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 كلمة افتتاحية

 

 كلمة افتتاحية

عليه نتوكل وبه نستعين، نحمده سبحانه كما ينبغي أن يحمد،  ،بسم هللا الرحمن الرحيم

 ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 3

 …وبعد 

 العدد  والباحثين القراء يدي بين تضع أن أخرى  مرة األعمال و القانون  مجلة دارةإ يسر

 والدارسين، للباحثين القانوني الفكر مجال في بحثية آفاق فتح في بدورها لتساهم منها، العشرين

 نافذةو  واملختصين، األكاديميين  بين املعرفي التواصل ربط في فاعلة قناة تكون  أن نأمل كما

 . العلمي البحث افاق و املعرفة تطوير في يسهم بما االفكار  لتبادل

 لراهنة،ا القانونية واملواضيع القضايا من واسعا طيفا يضم بشكل املجلة اهتمامات تتنوع

 يف املطروحة الجديدة السائد القانوني للفكر النقدية للدراسات مهما حيزا املجلة تمنح كما

 انونيةالق الكتب ومراجع والندوات، املؤتمرات بتقارير أيضا املجلة وترحب3 التشريعية الساحة

 .عليها والتعليق الحديثة

 رونيااللكت بريدها عبر يتقدموا بأن الكرام قرائها إلى األعمال و القانون  مجلة ةر داإ تتوجه

 لتحقيق هاب االرتقاء و املجلة تطوير في املساهمة شأنها من والتي ومقترحاتهم، مالحظاتهم بكامل

 3واملعرفي البحثي املجال يخدم وبما املحكمة، العلمية املجاالت  مستوى  على الريادة

 

 السبيل يهدي وهو القصد وراء من وهللا

 واالعمالإدارة مجلة القانون 



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
  



 

 

8 

 8102 نوفمبر  20العدد

 باملغرب العامة للمالية الدستوري التأطير

 باملغرب العامة للمالية الدستوري التأطير

 

 يواملال واإلداري  التدبير تخصص الدكتوراه، سلك في باحثة 

 واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية

    الرباط - أكدال

 

 مقدمة : 

تطورت املالية العامة تبعا لتطور وظائف الدولة في كافة املجاالت االقتصادية واالجتماعية 

و نظرا ملا للجباية واإلنفاق من دور في القيام بوظائفها، كانت الحاجة ملحة لوضع القواعد  والسياسية،

املنظمة للمجال املالي حتى تستطيع الدولة أداء وظائفها على أحسن ما يرام، فأي نشاط مرفق أو جهاز 

 13عمومي يتوقف وجوده أو استمراره على الجانب املالي

أولى املشرع املغربي اهتماما بالغا منذ السنوات ديمقراطية ودولة الحق والقانون، لوارتباطا بمبادئ ا

األولى لالستقالل باإلصالح املالي واالداري ، وإرساء دعائم اقتصاد وطني مبني على أسس السيادة الوطنية 

لت مشاهد 3 وتواادئ وقواعد لتدبير املال العموميمب 30626 وهكذا تضمن  أول دستور للمملكة سنة 

( وكذا إصالح 6100-0662-0666-0696-0691ورية ) اإلصالح  املالي العمومي، عبر املراجعات الدست

القانون التنظيمي للمالية العامة والترابية على حد سواء ملواصلة البناء املؤسساتي وتسريع وثيرة االصالح 

 الهيكلي3  

مواكبة للمستجدات الدولية واالقليمية والوطنية  61002 ر وقد جاءت التعديالت األخيرة لدستو 

سواء على الصعيد االقتصادي واملالي واالجتماعي3 فشكلت مجموعة من الفصول املتعلقة باملالية سواء 

                                                           
 03، ص 6111الطبعة الثالثة  وجدة،-، الجزء األول، دار النشر الجسور املالية العامة املغربية واملقارنةعبد القادر تيعالتي،  1
، املتعلق بتنفيذ نص الدستور املراجع، الجريدة الرسمية 6100يوليوز  66املوافق  0316شعبان  69صادر في  0300360ظهير شريف رقم  2

 6100يوليوز  11املوافق  0316شعبان  62مكرر بتاريخ  1623عدد 
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العامة أو الترابية بنية أساسية في إرساء مبادئ الديموقراطية ودولة املؤسسات 3 وهكذا نجد في مقدمة 

 من الدستور : 16التضامن في تحمل التكاليف العمومية، بحيث نص الفصل هذه املبادئ، املساواة و 

على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها "

مبدأي التضامن والتناسب في تحمل التكاليف التنموية من الدستور على  31ما أكد الفصل 3" كوتوزيعها

افة إلى مبدأ شرعية التكاليف العمومية والتي ال يمكن إحداثها وتوزيعها إال بمقتض ى للبالد، باإلض

القانون3 كما خصص ملوضوع الحكامة حيزا هاما من املقتضيات ضمن الدستور الجديد، وذلك بداية 

...يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل "من التصدير، وكذا ضمن الفصل األول منه 

"، بل األكثر من ذلك خصص  لها الباب الثاني  عشر املعنون بالحكامة .وعلى مبادئ الحكامة...السلط ..

 3 3الجيدة

إلى أي حد ساهمت املقتضيات الدستورية في إرساء املبادئ الديمقراطية   إلشكالية املركزية :ا

  والحكامة الجيدة  لتدبير املالية العمومية باملغرب ؟

وانطالقا مما سبق فهدفنا محاولة قراءة مختلف النصوص الدستورية املرتبطة باملالية العمومية، 

وذلك باإلعتماد على محورين أساسين للوقوف على املرتكزات الدستورية  لتوزيع االختصاص في املجال 

العمومية،  راقبة املاليةاملالي)املبحث األول(3 على أن نتطرق في )املبحث الثاني( لكل املتدخلين لحماية وم

ة ، ومبادئ  جديدعمومي من التبذير وسوء اإلستخداموللمبادئ والضمانات التي وضعها لحماية املال ال

 لترسيخ الحكامة املالية الجيدة 3 

 التصميم املعتمد    

 املبحث األول: القواعد الدستورية لتوزيع االختصاص في املجال املالي

 املطلب األول: الصالحيات الدستورية  للبرملان في املجال املالي

 الفقرة األولى : صالحية البرملان في اعتماد قوانين املالية  والقوانين الجبائية

 الفقرة الثانية:  صالحية البرملان في اعتماد مخطط التنمية و املعاهدات امللزمة ملالية الدولة

 البرملان في املجال املالي الفقرة الثالثة : محدودية دور 

                                                           
يوم  ؟الندوة اإلصالحات املالية والجبائية: أية رهانات في التدبير املالي العمومي" ب"مطلب الحكامة  مداخلة األستاذ امحمد قزيبر بعنوان 3

 تافياللت، غير منشور3-، بمقر جهة مكناس6101مارس  6و2
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 املطلب الثاني: الصالحيات الدستورية للحكومة في املجال املالي

 الفقرة األولى : مظاهر سلطة الحكومة في سن القانون املالي 

 الفقرة الثانية : الصالحيات االستثنائية للحكومة في املجال املالي

 ز الترخيص البرملاني الفقرة الثالثة : آليات الهيمنة الحكومية في تجاو  

 املبحث الثاني: امليكاميزمات الدستورية لحماية املال العمومي

 املطلب األول : تعدد مجاالت الرقابة على املال العمومي

 الفقرة األولى : املراقبة السياسية للمالية العمومية

 الفقرة الثانية : املراقبة القضائية للتدبير املالي العمومي

 : األسس الدستورية للحكامة املالية العموميةاملطلب الثاني 

 الفقرة األولى: مبادئ الحكامة في تدبير املالية العمومية

 الفقرة الثانية : أهمية هيئات الحكامة في جودة املالية العمومية

---------------------- 

 

 املبحث األول: القواعد الدستورية لتوزيع االختصاص في املجال املالي

 التدبير العمومي وهو املساءلة وإعطاءالفصل األول مبدأ أساس ي لشفافية كرس الدستور الجديد في 

الحساب كركيزة أساسية للحكامة الجيدة، بحيث كرس قاعدة تالزم ممارسة املسؤوليات والوظائف 

وزيع تالعمومية باملحاسبة3 وباملقابل سن الدستور الجديد مختلف القواعد الدستورية املتعلقة ب

 ) املطلب األول (اإلختصاص في املجال املالي، وتحديد أدوار وصالحيات كل من السلطة التشريعية 

 3 ) املطلب الثاني (والسلطة التنفيذية 

 املطلب األول: الصالحيات الدستورية  للبرملان في املجال املالي

ها  ألسا سية التي من خالليشكل االختصاص املالي للمؤسسة التشريعية في جميع الدول الركيزة ا

يوافق ويرخص ممثلوا األمة على برامج و مشاريع السلطة التنفيذية في تجلياتها املتعددة ملدة زمنية 

محددة 3 فمن خالل الدراسة واملصادقة على مشروع قانون املالية ، والقانون الجبائي يقف ممثلي األمة 
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ة واملالية للمشروع، وتمكين الحكومة من املوارد الالزمة على األهداف اإلقتصادية  واإلجتماعية والسياسي

التي تعد من أهم أدوات السياسية املالية في إدارة وتوجيه النشاط االقتصادي وتحقيق أهداف التنمية 

3 غير أن من أهم مستجدات الدستور الجديد توسيع ) الفقرة األولى(االقتصادية واالجتماعية بوجه عام 

املخططات التنموية والبرامج واملعاهدات الدولية التي تمس مالية الدولة املالية لتشمل  صالحيات البرملان

3 ورغم أهمية هذه الصالحيات فإن دور البرملان يبقى جد محدود في التشريع املالي لفقرة الثانية() ا

لة في ذلك ، مستغالسيما أثناء املناقشة، نظرا ملا تستأثر به الحكومة من وظيفة تشريعية في هذا املجال

 3)الفقرة الثالثة ( مجموعة من اآلليات الدستورية

 الفقرة األولى : صالحية البرملان في اعتماد قوانين املالية  والقوانين الجبائية.

تعد الرقابة على قوانين املالية  والقوانين الجبائية، أهم رقابة مالية يمارسها البرملان، بجانب رقابته 

مختلفة يتدخل من خاللها لتأكيد سلطته املالية3 إال أن أكثر هذه املجاالت أهمية  على مجاالت مالية

يرتبط بفحص مشاريع قوانين املالية واملوافقة عليها، وتشمل هذه القوانين قانون املالية السنوي 

ي للسلطة س والقانون املالي التعديلي وقانون التصفية، فهذه القوانين تعتبر بمثابة اإلختصاص املالي األسا

التشريعية (3 هذا باإلضافة إلى املجاالت األخرى لالختصاص املالي للبرملان كاملوافقة على مخطط التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية والبرامج التنموية، بل وحتى املعاهدات الدولية امللزمة ملالية الدولة3   

 أوال :  اختصاص البرملان في اعتماد قوانين املالية

كان إعداد وتحضير مشاريع قوانين املالية من اختصاص السلطة التنفيذية في جميع الدول إذا 

الديمقراطية، فإن اعتماد هذه املشاريع واملوافقة عليها يدخل في دائرة اختصاص السلطة التشريعية  

در قانون يص"  من الدستور حيث نص على أنه: 91كممثل لألمة، وهذا ما أقره املشرع املغربي في الفصل 

املالية، الذي يودع باألسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرملان، وذلك طبق الشروط 

" ، واملقصود هنا بـ" قانون تنظيمي"، القانون التنظيمي  لقانون …املنصوص عليها في قانون تنظيمي

ملعطيات الضرورية لتعزيز الذي حدد فيه املشرع طبيعة املعلومات والوثائق وا 4 01-011املالية رقم 

 املناقشة البرملانية حول مشروع قانون املالية3 

                                                           
، املتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي لقانون املالية 6101يونيو 6املوافق ل  0312شعبان  03صادر بتاريخ  0301326ظهير شريف رقم  4

 3 6101يونيو 02بتاريخ  2191منشور بالجريدة الرسمية عدد  011301رقم
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(،  يودع مشروع قانون 6100من الدستور الذي يعد  من مستجدات )دستور  91وطبقا للفصل 

من الدستور،  22املالية باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب ، و يعقد البرملان بغرفتيه طبقا للفصل 

كة  تتقدم فيه الحكومة في شخص الوزير املكلف باملالية بعرض مشروع قانون جلسة عمومية مشتر 

املالية السنوي3 يحال مشروع قانون املالي السنوي بعد العرض في الحين من طرف رئيس ي الغرفتين على 

جهيزات توهي لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، ولجنة املالية وال اللجنة املكلفة باملالية( ،

 والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس املستشارين( 3

باعتباره املرجعية التشريعية األولى للقانون التنظيمي للمالية، تتحدد  6100بالرجوع إلى متن دستور 

فيما  91املسطرة العامة للتصويت على قانون املالية من قبل البرملان بمنطوق الفقرة الثانية من الفصل 

" واسنادا ملبدإ استمرارية املرافق العمومية،  البرملان مرة واحدة على نفقات التجهيز يلي:  " يصوت

،  ضوابط التدبير املالي العمومي في حالة عدم التصويت على 755من الفصل  4و  3حددت الفقرتان 

ا نصت ممشروعية قانون املالية قبل نهاية السنة املالية، سواء تعلق األمر باملداخيل أو النفقات. ك

" يعود ملجلس النواب التصويت النهائي على النص  من الدستور أنه: 24الفقرة الثانية من الفصل 

 الذي تم البث فيه".

 اختصاص البرملان في مجال القوانين الجبائية: ثانيا

تنبع أهمية تدخل البرملان في املجال الجبائي انطالقا من مبدأين أساسيين ومختلفين، األول يتعلق 

بمسألة التعبير عن السيادة الوطنية، فيما يرتبط الثاني بمبدأ القبول بالضريبة وهو مبدأ أساس ي مدرج 

"على الجميع أن  : 16حيث نص الفصل   6100ومنها الدستور املغربي   في جميع الدساتير الديمقراطية3

 ها وتوزيعها".يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداث

على املستوى املالي، هو توسيع مجاالت اختصاص  6100وتظل أهم املستجدات التي أتى بها دستور 

القانون، ومن ضمنها املجاالت ذات الطابع املالي، وخاصة الجبائي كالنظام الضريبي ووعاء الضرائب 

                                                           
 "إذا لم يتم في نهاية السنة املالية التصويت على قانون املالية أو صدور األمر بتنفيذه، بسبب إحالته على املحكمة الدستورية، تطبيقا 5

لسير املرافق العمومية والقيام باملهام املنوطة بها، على أساس  من الدستور،فإن الحكومة تفتح بمرسوم إلى االعتمادات الالزمة 016للفصل 

 ما هو مقترح في امليزانية املعروضة على املوافقة3  

ويسترسل العمل ، في هذه الحالة  باستخالص املداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية وتنص الفقرة الرابعة من نفس الفصل "

داخيل املقتر  إلغاهها في مشروع قانون املالية، أما املداخيل التي ينص املشروع املذكور على والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء امل

 تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس املقدار الجديد املقتر ".
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بنك املركزي وأيضا نظام ومقدارها وطرق تحصيلها وكذا النظام القانوني إلصدار العملة ونظام ال

من  90الجمارك، وهي عناصر حرص النص الدستوري الحالي على تحديدها بشكل صريح في الفصل 

هذا من  ،6الدستور، الذي يستبعد كل إمكانية لفرض اقتطاعات جبائية خارج إطار الشرعية القانونية

 جهة3

ة، ألن القانون الجبائي يرتبط أما من جهة ثانية، فهناك تصويت البرملان على النصوص الجبائي

ارتباطا وثيقا بالقانون املالي، فغالبا ما يتم تحديد الضرائب أو تعديلها أو تغيير أسعارها أو تقرير اإلعفاء 

عنها أو الزيادة فيها عند إصدار القانون املالي، غير أنه ال يمكن القول بأن كل األمور املتعلقة بالضريبة 

، 7، حيث يمكن للقوانين العادية أن تنظم بعض الجوانب الخاصة بالضريبةيختص بها قانون املالية

لكن عمليا يظهر االختصاص البرملاني في املجال الضريبي، من خالل املناقشة والتصويت على قوانين 

 83املالية التي تتضمن إجراءات جبائية جديدة أو تعديالت تلحق الضرائب الجارية املفعول 

والتصويت على النصوص الجبائية املدرجة ضمن مشروع قانون املالية يتم ووفقا للمسطرة التي 

: " ... يتداول كل مجلس في النص الذي صوت حيث نص على أنه  23حددها الدستور في الفصل 

 عليه املجلس اآلخر في الصيغة التي أحيل بها عليه، ويعود ملجلس النواب التصويت النهائي على النص

ر مالذي تم البث فيه، وال يقع هذا التصويت إال باألغلبية املطلقة ألعضاء الحاضرين  , اذا تعلق اال 

 املجاالت ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون االجتماعية ".بنص يخص الجماعات الترابية, و 

من  21 الفصلأما فيما يخص تصويت البرملان على القانون التنظيمي للمالية العمومية فقد نص   

 3" تتم املصادقة عليه نهائيا  باألغلبية  املطلقة لألعضاء الحاضرين من املجلس املذكور" الدستورعلى

 الفقرة الثانية :  صالحية البرملان في اعتماد مخطط التنمية و املعاهدات امللزمة ملالية الدولة

خططات والقوانين الجبائية، إلى مراقبة امل  تمتد املراقبة املالية للبرملان باإلضافة إلى قوانين املالية

التنموية والبرامج واملعاهدات الدولية، وتشكل هذه املخططات والبرامج  أدوات تستعملها الحكومة من  

أجل تنفيذ برنامجها الحكومي في مجاالت مختلفة خالل مدد زمنية معينة، و تستلزم هذه املخططات 

                                                           

يناير  0"مقال منشور بجريدة املساء بتاريخ  8100الصالحيات املالية للجهازين التشريعي والتنفيذي في ظل دستور امحمد فويير : " -6 

61063 

العلوم  كلية –أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد األول  : "االختصاصات املالية للبرملان املغرب"الهبري الهبري  -7 

 021،، ص 6112-6111وجدة السنة الجامعية  -القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 12-11، ص6119" بدون دار نشر، مؤلف جماهي، السنة الجامعية االقتطاع الضريبي والعدالة االجتماعيةفى منار : "مصط -8 
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زها كما تتطلب خطط لتوجيه النفقات إلى مجاالت وفئات مستهدفة، والبرامج موارد مالية مهمة  إلنجا

وهنا يعتبر تدخل ممثي األمة جد  أساس ي ملمارسة رقابته على شكل ومضمون هذه املخططات والبرامج3 

وهذا  كما تعد املعاهدات الدولية أيضا إلتزام أو تعهد بين الدولة وشخص من أشخاص القانون العام،

على مالية الدولة تكاليف مالية، مما يتحتم معه  أيضا تدخل ممثلي األمة بهدف حماية  اإللتزام قد يرتب

 مالية الدولة وبالتالي الحفاظ على املال العام3 

 أوال : اختصاص البرملان في اعتماد مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.

