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 إهــــداء
 

 إىل أيب رمحة اهللا عليه و أمي
 

 و إعترافا بفضلهما... تقديرا ملكانتهما 
 

 إىل زوجيت
 ..تقديرا للتضحية و الصرب و إجالال للوفاء...رفيقة العمر والكفاح 

 
 إىل أبنائي

 مروة دعاء ، حممد أسامة ، عبد القادر ، يوسف و حممد رضا
 .احلياة و فؤادي الذي ينبض ب... يرو زهور عم

 
 إىل إخويت

 .خرية ، هواري ، فاطمة ، شريفة رمحة اهللا عليها ، حممد ، مبارك و أمينةفاطمة ، 
 .الذين أمضيت معهم حيايت كلها 

 
 
 .هذا العمل أهدي إليهم مجيعا

 
  

 
 



 
 عرفان شكر و

 
أتقدم بأمسى عبارات الشكر و التقدير إىل الدكتور العريب شحط حممد لقبوله اإلشراف على 

 ، كل هذا جيعلين مدينامن حتضري و حترير و توجيه وتصحيحخالل كل مراحلها هذه الرسالة 
 .له حبق وواجب الطالب حنو أستاذه

 
متابعته  للرسالة دعما  و أحنين أمام أستاذي احملترم ، الدكتور حممد بوسلطان ، الذي كانت

، جعلين أحتدى كل احلواجز و الصعاب من أجل الوصول إىل النتيجة وهي كتابة هذه معنويا يل
 .الرسالة

 
 قدمها يل خالل يت، على التسهيالت الأوجه حتيايت إىل السيد اللواء، املدير العام لألمن الوطينو

 .، اليت تعترب إضافة إىل هذا اجلهاز النبيلالتحضري للرسالة
 

األساتذة بكلية احلقوق الذين أضاءوا يل كما ال يفوتين أن أسجل إمتناين و تقديري إىل كل 
 .طريق البحث و زودوين مبفاتيح العلم و املعرفة

 
  مد و فغلو احلبيب اللذين قدما يل التشجيعسعيد حماجستري كما أنوه بصديقي الدراسة يف امل

 .و املساعدة املادية واملعنوية
 

و التقدير  االحترامالذي أكن له كل ، " أحممد يوسفي " كما لن أنسى مدير مدرسة الشرطة 
، وصديقي ة على التوجيهات القيمس زين العابدين و بسكاك خمتار الشرطة أو و عميدي

 . السراء و الضراء بومعيزة حممد خليفة و عامري عبد احلميد
 



 
 
 
 
 
 
 
 

العديد من الدراسات املتعلقة بالرأي العام متنح تأييدها للتحذير الصادر عن القاضي 
إن سلطة :" حني قال   Félix  Frank  Forkers  فليكس فرانك فوركر

ف يف النهاية على ثقة اجلمهور املستمرة احملكمة اليت ال متلك ماال و ال سيفا تتوق
 ".لتفويضها العادي 

 
إن الذي يكتب عن الدولة ، عن القانون ، عن :"   Bentleyو قال الفقيه بينتلي 

السياسة ، دون أن يقترب من الرأي العام و يتفحصه ، فإنه ببساطة يتجاهل أهم 
 ".األسس اليت تقوم عليها هذه الدراسة
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 :ةماملقد

املصاحل اخلاصة والعامة يف  كثرية متسكبريا يف إثارة قضايا  العام دورايلعب الرأي 
من  ابتداءمبراحله املختلفة  ئياجلزالق بتوجيه القضاء منها ما يتعوخاصة  تمع ا

مرحلة يف التحقيق  أهمواليت تعترب  مرحلة الضبطية القضائية أياملرحلة البوليسية 
ثري يف مجع االستدالالت األولية مما يشخاص ل مباشرة مع األكوا تتعاماألويل 

مرحلة قضاء التحقيق واىل أحيانا مرورا مبرحلة النيابة العامة مث  حافظة الرأي العام
الذي يصدر  من قبل قضاء احلكم واشرة غاية احلكم يف الدعوى العمومية املب

 . وق و احلريات ـة للحقـمحاي، أحكامه على درجات 
ئية مع فكرة الرأي العام بنوع من االهتمام على اتفاعلت بعض القضايا اجلز وقد 

 عام ختتلف متاما عن القضاياالرأي ال مما جعلها قضايا والدويلالوطين  ينالصعيد
 .والتأثريمن حيث االهتمام العادية 

مسبقة  ن سببا يف إعطاء أحكامكوي، قد  ومبا أن الرأي العام مبكوناته املختلفة 
اخلروج عن مساره إىل األمر الذي  يؤدي بالدعوى العمومية واحلكم القضائي 

لدى النيابة إىل  مةقتناع الشخصي للقضاء وعنصر املالئالقانوين وبالتايل خيضع اال
بعيدا عن الوقائع القانونية والضمري ،  نتيجة تأثريات الرأي العام نوع من العواطف

 .كم عليهشخص مث احلاام  متابعة و من أجل
ا املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان والدساتري  ل هذا يتناىف واملبادئ اليت جاءتك

 يف إثارة  انئية مها السببلعام وحساسيته جتاه العدالة اجلزااحلديثة ألن انشغال الرأي ا
 الرأي العامة ـأن حساسي إىل اإلشارةب ، كما جت1ئي اإلثبات اجلزا ءمشكلة عب

ككل مما جيعل  ائي فحسب بل اجتاه القضاء اجلزائيباث اجلنالثليست اجتاه ا 
 . أمهية أكثراملوضوع 

  
 .19م،ص  1999:ي ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرحممد مروان،نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائر 1
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مت حتديد موضوع األطروحة ليشمل القضاء اجلزائي سواء تعلق  على ذلك قياساو
النطق باحلكم واثر الرأي العام الوطين و الدويل و بالدعوى العمومية و التحقيق األمر
 . فيها

الرأي العام يف املراحل املختلفة يت يثريها املخاطر ال ن خاللتظهر أمهية املوضوع م 
كما  سلب أو اإلجياب ،اليت تعود على اتمع بالو، اخلصومة اجلزائية اليت متر ا

خالل إجراءات يك الدعوى العمومية تظهر  هذه األمهية خاصة يف املرحلة ما قبل حتر
 ات األشخاص املشتبه فيهمحقوق وحري على البحث والتحري أين يظهر التعدي

وهلذا  1نتيجة نقص الثقافة القانونية لدى سلطات الشرطة يف جمال الضبط القضائي
املاجستري يف  مذكرةرغبة يف إثراء ال دراسة هوالغرض كان الدافع يف اختيار هذه ال
 .لعام يف توجيه الدعوى العمومية ا الرأيجوانب خمتلفة واليت كان عنواا أثر 

 وإثراءئية هدا من جهة ، كل اخلصومة اجلزا إىلتوسيع املوضوع  حاولأوعليه س
العام يف  توجيه  الضوء حول أثر الرأيقليل لتسليط اإلنسان ولو بقسط مادة حقوق 

ندرة  ان الدافع يف اختيار هده املوضوعكمن جهة أخرى و ، القضاء اجلزائي
قلة من الباحثني من تطرقوا  إىل ألن  لقانونية اليت عاجلت  هده اإلشكاليةا األحباث

يف  الوطين و الدويل الرأي العام ااحلساسية اليت يتميز هذا املوضوع مل يربزوا 
  .رها قياسا بالوعي داخل كل جمتمعمواجهة السياسة  اجلنائية  ومدى  تطو

تكمن صعوبة الدراسة يف قلة املراجع اليت تناولت املوضوع وخاصة يف اتمع كما 
ألن املؤلفات اليت تناولته كانت عامة وعليه فإن املؤلفات املتخصصة يف  ،ئرياجلزا

ن هذا املوضوع يثري نوعا أهذا اال تفتقر إليها رفوف املكتبات باجلزائر فضال على 
من زاوية وحق الدولة ألشخاص امن احلساسية يف ظل املوازنة بني حقوق وحريات 

 . اوية أخرىمن ز يف احلفاظ على النظام العام
بعض املؤلفات العامة واملتخصصة  وكذا اإلعالن العاملي الدراسة على  عتمدتولقد ا
اإلنسان ، والعهد الدويل املتعلق باحلقوق  املدنية والسياسية ، باإلضافة إىل  حلقوق

  
 .02م ، ص 2001: عصام زكرياء  عبد العزيز ، حقوق اإلنسان يف الضبط القضائي  ، دار النهضة العربية ، القاهرة   1
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، زيادة على أهم املقاالت انون اإلجراءات اجلزائية وق 1996الدستور اجلزائري لسنة 
بني الوضع يف اجلزائر  قارنامل املنهجاملوضوع ، كما اعتمدت على  اليت عاجلت

 .والوضع يف بعض الدول 
من  ليلية تعتمد على استنباط الكلياتسوف تكون دراسة املوضوع دراسة حت كما 

عناصر املوضوع والرتول ا للتطبيق على املوضوعات اجلزئية للحصول على النتائج 
الوقوف على املوازنة بني حق الرأي العام يف إثارة  املتوخاة من الدراسة من أجل

ا الدساتري احلساسة وحق املشتبه فيه يف حقوقه وحرياته األساسية اليت تكفله االقضاي
 .وحق الدولة يف احلفاظ على النظام العام كما سبقت اإلشارةو القوانني املختلفة 

إىل  أمهيته و الوصول به من أجل هدا وجب التطرق إىل مفهوم الرأي العام إلبرازو 
و التطرق كذلك إىل مفهوم القضاء اجلزائي مبراحله  درجة من املشاركة الفعالة

ة و اليت هلا عالقة مباشرة مع احلريات األساسية للمواطن الذي له احلق يف ـاملختلف
 أن شارة إىل، حبيث جتدر اإل واملعرفة من خالل إعالم أمين وقضائي جيد اإلطالع
 توصلنا إليها حلصر ية الدراسة و املبينة يف اخلطة اليتريفات ال تنقص من أمههذه التع

بصورة  اعتبار أن كل من الرأي العام والقضاء اجلزائي وجب تبياماملوضوع ، با
بصور أي العام على القضاء اجلزائي الر ة كون التطرق إىل األثر الذي حيدثهسريع

احملاكم يوجب التطرق إىل أنواع ، مثال خمتلفة كالتظاهر و الكتابة يف الصحف 
 ، ختالف يف التأثري والضغط لتوضيح االالرأي العام يف نشأا ،  ودوراجلزائية 

رأي العام يوازن بني احملاكم العادية واحملاكم اخلاصة  ويفرق بني التأثري السليب ـفال
لية وال خيدم ما والتأثري اإلجيايب الذي ال خيدم املصلحة العامة وطنية كانت أم دو

حكومية خاصة من تطبيق حقوق اإلنسان الغري تصبو إليه اجلمعيات الوطنية والدولية 
 .واحلريات يف مواجهة تسلط القضاء اجلزائي

 إن التطرق إىل مثل هذا املوضوع تتجاذبه دراسة خمتلفة اجلوانب ، فهي تتصل 
حلماية القانونية هلؤالء اليت تضمن ا الدستوري من حيث األحكام العامة بالقانون
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بقانون اإلجراءات اجلزائية من  وهلا ارتباط 1األشخاص بناءا على مبدأ قرينة الرباءة
واختصاصات النيابة العامة يف  ،حيث  التدابري اليت تتخذها مصاحل البحث والتحري

ة القضائي التحقيق يف إحالة امللفاتباملكلفني قضاة الر حتريك الدعوى العمومية ، ودو
 .فيها  تللبأمام احملاكم املختصة 

 أبعادوهلا حيث تسليط العقوبة على األشخاص  بقانون العقوبات من كما هلا ارتباط 
يف نطاقها  وسوف تركز حقوق اإلنسان اليت ال ميكن حصر هذه الدراسة يف مبادئ 

 ،2اسية لحقوق املدنية والسياملبادئ اليت تبناها العهد الدويل ل األخرية على ضوءهذه 
 قضائيا حتضره الضبطية القضائية وحتركه و اعترب إجراءقضاء اجلزائي  يال مادامو

ليط للمطالبة حبق اتمع يف تستباشره النيابة العامة من خالل الدعوى العمومية 
فإنه ملزم  3احلق يف حتريك هذه الدعوى ومباشرا  العقاب على املشتبه فيه ، أي هلا

  .4 مهامه يفن تأثري الرأي العام تجرد مقانونا  أن ي
سلطات  الذي يلعبه الرأي العام يف تنوير االجيايب ال نستبعد الدورأهذا ال يعين  

صاحل العامة يف حول املسائل ذات املوقضاء التحقيق واحلكم  النيابة العامة  التحري و
ي تأثري الرأ ما مدى: الوطن وعليه تأيت إشكالية الدراسة بصفة أساسية يف تبيان 

؟ ودوره يف إنشاء احملاكم اجلزائية  الوطين و الدويل يف توجيه القضاء اجلزائي العام
له اليت تضمن و الرغم من وجود احلماية الكاملة للفرد يف الدستور و القانون ألنه ب

، إال أن القضاء اجلزائي قد تفاعل مع القضايا اجلزائية بالسلب  احملاكمة العادلة
راضخا إىل أي كانت صفته أو مركزه القانوين أثناء القيام مبحاكمة املتهم  واإلجياب

 . عواطف وتأثريات الرأي العام

  
امية ادانته ، مع كل كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظ: " م على ما يلي 1996من الدستور اجلزائري لسنة  45املادة   1

  " .الضمانات اليت يتطلبها  القانون 
 .1966ديسمرب  16اعتمد هذا العهد وعرض للتوقيع والتصديق واإلنضمام بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  2
 . 2006من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائر للسنة 29املادة  3
  "ال خيضع القاضي إال للقانون : " م  1996من الدستور لسنة  147تنص املادة   4
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الباب األول  ، تناولت يفبابني قسمت الدراسة إىل إلجابة  على هذا اإلشكاليةل 
الرأي  تعريف فصلني، يعاجل الفصل األولالرأي العام و القضاء اجلزائي و قسمته إىل 

الفصل الثاين ثالثة مباحث  ت يفتناوليف مبحثني ، بينما والقضاء اجلزائي  العام
لوظائف من حيث التكوين والطبيعة واخلصائص وااألول الرأي العام  يتضمن املبحث

سلطات القضاء اجلزائي و املراحل  إىلالثاين يتطرق  اليت يقوم ا ، أما املبحث
غاية احلكم يف القضية ،  إىلواخلصومة اجلنائية املختلفة اليت متر ا الدعوى العمومية 

 .ضاء لية القالتدابري الداخلية التنظيمية واستقال الثالث املبحث بينما يتناول
عرفة الفرق بني كل من القضاء له أمهيته يف الدراسة حبيث جيب م هدا الفصل 

ضاء بني جهات الق ختالف التأثريللتوضيح فيما بعد ا العادي و القضاء اخلاص
املختلفة واختالف ضغوطات الرأي العام عرب املراحل  املختلفة سلبا أو إجيابا ،

 .للقضاء اجلزائي 
يف ثالثة  ي العام يف توجيه القضاء اجلزائيالرأ إىل أثرفتطرقت فيه الباب الثاين  أما

 تناولاملختلفة للقضاء اجلزائي بينما  ول هذا األثر يف املراحليتناول الفصل األ فصول
 العادية القضاء اجلزائي يف احلاالت يف توجيهالرأي العام  الفصل الثاين دور

من خالل قضايا واقعية فصلت فيها احملاكم اجلزائية بإيعاز من الرأي  ، االستثنائيةو
بعيدا عن أي تأثري أو ضغط و دوره الفعال يف نشأة احملاكم اجلزائية الوطنية العام 

اجلزائية الدولية إىل غاية احملكمة اجلزائية الدولية ، ما  ذات الطابع اخلاص و احملاكم
لحماية اجلنائية ل فخصصته وأما الفصل الثالثبينه من خالل هذه الدراسة سوف أ

 . الرأي العام اتلة يف مواجهة تأثريكوسيلألشخاص 
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 .الرأي العام والقضاء اجلزائي: الباب األول

ه احلقوق أخد عدة ة، و التعبري عن هذسان حديث الفطراحلديث عن حقوق اإلن
، دف الوصول إىل دولة القانون املبنية على قواعد  أشكال أمهها الثورات الشعبية

ري و التشكل من ـيف التعب ذـام أخـالدميقراطية وحقوق اإلنسان ، فالرأي الع
املسجلة على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية  اخلروقخالل مفهوم الثورة على 

تغيريات يف املنظومة الدستورية  دف إحداث. 

ة ــفالدولة كمفهوم معاصر يعترب رد فعل اجيايب يف حتقيق الضمانات الكافي 
من  الكفيلة لتوفري أسباب احلياة اإلنسانية الكرمية ، و أبرز ما مييز دولة عن أخرى و

 . 1هــهو مدى نضج الرأي العام فيها وفعاليتحيث الرقي الدستوري 

ة ويف كافة ميادين صبحت لفكرة الرأي العام مع التطورات احلديثاألمهية اليت أ إن
ا املفهوم احليز الكبري للدراسة و التعريف به من أجل ضبط املفهوم النشاط جعل هلذ

ن أهم الضمانات تأثريه يف سري القضاء اجلزائي الذي يعترب م احلقيقي له ومعرفة مدى
ي جعل من ر الذوق ، األمـلدفاع عن احلقاملمتلكات والصيانة األشخاص و

يف العصور القدمية والعصر تعريف الرأي العام  إىلالواجب التطرق يف هدا الفصل 
ريف بالقضاء اجلزائي لدى لدى الفقه الغريب وأراء العلماء العرب مث التعاحلديث 

لتحديد مدى درجة التواصل بني ، وهذا  الفقهاء الغربيني و املفكرين العرب
 التأثري املوجود بينهما والعالقة الناجتة عن هدا التأثري يف احلقوق  وإمكانيةملفهومني ا

 .والواجبات

الرأي العام  مع بداية القرن العشرين انتصارا هائال وأصبحت له السيادة  حقق كما 
يف حكم الشعوب نتيجة للتقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي اهلائل، وأحدث 

االجتماعي  واالقتصادي  وثورة االتصاالت  املعاصرة صدى يف بفضل االنتعاش 
  

 .9م ، ص1997كرمي يوسف أمحد كشاكش،كتاب احلريات العامة يف األنظمة السياسية املعاصرة، منشأة املعارف ،االسكندرية -  1
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ن أفشمل مجيع ااالت كالسياسة والعدالة وغريها ، بل استطاع 1نفوس املواطنني 
 .با يف إدانة األشخاص أو تربئتهم يكون سب

ملنظمات احلكومية وغري احلكومية يف وتاريخ البشرية حافل ذه احلاالت كتدخل ا
اليت ترصدها لتوجيه احملاكم القضائية الوطنية والدولية بناءا على التقارير بعض الدول 

 .2ما جيري من انتهاكات حلقوق اإلنسان حول 
ه إىل ا وجب التطرق إىل مفهوم الرأي العام إلبراز أمهيته و الوصول بمن أجل هذ

احله ، و التطرق كذلك إىل مفهوم القضاء اجلزائي مبردرجة من املشاركة الفعالة 
املختلفة و اليت هلا عالقة مباشرة مع احلريات األساسية للمواطن الذي له احلق يف 

 .من خالل إعالم أمين وقضائي جيد  ةواملعرف اإلطالع
  

 .تعريف الرأي العام والقضاء اجلزائي: الفصل األول
لقدم ظاهرة الرأي العام ليست جديدة يف الوقت احلايل وإمنا عرفتها الشعوب منذ ا

ة ـوكثريا ما أدت هذه الظاهرة إىل نتائج سلبي3وتفاعلت معها عرب العصور املختلفة 
اب وجود ـحقه بنفسه يف غي صة عندما كان الفرد يقتـوإجيابية  خاص

ذ ظهرت سلطات نظامية إولكن مع ظهور فكرة الدولة انقلبت املعادلة ،السلطة
ق األفراد وجتسدت يف وجود جهات خمتصة تكفل احلماية القانونية والقضائية حلقو

ن يف القضايا اليت متس الفرد واتمع واليت متخضت علالام وأخرى للحكم تنظر 
 ا أنصار نظرية القانون الطبيعي ردا على ما قامت به مبدأ سيادة الدولة اليت نادي

  
 .495كرمي يوسف أمحد كشاكس  ، املرجع السابق ، ص  1
رصد أوضاع حقوق اإلنسان باجلزائر واليت كانت تسمى باملرصد الوطين تقوم اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان وهي منظمة حكومية ب2

 .حلقوق اإلنسان ، وتقوم منظمة العفو الدولية وهي منظمة دولية غري حكومية مقرها يف لندن برصد أوضاع حقوق اإلنسان يف العامل 
مصطلح الرأي  –أمثال  أفالطون وأرسطو  –رون السياسيون لعب الرأي العام يف احلضارة اليونانية القدمية دورا كبريا، ومل يستخدم املفك3

إال أم كثريا ما كانوا يتحدثون عن الرأي اجلماهريي وأمهيته وقد عرفت روما القدمية الصحافة . العام بنفس املعاين اليت تستخدم اآلن 
وكما عرف . حب اتمع اإلنساين  املنظم ونشطت عملية اتصال ورأي عام كظاهرة تصا  Acta Duirnaاليومية متمثلة يف صحيفة 
وهو مفهوم قريب جدا من اصطالح الرأي  العام مبعناه احلديث ، وكذلك أدرك العامل اإلسالمي   Vox Populiالرومان صوت اجلمهور 

بطريقة علنية وحرة كما جيري يف أمهية الرأي العام ، ولقد  مارس املسلمون بعد وفاة الرسول مناقشة الشؤون العامة واختاذ القرارات  فيها 
وهو اجنليزي اهتمام كبريا   James Bryceوهو فرنسي ، وكدا جيمس برايس  Alexis de TOQUEVILLEاليكس  دي  توكفيل و 

 .495، ص  نفس املرجعأنظر كرمي يوسف أمحد كشاكش ،. للموضوع يف دراستهما الشهرية اآلن 
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ا على السلطة الدينية حيث أ د بناءالكنيسة اليت  اعتمدت على توجيه سلوك الفر
على مستمد من طبيعة اإلنسان أسلطات احلاكم مبقتضى قانون ل اوضعت حدود

 .1خلقه اهللا  كماواتمع 
برز إىل الوجود مبدأ الشرعية ومبدأ الفصل بني ومع ظهور مبدأ سيادة الدولة  

من املبادئ اليت جتسدت يف  الدساتري احلديثة ، وعليه قامت  2السلطـات وغريها 
وبة على اجلاين لتماس تطبيق العقوب عن اتمع يف إنلطة لالام تالدولة بإنشاء س

امة اليت هلا احلق يف حتريك الدعوى العمومية ومباشرتـها  أمام تسمى بالنيابة الع
قيق واحلكم يف هده الدعاوى املقدمة من طرف النيابة العامة وسلطات  للتح احملاكم
وعلى  للمتهم وحق الفرد يف الدفاع عن نفسهاألصلية  الرباءةملبدأ قرينة  إثباتاوهدا 

التطرق حتاول الدراسة يف هذا الفصل  اجلزائي القضاءالرأي العام وفكرة ذكر ظاهرة 
 .ة ـالتالي إليهما من خالل املباحث

  
 .تعريف الرأي العام:املبحث األول

د، بل أو اجناز خاص و حمدو بداع فرديلعام ليس ظاهرة فردية تعتمد على إالرأي ا
لة تنتج يف النهاية هذه متداخ هي نتاج مناخ عام وتفاعل متأت من جمموعة مؤثرات

ومن املعتقد أن الرأي العام كظاهرة حديثة يرتبط بنشأة تطبعها بطابعها  الظاهرة و
شري كما أ،أنظمة احلكم بأشكاهلا املختلفة والدعوات الدينية وظهور االديولوجيات 

اليت تعين يف  بحت ركنا أساسيا من أركان الدميقراطية وأن ظاهرة الرأي العام أص
رب تي يع، الذ العامي ىل الرأتكام إىل الشعب أي بتعبري أخر االحمفهومها االحتكام إ

 . ة ــة الدولـزان حتديد مدى دميقراطيمي

  
انون ، ديوان املطبوعات القانون الطبيعي ، أنظر ، إبراهيم أبو النجا، حماضرات يف فلسفة القملزيد من التفاصيل حول أفكار نظرية _1

  .وما بعدها 50، ص 1999:، اجلزائراجلامعية
 .وما بعدها 299ملزيد من التفاصيل حول هذه املبادئ ، أنظر ، كرمي يوسف أمحد كشاكش ، املرجع السابق ، ص2
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قواعد الدميقراطية يف الدولة احلديثة بالغ  إرساءبه الرأي العام يف فالدور الذي يلع 
ا حينما يتحقق التوازن يف اتمع وحينها وظائفها بكفاء ية  فالدولة تؤدياألمه

لرأي ، هذا املفهوم ل لدولة انعكاسا ملا ميليه الرأي العاما يصبح كل تصرف تقوم ا
، مرجعها ضعف  تلفةيف أية دولة وهو متواجد بدرجات خمأن يتبلور  نهالعام من شأ

 ، خاصة يف اتمعات املتخلفة رأي العام الفعالدى القائمني على بلورة الالوعي ل
 .رأي العام و القانونال ىلعلى مصاحلهم وخوفا من االحتكام إ منهم حفاظا وهذا

يقومون بنشر ثقافة اخلوف و الرعب و اجلهل و الفقر و املعاناة حىت  نفاالنتهازيو
ي ص عليها الرألعامة للشعب اليت حيريتكون جماال أخر خيدم مصاحلهم ضد املصلحة ا

العام من خالل عدة قنوات ، فالصلة وثيقة بني الرأي العام و احلريات األساسية 
بأن يتكون كما أن تكوين  للمواطن ، فهذه احلريات هي اليت تضمن للرأي العام

 .الرأي العام يضمن لتلك احلريات البقاء واالزدهار
نضج الرأي ري هو مدى الدستوبرز ما مييز دولة عن أخرى من حيث الرقي إن أ 

العام فيها وفعاليته ، فاملواطن الذي  يؤمن حبقوقه وحرياته يف الدول الدميقراطية احلرة 
له السلطة احلاكمة  من ظلم وتعسف يف حقه أمام ما ترت ال يبقى مكتوف اليدين

التنديد بالسلطة املعتدية وليه الرأي العام من أجل مساندته وسرعان ما يهرع إ
ن هنا يظهر جليا االقتراداء ، ـى املطالبة مبعاقبة املسئولني على هذا االعتويصمم عل

 هذه الدراسةمن خالل  حاولنوعليه س ، احلتمي بني الرأي العام والقضاء اجلزائي
   :الرأي العام عرب املطالب اآلتيةتوضيح فكرة 

 
 .القدميةتعريف الرأي العام  يف العصور :املطلب األول 

حثون على تعريف واحد للرأي العام ، وبناءا على ذلك حناول أن نذكر مل يتفق البا
العرب  بعد أن  راء العلماءاملوجودة يف الفقه الغريب وأ الرأي العامتعريفات بعض 

كان  حيث ،  اإلسالمينعرج على تعريف هدا املفهوم يف العصور القدمية والعصر 
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 امللحة ملعرفة الرأي اجلماعي  ساناإلنيتمثل الرأي العام يف هده العصور يف حاجة 
 .السائد يف جمتمعه حبكم انتمائه هلذا اتمع مجاعة أو عشرية أو قبيلة

 : العام يف احلضارة اليونانية الرأي: أوال
أفالطون و أرسطو مصطلح الرأي العام بنفس أمثال  مل يستخدم املفكرون اليونانيون
م كثريا ما كانوا يتحدثون عن الرأي أال إ، احلديثاملعاين اليت تستخدم يف العصر 

 .و أمهيته MASS OPINION العام اجلماهريي
  :يف روما القدمية العام الرأي :ثانيا

ونشطت عملية  ACTA DUIRNAعرفت روما الصحافة اليومية ممثلة يف صحيفة 
ن ، كما عرف الرومااملنظم اإلنسايناالتصال و الرأي العام كظاهرة تصاحب اتمع 

جدا من اصطالح الرأي العام وم قريب وهو مفه VOX POPULIصوت اجلمهور 
 .مبعناه احلديث

 :اإلسالميالرأي العام يف اتمع  :ثالثا
 "اتبعوا السواد األعظم) " ص(اهللا ماجة عن عبد اهللا بن عمر عن رسول ولقد روى أب

جلوهرية اليت يرتكز الرأي العام من املبادئ ا ىلإبذلك يكون مبدأ الشورى والرجوع 
  اإلسالميعليها نظام احلكم يف اتمع 

 
 الرأي العام يف العصر احلديث: املطلب الثاين

على ذلك حناول أن نذكر  تعريف واحد للرأي العام ، وبناء مل يتفق الباحثون على
راء العلماء العرب ، بعد أن أاملوجودة يف الفقه الغريب و لعامالرأي ا يفبعض تعار

 .على التعريف باملفهوم اللغوي واالصطالحي للرأي العام نعرج
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 :ي العامالتعريف اللغوي للرأ :أوال
ىل إ لإلشارةو يستخدم لفظ رأي ) عام رأي ، ( ىل كلمتني إالرأي العام لغة ينقسم  

أما كلمة عام فتقال  1االعتقاد بشأن موضوع ما و العقل و التدبر و النظر والتأمل
 .مر و هو عكس خاص أي عدد كبري من الناسللعام من كل أ

ن كلمة رأي ينبغي قصرها اصطالحا على إ: رأي العامالتعريف االصطالحي لل :ثانيا
ميكن  و املناقشة كما الضوعات تفيد الشك و مفتوحة للجدل املقنعة بشأن مو اآلراء

 اآلراءأن يكون هناك رأي حول موضوع معروف لدى الكافة من الناس وليس كل 
ىل إيشري  اليت يعتنقها اجلمهور هي من قبيل الرأي العام ، ووصف الرأي بأنه عام

 .الشمول الناشئ عن وجود مجاعة من الناس الذين يتعلق م الرأي العام 
بأن الرأي  Benthamيرى األستاذ  بنتام :  تعريف الرأي العام لدى الفقه الغريب -1

ى فيه تعبريا عن إرادة الشعب ، أنه قادر على العام هو رأي اجلماهري،   ألنه كان ير
مراقبة احلكومة وأنه أداة ال غىن عنها ويبدو أن هذا التعريف ينقصه الوضوح 
والتحديد وال يعطي تعريفا شامال للرأي العام ، ألن رقابة الرأي العام على احلكومة 

مدى كفاءة يتوقف على عدة عوامل كنوع القضية املطروحة ودرجة تأثري  الزعامة و
 . 2اجلمهور كل هذه العوامل  تؤدي إىل صعوبة التعرف على حقيقة الرأي العام 

الرأي العام بأنه اآلراء اليت يعتنقها األفراد واليت تراها   v.o. Keyيعرف األستاذ كاي 
كثري وقليل من الناس قد يشتركون يف أنه من الفطنة أخذها يف احلسبان حكومام 

وال تتصرف وقد أتشعر احلكومات بأا مضطرة ألن تتصرف  هذا الرأي ، وقد
 . 3حتاول تفسريه أو حتويله أو دئته

  
الرأي كأساس منطقي  إىلني ، معىن واسع باعتباره اعتقادا واقتناعا لدى الفرد ومعىن ضيق حيث يشار كلمة رأي قد تفهم يف معني_ 1

 إىلهي مجاعة من عامة الشعب وتشري هذه الكلمة  Bloomer  أما كلمة عام يقول بلومر ،قرار الذي يصدره خبري أو قاضي وحجة لل
 .ألة تثري اهتمامهم للخروج مبوقف مشترك بينهما ونسبة مؤثرة منهمالقاسم املشترك بني أعضاء هذه اجلماعة ملصلحة أو مس

 .501كرمي يوسف أمحد كشاكش، املرجع السابق ، ص-1
 .502، ص نفس املرجع كرمي يوسف أمحد كشاكش ، -  3
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على   Dall Gillette HITCHNERيعلق بعض الفقهاء مثل دال جيالت اتشنار 
كل الناس تعريف األستاذ كاي بأنه من الضروري بأن يكون اجلمهور  يف هذا املعىن 

جيوز أن تم أو تتجاهل أو حىت تعمل على تغيري هذا  احلكوماتأو حىت األغلبيـة و
 .1الرأي

اليت جاءت يف الفقه الغريب تظهر أا متباينة وال تعطي تعريفا قراءة يف التعاريف 
 .2موحدا للرأي العام 

 يتفق الفقهاء العرب على إجياد تعريف موحد للرأي مل:العرب  فكرينعند امل -2
الرأي " األستاذ أمحد بدر"حيث عرف  ، هاء الغربينييف ذلك شأن الفق مالعام شأ

العام بأنه التعبري عن أراء الناخبني أو من يف حكمهم بالنسبة للمسائل العامة املختلف 
عليها ، على أن تكون درجة اقتناع الناخبني ذه اآلراء  كافية للتأثري على السياسة 

ا التعبري ممثال لرأي األغلبية ولرضا العامة واألمور ذات الصاحل العام ، حبيث يكون هذ
 .3األقلية 

على أمحد بدر بأن هذا التعريف مع "كرمي يوسف أمحد كشاكش "ويرد األستاذ  
 ال )هو التعبري عن أراء الناخبني أو من يف حكمهم  (وضوحه وبساطته إال أن عبارة 

اخبني بالنسبة تعكس الرأي العام على وجه الدقة وال تعطينا دالالت عن اجتاهات الن

  
 .503، ص السابق املرجعف امحد كشاكش ، سكرمي يو-  1
عة اآلراء اليت يدين ا الناس إزاء القضايا و املوضوعات اليت م اجلماعة وتؤثر فيها ، بينما يذهب بأن الرأي العام هو جممو James Brais يرى جيمس برايس   2

القول بأن الرأي العام هو تعبري صادر عن جمموعة كبرية من الناس عما يرونه مسألة ما أما من تلقاء أنفسهم أو بناء على دعوة إىل  Flaurid Al bortفلوريد البور 
بأن الرأي العام هو رأي الطبقة املتوسطة يف الشعوب وهو الرأي الغالب وهو يف العادة الرأي  Blantacheli  نما يرى الفقيه الدويل بلونتاشايلم ، بيتوجه إليه

فاعل أفكار األفراد حنو موضوع إىل القول بأن الرأي العام هو ت William Alberdj جالشعب ، يف حني يذهب وليام الرب د العام املتفوق على الغالبية من طبقات
بأنه الميكن ألي حكيم أن يتجاهل الرأي . Machiavelli ,ألغلبية ويرى ميكافيلي لى اجلماعة إزاء مشكلة ما وتعرب عن رأيمعني وجموعة االجتاهات اليت تسيطر ع

ار األفضليات ، كما أن أخطاءه إذا ارتكبت ستكون حمدودة بالقياس إىل العام يف القضايا ذات الطابع اجلماهريي ، ألن اجلمهور لن يرتكب أي خطأ يف ترتيب واختي
ه و ذلك بالنسبة تبذا عإىل أن  الرأي العام هو احلكم االجتماعي الذي يعرب عن جمتمع وا J yang األخطاء اليت ميكن أن تنجم عن جتاهل رأيه  ويذهب جيمس يانغ

يرى بأن الرأي العام يف مفهومه   leBonدا احلكم من الشدة و العمق ما يكفل تأثريه على السياسة العامة أما لوبون أساسها العقل و املنطق وأن يكون هل ةملسألة عام
 اعي وتضعف يف العقل اجلم ملوضوعات املتنازع عليها القابلة للجدل و املناقشة بالنسبة للجماهري املعنية ال تلك الضروب من احلياة العقلية الثابتة ثباتا نسبيا ايتصل

أنظر مسري حممد ... الطويل القابلية للتفكري الشخصي الفردي، ذلك أن اخلصائص املختلفة تطغى عليها اخلصائص املؤتلفة كما أن اخلصائص غري الواعية تصبح هلا اليد 
   .وما بعدها 16م، ص 1997: الطبعة األوىل، عامل الكتاب، القاهرة )األساس النظرية واجلوانب املنهجية (حسني، الرأي العام، 

  
 .499، ص يوسف أمحد كشاكش ، نفس املرجع كرمي _  3
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للقضايا واملسائل السياسة العامة ، ألنه من الصعب التأكد من مدى اقتناع الناخبني 
 بأنه الرأي السائد بني أغلبية الشعب "خمتار التهامي "، بينما عرفه األستاذ 1ذه اآلراء

يف فترة معينة بالنسبة لقضية أو أكثر حيتدم فيها اجلدل والنقاش ومتس هذه الواعية 
 . 2مباشرا  ساألغلبية أو قيمها اإلنسانية األساسية مساا

 consensusيرون أن الرأي العام ميثل االتفاق اجلماعي  فقهاءكما يضيف أن معظم ال
 أالتفاق ميارس درجة من القوة وينشيف الرأي بني عدد متفاوت من األفراد وأن هدا ا

ول أمر أو قضية موضع مبرور الوقت من مجع وجهات النظر اليت تظهر وتتبلور ح
 .نقاش

على تعريف األستاذ  خمتار التهامي بأنه "يوسف أمحد كشاكش "ويعلق األستاذ 
يتسم بالوضوح غري أنه ال يتفق مع فكرته يف حتديد أغلبية الشعب على اجلماعات 

من اشتراكها  الواعية فقط ألن مشاركة اجلماهري إمنا تتم  مبشاعرها وأحاسيسها أكثر
كون هذه املشاعر هي أساس اجتاهات اجلماهري بالنسبة للقضايا توعقلها وسبتفكريها 

  .3املختلفة
تشري إىل وجود اجتاهات لدى العلماء العرب إن القراءة املتأنية يف تعريف الرأي العام 

  . 4خمتلفة حتول دون إجياد تعريف جامع مانع
  

 . 499كرمي يوسف أمحد كشاكش ، املرجع السابق ، ص _  1
 205،ص 1972: خمتار التهامي ، الرأي العام واحلرب النفسية ، الطبعة الثانية ، دار املعارف  ، القاهرة _2
 499، ص  جعنفس املركرمي يوسف أمحد كشاكش ،  _3
يرى األستاذ سعيد سراج ، أن وفرة التعريفات  تؤكد على أن هذه الظاهرة هي يف حد ذاا مظهرا مباشرا  لوجود اتمع وقد ظلت _ 4 

فكرة الرأي العام لوقت طويل حييط ا الغموض بل كثري من الناس يشعرون بغموض هذا املفهوم ، ويذهب األستاذ حممد عبد القادر حامت 
،يرى أن الرأي ...ىل  تعريف الرأي العام بأنه جمموعة أراء ومواقف يتخذها األفراد إزاء مسألة معينة أو قضية متنازع عليها قابلة للجدل إ
لعام هو حصيلة أفكار ومعتقدات ومواقف األفراد واجلماعات إزاء شأن أو شؤون متس النسق االجتماعي كاألفراد و التنظيمات و النظم ا

اإلنسانية على النطاق احمللي و  كن أن يؤثر يف تشكيلها من خالل عمليات االتصال اليت قد تؤثر نسبيا أو كليا يف جمريات أمور اجلماعةاليت مي
ر الدويل، هدا التعريف أعطى مدلوال حمددا للرأي العام كما أنه مل يتعرض إىل عملية النقاش للوصول إىل الرأي العام احلقيقي وان استمرا

اش للوصول إىل اجلماهري حىت يستطيعوا الوصول إىل التفاهم املشترك، وذهب الدكتور حممد اجلوهري إىل أن الرأي العام هو االجتاه النق
من  السائد بني مجاعة من الناس تربطهم مصلحة مشتركة حنو قضية م أفراد هده اجلماعة يف وقت معني على أن يتم العبري عن هدا االجتاه

آلراء املختلفة حيث يسود رأي منها تقتنع به األغلبية شريطة ا الواعي و النقاش املوضوعي و اجلدال املنطقي الذي تتنافس فيها خالل احلوار
معا عن رضاء واقتناع ،  أنظـر ، سعيد سراج ، الـرأي العـام ، مقوماته وأثـره يف النظم السياسيـة  ألغلبية واألقليةا أن تتبناها

 .8، ص  1986: ئـة املصريـة العامة للكتـاب ، القاهرة املعاصـرة ، اهلي
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ريب والعريب يستنتج أن إن املتفحص يف معظم التعريفات اليت جاءت يف الفقه الغ 
الفكر مل يصل حىت اآلن لتعريف حمدد للرأي العام وقد يكون ناجتا عن االختالف يف 

إىل التباين يف دي امام وختصصام وهو الذي  يؤوجهات نظر الباحثني واهتم
 ن أن نتفق مع رأي األستاذ كرمي يوسف أمحد ـاء على ذلك ميكــالتعاريف وبن

إن الرأي العام هو ما يعرب عن وجهات " :للرأي العام بقوله ش  يف تعريفه كشاك
نظر الشعب يف االشتراك مع السلطات يف اختاذ القرارات يف تشكيل السياسة العامة 

ية وحوار بني وإن تكون هذه السياسة نتاج تشاور حر ومن خالل مناقشات مجاهري
 ".ق األقلية يف املعارضةحتكم مع ح واألغلبية من الشعب هي اليتاء ـاألفراد والزعم

 
تضح أن له بالغ بالرغم من التعريفات املختلفة حول الرأي العام فإن هذا األخري ي

الدميقراطية ألنه وسيلة لتحقيق األهداف العامة واملصاحل اخلاصة  األمهية يف الدول
ففي  باتمع ككل بدال من االقتصار على مصاحل مجاعة معينة أو األقلية يف اتمع ،

جمتمع دميقراطي يستطيع كل فرد أن يعرب عن رأيه سواء من خالل انتمائه إىل 
 .م ، أو حىت من خالل الربملان مجعيات سياسية أو من خالل وسائل اإلعال

  
، فإن ببعض التعريفات حول الرأي العام كانت الدراسة قد حاولت أن تلم إذاو

ائي و ما العالقة بني القضاء اجلز ممفهو التساؤل الذي يطرح يف ذهن القارئ هو ما
 .ي الرأي العام والقضاء اجلزائيأاملفهومني 

 
 .القضاء اجلزائيمفهوم : املبحث الثاين 

من املرور على أهم يف التنظيم القضائي اجلزائري القضاء اجلزائي البد لتحديد مركز 
ظام القضائي ا يف النمرحلة و اليت مل حتض حلد اآلن بأمهيتها اليت جيب أن حتتله

وهي مرحلة الضبطية القضائية اليت توفر املادة األساسية للنيابة العامة من  اجلزائري 
أجل حتريك العمومية ومباشرا من خالل الشكاوي والبالغات املقدمة أمامها و اليت 
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إذا ما أحسن التصرف فيها من خالل تسجيلها وتقييدها على حماضر رمسية سليمة يف 
 ون حسب ما ورد يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف املادةالشكل واملضم

أحسن عدم توضيح الدور الذي تلعبه يف حتريك الدعوى العمومية ، ومنه ، و 214
عت األدلة استغالل مسرح اجلرمية بواسطة املصاحل التقنية لتحقيق الشخصية ومج

تعريفها و اليت يتعني على عرج على الدعوى العمومية والكافية والقرائن و دون أن ن
 .يباشرها وينطق باألحكام اجلزائية يف حضوره ممثلها أن حيركها و

 
 .القضاء اجلزائي لدى املفكرين العرب : املطلب األول  
كل جرمية ترتكب قد ينشأ عنها ضرر عام يبيح " يرى األستاذ ملياين بغدادي بأن 

ع العقوبة املقررة هلا ويكون تدخل للسلطات العامة أن تتدخل طالبة من القضاة توقي
 السلطات العامة يف حتريك الدعوى العمومية و التحقيق فيها ، وتسمى تلك الدعوى 

 .1"بالدعوى العمومية ويطلق عليها أحيانا أيضا بالدعوى اجلنائية أو الدعوى العامة
ة واالستثنائية جند أن القضاء اجلزائي ال يقتصر على احملاكم اجلزائية بنوعيها العادي ذنإ

ا الشكوى الناجتة عن الضرر العام الذي يبيح  ولكن ميتد إىل كل املراحل اليت متر
للسلطات العامة وهي الضبطية القضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق و احملاكم 
اجلزائية بأن حتقق يف اجلرمية املرتكبة وتوقع العقوبة املناسبة و املالئمة للضرر الناتج 

 .مراعاة حقوق الدفاع وأصل الرباءة يف األشخاص  مع
ويضيف بعض املفكرين بأن الدعوى العمومية هي طلب موجه من الدولة بواسطة 
جهازها املختص وهو النيابة العامة إىل احملكمة اجلزائية ، اجتاه املتهم الذي ارتكب 

ي هي أنه ال عقوبة جرمية ضد أحد أفراد اتمع ، والقاعدة العامة يف القانون اجلزائ
بغري دعوى عمومية وال إجراءات جزائية فالبد من رفع الدعوى أمام القضاء من 

 2أجل الوصول إىل معاقبة اجلاين

  
 .13،ص1992موالي ملياين بغدادي ، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر _ 1
 .15،صبغدادي ، نفس املرجع  موالي ملياين_ 2
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ويرى البعض أنه ينشأ عن اجلرمية حق الدولة يف عقاب اجلاين ، وسيلته الدعوى  
اعتبار أن العمومية ألا تقام باسم اتمع ، وتوصف أيضا بالدعوى اجلنائية ب

اجلنايات هي أهم اجلرائم فالتعبري ا عن مجيع اجلرائم تعبري عن الكل بأهم أجزائه، 
وقد يضار أحد األفراد من اجلرمية فينشأ له احلق يف تعويض الضرر وسيلته دعوى 

 . 1مدنية
فالدعوى العمومية تباشرها النيابة العامة كأصل عام وسببها إخالل اجلرمية بأمن  

ومصاحله ، وموضوعها تقرير سلطة الدولة يف العقاب ، و احملاكم اجلنائية هلا اتمع 
سلطة الفصل يف الدعوى العمومية و الدعوى املدنية املرتبطة ا دف تعويض 
املتضرر من اجلرمية املرتكبة ألن هناك نوع من االرتباط بني الدعويني ، ومند وقوع 

قاب متر التهمة مبراحل خمتلفة تتمثل يف مجع اجلرمية وحىت يتقرر حق الدولة يف الع
االستدالالت و املعلومات األولية عن اجلرمية و املتهم  بارتكاا مث التحقيق االبتدائي 
و الذي يهدف إىل فحص و متحيص االستدالالت للتأكد من وقوع اجلرمية ونسبتها 

ة ، ومىت صدر احلكم يف إىل فاعل معني متهيدا حملاكمته أو التقرير بأن ال وجه للمتابع
الدعوى العمومية، واستنفاد طرق الطعن يف احلكم أو انقضاء آجاهلا يصري احلكم 

أت مرحلة أخرية هي تنفيذ باتا، وتنقضي الدعوى العمومية، وإذا أدين املتهم بد
 .2، هذه املراحل اليت متر ا التهمة هي موضوع القضاء اجلنائي العقوبة

 
 .ضاء اجلزائي لدى الفقهاء الغربينيالق :املطلب الثاين 

يرى الفقهاء الغربيني أن القضاء اجلزائي هو القضاء الذي حيدد املتهم من الربيء بعد 
ارتكاب جرمية ما ، شرط استمرار  التحري و التحقيق بناءا على أدلة االثباث 

ا حتديد مسؤولية الشخص املتبع اجلنائي اليت تصل إىل نتائج مؤكدة اهلدف منه
املتهم مع احترام املبادئ العامة يف االثباث كأصل الرباءة وحرية االثباث وحقوق أو

  
 21أمحد شوقي شلقاين، املرجع السابق ،ص_ 1
 22و21،ص نفس املرجعشلقاين،  أمحد شوقي -  2
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الدفاع ، كما يضيف هؤالء الفقهاء أن اجلواب حول تعريف القضاء اجلزائي غري 
واضح  ، باعتبار أن قانون اإلجراءات اجلزائية نفسه ال يعرف موضوعه وحيدد بدقة 

ؤالء املفكرين إىل أن اإلجراءات اجلزائية هي معىن اإلجراءات اجلزائية ، ليصل ه
جمموع القواعد اليت تسري الرأي العام جتاه اجلرمية املرتكبة ابتداء من وقوعها 
 ومساسها حبق من احلقوق وإىل غاية تطبيق العقوبة املالئمة بعد احلكم اجلزائي

اإلجراء بأن   بلوبوا هاكما ترى األستاذة جوسلني  1املستويف لكافة طرق الطعن
  . PROCE/DERE.ET POENA(2( ةاجلزائي هو الطريق حنو العقوبة  وباللغة الالتيني

 
 .القضاء اجلزائيخصوصيات و الرأي العاممضمون : الفصل الثاين

كانت الدراسة  قد حاولت أن تلم ببعض التعريفات للرأي العام والقضاء  إذا
الذي  فصلهذا ال جنيب عليه يف قارئ، فان التساؤل الذي يطرح يف ذهن الاجلزائي

يف أربعة مطالب ، يتناول  األول الرأي العام الثة مباحث ، يعاجل املبحثيتناول ث
اخلصائص  الثاين يتطرق إىل أما املطلب ، طبيعة الرأي العام ومظاهره األولاملطلب 

 وجه األ ووأمهيته ا يتطرق املطلب الثالث إىل أنواع الرأي العام ـبينم ، ارجـواملخ
الرابع إىل كيفية تكوين الرأي العام  لفة اليت يتميز ا و يذهب املطلباملخت

سلطات  إىلالثاين يتطرق  ثبحأما املوإشكاالت قياسه و الوظائف اليت يقوم ا، 
 إىلالقضاء اجلزائي و املراحل املختلفة اليت متر ا الدعوى العمومية واخلصومة اجلنائية 

  
 1-François Fourment   ,  procédure penale , 10 Edition ,  MANUEL 2009 /2010 PARADIGME/P01 .1  

م ، كما يشري هؤالء املفكرين أنه يف إطار التطورات اليت شهدا القوانني العقابية و ال سيما اإلجراءات اجلزائية يف مواجهة تطور اإلجرا_ 2
 1999قانونا جديدا يف إطار التعديالت املتعلقة بقانون اإلجراءات اجلزائية مند سنة) 26(إن النظام القضائي الفرنسي شهد ستة وعشرونف

وهذا يدخل يف األمهية اليت يوليها القائمني على التشريع يف هذا اجلانب نظرا ألمهيته الكربى ، نذكر من هذه القوانني  2009وإىل غاية 
املؤرخ  2000/516واملتعلق بدعم فاعلية قانون اإلجراء اجلزائي والقانون رقم 1999جوان23املؤرخ يف 99/515:رقم القانون

 جوان واملتعلق بدعم محاية قرينة الرباءة األصلية وحقوق الضحية و الذي أطلق عليه تسمية قانون قرينة الرباءة األصلية ، وأغلب أحكامه15يف
واملتعلق  2009ماي12املؤرخ يف 2009/526:، إضافة إىل أخر قانون حتت رقم 2001اتح من جانفي سنةدخلت حيز التطبيق يف الف

اجلزائية  بتبسيط وتوضيح اإلجراءات اجلزائية و بالرغم من هذه القوانني اليت اشرنا إليها ترى األستاذة أا مل تكفي من أجل تعديل اإلجراءات
،  اإلجراءات اجلزائية ،  ية يف فرنسا ، أنظر فرانسوا فورمونقانوين اجلديد يف قانون اإلجراءات اجلزائحول التشريع الملزيد من التفاصيل ، .

 . وما بعدها 2، ص2010_2009الطبعة العاشرة ، 
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لتنظيمية ة االثالث التدابري الداخلياملبحث لقضية ، بينما يتناول غاية احلكم يف ا
املختلفة للرأي العام  التأثريات، متهيدا للباب الثاين الذي يتناول  واستقاللية القضاء

الذي يلعبه يف  الدعوى العمومية والقضاء اجلزائي و الدور الفعالعلى سري 
  .  اجلزائية وحىت األحكام القضائيةاإلجراءات 

 
 )تكوينه ، قياسه ، مظاهره ، أنواعه، خصائصه( الرأي العام  مضمون  :األول  املبحث 
األول الرأي العام  ، يتناول املطلب ربعة مطالبأ إىل سوف نتطرق ا املبحثيف هذ 

ليت يتميز ا الرأي االثاين يتناول اخلصائص  ث الطبيعة و املظاهر ، أما املطلبمن حي
أنواع الرأي العام و األمهية اليت  الثالث نتطرق إىل ، ويف املطلب و املخارج لعاما

 .الرابع نتناول شروط تكوين الرأي العام وقياسه و وظائفه  ، و املطلب يتميز ا
  

 .طبيعة الرأي العام ومظاهره: املطلب األول
ت السياسية أو داة مبوجبها يتم حتريك التصرفاالعام يف الوقت املعاصر أ الرأي يعترب 

برام صلح يف ، وال ميكن إ أو االستمرار فيهاأي حرب مثال عالنِ، فال ميكن إكبحها
ولكن هذا الرأي ال ينتج 1اتمعات دون التأييد الضروري من جانب الرأي العام

 ية وغريهاراء عراقيل نفسية وعقلمنا ينحدر من طبيعة الفرد واجلماعة جصدفة وإ
أي العام ، ومن مت ىل وجود مظاهر للرعة املوجودة يف البشر تؤدي حتما إوهذه الطبي

  .العام ومظاهره يف هذين الشقنيىل طبيعة الرأي حناول التطرق إ
 : طبيعة الرأي العام: أوال

 تعين عبارة الرأي العام عدة أشياء متميزة خبصائصها ، فيهتم أوال الرأي العام 
وهذا االهتمام ينطوي على املفاضلة بني سياسة  ل ذات الطبيعة السياسيةباملسائ

الرأي العام بنظام السدود الذي حيدد مسار  Keyوأخرى ، ولقد شبه األستاذ كاي 

  
 والنظام العراقي ناكان الرأي العام يف الواليات املتحدة األمريكية حمركا لسياسة احلكومة للقيام باحلرب على حركة الطالبان يف أفغانست - 1

اليت عاشتها أمريكا جراء قيام  جمموعة من االنتحاريني بالطائرات بضرب مدينة نيويورك ، كما كان  2001سبتمرب 11عقب أحداث 
 م2005سبتمرب29للرأي العام دورا هاما يف اجلزائر يف جتسيد ميثاق السلم و املصاحلة الذي صادق عليه الشعب اجلزائري يف استفتاء 
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يتصور كاي  وال أن تتصرف فيه  حكومةللالذي ميكن دى ملالعمل الشعيب أو حيدد ا
key لغامضة حول كل مسألة ترشد الرأي العام على أنه من أنواع االستفتاء ا

 .1احلكومة حنو الكيفية اليت تتصرف ا
خواص الرأي احدا أو صوتا انتخابيا واحدا ،  فوملا كان الرأي العام ال خيص فردا و

لوجود  ونظرا 2أن يكون له ثقل يفوق عدد األشخاص الذين يعتنقون هذا الرأي
على حتديد طبيعة الرأي العام  اختالف يف طبائع أفراد اتمع فان ذلك ينعكس حتما

اليت ميكن القول بأا طبيعة تتصف بعدم االستقرار وتتغري حسب تغري املكان والزمان 
 وفئات اتمع ،كما أن طبيعة الرأي العام من طبيعة الفرد املكون هلذا الرأي

لى وحدة حىت حيافظ ع ىل درجة عليابه إ كمخلوق يتطلب املتابعة و العناية للوصول
بني أعضاء اجلماعة واليت هلا بدورها ميزة املسؤولية والعقل والعلم  التفكري والفكر

بعدة جوانب نفسية كالدوافع واالحتياجات وامليول  واحلرية و اليت تتأثر
 ماط ـكاألن والتفكري وجوانب عقلية واإلدراكات والعادات و املعتقدات ـواالجتاه

واجلوانب االجتماعية كالعادات والتقاليد  قاطواإلس واإلبدالو التربيرات و التقلب 
ىل اختالف مفهوم الرأي العام يف طبيعته وكل ذلك يؤدي يف النهاية إ والقيم املتوارثة

 .3عن املفاهيم األخرى
 
 

  
 .505كرمي يوسف أمحد كشاكس ، املرجع السابق ، ص_  1
 .505كرمي يونس أمحد كشاكس ، نفس املرجع  ، ص_ 2
مجاع ان للرأي العام صلة باملوروث الثقايف ، وهذا ما يطلق عليه بالتقاليد و العادات األكثر ثباتا ودميومة، فالعادات والتقاليد تتطلب اإل - 3

رة دائمة وغري خاضعة للمناقشة واجلدل ، وتتميز بالقدرة الذاتية اليت تتيح هلا االستمرار خالفا للرأي العام الذي على القضايا املتفق عليها بصو
كما أن االجتاه خيتلف هو األخر عن الرأي العام ، إذ أن ...هو حصيلة جمموعة أفكار وأراء تطلق من خمتلف االجتاهات لتكون هذه الظاهرة

ستعداد اجلسدي ألداء عمل معني من قبل الفرد من الناحية النفسية واالستجابة جلميع املوضوعات ، وأن العالقة بني االجتاه هو التأهب و اال
فالرأي  الرأي العام واالجتاه حتدد يف أن الرأي يقوم جزئيا يف االجتاه ولكن ليس مرادفا له ، وخيتلف عنه من حيث العالقة الوظيفية بالسلوك ،

الجتاه عن متكني الفرد واجلماعة من مواجهة املواقف وبروز مشكالت جديدة ، كما ميكن أن نقول باجتاهات الرأي العام يوجد عندما يعجز ا
أي بصورة أدق أن الرأي العام ليس بأوسع من االجتاه فقياس االجتاه يكون جمموعة من األسئلة وتكون اإلجابة بشدة  عكس الرأي العام ...

السلوك فهو كل استجابة أو رد فعل عن موقف معني ميكن أن يكون موافقا للرأي  أو خمالفا له ، ويكون مفروضا  فقياسه غري مستقر ، أما
 .24أنظر خمتار التهامي ، املرجع السابق ، ص...غري ذلك كالتقاليد أو
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  : مظاهر الرأي العام: ثانيا
اليت يعرب عنها حول توجهاته و مواقفه  تاالسلوكإن مظاهر الرأي العام هي تلك 

هي تلك  السلوكاتاملقصود و اليت هلا عالقة مباشرة به ، و املطروحة حنو القضايا
  .1وافقة أو املعارضة أو احملايدة األفعال سواء بامل

ام حسب درجة ثقافة اتمع وتقدمه ووعيه خيتلف أسلوب التعبري عن الرأي الع
دة فيه، السائ ىل ذلك التقاليد والعاداتما يضاف إكالتطور املوجود فيه، وقياسا على

ين يعيشون فيه ، فالرأي العام مرآة عاكسة ملا واليت تنعكس على باقي األفراد الذ
جيري يف اتمع كاتمعات اليت تشيع فيا القبلية و العروشية ، فالرأي العام يكون 
حسب ما تقرره هذه القبيلة أو ذاك العرش ، وهذا بالرغم من درجة الوعي اليت رمبا 

 . هذا اتمع الضيق و احملدود أن تكون سائدة يف
 كاإلذاعةعالم مسعية وبصرية إلومعلوم أن الوقت احلايل ظهرت فيه وسائل ا

فذابت ،  الوعي لدى األفراد و سعت  كاالنترنيتللمعلومات  وشبكات والتلفزيون
دهنيات متفتحة على تلك األفكار الضيقة لدى القبيلة وظهر رأي عام جديد بلور 

م ضحى ميد اتمع ببيانات ومعلومات كبرية تسمح له باحلكي حيث أالعامل اخلارج
 . جيابا أو سلباعلى القضايا املختلفة من خالل إبداء اآلراء إما إ

يف املظاهر  ومن هذا املنطلق فمظاهر الرأي العام تشمل مظهرين ، األول يتمثل
جراء ندوات و حىت إوالقيام باملظاهرات أ اداالجيابية كالثورة ضد الطغيان واالستبد

جراء أو املطالبة بإ لتنوير اتمع متخصصة من خالل استعمال وسائل االتصال
أما  الثاين اندة لقضايا هامة ختص اجلماعة ، أو القيام بالتأييد و املس استفتاء شعيب 

فهو يتمثل يف املظهر السليب من خالل قيام الرأي العام على حث األفراد على عدم 
من خالل املقاطعة السلبية سياسة معينة تكون السلطة احلاكمة قد اختذا الرضا على 

  
 .45،ص1998حممد منري حجاب ، أساسيات الرأي العام ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، _  1



-21- 
 

وبالتايل حيدث الشرخ بني الرأي  عن العمل و االعتصام ، واإلضرابواالستهتار 
 .1العام واحلاكم وانعدام الصلة بني الشعب وقادته

 
   . خصائص الرأي العام وخمارجه :الثاين املطلب

رأي العام ، ونظرا للطبيعة ـا للـيت حاولت أن تعطي تعريفال اهوداتاءا على ـبن
 هر اليتااسا على املظـ، وقي حدااليت يتميز ا هذا الرأي داخل كل جمتمع على 

احث يف ـة فان البـة و سلوكية و عقلية وبيئيـل نفسيـة عوامـاتسم ا نتيج
ميكن  ام يكتشف أن هدا األخري يتضمن عدة جماالت الـخصائص الرأي الع

ل ـة ، فاألوىل تشمـحصرها ، فهو يتصف بسمات اجيابية و أخرى سلبي
املشاعر، والتكامل االجتماعي ، وأما الثانية فهي تنطوي االستقرار و الثبات ووحدة 

على عدم املباالة و التشكيك يف مصداقية أجهزة اإلعالم ، وسيادة االنطباعات 
ة وقضايا مواجهته أعباء وحاالت صعب ، كما أن للرأي العام خمارج  عند2اجلامدة

ني ، نتناول فيهما خصائص الرأي العام االجيابية مه ونتناول هدا املطلب يف نقطت
 . والسلبية  وكدا خمارج الرأي العام 

 : خصائص الرأي العام: أوال 
يتفق عدد كبري من الباحثني بشأن عدد من املالحظات األساسية عند حتديد 

 :عام ومن أمهها ما يليخصائص الرأي ال
 وتأثريه يف اتمع  جيب االعتراف به وبدوره ن الرأي العام ميثل ظاهرة معنوية وإ -1
تتضمن التفاعالت املختلفة  الرأي العام شكل عملية متتالية املراحل يأخذ -2

 إطارومالبسات تكوين الرأي و التعبري عنه وهذه العملية مبراحلها املتتالية تتم يف 
تمع بظروفه املختلفةا. 

  
 .57نري حجاب ، نفس املرجع  ، صحممد م_  1
 .68، ص نفس املرجعحممد منري حجاب ، _  2
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على خمالفة الرأي العام  جزاءات قاسية كفقدان العضوية يف اتمع يترتب  ال -3
ألن الرأي العام هو رأي األغلبية فقط وهلذا فانه توجد أقلية دائما ال تتبين وجهة نظر 

 .األغلبية 
ية ومغزى عطيه أمهوهو ما ي اتمع،للرأي العام تأثريا كبريا على صناعة القرار يف  _4

مسار تأثرياته على احلياة السياسية تعد  سة الرأي العام دون تتبعوهلذا فان درا حقيقيا
 .1مقومات الكمال والفهم الصحيح ىلتفتقر إ ناقصة مبتورة أو

لوكات الرأي  العام يضع بعض اخلرباء جمموعة من القواعد واالفتراضات اخلاصة بس
لسلوكي يف استخالص جمموعة من قواعد النفسية ا خل النفسي أومستخدمني املد

 إىل، ومعلوم أن خصائص الرأي العام ختتلف من بيئة  2لتفسري اجتاهات الرأي العام
أخرى ، فمثال يف احلضارة الغربية جند أن خصائص  هذا الرأي ليست مشاة 

تج عن وموازاة مع هذا االختالف الذي ين 3خلصائص الرأي العام يف احلضارة العربية
كون الرأي العام يتميز بصفة عدم االستقرار و التغري من بيئة إىل أخرى ، وعلى هدا 

 . ةاآلتي م خمارج خمتلفة نعاجلها يف النقطةاألساس جند أن للرأي العا
 
 
 

  
 :يرى بعض اخلرباء والباحثني أن هناك جمموعة أخرى من اخلصائص للرأي العام تتمثل أمهها فيما يلي_ 1
العام املطلوب قياسه عن موضوع أو  مضمون الرأي العام وحمتواه ، وهي اخلاصية اليت تتعلق بكمية ونوع املعلومات املتوافرة لدى الرأي_أ

 .قضية أو مشكلة معينة ، وحتدد مدى قيام الرأي العام على معرفة حقيقية باملوضوعات والقضايا املثارة 
قوة الرأي العام وشدته ، وهي اخلاصية اليت تقيس مدى االهتمام الذي يوليه الرأي العام لقضية أو موضوع أو مشكلة ومدى االختالف _ب

 .ة بني اجلماعات املختلفة قويف ال
جمال الرأي العام ، وهي اخلاصية اليت تقيس حجم الرأي العام ونطاقه ، وحتدد ما إذا كان ضيق النطاق ويشمل جمموعات كبرية تشكل _ ج

 . ارأيا عاما مجاهريي
بالنسبة لقضية معينة ذات طبيعة مستمرة ، ومدى  درجة استقرار الرأي العام وثباته ، وهي اخلاصية اليت تساعد يف دراسة ثبات الرأي العام_د

 استقراره أو ثباته فترة طويلة ،التغري الذي يصيب الرأي العام  إزاءها مبرور الوقت ، وذلك على الرغم من أن أحد صدفا ت الرأي العام عدم 
 . 80أنظر مسري حممد حسني ، املرجع السابق ، ص

وما  81، ص نفس املرجع لوكية والنفسية يف تفسري اجتاه الرأي العام ، أنظر ، مسري حممد حسني ،ملزيد من التفاصيل حول القواعد الس_  2
 .بعدها 

  . وما بعدها 62، ص نفس املرجعمزيد من التفاصيل حول هذا االختالف ، أنظر ، مسري حممد حسني ،_ 3
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 : خمارج الرأي العام:  اثاني
 واخليبة واهلزمية والفشل يف اإلحباط إىلالرأي العام يواجه عدة أعباء ومآزق تؤدي  

وسائل عدة دف تغطية هدا الفشل أو  إىلويلجأ ،  1القضايا اليت تكون حمل اهتمامه
ي تظليل الرأي العام عن أ اخليبة وهو ما يطلق عليه مبخارج الرأي العام ، كالتربير

 بعبارة أخرى استبدال حالة صعبة حبالة سهلة ، واإلبدالطريق عدة رسائل الدعاية ، 
واإلسقاط الت جديدة للهو أو العبادة لتعويض الفشل ، والتعويض أي ابتكار حا 

وضع أخر تضليال للرأي العام كأن  إىلاالت التهرب من وضع معني وهو حالة من ح
أي نسبة شئ  هو  اإلسقاطتنسب شئ لديك لشخص أخر  والتقمص وهو عكس 

 .و التشبه به  إليكلألخر 
تقرار والتغري حسب البيئة اليت وإذا اعتربنا أن الرأي العام يتميز بصفة عدم االس

يتواجد فيها واملتفاعل معها وتأثره بالزمان واملكان ، جند أن الرأي العام يتنوع 
ووفقا ملعيار العلنية والظهور،  حسب تنوع البيئات و جماالت االنتشار جغرافيا وزمنيا

جتماعية على هذا األساس جند كذلك أن أنواع الرأي العام  خمتلفة متليها الظروف اال
و السياسية و االقتصادية والثقافية وهلذا الغرض تعاجل الدراسة يف  املبحث التايل تبيان 

 . واألوجه املختلفة اليت يتميز ا هذه األنواع للرأي العام وأمهيته
 

  :ة وأوجهه املختلف أنواع الرأي العام و أمهيته: الثالث املطلب
 للعديد من املعايري اليت تستخدم  تفسري الرأي  توجد أنواع متعددة للرأي العام طبقا

توفري حد أدىن من  إىليؤدي  إذالعام ، كما أن هلذا األخري أمهية كربى يف اتمع ، 
أنواع الرأي العام يف  إىلوعلى هدا األساس سوف نتطرق  ،الوعي بني اجلماهري 

للرأي العام يف عنصر  و األوجه املختلفة أمهية الرأي العام يف عنصر أخر إىلعنصر و 
 .أخري

 

  
 . 27ص:املرجع السابق ،) اإلعالم والدعاية(هاين رضا ، الرأي العام _  1
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 :امأنواع الرأي الع:  أوال
وتارة أخرى مبعيار رأي العام حسب النطاق اجلغرايف تارة يقسم الفقه الرأي  

وفقا لعنصر الزمن وأحيانا حسب درجة وضوح  هوطورا أخر يقسمألقلية األغلبية و ا
 .1وظهور الرأي العام

أو  لباحثون الرأي العام  من حيث انتشارهم ايقس :الرأي العام من حيث االنتشار _1
ىل أربعة أنواع للرأي العام ، فالرأي العام ارة أخرى  حسب نطاقه اجلغرايف ، إبعب

يعرب عن رأي عام يف منطقة معينة بذاا وهلذا النوع من الرأي  والذي localاحمللي 
م أي حمددا يف والية نظرا حمللية الرأي العا، الشعور باالنتماء  العام خصائص تتمثل يف

ي وهو رأي عام أو نوعا ما من الرأ nationalأو منطقة معينة ، والرأي العام الوطين 
، أما الرأي العام 2قليم جغرايف أوسع كالدولةلكونه يستند إىل إ، العام احمللي 

وهو رأي عام جمموعة من الشعوب املتقاربة جغرافيا ، مث الرأي العام الدويل  اإلقليمي
 .3الرأي العام الذي تعرب من خالله الشعوب عن حقوقها وحرياا األساسية فهو

خل يف نطاقه الرأي ويد : )احلجم(رأي األغلبية و األقلية الرأي العام من حيث_ 2
العام االئتاليف و الرأي العام الساحق أو الرضا العام ، وهذا حسب درجة تأثريه 

 . 4ةوأمهيته يف احلياة السياسية واالجتماعي
فهو يشمل الرأي العام اليومي هو رأي : الرأي العام من حيث االستمرار الزمين _3

هو  دورا هاما يف بلورته وتكوينه ومنه ما يتميز بالدوام و منه ما اإلعالمعام لوسائل 
  .5 مؤقت يزول بأخبار ومعلومات جديدة

  
 اوما بعده 31ملزيد من التفاصيل حول هذه التقسيمات، أنظر ، حممد منري حجاب ، املرجع السابق ،ص_  1
 .وما بعدها 32ملزيد من التفاصيل حول هذه األنواع ، أنظر ، مسري حممد حسني ، املرجع السابق ،ص_ 2
على أكثر من جمتمع واحد ، وهو الرأي السائد بني أغلبية  يرى بعض العلماء أن الرأي العام الدويل هو تلك االجتاهات اليت تسيطر_ 3

شعوب العامل يف فترة معينة حنو قضية أو أكثر حيتدم فيها اجلدل والنقاش ومتس مصاحلها املشتركة ، وهو الرأي الذي ميثل الشعوب ال 
 .وما بعدها 38،ص نفس املرجعأنظر، حممد منري حجاب ، ...احلكومات 

 .35و34،صنفس املرجع يل  حول هذا النوع من الرأي العام ، أنظر حممد منري حجاب ،ملزيد من التفاص_ 4
 .وما بعدها 40ص ملرجع السابق ،امسري حممد حسني ، , عام ، أنظرملزيد من التفاصيل حول هذا النوع من الرأي ال_ 5
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ينة يدوم ملدة فالرأي العام املؤقت فهو مرتبط حبادث عارض أي كارثة طبيعية مع
أي كانت درجة  معينة مث يزول ، مث الرأي العام الدائم فهو ميس القضايا اهلامة

 . 1وهذا الرأي العام يتبلور بانعدام الدميقراطية احلقيقية واالستبداد السياسي انتشارها
هدا النوع من الرأي العام أساسه هو  :الرأي العام من حيث الظهور و اخلفاء_ 4

فهو جمتمع  واإلفصاحفاتمع الذي يتميز حبرية التعبري والتظاهر  ،قراطية قاعدة الدمي
متميز، أما الرأي العام اخلفي أو الباطن يسود الدول غري  يتميز برأي عام ظاهر

ىل ي العام من حيث الظهور و اخلفاء إالدميقراطية ، وعلى هدا األساس يقسم الرأ
و الرأي العام  latent  الرأي العام الكامن و ،actifالواقعي و الرأي العام الفعلي 

، فالرأي العام الظاهر   Internalوالرأي العام الباطين املستتر  Ectenal  نالصريح املعل
 .2و الرأي العام غري الظاهر

ال تقاس إ ن هذه التقسيمات اليت حاول الفقه تبياا ليربز أنواع الرأي العام الإ
ي يف أي جمتمع ، ألن درجة الوعي لتماسك االجتماعبدرجة الوعي الذي هو أساس ا

 تتخذهاذا كانت مرتفعة من شأا أن جتعل من األفراد قوة تتحكم يف القرارات اليت إ
اتمع يف مواجهة حاجات اتمع ويعد الرأي العام أقوى الوسائل اليت السلطات 

ا ،كلما حرصت تكفل لنظام احلكم توازنه ، فكلما قوي الرأي العام يف دولة م
السلطات احلاكمة على التزام أحكام الدستور و القانـون ، وكلما برز الدور 
الوقائي يف جمال ضمان احلاجيات لألفراد وهو بالتايل من أهم الضمانات حتقيقا 

بدءا من حتريك  وخاصة يف جمال احلرية الفردية يف مواجهة سلطات الضبط القضائي
ن العادية وغري ىل استيفاء طرق الطعاحلكم وصوال إبىل النطق الدعوى العمومية إ

 دفع جراءات التقاضي ، وهنا تظهر أمهية الرأي العام يف اتمع يفالعادية يف جمال إ
اسة معاجلة هذه دانة املتهم أو تربئته ، وعليه حتاول الدرالقضاء اجلنائي السري قصد إ

 . التايل األمهية على النحو

  
 . 40،ص ، نفس املرجع،  مسري حممد حسن ملزيد من التفاصيل حول هدا النوع من الرأي العام ، أنظر _ 1
 .وما بعدها 41،صنفس املرجعملزيد من التفاصيل حول هدا النوع من الرأي العام ، أنظر ، مسري حممد حسن، _ 2
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 :ي العام أمهية الرأ:  اثاني 
قرارات للوصول النفيذية على اختاذ يلعب الرأي العام دورا هاما يف توجيه السلطة الت 
ه دورا يف ىل نتائج فعالة يف اتمع وهذا ما يالحظ حاليا يف الدميقراطية الغربية كما لإ

ىل سن قوانني هادفة خلدمة اتمع وغالبا ما يذهب املشرع يف دفع السلطة التشريعية إ
عض الدول كما هو الشأن يف األنظمة الغربية على اعتماد قوانني يفضلها الرأي ب

 .1العام
ىل ر الرأي العام على السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية بل امتد إومل يقتصر دو 

السلطة القضائية اليت ترضخ أحيانا ملطالب الرأي العام ، فتصدر أحكاما نزوال عند 
وعليه  2للثورة اليت قد يقوم ا ضد السلطة احلاكمة يف الدولة ارغبة اجلمهور تفاديـ

ة لألوضاع يج، وذلك نتالدويل احلديث اتمعكبرية يف  لرأي العام قوةأصبح ل
 وفصف، وتتمثل أمهيته يف حشد  عية والثقافية الراهنةالسياسية واالقتصادية واالجتما

خاصة ذه األمهية للرأي العام وساسة اجلماهري وتوجيهها وقد اعترف العلماء وال
الدراسات العلمية اليت أجراها اخلرباء و الباحثون يف جمال خالل من  ذلك بعدما تأكد

 . 3و العلوم السلوكية جلماهري وعلم النفس االجتماعيواالتصال با اإلعالم
 4:هناك جوانب عديدة تظهر أمهية الرأي العام يف اتمع احلديث نلخصها فيما يلي 

  
 506كرمي يوسف أمحد كشاكش ، املرجع السابق ، ص_ 1
ة يف االلتحاق باملدرسة الوطنية قد رفض السماح لبعض الفرنسيني باملشارك 1953كان األمني العام لس الوزراء يف فرنسا سنة _ 2

دة لإلدارة استنادا إىل أرائهم السياسية فطلب جملس الوزراء من األمني العام املذكور إبراز مستندات القضية ، فرفض تسليمها ، ونشرت جري
ة  الوطنية لإلدارة وذلك لوموند بيانا على لسان أحد أعضاء مكتب سكرتري الدولة ، بأن احلكومة تنوي عدم قبول أي شيوعي يف املدرس

وجه إلقصاء الشيوعيني من املناصب اإلدارية يف فرنسا ، فأثار هذا البيان غضبا شديدا لدى الرأي العام ، وتاله استجواب الربملان ، فكان ت
دة ، أحد املبادئ  األساسية اليت احلكومة خيالف مبدأ املساواة بني املواطنني يف تويل الوظائف العامة دون متييز بني األصل أو الرأي  أو العقي

 1954ماي 28وعلى هذا األساس استند جملس الدولة يف .  1946، وتبناها دستور  1789كرسها إعالن حقوق اإلنسان الفرنسي لسنة
 . إىل وجود خطأ يف القانون يوجب إبطال القرار لتجاوز السلطة 

لفرنسي إىل حرية الرأي املكفولة للموظفني ، وأبطل ما صدر من قرار وزاري استند جملس الدولة ا 1954أكتوبر 01ويف حكمه الصادر يف 
يف هذه القضية و كان قد أعفى أحد املفتشني من منصبه لكونه عضوا شرعيا يف الس البلدي ، فرفض جملس الدولة باعتبار أن وظيفة 

عيد ، دور القاضي اإلداري يف محاية احلقوق و احلريات ، جملة املفتش من الوظائف السياسية املوضوعة حتت تصرف احلكومة ، أنظر قاسم ال
 . 47ن ص  2000: ، اجلزائر01، العدد 10املدرسة الوطنية لإلدارة ، الد 

 05حممد منري حجاب ، املرجع السابق ، ص_ 3
 .06، ص نفس املرجعحممد منري حجاب ، _ 4
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ف على الرأي العام وعلى دوره يف حرص األنظمة السياسية املختلفة على التعر _1
  .البالد صلحةحمددة م م مسائل

يف أي ناحية من نواحي  استحالة جتاهل الرأي العام أو العمل يف اجتاه خيالفه _2
ىل التوافق مع الرأي احلياة ، إذ يتعرض من يقدم على ذلك إىل ضغوط قد تؤدي به إ

عام سواء باالستجابة له أو مبحاولة التأثري عليه بالوسائل املختلفة الكفيلة بتعديل ال
 . اجتاه الرأي العام بالقدر الذي حيقق التوافق املالئم

ذ جيعلها قادرة إ اجلماهري إىلالكربى بالنسبة  أمهيتهن التعرف على الرأي العام له إ _3
على التماسك االجتماعي ومحاية مبدأ على وقف طغيان النخبة احلاكمة و احملافظة 

السيادة الشعبية و التعرف على احللول املتاحة و البدائل اليت ميكن للمجتمع أن خيتار 
 .من بينها

جتماعية و االللرأي العام أمهية يف عملية التخطيط الشامل تراعي فيها األوضاع  _4
 .من األوضاعاالقتصادية وغريها 

 .األفراد و اهليئـات الرمسية و غري الرمسية أثري على سلوك للرأي العام فاعلية وت _5
أمهية الرأي العام يف العصور احلديثة حىت أصبح من أهم  إىلكما يشري بعض العلماء 

يف الدول باعتباره مظهرا ماعي و التشريعي امل الدفع الثوري و التعديل االجتعو
العلماء والباحثني من  ؤالءكما  جيد ه، 1مباشرا لوجود اتمع السياسي الواعي

ه األمهية على  تقتصر هذاهتم بالرأي العام وأيده ، ومل اإلسالمخر أن اجلناح اآل

  
يتبلور الرأي العام وينشط بالتبعية لنشر الوعي السياسي ومدى تقدمه لدى أضحى الرأي العام مرتبطا به وجودا وعدما ، وحيث _  1

اجلماهري ، وهو الذي يساعدنا يف أعمال الرأي  و الفكر وإبداء وجهات النظر جتاه حريات الشعب ، ويتبلور هذا األثر مع ظهور النظريات 
املتعني إتباعها عند حماولة إجياد احللول املالئمة للقضايا و املشكالت  واملذاهب السياسية اليت اهتمت بوضع هياكل عامة للربامج و الواجبات

. ة احلكم السياسية املختلفة املتصلة بنظام احلكم و احلرية ، وظهر اثر الرأي العام يف حماوالت األفراد املشاركة يف العامل السياسي وإدارة دف
ى العقل البشري وساعد على زيادة قدرة اإلنسان على التحليل و االستنباط املؤدي وهذا العمل يساعد على توفري جو احلرية ، نظرا ألنه أمن

أنظر ثروت بدوي ، أصول الفكر السياسي و النظريات و املذاهب السياسية الكربى ، دار النهضة ، طبعة .إىل توسيع الفكر السياسي 
  . 16،ص1976



-28- 
 

الدول املعاصرة ليضحى الرأي العام قوة ضخمة  إىل ، بل امتدت اإلسالميةالدولة 
 .1مؤثرة يف تطوير األوضاع السياسية و االقتصادية والتشريعية وغريها

اليت تضفي الوعي بني اجلماهري ، تتجلى  أنواع الرأي العام وأمهيته بعد التطرق إىل 
  .ةالتالي نبه السلبية واإلجيابية يف النقطةاألوجه املختلفة للرأي العام يف جوا

 :األوجه املختلفة للرأي العام :  اثالث
 للرأي العام أوجه سلبية وأخرى اجيابية هلا تأثري على قضية معينة أو موضوع معني 

حمل متابعة الرأي العام ، حبيث أن الرأي العام يف صوره االجيابية هو نتيجة الرأي 
 الرأي، و له و التعبري العام الذي تعرفه الدول الدميقراطية و اتمعات اليت تؤمن حبرية

 .يف هذه احلالة دور مهم يف الوصول إىل احلقيقة وإدراكها و كشفها بعد مناقشة 
للرأي العام أوجها اجيابية ، نتيجة املستوى الثقايف :  ية للرأي العاماألوجه االجياب -1

و التعليمي ، ويطلق على هذه األوجه من الرأي العام و اليت متثل عادة رأي املثقفني 
واألشخاص الذين ميلكون خلفية فكرية الرأي العام املستنري  ويستطيعون فهم حقائق 

اإلعالم بل هم الذين يؤثرون فيها بأفكارهم ،  األمور وتفسريها وال يتأثرون بوسائل
وخيتلف حجم الرأي العام االجيايب حسب درجة التعليم و الثقافة وهو رأي يؤثر يف 

  
احلكم و السياسة ، فإننا جند على اجلناح األخر أن اإلسالم اهتم بالرأي العام وأيده  كما استظهرت العصور احلديثة الرأي العام يف نظام_  1

، وذلك بضرورة الرجوع إىل الشعب " ومنها مبدأ الشورى" ووضع له األصول و الضوابط والقواعد املؤسسة له . وعمل على تنميته
ات وأقام حرية الرأي وغريها من احلريات ووضع ضوابط ممارسة هذه للتشاور فيما يهم املسلمني ، كذلك اهتم اإلسالم باحلقوق و احلري

وكلها عوامل تأكد قيمة الرأي العام والعمل على مقتضاه، كما أن اإلمجاع يف . احلقوق مبا يوازن بينها وبني مبادئ التكافل االجتماعي
وبذلك ميكننا اإلشارة إىل أن احلضارة .نظيم العالقاتاإلسالم كان له دور هام يف التشريع واحلكم وأحكام وضوابط ممارسة احلريات وت

ومل تقتصر هذه األمهية على الدولة .اإلسالمية أسست عن طريق الرأي العام ومبادئ احلكم و اإلدارة و أسس ممارسة احلرية ومبادئ كفالتها
تطوير األوضاع السياسية و االقتصادية والتشريعية  ليضحى الرأي العام قوة ضخمة مؤثرة يف. اإلسالمية، بل امتدت منها إىل الدول املعاصرة

وكلها مبادئ تقوم على هدى منها ضمانات احلريات وأسس ممارستها وضوابط استخدام السلطات ملكانتها يف مواجهة هذه .وغريها
قال، ويف أساليب الطباعة والنشر، احلريات، وزاد األمر أمهية ذلك التطور اهلائل يف أساليب التقدم التكنولوجي يف وسائل االتصال و االنت

فأصبح الرأي العام يقف خلف القرارات اليت يتخذها القادة و احلكام مما جعل منه قوة يهاا . واإلعالم  وتطور أجهزته وازدياد فعاليتها
لغاية األوىل لوظائف ومهام سلطات وا. كما امتد أثره ليصبح له دور أساسي يف حتديد طبيعة النظام العام املعد اهلدف األمسى. أولئك احلكام

والرأي العام كوسيلة هامة يف عمليات الضبط يستمد . الضبط اإلداري باعتباره مصدرا يتم عن طريقه فرض القيود على احلريات وتنظيمها
كية والثورة الفرنسية،وأيضا من قوته وفعاليته من احلقوق و الواجبات اليت نادى ا العديد من الثورات العاملية، ويف مقدمتها الثورة األمري

 إعالنات  احلقوق اليت نادت ا الشعوب احلرة وما نصت عليه الدساتري املختلفة من تأكيد سيادة الشعب وحقه يف ممارسة سلطاته يف إدارة
ة يف مواجهة سلطات الضبط أنظر، منيب حممد ربيع ، ضمانات احلري. شؤون نفسه، حىت أضحى الرأي العام هو الواجهة احلقيقية للدميقراطية

 . 306و 305، ص 1981اإلداري ، رسالة دكتوراه ، جامعة عني مشس ، مصر 
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  اآلراءبقدر  اإلعالماليت هلا درجة أدىن من التعليم والثقافة و يؤثر يف وسائل  اآلراء
اتمعات الدميقراطية حيث و األفكار اليت تصدر عنها وهذا الرأي املستنري جنده يف 

املستوى احلضاري عال جدا ويطلق عليه تعبري الرأي العام الكاشف للحقيقة وهو 
رأي عام ال يتأثر ولكن يؤثر بدرجة جتعل من القضايا و املواضيع و املشكالت تتضح 

  .1ل إىل هدفهوللوص
ائع يف الدول عكس الرأي العام االجيايب الش:  األوجه السلبية للرأي العام -2

الدميقراطية اليت ال تنصاع إال للقانون، فالدول النامية جندها تتميز مبا يسمى بالرأي 
 العـام غري الواضح أو الرأي العام املستتر و الذي ال يعرب عن نفسه إال يف حاالت

، كعاطفة الرأي العام واستغالهلا يف قضايا حمل جد ضيقة وحمدودة ، وبأوجه سلبية
أن يكون الرأي العام ضد  خط السلطة وأفكارها التسلطية اليت تريد  نقاش ، أو

 .أو نتيجة معينةفرض رأي معني 
و الرأي العام السليب هو ذلك الرأي املنقاد أي رأي السواد من الناس بسبب نسبة  

األمية العالية ودرجة الثقافة الضئيلة ، وهو ميثل رأي األشخاص الذين ليست هلم 
و البحث وغري قادرين على متابعة األحداث و النظر  اإلطالعتعلم و القدرة على ال

يف بواطن األمور وعدم إمكانيتهم القراءة مابني السطور و ليست هلم القدرة على 
التحكم العقلي و املنطقي ، وإمنا كل ما ميلكونه هو العواطف و االنفعاالت اليت قد 

هو صاحلا أو غري ذلك ، ويتأثر  ما تتفجر يف أية حلظة من اللحظات دون متييز بني
هؤالء بوسائل اإلعالم ويتقبلون كل ما ينشر أو يذاع دون تفكري ، كما يتقبلون 

 . 2الشائعات وهم عادة عرضة حلمالت الدعاية
ىل أن للرأي األقوال يصل الباحث إميكن القول بأنه قي جممل  خالصة هلذا املطلب

ت وانطالقا من هذا حتاول الدراسة البحث يف داخل كل اتمعا العام أمهية كربى
 .التايل ام وقياسه ووظائفه من خالل املطلبتكوين الرأي الع

  
 .وما بعدها 40ل األوجه السلبية للرأي العام ، أنظر ، حممد منري حجاب ، املرجع السابق ، صملزيد من التفاصيل حو_  1
 .ومابعدها34، ص  أنظر حممد منري حجاب ، نفس املرجع ،تفاصيل ملزيد من ال_  2
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 .وظائفهو  العام وقياسهتكوين الرأي  :الرابع املطلب

 التكوين وشروط هذاسوف نتطرق من خالل هذا املبحث إىل تكوين الرأي العام  
قياسه والوظائف ب املتعلقة شكاالتعام واإلالرأي ال ذلك وقياس العوامل املؤثرة يفو

 :التالية من خالل النقاطاليت يقوم ا يف االني السياسي و االجتماعي 
 :تكوين الرأي العام: أوال

يتكون الرأي العام نتيجة تفاعل عوامل نفسية واجتماعية وكل منها ال يعمل منفردا  
وقد تتبلور صناعة الرأي العام من 1ككهيف تكوين الرأي العام أو يف تغيري اجتاهه وتف

املعارضة  واآلراءاملؤيدة  اآلراءاملطروحة بني أفراد اتمع ملعرفة  خالل مناقشة املسائل
 . 2"روبرت بارك " وهنا تظهر أمهية املناقشة العامة كما يرى 

ن عملية تكوين الرأي العام ليست عملية عشوائية إمنا هي عملية معقدة ومركبة إ
اخل فيها كثري من العراقيل و املقومات وتعتمد بالدرجة األوىل على اجلهود تتد

اإلعالمية واألنشطة  االتصالية و املركزة على جمموعة القضايا املطلوب تكوين رأي 
 .بشأا 

تقوم الدول املتقدمة بصياغة القانون وشرحه وكأا  والوحىت تنشأ رأيا عاما مسؤ
هدفا منها يف حتسني املستوى الثقايف و القانوين تفسر يف قواعد مقدسة وهدا 

وهذا ما تسميه هذه الدول  للمواطن تفاديا لكل احنراف ميكن أن يصدر منه ،
ختلف عي مبافة تشكيالته ومكوناته ، ونشر الومار يف ثقافة الرأي العام بكباالستث

  
تتضمن العوامل النفسية جمموعة من الدوافع واالحتياجات واالجتاهات و العادات باإلضافة إىل التركيب الفسيولوجي وجمموعة العوامل _ 1

ة باإلضافة إىل ما تفرزه العقلية و العلمية املتصلة بالتفكري و احلاالت الذهنية و املزاجية تشمل العوامل االجتماعية و التقاليد و القيم املتوارث
القائد التنشئة االجتماعية وعلى رأسها األسرة و املدرسة ، وكذا احلوادث و املشكالت اليت ز اتمع ، وكذلك الدور الذي يلعبه الزعيم أو 

الذي يعترب بيئة تكون مصدرا يف حياة الناس ، مث املناخ السياسي السائد يف اتمع نتيجة إيديولوجية معينة ردا على ذلك الوضع الدويل 
م للحوادث أو للحمالت الدعائية وتشكل عامال مؤثرا يف الرأي العام ، مث يأيت النظام االتصايل ووسائله كعامل كبري يف تكوين الرأي العا

 .وما بعدها  87حممد منري حجاب ، املرجع السابق ، ص ،. أنظر. وذلك من خالل تنمية وتعزيز أجهزة اإلعالم 
 133، ص نفس املرجعحممد منري حجاب ، _ 2
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 ، أي العامإىل أهم شروط تكوين الر و للتوضيح أكثر جيب التطرق يف نقطتني أنواعه
   .إضافة إىل العوامل املؤثرة يف هذا التكوين

اجلماعة  إليهيشترط لتكوين الرأي العام كحلم تصل  :العامشروط تكوين الرأي  _1
خرباء علم االجتماع والسياسة  إتباعا لدىعدة شروط نذكر منها  ما،يف قضية 

 .اإلدارةواإلعالم و 
 .املطروحةقضية أن تكون هناك مناقشات وافية حول ال_ 
أو  اإلعالم،أن تكون القضية مثارة بكل حقائقها عن طريق القادة أو أجهزة _ 

 .أو اهليئات العامة اجلماعات،
مع القيم و املعتقدات أن يكون االجتاه الذي تتخذه اجلماعة يف هذه القضية متفقا _ 

 . العامة للناس و األفكار 
الرأي العام حول موضوع ما تتم مبوجب أن عملية تكوين  إىلويرى بعض الباحثني 

جمموعة من اخلطوات " دافيد سون "  جمموعة من اخلطوات ، ويف هذا الصدد يعرض
منها تأثري اجلماعات وظهور الزعامة أو القيادة ، و االتصال بني اجلماعات املختلفة 

 .1، ومرحلة التفكك و االختفاء اآلخرينوتوقعات سلوك 
هيكال اجتماعيا  Jackson Bawr" جاكسون باور" الباحث ويف نفس االجتاه يضع  

مرحلة السلوك اجلماهريي ، : لعملية الرأي العام يتكون من ثالثة مراحل أساسية هي
كل مرحلة من هذه املراحل  القرار و اختاذ، مث مرحلة  ةومرحلة املناقشات اجلماهريي

هذا  فراد كما يسميهاالثالث يوجد دور هام تلعبه جمموعة صغرية أولية من األ
 .الباحث

  
الزعماء  لعملية تكوين الرأي العام أخدا بعني االعتبار املدخل االجتماعي ومركزا على دور" Davidson  ندافيد سو" يعرض _  1

قعات سلوك اآلخرين وهذا وقادة الرأي يف تكوين الرأي العام وذلك وفقا خلطوات ومراحل معينة بداية لتأثري اجلماعات و االتصال بينها وتو
بعد أن يتوىل املوضوع بعد ذلك جمموعة من املفكرين ليأيت دور قادة اموعة حيث يتبنون املوضوع ، مث يأيت دور وسائل اإلعالم و 

يع الرجل الوكاالت املتخصصة يف التغيري ويف دراسة الرأي ومتابعته ، ليتم بعد هذا تبسيط األفكار ووضعها يف صورة عامة حبيث يستط
مسري  العادي أو رجل الشارع فهمها ، ويف النهاية يدخل املوضوع العام يف نطاق القانون و العادات االجتماعية ، ملزيد من التفاصيل ، أنظر ،

 .وما بعدها  52، ص نفس املرجعحممد حسني ، 
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، حول تكوين الرأي العامخمتلفة  جانب هذا كله هناك عدة أراء إىلويضيف أنه  
سبعة خطوات يوضح من خالهلا عملية تكوين  إىلمقسما املراحل الثالثة السابقة 

