانية اجلامعة ، حتديد نصيب  ) 12املادة(دفع العدوان ، تعيني األمني العام للجامعة العربية  -

  ) .13ملادةا( كل عضو يف النفقات 

   ).16املادة ( وضع نظام داخلي لكل من الس واللجان الدائمة واألمانة العامة  -

تؤلف لكل من الشؤون املبينة "  من امليثاق 04 وهذا ما نصت عليه املادة :  اللجان الدائمة أو اللجان الفنية -2

على الس للنظر فيها متهيدا لعرضها على الدول  جلنة خاصة متثل فيها الدول املشتركة يف اتفاقات تعرض 2يف املادة 

  "املذكورة

  : جلنة منها11    أهم هذه اللجان حوايل 

  اللجنة السياسية وتتمون من وزراء خارجية الدول األعضاء؛ -

 جلنة الشؤون االقتصادية ؛ -

  جلنة الشؤون االجتماعية و الثقافية؛ -

  جلنة املواصالت؛ -

  جلنة اإلعالم؛ -

  اللجنة القانونية؛ -

  :  األمانة العامة -3

تتألف األمانة العامة من أمني عام وأمناء ومساعدين وعدد كاف من املوظفني ، ويكون تكوين األمني :  تكوينها-

العام بقرار من جملس اجلامعة بأغلبية الثلثني ، وأما األمناء املساعدين واملوظفون الرئيسيون فيعينهم األمني العام بعد 

  . األمني العام ملدة مخس سنوات قابلة للتجديدموافقة الس ويعني

  : اختصاصاا-

يتوىل األمني العام مبقتضى أحكام امليثاق واللوائح الداخلة ، عدة اختصاصات تتعلق  : يف اال اإلداري

  :بتنظيم أعمال اجلامعة منها

 اجلامعة واللجان ، تنظيم حتديد تاريخ دورات انعقاد جملس اجلامعة ، توجيه الدعوة لعقد اجتماعات جملس

  سكرتارية الس واللجان ، إعداد مشروع ميزانية اجلامعة ، متابعة تنفيذ قرارات الس واللجان
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واألمني العام مسؤول أمام جملس اجلامعة عن كافة أعمال األمانة العامة واألجهزة امللحقة وعن سري العمل يف 

  .امعة إداراا وأقسامها وهو الناطق الرمسي للج

  :وفقا مليثاق اجلامعة ميكن لالمني العام : يف اال السياسي

   حضور  اجتماعات جملس اجلامعة ، واالشتراك يف مناقشة املوضوعات املعروضة عادة -

يقدم تقارير أو بيانات شفوية عن أية مسالة يرى أا قد تسيء إىل العالقات 

  .دول األخرىالقائمة بني الدول األعضاء أو بينها وبني ال

  :تقييم اجلامعة العربية 

يرى بعض الفقهاء أن اجلامعة العربية حاولت حل نزاعات عربية كثرة بالطرق السلمية وفقت قليال وأخفقت  

كثريا ، ومل تتعرض لبعض الرتاعات إطالقا كرتاع الصحراء الغربية ، ومل تكن فعالة يف جماة إسرائيل وحترير فلسطني، 

  .ا اقتصاديا وتبعيتهم سياسيا وثقافيا ، إضافة إىل اخلالفات بني أعضائهانتيجة ضعف دوهل

لذلك ظهرت عدة مطالب بتعديل ميثاق اجلامعة من اجل تطويرها وجتديدها وإجياد  أنظمة تعمل بإلزامية حل 

ل خارج إطار املنازعات وتنفيذ ما يتخذ من قرارات ، تصفية األجواء السياسية بني الدول ، وعدم البحث عن احللو

  1.هذه املنظمة كما حدث يف حرب اخلليج األخرية 
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  صندوق النقد الدويل
  

  : واحلرب العاملية الثانية مت إرساء نظام اقتصادي عاملي قائم على 1929 ةنتيجة األزمة االقتصادي