لبرملان صالحية جديدة تتعلق في هذا املجال هو منح ا 6100من املستجدات التي أتى بها ادستور 

بالتصويت على البرامج متعددة السنوات التي تعدها الحكومة، وهي إضافة تستهدف فتح املجال للحكومة 

لبرمجة نفقات التجهيز التنموية في إطار يتجاوز مدة إنجاز قانون املالية السنوي، أي إطار السنة الواحدة، 

الوطني للتنمية في السنوات األخيرة، وبالتالي إمكانية اعتماد وهو وضع يتطابق مع واقع احتجاب املخطط 

 مخططات قطاعية أو برامج محددة تتجاوز إطار السنة3 

من الدستور في الفقرة الثانية  91وفيما يخص تصويت البرملان على مخططات التنمية، نص الفصل 

طات في مجال التنمية، إنجاز املخط:" يصوت البرملان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها، أنه

التنموية اإلستراتيجية، البرامج متعددة السنوات التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرملان، وذلك 

عندما يوافق عليها، ويستمر مفعول املوافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه املخططات 

  …".التنموية

 عاهدات امللزمة ملالية الدولةثانيا : اختصاص البرملان في اعتماد امل

من الدستور االختصاصات التي تمارس في مجال املعاهدات، حيث أنه ميز بين  11لقد حدد الفصل 

سلطة امللك في التوقيع واملصادقة على املعاهدات، وبين سلطة البرملان في املوافقة على املعاهدات التي 

 البرملان هذه املوافقة انطالقا من سلطته التشريعية فييترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، ويستمد 

 امليدان املالي3

و تبعا لذلك تخضع املعاهدات امللزمة ملالية الدولة، بعد عرضها على املجلس الوزاري ،للموافقة   

"و تخضع دراسة هذا املشروع لنفس  6100من الدستور  92عليها باالسبقية لدى مجلس النواب "الفصل 

لتشريعية التي تخضع لها بعض القوانين األخرى باستثناء ممارسة حق التعديل ، إذ ان املوافقة املسطرة ا

التشريعية هي موافقة من حيث املبدأ ، و تهم مختلف مواد و بنود املعاهدة باعتبارها كال ال يتجزء و من 
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وطنية بين السلطات ال تم يستبعد اقتراح أي تعديالت عليها بالنظر الى قيام احكامها عى أساس إتفاقي

 3 9املغربية وبين األطراف االخرى 

 الفقرة الثالثة : محدودية دور البرملان في املجال املالي

يمكن القول أن للبرملان صالحيات دستورية وقانونية مهمة في املجال املالي، فمشاريع قوانين املالية 

هذا اإلطار مجموعة من املساطر إلقرار مدى ال يمكن اعتمادها إال بموافقة البرملان الذي يستنفذ في 

( يتبين محدودية دور البرملان 96-99 -91مشروعيتها واملوافقة عليها، لكن عند قراءتنا ملضامين الفصول )

في التشريع ومراقبة املجالي سواء على مستوى املبادرة واإلقتراح  أو على مستوى التصويت واملصادقة 

 على القانون املالي 3

 محدودية املبادرة املالية واالعتماد في املجال املالي أوال:

، 6100من دستور  96، و الفصل  0662من دستور  10( 16اعتمادا على الدستور املغربي ) فصل 

مما يدفعنا بالقول أن  11أعطى للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حق التقدم باقتراح القوانين

ة سلطتين معا، ومع تعاقب الدساتير أثبتت التجربة أن املقترحات البرملانياالقتراح في املسائل املالية حق لل

تم استبعادها في املجال املالي واقتصر هذا الحق على الحكومة وحدها، وهذا التقليص من املبادرة املالية 

 للبرملان يأتي في سياق القيود القوية املفروضة على الوظيفة التشريعية3 

وكما ذكرنا  6100من دستور  99لدفع بعدم القبول الذي نص عليه الفصل ملسطرة اأما بالنسبة 

سابقا فإن مشاريع القوانين املتعلقة بامليزانية تقدم من قبل الحكومة وهي حرة في التصرف من حيث 

 066212من دستور  10تاريخ التقديم للمناقشة والتصويت عليها، ويتبين هذا التصرف من خالل الفصل 

" منع كل االقتراحات والتعديالت التي يتقدم بها أعضاء البرملان،  الذي 6100دستور  من 99والفصل 

إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون املالية إلى تخفيض املوارد العمومية  أوإلى إحداث  تكليف 

 عمومي أو زيادة في التكليف".

                                                           
 6663،  ص6116ج الثاني، سلسلة وأبحاث جامعية، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط  العمل التشريعي باملغرب" "عبد االله فونتير 9

 سابق  للملكة املغربية مرجع 0662دستور  -10 

 للملكة املغربية، مرجع سابق  6100دستور  -11 

  6100من دستور  99والفصل  0662من دستور  10الفصل  -12 
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التقدم  التي تملك الصالحيات فيأما بالنسبة للترخيصات في البرامج واملخططات تبقى الحكومة هي 

 0662من دستور  11بمشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج املصادق عليها وهو ما أكد عليه الفصل 

أما سلطة البرملان في هذا الصدد محدودة   6100313من الدستور الحالي  91والفقرة الثانية من الفصل 

املبادرة، كما ان الغرفتين ال يمكنهما تقديم أي اقتراح يرمي جدا، حيث تنحصر في التصويت فقط دون 

إلى إدخال أي تعديالت يمكن ان تترتب عليها تكاليف للمخطط، نظرا ملا لها من آثار مكلفة للقانون املالي، 

على أنه ومع ذلك يمثل التدخل البرملان للموافقة على املخطط أهمية خاصة، إذ يمكنه من فحص 

 ثمارية للدولة ومن التنمية االقتصادية واالجتماعية3املشاريع االست

 ثانيا : محدودية التصويت على القانون املالي

يصوت البرملان.... ينص على أنه "  6100من دستور  91والفصل  0662من دستور  11حسب املادة 

بالتالي و  "3على نفقات التجهيز التي يتطلبها انجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على املخطط

فنفقات التجهيز ال يصوت عليها البرملان إال مرة واحدة وذلك عندما يوافق على مشروع التجهيز3 كما 

ذا لم إتوجد قيود قانونية أخرى تتمثل في قصر املدة املتاحة لدراسة مشروع القانون املالي3 وأيضا، أنه 

أو صدور األمر بتنفيذه بسبب إحالته على  14ديسمبر، التصويت على قانون مالية السنة 10يتم في 

املحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم اإلعتمادات الالزمة لسير املرافق العمومية و القيام 

باملهام املنوطة بها على أساس ماهو مقترح بامليزانية املعروضة بقصد املوافقة ، مع استرسال العمل، في 

ل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء نفس الوقت، باستخالص املداخي

 املداخيل املقترح إلغاؤها في مشروع قانون املالية3

وهذا يعني عمليا السماح للجهاز التنفيذي بالشروع في تنفيذ مشروع قانون املالية بواسطة نص 

 الجدول الزمني املحدد له33 تنظيمي، ويعتبر جزاء للبرملان على تماطله في القيام بدوره حسب 

ومن خالل ماسبق يظهر أن الحكومة لها كامل الصالحية في تجاوز سلطات البرملان في املصادقة ، 

والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا اإلطار ماهو الغرض من هذه املصادقة للمراقبة السياسية مدام 

 تنفيذ برامجها ؟للسلطات التنفيذية كافة الوسائل القانونية التي تخول لها 

 املطلب الثاني : الصالحيات الدستورية للحكومة في املجال املالي

                                                           
 113ص  6111املالية العامة أسس وقواعد تدبير امليزانية العامة ومراقبتها، الطبعة األولى عبد النبي أظريف،  -ذ -13
 61003من الدستور  91املادة  14
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من الدستور(، 66من أبرز املستجدات الدستورية ، دسترة مؤسسة رئيس الحكومة، ) الفصل 

وتخويلها اختصاصات مهمة، تتعلق أساسا بتدبير السياسات العمومية في شتى  املجاالت ومن بين هذه 

ملجال  القانوني واملالي، وبالرغم من وجوب عرض مشاريع السياسة العامة على املجلس الوزاري املجاالت ا

، لكن مناقشتها وتهييتها في مجلس الحكومة أمر مهم ، لكونه يتيح ألعضاء الحكومة مناقشة مختلف 

 البرامج التي يعدونها ويحددون إ استراتيجيتها3

رة على تنفيذ القوانين وعلى خدمة املصلحة العامة داخل ولهذا تستأثر الحكومة باعتبارها الساه

حسن وجه، ومن الدولة،  بمجموعة من االختصاصات الجوهرية التي تسمح لها بالقيام بمهامها على أ

، اعداد مشروع قانون املالية، وهو إختصاص تتداول الحكومة بشأنه في مجلسها، بين هذه االختصاصات

، 36ة لهذا القانون في مجلس وزاري برئاسه امللك استنادا إلى الفصل بعد مناقشته التوجهات العام

، كما تمارس  صالحيات استثنائية  في املجال املالي، لتقلص بذلك من صالحيات البرملان )الفقرة االولى(

 باإلضافة إلى امتالكها  آليات  دستورية تساعم في تكريس الهيمنة )الفقرة الثانية(في ميدانه التشريعي 

 3)الفقرة الثالثة( الحكومية على تدبير املجال املالي ، و في تجاوز الترخيص البرملاني

 الفقرة األولى : مظاهر سلطة الحكومة في سن القانون املالي

 تملك الحكومة مجموعة من  اآلليات الدستورية التي تخول لها الحق في التشريع بجانب البرملان،

ألعضاء لرئيس الحكومة  و نص على مايلي:" ت 6100من  دس تور  92الفصل بحيت نجد الفقرة األولى من 

 " البرملان على السواء حق التقدم  باقترا  القوانين.

وانطالقا من املؤشرات الدستورية، نجدها تضع قيودا تحجم  دور البرملان في مجال التشريع املالي، 

للمناقشة البرملانية، أوعلى مستوى مضمون وتضيقه بحدود خاصة سواء على مستوى ضيق الحيز الزمني 

 االقتراحات والتعديالت، عالوة ضيق الحيز الزمني املخول ملمثلي األمة في تقديم التعديالت واإلقتراحات3

 أوال: سلطة رئيس الحكومة في إعداد مشروع القانون املالي 

من الدستور،تبرز  89بما أن رئيس الحكومة مسؤول عن أعمال الحكومة طبقا ألحكام الفصل 

نطالقا فرئيس الحكومة ا التوجيه والتحكيم.سلطة رئيس الحكومة في املجال املالي على مستويين، هما: 

يبعث برسالة توجيهية ويعممها على مختلف  89و88من مسؤوليته الدستورية املحددة في الفصلين 

ت يد مقترحاتهم املتعلقة باإليراداالوزراء لتوضيح العناصر التي يتعين أخذها بعين االعتبار لدى تحد

 والنفقات3
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من جهة أخرى يتولى رئيس الحكومة سلطة التحكيم، إذ يتدخل في حل الخالفات التي قد تنشأ بين 

وزير املالية وباقي الوزراء حول الغالف املالي املخصص لكل وزارة ليكون حكما، أو حول عدم مطابقة 

كومية املتضمنة في الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة3  كما مقترحات إحدى الوزارات للتوجيهات الح

أنه بعد إحالة مشروع قانون املالية على األمانة العامة للحكومة للتأكد من انسجام مضمونه وسالمة 

من الدستور( الذي يرأسه  66)الفصل  صياغته من الوجهة القانونية، يعرض على املجلس الحكومي

 وع امليزانية في املجلس الحكومي موضوع مناقشات3رئيس الحكومة، ويكون مشر 

، يبقى وزير املالية املسؤول األول عن مشروع قانون 15ورغم السلطة التي يتمتع بها رئيس الحكومة

املالية، حيث يلعب دورا أساسيا في هذا املجال قياسا لزمالئه من الوزراء اآلخرين، ألنه يملك من خالل 

 املالية القدرة الفنية واإلدارية التي تسهل طريقة التنسيق مع بقية الوزارات3اإلطار الوظيفي في وزارة 

 ثانيا: القيود الدستورية املفروضة على مناقشة مشروع قانون املالية

الشارة إلى تجدر ا قبل الحديث عن القيود التي تعتبر تحجيما لدور البرملان في مجال التشريع املالي،

الجديد، ساوى بين الحكومة والبرملان في مهام السهر على الحفاظ على توازن من الدستور  99أن الفصل 

أن للبرملان حق معارضة اي تكليف يرهق مالية الدولة تقترحه  ،فةمالية الدولة "بما يفهم بمفهوم املخال

 الحكومة، وأيضا أن يرفض كل ما من شأنه أن ينقص من موارد الدولة3

ناقشة مشروع بمثابة قيود مفروضة على ميعتبر هذا األخير  99طوق الفصل ومن خالل قراءة من

"وللحكومة أن ترفض بعد بيان األسباب ينص هذا الفصل في فقرته الثانية قانون املالية، حيث 

املقترحات والتعديالت التي يتقدم بها أعضاء البرملان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون 

 وارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود".املالي إما إلى تخفيض امل

تجاه وفي نفس االوهذا قيد بالنسبة للحكومة، ويتضح أن الدستور ألزم الحكومة بتعليل قرار الرفض، 

والذي تم اإلبقاء عليه ضمن الدستور  0662من دستور  10ولتجاوز السلبيات التي كان يطرحها الفصل 

اقترح األستاذ "محمد أمزيان" أنه يمكن اعتبار قرار وزير االقتصاد واملالية  99من خالل الفصل  الحالي

                                                           
"يتقدم رئيس الحكومة أمام كل من مجلس ي البرملان بعد تعيين امللك ألعضاء الحكومة الدستور على أن من  22ينص الفصل  15

ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في 

 سة االقتصادية و االجتماعية والثقافية والخارجية".مختلف مجاالت النشاط الوطني وباألخص في ميادين السيا
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عند استخدامه للفصل املذكور، قرار إداريا يجوز الطعن فيه أمام القضاء اإلداري باعتباره قرارا مؤثرا 

 في املراكز القانونية للطاعنين3 

آخر متعلقا بحق االقتراح والتعديل يتجلى في كون أن يضع  قيدا  من الدستور، 96أما  الفصل 

هاته التعديالت يجب أن يتم تقديمها إلى اللجان البرملانية املختصة عندما تكون هذه األخيرة بصدد 

دراسة مشروع قانون املالية، وذلك ألنه بعد افتتاح املناقشة العامة يمكن للحكومة أن تعارض في بحث 

الفقرة األولى(3   21ألمر)الفصل يعرض من قبل على اللجان البرملانية التي يعنيها اكل اقتراح أو تعديل لم 

ألن ما من مقترح أو تعديل برملاني البد أن ينجم عنه الزيادة في تكليف موجود وإحداث تكليف عمومي3 

د هذا و األمر الذي جعل األستاذ عبد القادر تيعالتي ينكر وجود اختصاصات مالية فعلية للبرملان لوج

 3 16القيد الدستوري الذي يضع نظاما قاسيا لقبول مقترحات وتعديالت البرملانيين من طرف الحكومة

 الصالحيات االستثنائية للحكومة في املجال املالي الفقرة الثانية :

( 91يعتبر امليدان املالي من الناحية الدستورية من اختصاص البرملان، )الفقرة األولى من الفصل

مارسة تقلص من صالحيات البرملان في موضوع قوانين املالية لفائدة الحكومة ، هذا التقليص لكن امل

يتمثل في السلطات الواسعة للحكومة التي يخولها إياها الدستور في حالتي التفويض التشريعي ) قانون 

 اإلذن( و حالة التشريع بين الدورات3 

 أوال: التفويض التشريعي أو قانون اإلذن: 

خل الحكومة في التشريع الضريبي عن طريق آلية التفويض التشريعي ) قانون اإلذن( إذ خول تتد

الدستور إمكانية تفويض البرملان اختصاصه التشريعي لفائدة الحكومة ويشمل هذا التفويض 

)الفقرة  من الدستور  70االختصاص التشريعي في املجال املالي والجبائي، مستندة على نص الفصل 

 ،، ولغاية معينةف من الزمن محدود" وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظر  ، حيث يقول الثالثة( 

 بمقتض ى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ، ويجرى العمل بهذه املراسيم بمجرد نشرها"3

 تفرضها الضرورة، وتكون  والتفويض التشريعي يتم بمقتض ى قانون اإلذن، يأتي ملعالجة أمور هامة،

تساعد  ،ودقيقة تقنيةملا تتوفر عليه من إمكانيات ومعطيات شاملة وأدوات  الحكومة، األنسب ملعالجتها،

 الحكومة على القيام بمهامها3

                                                           

 6063ص  6116الجزء األول، دار الجسور وجدة، الطبعة الثالثة ، -قانون املالية -املالية العامة املغربية واملقارنةعبد القادر تيعالتي3  16 
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ومراسيم الحكومة املتخذة بناءا على قانون اإلذن يتوجب عرضها على البرملان في إطار ما يقرره 

فإن شاء أقرها وإن شاء  ى يتسنى للبرملان إبداء الرأي في هذه التدابير،حت من الدستور، 91الفصل

رفضها3 لكن النص الدستوري املنظم لقانون اإلذن لم يحدد املدة الزمنية التي يلزم على البرملان البث 

فيها، إذ اشترط فقط مجرد العرض على البرملان3 لهذا فإذا عرضت التدابير املتخذة من طرف الحكومة 

م يبث فيها البرملان، تبقى تلك التدابير نافذة، نظرا ملا لها من قوة تنفيذية تكتسبها من تاريخ نشرها ول

 ترتيبا على أن الدستور لم يحدد مدة معينة، يلزم البرملان خاللها البث فيها3

 التشريع في الفترة الفاصلة بين الدورات البرملانية :ثانيا

 في مجال القانون خالل الفترة الفاصلة بين الدورات البرملانية،يسمح الدستور للحكومة التشريع 

من الدستور :"يمكن للحكومة ان تصدر خال الفترة الفاصلة بين الدورات ، وباتفاق  20ينص الفصل 

مع اللجان التي يعنيها االمر في كال املجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد املصادقة عليها من 

 الل دورته العادية3 طرف البرملان، خ

ويلخص هذا املقتض ى الدستوري إمكانية تدخل الحكومة بأن تحل محل البرملان في ممارسة     

السلطة التشريعية وهذا ما يتيح لها اتخاذ إجراءات وضوابط عن طريق مراسيم يمكن أن تشمل حتى 

 االختصاص املالي والجبائي 3

ة إال بالقانون إال أن الحكومة تتوفر على إمكانية الحلول لذلك فرغم أن الدستور اعتبر أنه ال ضريب 

محل البرملان كسلطة ضريبية عن طريق االذن، والتشريع بين الدورات  وتبرير ذلك يتجلى في  "تمكين 

الجهاز الحكومي من التدخل في الحاالت االستعجالية أو بين دورات انعقاد مجالس البرملان _ لتعديل 

 3إلغائها  ايات أوأسعار الرسوم والجب

 : آليات الهيمنة الحكومية في تجاوز الترخيص البرملاني  الثالثةالفقرة 

تعود لوزارة املالية سلطة واسعة في املجال املالي، مما يمكنها من بسط نفوذها على جميع مراحل 