 :1التايلفراد و اجلماعات وذلك على النحو الرأي العام لدى األ
 اآلخرينلكل فرد منهم اهتماما منفردا ومستقال عن  اد،األفرأن يهتم جمموعة من _ 

 .خمتلفةوجيمـعون األفكـار و املعلومات عنها من مصادر  اجتماعيـة،مبشكلة 
تتقدم هذه اموعة باقتراح حل هلذه املشكلة فتكثر بذلك املناقشات ويظهر _ 

 . اجلمهور
 .بالكامل ظهر اعتراض منظم ميكن أن نقول أن اجلمهور قد تكون فإذا_

فان اموعة  حوهلا، اآلراءبعد أن يتم حل املشكلة بصورة منظمة وتوحيد _ 
 .هلااألفراد املؤيدين  على تأييداملعارضة حتاول احلصول 

املعارضة يتم  اآلراءاملتفقة املؤيدة و  اآلراءتوضح من خالل تلك املناقشات اليت _ 
 .العامظهور الرأي 

 .تتخذ املؤسسات احلكومية إجراءات حامسةبعد ظهور الرأي العام ، _ 
ويصدرون  القرارات  املسئولون  يف الدولة بتنفيذهايقوم  اإلجراءاتعلى اثر هذه _

 . 2 لتنفيذهاالالزمة 
صياغة مراحل  إىل اإلعالمياالجتماعي  دخلامل إطارآخرين يف كما يذهب باحثني  

لرأي العام تتضمن عنصرين أن عملية تكوين ا إىلاستنادا تكوين الرأي العام، 
 .الرأي العام وناتج الرأي العام رئيسيني الرأي ومها موقف 

أما موقف الرأي العام مير مبراحل تتمثل يف أن أساس املناقشات العامة هو عاطفة 
 ، مث جتري املناقشةناجتة عن عاطفة اجلمهور واهتمامهالرأي العام ومصلحته و ال

م فهو ما يأيت بعد ذلك أي مرحلة ظهور الرأي العام أما ناتج الرأي العاالعامة، 
احلقيقي أو الوايف للمعلومات و هو الرأي الذي يتفق واجتاهات اجلمهور، لتنتهي 

  
 .وما بعدها  52، ص ملزيد من التفاصيل عن هذه املراحل ، أنظر ، مسري حممد حسني ،املرجع السابق _ 1
 . اوما بعده54 ص، التفاصيل حول هذه اخلطوات، أنظر ، مسري حممد حسني ، نفس املرجع ملزيد من_ 2
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اجلمهور  يتخذهالقضية بتبديل مسألة مبسألة أخرى نتيجة السلوك االجتماعي الذي 
ظر شبه مجاعية أخرى وبوجهة ن إىلو مبفهوم أخر ينتقل الرأي العام من وجهة نظر 

  . 1مكانه كجزء من عاطفة الرأي العام ويأخذيصبح لدى الرأي العام قيمة اجتماعية 
جمموعة من  تأخذأن عملية تكوين الرأي العام  إىل  اإلدارةويذهب بعض خرباء 

مجاعة من الناس ملوقف ما على أنه ميثل مشكلة جيب  إدراكمرحلة : املراحل التالية
خالل مجع املعلومات و احلقائق املتعلقة ذا املوقف ، واالتفاق التصرف بشأا من 

دراك ل للموقف دف خلق وعي اجتماعي وإعلى أن بديال معينا ميثل حال أفض
 احلل البديل وبرنامج العمل مث التوجه لتنفيذ ملوقف والبديلااجلماعة ألبعاد هذا 

 .للحصول على النتيجة املطلوبة 
فريكزون على عملية تكوين الرأي العام جتاه  العلوم السياسية أما الباحثون يف جمال

وأن عملية تكوين الرأي العام جتاه قضية معينة مير خبمسة مراحل وهي  معينة،قضية 
 : 2على النحو التايل

االتصال اجلماهريي دورا هذه املرحلة تلعب فيها وسائل : دراك املشكلةمرحلة إ _
كلة كاألحزاب السياسية و اجلمعيات الفاعلة ووسائل ثارة االهتمام باملشهاما يف إ

 .اإلعالم
و تظهر وجهات نظر  اآلراءيف هذه املرحلة تتعدد  :االستطالعيةمرحلة املناقشة  _

 .فيهو ربطها باتمع الذي تثار  وحلوهلاصور املشكلة خمتلفة يف ت
 عية القائمةيبدأ الصراع بني األفراد وينتهي بالقوى االجتما :مرحلة الصراع _

 .طبقيافيصبح صراعا فئويا أو 
ىل وضوح حلة الصراع بني األفراد والفئات إتؤدي مر: مرحلة البلورة والتركيز _

 .األبعاد و املفاهيم فتبدأ وجهات النظر يف التقارب وااللتقاء بالنسبة لنقاط معينة 

  
 .  58مسري حممد حسني ، املرجع السابق ،ص_  1
 .60، صنفس املرجع ، مسري حممد حسني  _ 2
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االتفاق  ىلستبعاد كل نقاط اخلالف و الوصول إمع ا :االتفاقمرحلة الرضا و  _
 .على بعض النقاط يصبح هناك رأي معني حيوز رضا األغلبية وقبوهلا

كما يرى جمموعة من الباحثني يف عرض مراحل تكوين الرأي العام على عملية 
االتصال و اإلعالمالصراع االجتماعي املرتبط بقضية معينة وما ميكن أن تؤديه وسائل 

 : 1ر بأربعة مراحل هيواليت مت ، اجلماهريي يف تكوين الرأي العام
مرحلة الشروع وهي ظهور قضية اخلالف ألول مرة ، ولكنها تكون معروفة لدى  -

 يف عدد حمدود من األفراد أو فرد معني يؤثر موقعه االجتماعي أو وظيفته الرمسية
 . معرفته بقضية الصراع

ها قضية مث مرحلة الصراع وهي مرحلة تظهر مباشرة بعد املرحلة األوىل وتصبح في -
الصراع مفهومة لدى مجاعات خمتلفة خارج اجلماعة األصلية املرتبطة بقضية 

 .الصراع
وترتبط هذه املرحلة بتعريف القضية بعد  بالصراع مث تليها مرحلة التعريف العام -

تشخيص جوانب الصراع وحتديد ماهيته وأسبابه وأطرافه ، فتنتقل القضية من خالل 
ى ضفاء الشرعية علع الكبري و تسهم هذه الوسائل يف إمىل اتاإلعالم إوسائل 

، ويدرك قادة اجلماعات املتصارعة  هذه احلقيقة الصراع أو على جوانب معينة منه
 .ومن مث يوظفون وسائل االتصال لتبين وجهات نظرهم 

ىل دائرة صنع القرار حيث تدخل مرحلة جديدة وأخريا مرحلة وصول القضية إ -
ىل سياسية وعندئذ تتحول القضية إة صانعي القرار للرأي العام تقوم على استجاب

 . 2عامة
الية واالتص اإلعالميةللباحثني يف خمتلف امليادين  واآلراءنتيجة هذه التصورات 

ىل حقيقة هامة وهي أن أجهزة اإلشارة إجيب و االجتماعية ،  اإلداريةالسياسية و و
  

 .71رجع السابق ، ص ملزيد  التفاصيل عن هذه املراحل ، أنظر ، مسري حممد حسني ، امل_  1
السياق االجتماعي السياسي إىل أن حماولة حتديد مراحل معينة لتكوين الرأي العام هي حماولة جتري يف  إطار  يفيرى بعض الباحثني_  2

اء مستوى التحليل النظري ، ألن ظاهرة الرأي العام معقدة للغاية حبيث يصعب وضع حد فاصل بني مرحلة وأخرى ومع تلك يتعني إجر
 . 62،صنفس املرجع عملية التحليل هذه دف عرض فهم املالمح العامة لكل مرحلة ، أنظر ، مسري حممد حسني ،
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خللفية ختلفة تقوم بدور هام يف تشكيل او االتصال و اجلماعات الضاغطة امل اإلعالم
ىل اإلشارة يف عنصر خاص إجيب   اذايا الرأي العام و هلالعامة للمواطنني بشأن قض

 .لعام العوامل املؤثرة يف الرأي ا
تكوين الرأي العام باملفهوم السابق  إن : الرأي العام تكوين العوامل املؤثرة يف _2

ة ميادين النشاط له مؤثرات وعوامل تصنعه ، أمهها الباحثني واخلرباء يف كاف وأراء
من صحافة  مكتوبة ومرئية ، ومطبوعات ومنشورات وكذا وسائل  اإلعالموسائل 

ردية كالتعليم فاالتصال األخرى كاللقاءات و الندوات و االجتماعات ومؤثرات 
عية اجتماعية كالعالقات االجتماالثقافة ودرجة الوعي لدى األفراد ، ومؤثرات و
  .ؤثرات البيئة السياسية العوامل اخلاصة باالنتماء وتأثري اجلماعات ، ومو

وتتفاعل تفاعال ديناميكيا مبعىن أن كل عنصر يؤثر  بعضهايف تتأثر  كل هذه العوامل
يف  فاإلنسانيف األخر ويتأثر به ، باعتبارها قوى فعالة يف جمال نابض باحلركة ، 

املختلفة واجلماعات ذات  اإلعالمن والتقاليد ووسائل اتمع يتأثر  باألسرة والدي
من خالل هذه القنوات متر واألحزاب السياسية ، و قاباتلنكا وذـالنفري و ـالتأث

  : التأثريات املختلفة لكي تكون الرأي العام وحيدد اخلرباء هذه العوامل يف
 التراث الثقايف  اهريي وـمبيئة السائدة ووسائل االتصال اجلور و ثقافة الــاجلمه

ن عملية تكوين الرأي بإعتبارأ 1وأخرى و املعتقدات و القيم والعادات األحداثو 
 تتداخلهي عملية معقدة ومركبة  وإمناالعام والتأثري عليه ليست بالعملية العشوائية ، 

  
 :املؤثرات املختلفة على الرأي العام حيددها اخلرباء على النحو التايل_  1

 .ميكن أن يتشكل الرأي العام إال بوجود مجهور بتشكيالته املختلفة  ال: اجلمهور_ 
األمر الذي يهيأ للفرد أساليب التعامل مع الناس . حلضارة بعاداا وتقاليدها وطقوسها وأمناط سلوكهايقصد ا املعىن العام ا: السائدةيئة الب_ 

 . و التكيف مع البيئة ومن مث تشكيل الرأي العام
 

 .فية التعبري عن الرأي يف خمتلف املواقف اليت تصادفهميارس الفرد خرباته األوىل من خالل األسرة كجماعة أولية يتعلم فيها كي: األسرة _ 
من أقوى العناصر اليت تؤثر يف الرأي العام وهذا من خالل انتزاع بعض األخبار واملعلومات ومعاجلتها : الشائعات ومحالت اهلمس _ 

اء ضوء باهر على معامل أو عناصر معينة فيها ، سواء باملبالغة أو احلذف أو التهوين ، مث إعادة صياغتها عن طريق إلق Distortionوحتريفها 
 .وما بعدها  75ص.  نفس املرجع.مسري حممد حسني. أنظر.املؤثرات ملزيد من التفاصيل حول هذه

وهو يف حد ذاته ال تقبل أساسياته اجلدل و هلذا فان جوهر الدين يبقى راسخا  ؤثرات األساسية  على الرأي العاميعترب أحد امل: الدين _ 
 جيال كثرية ويشكل عامال شديد التأثري يف توجيه تصرفات الشعوب و اجلماعات واألفراد أل
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 اإلعالميةفيها كثري من العوامل و املقومات تعتمد بالدرجة األوىل على اجلهود 
 1ى جمموعة القضايا املطلوب تكوين رأي عام بشأالالتصالية املركزة عواألنشطة ا

اجلماعات الضاغطة واألحزاب السياسية و الشخصيات الفاعلة والعقائد  إىل إضافة
متثل  وإمناالدينية و اليت ال تؤثر يف اتمعات على جوانب السلوك و الثقافة فقط 

 .اجلزائية العادلة األحكام القضائية  إصداراألساس يف  أيضا
وأي  واحلريات،لصون احلقوق  حزاب السياسية ضمانة حيوية أخرىكما تعترب األ

يقوم على أساس التعددية احلزبية احلرة يعترب نظاما مستبدا وحمتكرا للسلطة  نظام ال
 . 2والرأي العام ال مكان له فيه 

ط على السلطة بواسطة تعبئة الرأي العام للضغ إىلكما قد تلجأ اجلماعات الضاغطة 
ما يرسل من األشخاص من رسائل وشكاوى مكتوبة وذه الوسائل حتافظ هذه 

صنع القرار عن طريق الضغط املنظم ،  إىلوصول األفراد  إمكانيةاجلماعات على 
 .وبالتايل متثل هذه اجلماعات ضمانة حيوية أخرى لصون احلقوق و احلريات 

تركز دائما على احلقوق  أا إالرب جد أساسية أن هذه الضمانات تعت أخريانشري 
يف الدول املتخلفة ،  إليهااحلريات يف جماالت معينة يعترب الرأي العام يف حاجة و

ما زالت مل تتحقق مما ال حبيث أن الرغبات األساسية لدى املواطن يف هذه اتمعات 
ألساسي للرأي العام املعرب ا عبأ التطرق إىل الرغبات العليا اليت تعترب املطلب اـيكلفه

 اإلنسانم هذه الرغبات واملطالب هي حقوق لفعال يف الدول املتقدمة ، ومن أهو ا 
 . اطن واملو

  
 تأثريهم 

ويل العام أثر حىت على الدول داخليا وهدا يف دللوضع ال كما أنلألحداث الدولية تأثري كبري وفعال على الرأي العام ، : الوضع الدويل  -
 صادية و االجتماعية ، كافة ااالت الثقافية والسياسية واالقت

 وما يليها  120املرجع السابق ، صملزيد من التفاصيل حول مؤثرات الرأي العام ، أنظر ،حممد منري حجاب ،  -  1
 . وما بعدها 493، صاملرجع السابق كرمي يوسف أمحد كشاكش ، _  2
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تكوينه والعوامل الواجب توافرها يف شروط التكوين الرأي العام و إىلبعد التطرق 
اليت  التصالوسائل افكرة املناخ السياسي و  إىل، حبيث أنه ملا توصلنا ه ـاملؤثرة في

تكوين الرأي نفسح اال للتكلم عن كيفية قياس الرأي العام هلا تأثري كبري يف 
 .ةالتالي يف النقطة وإشكاالت قياسه

  : وإشكاالته قياس الرأي العام : اثاني
اد والذي يتمثل عادة يف كلمات يقصد بقياس الرأي العام حتديد ردود أفعال األفر

وكيف يتسع  عادة،و يتناول هذا املنظور القياس  املقابلة، عبارات حمددة يف ظروفأو
حميط الرأي لكي يشمل املتغريات اجلغرافية أو املستويات االقتصادية واالجتماعية 

 .1وغريها 
،  يفترض أن عملية استطالع  الرأي العام وقياسه جتد نتائجها يف الدول املتقدمةو

ادة النظم يفراد وهذا بسبب سحيث جند أن درجة الوعي مرتفعة جدا لدى األ
الدميقراطية والتعبري احلر عن الرأي مما جيعل من السلطة تتعمق أكثر يف أغوار الرأي 

وبالرغم من أمهية  2أي قرار أما يف الدول النامية تربز املشكلة أكثر اختاذالعام قبل 
أن عملية االستطالع تواجه صعوبات  إالقياس الرأي العام يف هده الدول 

 .3كثرية  ومشكالت
ديناميكية على صياغة القرار سواء  وتظهر أمهية قياس الرأي العام يف كونه يفرض

 دف معرفة الواقع ،على املستوى السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي وغريها
امللحة وتقييم ما توصل إليه بالصورة الصحيحة عما لدى اجلمهور  ودراسة مشكالته

  
 .38،صنفس املرجع حممد منري حجاب ، _ 1
 .140ص،نفس املرجع حممد منري حجاب ، _ 2
كعدم التمكن من بناء مؤسسات الدولة احلديثة، وعدم استطاعة تنمية اتمع املدين واتساع الفجوة بني احلكام واحملكومني وتبعية _  3

 أجهزة قياس الرأي العام للحكومات مما يعرب عن رأيها فقط إضافة إىل انعدام خرباء يف قياس الرأي العام ، ونشري إىل نقطة 
مثل يف عالقة الشك بني الباحث يف الرأي العام وقياسه واملبحوث حمل الرأي العام ، وانعدام مكاتب ومعاهد متخصصة يف مهمة جدا تت

اس االستطالع والقياس ، والدور السليب لإلعالم يف خلق الوعي السياسي لدى اجلماهري وتوعيتها، وعدم االلتزام بالشروط الدقيقة إلجراء قي
لتفسري الدقيق لنتائج القياسات كما جرى يف احلرب األمريكيـة يف الفتـنام و االنتخابات األمريكية الرئاسية يف نوفمرب الرأي العام و عدم ا

و املفارقات اليت سجلت بني النتائج واستطالعات الرأي العام،وإضافة إىل املشاكل اليت تواجه استطالع الرأي العام هو ارتفاع نسبة  1980
 . وما بعدها 38، صمد منري حجاب ، نفس املرجعأنظر ، حم.ئل اإلعالم وعدم صدق األفراد وافتراض الوعي لديهم األمية وتوجيه وسا
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كما يتيح القياس الدقيق الجتاهات الرأي العام اجتاهات ،أراء ومن معلومات و 
ة ، كما ـالفرصة للمنظمات املختلفة يف اختاذ قراراا على ضوء احلقائق املوضوعي

 .يسمح للدولة أن توجه الرأي العام توجيها سليما 
ن جمال قياس الرأي العام ميكن دراسته يف الدول على النحو التايل يف شكل إ

  1عيةجمموعات نو
جمموعة االنتخابات و االستفتاءات املرتبطة ببعض القضايا السياسية كاالنتخابات  _1

و الشورى و االس احمللية و اليت متثل  ب ــو الشع  ةـس األمـأو جمل  الرئاسية
 إطارها تظل عملية حمددة يف ـاستطالعا مجاهرييا مقننـا للرأي العام ، ولكن

و يف أوقات خاصة ، وهلذا تصبح االنتخابات بداية  حكومي تتم بضوابط معينة ،
 .2أولية لعملية استطالع الرأي العام

جمموعات تقارير رأي تعدها بعض اجلهات وهي عبارة عن عملية مجع معلومات _2
منا يف الواقع قياسا للرأي العام ، وإعن بعض القضايا املثارة ، وهذه التقارير ال تعترب 

ات اليت تساعد على تكوين صورة عامة عن بعض متثل حصيلة من املعلوم
 .املوضوعات اليت تشغل اهتمام بعض فئات اجلماهري 

 .3وجود بعض املراكز و املكاتب اخلاصة اليت تقوم بدراسة الرأي العام _3
عدة  بإجراءوجود جهاز لقياس الرأي العام ضمن جمموعة الوحدات العلمية يقوم _4

أو تلبية  احلكومية،بطلب من بعض اجلهات  إماعام دراسات و استطالعات للرأي ال

  
 .94أنظر مسري حممد حسني، املرجع السابق ، ص.حتاول الدراسة التطرق إىل حالة جتربة دولة مصر يف جمال قياس الرأي العام _  1
 . 95، ص نفس املرجعمسري حممد حسني ، _  2
كأحد الوحدات األكادميية اجلامعية ذات الطابع  1982أنشئ يف مصر مركز حبوث الرأي العام جبامعة القاهرة يف شهر أوت من سنة _  3

ت له جامعة القاهرة كافة اخلاص ، بدأ يف ممارسة نشاطه بالقيام باستطالعات الرأي العام وقياساته وحبوثه على النطاق الوطين ووفر
 : يقوم بتقدمي جمموعة من اخلدمات املتكاملة يف جمال الرأي العام ينحصر أمهها فيما يلي ، واإلمكانيات

 .القيام بأحباث ودراسات دورية ومستمرة عن اجتاهات الرأي العام بالنسبة لقضايا و موضوعات رئيسية _ أ
 .تلبية الحتياجات اجلهات الطالبة خلدمة املركز القيام باألحباث و الدراسات املطلوبة عن اجتاهات الرأي العام يف قضايا معينة_ ب
 .تقدمي املساعدة واالستشارة إىل القطاعات و اجلهات املختلفة يف لتطوير أساليب دراسة وقياس الرأي العام لديها _ ج
 .اإلسهام يف إعداد املتخصصني  من الباحثني واستخدام االجتاهات العلنية احلديثة _ د
 . ومابعدها99، ص ، مسري حممد حسني ، نفس املرجعأنظر  وضوعات املتصلة بالرأي العام ،العلمية وامل القيام بنشر البحوث_ ه
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ويعترب هذا اجلهاز وحدة أكادميية تعمل طبقا لألسس و  العلمية،لبعض االحتياجات 
 .العلميةاملعايري 

 :وظائف الرأي العام :  اثالث
ة ـة على عالقــجمموعة األنظمة املترتببوظيفة الرأي العام النشاط أو يقصد  

ات وأفراد وما ـات ومجاعـالنظام السياسي وما يرتبط به من مؤسسالرأي العام  ب
 ويف ضوء ذلك تتحدد 1داف وبرامج ـد وأهــميثله الرأي العام من مقاص

 :يف االني التاليني  اتمعوظائف الرأي العام يف 
القوى السياسية الفعالة يف اتمع  إحدىيعد الرأي العام  : اال السياسي _1

يعكس نشاط احلكومة وأن القرارات  جمموعة من الوظائف ، فهو ل دوره يفويتمث
اهلامة يف الدولة تبىن على الرأي العام ، كما يؤثر على االنتخابات يف اختيار القيادات 

جوانب أخرى من املمارسة السياسية كمناقشة  إىلالسياسية ، ومتتد وظيفته أيضا 
  .احلكومة واستجواا 

مهية بالغة يف مساندة األفكار االجتماعية و اح خطط الدولة وله أيساعد على جن و
اهم ـذ أن هذه األخرية تسة وذلك بواسطة األحزاب السياسية إالسياسية الناجحو

 جانب هذا أدى التطــور واىل 2وحريات الرأي العام ــوقيف بلورة حق
ىل اليت تلجأ إباجلماعات الضاغطة و  ىل ظهور ما يسمىللدميقراطية إ احلديــث 

ا ما تكون سببا يف تعبئة الرأي العام للضغط على احلكومة و الس النيايب وكثري
 .3ىل مراكز صنع القرار يف الدولةوصول األفراد إ

تتمثل وظيفة الرأي العام يف هذا اال يف الرقابة االجتماعية  : اال االجتماعي_ 2
و القيم الفاضلة يف اتمع ،وهلذا حيرم الرأي وذلك باحملافظة على العادات و التقاليد 

 .العام األفعال اليت تتناىف و املثل العليا و الضمري األخالقي للجماعة 

  
 . 492كرمي يوسف أمحد كشاكش ، املرجع السابق ، ص _  1
 . 493املرجع ، ص نفس  كرمي يوسف أمحد كشاكش ،_  2
 . 52املرجع السابق ، ص  حممد منري حجاب ،_  3
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 اآلراءعلى تغيـري  كما يساهم يف تطوير احلياة االجتماعية وذلك من خالل قدرته 
وع ففي اال االقتصادي ال ميكن حتقيق أي مشر التشريعات،و األوضــاع و 

 .العامما مل يكن متفقا مع اجتاهات الرأي 
كثريا ما يعمل الرأي العام على  ذومتتد هذه الوظيفة أيضا إىل التعبئة االجتماعية إ

 .والسياسيةجناح خطط الدولة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية إ
 

 .الوجود القانوين للرأي العام: املطلب اخلامس
عل له وجودا جت، يف إرساء ثقافة الوعي يف اتمع  الرأي العام يلعب دورا هاما 

قانونيا من خالل دوره الفعال يف رسم السياسة العامة للبالد واإلستراتيجيات 
بوجود مراكز ومكاتب خاصة كمركز املستقبلية وإجناح اخلطط التنموية يف الدولة 

والذي  1982حبوث الرأي العام جبامعة القاهرة والذي أنشأ يف شهر أوت من سنة 
يقوم بأعمال جد هامة منها نشر دراسات وحبوث أكادميية تتعلق بدراسة الرأي 

 .العام
أن  ]منري حجاب مسري حممد حسني و حممد[منهم كما يرى بعض املفكرين العرب  

القضايا كاالنتخابات الرئاسية جمموعة االنتخابات واالستفتاءات املرتبطة ببعض 
مقننا  اشورى و االس احمللية متثل استطالعا مجاهرييجملس األمة والشعب أو الأو

 .العامللرأي 
الرأي العام تبىن عليه القرارات اهلامة يف الدولة ويعكس نشاط احلكومة وله دور يف 

 االجتماعيةختيار القيادات السياسية ويقوم مبساندة األفكار السياسية و او التأثري
 .جلمعياتاطة األحزاب السياسية و الناجحة بواس

 هل أن للرأي العام وجودا قانونيا؟ ،ما تقدم نطرح السؤال التايلمن خالل 
 : على املستوى الوطين :أوال

تبعا ملا سبق ذكره حول الدور اهلام الذي أصبح للرأي العام يف كافة ااالت  
أمهية  السياسية واالجتماعية و االقتصادية والثقافية ، فالرأي العام أصبح له دورا أكثر
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يف اال القضائي السيما ما يتعلق بالقضاء اجلزائي حيث املساس باحلريات وتقييدها 
ألسباب جزائية يفرضها القانون لكن حتت املتابعة واملراقبة املستمرة للرأي العام 

،  وقانون اإلعالم،فالدساتري اجلزائرية وقانون اإلجراءات اجلزائية و قانون اجلمعيات 
 .عام نني تؤكد الوجود القانوين للرأي الكل هذه القوا

احلق يف عقد اإلعالم و احلق يف وعن الرأي حبيث أن الدستور يشري إىل حرية التعبري  
من قانون اإلجراءات اجلزائية تشري إىل جواز إبالغ  11، أما املادة  االجتماعات

  .ه من طرف ممثل النيابة دون سواه الرأي العام عن القضايا اليت م
يناير  12املؤرخ يف 12/06 القانون العضوي رقم مبوجب الصادرأما قانون اجلمعيات 

أي كان  أعضائها،من قبل إىل حرية تكوين اجلمعيات يف مادته السادسة يشري  2012
 االجتماعيةطابعها دون املساس بالنظام العام للتعبري عن رأي كل الفئات والشرائح 

 .يةالقانونمن خالل القنوات 
ام له وجود قانوين حسب ما يلعبه من أدوار هامة يف حتريك الدعاوى ـفالرأي الع

ن أجل حتقيق العدالة والوصول إىل اجلزائي م التوجيه السليم للقضاءالعمومية و
 .احلقيقة القضائية

 :على املستوى الدويل :ثانيا 
قانوين طبقا لقانون تعترب أهم منرب للرأي العام فوجودها ال املنظمات غري احلكومية 

اجلمعيات على املستوى الوطين والدويل يؤكد الوجود القانوين للرأي العام الدويل ، 
فهذه املنظمات وأدوارها االستشارية اليت تلعبها لدى املنظمات الدولية ولدى الدول 

ستوى الدويل فعلى املاألعضاء ذاا جتعل من الرأي العام تعبريا حقيقيا عن أهدافها ، 
  .وجوده القانوين حسب الواقع الدويل وإلزامية قواعده  تبثيبقى الرأي العام ي

 
 .والنظم املختلفة القضاء اجلزائيخصوصيات  : الثاين  حثبامل
سلطات  تنظيم مث لتنقييباو ياماإلبني النظامني  القضاء اجلزائي يتناول هذا املبحث 

عوى واملراحل اليت متر ا الد ختصاصهااو واحملاكم اجلزائية املختلفة القضاء اجلزائي
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يف القضية املطروحة و النظر فيها من  غاية احلكم العمومية واخلصومة اجلنائية إىل
مرتكب  الذي هدفه األساسي هو حتديد من هو الشخص و طرف احملاكم اجلزائية

تكب الفعل ارم ويربئ من الشخص الذي مل يرو  للفعل ارم ويعاقب عليه
يف النظام التنقييب الذي يتميز بالسرية  أن  األثر الذي حيدثه الرأي العامحبيث  ،هساحت

خيتلف عنه يف النظام اإلامي الذي يسود أغلب الدول الدميقراطية والذي من مميزاته 
 .هية والعلنية مند بداية التحقيق الوجا

األنظمة التنقيبية فالرأي العام يوجد بصورة ظاهرة وجلية وأثره فعال أكثر منه يف  
اليت تسود الدول املتخلفة اليت تتميز برأي عام غري ظاهر وخفي نظرا ألنظمة احلكم 

إضافة إىل أنواع احملاكم اجلزائية اليت هلا أدوار ختتلف عن بعضها فدور املتسلطة ، 
 الرأي العام كذلك خيتلف من احملاكم العادية إىل احملاكم اخلاصة كمحاكم األحداث

 .اكم العسكرية و احمل
العقوبة شرط أن التحقيق  إىلكما يعرف القضاء اجلزائي بكونه يهدف للوصول 

 نتيجة أكيدة إىليستمر ويتواصل وأدلة االثباث اجلنائي تتحقق من أجل الوصول 
مبنية على املبادئ العامة يف اإلثبات اجلزائي اليت دف إىل حتقيق العدالة وحقوق 

ة وحرية اإلثبات و حرية القاضي يف تكوين عقيدته اإلنسان وهي أصل الرباء
إىل الرباءة  ل مرحلة من مراحلهيف كيتجه القضاء اجلزائي ،كما أن 1واالقتناع الذايت

أمهية معينة كعايري وهذا حسب م حمل املتابعة اجلزائية لشخصاإلام ل من أن  أكثر
 .2الدفاع وحقوق نة الرباءة األصليةيراألدلة ، ق
األنظمة القضائية اجلزائية املختلفة ،  إىلالبد أن تتطرق  قضاء اجلزائيدراسة ال

عترب و ي هية واحلضوريةالوجايتميز بالعالنية و  أالاميفالقضاء اجلزائي يف النظام 
الذي يتميز  ألتنقييبقضائية بني املتهم والضحية ، بينما النظام القضائي  مواجهة 

يبقى املتهم خالله أمام خصمان النيابة العامة اليت بالتدوين والسرية وعدم املواجهة 
  

 .434ص 2003، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثالثة أمحد شوقي شلقاين_ 1
2- François Fourment  , idem , P01.  
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الذي ال يكلف نفسه يف مثل هذا النظام السري وغري تدافع عن حق اتمع والقاضي 
 .1لإلدانةالبحث عن أدلة الرباءة أكثر منها  يالو جاه

من أجل ، ا املبحث من شأنه أن يوضح النقاط اهلامة اليت ترتكز عليها الدراسة هذ
أمهية الرأي العام بتشكيالته املختلفة السيما الصحافة ودوره يف معاينة ومتابعة حتديد 

 ، إضافة إىلالقضاء اجلزائي خالل مراحل الدعوى العمومية أو اخلصومة اجلزائية 
حترامهم ة أثناء النظر يف القضايا و مدى اقع فيها احملققني أو القضاياإلختالالت اليت 

ئي حترام سلطات القضاء اجلزاإضافة إىل ا، نسان و املواطن وق اإلللقواعد العامة حلق
ية الكاملة لسلطة القضائية احلرستقاللية القاضي وترك اللمبادئ العامة يف القضاء من ا

وتعدد القضاة إىل جانب الشخصي  واالقتناعمري ة القانون والضا األخري أمام رقابهلذ
االام مث ستدالل إىل إلاجلزائي من ا بعض اخلطوات و اإلجراءات اليت يتبعها القضاء

ية على السلطة التنفيذ و ما يعرف بالتبعية اليت تفرضهااحلكم و اخلضوع السياسي أ
السلطة القضائية من خالل جمموعة من اإلجراءات اإلدارية بالرغم من النصوص 

ا غري اعقابية الصرحية اليت جتعل من القضاء سلطة قائمة بذالدستورية والتشريعية ال
و حىت لبعض يعية اليت تسن القوانني أو السلطة التشرعة ال للسلطة التنفيذية أخاض

 .األجهزة القضائية األخرى اليت تعلو احملاكم اجلزائية درجة
تتجه إليها الدراسة حماولة منا إىل الوصول إىل نتائج حمددة تتمثل يف سوف  ه نقاطهذ

أحكامه بكل  يه ومساعدة القاضي يف اختاذثري والتوجدور هدا الرأي العام يف التأ
خرى اليت من شأا أن السلبية للسلطات األ تحرية وتعددية يف التشكيل من التأثريا

متس حبريته، دون أن يكون للرأي العام أثرا سلبيا على القضاء اجلزائي الذي يشهد 
خالل  ية اليت تسمح لنفسها منرا للسلطات األخرى السيما التنفيذتدخال مباش

نوعا من الرئاسة والرقابة على القضاة الذين  شخص وزيرها للعدل الذي يفرض
جيدون أنفسهم من خالل التدابري و التعليمات الداخلية املكتوبة و الشفوية لوزير 

  
1- François Fourment , idem , P10 .  
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من  العدل حتت سلطته عكس ما ورد يف الدساتري املختلفة داخليا و املواثيق الدولية
 .نفصله يف نقاط الحقا مواد تعترب آمرة شكال ، هدا ما

يدرس  ،من املطالبيف جمموعة  الل ما تقدم سوف نتناول هذا املبحثومن خ 
 ، مث يف املطلبو النظام املختلط لتنقييباو  اإلامييف النظامني  القضاء اجلزائي  األول

 مث  )احملاكم اجلزائية املختلفة (وصالحياا  الثاين نتناول سلطات القضاء اجلزائي
بداية من  اخلصومة اجلزائيةالدعوى العمومية و مراحلراءات القضاء اجلزائي عرب إج

  . الثالث  يف املطلب اإلستدالل و اإلام واحلكم و أمهيتها و مدى تأثرها بالرأي العام
 

 . لقضاء اجلزائيالنظم املختلفة ل :األول  املطلب
، فمن النظام  نظمته القضائيةعرف القضاء اجلزائي مراحل خمتلفة تغريت فيها أ 

أين تكون اخلصومة بني الضحية واملتهم دون تدخل الدولة  ةاملسمى بالعلين والوجاهي
دورا سلبيا ، هدا  بصورة مباشرة سوى لتنظيم مرفق القضاء حبيث يكون للقاضي

نظام تنقييب ميتاز وجودة بالرغم من قدمه تارخييا ، إىل النظام الذي ما زالت معامله م
عن اجلرمية حق للدولة يف عقاب كل من تثبت فيه ينشأ بالسرية يف إجراءاته و 

مسؤوليته اجلنائية عنها ، وسيلته الدعوى العمومية اليت خيتص ا القضاء اجلزائي ، 
وهي تقام باسم اتمع وتوصف أيضا بالدعوى اجلنائية باعتبار أن اجلنايات هي أهم 

، ومند وقوع  1اجلرائم تعبري عن الكل بأهم أجزائهاجلرائم فالتعبري ا عن مجيع 
اجلرمية وحىت يتقرر احلق يف العقاب متر التهمة يف القضاء اجلزائي مبراحل خمتلفة بداية 

النيابة  إىل غاية احلكم اجلزائي البات ، وكأصل عام تباشرو من مجع االستدالالت
ة باتمع ومصاحله ، ، و السبب يف ذلك إخالل اجلرميالعامة الدعوى العمومية

 .2وموضوعها تقرير سلطة الدولة يف العقاب

  
 .21،ص السابقاملرجع أمحد شوقي شلقاين ،_  1
 . 21،ص املرجعنفس  أمحد،  شوقي  شلقاين،_ 2
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اليت تبدأ  اإلجراءاتمن السلطات و والقضاء اجلزائي اصطالح يطلق على جمموعة 
 ىلإحكم بات فيها وهدا القضاء يهدف  ىل أن يصدرإمن حتريك الدعوى العمومية 

م و قرينة للشخص املته القانون طار الضمانات اليت خيوهلاإعن احلقيقة يف  البحت
سلطة قضائية نظامية ختضع ملبادئ  هو القضاء اجلزائي الرباءة األصلية كأساس

النيابة العقاب بواسطة القوة العمومية و على تقرير حق الدولة يف تعمل و 1ورـالدست
 .ىل غاية احملكمة اجلزائية إوقضاء التحقيق و 

ل جرمية ترتكب قد ينشأ عنها ضرر ك:" ويرى األستاذ موالي ملياين بغدادي بأن 
خل دعام يبيح للسلطات العامة أن تتدخل طالبة توقيع العقوبة املقررة هلا ويكون ت

القاعدة العامة يف و2السلطات العامة يف حتريك الدعوى العمومية و التحقيق فيها
جراءات جزائية فالبد من رفع إعقوبة بغري دعوى و القانون اجلزائي هي أنه ال

، يوجد نظام قضائي خمتلط جيمع بني 3ىل معاقبة اجلاينإوى أمام القضاء للوصول الدع
حماسن النظامني املختلفني ويتفادى مساوئهم وهو النظام املنتشر حاليا عرب أغلب 

  دول العامل ال سيما الدول العربية
من استدالل وحتقيق واام القضاء اجلزائي  لتحديد اخلصوصيات اليت يتميز او
، وهي النظام نظمة املختلفة للخصومة اجلزائية صورة أكثر دقة وجب التطرق إىل األب

 .أالامي والنظام ألتنقييب و النظام املختلط، من خالل املطالب التالية
 
 

  
 .15و13، صاملرجع السابق موالي ملياين بغدادي، _ 1
الدعوى العمومية لتطبيق ": وهذا ما تشري إليه املادتان األوىل و التاسعة و العشرون من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، على أن_ 2

تباشر النيابة  العامة الدعوى العمومية  باسم اتمع " و."رجال القضاء أو املوظفون املعهد هلم مبقتضى القانون ايباشرهالعقوبات  حيركها 
 وتطالب بتطبيق القانون وهي متثل أمام كل جهة قضائية وحيضر ممثلها املرافعات أمام اجلهات القضائية املختصة  باحلكم و يتعني أن ينطق

تتوىل العمل على تنفيذ أحكام القضاء وهلا يف سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إىل القوة العمومية كما تستعني باألحكام يف حضوره كما 
 .25، صالسابق املرجع ، أنظر أمحد شوقي الشلقاين ، " بضباط و أعوان الشرطة القضائية

أوهي الوسيلة  على مرتكب اجلرمية جلنائي توقيع العقوبةهي مطالبة اجلماعة بواسطة القضاء ا" عرف األستاذ أوهايبية الدعوى العمومية _ 3
أنظر عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون " مبعرفة السلطة القضائية لضمان استيفاء احلقوق  الستفاءهالقانونية لتقرير احلق يف العقاب يصل 

 .44،ص2003اجلزائية، دار هومة، اإلجراءات
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 : اإلامي القضاء اجلزائي يف النظام :  الأو
ئ أساسية أمهها وهو أقدم النظم من الناحية التارخيية ، على مباد اإلامييقوم النظام 

أن اخلصومة من صالحيات األطراف وحدها حبيث توجه الضحية بنفسها االام إىل 
املتهم وتقدم أدلة االام والحق للقاضي التدخل من تلقاء ذاته ، فما هو إال حكم 
يدير اجللسة ويسجل نتائج املناقشات ويتقيد يف حكمه مبا يقدمه اخلصوم فليس له 

دلة فدوره سليب مثلما هو دور القاضي يف اخلصومة املدنية مما حق البحث أو مجع األ
يقول أن اخلصومة اجلزائية يف النظام أالامي نسخة مطابقة للخصومة  1جعل البعض

 . 2املدنية 
ا النظام مطبقا يف بعض جوانبه يف القانون االجنليزي و الدول اليت نقلت ذوال يزال ه 

تشابه  إجراءات  الدعويني املدنية واجلزائية ويهدفان عنه كالواليات املتحدة ، وفيه ت
 .3إىل احلصول على حق املدعي تعويضا كان أو عقوبة

 
 :امياإلومن املبادئ األساسية يف النظام 

الدعوى اجلزائية ملك للمجين عليه املضرور من اجلرمية أو والديه ال يباشرها  _
عاوى العمومية يف اجلرائم اخلطرية يباشر الد،هم وهو ما عرف باالام الفرديغري

كالتزييف وينوب عنه وكيل الدعاوى العام ، ما يأخذ على هذا املبدأ هو أن اين 
عليه قد يعجز عن توكيل حمامي  يباشر اإلجراءات عنه أو ميتنع عن إقامة الدعوى 

 . 4خشية يأس املتهم ولرغبته يف االنتقام  بنفسه
الطرفان أو ينتخب بطريقة ما ، سليب يقتصر على  دور القاضي الذي كان خيتاره_

االستماع إىل حجج اخلصوم وإدارة املناقشات بينهم ، و املوازنة بني األدلة املقدمة 

  
" ، اىل رميون فان رميباك يف كتابه حتت عنوان 8يعة يف مرجعه التحقيق القضائي صكلمة البعض ترجع حسب الدكتور أحسن بوسق_ 1

 la procédure de type accusatoire claque le procès pénale :يث يقول أنحمنه ) 5(اخلامسة  يف الصفحة" قاضي التحقيق 
sur le procès civil  

 .7،ص2002لألشغال التربوية، اجلزائر  أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي،الديوان الوطين_ 2
 .10صاملرجع السابق ، أمحد شوقي شلقاين، _  3
 .10، ص رجع املنفس أمحد شوقي شلقاين ، _4
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دون أن يساهم يف مجع األدلة أو يأمر باختاذ إجراء ما للكشف عن احلقيقة ، وأخريا 
 . حيكم ملن ترجح أدلته

لنية وشفوية وجتري يف مواجهة اخلصوم ، وذلك تتميز إجراءات احملاكمة بأا ع _
ضمانا حليدة القاضي و املساواة بني اخلصوم ، ودور التحقيق االبتدائي ضئيل 

ىل إ، وتقدم الدعوى 1تزيد عن سلطات األفراد فسلطات املوظفني القضائيني ال
ة جلمع وتتم احملاكمة دون املرور مبرحلة حتقيق حتضريي احملكمة مباشرة يف هذا النظام

 .لةاألد
ا ، ويلتزم القاضي باحلكم وفق األدلة اليت يقدمهلقواعد شكلية اإلثباتخيضع  _

 .2، ويتم اقتناع القاضي من خالهلااخلصوم بل أن هذه األدلة حمددة
مهمة  بإسنادا النظام ومعاجلة الدول اليت تطبقه لكثري من عيوبه ذرغم مزايا هباللكن  

وتعيني القضاة بدال من انتخام ، ووضع  النائب العام إىلة االام يف اجلرائم اخلطري
التحقيق االبتدائي  وإجراءنظام خاص جلمع االستدالالت و التحري عن الفاعل 

 . اإلجراءاتبواسطة جهات متخصصة تفاديا لعلنية 
كفل املساواة بني ممثل االام كما أن هذا النظام يوفر احترام حقوق الفرد وي 
عليه أن دور القاضي سليب حمض وال  يؤخذضمن حياد القاضي ، لكن الدفاع ويو

بة تكون معي دأدلة قيتقيد مبا يقدمه اخلصوم من  وإمنايتمتع حبرية االقتناع ، 
احلقيقة يف كثري من األحيان، ومن أهم مساوئه عدم حتقيق  إىل، فال يصل قاصرةأو

ها وحرمان القاضي من سلطة املصلحة العامة يف الكشف عن اجلرائم ومعاقبة مرتكبي
يف يد  اإلثباتترك  إىل باإلضافةالبحث عن األدلة مما حيول دون حتقيق العدالة ، هذا 

 .للحقوق الفردية إهداراخلصوم فيه 
 
 
 

  
 .11أمحد شوقي شلقاين ، املرجع السابق ، ص_  1
 .8ص ،، املرجع السابق أحسن بوسقيعة _  2
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 : التنقييبالقضاء اجلزائي يف النظام :  اثاني
ة ، النظام ألتنقييب أو نظام التحري و التنقيب ، الذي ظهر مع نشأة الدولة املركزي 

فهو يرتكز على أن الدولة ختتص دون غريها بسلطة اختاذ كافة اإلجراءات مند بدء 
اخلصومة حىت متام الفصل فيها ، فال حق لألفراد يف ممارسة سلطة االام وليس هلم 

، و اخلصومة اجلزائية ليست كالشأن يف النظام أالامي نزاعا بني 1احلق يف مجع األدلة
إمنا جمموعة من اإلجراءات هدفها  كشف احلقيقة وإقرار سلطة االام و الدفاع ، و

 .2ة بهـاب ، وليس للمتهم حقوقا إجرائية خاصـالدولة يف العق
 :و من خصائص هذا النظام 

الدعوى اجلزائية أو العمومية أصبحت ملكا للدولة ، و القاضي يف هذا النظام  _
خلصوم بل له دور اجيايب يف ليس جمرد حكم يقتصر دوره على تسجيل ما يأيت به ا

ىل احلقيقة املطلقة غري مقيد إ، ويسعى للوصول  3وكشف احلقيقةالبحث عن األدلة 
 .باألدلة اليت يقدمها اخلصوم أو بطلبام

بل هو موظف عمومي تعينه  ينتخب، القاضي معني من قبل الدولة فال خيتار و ال _
 . 4الدولة يف وظيفة عامة ودائمة

 .جراءات مدونة وجتري سرا حىت عن اخلصوم أنفسهمتكون اإل _
أي  أالاميبنظام األدلة القانونية كاحلال يف النظام  اإلثباتيتقيد القاضي يف  _

جيوز للقاضي أن يقتنع بغريها ، وال يتمتع حبرية  األدلة الواردة على سبيل احلصر، وال
لديه قدر معني من األدلة أو  ذا جتمعإويفرض عليه احلكم بعقوبة معينة  االقتناع ، بل

يقضي به يف جرائم  ال فاإلعدامنوع خاص منها ، وبعقوبة أخرى فيما عدا ذلك ، 
 ال أن نطاقإليه ، إاملتهم ، ومسح بالتعذيب للوصول  ذا توافر اعترافإال إمعينة 

  
 8أحسن بوسقيعة ، ، املرجع السابق ، ص_  1
 .11جع السابق ، صرامل, شلقاينأمحد شوقي _  2
 .8، ص املرجعنفس أحسن بوسقيعة ، _  3
 .8، صاملرجع نفس أحسن بوسقيعة ، _  4
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احملاكمة ونشأت  عددت مراحل اخلصومة اجلزائية قبلتاتسع بعد ذلك ف اإلجراءات
 .1ليت االستدالالت و التحقيق  االبتدائيبذلك مرح

ىل احلقيقة فقد أبيح الطعن إة اليت يتمتع ا القاضي للوصول نظرا للسلطات الواسع_ 
 . يف األحكام لتدارك ما قد يوجد ا من أخطاء

مياثل بني اخلصومة املدنية واخلصومة اجلزائية ، فأصبح  يتميز هذا النظام بأنه ال 
ىل احلقيقة ، وجيعل إ، وكذلك فانه يسعى عام ، ومل يعد حقا للفرد لالام طابعه ال

للقاضي دورا اجيابيا يف حتقيق الدعوى و ال يقتصر على ما يقدمه اخلصوم من 
تصاص النيابة األدلة،كما أنه يكفل املصلحة العامة من خالل جعل االام من اخ

 . 2يسهل حتقيق العدالة و العامة 
و  ألتنقييبو  أالاميأمام التباين املوجود بني النظامني  :ختلطالنظام امليف : اثالث

ا جياد نظام خمتلط جيمع بني مزايإسجلت على النظامني ، بدت ضرورة اليت  املأخذ
  3ت به أغلب التشريعات احلديثةذختلط أخاملنظام الالنظامني ويتجنب مساوئهما ، ف

التشريعات من حيث مدى وأسلوب ومن بينها التشريع اجلزائري وان اختلفت هده 
 .تغليب نظام على أخر

 :ا هده التشريعات مايأيت تأخذوأهم املبادئ اليت 
 4حيق لغري النيابة العامة مباشرة االام ال باالام ، والإتنشأ اخلصومة اجلزائية  ال_ 

ويتوىل موظفون عموميون مهمة مجع األدلة واالام، ومع ذلك جيوز للمضرور من 
 ادةنص امل( أو يدعي مدنيا) 2فقرة/1املادة نص (جلرمية أن حيرك الدعوى اجلزائية ا

 . 5سلطات التحقيق واالام يف أداء وظيفتها ومن شأن ذلك معاونة) 72

  
 .12، ص املرجع نفسد شوقي الشلقاين ،أمح_  1
 .9أحسن بوسقيعة ، املرجع السابق ، ص_  2
املختلط أغلب تشريعات البالد العبية، نظرا خلضوعها  لنظام ساد:"أن إىليشري يف اهلامش  12، صاملرجع نفس أمحد شوقي الشلقاين ،_  3

 .17حممود مصطفى تطورص."للحكم العثماين قرونا طويلة، وقد استعاره هذا احلكم من قانون التحقيق اجلنائي الفرنسي
 9أحسن بوسقيعة ، املرجع السابق ، ص_ 4
 13أمحد شوقي الشلقاين ، املرجع السابق ، ص_ 5
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جييز لألفراد ممارسة  الذي ال ألتنقييبهذا النظام من النظام  من هده الناحية يقترب
 .سلطة االام

_اميام و احلكم ، وهذا املبدأ من مبادئ النظام الفصل بني وظيفيت االأال. 
مما  يعطي القاضي دورا اجيابيا يف البحث عن احلقيقة، وال يقيد اقتناعه بأدلة معينة_ 

ات الشخصي للقاضي بعيدا عن كل مؤثر االقتناعيعطي األحكام املنطوق ا صبغة 
 .)من قانون اإلجراءات اجلزائية 212 ادةاملنص (  خارجية

مرحلة التحقيق التحضريي : على مرحلتني جراءات اخلصومة اجلزائية أساسا مترإ_ 
نص  (ام التحري و التنقيب وأمهها السرية و التدوينـوتغلب فيها خصائص نظ

، ومرحلة احملاكمة وتسود فيها مبادئ النظام ) من قانون اإلجراءات اجلزائية 11 ادةامل
وحضور ) من نفس القانون 285 ادةنص امل(نيتهاوهي شفوية املرافعات وعل أالامي
 .1اخلصوم

 
 .ةاجلزائي ختصاص احملاكمو اتنظيم القضائي اجلزائي ال:ثاين ال املطلب

العادية  ةاجلزائيه سلطات تنظيم القضاء اجلزائي يف تكلم عنالالدراسة ستوجب ت 
ليها باعتبار إالقضاء العادي كما يفضل البعض اإلشارة  واالستثنائية أو اخلارجة عن

الفرق بني هذا دف توضيح و ، اأو اخلاصة هلا طابع أكثر تشدد االستثنائيةأن كلمة 
ي العام بني القضايا اليت يهتم ا يف احلاالت العادية واليت تعاجلها احملاكم أثر الرأ

ستثنائية لكنها تعاجل من طرف حماكم تسمى ا العادية و القضايا اليت تثري الرأي العام
 . محاكم األحداث و احملاكم العسكرية ك
هذا اجلانب يبدو وكأن عالقته بالرأي العام واألثر الذي حيدثه هذا األخري بعيدا عن  

نريد التحدث عن التنظيم القضائي يف ضوع الدراسة ولكن يف حقيقة األمر مو
اكم اجلانب اجلزائي واختصاص احملاكم اجلزائية كوا ختتلف يف عدة جوانب من احمل

 .العادية عنها يف احملاكم اخلاصة 
  

 9رجع السابق ،صأحسن بوسقيعة ، امل_ 1
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 تلك السلطات القائمة على القضاء اجلزائي هي يقصد بسلطات القضاء اجلزائيكما 
احملاكم اجلزائية  ا املبحث الذي يتناول  يف الشق األولواليت سوف نفصلها يف هذ

ون اخلارجة عن إطار القان العادية يف إطار القانون العام و احملاكم اجلزائية
جرا القوانني الغربية يت أىل بعض التعديالت الإضافة إ ، )االستثنائية أو اخلاصة(العام

اكم احملىل ما يسمى بالتنظيم القضائي من خالل التطرق إالسيما الفرنسية يف 
احملاكم  اختصاص الثاين نتطرق إىل ارية ، أما يف الشقاجلو و كذا احملاكم البوليسية
اجلزائية من اجل التشكل و القضاء يف املسائل اليت  الية احملكمةأي توافر و اجلزائية

ه القواعد اليت تعترب أساسا من النظام العام و اليت تعترب جانبا هاما هذ ،تعرض أمامها 
يتها كوا دف إىل من جوانب التنظيم القضائي و اليت سوف نتطرق إليها ألمه

  .القضائية  االستقالليةيت تؤكد ملرفق العدالة ومن العناصر ال السري احلسن
 : التنظيم القضائي يف املواد اجلزائية: أوال

 :الستثنائيةاو احملاكم اجلزائية العادية  ـ1 
كافة  كم صاحبة االختصاص األصيل يف نظرهي احملا :العاديةاحملاكم اجلزائية  -أ 

 الـس ت،املخالفاح و ـحمكمة اجلن، الدعاوى العمومية وهي أربعة حماكم 
 وتشترك مجيعا يف بعض اخلصائص نذكر األعلى،حمكمة اجلنايات و الس  القضائي،

 .1منها
تقريب  أوهو مبدالعدالة اجلوارية و هي تفعيل ألحد مبادئ التنظيم القضائي  -

ة قريبة القضاء من املتقاضي إذ ما الفائدة من إصالح العدالة إذا مل تكن هذه العدال
لك يتطلب توفري حماكم يف كل مناطق الوطن جيب وضع وإذا كان  من املتقاضي ،

 اختصاصهاخريطة قضائية جديدة ترمي إىل ترشيد عدد املؤسسات القضائية وجمال 
للواقع الراهن  لالستجابةاإلقليمي لتقريب حتسني أداء املرفق العام لفائدة املتقاضي 

 . للمجتمع اجلزائري

  
 .330،صاملرجع السابق أمحد شوقي شلقاين ،  1
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ة ، على أي ـفصل يف القضايا اجلزائية وغري اجلزائيوحدة القضاة الذين يتولون ال -
مستوى كانت فيه الدعوى ، وتتحقق الوحدة بني القضاة أكثر على مستوى 

هم لدى الس يقومون مبهام االام أو قضاة غرفةق فقضاة التحقي التحقيق االبتدائي
ر ـيف اجلزائائي ـحبكم التكوين ويزاولون مهام القاضي ، وهذا ما مييز النظام القض

حبيث  أن القاضي نفسه ميكنه أن يقوم بدوره  ، و دول أخرى كمصر و فرنسا مثال
 .1زعات ذات الطابع املدينائية واملنيف املنازعات اجلزا

و علم  اإلجرامالقاضي اجلزائي وتزويده بالعلوم اجلنائية املختلفة كعلم  ختصص - 
الشرعي وعلم النفس اجلنائي و العلوم املساعدة لتلك العلوم كالطب  العقاب

 .2واإلحصاء اجلنائي والبوليس الفين 
، حبيث يتجه التنظيم ىل الصواب هو مبدأ التخصص الرأي الذي مييل إ ونرى أن

لك لتخصص على أرض الواقع و ما يؤكد ذالقضائي اجلزائري إىل إرساء فكرة ا
 2004نوفمرب  10 املؤرخ يف 14/04لقانون رقم مبوجب اإنشاء األقطاب اجلزائية 

 . املعدل و املتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري
، ا كان للقضاء املتخصص جانبني مها ختصص القضاة و األجهزة املتخصصة لكن إذ 

فإن هذه األخرية تتطلب رصد إمكانيات مادية وبشرية ضخمة و هو األمر الذي 
خيتار أسلوب ولقضاء املتخصص املشرع اجلزائري يتالىف العقبات اليت تواجه اجعل 

لكنه يوسع من دائرة اإلختصاص ، األقطاب القضائية فيتجنب إنشاء هيئات جديدة 
ا ما ، هذختصاصا نوعيا كل األقطاب اجلزائية و مينحها ااإلقليمي للمحاكم لتش

  
 .11ص  املرجع السابق،، فرانسوا فورمون_ 1
وما بعدها  ، ويربر هدا املبدأ لدى بعض  330ملزيد من التفاصيل حول وحدة القضاة، أنظر، أمحد شوقي شلقاين ، املرجع السابق ،ص_  2

اقتصادا يف نفقات إدارة العدالة وحيول دون تشبع القضاة بالروح العقابية فيصبحون آلة تصدر العقوبات املفكرين بسببني اثنني ومها أنه أكثر 
بأن القضاء املدين و القضاء اجلزائي ال يصدران ) مبدأ وحدة القضاة( وقد رد على ذلك . ، ويشق عليهم الفصل يف الدعوى املدنية التبعية 

ما طريقا خيتلف عن األخر ، ويتطلب يف القاضي  تكوينا مغايرا، فالقاضي املدين يفصل يف الدعوى عن مبادئ واحدة وإمنا يتخذ كل منه
قوبة املدنية دون اعتداد خبصومها ، بينما يتعني على القاضي اجلزائي أال يقف عند جمرد حبث وقوع اجلرمية ومسؤولية املتهم عنها وتقرير الع

 مبادئ املدرسة الوضعية ، وحركة الدفاع االجتماعي وتطور العلوم اجلنائية ، وما كشفت عنه من احملددة هلا ، وإمنا صار ضروريا وبتأثري
نظريات جديدة كاحلالة اخلطرية ، وتطوير مبادئ تفريد العقاب ، أن يتعرف على ظروف ارم  الشخصية و االجتماعية حىت خيتار العقوبة 

 . اليت تكفل تأهيله وإعادته إىل حظرية اتمع 
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جيعلنا نعتقد أن التخصص الذي يسود التنظيم القضائي اجلزائري يرتكز على اجلانب 
 .1ختصص القضاة البشري أي 

خل بعضها يف التكوين اخلاص يدأخرى أسباب  إضافة إىل األقطاب اجلزائية هناك
القوانني حبيث من البديهي أن القاضي وخالل قضايا وبالقاضي الذي جيمع بني كل ال

ىل خمتلف املنازعات ذات إىل ثالثة سنوات كاملة أنه تطرق إمدة تكوينه اليت متتد 
ىل إضافة إ لتجارية واإلدارية و العقارية ،كاملنازعات املدنية واالطابع غري اجلزائي 

 .املنازعات اجلزائية املختلفة 
لكن يبقى إلدارة العدالة وخالل التوظيف أن توجه القاضي حسب درجة اتصاله 
بامللفات خالل فترة التربصات امليدانية وميوله و القدرة اليت يبديها يف التكفل 

 أن توسع التخصصات حسب التطور االقتصادي و التجاري ىل، إضافة إبامللفات 
وتوسع الرقعة اجلغرافية حسب الزيادة يف عدد السكان و توزعهم عرب التراب 

جيعل من القاضي غري قادر ملواجهة القضايا املدنية واجلزائية مرة واحدة الوطين، 
 .باستثناء ما هو مرتبط بالتبعية بني املدين و اجلزائي

يعين أن الدعوى على مبدأ تعدد درجات التقاضي ،  قضاء اجلزائي العادييقوم ال -
العمومية تفصل فيها حمكمة أول درجة ، مث يستأنف احلكم الصادر فيها أمام حمكمة 
أعلى درجة تتوىل إعادة نظر تلك الدعوى ، ويعد هدا املبدأ ضمانة هامة من 

 أ ينطبق أيضا على قراراتضمانات القضاء ، تكفل سالمة األحكام ، وهدا املبد
 ، االستئنافتقبل  يشد عنه سوى أحكام حمكمة اجلنايات فهي ال قضاء التحقيق وال

جيب  ذا املبدأ يف رأييهلكن ، 1األخرى وال يطبق هذا املبدأ يف احملاكم االستثنائية 
أن يعمم على خمتلف احملاكم دون استثناء حبيث أنه من غري املعقول أن حتكم حمكمة 

نايات خارج مبدأ تعدد درجات التقاضي وهذا ما يصبغ على احملكمة اليت تصدر اجل
أحكاما يف اجلنايات وهي أعلى درجات التقسيم الثالثي للجرمية طابع اجلور يف 

ونفس األمر بالنسبة للمحاكم تقبل الطعن فيها باالستئناف  حبيث ال األحكام 
  

 .بعدها وما 331أمحد شوقي الشلقاين، املرجع السابق،ص_  1
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كل االتفاقيات  ن الدول املصادقة علىأن اجلزائر م، وهذا علما األخرىاالستثنائية 
 .الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان واملواطن 

اهلدف منها ليس التعريف باحملاكم العادية ولكن ، هذه اخلصائص اليت تطرقنا إليها 
التكوين اجليد التخصص و وحدة القضاء و تعدد القضاة ودرجات التقاضي و 

علوم اجلنائية و العلوم املساعدة كالطب الشرعي بكافة ال واضطالعهللقاضي 
القوة من والشرطة العلمية و التقنية من شأا أن تعطي لألحكام القضائية نوعا من 

خالل الوصول إىل احلقيقة ، النتيجة اليت يبحث عنها القاضي بعيدا عن تأثريات 
 . الرأي العام وإن كانت إجيابية 

همنا يف هذه الدراسة اخلصوصية اليت تتمتع ا هذه ما ي  :الستثنائيةاحملاكم ا -ب
، وتنشأ رنة مع احملاكم اجلزائية العاديةااحملاكم ودور الرأي العام يف التأثري فيها مق

وجرائم حمددة ، وهي نوعان حماكم دف حماكمة أشخاص معينني و النظر يف قضايا 
و احملاكم ينة مث تنتهي بزواهلا شأ بظروف معستثنائية مؤقتة تناستثنائية دائمة وحماكم ا

يف اجلزائر و اليت تناوهلا قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري هي قضاء  االستثنائية
 .العسكرية احملاكمو  احملكمة العليا للدولةحداث واأل
املشرع اجلزائري وعلى غرار املشرع الفرنسي ، فضل أن يكون  : قضاء األحداث - 

خاصا غري القضاء العادي ، وهذا لعدة اعتبارات ، حىت  قضاءللجاحنني األحداث 
يسمح هلم الدفاع عن أنفسهم وجمرد مثول احلدث أمام القضاء يعد بذاته نذيرا 

 .1وردعا للحدث يصعب نسيانه 
فراد جانبا خاصا يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف املشرع اجلزائري من خالل إ

ة بارمني األحداث ، يكون قد أعطى أمهية الكتاب الثالث املتعلق بالقواعد اخلاص
متكينا له من جماة ما يسند إليه  ه و حلريته وـة لـبالغة للحدث وذلك محاي

قضاء وحسن الدفاع عن نفسه ، كما أدرك املشرع اجلزائري أمهية  ما حيتاجه 
  

تذهب بعض التشريعات يف النرويج والسويد و الربتغال إىل إسناد ذلك إىل هيئات إدارية قوامها موظفني عموميني ممن يعملون بالتعليم أو _ 1
 .343لشلقاين ، املرجع السابق ،صالطب أو ممن يهتمون بشؤون الطفولة، ملزيد من التفاصيل ، أنظر أمحد شوقي ا

 .ومابعدها343أمحد شوقي الشلقاين ، املرجع السابق،ص_
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األحداث من إحاطة القاضي ذي التكوين القانوين مبساعدين متخصصني يف علوم 
   .تماع وشؤون األحداث وختصص القاضي يف حد ذاته يف قضاء األحداثاالج

لفظ  ما يستحسن يف التنظيم القضائي اجلزائري فيما يتعلق بقسم األحداث هو تغيريو
، إضافة إىل أن احلدث يعامل ألحداث بقسم األحداث وهو لفظ أخفحمكمة ا

رع اجلزائري على حسب السن وحسب بساطة القضية من تشعبها ، حبيث يشري املش
 يدخلرأي قاضي األحداث يف كل القضايا ولو كانت جنايات ، لكن  ضرورة أخد

 القضايا املتشعبة مرورا بالنيابة العامة واللتحقيق كطرف يف قضايا اجلنايات وقاضي ا
 . جند ذلك يف قضايا اجلنح اليت يرتكبها احلدث وهذا أمر مستحسن 

أضاف ما يويل أمهية  477و 453ن خالل املادتني نشري إىل أن املشرع اجلزائري ومو
م مشريا إىل أن القاضي املكلف بقضايا األحداث  واالهتمامإىل نظام األحداث 

التحريات الالزمة للوصول إىل إظهار  جيب عليه أن يبدل كل مهة وعناية وجيري
   . و للتعرف على شخصية احلدث وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه  احلقيقة

ث األحداجهات ت يف جلسا حيظر نشر ما يدور كما تشري نفس املادتان أنه
القضائية يف الكتب أو الصحافة أو بطريق اإلذاعة أو السينما أو بأية وسيلة أخرى 

 وية أو شخصية كما حيظر أن ينشر بالطرق نفسها كل نص أو إيضاح يتعلق
 2000إىل200غرامة من ال عقوبة على خمالفة هذه األحكام بويعاقب األحداث ارمني 

حلكم باحلبس من شهرين إىل دينار و يف حالة العود جيوز ا) من مائيت إىل ألفي (
 مسهيذكر اسم احلدث ولو بأحرف او جيوز نشر احلكم ولكن بدون أن  سنتني

  .األوىل وإال عوقب على ذلك بالغرامة من مائيت إىل ألفي دينار
ختتص مبحاكمة رئيس وعليا للدولة الكمة احملتؤسس  : احملكمة العليا للدولة -

رئيس و و التجسس اجلمهورية عن األفعال اليت ميكن وصفها باخليانة العظمى
 . ها مبناسبة تأديتهما ملهامهمااليت يرتكبحلكومة عن اجلنايات واجلنح ا
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حيدد قانون عضوي تشكيلة احملكمة العليا للدولة وتنظيمها وسريها وكذلك 
بعض الشخصيات  تقضي يف اجلرائم اليت ترتكبها هذه اهليئة،  1ات املطبقةاإلجراء

و رئيس احلكومة  هورية يف جرمية اخليانة العظمى و التجسسرئيس اجلم وتتمثل يف
يف اجلنايات واجلنح كلها و اليت ترتكب مبناسبة تأدية هذه الشخصيات ملهامها ، أما 

طبق عليهم اإلجراءات ارية وقضائية تخبصوص أعضاء احلكومة من وزراء وهيئات إد
 .ستفادم من بعض الشكليات يف املتابعة والتحقيقالعادية مع ا

أما إذا ما أشرنا إىل اهليئات اليت حتاكم الشخصيات العليا يف فرنسا مثال فسوف جند 
هورية ، تسمى الس األعلى للجم أن اهليئة اليت حتاكم رئيس اجلمهورية الفرنسي

تنتمي إىل التنظيم القضائي  حبيث ال خاصتعترب حمكمة ذات طابع ة هذه اهليئ
يتم القرارات اليت تصدرها وتشكيلها ة يف ـالطعون بالنقض غري مقبول، 2العادي

بالتساوي يف األعضاء بني الس الشعيب الوطين وجملس األمة ، صالحيات التحقيق 
أما مبادرة املتابعة  النقض،مة من مخسة قضاة حكم تابعني حملك ختول إىل جلنة مكونة

نتخاب تتم بني أعضاء غرفيت الربملان وباألغلبية اام يوجه بعد عملية ا ختول إىل
 .3لها النائب العام لدى حمكمة النقض أما النيابة العامة ميث املطلقة،

 28_71 أنشأت احملاكم العسكرية يف اجلزائر مبوجب األمر رقم :احملاكم العسكرية -
، 1973جانفي  5 بتاريخ 4_73 ، املعدل واملتمم باألمر رقم 1971أبريل  22 بتاريخ

العليا ، وال حتكم سوى على حكام العسكرية حتت رقابة احملكمة وتنطق األ
التابعني للعسكريني يف خمتلف األسلحة و األشخاص احملمولني  والشبهينيالعسكريني 

 .على البواخر والطائرات العسكرية 
هذه احملاكم ختتلف يف حالة السلم عنها يف حالة احلرب ، حبيث أن هذه  أما تشكيلة 

 الس ، رئيس احملكمة يعني من قضاةحالة السلم تتشكل من ثالثة قضاة احملاكم يف
ومساعدين  يعينون ملدة سنة مبوجب قرار مشترك بني وزارة العدل و وزارة الدفاع

  
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة  158املادة  أنظر_ 1
 1959جانفي1املؤرخ يف 58/1من دستور اجلمهورية الفرنسية لسنة و القانون العضوي رقم 68و67أنظر املواد_ 2
 .22السابق ، صفرنسوا فورمون ، املرجع _  3
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حالة تعدد العسكريني  تورط ويفوحسب رتبة العسكري امل ثنني يعينونا عسكريني
النيابة العامة ،  1و األعلى أقدميةتالف الرتب يأخذ بالرتبة األكثر خالفاعلني وا

، أما قضاء التحقيق يباشره قاض ل مجهورية عسكري دائم وأخر مساعديباشرها وكي
أما يف حالة احلرب تنشأ  ، والذين يعينون بقرار من وزير الدفاع للتحقيق أو أكثر

خيصص هلا قضاة يعينون كل  ناحية عسكرية حمكمة عسكرية لى مستوى كلع
 .حتياطينيابة والتحقيق واحلكم وهناك قضاة اختصاصه يف النيحسب ا

القوانني األجنبية السيما القانون الفرنسي خيول صالحيات اجلرائم اليت يرتكبها و 
تواجدة مبقر االس امل املختصة يف املواد العسكرية العسكريني إىل احملاكم اجلنحية

يت تتشكل بسبعة قضاة و النايات فتختص ا حمكمة اجلنايات القضائية ، أما اجل
حضور احمللفني وتتواجد على مستوى كل جملس قضائي حمكمة مهنيني بدون 

 .2للجنايات 
هي حماكم هلا نفس تشكيل احملاكم املدنية بقاض فرد ، وتفصل :  اكم البوليسيةاحمل -

قضايا العادية وبإجراءات بسيطة ، تقلصت مهامها بتطور احملاكم اجلوارية ، يف ال
مهامها حددت يف األحكام الصادرة يف املخالفات من الدرجة  فإن وباختصار

اخلامسة و املخالفات من الدرجات األربعة األوىل واملرتبطة باملخالفات من الدرجة 
من قانون  3_41 يها يف نص املادةاخلامسة ، بعبارة أخرى املخالفات املنصوص عل

باملخالفات من الدرجة األوىل إىل الرابعة املخولة املتعلقة  الفرنسياإلجراءات اجلزائية 
 .احملاكم كالوشاية الكاذبة والسب والشتم صراحة هلذه

 9 حماكم جديدة أنشأت مبوجب القانون املؤرخ يففهي : أما احملاكم اجلوارية  -
ة و اليت جيب ـهذه احملاكم يف القضايا البسيطة للحياة العادي، تفصل 2002سبتمرب 

أن جتد هلا هذه اهليئات حلوال سريعة و فعالة ، اإلجراءات املعمول ا يف هذه 
احملاكم البوليسية ، أي التصرف بقاض فرد وبدون أية ا يف هي نفسه اهليئات

  
 .14و  13من قانون القضاء العسكري ، ص  7إىل  1أنظر املواد من _  1
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي 697ملزيد من التفاصيل ، أنظر املادة _  2
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قضايا من احلياة العادية تنظر فيها هذه احملاكم هي إجراءات خاصة كون القضايا اليت 
للمواطن ومن شأا أن تثقل كاهل العدالة مبلفات ال أمهية هلا جتعل من القاضي ال 

 521 يبدل جهودا يف القضايا ذات األمهية واليت متس احلقوق ، طبقا لنص املواد
فرباير من   2 من األمر املؤرخ يف 21من قانون اإلجراءات الفرنسي و املادة  549و

اخلاص باألحداث، فإن هذه اهليئات القضائية اجلديدة تعترب هيئات حقيقية  1945 سنة
، وتقضي يف القضايا اليت توضع  تطبق قواعد القانون السيما يف اال اجلزائي البسيط

 سنوات غري 7امها بقاض فرد غري مهين كما متت اإلشارة إليه أعاله ، يعني ملدة ـأم
 .1ن املهام اليت يقوم ا قابلة للتجديد يتقاضى تعويض ع

 واالستثنائيةاحملاكم اجلزائية العادية بسلطات القضاء اجلزائي املتمثلة يف  بعد التعريف
 ، سوف خنصص الشق الثاين املتعلق بالتنظيم القضائي  من املطلباألوىل النقطة يف

 . احملاكم اجلزائية  ختصاصا الثاين إىل
 :احملاكم اجلزائية اختصاص : اثاني _
 الختصاصا للمحاكم اجلزائية ألن مبدأ اإلختصاص سوف نتناول يف هدا اجلانب  

سلبا أو إجيابا مىت توافرت الشروط للجلوس للحكم أو يثار و يعترب من النظام العام 
عدم توافرها  وافر أهلية احملكمة للقضاء منبعبارة أخرى ت ،عدم توافرها 

خمالفتها ألا وضعت حلماية مصلحة ولالختصاص قواعد ال جيوز االتفاق على 
هلذا استوجب التطرق إىل النقطتني من أجل  خلصوم وتسهيل اللجوء إىل القضاء ،ا

توضيح املبادئ اليت يبىن عليها القضاء اجلزائي من استقاللية وتعدد القضاة يف اجللسة 
ختالف يف ها، وهذا جيلي االالواحدة إضافة إىل سلطة االختصاص واملبادئ املبنية علي

 .ي العام يف جمال القضاء اجلزائيالتدخل من جانب الرأ
  

فربايريف 27خياملتعلق بقضاة اجلوار، املنشور يف اجلريدة الرسنيةبتار 2003فرباير26بتاريخ153_2003القانون العضوي رقم_ 1
، يدمج قضاة اجلوار يف األمر 2003فرباير 20بتاريخ466_2003الس الدستوري رقممع قرار  3479الصفحة

املتضمن القانون العضوي املتعلق بالقضاء الفرنسي، حيث أن أول قضاة اجلوار مارسوا مهامهم يف  1958ديسمرب  22بتاريخ1270_58رقم
من قانون التنظيم القضائي  9_331قاضي جواري يف مدة مخس سنوات ، قبل ذلك نص املادة 3300ومت توظيف 2003سبتمرب من سنة 

ملزيد من التفاصيل  أنظر فرانسوا فورمون .أشارت إىل أن القاضي العادي ميكنه ممارسة مهام قاضي اجلوار يف حالة عدم تعيني قاض جواري 
 . 16و15و14و 13ص،املرجع السابق ، 
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للمحكمة هذه  االختصاص هو أهلية احملكمة يف الفصل يف قضايا معينة ، فمىت تبتت
قواعد و، 1تشكلت وقضت فيما يعرض عليها من قضايا طبقا للقانون  الوالية

 2ب على خمالفتها البطالن يترت و من النظام العام يف اإلجراءات اجلزائية  االختصاص
اإلجرائية جلهات  ألا دف إىل حسن سري مرفق العدالة اجلزائية وهي حتدد األهلية

قواعد مكمـلة التحقيق  يف نظر الدعوى املطروحة عليها، وبالتايل فهي ليست 
ميكن أن يتنازل عنها إال مبا أقره  وال 3 مرةتشكل قواعد جوهرية آ سرة  وإمنـامفأو

وخمالفة قواعد  ختصاص يترتب عليها انعدام احلكم الون ، وخمالفة قواعد االقان
تتصل  ليس لكوا من النظام العام فقط ولكنها تؤدي إىل البطالناالختصاص 

على  االتفاقال جيوز لألطراف و مبصلحة عامة هي حسن إدارة العدالة اجلزائية
 االختصاصا  يتعلق بقواعد ال أي كان وليس للرأي العام أي دور فيمو 4خمالفتها

 .  اليت كما أشرنا تعترب من النظام العام 
يرى بعض الفقهاء الفرنسيني بأن االختصاص هو أهلية احملكمة يف النظر يف الرتاع 
 ويفرقون بني االختصاص الداخلي واالختصاص الدويل ، حبيث يف االختصاص

ذي يتضمن عنصرا أجنبيا يسمح للمحاكم الفرنسية أن تنظر يف اخلالف ال الدويل
 .5بعبارة أخرى هو االختصاص املكاين للمحاكم اجلزائية الفرنسية 

وضع الشخصي تأخذ بعني االعتبار ال جمموعة مبادئ القضاء اجلزائييف  لالختصاص
أو مكان  و مكان وجود املتهم والذي يشمل مكان إقامة املتهمللمتهم ونوع اجلرمية 

ختصاص بالشخصي والنوعي حددت أنواع اال اسهاإلقاء القبض عليه وعلى أس
ادئ العامة لالختصاص واالستثناءات الواردة عليها ، ونبحث فيما يلي املبواملكاين

  
 .ومابعدها30، منشورات برييت،ص2008_2007قانون العقوبات يف ضوء املمارسة القضائية ، طبعة أحسن بوسقيعة ، _ 1
 ، ص1999ملزيد من التفاصيل أنظر، جياليل بغدادي ، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ، الطبعة األوىل سنة_  2

 29091يف الطعن رقم1981نوفمرب 24للمجلس األعلى، األول اليت تتطرق إىل القرارات الصادرة عن الغرفة اجلنائية األوىل 162و98
 .10132يف الطعن رقم 1975أبريل 22والثالث يوم 19855يف الطعن رقم 1980جويلية  15والثاين يوم

 .148فضيل  العيش ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية بني النظري والعملي،مطبعة البدر،ص_ 3
 .76، ص 1972عة رجال القضاء جممو 23/3/1971جملس أعلى جزائري _ 4
 .27فرانسوا فورمون ، املرجع السابق ، ص_ 5
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نظرا ألمهيتها يف حتديد نوع القضية وصفة املتهمني والضحايا وتنازع االختصاص 
 جيه القاضيوتدخالته من أجل تو فيها  أثريريك الرأي العام للقضايا والتوكيفية حت

الذي ميكنه حسب الظروف أن يتأثر بالرأي العام يف صوره اإلجيابية مركزا على 
 . اقتناعه الشخصي وحريته يف اختاذ احلكم أو القرار املناسب للسري احلسن للعدالة

كما أشرنا إليه سابقا فإن االختصاص اجلزائي مبين على : أنواع االختصاص -1
 النوعي واالختصاصRationne Person  الشخصي فنجد االختصاص مبادئ،ثالثة 

Rationne Materia املكاين  واالختصاصRationne Loci  نفصلها على النحو التايل. 
كافة لخيتص بالنسبة  القاعدة العامة أن القضاء اجلزائي :االختصاص الشخصي_

اجلزائري املشرع أن  ارمني أيا كان وضعهم أو حالتهم العائلية أو جنسيتهم ، غري
نظرا للوظائف اليت يزاولوا  استثىن من ذلك حاالت معينة سن فيها قواعد خاصة

إن االختصاص  السياسية أو لظروفهم الشخصية وبعبارة أخرى املسؤولياتأو
،  اء وقوع اجلرمية الشخصي يعين وضع املتهم ومركزه االجتماعي واملهين وسنه أثن

ا إليه سابقا ، إىل قضاء األحداث كما أشرن فإذا كان املتهم قاصرا جيب أن خيضع
نفس كمة العليا للدولة هي املختصة ،ر يتعلق برئيس اجلمهورية فاحملإذا كان األمو

املعتمدون السياسيون والنواب وأعضاء جملس  اإلشكال بالنسبة ألعضاء احلكومة و
والقضاة  األمة وقضاة احملكمة العليا ورؤساء االس القضائية والنواب العامون

، فاملعيار  وضباط الشرطة القضائية والعسكريون باالس القضائية وأعضاء النيابة
الشخصي له أمهية كبرية عند اقتراف اجلرمية سواء من حيث اإلجراءات أو من حيث 

 .حتديد احملكمة املختصة 
ويعد االختصاص الشخصي أهم نواحي االختصاص يف املواد اجلزائية ، بينما ال 

ختالف بذاتية قانون د هدا االختصاص يف املواد املدنية ، ويفسر هذا االيوج
 .عكس القانون املدين بشخصية املتهم هتمامها والعقوبات 

صر القوانني اجلزائية أن االختصاص الشخصي يقوم على عنايرى بعض املختصني يف  
ديانة ال رتكاب اجلرمية كالسن أو اجلنس أولدى املتهم وقت ا تتوافرشخصية 
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أمام القضاء تالشت  الطبقة اليت ينتمي إليها، إال أنه وحتت تأثري مبدأ  املساواةأو
، كالصفة معظم هذه العناصر ومل يبقى منها يف التشريعات احلديثة سوى القليل

و العربة من  1العسكرية للمتهم و الوظيفة السياسية وسن املتهم أثناء ارتكاب اجلرمية 
تمييزهم عن ليست بوقوانني خاصة مبحاكم  ن املتهمنيمختصيص هذه الطوائف 

 . 2زاء املالئم لشخصية احملكوم عليهغريهم وإمنا حتقيق حماكمة عادلة تكفل توقيع اجل
القضاء اجلزائي أن قانون العقوبات يطبق القاعدة العامة يف  :االختصاص النوعي -

ما  ان نوعها أو طبيعتهاأي ك على كافة اجلرائم اليت ترتكب على تراب اجلمهورية 
ها جهات قضائية ذات مل ينص القانون صراحة على خالف ذلك وخيصص بنظر

اخلاصة  احملاكموكقضاء األحداث و احملاكم العسكرية و غري عادية طبيعة خاصة أ
النوعي  ومعيار االختصاص ةاملوصوفة باألفعال اإلرهابية أو التخريبي نظر يف اجلرائملبا

  .املرتكبة ة هو جسامة اجلرمي
تقسم اجلرائم تبعا خلطورا إىل جنايات و جنح خمالفات وتطبق عليها العقوبات  

وهذا التقسيم الثالثي حيدد احملكمة املختصة  3املقررة للجنايات أو اجلنح أو املخالفات
اكم املخالفات تتشكل من اختصاص احملاكم سوى أن حم حبيث أن املخالفات واجلنح

يات من اختصاص حمكمة اجلناأما كمة اجلنح من قضاة متعددون ، وحم من قاض فرد
تفصل جند احملاكم البوليسية وحماكم اجلوارية في القانون الفرنسي فاجلنايات ، 

 .بالنسبة للمخالفات وحمكمة اجلنح ختتص يف اجلنح وحمكمة اجلنايات يف اجلنايات
مثل يف نقاط ثالثة ، األوىل االستثناءات الواردة على مبدأ االختصاص النوعي تتأما 

يف االختصاص الكلي حملكمة اجلنايات حبيث أن حمكمة اجلنايات تفصل يف كل 
القضايا احملالة إليها مبوجب قرار من غرفة االام وليس هلا أن تدفع بعدم 

  
ختصاص قضاء األحداث بعدم بلوغ املتهم مثانية عشرة سنة عاما وقت إرتكاب اجلرمية دون وقت احملاكمة وحتريك الدعوى العربة يف إ_ 1

 .357العمومية ، أنظر أمحد شوقي الشلقاين ،املرجع السابق،ص
 .357،ص نفس املرجعقي الشلقاين ، أمحد شو_  2
 .من قانون العقوبات اجلزائري 27ونص املادة.18أحسن بوسقيعة ، املرجع السابق ، ص_  3
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مارس  4 القضائي والذي صدر بشأنه قانون حالتجني وهي ، أما الثانية1االختصاص
إمكانية فصل ، والثالثة هي  جتنيح ما يعترب أصال جناية هوبدولة فرنسا و 2004

حبيث يشري املشرع اجلزائري إىل أنه جيب إبداء  قاضي املوضوع يف احلاالت العارضة
إال إذا كانت بطبيعتها  تكون مقبولة قبل أي دفاع يف املوضوع وال الدفوع األولية
   .2ةرميج عة اليت تعترب أساس املتابعة وصفتنفي عن الواق

النوعي من النظام العام حبيث يترتب على  باالختصاصوتعترب القواعد املتعلقة 
قاضي التحقيق العادي من الشروع يف إجراء  كامتناع،خمالفتها البطالن والنقض 

يف اجلزائية  فصل غرفة االستئنافالنيابة، و حتقيق بشأن جناية اقتصادية وفقا لطلبات 
ها موظف عمومي أو من يف حكمه أو يف جنحة اختالس األموال ارتكب جناية

ومن املالحظ أنه جيوز للمحكمة العليا  بلغ سن الرشد اجلزائيارتكبها حدث مل ي
 كما نشريلنوعي تلقائيا ،ا باالختصاصاألوجه املتعلقة مبخالفة القواعد املتعلقة  إثارة

خالفات وحتيلها إىل أن حتيل القضية إىل احملاكم يف حالة اجلنح وامل االامأن لغرفة 
 .3حمكمة اجلنايات إذا كانت متثل جنايات وهذا مبوجب قرار اإلحالة 

على خالف االختصاص الشخصي الذي ينظر إىل شخصية  : احمللي الختصاصا -
جسامة  نوع و عتمد علىارم عند ارتكاب اجلرمية و االختصاص النوعي الذي ي

ة ويتعني معرفة أيها املختصة بالفصل يف حماكم الدرجة الواحدإذ تتعدد ، اجلرمية 
فمن ناحية حيدد لكل حمكمة  4حلسم هذا التساؤل قاعدتنيالدعوى ويضع املشرع 

 الواحدة سلطة الفصل يف الدعوى العمومية يف منطقة جغرافيةمن حماكم الدرجة 
وبني  بارتكااواملتهم وجود عالقة بني اجلرمية  مث يستلزم من ناحية أخرىمعينة 

سلطة الفصل يف الدعوى العمومية  اختصاصهااليت تدخل يف اجلغرافية  املنطقةكمة حم
 .خمتصةوبدوا تكون احملكمة غري 

  
 .106جياليل بغدادي ، الرجع السابق ،ص_ 1
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري331و330و نص املادة.27فرانسوا فورمون ، املرجع السابق ،ص_ 2
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري500و197و197و96وادأنظر امل_ 3
 .358أمحد شوقي الشلقاين ، املرجع السابق ، ص_ 4
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و اجلنايات ات ـة للجنح واملخالفـاجلزائيم ـاكيف احمل املكاين معيار االختصاص 
كان بامل املشتبه يف مسامهتهم فيها أو كان وقوع اجلرمية ومبحل إقامةمب كذلك يتحدد

الذي مت يف دائرته القبض على أحد هؤالء األشخاص حىت ولو حصل هذا القبض 
 .1خرآلسبب 

فمبدأ اإلقليمية املشار إليه يف قانون العقوبات اجلزائري يشري إىل أنه يطبق على كافة 
اجلرائم اليت ترتكب على تراب اجلمهورية ، كما يطبق على اجلرائم اليت ترتكب يف 

تدخل يف اختصاص احملاكم اجلزائية اجلزائرية طبقا ألحكام قانون اخلارج إذا كانت 
 .2اإلجراءات اجلزائية

اخلاصة باالختصاص احمللي بالنسبة للمشرع الفرنسي سواء تعلق  اإلجراءاتنفس  
حددها القانون الفرنسي يف املخالفات مبكان  جلنح واملخالفات أو اجلنايات ،األمر با

الشخص املشبوه ومكان إقامته ، أما يف اجلنح يضيف  وقوع اجلرمية ومكان توقيف
املشرع الفرنسي حالة ما إذا كان الشخص حمبوسا واليت تطرق إليها كذلك املشرع 

من قانون اإلجراءات اجلزائري ومت حتديد مكان اجلهة  552 اجلزائري يف املادة
اخلاصة  تاإلجراءاوبنفس الشكل تتم  القضائية اليت يوجد ا الشخص احملبوس

 .3مبحكمة اجلنايات
بعد حتديد االختصاص الشخصي والنوعي واحمللي للمحاكم  :االختصاصتنازع _ 2

فتدعي كل حيدث أن تطرح واقعة على جهتني للتحقيق أو احلكم  قد، اجلزائية 
كما قد يتحقق التنازع  أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ختصاصهامنهما اواحدة 

اجلزائية يف الباب الرابع  تاإلجراءاربعة تطرق إليها قانون بني القضاة يف حاالت أ
احملاكم يف أن ختطر  املتمثلةاخلاصة ،  اإلجراءاتمن الكتاب اخلامس املتعلق ببعض 

  
 40والفصل الثالث اخلاص بقاضي التحقيق املادة 37ملزيد من التفاصيل ،أنظر ، يف الفصل الثاين اخلاص بالنيابة العامة املادة_ 1
اليت تشري إىل  329والباب الثالث يف احلكم يف اجلنح واملخالفات املادة 252_251جلنايات املواد مكرروالباب الثاين اخلاص مبحكمة ا40و

 االختصاص احمللي للمحاكم اجلزائية للجنح و املخالفات واجلنايات وكذا قضاة النيابة والتحقيق،
 .2أحسن بوسقيعة ، املرجع السابق ، ص_  2
 .انون اإلجراءات اجلزائية الفرنسيمن ق 522و 383و  382أنظر نص املواد _  3
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مر إليها يف جرمية أو يرفع األ وقضاة التحقيق املنتمون حملاكم خمتلفة واالس القضائية
اقعة قضت بعدم اختصاصها بنظر و و إما أن تكون عدة جهات قضائية قدواحدة 

وإما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة  معينة بأحكام أصبحت ائية
بنظرها م وقضت تلك اجلهة بعدم اختصاصها الدعوى إىل جهة من جهات احلك

قد أخطروا  و إما أن يكون قضاة التحقيق منتمون حملاكم خمتلفةأصبح ائيا   حبكم
احدة بعينها و ليكون مثة جمال لوجود تنازع بني القضاة إذا كان بتحقيق قضية و

 . 1بالتخلي عن نظر الدعوى  اأحدهم قد أصدر بناءا على طلبات النيابة قرار
وهنا دعوى العمومية والفصل يف املوضوع أمام هذا التنازع جيب التدخل لسري ال 

كوا نقطة جد ،  االختصاصصار سوف نتطرق إىل أنواع التنازع يف اخت بكل
يهتم له الرأي العام أكثر و بالرغم من أن قواعد  الذيمهمة يف القضاء اجلزائي 

لك ويريد أن يفرض ا إال أن الرأي العام ال يبايل باالختصاص منصوص عليها قانون
نفسه يف بعض األحيان و لو على حساب القانون أو أن الرأي العام يريد تطبيق 

حسب مة األحكام القضائية و حسن سري العدالة اجلنائية قواعد التنازع من أجل سال
  . ما هو منصوص عليه قانونا دون أي جتاوزات 

قد تقر جهتان من جهات التحقيق أو احلكم اختصاصها أو عدم اختصاصها عن 
جرمية واحدة أو عدة جرائم مرتبطة بينما يكون االختصاص منحصرا يف أحدمها 

ص بني هذه اجلهات وهو تنازع اجيايب يف احلالة فقط فيوجد تنازع يف االختصا
األوىل وتنازع سليب يف احلالة الثانية  و يتخذ هذا التنازع صورا متعددة أشرنا إليها 

 .2سابقا
يفهم من التنازع اإلجيايب أن تدعي جهتني للتحقيق أو احلكم : التنازع اإلجيايب_ 

عروضة عليها وهذا ما أشارت إليه فأكثر أا خمتصة بنظر الدعوى أو نفس الواقعة امل
 .يف فقرا األوىل  545املادة 

  
 .1969سبتمرب  16املؤرخ يف 69/73ملزيد من التفاصيل أنظر األمر رقم_  1
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري545ملزيد من التفاصيل حول التنازع اإلجيايب والسليب ،أنظر نص املادة _  2
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ويفهم من التنازع السليب أن تعرض نفس الواقعة على جهتني :التنازع السليب_ 
للتحقيق أو احلكم فأكثر وتدعي كل واحدة منها عدم اختصاصها وهذا ما أشارت 

يتحقق :" ت اجلزائية بقوهلامن قانون اإلجراءا 545 إليه الفقرة الثانية من نص املادة
ون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم التنازع يف االختصاص بني القضاة عندما تك

  " .ختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت ائيةا
 

 .حملاكم اجلزائيةاملبادئ اليت حتكم ا: ـ املطلب الثالث
 العمل القضائي السليم زائية وملمارسة مهامها بصورة من شأا توفرياجلاحملاكم  

عدة مبادئ نقسمها إىل مبادئ  الذي يضمن للمتقاضي حماكمة عادلة ،  ختضع إىل
مبدأين هامني ومها االستقاللية وتعدد  عامة ومبادئ خاصة فاملبادئ العامة تشمل

وهو ضمان  القضاة ، و مها نتيجة حتمية ملبدأ أساسي مكرس يف الدساتري اجلزائرية 
حيمي احلقوق واحلريات ويضمن للجميع ولكل واحد شأنه أن  قضاء عادل من

وهي مبادئ هلا عالقة مباشرة  أما املبادئ اخلاصة سية ،احملافظة على حقوقهم األسا
مع حتريك الدعوى العمومية وهي مبدأي الشرعية و املالئمة نتناول كل منهما يف 

 . جانب خاص
 .زائياملبادئ العامة اليت حتكم القضاء اجل :والأـ 

إذا كان املبدأ هو أن السلطة القضائية : االستقاللية يف احملاكم اجلزائيةمبدأ  -1 
مستقلة ومتارس يف إطار القانون وحتمي هذه السلطة اتمع واحلريات وأن أساس 
القضاء هو مبادئ الشرعية واملساواة وكل الناس سواسية أمام القضاء وهو يف متناول 

القانون ، جند أن االستقاللية كرست يف الدساتري اجلزائرية  اجلميع وجيسده احترام
كمبدأ أساسي للممارسة القضائية يف ظل الفصل بني السلطات التنفيذية والتشريعية 

من خالل ما تقدم يتضح جليا أن مبدأ االستقاللية مكرسا دستوريا ، 1و القضائية
  

من الدستور اجلزائري  136إىل  129و املواد من  1996ي لسنة من الدستور اجلزائر 147إىل  138أنظر املواد من _ 1
تشري إىل أنه على أجهزة الدولة املختصة أن تقوم يف كل وقت ويف كل  مكان،  1989من دستور  136كما أن نص املادة .1989لسنة

 .ويف مجيع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء
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س مباشرة وأن أحكام هذه خاصة يف احملاكم اجلزائية ، كون أن احلقوق واحلريات مت
احملاكم سالبة للحريات مما يعطي هلا استقاللية أكرب وأن القاضي اجلزائي ال خيضع إال 

 يهو االقتناع الشخصي ، مما ال جيعل للسلطات األخرى يدا عل للقانون والضمري
حبيث اختلفت النظم املقارنة يف كيفية تعيني القضاة ، ليس فحسب بل إنه تقرر يف 

لنظم املعاصرة جعل للقضاة سلطة خاصة امسها السلطة القضائية وهذه السلطة كل ا
 . ألمهيتها منحت هلا استقاللية عن بقية السلطات التنفيذية و التشريعية