  بنك العاملي لإلنشاء والتعمريصندوق النقد الدويل ، وال:  وهو إنشاء مؤسستني :النظام النقدي واملايل 

)  -GAT - القات( وقد اعتمد اتفاق   بعد مفاوضات طويلة أسفرت عن ترشيح الو م ا  :النظام التجاري احلر 

 ب جنيف 1947 أكتوبر 20يف 

   :هياكله 

  :ويتشكل من ثالث أجهزة 

 ، وجيتمع سنويا أثناء انعقاد اجلمعية  وهو مبثابة اجلمعية العامة ، ويضطلع جبميع االختصاصات:  جملس احملافظني -1

  . العامة لألمم املتحدة

يعمل باألغلبية ، ومبدأ تناسب األصوات مع حصة كل عضو يف الصندوق ، فلكل دولة  : نظام التصويت

  دوالر100000: صوت ويزيد بصوت واحد مقابل مسامهتها بـ 250

 اليت متلك احلصص الكربى من الرأمسال واألعضاء  ممثلني لدول6 عضو منهم 22 يتكون من : جملس اإلدارة -2

الباقون ينتخبون من طرف جملس احملافظني ، على أساس التوزيع اجلغرايف املتوازن لكل سنتني وجيتمع كلما دعت 

  .الضرورة إىل ذلك

الصندوق حتت  يتم اختياره خارج أعضاء السني ، وينصب لريأس مجيع املوظفني ، ويسري أعمال :  املدير العام -3

  رقابة جملس اإلدارة

  :أهدافه 

  ضمان استقرار املبادالت النقدية وأسعار الصرف ؛ -

  تسيري منو التجارة الدولية؛ -

  تشجيع التعاون الدويل يف اال لنقدي؛ -

 إلغاء القيود على العماالت األجنبية ؛ -

 وضع موارد الصندوق يف خدمة تصحيح االختالل يف موازين مدفوعات األعضاء؛ -

 .التعاون مع املنظمات الدولية  -

  :ولتحقيق األهداف تلتزم الدول األعضاء مبا يلي 

  تضع كل دولة عضو قيمة لعملتها الوطنية وحتافظ عليها؛ -

 تقدمي املعلومات للصندوق بصورة دورية على مقدار الذهب والعمالت األجنبية؛ -

 .إجراء مشاورات مع الصندوق قبل أي تغيري يف العملة الوطنية  -

  :األعمال اليت يقوم ا
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  إيفاد اخلرباء إىل بعض  الدول لدراسة مشاكلها املالية واقتراح احللول؛ -

 منح متويل لتعويض الدول؛ -

 املوافقة على سحب كميات من العمالت القابلة للتحويل من الصندوق؛ -

 .منح قروض بفوائد وشروط -
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  )لبترولاملنظمة املصدرة ل( منظمة االوبك 

  

 ببريوت ، وهي مرتبطة باجلامعة 1968 سنة OPEPتأسست منظمة البلدان العربية املصدرة للبترول أوبيب 

   دول10العربية 

   : مراحل نشأا

  1968 وجسدت سنة 1945 تعود فكرة نشأا سنة - 

  وسط  اقترحت فرتويال دراسة علمية اقتصادية لتنسيق السياسة البترولية يف الشرق األ1949- 

 مؤمتر دويل بالقاهرة حبضور إيران، فرتويال والدول العربية خرج بـ إنشاء جلنة استشارية وإجراء 1959 افريل - 

  مشاورات دولية بني احلكومات البترولية 

   اتفاق التعاون بني الدول العربية املصدرة للبترول مع إيران وفرتويال1960 مارس- 

 ب 1960الدول املصدرة للبترول وعقد أول مؤمتر له يف سبتمرب  صدور بيان إنشاء منظمة 1960 ماي - 