إعداد وتنفيذ امليزانية، بل تحديد السياسة املالية للدولة وذلك بحكم حجم االختصاصات التي أصبحت 

د رغم من تحديده عدتقوم بها 3 فباإلضافة إلى هيمنتها على إعداد مشروع امليزانية، فإن الدستور بال

الدورات العادية للبرملان والحد األدنى ملدتها فإن الحكومة هي التي تتحكم في مصير تلك الدورات )وتيرتها، 

مدتها الزمنية، تاريخ اختتامها( ويتم ذلك من خالل انفرادها باختتام الدورات العادية واستئثارها بالدعوة 

هناك آليات أخرى يخولها الدستور للسلطة التنفيذية لتجاوز  النعقاد الدورات االستثنائية 3 كما نجد
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وإجبار البرملان على املصادقة على مشروع القانون املالي منها  ثانيا حق التصويت الواحد، و التأخير في 

 تقديم مشروع املالية3

 في تقديم مشروع املالية. التأخير أوال: 

من  91لى قانون املالية فإنه للحكومة حسب الفصل إذا لم يتم في نهاية السنة املالية التصويت ع

تفتح بمرسوم االعتمادات الالزمة لسير املرافق العمومية والقيام باملهام املنوطة بها الدستور أن "

"3 واملالحظ أنه إذا كان هذا الحق ممنوح على أساس ما هو مقتر  في امليزانية املعروضة على املوافقة

و غير مقبول في الحاالت التي يكون فيها التأخير راجع للبرملان ، حيث ال يقابل للحكومة له ما يبرره، فه

التعطيل أو التأخير عن إيداع مشروع قانون املالية من طرف الحكومة أي عقوبة كانت سياسية أو 

في دستور  17قانونية على غرار تجاوز البرملان اآلجال الذي يعاقب عنه، وذلك على عكس املشرع الفرنس ي

06123 

 التصويت الواحد حقثانيا : 

مبدئيا هناك مسطرة خاصة للتصويت على املشروع، ولكن هناك إمكانية اللجوء للتصويت الواحد، 

ففي املسطرة التشريعية العامة يمكن للحكومة أن تطلب من أحد مجلس ي البرملان أن يبث بتصويت في 

التعديالت املقترحة أو املقبولة من طرف الحكومة، النص املناقش فيه كله أو بعضه مع االقتصار على 

الفقرة األولى(3  إذ يمكن  21وبإمكان املجلس املعني االعتراض على هذه املسطرة بأغلبية أعضائه )الفصل 

البرملان في االختصاص املالي لصالح الحكومة، مما يعني أن  سلطاتإن هاته املقتضيات تحد من  القول،

جزء الكبير من موضوع قانون املالية أصبح هو املشرع االستثنائي و الحكومة هي املشرع البرملان بالنسبة لل

 3 18األصلي

 املبحث الثاني: امليكانيزمات الدستورية لحماية املال العمومي

أولى الدستور أهمية ألليات الرقابة املالية، من أجل الكشف عن الشوائب واالختالالت التي تعتري  

مسطرة تنفيذ العمليات املالية في الوقت املناسب واتخاذ التدابير الالزمة لصد هذه االختالالت 

لية في الرقابة املاات م3 فتنوعت بذلك اآلليات واألجهزة، منها ما يتعلق بآليوتصحيحها حماية للمال العا

                                                           

"، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية الجديد"السلطة املالية للبرملان املغربي: قراءة في مقتضيات الدستور نجيب جيري:  17 

 223ص  6106دجنبر ، -، نونبر019والتنمية، عدد 
 -يناير 62، املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية ،العددخصوصيات القانون البرملاني في موضوع قوانين املاليةالحبيب الدقاق:  18

 0123،ص:0666مارس



 

 

22 

 8102 نوفمبر  20العدد

ليبقى اإلشكال املطروح هو أنه رغم تعدد أجهزة و آليات  ،)املطلب األول(بعديها السياس ي والقضائي

الرقابة املالية و تنوعها،  أبانت  املمارسة العملية عن اختالالت عميقة و عجز واضح في النهوض باملهام 

ة الخطيرة املخالفات املاليبا رئيسيا في تراكم اإلنزالقات و الرقابية املوكولة إليها، هذا العجز الذي كان سب

ر مبادئ  ، وضع الدستو وميةومن أجل تخليق وشفافية تدبير املالية العمتي عرفها تدبير املال العمومي3 ال

 ) املطلب الثاني(وآليات الدستورية للحكامة املالية والشفافية والديمقراطية التشاركية3

 املطلب األول: تعدد مجاالت الرقابة على املال العمومي

حقيق أساسيا إلى جانب الحكومة، في تالسياسية أغلبية ومعارضة شريكا  يعتبر البرملان بكل مكوناته

يسهر "أنه  من الدستور حيث تنص على99في الفقرة األولى من الفصل التوازن املالي املنصوص عليه 

3" ومن خالل استقراء املقتضيات الدستورية، البرملان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة

 ) الفقرةانب عملية من شأنها تعزيز مكانة البرملان ملمارسة رقابته على أعمال الحكومة نجد عدة جو 

، باإلضافة إلى ذلك وضع الدستور الجديد آليات ومبادئ لتفعيل وتأهيل الرقابة القضائية  االولى (

 3)الفقرة الثانية(املراقبة القضائية للتدبير املالي العمومي من طرف املحاكم املالية 

 الفقرة األولى : املراقبة السياسية للمالية العمومية

إضافة إلى وظيفته التشريعية يقوم البرملان بمهمة التتبع واملراقبة ألعمال الجهاز التنفيذي خاصة 

 وهي ، في املجال املالي، حيث تكتس ي مراقبة املالية العامة هنا طابعا سياسا ، وتعرف مجاالت متعددة

،  وتتجسد هذه املراقبة أوال 91في فصله   6100املهام التي نص عليها دستور  مسألة مهمة تشكل أحد

، فيةعلق باملصادقة على قانون التصفي  املراقبة عن طريق األسئلة وملتمس الرقابة، ثم رقابة الحقة وتت

 وأخيرا رقابة عن طريق  تشكيل لجان تقص ي الحقائق3

 قابةأوال: املراقبة عن طريق األسئلة وملتمس الر 

على أن  19في إطار العالقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نص املشروع الدستوري،

تخصص باألسبقية جلسة في كل أسبوع ألسئلة مجلس ي البرملان وأجوبة الحكومة3 والحكومة ملزمة “

أن  ر بالذكر بالجواب عن أسئلة أعضاء البرملان خالل العشرين يوما املوالية إلحالة السؤال إليها3 وجدي

هذه األسئلة األسبوعية تتعلق أساس بالقطاعات الحكومية املختلفة3أما األسئلة املتعلقة بالسياسة 

تقدم األجوبة “على أن  011العامة للحكومة، فالدستور املغربي الجديد ينص في الفقرة الثالثة من املادة 
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، وتخصص لهذه األسئلة جلسة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة

واحدة كل شهر، وتقدم األـجوبة عنها أمام املجلس الذي يعنيه األمر خالل الثالثين يوما املوالية 

 .”إلحالة األسئلة إلى رئيس الحكومة

ملجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل  أما فيما يخص ملتمس الرقابة، يمكن " 

وذلك باملوافقة على ملتمس الرقابة، وال يقبل هذا امللتمس إال إذا وقعه على األقل خمس  مسؤوليتها

األعضاء الذين يتألف منهم املجلس ، وال تصح املوافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب 

أيام  ثإال بتصويت  األغلبية املطلقة لألعضاء الذين تتألف منهم وال يقع التصويت إال بعد مض ي ثال 

كاملة على إيداع امللتمس، وتؤدي املوافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة 

 203"جماعية

وانطالقا من النص يتضح أن الدستور الجديد وسع من إمكانية لجوء البرملانيين مللتمس الرقابة 

النواب أو خمس أعضاء بجعل إمكانية اللجوء إليه تتم بخمس األعضاء الذين يتألفون منهم مجلس 

(، حيث كان يشترط لقبول ملتمس الرقابة بمجلس النواب 0662مستشارين، خالف ما كان في دستور )

التوقيع عليه من طرف ربع أعضاء املجلس، وفي مجلس املستشارين اشترط التوقيع عليه من طرف ثلث 

 أعضائه3

 ثانيا : قانون التصفية 

والتي تندرج ضمن الباب املخصص لقانون املالية تم التنصيص على  خالفا لقوانين املالية التعديلية

قانون التصفية في باب مستقل، فعندما تتم املصادقة على قانون املالية و ينشر بالجريدة الرسمية تشرع 

النفقات و تتولى هيئات الرقابة التحقق من هذا  تنفيدية في تحصيل املداخيل و صرفالسلطات ال

م تحت إس ، ينظم حساب عام للمداخيل و النفقات املنفذة فعال انتهاء هذه الرقاباتنفيد3 و عند الت

هذا القانون اخر مراحل املراقبة، و  ، إذ  يعتبر يحال على البرملان للموافقة عليه، حيث قانون التصفية

يشكل تقديما لقانون مالية السنة القادمة، وهو مهم باعتباره آلية إلخبار البرملانيين واطالعهم على كيفية 

 صرف االعتمادات واستخالص املوارد، و هو أيضا وسيلة ملمارسة الرقابة البعدية على أعمال الحكومة3
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بمكتب أحد مجلس ي البرملان )مجلس النواب باألسبقية ) من ويجب أن يودع املشروع املذكور 

( في نهاية السنة الثانية املوالية لسنة تنفيذ قانون املالية على أبعد تقدير، 6100مستجدات دستور 

ويرفق مشروع القانون املذكور بتقرير يعده املجلس األعلى للحسابات حول تنفيذ قانون املالية وبالتصريح 

 حسابات املحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة3 العام بمطابقة

 ثالثا : تشكيل لجان تقص ي الحقائق

عالوة على اللجان على ما يلي: "  من الدستور والتي تنص 29بناءا على الفقرة الثانية من الفصل 

 ءالدائمة...، يجوز أن تشكل بمبادرة من امللك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضا

مجلس املستشارين، لجان نيابية لتقص ي الحقائق، يناط بها جمع املعلومات املتعلقة بوقائع معينة، 

 "أو تدبير املصالح أو املؤسسات أو املقاوالت العمومية وإطالع املجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها

 لتحري بشأنها3 في الوقائع املراد ا  ويتم توقيف عملها على الفور بمجرد فتح تحقيق قضائي

ويمكن القول بأن هذه اللجان تلعب دورا كبيرا في تتبع السياسة املالية العامة للحكومة، حيث خول 

لها املشرع االطالع على جميع الوثائق واملستندات التي من شأنها أن تسهل مهمتها، وقد تلعب دورا كبيرا 

حين إحداث لجنة لتقص ي الحقائق حول  6111القضايا نهب املال العام، كما وقع سنة   في كشف أهم

من  6110مؤسسة القرض السياحي والعقاري من طرف مجلس النواب، كما أحدثت لجنة مماثلة سنة 

 قبل مجلس املستشارين حول الصندوق الوطني للضمان االجتماعي3

 الفقرة الثانية : املراقبة القضائية للتدبير املالي العمومي

الحيات املجلس األعلى للحسابات ، فباإلضافة إلى ممارسته الرقابة وسع الدستور الجديد، من ص

العليا على املالية العامة وتنفيذ العمليات املالية للدولة) تنفيذ القانون املالي السنوي( والتأكد من 

مشروعية العمليات املتعلقة بمداخيل ونفقات الهيئات الخاضعة لهذه املحاكم، أصبح يدقق في مالية 

التدقيق والبث في الحسابات املتعلقة ، وب السياسية ويساهم في تقييم السياسات العموميةاألحزا

 بمرافق الدولة أو املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية3

على دور املجالس الجهوية للحسابات، كمؤسسات مساعدة على املستوى  ،  أكد6100كما أن دستور 

، وهي مستجدات مهمة 0662الجهوي، وهو ما يعتبر تكريس لنفس املقتضيات التي جاء بها دستور 

ومحورية في تطوير املجال الرقابي املحلي من جهة ، وتعزيز التوجه الجهوي والالمركزي التي تسعى الدولة 

 ي إطار نظامها اإلداري3  إلى ترسيخها ف
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 أوال : مراقبة تنفيذ القانون املالي السنوي 

، وقد أفردها دستور 21تعتبر مؤسسة املجلس األعلى للحسابات هيئة عليا للرقابة عل املال العام

حيزا هام، حيث خصها بمقتضيات تمنحها اختصاصات ذات طبيعة رقابية وقضائية حقيقية،  6100

يقوم   6100من دستور  039ولها مهاما تتعلق بمراقبة تنفيذ3 فحسب الفصل وضمن استقالليتها وخ

املجلس االعلى للحسابات بمهام قضائية في مجال التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية بالنسبة 

 للمخالفات التي يرتكبها كل مسؤول او موظف او عون بمرافق الدولة او املؤسسات العمومية3 

ملستوى الجهوي ، يقوم  املجلس الجهوي للحسابات  في حدود دائرة اختصاصه بالتدقيق أما على ا 

و البت في حسابات الجماعات املحلية و هيئاتها، وكذا في حسابات املؤسسات العمومية الخاضعة 

 .لوصايتها

 ثانيا : مراقبة االجهزة العمومية وطرق تدبيرها للمالية العمومية 

بالتدقيق والبث في الحسابات املتعلقة بمرافق الدولة أو املؤسسات العمومية   تقوم املحاكم املالية

واملقاوالت التي تملك الدولة رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات 

خولة الت امل3إضافة الى  القيام برقابة التسيير على مرافق الدولة واملؤسسات العمومية واملقاو 22الترابية

االمتياز في مرفق عام أو معهود إليه بالتسيير، والشركات واملقاوالت التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات 

 عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية رأسمالها3

املحاكم  املالية  بمراقبة استعمال األموال التي تجمع من الجمعيات من خالل التماس  كما  تقوم

اإلحسان العمومي بطلب من رئيس الحكومة، وذلك للتأكد من مطابقة استخدام هذه األموال لألهداف 

ي عاملبتغاة من التماس اإلحسان العمومي3 وأخيرا ممارسة رقابة التسيير على أجهزة الضمان االجتما

املستفيدة من أحد األجهزة العمومية من إمدادات مالية على شكل مساهمات من أرباب العمل أو على 

 شكل إعانات3

من الدستور باملجلس األعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح  039وقد أناط الفصل 

 ابية3يات االنتخباملمتلكات، وتدقيق حسابات األحزاب السياسية، وفحص النفقات املتعلقة بالعمل
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 املطلب  الثاني: األسس الدستورية لحكامة املالية العمومية

يعتبر الحديث عن الفساد املالي واإلداري، وغياب شفافية التدبير واستشراء الفساد والرشوة بشكل 

غير مسبوق، إحدى النتائج املباشرة للغموض الكبير الذي يطبع طرق إعداد السياسات العمومية وطرق 

أقر الدستور بالحكامة الجيدة كمقاربة عصرية في صنع القرار  ر املال العام باملغرب3 لهذاتدبي

والتدبيرالعموميين3 إذ في ظل هذا التوجه، يعتبر مفهوم الحكامة الجيدة من أقوى املفاهيم التي جاء بها 

يير واإلصالح ، كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث التغ6100الدستور املغربي 

، وألهميتها في جودة وحكامة التدبير املالي العمومي ، وضع الدستور مجموعة ) الفقرة األولى (املنشود 

من املؤسسات واألجهزة الدستورية التي تنضاف إلى املؤسسات والهيئات الرقابية، وذلك بهدف تعزيز 

قرة الثانية ) الفمكملة للمؤسسات التقليديةاألليات الرقابية بقوة  استشارية وتشاركية تكوم وظائفها 

)3 

 الفقرة األولى: مبادئ الحكامة في تدبير املالية العمومية

وعيا من املشرع املغربي بأهمية الحكامة فقد خصص لها حيزا هاما من املقتضيات ضمن الدستور 

الدستوري للمملكة "...يقوم النظام الجديد، وذلك بداية من التصدير، وكذا ضمن الفصل األول منه 

بل األكثر من ذلك خصص  لها الباب الثاني عشر  على أساس فصل السلط ...وعلى مبادئ الحكامة..."