استبداده يف الرأي أو احلكم وإمنا يعين عدم  حتكمه أوال يعين استقالل القضاء 
 ضمريه واقتناعه احلر السليماخلضوع يف استخالص كلمة القانون وتطبيقها لغري 

ويكفل هذا االستقالل محاية حقوق وحريات األفراد حيث ال تتوىل سلطة واحدة 
التحقيق واالام و احلكم يف الدعوى العمومية وإمنا تباشر  كل وظيفة منها سلطة 

العبارات الواردة  ،  هذه1مستقلة عن األخرى فتصلح ما قد يصدر عنها من خطأ 
القضائية يف اجلزائر  ر تدل على االستقاللية اليت تتمتع ا السلطةيف نص الدستو

 .2السيما احملاكم اجلزائية 
كما يرى بعض املفكرين العرب أن للقضاء هدف خالد يسعى لتحقيق العدالة يف 

الطغيان و االستبداداتمع ، نادت به اتمعات و الشعوب احلرة ، اليت وقفت بوجه 
 مؤسسات القانون ، فأصبحت العدالة أساس، نظمة الشمولية يد بدال من األيلتش

 .القضاء املستقل الذي اقترن ا 
عند التأمل يف النظام الدستوري و القانوين ألي دولة يف العامل املتحضر ، جندها  

، وتتباهى به ، وأضحى مبدأ دستوريا " إستقالل القضاء" جتتمع و تلتئم على مبدأ 
ماية حقوق اإلنسان ، حىت الدول ذات األنظمة الشمولية ، وحقا أصيال يرتبط حب

الدويل ، فالدساتري اجلزائرية تشري يف املواد اخلاصة  لالستنكارأصبحت تنادي به دفعا 
بتنظيم السلطة القضائية بأن القاضي ال خيضع إال للقانون وهو حممي من كل 

  
 .346أمحد شوقي الشلقاين ، املرجع السابق ، ص_ 1
، ونص املادة  القانونو متارس يف إطار  مستقلةبأن السلطة القضائية  1996من الدستور لسنة  138هذا ما يقصد به يف نص املادة _ 2

 . القانونأمام القضاء وهو يف متناول اجلميع وجيسده احترام  سواسيةمن نفس الدستور  بأن الكل  140
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السلطة التنفيذية املناورات و التجاوزات و الضغوط من أية جهة كانت خاصة 
باعتبارها املسؤولة املباشرة على تعيني القضاة ولو كانت ممثلة يف شخص رئيس 

ة اإلدارية ، و هناك دساتري عربية أخرى نشري منها طاجلمهورية الذي ميثل قمة السل
الذي أعطى مؤشرات على سعي املشرع إىل ضمان 1إىل الدستور العراقي الدائم 

ا إال أن النص على هذ شىت الطرق ،ل النصوص اليت كفلته بقضاء من خالاستقالل ال
املبدأ دستوريا ال يكفي بل جيب ترمجته إىل واقع عملي من خالل النصوص التشريعية 

 .1وعدم تدخل السلطتني التنفيذية والتشريعية" القوانني"العادية 
م اجلزائية عن احملاكقضاة  القضاء و بالتحديد ستقاللمبدأ ا يف هذا اال نتطرق إىل

كالنيابة األخرى عن غريها من السلطات القضائية  ستقالهلمالسلطة التنفيذية وا
هذه احملاكم بالنسبة قضاة استقالل أثر والتحقيق و احملاكم األعلى منها درجة و

 .للمتقاضني
 :ستقاللية احملاكم اجلزائية عن السلطة التنفيذيةإ_ أ

ا ما تقرره الدساتري يف اجلزائر عند التنفيذية وهذة مستقلة عن السلطة السلطة القضائي
ها ، واليت تشري إىل أنه على كل أجهزة نتنظيمها للسلطات بناءا على مبدأ الفصل بي

الدولة املختصة أن تقوم يف كل وقت ويف كل مكان ، ويف مجيع الظروف بتنفيذ 
بة بعدم التدخل مما يثبت أن السلطات اإلدارية أي كان موقعها مطال2أحكام القضاء 

يف صالحيات السلطة القضائية واحملاكم حتت طائلة العقوبات اجلزائية و كل تدخل 
أو جتاوز يصدر عن السلطات اإلدارية  خارج االختصاص املخول هلا قانونا يعاقب 

ا ما جتاوزت هذه السلطات حلدودها ، حبيث تشري إذ 3العقوبات عليه مبوجب قانون 
  

 ".القضاء مستقل ال سلطان عليه:"  2005العراقي الدائم لعام من الدستور  19نص الفقرة األوىل من املادة_  1
 .12/02/2008سامل رضوان املوسوي ، دور جملس النواب يف دعم إستقالل القضاء ، جريدة الصباح العدد املنشور يف _  2

ملعدل واملتمم املتضمن قانون العقوبات ا 1966يونيو سنة 8املوافق 1386صفر عام 18املؤرخ يف  156_66األمر رقم_3 
 17املؤرخ يف47_75واألمر رقم 1973يوليو 25املؤرخ يف 48_73واألمر رقم 1969سبتمرب 16املؤرخ يف 74_69باألمررقم

 26_88والقانون رقم 1982فرباير 13املؤرخ يف  04_82والقانون رقم  1978فرباير11املؤرخ يف  03_78والقانون رقم 1975يونيو
 1990فرباير 6املؤرخ يف 02_90والقانو رقم 1989أبريل  25املؤرخ يف 05_89قانون رقم وال 1982يوليو  12املؤرخ يف 
املؤرخ  22_96واألمر رقم 1995فرباير25املؤرخ يف 11_95واألمر رقم 1990يوليو  14املؤرخ يف 15_90والقانونرقم

والقانون  2001يوليو  26يف  املؤرخ 09_01والقانون رقم  1997مارس 06املؤرخ يف  10_97واألمر رقم 1996يوليو09يف
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العقوبات اجلزائري إىل أن الوالة ورؤساء الدوائر ورؤساء من قانون  117املادة 
خلون يف أعمال الوظيفة البلدية وغريهم من رجال اإلدارة الذين يتدة االس الشعبي

الذين  و من نفس القانون 116هو مقرر يف الفقرة األوىل من املادة  وفقا ملا القضائية
، امر إىل احملاكم أو إىل االسأية أويتخذون قرارات عامة أو تدابري ترمي إىل إصدار 

عندما يتجاوز رجال اإلدارة و يعاقبون بالسجن املؤقت من مخس إىل عشر سنوات 
اليت تدخل الوظائف القضائية بتقريرهم االختصاص باحلقوق واملصاحل صالحيتهم إىل 

 الفصل يف الدعوى قبل أن عد اعتراض األطراف أو واحد منهمبيف اختصاص احملاكم 
 دج20.000يعاقبون بغرامة ال تقل عن ، تصدر السلطة العليا قرارها فيها بالفصل 

 .دج100.0000وال تتجاوز 
وال يتأتى هذا االستقالل ما مل يتمتع القضاة بضمانات متكنهم من الوقوف يف وجه 

، خاصة وأن الدستور اجلزائري ينص على أن  1مثل هذه التصرفات غري املشروعة
و مبادئ الشرعية واملساواة والكل سواسية أمام القضاء وهو يف أساس القضاء ه

، كما تشارك السلطة القضائية يف تعيني اجلميع وجيسده احترام القانون  متناول
أن مما يثبت  رجال القضاء الذي يتم بواسطة رئيس اجلمهورية أو وزير العدل 

هم يتم بواسطة حصانة القضاة ليست كاملة فال زال نقل رجال القضاء وترقيت
 . 2اء أنفسهم ـالسلطة التنفيذية وان كان الترشيح للترقية يتم بواسطة رجال القض

لكن ما يؤخذ على هذا التعيني وندعم من خالل هذه الطرح ما جاء به األستاذ  
وذكره أن السلطة اإلدارية  لشلقاين خالل مناقشته هلذه املوضوعأمحد شوقي ا

ن حصانة القاضي غري كاملة ، نقول أن رئيس مازالت تتدخل يف القضاة وأ
اجلمهورية يعترب شكال رئيس الس األعلى للقضاء الذي يتكفل برجال القضاء يف 
التعيني و التحويل و العزل أما وزير العدل فهو بدوره سلطة تنفيذية فمن غري املعقول 
  

فيفري  20املؤرخ يف  01_06والقانون رقم 2005أوت 23املؤرخ يف  06_05و األمر رقم2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15_04رقم
 .2006ديسمربسنة  20املؤرخ يف  23_06املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والقانون رقم  2006

 
 .346مشار إليه يف أمحد شوقي الشلقاين ، املرجع السابق ، ص: 1959لقانون املنعقد يف نيودهلي سنةوهو ما أوصى به مؤمتر رجال ا _ 1
 346أمحد شوقي الشلقاين ، املرجع السابق ، ص_ 2
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يكون نريد أنأن شخصيات إدارية تعني وحتول رجال القضاء وتعزهلم يف الوقت الذي 
مما يؤثر سلبا ،  1هلذا القاضي استقاللية تسمح له مبمارسة مهامه دون أية ضغوطات

على العمل القضائي الذي جيانب العدالة واحلقيقة مما يرجع كذلك بالسلب على 
 .تدخالت الرأي العام وتكون مواقفه سلبية جتاه القضاء والقضاة

ني ، األول شخصي القضاء له جانبمبدأ استقالل  هب بعض الباحثني أنيذكما 
و اجتماعهما معا يف عمل السلطة القضائية يؤدي إىل تكوين إطار  والثاين موضوعي

السيما يف اجلانب اجلزائي الذي يلعب ، عملي حقيقي وواقعي ملبدأ استقالل القضاء 
 .واء كان الدور سلبيا أو إجيابياا مهما سيدورا تأثريفيه الرأي العام 
لشخصي للمبدأ يتمثل يف توفري االستقالل للقضاة كأشخاص وعدم فاجلانب ا

وضعهم حتت رهبة وسلطة أي من السلطات احلاكمة وأن يكون خضوعهم لسلطان 
ببعض الضمانات  ك حرصت الدساتري على إحاطة القضاةالقانون فقط، و لتحقيق دل

سوى  ال خيضعون اليت من شأا حتقيق ذلك اهلدف و هو أن القضاة مستقلون
ده كما متت اإلشارة إليه يف الفقرات السابقة، حيث أشارت لسلطان القانون وح

ال جيوز ألية سلطة التدخل يف القضاء أو :" من الدستور العراقي الدائم أنه 85املادة 
 ."يف شؤون العدالة

كما يلزم توفري قدر من الضمانات الوظيفية للقضاة مبا يكفل استقالهلم على وجه 
اه السلطة التنفيذية دف توفري احلصانة هلم لضمان حياديهم مما يوفر اخلصوص جت

احلياد السياسي للقضاة و عدم التأثر ملصاحل معينة ،كجعل اختيار القضاة يف يد 
السلطة القضائية وحدها وتوفري احلماية القضائية للقضاة من التهم الكيدية للسلطة 

به الشهري بيد السلطة التشريعية و التنفيذية التنفيذية وعدم جعل ترقية القاضي أو رات
وعدم جواز عزهلم بقرار من السلطة التنفيذية لعدم إعطائها فرصة للتدخل و الضغط 

للسلطة القضائية  ته التدخالترك كل هذ الجتاه الذي ترغب فيه ، لإلشارة أنبا
  

كون أن القاضي ال خيضع إال 1989من دستور  140إىل  138واملواد من 1996من الدستور لسنة148و 147هذا ما تقرره املادة _ 1
و القاضي حممي من كل أشكال الضغوطات والتدخالت و املناورات اليت قد تضر بأداء مهمته ، و متس نزاهة حكمه والقاضي للقانون 

 مسئول أما الس األعلى للقضاء عن كيفية قيامه مبهمته حسب األشكال املنصوص عليها يف القانون
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العدالة الصادر وفق ما جاء يف إلعالن العاملي الستقالل  امهم ايعترب مبدأ عاملي حصرا
بشأن استقالل  لك يف املبادئ األساسيةو كذ 1983يف كندا  لمؤمتر مونتريا عن

و اليت تعترب امليثاق أو املرجع الدويل  1985القضاء الصادرة عن األمم املتحدة عام 
تكفل الدولة استقالل السلطة :" بشأن استقالل القضاء حيث نصت يف البند األول

دستور البلد أو قوانينه ومن واجب مجيع املؤسسات احلكومية القضائية وينص عليه 
 فأصبح هدا املبدأ . 1"غريها من املؤسسات احترام ومراعاة استقالل السلطة القضائيةو

يشكل التزاما دوليا على مجيع الدول ، كما يعين اجلانب الشخصي  اهام امبدأ دولي
عن األخطاء اليت تصدر منه أثناء  هلدا املبدأ عدم مسؤولية القاضي تأديبيا أو مدنيا

لك لتتوفر لديه حرية صلت حلد اخلطأ اجلسيم أو الغش و ذا وذتأدية عمله إال إ
 . االجتهاد يف إلصدار األحكام وإبداء اآلراء 

لكن من جهة أخرى وتأكيدا على مبدأ إستقاللية القضاء جند أن القاضي مسؤوال 
للنفوذ أو سوء إستعمال السلطة أو جتاوز  غاللهاستأمام اهليئات املختصة  يف حالة 

حدود املهنة اليت أوكل ا و تصرفاته غري املهنية ، ففي إطار قانون مكافحة الفساد 
بتطبيق برنامج يهدف إىل  2005قامت احلكومة اجلزائرية يف شهر نوفمرب من سنة 

طين للقضاء مرتني ا الغرض الس الوهلذ اجتمعحماربة الفساد يف النظام القضائي و 
بتهمة  قاضيا 12 مبحاكمة و قام يف شهر ديسمرب من نفس السنة 2006خالل سنة 

استخدام النفوذ وعدم احترام املبادئ اليت حتكم مهنة القضاء  ، النتائج اليت أعلن عن 
بأعمال  لقيامهمقاضيا  60مت عزل  2005، أما يف سنة  2006حتقيقاا يف اية 
 .املهنة  تتعارض مع كرامة

أما اجلانب املوضوعي يقصد به استقالل السلطة القضائية كسلطة وكيان عن  
ي جهة بإعطاء أوامر وتعليمات السلطتني التشريعية والتنفيذية و عدم السماح أل

اقتراحات للسلطة القضائية تتعلق بتنظيم السلطة و عدم املساس باالختصاص أو
عات وحتويل اإلختصاص يف قضايا معينة األصلي للقضاء ، وهو الفصل يف املناز

  
 .10العربية و اإلسالمية ، دار النهضة العربية ، صحممد نور شحاتة ، استقالل القضاء من وجهة النظر الدولية و  1
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للمحاكم االستثنائية أو االس التشريعية أو إعطاء صالحيات القضاء إىل اإلدارات 
 .يةالتنفيذ

اعتبار القضاء وظيفة وليست سلطة من شأنه أن جتعله خاضعا للسلطة كما أن  
 بعض الدول ا ما كان سائدا يفل ما تقرره يف السياسة العامة ، هذالتنفيذية يف ك

 Alexander لكزاندر هاملتون ا إىل أن نادت بعض األصوات منها أودساتريه
Hamilton  من جملة  78أحد واضعي دستور الواليات املتحدة األمريكية يف العدد "

مدافعا عن دور النظام القضائي يف تشكيل اهليكلية الدستورية " دي فديرا ليست
ون فصل السلطة القضائية عن السلطتني ال وجود للحرية د:" فشدد على أنه

التشريعية والتنفيذية ، و ما على احلرية أن ختشى أي أمر يتعلق بالنظام القضائي 
ا ما احتد القضاء مع أي من السلطتني ن ختشى كل أمر إذمبفرده لكن عليها أ

 .1"األخريتني
كانت :"القضاء األعلى العراقي كما أشار القاضي مدحت احملمود رئيس جملس 

معاناة القضاة يف أداء مهامهم كبرية تدور ما بني التنقالت غري املربرة و اإلحالة على 
وظائف مدنية والعزل و احلرمان من ممارسة احملاماة والسجن وسد املنافذ على 
الطاقات القضائية الفاعلة للحيلولة دون وصول أصحاا إىل املناصب القضائية املهمة 

نظام احلكم و انتماءاته و خالل تلك الفترة فتح الباب واسعا أمام ألا ال حتمل هوية 
عناصر غري مؤهلة للدخول إىل سلك القضاء ألا حتمل هوية نظام احلكم و أفكاره 

لعدالة وانتماءاته و يف ظل هده املعادلة احنسر دور القضاء يف حتقيق أهدافه يف جمال ا
ض جذوة االنتصار للحق بوسيلة ايف ضمري كل ق وسيادة القانون و لكن بقيت

بأخرى و رغبة جاحمة يف إبعاد أصابع السلطة التنفيذية يف التدخل يف شؤون القضاء أو
داء مهامه وكافح القضاة يف و عملت قدر املستطاع على إبقاء القضاء مستقال يف أ

أين  9/4/2003حىت حلظة سقوط النظام يف ، لك بشكل منظور وغري منظور سبيل ذ

  
 ساندرا داي أوكونور ، قاضية وعضوة يف احملكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية ، أمهية إستقالل النظام القضائي ، وزارة اخلارجية 1

  State. gov/ ar/ index.html. http://usinfoاألمريكية ، الشبكة الدولية للمعلومات
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يف ترسيخ سلطة القانون ومحاية  هالصوت عاليا باستقالل القضاء ليأخذ دورارتفع 
حقوق اإلنسان و احلريات العامة وقد كان للقضاة ذلك حيث أعيد تأسيس جملس 

 .1"18/9/2003يف 35القضاء باألمر املرقم 
كما أن مبدأ استقاللية القاضي جيب أن يتميز مبجموعة من األركان متثل ضمانات 

مارسة استقاللية القضاء نذكر منها مبدأ الفصل بني السلطات كما متت كفيلة مب
اإلشارة إليه و مبدأ عدم عزل القاضي و مبدأ االستقاللية الفنية واإلدارية و املالية 

 .نشري إليها على النحو التايل
يتطلب استقالل القضاء السيما يف اال اجلزائي : ـ أركان استقالل القضاءب 

مباشرة باحلقوق و احلريات اخلاصة باألشخاص ، عددا من الضمانات الذي ميس 
ذا االستقالل يف جانبيه الشخصي األخرى و احلصانات اليت دف لتحقيق ه

لدساتري يف انتهاجها املوضوعي ، هذا على الرغم من الفروق الواضحة بني أغلب او
ول ولو كانت مشولية لكن يف جانب استقاللية القضاء جند أن أغلب الدنظام احلكم، 

الختتلف يف العمل على استقاللية القاضي سواء كانت جهودها حنو بناء نظام 
ع الفقه اجتمو  لك حتت تأثري الرأي العام الدويل و الوطينذ دميقراطي أو كان

أركان متثل يف جمموعها احلد األدىن للقول باستقاللية  والقضاء على توافر ثالثة
ل بني السلطات ومبدأ عدم عزل القاضي وأخرها االستقالل القضاء وهي مبدأ الفص

2الفين واملايل واإلداري
. 

فمبدأ الفصل بني السلطات ويقصد به عدم تركيز السلطات يف هيئة واحدة _ 
 وإقصاء وميش اهليئات األخرى ، بعبارة أخرى ممارسة كل هيئة سلطتها بكل حرية 

د مبدأ التعاون بني السلطات كوما مستقلة عن السلطات األخرى مع عدم إبعاو
من جهة  ة القانون وحقوق اإلنسان، حيث تبتيهدفان إىل مبتغى مشترك وهو دول

  
مدحت احملمود،استقالل القضاء يف العراق ودور الدستور الدائم يف محاية استقالل القضاء،مركز القضاء العراقي للدراسات  1

  http://usininfo .state.gove/ar/index.htmlوالتوثيق،الشبكة الدولية للمعلومات،
 
  .ا يليهاوم 10حممد نور شحاتة ،املرجع السابق،ص 2



-73- 
 

يف دول متقدمة دميقراطيا ففي ة أخرى الفصل التام بني السلطات يف جتارب سابق
الواليات املتحدة األمريكية حاليا أتبث الواقع العملي وجود قنوات للتعاون بني 

املوجود حاليا حول عدد السلطات ات فيها، وما يثبت ذلك اجلدل الفقهي السلط
، إال أن 1نظريات الفصل و يف دراسات حديثة ظهور ما يسمى بالسلطة الدستوريةو

الفقه احلديث توصل إىل وجوب الفصل بني السلطات مع وجود قدر من التعاون 
ضرورة حتقيق الفصل بني  خر من الفقه إىليق املصلحة العامة ، وينبه جانب آلتحق

 اذالسلطات خصوصا مع تدخل السلطة التنفيذية يف عمل السلطة القضائية ، وه
املبدأ يعتربه البعض بأنه نسيب وخيتلف من بلد إىل أخر ، كما يرى آخرون بوجوب 
 عدم تدخل السلطات يف عمل بعضها البعض إىل جانب عدم تأثري الصحافة على

كما  ملبدأ حتقيق التخصص يف العمل مما يؤدي لرفع األداءومن مثرات هدا ا 2القضاء
 سامل رضوان املوسوي يف مقال له حول مبدأ ونوعا ، كما يرى القاضي العراقي

قد أصبح هدا املبدأ هو الطريقة اليت :"أنه 3استقالل القضاء يف التشريعات العراقية 
ف أنه قد أصبح حاضرا ميكن ا احلفاظ على السالمة العضوية لوظيفة القضاء ويضي

بقوة يف الرتعة الدستورية اجلديدة املتمثلة يف تقييد احلكومات القانونية ، ويقضي 
حتقيق الفصل بني السلطات كركن من أركان استقالل القضاء حتقيق وجود درجة 
من االحتراف يف الوظيفة القضائية، عزل السلطة القضائية عن التأثري اخلارجي 

 لإلدارة القضائية مع حتديد مسئولية اجلهاز القضائي يف إطار ووجود استقالل ذايت
 . مفاهيم استقالل القضاء

أما الركن الثاين من أركان استقاللية القضاء الذي أشار إليه الفقه و القضاء هو _ 
مبدأ عدم عزل القاضي ، حيث أنه ونتيجة لوجود أنظمة استبدادية ظهرت احلاجة 

ستقالليته وحياديته ، وأهم أسس بضمانات تطمئن القاضي الإىل إعداد نظام قانوين 
  

 2005عاصم خليل ، قراءة يف نظرية السلطة الدستورية ، اهليئة الوطنية لإلعالم الفلسطينية ، جملة رؤية ، العدد الثاين  1
 .21حممد نور شحاتة ، نفس املرجع ، ص 2
عة األوىل القاهرة، دار الفكر العريب زكي حممد النجار ، القانون الدستوري واألنظمة السياسية ، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية ، طب 3

 . 224م ، ص1993مـ1992
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ن قبل السلطة القضائية ذاا ا النظام القانوين هو عدم قابلية عزل القاضي إال مهذ
 مبوجب قواعد قانونية صارمة ، مبعىن عدم ترك الفصل يف عزل القاضي من عدمهو
ة القاضي تأديبيا أو حىت اءلا املبدأ إمكانية مسسلطة التنفيذية و ال يتعارض مع هذلل

في الدساتري اجلزائرية هناك ما يشري إىل سلطة الس األعلى للقضاء يف ف جزائيا ،
 . 1عزل القاضي يف حالة خمالفته ألخالقيات مهنة القضاء

الثالث يتعلق باإلستقالل الفين و اإلداري و املايل للقضاء مما يكفل له  أما الركن_ 
ا يعين إمكانية القاضي إصدار القرارات وكتابة أحكامه ، فال استقالل قضائي ، وهد

ا إتبعت الطرق القانونية احلكم أو القرارات الصادرة إال إذميكن التدخل يف منطوق 
 ضافة إىل صدور األحكام القضائية بإسمذات درجة أعلى ، إيف الطعن أمام حماكم 
طة غري مفوضة من الشعب صدر السلطات مما مينع على أية سلالشعب الذي يعترب م

اإلشراف إضافة إىل ترقية القاضي ونقله و التدخل أو التعديل وفقا لنصوص الدستور،
عن  على أعماله و مساءلته واستقالله املايل الذي يهدف إىل إبعاد كل الشبهات

القاضي و السلطة القضائية ، ال من جهة السلطات األخرى و ال من رقابة الرأي 
ل على رقابة أعمال القاضي بصور خمتلفة من جهة ودعمه من أجل العام الذي يعم

بعيدا عن كل الضغوطات و املناورات و التدخالت أي ، أداء واجبه من جهة أخرى 
 . كان نوعها وطبيعتها

و لدعم حقيقي الستقاللية القضاء جيب العمل على توفري احلماية الدستورية واجلزائية 
ه احلماية يف الدستور الدستورية هو النص على هذ احلمايةو الشعبية للقاضي ، ف

ال ميكن تغيريها بصورة اليت عضوية القوانني ال يف والذي يعترب القانون األمسى و
بسيطة ، أما احلماية اجلزائية هو تدخل السلطة التشريعية يف ضمان مبدأ استقاللية 

تدخل يف القضاء من خالل سن قوانني متنع انتهاك هدا االستقالل دون ال

  
ال القضاة و األمور االنضباطية يشري يف نصوصه الواردة يف الفصل الثالث بعنوان اإلشراف على أعم، املعدل  1979لسنة 160التنظيم القضائي يف العراق رقم  1
أن القاضي : ّمن نفس التنظيم القضائي على  59و58،كما نصت املواد 62ـ55وهدا حسب املواد  حددت حىت اآلليات اليت جيب أن تتبع القاضي يف حال عزلهو

 ّ أن القضاة غري قابلني للعزل إال يف احلاالت اليت حيددها  : على 94نصت املادة و معرض إلاء خدمته بسبب عدم أهليته أو احلكم عليه بعقوبة ال تتوافق وشرف الوظيفة
 القانون األحكام اخلاصة مالقانون كما حيدد 
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قابية جترم التدخل يف عمل و صياغة نصوص ع القضائية اختصاصات السلطة
ا ما يستحسن لدى املشرع اجلزائري الذي جرم مبوجب نصوص قانون القاضي، وهذ

و هددت باحلبس لكل من تسول له تصرفاته من 117و 116العقوبات يف املادتني 
املنتخبة ، أما احلماية الشعبية فهي  رجال اإلدارة خاصة خماطبا الوالة ورؤساء االس

تتمثل يف أن استقالل القضاء هو ضمانة الشعب جتاه السلطة احلاكمة ، فمصداقية 
مرفق القضاء تستمد من الرأي العام من خالل إميانه بأن القضاء هو أقوى ضمانة يف 

ان الرأي إمي خكفالة احلقوق واحلريات حىت وإن أقرا الدساتري و القوانني ، و بترسي
القضاء يكون هو املدافع عن هذا املكسب وهو االستقاللية ، ويف  العام باستقالل

ا الصدد ينهض دور وسائل اإلعالم ومؤسسات اتمع املدين املمثلة للرأي العام هذ
ا نني الذين هلم الدور الفعال يف هذالداخلي ، بنشر الوعي القانوين بني عموم املواط

ل الربامج اإلعالمية املسموعة شر الثقافة القانونية من خالالوعي و انتشاره ون
 . املقروءة و املرئية و

 :استقالل احملاكم  اجلزائية عن غريها من السلطات القضائية_ ج 
احملاكم اجلزائية ال تعترب مستقلة بالنسبة للسلطات اإلدارية وحسب وإمنا مستقلة عن  

والنيابة العامة وحىت احملاكم األخرى  السلطات القضائية األخرى كقضاء التحقيق
األعلى منها درجة وحيقق الفصل بني كل من السلطات القضائية املختلفة تكريسا 

حتقيقا ملبدأ التكفل اجليد والسريع بالقضايا محاية  ل العاجل يف الدعوى العموميةللفص
أنه من ميلك حلقوق وحريات األفراد باستثناء العمل بالقاعدة العامة اليت تشري إىل 

 .الكل ميلك اجلزء 
ويتضح استقالل احملاكم اجلزائية عن النيابة العامة يف أا ال جتيبها إىل طلباا ما مل 

من  29، طبقا لنص املادة 1تقتنع بسالمتها، وليس للنيابة من بعد إال الطعن يف احلكم
ومية كما سيأيت قانون اإلجراءات اجلزائية فإن النيابة العامة تباشر الدعوى العم

تفصيله يف هذا اجلانب وال تفرض على احملاكم إختاد أي إجراء ولكن تطالب بتطبيق 
  

 .347أمحد شوقي الشلقاين ، املرجع السابق ، ص_ 1
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من جهة تعترب مستقلة عنها ، القانون من خالل متثيلها أمام اجلهات القضائية اليت 
أخرى يتعني على جهات احلكم اجلزائي أن تنطق باألحكام يف حضور ممثل النيابة 

وال متلك احملاكم  اقتناعهاتقضي يف الدعوى العمومية حسب العامة وكل حمكمة 
األعلى درجة أن تفرض عليها احلكم على حنو معني فال توجد بينهما تبعية ما و إذا 
ما كان لرئيس الس القضائي سلطة اإلشراف على القضاة الذين يعملون باحملكمة 

 .فإنه ال ميلك التدخل يف عملهم القضائي
مل تقف احلضارة اإلنسانية عند اإلعالن عن  :الدوليةقضاء يف املواثيق ـ استقالل الد 

 وإمنا تطور األمر إىل سعي الدول إىل إصدار اإلعالنات و املبادئ و املواثيق األفكار،
أساسية  ةستقاللية القضاء كدعامقيات الدولية اليت تنادي مببدأ إباإلضافة إىل االتفا

نسان ، السيما و التدخل املباشر للرأي العام الدويل لنشر العدالة ومحاية حقوق اإل1
يف الدفاع عن احلقوق و احلريات اليت تعترب اهلدف األساسي هلدا املبدأ ، فديباجة 
األمم ميثاق املتحدة تؤكد تصميم شعوب العامل على بيان األحوال اليت ميكن يف 

و كذلك النظام " لاحلق يف نظام قضائي نزيه ومستق" ظلها حتقيق العدالة ومنها 
األساسي حملكمة العدل الدولية الذي نص على تكوين هيئة احملكمة من قضاة 

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تقرر حق كل  8مستقلني ، ويف املادة الثامنة
إنسان يف اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك 

ة اليت متنحها على قدم املساواة مع اآلخرين وأن تنظر قضيته يف احلقوق األساسي
حمكمة مستقلة وحمايدة، أما العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية فقد نص يف 

على مبدأ حيدة واستقالل القضاء ، وقد اجتمعت جلنة من  )14(مادته الرابعة عشر 
حول استقالل القضاء مما نتج م لوضع  مشروع مبادئ  1981اخلرباء يف إيطاليا عام 

 .1983الصادر عن مؤمتر مونتريال يف كندا عام 1عنه اإلعالن العاملي الستقالل العدالة
إن مبدأ تعدد القضاة من أهم الضمانات  اليت متيز سري العدالة : تعدد القضاة -2

ا ما راحل األوىل من التقاضي السيما إذوإعادة النظر يف األحكام اليت تصدر يف امل
  

 .7، ص  1998منظمة العفو الدولیة ، دلیل المحاكمات العادلة ، مطبوعات منظمة العفو الدولیة  1
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فرد ، فاملشرع اجلزائري  سار على درب املشرع الفرنسي الذي  فصل فيها بقاض
 . 1أشار إىل مبدأ تعدد القضاة 

ويعترب تعدد القضاة أحد العالمات البارزة يف التنظيم القضائي اجلزائري ويكفل 
حسب التدرج يف التقاضي سالمة األحكام وحسن تسببيها فكل نقص يف األحكام 

يتدارك يف األحكام القضائية األعلى درجة واملشكلة من أكثر من قـاض ، االبتدائية 
باعتبـار أن النقص املسجل يف األحكام الصادرة عن احملاكم مهمة يتداركها القضاة 
املتعددون يف مرحلة ثانية من التقاضي أين تصدر القرارات باإلمجـاع و التعدد ، 

ة من أقرام ن القضاة مزيد من اخلربكما يسمح تعدد القضاة باكتساب احلديثني م
و احلكم الصادر من قضاة متعددين ينسب إىل هيئة احملكمة وليس  القدامى يف املهنة

 .معنيإىل قاض 
 :القضاء اجلزائياخلاصة اليت حتكم بادئ امل: ثانيا

إطار عملية حتريك  الدعوى العمومية جند أن هناك  مبادئ حتكم إجراءات  يف 
 .مبدأ الشرعية ومبدأ املالئمة التحريك و هي 

مبدأ الشرعية معناه أن للنيابة العامة احلق يف حتريك الدعوى العمومية و مباشرا  ـ1
مىت وصل إىل علمها وقوع جرم معني من قبل شخص معلوم حبيث ليس هلا احلق 

مباشرة هذه الدعوى أمام القضاة ، لكنها  يف التنازل عنها أو التصاحل بشأا وكذا
وجه للمتابعة أو براءة املتهم أو إطالق سراحه أمام تستطيع أن تطلب األمر بأن ال 

جهات التحقيق أو احلكم وال تلتزم تلك اجلهات بإجابة الطلب إذا قدرت عدم 
سالمته ، كما جيوز للنيابة العامة أن متتنع عن الطعن يف القرار واحلكم الصادر يف 

فإذا  طعنت يف احلكم فإا ال تستطيع أن تتخلى  2الدعوى إذ اقتضت املصلحة العامة
عن الدعوى وهذا املبدأ هو السائد يف عدة دول كأملانيا وإسبانيا واليونان وهذا املبدأ 

  
،  2006لسنة  زائية اجلزائريومايليها من قانون اإلجراءات اجل256املشرع اجلزائري سار على درب املشرع الفرنسي يف املواد من _  1

حملفني وثالثة من رجال القضاء  مخسة يف أحكام حمكمة اجلنايات أغلبية مثانية أعضاء باعتبار أا تتكون من شترطعلى أن القانون الفرنسي ي
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي  359، أنظر نص املادة 

 .198أمحد شوقي الشلقاين ، املرجع السابق ، ص  2
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أنتقد يف حق النيابة العامة يف حفظ الدعوى، إذا كان يف ذلك مصلحة اتمع ذاته 
اسا يرجح الضرر حيث يترتب على طرحها على القضاء املساس بتلك املصلحة مس

الذي قد يصيب اتمع من حفظها ، مبا أن العقوبة غالبا ما تكون بسيطة يف مثل 
 .1هذه احلاالت 

أما مبدأ املالئمة يقصد به أن النيابة العامة هلا احلق يف تقدير الظروف لتحريك  ـ 2
الدعوى أو حفظها وتقدير مصلحة اتمع يف ذلك وهذا ما يسمى مبالئمة التصرف 

على  يف التهمة  حبيث أن هناك عدة دول كفرنسا وبلجيكا ومصر تنادي باحلفاظ
هذا ما يشري إليه بإعطاء أمهية كربى للرأي العام يف مصلحة اتمع  قبل كل شيء ، 

تأثريه على سري الدعوى من حفظها  حبيث  تستطيع إتباعا لذلك أن حتفظ األوراق 
وحىت إذا حركت النيابة الدعوى بالرغم من إذا  كان احلفظ حيقق مصلحة اتمع 

دخوهلا يف حوزة قضاء التحقيق أو احلكم مىت اكتشف مالئمة ذلك للمصلحة 
 .2العامة، ويلزم  هذا القضاء بإجابة النيابة إىل طلبها

أخذ مببدأ املالئمة يف إطار حتريك الدعوى العمومية مراعيا مصلحة املشرع اجلزائري  
من  قانون اإلجراءات اجلزائية  36وهذا ما أشارت إليه املادة  اتمع قبل كل شيء،

بأن وكيل اجلمهورية ممثل النيابة العامة له احلق يف تلقي الشكاوى والبالغات ويقرر 
التحري عن اجلرائم املتعلقة بقانون العقوبات ويبلغ مجيع اجلهات القضائية املختصة 

مر حبفظها بقرار قابل دائما لإللغاء ويبدي بالتحقيق أو احملاكمة لكي تنظر فيها أو تأ
أمام تلك اجلهات القضائية ما يراه الزما من طلبات ويطعن عند االقتضاء يف 
القرارات اليت تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية و يعمل على تنفيذ قرارات 
التحقيق وجهات احلكم ، من روح هذه املادة يستخلص أن املشرع اجلزائري مل 

من  36مببدأ املالئمة على اإلطالق بل قيده يف الفقرة الثانية والثالثة من املادة يأخذ 
قانون اإلجراءات اجلزائرية بتطبيق القانون ، أي مبدأ شرعية املتابعة مىت ثبتت اجلرمية 
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على الشخص أو هناك أدلة كافية للمتابعة وذلك بالتحري عنها  طبقا ملبدأ الشرعية 
كما أن قرارات وكيل اجلمهورية تعترب  قابلة لإللغاء ، خبصوص يف قانون العقوبات 

 .املتابعة أو احلفظ 
جتدر اإلشارة إىل عملية احلفظ كإجراء إداري تصدره النيابة العامة جتاه الدعوى 

ويطبق هذا اإلجراء مبجرد  1العمومية لصرف النظر مؤقتا عنها أمام حمكمة املوضوع 
واملوضوعية كون الفعل املنسوب إىل املتهم ال يكون توافر بعض الشروط القانونية 

ن ال يعاقب عليه لتوافر عذر أية جرمية أو أنه مربر حبال الدفاع الشرعي أو أن القانو
لعقاب أو الستفادة املتابع جبرمية من جرائم اإلرهاب بتدابري الرمحة طبقا معفى من ا

أو تدابري قانون الوئام املدين  1995فرباير  25املؤرخ يف  12_95ملقتضيات األمر رقم 
املؤرخ  08_99باإلعفاء من املتابعات أو التأجيل املؤقت هلا طبقا ألحكام القانون رقم 

نقضاء الدعوى العمومية  وفقا ألحكام ا أو املصاحلة الوطنية  أو 1999يوليو  13يف 
األفعال  من قانون اإلجراءات اجلزائية أو ألسباب موضوعية وهي عدم صحة 6املادة 

املنسوبة إىل املشتبه فيه أو عدم معرفة مرتكبها ولو كان املشرع جييز يف هذه احلالة 
من قانون  2فقرة  73فتح حتقيق قضائي ضد شخص جمهول طبقا ملقتضيات املادة 

اإلجراءات اجلزائية ، أما قلة أو عدم كفاية األدلة فإا ال تسمح حبفظ أوراق القضية 
حتقيق قضائي ألنه إذا كان من الالزم أن تبىن األحكام والقرارات وإمنا تستوجب فتح 

الصادرة من جهات احلكم على اجلزم واليقني ال على الشك و االفتراض فإن جمرد 
وجود قرائن ضد املتهم يكفي وحده ملتابعته جزائيا وإحالته إىل جهة احلكم وملا كان 

يكتسب قوة الشئ املقضي به وال إجراء باحلفظ هو إجراء إداري ال قضائي فإنه ال 
مينع النيابة العامة من العدول عنه واملتضرر من اجلرمية من حتريك الدعوى العمومية 

 .بتقدمي شكوى مع إدعاء مدين أمام قاضي التحقيق املختص
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 .القضاء اجلزائي  ختصاصاتإ : رابعال املطلب
قرار إلوى العمومية وسيلة ينشأ عن اجلرمية حق للدولة يف عقاب اجلاين ، وتعد الدع

هذا احلق ألا تقام باسم اتمع ، وتوصف أيضا بالدعوى اجلنائية  باعتبار أن 
 ،ل عام تباشر النيابة العامة الدعوى العموميةص، وكأ1اجلنايات هي أهم اجلرائم

وموضوعها تقرير سلطة  هخالل اجلرمية بأمن اتمع ومصاحلإوالسبب يف ذلك 
 .2عقاب الدولة يف ال

سلطة مينحها وسيلة القضاء اجلزائي و ويرى بعض الفقهاء أن الدعوى العمومية هي 
القانون لقضاة النيابة العامة تستمد شرعيتها من أحكام املادة األوىل والتاسعة 
والعشرون من قانون اإلجراءات اجلزائية ولكنها ليست بالسلطة األصلية فهي عندما 

متارسها نيابة عن اتمع والدفاع عن حقوقه لضمان تباشر هذه الصالحيات فهي 
االستقرار وعدم اإلخالل بالنظام العام ومتابعة من ينتهك القوانني وبالتايل فهي ال 

 . 3تستطيع التنازل عليها ألي سبب من األسباب 
خر أن الدعوى العمومية هي الطلب املوجه من الدولة بواسطة جهازها ويرى آ

ة العامة إىل احملكمة اجتاه املتهم الذي ارتكب جرمية ضد أحد أفراد املختص وهو النياب
اتمع و القاعدة العامة يف القانون اجلزائي هي أن ال عقوبة بغري دعوى وإجراءات 

 .لقضاء للوصول إىل معاقبة اجلاين جزائية فالبد من رفع الدعوى أمام ا
خل طالبة من دالعامة أن تت وكل جرمية تقع قد ينشأ عنها ضرر عام يبيح للسلطات 

القضاة توقيع العقوبة املقررة هلا ويكون تدخل السلطات العامة يف حتريك الدعوى 
والتحقيق فيها وتسمى تلك الدعوى بالدعوى العمومية ويطلق عليها أحيانا الدعوى 

ه لرأي العام الذي بإمكانه حتريك هذا أمام رقابة ا، هذ 4اجلنائية أو الدعوى العامة 
الدعوى واللجوء إىل القضاء اجلزائي يف الكثري من القضايا اليت يعتربها مهمة ومن 

  
 .21، ص املرجع السابق  ،أمحد شوقي الشلقاين   1
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من  ]11[ الواجب على النيابة العامة أن تطلعه ا حسب نص املادة إحدى عشر 
 .قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

من  ،العقاب متر التهمة مبراحل خمتلفة الدولة يفومنذ وقوع اجلرمية وحىت يتقرر حق 
اليت يقوم ا القضاء اجلزائي بداية من االختصاصات  هذا املنطلق ستعاجل الدراسة

ه اإلجراءات تعترب مث احلكم بالرباءة أو اإلدانة هذ و االام االستدالل عن الفعل ارم
املراحل األوىل للقضاء  مهمة جدا كوا تبقى عرضة لتأثريات الرأي العام سواء يف

االام و املالئمة و املرحلة  يحل التحقيق القضائي من خالل مبدأو مرااجلزائي أ
األخرية وهي التحقيق النهائي أين جند أن القاضي اجلزائي دون غريه من القضاة ال 
يقيد نفسه مبحاضر وتقارير الضبطية القضائية والنيابة والتحقيق بينما يستأنس ا من 

ن النظام العام جتمع بعبارة أخرى جيعل مأجل اخلروج حبكم حيقق العدالة ويقتص للم
 :يف االختصاصاتو تتمثل هذه  هو املبدأ السائد

  : اإلستدالل -أوال 
 السكينة والوقاية من اجلرمية ويعهدوقرار األمن إحترص الدولة مبختلف أجهزا على 

ة اإلدارية والشرطة  القضائية ، طالعمل إىل النشاط البوليسي عرب جهازي الشر هذا
 لتحريحث وابيقوم جهاز الضبط القضائي بال حمددهاز باختصاص كل ج اطفين

وجهاز الضبط القضائي يكون  املختصة،إىل اجلهة القضائية عن اجلرمية وتقدمي اجلاين 
عمله سابقا لالام والتحقيق إذ يلعب دورا مهما يف يئة القضية للقضاء اجلنائي 

 .1بوجه عام 
ي اإلجراءات اجلزائية أمهية خاصة من حيث طبيعتها ومن ويف هذه املرحلة  تكتس 

األجهزة القائمة عليها ومن حيث األشخاص الذي تتخذ يف مواجهتهم ، وهذا  حيث
بغرض التمييز بني تلك اإلجراءات وبني التحقيق االبتدائي ، وللتمييز بني املشبه فيه 

 .2ومصطلح املتهم
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البحث التمهيدي أو االستدالل والذي  وميكن القول أن هذه املرحلة تسمي مبرحلة
ن أمهيته يف البحث والتحري عن تكمهو نظام شبه قضائي تعرفه األنظمة التشريعية و

ك الدعوى يوعن مرتكبها ومجع املعلومات عنها وحتضري املادة الالزمة لتحر اجلرائم 
لتوصية قد أكدت عدة مؤمترات دولية وإقليمية على هذه املرحلة ومنها االعمومية ، 

اليت أقرها املؤمتر الدويل الثاين  عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات اليت اقرها 
حلقوق اإلنسان  نتهاكارب اتعتاألخذ بأدلة اإلثبات اليت يتم احلصول عليها بطرق  بعدم

 .1اليت حتط بالكرامة اإلنسانية  نسانيةالالكالتعذيب واستعمال القسوة 
بيني على أنه ال جيوز وصف الشخص باملذنب قبل صدور وأكد بعض الفقهاء الغر

حكم القضاء و استعمال التعذيب عند التحقيق مشريا إىل املرحلة البوليسية حيث 
الذي ميكن أن يعترف حتت التعذيب فيدان يكون اجلاين يف أحسن وضع من الربيء 

ألمل األول ألنه واجلاين خيتار بني أمل التعذيب وأمل العقوبة اليت يستحقها فيختار ا
 أخف لديه من أمل العقاب فيصمم على اإلنكار وينجو من العقوبة ، وعندما ال

 . نضمن براءة املواطنني فلن يكون للحرية وجود 
فتنبيه الشخص باألفعال املنسوبة إليه من اإلجراءات اجلوهرية اليت البد على الضبطية 

طالن كل احملاضر ، وهذا يقتضي القضائية التفطن هلا ويترتب على عدم مراعاا ب
حتما أن تكون إرادة الشخص  و حريته سليمتني من كل أشكال الضغط واإلكراه 

 اعترافاتاخلاص بسماع األقوال ال يعترب وسيلة للحصول على  خاصة وأن احملضر
تدينه بل أصبح وسيلة تكرس حرية إبداء األقوال و التصرحيات والدفاع عن النفس 

أي ميكن إلزام  ال:" منه بقوهلا 14 يثاق األمم املتحدة يف املادةوهذا ما أكده م
2".عدمه امه أوشخص بتقدمي تصرحيات ترمي إىل ا 

يف حقيقة األمر إن مرحلة مجع االستدالالت األولية  يف النظام اجلزائي اجلزائري ال و
على حلة من مراحل الدعوى العمومية حبيث أنه مبجرد وقوع اجلرمية يفرض رتعد م

  
 60، ص2003: مليكة ، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي يف ظل اإلجراءات اجلزائرية ، منشورات عشاش  ، اجلزائر درياد  _ 1
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ه األخرية حترك العامة قبل القيام بأي تصرف ، هذ الضبطية القضائية إخطار النيابة
وهذا اختصاص ال يعطيه املشرع ومية و تباشرها يف حالة اخلصومة الدعوى العم

على سبيل العلم لتهيئة  تعترب أعماهلا جمرد استدالالت  تؤخذللضبطية القضائية اليت 
من قانون  14به املادة  جاءت، إضافة إىل ما  1مية السبيل لتحريك الدعوى العمو

اجلزائية اجلزائري والناصة على نظام الضبط القضائي و تكوينه ، يتوىل  تاإلجراءا
وكيل اجلمهورية إدارة هذه الضبطية حتت إشراف النائب العام لدى الس القضائي 

  . 2 االاموالرقابة املستمرة لغرفة 
ت األولية تعترب متهيدا لتحريك الدعوى العمومية من خالل مرحلة مجع االستدالال

مجع األدلة و القيام باإلجراءات حسب القانون لتحضري امللف اإلجرائي لعمل رجال 
وهنا  3القضاء ، فال شأن لرجال الضبط القضائي بالبث يف مسؤولية املشتبه فيه 

الة فاحل اإلنابة القضائية يتميز عمل الضبطية القضائية يف حالتني حالة التلبس وحالة
قرار له  أن ضابط الشرطة القضائية ال باعتباراألوىل تعترب أكثر خطورة على احلقوق 

االستئناس بالرغم من أا مرحلة مهمة االستدالل وعلى سبيل  تأخذخالهلا وأعماله 
ية يف التحضري األويل للملف القضائي وهنا نتساءل عن القيمة القانونية ألعمال الضبط

لف من صالحيات النيابة العامة، القضائية خالل احلالة األوىل كون أن التصرف يف امل
  .ما احلالة الثانية فضابط الشرطة القضائية يعمل حتت غطاء التفويضات القضائيةأ
جيب معاملته معاملة إنسان  فالشخص أمام الضبطية القضائية يعترب مشتبها فيه و 

 ، ما أقرته إعالنات ومواثيق دولية وقوانني داخلية هذا ،بعيد عن كل شبهةشريف 
إىل وسائل غري إنسانية للحصول على  االلتجاءاهلدف منها هو منع احملققني 

والذي ميس بكرامة اإلنسان الذي  وأدلة اإلدانة كالتعذيب وما شابه ذلك االعترافات
د التخلص من قد ال حيتمل اآلالم مما يدفعه إىل اإلدالء بأقوال غري صحيحة بقص

  
 .157أمحد شوقي الشلقاين ، املرجع السابق ، ص_ 1
 69فرانسوا فورمون ، املرجع السابق ،ص_ 2
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، باإلضافة إىل عدم اللجوء إىل الوسائل العلمية احلديثة بطرق غري  1ويالت التعذيب
مشروعة وغري نزيهة كالتسجيل والتنومي املغناطيسي و التصنت اهلاتفي و خمتلف 

اطئ من طرف جهات أخرى غري مما يعطي اال للتأويل اخل الطبية املخدرة احلقن
  .لعام إىل التدخلقضائية ويدفع بالرأي ا

  :اإلام  -ثانيا 
ول للنيابة خالقانون  نأ العمومية إذتعد مرحلة النيابة العامة من أهم مراحل الدعوى 

مناسب بشأن  إجراءيف حتريك ومباشرة الدعوى العمومية وأن تتخذ أي العامة احلق 
ويف قانون اإلجراءات 2من قبل الضبطية القضائية الشخص نسوبة  إىلاألفعال امل

اجلزائية اجلزائري تعترب مرحلة النيابة العامة أول مرحلة من مراحل الدعوى العمومية 
 رياإلجراء اخلطهذا   ،بذاا جبرمية معينةهم تإذ يتحول الشخص من مشتبه فيه إىل م

سه من خالل التصرف يف بنف عليه وكيل  اجلمهورية  أن يشرفالذي البد من 
طلب فتح حتقيق قضائي  ىل احملكمة أوحماضر الضبطية القضائية السيما عند اإلحالة إ

أمام الضبطية  القضائية  اليت تقوم بكل اإلجراءات  األولية اليت  ليس هلا  على العكس
يف الدعوى  ن مراحل لة ممرحكتعد  هذه املرحلة الأن حبيث  ،حمضاطابعا قانونيا 

أن النيابة العامة  بالرغم من مع العلم  فيها ، األمر الذي يتطلب إعادة النظرمومية الع
صفة الضبطية القضائية  يف القانون اجلزائري والفرنسي إال أا متتعها ب م وضوحعد

  
:" على إثر الثورة الفرنسية الذي جاء يف مادته التاسعة مايلي1789أوت27هذا ما أقره إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر بتاريخ  _ 1

امليثاق اإلفريقي  كوأقر ذل". ن يعترب كل شخص بريئا حىت تقرر إدانته ، فإذا اقتضي احلال حبسه أو إيقافه فإن كل تعسف يعاقب عليه القانو
وكرست دلك مواد الدستور ...". باحلق يف أن تسمع قضيته  عكل شخص يتمت:" حلقوق اإلنسان و الشعوب يف نص املادة السابعة بقوله

أو أي تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة اإلنسان وحيضر كل عنف بدين أو معنوي :" أنتنص على 34، فاملادة  1996ري لسنة اجلزائ
يعاقب  القانون على املخالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلريات وعلى كل ما ميس  سالمة :" تشري إىل أن35واملادة... مساس بالكرامة 

كل شخص بريئا حىت تثبت جهة قضائي نظامية إدانته مع كل الضمانات اليت :" منه تنص على أن 45و املادة ". اإلنسان البدنية واملعنوية 
 ".يتابع أحد أو يوقف أو حيتجز إال يف احلاالت احملددة بالقانون وطبقا لألشكال اليت نص عليها ال:"بقوهلا 47واملادة ". ا القانون يتطلبه

يقوم مبهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط واألعوان واملوظفون : " من قانون  اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  12تنص املادة  -2
النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل  مهورية إدارة الضبط القضائي ويشرفويتوىل وكيل اجل. يف هذا الفصل  املبينون

ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن اجلرائم املقررة يف قانون .جملس قضائي وذلك حتت رقابة عرفه االام بذلك الس
 ".والبحث عن مرتكبها مادام مل يبدأ فيها بتحقيق قضائي العقوبات ومجع األدلة عنها

 



-85- 
 

من قانون  68_ 41 بكل سلطات الضبط القضائي بصريح املواد احتفظت 
، اليت  اجلزائية اجلزائري تمن قانون اإلجراءا 36الفرنسي واملادة  ةاإلجراءات اجلزائي

تشري إىل أن وكيل اجلمهورية يتمتع بكل الصالحيات اليت خيوهلا القانون لضابط 
 .الشرطة القضائية

دائما  وال  الضبطية القضائية جراءاتبإ  ن وكيل اجلمهورية عمليا يأخذاملالحظ أ
ميس باحلقوق اخلاصة  النيابة العامة مما  يعيد النظر فيها نظرا لكثرة امللفات احملالة أمام

  ؟، مما يثري مسألة ما هي ضمانات املتهم  خالل  مرحلة النيابة العامة لألفراد
خالل مرحلة النيابة العامة تتوافر جمموعة من الضمانات أساسها قرينة الرباءة األصلية 

ملتهم سوى الرد على على عاتق النيابة العامة وما على ا لإلثباتللمتهم وإلقاء عبء 
األدلة بتربير نفسه من التهم املوجة إليه ، إضافة إىل ذلك هناك سلطة الرقابة املضروبة 

 203وما يليها واملادة  66طبقا لنص املادة  االامعلى النيابة العامة من طرف غرفة 
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية 

ا ميس باحلقوق و احلريات ، اإلجراء نشري هنا إىل أن صفة االام تعترب إجراء خطري
خالل الذي جيعله عرضة ملتابعة و مراقبة الرأي العام بكافة تشكيالته ، فالشخص من 

ه القاعدة حتميه خالل كل مراحل القضاء اجلزائي ، أن األصل فيه هو الرباءة فهذ
يلعب دورا  األمر الذي جيعل االام استثناء على األصل ، مما جيعل الرأي العام الواعي

 .يف الرباءة يف ظل القضاء املستقلهاما من أجل احلفاظ على مكسب احلق 
  : التحقيق اإلبتدائي -ثالثا

حبيث  العمومية،جد مهمة خالل أطوار الدعوى  تعترب مرحلة التحقيق االبتدائي
الضبطية من قبل جراء قضائي ضده ر حقوقا للشخص املتهم بعد حترير إتضمن أكث

 .اجلمهوريةطلب فتح حتقيق قضائي من طرف وكيل و القضائية
 مباشرة،ال تعرض على احملكمة اجلزائية الدعوى العمومية  خلطورة اجلزاء فإن اونظر

وقة مبرحلة مجع االستدالالت غالبا ما متر مبرحلة بولكنها فضال عن كوا مس
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اجلرمية جنحة إذا كانت  اوجواز ،وجوبا إذا كانت اجلرمية جناية التحقيق االبتدائي
 .1ة فأو خمال

وضمانا ملصلحة الشخص  املتهم واتمع مت إنشاء هذه املرحلة املتمثلة يف التحقيق 
بالقرائن واألدلة على  يثبتإال ما  حىت ال تعرض كل القضايا أمام قضاة املوضوع

 .) قضاء احلكم( ضرورة مرورها أمام التحقيق النهائي
 :احلكم -رابعا 

عوى أمام احملاكم اجلزائية، هو جمموع اإلجراءات اليت جتري مند يقصد بنظر الد
إحالة املتهم إىل احملكمة  مبوجب دعوى عمومية حركت  وباشرا النيابة يف شكل 

اليت تنظر يف خصومة جزائية ضده ، إىل غاية الفصل فيها من طرف احملكمة اجلزائية 
كالشفافية  2ة على مبادئ عامةالدعوى مقيدة حبدود معينة كمبدأ العينية ومرتكز

والعالنية و احلضورية ، والقاضي يبين حكمه على األدلة املقدمة له يف معرض 
امه مهما كانت نوع احملكمة املرافعات واليت حصلت املناقشة فيها حضوريا أم

درجتها حبيث هناك إجراءات متيز حمكمة اجلنح واملخالفات عن حمكمة اجلنايات أو
  . وحمكمة األحداث

بالرغم من اختالف التشكيل بني : اإلجراءات أمام حمكمة اجلنح واملخالفات_ 1
حمكمة اجلنح بقضاة ثالثة وحمكمة املخالفات بقاض فرد إال أن اإلجراءات أمامهما 

تشابه ، عكس ما جيري يف حمكمة اجلنايات من تعقد وطول يف اإلجراءات تبسيطة و 
أمهية ومرافعاا ال تكون دقيقة شأن حمكمة ومرد ذلك أن اجلنح واملخالفات أقل 

إضافة إىل أن كثرة القضايا يف اجلنح واملخالفات تقتضي ، اجلنايات نظرا لبساطتها 
 . سرعة الفصل فيها

  
التحقيق االبتدائي وجويب يف مواد اجلنايات ، أما يف مواد اجلنح : " 2006لسنة من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  66تنص املادة   1

 "إذ طلبه وكيل اجلمهورية  فيكون اختياريا ما مل يكن متة نصوص خاصة ، كما جيوز إجراؤه يف مواد املخالفات
ة ، أنظر ملزيد من التفاصيل حول حدود الدعوى العمومية أمام احملكمة اجلزائية و املبادئ العامة اليت يبىن عليه التحقيق أمام احملاكم اجلزائي 2

 .وما يليها  375أمحد شوقي الشلقاين ،  املرجع السابق ،ص 
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إن أمهية القضايا املطروحة على حمكمة :اإلجراءات أمام حمكمة اجلنايات_ 2
الل تنظيمها وبرجمتها وقائمة اجلنايات جيعلها تتميز بطول إجراءاا وتعقدها من خ

احمللفني السنوية وطريقة التبليغ ، ويفسر ذلك بأن هذه احملكمة تنظر يف أخطر اجلرائم 
تضم إىل جانب القضاة املهنيني آخرون غري مهنيني وتقضي بأقصى العقوبات ، 

 .يسمون باحمللفني كون هذه احملكمة مؤقتة تضم عنصرا غري قضائي 
حماكمة احلدث ختتلف كثريا عن البالغني من  :حمكمة األحداث اإلجراءات أمام_ 3

حيث بعض اإلجراءات اخلاصة املطبقة واليت تقيد من املبادئ العامة يف احملاكمات 
اجلزائية ، بعبارة أخرى فإن السرية مطلوبة يف املرافعات ومنع نشر كل ما يدور يف 

ث ولو باألحرف األوىل ، اجللسات عدا احلكم الذي جيوز نشره دون ذكر اسم احلد
وال يسمح حبضور املرافعات إال الشهود يف القضية واألقارب املقربني للحدث 
ووصيه و أعضاء نقابة احملامني وممثلي اجلمعيات والرابطات أو املصاحل أو األنظمة 
املهتمة بشؤون األحداث و املندوبني املكلفني بالرقابة على األحداث املراقبني ورجال 

 .1القضاء
 
إذا كان قانون اإلجراءات اجلزائية قد نظم الدعوى العمومية ووضع هلا طرق  

دابري لتحريكها ومباشرا وكيفية النظر فيها أمام احملاكم اجلزائية ، فإن بعض الت
الداخلية اليت تصدرها السلطة اإلدارية كثريا ما يكون هلا أثرها يف سري التنظيمية 

مبدأ استقاللية القضاء وهلذا الغرض حتاول الدراسة الدعوى العمومية  إىل جانب 
 .التطرق إىل ذلك يف هذا املبحث التايل

 
 
 

  
من قانون اإلجراءات اجلزائية  468إىل غاية  460صة باألحداث الرجوع إىل نصوص املواد منملزيد من التفاصيل حول اإلجراءات اخلا_ 1

 . 2006لسنة  اجلزائري
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 .و مبدأ استقاللية القضاءاخلية التدابري التنظيمية الد :الثالثاملبحث 
ومن هنا كانت احلاجة  مهما نتيجة تعلقه خبدمة املواطن يعد جهاز القضاء مرفقا  

د السلطة التنفيذية والتشريعية ت األخرى وبالتايل جنإىل جعله مستقال عن السلطا
كل واحدة مستقلة عن األخرى نتيجة أخذ تبدو القضائية من الناحية النظرية و

 .  الدول مببدأ استقاللية القضاءالتشريعات يف
 االلتباستدابري تنظيمية داخلية لتوضيح  إجيادعلى وحتت وطأة احلاجة ترغم اإلدارة 

بعض األمور للمخاطبني بالتشريع القائم بعيدا عن تعديل أحكام  أو تذكري وتفسري
ل ليست مؤهلة لتعديل القوانني اإلدارة يف جممل األحواهذا األخري قياسا على أن 

تفسريها ألن الدساتري وضحت من له صفة التعديل أو التفسري كما هو الشأن أو
 .والقضائيةبالنسبة للسلطة التشريعية 

س يف وهم بالتايل تابعون إىل رئي النيابةالعمومية حيركها رجال  معروف أن الدعوى
العليا شكل املسؤولية اهلرمية قد تتأثر بالتدابري التنظيمية الداخلية اليت تصدرها اهليئات 

اخلطر يف حالة ما إذا احنرفت  هذه التدابري عن مسارها ومن مث تظهر  وهنا يكمن
 .كرة استقاللية القضاء غري واضحة ف
هذه التدابري من جهة ، واستقاللية  إشكاليةومن هذا املنطلق حتاول الدراسة تبيان  

الدعوى العمومية من خالل  على توجيهالقضاء من جهة أخرى فيما خيص أثرمها 
حبيث أن الرأي العام الداخلي يويل أمهية كبرية هلذه التعليمات املكتوبة التالية  املطالب

لتأثري على عملهم ه إىل احملققني والقضاة وإمكانية اوبصورة رمسية و اليت توج
متهما باحلقوق الدستورية احملفوظة للموطن ضحية أم  ميس الذي القضائي البحث

اضى ا النوع من اإلجراءات اليت ال يعلم فاعليتها الكثريون ويتغورفع الستار عن هذ
هذه الدراسة واليت  يعترب نقطة جد هامة يفو التوجيه عنها البعض من أجل التأثري و

 . تتضح جليا من خالل القضايا اليت سوف نتطرق إليها الحقا
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   .القضائيالعمل التدابري الداخلية و أثرها على  :األولاملطلب 
ألشخاص املخاطبني بالقاعدة القانونية تفسري لالتذكري أو الدارة أحيانا إىل تلجأ اإل

وهذا التذكري  ود التشريع القائم يف اتمعحىت تصل إىل اهلدف املنشود من وراء وج
نظيمية الداخلية وهي توصف باألعمال أو التفسري يتم عن طريق ما يسمى بالتدابري الت

تدعو احلاجة حىت إىل  هذه األعمال الو Des Actes Infra Juridiqueما دون القانون 
نني اليت يشترط نشرها يف اجلريدة الرمسية وإعالم املواطنني بوجودها عكس القوا

هي ا بأية طريقة كانت ضرورية و نشرها يف اجلريدة الرمسية ومن حق املواطن العلم
 . تدابري تصدرها السلطة اإلدارية إىل موظفيها

معلوم أن العمل بالتدابري الداخلية التنظيمية يف جمال القضاء قد ينطوي على خماطر قد 
كما أن ،حبقوق اإلنسانر يتعلق مخصوصا وأن األة الرأي العام عزعز تؤدي إىل

الغرض من توضيح القاعدة العمل ذه التدابري قد يؤدي  إىل هدف اجيايب إذا كان 
املصلحة العامة القانونية هو تسهيل خدمة األشخاص ومن هنا تظهر الفائدة اليت ختدم 

ى اال عل ها أثر و معىن هذه التدابري سوف تربز الدراسةوعلى هذا األساس 
 :التالية  لقضائي من خالل النقاطا

 : معىن التدابري التنظيمية الداخلية: أوال 
التدابري التنظيمية الداخلية هي جمموعة من اإلجراءات تتخذها اإلدارة من أجل  

سري اإلدارة  ري تنظمـضمان السري احلسن ملرافقها ومصاحلها املختلفة وهي تعترب تداب
نب إجيابية على سري اإلدارة وجوانب أخرى تؤثر سلبا داخليا، لكن هلذه التدابري جوا

سواء على مستوى دارة املصاحل القضائية املختلفة عليها خاصة إذا ما تطرقنا إىل إ
 .الضبطية القضائية أو مرفق العدالة 

رجال الضبطية القضائية إىل غاية ابتداء من التام للقانون  باالنصياعفإذا ما قلنا  
اخال كبريا بني إدارة القضاء و السلطة التنفيذية املمثلة يف وزارة القضاء جند أن  تد

طية جمموعة إجراءات الداخلية والعدالة واللتان متليان على القاضي  ورجال الضب
 .ن هلما صلة مباشرة باملواطن يواللذ نياملهم نيإدارة املرفقداخلية تدخل يف 
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جبات كما أا ليست مؤهلة لتعديل مرتبة حلقوق ووا عترب هذه التدابريتال ومن هنا 
األحكام القانونية أو التنظيمية القائمة و إمنا يقتصر مضموا على تذكري أو تفسري 

التدابري الداخلية  على اعتبار أن  هكما وصفت هذ،املخاطبني ا بالتشريع القائم
عامل مع تتد للغري املمتر ها ال ن  أثامفعوهلا ال يتعدى حدود أو نطاق املصلحة وأ

 . 1املصلحة  املعنية
تنتهي مبرحلة والدعوى العمومية هلا مراحل معينة تبدأ من البحث و التحري كما أن 

ن على والسلطة اليت يتبعها املوظفون القائم أن احلكم وخالل هذه املراحل جتد
التحقيق تفرض نفسها على شكل املسؤولية اهلرمية وتابعية املرؤوس للرئيس على 

رسي  القانون ايعترب إشكاال حسب بعض الفقهاء ود التصرف هذا ،جيشكل تدر
 مما يؤثر على اقتناعه اخلاص  القاضي الذي ال خيضع سوى للقانون خاصة اجتاه

األحكام اليت يصدرها الرأي لالنتقادات وو األحكام اليت يصدرها وجيعله عرضة 
 . العام مبختلف أشكاله

عمومية اليت  مل يعد يقتصر على اإلدارات الن التدابرياستعمال هذا النوع م أن غري
بل جنده مستعمال كذلك من طرف اإلدارة  ،ينظم موظفوها يف شكل هرم تدرجي

املركزية لوزارة العدل يف مواجهة سلك القضاة دون متييز حبيث استخدمت هذه 
قضاة ونظرا التدابري يف التسعينات على اخلصوص كأداة عادية لتسيري مرفق العدالة وال

لنوعية األعوان العموميني املخاطبني ا أصبحت الظاهرة تبعث على القلق لكون 
 .2هذه التعليمات ال توجه  لقضاة النيابة فحسب بل تشمل كذلك قضاة احلكم 

جيعل  منه تابعا لوزير   لتنفيذية يف صالحيات القاضي الذيأمام تدخل السلطة ا و
ع ألوامره وتعليماته وهي ما يطلق عليه بالتدابري العدل مبوجب عقد التبعية وخيض

الداخلية  واليت تؤثر مباشرة على عمل القضاة ، هذا ال يكفي  بل جند هذه  التدابري 
إضافة إىل موظفي  ،أو احلكم بة أو التحقيقتعمم على كافة القضاة سواء يف النيا

  
،  1981يلس شاوش بشري ، مذكرة حبث حول التدابري الداخلية ، مذكرة القانون درجة ثالثة ، جامعة ستراسبورغ ، فرنسا  ،  1
 .163ص
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يمات اليت تصدر إليهم الضبطية القضائية وهذا ما يؤثر سلبا على عملهم مبوجب التعل
ظفي الضبطية وتؤثر يف أعماهلم أو حىت ختلف نوعا من اخلالف  بينهم أي بني مو

 .ري والبحث  والقضاة على التحالقضائية القائمني 
وهلذا نرى أن أثر هذه التدابري على سري الدعوى العمومية ال متثل مرحلة معينة بذاا  

ة ـأو مرحلة الضبطيحلة التحضريية ل الدعوى حىت املرولكن متثل كل مراح
وهلذا جيب التطرق إىل أثر هذه التدابري الداخلية على الضبطية القضائية مث  ،القضائية 

 .النيابة العامة كممثل للحق العام وعلى قضاء التحقيق مث على قضاء احلكم
 :وآثاره الضبطية القضائية التدابري الداخلية التنظيمية يف مرفق:  اثاني

رحلة الضبطية القضائية أمهية بالغة من شأن احنراف مسارها أن يؤدي إىل ملإن  
املساس اخلطري حبقوق اإلنسان وحرياته الفردية وهذا االحنراف ميكن أن تؤدي إليه 

االستعداد النفسي واألديب وط الشرطة القضائية اة النفسية لضبعدة عوامل وهي احلال
 رطة القضائية وأثناء ممارسة وظائفهم  هلمحبيث أن ضباط الش، ملمارسة الوظيفة 

مسؤولية تدرجية هرمية وهي املعنية بالتدابري الداخلية  ، نوعني من املسؤولية
وهي  ومسؤولية قضائية مهنية خالل ممارسة ضابط الشرطة لوظيفة الضبط القضائي

 .شرف عليها النيابة العامة تاألهم نظرا لصفة الضبطية اليت 
حتت اإلشراف املباشر ارس ضابط الشرطة القضائية مهامه أن مي كان من الواجبو 

القضائية وال عالقة له مع للنيابة العامة وهذا مبجرد حصوله على صفة الضبطية 
اإلداريني إال يف جانب  ضيق من املسؤولية التبعية وهذا حىت تتحدد مهامه  مسئوليه

تعليمات اليت ترد إليه من لوال عالقة ل قوة القانون ال غري ويقوم بوظائفه حتت
ر عليه سلبا وعلى سري الشكوى ـمبهامه ، حبيث من شأا أن تؤث مسؤوليه

ة تنقالته املتكررة والتعليمات اخلاصة بإسناد مهام أخرى ال عالقة ـنتيج بالضرورة
أو أن حتدد صالحياته مبوجب قانون اإلجراءات اجلزائية بصورة  اللضبطية القضائية 

ا ال تترك جماال للسلطة اإلدارية اهلرمية أن متارس مهاما هي أصال من أكثر وضوح
 .صالحيات ضابط الشرطة يف عالقته بالنيابة العامة وحتت إشرافها 
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وليس إىل السلطة اإلدارية، اخلوف من  االامو حىت الدور الرقايب يرجع إىل غرفة 
حتت الرعاية املطلقة  فيه ملساس حبقوق اإلنسان واملشتبهالتدخل يف الصالحيات هو ا

داخلية تصدر يف شكل  اءات باعتبارها إجرلقرينة الرباءة األصلية ،فالتدابري الداخلية 
من شأا أن ال تتطرق إىل كل ما له عالقة باجلهة مذكرات مصلحيه عمودية 

 .مبوجب قانون اإلجراءات اجلزائية القضائية كون هذا اجلانب منظم 
 التدابري الداخلية أن تكون تدابري تنظيمية مفسرة وموضحة كما أشري أن األصل يف 

إستقاءا من قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون العقوبات لعمل الضبطية القضائية 
دف التوجيه احلسن ألساليب ية األخرى كعلمي اإلجرام والعقاب والقوانني اجلنائ

التطور التكنولوجي  اراالعتبالتحقيق ورسم األطر الصحيحة للتحقيق أخدا بعني 
والعلمي يف جمال البصمة الوراثية مثال أو البصمة اجلينية ، العمل الذي جيب أن تفكر 

وى املصاحل الوالئية للشرطة القضائية وحىت تفيه اخلاليا املكلفة بالتحليل على مس
ية هو ، إذا كان اهلدف من التدابري التنظيمية الداخل املديرية املركزية للشرطة القضائية

يكون هلا دور وأثر إجيايب على  التوجيه والتفسري و التوضيح لنصوص القوانني اجلديدة
من أجل أداء أحسن ونتائج  ،يف توحيد عمله عرب كافة املصاحل األمنية رجل األمن 

 .ئي و أمن املواطن يف أمالكه وشخصهمن شأا أن تعطي دفعا قويا للعمل القضا
لك فضابط الشرطة جيد نفسه أمام التعليمات كس ذلكن ما نشهده حاليا هو ع 

يف شكل أوامر ال جيب خمالفتها ومذكرات الصارمة اليت ترد إليه من السلطة العليا 
واليت عليه تنفيذها دون تردد من جهة وأمام تطبيق القانون واحترام اإلجراءات 

الوقف النظري، اصة باملوضوع حتت واملدد القانونية يف احلجز واحترام الضمانات اخل
مل يصدر ضده  ما الربيءا الشخص الذي جيب أن يعامل على أساس الشخص هذ
، هذه الوضعية تولد لدى ضابط الشرطة حالة نفسية ال تسمح له من  كم قضائيح

مما يعود على السياسة األمينة العامة اليت ال ينظر إليها سوى يف شكل ، األداء اجليد 
األزمات الواقعة واحملتملة حسب ما تفيده املعلومة مواجهة احلاالت والوضعيات و

 .املتوفرة 
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جند أن ضابط الشرطة ويف عدة حاالت جيب أن يبلغ رئيسه املباشر تنفيذا لتعليماته 
يف فتح حتقيق يف قضية معينة كان من الواجب أن يأخذ رأي وكيل اجلمهورية فيها ، 

وايل الوالية مثال و املتضمنة  لك هو اإلرساليات اليت يوجههااملثال الذي يوضح ذ
فالرئيس املباشر ق هوية أو أرقامها التسلسلية ، الشبهة يف وثائفتح حتقيق يف قضية 

يوجهها إىل املصاحل احلضرية من أجل التحقيق ، لكن يف حقيقة األمر هذه التعليمات 
هي من صالحيات وكيل اجلمهورية ال غري ، لكن ضابط الشرطة جيد نفسه أمام 

 .وكيل اجلمهورية على غري علم ن أنة جيب التحقيق فيها بالرغم مقضي
األصل هو أن وايل الوالية جيب أن يراسل النيابة العامة وليس املصاحل األمنية مباشرة و

: اليت تفتح التحقيق بناءا على تعليمات اجلهة القضائية وحدها ، نطرح السؤال التايل 
تعليمات من رئيسه املباشر من أجل فتح  هل يف حالة ما إذا تلقى ضابط الشرطة

حتقيق ، هل يباشر العمل أم يبلغ وكيل اجلمهورية مث يبدأ التحقيق ، وماذا جيري لو 
 وصل إىل علم رئيسه أنه أبلغ النيابة العامة ؟

 :لقاضياهلدف من إصدار التدابري الداخلية التنظيمية و توجيهها ل: ثالثا
فصال خاصا بتنظيم السلطة القضائية ومن  1996يتضمن الدستور اجلزائري لسنة  

ضع إال د أن الدستور جعل من القاضي ال خيخالل تقصي نصوص هذه املواد جن
محاية للحقوق  ط عليهاضمانا حلسن سري العدالة ونزاهتها وعدم الضغ ،للقانون

بدأ غري أن ما جيري يف الواقع أمر آخر ال عالقة له بامل ، األساسية  للجميعواحلريات 
كل بني السلطات واستقاللية  القضاء ومحايته من الدستور وهو الفصل يف األساسي 

فالسلطة التنفيذية  ،الضغوطات والتأثريات اليت تضر بأداء مهمته ونزاهة حكمه
ل مستخدمة يف هذا التدخل جمموعة إىل آخر  بواسطة وزارا للعد تتدخل من حني

ت والتعليمات واملذكرات وغريها تنظيما للسلطة إجراءات وتدابري داخلية كاملنشورا
 .القضائية حسب فهم وزارة العدل

وهذه التدابري كثرية جدا جعلت من القاضي يهتم ا أكثر مما يهتم بإصدار أحكام  
والفقه ديدة عن طريق االجتهاد القضائي نزيهة من شأا أن تنشأ قواعد قانونية ج
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سواء من ، األخرية على اخلصوصخالل العشرية رواجا كبريا وهذه التدابري عرفت 
موضوعها وخصوصا من حيث نوعية املخاطبني ا مما جعلها ظاهرة وحيث حجمها 

 .1لالنتباه يستوجب الكشف عنها وحتليلها من أجل التعرف على حقيقتها  ةملفت
كن احلكم على هذا النحو جيعلنا نتساءل عما إذا مل تالسيما قضاة قضاة الإن معاملة 

السلطة التنفيذية تعترب القاضي الذي تتجسد فيه السلطة القضائية جمرد موظف 
 .أحد ممثلي السلطة التنفيذية  مرؤوس خيضع لتوجيهات الوزير

ويكون الغرض من التدابري الداخلية أصال هو وضع تفسري موحد للقانون الواجب 
ص من قاض إىل أخر تطبيقه من أجل تاليف التباين و التناقض عند تطبيق نفس الن

وإن دور هذه التدابري بيداغوجي إعالمي وترشيدي مما جيعل تقبلها ممكنا إذا مل 
تستخدم كوسيلة لتعديل القانون  تكتس الطابع اإللزامي بالنسبة لقاضي احلكم وال

 .2اجلاري العمل به أو لتكميله
ضي يف صالحياته ا النوع من التعليمات أن السلطة التنفيذية تنازع القايتبني من هذ

القضائية حماولة مشاركته يف ممارستها وجيرنا هذا األمر إىل التساؤل حول القوة 
 .اإللزامية هلذه التدابري بالنسبة للمخاطب ا

  : القوة اإللزامية للتدابري الداخلية التنظيمية: رابعا
ة  حدود ال يتعدى أثر ومفعول التدابري الداخلية التنظيمي حسب ما سبق ذكره فإنه

على اعتبار أن مفعوهلا داخل وهلذا مسيت بالتدابري الداخلية  املصلحة املصدرة هلا

  
 .163يلس شاوش بشري ، املرجع السابق ، ص _ 1
بواسطة التعليمات ولو كان يهدف إىل حتقيق الفعالية يف األداء فإن  ولكن حىت ولو اجتمعت هذه الشروط فإن توجيه الوظيفة القضائية_ 2

انون يبقى من إختصاص القاضي نفسه وهي األسلوب يف حد ذاته يبقى منتقدا ألنه يشكل مساسا مببدأ استقاللية القضاء، وإن تفسري الق
قانون مهمة لصيقة بوظيفة احلكم ميارسها القاضي حتت رقابة اجلهة القضائية اليت تعلوه يف الدرجة أما مهمة توحيد التفسري و اإلجتهاد فإن ال

مل يفسح املؤسس الدستوري و ال املشرع أسندها للمحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي و جملس الدولة بالنسبة للقضاء اإلداري ، وذا 
جماال للسلطة  التنفيذية للتدخل يف صالحيات سلطة أخرى، كما استخدم صنف أخر من التدابري الغرض  منه مد القاضي ببعض التوجيهات 

إىل الرؤساء  1996ماي8مؤرخة يف  54/96أنظر مذكرة وزير العدل رقم(يف القضايا اإلقتصادية  ااد هإختالتحفظية الواجب  تكاإلجراءا
أو تلك التوجيهات املتعلقة بقضايا اإلرهاب و لكن أبرز هذه التعليمات وأشهرها املذكرات الصادرة ) و النواب ووكالء اجلمهورية للتنفيد

لس شاوش ملزيد من التفاصيل أنظر ي.1996مارس  23بتاريخ)املؤقت يف التعديلاحلبس ( عن وزير العدل و املتعلقة باحلبس اإلحتياطي
 .165و 164بشري ، املرجع السابق ، ص
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ية ونظر ملا ناملصلحة فقط وأثارها ال تتعدى املخاطب ا أو املتعامل مع املصلحة املع
بل   Acte Juridiqueبري أعماال قانونية قائمة بذااسبق ال متثل أو تشكل هذه التدا

ومن مت ال تدعو احلاجة إىل   Acte Intra Juridique مال ما دون القانونعألتوصف با
 .نشرها يف اجلريدة الرمسية وإعالم املواطنني ا كحق يف اإلعالم 

ظ هو تعدى هذه التدابري اإلدارات املركزية العمومية كإدارة وحاإلشكال املل لكنو
الدعوى العمومية وحتريكها األمن الوطين مثال واليت هلا عالقة مباشرة بالقضاء و

وسريها باملشاركة يف امللفات القضائية التحضريية ، بل وصلت إىل إدارة القضاء 
استخدمت هذه التدابري خالل و القضاة دون متييزوالعدالة يف مواجهة سلك 

هذه ،  1التسعينات على اخلصوص كأداة عادية لتسيري مرفق العدالة و القضاة 
وأصبحت  العموميني خاصة يف سلك القضاء يز بني املوظفنيالتعليمات أصبحت ال مت

 األحكــام القضائية توجه حىت لقضاة احلكم مما يبعث على القلق جتاه نزاهة 
وسري الدعوى يف آخر مرحلة للتحقيق ومنها املساس املباشر واخلطري باحلقوق 

 .واحلريات
لدى وزارة العدل اليت تعينه وحسب الواقع املعاش فإن القاضي يعترب جمرد موظف 

اليت  ،وتتبع خطواته من أجل الترقية أو العقوبة مما جيعله حتت رمحة وزارة العدل
ه ئمما يؤثر على أدا،  اتعتربه مرؤوس لديها ال ميكنه بأية حال اخلروج  عن تعليما

لك بل يقول على ذال ينص  148ادة امليف  1996دستور يف املقابل فإن ملهامه و
القاضي حممي من كل أشكال الضغوط والتدخالت  : "يح العبارة أن بصر

أمام وزير  مسئوالوال يعترب " مهمته أو متس برتاهة حكمه  بأداءواملناورات اليت تضر 
أمام  مسئولالقاضي :" من الدستور  149العدل بل مسؤوليته تشري إليها املادة 

ب األشكال املنصوص عليها يف حسالس األعلى للقضاء عن كيفية قيامه مبهمته 
 .من الدستور  147حسب املادة "كما أنه ال خيضع إال للقانون " القانون 

  
تشكل أعماال قانونية أي من الناحية  و اليت ال دون القانون ة باألعمال ماهيباخلية واليت مساها األستاذ يلس شاوش بشالتدابري التنظيمية الد  1

عالم الناس بوجودها ، ملزيد يدة الرمسية وإها يف اجلرنشرتدعو احلاجة إىل  ترتب أي أثر ،  وهلذا يرى أنه ليس من الضروري و ال القانونية ال
 .164من التفاصيل حول التدابري التنظيمية الداخلية أنظر، يلس شاوش بشري ، املرجع السابق ، ص 
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زير العدل ممثل من خالل هذه املواد الدستورية نرى أن القاضي ال عالقة له بو
فهذه األخرية  ،إليه تعليمات أو مذكرات أو منشورات أصدرالسلطة التنفيذية  ولو 

هامه وحسن سري عمله ونزاهة أحكامه أي تؤثر على سري الدعوى تؤثر على أداء م
 . وهي احلكم العمومية يف آخر مراحلها للتحقيق 

امللزم يبدو مهما  والتنظيمي غرياالختياري  شكلها اإلعالميإن دور هذه التدابري يف  
 .هدفهللسلطة القضائية لكن إذا ما أقترن بعنصر اإللزام أصبح بعيدا عن 

ولو اجتمعت الشروط فإن توجيه الوظيفة القضائية بواسطة التعليمات  لكن حىت 
ولو كان يهدف إىل حتقيق الفعالية يف األداء فإن األسلوب يف حد ذاته يبقى منتقدا 

 .1ألنه يشكل مساسا مببدأ استقاللية القضاة 
وإذا كان تفسري القانون يبقى من صالحيات القاضي وهي مهمة لصيقة دستوريا 

حتت رقابة اجلهة القضائية اليت تعلوه درجة ، أما توحيد التفسري  هاميارس تهبوظيف
وجملس  واالجتهاد فإن القانون أسندها للمحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي 

مل يفسح ":شاوش بشرياإلداري وذا يقول األستاذ يلس بالنسبة للقضاء  الدولة
التنفيذية  للتدخل يف صالحيات سلطة  املؤسس الدستوري وال املشرع جماال للسلطة

 ."القضاة 
اهلدف منها مد ، العدل اجلزائري  ركما أن هناك نوع من التعليمات استخدمها وزي

القضايا اءات التحفظية الواجب اختاذها يف القاضي ببعض التوجيهات واإلجر
برز هذه لكن ا،  2االقتصادية للتنفيذ أو تلك التوجيهات املتعلقة بقضايا اإلرهاب 

 العدل واملتعلقة باحلبس املؤقتالتعليمات وأشهرها املذكرات الصادرة عن وزير 
وطلب من خالهلا السيد  وزير العدل  1996مارس  23ومنها املذكرة املؤرخة يف 

من قضاة التحقيق العدول عن الصالحيات املخولة هلم يف تقدير اإلفراج املؤقت 
لقد لفت انتباهنا أن بعض  "ئال باحلرف الواحدواللجوء إىل االستشارة املسبقة قا

  
 .164يلس شاوش بشري ، املرجع السابق ،  ص  1
الس ، والنواب  العامون ، ووكالء واجلمهورية موجهة إىل رؤساء ا 1966ماي  8مؤرخة يف  54/96وزارة العدل ، مذكرة رقم  2

 .للتنفيذ 



-97- 
 

إىل اإلفراج املؤقت عن متهمني متورطني يف قضايا السادة قضاة التحقيق يبادرون 
تكتسي خطورة تشغل بعض األحيان الرأي العام دون علم الوزارة بعيدا عن أي 

بة نشاط انونا ملراقتشاور أو تنسيق مع  السادة رؤساء االس القضائية املؤهلني ق
عليه أدعوكم لإلقالع عن مثل هذه التصرفات ومعاجلة هذا  غرف التحقيق ، بناء

علما يف املستقبل بكل جوانب هذه  حاطتناإو يةاملوضوع ببعد نظر وحكمة وموضوع
 .1"املسألة

إىل القضاة ، نرى أن هناك حقيقة ثابتة تتمثل يف  التعليمات الصادرةمن خالل 
القضاة والتخيري بني االلتزام ا أو جتاوزها وااللتزام بالقانون التدابري الداخلية على 

هي النتائج املترتبة عن عدم االهتمام والتجاوز للتعليمات الواردة إىل  لكن نتساءل ما
هذا كله ة ملزمة بالنسبة للقاضي املخاطب ا ، القضاة وهل هذه التعليمات هلا قو

ركة السلطة القضائية والقاضي يف الصالحيات راجع إىل حماولة السلطة التنفيذية مشا
هلذه التعليمات وأثرها على  إللزاميةوهلذا نرى التطرق إىل القوة ا ؟ املخولة له قانونا

 . لقاضي يف حالة عدم االلتزام اا
القوة اإللزامية للتدابري الداخلية تتحدد داخل املصلحة ومدى تقيد املوظفني ا  إن 

ذه التدابري قوة اجتاه القضاة أثناء مباشرم ملهامهم هللكن هل تبعا للسلم اهلرمي 
ما هي اآلثار املترتبة على القوة اإللزامية هلذه  خالل سري الدعوى العمومية ؟  و

 التدابري على سري الدعوى العمومية والفصل فيها حبكم قضائي ؟
أن يراعي  بغيينللجواب على هذه التساؤالت جيب أن نعلم أن طرح هذه اإلشكالية 

جانبني اجلانب القانوين واجلانب الواقعي للتدابري الداخلية ، فإذا كانت من الوجهة 
القانونية فإا تفتقد إىل هذه القوة أما من الناحية الواقعية فهي تكتسي قوة إلزامية 

 .فعلية 
عدم نإذا كانت من الوجهة القانونية فإن التدابري الداخلية ت : اجلانب القانوين-1 

ال ميكن أن تكون للتدابري : "  شاوش بشري يلس  "للقوة اإللزامية حبيث يقول األستاذ
  

 .165يلس شاوش بشري ، املرجع السابق ، ص  1
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عتبار ملزمة يف مواجهة قضاة احلكم على اناحية القانونية البحثة قوة الالداخلية من 
وزير العدل وقاضي احلكم ال ينتميان إىل نفس السلطة حبيث يتبع األول السلطة 

لطة القضائية ومها سلطتان مستقلتان عن بعضهما حبكم املادة التنفيذية  والثاين الس
 ." من الدستور 138

وذا الشكل ال وجود للعالقة اهلرمية التدرجيية بني القاضي ووزير العدل من الناحية 
لوزارة العدل لكن قانونا للمجلس  بالقاضي إداريافاملسؤولية اخلاصة  ،القانونية

 . 1األعلى للقضاء
أما من الناحية الواقعية جند وزير العدل يفرض نفسه وسلطته  : الواقعياجلانب -2 

على القضاة بوسيلة ال تعترب قانونا بل تدبريا من التدابري املوجهة للقضاة يف شكل 
من الدستور اجلزائري  147مذكرات وتعليمات ومنشورات ، هذا أمام نص املادة 

خمالفة القانون واجبة أمام التعليمات  نتساءل هل،اليت تلزم القاضي بتطبيق القانون 
الواردة إىل القاضي من وزير العدل أم أن خمالفة تعليمات الرئيس املباشر تطبيقا 

 للقانون أوىل ؟
على عاتق القاضي  ايدستور انشأ التزامتبارات كلها ينرى بأنه نتيجة هلذه االع 

من  149و 147 تانادبرفض االمتثال إىل هذا النوع من التدابري إن وجدت ألن امل
ول أمامه وال خياف عن منصبه القاضي أمام وزير العدل وغري مسئ لزمتالدستور ال 

لكن إذا  قلنا بأن التدابري الداخلية غري ملزمة بالنسبة  ،وترقيته أو تنحيته من الوظيفة 
 للقاضي فما مفعوهلا من الناحية الواقعية ؟ 

األمر الذي  ،أا ملزمة الناحية الواقعية جندمن  إن القوة اإللزامية للتدابري الداخلية
يف نفسية القاضي فتجعله يرضخ لألوامر  تؤثر اليتيدفعنا إىل البحث عن العوامل 

 يستخلص الطابع اإللزامي هلذه التدابري و اإلدارية املنظمة للصالحيات القضائية

  
 " .القاضي مسؤول أمام الس األعلى للقضاء : " 1996لسنة من الدستور اجلزائري  149نص املادة  1
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ريات والصياغة التعب من خالل الداخلية من جهود وزارة العدل يف بث قوة داخلها
 .1االصارمة ذاا وعواقب عدم التقيد 

إن الطابع امللزم للتدابري الداخلية يستخلص من األلفاظ اليت تصاغ ا هذه التدابري 
وهذا حىت ختلق وزارة العدل  روج عنها والتهديد بالعقوبةكاألمر  والتقيد وعدم اخل

صبح آلة يف يد وزارة ضعف لدى القاضي يتمثل يف الضغط النفسي عليه حىت ي
حترام القانون أو جعله مرجعا له ، ل ال ميكن اخلروج عن طاعتها دون االعد

 ه معينة ال ميكنه اخلروج عنها وجيب عليه أن ـفالقاضي إذا ما صدرت له تعليم
 .2ينفذها خوفا  من عواقب عدم التقييد ا 

تتوقف عند حد الصياغة  التذكري من أن القوة امللزمة للتعليمات الوزارية ال وجيدر
ويترتب على خمالفة  اآلمرة فحسب بل تكمن يف اجلزاءات اليت تترتب عن خمالفتها

املعىن التدابري التنظيمية الداخلية اليت ال تتوقف عند الصياغة اآلمرة واأللفاظ القوية يف 
ها أو تردد يف تطبيقعدم التقيد ا أو تأويلها أو التماطل أو ال جزاءات واملضمون 

اجلزاءات شكلني ، يتمثل الشكل األول يف تعليق الترقية للقاضي على  حتريفها وتتخذ
املذكرة الوزارية  مدى التزامه بالتعليمات الوزارية وهذا بصريح العبارة الواردة يف

سيكلف السادة :"يلي واملتضمنة ما 1995 جوان 20املؤرخة يف  95/10رقم 
ن مدى احترام إلزامية توزيع التعليمات واملذكرات املفتشون بالتأكد يف امليدان م

 الوزارية علما أن نتائج عمليات التفتيش وخالصتها تعد واحدا من أهم  عناصر
 ".كل املستويات  تقييم القضاة على

تعترب جزاءات ديديه وردت يف املذكرة املؤرخة يف  أما الشكل الثاين من اجلزاءات 
ن يقبل أي عذر مهما كان يف حالة وسوف ل:" تايلعلى النحو ال 1996فرباير  10

ن كل خمالفة من هذا وستكو) التعليمات ( كتشاف أي امتناع أو تأخري يف تنفيذها إ

  
 .166يلس شاوش بشري ، املرجع السابق ، ص  1
 .167، ص سابق الاملرجع  يلس شاوش بشري  ، 2



-100- 
 

إضافة إىل أن السلطة اإلدارية ،"النوع حمل مساءلة شخصية تستوجب معاقبة مرتكبها 
 .للقضاء  تبقى حميطة بالقاضي حىت داخل التشكيلة املمثلة يف الس األعلى

 
 .تنظيمية وأثرها على إستقاللية القاضيالتدابري الداخلية ال :الثاين املطلب

أن القضاء سلطة عن هذا  جينت و السلطاتتأخذ بعض الدول مببدأ الفصل بني  
سلطة صالحياا يف حدود ألن هذا املبدأ حيتم أن متارس كل نظرا مستقلة،

 .الدستورياختصاصها 
نعاجل مدى التداخل و التأثري بني التدابري الداخلية الصادرة عن  املبحث سوفيف هذا 

القضاة الدين ميثلون حسب النصوص  بنيوزير العدل باعتباره ممثال لإلدارة و
متاشيا مع ا وهذ الدستورية السلطة القضائية املستقلة الضامنة للحقوق و احلريات

  .الدراسةأهداف 
 : مفهوم مبدأ إستقاللية القضاء - أوال
يوجد مفهوم ملبدأ استقاللية القضاء وإمنا يستشف من خالل قاعدة ختصص ال 

التشريعي والقضائي ، واعتمادا على واألجهزة املوجودة يف الدولة كاجلهاز التنفيذي 
يف املنازعات باإلضافة إىل هذا توجد للقضاء  وظيفة الفصل هذه القاعدة خيول 

 . 1زة حرة يف سريها وتعيني أعضائهاقاعدة استقالل األجهزة حيث تكون األجه
ومن هذا املنطلق يتمثل املدلول احلقيقي يف أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن 