OPEC  
  :أهداف املنظمة 

    تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول األعضاء  ؛ - 

   محاية املصاحل املشتركة؛     - 

  ).السعر املرجعي ( الدفاع عن سعر البترول - 

  ) بعد أزمة البترول(  سنة إال ومل تعترف ا أوروبا 1962سجلت لدى األمانة العامة لألمم املتحدة يف نوفمرب 

   لكل دولة مصدرة للبترول بكميات معتربة:العضوية 

  : أجهزة املنظمة

  تنعقد مرتني يف الستة يف الصيف والشتاء تتخذ قراراا باإلمجاع وينتخب رئيس الدولة ونائبه مقر: املؤمتر 

   :  من اختصاصاته 

  رسم سياسة املنظمة ؛  -

  ول الدول األعضاء ؛ قب -

  تعيني جملس احملافظني ؛ -

   ؛ تعديل القانون األساسي -

  .تعيني األمني العام ورئيس ونائب جملس احملافظني -

 يتكون من ممثل واحد عن كل دولة عضو ، يعينهم املؤمتر مرة مدة سنتني  وينعقد مرتني يف السنة : جملس احملافظني 

  . من أعضائه2/3حبضور 
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   :من اختصاصاته 

  حتضري اجتماعات املؤمتر -

   إعداد مشروع امليزانية -

  تنفيذ قرارات املؤمتر -

 سنوات 3 مقرها اآلن فيينا ، بعد أن كانت يف جنيف وتتكون من أمني عام ونائبه ، يعينان كل : العامة ة أمان-3

  .قابلة للتجديد إضافة إىل املوظفني

  حصائيات  والتقنيات واللجنة الدائمة للشؤون االقتصادية اإلدارة والقانون واإلعالم  واإل: أقسام 6وتتكون من 

  :  مشاكلها

   عدم االنسجام االقتصادي والسياسي ألعضائها   -

   عدم احترام حصصها -

  جمموعة حريصة على زيادة اإلنتاج - :انقسامها إىل جمموعتني  -

   السعر واإلنتاج  و جمموعة حريصة على حتقيق التوازن بني-                                

 تبعية بعض دوله للدول املتقدمة -

  :النتائج املتعلقة باملنظمات الدولية 

  تنشأ مبوجب معاهدات واتفاقيات دولية ، وهي تنظيمات دولية ذات شخصية قانونية معترف ا؛ -

 تساهم يف تطور اتمع املعاصر الدويل ، ألن معظمها تشكل يف أقل من نصف قرن ؛ -

 العالقات الدولية ، والتعاون الدويل ، وحل الرتاعات سلميا؛وسيلة لتوطيد  -

 تتفاوت يف قوا وفعاليتها حسب أعضائها؛ -

املنظمات الدولية تسيطر عليها الدول الكربى اليت تتحكم يف صناعة القرار ، وقد تبنت بعض القرارات باسم  -

  .الشرعية الدولية 
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  املراجع املعتمدة يف هذه املادة

  

   زيان عاشورجامعة ، معهد العلوم القانونية واإلدارية، اتمع الدويلحماضرة ، عطاء اهللا فشار  - 

  2007/2008،  باجللفة

، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الرابعة، بن عكنون، اجلزائر، قانون اتمع الدويل املعاصر بن عامر تونسي، - 

2003،  
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 املالحـــــق

 

  01 : رقمامللحق
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  232   ................................................................................................... خمطط تقسيمات احلقوق املالية

  233  ......................................................................................... .................أركـــان احلــق

  233     ..................................................................................................................أطراف احلق

  233     ...............................................................................................الشخص الطبيعي: املبحث األول 
  233    ............................................................................................بداية الشخصية وايتها: املطلب األول
  235   ...........................................................................................يزات الشخصية الطبيعيةمم: املطلب الثاين
  240   ................................................................................................الشخص االعتباري: املبحث الثاين 