 ،املعنون بالحكامة الجيدة 3 بحيث يمكن قياس مدى وجود حكامة مالية في توفر كل من مبدأ الشفافية

ك ليما خاليا من الشبهات وشفافا فإن ذل3 بحيث إذا كان التدبير املالي ساملشاركة، الرقابة ثم املحاسبة

ينعكس ال محالة على كل امليادين األخرى، ألن أهم ميدان تتجلى فيه مبادئ الحكامة هو امليدان املالي 

 باعتبار املال عصب الحياة، فإذا اسيئ استعماله فسدت معه الحياة3

 أوال: شفافية التدبير املالي العمومي 

ضوح املعامالت املالية وسالمة أحد أهدافها وطرق إنجازها بمعنى إجراء يقصد بالشفافية املالية  و 

التصرف املالي بكيفية واضحة املعالم تسمح بمعرفة جميع تفاصيلها والتأمل فيها3 وارتباطا بشفافية 

فصال  02من  –الباب الثاني عشر  –التدبير املالي العمومي، خصص الدستور للحكامة الجيدة بابا كامال 

عن طريق انفتاح  23(3  وأقر مبادئ جديدة حددها الدستور كالجودة، والشفافية090 – 013صول )الف
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3 ثم النزاهة 24املرافق العمومية على محيطها و تسهيل الولوج الى املعلومة بحيث قد أصبح حقا دستوريا

اد بادئ الحيليتحدث عن أعوان املرافق العمومية الذين يخضعون للقانون و يمارسون أعمالهم طبقا مل

في تدبير املرافق العمومية بإعطاء  26، ليربط املحاسبة باملسؤولية25ة الشفافية و النزاهة و املسؤولية

، هذا باإلضافة  إلى ضرورة وضع ميثاق للمرافق العامة يحدد قواعد الحكامة 27الحساب ومراقبة ماليتها

 الجيدة3 

 العمومية ثانيا: املقاربة التشاركية في تحسين أداء املالية

التوجه املنفتح على أساس الديمقراطية التشاركية والحكامة الجدية وبالتالي   6100كرس دستور 

، 01 ، 06مساهمة املجتمع املدني في صناعة القرار العمومي الوطني واملحلي3 وظهر ذلك جليا في الفصول 

حيث مكن الدستور الجديد، املجتمع املدني من تقديم اقتراحات مكتوبة وعرائض أو   62، 69، 01، 03

تظلمات باإلضافة إلى تقوية دور املواطن الذي صار فاعال في صناعة القرار العمومي عبر تقديم ملتمسات 

طلع وسائل مادية ومعنوية ليضفي مجال التشريع، مما يفترض تمكين املجتمع املدني من آليات العمل أي 

 بدوره عبر عالقات تعاقدية سياسية مبنية على مقاربة تشاركية مجالية3

على قيام الهيئات النقابية لألجراء واملنظمات   6100من دستور  2باإلضافة إلى ذلك أكد  الفصل 

ام تماعي واستخداملمثلة للمشغلين بمهمة الدفاع عن الحقوق واملصالح ذات الطابع االقتصادي واإلج

املؤسسات الرسمية كمجلس املستشارين حيث تساهم في التشريع عامة والتشريع املالي خاصة وهو ما 

 3 6100من دستور  11يؤكده الفصل 

وأمام كل ذلك ويبقى التساؤل مفتوحا ، أوال حول حجم السلطة التي يمكن للمجتمع املدني أن     

هل سيكتفي بمجاالت ذات طابع ثقافي مثال؟ ثانيا حول مدى إمكانية ر يمتلكها للتأثير في املجال املالي؟ 

بط املجتمع املدني بطرق وآليات االشراك والتنفيذ والتمويل وتحمل املسؤولية وضرورة تفعيل مبادئ 

 الشفافية والجودة؟ 

 الفقرة الثانية : أهمية هيئات الحكامة في جودة املالية العمومية
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ة الحقوق والحريات والحكامة الجيدة وتحقيق التنمية البشرية واملستدامة تظهر أهمية هيئات حماي

التي تنضاف إلى املؤسسات  28كونها تمثل جيال جديدا من املؤسسات الدستورية، 6100في دستور 

والهيئات الرقابية ذات الطابع الكالسيكي سواء السياسية منها كالبرملان أو اإلدارية )كاملفتشيات العامة 

رات أو القضائية كاملحاكم املالية( وهي مؤسسات ال يستهان بدورها في تعزيز أنظمة الشفافية للوزا

واملحاسبة3 ولتقوية هذا الدور الرقابي حرص املغرب على تخصيص باب كامل هو الثاني عشر لها وذلك 

في قوة  والتي تتحدد حسب بعض الباحثين 29ألهميتها في تكميل وظائف املؤسسات التقليدية للدولة،

االقتراح ووظائف االستشارة والرصد والتتبع والتقييم والترافع والتوعية، وذاك أمام  ما نص عليه 

من تحمل املرافق العمومية تقديم الحساب عن تدبيرها لألموال العمومية  012الدستور في الفصل 

 طبقا للقوانين الجاري بها العمل حيث تخضع في ذلك للرقابة والتقييم3

 سوف نكتفي بذكر بعض هذه الهيئات باعتبارها آليات الحكامة الجيدة ومنها:لذلك 

 أوال: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها:

يعتبر تأسيس الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة بمثابة تعزيز ملنظومة الشفافية واملساءلة وهو ما 

مهام هذه الهيأة في اتخاذ مبادرة والتنسيق واالشراف  الذي حدد 029في فصله  6100كرسه دستور 

وضمان تنفيذ السياسات املتخذة ونشر املعلومات واملساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ 

الحكامة الجيدة وقيم املواطنة املسؤولة3 حيث عند اكتشافه أي أفعال فساد يعاقب عليها القانون يبادر 

ل امللك لدى املحاكم املختصة لتحريك مسطرة املتبعة إضافة إلى إعداد التقارير رئيسها إلى تبليغ وكي

 التي تمكن الحكومة والبرملان من ترجمتها إلى إجراءات ذات طابع إداري وتشريعي3 

 ثانيا : مؤسسة الوسيط

 30حلت هذه املؤسسة محل ديوان املظالم "ملواكبة اإلصالح املؤسس ي العميق الذي يعرفه املغرب"

 وهي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى تدبير العالقة ما بين اإلدارة واملرتفقين لذلك:

 تنظر في تصرفات االدارة املخالفة للقانون أو املنافية ملبادئ العدل واالنصاف3  -0

 تلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها وإجراء األبحاث والتحريات في شأنها3   -6

                                                           
تقرير علمي حول الدرس االفتتاحي السنوي الثالث ملنتدى الباحثين في العلوم االدارية واملالية، مؤسسات في الحكامة باملنظومة   28

 بكلية الحقوق أكدال الرباط3 1ص  6103دجنبر  02الدستورية األدوار والرهانات بتاريخ 
 13نفس املرجع السابق، ص   29
 ، توزيع مكتبة الرشاد بسطات61063، طبعة 661، ص للملكة املغربية شر  وتحليل الدستور الجديدكريم لحرش،    30
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 الوساطة والتوفيق بين اإلدارة واملرتفق3   -1

من الدستور إلى كل  مساعي الوساطة والتوفيق بغرض  026تلجأ مؤسسة الوسيط طبقا للفصل 

يفية وم باطالع رئيس الحكومة بكـــــــــــــــــث تقـــــــــــــــــــالتوصل إلى حلول منصفة  للخالف بين االدارة واملرتفق، بحي

ما ـــــــــــــــدية لتحسين أداء االدارة 3 كـــــــــــــــــــــذ توصياتها بجــــــــــــــــــــــجميع حاالت امتناع االدارة عن أخ منتظمة على

ي مراقبة ــــــــــالبرملان أن تستثمرها السلطة التشريعية فام ــــــــــــدة في تقارير والتي ترفعها أمتمكن توصياتها الوار 

ــوالوق 31الحكومة من خالل توجيه اسئلة شفوية وكتابية، عمل وف على اإلختالالت واملشاكل في ـــــــــــــ

ـــمختل ـــألسباب الت تحول دون تحقيق جف القطاعات واـــــــــــــــــ الي واإلداري باإلضافة إلى ـــــــــــــــــالتدبير املودة ــــــــــــــــ

 32لتصحيحية التي يجب أن يركز فيها نواب األمة على نقط القوة والضعف3دراسة جميع الخطوات ا

 

 ثالثا :مجلس املنافسة

على قيام مجلس املنافسة كهيئة مستقلة بتنظيم منافسة  6100من دستور  022ينص الفصل  

حرة ومشروعة وضمان الشفافية واالنصاف في العالقات االقتصادية، لذلك يعاقب القانون طبقا ملا 

من نفس الدستور على كل شطط في استغالل النفوذ واالمتياز ووضعيات االحتكار  12جاء في الفصل 

بما يضمن مناخا سليما لألعمال  33ملمارسات املخالفة ملبادئ املنافسة الحرة واملشروعة،والهيمنة وباقي ا

والحفاظ على  34ويشجع على االستثمار الوطني واالجنبي، حيث حرية املبادرة واملقاولة والتنافس الحر،

  35الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق االجيال القادمة،

إجراءات يتخذها السلطة العامة إلدارة شؤون املجتمع في أوضاع  وكون السياسة املالية هي جملة

فهو يقتض ي وضع آلية  36وظروف اقتصادية ومالية وذلك من خالل القوانين واألنظمة املالية والضريبية،

للحكامة تعمل على ضمان التنافس الحر بين مختلف املتدخلين في املجال االقتصادي وهو ما جعل 

متعلقين بمجلس املنافسة لترسيخ الحكامة االقتصادية الجيدة  61301و  013306املشرع يعد قانونين 

                                                           
مؤسسة الوسيط ودرها في تكريس حقوق االنسان وإرساء مبادئ رسالة لنيل دبلوم املاستر في الدراسات الدستورية والسياسية،   31

 363، ص 6106/6101 الحكامة الجيدة باملغرب،
 333نفس املرجع السابق، ص   32
 61003من دستور  12الفصل   33
 61003من دستور  11الفصل   34
 61003من دستور  11الفصل   35
 0923، ص 6103د سعيد جفري ما الحكامة؟  مطبعة األمنية الرباط،  36
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ومحاربة الريع االقتصادي حيث انتقل دوره من الجانب االستشاري إلى الدور التقريري مما يمكنه من 

 ضبط وتنظيم املجال عن طريق صالحيات تحقيقية وترخيصية3
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 خاتمة

عام للمالية العمومية فوضع املبادئ وأبرز آليات العمل لقد حدد الدستور الجديد اإلطار ال

واملؤسسات التي عبرها يتم ترجمة املساطر والقواعد واالختصاصات التي نص عليها، كما عزز آليات 

الرقابة باإلنتقال من املهام التقليدية لها إلى مهام حديثة ، غير أن اإللتزام بتحقيق التوازن املالي وليس 

اإلكراهات املاكرو اقتصادية التي يعاني منها التدبر املالي ، واإلخفاق في تنزيل  سياسات االقتصادي ، و 

تنموية  ذات بعد اجتماعي ، يطرح عدة أسئلة حول قدرة املالية العمومية على ترجمة الحقوق 

 االجتماعية واالقتصادية التي يحملها الدستور إلى مشاريع وبرامج لتحقيق التنمية3 فاإلصالحات

، ما هي إال استجابة ملجموعة من املطالب االجتماعية املنادية بالكرامة 6100الدستورية لفاتح يوليوز 

والعيش الكريم3و املالية العمومية باعتبارها  املجال الرئيس ي الذي يتم في إطاره املساهمة في توزيع 

مومية لذلك ستبقى مسألة الثروات من خالل تدبير سياسات اإلنفاق العمومي وتحصيل اإليرادات الع

 املالية العمومية والعدالة اإلجتماعية  مرتبطة  ارتباطا وثيقا بجودة التدخل والحكامة في التدبير العمومي3
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 الئحة املراجع 

 الكتب العامة : (0

  61033سعيد جعفري، ما الحكامة؟ مطبعة األمنية الرباط، طبعة 

 : مطبعة اسيارطينل، طنجة61013املالية العامة، الطبعة األولى،  رشيد املساوي ، 

  توزيع مكتبة الرشاد بسطات61063كريم لحرش، الدستور الجديد للملكة املغربية شرح وتحليل، طبعة ، 

 61193سنة الجامعية ال: القتطاع الضريبي والعدالة االجتماعية بدون درا نشر، مؤلف جامعي، مصطفى منار، 

 61113ي أضريف : املالية العامة أسس وقواعد تدبير امليزانية العامة ومراقبتها، الطبعة األولى عبد النب 

 61163ج األول دار الجسور وجدة، ط الثالثة  قانون املالية الية العامة املغربية واملقارنةعبد القادر تيعالتي: امل 

 لة الدراسات وأبحاث جامعية  مطبعة املعارف عبد اإلاله فونتر، العمل التشريعي باملغرب الجزء الثاني سلس

 3 6116الجديدة، الرباط 

 تقاريرأطروحات و  (8

  الهبري الهبري، االختصاصات املالية للبرملان املغربي، أطروحة لنيل الدكتراه في القانون العام، جامعة محمد

 61123-6111األول وجدة 

  املداخلة األستاذ امحمد قزيبر بعنوان"مطلب الحكامة في التدبير املالي العمومي" بالندوة اإلصالحات املالية

 تافياللت، غير منشور3 -، بمقر جهة مكناس6101مارس  6و2والجبائية: أية رهانات ؟ يوم 

  في  دارية واملالية، مؤسساتتقرير علمي حول الدرس االفتتاحي السنوي الثالث ملنتدى الباحثين في العلوم اال

 ،بكلية الحقوق أكدال الرباط3 6103دجنبر  02الحكامة باملنظومة الدستورية األدوار والرهانات بتاريخ 

 القوانين: (3

  املتعلق بتنفيذ 6100يوليوز  66املوافق  0316شعبان  69صادر في  0300360ظهير شريف رقم  6100دستور ،

 6100يوليوز  11املوافق  0316شعبان  62مكرر بتاريخ  1623سمية عدد نص الدستور املراجع، الجريدة الر 

  املتعلق بتنفيذ القانون 6101يونيو 6املوافق ل  0312شعبان  03صادر بتاريخ  0301326ظهير شريف رقم ،

 3 6101يونيو 02بتاريخ  2191منشور بالجريدة الرسمية عدد  011301التنظيمي لقانون املالية رقم

 املقاالت : (4

  نجيب جيري: "السلطة املالية للبرملان املغربي: قراءة في مقتضيات الدستور الجديد"، منشورات املجلة املغربية

 61063دجنبر ، -، نونبر019لإلدارة املحلية والتنمية، عدد 

  مقال منشور بجريدة  6100امحمد فويير : "الصالحيات املالية للجهازين التشريعي والتنفيذي في ظل دستور"

 61063يناير  0ملساء بتاريخ ا

  الحبيب الدقاق خصوصيات القانون البرملاني في موضوع قوانين املالية،املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية

 06663مارس-يناير62العدد ،
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 التحكيم في العمليات املصرفية

 املصرفية العمليات في التحكيم

 

 الحقوق  في دكتور  

    األعمال وقانون  التحكيم مجال في باحث أستاذ

 

 مقدمة:

ظهرت البنوك في القرون الوسطى وكانت وظيفتها في أول األمر قاصرة على تجارة النقود والقيام 

والسرقة مقابل شهادات  بعمليات الصرف، ثم أخذ التجار يودعون نقودهم لديها خشية الضياع

بودائعهم مع حقهم في سحبها في أي وقت، وملا تجمعت لدى البنوك ودائع نقدية طائلة، وتبين لها أن 

جملة الودائع التي تودع لديها تزيد دائما على جملة األموال التي تسحب منها3 أخذت تقرض من هذه 

 373يفتها في توزيع االئتمانالودائع ملن يشاء، وهكذا نشأت البنوك الحديثة وتأكدت وظ

وباملوازاة مع التطور الكبير الذي عرفته الحياة االقتصادية في عصرنا الحاضر كان معه املستثمرون، 

أشخاصا ذاتيين كانوا أو معنويين، يعجزون عن االعتماد على إمكانياتهم الذاتية لتحقيق مشاريعهم، لذا 

ستفادة من خدماتها بالخصوص لتمويل مشاريعهم، ثم فهم يفضلون اللجوء إلى املؤسسات البنكية لال 

، وهذه املعامالت 38إن التعامل مع البنك يشكل بالنسبة إليهم وسيلة لالنضباط مع املقتضيات التشريعية

صاحبها بروز صور وأنواع متعدد للعقود التي تربط املؤسسات البنكية مع عمالئها بحيث تتسم بحرية 

إال ما استثناه املشرع بنص خاص، فاألصل إذن هو الحرية وأما التقييد فهو  املتعاقدين في تحديد بنودها

، ورغم ذلك تنشأ عنها نزاعات وخالفات قانونية ال ينحصر أثرها فيما بين أطرافها فحسب، 39استثناء

بل قد تؤثر على اقتصاديات وطنية، مما يفرض تسويتها وخاصة منها منازعات البنوك واجبة الحسم على 

                                                           
 0013، ص6112"، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة األولى العقود التجارية وعمليات البنوكمصطفى كمال طه: " -37

 013منشورات عويدات بيروت، الجزء الثالث، ص  0662"، ط الثانية الكامل في قانون التجارة وعمليات املصارفصيف: "الياس نا -

"، رسالة دبلوم الدراسات العليا املعقمة، كلية الحقوق، الدار خصوصيات الصلح والتسوية الودية في العمل البنكيخالد وردي: " -38 

 123، ص 6110البيضاء، 

 123وردي: املرجع السابق، ص خالد  -39 
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، في زمن العوملة ونهج غالبية الدول لنهج ليبرالي حر وما صاحب ذلك من انفتاح على 40لسرعةوجه ا

 ،41األسواق الدولية

وهي تعتبر كذلك بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل فتعد  42وتعد أعمال البنوك أعماال تجارية

 433مدنية ما لم يكن تاجرا وكان ألغراض تجارته، إذ تعتبر عندئذ عمال تجاريا بالتبعية

وملا كانت تحظى بهذه األهمية انصرف االهتمام الدولي نحو تقنين القواعد الخاصة بتنظيم العمليات 

لى املستوى الدولي ملا تتميز به هذه املعامالت من طبيعة دولية تسهم املصرفية منذ فترة طويلة، خاصة ع

في ازدهار التجارة الدولية3 مما دفع بأغلب التشريعات إلي تنظيم أحكام املعامالت املصرفية رغم أنها تكاد 

نيف جتكون موحدة بالنظر إلى عملية التوحيد التي عرفتها هذه املعامالت على الصعيد الدولي:) اتفاقيات 

العادات واألعراف املنظمة لالعتماد املستندي،  ، خطابات الضمان،0611/0610لألوراق التجارية

والقواعد املوحدة  0661اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت املستقلة وخطابات االعتماد الضامنة 

ليات املصرفية ليست واسعة (3 ومع ذلك فإن حركة التشريع في العم0666املتعلقة بالضمانات التعاقدية 

، وتتميز العمليات املصرفية بمجموعة من 44إذ ال تزال الغلبة لألعراف املصرفية وأحكام القضاء

 :45الخصائص

خاصية الثقة، بحيث تقوم على الثقة وتتأثر بشخصية املتعاقدين، ولهذه الخاصية تأثير على  -

 القات التعاقدية بينهما3العالقات فيما بين البنك والزبون، وعلى استقرار الع

خاصية التنظيم، حيث يالحظ أن هناك ندرة في النصوص القانونية الخاصة بها، إذ ال توجد  -

 عملية بنكية منظمة قانونا بشكل كامل وقطعي مما يجعلها تقوم على الحرية التعاقدية3

                                                           

 13، ص 6113، يناير 39"، مجلة التحكيم العدد التحكيم في املنازعات املصرفيةمحي الدين إسماعيل علم الدين: " -40 

الطرق البديلة لتسوية املنازعات"، منشورات جمعية نشر  "بعض تجليات التسوية الودية في املادة التجارية"،عز الدين بنستي:  -41 

 123، الطبعة األولى، ص 6113، 6لومة القانونية والقضائية، سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد املع
"...تكتسب صفة تاجر باملمارسة االعتيادية أو االفتراضية لألنشطة التالية: البنك والقرض من مدونة التجارة على:  2تنص املادة  -42

 3واملعامالت املالية
 013، ص 0620"، دار النهضة العربية عمليات البنوك من الوجهة القانونية، "على جمال الدين عوض -43
لسلة سالبيئة القانونية واملالية للقطاع املصرفي اليمني،  "العقود املصرفية والطرق البديلة لحل املنازعات"،الحسن محمد السعيد:  -44

 1033ص  ،6113إصدارات املركز اليمني للتوفيق والتحكيم، الطبعة األولى 

 313-16، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ص 6119الطبعة الثانية  : "الوجيز في القانون البنكي املغربي"،عائشة الشرقاوي املالقي -45 
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ع الدولية والذي يوازيه توسخاصية التوحيد، وذلك بفعل التوسع الذي تعرفه املبادالت التجارية  -

في تدخل البنوك فيها وكذا التوسع في استخدام املعلوميات الش يء الذي فرض توحيد اإلطار القانوني 

 للعمليات البنكية3

كلها عوامل جعلت من التحكيم وسيلة أفضل من القضاء لفهم مكوناتها والحكم في منازعاتها، من 

التي تتناسب وطبيعة العمليات املصرفية )املطلب األول(، رغم هنا يبرز كقضاء له مزاياه وخصوصياته 

 ما يتطلبه من شروط وإجراءات وآثار )املطلب الثاني(3

 املطلب األول: مزايا وخصوصيات التحكيم املصرفي

ال ريب أن التحكيم أضحى القضاء األصيل املفضل ألطراف التجارة الدولية، لشعورهم بأنه وليد 

مصالحهم وكذا للمزايا التي يتسم بها عموما )الفقرة األولى( ولكونه ينسجم  إرادتهم وتجاوبه مع

 وخصوصيات العمليات املصرفية )الفقرة الثانية(3

 الفقرة األولى: مزايا التحكيم في العمليات املصرفية:

 أوال: االنتقادات

ى التحكيم، فإنه في إذا كان املتعاملون في مجال عقود التجارة الدولية يفضلون عادة اللجوء إل   

 47، على اعتبار أن املتعاملين يفضلون نهج مسطرة الوساطة46مجال املعامالت املصرفية يشكل استثناء

 483والتوفيق بدال عن مسطرة التحكيم وذلك لعدة أسباب

 3الخشية من إصدار أحكام تحكيمية غير متوقعة أو قرارات مزعومة 

 انونية صادرة عن املحاكم العادية في مجال تخصصها3رغبة األطراف في استصدار قرارات قضائية ق 

                                                           
46  -Bruno Hug et Dr Macus C.Boeglin « arbitrage en matière Bancaire et financière Analyse  et perspectives », p. 8.  