األخرى وتستبد زل عالسلطة التنفيذية و التشريعية ، حبيث ال تستطيع إحدامها  أن ت
دف ، توقف األخرى عن حدها أن توها يت، بل جيب قيام نوع من استقاللا 
 .2فالة احلريات العامة واحملافظة عليها ك

يالحظ أنه مل ينص صراحة على مبدأ  1996وبالرجوع إىل دستور اجلزائر لسنة 
ويفهم من خالل نصوصه أن املؤسس اجلزائري يأخذ به  السلطات،الفصل بني 

  
إن قاعدة ختصص األجهزة متنح القضاء وظيفة الفصل يف املنازعات وهو ما يسمى بالتخصص الوظيفي وأما قاعدة استقالل األجهزة تنتج  1

 .20رجع  السابق ، ص \عنها ما يسمى االستقالل العضوي للقضاة ، أنظر ، بوبشري حمند أمقران ، امل
 .566،ص  1971: اسية ، الدولة واحلكومة ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، النظم السي حممد كامل ليلى  2
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ل مستقل لكل سلطة من صوذلك الستعماله مصطلح السلطات وختصيص ف
 .1السلطات

زائر قد سايرت العديد من الدول يف ختويل السلطة التنفيذية وإذا كانت اجل 
والعمل القضائي مثل منحها حق تعيني تؤثر بواسطتها على القضاة  صالحيات

كما أن تأثري السلطة التشريعية ،  2القضاة وختويل رئيس اجلمهورية احلق يف العفو 
 .3على العمل القضائي يبدو واضحا من خالل النصوص القانونية 

اخلية د جمموعة تدابري السلطة التنفيذية ممثلة يف وزير العدل ومن خالل اختاذها
وتعليمات ، تكون قد تدخلت يف عمل السلطة القضائية مما يؤثر سلبا على عمل 

وتفسري موحد القاضي ومبدأ استقاللية القضاء حتت حجة توحيد العمل القضائي 
يف األحكام من حمكمة  االختالفاتعن  عادواالبتللنصوص القانونية الواجبة التطبيق 

هذا ما يرتب نتائج خطرية ، أي قرار  قبل اختاذ املسبقة االستشارةإىل أخرى وفرض 
تتمثل يف نقل مركز الوظيفة القضائية من قاض احلكم إىل السلطات اإلدارية من 

 .األصلي من سلطته التقديرية االختصاصخالل جتريد صاحب 
على الوظيفة التفسريية يف القانون وعندما جتعل  التنفيذيةلطة الس تستحوذوعندما  

إليها واجبة التطبيق وعندما تشترط من القاضي كما أسلفنا  انتهتالتفسريات اليت 
البا منا يكون مطمباشرة وإيصبح القاضي مدعو لتطبيق القانون  املسبقة ال االستشارة

قانون حسب وجهة نظر اإلدارة وخري ية ومن مث يطبق البتطبيق إرادة السلطة التنفيذ
الناصة على  ، 1996فرباير  10الصادرة بتاريخ  96/ 02 دليل على ذلك املذكرة رقم
  

 .30بوبشري حمند أمقران ، املرجع السابق ، ص  1
شروط اليت حيددها و الذي  يقرر تعيني القضاة طبقا للالس األعلى للقضاء ه" على أن  1996من دستور اجلزائر سنة  155نص املادة  2

 ... " لرئيس اجلمهورية  حق إصدار العفو وحق ختفيض العقوبات " من الدستور نفسه على أن  77دة ،  وتنص املا"القانون 
من قانون العقوبات اجلزائري قيام القضاة بالتدخل يف أعمال السلطة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن نصوصا  116املادة  منعت 3

 .تنفيذ قانون أو أكثر تشريعية أو مينع وقف 
كن للسلطة التشريعية التأثري على سري القضايا املعروضة أمام القضاء حني تصدر قوانني ، ومن أمثلة ذلك قيامها بسن القانون رقم مي -

املتعلق باستعادة الوئام املدين ،  كما ميكن للسلطة التشريعية التأثري على فعالية األحكام القضائية  13/07/1999املؤرخ يف  99/08
نص املادة لفترة حمددة أو غري حمددة عمال ب وقف تنفيذ األحكام القضائية النهائية ة ذلك النص على حق الوايل يف طلبأمثلالصادرة ومن 

 .من قانون اإلجراءات املدنية  324
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يتعني على الرؤساء و النواب العامني لدى االس القضائية ومن خالهلم رؤساء :" 
ر احملاكم ووكالء اجلمهورية التقيد بالتعليمات اليت تصدر يف هذا الشأن وأن تسه

على تنفيذها حرفيا دون تردد أو مماطلة ودون تأويل أو حتريف ملضموا وليكن يف 
علم السادة إطارات القضاء باالس و احملاكم بأن التعليمات اليت تصدر عن اإلدارة 
املركزية هلا طابع اإللزام واالستعجال ويتعني تبعا لذلك زيادة عن تبنيها احلرص 

نتباهنا اولقد لفت فائقة دون حاجة إىل التذكري ا ، عة الالشديد على تنفيذها بالسر
لوزارة العدل  الصادرة عن اإلدارة املركزيةواملناشري و التعليمات  أن بعض املذكرات

ختضع أحيانا  ة للتنفيذاملوجهة إىل السادة الرؤساء والنواب لدى االس القضائي
 ا يؤدي إىل التباين يف تنفيذني ممللتأويل من طرف بعض الرؤساء والنواب العام

نتباهنا ااها من جملس إىل أخر وهو األمر الذي يفرغها من مقاصدها كما لفت حمتو
  ".ذا جزئيا وهذا األمر غري مقبولأا أحيانا تنفد تنفي

 ردستواتري اجلزائرية السيما منها إن هذه املمارسات ال تتطابق مع ما جاء يف الدس
ضي القا واستقالليةمبدأ الفصل بني السلطات من النص على  1996و 1989

لسنة  01 حتت رقم الس الدستوري وخضوعه للقانون ال غري والرأي الذي جاء به
نظرا لكون حمرر الدستور أقام مبدأ الفصل بني السلطات :" والذي نص على  1989

 ".عنصرا أساسيا يف تنظيم السلطاتباعتباره 
 1996سنة  وردستمن  152ىل التذكري بنص املادة إضافة إىل ذلك جتدر اإلشارة إ 

وجملس الدولة املؤسستني الوحيدتني اليت هلا صالحية اليت جتعل من احملكمة العليا 
 .تقومي العمل القضائي وتعيني القضاة ونقلهم

 :تأثري تبعية النيابة العامة لوزارة العدل على العمل القضائي: ثانيا
من الدول إلشراف وزير العدل كما هو احلال يف خيضع أعضاء النيابة يف كثري 

ويتبني  1وكثريا ما تستعمل هذه التبعية من أجل التأثري على العمل القضائي اجلزائر
 .ذلك فيما يلي 

  
 .61بوبشري حمند أمقران ، املرجع السابق ، ص  1
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وزير العدل سلطته على أعضاء النيابة العامة من أجل توجيه أوامر يستعمل  -1
 1ابعات اجلزائية أو احلد منها وتعليمات إىل أعضاء النيابة العامة قصد مضاعفة املت

وذلك من أجل تنفيذ برنامج احلكومة مع أنه كان من املفروض أن تصاغ سياسة 
 .احلكومة ضمن قوانني تصدر عن الربملان وتصبح واجبة التنفيذ من قبل القضاء

أدت ظاهرة  استخراج الرمل بدون رخصة إىل استرتاف شواطئ البحر ويعد  -2
التنفيذية إىل إجياد حل  ها القانون ، وبدال من سعي السلطةذلك جرمية يعاقب علي

تسليط العقوبة  ذلك الفعل قصدلرمة للظاهرة أو تعديل النصوص اموضوعي 
متابعة املتورطني وفق  ة العامة من أجل حثها علىبيانقامت بالضغط على ال، املناسبة 
جنحة السرقة بدال من ومحل قضاة احلكم على تكييف الفعل بأنه 2التلبس  إجراءات

 .رخصةللقانون كمخالفة استخراج الرمل بدون  اتكيفيه طبق
عة  تقرر املتابمباشرة الدعوى العمومية وهي اليتوللنيابة العامة سلطة حتريك  - 3 

وزير استعمال هذه السلطة استنادا إىل تعليمات  ةوال شك أنه يف حال حفظ امللفأو
تأثر الدعوى العمومية والدعوى املدنية املرتبطة ا العدل أو الرؤساء التدرجيني ، ت

رباءة املتهم ال أمهية  ترجى من استئناف الطرف بفعلى سبيل املثال إذا صدر حكم 
 .النيابة العامة  نعطإذا مل  يدعم باملدين أو طعنه بالنقض 

 :  صور تأثري السلطة التنفيذية على العمل القضائي: ثالثا
واجلزائر لعمل القضائي يف كثري من الدول طة التنفيذية على اتتعد صور تأثري السل

واحدة من تلك الدول اليت تتنوع فيها صور هذا التأثري حسب املرحلة اليت وصلت 
ورؤساء الدوائر  ة  قضايا تصرف فيها رؤساء البلدياتصومة و هناك عدإليها اخل

ة تدخل ممثلي هي أصال من اختصاص القضاء مما يوضح وبصورة جلي، والة الو
وحتاول الدراسة يف هذا املطلب ذكر بعض الصور من اإلدارة يف غري صالحيام ، 

 :خالل ما يلي 
  

1   François– SARDA , L’intervention du pouvoir dans les instances judiciaires , R.F.F.L.P.N°16, 1981 , 
P70 -72. 

 .61،  ص  نفس املرجع شري حمند أمقران ، بوب 2
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تتوىل اإلدارة يف بعض األحيان سلب االختصاص من اجلهة القضائية املختصة  -1
وهذا ما قام به أحد رؤساء الدوائر حني طرد شخص من مسكن ومصادرة وبيع 

تعلقة بامللكية يعترب من اختصاص مع أن الفصل يف املنازعات امل،  1األثاث املوجود فيه
 .2اإلدارة املصاحلة بني األطراف القضاء وال يتعدى دور 

 يأصدر وايل والية اجلزائر أمرا للعون املكلف بالتنفيذ لدى حمكمة باب الواد -2
 .3باالمتناع عن تنفيذ حكم صادر عن جملس قضاء اجلزائر 

 ،اإلداريني قرارات تتعارض مع حجية األمر املقضي فيه ملسئولنياصدر بعض أ -3
منح مبوجبه  31/12/1984مقرر بتاريخ  بإصدارومن أمثلة ذلك قيام رئيس دائرة 

منها مبوجب قرار الس  هادتاستففيال لشخص آخر غري الشخص الذي تأكد 
 .4 11/12/1982األعلى املؤرخ يف 

ح مبوجبه احملل لشخص آخر غري الشخص الذي آل قيام وايل بإصدار مقرر من ـ 4
 5وبصفة ائية  قضاءإليه 

قرارا أمر مبوجبه مصاحل أصدر ني قام النائب العام لدى جملس قضاء اجلزائر ح -5
ائيني ـإخراج مالك من الفيال اليت يشغلها رغم سبق صدور حكمني قضالشرطة بـ

 .6لصاحل هذا األخري 
أحيانا نفسه مكبال من قبل السلطة جيد القضاء  :القضاءعقبات تنفيذ أحكام : رابعا

، ففي ا يف العقبات اليت حتول دون تنفيذ األحكام القضائية جليالتنفيذية ويظهر هذا 
على أن كل أجهزة الدولة  املختصة  145يف مادته  1996مثال تضمن دستور  اجلزائر

ذ أحكام الـظروف بتنفي أن تقوم يف كل وقت ويف كل مكان ويف مجيع
أن احلكم و القرار والسند ال يكون املدنية  اإلجراءاتكما تضمن  قانون ،لقضـاءا

  
  . وما بعدها  169، ص  1990،  03، الة القضائية ، العدد  17/01/1987الصادر بتاريخ  41705رقم  قرار احملكمة العليا 1
 .وما بعدها  190، ص  1989،  03، الة القضائية ، العدد  08/10/1983الصادر  بتاريخ  33647رقم  قرار احملكمة العليا 2

 3  BOUCHAHIDA ET  R.khaloufi , R.A.J.A.O.P.U 1997 , P 199. 
 . وما بعدها  175، ص  1990،  04، الة القضائية ، العدد  27/06/1987الصادر بتاريخ  53098رقم  قرار احملكمة العليا 4
 . وما بعدها  199، ص  1989،  02، الة القضائية ، العدد  23/11/1985الصادر بتاريخ  37578رقم  ة العلياكمقرار احمل 5
 وما بعدها 176، ص  1990،  03الة القضائية ، العدد  25/03/1989الصادر بتاريخ  43017رقم  قرار احملكمة العليا 6 .
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وهذه الصيغة ختتلف حسب كل  1 التنفيذيةبالصيغة  ممهوراكان إال إذا قابال للتنفيذ 
 .قضية
إذ نص  ماليا،يف صور خمتلفة منها تنفيذ األحكام املتضمنة التزاما  تظهر العقباتكما 

 .2زائري على قاعدة عدم جواز احلجز على األموال العمومية املشرع اجل
ولتفادي  تضرر األشخاص اليت صدرت لفائدم أحكام وقرارات قابلة للتنفيذ، نص 
املشرع على إمكانية تنفيذ األحكام املتضمنة التزاما  ماليا بإتباع  اإلجراءات املقررة 

،  قضاءتنفيذ بعض أحكام ال املتضمن 8/01/1991الصادر يف  91/02يف القانون 
وهي الطريقة اليت تسمح بتنفيذ أغلبية األحكام الصادرة ضد اإلدارة ، ولكن  يف 

 أو التراخي عن تنفيذ األحكام الصادرة االمتناع أمني خزينة الوالية يف  سفحالة تع
 ضد اإلدارة يف جانبها املايل،مل ينص املشرع على أي جزاء تأدييب ضد أمني 

 .3 ةـاخلزين
املتضمنة التزاما لى أيضا صورة عقبات تنفيذ األحكام القضائية جومن زاوية أخرى تت

عينيا إذ أن املشرع اجلزائري مل يقر أية وسيلة  تسمح بإجبار السلطة التنفيذية على 
حبقوق  اضرارالصادرة ضدها ، وما يزيد الوضع إ النهائية تتنفيذ األحكام والقرارا

تمثل يف قيام جملس الدولة اجلزائري بإقرار قاعدة عدم جواز محل ي، املقاضني لإلدارة 
 .4اإلدارة على تنفيذ التزاماا حتت غرامة ديدية

  
التنفيذية بدعوة األمر بالقضايا العادية أو القضايا اإلدارية ، ففي القضايا العادية تنتهي الصيغة إن الصيغة التنفيذية ختتلف حسب ما إذا تعلق  1

التنفيذ بالقيام بعملية التنفيذ إذا طلب منهم ذلك ، وتوجب على النواب العامني ،ووكالء اجلمهورية لدى احملاكم مديد  وأمر مجيع أعوان
يا اإلدارية تنتهي الصيغة التنفيذية بدعوة وأمر الوزير أو الوايل أو رئيس الس الشعيب البلدي كل فيما املساعدة الالزمة للتنفيذ ، ويف القضا

خيصه ، ودعوة وأمر كل أعوان التنفيذ املطلوب إليهم ذلك للقيام بتنفيذ القرار يف مواجهة األطراف اخلصوصيني ، ونالحظ أنه يف حني 
قرارات اليت تصدر من القضاء العادي واجب قيام النيابة العامة ميد يد املساعدة الالزمة للتنفيذ بالقوة تتضمن الصيغة التنفيذية لألحكام وال

و املؤكد أن هذا الفرق ناتج عن إشراف السلطة التنفيذية  على وسائل التنفيذ اجلربي ألحكام . العمومية إذا طلب منهم ذلك بصفة قانونية 
بار  تلك السلطة على استعمال تلك الوسائل ضد أجهزا ، وهذا م يسمح لإلدارة باالمتناع عن تنفيذ القضاء ، وبالتايل  عدم إمكان إج

 .84الصادرة ضدها ، أنظر  بوبشري حمند أمقران ، املرجع السابق ،ص  تاألحكام والقرارا
املتضمن قانون األمالك  01/12/1990ؤرخ يف امل 90/30من القانون املدين اجلزائري وكذا املادة الرابعة من القانون رقم  689املادة  2

 .1990، سنة 52الوطنية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
املتضمن قانون األمالك  01/12/1990املؤرخ يف  90/30من القانون رقم  4من القانون املدين اجلزائري وكذا املادة  689املادة  3

 .1990، سنة  52ورية اجلزائرية ، العدد الوطنية ، اجلريدة الرمسية للجمه
 .87بوبشري حمند أمقران ، املرجع السابق ، ص  4
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ن كانت ال تدعو إالثاين يتبني أن التدابري الداخلية التنظيمية وخالصة للمبحث 
ة احلاجة إىل نشرها يف اجلريدة الرمسية للدولة إال أا تلعب دورا هاما يف حيا

األشخاص وهي واجب على الدولة كي تنور ا الرأي العام كما فعلت اجلزائر  منذ 
رصد الوطين حلقوق يف هذا السياق أوصى امل، 1إعالا حالة الطوارئ يف البالد

بأنه جيب على أجهزة ومصاحل الدولة أن  1997اإلنسان اجلزائري يف تقريره لسنة 
اليت يتم فيها حبس قائمة األماكن  ة العامة املختصةع حتت تصرف النيابضت

حتسني مستوى ط هذه املعايري تستجيب النشغاالت رصد أن ضباألشخاص وأثار امل
ومع ذلك  2مصداقية أجهزة الشرطة القضائية ودعم القضاء يف عالقته مع املواطنني 

ة دستوريا يتبني أا مل ختول صالحيات رسفإن السلطة القضائية  وإن كانت مك
 .ا بوقف تأثري السلطة التشريعية والتنفيذية  عليهاتسمح هل

القيام  وبالرغم من وجود كل السلطات فإن دور الرأي العام ال خيلو من إمكانية
من خالهلا الضغط على النيابة العامة لتحريك الدعوى يف القضايا بتحسني اتمع 

 .ا املوضوع وعلى ذلك سوف تركز الدراسة يف الباب الثاين على هذ 3اليت مه
 
 
 
 
 
 
 
 

  
لطابع الداخلي املرصد الوطين اجلزائري حلقوق اإلنسان ، األدوات القانونية واألعوان املكلفون تطبيق القانون والظروف االستثنائية ذات ا 1

 .09، ص 1997 يف اجلزائر ، 
 .82، ص  1999حلقوق اإلنسان ، التقرير السنوي لسنة املرصد الوطين  2
كلف رئيس اجلمهورية اجلزائرية جلنة حتقيق خاصة يف مقتل الشاب  قرماح ماسنيسا ،  ومن خالل التقرير الذي  2001ماي  2يف  - 3

النيابة العامة بتيزي وزو مبتابعة أعدته اللجنة اختذت السلطات اجلزائرية مجلة من اإلجراءات  وذلك حتت ضغط الرأي العام حيث أمرت 
 Org .www.hrw . املتطورين يف تلك األحداث
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  . القضاء اجلزائي أثر الرأي العام يف توجيه : اينـالث ابـبال 
يف كافة املراحل ا الباب سوف تتطرق الدراسة إىل أثر الرأي العام من خالل هذ 

من مرحلة البحث والتحري ووصوال إىل مرحلة  ابتداء اجلزائية ،اليت متر ا القضية 
غط ا الرأي العام على القضاء اجلزائي يف القضايا اليت مه احلكم والكيفية اليت يض

صول يتناول ة فمام هذا سوف نقسم هذا الباب إىل ثالثومتثل قضايا الرأي العام ، وأ
 نتناول يف الفصل الثاينوضغط الرأي العام  أما  مراحل القضاء اجلزائي الفصل األول

القضاء اجلزائي من خالل جمموعة قضايا دور الرأي العام الداخلي والدويل يف توجيه 
يتناول احلماية اجلنائية الداخلية والدولية  ة مشهورة ، أما  الفصل الثالثوطنية ودولي

  .من تأثريات الرأي العام 
  

 .احل القضاء اجلزائي والرأي العاممر: الفصل األول
و التهمة املوجهة  يتميز القضاء اجلزائي مبراحل متر ا األفعال املنسوبة إىل الشخص

الل هذه املراحل جند أن للرأي وخ إليه و إىل غاية احلكم عليه أمام احملكمة اجلزائية ،
املرحلة السابقة للمحاكمة كالضبطية على من خالل الضغط  التأثريالعام نوع من 

ا قضاء احلكم مممرحلة احملاكمة املتمثلة يف  لنيابة العامة و قضاء التحقيق مثاالقضائية و
ه القضايا اليت مه وكأا قضايا يضع نفسه مكان ممثلي القضاء اجلزائي ويعترب بعض

 .وتشغل الرأي العام كما سيأيت تفصيله الحقا 
 

 .وتأثريات الرأي العاماألولية  االستدالالتمرحلة مجع :ث األول املبح
اجلزائري  يف القضاء اجلزائي األولية االستدالالتن مرحلة مجع األمر إ ةيف حقيق

مرحلة الضبطية القضائية كما يطلق عليها البعض  وبالرغم من أمهيتها وخطورا أو
د القضية للمحاكم على احلقوق الفردية ال تعترب من مراحل الدعوى العمومية اليت مته

حبيث أن النيابة العامة هي صاحبة االختصاص يف حتريك الدعوى العمومية ،  اجلزائية
، و اليت تعد نتائج  يعطيه املشرع اجلزائي  للضبطية القضائية وهذا االختصاص ال
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 215واالستدالل فقط وهذا ما جاءت به املادة عملها وجمهوداا على سبيل العلم 
إىل يئة  االستدالالتدف مرحلة مجع  زائري ومن قانون اإلجراءات اجلزائية اجل

تعد مرحلة  وال جراءات اجلزائية ور قانون اإلالسبيل إىل حتريك الدعوى العمومية  حم
 .1من مراحل الدعوى العمومية 

وتشري بعض املؤمترات الدولية من خالل التوصيات اليت تصدرها ومنها التوصية اليت 
أقرها املؤمتر الدويل الثاين عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات و اليت تنص على 

حلقوق اإلنسان  انتهاكاليها بطرق تعد اليت يتم احلصول ع اإلثباتبأدلة  األخذعدم 
 2ستخدام أساليب القسوة لإلنسانية اليت حتط من الكرامة البشرية مثل التعذيب وا

يف كتابه اجلرائم والعقوبات على أنه ال جيوز وصف  شخص بأنه ] بيكاريا[ أشارو
مذنب قبل صدور حكم القضاء ، وانتقد بشدة استعمال التعذيب عند التحقيق 

إىل املرحلة البوليسية حيث يكون اجلاين يف أحسن وضع من  الربيء الذي  مشريا
ميكن أن يعترف حتت التعذيب فيدان واجلاين خيتار بني أمل التعذيب وأمل العقوبة اليت 

على اإلنكار  يستحقها فيختار األمل األول ألنه أخف لديه من أمل العقاب فيصمم
يف كتابه روح القوانني ، بأنه  Monteskiou مونتسكيو وينجو من العقوبة ويرى

 . 3عندما ال نضمن براءة املواطنني فلن يكون للحرية وجود
القانون يف أية ات قانونية وجتاوزات ملمثلي فالرأي العام يتدخل كلما وجدت فراغ

مرحلة كانت وحىت على مستوى التشريع ، هلدا جند أن الدول املتقدمة  تعمل على 
ء تعديالت حسب األوضاع واحلاالت اليت يكون عليها الرأي وإجرا تدارك األخطاء

 .العام 
ما مييز هذه املرحلة هو طغيان النظام ألتنقييب الذي يتميز بالسرية يف التحقيق حتت  

املادة احلادية عشر  من قانون اإلجراءات اجلزائية طائلة العقاب وهذا ما أشارت إليه 
إجراءات التحري والتحقيق سرية ما مل ينص  تكون:" جاءت مبا يليو اليت اجلزائري 

  
 بعدها وما 60درياد مليكة ، املرجع السابق ، ص_ 1
 .158أمحد شوقي الشلقاين ، املرجع السابق ، ص _ 2
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القانون على خالف ذلك ودون إضرار حبقوق الدفاع وكل شخص يساهم يف هذه 
اإلجراءات يف قانون ملزم بكتمان السر املهين بالشروط املبينة يف قانون العقوبات 

ة و هو نفس املنهاج يف القوانني الفرنسي"حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها فيه
ا جيري يف ضد متفاديا لنشر معلومات خاطئة عن قضايا من شأا حتريك الرأي العام 

طرق إليه الحقا يف جانب الصحافة كعنصر عام ا ما سوف نتمرحلة التحقيق وهذ
فاملقاالت الصحفية كانت يف عدة قضايا خارجة ، يف توجيه الرأي العام وتشكيله 

عن الدور اإلجيايب للصحافة يف تنوير الرأي عن اإلطار الصحيح  لكن جيب أن نتكلم 
  .العام وهذا ما سوف يأيت يف املباحث الالحقة 

لكنها تعمل  كما نالحظ أن هذه املرحلة بالرغم من أا بعيدة عن الدعوى العمومية
اجلمهورية إدارا مما جيعل من احتمال اخلطأ  حتت إشراف النيابة العامة ويتوىل وكيل

  نشاط وعالقةو  نـتكوي ليس اإلشارة إليه يف هذه الدراسةجتدر قليل ، لكن ما 
ولكن جمال الرأي العام خالهلا من خالل  بأجهزة القضاء اجلزائية الضبطية القضائي

مهية تواجد ، إضافة إىل ضرورة وأ التطرق إىل اإلنزالقات اليت تسجل على مستواها 
ة هذه السرية سواء يف قانون و ما تتميز به من سرية و إلزامياإلعالم األمين 

و اليت تعطي للتحري و التحقيق مدلوال إجرائيا و جتعلها قاعدة  اإلجراءات اجلزائية
 89جزائية ملزمة لألشخاص الذين يسامهون يف اإلجراءات دون غريهم ، فإن املادة 

من قانون اإلعالم أعطت لقاعدة السرية بعدا آخر عندما نصت بوجه عام على 
األوليني يف اجلنايات من ينشر أخبارا أو وثائق متس سر التحقيق و البحث  معاقبة كل

ذا املعىن فإن سرية إجراءات التحري و التحقيق يف القانون اجلزائري و اجلنح ، 
 1ب وإمنا متتد أثارها للغري أيضايف اإلجراءات فحس ليست قاعدة ملزمة ملن يساهم

 .لب التالية النقاط اليت سوف نتطرق إليها يف املطا
 

_____________ 
 1،ص2011الصحافة والقضاء ، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ، اجلزائر خمتار األخضري السائحي ،-1
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 :قاعدة سرية التحقيق و احلماية اجلزائية هلا: املطلب األول 
يسمى هي امليزة اليت جندها يف النظام التنقييب أو ما  قاعدة سرية التحري و التحقيق

روبية ومنها املشرع الفرنسي الذي أخد عنه وبنظام السرية املعمول به يف الدول األ
نعدام العالنية والوجاهية ، و هده القاعدة يف ااملشرع اجلزائري ، وهده امليزة تعين 

 نظر بعض التشريعات هي توفر قدرا من احلماية لإلجراءات القضائية أثناء التحضري 
العام  مشأا أن متس بالنظا تعلق األمر ببعض احلاالت اليت منللمحاكمة خاصة إذا 

واألخالق و هوية األفراد واألحداث يف جرائم متس بالعائلة و تنشر أخبارها يف 
اجلرائد ووسائل اإلعالم ، كما أن هلده القاعدة نوعا من احلماية تتوفر هلا وهدا من 

 .و التبليغ خالل حتديد االستثناءات الواردة عليها يف النشر
 :اإلعالميف مواجهة وسائل قاعدة السرية يف التحري و التحقيق : أوال_
روبية اليت أخذت بنظام وعملت الدول األ :التحقيقالتحري و قاعدة سرية_ أ

التنقيب على تكريس مبدأ السرية و هي يف احلقيقة سالح يستعمله احملقق يف مواجهة 
ا قد يتوصل إليه التحقيق من أدلة ضده فال املتهم حىت يبقى هدا األخري جاهال مل

التملص منها ، و من املالحظ أن الفترة اليت تلت الثورة الفرنسية عرفت عدوال ميكنه 
 مساعدين حتقيق إال حبضور السرية على أن ال تقبل أي شكوى و ال يفتحعن مبدأ 

منه على  11، و هذا بتأكيد املادة 1789نوفمرب  3يف  إثنني حسب القانون الصادر
لتتم اإلجراءات "أبواب غرف التحقيق للجمهور " أنه مبجرد القبض على املتهم تفتح 
حيث نص 1791ا املبدأ عاد مع قانون، لكن هذ بشكل وجاهي و يف عالنية تامة 

) 9(ا يف مادته التاسعة على إنفراد ومبعزل عن املتهم و هذعلى مساع الشهود يكون 

أصبح مسموحا للدفاع باإلطالع على 1897ما قانونأ 1808وهذا ما أكده قانون 
ن رة العالنية إىل حمامي األطراف فإملف اإلجراءات ، إال أنه رغم توسيع دائ

 .1اإلجراءات بقيت سرية بالنسبة للشهود
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و اتمعات  تطور وسائل اإلعالم:  قاعدة السرية يف مواجهة وسائل اإلعالم_ب 
كانت  االهتمامة يف مصاحل األمن و العدالة ، هذا جعلها تم حىت بالقضايا املطروح

سلبية على مبدأ سرية التحقيق و التحري ، فأضحت الصحافة تتطرق  انعكاساتله 
دلكل ما جيري وحيدث يف اتمع من قضايا أمنية و جزائية حىت وصل ا احل

بالقضايا املطروحة على  هتماماالأن تتابع القضايا املطروحة أمام القضاء ، و هذا 
ففي فرنسا أثري هذا املوضوع خالل  اإلجراءاتاحملاكم أثر مباشرة على مسألة سرية 

حيث تزامنت أشغال جلنة العدل  1958مناقشة قانون اإلجراءات اجلزائية عام 
هزت الرأي العام و تناولتها الصحافة  بالس الوطين مع وقوع جرمية قتل عمدي

ألوف ، كما بث التلفزيون حديثا أجراه صحفيون مع إثنني من املتهمني بشكل غري م
وهو األمر الذي أثار جدال كبريا يف أوساط الرأي العام و على مستوى اللجنة 

ناقشت مدى مالءمة فسح اال للصحافة كي تتناول أخبار القضايا املذكورة اليت 
 نت هذه احلادثة السبب املباشر يفالتحري و التحقيق فيها ، و قد كا اجلزائية اجلاري

تكريس مبدأ سرية التحري والتحقيق بنص صريح يف قانون اإلجراءات اجلزائية 
 .1الفرنسي و عنه إنتقلت إىل القانون اجلزائري

 : قاعد السرية يف التحري و التحقيقاحلماية اجلزائية ل: ثانيا_
تحقيق أو ما يسمى باملرحلة تنحصر احلماية اجلزائية لقاعدة السرية يف التحري و ال

وهي كيفية جترمي فعل  ة أو التحقيق النهائي ، يف جمموعة من النقاطالسابقة للمحاكم
الوثائق اليت متس بسرية البحث  إفشاء أسرار التحقيق و جترمي نشر األخبار و

إليها على  نتطرق و األسباب املبيحة إلفشاء أسرار التحقيق ، هذه النقاط التحريو
 :التايل النحو

مل يكتف املشرع اجلزائري بالنص على سرية : جترمي إفشاء أسرار التحقيق_ أ
ة من خالل جترميه ه احلماية بقاعدة موضوعيحقيق كقاعدة إجرائية وإمنا دعم هذالت

من 11ه املرحلة من اإلجراءات حيث نصت الفقرة الثانية من املادة إلفشاء أسرار هذ
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كل شخص يساهم يف إجراءات ملزم " زائري على أنقانون اإلجراءات اجلزائية اجل
بكتمان السر املهين بالشروط املبينة يف قانون العقوبات وحتت طائلة العقوبات 

ولقيام جرمية إفشاء أسرار التحقيق جيب أن يتحقق ركنها  ."املنصوص عليها فيه 
خبار اليت مت املادي املتمثل يف أن يكون الفاعل ممن ساهم يف اإلجراءات وأن تكون األ

إفشائها من إجراءات التحري و التحقيق أو مما توصل إليه التحري أو التحقيق من 
عمدية فيلزم لقيامها أن يكون  ركنها املعنوي الذي يعترب هذه اجلرمية جرميةو 1 نتائج

عل عاملا بأن ما أفشاه يعترب من إجراءات التحقيق أو من نتائجه وأن تتجه إرادته افال
ا ، أما جمرد اإلمهال الذي يؤدي إىل كشف أسرار التحقيق فال تترتب عليه إىل نشره

ي من هو غري املسؤولية اجلزائية ومثال ذلك ضياع أوراق التحقيق ووقوعها بني يد
 .2ذي صفة لإلطالع عليه

فعل جترمي نشر :  التحقيقالتحري وجترمي نشر األخبار و الوثائق اليت متس سرية _ ب
تحريات و التحقيقات القضائية يعترب نتيجة طبيعية لقاعدة سرية أخبار ووثائق ال

اكمة ، فليس من املنطق أن مينع أطراف اخلصومة اإلجراءات خالل مرحلة ما قبل احمل
، سمح بنشرها وإطالع اجلمهور عليهامن اإلطالع على إجراءات الدعوى يف حني ي

جويلية  27صحافة الصادر يف به املشرع الفرنسي ألول مرة يف قانون الوهذا ما جاء 
إىل حقوق الدفاع ألا تؤدي إىل تكوين قناعة  تسيءالعالنية املسبقة " أن 1849

مجاعية يف غري صاحل املتهمني الذين يصبحون يف نظر احمللفني مذنبني قبل بداية 
 .3 املرافعات

 الشك أن نشر أوراق التحقيق الرمسية يعترب أكثر خطورة على حقوق الدفاع من
جمرد إفشاء أخبار التحقيق ، ألنه يضع الدعوى خارج إطارها الشرعي و فضال عن 
األحكام املسبقة اليت خيلقها لدى الرأي العام ، فإنه إجحافا خطريا يف حق املتهم 

  
 .37إىل 25ملزيد من التفاصيل حول جترمي إفشاء أسرار التحقيق قبل احملاكمة ، أنظر ، خمتار األخضري السائحي ، املرجع السابق ، الصفحات من 1
 .38،ص  نفس املرجعخمتار األخضري السائحي ،  2
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الذي ال ميلك أية وسيلة دفاع ضد اإلام العام و العلين وقد يضطر هو األخر إىل 
طريق الندوات الصحفية و ما ينجر عن ذلك من  إستعمال أسلوب الدفاع العلين عن

مساس بسلطة القضاء ومصداقيته ، لذلك جند قانون اإلعالم نص على اإللتزام بعدم 
قبل أن يقرر  36نشر أسرار التحقيق ضمن الواجبات األخالقية للصحايف يف املادة 

من قانون  11، و دعما ملا ورد يف نص املادة 89يف املادة 1هلذا الفعل عقوبة جزائية
اإلجراءات اجلزائية اجلزائري خبصوص قاعدة سرية التحقيق ، أشار املشرع اجلزائري 

على أحكام جترمي نشر أخبار ووثائق التحري والتحقيق  89 يف قانون اإلعالم يف املادة
تعاقب كل من ينشر أخبارا أو وثائق متس سر التحقيق و البحث األوليني باحلبس 

ا بالوسائل ، وهذدج 50.000و 5000شهر وبغرامة مالية مابني من شهر إىل ستة أ
املشار إليها يف نص املادة الرابعة من قانون اإلعالم ، و من خالل ما تقدم نستخلص 
أنه لقيام جرمية نشر أخبار ووثائق متس بسرية التحقيق ، أن يتم النشر بواسطة وسيلة 

عالم وأجهزته يف القطاع العام ن اإلمنها عناوي،  امن الوسائل املنصوص عليها قانون
لعناوين اجلمعيات ذات الطابع السياسي و  العناوين واألجهزة اليت متتلكها أو تنشئهاو

و األجهزة اليت ينشئها األشخاص الطبيعيون و املعنويون اخلاضعون للقانون اجلزائري 
لنشر بوثائق وأن تتعلق عملية ا تايب أو إذاعي أو صويت أو تلفزي وأي سند إتصال ك

ذلك عندما نشرت جريدة  القضائي وقد حدثهلا عالقة بالتحريات و التحقيق 
خرب مقتل مخسة أفراد من الدرك الوطين  1993جانفي  2بتاريخ  El Watanالوطن 

بعض ط وقد متت متابعة مدير اجلريدة وقصر احلريان باألغوا إثر إعتداء إرهايب مبنطقة
 كما جيب أن يكون 2ينها إفشاء أسرار التحقيقم من بصحفييها من أجل عدة ،

 .النشر ميس بسرية التحقيق أو التحري
كما متت اإلشارة  قاعدة سرية التحقيق:األسباب املبيحة إلفشاء أسرار التحقيق_ ج

من قانون اإلجراءات اجلزائية و دعمها  11نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة  إليها
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انون اإلعالم ، لكن جند أن هده السرية غري مطلقة حيث من ق 04و  89بنص املواد 
تتعلق حبق الرأي العام يف اإلطالع على معلومات حول  استثناءاتوضع هلا املشرع 

القضايا اليت مه ، عندما يكون الكشف عن أخبار وإجراءات التحقيق ضروريا 
ء أسرار التحري من األسباب اليت يبيح فيها القانون إفشا ، 1ملمارسة حقوق الدفاع
ا ت ختص أشخاصا جيري البحث عنهم وهذصور أو بيانانشر و التحقيق ، ضرورة 

ا األخري ئب العام لضابط الشرطة القضائية و يطلب هذبعد الترخيص الصادر من النا
إعالمي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور ختص أشخاصا من أي عنوان أو سند 

ة رتكام جرائم موصوفة بأفعال إرهابيجيري البحث عنهم أوهم حمل متابعة إل
ه اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، هذنون من قا 17ملادة ا اا ما جاءت أوختريبية وهذ

املادة تسمح للمحققني نشر صور املبحوث عنهم يف جرائم معينة وهي اجلرائم 
اجلرائم  اإلرهابية بالنظر إىل خطورا وما تشكله من ديد على النظام العام ، أما

األخرى غري مسموح بنشر معلومات عنها كون عملية النشر تشكل مساسا خطريا 
و من األسباب اليت يسمح اءة و يعترب مبثابة إام علين وبقرينة الرب بسمعة املعين باألمر

، هو احلقوق املعترف ا لألطراف فيها القانون بإفشاء أسرار التحري و التحقيق 
مبلف القضية ، حيث أن امللفات اليت مل تصل إىل جلسة  ةمصلحاملعنيني وكل من له 

احملاكمة سواء ألن النيابة قررت حفظها أو ألن جهة التحقيق أصدرت فيها أمرا 
بإنتفاء وجه الدعوى ، فاألصل أا تبقى مشمولة بالسرية حفاظا على مسعة 

ات هلم حق اءباإلجر املعنينياألشخاص الذين طالتهم اإلجراءات ، فاألشخاص 
 ليعتمدوا عليها يف إقامة دعوى الوشاية الكاذبة أو احلصول اإلطالع على امللفات

و من األسباب اليت تربر اخلروج على قاعدة على التعويض من شركات التأمني 
خالل مرحلة التحقيق القضائي و أوهلا متكني احملامي  السرية ، ما تربره حقوق الدفاع
راءات وتصوير نسخة كاملة منه وفقا ملضمون نص من اإلطالع على ملف اإلج
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من قانون اإلجراءات اجلزائية، كما أن حقوق الدفاع جتيز للمحامي أن  68 املادة
 .1سري التحقيق وما توصل إليه منة نتائج يطلع موكله على

إعالم الرأي العام ضرورة أوجبت اخلروج على قاعدة السرية يف التحري و التحقيق، 
رع اجلزائري يف تعديله لقانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب قانون حيث أن املش

": ناصة على 11فقرة ثالثة للمادة ، أضاف  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  22/06
تفاديا إلنتشار معلومات غري كاملة أو غري صحيحة أو لوضع حد لإلخالل بالنظام 

رأي العام بعناصر موضوعية العام ، جيوز ملمثل النيابة العامة دون غريه أن يطلع ال
املتمسك ا ضد  لالاماتمستخلصة من اإلجراءات على أن ال تتضمن أي تقييم 

، فالفراغ القانوين الذي كان موجودا مل يدم طويال أمام  ."األشخاص املتورطني
ى محاية األشخاص ثقته يف قدرة مصاحل األمن عل السترجاعضرورة إعالم اجلمهور 

يبقى أمام السلطات العمومية سوى الرضوخ لطلبات الرأي العام  و ممتلكام، ومل
حلقهم املشروع  االستجابةوإطالع املواطنني باملعلومات اليت م أمنهم و سالمتهم و 

 .يف معرفة ما يتخذ من إجراءات يف مواجهة اجلرمية 
في جان 14منشور كانت وزارة العدل قد أصدرته بتاريخ  ا السياق نشري إىليف هذ 

حثت فيه النواب العامني لدى االس القضائية ورؤساء احملاكم ووكالء  1990
اجلمهورية على تنظيم ندوات و نشر بيانات صحفية كلما كان ذلك الزما إلنارة 
الرأي العام وتفادي ذيوع و إنتشار األخبار الناقصة أو املشوهة عن القضايا اجلاري 

س املنشور أن سرية التحري و التحقيق و إن التحقيق أو التحري فيها ، ويوضح نف
كانت تبدو متعارضة مع احلق يف اإلعالم فإا ال تتعارض مع اإلعالم املوضوعي غري 

ة ليت دار حوهلا النقاش خالل الندوو قد كانت هذه املسألة من بني احملاور ا 2املغرض
ما تناولتها اللجنة ، ك الوطنية الثانية للقضاء اليت قدمت بشأا مجلة من التوصيات

  
 .42و 41خمتار األخضري السائحي ، املرجع السابق ،ص 1
و ما يليها، خمتار  113،ص1993الوطين لألشغال التربوية  منشورات الديوان 1991فرباير  25إىل  23نادي الصنوبر من  –ء أنظر أشغال الندوة الوطنية للقضا - 2

 .44األخضري السائحي ، املرجع السابق ، ص
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إلصالح العدالة وقدمت بشأا توصيات ترمي إىل ضرورة وضع إطار قانوين الوطنية 
 .1يراعي التوازن بني حاجة اتمع إىل اإلعالم و بني احملافظة على النظام العام

 
 .إنزالقات الضبطية القضائية و الرأي العام: املطلب الثاين

لسرية يف التحقيق وعدم السماح هلا بأن تكون الضبطية القضائية و حتت غطاء ا
 وأمام جتاهلمية ، كما أشرنا إىل ذلك سابقا مرحلة من مراحل الدعوى العمو

 املرحلة القضائية لعمل الضبطية القضائية باستثناء بعض اللقاءات الدورية أثناء صدور
مع رجال الضبطية عالقة مباشرة من قبل النيابة العامة اليت هلا  بعض القوانني  السيما

، جنذ أن ضباط الشرطة القضائية يف غالب األحيان جيدون أنفسهم وحدهم  القضائية
األمر الذي يدفعهم إىل ،لصالحيات أو غطاء قانوين صحيح حيدد ا ةدون أية مساعد

ارتكاب بعض اهلفوات واألخطاء حتت الرقابة املستمرة ملمثلي الرأي العام السيما 
 .الصحافة 
عام ال يبايل من الوضع القانوين الذي توجد فيه الضبطية القضائية ولكن يرى الرأي ال

من خالل  بأن أول مرحلة يف القضية اجلزائية تبدأ عند ضابط الشرطة القضائية
لكن يف حقيقة  إلقاء القبض والوضع حتت النظر ،البحث عن األشخاص واألشياء و 

ئية يكون بعلم من وكيل األمر أن كل تصرف يقوم به ضابط الشرطة القضا
كل جتاهل يكون انعكاسه على أعمال الضبطية القضائية اجلمهورية وحتت إدارته ، و

  . وبالتايل على حقوق املواطن اليت تثري غضب الرأي العام
فالضبطية القضائية تعترب مرحلة ما قبل حتريك الدعوى العمومية ، لكن يف حقيقة 

ن يلتفت هلذه املرحلة وحيدد وضعها القانوين األمر من واجب املشرع اجلزائري أ
املادة القضائية حتضر خالل هذه ف ، علما أا مرحلة جد خطريةبوضوح أكثر 

  
من  94،ص1999أكتوبر  19املؤرخ يف  99/243اقتراحات اللجنة الوطنية إلصالح العدالة، أنشأت مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  1

 .44وثيقة غري منشورة ، خمتار األخضري السائحي ، ص خالصة االقتراحات ـ النص العريب ـ
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و مساع الشهود والتوقيفات والتفتيش للمساكن  لالستدالالتاملرحلة من مجع 
طية ت أخرى ، بعبارة أخرى فإن الضباوإجراء اصـوفحص للهوية وتفتيش لألشخ

لكن القضاء يتعامل مع امللفات  للملفات،حتضريا تتعامل مع األشخاص  القضائية
مما جيعل احتماالت اخلطأ واردة نظرا للتكوين غري الوافر يف اال القانوين  فقط،

للضباط كون أغلبهم ليس هلم تكوينا يف اال ويتعاملون مع احلقوق و احلريات أمام 
 .العاممرأى الرأي 

 
 . و الرأي العام عالم األميناإل :الثالثاملطلب 

األمن مثاليا ، خاصة يف جمال الضبط القضائي أين جند هناك سعي دائم ليكون 
املساس باحلقوق واحلريات بصورة مباشرة يف اجلانب اإلجيايب و السليب ، ومبقدار ما 

جتاه خلق حصانة إمجالية على األمن بقدر ما تكتمل املسرية يف ايسهم املواطن يف 
األمين مبقدار ما ومبقدار ما ترتقي الدول ويتزايد فيها الوعي  1توى الوطين املس

يرتفع مستوى األداء و النتائج  ، نظرا لتكون الشعور باحلس األمين  املوحد  و نظرا 
عة واحدة عامة ، فيكون العمل على حتقيق من للشعور باخلطر والضرر املشترك 

نقص الوعي لدى املواطن ورجل األمن مما فاألمن يعاين من ثغرات كثرية نظرا ل
  .وصعبة التحقيق و االكتمال  يصعب من هذه املهمة وجيعلها معقدة

من خالل ما تقدم نقول أن الوعي األمين هو ذلك التجاوب الصادر عن املواطن مع 
هذه املؤسسات  املؤسسات األمنية ، وهذا التجاوب يعترب األساس الذي تستند إليه

ومن دون مواطن متجاوب ومتعاون يظل األمن أعمى ، فعيون  اهلدف للوصول إىل
وال عنه وحىت يكون فاألمن حق مشترك و املواطن مسئ، ره األمن ليست عناص

  .2كذلك جيب إعالمه أمنيا
 

  
 14،ص 2003نوفمرب  17غادي بغداد ، اإلعالم األمين يف مواجهة الظاهرة اإلجرامية ، جملة املستقبل ، العدد _ 1
 .14، ص نفس  املرجع غادي بغداد ،_  2
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  :معىن اإلعالم األمين_ أوال
سبقت اإلشارة إىل أن اإلعالم مبختلف أنواعه يعترب مؤشرا مباشرا يف تكوين الرأي 

صورة دقيقة شأنه شأن املفاهيم ب لكن جند أنه مل يتم حتديد مفهوم اإلعالم العام،
اإلخبار  :"فالبعض يرى أن اإلعالم هو  ةاالجتماعياملرتبطة بالعلوم اإلنسانية و 

 ويرى البعض األخر." موقف معني ائق و املعلومات الصادقة مـن أجل إختادباحلق
عية جمردة وحيادية بشكل عام هدفه مشاعر موضو اتصالة ـعملي:"وأن اإلعالم ه
أن اإلعالم  آخرونبينما يرى ، "طريق إعالمها باحلقائق كما هي  اجلماهري عن

اليت تستهدف تزويد اجلمهور بكافة احلقائق  االتصاليةكافة أوجه األنشطة :"هو
املوضوعات واملشكالت املعلومات السليمة عن القضايا و واألخبار الصحيحة و

لق أكرب درجة ممكنة من املعرفة ية ومبا يؤدي إىل خت األمور بطريقة موضوعوجمريا
ئات اجلمهور باملادة اإلعالمية ومبا يسهم اإلدراك و اإلحاطة الشاملة لدى فالوعي وو

 ."لدى اجلمهورالرأي العام و تكوين رأي صائب يف تنوير 
ذا األخري املقصود منه وهناك اإلعالم العسكري واإلعالم السياسي واإلعالم األمين ه

الرأي العام بشكل إجيايب  لتوجيه اليت متارسها أجهزة األمن املختلفة فنون التعبري :"
حنو التفاهم واملشاركة يف حتقيق جوانب اخلطط األمنية باستخدام كافة وسائل 

يشمل املعلومات الكاملة واجليدة اليت  األمين اإلعالم:" ويرى البعض أن ". اإلعالم 
طي كافة األحداث و احلقائق واألوضاع و القوانني املتعلقة بأمن اتمع واستقراره تغ

واليت يعترب إخفائها و التقليل من أمهيتها نوعا من التعتيم اإلعالمي كما أن املبالغة يف 
تقدميها أو إضفاء أمهية كبرية عليها يعترب نوعا من التأثري املقصود و املوجه خلدمة 

  .1"د تكون يف بعض األحوال نبيلة و منطلقة من املصلحة القوميةأهداف معينة ق
  :ضرورات اإلعالم األمين  -ثانيا

يلعب اإلعالم األمين دورا بالغا يف تنمية الوعي لدى اجلمهور واملتتبعني لألحداث 
الوطنية والدولية ، ما خيلق رأيا عاما له دور إجيايب يف تتبع احلقائق ومناقشتها كشفا 

  
 15و14ق ،صغادي بغداد ، املرجع الساب_ 1
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ة ، ولتحديد اإلعالم األمين املتخصص واهلادف واملوصل إىل احلقيقة واملقنع للحقيق
يستوجب توافر جمموعة من املوضوعية ، أي العام بدرجة عالية من الصدق وللر

كر منها التواجد يف مواقع األحداث بأسرع وقت ممكن ، إمداد وسائل النقاط نذ
 1ألحداث اخلاصة مبصاحل األمن اإلعالم باملعلومات الصحيحة واخلرب الصادق عن ا
املتابعة ، ) درك وطين_ شرطة ( أي القضايا املعاجلة من طرف مصاحل األمن املختلفة 

ع اع أو ينشر حول األحداث األمنية وإصدار بيانات إعالمية بالواقالدقيقة لكل ما يذ
، رصد و استقبال كل ما ينشر عرب الشائعات الفعلي دف مواجهة األكاذيب و

تغطية االت األنباء الدولية والوطنية  مع ترمجة ذلك وإعداد الرد املناسب ، وك
املؤمترات العاملية اليت تعقد داخل الدولة وتنظيم ندوات صحفية للقيادات األمنية أو 
املتحدث الرمسي باسم وزارة الداخلية واإلعالم عن خماطر اجلرمية وأسباا ودوافعها 

حماربتها باعتباره أساس األمن يف اتمع ، عقد دورات  دف إشراك الرأي العام يف
متخصصة يف اإلعالم األمين خلدمة اجلهات اإلعالمية حىت تشبع تطلعات 

باجلامعات و املعاهد مع  اجلمهور،إقرار مادة اإلعالم األمين وتدريسها يف كليات
 تدريس مادة اإلعالم األمين  على طالب مدارس الشرطة مبختلف رتبهم حىت

  . 2الوقائي وحماربة اجلرميةمن يستطيعون تقدير أمهية اإلعالم األمين يف األ
 :تطوير اإلعالم األمينالتطور التكنولوجي ودوره يف  :ثالثا -

إضافة إىل وسائل اإلعالم املختلفة اليت يلجأ إليها املواطن إلشباع رغباته وتنمية وعيه 
الدولية ، فإن التطور التكنولوجي الفكري والتوصل مبجريات األحداث الوطنية و

يعطي اهتماما بالغا يف تطوير اإلعالم األمين وذلك من خالل ختصيص مساحات 

  
 15، ص غادي بغداد ،نفس املرجع_  1
غري أنه وتفاديا النتشار معلومات غري كاملة أو :" من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف فقرا الثالثة واملتضمنة ما يلي 11املادة  أنظر_ 2

سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من غري صحيحة أو لوضع حد لإلخالل بالنظام العام ، جيوز ملمثل ا لنيابة العامة دون 
الديوان الوطين لألشغال التربوية ، الطبعة اخلامسة ".اإلجراءات على أن ال تتضمن أي تقييم لالامات املتمسك ا ضد األشخاص املتورطني

 .5ص.2007
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وفضاء يف أجهزة اإلعالم اآليل و االنترنيت والسرعة يف معاجلة املواضيع وتكييف 
كفاءات القائمني على تنفيذ املهام األمنية يف شكل جهاز إعالمي موجه إىل اجلماهري 

 .من أجل تنوير الرأي العام الذي من شأنه أن حيدث التأثري املطلوب و 
 :رجل األمن واإلعالم األمين :رابعا -
" نطالقا من أحد املبادئ األساسية اليت تعمل على حتقيقها مصاحل األمن واملتمثل يف ا 

، تعمل هذه املصاحل من خالل " املواطن أساس األمن والشرطة ما هي إال األداة 
ساء ما يسمى بالشرطة اجلوارية و اليت تعترب أهم خطوة يف حتقيق مصلحة املواطن إر

وهي أمنه يف مجيع جماالت حياته وشخصه وحقوقه ، على إقناع املواطن بأن يكون 
يف هذا اإلطار جيب أن تتوافر يف مدركا ومسامها يف حتقيق هذه املصلحة ، و للعمل 

ءة املهنية والثقافة العالية و اجليدة واليت رجل األمن  جمموعة من الشروط كالكفا
ن و الصرب على ـمتكنه من االتصال باجلمهور بسهولة وربط عالقات مع املواط

و التمكن من أساليب مترير  ـن ادرة من هذا املواطـحتمل كافة أشكال التعبري الص
 .وإيصال األفكار للجمهور

ن و اليت تعمل على مجعها يف حوزة مصاحل األم كما نشري أن املعلومات اليت
، تصلح لرسم إستراتيجية لتسيري وتوجيه األخطار  واستغالهلاودراستها وحتليلها 

احلوادث التقنية اليومية و االجتماعيةاملشاكل تداءا من خمالفات حوادث املرور و إب
ة ية والتسربات الغازية و املائية إىل غاية اجلرائم املختلفة املاسكالشرارات الكهربائ

املعلومات  هلا مؤسسات جتمع باألشخاص واألموال ، هذه اموعة من األخطار
ن مصاحل األمن حتقيقا ملصلحة املواط مع جل احلد منها باالتصالالتدخل من أتقوم بو

 . 1يف األمن و النظام العام
مركزا إلحصاء األخطار ودراستها خدمة موعة مؤسسات  وتعترب مصاحل األمن

هذه  ، الكهرباء واملاءيات و البلديات و مصاحل الغاز وحملاكم والوالأخرى منها ا
املصاحل ال تعمل مبوجب قواعد استشارية مع املصاحل األمنية ولكن بطرق االتصال 

  
 .2004، أكتوبر  905اسية إجتماعية رقمي ، من أجل شرطة اإلعالم ، جملة سيدريشارد إريكسون و كيفني موجنار_ 1
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اإلشراك يف املهمة أي مواجهة كل األخطار اليت تربط بينها يف قاعدة اليت حتكمها 
اا واليت ميكن أن متس املواطن يف اطالزمان ويف املكان ومتدها مبعلومات تفيد نش

  . راحته
غري مؤسس على دعم الوسائل  ومبكوناته املختلفة النظام العام على كافة مستوياته

 العقابية املوجهة للمواطن املخالف ولكنه مؤسس على إنتاج أفكار القمعية
سكينة املخالفني واإلشكاالت اليت من شأا أن متس بال ومعلومات حول املواطنني

 .بإشراك املواطن  هاريتسي العامة واألمن و
تمع األخطار املختلفة املصدر ، مبثابة بنك للمعلومات يف جم كما تعترب مصاحل األمن

املتمثلة يف  علوماتهذه امل يستغلون الشركاء ، وهؤالء جمتمع هذا يفهناك شركاء 
وعها أو ايار السكنات اليت يستوجب إخطار العدالة على الفور بوق اجلرائم املختلفة

التسربات املائية مل طبيعية والشرارات الكهربائية وبسبب قدمها أو نتيجة عوا
 .العام أو تواجد حفرا على مستوى الطريق ألسباب متعددة

هذا االستغالل للمعلومات يسمح بوضع برامج مؤسسة على احترام التنظيم املعمول 
 املخاطر،سب توافر املعلومات الدقيقة حول به املبين على تدابري و قواعد تتطور ح

ودور املصاحل األمنية هو  الشركاء،ل املشترك والتعاون بني ـوجناحه يبقى رهينة العم
 .الكافيةء الشركاء باملعلومات مد هؤال

دف تفادي األخطار احملتملة ،  دور اإلعالم األمينهذا اهود يظهر  من خالل
ريشارد  ناألستاذاالباحثني يف هذا اال السيما منهم ويرى بعض العلماء الغربيني 

رية جيب إبراز األمهية الكب نهأ  Kevin GUERTI كيفني قرييتو Richard ERIC  إريك
فقط من املهام  القضائي الذي يعترب جزءا لضبطدور الرجال األمن بعيدا عن 

الشرطة يف جمتمع  األساسية املوكلة هلم ، وجيب تغيري الرؤية املوجهة لطبيعة عمل
األخطار فاجلانب املخصص لتنفيذ القانون اجلزائي تقلص مقارنة مع النشاط املتمثل 

 .سسات بعيدة عن القانون اجلزائييف مجع ونشر ومراقبة املعلومات ملؤ
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القضاء اجلزائي ما هو سوى مؤسسة مثل املؤسسات األخرى اليت تستغل املعلومات و
وادث السيارات واألشخاص املفقودين واألمن يف كح اليت توفرها مصاحل األمن

واإلحصائيات إضافة  االجتماعيةو املصاحل  سسات التربوية والتأمينات والصحةاملؤ
و اليت هلا نظامها اخلاص  لتسيري إىل مصاحل أخرى غري القضاء اجلزائي كاجلمارك 

 .1 األخطار لكن تستغل يف غالب األحيان معلومات تفيدها ا الشرطة 
املعلومة األمنية هلا دور فعال حدد من خالله العلماء الغربيني نظرية تسمى بنظرية 
تسيري املخاطر ، بعيدا عن مواجهة اإلجرام بصورة عشوائية ، فكل حدث غري عادي 
يعترب خطرا جيب تسيريه وحتديد املصلحة املكلفة بذلك ، ويرى فقهاء غربيون أن 

 املصلحة هالعملي لتسيري هذ امليدان احلاصلة يف لتغرياتتسيري العدالة اجلنائية مرتبط با
العدالة وواملعلومات حول األخطار تستعمل من أجل تسيري مؤسسة العدالة اجلنائية 

اجلنائية من خالل آلية االتصال و التعاون حول األخطار جتعل من املشتبه فيه 
عة األخطار موضوع حبث ودراسة ، فبدال من سياسة القمع جيب حراسة ومتاب

و العقاب ولكن حسب  احملتملة ، فاألمهية اليت يوليها القضاء اجلنائي هي الفعالية
ستبداهلا يف إطار نظرية املخاطر بإنشاء ونشر املعلومات والفكر يف الفقهاء جيب ا

به فيهم جتاه اموعات املعنية باخلطر كالضحايا و املشت تسيري األخطار احملتملة
و تقنية إجياد األشخاص اجلديرين مبواجهة هذه الفئات من رمون واملعتدون و ا

 .األشخاص 
  

 .املرحلة القضائية والرأي العام: املبحث الثاين 
يقصد باملرحلة القضائية يف القضاء اجلزائي ، هي مرحلة حتريك الدعوى العمومية 

ناءا على ضد الشخص املشتبه يف أفعال منسوبة إليه من طرف الضبطية القضائية ب
أوليا حتت إدارة شكوى أو بالغ وصل إىل علم هذه الضبطية واليت فتحت حتقيقا 

بصمة على كل  املختلفة  السيما وسائل اإلعالموللرأي العام مبكوناته  النيابة العامة
  

 .13و  12،ص 122ألبري رايس ، جملة روايال كوميسيون ،إشكاليات القانون املعاصر ، عدد_ 1



-123- 
 

خطوة من خطوات التحقيق واليت تتميز أحيانا بالتقييد والسرية يف إيصال املعلومات 
وأحيانا أخرى  حبرياته وأمنه وسالمتهي يف اتمع وما ميس واألخبار حول ما جير

ا يعود إىل ، وهذ ل ما ميثل الرأي العامـيف اإلجراءات أمام ك والشفهيةبالعلنية 
السيما يف  ألتنقييبيطغى عليه النظام طبيعة النظام القضائي اجلزائي اجلزائري الذي 
ضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق املراحل األوىل من التحقيق أي أمام الضبطية الق

وحيضر حىت نشر القضايا قبل احلكم ونشر أمساء األشخاص حمل التحقيق أو املتهمني 
إضافة إىل أنه جتدر اإلشارة ، األحداث ولو بعد احلكم بأمسائهم الكاملة أو املختصرة 

ة يف مرفق إىل أن علمية التصوير داخل جلسات احملكمة ممنوعة مبوجب تدابري داخلي
ا ختوفا من إستغالل هدا التصوير ألغراض أخرى و لو أن حرية اإلعالم ء وهذالقضا

 .ال متنع من تدخل وسائل اإلعالم بكل الطرق إليصال املعلومات للرأي العام 
ا ما يدل على طريقة تعامل النظام القضائي مع القضايا اجلزائية خوفا من تسرب ذه 

ن شأا زعزعة الرأي العام  مما ينعكس سلبا على سري معلومات خاطئة أو إشاعات م
ائجه ، وأمام هذا سوف تتطرق الدراسة يف هذا املبحث إىل مدى التحقيق و نت

العالقة املوجود بني النظام القضائي اجلزائي والرأي العام وحىت التعديالت اليت 
من  كل مرحلة يث نتكلم علىحبأجراها املشرع اجلزائي يف هذا اجلانب وأسباا ، 

 .العام ي ق القضائي اجلزائي و تأثريات الرأمراحل التحقي
 

 .مرحلة النيابة العامة و تأثري الرأي العام: املطلب األول
النيابة العامة هي املرحلة األساس يف بداية التحقيق احلقيقي يف القضية اليت سوف 

احملالة ا الدعوى العمومية و حترك خالهلتعرض على احملاكم اجلزائية ، وهي املرحلة اليت
إليها من الضبطية القضائية يف شكل أفعال منسوبة إىل شخص معني لتتغري يف شكل 

هذه املرحلة اليت  ،بشأامة موجه إىل ذات الشخص وتباشر اخلصومة اجلزائية 
تحقيق ال جيب أن ينشر أو يذاع تتميز بطابع السرية يف التحقيق باعتبار أن ملف ال

منه معلومات لفائدة التحقيق من أي طرف كان ، وبطريقة ضمنية يقصد  تتسربأو
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بذلك عناصر الضبطية القضائية بسبب التسرع يف إبالغ وسائل اإلعالم  على سبيل 
املثال أو أهل الضحية أو املتهم مبآل التحقيق ، األمر الذي ينعكس على نتائجه، لكن 

من  رأي العامكال بفعل تأثريات الارك هذا اإلشاملالحظ أن املشرع اجلزائري تد
قانون اإلجراءات  ة اليت جاءت يف التعديالت األخرية منخالل الفقرة اإلضافي

اجلزائية اجلزائري يف الباب األول من الكتاب الثالث يف جمال البحث والتحري عن 
. اجلرائم ، األمر الذي جيعلنا نفكر أن املشرع قصد بذلك  مرحلة الضبطية القضائية 

من قانون اإلجراءات اجلزائية  11التعديل الذي جاءت به املادة احلادية عشرة 
اجلزائري و اليت كانت تتميز بالطابع السري املطلق أدخل تعديال نسبيا يسمح 

يها يف فقرت 11وضعها املشرع اجلزائي ، حبيث أن املادة  بإمكانية اإلبالغ بشروط
يساهم لتحري والتحقيق سرية وكل شخص إجراءات ا:"األوىل والثانية تتكلم عن أن

بكتمان السر املهين بالشروط املبينة يف قانون العقوبات  يف هذه اإلجراءات ملزم
غري " :ليعود املشرع اجلزائري ويضيف ". وحتت طائلة العقوبات املنصوص عليها فيه

معلومات غري كاملة أو غري صحيحة أو لوضع حد لإلخالل  نتشارإلأنه تفاديا 
بعناصر الرأي العام نظام العام ، جيوز ملمثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع بال

املتمسك  لالاماتموضوعية مستخلصة من اإلجراءات على أن ال تتضمن أي تقييم 
 ". ا ضد األشخاص املتورطني

ق أمام النيابة العامة هذا التعديل دليل على مدى تأثري الرأي العام على مرحلة التحقي
تقاء أي تسريب للمعلومات حول القضايا حمل واليت اختذت اإلجراء السليم دف ا

، حبيث أن القضايا اليت متس  التحقيق السيما نشرها يف اجلرائد والصحافة اليومية
كن نشرها أو اإلبالغ ا مي ناصر املكونة للنظام العام ، الباألمن العام وكل الع

م العام وسالمة التحقيق القضائي وعدم تسريب والتحفظ بشأا حفاظا على النظا
 .اطئة أو غري كاملة أو غري صحيحة معلومات خ

  06_22 ا اإلجراء اجلديد الذي جاء به املشرع اجلزائري مبوجب القانونوهذ 
، يشترط على أنه جيوز ملمثل النيابة وحده دون سواه  2006ديسمرب  20 املؤرخ يف
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من خالل اجلانب الذي ورد فيه التعديل وهو املشرع الضمين يتضح وهنا قصد 
و الصحافة  االتصالالباب املتعلق مبرحلة البحث والتحري اليت تتميز مبصلحة تسمى 

واليت كان دورها يقتصر على الدور الذي تؤديه النيابة العامة من خالل التعديل 
 اماتلالبالغ بالعناصر املوضوعية يف التحقيق دون أي تقييم اجلديد وهو اإل

لكن املشرع حول هذه الصالحية ومبوجب  املتمسك ا ضد األشخاص املتورطني
 .قانون إىل النيابة العامة دون سواها

رأي العام يف الدفاع عن احلقوق كما نشري أن األدوار اليت ميكن أن يلعبها ال
السلطة التشريعية تتدخل خوفا من ضغط الرأي العام وإدخال مفهوم احلريات جعل و
لرأي العام الذي كان مستبعدا وغري ذي قيمة قانونية أو أساس قانوين ، و إدماجه ا

يف مراحل التحقيق و كأن السلطة أرادت التعبري عن إرادا يف كوا كمهتمة حبقوق 
االستثناءات، اإلنسان من خالل الفقرة الثالثة من املادة احلادية عشرة مع وضع بعض 

ة السلطة وإن كان مهما يف وقت طغت عليه مبادئ الصادر عن إراد فهذا التصرف
حقوق اإلنسان و التكريس الفعلي للحقوق و احلريات العامة ، لكن جيب أن يأخذ 
هدا التعديل العادات و التقاليد و الثقافة و األعراف اليت يتميز ا اتمع اجلزائري 

طار التعديل القانوين الذي دون اإلكتفاء بالنقل احلريف للنصوص و املواد القانونية يف إ
ته اتراه السلطة وليس التعديل الواجب أن يوافق إرادة اتمع اجلزائري مبكون

  .املختلفة
  

 .ة قاضي التحقيق وأثر الرأي العاممرحل: املطلب الثاين 
متداد للتحقيق القضائي الذي تباشره النيابة العامة ويفتح مبوجب هو ا قضاء التحقيق 

وأثارت مشاكل  قبلها ، فالسرية اليت متيزه أصبحت حمل جدالطلب موجه من 
فمنهم من يفضل  1عملية عديدة ومناقشات بني رجال السياسة واإلعالم والقانون

النظام الذي يرتكز على العالنية ألا تعزز الثقة والطمأنينة يف نفوس األفراد ومتكن 
  

 .64،صاملرجع السابق جياليل بغدادي ، _ 1



-126- 
 

ء بصفة غري مباشرة قضاوسائل اإلعالم ومن ورائها اجلمهور من مراقبة سري ال
يف التحقيق قد تؤدي إىل إفالت اجلناة من  السرية كون العالنية ومنهم من حيبذ

شهود وحىت على استقالل القضاء العقاب أو إتالف أدلة اإلثبات أو التأثري على ال
 .املشتبه فيه ومتس بكرامته  فضال على أا قد تضر مبصاحلو
تقتصر على مرحليت البحث اجلزائري اجلزائي  عرية اليت أخد ا املشرلكن الس 

والتحري والتحقيق مع التحفظ على نص القانون بغري ذلك يف حاالت أخرى ودون 
، فالتحقيق االبتدائي يقع حبضور اخلصوم وحماميهم دون غريهم  إضرار حبقوق الدفاع

م ضرورة احلفاظ على سرية التحقيق واحترامن اجلمهور ولقد حرص القانون على 
و حقوق الدفاع و ضمان حق املتهم و املدعي املدين وحماميهما  كتمان السر املهين

 . 1يف حضور إجراءات التحقيق 
من قانون اإلجراءات اجلزائية ضرورة االستعانة مبحام  105و103 102و جتيز املواد 

سواء من طرف املتهم مبجرد حبسه و املتضرر من اجلرمية ويسمع املتهم أو املدعي 
ملدين يف غري حضور حماميهما، وحرص املشرع على محاية السرية وضرورة احلفاظ ا

 .عليها حتت طائلة قانون العقوبات
 والسرية كما يراها بعض املفكرين ، حتمل ضمانات كبرية للمتهم بوجه خاص  

من حيث أا تصون مسعة املتهم وحتفظ حقوقه بالنظر ملا ، و للعدالة بوجه عام 
أهم  ه وشرفه، إذ أن اإلعالم يعد من ائل اإلعالم من أخبار قد متس بكرامتتقدمه وس

 االنتشارالوسائل ذات التأثري املباشر على اجلمهور وكذا اإلشاعة اليت تتميز بسرعة 
 . 2بني أوساط اتمع

نص املادة احلادية عشر من قانون اإلجراءات اجلزائية واليت تشري إىل السرية  وحسب 
املطلب السابق املتعلق ق وكتمان السر املهين ، لكن ترجع كما أشرنا يف يف التحقي
ل النيابة العامة دون سواه إبالغ وإخطار القضائية وتشري إىل أنه جيوز ملمثبالضبطية 

  
 .64، ص نفس املرجع جياليل بغدادي ، _  1
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وإطالعه بعناصر موضوعية مستخلصة من اإلجراءات على أن ال تتضمن الرأي العام 
 .شخاص املتورطنيأي تقييم لالامات املتمسك ا ضد األ

من  85و46و 11املوادا كانت أسرار التحقيق حممية جزائيا كما أشارت إىل ذلك ذإ
تنصرفان 85و46املادتان ف ، من قانون العقوبات 301وقانون اإلجراءات اجلزائية 

اء ئق سرية دون إذن أو رضإىل األشخاص الذين أفشوا معلومات تتعلق بوثا
من قانون اإلجراءات  11ة ، لكن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن نص املادأصحاا

اجلزائية ال تنصرف بصريح العبارة سوى إىل من ساهم  يف اإلجراءات حمل اإلفشاء 
تاب الضبط و القضاة و احملضرين وكلوظيفة كمأموري الضبط  القضائي بسبب ا

م احلق يف أن يكتموا أسرارهم م الذين هليف حني أا ال تنطبق على اخلصو اخلرباءو
 . 1يفشوا اأو
حبكم مهنة احملاماة اليت تسمح للمحامي املوكل قانونا يف قضية ما أن يطلع على و

 أوراق امللف حمل الدعوى واحلضور إىل التحقيق دون املسامهة يف إجراءاته لذلك ال
لسر املهنة طبقا ملقتضيات اإلخالل بكتمان ادون  11تنطبق عليه ما ود يف نص املادة

 .املنظم ملهنة احملاماة 04_91من القانون رقم 5الفقرة 76املادة
 يناير 12املؤرخ يف  05-12 رقم العضوي فإن القانون أما بالنسبة لرجال الصحافة

أو مدير الصحافة  واملتعلق باإلعالم قد ألزم بالسر املهين مدير النشرة الدورية 2012
ات حتمل املسؤولية حول الكتابات و الرسومو 115نص املادة  مبوجباإللكترونية 

إنتهاك احلياة اخلاصة 93و 92اليت يتم نشرمها و منع على الصحفي مبوجب املادتان 
أو نشر صورا أو أقواال متس باخللق العام أو تستفز  لألشخاص و شرفهم واعتبارهم

ت املهنة خالل ممارسة مشاعر املواطن و ضرورة السهر على إحترام آداب وأخالقيا
 .النشاط الصحفي 

تعاقب بغرامة من 119وقرر عقوبات جزائية يف هذا اال نذكر من بينها املواد 
كل من نشر أو بث ،  100.000إىل مائة ألف دينار 50.000مخسني ألف دينارا

  
 .67املرجع  ، ص نفسجياليل بغدادي ،_  1
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بإحدى وسائل اإلعالم املنصوص عليها يف القانون العضوي ، أي خرب أو وثيقة 
 .بسر التحقيق اإلبتدائي يف اجلرائم تلحق ضررا

إىل  100.000مائة ألف دينارا من نفس القانون تعاقب بالغرامة من 120املادة أما 
، كل من ينشر أو يبث بإحدى وسائل اإلعالم فحوى  200.000 مائتني ألف دينار

 .مناقشات اجلهات القضائية اليت تصدر احلكم إن كانت جلساا سرية
إىل مائتني ألف  50.000تعاقب بغرامة من مخسني ألف  0121املادةأما 
كل من نشر أو بث تقارير عن املرافعات اليت تتعلق حبالة األشخاص  200.000دينارا

 .اإلجهاضو 
يف جانب املسؤولية ، على عقوبة الغرامة من مخس وعشرون 122و تنص املادة 

ائل اإلعالم صورا دينارا إىل مائة ألف كل من نشر أو بث بإحدى وس25.000ألف
أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد متثيل كل أو جزء من ظروف اجلنايات 

و املواد من  263إىل  255و اجلنح املذكور يف قانون العقوبات ال سيما من املواد
  .342إىل  333

بأطراف يف القضية وإن ذا كانت إجراءات التحقيق سرية على من ليسوا غري أنه إ
نشرها قد حترج احملقق وتسئ إىل كرامة املشتبه فيهم الذين تفترض فيهم  تها أوإذاع

قصد عمدا و الرباءة إىل أن تثبت إدانتهم ، وإذا كان البد من توقيع العقاب من ينشر
 1أن للرأي العام اإلضرار معلومات خاطئة أو مغرضة أو حمرفة فإن من املسلم به أيضا

  .التحقيقيف مراقبة سري نصيب ال ينكر 
غري املباشرة على سري املؤسسات العمومية  وإن الصحايف موكل بالسلطة الشعبيــة

يف جمتمع دميقراطي السيما إذا تعلق األمر بقضايا هامة تضاربت حوهلا األخبار 
أن  ألوفقوتناقل اجلمهور هذه األخبار كأا واقع حقيقي ، فمن املستحسن ومن 

حف بالغات عن سري التحقيق يف القضايا اليت هلا شأن تذيع النيابة العامة على الص

  
 .67جياليل بغدادي ، املرجع السابق ، ص_ 1
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السؤال الذي يتبادر ف ،1حسب األحوال غضبه كبري عند اجلمهور وتثري عاطفته أو
إلينا طرحه هو ما هي املعلومات اليت ميكن نشرها أو القابلة للنشر وما هو الوقت 

 املناسب لنشرها ومن هو املؤهل للقيام بذلك ؟
" التحقيق" بغدادي يف كتابه  جيال يلالتساؤالت راح األستاذ لإلجابة على هذه 

يناير  14 حملال احملاولة اليت جاء ا املنشور الوزاري الذي أصدرته وزارة العدل يوم
فقرر :" قائال  حول اإلشكال  جميبا على التساؤالت املطروحة 1 حتت رقم 1990

ائي عند الضرورة إفشاء بعض أنه جيوز ملصاحل الضبط القض) أي املنشور الوزاري(
املعلومات بواسطة الصحف قصد السري احلسن للبحث كنشر األوصاف و الصور 

نداءات موجهة إىل شهود احتماليني  املتعلقة باألشخاص الذين جيري البحث عنهم أو
مصلحة إنشاء  أو غري ذلك مما يفيد البحث كما طلب من رؤساء االس القضائية

كل نيابة عامة ينشطها قاض ويكون هدفها مجع املعلومات صحافية على مستوى 
اجلمهور وإبالغها بسرعة لكل من هو أهل لتلقيها من عن القضـايا الـيت ـم 

وسائل اإلعالم ألن منو اتمع ألتعددي مرتبط أشد االرتباط مبمارسة حرية التعبري 
مصداقيتها وتستجيب وألن السلطة القضائية ستجد يف الشفافية وسيلة تربز ا عن 

 ."2ا ملا يرجوه املواطنون منها 
من قانون اإلجراءات يف فقرا الثالثة  17ولنفس األسباب خول املشرع يف املادة 

 انون رقمـالق و1995فرباير  25املؤرخ يف  10_95 رقم اجلزائية املتممة بالقانون
وبناءا  ه بإمكاملضباط الشرطة القضائية أن 2001 يونيو 26 املؤرخ يف 08_ 01

طلب من أي لس القضائي املختص إقليميا ، على رخصة من النائب العام لدى ا

  
 .68جياليل بغدادي ، نفس املرجع  ، ص_  1
والذي يويل  1999هذا الطرح الذي جاء به األستاذ جياليل بغدادي يف كتابه التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ، وهذا يف سنة_ 2

سري التحري والتحقيق واملطالبة بإمكانية النيابة العامة إلبالغ الرأي العام عن طريق الوسائل املمكنة للرأي العام دورا كبري يف التأثري على 
يف فقرا الثالثة و اليت جتيز ملمثل  11والفعالة كوسائل اإلعالم ، جاء به التعديل األخري يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف نص املادة

لع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من اإلجراءات على أن ال تتضمن أي تقييم لالامات املتمسك ا ضد النيابة  دون سواه أن يط
الت األشخاص املتورطني ، هذا ما يفيد بأن املشرع  اجلزائي اجلزائري ومن خالل تأثره بالرأي العام الذي شهد  تطورا ملحوظا يف كافة اا

 .رة جتاوزا ألي تأويالت أو املساس بالتحقيق وهذا دليل على وجود فقه قانوين جزائريسبق األحداث وأحدث هذه الفق
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نشر شعارات أو أوصاف أو صور ختص أشخاصا  عنوان أو لسان أو سند إعالمي
 1جيري البحث عنهم أو متابعتهم الرتكام جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية

املسبقة للنائب العام لدى الس القضائي املختص إقليميا نشري هنا إىل أن الرخصة 
، مما يسمح من  ةواجبة سواء يف جرائم القانون العام أو اجلرائم اإلرهابية و التخريبي

لك للرأي النشر واإلعالم والسماح من خالل ذأجل تسهيل مهمة البحث عملية 
ط رابعها أو مكان وقوعها شالعام يف املشاركة الفعالة يف مكافحة اجلرمية أي كان ط

 . إتباع اإلجراءات القانونية 
ستئثار طابع السرية على ملرحلة وهي التحقيق التحضريي هو امن مميزات هذه ا 

ملا له من السياسية على حد سواء دى األوساط الفقهية و القضائية والقسط األوفر ل
لنظر بني مؤيد ختالف يف وجهات احمل جدل كبري وا عالقة حبرية اإلعالم وهو

لدعم  ومعارض وما يزيد األمر تعقيدا هو أن كل  من الفريقني حيتمي بالدستور
موقفه ، بينما يستند الفريق املؤيد للسرية يف التحقيق إىل مبدأ قرينة الرباءة اسد يف 

، يتذرع الفريق املعارض لسرية التحقيق حبرية اإلعالم اليت 45الدستور بنص املادة 
  .2 41و38و36لدستور ضمن حرية الرأي و التعبري يف نص املواد يتضمنها ا

املشرع اجلزائري أخد مببدأ السرية لكن ليس على اإلطالق بل هذه السرية موجهة 
على حماضرها  وال يطلع حيضر هذه التحقيقات إىل اجلمهور مبعىن أن اجلمهور ال

اجلمهور وال تصدر  ها جهات التحقيق تكون بعيدة عن أعنيوالقرارات اليت تتخذ
يكون علنيا بالنسبة إىل اخلصوم يف  االبتدائيوهذا يعين بأن التحقيق بصورة عالنية 

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري لوكيل  106الدعوى العمومية وجتيز املادة 
من  102املتهمني ومواجهتهم وأجازت املادة  الستجواباجلمهورية حضور التحقيق 

للمتهم أن يتصل مبحاميه بكل حرية مبجرد حبسه وجيب على قاضي نفس القانون 

  
 .69جياليل بغدادي ، املرجع السابق ،ص_ 1
 .16، ص2002أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي ، الديوان الوطين لألشغال التربوية ، الطبعة _ 2
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ساعة  24كل استجواب قبل  تاإلجراءاالتحقيق أن يضع حتت تصرف احملامي ملف 
 .1منه 105املادة  على األقل طبقا لنص

 
 .مرحلة قضاء احلكم وأثر الرأي العام: املطلب الثالث

سمان بطابع السرية وهذا بسبب تت كانت جهات التحقيق األويل واالبتدائي إذا 
على املراحل األولية للتحقيق ، جند أن النظام القضائي اجلزائري  ألتنقييبطغيان النظام 

يف أخر مرحلة من مراحل التحقيق وهي التحقيق النهائي  اإلاميأخد مبيزات النظام 
عالنية  املرافعات و شفهيةالذي تشرف عليه احملاكم اجلزائية و الذي يتميز مببدأ 

 . اجللسات وحضوريتها 
تتجلى حرية القاضي اجلزائي من عدم تقيده مبا جرى يف املراحل السابقة من و

، وهذا ما 2التحقيق ، وإمنا يتعني عليه أن يتحقق بنفسه يف التهمة املطروحة عليه
ة للقضية يدعم حتقيق العدالة ويعطي فرصة للمتهم من أجل طرح توضيحاته بالنسب

مة تفيد الدور ستوجب املشرع اجلزائري جمموعة مبادئ هاإليه ، وهلذا ااملنسوبة 
الذي يلعبه الرأي العام خالل هذه املرحلة خاصة من خالل حضور اجلمهور وحق 

التبليغ والكتابة لتنوير من أجل النشر وخل وسائل اإلعالم دون رخص أو قيود دت
حرية ، بإستثناء ما متت ري داخل قاعات اجللسات وبكل الرأي العام حول ما جي

اإلشارة إليه سابقا خبصوص عدم السماح لإلعالم من التصوير يف قاعة اجللسات 
خوفا من تأثر القاضي من وجود هدا النوع من وسائل اإلعالم املؤثر جدا على سري 
اجللسة عكس اإلعالم املكتوب الذي ميكن للقاضي جتاهله وعدم رؤيته بصورة 

  .ه املرحلة من التحقيقاليت تتميز ا هذ، ومن املبادئ مباشرة

  
 .90ص/درياد مليكة  ، املرجع السابق _  1
 .376قي الشلقاين ، املرجع السابق ، صأمحد شو_ 2



-132- 
 

خصوم حيررهم للاليت تعترب مكسب مهم  يف املرافعات أول مبدأ هو الشفهية -أوال 
 من قيود النظام ألتنقييب حبيث يستمع القاضي مباشرة من اخلصوم والشهود 

  .اخلرباءو 
نتهاء اوتنتهي السرية بعد  التحقيق النهائي املرافعات واجبة يفالعالنية يف  -ثانيا

ويف  اآلدابمل يكن فيها خطر على النظام العام أو  ما التصرف فيهواألويل التحقيق 
هذه احلالة تصدر احملكمة حكمها القاضي بعقد جلسة سرية غري أن للرئيس أن 

كم دخول اجللسة وإذا ما تقررت سرية اجللسة ، تعني صدور احل حيضر على القاصر
من قانون  463و461 و285أكده املشرع اجلزائي يف املادة  وهذا ما  يف جلسة علنية

 .من قانون العقوبات املصري 189 واملادة اإلجراءات اجلزائية اجلزائري
كل إنسان له احلق يف أن حياكم علنا :" ونص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن

والدساتري اجلزائرية تنص على أن " كمة مستقلة عن كل ما ينسب إليهبواسطة حم
 .علناتعلل األحكام القضائية وينطق ا 

 راف القضية أي اخلصوممبدأ العالنية يعترب حقا ليس للمتهم فقط ولكن ألطو
وال يتعارض ذلك مع إمكان تنظيم  وضمانة هامة تسمح للجمهور حبضور احملاكمة

شخص من اجلمهور أن حيضر خول األفراد إىل قاعة اجللسات، مادام يسمح ألي د
اجللسة يف احلدود املقررة دون متييز بينهم كما يسمح بنشر ما جيري داخل اجللسات 

منع وعاقب نشر بعض القضايا  كما أن املشرع 1من إجراءات وبكافة طرق النشر
 .ي العام كالقذف و السب والشتم للرأ

يف الكتب ات األحداث القضائية كما حيضر نشر ما يدور يف جلسات جه
الصحافة أو بطريق اإلذاعة أو السينما أو بأية وسيلة أخرى كما حيظر أن ينشر أو

أو شخصية األحداث ارمني ،  بالطرق نفسها كل نص أو إيضاح يتعلق وية
 ىل ألفيمائيت إ(  2.000 إىل 200ن ويعاقب على خمالفة هذه األحكام بعقوبة الغرامة م

العود جيوز احلكم باحلبس من شهرين إىل سنتني ، ولكن ويف حالة   )زائرياجينارا د
  

 377أمحد شوقي الشلقاين ،املرجع السابق ، ص_  1
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ىل وإال احلدث ولو بأحرف امسه األو جيوز نشر احلكم ولكن بدون أن يذكر اسم
  .جزائري1مائيت إىل ألفي دينار عوقب على ذلك بالغرامة من

 لة احملاكمة اليت تتميزخالل مرح: قيود مبدأ العالنية بأمر احملكمة وقوة القانون_ أ
فالدستور  هذا املبدأ على  و اإلتفاقيات الدولية الداخلية نصت القوانني،  بالعالنية

 ،  399و  355و 285و قانون اإلجراءات اجلزائية يف املواد 144يف مادته اجلزائري 
من اإلتفاقية  6 املدنية والسياسية و املادة ققومن العهد الدويل للح 14 املادةو

نص القانون على أن  ا املبدأمن هذ غري أنه إستثناءا،  اإلنسانحلماية حقوق  األوروبية
 468ا ما أشارت إليه املادة ر اجلمهور وهذحماكمة األحداث اجلاحنني ال تتم حبضو

ما يدور يف جلسات  ، كما منع الصحافة من نشر أخبارمن قانون اإلجراءات اجلزائية
ألحداث اجلاحنني وكل حماكم األحداث أو أية معلومات حول هوية و شخصية ا

هي  لكن تبقى العالنية ، 2سلبية للمحاكمة العالنيةذلك حلماية احلدث من اآلثار ال
لإللتزام بالقانون  أنفسهم من الضغوطات و تدفعهم األصل حبيث حتمي القضاة

لضمان احملاكمة  ا تعترب العالنية شرطا أساسياعن كل تعسف أو حتيز ، هلذ واالبتعاد
 .3ياديةاملنصفة واحل

فالعالنية احلقيقية هي تلك اليت تتيح للجمهور الواسع و للرأي العام بأكمله  
ية تتقيد إما بأمر من احملكمة ه العالن، و لكن هذ4اإلطالع على جمرى احملاكمات 

 .بنص القانون أو
مربرات سرية جلسات احملاكمة أو بعبارة أخرى احلد من عالنية احملاكمة من _ ب

 واالضطراباتكمة هي خطر املساس بالنظام العام كاملظاهرات بأمر من احمل
اإلخالل بالنظام العام من األمور املتوقعة  ، 5اخلطرية االجتماعاتو  االجتماعية

  
 .2006لسنة من قانون اإلجراءات اجلزائري  477أنظر نص املادة _  1
 .وما يليها 55ص  املرجع السابق ،خمتار األخضري السائحي ،  2
 .343إلجراءات اجلنائية ، املرجع السابق ،صأمحد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف ا 3
 . 57و  56،ص نفس املرجعخمتار أخلضري السائحي ،  4
 .74، الطبعة األوىل ،ص 1977حممود حلمي ، موجز مبادئ القانون اإلداري ، دار الفكر العريب ،  5
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أشخاص ممثلني للمجتمع املدين  خصوصا عند حماكمة أشخاص ذوي شهرة أو
 شخصيات سياسية أو حىت أشخاص عاديني مت القبض عليهم خالل مسرياتأو

ما حدث على املستوى الوطين خالل عمليات التوقيف ، ومظاهرات غري مرخصة 
اليت تلت املسريات الشعبية نتيجة تدهور احلالة اإلجتماعية واملعيشية للشعب 

تقرير سرية احملاكمة  العامة باآلدابكما يربر خطر املساس ،  2011اجلزائري سنة 
ا إشارة إىل كل اجلرائم املتعلقة ، و هذ1ا كان يف العالنية خطر على اآلداب وهذا إذ

، ) اخليانة الزوجية(الزنا باألخالق كالفعل العلين املخل باحلياء و هتك العرض و 
على املشرع اجلزائري  أكدكما ،  2ا ما أشارت إليه كذلك املواثيق الدوليةوهذ

افعات اليت نشر فحوى املر من خالل جترمي االستثنائينونية ملبدأ السرية ااحلماية الق
إىل  اإلعالم اليت أشارت  من قانون  92من خالل نص املادة  جتري يف جلسة سرية

أنه يعاقب كل من ينشر فحوى مداوالت اجلهات القضائية اليت تصدر احلكم إذا 
  ."كانت جلساا مغلقة

إضافة إىل تقييد مبدأ العالنية مبربرات : احملاكمة بنص القانون  ةمربرات سري_ ج
نص بشكل  ونانقكمة خالل املرافعات ، جند أن النظام العام واآلداب بأمر من احملال

صريح على قيود أخرى حتد من عالنية ما جيري يف جلسات احملاكم ، إما بسبب 
 لفصل فيها كقضايا األحوال الشخصيةعلى احملكمة ل نوع الدعوى املعروضة

ب الوسيلة املستعملة يف نقل و بسبمن قانون اإلعالم ، أ 93يف املادةواإلجهاض 
 آالت التصوير و التسجيل الصويت كاستعمال املرافعات وإيصاهلا للجمهور أخبار

  
املادة : إستعملت بعض التشريعات العربية يف نفس املقام كلمة أخالق :" أنه 59أنظر الصحافة والقضاء ، خمتار األخضري السائحي ، الذي أشار يف هامش الصفحة  1

 ."من جملة اإلجراءات اجلزائية التونسي 143من قانون أصول احملاكمات اجلنائية األردين و املادة  171من قانون املسطرة اجلنائية املغريب و املادة  303
على أن احملاكمة تكون سرية بكاملها أو يف بفي بعضها إدا كان يف دلك مصلحة :"منه  14 العهد الدويل للحقوق السياسية نص يف املادة 2

كما نصت ." األمن القومي ويف جمتمع دميقراطي أو مصلحة احلياة اخلاصة لألطراف املتنازعة أو إذا كانت العالنية تضر مبصلحة القضاء ذاته 
ميكن منع الصحافة و اجلمهور من الدخول إىل قاعة اجللسات طيلة :" منها على أنه 6دة اإلتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان يف املا

 كامل املرافعات أو بعضها إذا إقتضت ذلك اآلداب أو النظام العام أو األمن القومي يف جمتمع دميقراطي أو مصاحل القصر أو محاية احلياة
 ."فيها العالنية على مصلحة القضاء اخلاصة ألطراف اخلصومة أو كانت مثة ظروف خاصة قد تؤثر
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من قانون اإلعالم اليت حتد من دور  94املرئي داخل قاعة اجللسات طبقا للمادة و
 واآلثارالقضائية  املسموعة واملرئية اليت ميكن أن تنقل وقائع اجللسات الصحافة
 .اليت ميكن أن تنجر عن إستعمال وسائل التسجيل أثناء سري جلسات احلكمالسلبية 

 حضور املصورين و صحايف التلفزيون و اإلذاعة ومعهم املختصون يف إلتقاط الصور
حمالة على اجلو الطبيعي للمحاكمة وجيعل اإلهتمام ينصرف إىل عدسات  يؤثر ال

يف سلوك أطراف الدعوى  حد بعيد التصوير و الكامريات وهو ما قد يؤثر إىل
كثريا ما يكون املصور مدفوعا إىل إلتقاط  و1شهود و احمللفني و القضاة أنفسهم الو

ائع اليت جتري خالل احملاكمة ، الصور املثرية مما يقلل من إمكانية نقل كل الوق
تصبح األحداث املثرية راسخة يف ذهن املشاهد و حتجب عنه باقي وقائع اجللسة و

 .اإلعالم املوضوعيفال يتحقق 
مبدأ احلضورية يف اجللسات أشارت إىل إبعاد املتهم دون مقتض عن حضور  -ثالثا 

بعض إجراءات التحقيق النهائي يصمها بالبطالن املتعلق بالنظام العام وال جيوز 
متكينه  ختذت يف غيبة أحد اخلصوم و دونحكمة أن تبين حكمها على إجراءات إللم

كم املؤسس على املعاينة اليت أجرا احملكمة دون حضور من احلضور ويبطل احل
 .2املتهم أو علمه أو إطالعه عليها أو على أقوال شاهد صدرت يف غيبة املتهم 

خالهلا نوعا من  ما يالحظ على املرحلة القضائية بصورة عامة ودور الرأي العام 
ظام القضائي يف ا األخري وهذا راجع لعدة أسباب أمهها أن النالتحفظ من طرف هذ

دول املتخلفة ومنها الدول العربية و اجلزائر بالتحديد حتبذ السرية يف التعامل مع كافة 
القضايا اجلزائية يف مراحلها املختلفة وهذا نتيجة التخلف و عدم إعمال العقل مع 

حتدث يوميا نعيش فيه ، ففي اجلانب القضائي  التطورات اليت حتدث يف العامل الذي
الكبرية ، ففي فرنسا مثال جند أن وزرائها للعدل  على هذا املستوى يف البلدانتغريات 