  240   ........................................................................................تعريف الشخص االعتباري : طلب األولامل
  242  . .........................................................................................أنواع الشخص االعتباري : املطلب الثاين
  244   ..................................................................................عناصر تكوين الشخص االعتباري: املطلب الثالث
  245  .......... ............................................................................... مميزات الشخص االعتباري: املطلب الرابع

  247    .............................................................................................................حمــل احلــق

  247  ...............  ...............................................................................حمل احلق الشخصي: املبحث األول 
  247   .....................................................................................شروط أعمال احملل الشخصي : املطلب األول 
  247  ............................ .................................................................االلتزام بإعطاء شيء :   املطلب الثاين 

  247  ............................................................................................االلتزام بالقيام بعمل :    املطلب الثالث 
  248  ................................................  ........................................االلتزام باالمتناع عن عمل: ابع املطلب الر

  248    ....................................................................................................حمل احلق العيين :املبحث الثاين
  248  .................................................................   ..............ةتقسيمات األشياء إىل مادية ومعنوي: املطلب األول
  249    ....................................................................................تقسيم األشياء من حيث طبيعتها :املطلب الثاين

  252  .........................................................................ل فيها تقسيم األشياء من حيث قابلية التعام: املطلب الثالث 
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  252     ........................................................................تقسيم األشياء من حيث طريقة استعماهلا:  املطلب الرابع  

  255  ...........................................................................................   ....................مصـدر احلـق

  255    ...................................................................................................الوقائع القانونية: املبحث األول
  255  .....................................................................................ع الطبيعية كمصادر للحق الوقائ: املطلب األول 
  255    ................................................................)األعمال املادية (الوقائع اليت هي من فعل اإلنسان أو : املطلب الثاين 

  256   ...................................................................................التصرف القانوين كمصدر للحق : بحث الثاين امل
  256  ..... ....................................................................................أنواع التصرفات القانونية : املطلب األول 
  257    ...................................................................................شروط و آثار التصرف القانوين : املطلب الثاين 

  259  ....................   ...............................................................................استعمال احلق، محايته وإثباته

  259    ...................................................................................................................استعمال احلق
  259  .................................  ..............نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الشريعة اإلسالمية والقضاء الفرنسي: املبحث األول
  259    .................................................................التعسف يف استعمال احلق بالنسبة للشريعة اإلسالمية: املطلب األول
  259  ................................................   ............................نظرية استعمال احلق يف القضاء الفرنسي: املطلب الثاين
  259   ..........................................................موقف املشرع اجلزائري من نظرية التعسف يف استعمال احلق: املبحث الثاين
  259    ..............................................مكرر 124موقف املشرع اجلزائري من نظرية التعسف من خالل املادة : املطلب األول
  260   ......................................................................................جزاء التعسف يف استعمال احلق: املطلب الثاين
  260  ................................................................   ............ احلقاستعمالأساس نظرية التعسف يف : املطلب الثالث

  261    ...............................................................................................................محاية احلق وإثباته

  261  ................................................................................  .......................محاية احلق: املبحث األول
  261   ..........................................................................................التفرقة بني احلق والدعوى: املطلب األول
  261  ............................................................................................  ..شروط قبول الدعوى: املطلب الثاين
  262     ...........................................................................................أنواع احلماية القانونية: املطلب الثالث
  262     ......................................................................... الدعوى املدنية من حيث طبيعة احلقتقسيم: املطلب الرابع
  262    .......................................................................................................إثبات احلق: املبحث الثاين

  262    ......................................................................................املختلفة يف اإلثبات املذاهب : ب األول املطل
  263  ...  .......................................................................................عبء اإلثـبات وحمـله : الثايناملطلب 

  264    ................................................................................................... اإلثبات طرق: املطلب الثالث

  268  ................  ...........................................................................................انتقال احلق وانقضاءه

  268    ..............................................................................................................انتقـال احلــق