Article publié au site : www. Lalive, ch/F/publications/detail.Php ? Id=526. 

رغم ما تتطلبه هذه املسطرة من إمكانيات بشرية، إال أن العمل املصرفي يتجه إلى سلك هذه املسطرة بما في ذلك املجموعة املهنية  -47 

 لبنوك املغرب، وهكذا يرى البعض:

« La médiation n’a pas vocation a se substituer au méthodes classiques de résolution des litiges… La fonction de médiateur, 

pour être efficace, doit être exercée de façon pragmatique, avec le Souci de rendre service aussi au clients qu’a la banque, 

toute tendance centralisatrice serait néfaste a son action, car elle s’accompagnerait inévitablement d’une spirale 

administrative bureaucratiques ». 

Christiane scrivener, « La médiation, procédure d’exception » revue Banque magazine n°617 septembre 2010. p.19-20. 
48- Bruno Hua et Dr Marcus C.Boeglin, Art.Cit. p. 8. 
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 3الخشية من عجز هيئات التحكيم عن اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية 

 3محدودية إمكانية استئناف األحكام الصادرة عن املحكمين مقارنة بالقضاء العادي 

 3أن اتفاق التحكيم ومسطرته تظل حكرا على األطراف فقط 

 كون مسطرة التحكيم طويلة األجل وباهظة التكاليف3في بعض األحيان ت 

 ثانيا: مزايا التحكيم في العمليات املصرفية:

يعتبر عادة التحكيم كآلية من آليات تسوية املنازعات والتي تخضع لرضا األطراف، لكن عندما يتعلق 

مالءها يثور األبناك وعاألمر بالتحكيم في العمليات املصرفية سواء التي تكون أطرافها مؤسسات بنكية أو 

اللجوء إلى التحكيم في منازعات أعمال البنوك؟ وملاذا  رتساؤل محوري: هل هناك أسباب ودوافع تبر

 ؟493اللجوء إلى التحكيم بدل القضاء

يخيل للبعض أن التحكيم في املادة املصرفية واملالية ش يء غير ممكن التصور ألنه كقاعدة عامة، 

منازعاتها باللجوء إلى قضاة بدل محكمين، ففي املاض ي كان ينذر أن يفصل في هذا البنوك تفضل تسوية 

النوع من املنازعات محكمين باستثناء تلك املتعلقة بالضمانات البنكية واالعتمادات املستندية وعمليات 

 السندات، باإلضافة إلى انعدام املؤسسات املتخصصة التي تساعد الخصوم بوضع قواعد تسهل مسطرة

 3 50التحكيم

إال أنه مع تزايد املعامالت التجارية الدولية وما واكبها من تزايد أنواع العمليات والعقود املصرفية 

التي تعتمد أساسا على السرية والثقة واالئتمان، أضحى التحكيم ذلك القضاء والوسيلة البديلة والفعالة 

 :51لهذه التعامالت بالنظر إلى املزايا التي تطبعه

  أسرار الطرفين فال يطلع عليها سوى املحكمين املختارين لنظر النزاع واملحامون املدافعون يحفظ

 عن الطرفين وهؤالء ملتزمون باملحافظة على سرية الجلسات3

                                                           

لتقي "، األعمال الكاملة للماتفاق التحكيم والصيغة النموذجية له وأنواع عقود البنوك التي يمكن أن يدرج فيهانريمان عبد القادر: " -49 

 3 31، ص 0662س، أبريل لى للقضاء توناالدولي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية واملعهد الع
50 William w. Park, « L’arbitrage en Matière financière », revue de jurisprudence commerciale 40° Année N° 2 Févier 1996 p. 

41.  
51- Dominique Brown – Berset : « Les modes Alternatifs de règlement des différends dans le domaine de la construction. JDC 

2007, p.270. 
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 3التحكيم يحافظ على العالقات بين الطرفين فهو أقرب إلى التفاهم بين األطراف 

  أمام القضاء، ألن املحكم غير مقيد باملواعيد نظام التحكيم يوفر الجهد، نظرا لطول اإلجراءات

ألن قواعد التحكيم تلزم بأن يحدد  52واألوضاع املقررة في القوانين عدا ما يتعلق بالنظام العام

الزمن الذي يجب أن يفصل فيه الخالف وال يجوز تعدي هذا الوقت إال لظروف استثنائية 

 533وبضوابط معينة

 ة األحكام غير املتوقعة لكونه يتحدد من قبل محكمين يعد أفضل وسيلة ملعالجة وملواجه

متخصصين تم تعيينهم من قبل األطراف وبناء على قانون من اختيار األطراف، وفي حالة عدم 

تحديده من األطراف تقوم املحكمة التحكيمية بتحديد القانون الواجب التطبيق بعد موافقة 

 3 54األطراف

 عراف مستقرة عادة ما تكون معروفة لديهم سلفا ويأتي الحل أن املحكم غالبا ما يطبق قواعد وأ

متفقا وتوقعاتهم، حيث يكون املحكمون في األغلب األعم على مستوى من الكفاءة العلمية 

والقانونية للفصل في املنازعات املسندة إليهم فضال عن تمتعهم غالبا بالخبرة العلمية والعملية في 

لفصل فيها، وهذا من شأنه تحقيق رغبات األطراف ولعله مما يساعد املنازعات التي يتم اختيارهم ل

على ذلك أن األطراف عموما هم الذين يختارون املحكمين، وهم بالتأكيد سيعمدون إلى اختيار 

، وخاصة إذا تعلق األمر بنزاع 55أنسب املحكمين الذين تحتاجهم خصوصية القضية محل النزاع

 فية3ذو طبيعة خاصة كاملنازعات املصر 

وتطرح أيضا أهمية التحكيم بالنسبة للعمليات املصرفية عندما يتعلق األمر بتنفيذ حكم قضائي في 

بلد املدين، والذي قد ال تربط دولته بالدولة مصدرة القرار أيه اتفاقية تتعلق بتنفيذ األحكام القضائية 

 56األحكام األجنبيةاملتعلقة باالعتراف وتنفيذ  0612أو غير موقعة على اتفاقية نيويورك 

                                                           

"، البيئة القانونية واملالية للقطاع املصرفي اليمني"، سلسلة إصدارات اتفاق التحكيم في املنازعات املصرفيةنجيب أحمد عبد هللا: " -52 

 3  116، ص 6113املركز اليمني للتوفيق والتحكيم، الطبعة األولى، 

"، البيئة القانونية واملالية للقطاع املصرفي اليمني"، املرجع ية والطرق البديلة لحل املنازعاتالعقود املصرفالحسين محمد سعيد: " -53 

 3  116السابق، ص 
54- Bruno Hug et Dr.Marcus C.Boeglin.Art.Cit. p.9. 

 1163، ص 6112األولى  "، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعةعقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصةبشار محمد األسعد: " -55 
56- William.w.Park.art.cité. p. 42. 
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  قلة التكاليف: وهو تحقيق مصلحة األطراف في تحمل كلفة قليلة لحسم املنازعات بينهم إذا أنه ال

 573تطلب رسوما أو أتعاب محامين كتلك التي تدفع عند التقاض ي

  األصل في حكم التحكيم أن يكون حكما نهائيا ال يجوز الطعن فيه إال إذا كان باطال بعكس األحكام

 ضائية التي يتم الطعن فيها على درجات3الق

  أن التحكيم في املنازعات املصرفية يساعد على تجنب رفع الدعوى في بلد املدعى عليه وتجنب

 583جهله بقوانينها

   ه إذا تغيرت ظروف التعاقد، أما
َ
ل ِّ
أن املحكم يستطيع أن يسد النقص املوجود في العقود وان ُيَعد 

، أي أن هيئة التحكيم تتمتع بحرية أوسع 59القاض ي فليست له هذه السلطة ما لم ينص عليها

ها ممن القضاء الوطني في كل ما يتعلق بإجراءات التقاض ي مثل التبليغات وإدارة الجلسات وتنظي

وتقديم البيانات واالتصال بأطراف النزاع وغير ذلك، وهي في كل األمور تبتعد ما أمكن عن 

اإلجراءات الشكلية التي تكون في كثير من األحيان أمام القضاء طويلة ومملة وال فائدة منها سوى 

 3 60التقيد بحرفية النصوص القانونية الخاصة باإلجراءات

قدم ذكرها أهمية كبرى في الرفع من شان التحكيم التجاري باملقارنة مع وقد كان لهذه املزايا التي ت

التقاض ي أمام املحاكم العادية حتى بالنسبة لألنظمة القضائية املعروفة بمصداقيتها وأدائها املتميز 

 3 61للمنازعات ذات الصبغة الدولية

 الفقرة الثانية: قابلية املنازعات املصرفية للتحكيم

ريعات الوطنية تجمع على ربط قابلية النزاع للتحكيم من عدمه باملسائل املتعلقة تكاد أغلب التش

 623بالنظام العام، وقابليتها للصلح وبالتالي املسائل التي ال تقبل الصلح ال تقبل التحكيم

                                                           

 613، ص 0662"، منشأة املعارف اإلسكندرية التحكيم والتصالح في التشريعات املختلفةعبد الحميد الشواربي: " -57 

 عاملين منفصلين3وإن كان البعض يري أن البنكيين ال يثقون في التحكيم، وأن كل من عالم البنوك وعالم التحكيم هما  -58 

Voir George Affaki « Le banquier et L’arbitrage » revue Banque et Droit  N 93 janvier-février 2004. p 3. 

 1193الحسن محمد السعيد: مرجع سابق، ص  -59 

" املجلة املغربية للتحكيم التجاري صادرة عن املركز الدولي  تعريف التحكيم وقواعده لدى اتحاد املصارف العربيةحمزة حداد: " -60 

 023-09ص  6111/6الرباط السنة  -للتوثيق والتحكيم

-6110"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس أكدال، اإلطار القانوني للتحكيم التجاري باملغربفضيلي أكدر: " -61 

 13، ص 6116
 1163هللا: مرجع سابق، ص نجيب أحمد عبد  -62
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ومادامت العمليات املصرفية تعتبر جد حساسة نظرا لعالقاتها باالقتصاد الوطني وتأثيرها عليه سلبا 

يجابيا، فإنها غالبا تظل خاضعة للتشريعات الداخلية ومراقبة القضاء الوطني، لذلك فهي تعتبر أو إ

حسب البعض من املسائل املتعلقة بالنظام العام، والتي تتطلب عدم التساهل والتسامح بشأنها لذلك 

ة غير القابلنتساءل عن مدى تعلقها فعال بالنظام العام؟ وما هي املنازعات القابلة للتحكيم وتلك 

 للتحكيم؟

 أوال: مدى تعلق العمليات املصرفية بالنظام العام 

النظام العام فكرة تستعص ي بطبيعتها على التحديد، ويمكن أن يقال في ش يء من التعميم والتقريب 

أن النظام العام هو مجموع املصالح األساسية التي يقوم عليها كيان املجتمع، سواء كانت سياسية أو 

ة أو اقتصادية، فقواعد النظام العام يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية، اجتماعية أو اجتماعي

اقتصادية، ويراد باملصلحة العامة كل ما يتعلق بالنظام األساس ي للمجتمع بحيث يرجح على كل مصلحة 

 633فردية

ي العالم ونية فويتسم تحديد نطاق املسائل التي ال يجوز فيها التحكيم في كثير من األنظمة القان

بالغموض وعدم تحديد حدود ما يجوز فيه وما ال يجوز فيه، وإذا كان االتجاه العام لتشريعات دول 

العالم أن مسائل النظام العام تخرج من دائرة التحكيم فإن تحديد النظام العام كأمر يتسم في بعض 

ولة عن األخرى، وكذلك مع التغيير األحيان بصعوبة بالغة خاصة مع اختالف نطاق النظام العام في كل د

 643املستمر للمفهوم في كل دولة وفقا لسرعة تغير املعايير التي تحدده وسرعة التطور فيها

وتختلف وظيفة النظام العام بين املنهج التشريعي عنه في منهج القواعد ذات التطبيق الضروري، 

حيث ذهب البعض إلى بلورة هذا الدور في املنهجين بقوله "إن النظام العام في منهجية التنازع هو نظام 

تين الدور في الحال حمائي بينما في منهجية القواعد ذات التطبيق الضروري هو نظام وقائي، وإن تشابه

إال أنهما بالقطع غير متطابقين، فثمة بينهما اختالف مرحلي، فبينما تكون الوقاية في مرحلة متقدمة 

وبحيث تصبغ بعض القواعد بصبغة النظام العام بما يمنع دخولها في أية منازعة مع أية قوانين أخرى 

                                                           
، مقال منشور على موقع: 1دراسة مقارنة، ص  تأثير فكرة النظام العام على حكم التحكيم وتنفيذهممدوح عبد املطلب عبد الحميد: " -63

 www.arablawinfo.comالدليل اإللكتروني للقانون العربي3 
 293، مركز النشر والتوثيق القضائي، ص 6111، 2دفاتر املجلس األعلى العدد "، سلسلة قابلية املنازعات للتحكيممحمد أبو العينين: " -64
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ض للحماية في مرحلة الحقة بوصفها عالجا أجنبية لحكم العالقة املطروحة ذات الطبيعة الدولية، تعر 

 653ملساوئ تطبيق منهجية التنازع"

وانطالقا من الدور الذي يلعبه النظام العام في حماية االقتصاد الوطني والذي نعالج من خالله 

العمليات املصرفية يمكن القول إن هذه العمليات ليست وحسب مجرد عقود عادية يقتصر أثرها على 

أطرافها، وإنما هي عمليات لها وظيفة اقتصادية ومالية غاية في األهمية داخل الدولة، مما العالقة بين 

أدى إلى تنظيم هذه العمليات بقواعد آمرة ال يمكن لألفراد االتفاق على مخالفتها مما يستتبع وصفها 

يف لطرف الضعبأنها تتعلق بالنظام العام، والتي تهدف حماية الحرية االقتصادية من جانب، وحماية ا

اقتصاديا في بعض العالقات العقدية من جانب آخر، لذلك فالعمليات املصرفية هي من املجاالت التي 

شهدت تدخل واسعا من جانب الدولة نظرا ألهمية هذه الوظيفة التي تؤديها وارتباطها بمرفق حيوي هو 

لنظام العام في مقام القابلية يرى عدم الحاجة إلى فكرة ا 67، وإن كان البعض66مرفق االقتصاد الوطني

 للتحكيم3

رافق هذا التطور ظهور ما يسميه البعض بالعقد املصرح أو املأذون به وهو العقد الذي يلزم 

النعقاده باإلضافة إلى تالقي إرادات أطرافه، الحصول على إذن اإلدارة التي تدخل في العقد كما لو كانت 

 الت املصرفية الدولية والتي يلزم القيام بها الحصول على ترخيصطرفا ثالثا3 ويظهر ذلك بوضوح في املعام

3 وإن كان القانون املغربي املتعلق بالتحكيم من بين التشريعات التي وضعت نصا متوازنا 68من اإلدارة

فيما يتعلق بالقابلية للتحكيم عندما استثنى النزاعات املالية الناتجة عن التصرفات األحادية للدولة أو 

عات املحلية أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختصاص السلطة العمومية من عدم القابلية الجما

 693للتحكيم

                                                           
"، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، مركز قانون القاض ي في حكم املنازعات الخاصة الدوليةحسام الدين فتحي: " -65

 163، ص 0661
 1123نجيب أحمد عبد هللا، مرجع سابق، ص  -66
 0263، ط األولى، ج األول، ص التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخليةعكاشة محمد عبد العال مصطفى محمد الجمال:  -67
 6133عكاشة محمد عبد العال ومصطفى محمد الجمال، املرجع السابق، ص  -68
الباب الثامن من القسم الخامس من قانون  املتعلق بالتحكيم والوساطة القاض ي بنسخ وتعويض 12311من قانون رقم  101الفصل  -69

 1123(،الجريدة الرسمية عدد 6119نوفمبر  11)  0362ذي القعدة  06بتاريخ  02631930املسطرة املدنية، صادر بموجب ظهير شريف رقم 

 61193ديسمبر 2الصادرة بتاريخ: 
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إال أن هناك بعض العمليات املصرفية ال يمكن إحالة النزاعات الناشئة عنها على أنظار املحكمين 

قود أن استخدام النوخاصة املنازعات املتعلقة بتنظيم النقد األجنبي، حيث أنه من األمور املسلم بها 

على املستوى الوطني أو الدولي ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة لتسهيل تبادل السلع والخدمات 

واألصول املالية، وتتميز هذه الوسيلة بأنها ذات تأثير قوي في املتغيرات االقتصادية الدولية وبخاصة في 

تنفيذ عمليات النقد األجنبي التي تقوم بها ، ويقوم البنك املركزي بمراقبة 70مجال التمويل التجاري 

، وتشمل تشغيل أرصدة املصارف املعتمدة وكيفية التعامل اآلجل في هذا النقد ووسائل الدفع 71املصارف

مع الخارج، والقواعد املنظمة للموضوعات املتعلقة بالتجارة الخارجية، وعلى ذلك ال يكون محال للتحكيم 

ية حول التعامل بالنقد األجنبي ومنها املنازعات الناشئة حول عقد مصرفي النزاع الناتج عن عملية مصرف

داخلي أو دولي ربطه القانون بالحصول على إذن أو ترخيص من جهة اإلدارة إلبرامه، وهذا إذن ال يمنح 

 إال إذا تأكدت هذه الجهة من أن مضمون العقد يتفق مع املصلحة العامة3

تنظيم العمليات املصرفية وشروط عمل املؤسسات املصرفية ال كما أن املنازعات الناشئة حول 

تقبل التحكيم، فمعامالت البنوك مع عمالئها املقيدة بقواعد آمرة )وبشروط البنك(، وهي القواعد التي 

تفرضها السلطة العامة في الدولة وغيرها من األحكام املتعلقة بالسياسة االقتصادية والنقدية التي 