يسنون قوانني متاشيا والتغريات اليت حتدث أو القضايا الكربى اليت يتحرك هلا الرأي 
  

 .وما يليها 68خمتار األخضري السائحي ، املرجع السابق ، ص  1
اليت تشري إىل حكم حمكمة النقض املصرية  385ين ، املرجع السابق ،صاملزيد من التفاصيل أنظر ، أمحد شوقي الشلق_ 2

 .35رقم 4اموعة الرمسية السنة 3/5/1903وحكمها بتاريخ.386حتت رقم 3للسنة 1953جوان3بتاريخ
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تسمى بأمساء هؤالء  ه القواننيظمات الدولية احلقوقية خاصة ، وهذالعام و املن
الدول األخرى اليت تم مبا يفرضه الرأي العام ا ما جيري يف كافة الوزراء ، وهذ

وتتحرك حكوماا حىت قبل حترك اجلمعيات و األحزاب و املنظمات الدولية ، 
 . دف سبق األحداث وخلق التوازن بني الرأي العام و السلطة يف الدولة

ادها ستريو إ يف الدول املتخلفة هو النقل احلريف للقواننيالرأي العام شهده ما يلكن 
مما جيعله يثور ضدها كوا ال ختلق توازنا جيدا بل  دول أخرى وفرضها عليه من

متاشيا مع األحداث و املستجدات ظرفيا ، فالسلطة يف هذه الدول ال تنشأ القوانني 
ورد قوانينها من دول أخرى وتستورد تمع متطلبات املواطن ولكن كما أسلفنا تسو

املوجود يف كافة  االختالفاألمنية بالرغم من حىت التنظيم على مستوى املصاحل 
، األمر  االجتماعيةاجلوانب الفكرية واألخالقية و الدينية مع هذه البلدان وتركيبتها 

الذي من الواجب على الدولة أن تفكر فيه  ذي يزيد من الرجوع إىل الوراء وال
 .جبدية 

إلرهاب مل تعرفها حىت الدول كتسبتها اجلزائر يف جمال حماربة جرمية افاخلربة اليت إ 
جند األوضاع تسري على غري مسارها ، األمر الذي لكن بالرغم من ذلك ، الكربى 

خل السريع من أجل احلصول على مسؤولون جيدين مكلفني بالتحقيق ديتطلب الت
لى املبادئ العامة اليت للحقوق األمين كمرحلة أوىل من مراحل التحقيق معتمدين ع

وزراء للعدل حيركون  و 1996نص عليها الدستور اجلزائري لسنة احلريات اليت و
سن القوانني حىت يقوم م التاريخ بذلك إضافة إىل ة حنو السليم ليشهد هليالقضائ اآللة

 مة املعروضة عليهيأمام توفر حلوال لكل احلاالت والقضايا اجلزائ، القضاة بدورهم 
الفاعلة مما يفتح  اال  ياتكون عناصرها من الشخص دون تستر على بعضها

 .للفوضى اليت حترك الرأي العام حنو التصرفات السلبية اليت ختدم هذه الفئات 
فاملرحلة القضائية هلا عالقة بالرأي العام الذي يهتم هلا كوا متس به مباشرة من  

 ، كونه يراقب العام أثر مباشر فيها خالل املساس باحلقوق و احلريات و للرأي 
 .الدعاوى القضائية ويعلق عليها من خالل عدة منابر أمهها الصحافة  وحيرك
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 .العاماإلثبات اجلنائي ودور الرأي  :املبحث الثالث

إن انشغال الرأي العام و حساسيته جتاه العدالة اجلنائية مها السبب يف إثارة عبأ  
امه على ما في بداية األمر كان القاضي اجلزائي يعتمد يف أحكاإلثبات اجلنائي، ف

و اليت جعلت من  همستجدا تيسمى باالقتناع الشخصي ، لكن التقدم العلمي أفرز 
 قتناعه بل أصبح يعتمدال يعتمد على ضمريه فحسب لتكوين ادور القاضي اجلزائي 

جيعل جماال للشك أمام  ا الدليل الذي الهذ الدليل العلمي يف تكوين اعتقاده ،على 
ميكنه مناقشته أو التأثري فيه ومن مث يف األحكام  م الذي المتابعة ورقابة الرأي العا

 .القضائية
و من  عليه االعتماداهلدف منه هو التقليل من اخلطأ القضائي نتيجة  فالدليل العلمي

بقى ي تيقية ويقني صادق لدى القاضي ، الذإىل عدالة حق مث الرغبة يف التوصل
 .والدويل الرأي العام الوطين النتقاداتأحكامه عرضة 

 اجلنائي و التقنيات املستعملة للوصول إىل احلقيقة  اإلثباتألدلة  التطور اهلائل 
و األشخاص املؤهلني للقيام ذه املهمة ، جيعل منها دليل أقرب إىل اليقني ومن 
الشك وهو يف صاحل املواطن و املتهم خاصة و اقتناع الرأي العام الذي ميكنه أن 

 .اإلجيايب ال السليب  ل يف اجلانبيعم
مبا قتناعه الشخصي ة الكافية يقوم بتقديرها لتكوين افالقاضي ملا جتتمع لديه األدل 

 .ا الدليل من موضوعية وحياد وكفاءة يتميز به هذ
ل عليها القائمون على جهاز القضاء من ملكن يبقى اإلشكال قائما يف النوعية اليت يع

وضع شروط خاصة وضعتها الدول املتقدمة أجل اختيار القاضي املؤهل وهذا ب
ما تزيد إضافة إىل أن دور القاضي يتضاءل بقدر ،  وسبقتها الشريعة اإلسالمية قبلها

 هب إليه بعض املفكرين و الباحثني يفرأي الذي ذلا اهذمساحة األدلة العلمية ، 
:" نالذي صرح يف أحد دراساته بأ ننصر الديحقل القانون ومنهم األستاذ ماروك 

جانب الصواب وذلك ألنه جيب التمييز بني أمرين هامني،  اعتقادناهذا الرأي يف 
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األول يتعلق بالقيمة العلمية القاطعة للدليل و الثاين يتعلق بالظروف و املالبسات اليت 
 ."وجد فيها هذا الدليل 

ن قيمة ذلك أل دليل ال يتناوهلا تقدير القاضي ،أن القيمة العلمية القاطعة لل :"ويضيف
الدليل تقوم على أسس علمية دقيقة وال حرية للقاضي يف مناقشة احلقائق العلمية 

تدخل يف نطاق الثابتة ، أما الظروف واملالبسات اليت وجد فيها هذا الدليل فإا 
ا نوع من طبيعة عمله ، وترتيبا على ذلك فإنه إذا كان القول بأن تقديره الذايت ، فهذ
، فإنه ليس معىن ذلك أن ينازع  االقتناعع حلرية القاضي يف األدلة العلمية ختض

له ستقرت بالنسبة لمي يف قوة استداللية قد االقاضي يف قيمة ما يتمتع به الدليل الع
وتأكدت من الناحية العلمية ، ولكن تقديره يكون للظروف و املالبسات اليت 

من الناحية  تهيقطع أحاطت به ، حبيث يف مقدوره أن يطرح مثل هذا الدليل رغم
ا مع ظروف الوقائع ومالبساا ، ق منطقيوجوده ال يتفو ذلك عندما جيد أن  العلمية
البحث يف حيكم القاضي مباشرة دون وحده ال يكفي أن توافر الدليل العلمي  إذ أن

العلمي ليس كما يعتقد بعض  لظروف و املالبسات باإلدانة أو بالرباءة فالدليلا
 .1"خبصوص نقطة أو مسألة غري مؤكدة  لتقرير إقتناع د، أنه معالفقه
و إذا كانت الوسائل العلمية تفيد يف تسهيل مهمة الكشف عن احلقيقة القضائية هذا 

اليت تريح الرأي العام واليت تعترب هدفه يف الضغوط اليت يثريها جتاه العدالة اجلزائية اليت 
عتداء صارخ ن يف بعض األحيان اد تكومتس مباشرة باحلقوق و احلريات ، إال أا ق

دليل العلمي يقبل ال فراد إذا مل حيسن استخدامها و حىتعلى حريات وحقوق األ
الدين أن جانبا من الفقه يشترط معيارا مزدوجا يتمثل  يرى األستاذ ماروك نصر

األول يف أن تصل قيمة الدليل العلمي إىل درجة القطع من الناحية العلمية البحثة ، 
 أما الثاين أال  حتليل الدم و حتديد نوع املخدر ، قطعية بصمات األصابع ونتيجةك

 ـــــــــــــــ
 .102، ص2004ـماروك نصر الدين ، حماضرات يف اإلثبات اجلنائي، دار هومة للنشر و التوزيع ، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل،اجلزائر1
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ريات وحقوق األفراد ، إال بالقدر يكون يف األخذ ذا الدليل العلمي املساس حب
ا املعيار ميكن الفصل يف مسألة قبول أو عدم قبول املسموح به قانونا ، واستنادا هلذ

    .كل ما يكتشفه التقدم العلمي من وسائل جديدة يف اإلثبات اجلنائي
وهلذا استوجب األمر التطرق يف هذا املبحث إىل نقاط مهمة هلا عالقة باجلانب 

لقاضي و ذاتيته و احلالة اليت يكون عليها أثناء اختاذ حكمه أو قراره النفسي ل
خبصوص قضية ما يف مواجهة الرأي العام ، حبيث أن الرأي العام جنده يدور تأثريه 

واقتناع القاضي حول عامالن مهمان يف القضية ومها القصد اجلنائي للشخص ارم 
 ،مطالب ثالثةا املبحث إىل تطرق يف هذسوف نم من توافر الدليل العلمي وهلذا بالرغ

أدلة اإلثبات  طلب الثاينملبينما يتناول ا اجلنائي وغايته ،  اإلثباتأمهية  يدرس األول
إىل اهلدف من  ءات اجلزائية ، أما املطلب الثالث يتطرقاجلنائي يف قانون اإلجرا

العام على حد  اإلثبات اجلنائي وهو عنصر احلقيقة اليت يسعى إليها القاضي والرأي
 .سواء

 
 .مهية اإلثبات اجلنائي وغايته أ:املطلب األول

إقامة الدليل على وقوع اجلرم وعلى نسبته لشخص "إذا كان اإلثبات اجلنائي هو  
إقامة الدليل لدى السلطة املختصة "بأنه  و يعرف أيضا.1"معني فاعال كان أو شريكا

أو عدم قيامها ، وبالطرق املشروعة  باإلجراءات اجلنائية على حقيقة قيام اجلرمية
هذا وتعين كلمة اإلثبات الوسائل .2"قانونا وبيان حقيقة نسبتها إىل املتهم وشركائه 

 الدليل باملعاينة أو اخلربة طراف الرابطة اإلجرائية للوصول إىلأاليت يتذرع ا 
 .الكتابة أو الشهادة أو غريها من الوسائل اليت تؤدي إىل احلقيقة أو
تبني لنا مدى أمهية اإلثبات اجلنائي يف تكوين قناعة القاضي وتسهيل  اتريفذه التعه

القرار املناسب خارج ضغوطات الرأي العام ولو بصوره اإلجيابية ،  اختاذمهامه يف 

  
 .348أصول حتقيق اجلنايات ، الطبعة الثالثة ،ص: مصطفى القلي  1
 3نظرية اإلقتناع للقاضي اجلنائي ، رسالة دكتوراه ، ص: مفيد سعد سويدان  2
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ة اجلرم بتوافر الدليل الذي يقنع لخاصة يف مرحلة احملاكمة هذه اليت تعترب مرح
وافره فيقضي برباءته ، وهذان القراران من األمهية يف القاضي إلدانة املتهم أو عدم ت

بفرنسا PAU  ـوة املمرضات الثالثة يف منطقة بكقضي،إثارة حساسية الرأي العام 
عدها حترك الرأي العام اليت قضى فيها قاضي التحقيق بأن ال وجه للمتابعة واليت بو

 .اليت سيأيت تفصيلها لتماس رئيس اجلمهورية يف هذه القضية اخلطرية و إىل غاية إ
، تظهر من خالل الكبري ة اليت تثري الرأي العام  جلنائي له أمهيته يف القضاياا فاإلثبات

اجلرمية أمام احملكمة تعترب من املاضي وما يعيد سرد األحداث هو تلك الوسائل  كون
بدوره اليت تستعني ا احملكمة و هي أدلة اإلثبات اليت يرجع تقديرها للقاضي و الذي 

وعدم احلكم باإلدانة إال إذا  خيرج عن الدليل املتوفر حتت طائلة البطالن جيب أن ال
 .أستند إىل اجلزم واليقني 

اجلنائي تتمثل يف البحث فيما إذا أمكن أن يتحول الشك إىل يقني  اإلثباتأما غاية  
ه الشبهة إىل ومت توجيحبيث أنه إذا ما ارتكب فعل جمرم ، فكل إام ال يبدأ باليقني 

إىل يقني بتوافر الدليل املادي تبىن عليه شخص معني فهذا الشك ميكن أن يتحول 
اإلدانة ، فإذا مل نتمكن من الوصول إىل اليقني مع تطبيق الدليل املادي فيبقى الشك 

و الغاية من اإلثبات اجلنائي هو احلرص أن يكون  على حاله ومن مث تستحيل اإلدانة 
م و يكون احلك در من احلقيقة اليت تعترب اهلدف جديا ويتضمن أكرب قالدليل العلمي 

وأن ال تتعارض عملية البحث عن الدليل العلمي مع  املبين عليه أقرب إىل العدالة 
  . احلريات و الكرامة اإلنسانية للمتهم مع استبعاد التعذيب عند استجواب املتهم

 
  .انون اإلجراءات اجلزائيةأدلة اإلثبات اجلنائي يف ق:املطلب الثاين 

املشرع اجلزائري ومن خالل تفحص نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية مل خيصص 
اليت مير ا التحقيق القضائي  جانبا خاصا بأدلة اإلثبات ولكن وزعها على املراحل

ابتداء من مجع االستدالالت إىل مرحلة احلكم ، لكن نشري أن الدعوى العمومية و
ه املرحلة اليت جانب احملاكمة نظرا ألمهية هذ بات اجلنائي وردت يفجل نصوص اإلث
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نه ال سرية يف هذه املرحلة لشفهية و احلضورية وبعبارة أخرى أالوجاهية وابتتميز 
ل وهذا دف حتقيق العدالة ، إضافة إىل أن القاضي وبكل حرية  إما أن يقبل الدلي

ة أو الرباءة ، وأن يكون هذا الدليل يرفضه و من مث يتحدد مصري املتهم باإلدانأو
أ ن يكون قد  الذي يقدم للمحكمة و يعتمد عليه القاضي يف حكمه يغلب عليه

اكتشف يف مرحلة سابقة ومن مث كانت دقة عمل القاضي معتمدة على القواعد اليت 
 .حتكم اإلثبات يف مرحلة التحقيق االبتدائي 

 
 .هدف اإلثبات اجلنائي: طلب الثالثامل
اهلدف من اإلثبات اجلنائي هو البحث عن احلقيقة ، هلذا السبب سوف نتناول  إن

هذا املطلب يف جمموعة نقاط تتمثل يف املقصود باحلقيقة و مميزات البحث عن احلقيقة 
والعوامل اليت يتعرض هلا القاضي أثناء البحث عن احلقيقة وطرق البحث عن احلقيقة 

  .وكيفية الوصول إىل احلقيقة 
 : احلقيقة عنصر -أوال 

إىل كشف احلقيقة يعمل القاضي من خالل التحقيق القضائي ومجع األدلة العلمية  
املختلفة اليت يئ  اإلثباتمبعناها املادي والواقعي و يتحقق ذلك من خالل إجراءات 

، ق غاية هامة هو البحث عن احلقيقةهدف إىل حتقياجلنائي ي اإلثبات ، 1مجع الدليل 
و البحث عن هذه احلقيقية جعل منه املشرع اجلنائي الوسيلة املبتغاة يف كل مراحل 

االام أي ، ففي مرحلة  الدعوى اجلزائية كما سبق التطرق إليه يف املطلب السابق
من قانون اإلجراءات  69 بة العامة املمثلة يف وكيل اجلمهورية نصت املادةلدى النيا

إلجراء التحقيق  االفتتاحيجيوز لوكيل اجلمهورية سواء يف طلبه :" اجلزائية على أنه 
كل  احملققيف أية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من القاضي أو بطلب إضايف 

 .2"يراه الزما إلظهار احلقيقة إجراء

  
 .22ص,هضة العربية، دار الن1995الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية ، طبعة : أمحد فتحي سرور  1
 .1982فيفري 13قانوناملعدلة ب 2
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ن قانون اإلجراءات اجلزائية ، يف فقرا األوىل م 68ويف مرحلة التحقيق  نصت املادة 
اها يريقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون بإختاد مجيع إجراءات التحقيق اليت :" على أنه

 .1"ضرورية للكشف عن احلقيقة
 286أما يف مرحلة احملاكمة أي عند وصول القضية عند قضاة احلكم ، فتنص املادة  

ضبط اجللسة وإدارة املرافعات :" أنه  الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية على
 إلظهارختاذ أي إجراء يراه نافعا رئيس وله سلطة تقديرية تسمح له بامنوطان بال

 ".احلقيقية
ويتضح من النصوص املشار إليها أن البحث عن احلقيقة يف املسائل اجلزائية ، ينصب 

، نشري إىل ص اجلاينعلى عنصرين ، األول يتعلق مباديات اجلرمية و الثاين يتعلق بشخ
خاصة يف البحث عن  أن الصعوبات املطروحة يف جمال البحث عن احلقيقة تطرح

ماديات  أن هل  مبعىن أخر ود إىل اخلطورة اإلجرامية للجاينعهذا يشخصية اجلاين ، 
 قترفها اجلاين وما مدى خطورة هدا األخري ؟ اجلرمية املرتكبة ا

اجلانب النفسي للقاضي  اجلاين وحده بل إنتقتصر على  قيقة الاحلوالبحث عن  
قتناع القاضي بالدليل املادي أي أن ا الوصول إىل احلقيقة ، دور كبري يف احملقق له
و احلقيقة اليت يصبو إليها القاضي ليست ا يف تكوين قناعته و إصدار حكمه مهم جد

تدخل املشرع  بااإث لصعوبة احلقيقةاحلقيقة املطلقة وإمنا هي احلقيقة القضائية وهذه 
ووضع هلا بعض الوسائل لتسهيل االهتداء إليها ، هذا وقد أنكر بعض الفالسفة 

مفهوم   وألنهو التجريد  القصور البحث عن احلقيقة و إعتربوه ضربا من ضروب
وتكون احلقيقة ذا املعىن غري  مطلق كامل وائي شيءينصرف إىل  احلقيقة عندهم
وطلبوا من القاضي  االجتاهملشرعني اجلنائيني مل يسايروا هذا لكن ا،  2قابلة لإلدراك

اجلنائي أن يدرك احلقيقة الكاملة ، بل وطلبوا منه البحث عن احلقيقة بدرجة أقل أو 
 . 3 االحتمالأكثر من 

  
  .1990أوت  10املؤرخ يف  90/24املعدلة بقانون  1
 .108،صاملرجع السابق حممد مروان ،  2
 وما يليها 108املرجع السابق ص راجع خبصوص هذا املوضوع وبتفاصيل أكثر ، حممد مروان ، 3
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اجلنائي أمر يف غاية الضرورة ألن  الاغري أن مهمة البحث عن احلقيقة القضائية يف 
ق احلبتوقيع عقوبة اإلعدام واحلق يف احلياة  مل مع حياة األفراد أياجلنائي يتعاالقضاء 

فصدور احلكم باإلدانة أو الرباءة يف حق شخص ال  يف احلرية بتوقيع عقوبة احلبس ،
بعبارة أخرى فإن القصد اجلنائي  ينية ،يكمن النطق به إال بناءا على أدلة قاطعة و يق

ناع القاضي الذي ميثل كذلك اجلانب النفسي قتذي ميثل اجلانب النفسي للجاين و اال
ام العادلة اليت ل إىل احلقيقة واألحكويف الوص هاماننفسيان ، يعتربان عامالن له 

ا ما ، هذ اليت من شأا أن تؤثر فيه وحتركه يف احلالة السلبيةالرأي العام و تعترب هدف
 Bentouateدليلة بن توات يف قضية السيدة  نلمسه يف نفسية القاضية اليت حكمت

Dalilaا لتحرك رأيا عاما مبحكمة مستغامن ونطقت بالربءاة يف قضية جد حساسة نظر
لك ووجهت هلا  محلت شعارات منددة بذالباحثة عن العمل و اليته كبريا لنصرة هذ

ه القضية اليت أيقضت هذ ،مة التحريض و توزيع منشورات دون تصريح مسبق 
ا امللف الذي صرح بأنه يتابع هذ Franc Larieنك الري إهتمام املقرر األممي فرا

ال تبكي وإعتزي " شخصيا، وخاطبت القاضية خالهلا املتهمة بالعبارة التالية 
ضية تأكد من خالل تدخل القا" تك جزائرية و احملكمة أقرت براءوإفتخري بأنك 

ن واحلقوق للحاضرين خالل اجللسة بأن هناك تصرفا سليما مبين على إحترام القانو
املتهمة  حيث أنه بالرغم من كون و تأكد مبدأ حرية القاضي يف اجلزائر،و احلريات 

جانبها القاضية و تريثحاملة لشهادة جامعية عليا و هي املاجستري يف الفيزياء ، لكن 
يوحي عن موقف معارض للرأي العام د السلطة النفسي املستقر و إقتناعها بالرباءة أبع

بعدا وطنيا  أخذتأن حماكمة دليلة توات حدث غري عادي وأن القضية مند البداية ب
من عشرات الوافدين من واليات خمتلفة من  ي تشكل آنذاكالذبدليل الرأي العام 

الوطن كممثل العروش بلعيد عربيكة و حمامني من اجلزائر العاصمة  يتقدمهم رئيس 
 عباءتهبوشاشي الذي إرتدى الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان األستاذ 

دينة وهران ، حيث شطاء يف تنسيقية التغيري مباملتهمة باإلضافة إىل ن للدفاع عن
كانت مرافعة بوشاشي حماكمة مباشرة للنظام ولإلدارة و للسياسيني مصرحا يف 
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وكيف تدار اجلزائر مبكيالني و وجود طبقة اجلزائريني الذين هم يف " جلسة احملكمة 
ملتابعات القضائية و جزائر الرعايا الذين رقابتهم حتت طائلة القانون كلما مأوى من ا

حتركوا ولو بطرق حضارية و سليمة كما فعلت موكليت اليت تقف أمام احملكمة 
لكن بعد إستماع القاضية ألقوال املتهمة من خالل مجلة من ،"حريضبتهمة الت

م جبرم يعاقب عليه تهمة بأا مل تقة الدقيقة و احملددة اليت ردت من خالهلا املاألسئل
دع إىل التجمهر و ال للتحريض و ال لتوزيع منشورات ، أوضحت القانون و مل ت

البطال و أا مند مثان سنوات  للقاضية أا تنتمي جلمعية وطنية تم مبعاناة الشباب
 هي تسعى وراء منصب شغل ووجدت يف اجلمعية  ملجأ لتحقيق أملها يف التوظيف و

وهي حاملة شهادة ماجستري يف الفيزياء و تعاين الفقر املدقع ، من جهته إلتمس ممثل 
خطورة  النيابة تغرميها بعشرين ألف دينارا جزائريا وبداعي أن املتهمة التعي مدى

إنصبت مرافعات الدفاع كلها يف إجتاه طلب إسقاط مة  تصرفها على اجلزائر ،
لك مانطقت به القاضية براءة موكلتهم وذمنشورات مع طلب  التحريض وتوزيع

قضية و حكم احملكمة املستقل ه القتناعا قاطعا برباءة املتهمة ، هذوهي مقتنعة إ
يات و عدم اخلضوع للضغوطات وجهة إحترام احلقوق و احلر الذي أخذو

السلبية اليت الختدم القضاء اجلزائري و املسار الدميقراطي الذي تنتهجه  واملناورات
يف إحترام حقوق اإلنسان ، أكسب القضاء اجلزائري لغة يفهمها املواطن ائر اجلز

وخيضع هلا يف ظل الظروف الصعبة اليت متر ا املنظومة الدولية يف اجلانب األمين 
كان حمله  ا حمل ثقة و إحترام املواطن اجلزائري أي خاصة ، كما جعل  اآللة القضائية

 .ةزائريأو منصبه أو مكانه يف الدولة اجل
 : املقصود باحلقيقة -ثانيا

تزداد أمهية البحث عن احلقيقة يف اخلصومة اجلنائية واليت تعترب هدف اإلثبات  
، ولذلك فإن  اجلنائي بالنظر إىل تعلقها بسلطة العقاب وهو أمر ميس حرية املتهم

صوم مبا يقدمه اخل االكتفاءالقاضي اجلنائي جيب أن يصل إىل معرفة احلقيقة ، دون 
وتقديره وال جيوز  من أدلة بل عليه أن يقوم بدور إجيايب يف مجع الدليل وفحصه
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ألن ذلك حيول دون  للقاضي االقتصاد يف مجع الدليل دف اإلسراع يف احملاكمة
اجلنائية بالوصول  العدالة فاعلية أن على،  احلقيقة إنارة الطريق أمامه للوصول إىل 

باع إجراءات حتمي ضمانات هذه الفاعلية بغري احترام إىل احلقيقة ال تسمح له بإت
ضمانات حق املتهم يف احلرية وبغري احترام ضمانات األدلة اليت جيمعها أو تعرض 

مثرة إجراءات  تكون صاحلة يف كشف احلقيقة ما مل يكن حتصيلها عليه و ال
 .مشروعة

وليست احلقيقة  verite vraie ةيقو احلقيقة املقصودة هي احلقيقة الكاملة أو احلق
النسبية أو املفترضة و ذلك أن احلقيقة اليت ال تنتهي باإلدانة جيب أن تبىن على إقناع 

ميكن توافرها إال باليقني التام ال مبجرد الظن و االحتمال ومبعىن  يقيين ، فاحلقيقة ال
حكم أخر فإن اليقني مناط احلقيقة القضائية هو الذي يولد يف الوقت ذاته الثقة يف 

القضاء و اليقني القضائي ليس هو اليقني الشخصي للقاضي وحده بل هو اليقني 
بالعقل و املنطق إىل أدلة الذي يفرض نفسه على القاضي وعلى كافة من يتطلعون 

إذا كان استخالصها منطقيا  لكي تنتشر يف ضمري الكافة و هو ما ال يتيسر إال
 .1إىل أن يؤمن ا اجلميعفالعدالة اجلنائية هي العدالة اليت تتجه 

هذا ويستوي يف احلقيقة أن تكون يف صاحل اإلام أو يف صاحل املتهم ، ولذلك فإن 
اإلدانة ، بقدر ما جيب أن  إثباتإجراءات الكشف عن احلقيقة ال ينبغي أن تتوخى 

ليت تتسم باملوضوعية ، فإذا مل تتوفر احلقيقة اليت تنتهي باإلدانة أصبحنا حيال احلقيقة ا
يولدها األصل العام املبين على قرينة الرباءة األصلية للمتهم ، ولفهم هذا اجلانب 

 .وجب التطرق إىل مميزات احلقيقة يف النقطة التالية
 : ثالثاـ مميزات البحث عن احلقيقة

 اإلثبات تعريف أصلها من ختتص احلقيقة القضائية عن احلقائق األخرى أا تستمد 
وألن القاضي  من جهة  مجع أدلة وقائع أو أفعال وقعت يف املاضي ذاته و املتمثل يف

  
 .ليهاوما ي 22،صاملرجع السابق أمحد فتحي سرور ،  1
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املشاهدة، ألن هذه  ، عن طريقالوقائع اليت تصاحب ارتكاب اجلرمية ال ميكنه ضبط 
الوقائع تنسب لوقت مضى من جهة أخرى ، وتطور وسائل اإلثبات واستعانتها 

قيقة ل بالتقارب بني احلباألساليب العلمية احلديثة إلظهار احلقيقة جعل الفقه يقو
 .العلمية واحلقيقة القضائية

فاحلقيقة العلمية تقوم على بعض املعطيات إلثباا يف امليدان العلمي منها املالحظة  
النتيجة وكل احلقائق العلمية هي  والتجريب مبعىن جتريب الفعل ومالحظته إلثبات

ميكن  سعى القاضي إىل إثباا الفاألفعال اليت ي حقائق يقينية ، أما احلقيقة القضائية
جمال حملاولة  إخضاعها ال للمالحظة وال للتجريب ألا حدثت يف املاضي و ال

تكرارها أو إحداثها من جديد بنفس الطريقة وتتميز احلقيقة القضائية عن العلمية يف 
 إلثبات حقيقة عكس نيذلك أن الباحث غري مقيد بزمن مع، جمال العامل الزمين 

 .القانونية  باآلجالي الذي هو مقيد القاض
تستعني ا من أجل  بل هذا ال يعين أن احلقيقة القضائية ال عالقة هلا باحلقيقة العلمية 

توضيح عناصر الدعوى اجلزائية ، فاملساعدة اليت يقدمها الطبيب الشرعي تعترب ذات 
فة درجة أمهية بالغة للقاضي الذي يسعى إىل معرفة سبب وفاة مشبوهة أو معر

الكحول يف دم السائق و املساعدة اليت يقدمها خرباء اخلطوط والكتابات و األسلحة 
ررا تسهل على القاضي معرفة ما إذا كان السند حميف املخابر اخلاصة بالشرطة 

  . مزوراأو
األعمال  وليست من قبيل حبثهكل هذه األعمال هي أعمال فنية ذات طبيعة علمية 

والقاضي عندما يبحث عن احلقيقة  القاضي،يستفيد منها  القضائية و رغم ذلك
 . القضائية يتعرض لعدة عوامل داخلية وخارجية نتعرض إليها يف النقطة التالية

 :رابعا ـ العوامل اليت يتعرض هلا القاضي عند البحث عن احلقيقة
يتعرض القاضي أثناء حبثه عن احلقيقة القضائية لعدة عوامل منها ما هو داخلي 

  .لها ما سنتعرض ، ومنها ما هو خارجي مادي وهذنفسي
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يتكون العامل النفسي للقاضي من خالل  :العوامل النفسية الفردية للقاضي-1
املعطيات اليت تتوفر عن القضية اليت ينظرها ، فالعمل الذي يقوم به القاضي حتركه 

ومتحيص  ستنباطوا الستنتاجعواطف نفسية غري مرئية، فالعمل الذهين الذي يقوم به 
البعض ، كل هذه األمور ترسم لديه صورة عن الربط  ببعضهااألدلة ومقارنتها 

ه يف تكوين عقيدت املوجود بني املتهم و اجلرمية املرتكبة وهذا الربط هو الذي  يساهم
 .اليقينية 

وما يهم يف هذا احملور ليس اجلانب الذهين بل اجلانب النفسي لدى القاضي ، ذلك 
ع القاضي ذات أمهية كبرية يف املوضوع ، ألن القضاة ليسوا صنفا واحدا بل أن طبائ

 ائع ذات أمهية كبرية يف ولكل صنف طبائعه وهذه الطبتعددة هم أصناف م
 .املوضوع 

 ،طريقة صارمة وسريعةمون للتردد وال يتخذون قرارام بالكثري من القضاة يستسل
متنوعة و إمتناعات متناقضة وغالبا ما بل يدخلون يف صراع نفسي بني تأويالت 

يفسر هذا بانعدام احلكمة و الشخصية لدى البعض منهم و العكس هناك قضاة 
حبكم قوة شخصيتهم وجتارم يواجهون املشكلة بكل حنكة وصرامة فيصدرون 

 .م بصورة سريعة بعيدا عن التردد والتخاذل اقرار
، ضيس العامل الوحيد يف تكوين عقيدة القاهذا اجلانب النفسي رغم أمهيته إال أنه لي

جتماعية تتصارع فيها مصاحل األطراف ، األمر الذي ذلك أن القاضي يقوم بوظيفة ا
خطر الضغوط ضغط جيعل القاضي عرضة للتدخالت أحيانا و للضغوط يف أخرى وأ

به ضغط عام يتبناه الرأي العام ضد القاضي ، وخري مثال على  الصحافة اليت تكون
 .ك قضية اإلطارات املسجونة ذل

من  هلذا السبب تدخل املشرع حلماية القاضي من هذا الضغط الذي قد ميارس عليه
عن طريق منشورات  ،) مجاعات الضغط  (طرف الرأي العام أو الرأي اخلاص 

أو التأثري على الشهود أو على  الصحافة اليت كثريا ما يكون من شأا ممارسة الضغط
يف نص  االبتدائيفأقر قانون اإلجراءات اجلزائية مبدأ سرية التحقيق  ،قرار القاضي 
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 األخبار ومن قانون اإلعالم  مبنع نشر  38وأكدت تلك احلماية املادة  منه  11املادة 
 ،148التعاليق قبل صدور حكم قضائي ائي ، كما أن الدستور اجلديد يف املادة 

 .ورات و التجاوزاتو املنامحى القاضي من كل أشكال الضغوط 
العامل النفسي ال خيتص به القاضي فقط ، بل يشاركه فيه املتهم نفسه ، ففي جمال  

ألن القاضي يبحث يف  التحقيق اجلنائي يلعب اجلانب النفسي للمتهم دورا كبريا ،
 اليت كان عليها املتهم ابتداء أي يف الوقت الذي )احلالة النفسية ( هذا اجلانب 
 68ا اجلانب املشرع اجلنائي حني نص يف املادة وقد أكد هذفعل ارم ارتكب فيه ال

أو بواسطة  جيري قاضي التحقيق بنفسه:" اجلزائية على أنه  اإلجراءاتمن قانون 
ة أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك ضابط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادس

 تهم املادية وزير العدل ، حتقيقا عن شخصية املتهمني وكذلك حالمن 
 . 1" كما له أن يعهد بإجراء فحص نفساين  "، " والعائلية أو االجتماعية

ء عادي يفيد يف البحث البحث يف شخصية املتهم ليس فيه أي إشكال ، ألنه إجرا
يقوم قاضي التحقيق وفقا ويساعد يف تكوين عقيدة القاضي ، حيث  عن احلقيقة

التحقيق اليت يراها ضرورية للكشف عن احلقيقة ، باختاذ مجيع إجراءات  للقانون
 .بالتحري عن أدلة االام وأدلة النفي 

الذي يتركه  االنطباعمنحى أخر يتمثل أساسا يف  يأخذا العامل النفسي قد لكن هذ
للقاضي جتاه املتهم كأن  املتهم يف نفسية القاضي ، مبعىن درجة التعاطف اليت تكون

قبيح ادية أو العائلية وأحيانا شكله الة املتهم النفسية أو امليتأثر القاضي متعاطفا حب
القاضي الرجل املرأة ارمة والرجل ارم و أو العكس ، وأيضا الفرق بني ةالصور

  .حتمي املرأة  املرأة القاضية غري صحيح حبيث أنمييل دائما حنو محاية املرأة و العكس 
جتاه املتهم تلعب دورا خطريا جدا يف التأثري  لقاضيالتعاطف اليت تتكون لدى ادرجة 

  
ون إجراءات التحري والتحقيق تك:" و اليت تنص على أنه 2006قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري لسنة من  11ـأنظر نص املادة 1

 ." ، مامل ينص القانون على خالف ذلك ، ودون إضرار حبقوق الدفاعسرية
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يف مضمون  حيث تتستر وراء أسباب متنوعة وال تظهر بصورة جلية اته ،على قرار
 . قرار القاضي

يظهر يف مرحلة احملاكمة أمام  كان ال إنومن عدمه  الدور الذي يلعبه التعاطفأما 
غري ذه املرحلة ، إال أن األمر نظرا لقصر املدة اليت ميضيها املتهم يف ه قاضي احلكم

وقاضي التحقيق أي بعبارة أخرى يف مرحلة مجع  ذلك يف جمال الشرطة القضائية
و التحقيق القضائي ، أثناء تعاملها مع املتهم حيث أاالستدالالت والتحقيق االبتدائي 

تظهر العاطفة بصورة جلية وواضحة أي مند انطالق السري يف الدعوى ويظهر هذا 
 حكام املسبقة وماضي املتهم ، فهذه االعتبارات كثريا ما يكون هلا أثرها يفيف األ

 .التعاطف مع املتهم 
يظهر العامل النفسي اجلماعي  يف حالتني ، يف : العامل النفسي اجلماعي -2

 .التشكيلة الثالثية بالس القضائي أوال ، مث يف تشكيلة احمللفني يف حمكمة اجلنايات 
وإىل كل بالنظر إىل هيئة احملكمة ككل ه احلاالت العامل النفسي يتشهذففي مثل 

املتهم املاثل أمامها ، ألن كل عضو يف التشكيلة له موقف من املتهم خيتلف يف بعض 
 .األحيان عن األخر و لكن القرار النهائي يصدر بامسهم مجيعا

 خالفة له ، وأيبرأي اجلماعة امل و يف القضاء اجلماعي العامل الفردي قد يصطدم
ويكون ذلك مجاعة كان األمر فإن العامل النفسي يتشكل أثناء البحث عن احلقيقة 

اخلصومة يف كل واحد منهم ، وموقف كل منهم من املتهم إن  مبدى تأثري وقائع
كان وحيدا أو من املتهمني إذا كانوا متعددين أو املتهمون و الشركاء معا ، ففي 

غلبية هو الذي يعتد به ومن مث فالعامل النفسي يف مثل هذه مثل هذه احلاالت رأي األ
 .اجلنائيةالظروف يكون برأي أغلبية األعضاء املشكلني للجلسة 

 : كيفية الوصول إىل احلقيقة -خامسا
ومها أوال قبول  باتمييز بني أمرين هامني يف جمال اإلثلبحث هذا املوضوع يتعني الت 

مهية هذان األمران للوصول إىل احلقيقة القضائية نتعرض الدليل وثانيا إدارة الدليل وأل
 .هلما تفصيال كما يأيت
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بالنسبة إىل قبول الدليل فإنه يتراوح بني نظامني مها نظام األدلة :قبول الدليل -1
فهذا النظام ال يقود  ، فبخصوص نظام األدلة القانونية االقتناعالقانونية ونظام حرية 
قتناع القاضي بأدلة قانونية حيددها املشرع لواقعية ألنه حيكم ااإىل احلقيقة املطلقة و 

وإمنا يصل القاضي إىل االقتناع من  حبرية يف عملية منطقية االقتناعفال يتم  ،سلفا
خالل عملية حسابية تتوقف على قواعد حمددة يرمسها املشرع فال جيوز للقاضي أن 

وال جيوز له أيضا عند توافر هذه  ك األدلة اليت يسمح ا القانونيبحث يف غري تل
األدلة جتاهل قيمتها أو تقدير حجتها ، بل أن دوره يف هذه احلالة يتمثل يف جمرد 

ومراقبة توافرها بشروطها القانونية لكي يقرر بعد ذلك التحقق من قيام األدلة ، 
روطها اقتناعه يف ضوء توافر األدلة بشروطها القانونية أو عدم توافر هذه األدلة أو ش

هذا النظام قاصر ألنه ال ي أي دور يف تقييم هذا الدليل ، وليس لالقتناع الشخص
يكشف احلقيقة املطلقة الواقعية املتعلقة باجلرمية و ال احلقيقة اإلجرامية املتعلقة 

  . بشخص مرتكبها 
 أما نظام حرية القاضي يف االقتناع ، فإن القاضي يقدر حبرية قيمة الدليل و ال ميلي

وعلى القاضي أن يبحث عن  ة قانونية أو حجية معينة للدليلعليه املشرع أية أدل
يصل إىل  الالزمة مث يقدرها يف حرية تامة مع أن هذا التقدير احلر جيب أن ال األدلة 

 التحكم الكامل ، فاقتناع القاضي جيب أن خيضع دائما للعقل و املنطق و ال حد
 .ايت للقاضي أكثر من ذلكميكن أن يعين مبدأ االقتناع الذ

لكن جيب أن نشري إىل أن حرية القاضي ال تعين التحكم الكامل وهنا الفرق بني  
فالتثبت احلر يعين أن القاضي حر يف تقييم أدلة اإلثبات ، حرية التثبت و التحكم 

ا هو التحكم بعينه ، وليس معناه أن يقضي مبا يشاء فهذ دون قيد غري واجبه القضائي
من قانون  212و النظام الذي أخد به املشرع اجلزائري فنص يف املادة وهذا ه

." اخلاص  القتناعهو للقاضي أن يصدر حكمه تبعا :" اإلجراءات اجلزائية على أن
ة و املشرع املصري إجراءات جزائي 427من املشرع الفرنسي يف املادة وأخذ به كل

من قانون حتقيق  154 املادة البلجيكي يف جراءات جزائية واملشرعا302يف املادة 
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إجراءات ، لكن هناك تشريعات حددت  189واملشرع اإليطايل يف املادة اجلنايات 
 48 و املشرع األملاين يف املواد من 339يف املادة  قائمة باألدلة منها املشرع اهلولندي

 ستقر على حرية القاضي يفإال أن القضاء ا ـ 256 و 249و  85و  86و  72و  71و 
مقيدة باحترام شروط شرعية  االقتناعمجع الدليل وتقديره على أن حرية القاضي يف 

.1الدليل فال يقبل الدليل الذي يأيت نتيجة إجراء غري مشروع
هو أن احللقة التمهيدية للمؤمتر الدويل وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام  اذه

عن حركة  1992 اخلامس عشر لقانون العقوبات املنعقدة بإسبانيا يف مايو سنة
تطوير التشريعات اإلجرائية ومحاية حقوق اإلنسان بأن سائر األدلة اليت جتمع 

يها عليها يف أية حالة تكون عل االعتمادجيوز  باملخالفة حلق أساسي تعترب باطلة و ال
 .2اإلجراءات 

الدليل فإا تتوقف على حتديد اإلجراءات املؤدية  إدارة بالنسبة إىل : إدارة الدليل -2
ستجوابه أو شهادة الشهود دليال قويا مثل سؤال املتهم أو ا إىل الدليل سواء كان

مادي معلوم مثل  شيءدليال ماديا يتمثل يف القرائن اليت تستخلص معىن جمهول من أو
ات التليفونية وضبط املراسالت ينة وتسجيل احملادثات الشخصية ومراقبة املكاملاملعا
دليال فنيا حيدد املدلول الفين لبعض القرائن كاخلربة فيكشف مثال ما إذا كان أو

املضبوط يعترب خمدرا أو حيدد نوع فصيلة الدم أو مدى تطابق بصمة املتهم مع  الشيء
، باإلضافة إىل حتديد اإلجراءات املؤدية إىل يف مكان احلادث البصمة املضبوطة 

الدليل  من يتحمل عبء تقدمي الدليل ، فإن إدارة الدليل ختضع لقواعد عامة تبني
وأن يكون  اباإثأن يكون الدليل مؤثر أي أن يكون متعلقا بالواقعة املراد  اشتراطو

كون الدليل مشروعا مؤديا بالعقل و املنطق إىل احلقيقة املنشودة واشتراط كذلك أن ي
ضمانات احلرية الشخصية مثل التفتيش بس ليس خمالفا للقانون مما مي

  
_  J. Pradel : Rapport generale , Revue internationale De Droit Pénale . 1992 . p18 et 191 

 
 24ص، املرجع السابق : أمحد فتحي سرور  2
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إطالع املتهم على األدلة اليت جتمع ضده وهو حق و عتراف الناتج عن التعذيباالو
  .أمر يتعلق حبقوق الدفاع 

 
 . إطار البحث عن احلقيقة: املطلب الرابع

و إرضاء الرأي العام بكافة  ةيق فاعلية العدالة اجلنائييتم البحث عن احلقيقة لتحق
م قضاء القاضي بعلمه الشخصي وعدطار من املوضوعية و السرعة تشكيالته يف إ

املتهم ، هذه النقاط اليت  ضرورة إلتزامه باحلجج املعروضة عليه واحترام ضماناتو
     .إليها بنوع من التفصيل يف هذا املطلبنتطرق 

 : أوالـ املوضوعية والسرعة
اإلجراءات اليت حيددها فاملوضوعية تعين أن البحث عن احلقيقة جيب أن يتم خالل  

هذه اإلجراءات ختضع ملبادئ عامة يف كل من التحقيق االبتدائي و التحقيق القانون و
ضور اخلصوم و شفوية املرافعة النهائي ، أمهها حياد احملقق و مباشرة اإلجراءات يف ح

وعالنية جلسات احملاكمة و يراعي يف هذه اإلجراءات كفالة الثقة العامة يف 
حترام الشرعية اإلجرائية ، كما أن نظام حرية القاضي يف و األحكام وا اإلجراءات

تبني سلطة واليت يوجب ممارسة هذه احلرية وفقا لقواعد حيددها القانون  االقتناع
هذه  ويالحظ أن ضمانات املنطق القضائي عند الفصل يف الدعوى وضوابطاحملكمة 

حترام احلرية الشخصية وغريها من حقوق اإلنسان املتعلقة ا املوضوعية تتحقق يف ا
و الثاين لقانون اإلجراءات  الوثيق بني اهلدفني األول االرتباطمما يكشف عن مدى 

 .اجلنائية 
ل إىل والالزمة للوص دالة اجلنائية تقتضي السرعة العأما السرعة تعين أن فاعلية 

طائل من  ستبعاد اإلجراءات اليت الوهو ما يتطلب من املشرع اجلنائي ا احلقيقة
املختصرة كما يف نظام األمر اجلنائي ونظام الصلح  اإلجراءاتورائها واألخذ ببعض 

اضي التحقيق ، اجلنائي وإجراءات حمكمة األحداث وتقييد حاالت الطعن يف أوامر ق
من خالل التضحية حبقوق الدفاع أو غري ذلك من  حتقيقهاوز جي وهذه السرعة ال
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ضمانات احلرية الشخصية وحقوق اإلنسان ، فال بد من التوازن الدقيق بني حتقيق 
  .املصلحة العامة وبني احلفاظ على احلريات

الواقعية بالتغلب  لكن يضاف إىل املوضوعية والسرعة ، البحث عن احلقيقة املطلقة
على احلقيقة املفترضة للحكم البات حيث توجب العدالة هذا التغلب ، وللتوفيق بني 
إرادة الرأي العام يف حتقيق املصلحة االجتماعية يف احلقيقة املطلقة واملصلحة 
االجتماعية يف احلقيقة املفترضة للحكم البات فيجب على املشرع أن يستهدي 

   .االستقرار القانوين العدالة و باعتبارات
لطعن وحاز قوة الشئ أو القاعدة هو أنه مىت استنفد احلكم مجيع طرق افاملبدأ 

املقضي به ، أصبح عنوانا للحقيقة ال تقبل اادلة ، فال جيوز حماكمة املتهم عن ذات 
تقتضيه  وهذا املبدأ ضمانا هاما نفس احملكمة أو أمام حمكمة أخرىالواقعة أمام 

للخصومة اجلنائية يسمح للمتهم  القانوين لوضع حد ائي االستقرارعتبارات ا
ليه بترتيب حياة هادئة بعيدا عن خطر احملاكمة من جديد ، فضال عن احملكوم عأو

احليلولة دون إضاعة الوقت وتضييع أوقات الناس و أمواهلم باإلضافة إىل احليلولة 
 .1دون تضارب األحكام مبا يقلل من رهبة القضاء و الثقة فيه

 :ثانيا ـ عدم قضاء القاضي بعلمه الشخصي
من الضمانات اليت دف إىل ، يقضي بعلمه الشخصي إضافة إىل أن القاضي ال  

ومدلول  نة الشخص أو تربئتهالوصول إىل احلقيقة القضائية وهي تطبيق القانون وإدا
لتزام القاضي وهو يفصل يف الدعوى املعروضة أمامه بالتمسك هو اهذا املبدأ 

نون ، اهو القباحلقيقة القضائية دون احلقيقة الشخصية و اليت تثبت عن طريق رمسي و
وتكوين عقيدته بقيد  االقتناعفاملبدأ العام هو أن يتقيد القاضي يف ممارسة حريته يف 

عدم الفصل يف الدعوى اجلزائية بناء على معلوماته الشخصية ألنه جيب أن يستند يف 
قضاة أن يفصلوا بني حيام حكمه على أدلة هلا أصل يف األوراق فيجب على ال

ة وعدم اخللط بني علمهم الشخصي يف الدعاوى كما لو سبق وداخل احملكمخارج 
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جرمية السرقة و بعد مرور زمن  الرتكابهلقاضي البث يف قضية ما أدين فيها متهم 
كم ميكنه احلمعني أحيل نفس الشخص على أنظار نفس القاضي بتهمة مماثلة فال 

 1رد سوابقه  عةالتثبت و اإلحاطة مباديات الواق بناء على علمه املسبق دون عليه
ضمانة هامة  االلتزامعلمه و يف هذا  اجتاهفيجب على القاضي أن يتخذ موقفا سلبيا 

احملكمة وتدعيما لقرينة الرباءة األصلية بالرغم من إغفال  لكل متهم يعرض على
 . املشرع هذه النقطة و مع ذلك يبقى العمل ا التزاما على عاتق القضاة 

بعدم القضاء بعلمهم خيدم قرينة الرباءة من م قضاة األحكام النص على ضرورة التزا
ستعماهلم أو ا القضاة على حتكيم احيث أنه حيمي كل شخص بعدم إدانته بناء
ه ، يف الوقت ذاته التمسك احلريف ذلسلطتهم إلقرار أو تسوية خالفات شخصية 

الرباءة األصلية ، القاعدة يكون يف حد ذاته جمافيا للواقع وينعكس سلبا على قرينة 
فاملشرع كان من الواجب أن يضفي بعض املرونة على هذه القاعدة وأبرز مثال على 

كامبو  ونظر فيها قاضي يدعى Maltaجزيرة مالطا ذلك قضية شهرية وقعت يف 
Campo  أوائل القرن الثامن عشر شغل هذا القاضي  أنه يف وتتلخص وقائعها يف

وحدث أنه بينما كان يرتدي Malta ة جبزيرة مالطا الرئيسي أحد املراكز القضائية
ته وملا تطلع ام لفت نظره مشاجرة وقعت حتت نافذمالبسه يف صباح أحد األي

للخارج رأى رجلني يتشاجران مث طعن أحدمها األخر خبنجر صغري ورأى القاضي 
مث وجه القاتل بوضوح عندما هم بالفرار و يف نفس الوقت ألقى جبراب اخلنجر بعيدا 

، ظهر بعد ذلك خبازا كان على مقربة من حمل احلادثة وعثر أوال على  اختفى
رتعد على اجلثة حىت إ ووضعه يف جيبه ولكن ما إن وقع نظره فأخذهجراب اخلنجر 

ر وقعت على مرأى من امه بارتكاب اجلرمية وكل هذه األموهاربا خشية إ وفر
فرار هذا  احمل احلادث وملا الحظو ، إثر ذلك وصل رجال البوليس إىلالقاضي كامبو

وملا فتشه أحدهم وجد معه جراب  الرجل من بعيد طاردوه ومتكنوا من القبض عليه
  

م ، مكناس، املغرب 2009بعة الثانية ، مطبعة وراقة سجلماسة حممد أحداف ،شرح قانون املسطرة اجلنائية اجلديد ، اجلزء األول ، الط 1
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الذي ترأس جلسة حماكمة هذا اخلباز ومل يقم هو Campo القاضي كامبو ، اخلنجر
ورأى أن " عدم قضاء القاضي بعلمه " بأية حماولة حلمايته حيث طبق بأمانة مبدأ 

عترب املتهم مرتكبا وا يقضي عليه بتفحص القضية على أساس األدلة املقدمةواجبه 
 .اإلعدام للجرمية طبقا لنصوص القانون وحكم عليه ب

أنه متسك بالتطبيق احلريف للقاعدة وقضى بإدانة املتهم  ما يالحظ على هذا القاضي
 ان أنلبي شخصأي  املعروض عليه متناسيا أن األساس يف الدعوى ليس هو إدانة

جمراها وإمنا عقاب املرتكب احلقيقي للفعل اإلجرامي ، وقاعدة عدم  تأخذ العدالة
قضاء القاضي بعلمه تنحصر على األشخاص فقط دون الوقائع وحيثيات اجلرمية 
 ولذلك فاملشرع ملزم بعدم تقييد حرية القاضي يف تطبيق هذه القاعدة مبرونة 

على الس األعلى أن يقوم بدوره الفعال  و1صليةبالتايل عدم إهدار قرينة الرباءة األو
و تفحص القضايا على أساس  الشخصي اضي بعلمهعدم قضاء الق ال قاعدةإعم يف

األدلة املقدمة أمامه واقتناعهم ا و تعليل األحكام على هذا األساس حتت طائلة 
 . البطالن

 : ثالثا ـ التزام القاضي باحلجج املعروضة
ميكنه أن يبين  بأن القاضي ال 287جلنائية املغريب ينص يف مادته قانون املسطرة ا 

وحضوريا  شفهيانوقشت مقرره إال على احلجج اليت عرضت عليه أثناء اإلجراءات و
أمامه وهو ملزم عند النظر يف أي دعوى عمومية باحلجج املعروضة عليه باإلضافة إىل 

 . ياته للبحث عن وسائل إثبات أخرى صالح
 قانون اإلجراءات اجلزائرييف فقرا الثانية من  212يقابله يف نص املادة وهو ما  

ال يسوغ للقاضي أن يبين قراره إال على األدلة املقدمة له يف :" ة على أن اصوالن
 ."حصلت املناقشة فيها حضوريا أمامهمعرض املرافعات و اليت 
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ج املعروضة عليه و اليت ومن بني أهم النتائج اليت تترتب على التزام القاضي باحلج
تعترب تدعيما من املشرع لقرينة الرباءة األصلية املعترف ا دوليا للمتهم ، هي ارتباط 
القاضي الواحد مبجمل إجراءات احملاكمة مند فتح امللف إىل حني صدور حكم 

لف وتعاد هذا عكس قضاة النيابة ففي حالة ما حدث عائقا للقاضي فيستخ، ائي
ضمانة هامة للمتهمني لكي يتم حماكمتهم من قبل قضاة  ن أوهلا وهذهاإلجراءات م

 212تنص عليه املادة  شاركوا يف تفحص األدلة وكونوا اقتناعهم من خالهلا وهذا ما
 ثبات اجلرائم بأي طريق من طرق اإلثبات ما عداإ جيوز:"يف فقرا األوىل بقوهلا

 القتناعهي أن يصدر حكمه تبعا األحوال اليت ينص القانون على غري ذلك وللقاض
 ."اخلاص 

من قانون اإلجراءات اجلزائية يف القسم اخلاص بإقفال باب  307نص املادة و 
إن القانون ال يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل اليت ا " املرافعات 

عوا هلا قد وصلوا إىل تكوين اقتناعهم ، وال يرسم هلم قواعد ا يتعني عليهم أن خيض
على األخص تقدير متام أو كفاية دليل ما ، و لكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم يف 

هم صمت وتدبر وأن يبحثوا بإخالص ضمائرهم يف أي تأثري قد أحدثته يف إدراك
ن سوى هذا السؤال وجه الدفاع عنها ومل يضع هلم القانواألدلة املسندة إىل املتهم وأ

  ."1هل لديكم اقتناع شخصي: مطاق واجباالذي يتضمن كل ن
إىل أن املشرع اجلزائي اجلزائري أشار إىل وجوب اقتناع القاضي بأدلة  هذا ما يدل

وتقديرهم يف ري الذي حيدثه الدليل يف إدراكهم و التأثاإلثبات اليت تطرح يف املرافعة 
 .كفاية الدليل

اضر وشهادات لكن القاضي ال يكتفي باحلجج املعروضة عليه يف املرافعة من حم
ىل اخلربة للتأكد من مسائل فنية خارجة اعترافات املتهم ذاته ولكن يلجأ إالشهود و

 .عن اختصاصه 
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 :املتهمحترام ضمانات ا رابعاـ
ول قبل مثول الشخص أمام احملكمة للمتهم ضمانات توفرها القوانني السارية املفع 

ا ق و أثناء احملاكمة وبعدها ، وهذيأي أمام الضبطية القضائية و النيابة العامة والتحق
ما يدل أن للضمانات اعتبارات قانونية وإنسانية ، األمر الذي يشعر القاضي بأن 

الناس  الشخص املاثل أمامه ال يعدو أن يكون إنسانا يتمتع بكل ما جيب أن يتمتع به
اء مساواة مجيع املتهمني أمام القض من حقوق يف حدود القانون ومن بني الضمانات 

أن تثبت  وكل من ميثل أمام القاضي جيب أن تضمن له حماكمة عادلة ويعترب بريئا إىل
 .إدانته من طرف احملكمة 

، كما أن  احملاكمة مرتني على نفس الفعل ومن الضمانات عدم تعرض الشخص إىل
 200 يف اجللسات تعترب من الضمانات األساسية وهذا ما أشارت إليه املادة العلنية

من قانون  342و286و285ون املسطرة اجلنائية املغريب و اليت تقابلها املواد من قان
ة للمتهم جبعل الرأي العام يتتبع كيفي، ضمانا أكثر 1اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 

سري احملاكمة و هو ما ينجم عنه التزام أكثر للقضاة يف احترام مجيع حقوق املتهمني ، 
ويف هذه احلالة  واآلدابشفوية خطر على النظام العام ما مل يكن يف العالنية أو ال

 .2 تأمر احملكمة بإصدار حكمها يف جلسة سرية
ومن بني املالحظات اليت جيب تداركها هو تقدمي املتهم وهو مكبل باألغالل 
احلديدية، وتطبيقا ملبدأ قرينة الرباءة األصلية جند أن هذا يعترب مساسا خطريا بآدمية 

، إضافة إىل إجبار املتهم على متثيل اجلرمية املتابع  وحريته الشخصية هموإنسانية املت
يقوم بذلك أمام الضبطية القضائية فقط بل جيرب على  بشأا بكل دقة علما وأنه ال

مجيع وسائل اإلعالم  ويصبح ذلك املتهم املفترض  تداوهلامتثيلها أمام الرأي العام و 
م ائي من قبل احملكمة مدان قطعا أمام اجلميع قبل إىل أن تثبت إدانته حبك بريءأنه 

 .إعادة النظر يف هذه املالحظات حماكمته ، هلذا وجب
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 .دور الرأي العام يف توجيه القضاء اجلزائي: الفصل الثاين  
قاطعة ضد الشخص املنسوبة إليه األفعال حتت طائلة  ضرورة توافر أدلة إثباتإن  

باألدلة العلمية  التزامهية واالقتناع الشخصي للقاضي و ضرورعدم املتابعة القضائية 
، هذا طرق إليه سابقاتواجب قانوين أمام القاضي كما مت الدون علمه الشخصي 

االنشغال جيعل من الرأي العام شريكا فعاال يف لعب دروه بصورة مباشرة يف زعزعة 
حتريكها أو إعادة  يثري إنشغاله وجتعله يضغط بقوة من أجل القضايا اجلزائية اليت

حتريكها و توجيه القاضي اجلزائي حول رغبته اليت غالبا ما خيضع هلا القاضي كما 
جرمية القتل اليت تدخل فيها رئيس  سيأيت تفصيله يف عدة قضايا عملية ، نذكر منها

قاضي التحقيق ل ئية مصرحاري على سري العدالة اجلزااجلمهورية الفرنسي من أجل التأث
قرار  ميكن اختاذ بأنه البفرنسا  Pau و ـتني قتلتا يف منطقة بلاملمرضتني اليف جرمية 

، فاحلقوق اخلاصة باملتهم من شأن  جرمية حتتاج للمتابعةبأن ال وجه للمتابعة يف
ى العمومية وإثباتا يف خدمة سري الدعوشد هلا رأيا عاما مؤثرا أن حت وسائل اإلعالم
حلكم و الفصل يف الدعوى املعروضة أمامه اع و اواالقتنيف التقدير  حلرية القاضي

فالقاضي يف حتت سلطان القانون وبعيدا عن ضغوط السلطة ومذكراا التنظيمية 
الشخصي  االقتناعالقضايا املعروضة عليه يعتمد على اإلثبات اجلنائي املبين على 

الصواب األدلة املتوافرة لديه من أجل اتقاء ضغوطات الرأي العام اليت جتانب و
ون والضمري أي أن يعتمد على القانفالقاضي اجلزائي مسح له الدستور ب، واخلطأ 

باث اجلنائي وجد نفسه يف أمام التقدم العلمي يف جانب اإلث لكناالقتناع الشخصي 
 .موقف تقلص فيه دوره

فالدعاوى  ،منذ وقت بعيد يف توجيه القضاء اجلزائي دورا هاما العاملقد لعب الرأي 
بفرنسا    Marie Bernard Née Davaillaud  ربرناماري  ةائية املشهورة كقضيالقض

ار ليون برن/ ن كان املدعوأي 1947إىل شهر أكتوبر من سنة  وقائعها اليت تعودو
Léon Bernard يف منطقة لودون اجتاري يسري حمال Loudun   ابه املرض ــصأف. 
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 ليتوىف بعدها يف اب بالكبدنه مصص من طرف الطبيب صرح بأالفح إجراء بعد 
الرأي  ،بعد زيادة املرض عليه من نفس السنةأكتوبر  من شهر 25 اخلامس والعشرين
و راحت  األكلم يف ـالسله ا هي من دست بأ) Marie ماري(العام ام زوجته 

إىل أن  ،1949فردا من عائلتها سنة  11الدعاية تتوسع كوا هي من تسببت يف قتل 
أي العام أطلق عليها السيدة مة العائلة و البعض األخر من الرمسم أطلق عليها

   .)لودون (
ما عزز الشكوك و  Marie امت زوجته ماريو بضغط من الرأي العام العدالة  

بسط يدها  Marie ضدها هو الثراء الكبري الناجم عن التركة و اإلرث و حماولة ماري
  Pintonبينتون / ضافة إىل شهادة صديقتها السيدة، إ عليه حسب حتليل الرأي العام 

السيد ليون  قتهما وروجت خربا بأا مسعتاليت خانت صدا العاملة مبصلحة الربيد
Leon هذا الذي أعطته يل ماري؟ لقد رأيت سائال  ما:" يقول  أياما قليلة قبل موته

أن ماري هي من ، وبعد تداول اخلرب إقتنع الناس ب"يف الصحن غمرته ماري باحلساء
 . من عائلتها دف كسب املال آخرينقتلت زوجها وأفراد 

أمام ضغط الرأي العام العنيف هذا ، بادرت النيابة العامة بفتح حتقيق و يف 
بغرض التشريح ،  Léon Bernardأمر قاضي التحقيق بإخراج  جثة  1949ماي11
 ملغ19.45يف اجلثث مابني 1الزرنيخمادة  إذ بلغ تركيزكانت النتيجة مذهلة ،  لقد

اليت  Pintonحبيث أن امللف بدى متينا وأدلته قوية السيما شهادة السيدة ،  ملغ 60و
، الكل يترقب بشغف يوم احملاكمة خاصة الصحافة اليت  وثيقة أساسية يف امللف تعد

أطلقت العنان لتكهناا وخصصت عناوين بارزة و مثرية أثرت على الرأي العام 
 .2يطالب بإنزال عقوبة قاسية على املتهمة الذي أصبح

  
، وهو من الفصيلة اخلامسة الدور 33الذرية) شحنته(ورقمه 74.921، كتلته الذريةAsعنصر كيماوي رمزه  Arsenicالزرنيخ 1
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 Anormalementنفسية تسمى بأا  يف حالة ااألطباء النفسانيني بأحد صرح أ

Normal اية يه ـبعد ثالثة حماكمات جزائية يف بواتاملطاف و يف  Poitierيف 
 يف بوردويف وأطلق سراحها  1954 /15/03بوردو يف و 20/02/1952
كثر من بعد ثالثة جلسات دامت أمن جديد تربئتها ت العدالة قرر 20/11/1961
 . سنوات 10

هذه القضية اليت أثارت الرأي العام واليت كان له فيها الدور الفعال بالرغم من  
 خمتص من كل املناطق يف فرنسا و التأكيدات اليت وردت يف تقارير أكثر من خبري

 ، ت غري متطابقة يف الطرحة كوا جاءتتمكن من إدانة املتهملكن هذه التقارير مل 
  .ومتت تربئتها 

م حيث إ 1952أوت  5اليت تعود وقائعها إىل   Domeniciقضية دومنيسي أما
املكونة من  Dremon  نبقتل عائلة درميو Domenici Gustaveغوستاف دومينيسي 

هما وابنت Anneمشهور و زوجته آن  يكيميائJacque Dremon  نجاك درميو/السيد
اجنليزي  سنوات ، العائلة من أصل 10اليت يبلغ سنها Elizabeth الصغرية إليزابيث 

الذي  96توقفت بسيارا من نوع هيلمان يف مزرعة بالقرب من الطريق الوطين رقم 
 170بعد  على) دو لريس(وبالتحديد بقرية  ليربـط بيـن مرسيلـيا و غرو نوب

 السيد 2م1000يف مزرعة مساحتها حوايل  ينيسدومي متر من هذا املكان تقطن عائلة
 سنة مالك املزرعة رفقة زوجته ماري 75 رب العائلة صاحب Gastonغاستون 

Marie غوستاف  ابنهيف اجلهة املقابلة  وGustave الثامن من غاستون  االبنGaston 

هر، أش 10يبلغ سنه  Alainأالن  وابنهما Yvetteوالذي يسري املزرعة وزوجته إيفات 
يلتقيان األوىل ختتفي  كيلومتر 2000 أكثر من العائلتان تبعد الواحدة عن األخرى

جون  يني الفرنسيني املسمىالثانية تتفكك ، هكذا يعرب عن القضية أحد اإلعالمو
و يف  1952بدأت ليلة الرابع إىل اخلامس من شهر أوت  القضية ، Jean JENOجينو 

ذوي طلقات نارية وعلى  ت عائلة دومنيسيمسعصباحا  حدود الساعة الواحدة 
صاحب دراجة نارية طالبا منه أوقف غوستاف  السيدالساعة السادسة صباحا 
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بينما كان يراقب يف  إليزابيثجثة البنت الصغرية  اكتشفإبالغ الدرك الوطين كونه 
، القضية  نودرمياجلثث الثالثة لعائلة  اكتشفوامزرعته ، عند وصول مصاحل الدرك 

، Hazic هازيك ملرسيليا حتت إشراف العميد األولحيلت إىل الفرقة املتنقلة التاسعة أ
 .املختص يف القضايا القروية  Sibeille بايسي الذي كلف بدوره احملافظ

لسالح ناري أمريكي  االجتاه اخلاطئ هذا احملافظ بعد اكتشافهالقضية سريها على  
أحد  Paul Mailletيي بول يما ا املدعورح اجلرمية متهممبس االهتمامدون  الصنع

غوستاف من عائلة دومنيسي الذي  لذي بدوره وجه التهمة إىل املدعواجلريان ا
مس  االنتقادعدم تقدمي املساعدة لشخص يف حالة خطر ،  أساس على وأمأوقف 

شهرا  15 مخسة عشرة شهراومل تم بالقضية مدة أكثر من  تمتاطلالشرطة بأا 
 ام 1953نوفمرب من سنة  شهر يف، بضغط من الرأي العامو الصحافة  خالل منو

أبومها  Domeniciمن عائلة دومينيسي   Gustave Et  Clovisوكلوفيس غوستاف
ليتراجع أحدمها وهو غوستاف    Dremonنودرميبقتل أفراد عائلة  Gastonغاستون 

 بالسجن املؤبد بعد مث باإلعدامكم خالهلا وحأبيه أين  اامويصر كلوفيس على 
 14من قبل رئيس احملكمة مث العفو الرئاسي من طرف اجلنرال ديغول يف  ةاملراجع

هذه القضايا وغريها كثريا ما حركت الرأي العام وجعلته ينشغل  1 1960جويلية 
 . ا
من ة يف فرنسا مثال أنشأت جلنة تسمى اللجنة من أجل التاريخ ، هذه اللجنة متكونو

و رجال السياسة واإلعالم ، اهلدف منها إنارة الرأي  نون  حمامون وقضاة رجال القا
العام ، متثل دور هده اللجنة يف التحقيق يف القضايا العامة اليت هلا عالقة بالرأي العام 

اليت ] ديترو[ورجال اإلعالم كقضية  شأا أن توظف من طرف السياسيني و اليت من
هذه القضية طرحت أمام ما يسمى  Bergot قوبار ضي املشهورأشرف عليها القا

اجهة باللجنة الوطنية من أجل التاريخ من أجل النقد والتقييم يف حيثياا و مو
مبجموعة من األسئلة متس نقطا هامة وجوهرية من طرف   Bergotالقاضي  بارقو
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رجال القانون واإلعالم أمام مرأى ومسمع من رجال السياسة ، كسرية التحقيق 
حترامها من طرف م و قرينة الرباءة األصلية ومدى احرية الصحافة والرأي العا أمام

رجال القانون متثل أمهية كربى يف الدفاع عن حقوق  القاضي ونقاط أخرى يراها
املتهم من تدخالت رجال الصحافة واإلعالم ، نشري ولألمهية اليت يوليها الرأي العام 

عدة  اللجنة الوطنية من أجل التاريخ عاجتماالفرنسي ملثل هذه القضايا حضر 
 لذين ناقشوا رجال القانون يف بعضا  Maltraité Enfanceمجعيات منها مجعية 

، هذه اجلمعيات اليت نصبت نفسها كطرف مدين التجاوزات املسجلة خالل التحقيق
 .كبري  اعتبارهلا  وأعطييف القضية 

امة سجلت على القضاء الفرنسي ه قضية جد ةيف إثار اكبري ادورالرأي العام لعب 
-Jean روار جان ماري السيد  Le Figaro Littéraireا على لسان مدير شهرية هذو

Marie Rouart جريدة ذي أجرته معهيف احلديث ال  « Le Figaro »، أدان فيه اخلطأ 
وعرب عن أمله يف أن العدالة ستنتصر يف األخري  1994الذي ميز حماكمة  القضائي
و بالرغم من وضوح  الذينه إىل حماكمة إعادة النظر يف قضية عمر رداد إشارة م

قضيته إال أن القضاء الفرنسي أدانه ورفض طلب إعادة النظر يف قضيته اليت إستنكرها 
احلقيقة وقال  إلظهارالرأي العام وصرح املتهم بأنه سيكافح طيلة حياته 

 و مل يبق إالحلقوق اإلنسان  ألوربيةبأنه سيلجأ إىل احملكمة ا  Jacques Vergesحماميه
اللجوء إىل الرأي العام، ومل ينتظر احملامي قرار النقض هذا ليتوجه إىل الرأي العام 

بإصداره كتابه  1998كوسيلة للكفاح، فكان قد خاطب الرأي العام مند سنة 
 Robert، عن دار النشر  « Omar m’a tuer  l’histoire d’un crime »الشهري 

Laffont اليت ستبقى بال ريب مثال لتراجع  و فيه إستعرض أطوار قضية عمر رداد
، حللول  العنصرية ء ، واحلق و العدل أمام التعسف واالعتباراتالقانون أمام األهوا

قاعدة ، وهذا خرقا كصب حمل قرينة الرباءة لتن -نة الذنبقري -ما نسميه جمازا 
بدليل قضية مشاة قضت ،  1 وخارجياألصول القانون اجلنائي املكرسة داخليا 
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حكمت  الذي Patrick Dillsبإعادة النظر يف حماكمة  2004 ةالنظر سنحمكمة إعادة 
ة اليت مت التطرق إليها بإسهاب القضي  La Moselleعليه حمكمة إستئناف الموزيل 

اظرة يف أردنا اإلشارة إىل أن هذه احملكمة الن تعترب من قضايا الرأي العام ، لكن هناو
أسانيد رداد إلعادة النظر من  تأخذ ملو1989 ةاملؤبد سنقضايا األحداث بالسجن 

أسانيد الدفاع يف قضية ديلس ، فما إن أصدرت حمكمة اجلنايات حكمها بالسجن 
شخصية فرنسية يف جمال العلم  40حىت إحتدت كلمة" عمر رداد"ضد  1994سنة 

 .احملاكمة وى إحنراف احملكمة لاإلام عأصابع  واألدب و الفنون لتلقي
طالبت يومية الوطن مبحاكمة ومل تبق الصحافة اجلزائرية مبعزل عن هذا التيار حيث  

يونيو  24تعود وقائعها ملساء يوم اليت أشرت إليها و اليت عمر رداد قضية يف  1عادلة
يف العقد اخلامس  و هي إمرأة Gisline Marchalأين وجدت جيزلني مارشال  1991

 Alpes-Maritimesاأللب البحرية  بعمالة Mouginsموجان  من عمرها من منطقة

دورة التسخني ، و قد  جناح قبو مرتهلا املخصص آلالت نسا ، مقتولة يفجبنوب فر
الكلمة وجد على « Omar m’a tuer » هذا اجلناح عبارةوجدت على أحد جدران 

عوض  « m’a tué »كتب ، حبيث أن هذه الكلمة جيب أن تاألخرية خطأ فادح
« m’a tuer »2 ام ، وبناءعن التوجه حنو  على هذه املعطيات ، مل تتأخر أصابع اإل

 28البستاين املغريب الذي يعمل عند الضحية و الذي إمسه عمر رداد و يبلغ من العمر
و وضع يف الوقف النظري مث أحيل  سنة ، وهكذا ألقي عليه القبض يف اليوم املوايل

م إنكار عمر لنيابة و أمام قاضي التحقيق الذي وجه له مة القتل العمدي رغأمام ا
، القضية أثارت الصحافة ووسائل اإلعالم نتيجة األخطاء للتهمة املوجهة إليه

من خالل جمموعة من اإلجراءات اليت قام ا التحقيق  واهلفوات اليت إرتكبها التحقيق
ة نقاط منها عدم أخد بصمات األصابع خالل الضبطية القضائية اليت أمهلت عد

لطخة اليد املعثور عليها يف مرتل الضحية قرب الكتابات احلائطية و ملقارنتها مع 
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التصوير عثر عليها يف مرتل الضحية  آلةإحدى الكتابات و إتالف شريط كان داخل 
و إغفال وضع األختام على األماكن لصيانة األدلة ، كما قام قاضي التحقيق 

وبذلك ضاعت فرصة تعميق حمتمل لفحص  جثثهارخيص ألهل الضحية حبرق بالت
بتاريخ  Aix-en-Provenceاجلثة ، لكن بالرغم من ذلك قررت غرفة اإلام حملكمة 

اليت إفتتحت Nice نة نيس يدمل أمام حمكمة اجلنايات  ، بإحالة املتهم 1993أفريل  14
بعد قرار العفو اجلزئي  ، لكن سجناسنة  18بعقوبة  لتدينه 1994فرباير  01بتاريخ

ا لصاحل املتهم وهذ 1996مارس  10بتاريخ   Jaques Chiracالذي إختذه الرئيس 
حلسن الثاين أثناء زيارته لباريس ، مت اإلفراج عن عمر رداد بطلب من امللك الراحل ا

  La Haute- Garonneبعمالة  « Le Muret »بعد قضائه مدة سبعة سنوات بسجن 

 .1998ديسمرب  4تنفيذا لقرار اإلفراج املشروط الصادر لصاحله بتاريخ  وذلك
هناك قضية أخرى من قضايا الرأي العام ال تقل أمهية وهي قضية الكابنت ألفريد 

و هو ضابط فرنسي يهودي األصل ، إلتحق بقيادة أركان  Alfred Dreyfus دريفوس
ضابط أن حياته اهلادئة اجلادة ، و مل يكن يتخيل هذا ال1893القوات املسلحة عام 

سنة كاملة ، وأن هذه الزوبعة 11ستنقلب بعد سنة واحدة إىل جحيم سيدوم 
  .1ستتجاوز نطاق الرجل الفرد لتكتسح اتمع الفرنسي بكامله

عندما  1894بدأت القضية اليت هزت الرأي العام وشغلت الصحافة الفرنسية بتاريخ 
 هي منظفة فرنسية تعمل بسفارة أملانياو  Mme Bastienعثرت السيدة باستيان 

يف الظاهر جماال للشك يف خيانة ضابط فرنسي من تترك بباريس ، على وثيقة ال 
حل وظيفة مزدوجة ، إذ أا تعمل لصاضباط قيادة األركان ، السيدة باستيان هذه هلا 

بدأت الشكوك  ، 2é Bureauالفرنسية املعروفة بإسم املكتب الثاين املخابرات دائرة 
دريفوس بالرغم من أن الوثيقة ال حتمل ال تارخيا و ال توقيعا و ال  تتجه إىل الكابنت

 و اليت Bordereauعنوانا حمددا بإسم املرسل إليه وهي وثيقة مسيت جبدول إرسال 
 Vonحيتمل أن تكون موجهة للملحق العسكري األملاين املقدم فونش فار تزكوبن 
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Schartzkoppen بعض املعلومات املتعلقة باجليش الفرنسي ،  ضمن عرضا عنو تت
أكتوبر  15السيما املتعلقة باملدفعية  ، ليتم إلقاء القبض على الكابنت دريفوس بتاريخ 

إمالء عليه ما كتب عل الوثيقة ليعيد  ووجهت له مة اخليانة العظمى بعد 1894
 Mercierنرال مرسييه كتابتها خبط يده و تشابه الكتابات حسب أحد ضباط اجل

مل يكن قاطعا يف Gaubertوزير احلربية الفرنسية ، بالرغم من أن اخلبري يف بنك فرنسا 
يستحيل أن تكون الرسالة " أكد حسب رأيه  Bertillonخالصته ، لكن اخلبري 

  .1"صادرة من شخص غري الشخص املشكوك فيهاهولة 
املنسوبة إىل  ةاليت حامت حول الوثيق القضاة العسكريني من الشكوك خوفا من تأثر

من خالل توجيه ، من جديد  ول الضباط السامني بعث امللفاالكابنت دريفوس ، ح
 La رئيس املخابرات رسالة جلريدة Le Commandant Henry ريـنالرائــد ه

Libre Parole  الكابنت دريفوس و تناقلت بقية إعتقال أفصح فيها عن أسباب
ن بارزة ، فضخمت احلدث وكتبت بعناوي يما منها املعادية لليهودالنبأ الس الصحف

لصمت السلطة ، فضال عن أا أعربت عن إنشغاهلا اإلقرارما يفيد التجسس و
مثارها وزادت حدة احلملة اإلعالمية عندما وقد جنت احلملة اإلعالمية  العسكرية

فيه عن إعتقاهلا خرجت السلطة العسكرية عن صمتها ووجهت بالغا للصحافة تعلن 
قد أثار هذا ، " ولة أجنبية وثائق هامة وسريةمشكوك يف أمره بأنه سلم لد" لضابط 

اليت أفصحت ألول مرة عن إسم دريفوس ،  2البالغ ضجة كبرية وسط الصحافة
إعتقال ضابط يهودي ، الكابنت " ، " خيانة عظمى: " وكتبت بعناوين بارزة

املثرية ، مرة أخرى أثرت وسائل اإلعالم يف  إىل غري ذلك من العناوين"دريفوس 
جمرى القضية ، حبيث إن جملس الوزراء تبىن إقتراحا لوزير احلربية فقرر إنعاش املتابعة 

 .ضد دريفوس

  
و الذي أكد يف تقريره أن الوثيقة من خط  Anthropométrieأجسام  هو خبري ينسب إليه ابتكار علم قياس ا Bertillonبريتيون  1

  .دريفوس
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 Maurice حتت رئاسة Cherche- Midiإفتتحت احملاكمة يف قاعة خمصصة بسجن 

Maurel من الرتبة العسكرية ليصدر ضده حكم النفي مع التجريد  لونيل ،وبرتبة ك
بتهمة اخليانة العظمى وهذا بعدما مت ضم وثيقة أخرى إىل  1894ديسمرب  22بتاريخ 

لوثيقة مت ه الكن هذ « Billet d’  Alexandrine »امللف مسيت بوريقة أليكسندرين 
، بعد أن إكتشف ممثل  فوسدري األوىل اليت إم ا تفاء ا وإبعاد الوثيقةاإلك

أن القضية ملفقة للكابنت دريفوس من  Bicardكرية الكولونيل بيكار السلطة العس
قبل أوساط أخرى ذاخل السلطة العسكرية واليت كانت هلا عالقة مع امللحق 

ا الوقت إتسعت احلملة و يف هذ "أسترهازي"العسكري األملاين بباريس أمثال الرائد 
كسل أشرف ماتيو من أجل مراجعة احملاكمة و إكتسبت مؤيدين جددا فمن برو

خطأ "على طبع منشور بعنوان،  كوم عليهشقيق احمل Mathieu Dreyfusدريفوس 
وأرسلت نسخ منه إىل خمتلف الصحف و كذا " كل احلقيقة عن دريفوس "قضائي

زة عنيفة يف أوساط ا املنشور هىل عدد من الشخصيات ، وقد أحدث هذالنواب وإ
حلظوظ إلعادة ذا أصبحت ا، 1رأي العام وكان له أثر بالغ لدى ال وزارة احلربية

بعد كفاح مرير من طرف شقيق املتهم ماتيو ، تنفس .أي وقت احملاكمة أكرب من
كيف ال و الفاعل احلقيقي األكثر إحتماال سيواجه العدالة الصعداء و2الرأي العام 

ساءة وهو الرائد إسترهازي الذي حاولت جهات يف القيادة احلربية التغطية عنه و اإل
ئد هونري الذي حىت على بيكار الذي عوض من طرف ممثل للمخابرات و هو الرا

من خالل الرسالة اليت وجهها  *ه القضية وحرض الرأي العامخطط يف البداية هلذ
إفتتحت احملاكمة ضد الرائد إسترهازي و هو ضابط يف مصلحة ،  للصحافة

كانت حماكمة غرضها دئة  ، لكنها 1898جانفي  10 املخابرات الفرنسية بتاريخ
قائق د 05، لكن ويف مداولة دامت مخس 3األعصاب وإمتصاص غضب الرأي العام

  
 ,50زروال عبد احلميد، نفس املرجع ، ص  1
 .51صزروال عبد احلميد ، املرجع السابق ،  2
 .وما بعدها 52زروال عبد احلميد ، املرجع السابق ، ص  3
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توجيه أصابع اإلام للكولونيل بيكار الذي إكتشف مت تربئة الضابط إسترهازي و
 .بعد ذلك وأعتقلمن منصبه  أقيلالذي  و املؤامرة

الرسالة اليت وجهها الكاتب  خل من جديد يف القضية من خاللتد* العام الرأي  
نشرت  Félix Faureلرئيس اجلمهورية فليكس فور  Emile Zolaاليساري إميل زوال 

مل يكن زوال مقتنعا برباءة ، 1898 جانفي 14 ة بتاريخرالصاد L’aurore يف جريدة
حيث وجه حتديا للسلطة  رفض أن يكون شريكا يف اجلرمية دريفوس فحسب بل

و قد أحدثت هذه الرسالة اليت "  J’accuse " إنين أم :" هورةبقوله العبارة املش
نسخة تغيريا حامسا يف موقف الرأي العام ، لكنها هزت  300.000سحبت يف 

السلطة العسكرية اليت أحالت الكولونيل بيكار أمام جملس التحقيق ليقدم تفسريات 
يتهم السلطة  نسب إليه من م يف القضية وأنه من يدافع عن دريفوس و عما

ليتم حماكمته وسجنه ،  والصحافة* العسكرية من خالل تسريب وثائق للرأي العام 
كاملة جزاء موقفه املؤيد لدريفوس ، بعد ذلك بقي دور إميل زوال شهرا  18مدة 

من أجل متابعته حول كتاباته يف الصحافة وإامه للسلطة الكاتب الفرنسي 
أمام حمكمة اجلنايات بباريس  1898فيفري  7ريخ العسكرية ، أين متت حماكمته بتا

يف جو تسوده أزمة إجتماعية وصراع بني اليمني من خصوم دريفوس و اليسار من 
و مارسيل  Anatole Franceاملثقفني و الفنانني من املؤيدين له ، أمثال أناتول فرانس 

الذي  Georges Clemenceauو النائب السابق و احملامي  Marcel Brousteبروست 
. 1"اريخحنن اليوم أمامكم وغدا ستمثلون أمام الت:" ختم مرافعته بكلمته املشهورة

أليكسندرين و اليت تبني أا  ةأعاد التحقيق يف وريق Cavaignacبعد تعيني اجلنرال 
و هي إحدى وثائق امللف السري وهذا بشهادة الرائد هونري الذي إدعى  ةمزور

جوان من  03 جيش ، و أعيدت احملاكمة من جديد بتاريخمحاية املصلحة العليا لل
من طرف الغرف الثالثة حملكمة النقض بعد تراجع الغرفة اجلنائية عن  1898سنة 

النظر يف القضية وحدها وبأمر من وزير العدل ، ليتم النظر فيها أمام جملس احلرب 
  

 .52زروال عبد احلميد ، املرجع السابق ،ص  1
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 أوت 7بتاريخ إال اع مبدينة نيس من أجل أفعال جديدة يف القضية و اليت مل تبلغ للدف
و يصدر احلكم بإام دائما للكابنت دريفوس لكن مع ختفيض العقوبة لعشرة  1898

 Emileمن الرئيس إميل لويب 1899سبتمرب 19 سنوات، مث العفو الرئاسي بتاريخ

Loubet  ديسمرب  27و أعاد له رتبته ، و حلقت هدا القرار إجراءات العفو أخرى يف
كل األشخاص املتورطني يف جرائم ذات صلة  الشامل عن متثلت يف العفو1900

 بقضية دريفوس ، لكن مل تتوقف األمور عند هذا احلد بل حترك جون جوريس 
Jean Jaurès  الذي كان من خصوم دريفوس إىل مدافع عنه أمام اجلمعية الوطنية

إم ا  يه الوثيقة السرية اليتالذي صدرت فو  1892 تاريخحبيث أثبت أن  الفرنسية
، ليتم إلغاء  1893هي سابقة يف التاريخ عن إلتحاقه بقيادة األركان سنة ، دريفوس 

 12حكم جملس الثورة لرين دون إحالة قضائية أمام جهة قضائية أخرى بتاريخ
مع نشر نص القرار بكامله بباريس و مبدينة رين و نشره يف اجلريدة  1906جويلية 

 .ها املعين باألمرالرمسية و كذا مخس صحف خيتار
شهد العامل عدة أحداث وطنية وإقليمية ودولية  نروالعشو الواحد  ومع اية القرن 

عدة  احلاالت العادية يف يف ور كبري يف توجيه القضاء اجلزائيكان للرأي العام فيها د
أو يف  مستوى الرأي العام الدويلأو على  يف جانب الرأي العام الوطين سواء قضايا
القضايا من جانبا من هذه وعلى هذا األساس ستعاجل الدراسة  االستثنائيةت احلاال

 .ةحث التالياخالل املب
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 .التطبيقات العملية للرأي العام:األولاملبحث 
 .الوطينعلى املستوى التطبيقات العملية  :األولاملطلب 

ويتميز بعدة ة وتسند إليه السلطة القائم1بوجه عام رب هذا الرأي عن اتمع املدينيع 
فيما خيص ، ته للمشاكل الوطنية معاجل يتميز بأبعاده وو كالتجانسخصائص 

التجانس فإن الرأي العام الوطين ميلك خلفية من التراث والتقاليد فضال عن تكاتفه 
حول مفاهيم معينة واضحة وحمددة وذلك ملنع الصراعات الداخلية املوجودة يف 

 .اتمع 
يكون يف النهاية رأيا عاما وطنيا ينري للسلطات العامة يف البالد  ديناتمع املأن جند  

طرق الدراسة يف املطالب التالية إىل تمن هذا املنطلق ستأهم القضايا اليت م اتمع ، 
، ال سيما يف القضايا اجلزائية اليت مه العام وتطبيقاته يف امليدان نوع من هذا الرأي 

  السياسية واألحزابالوطنية و األجنبية الصحافة و جمعيات حقوق اإلنسانك
ومؤسسات حكومية موازية كاملرصد الوطين حلقوق اإلنسان واللجان الوطنية 

أصلي ملصاحل  اختصاصو دورها يف التطرق إىل قضايا هامة جزائية هي من للتحقيق 
ام ممثال يف األمن و العدالة ، لكن من الواجب التطرق إىل الدور الذي يلعبه الرأي الع

الوطنية اجلمعيات و اجلمعيات احلقوقية واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم 
وغريها يف حتريك الدعوى العمومية وإرغام العدالة إىل و الثورات الشعبية واألجنبية 

 . هالقضايا اليت تثري بعضإختاد موقفا جتاه 
 :مجعيات حقوق اإلنسان : أوال-

تعتمد يف تعريفها إىل  ، سواء تلك اليت2للمجتمع املدين املقدمة اتريفالتع دتتعد
عناصره ، أو بالتركيز على دوره وأهدافه ومن أهم آليات اتمع املدين مكوناته و

  
 .35مسري حممد حسني ، الرأي العام ، املرجع السابق  ، ص 1
لك ما يصب يف إطار النظريتني ميكن مجع املفاهيم املقدمة يف صنفني ، حيث جند يف األول  فكرة الفصل بني اتمع املدين والدولة ، وذ  2

الدولة  املاركسية و اهليغيلية ، حيث جند فكرة الفصل فعلية يف تلك اليت تدخل يف ظل النظرية الليربالية ومن مث فال وجود للمجتمع املدين دون
الدولة واتمع املدين، ولذلك تتوقف أما الفكر الليربايل فال يرسي جدلية بني . عند هيغل وال وجود للدولة دون اتمع املدين عند ماركس 

 - . قدرة التأثري على مسار إعداد السياسات -. القدرة التأثري على نشاط احلكومات  -: " نشاط وقوة اتمع املدين على ثالثة عناصر هي 
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فاجلمعيات متثل  ، اإلنسانقوق حبر نشاطها مباشرة يدوخاصة تلك اليت ، اجلمعيات 
قوقهم والتنديد بكل ما يقع املنرب األول الذي ميكن للمواطنني من خالله املطالبة حب

 معيات نشاطها يف ميادين خمتلفة رس هذه اجلمتاففي اجلزائر مثال  ،اتانتهاكمن 
رية إنشاء مجعيات للدفاع عن اجلزائري مكانه حل قد أوىل الدستورومنها القضائية 

 .ئات معينة كاملرأة والطفل وغريهال أيضا محاية حقوق فتشمحقوق اإلنسان، و
عيات محاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر نذكر الرابطة اجلزائرية للدفاع عن ومن أهم مج

 ومجعية ترقية املواطنة وحقوق  2والرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان  1حقوق اإلنسان 
باعتبارها مكونا من مكونات الرأي العام الوطين فإا كثريا ما سامهت ،  3اإلنسان

يل املثال أصدرت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن ، فعلى سب يف تنوير قضايا العدالة
طالبت فيه من القائد الوطين للدرك ،  2002حقوق اإلنسان بيانا يف فرباير سنة 

 القانونية باعتبار أن قائد اموعة الوالئية ريغفتح حتقيق يف التجاوزات زائري باجل
تقل تعسفيا يف الوقت الذي اع 4عتاد على خلق املشاكل ملمثل الرابطةة غليزان انملدي

الذي تزامن فيه قيام احتجاج شعيب على اعتداء نائب بالس الشعيب الوطين على 
 .مواطن من مدينة غليزان بالسالح الناري

  
، ص  2005: لدونية ، اجلزائر أنظر ، شطاب كمال ، حقوق اإلنسان يف اجلزائر ، دار اخل. قدرة التأثري يف إسقاط السياسات واحلكومات

 .وما بعدها  133
ومل يسمح النظام آنذاك هلا بالنشاط، وأعيد تأسيسها يف  1985جوان  30تأسست يف  الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان ، 1

 . 1989سنة 
رة اجلزائرية القدامى تم بالدفاع عن حقوق وهي تضم جمموعة من مناضلي الثو 1987تأسست سنة  الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان ، 3

 .وترقية حقوق اإلنسان
 .اإلرهابومن أهدافها املسامهة يف الدفاع عن حقوق ضحايا  2002مارس  01تشكلت يف  اإلنسان،ترقية املواطنة و حقوق  مجعية  3
ممثل الرابطة اجلزائرية للدفاع عن  عنيإمساحممد  السيد 19/02/2002يوم  بغليزاناعتقلت فصيلة األحباث للدرك الوطين  اجلزائري   4

للمطالبة بضرورة رفع احلصانة الربملانية  على النائب  بغليزانحقوق اإلنسان على خليفة االحتجاج الشعيب الذي أقامه مواطنو بلدية مريانة 
الصادرة  1164يدة الرأي اجلزائرية ، العدد ، بن عيسى خمتار الذي أطلق النار على مواطن من بلدية مريانة بسبب شجار شخصي أنظر  جر

 .02، ص  02/2002/ 20بتاريخ 
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غليزان على هذا الفعل سارعت النيابة العامة والية والحتواء غضب الرأي العام ب
جلمهورية بأنه ستتخذ كل لدى حمكمة غليزان إىل فتح حتقيق قضائي ، وأكد وكيل ا

 .1اإلجراءات والتدابري القانونية خبصوص حادثة االعتداء على املواطن 
إىل رواق املنظمات الدولية حلقوق  وامتدت قضية ممثل الرابطة السيد حممد امسا عني

اإلنسان حيث أخطرت الرابطة اجلزائية للدفاع عن حقوق اإلنسان املنظمات الدولية 
ينور الرأي العام  نيف حقوق اإلنسان أراد أ مناضالفه تعسفا كونه عن إجراءات توقي

 .زان ليالوطين باألحداث اليت جرت يف والية غ
لألعمال اليت كان يقوم ا ممثل الرابطة املذكورة حاولت بعض األطراف تلفيق نظرا 

ريا ما التهم إىل هذا األخري وكانت النيابة العامة تتجاوب مع الرأي العام إذ أا كث
 .احلقيقةحركت الدعوى أمام احملاكم ملعرفة 

قضية أخرى امت الرابطة رئيس املندوبية البلدية ملدينة غليزان بارتكاب جرائم يف 
 دفع، األمر الذي 2كثرية يف حق املواطنني ويظهر ذلك جليا يف وجود مقابر مجاعية 

 م19/02/2002مفقود بالتجمهر أمام حمكمة  غليزان يف  200بعائالت أكثر من 
 .ملعرفة مالبسات قضية املقابر اجلماعية 

أمام جملس  امسا عنيهذا األساس تواصلت حماكمة ممثل الرابطة السيد حممد لى وع
والذي  2002جانفي  05قضاء غليزان الذي استأنف احلكم الصادر حبقه بتاريخ 