  268  ..........................  .......................................................انتقال احلق العيين واحلق الشخصي: املبحث األول
  268    .................................................................................................انتقال احلق العيين: املطلب األول
  268  ..........................................  ....................................................انتقال احلق الشخصي: املطلب الثاين
  269    ......................................................................القواعد القانونية األساسية اليت حتكم انتقال احلق:املبحث الثاين
  269  .......................................................  .........قاعدة اكتساب اخللف حقوق أكثر مما كانت للسلف: املطلب األول
  270   .........................................................................................قاعدة امللحقات تتبع األصل: املطلب الثاين
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  271  ......................................................................... ...........................................انقضاء احلق

  271   ................................................................................................ احلق العيينانقضاء: املبحث األول 
  271  ...................................................................................... .........سقوط حق امللكية  : املطلب األول
  271    .................................................................................... واالنتفاع حق االرتفاق انقضاء: املطلب الثاين

  271     ...........................................................................................الشخصي احلق انقضاء : الثايناملبحث 
  271    ............................................................................... احلق بالوفاء ومبا يعادل الوفاء انقضاء:املطلب األول

  274     ........................................................................................ احلق دون الوفاء انقضاء :  الثايناملطلب 

  275  ...........................................................................................................قائمة املراجع املعتمدة 

  276  تاريخ النظممقياس 

  277  السداسي األول

  277     ..............................................................................................................نشأة وأمهية النظم
  277  ...................................................... ...............................................مراحل ونشأة وتطور القانون

  278   ....................................................................................................................بالد الرافدين
  278  .........................................................................  ....................النظم القانونية يف بالد الرافدين: أوال
  280  ....................................................................................يف اتمع البابلي  ) احلكم(ياسي النظام الس: ثانيا
  280  ............................................................................................بلي  نظام القضائي يف اتمع الباال: ثالثا
  281  ............................................................................................... نظام األسرة يف اتمع البابلي :رابعا

  282  ..................................................................................ئم والعقوبات يف اتمع البابلي  رانظام اجل: خامسا
  283    ...............................................................................................النظم القانونية ببالد مصر الفرعونية

  283    .........................................................................................................احلضارة الفرعونية: أوال
  284  .................   ...............................................................................نظام احلكم يف مصر القدمية: ثانيا
  285   ..............................................................................................................نظام األسرة :  ثالثا

  287  ....................................  ...........................................................النظم القانونية يف احلضارات الغربية
  287  ............................................................................................................... احلضارة اليونانية  
  287  ..................................................................................................................النظم الرومانية  

  291  السداسي الثاين

  291    ...........................................................................................أسس قيام الدولة اإلسالمية األوىل: أوال
  292  ..........................................................................................  ........مصادر التشريع اإلسالمي: ثانيا
  298   ......................................................................................................نظام احلكم يف اإلسالم: ثالثا
  302  .........................................................................................................  .نظام األســرة: رابعا

  308    ....................................................................................................النظام اإلداري واملايل: خامسا

  310  ...........................................................................................................راجع املعتمدة قائمة امل
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  311  مدخل االقتصادمقياس 

  312  السداسي األول

  312  .....................................................  .....................................................................توطئة

  312    ......................................................................................................مفهوم املشكلة االقتصادية

  313  ................................................................. .................................................تعاريف احلاجة

  313   ....................................................................................................................أقسام احلاجة

  315  .............................................................................  ...........................تاريخ الفكر االقتصادي

  315    .............................................................................................................املدارس االقتصادية

  315  ........................................................................................... .....................املدرسة التجارية

  316   ...............................................................................................املبادئ االقتصادية للمدرسة التجارية

  317  ............................................................ ..........................رية للفكر التجاري األصول واالجتاهات الفك

  318   ............................................................)املذهب التجاري لدى األوربيني(السياسات االقتصادية ملدرسة التجاريني 

  320   .............................................................................................................التجاريتطور الفكر 

  320   .................................................................................................................املدرسة اللربالية

  320    .................................................................................................................آدم مسيث: أوال

  322  .................. ........................................................................... املتشائمون الربيطانيوننالليرباليو: ثانيا