ي هذا الشأن، فالتحكيم في جميع هذه املنازعات يتسرب إليه البطالن، بالنظر إلى ما يفرضها املشرع ف

لذلك يفصل القضاء في جميع املنازعات املتعلقة ، 72يترتب على ذلك من آثار خاصة في مجال التنفيذ

حة صلبالنظام العام وهي املنازعات الواجب فضها وفقا لقواعد النظام العام، ألن هذه القواعد مقررة مل

البنك والعميل واملصلحة العامة املتمثلة في حماية املجتمع، رغم أن الواقع التحكيمي يظهر جليا أن 

التحكيم لم يتجاهل قط مفاهيم النظام العام بمختلف مفاهيمه الوطنية، حرصا منه على إعطاء نوع 

يم، ابته على أحكام التحكمن الفاعلية لحكام التحكيم وغلق الباب أمام القضاء الوطني خالل بسطه لرق

 733وبالتالي تظل فكرة النظام العام حاضرة أمام املحكم كما القاض ي ال يمكن تجاهلها

                                                           
 1263"، ص ةأحكام التعاون الدولي في مجال التنمية االقتصاديعبد الواحد الفار: " -70
، 6111نونبر  61صادر في  -10-11-12من الظهير الشريف رقم:  9، 2، 1وهو جانب من املهام التي يتوالها بنك املغرب بموجب املواد  -71

وما  22املتعلق بالقانون األساس ي لبنك املغرب3 أنظر عائشة الشرقاوي املالقي، مرجع سابق، ص  92-11القاض ي بتنفيذ القانون رقم: 

 ها3 بعد
 0223، ص 0، الطبعة 6111"، دار الفكر الجامعي، : "التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجيةصالح الدين جمال الدين -72

 ـ للمزيد حول إعمال املحكم لقواعد النظام  العام يمكن الرجوع إلى:73 
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 ثانيا: العمليات املصرفية وقابليتها للتحكيم

العمليات املصرفية هي جميع الخدمات املصرفية أي األعمال التي تقوم بها البنوك عادة من صرف 

مان أو بدون ضمان، وشراء وبيع األوراق املالية والتعامل باألوراق التجارية وائتمان وتسليف النقود بض

وخصمها أو إعادة خصمها وفتح االعتمادات العادية أي املالية أو غير املستندية، واالعتمادات املستندية 

 743 والحسابات الجارية، وقبول الودائع النقدية بفائدة أو بدون فائدة333

 ال املصارف هل يمكن أن تكون قابلة للتحكيم؟ورغم تعدد وتنوع أعم

، وكل ما هناك 75من الصعب تحديد قائمة شاملة بالنزاعات التي قد تنشأ بين البنوك وعمالئها

 تعداد يتزايد مع تطور العمليات التجارية والتي تلعب فيها البنوك دورا بارزا3

 يمكن أن تكون موضوعا للتحكيم، وباملقابل أكدت التشريعات على مفهوم واسع في العالقات التي

تشمل العالقات القانونية أو األعمال التي تثبت لها الصفة التجارية باملعنى الدقيق والتحكيم في العالقات 

املالية املدنية على السواء، إذا كان كل منها له طابع اقتصادي وال يخرج منه بالتالي سوى املنازعات التي 

 والتي ال يحول النظام العام دون النظر فيها3 76يةتتعلق بخصومة مدنية غير مال

وبناء على ذلك نقول إن جميع املنازعات الناشئة بين العميل واملصرف بشأن عقود االستثمار 

واملنازعات ذات الطابع التجاري، ونقل التكنولوجيا وتلك املتعلقة بالتعهدات الحاصلة بين املصرف 

 والعميل يجوز فيها التحكيم3

ا في صدد الحديث عن التحكيم في العمليات املصرفية الدولية وخاصة خطابات الضمان وما دمن

حيث كثرت الشكاوى من عدم قيام البنوك  0629الدولية، نسجل عمل تم في إطار اتحاد بنوك مصر عام 

لقضاء ا بدفع مبالغ خطابات الضمان الصادرة منها إلى املستفيدين، وكثيرا ما يضطر هؤالء إلى االلتجاء إلى

                                                           

توراه في القانون الخاص،وحدة التكوين والبحث قانون األعمال، " أطروحة لنيل شهادة الدكحدود استقالل شرط التحكيمالسالك كروم: "

 3 6101ـ6103جامعة الحسن األول ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سطات 
ر والتوزيع، والنشأكرم ياملكي: "األوراق التجارية وفقا التفاقية جنيف املوحدة والعمليات املصرفية وفقا لألعراف الدولية"، دار الثقافة  -74

 3  629، ص 6110عمان الطبعة األولى، 

 113نريمان عبد القادر، املرجع السابق، ص  -75 

 0913عكاشة محمد عبد العال ومصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص  -76 
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لغ يل مبيلنيل حقوقهم، ومن ناحية أخرى كان اآلمر بإصدار الضمان يلجأ بدوره إلى القضاء طالبا تس

 الخطاب3

وكان ذلك يتم أحيانا بأوامر على العرائض تصدر دون حضور البنك ويفاجأ البنك بإعالن من 

املستفيد أن قاضيا يأمره بدفع قيمة الخطاب، وإعالن آخر في نفس الوقت من اآلمر باإلصدار ينبه عليه 

 ذه البنك؟ ين ينفبأنه طبقا لقرار قاض ي آخر يتعين عليه أال يدفع إلى املستفيد قيمة الخطاب، فأي األمر 

وتزداد حدة املشكلة عندما يكون كل من العميل واملستفيد أحدهما يقيم في دولة أخرى مختلفة، 

إذ تقدم للبنك أحكام أو أوامر متضاربة من دول مختلفة وقد يقوم املستفيد باتخاذ إجراءين آخرين: 

ه ول خطابات الضمان التي تصدر منأولهما الشكوى إلى البنك املركزي والثاني هو تهديد البنك بعدم قب

 مستقبال ودعوة السلطات وقف نشاطه3 

وقد عهد البنك املركزي املصري إلى اتحاد بنوك مصر بدراسة هذه املشاكل لوضع حلول لها3 وقد 

شكلت لجنة باتحاد البنوك تتكون من مديره العام ومساعده ومستشار االتحاد وبعض األعضاء اآلخرين3 

ل هذه املشاكل يستدعي وضع مجموعة أعراف محلية مستمدة من التقاليد املصرفية وقد وجدوا أن ح

 السليمة3

ومن ناحية أخرى فإن سبب حيرة البنوك وارتباك عملها هو القرارات القضائية املتضاربة، وملنع هذا 

ه إلى د بالتضارب رأت اللجنة أن يتم نزع االختصاص من يد املحاكم القضائية في هذا املوضوع وأن يعه

هيئات تحكيم تشكل لفض منازعات األطراف مجتمعين وتصفي حقوقهم جميعا في وقت واحد دون أن 

يسمح ألحد منهم باستصدار قرارات بعيدا عن أعين املحكمين، ويتم االتفاق على التحكيم في وثيقتين: 

اص لخضوع الختصاألولى هي طلب العميل الستصدار خطاب الضمان فينص على أنه عند الخالف يقبل ا

هيئة التحكيم، والثانية هي صك خطاب الضمان نفسه ويدرج فيه البنك على ظهره صيغة األعراف 

املحلية التي أشرنا إليها ومعها صيغة شرط تحكيم مؤداه أن أي نزاع ينشأ بين املستفيد والعميل والبنك 

ويكتب على وجه خطاب يخضع للتحكيم3 وهذا الشرط يسحب االختصاص من يد املحاكم القضائية 

الضمان أنه خاضع للقواعد املبينة بظهره3 فإذا لم يتعرض املستفيد على ذلك اعتبر قابال لتطبيق قواعد 

 األعراف وشرط التحكيم3
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وعند حصول نزاع بشأن خطاب الضمان يقوم األطراف الثالثة باختيار املحكم أو اختيار هيئة من 

حرا غير خاضع ألية منظمة تحكيم وقد يكون تحكيما نظاميا  ثالثة محكمين، وقد يكون هذا التحكيم

 773أمام مركز أو هيئة معينة مثال

ونفس الش يء بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، فبعد ما كانت هذه املنازعات ترفع أمام القضاء 

 حكيمالعادي، والذي يوصف بأنه العدو لألبناك، أصبحت هذه املؤسسات تقدم على إدراج شرط الت

املتعلق  12-11، أما بالنسبة باملغرب فقد نص القانون 78داخل العقود التي تبرمها مع عمالئها أو مع زبنائها

"يمكن بوجه عام أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة  79بالتحكيم والوساطة االتفاقية على أنه

القاض ي بإحداث املحاكم  11361قم في اختصاص املحاكم التجارية عمال باملادة الخامسة من قانون ر 

ويتضح مما تقدم أن التحكيم أضحى آلية أساسية  ي تدخل من ضمنها العقود البنكية3التجارية"، والت

من آليات تسوية املنازعات املصرفية بالنظر إلى انسجام مزاياه مع األسس التي تقوم عليها العمليات 

 3 80البنكية بصفة عامة

إلى التحكيم في العمليات املصرفية إال بعد رضا األطراف واتفاقهم على سلك وعموما ال يتم اللجوء 

هذه املسطرة بدال من اللجوء إلى القضاء ويتطلب ذلك االتفاق مجموعة من الشروط واإلجراءات، كما 

 يترتب عليه مجموعة من اآلثار نعرض لها في املطلب املوالي3 

 ت املصرفية وأثرهاملطلب الثاني: اتفاق التحكيم في العمليا

يعرف اتفاق التحكيم بأنه اتفاق بمقتضاه تتعهد األطراف بأن يتم الفصل في املنازعات الناشئة 

بينها أو املحتمل نشوئها بينها من خالل التحكيم، وذلك إذا كانت املنازعة أو املنازعات تتعلق بمصالح 

في هو ذلك االتفاق املبرم بين أطراف ، ومنه يمكن القول إن اتفاق التحكيم املصر81التجارة الدولية

العمليات املصرفية بموجبه يتفقون على إحالة أي نزاع بينهم على هيئة تحكيمية خاصة أو مؤسساتية 

                                                           
تحكيم تصدر عن املركز "، مجلة الالتحكيم الدولي واملحلي ومدى تناسبه لحل منازعات املصارفمحي الدين اسماعيل علم الدين: " -77

 093-02، ص 6111، دجنبر00اليمني للتوفيق والتحكيم، العدد 
78- William. W. Park : art. cité, p.42. 

 123-11من القانون الفقرة الثانية  112الفصل  -79
ة التحكيم في العمليات املصرفيـ ملزيد من التفصيل حول أهمية التحكيم في العمليات املصرفية يمكن الرجوع الى: السالك كروم:  80

بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة وحدة التكوين والبحث أنظمة التحكيم، جامعة  الدولية، الضمانات البنكية املستقلة نموذجا

 61123ـ6119محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويس ي ـ سال 
 0023منشورات الحلبي الحقوقية، ص  6113" ط األولى املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي"حفيظة السيد حداد:  -81
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من القانون  119بدال عن القضاء الرسمي سواء كانت املعاملة ذات طبيعة داخلية أو دولية، وقد عرفه 

التحكيم قصد حل نزاع نشا أو قد ينشأ عن عالقة قانونية التزام األطراف باللجوء إلى بأنه " 11-12

 "، معينة تعاقدية أو غير تعاقدية

وهو االتفاق على اللجوء  Compromis: هما مشارطة التحكيم 82وينقسم اتفاق التحكيم إلى صورتين

االتفاق  وهو   Clause compromissoireإلى التحكيم بشأن نزاع قائم بين الخصوم، وشرط التحكيم 

السابق على وقوع النزاع وذلك بااللتجاء بخصوصه إلى التحكيم، ويعتبر كذلك اتفاق على التحكيم كل 

ط الشر  اعتبار هذا حالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت اإلحالة واضحة في

 3 83جزءا من العقد وتسمى هذه اإلحالة بشرط التحكيم باإلحالة

اتفاق التحكيم في املعامالت التجارية عنه في العمليات املصرفية من حيث الشروط وال يختلف 

 واإلجراءات )الفقرة األولى(، وكذا من حيث اآلثار )الفقرة الثاني(3

 الفقرة األولى: شروط وإجراءات اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية 

يعتبر اتفاق التحكيم بمثابة عقد حقيقي نابع من إرادة األطراف املعنية، لذا فحتى ينتج آثاره 

 صحيحة البد من توافر بعض الشروط) أوال( وإتباع بعض اإلجراءات ) ثانيا(     

 أوال: شروط اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية

ألطراف وبالتالي يشترط في من يريد اللجوء إلى إن االتفاق على التحكيم يرتبط أساسا بإرادة حرة ل  

من ق3م3م امللغى، والتي يقصد بها عدم قيام  112التحكيم أن يتوفر على أهلية التصرف حسب الفصل 

مانع يمنع الشخص من التصرف في حق من حقوقه أو حقوق غيره، وهذا املنع ليس راجعا لصغر السن 

، 84رجع إلى وجود مصلحة تتعلق بحقوق الغير يتولى املشرع حمايتهاوال لعدم قابلية املال للتصرف فيه بل ي

                                                           
هناك من التشريعات من يميز بين شرط التحكيم وهو االتفاق السابق على حدوث النزاع وعقد التحكيم الذي ال يعدو أن يكون اتفاق  -82

هذا الوضع كان شرط التحكيم ال يتمتع بذاته بأية قوة إلزامية، فهو مجرد وعد باللجوء إلى  يبرمه األطراف بعد نشوب النزاع3 وفي ظل

التحكيم ويتطلب األمر إلعماله عند حدوث النزاع إبرام عقد التحكيم، ولكن كثيرا ما كان يتم التحلل في هذا الشرط برفض أحد األطراف 

 إبرام عقد التحكيم عند قيام النزاع3

 "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،نظام تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية في املغربؤاد الصفريوي: "ملزيد أنظر: ف

 693، ص 0662-0661جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الدار البيضاء، 
 303نريمان عبد القادر: مرجع سابق، ص  -83

"، رسالة لنيل دبلوم الدارسات العلي فرع القانون الخاص، جامعة التحكيم االختياري في القانون املغربي الداخليرحال البوعناني: " -84 

 3 21، ص 0629-0622محمد الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال الرباط، 
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يجوز لجميع األشخاص من «قد جاء بعبارة أكثر تطورا وشموال 3333 على أنه  12-11وإن كان القانون رقم 

ذوي األهلية الكاملة كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق التحكيم في الحقوق التي يملكون حرية 

 853» فيها ضمن الحدود ووفق اإلجراءات واملساطر املنصوص عليها في هذا الباب333 التصرف

لتحذو بذلك حذوا اتفاقية نيويورك   86وتشترط أغلب التشريعات أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا

 « املتعلقة باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية التي نصت مادتها الثانية على أنه: 0612

ف كل دولة متعاقدة باالتفاق املكتوب الذي يتعهد األطراف بمقتضاه أن يخضعوا للتحكيم تعتر  -0

 كافة أو أية خالفات نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم3

وتعبير إتفاق مكتوب يشمل شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق تحكيم موقع عليه من األطراف  -6

 3 » أو تضمن في تبادل للخطابات والبرقيات

ويتضح بذلك أن الكتابة تعد ركنا أساسيا يجب توافره إلمكان القول بوجود اتفاق التحكيم، فهذا 

النص قد قرر في الفقرة األولى قاعدة موحدة تقتض ي الكتابة كشرط صحة تتعلق بوجود االتفاق ذاته 

نا مطلقا وليس عنصرا خارجيا متطلبا لإلثبات فقط، ويترتب على تخلف الكتابة بطالن االتفاق بطال 

 متعلقا بالنظام العام3

 كما أن الفقرة الثانية من املادة الثانية قد أوردت صورتين لتحقيق االتفاق الكتابي3

 إخراج اتفاق التحكيم في وثيقة موقع عليها من األطراف3 -أ

 873أو وجود تبادل مستندات كتابية بين األطراف يفيد قبلوهم التحكيم -ب

                                                           

 123-11من  قانون  112الفصل  -85 

 123-11من  قانون  109من ق3م3م املغربي وكذا الفصل  116الفصل  -86 

 املتعلق بالتحكيم املصري3 0663لسنة  69من القانون رقم  06املادة  -

 من قانون املرافعات الفرنس ي3 0331املادة  -
ائية دراسة فقهية قض الدولية"،"اتفاق التحكيم واملشكالت العملية والقانونية في العالقات الخاصة أشرف عبد العليم الرفاعي:  -87

 1163، ص 6112مقارنة دار الفكر الجامعي اإلسكندرية 



 

 

47 

 8102 نوفمبر  20العدد

في املعامالت املصرفية أن يتفق البنك مع عميله شفويا بل يجب أن يكون  وبناء عليه فإنه ال يجوز 

، وهي حالة غالبا ما تدرجها البنوك في عقودها كما هو الشأن بالنسبة لالعتمادات 88االتفاق بالكتابة

 املستندية وخطابات الضمان3

اع واسم باإلضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن سند التحكيم تحت طائلة البطالن موضوع النز 

املحكمين ويحدد األجل الذي يتعين على املحكم أو املحكمين أن يصدروا فيه حكمهم التحكيمي وكذا 

 األجل الذي يستنفذ فيه املحكمون صالحيتهم3

والبد من مراعاة القواعد املتعلقة بالنظام العام وبالتالي استبعاد كل نزاع يتعلق بالنظام العام من 

، ألن النظر في هذه املسألة هو من اختصاص املحاكم الوطنية املقامة من عرضه على أنظار املحكمين

طرف الدولة وقد أشرنا إلى ذلك في فقرة سابقة، وغاية املشرعين من هذا املنع هو تمكين القضاء من 

ممارسة وبسط رقابته على كل العالقات وإلى الرغبة في إيجاد قواعد موحدة لتطبق على كل املسائل 

بالنظام العام، ثم كونها قضايا من األمور الدقيقة، والخطيرة التي ال يعرفها إال القضاة الذين املتعلقة 

 893يتوفرون على ثقافة قانونية

عالوة على ذلك ضرورة تضمين االتفاق على التحكيم تعين املحكم أو املحكمين وإما على طريقة 

 تعيينهم

 ثانيا: إجراءات التحكيم في العمليات املصرفية

امللغى على إلزام املحكمين واألطراف باتباع  100ذا كان قانون املسطرة املدنية ينص في فصله إ

اإلجراءات املقررة واملطبقة أمام املحاكم االبتدائية وذلك برفع طلب مكتوب إلى الهيئة التحكيمية حسب 

تحكيمية تضبط أكد على أن الهيئة ال 12-11من ق3م3م، فإن قانون رقم  16ما هو مقرر في الفصل 

مسطرة التحكيم دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد املتبعة لدى املحاكم ما لم يتفق األطراف على 

خالف ذلك في اتفاق التحكيم مما يعني ترك الحرية الكاملة للمحكمين في إدارة مسطرة التحكيم ووفق 

رة الواجبة اتباعها خالل سير القواعد التي يرونها مالئمة3 ويمكن التفاق التحكيم أن يحدد املسط