سب والقذف افدا وغرامة بثمانية ماليني سنتم بتهم القضى بإدانته بشهرين حبسا ن
 .والتصريح جبرائم ومهية

قضية ممثل الرابطة أخذت أبعادا أخرى حيث اعتمدت احملكمة على ما  نويبدو أ 
حول ملف املفقودين بغليزان  امسا عنيورد يف بعض املقاالت الصحفية إلدانة حممد 
الية بغليزان وهي احلادثة اليت كونت حيث عثر على مقابر مجاعية متفرقة من الو

من املفقودين دون أن يعثروا  ذويهملعائالت الضحايا اليقني على احتمال وجود 

  
 .02ص  السابق،العدد  الرأي،جريدة   1
 .05ص  ،12/02/2002صادرة بتاريخ  ،1157العدد  الرأي،جريدة  2
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إال أم وجهوا أصابع االام واإلدانة إىل السيد حممد فرقان الذي ، على دليل مادي 
رتكام مع مقاومني آخرين ال 1992كان يترأس املندوبية البلدية بغليزان يف بداية 

 .جرائم يف حق املدنيني
ت لنعأحيث لي إىل اإلطار الوطين والدويل ين من إطارها احملدنتقلت قضية املفقووإ

يف اازر  مسئولةجلهات أمنية  تورطاعترافها ب 1998احلكومة اجلزائرية يف عام 
من  120أعلنت الدولة عن اعتقال ، ويف قضية املفقودين  الوحشية ضد املدنيني

نقال عن  م1998ريل أب 19حيفة الوطن اجلزائري يف يوم الشرطة ونقلت ص رجال
استغالل مسئولني بوزارة العدل أن املعتقلني املشتبه بتورطهم يف عمليات قتل وإساءة 

 .1النيابة العامة أوامر من على السلطة قد اعتقلوا بناء 
ية حلقوق اإلنسان وقد أصدرت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان مع الرابطة اجلزائر

ت منفردة حول قضية املفقودين باجلزائر ودعت النيابة العامة إىل إجراء بياناعدة 
طابع  يكتسيحتقيق قضائي وكذا دعوة السلطات يف الدولة إىل إجراء حتقيق وطين 

تشكيل جلنة بالتعاون مع احلكومة  طلبتاحلياد لكن الدولة عارضت ذلك و
ال حول حتقيق لك لقيت هذه الدعوى اعتراضا مماثذ ومؤسسات اتمع الدويل ومع

 .2دويل 
الشرطة و يف بلجيكا قامت مجعيات حقوقية بتحريك الرأي العام احمللي ضد العدالة 

 Paula Rein La والاامللكة بو Le Roi Albert 2 الثاين  البلجيكية مما أدى  بامللك ألبري

لة والشرطة على التقصري املسجل من ام العداإىل عقد اجتماع بالقصر امللكي وا
ل اإلعالم وهي قضية  مارك قبلهما يف قضية القرن يف بلجيكا كما تسميها وسائ

املتورط يف قضية تكوين مجعية أشرار واخلطف والسرقات  Marc Dutrou ديترو
وبضغط من الرأي 1996و  1995املتعددة رفقة جمموعة من ارمني وهذا يف سنوات

اكمة الفاعلني بالسجن املؤبد ، هذه القضية نتج عنها مسرية كربى يف العام متت حم

  
 .147ص  ،2004 ران،وهجامعة  ماجستري،مذكرة  باجلزائر،ظروف حالة الطوارئ وضعية حقوق اإلنسان يف ظل  احلبيب،فغلو  1
 .146ص  ،املرجع سنف احلبيب،فغلو   2
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 باالستقالةيف العدالة واألمن وطالبوهم  املسئولنيبلجيكا مست القصر امللكي و 
 Child شيلد فوكيس حتت تسمية 1998 و إنشاء املركز األورويب يف سنة فوريةلا

Focus  ه امللكة باوال تترأس الذي ،املكلف بالطفولة املفقودة واملستغلة جنسياPaula 

شرفيا واليت طالبت من مثيالا يف الدول األوروبية بإنشاء مراكز مماثلة يف الدول 
  .األوروبية

 .الصحافة :ثانيا
التنافر بني القضاء و اإلعالم هو تنافر مرجعه عدم فهم الواحد لألخر ، حبيث أن 

الدستور و صحافة حرة متارس دورها  الدولة الدميقراطية تتميز بقضاء مستقل يضمنه
ظروف معينة يطلبها أطراف  التبليغي يف إطار احلدود القانونية املرسومة و اليت تقيدها

 .اخلصومة كقضايا األحداث و األخالق و القضايا اليت متس بالنظام العام
ة خاصة للمواطن و بدونه فالقضاء املستقل هو ضامن احلقوق و احلريات األساسي

رها يف ه احلقوق و احلريات در ولو كانت هناك صحافة قوية تقوم بدوأن هذجند 
و العكس صحيح فإن كان هناك قضاء مستقل لكن جند  نشر األخبار و املعلومات

تلعب دورها يف إطالع الرأي العام فالنتيجة ال تكون صائبة حبيث أن  أن الصحافة ال
لذي له دوره يف التأثري على القضاء من كل ما حيدث ال يصل إىل علم الرأي العام ، ا
كان معلومات مل يتوصل ا القضاء ولوخالل تنوير إقتناعه و إحياء ضمريه خبصوص 

مستقال ، هلذا نستنتج أن القضاء املستقل و الصحافة احلرة من الدعامات األساسية 
إحتكار يف احلد من  األنظمة الدميقراطية احلديثة ومها يتكامالناليت تقوم عليها 

ذلك من تعسف يف احلكم وإستبداد بالرأي ،  السلطة السياسية و ما قد ينجر عن
حبرية لية للحقوق و احلريات األساسية وفبإستقالل القضاء تتحقق احلماية الفع

األمر  ،1الصحافة تتجسد حرية التعبري اليت تعد إمتدادا طبيعيا للتعددية السياسية
،  2اليت حتكم العمل القضائي و العمل اإلعالمي اليرجع فقط إىل إختالف القواعد

  
 .7،ص2011خمتار األخضري السائحي ، املرجع السابق ، 1

-Gabriel Bestard , Le traitement des affaires judiciaires en cours d’enquête , par la presse , in droit à 
l’information du public et justice pénale-Dalloz1997,p115.2  
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شكال يكمن أساسا يف أن حرية الصحافة تعترب من احلريات اليت يصعب رسم بل اإل
، كما أن الصحافة ترفض مبدئيا أي قيود تفرض عليها لكوا ترى أا  1حدودها 

رضة يف ، ومن هذا املنطلق فهي تنازع حىت يف الثقة املفت2هي حارس الدميقراطية
إستقالل القضاء بإعتباره ال يعدو أن يكون إال وجها من أوجه ممارسة السلطة 

 .3العمومية
 ، هنا جند أن املواجهة بني القضاء اجلزائي و الصحافة كممثل عن الرأي العام ظاهرة

حبيث أن السلطة حتتج مببدأ إستقاللية القضاء و احلفاظ على النظام العام وعدم 
اوزا خطريا من طرف ويعترب هذه املمارسة جتما جيري يف احملاكم انية نشر كل إمك

بري واحلق يف اإلعالم للمواطن هذا ما يراه الصحفيني أنه حرية للتعرجال إعالم ، 
ا الدور يضغط بصورة غري مباشرة على السلطة والقضاء كجزء منها بإحترامها وهذ

 . لرأي العامللحقوق و احلريات وعدم القيام بتصرفات خارج رقابة ا
جند أن السلطة تسن جمموعة من القوانني ختتلف من دولة إىل أخرى منها ما يعترف  

ما يتعلق باألحداث  بإستثناءيف نشر أخبار الدعاوى القضائية ،  للصحافة حبرية أكرب
يف  ة كالواليات املتحدة األمريكية ،أماجنده يف دول ا ماو األمن القومي وهذ واآلداب

 الصحافة وذلك حسن سريه على حريةأا رجحت هيبة القضاء و ثال جندبريطانيا م
وقد إجتهد القضاء يف بلورة  يعرف بإمتهان أو إحتقار احملكمةمن خالل جترمي ما 

تأثري مفهومها فأصبحت تنطبق على أي سلوك من شأنه املساس بسلطة القضاء أو ال
عن هوية الشخص املشتبه ا التعريف نشر معلومات يف سريه العادي ويدخل يف هذ

 .4فيه أو عن سوابقه القضائية أو إعترافاته قبل جلسة احملاكمة
شريعات املنظمة ملهنة الصحافة والقوانني العقابية متنع من نشر يف اجلزائر فالت أما 

األخبار و املعلومات إال يف حدود معينة حددا املادة احلادية عشر من قانون 
  

  . 7خمتار األخضري السائحي ،نفس املرجع ،ص 1
للدميقراطية ، عن مؤلف الصحافة والقضاء ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  Watch dogوصفت احملكمة األروبية حلقوق اإلنسان الصحافة بأا كلب حراسة 2

 .7، خمتار األخضري السائحي ،ص2011، اجلزائر 
3 Patrick Auvert, Le journaliste , Le judge et l’innocent , in Rev.s c crim, n°3 juill.sept. 1996 , p627   - 
 ,وما يلها8خمتار األخضري السائحي ، املرجع السابق ، ص 4
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العام وهي النيابة حىت اجلهة املختصة بإبالغ الرأي دت اإلجراءات اجلزائية وحد
هذا ما يضع املصاحل املختصة باإلعالم لدى املصاحل األمنية املختلفة العامة وحدها ، 

لك أم أا جيب أن متر إبالغ الرأي العام أم ال ميكنها ذأمام التساؤل هل بإمكاا 
 ؟كذلتصة على غ السلطات القضائية املخإبالبخالل قيامها بذلك 

فالنصوص القانونية اليت حتدد عالقة الصحافة بالقضاء يف اجلزائر متيل إىل ترجيح كفة 
القضاء وحتمي العمل القضائي من كل التجاوزات اليت متارسها الصحافة كما تعتربها 
السلطة ، يف حني ترى الصحافة أا مقيدة يف نطاق احلق يف التعبري الذي ختشاه 

ا ما سنقدمه من خالل عدة قضايا توبع فيها من القيود املفروضة وهذ طة بالرغمالسل
 .رجال اإلعالم يف اجلزائر 

حرية إبالغ املعلومات افة يف إطار احلق يف اإلعالم وهو تدخل الصحآخر  جانبمن 
واألنباء واآلراء ألكرب عدد ممكن من الناس عن طريق ما يرى بالعني كاملطبوعات 

 .1كالبت اإلذاعي أمام ما يسمع العامة تواالستعراضا
إن الدور الذي تضطلع به الصحافة جعل منها ختضع لرقابة وضبط الدولة خالل 

ولسبب دورها يف تنوير الرأي العام تعرضت الصحافة إىل كثري 2القرن التاسع عشر 
إىل  1992اجلزائر مثال يف الفترة املمتدة ما بني ، من الضغوطات يف بعض الدول 

ة على النيابة العامة وأجربا ما ضغطت السلطة التنفيذي حيث كثريا م1999غاية سنة 
ذ ااختإىل والصحافة األمر الذي أدى  على حتريك الدعوى العمومية يف حق الصحفيني

 .3عدة إجراءات قضائية ضدها 
اإلجراء الذي اختذ ضد ويف هذا الصدد ميكن أن نذكر :  الصحافة الوطنية - 1

م عبود من إمضاء هشا 13/11/1994زائرية بسبب مقال نشر يوم  اجلأسبوعية اخلرب

  
 .351، ص  1995: ماجد راغب احللو ، القانون الدستوري ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية   1
 .138، املرجع السابق ، ص شطاب كمال   2
 .83،  ص  1995- 1994املرصد الوطين اجلزائري حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي لعام   3
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وميكن كذلك ذكر تعليق يومية ليربيت اجلزائرية  1رضة حيتوى على أخبار اعتربت مغ
 .2عترب بأنه قادح ضد الوزير املستشار برئاسة اجلمهورية يوما بسبب خرب إ 15ملدة 

سبب سجنه من قبل مان ردودا مؤسفة بثكما عرفت قضية الصحفي حاج بن ع 
ألنه كشف ، بثالث سنوات حبسا نافدا  تمتنراسوالية حملكمة العسكرية اجلزائرية لا

للرأي العام مكان اعتقال على بن احلاج نائب الرئيس السابق للجبهة اإلسالمية 
 .3لإلنقاذ املنحلة 

حافة يف كل مكان وزمان إال أا وبالرغم من املضايقات اليت تتعرض هلا الص
غالبا ما سامهت يف كشف احلقيقة  عالمي إذتطاعت أن تقطع شوطا يف  احلقل اإلسإ

على  لعمومية بفضل كتابتها اليومية،إىل الرأي العام وساعدت يف توجيه الدعوى ا
منه  الذي استفادجملس قضاء اجلزائر اخلطأ  سبيل املثال تداركت النيابة العامة لدى

ذلك ال يعد وإن كان خطأ دعوى واعتربت لوجه الابن أحد السفراء من انتفاء 
يعود الفضل إىل توجيه الدعوى العمومية حنو وجهتها الصحيحة إىل ، كما إجرائيا 

مقال نشرته جريدة اخلرب اجلزائرية يف قضية عاشور عبد الرمحن والذي أجلت غرفة 
ي م وه 2007نوفمرب  11االام لدى جملس قضاء اجلزائر النظر يف القضية بتاريخ 

 امليار 3200عبد الرمحن املتهم باختالس  مة اليت حركتها النيابة ضد عاشورالته
بطلب من الدفاع   2007نوفمرب  25وقررت غرفة االام النظر فيها إىل غاية  سنتيم

 . 4بسبب اخلطأ اإلجرائي الذي أثارته الصحافة 
لدعوى العمومية يف ويف قضية مماثلة سامهت الصحافة اجلزائرية املستقلة يف توجيه ا

األمر ،قضية السيد ملوك الذي فجر ما يسمى بقضية القضاة املزيفني منذ سنوات 
أمام حمكمة سيدي أحممد باجلزائر الذي دفع النيابة العامة اجلزائرية إىل فتح حتقيق 

م وقد  2007سنة نوفمرب  26م هذه احملكمة بتاريخ مثل السيد ملوك جمددا أماو
  

 .83، ص نفس املرجعاملرصد الوطين اجلزائري حلقوق اإلنسان،  1
 .169فغلو احلبيب ، املرجع السابق ، ص   2
 .68، ص  جعاإلنسان ،نفس املراملرصد الوطين اجلزائري حلقوق   3
 .4، ص  02/11/2007، الصادرة بتاريخ  5166جريدة اخلرب اجلزائرية، العدد   4
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م مساندا  2007نوفمرب  11وطنية حلقوق اإلنسان اجلزائرية بتاريخ أعلنت الرابطة ال
 .1للسيد يوسف ملوك داعية اجلهات الرمسية إىل التكفل مبلف هذا األخري 

وكما كان للصحافة دور كبري يف توجيه الدعوى العمومية باجلزائر حيث كشفت 
م لس قضاء اجلزائر أمام القضية  اليت توبع من أجلها السيد أمني بن حالة األمني العا

ه على النائب العام والذي ام باعتدائ م2007ديسمرب  6حمكمة حسني داي  بتاريخ 
أن أركان اجلرمية غري متوفرة  افة على لسان احملامنيوكشفت الصح لذات الس

وكان من األجدر أن تنتهي هذه القضية  ى أساس عدم وجود شاهد يف القضيةعل
داري دون الذهاب إىل احملاكم إال أن النائب العام تدخل استغالال ستوى اإلاملعلى 

للمنصب من أجل حماكمة املتهم أمام حمكمة حسني داي وطالب احملامون استئناف 
احلكم مع إجراء احملاكمة يف حمكمة حمايدة وليس مبجلس قضاء اجلزائر الذي يرأسه 

 . 2النائب العام املعين بالقضية
ني أن النائب العام لدى جملس قضاء اجلزائر قد ارتكب خطأ وبفضل الصحافة تب

إجرائيا من خالل إصراره على متابعة املتهم مبحكمة حسني داي األمر الذي دفع 
من قانون  549و  548بالسلطات العليا إىل إاء مهام النائب العام ملخالفته املادتني 

كمة مبحكمة أخرى يف حالة على احملات اجلزائية والقاضي بإحالة قضيته اإلجراءا
 .3وقوع املخالفة يف نفس دائرة االختصاص 

حممد راسم دورا كبريا يف إثارة قضية مقتل و الوطن ااهد  كما لعبت جريديت
يف بيتهما يف  Anna Karin Bonder sonوزوجته السويدية  سام املنمنمات اجلزائرير

ا يدعو أما تعرضا إىل مم،  الرجلني مقيد 1975مارس 30اجلزائر العاصمة بتاريخ 
مبلغ من النقود يقارب سبعني  باختفاءو قد أخطر أحفاد الرسام الشرطة  التعذيب 

ا الدافع على ا ما جيعل السرقة تظهر وكأدينار جزائري ، مع بعض احللي وهذ ألف
لنقص املهين يف ه القضية اليت أسالت كثريا من احلرب و أظهرت اهذ إرتكاب اجلرمية ،

  
 .04، ص نفس العدد جريدة اجلزائرية،   1
 .07، ص  06/12/2007جريدة اخلرب اجلزائرية ، الصادرة بتاريخ   2
 .04، ص 09/12/2007الصادرة بتاريخ  5189جريدة اخلرب اجلزائرية، العدد   3
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لدى مصاحل األمن و التحقيق القضائي لدى النيابة العامة وقضاء  التحقيق األويل
اليت إرتكبت مت تداركها يف املرحلة النهائية من التحقيق  التحقيق ، حبيث أن األخطاء

اليت كانت تشرف على و هي قضاء احلكم الذي أشرفت عليها ليلى عسالوي 
 متخض عنه كتاا يف القضية حتت عنوان و الذي باجلزائر العاصمة حمكمة اجلنايات

Dame Justice « Réflexion au fil des jours »  ،الكتاب الذي عرف تسلسل 

سنوات من وقوع اجلرمية أعلنت جريدة  ثالثةيف قضية حممد راسم ، بعد  لألحداث
نبأ إلقاء القبض على مقتريف اجلرمية و عددهم مخسة  1978جوان 22ااهد بتاريخ 

الترصد القتل العمدي مع سبق اإلصرار وبتهمة  1ن وضعوا يف احلبس اإلحتياطي الذي
ذكرت وقاضي التحقيق بعد إحالتهم إليه من النيابة ،من طرف ، و السرقة املوصوفة 

اجلريدة أمساء املتهمني اخلمسة و أعطت تفاصيل عن إعترافام أمام الشرطة، بالرغم 
هو بارز يف ، ما ل ما نسب إليهم من أفعال و م من إنكار املتهمني أمام النيابة ك

ي أثارته الصحافة بقوة هو تصرحيات القاضية ليلى عسالوي يف ه القضية و الذهذ
كتاا بوجود خروقات خطرية يف اإلجراءات و اليت مت تداركها يف مرحلة احلكم ، 

ق أجرى قاضي التحقي حيث أن عددا من املتهمني إستجوبوا يف غياب حماميهم وأن
املواجهة دون حضور هؤالء احملامني و إستمر هذا اخلرق يف اإلجراءات حىت يوم 

إمتنع أحد املتهمني من حضورها  والذي1978جوان  18إجراء متثيل اجلرمية يف 
التحقيق خالل ، إضافة إىل اخلطأ الذي إرتكبه قاضي نكاره وتنديدا بإامهتأكيدا إل

لسماع الشهود وتنازله عن إختصاصه و امللف ئية إنابة قضا توكيل الشرطة بتنفيذ
، إضافة موجود على مستوى املرحلة القضائية اليت متنع الضبطية القضائية من التدخل 

ا القاضي أصدر اإلنابة بتاريخ الحق على غلق امللف وإقفاله ، فكان البد إىل أن هذ
بالفعل الشاذ " ية سنوات من احلبس املؤقت الفعل الذي وصفته القاض 06من إنتظار 

 " يف سجالت القضاء

  
 2001جوان26املؤرخ يف08-01بتعديل قانون اإلجراءات اجلزائية بالقانون أصبحت تسمية احلبس اإلحتياطي تسمى احلبس املؤقت 1
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ا النقص يف مدة احلبس اإلحتياطي ووضع مع ذلك فإن املشرع اجلزائري تدارك هذو 
ا قبل التعديل بعد متديدان وهذسائل اجلنايات أي شهرا يف م 12حدا له ليكون 

شهرا أي ثالثة متديدات مع إمكانية إضافة متديد  16، مث إىل 2001القانوين لسنة 
، ليبقى اإلشكال قائما يف حالة  1خر بأربعة أشهر بطلب يقدم إىل غرفة اإلامأ

ا الوضع و لعل هذ2واحدة فقط وهي املدة بني قرار اإلحالة و إنعقاد حمكمة اجلنايات
الذي سجل يف قضية وايل والية وهران بشري فريك السابق الذي جتاوز حبسه املؤقت 

 . 2005سنة  شهرا بكثري قبل احملاكمة يف 16مدة

مل تكن قاعة  1984أفريل  26بتاريخ يف قضية حممد راسم ،  احملاكمة لكن خالل 
على قصر العدالة ملشاهدة جمريات   تتسع إلحتواء اجلمهور الذي أقبل اجللسات

احملاكمة اليت أثار ملفها إنشغال الرأي العام املتعطش إىل اإلطالع على حقائق 
ت معامل الطريق كمة يف إستجواب املتهمني حىت بدأاحمل و ما إن شرعت هيئة 3األمور

تتحدد لتمهد السبيل للقضاة و احمللفني إلدراك احلقيقة اليت طاملا بقيت وراء الستار ، 
اإلبتدائي إليهام األويل وأي الطابع املصطنع للتهم الذي جلأت إليه هيئات التحقيق 

بشأن مقتل الفنان راسم وزوجته ، الرأي العام بنجاح الشرطة يف التوصل إىل نتائج 
وهو الطابع املزيف الذي تبنته مع األسف هيئة التحقيق وتعاملت معه وكأنه احلقيقة 

 .املثلى

و بإحترام خصوصيات كل حماكمة ميكن تشبيه قضية الفنان حممد راسم من حيث 
 Marieنار آلت إليها احملاكمة بقضية ماري برمدة احلبس املؤقت و النتيجة اليت 

Bernard  املتهمة بقتل زوجها وعدة أفراد من عائلتها بالتسميم و اليت قضت مخس
من سنة  يطلق عليه يف القوانني السابقة أي سنوات يف احلبس اإلحتياطي كما كان

هذا بعد معركة قضائية حكم براءا ،  1961قبل أن يصدر سنة  1954إىل  1949

  
 .2004:زائرتيزي وزو ، اجل زروال عبد احلميد ،دروس وتطبيقات يف الكفاءة املهنية للمحاماة ، القسم الثاين ، الكتاب الثاين ، اإلجراءات اجلزائية ، دار األمل ، 1
2 -Cf ZEROUAL Abdelhamid « Régime détention provisoire : une reforme a parfaire » , El Watan 13 

septembre 2004 
 .78- 71ص ،2000:زروال عبد احلميد ، احملاكمات الشهرية يف التاريخ ،الطبعة الثانية، دار األمل ، تيزي وزو ، اجلزائر 3
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راسم بقيت حلد الساعة لغز حسب  أما قضية الفنان حممد ، 1سنة  12إستمرت 
2وصف جريدة وطنية

 . 
 العام الداخلي يف كشف قضية كما لعبت الصحافة باعتبارها لون من ألوان الرأي  

ماتت أمها بسبب والدها ، من وهران  طفلة قضية وهيCherbouk شاربوك 
فتح نيابة العامة إىل األمر الذي أدى بال،  ةالفرنسي الذي سبب هلا مشاكل نفسي

وسائل اإلعالم اجلزائرية والفرنسية  ومت  االيت تداوالتواجد الطفلة و قضية حتقيق يف 
ستلمها والدها الفرنسي موشنت ، أين إيالعثور عليها يف منطقة املاحل والية عني ت

والقضية مازالت أمام القضاء نظرا لرفض الوالد إجراء الفحوصات الطبية الالزمة من 
 . 3أجل إثبات األبوة

هتمت ا الصحافة الوطنية ، نشرا جريدة النهار اليومي من بني القضايا اليت إو
 ، قضية التعذيب اليت أجراها ضابطا للشرطة 790يف العدد  2010 وماي 22بتاريخ 

 .حفطال باستعمال السالايف والية متنراست مع موقوفني قاموا بالسطو على مؤسسة ن
عام إلدانة الضابط بأنه تابع تسجيال للتعذيب تقدم به الناري ، حيث اكتفى النائب ال

الضحايا مرفقا بشكواهم أمام رئيس أمن والية متنراست الذي أجرى حتقيقا إداريا 
 . 2008مث أحال امللف إىل العدالة وهذا سنة 

على قاتل الفتاة اجلزائرية األصل و املقيمة  يف احلكم اكبري اكان للصحافة دوركما  
القضية اليت شغلت  باململكة السعودية ، "سارة بن ويس"يف دولة فرنسا  ااقيد حي

نشرا عدة صحف منها جريدة النهار  الرأي العام يف اجلزائر والسعودية و اليت
بعد صدور احلكم  20/01/2011السابعة بتاريخ صفحتها يف  996اليومي يف عددها 

ىل خامس أيام عيد الفطر عندما تعود أحداثها إ القضية اليت ،4جلاينا القضائي ضد

  
 .201املرجع السابق، صزروال عبد احلميد ، - 1
 . 201،نفس املرجع ،  دزروال عبد احلمي- 2

 .17م  ، ص  2007ديسمرب  06، الصادرة بتاريخ  5187ملعرفة أطوار هذه القضية ، أنظر ،جريدة اخلرب اجلزائرية ، العدد   3
، جريدة الشروق "باجلرمية يدين مينيا  و سعودي ينتصر لشهيدة احلرم سارةالقضاء ال"مصطفى العثمان ، املقال الصحفي حتت عنوان 4

 .24،ص 3178، العدد20/01/2011ة بتاريخاليومي، الصادر
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حضرت الفتاة بصحبة أسرا ألداء العمرة لكنها لقيت مصرعها يف ظروف غامضة 
ومتكنت الشرطة  بعد سقوطها من الطابق اخلامس عشر يف أحد فنادق مكة املكرمة

لفندق الذي كانت تقيم السعودية من التوصل إىل املتهم وهو وافد ميين كان يعمل با
بعد أربعة أثبتت التحقيقات تورطه وأصدرت احملكمة اجلزائية السعودية ،به الضحية 

من وفاا أي بتاريخ يوم الثالثاء املوافق للثامن عشرة من شهر جانفي سنة أشهر 
سنوات 7الفتاة اجلزائرية حيث قضت بسجن املتهم  قضية ، حكمها يف2011
لسماح مدة عقوبته وعدم اجلدة إضافة إىل ترحيله إىل بالده عقب انتهاء 500وجلده

هذه القضية هزت الرأي العام وال يدري هل سيكون له بدخول اململكة مرة أخرى، 
احلكم الذي نطق به القاضي السعودي صاحل بن حممد آل طالب ،الفصل األخري يف 
قضية الشهيدة أم سيدفع إىل إحيائها من طرف الرأي العام جمددا بعد أن نسيتها 

اقتلوا " ديد عنوانه ملوتتها املؤثرة ليكون احلكم بداية لفصل ج اجلماهري اليت هبت
 " .قاتل سارة

أن خرباء  20/01/2011ليوم  3179 كما تشري جريدة الشروق اليومي يف عددها
جلدة لقاء التغرير بالفتاة كان  500القانون السعودي قالوا إن احلكم بسبع سنوات و

السعودي إن مل يكن أشدها على  من بني أشد األحكام اليت يصدرها القضاء
قذف اإلطالق ، رمبا ألن القضية أصبحت قضية رأي عام وأما لو كان اجلاين هو من 

ا رأي اخلرباء يه القاضي باإلعدام دون تردد ، هذبالضحية فإنه حتما سيحكم عل
. 1السعوديني من أجل تربير احلكم القضائي الصادر لكن للرأي العام رده وموقفه

ع الفضل للصحافة يف إثارة قضية الطبيبات الالئي تعرضن إىل املساومة كما يرج
مقابل عقود ما قبل التشغيل ، القضية اليت حركتها الصحافة بناء على تقرير نقابة 
الصحة املوجه إىل الوزارة وهيئة محاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر ، حيث صرحت 

ٍ ر أسها النقابة الوطنية ملمارسي جريدة الشروق اليومي أن نقابة الصحة و على
  

، جريدة النهار اليومي، الصادرة "مبكة " سارة"سنوات سجنا يف حق اليمين املتورط يف قتل7:ث ، املقال حتت عنوان.زهيدة 1
 .7،ص 996،العدد20/01/2011بتايرخ
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الصحة العمومية طالبت من وزارة الصحة و اهليئة االستشارية لترقية حقوق اإلنسان 
التحرك حول عدة نقاط وصلت إليها يف شكل تقرير من بينها تعرض طبيبات 

 .1للمساومة على شرفهن مقابل االستفادة من عقود ما قبل التشغيل
 1995 مبوجب قانون الرمحة لسنةملف التائبني  و للصحافة دور كبري كذلك يف

، من خالل 2005و قانون املصاحلة الوطين لسنة  1999قانون الوئام ا ملدين لسنة و
 803مقاال يف جريدة النهار يف العدد رقم  2010جوان من سنة  06نشرها بتاريخ 

املوجهة ، م وزير العدل حامل األختا/ ملضمون التعليمة الوزارية الصادرة عن السيد
إىل السادة النواب العامون ووكالء اجلمهورية على مستوى كامل االس القضائية 

هذه التعليمة تتضمن وقف املتابعات القضائية وإبطال ، واحملاكم عرب التراب الوطين 
الدعوى العمومية يف حق كل العناصر الذين ختلوا عن العمل املسلح يف إطار مسعى 

عنصر  2000تائب ،  12100ب ، اإلجراءات اليت مست القضاء على اإلرها
عنصر انضمت إىل قانون الوئام  7600 و 1995استفادوا من قانون الرمحة لسنة 

لتحاقها بركب أن تستفيد من نفس التدابري حبكم إمن املنتظر كان  2500واملدين 
 .قانون املصاحلة الوطنية

ئيس اجلمهورية يف إطار العفو الشامل هذه التدابري اليت جاءت بناءا على تعليمات ر
قصد التكفل ذه الفئات اليت ختلت عن العمل املسلح ، سوف تبطل املتابعات 
القضائية مبوجب األوامر بالقبض الصادر عن وكالء اجلمهورية من خالل اختاذ قرار 
بانتفاء وجه الدعوى لتمكني هذه العناصر من االندماج  اجتماعيا و ممارستهم 

م املدنية بصورة عادية دون أية مضايقات من مصاحل األمن اليت تشملها حيا
 .إجراءات التنفيذ

كما استطاعت الصحافة أن توجه النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية فيما خيص 
سبانيا وإيطاليا مبا يسمى مبلف حنو إ اهلجرة السرية غري الشرعية عرب قوارب البحر

  
، 3142العدد الشروق اليومي، ةجريد ،طبيبات يتعرضن للمساومة مقابل عقود ما قبل التشغيل:نوانحتت ع لفضيلة خمتار، مقا 1

  ،4، ص2010ديسمرب13بتاريخ
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تمام املشرع اجلزائي ذا اجلانب املهم الذي تستغله أطرافا من احلراقة اجلزائريني واه
 .األشخاص  أجل املتاجرة بأرواح 

و للصحافة دور مهم جدا يف إثارة بعض القضايا اليت قدمت بشأا شكاوى رمسية  
وفتحت بشأا حتقيقات قضائية ، لكنها مل تتوصل إىل أية نتيجة بالرغم من أن 

، وهذا ما تطرقت إليه إحدى الصحافيات جبريدة الوطن امللفات تبدو واضحة 
الناطقة بالفرنسية يف اجلزائر حتت عنوان سرقة غريبة لألرشيف من مفتشية أمالك 

، املقال الذي   2006الدولة بوهران وهذا بتاريخ الثامن من شهر نوفمرب من سنة 
فتقده العدالة بعبارة جد واضحة وكأن الصحافية لديها من املعلومات ما ت انتهى

اجلزائرية ، متسائلة أن أال ميكن أن يكون هلذه السرقة إرادة يف حتطيم ملفات هلا 
وتضيف أنه هذا هو السؤال الذي جيب على مصاحل  قة مبسؤولني حمليني كبار،عال

 .ت أن حتل هذه السرقةدالشرطة أن جتد له جوابا إذا أرا
 ا الدور اهلام يف حتريك الرأي العام كان هلالصحافة األجنبية  :األجنبيةالصحافة - 2

تطرقت و العدالة اجلزائية ، وهلا وجود حقيقي يف اتمعات الدميقراطية ، وجندها 
نلمس من خالهلا الضغوط اليت متارسها الصحافة على عدة قضايا بالتفصيل إىل 

ت السلطات األمنية والقضائية عند وقوع جرائم خطرية أو معينة أطرافها شخصيا
هلا طابع فاعلة أو أحزاب سياسية ، فالتحقيق يف مثل هذه القضايا و اليت هي كثرية 

 .الصحافةلكن ذو أمهية خاصة لدى  عرقي أو ديين أو طابع أخر و سياسي
فاخلوف حاليا أمام السلطات يف دولة ما من وسائل اإلعالم  اليت من شاا أن تثري  

دف و العدالة األمن  الضغط على مصاحل ا إىل ممارسةكبرية مما يدفع  مشاكل
فبعض ،  أو الوظيفية االجتماعيةأي كانت مراكز الفاعلني  الوصول إىل احلقيقة

ا بضغط من من طرف رجال الضبطية القضائية وهذالقضايا نلمس سرعة حلها 
مسؤوليهم املباشرين ال يف اإلطار القانوين يف التحقيق ولكن إرضاء للمسوؤل الذي 

يشهد ضغوطات الرأي العام ممثال يف الصحافة واحلق يف املعرفة و الوصول إىل  بدوره
 . احلقيقة
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، املدير العام للشرطة الفرنسية يصرح أنه وخالل السنوات  1يف كتابه عون األمن 
اليت أمضاها يف جهاز الشرطة الفرنسية و يف الفرقة اجلنائية خاصة ، مل خيفه شئ 

ا ما وصلت إىل معلومة قبل املصاحل املكلفة بالتحقيق ذاليت إ اإلعالمسوى وسائل 
لك عمل الشرطة ، ويف بعض كلما عقد ذ ويقول أنه كلما تكلمنا عن التحقيق

شخاص مل تتمكن الشرطة احلاالت الصحافة تتقدم على مصاحل الشرطة، ويلتقون بأ
 .من سؤاهلم 

سائل اإلعالم ، و يضيف ألنه من الواجب أن تتقدم الشرطة ببعض الوقت على و 
 فمادام الشراع فوق املوج يتقدم راكبه ومثل ذلك بالراكب على الشراع يف البحر 

 .ما دامهه املوج شرب من ماء البحرلكن إذا 
الذي فقد يف ظروف Le Pasteur Duci حدث يف قضية  لوباستور دوسي  وهذا ما 

 Patriciaونشو باتريسيا تور ، ما جعل جريدة لبرياسيون الفرنسية بقلم غامضة

Toroncho   تعلم به الشرطة و مل تسمع منه ع إىل شاهد ملو تستمتنشر معلومات . 
اد سية إىل إختاليت تدفع برجال السياهذا ما ميثل يف مثل هذه القضايا ضغطا إعالميا و 

ينته أومل  جةموقفا معينا تكون ضحيته مصاحل األمن يف حالة ما إذا مل تصل إىل نتي
مصاحل األمن تتعامل مع وسائل اإلعالم بذكاء كثرية أحيان التحقيق، مما جيعل يف 

   .وربط عالقات جيدة معها
ة قضايا بإختاده يف بعض األحيان جند أن الرأي العام يتأثر سلبا بوسائل اإلعالم يف عد

 مواقف ضد ما يسري عليه التحقيق ، ففي قضية مشهورة لدى مصاحل األمن و القضاء 
 ذوقضية عبد الرزاق بصغري الشاب و املسماة  2002ديسمرب28الفرنسية بتاريخ 

اجلزائرية والبالغ من العمر سبعة وعشرون سنة ، و الذي ترصدت له مصاحل  لألصوا
ة ، وقامت هذه املصاحل بتوقيفه رواسي كونه يعمل يف األمتع األمن الفرنسية يف مطار

ار رواسي مكان مبط خطط لوضع قنبلة يف طائرة، عتباره ألول وهلة إرهايب خطري بإ
ا التوقيف جاء إثر معلومات قدمها مضلي سابق يف اجليش الفرنسي عمله ، هذ

  
 167، ص2007،منشورات ميشال الفون ، فرنسا سبتمرب  فريديريك بيشنار ، عون األمن العمومي -  1
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ه املعلومة هذ تبه فيه وهو حيمل مسدسا آليا ،يعمل كمحقق خاص بأنه رأى املش
قرب سيارته املتوقفة  عبد الرزاق بصغري شرطة املطار وقامت بتوقيف املدعوإستغلتها 

بعد عملية التفتيش مت العثور على جمموعة من األسلحة واملتفجرات باملرأب ، 
شتيلة بدولة  و ومالبس عسكرية ضد األشعة و وثائق حتريضية تتضمن جرائم صربة 

كانت جد ساخنة وصدق اجلميع الطرح الذي روجت له  بداية القضيةفلسطني ، 
الصحافة الفرنسية يف صفحاا األوىل ، كوا تزامنت مع أحداث احلادي عشر من 

صاحب احلداء   Richard  Reidرد ريد ريتشا املدعو ا توقيفو كذ 2001سبتمرب
 سمربديا يف شهر ميامي وهذ -طائرة على اخلط باريس امللغم الذي أراد تفجري ال

 .أي سنة قبل هذه القضية 2001
ود سلمت مباشرة القضية إىل الشرطة القضائية للجهة الباريسية واليت شرطة احلد

سلمت امللف إىل الفرقة اجلنائية اليت كان يشرف عليها أنداك فريديريك بيشنار 
 Fréderic Péchnard لف أمام قسم ، ليصل امل احلايل للشرطة الفرنسيةالعام املدير

ير األولية تفيد أن القضية هي  عملية إرهابية حتضريية رمكافحة اإلرهاب ، التقا
عبد الرزاق بصغري ، األمر الذي  املدعو تنفيذهاكان ينوي ، مبطار رواسي بباريس 

العامة باملطار و حيرك الرأي العام إذا ما وصلت إليه  االستعالماتجتاوز مصلحة 
 .ألخبار يف حينها ا
من الصحافة اليت كانت عناوينها الكبرية  بتداءإلكن ال أحد يشكك يف هذا الطرح  

جرى ضد التيار  الذيالقسم املكلف بالتحقيق  باستثناء، ال تدع جماال للشك 
و يتقبل طرحا أخر مغاير ح أي العام الذي مل يكن يسمرأالرأي الغالب و الو

فحة اإلرهاب رفقة مصاحل ، لكن التحقيق الذي أجراه قسم مكاإلقتناعه
العامة أكد أن املشتبه فيه غري معروف يف جمال النشاط اإلسالمي  االستعالمات

، لكن ما هو السبب الذي أدى بشاب  اخلاصة باإلرهابفوظات احملاملتطرف وال يف 
 يعمل يف املطار يقوم بالتجول بأسلحة ومتفجرات يف مكان حساس ؟ 
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الرزاق بصغري ، النتائج اليت أفضت  عبد ماضي املدعوهذا السؤال مير عرب  الرد على
لكن هذا األخري مل و لندن ، أن أغلب اإلرهابيني ميرون عرب أفغانستان وباكستان 

مما يوحي  نسي سوى مرة واحدة حنو مجهورية الدومينيك ،الفر يسافر خارج التراب
كون  رحذأن املشتبه غري برئ لكنه حسب القسم احملقق غري متهم ، وبكل 

يف الرأي وصلت حىت بني عناصر الفرقة اجلنائية ، لكن حسب التجربة  االختالفات
احلقيقة ال تظهر و ال جتد هلا طريقا حىت ختتلف اليت متر ا الشرطة القضائية تفيد أن 

التحقيق أفضى إىل أنه مل توجد أي بصمة على األسلحة و املتفجرات وحىت  ،  اآلراء
 .الوثائق 
تقاء للتأويالت ، الم إعلى وسائل اإلع قيق الشرطة أغلقت كل املنافذالتح خالل

ه التهمة ما هو أن هذحمضر مساع أقوال املشتبه فيه وماال أخر حسب وأضافت احت
من طرفهما  وأمنتقامية من والدا زوجته اليت ماتت يف حادث حريق هي إال خطة ا

إىل الشاهد  ستمعتوإبه فيه ، الشرطة شككت يف والدي زوجة املشت ابنتهمابقتل 
مرور مدة  طار ، بعدحرك القضية وهو احملقق اخلاص الذي أبلغ شرطة امل يالذاألول 

 Gilbertتيال بصغري من طرف القاضي جيلبار دعوظر مت وضع املالن الوقف حتت
Thiel حتت التحقيق املكلف بالقضايا اإلرهابية . 

ية من طرف عائلة زوجة عبد الرزاق يف جريدة لوفيقارو الفرنس بعد صدور مقاال
لكن بقرآن الطالبان  االلتزامبصغري ، يتضمن أن املشتبه فيه كان يرغم زوجته على 

العائلة بأا هي من دست األسلحة واملتفجرات  عترفتوإسرعان ما ظهرت احلقيقة 
يف سيارة عبد الرزاق بصغري مبساعدة شخص له عالقة مع العائلة والدي كان يف 

عبد الرزاق بصغري ، ليتم إطالق  الذي أبلغ بالقضية حماوال توريط مع احملقق لتصاإ
سراحه من طرف القاضي املكلف بالقضية والذي حوهلا إىل القاضي روجي لو لوار 

Roger Le Loir جرمية قانون عام مبحكمة بوبيــين بعد إعادة تكييفها على أساس .
ة من قضايا الرأي العام واليت تورطت فيها الصحافة املهم يف هذه القضية اخلطري

ة أراء صحفية غري متخذجتاوز مصاحل األمن والتحقيق القضائي بطريقة مباشرة حماولة 
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الرزاق بصغري أنه معروف لدى مصاحل األمن يف قضايا إرهابية ،  بريئة ، متهمة عبد
  .احل التحقيقوبعد تربئته صرحت الصحافة أن الشرطة هي من أخطئت يف كل مر

 1968 من مواليد Veronique Courjeault فريونيك كورجولت  قضية  نذكر كما
بفرنسا واليت تورطت يف قضية مشهورة على مستوى العدالة و الشرطة الفرنسية 

، حىت اجللسات املغلقة على اجلمهوروتطرقت هلا الصحافة بإسهاب وحضرت 
جون لوي زوج  اكتشفته من العمل وأثناء عود 23/07/2006القضية بدأت بتاريخ

ذان حسب فحوصات لفريونيك يف الثالجة طفلني جممدين حديثي العهد بالوالدة و ال
جون لوي و فريونيك ، القضية اليت أطلق عليها قضية  ابناأما  أألمييناحلمض 

 اعترفتاألطفال امدين وبعد التحقيق الذي أجرته السلطات القضائية الفرنسية 
فعل القتل و التجميد بني سنوات رتكب هي من إبأا  12/10/2006بتاريخ الزوجة
، ليتم مقاضاا و احلكم عليها 1999كذلك طفل أخر يف سنة  ، 2003و2002

 .بثمانية سنوات سجنا نافذة
 قضية اخلطف اليت ارتكبها املدعو ومن أهم القضايا اليت أثارا الصحافة الفرنسية ، 

صاحب مثان  Filipe Bertrandضد الطفل فليب بارتران  Patric Henriباتريك هنري 
صف النهار والنصف ، القضية اليت تعلى الساعة من 1976جانفي 30 سنوات بتاريخ

حدى الفنادق بإ 1976فيفري  17 أشعلتها الصحافة بعد إلقاء القبض عليه بتاريخ
روجي  ملسمىالفرنسية ا TF1الفرنسية ، أمام هذا صرح الصحايف العامل بقناة

 . "فرنسا خائفة" بأن   Roger Gikalجيكال 
مدير صندوق  Dominique Strauss  Kan كما أثارت قضية دومنيك ستروس كان 

الرأي العام بكافة مكوناته و  على املستوى الدويلالصحافة ، النقد الدويل 
نتار كا"ة اإلعالمية حسب شركة التحليل لإلعالم حيث وصلت التغطي وتشكيالته ،

يف أيام قليلة ، ففي فرنسا سجلت هذه يومية وطنية  150.000إىل بفرنسا " عالملإل
وحدة  13761 رقم 2011من شهر ماي 22إىل  15الشركة يف األسبوع املمتد من 

ضجة إعالمية مبستوى مل تبلغه التحاليل اإلعالمية اليت أجرا هذه الشركة مند و
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 15الذي يتجاوز سنه  شري إىل أن كل فرنسيي حليل، حبيث الت 2000نشأا يف سنة 
 . مرة يف وسائل اإلعالم  137تصال مع احلادث سنة كان له إ

املدير السابق  Dominique Strauss  Kanستروس كان دومنيك فاإلعالن عن توقيف 
الكبري من  االهتمامكان هلا وبداية التحقيق يف هذه القضية ، للصندوق الدويل للنقد ،

افة الفرنسية خاصة منها املرئية اليت مل تترك هذا امللف يف كافة أوراقها طرف الصح
 .الصحفية وبطريقة مستمرة، إضافة إىل الصحافة املكتوبة 

، أشار إىل أن هذه القضية كان هلا  Netscoop" نتسكوب" أما املعهد اإلعالمي 
.  -ويكيبيديا ال–و  -الفايسبوك –و  –تويتر  –صدى أكرب على الشبكة العنكنوتية 

، نتج عن 2011ماي  23إىل  20ا من تحقيق الذي أجراه معهد هاريس  وهذأما ال
أن أغلبية الفرنسيني كانوا متعاطفني مع مدير صندوق النقد الدويل و أشاروا إىل أن 

دومنيك " وسائل اإلعالم الفرنسية واألجنبية مل حتترم احلياة اخلاصة للمعين باألمر 
 ."ستروس كان

معيات النسوية و الكتاب يف فرنسا مل تتواين على الكتابة والتصريح بآرائها عرب اجل
 La Barbe Ou Paroles deومجعية  Osez Femenisteالصحافة الفرنسية ومنها مجعية 

Femmes اليت أدانتا دومنيك ستروس كانStrauss-Kahn   Dominique من خالل
الصحافة الفرنسية ووجدت تأييد  مسريات وسط العاصمة الفرنسية باريس و على

 .الشارع الفرنسي و شخصيات معروفة السيما من النساء 
ني خاصة يف أحزاب اليسار مل يروقهم نشر صورا ملدير صندوق املسؤولني الفرنسي 

النقد الدويل الفرنسي اجلنسية وهو مكبل باألغالل على وسائل اإلعالم  املكتوبة 
مارتني "ومنهم عتها لصحف خمتلفة منها الفرنسية اواملرئية يف أمريكا و اليت أذ

حتراما األمينة العامة للحزب االشتراكي اليت صرحت أنه من الواجب وا" أوبري
للمبدأ القانوين و املنصوص عليه يف القوانني اإلجرائية يف خمتلف دول العامل و هو 

ت إدانته ، ما ال قرينة الرباءة األصلية ، بعبارة أخرى أن كل مواطن برئ ما مل تثب
 .خص ما زالت حماكمته مل تتم بعد يسمح لوسائل اإلعالم أن تنشر صورا  لش
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 جون فرانسوا كويب،  ا فيه عدة شخصيات فرنسية منهاهذا الرأي الذي شاطر 
Jean François Coupet يقو وزيرة العدل السابقة إليزابيت قوElisabeth GGuigou 

ون يف فرنسا نفس النظام القضائي و الذي خيتلف يكاليت صرحت أنه ال تتمىن أن 
والذي مسي هذه الوزيرة اليت أصدرت قانون خاص بقرينة الرباءة األصلية ، متاما 

سا أن تنشر رنو اليت أضافت أنه من املمنوع يف ف 2000جوان  15 مسها بتاريخبا
 .صورا لشخص ما زال بريئا يف نظر القضاء الفرنسي

مية مل يعتمدها الطرفان يف بداية التحقيق سواء من جانب الضحية اإلستراتيجية اإلعال
 Sofitel ركيونيوأو املتهم، لكن بعد شهرين من وقع األحداث يف نزل سوفيتال 

Neworkليت راحت ، خرج حمامو الضحية بسياسة جديدة يف التعامل مع القضية ا
بالظهور أمام ،  Nafisatou Dialo ها نافيساتو ديالو مساضحيتها موظفة بالرتل 

أمام و  ABC Newsوكان أول ظهور هلا على قناة  2011جويلية 25 الصحافة بتاريخ
أن الضحية حتاول إشعال  DSKا حسب تصرحيات حمامو وهذ Newsweekصحفيي 

جلمهورية وبطلبه إىل ن وكيل ا، لكالرأي العام وإثارته ضد املنسوبة إليه األفعال 
 مت ترك القضية و املتابعة ضد دومنيك ستروس  Michel Obisأوبيس  القاضي ميشال

DSK كون تصرحيات الضحية وحدها غري كافية ولو أن  2011أوت  23بتاريخ
أوت  25 سترجع جواز سفره بتاريخو املتهم ا األفعال متت حقيقة مل تكن بالقوة

   . من نفس السنة سبتمرب 5 ومن املفروض أن يغادر إىل فرنسا بتاريخ
نيك ستروس كان ، هي قضية قانون عام ام فيها مدير صندوق النقد دومقضية 

نيويورك عاملة نظافة بفندق سوفيتال بوالية الدويل باالعتداء جنسيا واحتجاز 
سنة من عمرها و املقيمة مبدينة نيويورك مند  32صاحبة  نافيساتو ديالو املسماة
دعت أن االعتداء وقع واليت إهامو مشايل غينيا  و املولودة مبنطقة تشياكويل 2004
 . 2008يف الفندق الذي تعمل فيه مند  2806بالغرفة رقم  2011مايو  14بتاريخ 

ألقت قبلت الشكوى وهذه االدعاءات اجلهة القضائية لوالية نيويورك  بناء على
وبع حول تورك وهو يهم املغادرة حنو فرنسا حبيث مبطار نيوي DSKالقبض على 
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حا بأنه مل يرتكب أي فعل جنسي اجهها مصرو ه بالرغم من أنهالتهم املوجهة إلي
 .نافيساتو ديالو  حتجاز على شخص املشتكيةأوإ

وبضغط من الرأي العام األمريكي والفرنسي ، كلفت املسؤول األول  هذه القضية
االستقالة وكلفت احلزب االشتراكي محال ثقيال أمام ، عن صندوق النقد الدويل 

على األبواب و فقد كذلك كانت رنسي السيما واالنتخابات الرئاسية الرأي العام الف
و االنتخابات  2011شعبيته بفرنسا اليت رشحته لقيادة احلزب االشتراكي سنة 

، فبالنسبة للرأي العام و الصحافة ووسائل اإلعالم فنجاحه كان  2012الرئاسية سنة 
 .1متوقعا بنسبة كبرية جدا 

 ، ذلك حىت يف األوساط املغلقة واحلساسة مثل الكنائسالصحافة كان هلا دور ك 
حيث سجلت جرائم أخالقية كثرية جدا و اليت تورط فيها عدة قساوسة من الديانة 

يف أمريكا وأوروبا كانت حتل هذه الظواهر وتعامل بسرية تامة حفاظا ، الكاثوليكية 
ة مقابل السكوت عن على مسعة املؤسسة الدينية ويعوض الضحايا مببالغ مالية معترب

، لكن الصحافة مل تترك مثل هذه القضايا جانبا  االعتداءات اجلنسية ضد األطفال
 Tom Hobs سهوبتوم حايا وأوليائهم فالصحفي األمريكي إنصاف الض وهذا دف

صحيفة يف كاليفورنيا  61حررت 2002سجل أنه خالل السداسي األول من سنة 
االعتداءات والتحرشات اجلنسية يف الكنيسة مقال حول  2000وحدها ما يقارب 

مثلها مثل االعتداءات اجلنسية داخل املؤسسات التربوية اليت تعرف ، الكاثوليكية 
نوعا من السكوت وعدم اإلفصاح ، بعد هذه التصرحيات الصحفية يف أمريكا توالت 

ختلفة مثقفا فرنسيا رسالة إىل الصحف امل 70املقاالت يف أوروبا وكندا أين وجه 
يناشدوم حول عدم نشر مثل هذه القضايا والتكتم عن حقوق الضحايا وطالبوا 

 .ولية يف التعامل مع هذه القضايا الصحافة بتحمل املسئ

  
   http://www/lemonde /fr/Afrique /articleويكيبيديا ، قضية دومنيك ستروس كان ، 1
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وهناك من اجلرائد من يدافع عن الكنائس معتربا نشر هذه القضايا من قبيل التهجم  
واليت  2010اريخ مارسبت La Croix الكرواالكنيسة الكاثوليكية مثل جريدة  على

يده األستاذ فيليب الطرح الذي يؤ، صرحت أن هناك ما يسمى بنظرية املؤامرة 
من جامعة بانسيلفانيا ، ونظرا للحالة النفسية املعقدة Philips Hankins انكينس ه

عقد جمموعة من رجال العلم و علماء النفس لقاءا علميا بروما ، وخطورة الوضعية 
، موضوع اللقاء كان حتت تسمية االعتداءات اجلنسية 2004 سنة من يف شهر فرباير

بالكنائس الكاثوليكية مع رسم سياسة الالتسامح مع القساوسة ومتابعتهم  وإختدت 
بضغط من الرأي العام إجراءات جديدة متثلت يف معاجلة كل القضايا املسجلة 

، الرأي الذي ة بصرامة دون أي تكتم مع حتريك دعاوى قضائية ضد اجلنح اخلطري
 15وأيد بتاريخ  2010أبريل  12ه بعض ممثلي الكنيسة الكاثوليكية بتاريخ أخذ

 . 2010جويلية 
كما نشرت الصحافة عن جريدة العريب الناصري املصرية تشري إىل فضيحة جرت  

 نأحداثها على األراضي املصرية وتوقيعات تطالب بالتحقيق ضد ضباط إسرائيليو
طينية جبريدة اإلحتاد الفلسطينية وذلك يف مطار القاهرة املصري ، يهينون صحفية فلس

عرب التصرف ر الصحافة املصرية ونشطاء مصريني هذا املقال يشري إىل استنكا
، الفلسطينية والصحفية صابرين ديابالصهيوين على األراضي املصرية بإهانة الناشطة 

عات مطالبني حماسبة ومساءلة حيث قام هؤالء الناشطون العرب يف عملية مجع التوقي
مسؤويل أمن مطار القاهرة وكذا مسؤويل شركة الطريان العال الصهيونية بسبب 

 .1ممارستهم لتلك التجاوزات على أرض املطار الذي يقع حتت السيادة املصرية
الصحافة هلا دور كذلك يف إدانة األخطاء القضائية ، حيث أثارت قضية باتريك 

م يف قضية قتل عمدي سنة والذي ا16الشاب صاحب  Patrick Dillsديلس 
الفرنسية ،  Metzوأدخل السجن يف منطقة ماتز  2007 أبريل من سنة  30ببتاريخ

  
 3122صحفية فلسطينية يف مطار القاهرة، جريدة الشروق العدد يهينون نأسيا شليب ، الوكاالت ، مقال حتت عنوان ضباط إسرائيليو 1

 .24، ص23/11/2010بتاريخ
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مصاحل األمن الفرنسي  أين اكتشفت 29/09/2006وقائع هذه القضية تعود إىل تاريخ
  كريكبكسندر الو Seryl Bening  جثيت قاصرين ومها على التوايل سرييل بينينغ

Alexander Be cric احلديدية  خاص بشركة النقل للسكةبالقرب من مستودع. 
متربص بإحدى املطاعم ، باتريك ديلس  مت توقيف املدعو 28/04/2007 خبتاري و 

، هذا خري يقيم بالقرب من القاصرينالقريبة من مكان اجلرمية مع العلم أن هذا األ
مصرحا أنه ال يعرف األسباب اليت ، ة القتل جبرمي عترفإاألخري بعد عملية التحقيق 

فعله، بعد مثوله أمام حمكمة اجلنايات مل يتكلم كثريا ليصدر ضده  اقترافأدت به إىل 
 لزاالموكمة اجلنايات لألحداث مبنطقة حمحكما بالسجن املؤبد من طرف 

La Moselle  لنسبة با 1980، أمام مطالبة أولياء الضحايا باإلعدام الذي منع يف سنة
 Francois ميترانللبالغني من طرف رئيس اجلمهورية الفرنسية أنداك فرانسوا 

Mitterrand  وبعد عدة حتقيقات خبصوص قضايا أخرى وقعت على التراب ،
رتكبت خطأ فادحا ال ا الطفالن اتضح أن العدالة إالفرنسي وبنفس الطريقة اليت قت

ل احلقيقي فرانسيس بعد حتديد القات يف حق املشتبه فيه احملكوم عليه ظلما وهذا
 .20021ابريل 24سنة سجنا أي بتاريخ 15ا بعد قضائه هذو Francis Holmsهوملس 

الصحافة ، قضية موريس بابون  من بني القضايا اليت حركها الرأي العام ممثال يف
 الوجود األملاينوي تقلد عدة مناصب يف فرنسا إبان الوجود الفرنسي يف اجلزائر والذ

تاريخ وفاته  04/09/2002إىل غاية  1981يف فرنسا ذاا ، هذا األخري  ومند سنة 
وجهت له عدة م من طرف عائالت يهودية مقيمة بفرنسا أعلنت عليها الصحافة 

حبيث قرر جمموعة  Le Canard Enchainé لفرنسية يف جريدة لوكنار أونشيينا
هذه اللجنة قررت ، لجنة الشرف من قدماء احملاربني يشكلون ما مسي ب05وعددهم

تقدمي استقالته يف   Maurice Paponجتماعات أنه كان على موريس بابونبعد عدة ا
، لكن ورط نفسه رفقة السلطة الفرنسية أنداك يف جرائم ضد اإلنسانية  1941سنة

بعد توقيعه وثائق وحماضر من أجل حتويل اجلالية اليهودية من منطقة بوردو حنو مركز 
  

 .2008إميانويل شارلوت و فانسون روتنبارغر ، قضية باتريك ديلس ـ هوملس ، باريس  مطبعة فالماريونس ،  1
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هذه الوثائق اليت مت التوصل  1944و 1943األملاين يف سنوات Hosterlitz رليتز أوست
ميشال  الفرنسية من طرف املدعو La Gironde   يها يف أرشيف حمافظة الجريوندإل
الذي أجرى حبوثا يف هذا الشأن  أحد الطلبة اجلامعيني Michel Verges سر جافا

السجن بباريس إىل غاية أن وافته املنية  ه الشكوى قدم إىل العدالة و أدخلوبعد هذ
 .اكمة ـقبل اية احمل 2002يف سنة 

 حمافظ الشرطة بالناحية الباريسيكما كان للصحافة دور كبري يف إثارة قضية  
من أكتوبر من سنة  17الذي تورط يف أحداث  Maurice Papon موريس بابون

اجلزائريني املغتربني يف دولة حيصى من  بباريس و اليت راح ضحيتها عددا ال 1961
يب و الدويل و من فرنسا ، هذه القضية اليت حرم منها الرأي العام اجلزائري و العر

يسمح حىت بعد اإلستقالل من نشر كتاب املناضلني الفرنسيني  حبيث مل، توثيقها 
أكتوبر  17(حتت عنوان  Et Bullitt Peugeot  Marceloبوليت بيجو و و مارسيل
 ) .يني اجلزائر

ا إرتكبه عندما كان مشرفا على عترف دون حياء أو خوف مبون الذي إموريس باب 
، هذه اازر وأخرى يف  1945يف ماي  البوليس االستعماري يف مدينة قسنطينة

قة الفراشيح قني بالغاز يف منطخمتنفيها  مستغامن اليت تويف زائرية واجل الصحراء
فيما يسمى مبحارق  1845ان من سنة شخص يف جو 1200عددهم جزائريني و

 .الظهرة 
أمام املوقف السليب للسلطات اجلزائرية ضارت مجعيات حقوقية ومدنية صغرية منها 

ة يف االعتراف جبرائم اليت فشلت يف إرغام الدولة الفرنسي،  1945ماي  8مجعية 
   ها السفاح موريس بابون اليت إرتكب 1961أكتوبر 17 ا جرائماألمس السيم

 . باعترافاتهو
ماي  8هذه التصرفات جتعل من الشعب اجلزائري صاحب احلق يف دعم مجعية 

 ة يف حق الشعب اجلزائريابيجيل إىل نتيجة إوو كل املناضلني من أجل الوص 1945



-194- 
 

 الصحافة إىل االستعماريةأحريز اليت حركت اازر  ومنهم املناضلة لويزة إيغيل
 .لفرنسيةاحملاكم الدى الفرنسية و

ورها يف زعزعة القضاء اجلزائي يف كما أثارت الصحافة يف فرنسا قضية أخرى هلا د
 راره يف هذه القضية اليت اعتربهافرنسا وهذا بالرغم من إختاد القاضي اجلزائي ق

يف  Robert Boulinروبار بوالن  قضية إنتحار وزير العمل السيدالقضاء الفرنسي 
، األحداث اليت جرت Giscard Destinار ديستان الرئيس الفرنسي جيسكحكومة 
، القضية  Saint-Leger Evelineسان ليجي إفلني  ةـمبنطق 1979أكتوبر  30بتاريخ 

 France ر ـالصحافة الفرنسية بعد التصرحيات الواردة يف قناة فرانس أنت اليت أحيتها

Inter ائع التحقيق املتضمنة شهادات جديدة تشكك يف وق 2007بتاريخ شهر أكتوبر
ابنة  Fabien  Boulin  القضية اليت أحيتها فابيان بوالنواملرافعة ، علما وأن هذه 

للمتابعة ، األهم  وجه وزير العمل الفرنسي بعد أن مت طي امللف بقرار قضائي أن ال
يف هذه القضية اليت شغلت الرأي العام هو أن الصحافة الفرنسية قامت بتحقيقاا 

 .يف ما جاء يف معرض التحقيق كون القضية تعترب جرمية قتل عمدياخلاصة مشككة 
 :السياسيةاألحزاب  :ثالثا

ياسية ضربا من ضروب الرأي العام ويقصد باحلزب السياسي تعد األحزاب الس 
تأليف مجاعة منظمة هلا وجود مستمر أو على األقل تستمر زمنا طويال ،تستهدف 

ويعرفهـا األستاذ كرمي يوسف 1حمددا غايات حمددة ويكون هلا نشاط مرسوم 
أا مجاعة منظمة من األفراد تتمسك بأهداف مشتركة ، ومتثل : " كشاكش 

مصاحلها ، وتم بالرقابة على سلطة احلكومة ، تسعى للوصول إىل السلطة أو التأثري 
 .2عامة للزعامة بصورة على قراراا وتعد 

تساعا يف بلورة الرأي العام أكثر أمهية وإياسية أن تلعب دورا تستطيع األحزاب الس 
وغالبا ما مكنت األحزاب  زة وصل بني احلكومة والرأي العاموتشكل األحزاب مه

  
 .172فغلو احلبيب ، املرجع السابق ، ص 1
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السياسية من طرح القضايا على السلطات العامة يف البالد كالسلطة القضائية وذلك 
هلدف من خالل دفعها بالنيابة العامة إىل حتريك الدعوى العمومية وتوجيهها حنو ا

 .املنشود 
ففي الواليات املتحدة األمريكية مثال تعترب األحزاب السياسية يف حد ذاا مصادر 
مهمة للمعارضة املعقولة وأداة للرقابة الشعبية ، هذا الدور الذي تقوم به مهم للغاية ، 

اليت  ام فيها أعضاء من احلزب اجلمهوري  Watergate" قضية وترجيت "وأحداث 
قراطي ليست بعيدة ، إذ كانت موضوع اهتمام ـعلى احلزب الدمي سعلى التجس

 .1سياسي 
ستطاعت األحزاب السياسية يف هذا البلد إىل تقدمي قضية ويف اجلانب القضائي إ

إىل احملاكم، حيث تدخلت احملكمة العليا األمريكية يف هذه القضية " وترجيت "
املنافس للحزب اجلمهوري يف  اليت أقامها احلزب الدميقراطي تبضغط من الدعايا

ات التجسسية ظهرت إىل الرأي العام يف ـالواليات املتحدة األمريكية،هذه النشاط
وكانت خمصصة مند سنوات للتجسس اخلارجي وممنوعة  1970سنوات السبعينيات 

ت نصعلى املستوى الداخلي ، لكن يف عهدة الرئيس نيكسون توسعت عمليات الت
السياسية كانت باملرصاد وأوصلت املعلومة إىل الصحافة اهلاتفي لكن األحزاب 

ل القضاء خاصة بعد إلقاء األمريكية اليت اعتربا قضية رأي عام تستوجب تدخ
القبض على مخسة أشخاص يف مقر احلزب الدميقراطي وحبوزم وسائل الشرطة 

 .لتنصت ا
عتربون جواسيس اخلمسة ومنهم كوبيني ، قالت الصحافة بأم ياألشخاص وهؤالء 

يف مصاحل أكثر منهم سراق بسبب وجود أمساء وأرقام هواتف لشخصيات ثقيلة 
القضية اليت تدخل فيها الرئيس نيكسون وأعترب أن البيت ،  االستعالمات األمريكية

لك فاز نيكسون بنتائج االنتخابات بقوة سنة ض ال عالقة له بالقضية وعلى إثر ذاألبي
 .jean Mac Gouverne  ماك قوفارن ندميقراطي جوضد ممثل احلزب ال 1972
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  بوسطلكن حركت القضية من جديد من طرف صحفيني تابعني لصحيفة واشنطن 
Washington Poste  ومها كارل برنشتاين Karle Berinchtaine وبوب وود Bob 

Wood  القضية اليت حولت إىل القضاء األمريكي وجلنة من ممثلي جملس األمة
ي و اليت كانت نتيجتها احملاكمة والنطق باألحكام بالرغم من الضغوطات األمريك

اليت تلقتها وزارة العدل من طرف البيت األبيض لكن دون جدوى إىل غاية احملاكمة 
 .واستقالة الرئيس نيكسون

ما لبثت النيابة العامة أن حركت الدعوى العمومية بتأثري نشري أنه يف هذه القضية  
بالواليات املتحدة ضد الرئيس نيكسون وقد أصدرت احملكمة  قراطيمن احلزب الدمي

،يرفض فيها متتع السلطة 1العليا حكما باإلمجاع باستثناء عضو امتنع ألسباب سياسية 
التنفيذية بامتيازات جتعل الرئيس مبنأى عن رقابة القضاء ، وقد كان هلذا احلكم 

أثر كبري و ساهم يف سرعة  1974جويلية سنة  24الصادر من احملكمة العليا يف 
 .1974أوت  8تطور األحداث اليت أفضت إىل استقالة نيكسون يف 

حرك 1999وبضغط من األحزاب السياسية يف الواليات األمريكية املتحدة يف سنة
ة يكل من جملس النواب و جملس الشيوخ ضد الرئيس وليام جفرسون كلينتون قض

 لتأثري على الشهود يف حق املسماةسري العدالة و اباليمني وعرقلة  احلنثمسيت بقضية 
ة الرئيس األمريكي يف اطالبت الغرفتني حماكو Monica Lewinskiمونيكا لوينسكي 

القضية املشار إليها ، أين مثل اإلدعاء العام أعضاء من جملس النواب ، وكانت نتيجة 
 .املوجهة إليه احملاكمة بالتصويت بأن الرئيس األمريكي غري مذنب يف التهم 

كما كان لألحزاب السياسية يف اجلزائر يف ظل ظروف حالة الطوارئ دور كبري يف 
تنوير النيابة العامة فيما خيص األعمال اإلجرامية اليت يقوم ا بعض من أعضاء سلك 
احلرس البلدي والدفاع الذايت ، وهكذا  متكنت النيابة العامة يف اجلزائر بفضل تنديد 

يف مناطق خمتلفة  ب السياسية من فتح حتقيق قضائي ضد أعضاء السلكنيبعض األحزا
 . من الوطن 
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يف مدينة سعيدة مت توجيه التهمة إىل عشرين حارسا بلديا  وتوبعوا أمام اجلهات  
، طباألغواكما مت إيقاف كثري من أعضاء هذا السلك يف مدينة ،  1القضائية اجلزائية 

تحته النيابة أن أفراد من احلرس البلدي كانوا ينتحلون حيث تبني بعد التحقيق الذي ف
يف مدينة ،  2صفة اإلرهابيني البتزاز أموال املواطنني وقد مت تقدمي هؤالء إىل احملاكمة 

خنشلة أوقفت مصاحل األمن اثنني من عناصر احلرس البلدي كانا ينشطان يف جمموعة 
يف والية تيبازة متكنت ،  3والقتال  إرهابية تابعة ملا يسمى باجلماعة السلفية للدعوة

من جتريد عشرين عنصرا من الدفاع الذايت من األسلحة  2003مصاحل األمن يف سنة 
بعد اكتشاف تورطهم يف قضايا إرهابية كانت أمهها تورطهم يف قتل أربعة من 

 .4ة رجال األمن لدائرة قوراية وقد مت تقدمي هؤالء إىل العدالة بتوجيه من النيابة العام
وبتوجيه من تأثريات األحزاب السياسية اليت كانت تستنكر األعمال اليت كان يقوم 

قامت النيابة العامة لدى حمكمة زمورة بغليزان يف شهر ، ا أعضاء الدفاع الذايت 
بإيداع أشخاصا من الدفاع الذايت احلبس املؤقت يف قضية سرقة  2003سنة من  وماي

وكانت تنسب  2003ات املواطنني خالل سنوات ما قبل املواشي اليت تضرر منها مئ
للجماعات املسلحة غري أنه مت إلقاء القبض على أعضاء الدفاع الذايت لزمورة 

 . 5متلبسني باجلرمية
القضية اليت ] ممرضات بو[ قضية  وتدخلت األحزاب السياسية يف دولة فرنسا يف

، ] دوسيت بالزي[ مبخطط ستعجلت املخطط اخلاص بالصحة العقلية و الذي مسي إ
األحزاب السياسية وبالرغم من توقيف قاتل املمرضتان العاملتان باملصحة العقلية 

 Romainملنطقة بــو ، و اليت شهدت مقتل ممرضتان من طرف رومان ديبوي 
Diboullet الذي كان يعاجل يف هذه املصحة مث عاد إليها لريتكب جرمية قتل بشعة ،
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سنة  Chantal Climanchivski  48ال كليماسفيسكي على شخص كل من شانت
اللتان قتلتا بالسالح األبيض وبوحشية ، سنة ،  Lucette Gariotَ 40 لوسات غاريوو

ا مبا فيها النقابات واجلمعيات هذه القضية اليت حركت الرأي العام يف دولة فرنس
لفحوصات اليت طالبت مبحاكمة صارمة ضد الفاعل لكن ا، األحزاب السياسية و

الطبية أتبثت أن الفاعل رومان ديبوي مريضا عقليا وهذا حسب تسعة أطباء وعدمي 
املسؤولية اجلزائية مقابل طبيب واحد الذي أكد على مسؤوليته ، األمر الذي دفع 

بأن ال وجه للمتابعة ، ليتدخل رئيس اجلمهورية قراره بقاضي التحقيق بإصدار 
اب السياسية والرأي العام ضد القاتل املريض بضغط من األحز 2007الفرنسي سنة 

من 122الذي أطلقت العدالة الفرنسية سراحه وعلى إثر ذلك مت تعديل نص املادة 
 .قانون العقوبات الفرنسي مبوجب قانون يدين هذه الفئة من املرض العقلي

خلت األحزاب اليسارية يف فرنسا من أجل حتريك الرأي العام و العدالة كما تد
ائية يف قضية إبراهيم بوعمران رجل يف التاسع والعشرين من عمره ومن أصول اجلن

مغربية ، هذا األخري الذي رمي من قبل جمموعة من األشخاص يف ر السني ، 
، حيث أن وجوده تناسب مع إحتفال احلزب 1995بتاريخ الفاتح من مايو من سنة 

ري لوبان ، خالل اإلحتفال مت اليميين املسمى اجلبهة الوطنية اليت يرأسها جون ما
ونظرا لكونه ال Carrousel  لكار وساالدفع بالضحية داخل ر السني عرب ممر 

ج جثثه من طرف الشرطة إخرامت جييد السباحة لقي حتفه بعد مخسة عشرة دقيقة و
على إثر الضغوط اليت مورست من طرف األحزاب السياسية لكن الباريسية ، 

  .صعبات األمنية والقضائية بفتح حتقيق معمق وجد الفرنسية قامت السلط
  Francois Mitterrandميترانمهورية الفرنسية فرانسوا هذه القضية أنزلت رئيس اجل

إىل مكان وقوع احلادث دف الوقوف على روح الضحية ورمي باقة من الورود يف 
منية تصرفا السلطات األالذي إعتربته األحزاب السياسية ور السني ، التصرف 

وغلق باب  جل إستثباب الرأي العام يف فرنساحكيما من أعلى هيئة يف البالد من أ
التأويالت الصحفية و فتح حتقيق جدي يف القضية، لكن من ناحية أخرى وجهت 
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األحزاب اليسارية أصابع اإلام إىل متعاطفي احلزب اليميين املمثل يف اجلبهة الوطنية 
فعل  فاعلني و حل اجلبهة الوطنية ، ومن جهة مقابلة كان ردو املطالبة مبحاسبة ال

 .ه اجلرمية كدا عدم تورط مناضليه يف هذحزب اجلبهة الوطنية سريعا مؤ
املدير العام للشرطة الفرنسية و يف تصرحياته  وبإسم رجلها األول ، السلطات األمنية 

،كان من يس أنداك حيث كان ميارس مهامه كمسؤول عن الفرقة اجلنائية ببار
بسرعة و فتح حتقيق وتوقيف الفاعلني وأي تصرف غري مناسب من  الواجب تدخلها

شأنه أن حيدث إشكاال، وأضاف أن وضعية مصاحل األمن الفرنسية جتاه اجلبهة 
الوطنية كانت واضحة لكن جد صعبة وحساسة خاصة وأن هناك من يتهمها يف 

سئول الفرقة اجلنائية يضع ممثلو اجلبهة ضلوعها يف هذه اجلرمية ، األمر الذي دفع مب
الوطنية أمام األمر الواقع طالبني منهم تقدمي املساعدة ملصاحل األمن يف العمل لتأكيد 
تصرحيام بعدم تورط مناضليهم يف هذه القضية ، حيث قامت اجلبهة الوطنية بفتح 

ن مصاحل حتقيق داخلي و سلموا مصاحل األمن صورا عن االحتفال ، ومبعلومات ع
،الذين مت بفرنسا Reims االستعالمات العامة تفيد أن الفاعلني هم من منطقة رمس 

ستنطاقهم ومت حصر ردود األفعال و التأويالت ، التحقيقات توقيفهم بسرعة و إ
اليمني املتطرف مثلوا سنتني بعد أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص من مناضلي 

بباريس ، الفاعل الرئيسي يبلغ من العمر واحد  رتكاب اجلرمية أمام حمكمة اجلناياتإ
يا وعشرون سنة املتهم يف دفع الضحية ومتت حماكمته و صدور ضده حكما قضائ

األشخاص الثالثة اآلخرين متت متابعتهم على أساس  بثمانية سنوات سجنا نافدا أما
 .عدم تقدمي املساعدة لشخص يف حالة خطر

أن  Fréderic Péchnardبيشنار  فريدريكة مدير الشرطة الوطنية الفرنسيصرح  
التحقيق الذي يفتح يف قضايا مماثلة ، جيري أمام الصعوبات اليت تواجهها املصاحل 

ف معني تكون األحزاب السياسية املكلفة بالتحقيق جتاه الصحافة اليت تم مبل
األحزاب  واألخطر من ذلك ليست ضغوطات أوالشخصيات الفاعلة طرفا مهما فيه

األخرى اليت تأيت من الوزارة طالبة نتائج التحقيق سياسية بقدر الضغوطات ال
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باشر هذا ما يفسر األثر املطات أخرى، وبسرعة فائقة وهو بدوره يكون حتث ضغو
ا اال الواسع للرأي العام يف سري الدعوى العمومية و ال يترك يف بعض األحيان هل

 .ها على التحقيق للقيام بدور للتصاحل القائم
 :الثورات الشعبية: رابعا

الثورات الشعبية كتعبري للرأي العام أصبحت تنتقل من دولة إىل أخرى يف األمة  
العربية خاصة ، وهذا راجع إىل السياسات اخلاطئة اليت كانت األنظمة غري 

 م من خالل القيام بعليات التجويعالدميقراطية تراها ناجحة يف توجيه الرأي العا
 .العب به ملستمر للمال العام والتالتبديد او

الشرارة التونسية أثرت إجيابا على كل الدول العربية مطالبة بإسقاط النظام وتقدميه 
أمام احملكمة حول اإلثراء غري املشروع على حساب الشعوب املغلوبة ، فالثورة 
الشعبية يف تونس مث دولة مصر مث ليبيا و اليمن ودول أخرى كان هلا االنعكاس 
اإلجيايب على السري احلسن لبعض الدول األخرى اليت مل متسسها هذه احلركة حيث 

قرارات صارمة يف كافة  شاملة وإختاذأقبلت كل األنظمة على إجراء إصالحات 
  .اجلوانب ختوفا من ثورة الرأي العام ضد ها وصد مصاحلها غري الربيئة 

ضد  تونس و مصر و ليبياة الشعبية يف يف هذه النقطة سوف نتطرق إىل الثور 
األنظمة احلاكمة اليت حكمت سنوات طويلة واعتقدت أا قادرة على كسر إرادة 

والكيفية اليت حشد ا الرأي العام يف هذه الدول  عيش الكرميشعوا يف احلرية وال
ه الدول وكذا ضاع االقتصادية واالجتماعية يف هذمطالبا مبحاكمة املسؤولني عن األو

 .هؤالء املسؤولني ضد ثورة الشعوب بالتقتيل و االعتقال  ردود فعل
ديسمرب من 17وفاة الشاب التونسي حممد البوعزيزي بتاريخ :  1الثورة التونسية-1

ة شرطية تونسية عربته ، أدى إىل تعبريا عن غضبه عن البطالة ومصادر 2010سنة 

  
 .8إىل 1املوسوعة احلرة  ويكبيديا،الثورة التونسية ،صمن  1
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ف من التونسيون و خروج اآلال 2010ديسمرب  18ندالع شرارة املظاهرات يف يومإ
 .النظام احلاكم  لـوتفاقم الفساد داخ لوضع يف تونسالرافضني ل

سقوط  العديد  مشلت العديد من املدن التونسية ونتجت عن هذه املظاهرات اليت  
من املتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات األمن، مما أجرب  من القتلى و اجلرحى

ولني كما من خالل توقيف لبعض املسؤ الرئيس التونسي إىل إختاد إجراءات عاجلة
 .أعلن عن إصالحات واسعة 

لكن الرأي العام التونسي الذي حركته الثورة الشعبية بفتيل حممد البوعزيزي ،  
رفض كل اإلجراءات اليت قام ا الرئيس التونسي وواصل احتجاجاته مطالبا برحيل 

 .2011يناير  14الرئيس التونسي األمر الذي حتقق يف 
نفى كرئيس الشبكة من امل لرأي العام التونسي أدى إىل عودة املعارضني السياسينيا

الذي مل  2011- 01- 17حلقوق اإلنسان كمال اجلندويب بتاريخ األرومتوسطية 
  2011-01-18و املعارض منصف املرزوقي الذي عاد بتاريخ 1994مند يدخلها

و كذا اإلفراج والعفو  2011-01-30و زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بتاريخ 
من املعتقلني من سجناء الرأي و كدا  2011-01-19سجني بتاريخ  1800عن 

 30.000سجناء احلق العام ضحايا مرحلة القمع الرقم الذي يصل إىل إطالق 
 .تونسي

كان هلا وقع إجيايب على بعض الدول العربية اليت خرجت شعوا يف  ةهذه الثور
، فميالد الثورات الشعبية بدأ من تونس وحتديدا من منطقة مسريات كبرية وواسعة 

-12-17سيدي بوزيد عندما أقدم الشاب حممد البوعزيزي على إحراق نفسه يف 
2010 لس احمللي ، ليفجر بعد مصادرة عربته وصفعه من طرف شرطية أمام مقر ا

 وأخذتنتشرت يف خمتلف املدن التونسية على إثر ذلك إحتجاجات واسعة إ
، مث  التهميشواملظاهرات طابع اإلحتجاج يف البداية ضد الظلم واإلقصاء والبطالة 

من القمع  رحيل النظام ، وسط حالة شديدةإنتهت بالدعوة إىل إسقاط احلكومة و
و حياد من  طرف عناصر اجليش وقتل املتظاهرين من قبل قوات الشرطة و األمن 
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إىل إضرام النار يف عدد من مراكز  شتداد القمع جلأ احملتجون الثائرونومع إ
 .اكم ـشرطة ومقر احلزب الدستوري احلـال
كل ثور شعبية وأمام حياد اجليش احلركة غري املنتظرة من الرأي العام التونسي يف ش 
، وبعد حنو عشرة أيام  2011-01-14ضطر زين العابدين بن علي إىل الرحيل يف إ

ة عرب الصحافة ووسائل اإلعالم كبريمن سقوط النظام التونسي ، وبعد حركة 
دعوات أطلقها نشطاء عرب مواقع التواصل االجتماعي على االنترنيت تظاهر و

يوما أطيح بالنظام املصري و على  18وبعد  2011يناير  25اآلالف من املصريني يف 
ظاهر عرب تبدعوات لل 2011فرباير  17نفس الشاكلة انطلقت الثورة الليبية بتاريخ 

حتل الثوار أغلب املدن الليبية ومتابعة تواصل االجتماعي على االنترنيت وإال مواقع
 .حملاكمته معمر القدايف يف أماكن اختبائه 

الذي بالرغم من التنازالت ، ويف اليمن ثار الشعب اليمن ضد علي عبد اهللا صاحل  
ونفس  اليت قدمها إال أن الشعب ليس له قرار سوى رحيله وإحالته إىل احملكمة ،

االحتجاجات يف البحرين والعراق و اجلزائر اليت ألغت حالة الطوارئ وعمان 
السعودية اليت اعتقلت خطيب اجلمعة الشيخ توفيق العامر يف منطقة واململكة 

األحساء بعد دعوته إىل التحول إىل ملكية دستورية و املساواة يف احلقوق ويف املغرب 
الدستور لترسيخ الفصل يف السلطات و الثورة أجرب حممد السادس إىل تعديالت يف 

 .يف سوريا اليت طالبت بإسقاط النظام و اليت واجهتها قوات األمن بالرصاص احلي
 1981حكم الرئيس املصري حممد حسين مبارك مصر مند سنة : الثورة املصرية -2

 ومنظمات غري حكومية حملية ، اإلعالموقد تعرضت حكومته النتقادات يف وسائل 
وقد صمتت الدول الكربى النتهاكاته للحقوق و احلريات يف مصر نظرا للدعم 

 اإلسالمينيشتهرت حكومته حبمالا على املتشددين وإ إلسرائيلالذي كان يوليه 
  وقد كان حلكم حسين مبارك األثر الكبري يف التدهور االقتصادي واالجتماعي
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راجع امللحوظ يف مستوى التعليم لتوالسياسي على املصريني ، هذا إضافة إىل ا
 .1رتفاع معدالت البطالة وانتشار اجلرائم يف البالدوإ

وهي منظمة لرصد  2010ففي تقرير ملنظمة الشفافية الدولية يف مؤشر الفساد سنة 
استنادا إىل 3،1:ا يف ذلك الفساد السياسي ، قيمت مصر بيع أنواع الفساد مبمج

تعين نظيفة  10عمال وحمللي الدولة ، حيث أن تصورات درجة الفساد من رجال أ
بلد مدرج يف  178من أصل  98تعين شديدة الفساد ، حتتل مصر املرتبة  0جدا و
 .التقرير 

من سكان مصر يعيشون حتت  من املائة 40حوايل سجل  2010وحبلول أواخر سنة  
لواحد دوالر يف اليوم ا 2أي يعتمدون على دخل قومي يعادل حوايل ، خط الفقر 

لكل فرد ويعتمد جزء كبري على السلع املدعومة وهو ما يطلق عليه النظام 
على من السكان قليلة فيها نسبة األوليجاركي أو الرأمسالية االحتكارية اليت تسيطر 

اليت حياول فيها رجال األعمال  منها حتت خط الفقر و األغلبيةالثروة بينما تعيش 
دارة دفة احلكم ملصلحتهم ونظم الدولة حماولني إ على هيئات املستثمرين السيطرةو

و تنفيذية بل وحىت لى هيئات وسلطات الدولة تشريعية فهم بذلك يسيطرون ع
ا العامل وعوامل أخرى كقطع حسين مبارك لالتصاالت يف البالد ذه،  ةالقضائي

نتخابات جملس الشعب الثورة حتكما فعاال ، إضافة إىل إواليت يتحكم فيها شباب 
من  %97ب الوطين احلاكم على ندالع الثورة واليت حصل فيها احلزقبل شهرين من ا

مقاعد الس أي أن الس خال من أية معارضة مما أصاب املواطنني باإلحباط و مت 
ع يف الشارع املصري ، إضافة وصف تلك االنتخابات باملزورة نظرا ألا تناقض الواق

يف اإلشراف على االنتخابات فقد أطاح النظام  نتهاك حقوق القضاء املصريإىل إ
بعض الدوائر االنتخابية ومنع اإلخوان املسلمون يف بأحكام القضاء يف عدم شرعيته 

 .من النجاح يف هذه االنتخابات بتزويرها

  
 .احلرة وكيبيديا ، الثورة املصرية املوسوعة 1
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يناير يف مصر هو مقتل املواطن املصري  25ندالع ثورة ومن األسباب املباشرة يف إ
بعد أن مت تعذيبه حىت املوت ،  2010يونيو عام6درية يف خالد حممد سعيد يف اإلسكن

 ثنني من خمربي قسم شرطة سيدي جابر اللذان قاما بضربه حىت املوت دي إـعلى أي
ومل يتم البث يف قضيته بعد أو حىت إثبات االام بالقتل  م العديد من شهود العيانأما

افقا لألول بعدما أمر النائب التشرحيية الثاين مو ، حيث جاء تقرير املصلحةعليهما 
العام املصري إعادة تشريح اجلثة ، مما أثار احتجاجات واسعة دون أن يصدر احلكم 
يف القضية اليت أثارت جدال كبريا و شكلت دورا متهيديا هاما يف اندالع الثورة و يف 

لذرية قاد حممد الربادعي املدير السابق للوكالة الدولية للطاقة ا 2010يونيو  25يوم 
جتمعا حاشدا يف اإلسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة مث زار عائلة خالد سعيد 
لتقدمي التعازي ، هذه القضية لعبت يف إثارا وحتريك الرأي العام خالهلا وحشده من 
أجل اندالع الثورة املصرية تكنولوجيا االتصاالت كاملواقع االجتماعية على شبكة 

صة النشطاء السياسيون يف التواصل و طرح ونشر خا، االنترنيت دورا هاما 
و من مث جاءت الدعوة   Face bookبوكرهم على خط املوقع االجتماعي فيسأفكا

يناير الذي يوافق عيد الشرطة سابقا و كان الختيار هذا  25إىل تظاهرة قوية يف يوم 
بعه ، التاريخ رسالة واضحة موجهة لوزارة الداخلية و األسلوب القمعي الذي تت

" حيث قام املواطن وائل غنيم و الناشط عبد الرمحن منصور بإنشاء صفحة بعنوان 
على شبكة االنترنيت أو شباب  بوكيف املوقع االجتماعي فيس" سعيد  كلنا خالد

 2011يناير عام  25بوك ،كما دعت هذه الصفحة إىل مظاهرات يوم الغضب يف فيس
الشعب املصري وكان هلا دور كبري يف شارك فيها مجيع الشباب مث كافة طوائف 

 .م 2011يناير  25التنسيق مع الشبان لتفجري الثورة يف 
حل أمن الدولة يف اازه يف مصمث تويف شاب يف الثالثني من العمر أثناء احتج 

، 1981 مواليدء عن تعذيبه بشدة،هو سيد بالل من اإلسكندرية وترددت أنبا
حني أعتقل  2006كة بتروجيت حىت عامعمل بشر، اصل على دبلوم صناعي ـح

ام وهو أب لطفل عمره سنة وشهران، وأودع سجن ليمان أبو زعبل مث عمل براد حل
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رفقة جمموعة من السلفيني للتحقيق معهم  2011يناير  5ل هذا الشاب بتاريخ ـعتقإ
 لك اليوميف تفجري كنيسة القديسني بعد أن إقتادته الشرطة من مسكنه فجر ذ

لتعذيب مث أعادته إىل أهله يف اليوم التايل جثة هامدة، وقد تظاهر السلفيني وأخضعته ل
يناير ضد مقتل سيد بالل و اقتصرت على  21وآخرين من املعارضة يوم اجلمعة 

 25املساجد بعد صالة اجلمعة على أن يكونوا مع أشقاهم من الشباب املصري يوم 
العاديل و حماسبة قتلة سيد بالل وإلغاء يناير ليطالبوا باستقالة وزير الداخلية حبيب 

 .قانون الطوارئ 
 18قبل أسبوع من بداية األحداث ، قام أربعة مواطنني مصريني يوم الثالثاء 

بإشعال النار يف أنفسهم بشكل منفصل احتجاجا على األوضاع املعيشية  2011يناير
هرة ، سيد علي واالقتصادية و السياسية السيئة ، وهم حممد فاروق حسن من القا

من القاهرة ، أمحد هاشم السيد من اإلسكندرية والذي تويف يف نفس اليوم متأثرا 
 .باحلروق اليت أصيب ا وحممد عاشور سرور من القاهرة 

 ومن األسباب املباشرة الندالع الثورة هو تفجري كنيسة القديسني يف اإلسكندرية 
االت بعيد امليالد للكنائس الشرقية عملية إرهابية حدثت وسط االحتف واليت سبقت

بعد حلول السنة اجلديدة بعشرين دقيقة ، حدث انفجارا أمام كنيسة القديسني يف 
قتيال من بينهم مسلمون  24منطقة سيدي بشري هذه العملية اإلرهابية أوقعت 

شخصا وتعترب أول عملية إرهابية ذا املشهد املروع حتدث يف  97وأصيب فيها 
، قبل أسبوعني من التفجري نشر على موقع متطرف دعوة لتفجري  تاريخ مصر

الكنائس يف مصر وعناوين أكثر من كنيسة منها كنيسة القديسني و الطرق 
ة أحدثت صدمة يف مصر ـواألساليب اليت ميكن ا صناعة املتفجرات ، هذه العملي

سلمني حتج كثري من املسيحيني يف الشوارع وانظم بعض املكله ، وا والعامل
حملتجني يف اإلسكندرية والقاهرة ، لالحتجاجات وبعد االشتباك بني الشرطة و ا

 . خالهلا بشعارات ضد حكم مبارك يف مصر هتفوا 
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التحقيق مع رموز نظام حسين مبارك السابق وحبس ، كان من أهم نتائج الثورة 
لرئيس السابق العديد منهم على ذمة قضايا التربح والفساد ومن أشهر هؤالء جنلي ا

أبريل  12الذي صدر يف حقهما حكما باحلبس على ذمة التحقيقات يف فجر 
كذلك حكما حببس حممد حسين مبارك نفسه لكن مل يتسىن تنفيذ احلكم نظرا و

لتدهور حالته الصحية فبقي رهن التحقيقات يف مستشفى شرم الشيخ وحل احلزب 
 ومصادرة مجيع 2011أبريل  16يوم  الوطين احلاكم بقرار احملكمة اإلدارية العليا

نع من السفر املقد صدر كذلك قرار من النائب العام بأمواله ومقراته لصاحل الدولة ، 
التحقيق يف قضايا الفساد والتربح على حساب الشعب املصري ضد كل اية حلني 

 من زهري جرانة وزير السياحة السابق و حممد املغريب وزير اإلسكان السابق وأمحد
عز من كبار رجال األعمال وأمحد نظيف رئيس الوزراء األسبق و حبيب العديل 

 .1نسوبة إليه وغريهماملقضايا ال ع فيما بعد احلبس حتت ذمة التحقيق يفدالذي أو
وكانت الردود الفعلية سواء يف الداخل أو من اخلارج لصاحل الثورة ، حيث قامت 

لرغم من تدخل احلكومة باستخدام بعض معظم فئات الشعب باملشاركة يف الثورة با
املأجورين و ارمني و حىت اإلعالم الرمسي املضلل من صحف وقنوات تلفزيونية 
رمسية خبلق رأي مضاد للثورة ولكن يف النهاية فشلت هذه الوسائل يف قمع هذه 

ام الثورة أو القضاء عليها ، أما يف اخلارج فكان رد الفعل الدويل إمجاال مناهضا للنظ
مؤيدا ألهداف الثورة وطالبوا الرئيس مبارك بنقل السلطة سريعا خاصة الواليات 

 . املتحدة األمريكية و اإلحتاد األورويب
قامت قوات خاصة مبدامهة سجن أبو  1996يونيو  29بتاريخ  :الثورة الليبية -3

سليم ووقعت جمزرة مسيت مبجزرة سجن أبو سليم ، فتحت خالهلا النريان على 
سجني  1200ناء عزل موقوفني النتمائهم جلماعات إسالمية ، وقتلت حنو سج

عندما أعلن  2009حىت عام ، وظلت تلك القضية أمرا ممنوعا احلديث عنه يف ليبيا 
سيف اإلسالم القدايف أن مسؤولني من الشرطة و من سجن أبو سليم سيقدمون 

  
1 http//www/lemonade/fr:afrique/ article:03/08/2011 le proce de Hosni Mubarak 
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ظم أهايل الضحايا يف ينبدأ للمحاكمة بسبب تلك احلادثة ، ومند ذلك التاريخ 
بنغازي وقفات ومظاهرات أسبوعية كل يوم سبت للمطالبة بتحقيق عادل ومستقل 

يتعرضون للضرب واملنع وقد  كانوا يف مرات عديدةيف القضية وحتقيق مطالبهم و
 . الدفاع يف هذه القضية لتربتوىل احملامي فتحي 