  322    ....................................................................................................................... مالتس-

  323  ..............................  ................................................................................. ريكاردو دافيد-

  323    .........................................................................ة البحث عند بعض علماء املدرسة الكالسيكيةمنهجي: ثالثا

  324  .......................................... .........................................)جون مانيارد كيرت(املدرسة الكالسيكية احملدثة 

  324   ..................................................................................................... املنطلقات الفكرية الكيرتية -

  325  ........................................................ ................. مسامهات كيرت يف حتديث النظرية االقتصادية الكالسيكية-

  327   الثاينيالسداس

  327    .............................................................................................................ماهيــة النقـود

  327  ....................................................................................... ............مفهوم النقود :  املبحث األول 

  327    ...............................................................................................املقايضة توطئة للنقود:املطلب األول

  328    ..........................................................................................د وخصائصهاتعريف النقو: املطلب الثاين

  328    ...................................................................................................وظائف النقود : املطلب الثالث

  331    .....................................................................................................النقود الورقية: املبحث الثاين

  331  . ......................................................................................النقود الورقية القابلة للتحويل: املطلب األول

  331     ..........................................................................................املسكوكات الذهبية) نظام(قاعدة : أوال

  331  ................. .....................................................................................قاعدة السبائك الذهبية: ثانيا

  332   .......................................................................................................قاعدة الصرف الذهيب: ثالثا

  333  ................................... ..................................................النقود الورقية غري قابلة للتحويل: املطلب الثاين
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  334   ...............................................................................................................التضخــــم

  334  ........................................... ........................................................مفهوم التضخم : املبحث األول

  334     .................................................................................................تعريف التضخم : املطلب األول

  334  ........................................................  ............................................أنواع التضخم : املطلب الثاين

  336    ...................................................................................................أسباب التضخم: املبحث الثاين

  336  .....................................................................  ...........................نظرية كمية النقود: املطلب األول

  339    ........................................................................................................نظرية كيرت: املطلب الثاين

  340    ..............................................................................لنفقةنظرية التضخم الناشئ عن دافع ا: املطلب الثالث

  341   .............................................................................................آثار وعالج التضخم : املبحث الثالث

  341  ................................................................................................ ......آثار التضخم: املطلب األول

  343    ....................................................................................................عالج التضخم: املطلب الثاين

  347  ........................................................................................................  ......العوملـــــة

  347    ................................................................................................................. مفهوم العوملة-

  347    ..............................................................................................................عوملة خصائص ال-

  348    ............................................................................................................... العوملة والسيادة-

  348    ....................................................................................................... العوملة واالقتصاد الوطين-

  OMC.....................................................................................  ...........  349املنظمة العاملية للتجارة 

  OMC(......................   349 إىل  GATTمن (من االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية إىل املنظمة العاملية للتجارة :  املبحث األول

  349  ................................................................................االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية  : املطلب األول 

  350   ............................منظمة التجارة العاملية/ جوالت التجارة يف ظل االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة : املطلب الثاين 

  353  ............................................. ........................نشأة وأهداف ومؤمترات املنظمة العاملية للتجارة: املبحث الثاين 

  353  ....................................................................................... نشأة املنظمة العاملية للتجارة : املطلب األول 

  354  ................................................................ ................................... هيكل املنظمة العلمية للتجارة-

  355  .....................................................................................ة للتجارة  أهداف املنظمة العاملي: املطلب الثاين 

  355  ...................................................................................ة  ؤمترات املنظمة العاملية للتجارم: املطلب الثالث 

  357    .............................................................. للمنظمة العاملية للتجارةاالنتقادات االقتصادية واملالية: املبحث الثالث 

  357    ....................................................................... االهتمام باملصاحل التجارية على حساب التنمية:املطلب األول

  358     ...........................................................ة تنادي للتبادل احلر مهما كان الثمن منظمة التجارة العاملي:املطلب الثاين 