                                                           
 063محي الدين علم الدين: مرجع سابق، ص  -88
 223رحال البوعناني: مرجع سابق، ص  -89
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التحكيم أو إخضاع التحكيم لقانون املسطرة املحددة فيه، وإال قامت الهيئة التحكيمية عند الحاجة 

 903بتحديد القاعدة املسطرة الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين

التي يحددها األطراف، وفي حالة عدم اختيارهم  وتفصل الهيئة التحكيمية وفق القواعد القانونية

وفقا للقواعد التي تراها الهيئة مالئمة، وفي جميع األحوال تأخذ الهيئة بعين االعتبار العادات واألعراف 

، لذلك البد من اإلشارة إلى ما يتميز به العمل املصرفي من أعراف خاصة به 91السائدة في ميدان التجارة

وضرورة حل ما يالقيه ذلك النشاط من عقبات قد تتمثل فيما يثار من نزاعات بين معترف بها عامليا، 

البنوك وعمالئها أو البنوك وبعضها البعض تتعلق بالعمل املصرفي تتطلب سرعة في حسمها حرصا على 

يرى أنه وإن كان العرف في املجال البنكي ال  92استقرار األوضاع املصرفية واالقتصادية، رغم أن البعض

يثير أي مشكل عند االحتجاج به في عالقات البنوك فيما بينها، بينما ال يكتسب العرف قوة إلزامية 

لتنظيم عملية تجاه الزبون مبدئيا إال في الحدود التي يكون هذا األخير قد قبله فيها، أي أن الزبون كان 

يما يخص وجود القاعدة على علم به، كما أن احتجاج الزبون بالعرف ضد البنك ال يثير جدال إال ف

العرفية املحتج بها أصال3 ولكن قد تثور صعوبة ما عند احتجاج البنك بالعرف ضد أشخاص غير منتمين 

للمهنة البنكية، والذين يرفضون الخضوع لعرف مهنة ليست مهنتهم، وهنا تكمن قوة موقف البنك في 

العرف ملبدأ الحرية أي بكل وسائل  قيمة القاعدة العرفية ورسوخها في العمل البنكي ويخضع إثبات

 اإلثبات3

وتتخذ الهيئة التحكيمية كافة اإلجراءات القانونية التي تساعد على الوصول إلى الحقيقة إما بمبادرة 

منها أو بناء على طلبات الخصوم، فيمكنها أن تلجأ إلى املعاينة واالستماع إلى الخصوم وأن تلجأ إلى الخبرة 

 د دون توجيه أداء اليمين القانونية3واالستماع إلى الشهو 

ويمكنها اتخاذ وبطلب من أحد األطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه الزما في حدود مهمتها، وإن 

كان البعض يلحظ أن بعض لوائح التحكيم تذهب إلى إعطاء املحكمين مثل هذه السلطة على خالف 

ة وتبقيها للسلطات القضائية في دولة محكمة البعض األخرى التي تحجب عن املحكمين مثل هذه السلط

                                                           

 123-11من قانون  169-01الفصل  -90 

 123-11من  قانون  169-02الفصل  -91 

 603ابق، ص عائشة الشرقاوي املالقي: مرجع س -92 
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، لكون هذه اإلجراءات التحفظية تتميز بأنها تساهم في التنفيذ الجبري ولها األثر الفوري 93التحكيم

والوقتي ونظرا ألن التنفيذ الجبري قاصر على الدولة الطالعها أكثر بعبء إقامة العدالة، فألجل هذا فإن 

حكم يملك سلطة اتخاذ التدابير التحفظية مسألة ال طائل من ورائها ألول مسألة معرفة ما إذا كان امل

 943وهلة الفتقاره لسلطة اآلمر

وتجدر اإلشارة إلى أن القانون الفرنس ي الجديد بشأن التحكيم لم يشتمل على أحكام صريحة تمنح 

على  بشأنها للقضاء الفرنس ي سلطة إصدار األوامر الوقتية والتحفظية بخصوص املنازعات املتفق

التحكيم مع أن القضاء الفرنس ي إتجه في هذا املنحى، إذ أن وجود اتفاق التحكيم ال يمنع املحاكم 

الفرنسية من اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية، لهذا انقسم الشراح بهذا الشأن فاتجه فريق منهم 

في اتخاذ هذه اإلجراءات وبين إلى القول إن مضمون النص يتراوح بين عدم االعتراف للحكم بالسلطة 

االعتراف له به، ويرى البعض أن املحكمون غير معنيين وال مكلفين بتنفيذ أحكام التحكيم ويترتب عنه 

 استبعاد كل اختصاص للمحكمين بشأن اتخاذ تلك اإلجراءات3

اإلجراء التحفظي املطلوب يستوجب القيام بتقييم لحقوق الطرفين،  واتجه فريق آخر إلى القول أن 

اآلمر الذي يحمل في طياته مخاطر التأثير على الحكم التحكيمي املرتقب أنه ال وجود ملانع يحول دون 

، قد أعطى للهيئة 1296-11ويبدو أن القانون  953اتخاذ املحكمين إلجراءات تحفظية عند إصدار أحكامهم

ختصاص اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية مما يؤكد رغبة املشرع املغربي في إعطاء قدر التحكيمية ا

من الفعالية لنظام التحكيم وكذا أعطى لألطراف صالحية واسعة إعماال ملبدأ سلطان اإلرادة في تضمين 

 973اتفاق التحكيم مقتض ى خاص يتيح للمحكم اتخاذ اإلجراءات املذكورة

للمشرع املصري رغم أن هذه اإلجراءات ال تزال تتسم بالغموض والتضارب  كذلك الشأن بالنسبة

أنه ملا كان البنك من الغير الذي  98في األحكام خاصة في مجال خطابات الضمان، حيث يرى بعض الفقه

                                                           

مكتبة  تشريعا وفقها وقضاءا"، 0884لسنة  87"التحكيم التجاري الدولي والداخلي في القانون الجديد رقم عبد املنعم دسوقي:  -93 

 0913، ص 0661مدبولي 

 0213، ص 0661"، درا النهضة العربية النشأة االتفاقية للسلطات القضائية للمحكمينمحمد نور شحاتة: " -94 
، 6111، 2لطيف مشبال: "اإلجراءات الوقتية والتحفظية في التحكيم التجاري الدولي"، سلسلة دفاتر املجلس األعلى، العدد عبد ال -95

 0213مطبعة األمنية، ص 
 1693-01الفصل  -96
 0233عبد اللطيف مشبال: املرجع السابق، ص  -97
 3123، مرجع سابق، ص حفيظة السيد حداد: "شرط التحكيم في الضمانات البنكية املستقلة" -98



 

 

50 

 8102 نوفمبر  20العدد

ال شأن له بعقد األساس املتضمن شرط التحكيم وال باإلجراءات الوقتية والتحفظية املزمع اتخاذها، 

ال كذلك ينحسر اختصاص رئيس املحكمة املشار إليها في املادة التاسعة عن إصدار األمر الوقتي فإنه والح

والتحفظي بعدم تسييل خطاب الضمان وتجميد قيمته3 جاء ذلك على خلفية حكم قضت فيه محكمة 

ا وهو حكم غير منشور، يرفض االعتراف للمحكمة املشار إليه 0662دجنبر  06النقض في حكم صادر في 

باتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي خاص بتجميد قيمة خطاب الضمان الش يء الذي يتناقض  6في املادة 

مع ما ذهبت إليه محكمة االستئناف بالقاهرة في نزاع يتعلق بوضع قيمة خطاب الضمان إلى حين الفصل 

 993في النزاع بين الشركتين بواسطة هيئة التحكيم

هيئات التحكيم في القضايا  مالشروط واإلجراءات املتبعة أماوحتى تتضح لنا الرؤيا أكثر حول 

نظام مركز  0621الذي أقر في سنة  100املصرفية نلقى نظرة على التحكيم لدى اتحاد املصارف العربية

 الوساطة والتحكيم لدى االتحاد، بحيث يطبق إذا توافر شرطان: 

 مانة العامة امللف للهيئة، وتطبقبعد أن يكتمل ملف التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم، تحيل األ 

الهيئة اإلجراءات املتفق عليها بين الفريقين3 وفي حال عدم اتفاقهما على ذلك، تطبق القواعد اإلجرائية 

املنصوص عليها في النظام، وإال تطبق الهيئة اإلجراءات التي تراها مناسبة3 وإذا لم يتفق األطراف على 

د األخذ باالعتبار لكافة الظروف املحيطة3 وقبل البدء بالتحكيم، مكان التحكيم، فتحدده الهيئة بع

يتوجب على الهيئة إعداد وثيقة يمكن تسميتها "وثيقة مهمة هيئة التحكيم"، وذلك على أساس املستندات 

املقدمة أو بعد االستماع ألقوال الطرفين3 واهم ما يجب ان تتضمنه الوثيقة، ملخصا الدعاءات الطرفين 

ونقاط النزاع الواجب الفصل فيها3 وبعد ذلك توقع الوثيقة من طرفي النزاع ومن هيئة التحكيم3  ودفوعهما

وإذا رفض أحد الطرفين التوقيع، تمنحه األمانة العامة مهلة لذلك3 فإذا بقي مصرا على عدم التوقيع، 

 تستمر إجراءات التحكيم حتى دون توقيعه3 

النزاع، فانه القانون الذي يتفق عليه طرفا النزاع صراحة وبالنسبة للقانون الواجب التطبيق على 

أو ضمنا، وإال تطبق الهيئة القانون الذي تشير إليه قواعد تنازع القوانين التي تراها مناسبة وفقا للظروف3 

                                                           
 3163حفيظة السيد حداد: املرجع السابق، ص  -99

" املجلة املغربية للتحكيم التجاري صادرة عن املركز الدولي  تعريف التحكيم وقواعده لدى اتحاد املصارف العربيةحمزة حداد:  " -100

 3023 ص 6111/6الرباط السنة  -للتوثيق والتحكيم
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وفي جميع األحوال، يتوجب على الهيئة أن تراعي أحكام العقد والعادات واألعراف التجارية بوجه عام، 

 ة بوجه خاص3 واملصرفي

وتباشر هيئة التحكيم العملية التحكيمية كأي محكمة قضائية، من حيث تقديم البيانات 

واالستماع للشهود ولألطراف مباشرة وتعيين الخبراء وتقديم املذكرات3 ويتم التحكيم باللغة العربية، إال 

ال يسمح ألحد بحضورها إذا اتفق األطراف على لغة أخرى غيرها3 وتكون جلسات التحكيم سرية بحيث 

إال أطراف النزاع وممثليهم ومستشاريهم3 وإذا اتفق األطراف على تسوية ودية بينهما أثناء اإلجراءات، 

 فيجب على الهيئة أن تثبت ذلك في املحضر، ويصدر قرار من الهيئة بالتسوية3 

ز ويجو  حكيم"."وثيقة مهمة هيئة التوعلى هيئة التحكيم أن تصدر خالل ستة أشهر من توقيع 

تمديد هذه املدة من قبل مجلس اإلدارة أو اللجنة بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم، أو من تلقاء 

   نفسها3 ولكن ال يجوز أن يكون التمديد ألكثر من ثالث مرات3

 الفقرة الثانية: أثر اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية 

املنازعات خروجا على اختصاص الوالية العامة ملحاكم إن اتفاق التحكيم طريق استثنائي لفض 

الدولة ومن ثم فإن اتفاق التحكيم يرتب أثار على االختصاص سالبا بالنسبة ملحاكم الدولة وجالبا 

 1013بالنسبة لهيئات التحكيم

 أوال: األثر السلبي:

نزاع وية المتى تم االتفاق بين الخصوم على التحكيم بصورة صريحة أو ضمنية وجب عليهم تس 

بهذه الوسيلة لكن إذا بادر أحد طرفا التحكيم برفع النزاع محل التحكيم إلى القضاء يجوز للطرف اآلخر 

التمسك بالتحكيم في صورة دفع، ذلك أن موضوع اتفاق التحكيم هو الخضوع االختياري لفض النزاع 

ظر موضوع القضية أو منعه بواسطة املحكم بعيدا عن والية القضاء وهذا الدفع يرمي إلى تعطيل ن

بسبب يتعلق باختصاص املحكمة أو بإجراءات الخصومة ويجب التمسك به قبل سائر الدفوع وقبل 

 1023التكلم في املوضوع

                                                           

 0013سابق، ص عبد املنعم دسوقي: مرجع  -101 

 1003نجيب أحمد عبد هللا مرجع سابق، ص  -102 
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وهذا يعني عدم اختصاص املحاكم الوطنية في نظر النزاع املتفق بشأنه على التحكيم وهو ما أكدت 

تشريعات، حيث نصت املادة السادسة من معاهدة جنيف عليه مجموعة من االتفاقيات الدولية وكذا ال

"في حالة عدم اإللتجاء السابق إلى أي قضاء وطني، والشروع في إتخاذ إجراءات على أنه:  0620

التحكيم فإن املحاكم القضائية في الدول املتعاقدة والتي عهد إليها باملنازعة املنصبة على ذات 

وبين ذات األطراف أن تتوقف عن الفصل في املوضوع  املوضوع املعروض على قضاء التحكيم،

 الخاضع الختصاص املحاكم، إال ألسباب خطيرة وذلك حتى يتم صدور حكم التحكيم".   

وكذلك املادة الثامنة من القانون النموذجي الذي أعدته لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي 

امها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل املحكمة التي ترفع أم « والتي تنص على أن

الطرفين إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه األول في 

 موضوع النزاع، ما لم يتضح لها أن االتفاق باطل والغ أو عديم األثر وال يمكن تنفيذه. 

الفقرة األولى من هذه املادة فيجوز مع ذلك البدء أو االستمرار إذا رفعت دعوى مما أشير إليه في  -

 3  » في إجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى ال تزال منظورة أمام املحكمة

تبنت نفس املبدأ وذلك بالنص  1في مادتها الثانية الفقرة  0612103من جهة ثانية، إتفاقية نيويورك 

محكمة الدولة املتعاقدة التي يطر  أمامها نزاع حول موضوع كان محل إتفاق من  على«على أنه 

األطراف باملعنى الوارد في هذه املادة أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما 

 3»لم يتبين أن هذا االتفاق باطل أو ال أثر له أو غير قابل للتطبيق

انية هو االعتراف باتفاقات التحكيم التي تتوافر لها شروط الصحة والهدف األساس ي من املادة الث

الشكلية واملوضوعية وفقا للضوابط التي أوردتها، بحيث يتعين على القضاء الوطني أن يمتنع عن نظر 

املنازعات التي تقع على نطاق أحد اتفاقات التحكيم هذه، إذا ما بادر أحد األطراف وتمسك بوجود اتفاق 

حائل دون استمرار القضاء الوطني في نظر النزاع الذي أثاره الطرف اآلخر على نحو يخل بما التحكيم ك

 1043لشرط التحكيم من قوة إلزامية

                                                           
يونيو  2والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  01/2/0612املتعلقة باالعتراف وتنفيذ أحكام املحكمين األجنبية املوقعة في نيويورك بتاريخ  -103

06163 

 (3 612، ص 0621مارس  02الصادرة بتاريخ  6391 )الجريدة الرسمية عدد 0621فبراير  06وقد صادق عليها املغرب بمقتض ى ظهير 
 203، ص 0622، ط التحكيم في إطار املركز اإلقليمي بالقاهرةسامية راشد: " -104
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وهذا ما دفع أغلب التشريعات الوطنية الحديثة املعنية بتنظيم اتفاق التحكيم إلى األخذ بمبدأ 

 01، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 105يمعدم اختصاص القضاء التابع للدول بنظر املنازعة محل التحك

على املحكمة  « املتعلق باملواد املدنية والتجارية على أنه 0663لسنة  63من قانون التحكيم املصري رقم 

التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع املدعى عليه 

الدعوى، وهو املوقف الذي تبناه املشرع الفرنس ي من خالل بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في 

 1063من قانون املرافعات املدنية الجديد 0452الفصل 

من  169-6ولم يكن املشرع املغربي ليشذ عن القاعدة بل سار على نحو سابقيه وأكد في الفصل 

فاق تحكيم على عندما يعرض نزاع مطرو  أمام هيئة تحكيمية عمال بات « على أنه 12-11القانون 

نظر إحدى املحاكم وجب على هذه األخيرة إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، 

 أن تصر  بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.