بية إنطلقت شرارا من بنغازي ليها اسم احلرب األهلية الليهذه الثورة اليت أطلق ع 
 15ايف وهذا بتاريخ الثالثاء حتجاجات ضد نظام معمر القذء إثر إالبيضاو

امي املكلف بقضية سجن احملالذي يعترب ، إثر اعتقال احملامي فتحي تربل 2011فرباير
أبو سليم فخرج أهايل الضحايا لتخليصه و ذلك لعدم وجود سبب العتقاله و الذي 

يف اليوم األول من اندالع االحتجاجات و أصبح عضوا مبجلس الثورة أطلق سراحه 
يف بنغازي و يف اليوم التايل يوم األربعاء اندلعت مظاهرات يف البيضاء للمطالبة 

ص احلي بإسقاط النظام هي األوىل من نوعها يف ليبيا فأطلق رجال األمن الرصا
وم التايل و سقط املزيد من زدادت االحتجاجات يف اليوقتلوا بعض املتظاهرين و إ

نتفاضة شعبية على شكل إ 2011شباط عام فرباير  17الضحايا وجاء يوم اخلميس 
مشلت بعض املدن الليبية يف اجلهة الشرقية فكربت االحتجاجات بعد سقوط أكثر من 

كانت هذه االنتفاضة قد تأثرت بصورة مباشرة مبوجة بني قتيل وجريح ،400
ومطلع  2010اليت اندلعت يف الوطن العريب أواخر سنة  األحداث و االحتجاجات

يناير اللتني  25ديسمرب و الثورة املصرية يف 18و خباصة الثورة التونسية يف  2011عام
أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي و الرئيس املصري حسين مبارك ، قاد 

ياسية واقتصادية واجتماعية ، الشبان الليبيون الذين طالبوا بإصالحات س ةهذه الثور
داث ـات سلمية لكن مع تطور األحـالثورة اليت انطلقت يف شكل احتجاج

ام كتائب القدايف باستخدام األسلحة النارية حتولت االحتجاجات إىل ثورة ـقيو
االنقالب العسكري يف  ايف الذي حكم البالد مندالقذتسعى لإلطاحة بنظام معمر 

، وبعد أن قام املعارضون بالسيطرة على الشرق اللييب  1969أيلول سنة  أول سبتمرب
من  22و 21أعلنوا قيام اجلمهورية الليبية بقيادة الس الوطين االنتقايل و يف يومي
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شهر أوت دخل الثوار العاصمة طرابلس ، لتبقى املطالبة بالبحث عن الرئيس اهلارب 
األنتربول وهذا دف  وتوقيفه خاصة بعد صدور ضده أمرا بالتوقيف من طرف

نتهاكات إضافة إىل إحماكمته على األفعال املنسوبة إليه و اازر املرتكبة ضد شعبه 
 . و ترويع املواطنني و الفساد  حقوق اإلنسان 

 غريالإىل أنه من األسباب ،  دا بعض الصحفتشري بعض التحليالت اليت أور 
الذي عم يف كافة أحناء البالد و أن الليبيون  الثورة الليبية هو الفسادقيام مباشرة يف 

سئموا اخلوف واالنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان و أن اإلصالح االقتصادي 
وحده ال يكفي بل جيب إجراء إصالحات سياسية واسعة  مثل صياغة دستور جديد 

اكات احلقوق املدنية للبالد يتضمن املشاركة الفعلية للشعب ووضع حد النته
املطالبة بوقف  اب وإطالق حرية الرأي و التعبري وحرية تشكيل األحزاطنني وللمو

من قبل األجهزة األمنية  انتهاكات حقوق اإلنسان مثل أعمال القمع والتعذيب
ن يف الدولة و ترويع املواطنني إىل حد يصل إىل ارتكاب اازر ضد واملسؤولو

كون  أن ليبيا جتين سنويا عشرات  املعارضني و املطالبة بإجراء إصالحات اقتصادية
األمر ) مليون برميل يوميا  1.6إنتاج ليبيا النفطي يبلغ ( املليارات من تصدير النفط 

مليار دوالر  100الذي جعل احتياطها اإلستراتيجي من النقد األجنيب يتجاوز 
معدل و  أحواهلم االجتماعية و املعيشية يشتكون تردي الكثري من الليبينيوباملقابل 

 .البطالة يف تزايد ونسبة الفقر كذلك
فرباير على نقل  17مند انطالق الشرارة األوىل للثورة الشعبية حرص شبان انتفاضة 

تغطية كل تفاصيل االحتجاجات و املظاهرات وإدراجها على موقعهم داخل و
الذي حظي بنسبة زيارة عالية و على مدى أيام االحتجاجات استطاع  كالفايسبو

الشبان أن يكسروا جدار الصمت الذي حاولت السلطات الليبية أن تقيمه  أولئك
صورة حقيقية عن ما تقترفه قوات األمن يف  يف البالد ملنع نشر حول جمريات األمور

حق املتظاهرين الليبيني ، وأمام ما تفرضه السلطات من قيود على التغطية الصحفية 
صدرا لعدد من نافدة وم" رباير ف 17شباب انتفاضة " للمظاهرات أصبح موقع 
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ا املوقع الدور الفعال يف احلشد الشبكة العنكبوتية ، كما كان  هلذ وسائل اإلعالم و
و التعبئة إلطالق شرارة التظاهر ضد النظام احلاكم و انتصارا  للشهداء الذين سقطوا 

 .2009على أيدي قوات األمن يف نفس اليوم من عام 
فرباير على فيسبوك لوسائل اإلعالم اليت مل تتمكن من  17كما قدم موقع انتفاضة 

الوصول إىل أماكن األحداث بسبب تضييق السلطات و خطورة األوضاع األمنية ، 
مادة غزيرة مكونة من أفالم فيديو وصور ثابتة ترصد تفاصيل متنوعة من تطورات 

 . الثورة الشعبية املتواصلة
 :التطورات على املستوى احمللي ـأ 
ستقالة مندوب ليبيا يف اجلامعة منها إثورة ردود فعل كثرة حملية ودولية ه النت هلذكا 

إعالن قبائل كربى عديدة من قبائل ليبيا عن احنيازه إىل الثورة الشعبية والعربية معربا 
و اليت " ورفلة " ايف  أبرزها قبيلة عن احنيازها وختليها عن نظام القذدفعة واحدة 

ثاين أكرب قبيلة " ترهونة " غ املليون نسمة و قبيلة يف البالد بتعداد بلأكرب قبيلة  تعترب
" الزوي"يف ليبيا بنفس التعداد و اليت ينتسب إليها معظم جنود اجليش فضال عن قبيلة 

يف مناطق حقول النفط باجلنوب اليت أعلنت أا ستوقف ضخ النفط إىل العامل خالل 
 .يبساعة إن مل يتوقف سفك الدم اللي 24

 أمنيني و دبلوماسيني و وزراء حيث أعلن يوم كما سجل استقاالت متتالية ملسؤولني
سفراء لليبيا يف دول بريطانيا  فرباير املوايل الندالع الثورة 22و21اإلثنني و الثالثاء 

رنسا وأذربيجان ومنظمة بولندا والصني و اهلند و اندونيسيا و بنغالديش و فو
ة واحدة ، فيما وصلت االنشقاقات إىل الوزراء حيث أعلن ستقالتهم دفعاليونسكو إ

وزيرا العدل مصطفى عبد اجلليل و شؤون اهلجرة و املغتربني عبد اهللا الريشي ووزير 
ستقالتهم احتجاجا على العنف يف قمع داخلية عبد الفتاح يونس العبيدي إال

 .االحتجاجات 
فرباير اإلعالن عن  27األحد نتيجة هلذا جاء تطور حملي كبري أخر إذ شهد يوم  

تأسيس الس الوطين االنتقايل اللييب يف شرق ليبيا باملدن اليت سيطر عليها احملتجون 
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البالد و أن لديه  الذي أكد أن تشكيله كان بالتعاون مع قيادات الثوار يف مجيع مدن
 . املدن جمالس يف كافة

ايف ، لكن املشكل الذي أثارته ظام معمر القذوا مبتغاهم بإسقاط نالثوار الليبيني حقق
املنظمات احلقوقية هو الطريقة اليت متت من خالهلا تصفية الرئيس اللييب حبيث طالبت 

عتربت منفذوها خارجون على بفتح حتقيق يف عملية القتل اليت إعدة منظمات 
 .القانون وجيب معاقبتهم

 : التطورات على املستوى الدويلـ ب 
يبيا من جملس األمن الدويل صدر أول قرار رمسي بشأن األحداث يف ل على الصعيد
ض عددا من العقوبات على نظام الذي فر 1970صدر قرار الس رقم الدويل ، إذ 

ايف بدوره قمع االحتجاجات ، فأدان معمر القذبشدة مدينا ايف و قياداته وأسرته القذ
حمكمة العدل الدولية، كما تبىن جملس عترب أنه باطل ورفع بشأنه مذكرة إىل القرار وإ

رض حظر طريان ـيقضي بف 1973قرارا رقم  17/3/2011األمن الدويل يوم اخلميس
طائرات اإلغاثة واختاذ كافة التدابري الضرورية   واء الليبية عدا رحالتـفوق األج

 قد صوتالقوات املوالية للعقيد معمر القذايف ، واألخرى حلماية املدنيني من قصف 
على القرار الذي تبنته اململكة املتحدة وفرنسا و الواليات املتحدة األمريكية  ولبنان 

 اهلندا و الصني وأملانيا و الربازيل وو امتنعت كل من روسي دول أعضاء يف ال 10
حتالل بري من جانب قوات أجنبية و جاء عن التصويت ،كما مينع القرار أي إ

التطور امللفت يف املوقف األمريكي عربت عنه املندوبة التوصل إىل هذه الصيغة مع 
الدعوة إىل اختاذ إجراءات أوسع Susan  Reisاألمريكية يف جملس األمن سوزان رايس 

ن اهلجمات الربية و البحرية أيضا، القرار الذي إحتفل به نطاقا حلماية املدنيني م
 . ايف معمر القذ ة بداية حملاسبة وحماكمعتربوه مبثابالثوار يف ليبيا وإ

بفرض عقوبات على نظام  بعد أن أصدر جملس األمن الدويل هذان القراران القاضيان
واختاذ كافة اإلجراءات الضرورية   و فرض منطقة حظر جوي فوق ليبياايفمعمر القذ

ف عسكرية لتنفيذ القرار األممي حلماية املدنيني تداعت دول غربية وعربية وأحال
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على العمليات اليت " فجر أوديسا" شاركة يف تنفيذ القرار اسم أطلقت الدول املو
 .2011آذار /مارس 19بدأت بتاريخ 

من جهة خمالفة هاجم باحثان دوليان سياسة الدول الغربية إزاء جتارة األسلحة بطرق 
غري مشروعة و الدول اليت تكيل مبكيالني ، وقاال أن ليبيا حتولت إىل سوقا هائلة تدر 

 األرباح ملنتجي األسلحة من كل بقاع العامل وأرجع كل من بيت جيل الكثري من
Bite Giles زمانيو بيتر و  Wizen man Peter الباحثني باملعهد الدويل للبحث
السبب يف صعوبة احلسم العسكري يف ليبيا إىل التسليح ،  باستوكهلمعن السالم 

ها من دول أوروبية النوعي الذي تتمتع به قوات معمر القدايف الذي حصل علي
قال هلما يف صحيفة وأضاف الباحثان يف موبريطانيا  متعددة أبرزها فرنسا وإيطاليا

 Nicolas Sarcozyلوموند الصادرة بباريس أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساكوزي 
ات حقوق اإلنسان يف ليبيا لن يتخذ موقفه ـالذي كان يف طليعة منتقدي انتهاك

عودة املهندسني الفرنسيني املتعاقدين مع  من تأمنيتمكن ي العدائي من طرابلس حىت
و قاال أن أسلحة القدايف اليت يتم تدمريها على أيدي يف مهام عسكرية النظام اللييب 

، ملصدرة للسالحقوات التحالف و اليت تعود يف الغالب إىل فرنسا و الدول األخرى ا
دالع االضطرابات يف ليبيا وجتلى نقبل بضعة أيام من إ لقدايفلها مت بيعها و تسليم

يف صالون التسليح الذي نظم بطرابلس مت هذا التسابق حنو تسليح نظام معمر القدايف 
 .2010تشرين الثاين/ يف نوفمرب

 :مية املوازية املؤسسات احلكو:خامسا 
هناك مؤسسات أخرى تدخل يف إطار تكوين الرأي العام الوطين لكن طابعها  

أمهيتها يف التأثري اإلجيايب يف صنع الرأي العام الفعال واملؤثر احلكومي يقلل من 
واملوجه ، بل تعترب مؤسسات يف خدمة احلكومة القائمة وتقوم بدور مهم للحكومة 

ستشارية م مبهام موكلة إليها ومهام أخرى إتقو، باعتبارها مؤسسات من صنعها 
كسا للحكومة كوا تلعب دورا معااليت تدخل يف صنع القرار عكس اجلمعيات 

اللجنة تعترب مراقبا لتجاوزاا على احلقوق والواجبات ومن هذه املؤسسات جند 
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املرصد الوطين حلقوق اإلنسان (حقوق اإلنسان حلماية وترقية اإلستشارية الوطنية 
ا دف إعطائها نتطرق إليها على النحو التايل وهذواللجان الوطنية للتحقيق ) سابقا

 .ع الدراسةحقها يف موضو
املرصد الوطين حلقوق (1حقوق اإلنسانحلماية وترقية  الوطنية االستشاريةاللجنة -1

حقوق اإلنسان مؤسسة وطنية مكلفة حلماية وترقية  ةالوطني اللجنة:  )سابقا  اإلنسان
احلقوق و احلريات يف اجلزائر كانت تسمى بالسهر باسم الدولة اجلزائرية على محاية 

 . 2قوق اإلنسانالوطين حلسابقا باملرصد 
يواجهها  تلك اليت، اإلستشارية  من بني القضايا اليت تطرقت إليها اللجنة الوطنيةو

قانون الفساد يف اجلزائر سواء كانت سابقة له أو اليت متت تفجريها مؤخرا مثل قضية 
ووزارة األشغال العمومية و بعض املوانئ اجلزائرية و املؤسسات  كسونا طراشركة 

عمومية ، كما تطرق رئيس اللجنة فاروق قسنطيين إىل الدور الفعال الذي أداه ال
قانون مكافحة الفساد حيث أنه متكن حسب تصرحياته من تأدية املهام اليت وضع من 

و أهم أجلها بدليل القضايا اليت يتم التحقيق بشأا و اليت تتعلق بأكرب القطاعات 
ة ائرية و رصدت هلا مبالغ ضخمة ، أين مت اإلطاحاملشاريع اليت باشرا الدولة اجلز

ستئصال الظاهرة ، وأكد فاروق قسنطيين أن التدابري الصارمة برؤوس الفساد فيها وإ
اليت ينص عليها قانون الفساد متكنت من رصد تالعبات هؤالء الفاعلني من خالل 

الدولة وكذا  اخلية اليت يفرضها على حسابات مؤسساتة الدورية الدإجراءات املراقب
اتري الشركات و التدقيق حتياطي على فوشرة املفتشني املاليني أي حتقيق إإمكانية مبا
 .فقات وكيفية اإلعالن عنها صبرام اليف ظروف إ

  
سسة ؤباعتبارها م 25/03/2001مؤرخ يف 71/01مت تأسيس اللجنة الوطنية اإلستشارية حلقوق اإلنسان مبوجب مرسوم رئاسي رقم  1

، و التقييم يف جمال حقوق اإلنسان املايل و اإلداري ، تضطلع مبهام إستشارية تتعلق بالرقابة و اإلنذار املبكر عمومية مستقلة تتمتع باإلستقالل
ومت تشكيلها على أساس تعددي و تقوم بنشر  ثقافة حقوق اإلنسان و مراجعة التشريعات الوطنية من حيث توافقها مع مبادئ حقوق 

اليت تلتزم الدولة بتقدميها إىل أجهزة األمم املتحدة مبوجب اإللتزامات املتفق عليها و تقوم اللجنة بإعداد  اإلنسان و املشاركة يف إعداد التقارير
   . تقارير سنوية يتم رفعها إىل رئيس اجلمهورية

وق اإلنسان لقد أنشئ املرصد الوطين  حلقوق اإلنسان  بصفته مؤسسة وطنية مكلفة بالسهر باسم الدولة اجلزائرية على محاية حق_ 
مبوجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس بوضياف، ومن مهامه تقدمي حصيلة سنوية حول حالة حقوق اإلنسان تبلغ إىل  22/02/1992يوم

 .رئيس اجلمهورية وإىل رئيس الس الشعيب الوطين 
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ه ى تسهيالت بشأن التعامل مع مثل هذوقال رئيس اللجنة إن قانون الفساد أعط
معلومات عن وجود القضايا إذ ميكن للمحققني مباشرة التحريات فور وصول 

تالعب باملال العام أو أي وجه من أوجه الفساد ، كما ميكن فتح حتقيق نتيجة 
 .شكوك حول ثغرات مالية يف أي مؤسسة من مؤسسات الدولة

ا القانون نتيجة القضايا اليت يتم ق قسنطيين أن القول بعدم جناعة هذعترب فارووإ
هذه امللفات اليت حتقق العدالة بشأا التحقيق فيها بالقول اخلاطئ ، مشريا إىل أن 

يعود الفضل يف الكشف عنها إىل التدابري الصارمة اليت يطبقها القانون خاصة وأن 
 .جذور هذه القضايا يكشف أا تعود إىل ما قبل إصدار هذا القانون

فتح حتقيق على  إمكانيةزيادة على ، ا القانون لإلجراءات اليت جاء ا هذ بالنسبةو
 ى أي شركة رد الشكوك خيول للمحققني تتبع مصبات املال املختلسمستو

سترجاعه بدون مراعاة األشخاص الذين آل إليهم هذا املال سواء من املبدد و إوأ
عائلة املتهم أو أطراف أخرى ، حيث يتم احلجز عليه وإعادته إىل مالكيه األصليني 

لفساد على سبيل املثال إعتباره ومن بني اإلجراءات اليت جاء ا قانون مكافحة ا
للهدية رشوة حىت وإن مل تكن بطريقة مباشرة كما كان خموال يف القانون القدمي 

 .ي يتم به معاجلة مثل هذه القضاياالذ
ومن أهم القضايا اليت يعاجلها قانون الفساد احلادثتني اللتني تعرضا هلما أرشيف  

مديرية اجلمارك مبيناء والية العاصمة وباجلزائر  ملفات التحقيق يف األمن الوالئي
وهران و اليت حاول أصحاا و املتواطئون معهم إتالفها بغية طمس معامل اجلرمية 

الوطين و يف حق اإلدارة اجلزائرية اليت  االقتصاديف حق  اقترفوهاوأي أثر للجرائم اليت 
 .ق الصحيحتسعى إىل التخلص من أمثال هؤالء بغية التنفس و العودة إىل الطري

صاحل املدعو  إضافة إىل ملف رئيس اإلحتاد الوطين للتجار واحلرفيني اجلزائريني
فتح حتقيق على مستوى وصويلح الذي متت إحالته على احملكمة ليتم الفصل فيه 

جتاوزات مت الكشف عنها واجلزائر العاصمة بشأن خروقات و جملسي قضاء وهران
أموال عمومية ضخمة حنو اخلارج ، إنطلق اليت تعلقت بتهم عديدة حول حتويل و
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شخص  50ضد التحقيق يف قضية احلال بناء على شكوى مصاحل اجلمارك اجلزائرية 
األموال  مت ذكرهم يف مراسلة من طرف السلطات اإلسبانية تلتمس التحقيق يف أمر

ة ، اإلسباني البنوكاليت يقوم هؤالء بإيداعها دوريا يف حسابات تابعة هلم على مستوى 
إىل  وتوصلت التحقيقات إىل الفاعلني وهم جتار حلوم ومالبس و مرقني عقاريني

جانب رؤوس أخرى كانت تستعني بآخرين لتهريب األموال بتسهيالت من قبل 
املصاحل املكلفة باملراقبة أين كانت هذه األموال خترج يف حقائب صغرية على مستوى 

 .املوانئ و املطارات
ا أشار إليها تقرير فاروق قسنطيين رئيس اللجنة الوطنية إضافة إىل عدة قضاي 

انون الفساد قضية االستشارية حلماية وترقية حقوق اإلنسان ، و اليت يواجهها ق
و اليت تورط فيها مسؤولني من الوزارة املعنية ، وقضية شركة الطريق السيار 

سابقة لقانون  و اخلروق املسجلة يف حسابات الشركة وصفقاا و قضايا كسوناطرا
 .1الفساد كقضية اخلليفة و قضية عاشور عبد الرمحن و أخرى

كبرية خالل سنوات  ا كان للمرصد الوطين حلقوق اإلنسان أعماالإضافة إىل هذ 
من  املعتمد 1997يف تقريره اخلامس الصادر يف سنة  ا ما يوضحهاإلرهاب و هذ

الذي يتضمن حاالت  و 1998مارس  12طرف اجلمعية العامة للمرصد بتاريخ 
والوفيات املشبوهة و التجاوزات اليت وقعت خالل هذه السنة واإلجراءات  االختفاء

 . 2املتخذة من طرف املرصد من أجل املتابعات القضائية ضد الفاعلني
املرصد الوطين حلقوق اإلنسان من خالل املواقف املختلفة اليت عرب عنها مبناسبة 

ة أو مع ممثلي اتمع املدين أو اليت أبلغها إىل الرأي العام لقاءاته العديدة مع الصحاف
ون يف مجيع أكد دوما على سيادة القان الوطين عن طريق البالغات الصحفية ،

  
1-Moussa BOUNIRA – Loi Relative A La Prévention Et La Lutte  Contre La Corruption (sociétés et grands 

enaharonline.com/ar/news=62082 -http://www –projets)   
، ويقترح إجراء معاينة 1992هذا التقرير وهو اخلامس من نوعه مند إنشاء اجلمعية العمة للمرصد الوطين يف شهر أبريل من سنة_ 2

و ترقيتها، كما أن هذا التقرير يتزامن مع جتديد العهدة الثانية للجمعية العامة للمرصد ، وهو ألوضاع اجلزائر يف جمال محاية حقوق اإلنسان 
و ذلك مظهرا للمرحلة اليت عاشها جممل  1997يشكل يف هذا اإلطار حلظة بارزة لتقييم وضعية حقوق اإلنسان يف اجلزائر أثناء سنة 

 1998مارس  12امة العادية  للمرصد يف جلستها املنعقدة بتاريخاملواطنني ، التقرير الذي اعتمد من طرف اجلمعية الع
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وسجل املرصد الوطين حلقوق اإلنسان سابقا اندهاشه  األماكن ومجيع الظروف
كبري يف األوساط الذي أثار استياء القرار الكبري على منع الصحفيني من الكتابة 

 .1اإلعالمية 
 :املرصد ومسألة اإلختفاءات_ أ  
من أجل التكفل بالشكاوي ومتابعتها أقام املرصد هيكال على مستوى مقره وهذا  

، يتوىل هذا اهليكل أساسا مهمة  حسب التقارير السنوية 1992مند نشأته يف سنة 
يرفعها مباشرة املواطنني اليت ستالم وتسجيل وتوثيق ومتابعة الشكاوي إستقبال وإ

على سبيل املثال سجل املرصد خالل الفترة أواليت يوجهوا عن طريق الربيد ، 
حالة تظلم متصل بأشخاص  706 ،  31/12/1997إىل غاية  1/1/1997املمتدة من 

ستلمت مبقر املؤسسة أو على مستوى تظلما إ 262زعم أم مفقودون ، منها ي
تظلما وردت عن طريق الربيد ،هذا العدد  444ين ، مراسليها عرب القطر الوط

أي السنة اليت سبقتها إال أنه اعترب رقما  1996وبالرغم من تقلصه مقارنة مع سنة 
صادرة ) الشكاوي(مرتفعا جدا،من جهة أخرى جتدر املالحظة أن هذه التظلمات 

ر العاصمة معظمها من واليات كثرت فيها النشاطات اإلرهابية بنسبة عالية كاجلزائ
املفقودين و الذين يبحث عنهم  فاملرصد يرى أن مسألة األشخاصوالبليدة و املدية ، 

تشكل جرحا نازفا يف أعماق اتمع اجلزائري مند بداية ، ستمرار وقلق ذويهم بإ
 .1992تصاعد العنف يف اجلزائر سنة 
لتواجد احملتمل ختذ املرصد إجراءات ختص حتديد مكان اويف إطار متابعة هذا امللف إ

وتتمثل هذه اإلجراءات يف التوجه إىل مصاحل األمن ملعرفة ما إذا كانت هذه املصاحل 
يف إطار مواجهتها ومالحقتها لإلرهاب قد أوقفت أو اعتقلت أشخاص تبحث عنهم 

ردا من مصاحل  514بتسجيل  1997قد مسح تطبيق هذا اإلجراء أثناء سنة  عائالم ،
مل تكن  366 تلقت طلبات كتابية من املرصد تتوزع على حاالت األمن املختلفة اليت

حالة تتعلق بأشخاص حمل حبث من طرف مصاحل  62، حمل توقيف من مصاحل األمن 
  

 .169فغلو احلبيب ، املرجع السابق ، ص   1
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حالة تتعلق بأشخاص مت توقيفهم 23حالة تتعلق بأشخاص مت حبسهم و 23األمن ، 
 12ها و حاالت مت اإلفراج عن 5منها ، من طرف مصاحل األمن وأطلق سراحهم 
حالة  16و  حاالت من املفقودين 03حالة اعتربم مصاحل األمن متوفني و 

ختفاءهم إعتربت مصاحل األمن أن إحاالت  09ختطفتهم مجاعات جمهولة اهلوية و إ
 ) .التخلي عن العائلة ، اهلروب عنها( سببه مشاكل عائلية 

 :املرصد والوفيات املشبوهة_ ب 
تواجد ت و املتصلة بطلبات حتديد أماكن ترفعها العائالزيادة على الشكاوي اليت  

شكاوي من مواطنني تتعلق بوفيات ، تلقى املرصد أيضا األشخاص املفقودين 
 .حالة منها موثقة  34 ةمشبوه

تسمح املعلومات اليت قدمتها العائالت أثناء إيداع الشكاوى لدى املرصد بأن جل  
 24ريها من األماكن العمومية وعددها الوفيات املشبوهة حصلت يف الشوارع وغ

 02يف املراكز التابعة ملصاحل األمن و 07يف املستشفى وسبعة حاالت  01حالة واحدةو
ملوثقة من املرصد حمل احالتان يف احلدود اجلزائرية املغربية وقد كانت هذه احلاالت 

 .1مراسلة وجهها إىل وزارة العدل وطلب فتح حتقيق قضائي
سنة يقيم مبدينة شلف قتل برصاصة أطلقها عليه  20تتعلق مبواطن عمره  احلالة األوىل

أبلغه املرصد  حارس بلدي حسب املعلومات اليت قدمتها عائلة القتيل ، يف ردها الذي
 .إىل وزارة العدل 

التحقيق القضائي الذي أشرف عليه وكيل اجلمهورية لدى الس القضائي لوالية  
بقتل املواطن هو بالفعل من أفراد جمموعات الدفاع الذايت الشلف ، أبرز أن املتهم 

 .وجتري متابعته قضائيا
سنة والذي اغتال مع  30جماهد رشيد البالغ من العمر / احلالة الثانية تتعلق باملدعو

السيد عبد احلق بن محودة ، وهذا  28/01/1997جمموعة من األفراد بتاريخ 
 منظمةحتت املراقبة حسب بالغ صادر عن  الشخص يكون قد تويف أثناء فترة وضعه

  
 ,و ما يليها.43ص، 1997: املؤسسة الوطنية لإلتصال و النشر و اإلشهار، اجلزائر ، 1997املرصد الوطين حلقوق اإلنسان ، التقرير السنوي _  1
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 Humann Watch Right لكن ، واليت أبلغت به املرصد الوطين حلقوق اإلنسان
جماهد رشيد مات متأثرا  يت تلقاها املرصد اتضح أن املدعوحسب املعلومات ال

 باجلروح اليت أصابته أثناء االشتباك الذي وقع مع قوات األمن عند اعتقاله الذي مت يف
 .عمارة توجد باجلزائر الوسطى

نارية بتاريخ سنة قتل بعيارات  20أما احلالة الثالثة تتعلق مبواطن عمره 
على يد أفراد تابعني لفرقة حراس احلدود على مقربة من مرتله العائلي  01/04/1997

الواقع على بضعة مئات األمتار يف احلدود اجلزائرية املغربية حسب ما ورد يف 
ويف ردها إىل املرصد أبلغت املصاحل  قدمة إىل املرصد من طرف األباملالشكوى 

املعنية أن القتيل وهو مهرب معروف أطلق عليه الرصاص بعد اإلنذارات القانونية 
ورفضه االمتثال يف الوقت الذي كان حياول فيه أن جيتاز خفية احلدود اجلزائرية 

 .املغربية وصوال من املغرب
  :والتجاوزات املرصد_ج

حالة موجهة  43جمموعة شكاوي قدرت  1997سجل املرصد خالل نفس السنة أي 
من مواطنني يدعون التعرض لتجاوزات وخشونة من طرف رجال القضاء 

والشرطة، على إثر ذلك وجه املرصد رسائل إىل وزارة العدل طالبا من خالهلا فتح 
 . حتقيق

ج وعائل ألسرة متعددة األفراد ، متزو قسنطينةاحلالة األوىل تتعلق مبواطن مقيم 
تعرض هذا املواطن لتجاوزات وديدات وجهها له قاض من حمكمة قسنطينة ويف 
ردها أكدت وزارة العدل أن شكوى هذا املواطن مقبولة وأن امللف اخلاص به تكفل 

 .به رئيس احملكمة ووكيل اجلمهورية
ية من دخول أفراد الشرطة احلالة الثانية يشتكي من خالهلا مواطن من مدينة غردا

والذين تفوهوا بكالم بدئ يسئ إىل كرامته وكرامة  30/01/1997مرتله ليال بتاريخ 
الوقائع اليت قدمها الشاكي  باتثبإعائلته وقد مسح التحقيق الذي أجراه املرصد 

 .وأحيل امللف إىل نيابة غرداية
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املواطنني من طرف األعوان  يف هذا اإلطار وفيما يتعلق بالتجاوزات اليت املرتكبة ضد
ى أنه من حق كل أراملرصد الوطين حلقوق اإلنسان ،  املكلفني بتطبيق القانون ، فإن

األساسية من أي شكل من أشكال  أن ينتظر من الدولة محاية حقوقه مواطن
 .االعتراف ذه احلقوق وممارستهابالتصرفات اليت شأنـها أن متس 

قضية اجلروح العمدية بواسطة سالح  يها القضاء ، األمثلة اليت فصل فمن بني و 
ناري اليت راح ضحيتها مواطن فالح من بلدية مناصر والية تيبازة وهذا بسبب 

د أفراد جمموعة الدفاع الشرعي ، رفض الضحية ترحيل قطيعه من أراضي ميلكها أح
ستعمل هذا األخري سالحه وأصاب الضحية بعيار ناري يف قدمه ، حيث اختذت إ

ضده جمموعة إجراءات منها سحب السالح الناري وإعادته إىل السلطة املاحنة 
باحلبس مدة أربعة  1997أبريل  22وإحالته إىل حمكمة  حجوط ليحكم عليه بتاريخ 

 .أشهر نافدة وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ
ُ ثالثةو  قضية حماولة االغتصاب متبوعة باغتيال بواسطة سالح ناري و اليت ارتكبها

سنة ساكنة بعني أرنات والية  16أعوان حفظ األمن العمومي ضد فتاة عمرها 
،الفاعلني اقتادوا الفتاة بالقوة إىل ورشة بناء وبعد  1997فيفري  20سطيف بتاريخ 

التعرض هلم من طرف حارس الورشة ومنعهم من الدخول و أمام الصمود الذي 
اة برصاصتني بواسطة سالحه الشرعي، أبدته الفتاة قتل أحد أعوان الشرطة  هذه الفت

بعد اختاذ إجراءات إدارية صارمة ضد أعوان األمن بطردهم من جهاز األمن متت 
مالحقتهم جزائيا من طرف حمكمة سطيف وحكم على مرتكب اجلرمية بعشرين سنة 

 1سجنا مع دفع التعويض و سنتني حبسا لشريكيه يف اجلرمية
زمات الوطنية حيركها الرأي العام ويسريها من األ : اللجان الوطنية للتحقيق -2

خالل الضغط على السلطات السياسية دف إنشاء جلان حتقيق وطنية ، فقضية 
أحداث القبائل وقضية أحداث األبيض سيدي الشيخ اليت أحرقت فيها مصاحل 

  
قضايا اليت كان للمرصد الوطين حلقوق اإلنسان كمؤسسة وطنية مكلفة بالسهر بإسم الدولة اجلزائرية على ملزيد من التفاصيل حول ال_ 1

 .49إىل 35،صمن 1997محاية حقوق اإلنسان ، أنظر التقرير السنوي 
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عمومية انتقاما من السلطات من خالل مواقفها السلبية أو تصرحيات بعض املسئولني 
لصحافة املرئية واملكتوبة وحتميل املسئولية إىل أطراف من أجل التغطية وتربئة يف ا

 .أطراف أخرى 
ألبيض سيدي الشيخ أحداث ختريب وحرق عمديه شهدت دائرة ا 2002ففي سنة  

خطرية كانت نتيجتها وفاة مواطن واحد بسالح رجل أمن وعدة جرحى وموقوفني 
البة بذهابه من البلدية و اليت تناولتها كان سببها تصرفات رئيس البلدية واملط

الصحف الوطنية و اليت أوفدت وزارة الداخلية جلنة خاصة بعد املعاينة اليت قام ا 
شخصيا إىل دائرة األبيض سيدي الشيخ ، القضية اليت وصلت إىل وزير الداخلية 

 . احملاكم وصدر بشأا أحكاما قضائية صارمة واستقالة رئيس البلدية
سنة  وماي 02ا اللجنة الثانية اليت أوفدها رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة يف أم

للجنة اليت كان ، ا2001جويلية 29واليت صدر تقريرها إىل الرأي العام يف  2001
رفقة جمموعة من األساتذة اجلامعيني ، رجل قانون دو شهرة يرئسها حمند اسعد 

مت  وعلماء اجتماع ، هذه اللجنة املستقلة  إانيني سابقنيواحملامون وأطباء وبرمل
ل كل األحداث ة يف تقريرها رجال الدرك الوطين ، كان ضمن التقرير املفصمباشر

والنتائج اليت أوردا جريدة لوموند الناطقة بالفرنسية حتت عنوان الشفافية يف اجلزائر 
 . 2001أوت  10بتاريخ 

،أين تلقى الشاب كرماح ماسينيسا 2001ريل أب 18القضية تعود وقائعها إىل تاريخ 
سنة، وابال من الرصاص داخل مقر الدرك الوطين ببين دواله ومن خالل  19دو 

جتاه جسد الشاب من سالح ، ستة رصاصات خرجت إتقرير الطبيب الشرعي 
كالشينكوف ، إحدى الرصاصات أصابت أحد رجال الدرك الوطين، على إثرها مت 

فى تيزي وزو ومن مث إىل مستشفى مصطفى باشا باجلزائر نقل الشاب إىل مستش
أبريل  23، بتاريخ 2001أبريل  20العاصمة نظرا خلطورة اإلصابة أين تويف يف 

شغب خاصة وأن  وقعت أحداث، الشاب ماسينيسا كرماح  ومبناسبة تشييع جنازة
متورط مصاحل الدرك الوطين صرحت أن هذا الشاب مت حتويله إىل فرقة الدرك كونه 
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ا داخلية يف الصحافة الوطنية وهذيف قضية سرقة بالعنف ، املعلومة اليت كررها وزير ال
سنة  19أن الشاب يف عمره  تثبتسنة، ليتلقى شهادة دراسية  26الشاب يف عمره 
 .وهو طالب ثانوي

حالة وفاة  50نتيجة األحداث كانت جد ثقيلة حسب تقرير اللجنة متثلت يف 
يف بويرة ، لدى  1يف سطيف،  1يف جباية ،  16يف تيزي وزو ،  31 ،بالذخرية احلية 

 منهم 900مصاحل األمن حالة وفاة واحدة وهي دركي،  العدد اإلمجايل للجرحى 
 . دركي 181رجل شرطة مصاب  416وبالرصاص  218

على الساعة  2001 أبريل 22 بتاريخ ريف أحداث أميز و القضية األخرى متثلت
البدنية مت إلقاء القبض عليهم  ، ثالثة متمدرسني رفقة معلم التربيةالعاشرة والنصف 

حدود قتيادهم إىل فرقة الدرك الوطين ، سبب التحويل هو إهانة رجال الدرك ، يف وإ
ندلعت أحداث شغب ورشق باحلجارة ملقر الدرك الوطين الساعة الثانية بعد الزوال إ

مت حرق سيارة أحد رجال الدرك الذي قام و مقر أمن الدائرة و البلدية والدائرة أين 
بتوقيف األطفال الثالثة ، بالرغم من تدخل اللجنة األمنية للوالية حتت إشراف وايل 

 .الوالية لكن دون جدوى
قدم نتائج  2001أبريل  23بتاريخ  142/2001تقرير مصاحل الدرك الوطين رقم  

عة لنفس املصلحة مع جتمع األحداث واليت متثلت يف حرق مقر الدائرة وسيارة تاب
عدد كبري للسكان متوجهني إىل وسط املدينة مع رمي مقر الدرك واألمن الوطين 

سم  أرجاء املدينة قسيمة حتريضية بإباحلجارة ، كما سجل نفس التقرير تعليق يف
حزب جبهة القوى االشتراكية ، على إثر ذلك أنشأت جلنة خاصة لتقصي األحداث 

 . ةالعدالوحتويل القضية إىل 
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  .الدويلعلى املستوى التطبيقات العملية  :الثايناملطلب 
يقصد بالرأي العام العاملي االجتاهات اليت تسيطر على أكثر من جمتمع واحد أو اليت 

وهو  توافقها،قف بني أكثر من وحدة سياسية واحدة أو عدم اتعكس توافقا يف املو
 .1املعاصر مسة من مسات اتمع الدويل

كان الرأي العام العاملي حاضرا يف إنشاء حمكمة جنائية دولية حملاكمة رؤساء  وقد
الدول واملسئولني عن اجلرائم املصنفة بالدولية و حاضرا يف عدة قضايا مست العامل 

من  Guantanamo يف جانبها القضائي كقضية وضع األشخاص يف سجن غوانتنامو 
الذي  ،Millozowitch  شميلوزوفيتالصريب  غري توجيه التهمة هلم وكذا قضية الرئيس

م جبرائم حرب ضد اإلنسانية وكذا قضية املمرضات البلغاريات والطبيب إ
موا حبقن أطفال من ليبيا بفريوس مرض املناعة املكتسبة وقضية الذين إ الفلسطيين

ين االعتداء على الكنيسة القبطية يف دولة مصر و قضية الرئيس التونسي زين العابد
بن علي اليت حركها الشعب التونسي مطالبا مبحاكمة هدا األخري و قضية حماكمة 

هامه من طرف الشعب املصري والثورة ـالرئيس املصري حسين مبارك بعد إت
 .املال العام وقتل األبرياء  بتبديداملصرية 

وتعد املنظمات غري احلكومية منها منظمة ائتالف السلم واحلرية ومنظمة العفو  
الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان من بني املنظمات العاملية اليت قادت الرأي 

، هذه املنظمات اليت سامهت بشكل كبري ومؤثر   2العام العاملي حول هذه القضايا 
وق اإلنسان يف تطوير التشريعات الوطنية والدولية اليت هلا عالقة بترقية ومحاية حق

نظمات  غري احلكومية بفضل الوسائل النظامية املتمثلة ه املوحرياته حبيث متكنت هذ
تمتع ا وكوا متثل لويب قوي التأثري على األنظمة يف تيف املراكز االستشارية اليت 

وق اإلنسان وحرياته وبتعبري أخر تغيري كثري من األوضاع القانونية تعزيزا وتطويرا حلق
اء وبلورة القواعد القانونية الدولية للمنظمات غري احلكومية دورا هاما كذلك يف إنش

  
 .37مسري حممد حسني ، املرجع السابق ، ص   1
 .37مسري حممد حسني ، املرجع السابق  ، ص   2
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واملسامهة يف تطبيقها و كذا دعم الثورات الشعبية يف الدول العربية اليت إستطاعت 
تنحية أنظمة بكاملها واملطالبة بإنشاء حماكم خاصة حملاكمة املسؤولني عن تفقري 

يف ألغراض خاصة على حساب املواطن العريب  ستغالهلاوإالشعوب وسرقة أمواهلا 
 . كل من دولة تونس ومصر

ور الرأي العام الدويل ومنه وهلذا الغرض ستتطرق الدراسة يف املطالب اآلتية إىل د
املنظمات يف التأثري سلبا أو إجيابا يف توجيه القضاء اجلزائي الوطين والدويل  هذه

واحلث على ضرورة إنشاء حمكمة جنائية دولية حملاكمة مرتكيب اجلرائم ذات الصبغة 
الدولية أي كان منصبهم ، النتيجة اليت سنصل إليها من خالل التطرق إىل بعض 
القضايا اجلزائية واليت كان التأثري فيها ملحوظا على القضاء اجلزائي مع احترام حرية 
القاضي و قناعته الشخصية يف تطبيقه للقانون يف احلاالت اإلجيابية أو خضوع هذا 

 .السلبية  القاضي للرأي العام يف ضغوطاته
كما أن املنظمات الغري احلكومية جمتمعة كان هلا الدور الفعال يف اقتراح إنشاء 

ائية الدولية رباطا حمكمة جزائية دولية وأن يكون بني احملاكم الوطنية واحملكمة اجلز
، فمنظمة العفو الدولية تعمل على إطالق سراح مساجني الرأي و على منع  تكامليا 

كاله ولرابطة حقوق اإلنسان مسامهة فعالة يف تدعيم ومساعدة التعذيب بكل أش
اتمع املدين و فضح االنتهاكات وتنبيه اتمع بإعالمه وتقدمي الشهادات عن 

 .خروقات املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان 
رتأيت أن أعرج على بعض املنظمات غري احلكومية يف وأمام هذا الطرح السريع إ

ها للقضايا اجلزائية املطروحة أمامها وكيفية التأثري والضغط على القضاء من معاجلت
أجل إعمال املادة القانونية واالقتناع الشخصي للقاضي بعيدا عن الضغوطات الواردة 
إىل القضاء من السلطات األخرى كما مت التطرق إليها أنفا و ضرورة إنشاء احملاكم 

لشعبية يف الدول العربية حملاكمة املسئولني أو إجراء اخلاصة اليت طالبت ا الثورات ا
حماكمات أمام احملكمة اجلنائية الدولية واليت كانت نتاج دور الرأي العام الدويل بعد 
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تقلص مبدأ احلصانة نتيجة اجلرائم ذات الصبغة الدولية اليت تورط فيها رؤساء الدول 
  .واحلكام 

 :منظمة ائتالف السلم واحلرية : أوال 
مل تتوان منظمة ائتالف السلم واحلرية يف التأثري على القضاء اللييب من أجل إجراء 

والطبيب الفلسطيين املتهمني حبقن أطفال من  تحماكمة عادلة للممرضات البلغاريا
 .ليبيا بفريوس املناعة املكتسبة 

قد ،  2004من سنة ماي يف شهر كان القضاء اللييب و بالتحديد حمكمة بنغازي 
بعد مخس سنوات على املمرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيين باإلعدام  تكمح

أي املكتسبة ملناعة اطفل بفريوس  380بعد إامهم حبقن ،  االحترازيمن احلبس 
احلكم الذي اعتربته منظمات حقوقية عاملية حكما  ،منهم  47السيدا ووفاة مرض 

لسلم واحلرية إىل جانب املتهمني ئتالف اسيا ومن هذا املنطلق وقفت منظمة إسيا
على جوهر اخللل وأثبتت الوقائع وآلية  2007وأكدت يف تقريرها الصادر يف سنة 

 .اخلروج من املأزق الذي وضع نفسه فيه النظام اللييب
وقامت هذه املنظمة بدعاية كبرية للتأثري على الدعوى العمومية بوجه خاص وجهات 

السابقة يف حق املتهمني ، قبل صدور احلكم الذي  احلكم بوجه عام لتخفيف اإلدانة
عتربت املنظمة املذكورة أن االستقاللية ، إ 2007من سنة  أيار30كان متوقعا يف 

مستقاة من أجهزة املخابرات وأعضاء اللجان الثورية  اغائبة باحملكمة الليبية وقرارا
سياسي بامتياز ومل تتوفر  ملمحة أن احلكم السابق يف حق املتهمني، الشعبية يف ليبيا 

فيه أدىن معايري القضـاء املستقل بدليل أنه اعتمد األقوال املنتزعة من املتهمني 
وأمهل  التعليمات الصادرة عن اهليئة الصحية اليت حتدد دور  1بواسطة التعذيب 

هي مسئولة عن املتهمني بوصفهم ينفذون تعليمات ألا صادرة عن جهة حكومية ف
، السلم واحلرية أا متلك وثائق ما العدوى وأكدت منظمة ائتالف  كافة تبعات

، وتضيف  للييبالذي يعيش بأجواء هيأ هلا النظام ادى الرباءة وهو حتد للرأي العام تتع
  

 www. Google . comاحملاكمة  يف قضايا االيدز  خفايا جلسات 1
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حتاول األوىل مقايضة  اقتصادي بني ليبيا و بلغاريملنظمة قائلة إن يف األمر جانب إا
 ، وهذا ها يف قضية إجرامية عرفت بقضية لوكريبستعادة األموال اليت دفعامللف بعد إ

املتهم بالسجن املؤبد يف  ياملقر احستبدال عبد الباسط اخللط الرهيب يتمثل يف إ
 .الفلسطيين  الطبيبقضية لوكريب بأرواح املتهمني البلغار و

تصنف قضيته ضمن اإلجرام الدويل  يستطردت املنظمة يف تقريرها أن املقر احوإ
ل يف نطاق اإلرهاب اللييب يف أوروبا واحلال أن هذا املتهم حوكم يف وهو ما يدخ

حمكمة دولية وعلى أرض حمايدة وحبضور حملفني، يف حني أن املمرضات البلغاريات 
 .والطبيب الفلسطيين حوكموا أمام حمكمة حملية ليبية منحازة للقرار السياسي 

عاملي عندما طالبت بتطبيق حماكمة تابعت املنظمة املذكورة يف تأليب الرأي العام ال 
دولية عادلة تنظر يف قضية املتهمني حبقن أطفال ليبيا باإليدز إذا ما وافق االحتاد 

وأشارت إىل نية حماكمة املتهمني يف  ياألورويب على تسليم عبد الباسط املقر اح
دفع حمكمة الهاي الدولية وإذا ثبت براءة املتهمني فعلى ليبيا حتمل املسؤولية و

 .تعويض للمتهمني 
ستطاع الرأي العام العاملي ومنظمة ائتالف السلم و احلرية أن يضغط على القضاء وإ

لكن من  اللييب ونطقت احملكمة الليبية بالسجن املؤبد بدل اإلعدام يف حق املتهمني
جهة أخرى واجه القضاء اللييب ضغطا من الرأي العام يف ليبيا خاصة أهايل األطفال 

القرار الذي خوان املسلمني احملظورة منددين بعض اجلمعيات منها مجعية اإلا بذوك
ة طا من احلكومة الليبية على السلطه القضاء اللييب وإعتربوه قرارا سياسيا وضغإختذ

 .سياسية االقضائية لتحقيق أهداف
 :الدوليةمنظمة العفو  :ثانيا

في الذي نشره األستاذ احملامي أنشأت هذه املنظمة احلقوقية ، على إثر املقال الصح 
بعد " السجناء املنسيون" حتت عنوان Peter Benansson اإلجنليزي بيتر بينانسون 

نافدة وذلك  سنوات7علمه باحلكم الصادر ضد طالبني برتغاليني بالسجن ملدة سبعة 
اللذين نتقدا بشدة حالة هذين الطالبني وطريقتهما باحلرية ، محتفاهلما وعلى بسبب إ
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ا احملامي من خالل ا عن رأيهما وأفكارمها ، ودعا هذ يرتكبا شيئا سوى أما عربمل
املقال الصحفي الرأي العام الدويل إىل التجند اجلماعي وبدون حتيز وبصفة عادلة 

 .ترب خرقا حلقوق اإلنسان وحرياته للقضاء على مثل هذه التجاوزات اليت تع
آالف رسائل التدعيم Benansson  نينانسوبأسابيع من نشر املقال تلقى احملامي  

ا يف سنة ه لتأسيس منظمة العفو الدولية وهذشجعته و بالتعاون مع بعض أصدقائ
بفكرة بسيطة حمتواها إلزام وإرغام الدول باحترام التزاماا املتعلقة حبقوق  1961

من من األعضاء و املنخرطني يف أكثر 1.200.000اإلنسان وتضم حاليا ما يربو عن 
 .1دولة  160

من األهداف اليت سطرا هذه املنظمة هي االعتراض على االنتهاكات اخلطرية  
عرضه إىل التمييز أيا كان نوعه للحقوق وكل شخص له احلق يف التعبري وعدم ت

جيوز حبس أي شخص أو احتجازه  وال قه يف سالمته اجلسدية و النفسيةحو
بفعل مواقفه و مبادئه وأفكاره ، شريطة أن ال ستعمال أي نوع من اإلكراه البدين إأو

 .ال العنف أو املناشدة باستعماله يكون قد جلأ هذا الشخص إىل استعم
تسعى  اكم املساعدة،ر سجناء الرأي ومدهم منظمة العفو الدولية على حتري وتعمل 

 .دون أن تضمن له حماكمة عادلةني حتجاز أي سجهذه املنظمة الدولية إىل مناهضة إ
كما ترمي منظمة العفو الدولية إىل الضغط على الدول للمصادقة على االتفاقيات 

ا آلية اليت حتدد بدقة الترتيبات اخلاصة حبقوق اإلنسان وحرياته ، واليت جتعل منه
الذي  1970لسنة  1503ه الترتيبات ، كما تستعمل اإلجراء رقم مراقبة لتطبيق هذ

ا اإلجراء لتبليغ األمم املتحدة وتستعمل هذ ى منظمةلد ميكنها من تقدمي الشكاوي
عتبار بانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان وإمعلومات متعلقة ، جلنة حقوق اإلنسان 

 .عن هذه االنتهاكات  ةهذا اإلجراء وسيلة للضغط على الدول املسؤولي
الرأي  اجنيوعلى صعيد أخر تعمل منظمة العفو الدولية على إطالق سراح كل مس

الرأي   أسرع وقت فهي تقوم بتبين مساجنيييز وتوفري حماكمة عادلة و يفبدون مت
  

1 . Perso wanadoo.  fr / amnesty_ Alpes / amnesty/ origine_ htmhttp://www:  ite InternetS 
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وتعمل بشىت الوسائل إلطالق سراحهم أو على األقل االعتراف بأم مسجونون 
ترسل عنها ممثلني  وسريعة وفقا للمعايري الدولية ،كماوحماكمتهم حماكمة عادلة 

دولة حىت سنة  70أكثر من  مهمة مراقبة حماكمة يف 200( حيضرون هذه احملاكمات
1984.( 

ودفعه للتحرك يف عدة  وكان هلذه املنظمة أدوارا فعالة يف حشد الرأي العام الدويل
تسع نطاق دعوى التضامن ضد خمتطفي أطفال دولة تشاد حنو الدولة قضايا حيث إ

القيم  ذا الفعل الذي يتناىف مع، الفرنسية من قبل عناصر املنظمات اإلنسانية العاملية 
األخالقية ومبادئ القانون الدويل مما دفع مبنظمة العفو الدولية إىل مطالبة السلطات 

 .التشادية والسودانية إىل فتح حتقيق حول قضية ريب هؤالء األطفال
وقد تضاربت اآلراء حول هوية ووضعية األطفال املختطفني من قبل عناصر منظمة 

ؤالء األطفال هم يف بداية األمر أن هحيث قيل Arc  de  Zoe ألرش دي زوي 
 1دارفور وتبني بعد ذلك أم أطفال ينتمون إىل عائالت تشادية يتامى من إقليم 

كتشف أن عناصر من مجعية فرنسية تدعى ألرش لعفو الدولية إوأمام ضغط منظمة ا
مما دفع ، دي زوي سرقوا هؤالء األطفال من عائلتهم من احلقول الزراعية يف تشاد 

وعلى إثر ذلك حرك  إعطاء أوامر حملاكمة املتهمني إىل الرئيس التشادي إدريس أدييبب
حق تسعة فرنسيني وسبعة املدعي العام لدى حمكمة جنامينا الدعوى العمومية يف 

 .Jacques Vellimard سبانيني وطيار بلجيكي  يدعى جاك فليمار إ
وتبني يف الوقائع أن عملية  وقد أحال املدعي العام القضية إىل حمكمة جنامينا ،

االختطاف جرى تنفيذها بعلم السلطات الفرنسية وأن العائالت الفرنسية اليت قبلت 

  
تلبسني باختطاف أطفال شخصا م 19بضواحي العاصمة جنامينا بتشاد  2007أكتوبر سنة  25اعتقلت السلطات األمنية التشادية يوم  1

الفرنسية  ادعت أن هؤالء األطفال  يوتشاديني تتراوح أعمارهم ما بني سنة إىل مثانية سنوات من قبل منظمة تسمى أرش دي زو سودانيني
شاد ئالم من احلقول  تمرضى ويتامى حتاول ترحيلهم من أجل  العالج إىل فرنسا ، لكن تبين فيما بعد أن هؤالء قد سرقوا من عا

غري معتمدة قانونا  يرم أسرعت فرنسا إىل إدانة العملية  وتنصلت من املسؤولية معتربة أن منظمة ألرش دي زووالسودان، وعلى أثر هذا اجل
 .www.google com.كمنظمة خريية ضمن املنظمات اإلنسانية العاملة بإقليم دارفور بالسودان 
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ستئجار وإ محتياجاأورو لكل طفل لتأمني إ 2400تبين هؤالء األطفال دفعت مبلغ 
 . 1طائرة لنقلهم

وي أمام هذا الوضع شنت منظمة العفو الدولية هجوما على مجعية ألرش دي ز
،كما إلتمست من   التنديد ذا العمل الالإنساينوطلبت من الرأي العام الدويل إىل

فتح حتقيق يف القضية وطالبت من القضاء  التشادي  حماكمة السلطات السودانية 
 .2اجلناة 

وبالفعل أدانت حمكمة جنامينا  وقد أمر املدعي العام على متابعة اجلناة أمام القضاء
م وصلت إىل مثانية سنوات نافدة ، غري أن السلطات الفرنسية بعد املتهمني بأحكا

تفاق ىل فرنسا ليقضوا عقوبام مبوجب إاحلكم طالبت بنقل احملكومني إ إعالن
 .1976للتعاون القضائي بني البلدين وقع يف سنة 

وبعيدا عن احملاكمة كشفت منظمة العفو الدولية أن االجتار باألطفال يعد عمال غري 
مذكرة أن جهات أخرى يف العامل تتخذ من ريب األطفال وبيعهم وسيلة ، اين إنس

متدت إىل شبكات توريد الضحايا إىل بيوت الدعارة وأسواق األعضاء وإ لالرتزاق
البشرية الذي جيعل املستوردين منهم من حروب دارفور بالسودان أيسر مناال من 

وع من االستقرار وسلطة مركزية من بلد فيه ن تعقيدات تبين واستغالل األطفال
 .باسطة سلطتها

سية أخرى ذا الفعل وإىل جانب منظمة العفو الدولية نددت عدة منظمات فرن
ختذ تدخال على املتهمني يف ريب األطفال إ عترب البعض منها احلكماإلجرامي، وإ

 .3سياسيا بعيدا على ما تقتضيه مبادئ العدالة من أجل إنصاف الضحايا
 

  
1   www. Google . com 
2 www. Google . com 
 يأنه ليس هناك أي تدخل سياسي يف قضية أرش دي زو 2007بدكي يف أكتوبر من سنة  يأكد وزير العدل التشادي ألربت باهي م 3

و وصفت مصادر قريبة من امللف اجلنائي أيضا احملاكمة اليت استمرت نية أعوام مع األشغال الشاقة غداة احلكم على ستة فرنسيني بالسجن مثا
أمام احملكمة اجلنائية يف جنامينا بتشاد بأا غطاء قانوين لسيناريو جيري على املستوى السياسي، وكان دفاع املتهمني أيضا  أربعة أيام كاملة

 com www.google.أدان احملاكمة قبل بدئها وبعد انتهائها معتربين أا مسيسة 
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 :اإلنسانمنظمة مراقبة حقوق  :ثالثا
ملية ضد الرئيس يف العامل إىل شن محلة عا 1بادرت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 

مته املنظمة ومعها الرأي العام العاملي الذي إسلوبودان ميلوزوفيتش اليوغساليف 
بارتكاب جرائم إبادة مجاعية وجرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل حرب 

وكانت املنظمة 1995 و 1991وكرواتيا يف الفترة املمتدة ما بني عامالبوسنة 
املذكورة تشري يف تقاريرها السنوية إىل مطالبة املدعي العام اجلنائي لدى احملكمة 
الدولية بالهاي بتحريك الدعوى اجلنائية ضد الرئيس اليوغساليف ، قبل أن تبادر 

انت قد طالبت من املدعي العام لدى املنظمة إىل مطالبة املدعي اجلنائي الدويل ك
حمكمة احلرب يف يوغسالفيا يف التسعينات بتوجيه االام إىل الرئيس املذكور  وما 

أن أصدرت قرارا  1999مايو  28حمكمة جرائم احلرب بيوغسالفيا بتاريخ  تلبث
آخرين  ستةصفته رئيسا ليوغسالفيا الفيدرالية وبMillozowitch  ميلوزوفيتشيتهم 
حكومته وجيشه بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وانتهاك قوانني بشأن  قادةمن 

تضمن قرار االام املوجه إليهم بإصدار أوامر للجيش اليوغساليف  ، كما 2املدنيني
املدنيني وخاصة املسلمني يف كرواتيا والبوسنة وكوسوفو وتعذيب قضي بقتل ت

 .3قوة السالح آخرين وتدمري ممتلكام وتشريدهم من قراهم حتت 
ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان أصدرت حمكمة حتت ضغط الرأي العام العاملي  

وكذلك إىل  احلرب بيوغسالفيا أمرا وجهته إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
عتقال األممية يف كوسوفو وصربيا يقضي بإقوات الناتو العاملة حتت راية املنظمة 

عتقلت السلطات م العدالة ، بناء على هذا الضغط إااملتهمني من أجل مثوهلم أم

  
للتحقق من أن اإلحتاد  1978ة بالدفاع عن حقوق اإلنسان مقرها مبدينة نيورك ، تأسست يف سنة هي منظمة أمريكية غري حكومية معني 1

 .شخصا من املهنيني 180السوفييت حيترم إتفاقية هلسنكي ، ينطوي حتت عضويتها 
 

رئيس هيئة أركان اجليش ، فاجلو وزير الداخلية الصريب ،  ينوفيتش نائب رئيس الوزراء ، ودراجوجلوب سنيكوال: أن املتهمني األربعة مع الرئيس ميلوزوفيتش هم   2
 .www. Google . comوميالن ميلتينوفيتش رئيس صربيا سابقا ، أنظر ميلوزوفيتش ، تاريخ دموي ، 

 www. Google . comميلوزوفيتش ،  املرجع السابق   3
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وقامت صربيا بتسليمه إىل  2001أبريل من سنة  1يف ميلوزوفيتشالصربية الرئيس 
 .2001جوان سنة  29حمكمة الهاي يف 

م املدعي اجلنائي ملي ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان إبتوجيه  من الرأي العام العا
مة تتعلق جبرائم احلرب ،  44ب  ميلوزوفيتش الدويل مبحكمة الهاي الرئيس

ف حول وضع املدنيني أثناء تفاقية جنياإلبادة ، التهجري ألقسري وخرق إ جرائم
احملكمة على ثالثة أيام أسبوعيا لتسيري األمر على  تقد اقتصرت مداوالاحلرب ، 

املتوقع  الذي رفض املساعدة القانونية وتويل الدفاع عن نفسه وكان من ميلوزوفيتش
إىل  ميلوزوفيتشأن تصدر حمكمة الهاي حكما يقضي بالسجن املؤبد يف حق املتهم 

حالت دون إمتام  2002مارس سنة  11أن تويف هذا األخري يف زنزانته بتاريخ 
 .احملاكمة 

والزالت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان تطالب بتقدمي جمرمي احلرب كاراديتش 
إىل حمكمة الهاي اللذين مازاال يف حالة  Kara ditch Et Meladitch ومالديتش 

 . 1فرار
مل يقتصر دور منظمة مراقبة حقوق اإلنسان على االهتمام بقضية الرئيس اليوغساليف 

بإسبانيا بعد الضربة يف التأثري على النيابة العامة  هتمامها واضحاإالسابق،بل بدا 
ي اجلزيرة تيسر علوين و أثناء حماكمة صحف 2004مارس  11اإلرهابية بتاريخ 

لتيسري علوين بقضايا اإلرهاب وأن اخللية  ةحاولت أن تربر موقفها بأن ال عالق
  اإلسبانية ملواجهة القاعدة يف إسبانيا تقوم بتصرفات ال تضمن حماكمة عادلة ،

إىل الكف عن Pedro Robero  عي العام األسباين بيدرو روبريواألمر الذي أدى باملد
 .2خنراط يف منظمة إرهابية عاملية امه باالإ

  
بعد أن امتهما حمكمة الهاي بارتكاب جرائم إبادة  1995نذ يعترب كاراديتش زعيم صرب البوسنة ومالديتش قائد قواته واختفيا م  1

جويلية عام  11مسلم يف مدينة سربرينيسا يف  2000وقتال  1995-1992مجاعية وجرائم ضد اإلنسانية خالل حرب البوسنة ما بني 
1995. 

  
 COM WWW.GOOGLE .،  منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 2 
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ا ظهر األمر واضحا يف قيام هذه املنظمة بالتأثري على االدعاء األمريكي فيما خيص كم
مساجني غوانتنامو حيث رسخ لدى االدعاء العام األمريكي بأن وضع أشخاص يف 
 سجن غوانتنامو بدون توجيه التهمة هلم يعد خرقا للقوانني الدولية ومواثيق حقوق

  .اإلنسان
،  6154يف عددها رقم  2010أكتوبر20ويف مقال صدر جبريدة اخلرب اليومية بتاريخ 

سنة 12، حتت عنوان فرنسا قلقة على عقيد مغريب ، حكم عليه 17يف الصفحة 
سجنا ، حيث يشري املقال إىل الدور البارز الذي تلعبه منظمة هيومن رايتس و اليت 

ول قضية العقيد قدور ترهزاز و اليت جاء فيها أن بعثت برسالة إىل ملك املغرب ح
العقيد قد أدين ظلما بسبب تعبريه السلمي عن أرائه وأنه ينبغي اإلفراج عنه وإلغاء 

على قساوة احلكم والظروف ] تشري املنظمة احلقوقية[ إدانته ، كما أننا نعترض 
ة انفرادية وحرمانه يف زنزان 2009نوفمرب 30اخلاصة باعتقاله و اليت تشمل وضعه مند 

ا العقيد وحسب تصرحيات ل مع زمالئه السجناء ، نشري أن هذتقريبا من أي اتصا
ملك املغرب وقال له بأن الطائرات املغربية مل  2006عائلته كان قد راسل يف سنة 

تكن جمهزة بأسلحة مضادة للطريان خالل حرب املغرب مع جبهة البوليساريو 
لطيارين الذين أسرم جبهة البوليساريو خالل سنوات وطالب بالتكفل األحسن با

 عام احلرب بعد أن أسقطت طائرام ، هذه الرسالة اليت كانت وراء سجنه مند
عتباره حسب احلكومة املغربية قد أفشى أسرار الدولة وقام بتهديد األمن بإ2008

 . 1اخلارجي للبلد
 ارا هامة يف فضح التجاوزات املنظمة الدولية ملراقبة حقوق اإلنسان تلعب أدو 

 ففي دولة ليبيا مثال جند أن املنظمة املذكورة اإلنسان،و االنتهاكات املختلفة حلقوق 
سم الثورة اليت يقوم ا الثوار يف ليبيا بإفتحت حتقيقا معمقا حول محلة االعتقاالت 

ة وصلت إىل ضد النظام وتوابعه وبقاياه ، فحملة االعتقاالت اليت حددا املنظم
شتباه تعاوم مع الرئيس اللييب معمر أجنيب من جنسيات خمتلفة حبجة إ 5000توقيف

  
 .17،ص 22/10/2010بتاريخ  6154،جريدة اخلرب اليومية ، العدد " سنة سجنا 12فرنسا قلقة على عقيد مغريب حكم عليه ب" ش رضا ، مقال حتت عنوان  1
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نعكاس هؤالء األجانب له إ القدايف ، حبيث أن املنظمة احلقوقية تشري إىل أن اعتقال
 .سليب على جناح الثورة يف عدة جوانب وله صورة غرية مشرفة للثورة

ومية هيومن رايتس ووتش ، النظام السوري ه املنظمة غري احلكإمت هذ كما
بإرتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف محص ، يف تقرير صدر بتاريخ احلادي عشر من 

 التقرير أن اللجوء ، جاء يف 22/11/2011شهر نوفمرب من سنة ألفني وإحدى عشر 
حبمص على يد القوات احلكومية  بالتعذيب و التصفيات اجلسدية  إىل قمع املذنبني

كد أن جرائم ضد اإلنسانية إرتكبت ، وأشار التقرير إىل أن قوات األمن قتلت يف يؤ
ميثل ذلك مدين ، و 587الفترة املمتدة من أواسط أفريل إىل اية أوت ما ال يقل عن 

وأكد التقرير أن قوات األمن السورية  ل للخسائر البشرية يف أي حمافظة أعلى معد
نوفمرب أي يف مدة ال تزيد على  02ص مند أشخاص على األقل يف مح 104قتلت 

بية اخلاصة يوم ، أي مند موافقة احلكومة السورية على مبادرة جامعة الدول العر 20
دعت املنظمة احلقوقية األمريكية اجلامعة العربية اليت عقدت  بالتسوية السياسية ، كما

ر اخلاص ا و املتضمن ر التقريجتماعا طارئا لوزراء خارجيتها يف اليوم املوايل لصدوإ
ه اإلحصائيات ، إىل تعليق عضوية سوريا و تقدمي طلب لألمم املتحدة يقضي هذ

مام حبضر بيع األسلحة لدمشق وإصدار عقوبات على أعضاء النظام و الزج م أ
من جهة أخرى رحبت سوريا بإرسال بعثة من اجلامعة احملكمة اجلنائية الدولية ، 

قيقة الوضع يف البالد و الوقوف على ما أجنزته السلطات العربية لإلطالع على ح
السورية من بنود املبادرة اليت كانت اجلامعة العربية قد أعلنت عنها يف الثاين من 

 .1الشهر اجلاري 
 
 

  
دد عبد القادر حريشان ، هيومن ووتش تتهم النظام السوري بإرتكاب جرائم ضد اإلنسانية ، مقال صادر يف جريدة اخلرب اليومية ، الع -  1

 .11، دويل ، ص 2011نوفمرب 12بتاريخ: ، اجلزائر 6532
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 :اللجنة الدولية ملساندة املساجني السياسيني: رابعا
أن ما أعلنته صرحت ، يف تونس  ولية ملساندة املساجني السياسينياللجنة الد يانيف ب

ان اليت متر ا البالد ة االحتقحكومة الوحدة الوطنية يف إطار حماولة اخلروج من حماول
م الرئيس زين ا أفرجت عن مجيع املوقوفني مبناسبة الثورة التونسية ضد حكبأ

هزت أركان احلكم يف تونس ، تعترب تصرحيات غري صحيحة اليت  العابدين بن علي
مل يطلق سراح سوى  عن تصرحيات احلكومة التونسية أنهلجنة خالفا ه الوأعلنت هذ

ه احلكومة من أجل تعمل جاهدة من أجل التأثري على هذالقليل من مساجني الرأي و
أن تويف بوعودها جتاه الشعب التونسي ومن األمثلة اليت قدمتها اللجنة ، حالة الشاب 

ا بسبب تصويره و هذ 2011ة جانفي من سن14حممد التاليل الذي اعتقل بتاريخ 
يتم  و أكدت أنه مل ام مقر وزارة الداخلية التونسية املسرية احلاشدة اليت نظمت أم

ال يزالون قابعني يف غياهب السجون  ذينلالإطالق سراح املئات من مساجني الرأي 
 .ه مية على غرار علي احلرايب و رفقائمبا يف ذلك مساجني حركة النهضة اإلسال

للجنة إىل أن بعض املساجني الذين وقع اإلفراج عنهم من طرف بعض ولفتت ا
هم يف  حكم الرئيس زين العابدين بن علي مديري السجون بعد يوم من سقوط

طريق العودة إىل أهاليهم الذين جيهلون مصريهم  إىل حد الساعة ، كما تعرض 
ك ما حصل املساجني املودعني ببعض السجون إىل سوء املعاملة و من أمثلة ذل

بسجن صواف إذ عمد األعوان إىل إلقاء قنابل مسيلة  19/01/2011صبيحة يوم 
حالة من للدموع داخل الزنزانات مما أدى إىل إصابة املساجني باالختناق وإحداث 

 .اهللع والذعر يف صفوفهم 
وتطالب اللجنة من احلكومة املؤقتة إطالق سراح املساجني دون قيد أو شرط ،  

عدد مساجني الرأي يف تونس خالل األعوام األخرية من حكم الرئيس بن وتذكر أن 
ثانوي ال ةأغلبهم من الشباب و أكثرهم طلبة اجلامعات وتالميذ 3000علي قارب 

أو كتابة مقاالت  حوكم كثري منهم بتهمة الدخول ملواقع إلكترونية حمظورة
 .ويعترب أغلبهم من العشرين و الثالثني من العمر  ومدونات
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أكرب محلة لالعتقاالت يف صفوف الشباب فيما  2007و 2006 ةحيث شهدت سن
 10إىل  3كانت األحكام تراوحت بني ي وقتها بقانون مكافحة اإلرهاب ومس

ملتهمني يف أحداث سليمان اليت قائمة األحكام حكما بإعدام أحد ا تسنوات وتضمن
سلفية قد تسللت من اجلزائر  وزارة الداخلية وقتها أن جمموعات إرهابيةبشأا ت قال

 .إىل تونس من أجل تنفيذ أعمال إجرامية وختريبية
وتشري اللجنة إىل أوضاع املساجني السياسيني ومساجني الرأي يف تونس ظلت  

متردية جدا و سوء املعاملة ما أفرز عشرات الوفيات يف صفوف املساجني فضال عن 
لدينية من صالة وصيام و التضييقات التضييقات على قيام العديد منهم بواجباته ا
 .ت األخرى لبعض الطلبة والتالميذ على الدراسة و عدم توفري الكتب و املستلزما

كما وصلت املمارسات املسيئة للمساجني نفسيا وجسديا ال تعرف عنه شيئا، ألا  
مل تتمكن من زيارته و مل تتصل بأي خرب يؤكد أنه على قيد احلياة ، كما أن 

الذي مت اعتقاله على خلفية تغطيته ألحداث احلوض  "الفاهم بوكردوس"ي الصحف
مارست عليه السلطة صنوفا من سوء املعاملة رغم املرض املزمن الذي ، املنجمي 

و من باب التنكيل به سجن بعيدا عن مقر سكناه مبسافة ) الربو( كان يعاين منه 
املمارسة من ، ونتيجة الضغوط 1كبرية ال تسمح لعائلته من زيارته والتخفيف عليه 

الوزير صرح طرف اللجنة الدولية ملساندة املساجني السياسيني ومساجني الرأي ، 
األول يف احلكومة املؤقتة أمحد الغنوشي بأن الدولة ستدفع تعويضات لعائالت 

و هذا نتهاكات حقوق اإلنسان خالل حكم زين العابدين بن علي الرئيس األسبق إ
 .مع النظام السابق دف القطيعة
وحبسب املعلومات بأن االنتفاضة الشعبية  املفوضية العليا حلقوق اإلنسانكما أعلنت 

يف إطالق النار وسبعة يف عمليات شخص  70أسفرت عن مقتل أكثر من يف تونس 
يف مواجهات يف السجون و كانت احلكومة  40حتجاجية وأكثر من إنتحار إ

  
بيان اللجنة الدولية ملساندة املساجني السياسيني ، اإلفراج عن املساجني السياسيني أكذوبة : "صاحل سويسي، مقال صحفي حتت عنوان 1

 .8، ص22/01/2011بتاريخ 3181، جريدة الشروق اليومي، العدد"أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية 
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نت االعتراف بكل األحزاب و احلركات السياسية احملظورة التونسية االنتقالية قد أعل
 يف البالد مبا فيها حركة النهضة اإلسالمية و أصدرت عفوا عن مجيع معتقلي الرأي

لعفو التشريعي العام الذي أعلن عليه الناطق مبوجب مصادقها على مشروع قانون ا
لته على الربملان وأوصت بإحاة الوحدة الوطنية الطيب البكوش الرمسي باسم حكوم

للمصادقة عليه، القانون الذي جاء بضغط من احلركة الشعبية والذي متخض عن 
نتائج إجيابية متثلت يف إاء العمل بإجراء الرقابة اإلدارية الذي خضع له سجناء الرأي 

فاق على مبدأ الفصل بني الدولة السابقون مند التسعينيات من القرن املاضي و االت
سياسية و السماح ملختلف األحزاب و احلركات السياسية  و اجلمعيات األحزاب الو

 .1اليت قدمت طلبا بالنشاط
  

 العام الوطين و الدويل يف إنشاء احملاكم الوطنية  يدور الرأ: املبحث الثاين
 .والدولية ةاخلاص

دوره يف إثارا  بعد التطرق إىل البعض من القضايا اليت شغلت الرأي العام ولعب
بقوة ، نتطرق إىل الدور الذي لعبه ويلعبه الرٍأي العام الوطين والدويل يف ضرورة 
وجود حمكمة جنائية خاصة على املستوى الوطين ملواجهة ظروف معينة كاجلرائم 
الكربى مثل اإلرهاب و املساس بأمن الدولة وممتلكاا و املتاجرة باملخدرات و 

اهلجرة السرية وملتاجرة باألعضاء البشرية و جرمية املعلوماتية التهريب الدويل و ا
وحماكم دولية هلا قواعدها اآلمرة اليت تفرض على اجلميع بدون استثناء نتيجة اجلهود 

كومية وحىت الدول الدولية يف هذا الشأن السيما من طرف املنظمات الدولية غري احل
الدولية أمام حماكم خاصة وطنية ئم ذاا إضافة إىل ضرورة حماسبة مسئويل اجلرا

 . دوليةو

  
 .9،ص2011جانفي 22الصادرة بتاريخ 4243جريدة اجلمهورية ، العدد 1
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احملاكم اخلاصة على املستوى الوطين و احملاكم اجلنائية الدولية جاء نتيجة إنشاء  
ظروف معينة كان للرأي العام دورا فيها ، حبيث أن ما حدث يف بعض الدول 

ا من شأنه بتداء من دولة العراق مث دولة تونس ومصر وليبيعلى سبيل املثال إالعربية 
أن يوضح صورة ضغط الرأي العام الداخلي على عملية التغيري داخل أنظمة احلكم 

ة ، إضافة إىل اليت أصبحت حسب الرأي العام ال تصلح ملواجهة التحديات اجلديد
رأي العام يطالب مبحاسبة املتسببني يف األزمات و حتويل املال تعفنها ، مما جعل ال

ارسة كل وسائل القمع و تكميم حرية التعبري ، هذا الدور العام وتفقري الشعوب و مم
اإلجيايب الذي ميارسه الرأي العام الوطين يف هذه الدول ، أدى إىل تعاطف الرأي العام 
الدويل من خالل املنظمات غري احلكومية وحىت الدول مع مطالب الشعوب يف حتقيق 

اجلرائم اليت ترتكب على  العدالة االجتماعية للجميع والقضاء على كل اآلفات و
 .الشعوب من طرف فئة معينة  صغرية تستحوذ على القرار و على املسؤوليات 

من خالل ما تقدم أصبح الرأي العام قوة فاعلة أدت نسبة الوعي لديه إىل حماكمة 
حىت رؤساء الدول حول التقصري و اجلرائم املرتكبة يف عهدته مع تقليص مبدأ 

طالبة بإنشاء حماكم خاصة وطنية بقضاة وطنيني يتمتعون احلصانة لديهم ، و امل
 باستقاللية كاملة يف أداء واجبهم القضائي، كما عرفت احملاكم الوطنية اخلاصة 
و احملاكم الدولية عدة مراحل يف التطور للوصول إىل النتائج اجليدة اليت وصلتها 

ط اليت سوف نتطرق إليها اآلن، وهذا بسبب درجة الوعي لدى الرأي العام ، النقا
بنوع من التفصيل لتبيان وتوضيح احملاكم اجلنائية اخلاصة اليت تنشأ على املستوى 

و األسباب اليت أدت إىل نشأا و كذا احملاكم اجلنائية الدولية املتعددة واليت  الوطين 
 يت مازالت يف تطور مستمر من أجلمتخضت عنها نشأة احملكمة اجلنائية الدولية ال

 . ستقرار هيكلها القضائي وقواعدها القانونيةإ
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  .احملاكم اجلنائية اخلاصة ذات الصبغة الوطنية: املطلب األول 
احملاكم اجلنائية اخلاصة نوعان منها ما أنشأ لظروف معينة كاألزمة يف اجلزائر خالل 
العشرية السوداء اليت شهدت جرائم من نوع خاص وهي جرائم القتل ألعمدي يف 

شع صورها فردية ومجاعية ، هذه احملاكم هلا طابعها اخلاص وتشكيلتها القضائية أب
اخلاصة إضافة إىل احملاكم اليت أنشأت بطلب من الثورات الشعبية داخل الوطن 
الواحد كالثورة التونسية و املصرية اللتان أطاحتا باألنظمة احلاكمة اليت جارت على 

األنظمة بداية من رئيس يف  سؤولنيني التونسي و املصري وحولت املالشعب
اجلمهورية أمام حماكم وطنية خاصة وبعبارة أخرى هي حماكم فرضها الرأي العام 
الداخلي من خالل االحتجاجات اليومية اليت حركت الشارع التونسي و املصري 

األزمات يف الدولتني و املتالعبني باملال العام و الفساد   عنسؤولنياملمن أجل حماسبة 
ة ـادي الذي أفقر الشعوب و الفساد السياسي الذي أنشأ مسؤويل األنظمـاالقتص

العربية احلاكمة على مقاس أعداء الشعوب العربية اليت تطالب حاليا برد االعتبار أوال 
املسؤولني  للرأي العام العريب و حماسبة األنظمة احلاكمة يف الدول العربية بداية من

 .املصريني والتونسيني 
ا اصة يف اجلزائر يف نقطة أوىل وهذهلذا يتطرق هذا املطلب إىل نشأة احملاكم اخلو 

اة اجلرائم اليت إرتكبها اإلرهابيون ضد الشعب اجلزائري بكل تشكيالته بعد 
صدور القوانني اخلاصة اليت سريت مرحلة األزمة يف اجلزائر ، أما يف النقطة الثانية يتم 

اق مث الدولة التونسية مث مصر أنشأت يف كل من دولة العر التطرق إىل احملاكم اليت
ضاء احلكومة الذين عا حملاكمة كل املسؤولني إبتداءا من رئيس اجلمهورية و أوهذ

الفساد خاصة و كان هلم الدور الفعال يف حتويل املال العام وتبديده واستغالله ملصاحل
 .املايل و السياسي

 : راحملاكم اخلاصة يف اجلزائ - أوال
بعد زوال حمكمة أمن إن للرأي العام دورا كبريا يف نشأة احملاكم اخلاصة يف اجلزائر 

كانت تتمتع باختصاص حماكمة كل ، هي حمكمة عسكرية خاصة اليت و الدولة
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،النشأة اجلرائم اليت ترتكب ضد أمن الدولة و اليت توصف جبرائم إرهابية وختريبية 
ملشرع على قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري بعد التعديالت اليت أجراها ا متت إثر

منه  02واليت أحالت املادة  1989أبريل  25املؤرخ يف  06 - 89 إصدار القانون رقم
يونيو سنة  8املؤرخ يف  155 - 66إىل أحكام األمر رقم حمكمة أمن الدولة اص صختإ

 .املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  1966
خ املؤر 11- 95يف صدور قانون الرمحة الذي أفرز األمر رقم  املشرع دورإضافة إىل 

وقانون الوئام املدين و قانون املصاحلة الوطنية بعد األزمة اليت  1995فرباير 25يف 
عاشتها اجلزائر إىل غاية إنشاء األقطاب اجلزائية بعد التعديالت اليت أجريت بالقانون 

املتعلقة باجلرائم اخلمسة اليت خصها قانون  2006ديسمرب  20املؤرخ يف 06- 22رقم 
 .ز يف التحري واملتابعة والتحقيق اإلجراءات اجلزائية اجلزائري جبانب ممي

كما أن للجرمية املنظمة دور يف نشأة هذه احملاكم اليت أصبحت ضرورية نظرا  
هلا  هذه احملاكم اليتوتنظيمها احملكم و طابعها اخلاص،  لتشعب طابع هذه اجلرمية

طابع خاص تدرجت يف التطور بضغط من الرأي العام بتشكيالته املختلفة من أجل 
باخلصوصية يف البحث و التحري و التحقيق  تتميزمواجهة بعض اجلرائم اليت 

وإجراءات التوقيف والتفتيش و التوقيف حتت النظر أي بعبارة أدق هلا إجراءات 
  .خاصة نظرا لدقتها وطول اإلجراءات وتشعبها

احملاكم اجلزائية اخلاصة هي يف احلقيقة حماكم اجلنايات اليت هلا تنظيمها اخلاص يف 
قانون اإلجراءات اجلزائية ، لكن التنظيم القضائي يف اجلزائر أنشأ كما سبق الذكر 
جملس أمن الدولة الذي يعترب حمكمة خاصة ذات طابع عسكري ، مث احملاكم اخلاصة 

ألقطاب اجلزائية احلالية ، هذا التدرج جاء نتيجة األدوار مبحاكمة اإلرهابيني ، مث ا
العامة اليت لعبها الرأي العام يف جمال احلريات واحلقوق و املتابعة اخلاصة لبعض أنواع 

 . اجلرائم دون غريها
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 :ثانيا ـ احملكمة اخلاصة بدولة مصر  
خلامسة مبحكمة قررت الدائرة ا يف سابقة قضائية فريدة يف مصر و الدول العربية ، 

املنعقدة بصورة خاصة يف أكادميية  ، 2011- 8-3جنايات القاهرة يف مصر بتاريخ 
ستجابة الرأي العام لوطين و بطلب منه و إالشرطة نظرا ألمهيتها لدى الرأي العام ا

 حماكمة الرئيس السابق حممد حسين مبارك و إبنيه ووزير الدويل بكل تشكيالته،
قضايا  يف ةـو مسؤولني من األمن والشرط و مساعديهالداخلية حبيب العديل 

حتت إشراف ح وقتل متظاهرين ـمنها الفساد املايل والسياسي وقضايا الترب، متعددة 
اعة يف اإلذ ويف اجلرائد ذاعتها أمام الرأي العام اليت متت إ، احملاكمة  أمحد رفعت

 .الوطنية 
ى من أجل هذه احملاكمة الذي ضح باب الرأي العامستثإ ه احملاكمة هواهلدف من هذ

التعذيب وزات و الظلم والفقر و التجهيل والتجا اليت أنتجتها السياسات اخلاطئة و
ملواطن املصري يف العيش الكرمي وأنواع خمتلفة من اإلعتداءات على حقوق ا

 . والفرصاقبة املال العام وتوزيع الثروات ممارستها بصورة دميقراطية تسمح له من مرو
 .احملكمة اجلنائية اخلاصة بدولة العراق:لثاثا

بقرار  2003العراقية العليا يف العاشر من أكتوبر من سنة  اجلنائية تشكلت احملكمة
باجلرائم ضد اإلنسانية  يف العراق وإعترب القانون هذه احملكمة خمتصة جملس احلكم

جلرائم املرتكبة من وإعتربها مستقلة و ال ترتبط بأية جهة ، أما إختصاصها ميتد إىل ا
 تشكلت احملكمة حسب قانون إدارة الدولة للفترة ، 2003و إىل  1968فترة 

اإلنتقالية اليت إعتربت كدستور مؤقت للعراق يف فترة السلطة اإلئتالف املوحدة 
 ينا  بني قوانني العدل الدولية وإعتربت هج Paul Bremer1وحاكمها بول برمير 

، ختتص هذه احملكمة يف جرائم احلرب وإنتهاك حلقوق اإلنسان القوانني العراقيةو
، مثل احملكمة يف اجللسات التسعة األوىل القاضي رزكار حممد  واإلبادة اجلماعية

نتيجة إنتقاده حول طريقة إدارة  2006جانفي من سنة 15لته يف أمني، و بعد إستقا
  

  Wikepedia.org/wiki /27.12.2006. ن.السابق صدام حسي العراقي احلرة وكيبيديا ، حماكمة الرئيساملوسوعة  -  1
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أي بتاريخ  بعد أياماجللسات ليتم إستبداله بالقاضي سعيد اهلماشي الذي أبعد بدوره 
كونه متهما أنه من متعاطفي حزب البعث ،و مت تعيني  2006جانفي من سنة  23

  أربعة قضاة مساعدينعبد الرمحن ، إضافة إىلرشيد القاضي الكردي األصل رؤوف 

و كان هناك قاض أخر هو رائد جوحي الذي يعترب من العرقيني األكراد ، لكن 
امللفت لإلنتباه هو القضاة التسعة اآلخرون و هم قضاة إستئناف ويف نفس احملكمة 
وهي حالة فريدة يف التنظيم القضائي الذي يعترب أن حمكمة اإلستئناف هي حمكمة 

 .مة األوىل أعلى درجة من احملك
هذا  ، 1982يوليو  8احملكمة متت نتيجة أحداث الدجيل املعروفة يف العراق بتاريخ 

نتيجة تعرض موكب الرئيس العراقي األسبق إىل حماولة إغتيال فاشلة نظمت من قبل 
حزب الدعوة اإلسالمية يف العراق و الذي كان ممنوعا من النشاط ومعارضا حلكومة 

جليل وهي بلدة صغرية معظم ساكنيها من الشيعة العراقيني الرئيس صدام حسني ، ا
 10.000ميال من العاصمة بغداد ، و يبلغ عدد سكاا حوايل  40تقع على بعد 

 .وهي من املراكز اهلامة للحزب احملظور 
إثر هذه العملية ، قامت قوات عسكرية نظامية بعمليات قتل و دهم منازل وإعتقال 

من سكاا من بينهم أطفال دون  143ة و أعدم على حوايل وتفتيش واسعة يف البلد
نقلوا إىل سجن العاصمة بغداد ، مث إىل  من السكان 1500سنة ، و مت إعتقال 13

يف صحراء حمافظة املثىن ، كما قامت السلطات العراقية بتجريف ما " ليــا"معقل
 .كلمتر مربع من األراضي الفالحية والبساتني املثمرة 1000يقارب 

هذه األحداث هي السبب احلقيقي يف إجراء احملاكمة وتشكيل احملكمة اجلنائية 
من الشخصيات البارزة يف حزب البعث 11اخلاصة ، بعد تسليم الرئيس العراقي و

من طرف القوات األمريكية اليت كانت تعتقله يف معسكر  2004من يونيو 30بتاريخ 
إىل احلكومة العراقية من أجل  بالقرب من مطار بغداد Camp Croupperكروبر 
 . يف قضايا جرائم حرب وإنتهاك حلقوق اإلنسان واإلبادة اجلماعية محماكمته
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أصدرت احملكمة اجلنائية العراقية العليا قرارها القاضي باإلعدام  2006نوفمرب 5يف 
شنقا على صدام حسني و على برزان إبراهيم احلسن مدير جهاز املخابرات وعواد 

در السعدون رئيس حمكمة الثورة امللغاة ، احلكم الذي إنتقدته عدة جهات محد البن
ومنظمة وطنية وإقليمية ودولية أمهها املنظمة احلقوقية األمريكية هيومن رايتس ووتش 

 . املعايري الدولية  العفو الدولية اللتان أقرتا أن احملاكمة مل ترتقي
 

   .الدويلاكم اجلنائية ذات الطابع دور الرأي العام يف نشأة احمل :الثايناملطلب 
بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل ظهرت أول مبادرة حملاكمة إمرباطور أملانيا غليوم  

جرائم دولية ، لكن مل  هرتكابة فرساي إلمن معاهد 227الثاين مبوجب نص املادة 
من  برياءأودت مباليني الضحايا واأل اليت ا كافيا إليقاف احلروب والرتاعاتيكن هذ

اليت قوت من عزمية اتمع الدويل ملنع تكرار تلك احلروب ملا أفضت إليه و جانب
ى الرغم من تلك العزمية عل من جانب آخر ومن كوارث على اإلنسانية مجعاء 

نتهاء احلرب العاملية الثانية واية القرن العشرين العالية إندلع يف الفترة املمتدة ما بني إ
نتهاكات حقوق اإلنسان ، ا مسلحا ، إضافة إىل تعدد حوادث إنزاع 250ما يقارب 

 .1مليون ضحية 170و 70أحداث خلفت أعدادا هائلة من الضحايا قدرت ما بني و
ستمرار ظاهرة اإلفالت من العقاب ، اليت النتيجة فسرت بعدة أسباب أمهها إ هذه

دولية خمتصة مبحاكمة بدورها تعود إىل سببني رئيسيني ، مها انعدام هيئة قضائية 
ستحالة متابعة املسؤولني السامني نتيجة لتمتعهم يب اجلرائم الدولية ، إضافة إىل إمرتك

األمر الذي  باحلصانة رغم كوم املسؤولني الرئيسيني عن ارتكاب اجلرائم الدولية ،
متابعة  إىل املطالبة بعدم االعتداد مببدأ احلصانة لتمكني القضاء مندفع بتيارات خمتلفة 

 . 2املسؤولني احلقيقيني عن ارتكاب اجلرائم الدولية

  
 .07،ص2004حممود شريف بسيوين ، احملكمة اجلنائية الدولية ،دار الشروق ، الطبعةاألوىل 1
، سنة بومساحة نصرالدين ، مسؤولية رؤساء الدول عن إرتكاب جرائم دولية ، رسالة دكتوراه ،جامعة وهران،كلية احلقوق  2
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ويل اليت عرفت وترية فالقانون الدويل اجلنائي الذي يعترب من أحدث فروع القانون الد
خيية اليت ميزت القرن العشرين ، نعكست من خالله أهم احملطات التارتطور سريع ،إ
املية األوىل ، مث حماكمات نورنربغ تفاقية فرساي اليت أعقبت احلرب العإنطالقا من إ

تفاقية وصوال إىل إاليت شكلت منعطفا أساسيا يف مسار القانون الدويل اجلنائي ، 
، هذه النقاط اليت سنتطرق هلا بالتفصيل من أجل الوقوف على نشأة 1998روما لعام 

   .وتطور احملاكم اجلنائية الدولية وأسباب هذا التطور 
 :اكم اجلزائية قبل اتفاقية روماالعام ونشأة احملالرأي : أوال

عرفت هذه املرحلة عدة مبادرات إلنشاء حماكم دولية جزائية إلقامة املسؤولية  
تفاقية فرساي تاريخ توقيع إ 1919اجلزائية على مرتكيب جرائم احلرب ، فإىل غاية 

ملرحلة كان وضع حقوق اإلنسان خطريا ، نظرا للعجز الكبري الذي ميز تلك ا
الدولية اجلنائية ، حيث جاء أول الطويلة من الزمن يف إقامة أدىن حد من العدالة 

من قبل السويسري غوستاف موانيه ، قتراح لتأسيس حمكمة جنائية دولية دائمة إ
Gustave Moynier  خاصة بإنشاء  تفاقية دوليةيف شكل مشروع إ،  1872عام

 1864أوت  22تفاقية جنيف املؤرخة يف ة إلئية دولية ملنع وردع أي خمالفضاهيئة ق
 .ن الدويل اإلنساين يف تلك الفترةعتبارها املرجع األساسي للقانوبإ
مواد فقط ، تتعلق بطرق وآليات تأسيس احملكمة اليت ال  10هذا املشروع حرر يف  

ملقر دائم فتقارها املعروف يف الوقت الراهن وذلك إل تعد يف احلقيقة دائمة بالشكل
منا تأسيسها يأيت بعد حالة قد تستدعي تدخلها وإعلى كل  دم تأسيسها املسبق وع

ية من طرف رئيس اإلحتاد حرب بني أطرف موقعة على االتفاقاإلعالن عن نشوب 
ختيار ثالثة حمكمني إضافة إىل حكم ممثل عن الدول السويسري الذي يقوم بإ

 .1احملاربة

  
بومساحة نصرالدين ، مسؤولية رؤساء الدول عن ارتكاب جرائم دولية ، رسالة دكتوراه ،جامعة وهران،كلية احلقوق ، سنة  1
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نعقد بباريس لبحث ي للسالم الذي إن املؤمتر التمهيدنبثقت عإ 1919يف عام 
اجلوانب القانونية املترتبة عن احلرب العدوانية ، جلنة املسؤوليات و اليت أسفرت 
أشغاهلا عن إعداد تقرير مفصل تضمن عدة مسائل أساسية أمهها وجوب إنشاء 

تتوىل احملاكمة عن كافة صور اإلخالل بقواعد وقيم القانون الدويل ، حمكمة دولية 
ة املرتبطة منها بقواعد املنازعات املسلحة وتوقيع اجلزاء عن ارتكاب تلك وخاص

عدة مقترحات  1919جوان  28تفاقية فرساي املوقعة يف قد تبنت إ و1االنتهاكات
خاصة منها ما يتعلق بفكرة إنشاء هيئة قضائية تشرف على إجراء املتابعات القضائية 

املركز القانوين للمتهمني وهو ما  رعتبااال بعني و أخذت2وتوقيع العقوبات املناسبة
جتسده من خالل الدعوة إىل تأسيس نوعني من احملاكم ، حماكم عسكرية مشتركة 

تفاقية من إ 229و228بني الدول املتحالفة أو حماكم وطنية ختص طبقا للمادتني 
نتهاكات لقوانني وأعراف كريني األملان املتهمني بإرتكاب إفرساي مبتابعة العس

إمرباطور أملانيا الذي وجه له يوم الثاين ، وحمكمة خاصة تتوىل حماكمة غ3رباحل
نتهاكات صارخة ضد مبادئ من إتفاقية فرساي إلرتكابه إ 227ام مبوجب املادة اإل

 .4األخالق الدولية وقدسية املعاهدات وهي حمكمة حمددة االختصاص ماديا وزمنيا

  
عضوين (ة وبريطانيا وفرنساأعضاء ميثلون القوى اخلمس العظمى كالواليات املتحدة األمريكي 10عضوا ،  15شكلت جلنة املسؤوليات م، 1

 .، واألعضاء اخلمسة الباقني مت انتخام من بني الدول أو القوى اليت هلا مصاحل خاصة كاليابان واليونان ) لكل دولة
عروضة قاضيا ، وأن تراعي تلك احملكمة يف القضايا امل 22متثل تصور جلنة التحقيقات للهيئة القضائية املعنية يف إنشاء حمكمة تتشكل من  2

، كما عليها ، مبادئ قانون الشعوب الناجتة عن العادات الثابتة و املرعية بني الدول املتمدنة ، وقوانني اإلنسانية ومقتضيات الضمري العام 
 لنظر فيهاتضع احملكمة نظامها الداخلي واإلجراءات املتبعة أمامها وكذا اجلزاءات اليت ميكن أن توقعها على مرتكيب اجلرائم اليت تقوم با

ملفا فقط إىل املدعي العام ، الذي إختد إجراءات  45متهم اليت أعدا جلنة التحقيقات ، قدمت الدول املتحالفة  895من بني الئحة  3
ين متهما فقط ، ومل تتخذ الحقا أية إجراءات قضائية ضد بقية املتهمني سواء من قبل الدول املتحالفة أو القضاء الوط 12املتابعة يف حق 

 .األملاين الذي أسندت إليه صالحية حماكمة املتهمني 
 
قترح إنشاء احملكمة اخلاصة من مخسة قضاة من جنسيات خمتلفة ، ميثلون الدول املتحالفة ، وتقوم احملكمة طبقا للفقرة الثانية من أ 4

ئ السياسية السامية كمة وفقا للقيم املستلهمة من املبادبتحديد العقوبة اليت ترى تطبيقها على جرائم اإلمرباطور ، وأن جتري احملا 227املادة
حترام الواجبات والتعهدات الرمسية والتأكيد على األخالق الدولية ومنح اإلمرباطور كافة الضمانات اجلوهرية ملمارسة حق بني الدول و إ

من اتفاقية  227شار إليها يف املادةاكمته عن األفعال املمه إياها حمليتسل من نفس املادة أن يتم 3فقرة الدفاع عن نفسه ، كما تقرر مبوجب ال
 . 93،صاملرجع السابق فرساي ـ ملزيد من التفاصيل ، أنظر بومساحة نصر الدين ، 
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خمتلفة بعضها قانوين واألخر سياسي  اراتعتبإللكن هذه احملكمة اخلاصة مل تنشأ 
مبطالبة هولندا ،  داكحيث إكتفى الرأي العام الدويل ممثال يف الدول املتحالفة أن

تسليم غليوم الثاين دون تقدمي أي طلب رمسي يف ظل الرفض التام هلولندا اإلستجابة 
ا قويا متيز يف لطلب التسليم يف حالة تقدميه بصفة رمسية وخاصة أا كانت متتلك دفع

واقتصارها فقط على احلرب العدوانية  ئم املنسوبة لإلمرباطور األملاينعدم حتديد اجلرا
اليت كان ينظر إليها كمسألة سياسية أكثر منها قانونية وهو ما فسر حينها بعدم رغبة 
الرأي العام الدويل املكون من الدول املنتصرة يف احلرب يف تأسيس احملكمة املشار 

ؤساء تفاقية فرساي و بالتايل تفادي حدوث سابقة قضائية يف حماسبة ريف إا إليه
نتهاك قوانني وأعراف احلرب و القوانني اليت حتكم الدول على أساس م تتعلق بإ

 .1اإلنسانية
تهم ملسئولني رمسيني أتراك قتراحا بتوجيه الكما تضمن تقرير جلنة املسؤوليات إ

اإلنسانية ، التهم اليت أصبحت تعرف يف الوقت  رتكاب جرائم ضد قواننيبسبب إ
يف حق األرمن املقيمني بتركيا ،  1915الراهن باجلرائم ضد اإلنسانية اليت وقعت عام 

املوقعة بني الدول املتحالفة وتركيا  Sèvresهذا االقتراح مت تبنيه خالل اتفاقية سيفر 
فرساي ، لكن مل ترد أية تفاقية غرار ما مت مع أملانيا على ضوء إ على 1920عام 

أو تأسيس حمكمة خاصة بالنظر وجيه التهم لرئيس الدولة التركي إشارة خبصوص ت
 .2يف اجلرائم اليت ميكن أن يتهم باملسؤولية عنها

ارها املمثل الوحيد عن الرأي العام بشري إىل أن اخلالفات اليت نشأت بني الدول بإعتأ
 من اتفاقية فرساي 227ءت به املادة الدويل أنداك مل تسمح من تكريس ما جا

املتضمنة إنشاء حمكمة جزائية دولية ، اليت مل تكن متثل الرأي العام الدويل احلقيقي و
. قضاة 5حبيث كان متثيلها للدول اخلمسة املنتصرة و هذا حسب تشكيلتها من 

 لتتواصل اهودات الدولية من أجل إنشاء حمكمة جزائية دولية حملاكمة مرتكيب

  
 .96بومساحة نصرالدين ، املرجع السابق ،ص 1
 .96،ص نفس املرجع، ننصرا لدي بومساحة  2
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اجلرائم الدولية بغض النظر عن صفتهم أو مراكزهم أو املسؤوليات اليت ميارسوا ، 
النص عليها يف خاصة بعد عدم التمكن من إنشاء أية حمكمة من احملاكم اليت ورد 

سيفر ، ومن مث كان من الطبيعي أن متثل احملاوالت الرمسية وغري اتفاقييت فرساي و
ستئناف اجلهود الدولية يف هذا ولية جنائية نقطة إلهيئة قضائية دالرمسية إلجياد 

ومتيزت هذه املرحلة بالسعي يف الدرجة األوىل إىل تأسيس قضاء دويل جنائي 1اال
لفتهم اضرورية لقمع جتاوزام وخم آليةخيتص مبتابعة األفراد الطبيعيني بإعتباره 

ين الدويل يف دعم فكرة للقانون الدويل اإلنساين ، وقد ساهم أيضا اإلحتاد الربملا
و اليت قدم خالهلا 1925إنشاء قضاء دويل جنائي خالل دورته املنعقدة بواشنطن عام 

مشروع إنشاء حمكمة جنائية دولية خمتصة مبحاكمة األفراد Bila  األستاذ بيال
الطبيعيني إضافة إىل حمكمة العدل الدولية الدائمة اليت يسند هلا اختصاص النظر يف 

وجهة إىل الدول ، ليتجدد نفس االقتراح تقريبا ومن طرف نفس األستاذ التهم امل
خالل اجلمعية األوىل اليت عقدا اجلمعية الدولية للقانون اجلنائي يف مدينة بروكسل 

 .أقرت فكرة إنشاء قضاء دويل جنائيواليت  1926عام 
نوفمرب  17تاريخ  املتعلقة بإنشاء حمكمة جنائية دولية يف اتفاقية جنيف كما مت إعداد

، ردا على طلب فرنسا الذي قدم إىل عصبة األمم بغرض النظر يف إنشاء  1937
حمكمة جنائية دولية ملكافحة اإلرهاب عقب مقتل كل من ملك يوغسالفيا ووزير 

، غري أن هذه االتفاقية و اليت مت التوقيع عليها  1924خارجية فرنسا يف مرسيليا عام 
 تدخل حيز التطبيق و بالتايل مل يتم إنشاء هذه احملكمة دولة فقط مل 13من قبل 

بسبب عدم اكتمال النصاب القانوين ، إضافة إىل اندالع احلرب العاملية الثانية اليت 
 .2حالت دون انضمام دول أخرى إليها

  
و الذي متت املوافقة عليه بأغلبية  1924القانون الدويل يف مؤمتره الذي إنعقد بفيينا سنة املشروع الذي تقدم به األستاذ بلوت أمام معهد  1

املشاركني ، وقد تضمن هذا املشروع الذي مت إيداعه لدى عصبة األمم ، إقتراح إنشاء احملكمة عن طريق اتفاق دويل وتكون هذه احملكمة 
ظر يف اجلرائم الدولية املنسوبة إىل قضاة احتياطيني وتكون خمتصة بالن 5ا أصليني وقاضي 15إحدى دوائر حمكمة العدل الدولية ، مشكلة من

 .99ص نفس املرجع،الدول أو األفراد ، بومساحة نصرالدين ، 
 .99بومساحة نصر الدين ، املرجع السابق،ص 2
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 .اخلاصة  الدولية احملاكم اجلزائية نشأةالرأي العام و : ثانيا
 : و طوكيو نورمربغحمكمة  ـ1

أوت  8تفاقية لندن يف ئية دولية ذات طابع عسكري مبوجب إأت أول حمكمة جناأنش
تيجة لعدد من اإلعالنات و اليت جاءت ن نورمربغسم حمكمة عرفت حتت إ1945

الصادرة عن الدول واهليئات منها جلنة جرائم احلرب لألمم املتحدة اليت الدولية 
 10بتاريخ  Saint James Palaceأنشأت مبوجب إعالن سان جيمس باالس 

دولة أغلبها كانت يف املنفى بسبب االحتالل  17كهيئة حكومة تضم  1942جانفي 
األملاين لبلداا كفرنسا مثال ، لكن مل تقم بدورها كامال نظرا لشح الدول عن تقدمي 

 .معلومات كافية عن كبار جمرمي احلرب 
الذي شكل Robert Jackson تال هذه اللجنة تقرير القاضي روبرت جاكسون 

والذي وجهه إىل الرئيس األمريكي بعد توقيع أملانيا  نورمربغعتماد الئحة أرضية إل
 نورمربغعد ذلك الئحة احلرب العاملية الثانية ، لتأيت بنتهاء الم بعد إوثيقة االستس

، إضافة إىل حمكمة  نورمربغتفاقية لندن كقانون أساسي حملكمة اليت إعتمدت إ
كوا مل تعرب عن الرأي العام الدويل أو إمجاع دويل  انتقاداتهلا  طوكيو اليت وجهت

  Mac بل أنشأت يف شكل قرار أحادي صادر عن اجلنرال األمريكي ماك أرتري 
Arthur  بصفته قائدا أعلى لقوات التحالف يف  1946جانفي من سنة  19بتاريخ

 .منطقة الباسيفيك 
أنه كان يطالب  يف تلك الفترة بعا خاصاأتبث الرأي العام الدويل ولو كان له طا

بإنشاء حمكمة جنائية ذات طابع دويل حياكم فيها كل مرتكيب اجلرائم الدولية أي 
أسست مبوجب اتفاقية دولية بدأت بأربع  نورمربغكانت طبيعة مهامهم ، فمحكمة 

أنفت اجلهود الدولية ستدولة ، وعلى هذا األساس إ 19دول ووقعت عليها فيما بعد 
على مستوى جلنة القانون الدويل اليت كلفت بناء على  نورمربغتفاقية مباشرة بعد إ

توصية صادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بدراسة املبادئ املستخلصة من 
 مبادئ أساسية وافقت عليها 7وتوصلت اللجنة إىل صياغة  نورمربغات ــحماكم
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على إنشاء  الناصة 1946لعام  95/1رقم  اجلمعية العامة باإلمجاع من خالل التوصية
جتماعات حمكمة جنائية دولية ، و تواصلت احلهود إلنشاء حمكمة جنائية دولية كإ

وهي  1994جلنة جنيف ومشروع جلنة نيورك ومشروع جلنة القانون الدويل لعام 
مشاريع عكست خمتلف التصورات واجلهود اليت كانت موجودة إلنشاء احملكمة 

 شكل دائرة جنائية تابعة حملكمة العدل الدولية أو أن تكون يف شكل كأن تؤسس يف
إضافة إىل ذلك كانت هناك عدة اقتراحات إلنشاء حماكم جنائية . حمكمة مستقلة 

دولية خاصة ، لكن اللجوء إىل مثل هذه احملاكم ال يساعد على توفري عدالة  حقيقية 
 .1ومستقرة

 :حمكمة يوغسالفيا وروانداـ 2
نتهاج سياسة التطهري العرقي إ 1995و  1992يوغسالفيا يف الفترة ما بني  عرفت 

ضد مسلمي البوسنة ، أسفرت عن قيام ميلشيات صربية مدعومة من قبل جيش 
يف حق مسلمي البوسنة رتكاب سلسلة من اازر املروعة اليف على إالنظام اليوغس

يف مذحبة سريربينتشا أالف منهم قضوا  ، مثانيةالف األبرياء ذهب ضحيتها آ
Sebrinitcha من املفقودين جمهوال  اآلالفصري بينما بقي م. 