  359    .............................مصاحل الدولة الوطنية حساب املنظمة تنادي بتحرير االستثمار لصاحل شركات الدول على : املطلب الثالث

  360  .....................................................................................العاملية للتجارة   واملنظمة اجلزائر: املبحث الرابع

  360  ...................................................................ائر مع املنظمة العاملية للتجارة بداية مفاوضات اجلز: املطلب األول 

  360  ..................................................................ئر مع املنظمة العاملية للتجارة مراحل مفاوضات اجلزا: املطلب الثاين 

  362  .......... ................................................................................................الصندوق النقد الدويل

  363  ................................................................................نشأة صندوق النقد الدويل وماهيته : املبحث األول 

  363  ..................  ............................................تأسيس وأهداف صندوق النقد الدويل ومراحل تطوره : املطلب األول 

  368    ........................................................ هاهليكل التنظيمي لصندوق النقد الدويل وموارده واستخدامات: املطلب الثاين 

  372 ................................  .............................................مشروطية ورقابة صندوق النقد الدويل : املطلب الثالث
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  375   .....................................السياسات املقترحة يف برامج صندوق النقد الدويل على الدول النامية وتقييم أدائها : املبحث الثاين 

  375   ................................ الدول النامية  املقترحة يف برامج صندوق النقد الدويل لعالج االختالالت يفتالسياسا: املطلب األول 

  376    ........................................................السياسات املالية املقترحة للعالج العجز املايل يف الدول النامية : املطلب الثاين 

  378  ..........................................................................  ..........تقييم أداء صندوق النقد الويل : املطلب الثالث 

  381    ..................................................................................................البنك العاملي لإلنشاء والتعمري

  381  .....................................................................................عمري  البنك الدويل لإلنشاء والت: املبحث األول 

  381    ...........................................................................التعريف بالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري : املطلب األول 

  383  .................................................................................لبنك الدويل لإلنشاء والتعمري د اموار: املطلب الثاين

  383    ............................................................................أهم املؤسسات املساعدة للبنك الدويل : املطلب الثالث

  386     .................................................................. جمموعة البنكتطرق التمويل الدويل وأهم إجنازا:  الثايناملبحث

  386  .  ...............................................................................السياسة اإلقراضية ومراحل التمويل: املطلب األول 

  388    ..............................................................................إجنازات البنك الدويل لإلنشاء والتعمري: املطلب الثاين

  391  ..................  .............................................................انعكاسات البنك الدويل على اجلزائر: املطلب الثالث

  393    ...........................................................................................................االقتصــاد اجلزئي

  393  ............................ ........................................................................................الطلب: أوال

  394   ........................................................................................................حاالت تغري منحى الطلب

  395  ..................................  ......................................................)منحىن الطلب الكلي(منحى طلب السوق 

  397  .  ..................................................................................................................العرض: ثانيا

  398  .............................................  ..........................................................حاالت تغري منحى العرض

  399     ......................................................................................)منحى العرض الكلي(منحى عرض السوق 

  399  .............................................. ..........................)منحى العرض الكلي(منحى بياين ميثل منحي عرض  السوق 

  402    .............................................................................................................توازن السوق: ثالثا

  402  .............................................................  ........................................................... بيانيا-

  402    ....................................................................................................................... رياضا-

  403  .......................................................................... ............................متارين يف االقتصاد اجلزئي 

  405     .......................................................................................................................ألجوبةا

  411  ...........................................................................................................قائمة املراجع املعتمدة 

  413   اتمع الدويلمقياس

  414  السداسي األول

  414  ............  ....................................................................................التطور التارخيي للمجتمع الدويل

  414    .............................................................................)1453-476(اتمع الدويل يف العصور الوسطى 

  414  ...................  .......................................................................اتمع اإلسالمي يف العصر الوسيط: أوال

  416    ....................................................................................................أوربا يف العصر الوسيط: ثانيا