 25يف  827إثر ذلك أسست حمكمة خاصة يف يوغسالفيا مبوجب قرار جملس األمن  
خمالفة للقانون الدويل اإلنساين فوق إقليم للنظر يف اجلرائم اليت إرتكبت  1993ماي 

 Slobodan سلوبودان ميلوزوفيتشيس اليوغساليف ين من خالهلا الرئيوغسالفيا ، أد
Millozowitch م ضد اإلنسانية وخمالفات رتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية وجرائبإ

ستنادا إىل  إنتهاك أعراف وقوانني احلرب ، إتفاقيات جنيف ،إضافة إىلخطرية إل
أبريل  1من النظام األساسي للمحكمة ، ألقي عليه القبض يف  5و 4و 3و 2املواد 
2001. 

ديسمرب  31إىل  1994جانفي  1دة من رواندا إرتكب خالل الفترة املمتأما يف 
إنتهاكات حلقوق اإلنسان على أسس عرقية ، قامت خالهلا عصابات عدة  1994

  
 .108بومساحة نصر الدين ، املرجع السابق،ص - 1
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مواطن من  800.000مسلحة من قبيلة  اهلوتو  بإبادة مجاعية  يف حق أكثر من 
جنائية دولية خاصة برواندا مبوجب قرار  قبائل التوتسي ، على إثرها أسست حمكمة

 . 19941نوفمرب  8يف  955جملس األمن الدويل 
 :الدوليةالرأي العام ونشأة احملكمة اجلنائية : ثالثا

، بدءا بأشغال اللجنة اخلاصة ، مث  1994بعد تقدمي مشروع جلنة القانون الدويل لعام 
ألساسي الذي أسسته اجلمعية أشغال الفريق العامل املكلف بوضع مشروع النظام ا

نعقد مبدينة متر املفوضني الدبلوماسيني الذي إالعامة لألمم املتحدة ، ووصوال إىل مؤ
، مت التوصل إىل صياغة ائية  1998جويلية  17إىل  15روما اإليطالية بتاريخ 

و عرضت على التوقيع 1998جويلية  7ملشروع النظام األساسي يف تاريخ 
 .2 2000ديسمرب من سنة  31من نفس السنة إىل غاية  جويلية17بتاريخ
   

قوة ضغط له وزن ثقيل  انن الرأي العام الوطين والعاملي يعتربخالصة هلذا الفصل إ
عتباره صمام األمان الذي يصون حقوق وحريات املواطنني وهو حمكمة منعقدة بإ

لم وعلى ذلك فإن احملاكم مهما وتقف باملرصاد لكل ظ الطعنبصفة دائمة ال تقبل 
 يف عدة قضايا وطنية ي العام وهو ما تطرقنا إليهكانت درجتها تعمل يف إطار الرأ

 .وعاملية من خالل الفصل الثالث 
عليه فالعديد من الدراسات املتعلقة بالرأي العام متنح تأييدها للتحذير الصادر عن  و

إن سلطة : " حني قال Felix Frank Forkers  القاضي فليكس فرانك فوركر

  
من شأن هذا القانون عندما تقبله الدول أن يكون مبثابة صك قانوين دويل يعدد " ينيداد وتوباغو أنهورد يف االقتراح املقدم من حكومة تر -1

، إال أن قانونا بدون عقوبات ودون قضاء وحمكمة خمتصني لن يكون فعاال ،  وختل بالسلم واألمن الدوليني أخطر اجلرائم اليت ز ضمري العامل
ه ويف هذا اخلصوص تؤيد الدولتان إنشاء قضاء دويل كون من الضروري إنشاء آلية لتنفيذومن أجل ضمان فعالية هذا القانون سي

 ).السنة غري حمددة( عن منشورات مركز املعلومات و التأهيل حلقوق اإلنسان.109بومساحة نصر الدين ، املرجع السابق ، ص".جنائي
 
 .117بومساحة نصر الدين ، املرجع السابق،ص 2
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احملكمة اليت ال متلك ماال وال سيفا تتوقف يف النهاية على ثقة اجلمهور املستمرة 
 .1"لتفويضها العادي 

 
 . يف مواجهة تأثريات الرأي العام احلماية اجلزائية كوسيلة: الفصل الثالث 

يات يعد الرأي العام حبق قوة ضغط له وزن ثقيل يساهم يف محاية حقوق وحر
املواطنني وإذا كان الرأي العام وسيلة حامسة حلماية الدستور فإن التساؤل الذي يثور 
هو ما هي الوسيلة القادرة حلماية األشخاص من تأثريات الرأي العام إذا ما مست 

 حقوقهم وحريام الفردية األساسية يف وسط اتمع ؟
ماية اجلنائية ألا ضمانة كربى إن اإلجابة عن هذا التساؤل جترنا إىل الكالم عن احل

 .لكل احلريات وحقوق األفراد
اإلجابة على  الدراسة من خالل الفصل الثالثعتمادا على هذه التساؤالت حتاول وإ

 .ذلك من خالل املباحث التالية 
 .مفهوم احلماية اجلزائية : املبحث األول 

وهو سلطة مهمة يف  2تمع يعد القضاء ضمانا أساسيا للحريات الفردية والعامة يف ا
ستقالل القضاء هو الدعامة األساسية يف انون وهلذا جيمع الفقهاء على أن إدولة الق

، كما أن  الدولة ألن القضاء هو الوحيد الذي جيد فيه األشخاص باب االرتياح
وهذه الضوابط هي اليت حتمي  جتد صداها يف احلماية القضائية ضوابط القانون

 . 3ب صة والفردية من الغاحلريات العام
ولقد عرب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عن هذا املعين يف مادته العاشرة حيث 

 لكل شخص احلق املتساوي يف أن تستمع حمكمة مستقلة حمايدة إىل دفاعه: " يقول
على هذا األساس كانت الرقابة القضائية ، " لتزاماتهالعلين الكامل يف حتديد حقوقه وإ

  
 .432كشاكس ، املرجع السابق ،صكرمي يوسف أمحد  1
 
 

 2Gille  le breton , libertés  publiques et droit de l'homme , ARMAND COLIN .Paris  1997 , P188.    
 .463يوسف أمحد كشاكش ، املرجع السابق ، ص  3
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سائل احلماية للحرية الشخصية ، هذا املعىن هو ما أكدته املادة الرابعة عشر أجنع و
من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية حني أشارت إىل كل من قيدت 
حريته بسبب القبض أو احلبس احلق يف االلتجاء إىل القضاء  للفصل بسرعة يف مدى 

 .ان احلبس غري قانوين عنه إذا ك جشرعية حبسه وتقرير اإلفرا
ختالف أنواعها سواء كانت عادية أو إدارية أم مدنية أم جنائية وتتوىل احملاكم على إ

يف النظر يف دعاوى األشخاص وهي اليت تكون يف جمموعها السلطة القضائية طبقا 
 .للدستور على غريها من السلطات العامة 

ائية وهي صورة من صور احلماية ويف هذا املبحث ستركز الدراسة على احلماية اجلن
 .القضائية من خالل املطالب التالية 

 
 .ماهية احلماية اجلزائية ذات املصدر الداخلي : املطلب األول 

يساهم قانون اإلجراءات اجلزائية بشكل واسع يف احلد من املساس  حبريات األفراد ، 
ة القانون،ألنه يتضمن فهو أوثق القوانني صلة حبسن سري العدالة وحتقيق مبدأ سياد
ة  باحلقوق واحلريات املبادئ األساسية والقواعد الرئيسية اليت تشكل الضمانات احمليط

على هذا األساس تعد احلماية اجلنائية ضمانا هاما يف محاية حقوق اإلنسان الفردية ، 
 وعليه فما هو املقصود ذه احلماية ؟

احلماية  القانونية بل وأمهها وأخطرها أثرا  يقصد باحلماية اجلنائية على أا نوعا من
على كيان اإلنسان وحرياته ووسيلتها القانون اجلنائي الذي قد تنفرد قواعده 
ونصوصه تارة بتحقق هذه احلماية ، وقد يشترك معها يف ذلك فرع أخر من فروع 

 .1القانون تارة أخرى 

  
 .07، ص  2002خريي أمحد الكباش ، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان ، دار اجلامعيني ، القاهرة ،  1
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بلغت  اأو حقوق اأو مصاحل إذ حيمي قيما محاية،فوظيفة القانون اجلنائي هي وظيفة 
انون ـمن األمهية حدا يربر عدم االكتفاء باحلماية املقررة هلا يف ظل فروع الق

 .1األخرى 
ولذلك قيل حبق أن قانون العقوبات هو مبثابة رجل الشرطة بالنسبة لفروع القانون 

ىل فاملشرع يعرب عن إرادته يف نصوص تتضمن قواعد قانونية ميكن ردها إ،  2األخرى
 .عدة تقسيمات وأساس هذا التقسيم هو املصلحة اليت حيميها القانون بقاعدته 
فاألوىل  وتتضح خصوصية وظيفة القانون اجلنائي عن باقي القوانني يف ناحيتني ،

قانونا وخيتلف  ته و أما الثانية فترتبط بطبيعة املصلحة احملميةياتتعلق باجلزء املقرر مح
الشق املوضوعي للقانون اجلنائي املتعلق بالتجرمي والعقاب عتباره قانون العقوبات بإ

عن باقي فروع القانون نظرا جلسامه اجلزاءات اليت ينص عليها كاإلعدام وهي 
جزاءات تتسم بالشدة إذا ما قورنت جبزاءات القانون املدين كالطرد أو التنفيذ العيين 

 . 3أو التعويض
لمصلحة احملمية قانونا فإن وظيفته تتميز كما أن قانون العقوبات من حيث محايته ل

واملصاحل األساسية للفرد فيحميها من غل سوى بالقيم اجلوهرية للجماعة أا ال تنش
ن ويوازن القانون اجلنائي بفرعية قانو 4كل عدوان يضرا أو يهددها خبطر اإلضرار 

صلحة العامة ، ائية بني املصلحة اخلاصة للفرد واملالعقوبات وقانون اإلجراءات اجلز
يهم  ويتوقف تقدير ما فيقر من املصلحتني ما يهم اتمع ويضمن سريه وفاعليته

املصاحل وخاصة الفردية منها على النظام السياسي واالجتماعي اتمع من 
 .5واالقتصادي للدولة 

  
  .17ص  تاريخ،بدون  القاهرة، النهضة،دار  اجلنائية،القاعدة  مصطفى الصيفي، 1
 .07ص  السابق،املرجع  الكباش،خريي أمحد  2
 .8ص  ،السابقاملرجع  الكباش،خريي أمحد  3
 .19، ص 2000ة، سليمان عبد املنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندري 4
 .09، ص نفس املرجعخريي أمحد الكباش،  5
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، على التوازن الذي يقيمه القانون اجلنائي بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة وبناء
فإن هذا القانون ال يتواىن عن محاية حق الفرد يف احلرية بطريقتني، فاألوىل هي 
معاقبة االعتداء على حق الفرد يف احلرية سواء وقع هذا االعتداء بواسطة أحد األفراد 

أما الثانية فهي تقرير الضمانات اليت تكفل  بواسطة أحد رجال السلطة العامة ، أو
 .1جنائي تتخذه السلطة العامة حرية الفرد ضد أي إجراء 

إن النظام العقايب يقتضي تقييد حرية اإلنسان من خالل التجرمي والعقاب الذي ميس  
فإن النظام اإلجرائي اجلنائي قد ميتد أيضا إىل املساس ذه ، احلرية الشخصية للفرد 

قوع احلرية وذلك من خالل إجراءات اخلصومة اجلنائية اليت تباشرها الدولة بعد و
التنفيذ العقايب على  إجراءاتاجلرمية من أجل كشف احلقيقة وكذلك من خالل 

العقايب  ذلك يعين أن النظام اجلنائي بعنصريهاألفراد احملكوم عليهم جنائيا فإن 
 .حتت تأثريات الرأي العام  2واإلجرائي يعرض احلريات للخطر 

للخطر فهل ميكن البحث  إذا كانت طبيعة ووظيفة القانون اجلنائي تعرض احلريات
عن جوهر احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان ؟ ومىت حتقق قواعد القانون اجلنائي هذه 
احلماية ؟ ومىت تكون هي ذاا سبب انتهاك حقوق اإلنسان حتت تأثري الرأي العام 
الذي يطالب اهليئات املختصة بتطبيق القانون اجلنائي بتسليط العقوبة األشد على 

 ؟اجلناة 
إن فهم حقيقة اإلنسان هدف احلماية وحتديد املقصود حبقوق هذا اإلنسان حمل هذه 

ختصاصه يف التجرمي ية يلتزم ا املشرع عند ممارسة إاحلماية ، ووضع ضوابط شرع
والعقاب ويف وضع القواعد اإلجرائية اليت تنظم كيفية تطبيق قواعدها مبا حيقق 

أمحد ة واملصلحة اخلاصة للفرد فإن األستاذ خريي التوازن املنشود بني املصلحة العام
أن حماولة فهم كل ذلك وحتديد الضوابط الشرعية الالزمة لتحقيقه :"الكباش يرى 

 " .من خالل األصول العامة لعلم السياسة اجلنائية يفسر لنا ذلك

  
 .13ص  املرجع السابق،أمحد فتحي سرور،  1
 .10خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص  2
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ومن هذا املنطلق يتضح أن البحث يف جمال احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان البد أن 
رتبط نطاقها ية الذي أصبح جوهر تلك احلماية وإيكون يف إطار علم السياسة اجلنائ

مبصادرها الداخلية والدولية وصارت السياسة اجلنائية يف هذا اال تستقي مدى 
 .ستيعاا ألحكام هذه املصادر متها وكفايتها وشرعيتها من خالل إمالئ

املشرع الوطين يف تنظيمه للحقوق  من خالل نضج السياسة اجلنائية اليت يتبعها
يتحدد دور هذه  خالهلا،واحلريات من الناحية اجلنائية، ومن حقيقة ما يصبو إليه من 

 .أهدافهاالسياسة وتتضح 
ميكن القول أن التطورات العلمية والسياسية واالقتصادية اليت عرفتها البشرية يف اية 

تلفة قد دفعت أصحاب كل حضارة إىل القرن املاضي و املواجهة بني الثقافات املخ
الدخول يف عمليات متصلة من عمليات التأمل الداخلي وإعادة النظر يف كثري من 

وعليه ال ميكن الكالم اليوم عن احلضارة الغربية أو احلضارة  1عناصر تراثها الثقايف 
الصدد اإلسالمية كما لو كان منها كيانا ثابتا قد وصل إىل اية التاريخ ويف هذا 

أنه حنن أمام كيانات ثقافية يف حالة حركة : " يرى األستاذ خريي أمحد الكباش 
ستعداد نسيب إلعادة النظر يف العديد من التصورات التقليدية ومن شأن خلية وإدا

هذه احلالة فتح مزيد من األبواب للبحث عن العناصر اجلامعة بعد أن كان شعار 
العاملي حلقوق اإلنسان هو البحث عن اخلصوصية  السنوات التالية عند وضع اإلعالن

 " .رغبة يف إبقاء الوجود الثقايف واهلوية احلضارية
ية حقوق هذا كان من الضروري ربط السياسة اجلنائية يف جمال محاخالل ومن  

و اإلقليمي وكذلك بالتطبيقات القضائية ألحكــام اإلنسان باملصدر الدويل 
نوين اجلنائي لغالبية صارت قواعده ضمن قواعد النظام القااليت  2ومبادئ هذا املصدر 

نضمامها ومصادقتها على املعاهدات الدولية املكونة للشرعية الدولية أو الدول بعد إ

  
 .12ص  السابق،املرجع  الكباش، خريي أمحد 1
وق املدنية والسياسية يف اال الدويل ، وكذا يتمثل باالتفاقية األوروبية  حلقوق العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل املتعلق باحلق اإلعالنيتمثل هذا املصدر يف  2

 .اإلنسان وغريها من االتفاقيات اإلقليمية يف اال اجلهوي 
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ما يسمى أيضا بامليثاق الدويل حلقوق اإلنسان ، حيث وضع هذا النظام الدويل أسس 
ستعاجل الدراسة مفهوم احلماية  وضمانات احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان وتبعا لذلك

 .ذات املصدر الدويل يف املطلب التايل 
 

 .مفهوم احلماية اجلنائية ذات املصدر الدويل :الثايناملطلب 
تعين احلماية اجلنائية ذات املصدر الدويل جمموعة القواعد اليت وضعتها اجلماعة 

متثل القاسم املشترك الدولية يف صورة معاهدات ملزمة حلماية حقوق اإلنسان واليت 
 .خاصةبني بين البشر يف إطار من املساواة وعدم التمييز حتت إشراف ورقابة دولية 

يتضح مما سبق أن قواعد هذه احلماية قد أوجدا الرغبة الصادقة للجماعة الدولية يف 
إىل  1948محاية حقوق اإلنسان بوصفه إنسانا ويف هذا السياق صدرت منذ سنة 

معاهدات دولية تضمنت قواعد قانونية صاحلة للتطبيق على كافة  عدة 1966سنة 
 .الوقائع اليت متس حقوق اإلنسان 

إن املشكلة اليت تثور فيما يتعلق حبقوق اإلنسان تتمثل يف كيفية محاية الفرد من 
إعتداء السلطة العامة ، أما إعتداء الفرد على الفرد فال إشكال فيه إذ ميكن التصدي 

إىل السلطة العامة، وميكن حل هذه املشكلة يف وضع معيار حيدد املعامل له باللجوء 
الفاصلة بني تدخل الدولة الالزم يف إجناز وظائفها مبا يقتضيه من وضع قيود على 

وهو ما يساعد يف 1احلرية الفردية وبني التدخل الذي يعـد إعتداء على هذه احلرية 
د ضوابطها ويفسر يف ذات الوقت وضع سياسة جنائية تتبىن هذه املصادر وحتد

 .2املفهوم احلقيقي للحماية اجلنائية املقصودة يف جمال حقوق اإلنسان 

  
 .14ص  السابق،املرجع  الكباش،خريي أمحد  1
: " جلستها ستراسبورغ بفرنسا للحكم يف إحدى القضايا ضد دولة ايطاليا بقوهلا  أكدت احملكمة األوروبية على املفهوم احلقيقي للحماية اجلنائية عند ما تعرضت يف 2

ا حيقق متتع األفراد  هلذه إن موضوع معاهدة حقوق اإلنسان مل يكن حلماية الدولة وإمنا كان حلماية اإلنسان وحقوقه الساسية وهو ما يلزمنا لفهم قواعد املعاهدة مب
ة بعيدا عن جمرد الفهم النظري للنصوص ، فيتعني على الدولة عالوة على احترامها ومحايتها  هلذه احلقوق أن تعمل ما يؤدي إىل حتقيقها احلقوق  بالفعل ، وبصورة اجيابي

زام ببذل عناية فاألخرية رمبا رد التلالنسان بالفعل  حىت يتمكن من التمتع ا فعال ، فالتزام الدولة هنا التزام فوري وحاسم ألنه يف حقيقته التزام بتحقيق غاية وليس جم
ددها ، أنظر ،خريي أمحد تصلح يف جمال احلماية غري اجلنائية واليت تتأثر بظروف الدولة الداخلية خبالف املقصود باحلماية اجلنائية اليت حنن بص

 .14، ص  الكباش  ، نفس املرجع
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وملا كانت حقوق اإلنسان حمل هذه احلماية هلا خصوصيتها عن غريها من احلقوق 
فإا حتتاج إىل حتديد واضح ألن أراء الفقهاء قد تعددت حول تقسيمات احلقوق 

 .عل من الضروري معرفة احلقوق احملمية جنائيا يف هذا االمما جي 1وأنواعها 
وإذا كان اإلنسان هو هدف احلماية اجلنائية وغايتها داخلية كانت أم دولية بسبب 

 .إنسانيته أو بصفته إنسانا، فإن حقوقه بصفته إنسانا تشكل حمال هلذه احلماية
اف به لألفراد من حقوق ترويقصد حبقوق اإلنسان أساسا اإلشارة إىل ما ينبغي االع

حلماية ها الطبيعة اإلنسانية كحد أدىن وتفرضها فرضا الزما كضمان يممقدسة  حت
 ستبدادها فهي حقوق تنبع من الكرامة املتأصلة يفاألفراد من تسلط الدولة وإ

 . 2نتهاكها تشكل حرمانا للشخص من إنسانيتهالشخصية اإلنسانية ومن مث فإن إ
صطالح حقوق الشخصية إال أن الفقهاء طالح  حقوق اإلنسان إقد خيتلط باصهذا و

يقصدون حبقوق الشخصية للداللة على تلك احلقوق اليت تنصب على عناصر 
رب عما ية والفردية واالجتماعية حبيث تعالشخصية يف مظاهرها املختلفة املادية واملعنو

وتنمية هذه للشخص من سلطات خمتلفة واردة على عناصر شخصيته ويقصد محاية 
لى احلقوق ع3قوق الشخصية احلصطالح إ لشخصية ومن مث فإن الفقهاء يطلقونا

الواردة على  مقومات الشخصية وعناصرها يف عالقات األفراد بعضهم البعض ، 
عتداء األشخاص ىن هو محاية الشخصية وحقوقها من إحبيث يكون اهلدف يف هذا املع

جيعل مدلول كل من االصطالحني ليس بعيدا  عتداء الدولة وهو مااآلخرين ال من إ
 .عن اآلخر الشتراكهم يف معىن محاية الشخصية يف مقوماا  وعناصرها  األساسية 

لكل منهما جماله وخصوصيته وفقا إلختالف من يراد محاية الشخصية ولكن يظل 
عتدائه، هل هي الدولة أم األشخاص العاديون اآلخرون ؟ وهو ما يربر عدم من إ

  
 أنظر يف تقسيمات احلقوق واحلريات العامة  1

 - Coliart . C . A , libertés publiques , Dalloz  , Paris , 1989 , P 234. 
 .589، ص  1958: حسن كبرية ، أصول القانون ، املعارف ، مصر  2
 .578نفس ملرجع ،  ص حسن كبرية ،  3
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ة حتت طائفة حقوق اإلنسان وتلك الداخلة ود تطابق كامل بني احلقوق الداخلوج
 .حتت طائفة حقوق الشخصية

ذات طبيعة واحدة إمنا تتفرع على وميكن القول أن هذه النظرة املزدوجة إىل حقوق 
زدواج القانون إىل قانون عام وقانون خاص ومحاية الشخصية يف عالقات القانون إ

عتراف لألفراد احبة السلطان يف اجلماعة حتتم اإلز الدولة بصفتها صالعام ، حيث ترب
حبريات وحقوق مقدسة ميتنع على الدولة إهدارها ، أما محاية الشخصية يف عالقات 

حترامها فإا فراد يف هذه الشخصية و يف وجوب إالقانون اخلاص حيث يتساوى األ
مبا حيمي حقوق كل منهم عليها ا تقتضي فرض االحترام املتبادل بني األفراد يف شأ

 .عتداء اآلخرينمن إ
ومن هنا يتحدد املقصود حبقوق اإلنسان حمل احلماية اجلنائية بتلك احلقوق املقدسة 

ة املكونة لقانون اليت يتعني محايتها لصاحل اإلنسان واليت وردت يف القواعد الدولي
متييز بينهم ألي سبب من  عتبارها القاسم املشترك بني البشر دونحقوق اإلنسان بإ

 .األسباب
 

 .احلماية اجلزائية ووسائل اإلعالم: املطلب الثالث 
للفرد حبريته  اعتراف دساتريهر يف النظام القانوين للدول عند إال يقف األم 

من  متد إىل إحاطة احلقوق اليت تقوم عليها تلك احلرية بسياجوإمنا إ 1الشخصية
 .حترامها من عدوان السلطة أو عدوان األفراداليت تكفل إ احلماية اجلنائية

فلكل فرد احلق يف األمن فال جيوز القبض عليه أو حبسه أو حجزه أو معاقبته إال يف 
 .احلاالت اليت ينص عليها القانون وبإتباع اإلجراءات املقررة فيه 

 وقد أدى تطور وسائل اإلعالم اجلماهريي إىل نقل ونشر أنباء اإلجراءات القضائية
وأخبار اجلرائم بصفة خاصة إىل ماليني البشر وإن كان نشر اإلجراءات القضائية يعد 
من صميم وظيفة أجهزة اإلعالم و للرأي العام احلق يف معرفة ما جيري يف اتمع إال 

  
 ..حق طبيعي وهي مصونة ال متسو إعتربها حلرية الشخصية ، ا 41يف املادة 1971ستور املصري لسنة كفل الد 1
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،كثريا ما متيل إىل  ءأا أصبحت تستعمل وسائل غري سليمة للوصول إىل األشيا
من نفسها قاضيا للخصومة وتصدر حكما فيها وعلى  اإلشادة والتهويل ، حيث تقيم

 ..ذلك فإن نشر أخبار اإلجراءات القضائية يتعارض مع حق اخلصوصية لإلنسان
كما أن هذا النشر ميس أيضا الغايات اإلنسانية املتصلة بالنظرة احلديثة إىل ارم واليت 

 .ع كمواطن صاحلدي إىل تقوميه ومتكينه من أن يعود إىل االندماج يف اتم
وتبدو خطورة املشكلة بوجه خاص بالنسبة لنشر أخبار اإلجراءات القضائية اجلنائية، 
ذلك أن هذه اإلجراءات متر مبرحلة طابعها سري وأن نشر أخبار هذه اإلجراءات 
قبل أن تطرح يف احملاكمة  قد يكون من شأا التأثري يف احملكمة اليت ستفصل يف 

جتاها مييل إىل االعتقاد بإدانة النشر قد خيلق لدى الرأي العام إ ااخلصومة كما أن هذ
املتهم  أو تربئته ، كما أن النشر جيعل املتهم  يف احلصول على أدلة براءته أمام مهمة 

 . 1شاقة وجيرد حق الدفاع من قيمته احلقيقية 
رأي العام ، وقد يتحقق التأثري يف اخلصومة بطريقة غري مباشرة عن طريق التأثري يف ال

وأن التأثري يتحقق يف أغلب األحوال عن طريق نشر تعليقات أو أخبار  تثري سخط 
اجلمهور ضد املتهم ، فيصبح كل فرد يف اتمع يصدق كل ما يكتب على املتهم 

فإن تشريعات معظم الدول مل تغفل عن تقرير ، ويف وسط هذا اجلو الذي خيلفه 
 .ة القضائية لة حبماية اخلصومالوسائل الكفي

تسعت بني القواعد القانونية اليت تكفل هذه احلماية وحكم الواقع إال أن اهلوة قد إ 
 .الذي أحال محاية القانون إىل جمرد نصوص مهجورة 

وإذا ما تفحصنا النظم القانونية جند أن الواليات املتحدة األمريكية قانوا اجلنائي 
متهـان احملكمة واليت عتباره مكونا جلرميـة إهذا النشر الضار بسري العدالة بإ يؤمث

يكفل دستورها حق املتهم يف حماكمة عادلة ، كما أن القانون املصري مع أنه قد 
بتدائي شأنه يف فهو يأخذ بنظام سرية التحقيق اإل أخذ جبميع أنواع احلماية األخرى

ري جترم من القانون العقوبات املص 178ذلك شأن القانون اجلزائري ، فاملادة 
  

 .275محد كشاكش ، املرجع السابق ، ص كرمي يوسف أ 1
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عقوبات النشر الذي يكون من شأنه التأثري يف القاضي أو الشاهد أو الرأي العام 
ا ما حداه املشرع اجلزائري مبنع النشر يف وهذ1ملصلحة طرف يف الدعوى أو ضده

الصحافة الوطنية أو غريها محاية للخصومة اجلنائية وأطراف القضية أو احلدث كما 
العامة يف جرائم معينة اليت من شأن عملية النشر أن ميكن مبوجب رخصة من النيابة 

 . تفيد يف التحقيق  فيها  كاجلرائم اإلرهابية والتخريبية 
 

 .إطار احلماية اجلزائية :الثايناملبحث 
يضفي املشرع محاية جنائية حلماية حقوق اإلنسان، ويستخدم لتحقيق ذلك قانوين 

 .2ن مبدأ الشرعية وسيادة القانون اإلجراءات و العقوبات اجلزائية على أساس م
ويتحدد إطار هذه احلماية اجلنائية يف مراعاة التوازن بني مصلحة الفرد وبني مصلحة 

 .اتمع
وسوف تقتصر الدراسة يف هذا املوضوع على اإلشارة إىل أهم وسائل احلماية  

زائية وقرينة اجلنائية حلماية الفرد وهي الرقابة على دستورية القواعد اإلجرائية اجل
الرباءة األصلية وكفالة حق اللجوء إىل القاضي الطبيعي، وتطبيق قانون اإلجراءات 

 .اجلزائية 
 

  .اإلجرائيةورية القواعد الرقابة على دست :األولاملطلب 
كام الدستور وعدم خمالفتها له تعين دستورية القوانني وجوب مطابقة القوانني ألح

وتستند هذه الرقابة على عدة أسس فلسفية يف أداء  3خروجها عليه نصا وروحا أو
وظيفتها يف النظام الدميقراطي وكذا وظيفتها يف إشباع احلاجات املتطورة يف اتمع 

 . 4وأخريا دورها يف حتقيق االستقرار السياسي والقانوين 

  
 .276كرمي يوسف أمحد كشاكش ، املرجع السابق ، ص  1
 .328، ص  1989حممود شريف بسيوين ، حقوق اإلنسان ، دار العلم للماليني ، بريوت  2
  .329، ص  نفس املرجع حممود شريف بسيوين ،  3
 .وما بعدها 151د فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص ملزيد من املعلومات  حول هذه الوظائف ، أنظر ، أمح 4
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وبفضل الرقابة على دستورية القوانني ساهم القضاء الدستوري يف إحداث تغيري 
يف بعض قواعد اإلجراءات اجلنائية ويظهر ذلك بوضوح يف الدول اليت  جوهري

ال تعتمد أساسا على السوابق القضائية أكثر من اعتمادها على التشريع كما هو احل
 .يف الواليات ملتحدة األمريكية

ستخلصت من قرينة الرباءة عددا حملكمة الدستورية يف إسبانيا قد إلوحظ أن ا كما
ؤثرة يف مبادئ اإلجراءات اجلزائية، كما سامهت احملكمة اإليطالية يف من النتائج امل

تطوير مبادئ هذا القانون يف ظل القانون القدمي قبل صدور القانون اجلديد عام 
، كما سامهت احملكمة الدستورية يف مصر من خالل رقابتها على دستورية  1989

 .1الشرعية الدستورية القوانني يف تصحيح بعض املفاهيم اإلجرائية يف ضوء 
وإذا كان تدرج القواعد القانونية يقتضي مسو القواعد الدستورية على القواعد 

ما ذا التدرج فإن عدم الرقابة على دستورية القوانني خيل حت والالئحية،التشريعية 
 .العامنتهاك حلقوق وحريات الرأي وما يتبع ذلك من إ

م الرقابة على القوانني لضمان تطابقها مع ومن هذا املنطلق حترص الدول على تنظي
الدستور ويقسم رجال الفقه األساليب اليت تتم ا الرقابة على دستورية القوانني إىل 
أسلوبني، الرقابة بواسطة هيئة سياسية كما هو احلال يف اجلزائر إذ أناط الدستور إىل 

لرقابة بواسطة هيئة وا  2الس الدستوري صالحية الرقابة على دستورية القوانني
باحملكمة الدستورية  178قضائية كما هو احلال يف مصر إذا أناط دستورها يف املادة 

العليا دون غريها للرقابة القضائية على دستورية القوانني  واللوائح وأن تتوىل تفسري 
 .النصوص التشريعية

االلتجاء إىل  نها يستطيعووتعترب الرقابة القضائية الضمانة احلقيقية لألفراد اليت مبقتضا 
جهة مستقلة تتمتع بضمانة حصينة من أجل إلغاء أو تعديل قانون ما وتلعب هذه 

 .الفرديةا فعاال حلماية احلريات الرقابة دور

  
 .159، ص  نفس املرجعأمحد فتحي سرور ، 1
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة  165املادة  2
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قابة القضاء على إزالة الغموض أنه ال جيوز قصر ر" يرى األستاذ حممد عصفور  و
الرقابة إىل أقصى احلدود اليت فرض الضمانات اإلجرائية بل جيب أن متتد هذه أو

تتيحها معاين هذه احلريات الواضحة السيما حرية الفكر والرأي  واملعارضة ، فيبطل 
 .1" كل تنظيم أو تشريع ينطوي على إنكار هذه احلرية أو املساس ا

إىل سنة  1953من سنة   Warrenففي الواليات املتحدة مثال حاربت حمكمة وارن 
نصرية عند ما قضت ألول مرة بعدم دستورية الفصل بني البيض التفرقة الع 1969

الصادر عن احملكمة سنة  Brownوالسود يف املدارس العامة وكان حكم براون 
نطلقت منه احملكمة يف إصدار األحكام العديدة ملنع م هو األساس الذي إ1954

كافة املرافق متد هذا القضاء إىل صرية وحماربتها يف كل ااالت وإالتفرقة العن
 .واألماكن 

ويف تطبيق شهري للمحكمة الدستورية العليا يف مصر من أجل محاية أسرار احلياة 
 5يف القضية رقم  1974جوان  2اخلاصة داخل املساكن ، أصدرت احملكمة بتاريخ 

من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري واليت  48بعدم دستورية املادة  1974لسنة 
مور الضبط القضائي يف حالة التلبس جبناية أو جنحة أن يفتش مرتل تنص على أن ملأ

تضح له من ق اليت تفيد يف كشف احلقيقة إذا إاملتهم ويضبط فيه األشياء واألورا
 .أمارات قوية أا موجودة فيه 

ستندت احملكمة الدستورية املصرية يف قضائها بعدم دستورية هذه املادة إىل أن نص وإ
للمساكن حرمة فال جيوز دخوهلا : " الدستور واليت تقتضي بأن من  44املادة 

، فالدستور جاء عاما مطلقا" قانون تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكام الأو
ال تعين تفويض " ألحكام القانون وفقا " التلبس باجلرمية وعبارة  ومل يستثن حالة

الضمانات الدستورية بل هي فيها  املشرع العادي يف إخراج حالة التلبس باجلرمية من

  
 .440كرمي يوسف أمحد كشاكش ، املرجع السابق ، ص  1
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صدور األمر بالتفتيش وبيان كيفية صدوره وتسببيه إىل غري ذلك من اإلجراءات اليت 
 .1يتم ا هذا التفتيش 

وال شك أن هذا احلكم الصادر عن احملكمة الدستورية العليا قد أضفى محاية  
ل القضاء بعدم دستورية على حرمة احلياة اخلاصة على حنو ما سلف وذلك من خال

منه حينما تعارضت مع  48دستورية إحدى مواد قانون اإلجراءات اجلنائية كاملادة 
نصوص الدستور املقررة لتلك احلماية وحيث أن الدستور املصري حرص يف سبيل 

تصاهلا بكيان الفرد منذ وجوده عامة على كفالة احلرية الشخصية إلمحاية احلريات ال
خصية حق طبيعي وهي مصونة ال دستور على أن احلرية الشمن ال 41فأكدت املادة 

  .متس
 
  . األصلية قرينة الرباءة: املطلب الثاين  
ستنتاج جمهول من معلوم والقرائن إما قرائن قضائية أو قرائن قانونية القرينة هي إ 
لتزام مببدأ القرينة يقع على عاتق سلطة االستدالل كما يقع على سلطة وإن اإل2

 .ق واحملاكمةالتحقي
ومبقتضى هذه القرينة يعترب الشخص بريئا حىت تثبت إدانته ويستفيد من هذه القاعدة 
طاملا مل تثبت إدانته مبقتضى حكم قضائي ائي، لذلك ينبغي معاملته معاملة إنسان 

 .3كل شبهة عن شريف وبعيد 
نسي الصادر يف وقد مت إقرار هذه القرينة مبقتضى إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفر

: " منه على أنه  9م على إثر الثورة الفرنسية حيث نصت املادة  1789أوت  27

  
جند أن القضاء املصري حبكمه  1950لسنة  150 من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري الصادر بالقانون رقم 48وبالرجوع إىل املادة  1

 بعدم دستورية هذه املادة قد حقق جناحا يف محاية حقوق وحريات الرأي العام املصري وأن احملكمة الدستورية العليا أضحت احلارسة الكربى
 .للشعب وهي تعرب عن إرادة وضمري الرأي العام

قرائن القانونية ، أنظر ،حممود حممود مصطفى ، اإلثبات يف املواد اجلنائية ، مطبعة القاهرة  ، ملزيد من املعلومات حول القرائن القضائية وال 2
 . وما بعدها  104، ص  1988

 .6، ص  مروان حممد ، املرجع السابق 3
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يعترب كل شخص بريئا حىت تقرر إدانته فإذا اقتضى احلال حبسه أو إيقافه ، فإن كل 
 ".تعسف يف ذلك يعاقب عليه القانون 

لكن ما ميكن ومنذ ذلك الوقت عملت التشريعات على تكريس مبدأ الرباءة األصلية 
ختالف بني تشريع وآخر من حيث مصدره ، ته هو أن إقرار هذا املبدأ ورد بإمالحظ

فرغ هلا فبعض الدول أقرت هذا املبدأ صراحة يف دستورها كما أن البعض اآلخر أ
قتصرت بعض التشريعات على ذكر مبدأ الرباءة ضمن قانون نصا يف القانون ، بينما إ

 . 1اإلجراءات اجلزائية
حيث نصت ،  1996في اجلزائر أقرت الرباءة األصلية مبقتضى الدستور الصادر يف ف 

كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية : " منه على ما يلي  45املادة 
 ".إدانته ، مع كل الضمانات اليت يتطلبها القانون 

وق اإلنسان الصادر ونظرا ألمهية هذا املبدأ فقد مت تكريسه يف اإلعالن العاملي حلق 
وكذا االتفاقية الدولية  1948ديسمرب  10عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف

 . 19662للحقوق املدنية والسياسية اليت وافقت عليها األمم املتحدة سنة 
التشريعات  يف العصر احلديث إذ أخذت به كل إن مبدأ الرباءة أصبح مبدأ شائعا 

اسية حلماية الشخص يف املتابعات اجلنائية وضمانا حلقوق عتباره قاعدة أساحلديثة بإ
الدفاع وهو ما يفسر مثال أن اجلزائر زيادة على مصادقتها على املواثيق الدولية اليت 

رتقت به إىل مستوى األحكام ، فإا خصته مبكان بارز وإتكرس مبدأ الرباءة 
 .3شروعية يف الدولة الدستورية على أساس أن الدستور ميثل بسموه وعلوه قمة امل

ومن هذا املنطلق يعترب هذا احلكم الدستوري تعليمة موجهة إىل املشرع الذي يتعني 
عليه أن يراعي عند إصداره قانون اإلجراءات اجلزائية ما تتضمنه قاعدة الرباءة من 

من نتائج ذلك أن قانون اإلجراءات اجلزائية حيدد الطريق ، أحكام وما يترتب عنها 

  
 .07،  ص  نفس املرجعمروان حممد ،  1
 . 1966لسنة  للحقوق املدنية والسياسية د الدويلالعهمن  14من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، وكذا املادة  10املادة  2
 .08، ص السابق  ملرجع ،مروان حممد  3



-262- 
 

كفل للدولة حقها يف توقيع العقاب على ارمني دون اإلخالل بالضمانات الذي ي
 . 1اجلوهرية اليت متكن الربيء من التمتع برباءته وبكرامته اإلنسانية

ومن نتائج اليت جيب أن يراعيها قانون اإلجراءات اجلزائية عند إعماله لقاعدة الرباءة 
 : هي 
صدر يف حقه حكم بالرباءة أو بالعقوبة باحلبس إن املتهم احملبوس مؤقتا الذي ي - أوال

يسترجع حريته كمبدأ خالل فترة مع وقف التنفيذ أو بغرامة مالية جيب أن 
الة ستئناف وإذا كان املتهم طليقا وصدر يف حقه حكما باحلبس فإنه يبقى يف حاإل

 ستئناف أو النقض ألن طرق الطعن ذات أثار موقفةحرية كقاعدة عامة يف فترة اإل
، زيادة على أنه ال ينقضي عمل قاعدة الرباءة األصلية إال عند 2يف املواد اجلنائية 

 .صدور حكم ائي 
لتماس إعادة النظر ال جيوز على إعمال قاعدة الرباءة أن طلب إكما يترتب  -ثانيا

رفعه ضد األحكام القضائية اليت قضت برباءة املتهم ومعروف أن هذا الطريق من 
األحكام  الصادرة عن احملاكم   العادية يكون جائزا فقط ضدطرق الطعن غري

وكانت تقضي باإلدانة يف جناية االس القضائية إذ حازت قوة الشيء املقضي به أو
 .3جنحة أو

يعترب فقهاء اإلجراءات اجلزائية من نتائج إعمال قاعدة الرباءة األصلية أنه أثناء  -ثالثا
 .4اق التصويت البيضـاء تعد يف صاحل املتهم مداولة حمكمة اجلنايات فإن أور

إن النتيجة الرئيسية اليت تترتب عن إعمال قاعدة الرباءة األصلية هو أن هلذه  -رابعا
األخرية أثر مباشر على مسألة عبء اإلثبات اجلنائي ، حيث ينجر أساسا عن هذه 

له أن يثبت القاعدة إعفاء الشخص املتابع جنائيا من حتمل عبء اإلثبات ، فليس 
 .براءته ، فيقع إذن على سلطة االام عبء اإلثبات 

  
 .08، ص  مروان حممد ،نفس املرجع 1
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 365املادة  2
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  531املادة  3
 .ية اجلزائريمن قانون اإلجراءات اجلزائ 309املادة  4
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وخالصة القول تعترب هذه القرينة ركنا أساسيا يف الشرعية اإلجرائية، فإن تطبيق 
قاعدة ال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين يفترض حتما قاعدة أخرى هي افتراض 

 .1الرباءة يف املتهم
لشخصية اليت كفلها الدستور لكل مواطن تفترض براءته ويف الواقع أن محاية احلرية ا

إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة قانونية وعليه فإن محاية هذه احلرية وما يرتبط ا من 
حقوق اإلنسان األخرى اليت تتطلبها احملاكمة القانونية هي األساس القانوين لقرينة 

 . جرائية الرباءة وهو ذات األساس الذي تنبع منه الشرعية اإل
 

وأخريا فإن قانون اإلجراءات اجلزائية ليست وظيفته مكافحة ارمني فحسب بل من 
وهذا هو هدف  2وظيفته أيضا محاية شرفاء الناس الذي قد حتيط م شبهات االام 

 .الرأي العام 
 

 .تطبيق قانون اإلجراءات اجلزائية : املطلب الثالث 
نظيم معظم قواعد حقوق اإلنسان وحرياته حظي قانون اإلجراءات اجلزائية بت

 . 3األساسية وكفل هلا محاية متنوعة اجلزاءات
ام، إذ ال يوجد له مالذا إال يف ماية إذا ما تعرض اإلنسان إىل اإلوتظهر هذه احل

قانون اإلجراءات اجلزائية وما يضعه من أحكام تتيح له وسائل الدفاع عن نفسه 
 .ائية مستقلة إلثبات براءته أمام هيئة قض

وتطبيق أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية كوسيلة حلماية اإلنسان من تأثريات الرأي  
، ذلك أنه ال جيدي يف  )الطبيعي(العادي العام يرتبط بضمان حق اللجوء إىل القاضي 

ستثنائية وال ميكن أن ألساسية أن يطبق القاضي إجراءات إمقام محاية احلريات ا
  

 .09، املرجع السابق ، ص مروان حممد  1
 .184أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص  2
 .330حممود شريف بسيوين ، املرجع السابق ، ص  3
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ائية ون طبيعي هو قانون اإلجراءات اجلزنه طبيعي إال بتطبيقه لقانيوصف القاضي بأ
العادية مبا تشتمل عليه من أحكام متوازنة لرعاية املصاحل العامة واملصاحل اخلاصة على 

 . 1السواء
محاية اإلنسان من تأثريات الرأي العام من خالل وسائل إجرائية عديدة  قوتتحق

ة وهي وسائل متداخلة ال ميكن وضع حدود جامدة نظمها قانون اإلجراءات اجلزائي
 .بينها إذ أا تستهدف مجيعها هدفا واحدا هو محاية حقوق اإلنسان 

ملخالف للقانون والدعوى مهها كبطالن اإلجراء اولتبيان هذه الوسائل نتعرض أل
 .األحكاموالطعن يف  املباشرة

 : بطالن اإلجراء املخالف للقانون -أوال 
واعد وأحكام قانون اإلجراء املخالف للقانون أهم جزاء  مقرر ملخالفة قيعد بطالن  

ائية ومن مث كان وسيلة فعالة حلماية حقوق اإلنسان إذا ما سارت اإلجراءات اجلز
الدعوى العمومية يف اجتاه خيالف القانون وتبدو هذه احلماية يف األثر الذي حدده 

من قانون اإلجراءات  336املادة القانون لبطالن اإلجراء املخالف حيث نصت 
إذا تقرر بطالن أي إجراء فإنه يتناول : " اجلزائية املصري على سبيل املثال على أنه 

 " .مجيع اآلثار اليت تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته ما أمكن ذلك 
حقوق اإلنسان يف  تبدو أهم جماالت تطبيق بطالن اإلجراء املخالف فيما خيص محاية 

بتفتيش األشخاص واملساكن ومراقبة احملادثات الشخصية م اخلاصة األحكا
 .واملراسالت وغريها من ااالت األخرى دون إذن من العدالة

ائية من قانون اإلجراءات اجلز 46يف جمال تفتيش األشخاص قد أجازت املادة 
ز املصري تفتيش الشخص يف األحوال اليت جيوز فيها القبض عليه قانونا فكلما جا

القبض على الشخص جاز تفتيشه، دون أن ميتد ذلك إىل تفتيش مسكنه إال إذا كان 
 .مأذونا بذلك من السلطة القضائية املختصة 

  
 .331حممود شريف بسيوين ، املرجع السابق ، ص  1
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قتصر اإلذن على جائزا دون القبض عليه وذلك إذا إ وقد يكون تفتيش الشخص
تفتيش الشخص دون القبض عليه، حينئذ ال جيوز تنفيذ مثل هذا اإلذن والتعرض 

من قانون اإلجراءات  49ص إال بالقدر الالزم لتفتيشه ، غري أن املـادة للشخ
اجلنائية املصري أجازت ملأمور الضبط القضائي أن يفتش املتهم أثناء تفتيش مرتله إذا 

 .قامت قرائن قوية ضده على أن خيفي شيئا يفيد يف كشف احلقيقة 
ول كاجلزائر ومصر وفرنسا وتشري قوانني اإلجراءات اجلزائية يف تشريعات بعض الد

إىل عدة أحكام فيما خيص تفتيش األشخاص وإذا مل تتوافر شروطها ترتب على ذلك 
ام اكن إقتصر املشرع املصري على وجود إـطالن وفيما خيص تفتيش املسـالب
ائية من قانون اإلجراءات اجلز 92رتكاب جنائية أو جنحة وقعت فعال وتنص املادة بإ

صل التفتيش الذي جتريه سلطة التحقيق حبضور املتهم أو من ينيبه املصري على أن حي
 .عنه إن أمكن  ذلك 

من قانون  91ويستهدف التفتيش ضبط كل ما يفيد كشف احلقيقة عمال بنص املادة 
 .1ائية املصري ، وإن يلتزم القائم بالتفتيش حدود اهلدف منه اإلجراءات اجلز

من  95مراقبة احملادثات وتسجيلها فقد نصت املادة وأما يف جمال املراسالت الربيدية و
لقاضي التحقيق لدى مكاتب الربيد : " ائية املصري على أن قانون اإلجراءات اجلز

احملادثات السلكية والالسلكية ومجيع الربقيات لدى مكتب الربق أن يأمر مبراقبة 
 ظهور إجراء تسجيالت ألحاديث جرت يف مكان خاص مىت كان لذلك فائدة يفأو

احلقيقة يف جناية أو جنحة معاقب عليها باحلبس ملدة تزيد على ثالثة أشهر ويف مجيع 
األحوال جيب أن يكون الضبط أو اإلطالع أو املراقبة أو التسجيل بناء على أمر وملدة 

 ." ال تزيد عن ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة 

  
القضائي ولو يف حالة التلبس  ملأمور الضبطليس : بعدة توصيات أمهها ما يلي م  1987ام أوصى املؤمتر األول للجمعية املصرية للقانون اجلنائي الذي انعقد بالقاهرة ع 1

حول املنازل أو تفتيشها بغري رضا أصحاا إال مبوجب أمر قضائي وحبضور شاهدين ، له ذش املتهم أو مرتله ، وإمنا يتخذ اإلجراءات التحفظية الالزمة ، وال جيوز أن يفت
 .333أنظر حممود شريف بسيوين ، املرجع السابق ، ص  صدر باحلبس املؤقت أوالتفتيش ،كام  واألوامر اليت توجيب تسبيب مجيع األح
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ائية املصري تتفق مع الذكر يف قانون اإلجراءات اجلزفة ومعلوم أن األحكام السال
حياة املواطنني اخلاصة حرمة : " من الدستور املصري اليت تنص على أن  45املادة 

 ." حيميها القانون 
 :املباشرةالدعوى  -ثانيا

كما أن اجلرمية تقع عدوانا على اتمع كذلك فإا تلحق الضرر مبصاحل األفراد  
أن السياسة العامة هي اليت تتوىل املصاحل اجلماعية والفردية على حد  اخلاصة واألصل

سواء عن طريق حتريك واستعمال الدعوى العمومية ملعاقبة املتهم ، غري أن املشرع 
مل تقم  أعطى للمضرور بشروط معينة أن حيرك الدعوى العمومية ضد املتهم و لو

م بتعويضه عن الضرر الذي أصابه من كاحلالنيابة العامة بأي إجراء فيها وصوال إىل 
وتبدو أمهية هذا احلق أي حق املضرور يف حتريك الدعوى اجلنائية عن  1"اجلرمية 

 .2طريق االدعاء املباشر فيما يتعلق حبماية حقوقه 
  : األحكام يف الطعن – ثالثا

 لتدارك أخرى حمكمة أمام احلكم ملراجعة الفرصة إتاحة األحكام يف بالطعن يقصد

 كل من خاليا احلكم يكون أن العامة املصلحة ومن القاضي فيه يقع قد الذي اخلطأ

 الطعن طرق ستنفدإ والذي البات احلكم أن إىل الناس يطمئن حىت تشوبه اليت العيوب

 . احلقيقة عنوان فعال هو فيه
 الرقابة تقرير وجوب وهي أعم قاعدة نطاق يف املعىن ذا يدخل األحكام يف والطعن 

 اخلطأ عن بعيدة هلا صورة أنقى إىل وصوال واألحكام القرارات على املتبادلة القضائية

 الرأي تأثريات عن بعيدا القضائي العمل يف حيدث ما كثريا الذي املادي أو القانوين

 .العام
 موقعهم كان أيا لألفراد واحلريات احلقوق حلماية أساسية ضمانة األحكام يف والطعن

 . اجلزائية اإلجراءات قانون مسات من مسة وهي الدعوى، يف
  

رجال القضاء أو املوظفون املعهود إليهم  االدعوى العمومية بتطبيق العقوبات حيركها ويباشر ه: " تنص املادة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على أنه  1
 ".شروط احملددة يف هذا القانون لل اطبق لطرف املضرور أن حيرك هذه الدعوىقتضى القانون ، كما جيوز أيضا لمب
 .334حممود شريف بسيوين ، املرجع السابق ، ص   2
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 جيد العام الرأي تأثريات إىل يتعرض قد الذي اإلنسان أن املطلب هذا يف القول خالصة

 مادام نفسه عن والدفاع حقوقه حلماية وسيلة اجلنائية اإلجراءات قانون يف حمالة ال

 حىت تأثريات أي من نفسه على خمافة ال وبالتايل أمامه العدالة باب له فتح قد القانون

 ال فهي املشرع بتغاهاإ اليت لوجهةا غري يف العمومية الدعوى وجه قد العام الرأي أن ولو
 عن النظر بصرف القضائي احلكم وهو أال احلقيقة عنوان إىل النهاية يف ستخضع حمالة

 منيتض ألنه ، احلقيقية املرآة هو ائيةاجلز اإلجراءات قانون أن ذلك واطفالع كل

 لذلك حبرياته املساس عدم وتضمن اإلنسان حقوق على حتافظ اليت اإلجرائية القواعد

 لألهواء جمال هناك يكون ال حبيث حلمايتها الفعالة الضمانات تثبيت على احلرص جيب

 . العام الرأي وتأثريات
 

 ).العادي ( الطبيعي القاضي إىل اللجوء كفالة :الرابع املطلب
 ما ونطاق حدود يف التقاضي حق الوطنية والدساتري الدولية هودوالع املواثيق أسدت

 من اإلنسان حقوق محاية يف فعالة وسيلة احلق هذا كفالة وإن القانون قواعد ترمسه

 .العمومية الدعوى يف العام الرأي تأثريات
 إليه يلجأ الذي1 الطبيعي القاضي أقامه أن إال احلقيقي مداه احلق هذا يأخذ وال 

 القاضي إىل اللجوء يف الشخص حق مبدأ تأكيد أمهية وتبدو عليه املعتدى الشخص

 ، اإلنسان حقوق محاية دائرة يف التطبيق أو التوسع مبدى املبدأ هذا رتباطإ يف الطبيعي
 عن كلية ختتلف اإلنسان حقوق ونطاق ملفهوم الطبيعي القاضي نظرة أن فيه شك ال مما

 ا يقضي اليت احلماية مدى تقدير خيتلف مث ومن ائلاملس هذه يف القضاة من غريه نظرة

 . األساسية وحرياته اإلنسان حقوق حلماية ذاك أو القاضي
  

ن القرن الثالث عشر يف صورة معينة ، م مث عرفت هذه الفكرة يف النصف األول م1215ظهرت  فكرة القاضي الطبيعي ألول مرة يف العهد األعظم  يف اجنلترا عام  1
قطاعية ، مث ظهرت فكرة وهي انتماء القاضي إىل نفس طبقة املتقاضني ، فيحاكم رجال الكنيسة أمام نظرائهم من رجال الكنيسة وحياكم اإلقطاعيون أمام احملاكم اإل

بوصفها ضمانا أساسا للحريات وإذا ما حبثنا يف  17يف املادة  1790لصادر سنة القاضي الطبيعي كأصل من أصول الدولة القانونية وعرب عنها  الدستور الفرنسي ا
الشرعية اإلجرائية كما هو احلال يف نظام  احملاكم االستثنائية واحملاكم السياسية فإننا جند أا ال تعترب قضاء طبيعيا بل هي قضاء استثنائيا خيضع إلجراءات استثنائية ال طبق

 . بعدها وما 326 ص ، قابالس املرجع ،كمة رجال السلطة الذين يعتدون على نظام الدولة ، أنظر، أمحد فتحي سرور حالة الطوارئ أو حما
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 على الطبيعي احلارس هو الطبيعي القاضي أن هو خرأ مببدأ احلق هذا كذلك ويرتبط

 جند املنطلق هذا ومن القوانني تطبيق إجراءات على رقابته خالل من وذلك احلريات

 نصت الذي املصري للدستور بالنسبة الشأن هو كما ذلك على تعرب الدساتري بعض

 ضمانان وحصانته القضاء ستقاللوإ ، للقانون الدولة ختضع " : أنه على 65 مادته

 . " واحلريات احلقوق حلماية أساسيان
 عشر الثاين القرن يف فرنسا يف الشخصية للحرية حارسا الطبيعي القاضي يعد كما

 باملخالفة تقع اليت اجلرائم على باملعاقبة مكلفة وحدها القضائية احملاكم نتكا حيث

 . الفرد حلقوق الطبيعيون احلراس أم القضاة على أطلق وهلذا العقوبات لقانون
وميارس القاضي الطبيعي محايته للحرية بكفالة الضمانات اليت يقررها القانون 

 .1م التحكالتعسف أوحلمايتها يف مواجهة خطر 
ومعلوم أن مبدأ القاضي الطبيعي يكمل مبدئي استقالل القضاء وحياده ويعترب أيضا 
نتيجة ملبدأ املساواة أمام القضاء ، فإن هذه املساواة تأىب إال أن حياكم كل املواطنني 

على  68أمام قضاء واحد هو القضاء الطبيعي ، قد نص الدستور املصري يف مادته 
 " لتجاء إىل قاضيه الطبيعي لكل  مواطن حق اال" أن 

" على أنه  1948من الدستور االيطايل  الصادر سنة  25ويف هذا املعىن نصت املادة 
 ".2ال جيوز أن حيرم شخص من قاضيه الطبيعي 

روط منها أن تنشأ احملكمة ويشري الفقه إىل أن القضاء الطبيعي جيب أن تتوافر فيه ش
دد بقواعد عامة جمردة وأن تكون هذه احملكمة ختصاصها بقانون وكذا أن حتوحتدد إ
 .3دائمة 

ويالحظ أن رسالة القاضي الطبيعي يف حراسة احلقوق واحلريات تؤدي إىل وجوب 
هذه احلريات وهذه الرسالة ائية اليت متس الضمان القضائي يف اإلجراءات اجلزتوافر 

  
 .262أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص  1
 .326، ص  نفس املرجعأمحد فتحي سرور ، 2
 .وما بعدها  326، ص  نفس املرجعسرور ، طبيعي ، أنظر ، أمحد فتحي روط الواجب توافرها يف القضاء الللتوسع يف الش 3
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قانون اإلجراءات م مبراعاا عام من أصول الشرعية اإلجرائية اليت يلتزهي أصل 
 .ائية وتستمد هذه الشرعية أصوهلا من املواثيق الدولية والدساتري الوطنية اجلز
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 اخلاتـمـة
إن ظاهرة الرأي العام ليست جديدة يف الوقت احلايل وإمنا عرفتها الشعوب منذ 
القدمي وتفاعلت معها عرب العهود وظهر ذلك جليا يف احلضارة اليونانية ، على الرغم 

كما أشرنا إىل  أن مصطلح الرأي العام مل يستخدم من قبل املفكرين والسياسينيمن 
ذلك يف منت هذه الدراسة إال أم كانوا يتحدثون عن الرأي اجلماهريي وأمهيته وهو 
مفهوم قريب جدا من اصطالح الرأي العام مبعناه احلديث وكان العامل اإلسالمي هو 

 .األخر أدرك أمهية الرأي العام 
عد الرأي العام أقوى من القانون وأوسع منه دائرة فهو يفرض نفسه على اتمع ي

ويؤثر على سلوك الفرد وأرائه ، فالرأي العام كما قيل عنه أنه ال يؤمن باألصول 
ستعجايل نفسه يف من أقصر الطرق وهو يفوق القضاء إلالفنية ويصل إىل النتيجة 

حيان خصوصا إذا كان عليما باحلقائق إصدار األحكام ويصيب فيها يف معظم األ
فالرأي العام يؤثر إجيابا ويتجلى ذلك من خالل النتائج اليت ، 1واملعلومات الصحيحة 

حيققها كالتغيري يف املنظومة القانونية بالتوصل إىل سن القوانني والتنظيم القضائي 
 .الساري به العمل يف دولة ال تؤمن سوى بالسرية

 فإن الرأي العام ليس مشرعا ذا سيادة يصوغ حلوال معينة بناء على هذا التفسري
ملشاكل معينة  وإمنا هو باألحرى قاض يستمع للناس مث يفصل يف احللول عندما ال 
يستمع القضاء أو السلطات املختلفة و املسئولة هلؤالء الناس وحياول أن جيد له مكانة 

ف الوصول إىل احلقيقة قانونية من خالل الضغط الذي ميارسه على القضاة د
 .القضائية و حتقيق العدالة بني ملتقاضني

مما الشك فيه أن قوة الرأي العام ال ميكن جتاهلها يف أي جمتمع وقد أدركت 
سواء كانت تنفيذية أو تشريعية الشعوب أمهيته ملا له من تأثري يف توجيه أي سلطة 

عرفه األوضاع السياسية ملا ت قضائية يف اتمع الدويل احلديث وذلك نتيجةأو
 .جتماعية و الثقافية واإلقتصادية واإل

  
 .41، ص  1985: حسني عبد القادر ، الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة ، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة   1
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تمثل هذه األمهية يف حشد صفوف اجلماهري وتوجيهها حنو وجهة معينة ويف مدى ت
تصال فعالة كاإلعالم أو يف وجود ناع األفراد خاصة يف وجود وسائل إقدرته على إق

ية اجلماهري داخل اتمع جمتمع مدين تقوم فيه اجلمعيات واألحزاب السياسية بتوع
عتباره يقوم رأي العام دوره احلقيقي بإال يلعب فيها ال بعض اتمعاتكما جند أن 
 .بدور الرقابة 

من هذا املنطلق حذر كثري من املفكرين والسياسيني من خطورة إمهال أمهية الرأي 
هام ل الرئيس األمريكي أبراالعام أو عدم االهتمام به ويف هذا املعىن يقو

أنه  حقيقة أنك تستطيع أن ختدع كل الناس بعض : " Lincoln   Abrahamنلينكو
الوقت، كما أنك تستطيع أن ختدع بعض الناس كل الوقت  ولكنك لن تستطيع أن 

 .1"ختدع كل الناس كل الوقت 
عدة وظائف يف اال السياسي وإىل جانب هذه األمهية يقوم الرأي العام ب 

يف اتمع ام إحدى القوى السياسية الفعالة منها يعد الرأي الع فاألولواإلجتماعي 
فتارة يقف كدرع مساند للربامج النافعة وتارة ، حيث أنه يعكس نشاط احلكومة 

أخرى يقوم معارضا هلذه الربامج اليت ال ختدم اجلماهري وذلك من أجل احملافظة على 
 .القيم الفاضلة يف اتمع 

قد يشمل قدميا السياسة فقط إال أنه يف العصر احلايل أصبح  وإذا كان الرأي العام
الرأي  اتمؤثرا يف السلطة القضائية وغالبا ما رضخت أحكام هذه اهليئة إىل توجيه

العام كما ذكرنا يف فصول هذه الدراسة ،خصوصا وأن درجة الوعي إذا كانت 
م و أقوى الوسائل اليت مرتفعة من شأا أن جتعل من األفراد قوة تتحكم يف الرأي العا

دولة ما كلما  تكفل لنظام احلكم توازنه وبالتايل كلما كان الرأي العام قويا يف
لتزام أحكام الدستور والقانون وعليه يربز الدور الوقائي حرصت السلطات على إ

هلذا الرأي يف جمال احلريات واحلقوق لألفراد وهو بذلك يعترب ضمانا أساسيا يف 
ه احلريات واحلقوق يف مواجهة سلطات الضبط القضائي بدءا من احلفاظ على هذ

  
 .506كرمي يوسف أمحد كشاكش ، املرجع السابق ، ص  1
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ستيفاء طرق الطعن العادية مية إىل النطق باحلكم وصوال إىل إحتريك الدعوى العمو
 .وغري العادية يف جمال إجراءات التقاضي 

وعلى ذكر القضاء اجلزائي فإن هذا األخري كثريا ما رضخ إىل تأثري الرأي العام 
ذكرنا يف منت هذه الدراسة ألن تاريخ الشعوب بين حقيقة هذا القول وتوجيهه كما 

من خالل القضايا اليت وقعت هنا وهناك واليت ال ميكن ذكرها مجيعا ألن جمال 
 .الرسالة ال يسمح بسرد كل القضايا

ائية قد وضع طرقا يف كيفية سري الدعوى العمومية وإذا كان قانون اإلجراءات اجلز
را وإحالتها إىل قضاء احلكم ليفصل فيها فإن ذلك مل مينع الرأي وحتريكها ومباش

العام من توجيه هذه الدعوى حنو الوجهة اليت تريدها اجلماهري وذلك من خالل 
الضغط على النيابة العامة من أجل حتريك الدعوى العمومية يف القضايا اليت م الرأي 

العام، سواء تعلق األمر بالرأي العام العام وتوجيه احلكم القضائي حنو إرادة الرأي 
 .طين أو الدويلالو
ختصر يف مجعيات إىل تأثري اتمع املدين الذي إ ارت الدراسةففي النوع األول أش 

حقوق اإلنسان والصحافة واألحزاب السياسية، وأما يف النوع  الثاين  فكان الكالم 
يعدان صمام آمان حلماية ام نوعي الرأي الع عن املنظمات الدولية غري احلكومية ،

 .حقوق وحريات األفراد
وأثناء عرض الدراسة ألثر الرأي العام يف القضاء اجلزائي تبني لنا أن الوسيلة القادرة 
على محاية األشخاص من تأثريات الرأي العام إذا مست حقوقهم وحريام الفردية 

ة اجلنائية اليت كفلتها واجلماعية تكمن يف احلماية القضائية وذلك من خالل احلماي
سيا للحقوق واحلريات املواثيق الدولية والدساتري وذه العبارة يعد القضاء ضمانا أسا

عتمادا على ما يساهم به قانون اإلجراءات اجلزائية بشكل واسع يف احلد يف اتمع إ
أوثق القوانني حبسن  متس شرف الناس، فهو يف إعتقاديمن تلك التأثريات اليت قد 

سري العدالة وحتقيق مبدأ سيادة القانون قياسا على أن هذا القانون تكمن وظيفته بأا 



-273- 
 

محائية ويوازيه يف ذلك قانون العقوبات اللذين حياوالن الترجيح بني املصلحة اخلاصة 
 .للفرد واملصلحة العامة للمجتمع 

العقوبات إن قواعد هذه احلماية اليت كرسها قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون 
ومل  تتماشى والرغبة اليت أحلت عليها اجلماعة الدولية من أجل محاية حقوق اإلنسان

متد إىل محاية احلق يف اخلصوصية ومن مث فإن نشر يقف األمر عند هذا احلد بل إ
أخبار اإلجراءات القضائية كثريا ما متس خبصوصية اإلنسان املتهم وعلى هذا األساس 

ائية ويتحدد إطار هذه احلماية يف عدة صور ذكرنا منها أضفي املشرع محاية جن
الرقابة على دستورية القواعد اإلجرائية ومبدأ قرينة الرباءة وكفالة حق اللجوء إىل 

 .القاضي الطبيعي  وتطبيق قانون اإلجراءات اجلزائية 
 الرقابة على دستورية القوانني كمبدأ عام تستند على عدة أسس فلسفية الغاية منهاو

 .إشباع احلاجات املتطورة يف اتمع مث دورها يف حتقيق االستقرار السياسي والقانوين
أما مبدأ قرينة الرباءة فهو ركن أساسي يف الشرعية إلجرائية ألن محاية الشخص يف 
املواثيق الدولية والدساتري أقرت بأن كل شخص يعد بريئا حىت تثبت إدانته أمام هيئة 

 .القانونات اليت يتطلبها الضمان نظامية مع كل
بالنسبة لتطبيق قانون اإلجراءات اجلزائية فهو يشمل عدة أحكام تضمن لإلنسان  

كيفية التصدي لتأثريات الرأي العام عليه وذلك من خالل بطالن اإلجراء املخالف 
للقانون  وحق الشخص يف الدعوى املباشرة أي االدعاء املباشر للتعويض عن الضرر 

 .بب  له  كما خول  له القانون الطعن يف األحكام الذي قد يس
فقد جسدا أيضا أو العادي فيما  خيص كفالة اللجوء إىل القاضي الطبيعي أما 

املواثيق الدولية والدساتري وحرصت على أن حياكم املتهم أمام قضاء واحد هو 
الة اليت القضاء الطبيعي بوصفه ضمانا أساسيا حلماية حقوق اإلنسان وهذه هي الرس

تعد كأصل عام من أصول الشرعية اإلجرائية ويف اية اخلامتة  توصلت الدراسة إىل 
  :النتائج التالية 
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مل يتفق الفقه على تعريف جامع مانع شامل للرأي العام،  فالفقه الغريب  : أوال
املفكرين  اينة ومل تعط تعريفا موحدا للرأي العام، أمايالحظ أن التعاريف جاءت متب

رأي اليت ذكرت يف هذه الدراسة بالنسبة لل اتريفيرون بأن القراءة املتأنية للتع العرب
حتول دون إجياد تعريف حمدد له ومن هذا  العام تشري إىل وجود إجتاهات خمتلفة

املنطلق ميكن أن نأخذ بالتعريف الذي ذهب إليه الدكتور كرمي يوسف أمحد 
لشعب يف االشتراك يعرب عن وجهات نظر ا أن الرأي العام هو ما: " كشاكش بقوله 

وأن تكون السياسة نتاج  ياسة العامةختاذ القرارات لتشكيل السمع السلطات يف إ
تشاور حر ومن خالل مناقشات مجاهريية وحوار بني األفراد والزعماء واألغلبية من 

 .1"الشعب هي اليت حتكم مع حق األقلية يف املعارضة 
ام كما سلف ذكره نعتقد أن الرأي العام ميثل نسبة من أراء لتوضيح تعريف الرأي الع

ألن اموعات اجلماهريية  املفهوم،اتمع وليس هناك إمجاع واحد على رأي باملعىن 
املفكرين يرون دورا ختالفها وملا كان معظم خمتلفة تتباين بتباين السياسات وإهلا أراء 

أضاف الرأي العام مغزى هلذا النظام  عتباره جوهر الدميقراطية فقدنشطا للشعب بإ
السياسي وتتسم الدميقراطية أيضا بأا تستعمل أراء كل الناس وجهودهم يف صنع 

 .السياسة العامة 
ستبعدت أراء الناس من عملية السياسة العامة فإن حل املشاكل االجتماعية متيل فإذا إ

ملفهوم الفعلي للدميقراطية إىل أن تقتصر على تلك اليت يقترحها صناع القرار و أن ا
أن األغلبية حتكم وحتافظ على حقوق األقلية وإن األغلبية اليوم قد تصبح أقلية غدا 

حركة ومستمرة وأساس احلركة هي والعكس صحيح والدميقراطية إذن هي عملية مت
 .تصاالت اليت تأخذ صورة املناقشات وااالت واملداولةاإل
 

 ــــــــــ
 .499د كشاكس ، املرجع السابق ،صكرمي يوسف أمح-1
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يستطيع الرأي العام أن يقوم بتوعية اتمع وذلك من خالل الضغط على النيابة  :ثانيا
العامة لتحريك الدعوى العمومية يف القضايا اليت مه كما ذكرنا يف بعض القضايا 

 .اليت عرفتها اجلزائر والواليات املتحدة األمريكية وفرنسا ومصر
إن قانون اإلجراءات اجلزائية هو الذي ينظم سري الدعوى العمومية والقضاء  :ثالثا 

اجلزائي بوجه عام غري أن بعض التدابري التنظيمية الداخلية اليت تصدرها السلطة 
 اإلدارية  اليت تشرف على النيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة لوزارة العدل اجلزائري 

سري هذه الدعوى ويتضح ذلك جليا يف املذكرة اليت كثريا ما يكون هلا أثر على 
وطلب من خالهلا قضاة  1996مارس  23أصدرها وزير العدل  اجلزائري بتاريخ 

التحقيق العدول عن الصالحيات املخولة هلم يف تقدير اإلفراج املؤقت واللجوء إىل 
 : االستشارة املسبقة واليت جاء فيها ما يلي 

عض السادة قضاة التحقيق يبادرون إىل اإلفراج املؤقت عن لقد لفت انتباهنا أن ب" 
دون  العام الرأيمتهمني متورطني يف قضايا تكتسي خطورة تشغل بعض األحيان 

علم الوزارة بعيدا عن أي تشاور أو تنسيق مع السادة رؤساء االس القضائية 
قالع عن مثل هذه املؤهلني قانونا ملراقبة نشاط غرف التحقيق، بناء عليه أدعوكم لإل

 .1"ومعاجلة هذا يف املستقبل بكل جوانب هذه املسألة  تالتصرفا
عتباره رقيبا على محاية الوطين والدويل يعترب قوة ضغط بإ إن الرأي العام :رابعا 

حقوق وحريات اإلنسان وكثريا ما يدفع اللجنة املختصة حبقوق اإلنسان يف هيئة 
يف األوضاع السائدة يف الدول اليت تنتهك هذه  األمم املتحدة بإيفاد جلان حتقق

 .احلقوق واحلريات 
يعد القضاء اجلزائي ضمانا أساسيا للحرية الفردية والعامة يف اتمع وهو  : خامسا

 .سلطة مهمة يف دولة القانون وهو الوحيد الذي جيد فيه األشخاص الثقة واالرتياح
 

  
 .164يلس شاوش بشري ، املرجع السابق ، ص   1
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ة قانونية ملواجهة  تأثري الرأي العام على تعترب احلماية اجلنائية أهم محاي : سادسا
 .األشخاص 

عتباره قاعدة ة أمهية بالغة يف العصر احلديث بإيكتسي مبدأ قرينة الرباء :سابعا 
 .أساسية حلماية الشخص أثناء املتابعة اجلزائية 

إن وظيفة قانوين العقوبات و اإلجراءات اجلزائية ال تكمن يف مكافحة  :ثامنا 
فحسب بل تنطوي وظيفتهما يف محاية شرفاء الناس الذين قد حتيط م شبهة ارمني 

 .االام من قبل الرأي العام 
حظي قانون اإلجراءات اجلزائية بتنظيم معظم حقوق اإلنسان وحرياته  :تاسعا 

األساسية  وكفل هلا محاية متنوعة اجلزاءات وإن تطبيق قواعد هذا القانون وسيلة 
ن تأثريات الرأي العام وترتبط أحكامه يف ضمان حق الشخص يف حلماية الشخص م

 .اللجوء إىل قاضيه الطبيعي على سبيل املثال 
تعترب رسالة القاضي الطبيعي يف حراسة احلقوق واحلريات إىل وجوب  :عاشرا 

ائية اليت متس هذه احلقوق واحلريات وهذه الضمان القضائي يف اإلجراءات اجلزتوافر 
 .يةستمد أصوهلا من الشرعية اإلجرائية اليت جسدا  الدساتري واملواثيق الدولالرسالة ت

من نتائج أثر الرأي العام هو سن القوانني يف الدول الدميقراطية ، :رعش حادي
عتبار أن بة اجلاين بالرغم من معاناته من إضطرابات نفسية بإكقانون ضرورة معاق

يعاين من اجلنون التام ، حبيث مت تدخل رئيس اجلرمية موجودة وارم مسؤول ما مل 
 ةـة الفرنسي نيكوال ساركوزي بضغط من اجلمعيات احلقوقية الفرنسيـاجلمهوري

من قانون  122والنقابات املختلفة واألحزاب السياسية من أجل تعديل نص املادة  
ثالثة نتيجة قضية املمرضات ال]يف دولة فرنسا 2008قانون سنة [ العقوبات الفرنسي 

 . الذين قتلن مبنطقة بــو  و اليت مت تفصيلها سابقا
إنشاء حماكم دولية ووطنية خاصة حملاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية  :عشر ثاين

 .كاإلبادة اجلماعية والتقتيل واإلرهاب أي كانت صفة اجلاين ومركزه 
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ي يعمل على بتأثري الرأي العام  مت توفري العمل القضائي السليم الذ: عشر ثالث
قتناع الشخصي ل اإلالبحث على عنصر احلقيقة و األدلة القانونية والقضائية من خال

جيايب الذي يلعبه ذه األدلة ، يف إطار مبدأي االستقاللية وتعدد القضاة والدور اإل
 .قتصار على ما يقدمه اخلصومالقاضي دون اإل

ائية وخطورا مقارنة مع دور الرأي العام يف نتائج األحكام القض: عشر رابع
األحكام السابقة ويف قضايا جنائية مماثلة كاالعتداء على األسقفية يف دولة مصر سنة 

و االعتداء على مناصرين فرنسيني يف بلغراد و احلكم الذي صدر على  2010
ا نظرا للضغط الذي أحدثته وسائل اإلعالم الفرنسية واليت ثالثني سنة وهذاملعتدين ب

لطات الفرنسية الرمسية واجلهات غري الرمسية ضد العدالة يف بلغراد اليت حركت الس
أقسى عقوبة وهذا من أجل إسكات  مألقت القبض على الفاعلني وسلطت عليه

 .وسائل اإلعالم الفرنسية 
األثر الذي حيدثه الرأي العام خيتلف بني احملاكم العادية واحملاكم  :عشر خامس

اين خاصة ، األمر الذي دفع إىل التطرق إىل أنواع احملاكم ة بسبب صفة اجلياإلستثنائ
 .يف التنظيم القضائي من أجل توضيح االختالف يف األثر بني نوعي احملاكم

يف اإلسالم قام اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب بإسقاط حكم السرقة  :سادس عشر
ذا إرضاء للرأي يف مرحلة معينة مرت ا اخلالفة وهي مرحلة السنوات العجاف  وه

 املؤلفة قلوم من الزكاة بعد أن العام الذي ضغط على اخلالفة أنداك و إسقاط حكم
قويت اخلالفة اإلسالمية وتوسعت رقعتها فإسقاط هذين احلكمني كان بضغط من 

 .الرأي العام
 
 :ما جاء يف الرسالة تقدم الدراسة مجلة من االقتراحات نسردها كما يلي  بناء على 
ال ميكن أن يذهب القارئ إىل االعتقاد بأن كل اآلراء اليت يعتنقها اجلمهور  :ال أو 

ات كاملوسيقى هي من قبيل الرأي العام ، فللجمهور أراء عن كثري من املوضوع
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السينما على سبيل املثال ، إمنا  الرأي العام الذي تقترحه الدراسة  أزياء السيدات أوأو
 .ائل العامة اليت حترص احلكومة على مراعاا هو أراء اجلمهور بشأن املس

جيدر بالدولة اجلزائرية أن تنشأ مركزا و مكاتب خاصة تقوم بدراسات عن  :ثانيا 
مركز حبوث  1982الرأي العام إقتداء بالدولة املصرية اليت أنشأت بتاريخ  أوت 

اص الطابع اخل الرأي العام جبامعة القاهرة كأحد الوحدات األكادميية اجلامعية ذات
وحبوثه على النطاق  هستطالعات الرأي العام وقياساتوالذي بدأ نشاطه يف القيام بإ

 .الوطين 
يف أحضان نيابة العامة أو القضاء اجلزائي من املستحسن أن ال يرمتي ممثل ال :ثالثا 

تأثريات الرأي العام وعليه أن خيضع للضمري والقانون وأن يتبع أصول احملاكمات 
زائية أثناء حتريكه للدعوى العمومية و الفصل فيها طبقا للمواثيق الدولية والدستور اجل

 .وقانون العقوبات  زائيةالوطين وقانون اإلجراءات اجل
إن الوصول إىل حتقيق التمتع الفعلي باحلقوق واحلريات جيب أن يترسخ يف  :رابعا

حترام حقق فيها معيار إأرضية مالئمة يت وعي الرأي العام وذلك من خالل إرساء
القيم األخالقية اليت يؤمن ا اتمع ألن التقنني وحده غري كاف لضمان هذه 

 .احلقوق واحلريات
ي يتهم جراء تأثريات الرأي لتزام مببدأ قرينة الرباءة يف حق الشخص الذاإل :خامسا 

 داملتهم والتقي لعام يف احلكم علىستبعاد عواطف الرأي االعام وعلى القضاء اجلنائي إ
بالقصد اجلنائي للمتهم  دلناتج عن االقتناع الشخصي والتقيمبا ميليه الضمري ا

عتبارمها عامالن  نفسيان مؤثران و الرأي العام يف القضاء اجلزائي له تأثري أكثر يف بإ
 .هذا اجلانب ، إضافة إىل التقيد بالنصوص القانونية 

نتظار لالزمة ملواجهة بعض اجلرائم دون إا جرأة الدولة يف سن القوانني: سادسا
 .ضغط الرأي العام الذي يتحرك أمام املواقف السلبية للسلطات املختصة

 



-279- 
 

إن األحكام اليت يصدرها القضاء يف الدول الصغرية ال تعادل األحكام اليت : سابعا
 مواطنيها أي كانت يصدرها القضاء يف الدول املتقدمة اليت تعمل دائما على محاية

 ارتكبواأو مصر صدرت أحكاما ضد مواطنني  رتكبوها ففي بلغراداجلرائم اليت إ
عتداء وصدرت ضدهم أحكاما قاسية جدا لكن ليس تطبيقا للقانون ولكن جرائم إ
  جنده يف احلالة العكسية حبيث أنا ما الللرأي العام الفرنسي و الدويل وهذإرضاء 

تسجيل وفيات نتيجة بالرغم من  سراحهنلغاريات يف ليبيا مت إطالق املمرضات الب
بضغط دائما من الرأي العام  ها يف حق جمموعة من األطفال الليبينياجلرائم اليت إرتكبن

لقوية وبتزكية من الدول الدويل الذي ال يعمل سوى يف اجلانب الذي يريح الدول ا
  .الضعيفة 

م الدولية أي كانت صفة ضرورة إنشاء حماكم دولية حملاكمة مرتكيب اجلرائ: ثامنا 
   .جتماعياإلاجلاين ومركزه 

من خالل تدابري توجهها إليهم عدم تدخل السلطة التنفيذية يف عمل القاضي :  تاسعا
وخطورة هذه التدابري على قرارات القاضي و اليت تودي إىل زعزعة الرأي العام 

 .السليب االجتاهوحتريكه يف 
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