  418  ............................  ...........................................................)1914-1492(اتمع الدويل األوريب 
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  418  ..............................................  .................................................االكتشافات اجلغرافية الكربى: ثانيا

  419   ....................................................................................................1648معاهدة وستفاليا : ثالثا
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  419  ...............................................................   ...........................................الثورة األمريكية: رابعا

  419    ..........................................................................................................الثورة الفرنسية: خامسا

  419  .............................................................................  .............................مبدأ القوميات: سادسا

  420    ......................................................................................)1914-1815(التحالف األوريب : سابعا

  421  .............................................................................. ............1990-1914اتمع الدويل املعاصر 

  421    ........................................................................................................عاملية اتمع الدويل: أوال

  421   .................................................................................................. اتمع الدويل جمتمع منظم: ثانيا

  422    ...............................................................................................................تقسيم العامل: ثالثا

  423   .............................................................................................................. العلميالتقدم: رابعا

  423   .......................................................................................االتساع املوضوعي للعالقات الدولية: خامسا

  425   .........................................................................................................الدولة يف اتمع الدويل

  425  ..........  ........................................................................................................عناصر الدولة

  425    ...................................................................................................................السكان: أوال

  427  ..........................  ....................................................................................عنصر اإلقليم: ثانيا

  428    .............................................................................................)السلطة العامة(عنصر احلكومة : ثالثا

  429  ..........................................  ........................................................................السيادة: رابعا

  429  االعتراف بالدولة: خامسا

  431   الثاينيالسداس

  431    .................................................................................................املشروعات األوىل للتنظيم الدويل

  432  ..........................................................................................................  .......التحكيم الدويل

  432    .........................................................................................................تعريف املنظمات الدولية

  433     ..............................................................................................................نظماتتصنيف امل

  433  .............................................................................................خصية القانونية للمنظمات الدولية  الش

  434   .........................................................................................................سلطات املنظمات الدولية

  436  .........  ............................................................................................مناذج عن املنظمات الدولية

  436    ............................................................................................................عصبة األمم املتحدة

  436  .......................  ........................................................................................انتهاء عصبة األمم

  438    ...............................................................................................................هيئة األمم املتحدة

  438 ........................................ ......................................................................نشأة األمم املتحدة 

  439    ....................................................................................................العضوية يف هيئة األمم املتحدة

  440  .......................................................  ..........................................................إيقاف العضوية

  440   ...................................................................................................................انتهاء العضوية

  441  ....................................................................... .......................................أجهزة األمم املتحدة

  445   ..............................................................................................................املنظمات اإلقليمية

  445  ........................................................................................................تعريف املنظمات اإلقليمية 

  446    ................................................................................................النظام القانوين للمنظمات القانونية

  



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة أوىل علوم قانونية وإدارية            

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
496 

 ــــــرسالفه

 
  446    ....................................................................................................خصائص املنظمات اإلقليمية 

  446    ...........................................................................................عالقة األمم املتحدة باملنظمات اإلقليمية

  448    ............................................................................................................ل العربيةجامعة الدو

  448   ...........................................................................................................................متهيد

  449  ..............................................................................................أهداف ومبادئ جامعة الدول العربية 

  450  ............ ......................................................................................العضوية يف جامعة الدول العربية 

  451  ..................................................................................................انتهاء العضوية يف اجلامعة العربية  

  451  .............................. ...................................................................تركيب أو أجهزة اجلامعة العربية 

  453   .............................................................................................................تقييم اجلامعة العربية 

  454  ............................................. ...............................................................صندوق النقد الدويل

  454   .........................................................................................................................هياكله 

  454  ........................................................... ..............................................................أهدافه 

  456  ........................................................................................)املنظمة املصدرة للبترول( منظمة األوبك 

  456  ........................................................................ ...................................................متهيد

  456   ..................................................................................................................أهداف املنظمة 

  456  ......................................................................................  ............................أجهزة املنظمة

  457    ................................................................................................النتائج املتعلقة باملنظمات الدولية 
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