عى دإذ كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب كذلك على املحكمة بطلب من امل

 3 » عليه أن تصر  بعدم القبول ما لم يكن بطالن اتفاق التحكيم واضحا

  «، حيث جاء في حيثيات الحكم أنه107وهذا املوقف سبق للقضاء املغربي أن تبناه في حكم سابق

حيث أن االستئناف يهدف أساسا إلى إلغاء األمر القاض ي بمنح الصيغة التنفيذية لحكم املحكمين 

اعتمادا على عدم اتفاق الطرفين على شرط التحكيم مطلقا، وأن االتفاق  80/8/85الصادرة بتاريخ 

 88/10/213الوحيد املبرم بين الطرفين هو عقد 

وحيث أن املستأنف )بنك الوفاء( أثار عدم توقيع النموذج املطبوع ال من طرفه وال من طرف 

 املستأنف عليه3

ذج املطبوع املتعلق باتفاقية الحساب الجاري وحيث أن املستأنف عليه تمسك بما جاء في النمو 

وحيث أن بنك الوفاء بإعداده لذلك  وب فصله التاسع على شرط التحكيم3الذي ينص في حالة نش

املطبوع ووضعه رهن إشارة زبنائه كانت رغبته منصرفة إلى التقاض ي في حال نشوب نزاع مع زبنائه 

                                                           
 6263مرجع سابق، ص  املوجز في النظرية العامة..."،حفيظة السيد حداد: " -105

106- Stephanie Chatillion : « Droit des Affaires internationales », 3ème édition. Librairie Vuibert nov.2002- p.290.  
 0099/613ملف عدد  02/10/0662بتاريخ  019قرار محكمة االستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية قرار عدد  -107

 293، ص 0669يوليوز  -ماي 92مجلة املحاكم املغربية عدد  -
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عن البنك تعتبر إيجابا منه للزبناء، متى تضمنت عناصر وحيث أن املطبوعات الصادرة  بواسطة التحكيم3

ث أن وحي التعاقد تفصيال ويكون رضا الزبون غالبا بمجرد املوافقة على النموذج الذي يحرره البنك3

املستأنف عليه بسلوكه مسطرة التحكيم يكون قد استجاب إلرادة البنك وعبر عن قبلوه الصريح بما 

الحكم التحكيمي قد صدر وفق القانون وليس به ما يخالف النظام العام333 وحيث أن  جاء في املطبوع333

 فإن محكمة األسباب تقض ي موضوعا برده وتأييد الحكم املتخذ33

 ثانيا: األثر اإليجابي: 

يلزم اتفاق التحكيم األطراف بأن تعهد باملنازعة الناشئة بينهم واملتفق على حلها بواسطة التحكيم  

التزام يجب تنفيذه عينا ومن املسائل املستقرة والتي ال تثير جدال، ويجد هذا اإللتزام  إلى املحكم، وهو 

 أساسه في مبدأ القوة امللزمة لهذا االتفاق3

إذ أنه من املعروف أن مبدأ القوة امللزمة للعقود أو أن العقد شريعة املتعاقدين من املبادئ املستقرة 

 في القانون الدولي للعقود3

لذلك يذهب جانب الفقه إلى القول بأنه ال يوجد في اللحظة الراهنة صعوبة في االعتراف بمبدأ 

القوة امللزمة التفاق التحكيم على اعتبار أنها قاعدة من قواعد القانون العابر للدول بشأن التحكيم 

 التجاري الدولي3 

الحية هيئة التحكيمية للبت في صونتيجة هذه القوة امللزمة التفاق التحكيم هو ثبوت االختصاص لل

اختصاصها وهذا هو مبدأ اإلختصاص باإلختصاص وال يكون ألي دفع باتجاه اختصاص القضاء أي أثر3 

حيث أنه قد يثير أحد طرفي التحكيم الراغب في التنصل من التزاماته الناشئة عن اتفاق التحكيم وعرقلة 

فاق التحكيم، أو غموضه وتعذر إعماله، أو عدول أطرافه اإلجراءات وعدم املشاركة فيها، مسألة بطالن ات

 وتنازلهم عنه صراحة أو ضمنا3

وقد استقر الرأي في األعمال التشريعية والقضائية على أن هيئة التحكيم تختص بالبث في مسألة 

، 108اختصاصها، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع احد طرفي اتفاق التحكيم بعدم اختصاصها

لهيئة التحكيم أن توقف أو تعلق إجراءات التحكيم لحين انتهاء قضاء الدولة من بحث ثبوت وليس 

                                                           
" املدنية والتجارية واإلدارية والجمركية والضريبية دراسة املالية الداخلية والدوليةالتحكيم في املعامالت أحمد عبد الكريم سالمة: " -108

 6633-661، ص 6112مقارنة"، الطبعة األولى، دار النهضة العربية 
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االختصاص لها من عدمه إن كانت املسألة قد طرحت أمامه بل إنه ممنوع من بحث اختصاص هيئة 

 التحكيم، قبل أن تفصل تلك الهيئة في اختصاصها بنفسها3

جاء في بعض االتفاقيات  ين هذه القاعدة أسوة بماوقد عمدت أغلب التشريعات الوطنية إلى تقن

 على أن : 0663لعام  69من قانون التحكيم املصري رقم  66حيث نصت املادة  الدولية3

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع املتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع املبنية على ” 

 “3 شموله ملوضوع النزاععدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم 

من قانون املرافعات املدنية  0322كما كرس القانون الفرنس ي مبدأ االختصاص حيث نصت املادة 

:" إذا أنكر أحد األطراف على املحكم سلطة في الفصل في املنازعة أو نازع قي نطاق الجديد على انه 

 "3هذه السلطة فان املحكم يختص بالفصل في صحة وحدود واليته

حيث  109املتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية 12-11وهواملوقف الذي أخذ به القانون املغربي 

نص على أنه على الهيئة التحكيمية قبل النظر في املوضوع ان تبت إما في تلقائيا او بطلب من احد 

 األطراف في صحة أو حدود اختصاصها أو في صحة اتفاق التحكيم333

"هيئة التحكيم هي صاخبة على أنه  60/0نصت قي مادتها  0692ل لعام وكذلك قواعد اليونيسترا

االختصاص بالفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها وتدخل في ذلك الدفوع املتعلقة بوجود 

 "3 شرط التحكيم أو االتفاق املنفصل عن التحكيم أو بصحة هدا الشرط أو هذا االتفاق

 

  

                                                           

  1693-6الفصل  -109 
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 وقائع الحالة املدنيةإثبات الجنسية املغربية من خالل 

 

 املدنية الحالة وقائع خالل من املغربية الجنسية إثبات

 

    الرباط الحقوق  كلية – الدكتوراه صف في باحث 

 

 

 ملخص

تهدف هذه املساهمة إلى تسليط الضوء على مسألة إثبات حيازة الجنسية املغربية في عالقتها مع 

و جنسية ملا لهذه املسألة من أهمية بالغة بالنسبة للشخص و  وقائع الحالة املدنية من ميالد و زواج

الدولة على السواء، فعلى املستوى الداخلي، تتجلى أهمية إثبات الجنسية في تحديد مراكز الوطنيين و 

تمييزهم عن األجانب خاصة في ممارسة بعض الحقوق املدنية و السياسية األساسية، أما على املستوى 

أهمية هذا اإلثبات في الحماية الدبلوماسية للشخص الوطني من طرف الدولة التي  الخارجي، فتتمظهر 

يحمل جنسيتها3 و من هنا وضع املشرع نظام خاص بإثبات الجنسية من خالل تحديد مجموعة من 

 الضوابط القانونية التي تأطر منازعات الجنسية3

 ية و خاصة ما تعلق منها برسوم الحالةو في هذا العرض، تثار إشكالية اإلثبات ببعض الوثائق الرسم

املدنية على اعتبار أن بيان الجنسية يعتبر من املعلومات األساسية املكونة لنظام الحالة املدنية، فما هي 

إذن حجية وثائق الحالة املدنية في إثبات حيازة الصفة املغربية، و ما هو موقف االجتهاد القضائي و 

 الفقهي من هذه املسألة؟  
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Cette contribution a pour objet la preuve de la possession de la nationalité marocaine 

en relation avec les faits de l'état civil tels que la naissance, le mariage et la nationalité. 

Il s'agit d'une thématique fort intéressant; d'une part la preuve de la possession de la 

nationalité permet l'identification des statuts juridiques des nationaux en les distinguant 

avec ceux des étrangers en terme d'exercice des droits civils et politiques, d'autre part 

l'importance sujet se traduit par la protection diplomatique de la personne par l'Etat 

auquel elle a appartienne. 

Dans ce cadre, le législateur a mis en place un système spécial pour la preuve de la 

nationalité à travers l'identification d'un ensemble de mesures régissant les contentieux 

liés à la nationalité. C'est ainsi se pose la problématique de la preuve par des documents 

officiels notamment les actes de l'état civil dans la mesure où ces dernier sont considérés 

parmi les données de base du régime de cet état civil. Quel est donc l'opposabilité des 

actes de l'état civil dans la preuve de la nationalité? Et quel est la position de la 

jurisprudence et la doctrine à propos de ce sujet?         

------------------------- 

 مقدمة 

مما ال شك فيه أن إقامة الدليل على حيازة الصفة الوطنية أهمية بالغة على مستوى القانون 

الداخلي، إذ من حق املواطن ممارسته لحقوقه املدنية و السياسية التي تعتبر حكرا على الوطنيين دون 

ألمر ثبوت فيها ا غيرهم من األجانب3 كما تتجلى أهمية إثبات الصفة الوطنية في كل الحاالت التي يستلزم

وضعية الشخص من حيث الجنسية سواء للدفاع عن مصالحه في مواجهة الغير أو لتحديد مركزه 

القانوني من حيث التمتع بالحقوق و القيام بالواجبات إزاء الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قبل الدول 

 األخرى3 

اء، فقد سهر املشرع على تحديد وسائل و نظرا ألهمية اإلثبات بالنسبة للدولة و الشخص على السو 

إثبات الجنسية باالستناد إلى املبادئ العامة و كذا إلى اجتهادات الفقه و القضاء في اإلثبات املدني3 و في 

هذا الفرض يشير الفقه عادة إلى ثالثة مذاهب في اإلثبات أولهما هو املذهب الحر و الذي بمقتضاه ال 

ثبات و يترك ألطراف املنازعة حرية تقديم األدلة، أما املذهب الثاني فيطلق يحدد املشرع وسيلة معينة لإل

عليه باملذهب املقيد حيث حدد املشرع سلفا طرقا محددة لإلثبات يتقيد بها كل من القاض ي و الخصوم، 

و يتوسط املذهبين السابقين املذهب املختلط الذي يحاول التوفيق بين اعتبارات العدالة من ناحية و 

 ستقرار املعامالت الخاصة من ناحية أخرى، و هو املذهب الذي أخذ به املشرع املغربي في ميدان اإلثبات3ا
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و هذا السياق، فمن البديهي أن يتأثر تشريع الجنسية املغربية بمبادئ املذهب املختلط و هو ما 

ة قانون الجنسية و خاصيقتض ي تفسير أحكام هذا القانون على ضوء هذه املبادئ، إذ بالرجوع إلى أحكام 

 10مقتضيات القسم األول من الباب السادس منه و املتعلق بإثبات الجنسية، نجده ينص في الفصل 

على إمكانية إثبات الجنسية املغربية األصلية بجميع الوسائل و ال سيما عن طريق الحالة الظاهرة، هذا 

( أو اإلدالء بنسخة من حكم 11لجنسية )الفصل باإلضافة إلى إمكانية إثباتها عن طريق اإلدالء بشهادة ا

 (3 11قضائي بث في املسالة نهائيا باعتبارها دعوى أصلية )الفصل 

و في هذا الفرض، نتسائل عن إمكانية قبول بعض الوثائق الرسمية كقرينة قضائية على حيازة 

يف ن قبيل بطاقات التعر حاملها للجنسية املغربية و التي ال تسلم عادة سوى للوطنيين دون األجانب م

الوطنية، جوازات السفر و رسوم الحالة املدنية3 و تبقى وثائق الحالة املدنية من أهمها إذ يعتبر بعض 

أن بيان الجنسية من البيانات األساسية املكونة للحالة املدنية3 فما مدى حجية رسوم الحالة  110الفقه

 املدنية في إثبات حيازة الجنسية املغربية؟

جابة عن هذه اإلشكالية، وجب تحديد االطار التاريخي و الفقهي و التشريعي لنظام الحالة املدنية و لإل 

باملغرب )الفصل األول( ثم التعرض الحقا للقيمة اإلثباتية لرسوم الحالة املدنية و إمكانية االستدالل بها 

 إلثبات حيازة الجنسية املغربية )الفصل الثاني(3             

 ألول: التأصيل التاريخي و الفقهي و القانوني لنظام الحالة املدنية باملغربالفصل ا

، إال أن 111من املعلوم أن املغرب لم يعرف نظام الحالة املدنية إال بعد دخول الحماية الفرنسية

ال يهتم بتوثيق بعض التصرفات و الوقائع املرتبطة بالحالة املدنية من والدة و  ذلك ال يعني أن  املغرب

وفاة و زواج و طالق حيث اهتم الفقه اإلسالمي و خصوصا علم التوثيق اهتماما كبيرا بوقائع الوفاة و 

تنباط سالزواج و الطالق من خالل مساهمة الفقهاء املسلمين بكتاباتهم الغزيرة و فتاويهم العديدة في ا

 األحكام الشرعية بواسطة علم أصول الفقه3

وفي ظل نظام االمتيازات، كانت القنصليات األجنبية تمسك سجالت تسجل فيها و قائع و تصرفات 

الحالة املدنية الخاصة بمواطنيها و كذا املغاربة املحميين حيث يسجل هؤالء والدة أطفالهم و وفاة أسرهم 

                                                           

 23، ص 3062" ط الثانية، منشورات مكتبة الحياة، بيروت،األحوال الشخصية خصائص الشخص الطبيعيأنور الخطيب " - 110 
، دجنبر 66" مجلة امللحق القضائي، عدد كناش التعريف و الحالة املدنية و قوته اإلثباتية في القانون املغربيعبد اللطيف تجاني، " - 111 

 3  011، ص 0663
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نب3 و بدخول الحماية الفرنسية، عرف املغرب نظام الحالة املدنية باملفهوم بسجالت الحالة املدنية لألجا

العصري، و هكذا أصدرت سلطات الحماية عدة تشريعات تنظم ميدان الحالة املدنية أهمها  ظهير 

 0601شتنبر  3، ظهير 0601غشت  06الوضعية املدنية للفرنسيين و األجانب في املغرب الصادر بتاريخ 

الذي مدد مقتضيات  0611مارس  2نظيم الحالة املدنية في منطقة الحماية الفرنسية و ظهير املتعلق بت

إلى املغاربة3 و بعد حصول املغرب على االستقالل، عمدت وزارة الداخلية املغربية  0601شتنبر  3ظهير 

نون الحالي رقم الذي أصبح القا 0669و آخر سنة  0626إلى إعداد مشروع قانون الحالة املدنية في بداية 

 املتعلق بالحالة املدنية3 6116أكتوبر  1بتاريخ  03163616الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  66-19

و إذا كان مصطلح "الحالة املدنية" رائجا على كل لسان، داخل اإلدارة العمومية و األوساط الشعبية، 

شخص  (qualités)لحالة هي مجموعة صفات فانه في املقابل يثير إشكالية تحديد مفهومه و مداه3 فا

يأخذها القانون في االعتبار ليرتب عليها آثار قانونية أو يربط بها حقوقا و التزامات، أو هي مختلف الصفات 

التي ينتج عنها التمتع بالحقوق، أي الوضعية الناشئة عنها هذه الصفات أو مجموعة األوصاف 

(qualifications)  كن أن  يتصف بها شخص أو كل وصف منه على حدة و الوضعية القانونية التي يم

 3 112التي ترتبط به

إن الحالة أو األحوال املدنية ال تعدو أن  تكون هي األحوال الشخصية، فهذه هي تلك و تلك هي هذه، 

على الجانب الذي يمكن أن نسميه بالجانب الشكلي  -خاصة عندنا–لكن غلب اصطالح الحالة املدنية 

املدنية و هو ربط هذه األحوال أو توثيقها، فأصبحت عبارة الحالة املدنية تعني ما يسمى رسميا  لألحوال

 1133"رسوم الحالة املدنية"

و يعرفها بعض الفقه أنها وضعية الفرد باعتباره عضوا في الجمعية السياسية أو األسرة التي ينتمي 

ر الجنسية و من جهة نظر القرابة و بالتالي اليها، و عليه يمكن تصور الحالة بشكل منفصل من وجهة نظ

تمييز الحالة في الدولة عن الحالة في األسرة3 و تضم الحالة كال من الحالة املدنية و الحالة السياسية، 

يقصد باألولى ما يسمى بالحالة الخاصة، و هي الصفات التي تخصص للفرد و تعطيه موقعه في املجتمع 

                                                           
ة، ت القضائي"، منشورات جمعية تنمية البحوث و الدراسانظام الحالة املدنية باملغرب: إشكال التعميم و الضبطعمر النافعي، " -112 

 013، ص 0669مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، 
 093عمر النافعي، املرجع السابق، ص  -113 
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، و 114الوسيلة الوحيدة التي يمكن للشخص أن يثبت بها حالته و أهليتهو تميزه عن األخرين و تعتبر 

يقصد بالثانية ما يسمى بالحالة العامة و تتحدد بحمل جنسية معينة تخول حاملها مجموعة من حقوق 

تدعى حقوقا سياسية أو وطنية و تفرض عليه مجموعة من التزامات أهمها االلتزام بالخدمة العسكرية 

يرى أن االنتماء الوطني أو حمل جنسية معينة ال يدخل في  115بالد3 و إذا كان البعضو الدفاع عن ال

يرى العكس، إذ أن الجنسية تساهم في تحديد الوضعية  116تكوين الحالة املدنية، فإن البعض اآلخر

ونة كاملدنية للفرد أي التمتع بحقوق و التحمل بواجبات مدنية و هي بذلك تعتبر من البيانات األساسية امل

 لنظام الحالة املدنية3 

املتعلق بالحالة املدنية  ضباط  66-19من القانون رقم  02و هكذا ألزم املشرع املغربي في املادة 

الحالة املدنية على ضرورة تسجيل األجنبي الذي اكتسب الجنسية املغربية إذا كان مولودا باملغرب على 

ملدنية املغربية الخاصة باألجانب و التي كانت ممسوكة النحو التالي: إذا كان مسجال بسجالت الحالة ا

قبل صدور هذا القانون فينقل رسم والدته بناء على السند املانح للجنسية من طرف ضابط الحالة 

املدنية ملحل الوالدة مع اإلشارة في طرة الرسم إلى املرجع األساس للسند املانح للجنسية، أما إذا كان 

ملدنية املحدثة بهذا القانون فيشار بطرة رسم والدته إلى أنه اكتسب الجنسية مسجال بسجالت الحالة ا

  .املغربية مع اإلشارة إلى املرجع األساس للسند املانح للجنسية املغربية

الصادر بتطبيق القانون  6116أكتوبر  6بتاريخ  63663221كما شدد املشرع املغربي في املرسوم  رقم 

( و 02لة املدنية أن يتضمن رسم الوالدة جنسية املولود إذا كان أجنبيا )املادة املتعلق بالحا 66-19رقم 

(3 كما ألزم املرسوم تضمين بيان الجنسية الخاص باملولود أو املتوفى في 11كذا في رسم الوفاة )املادة 

د ألزم (3 أما البطاقة الشخصية، فق12نسخ رسوم الحالة املدنية سواء كانت كاملة أو موجزة )املادة 

 (193تضمينها القيود املفروضة على املتجنس إن وجدت )املادة 

فعناصر االرتباط بين مقتضيات قانون الحالة املدنية و األحكام الواردة في قانون الجنسية واضحة  

من قانون الجنسية( إذ الحاصل على الجنسية املغربية سواء بطريق البنوة أو عن طريق  1)الفصل 

                                                           
114 - Sabine FILIZZOLA, "l'organisation de l'état civil au Maroc", Faculté de droit au Maroc, collection d'études juridiques, 

politiques et économiques, série de langue française n° 1, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1958, P 8.    
 3 11، ص 60، فقرة 0612المة، "األحوال الشخصية للمصريين غير املسلمين و األجانب"، دار الفكر العربي، أحمد س - 115 
 3  2أنور الخطيب، املرجع السابق، ص  - 116 
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الة أو بواسطة التجنيس يجب أن يسجل بسجالت الحالة املدنية املغربية إما من طرف الزواج أو الكف

      3  117ضابط الحالة املدنية املختص أو بناء على حكم تصريحي بالوالدة صادر عن املحكمة

من خالل ما سبق، يتبين أن نظام الحالة املدنية يحظى بأهمية قصوى في الحياة الفردية للشخص 

نظم قواعد التواجد القانوني للفرد داخل األسرة و املجتمع و الدولة، فتوثيق األحوال املدنية فهو الذي ي

يحدد هويات األفراد و مراكزهم القانونية، وهو ما يفسر العناية الخاصة التي يوليها املشرع لسجالت 

نية و فة الوقائع املدالحالة املدنية، إذ تقوم هذه األخيرة بوظيفة إدارية تتمثل في تسجيل و ترسيم كا

البيانات األساسية لألفراد من والدة و وفاة و زواج و طالق وجنسية و كذا ضبط جميع البيانات املتعلقة 

 .بها من حيث نوعها و تاريخ و مكان حدوثها

و نظرا ألهمية الوظيفة اإلدارية لسجالت الحالة املدنية بالنسبة للفرد و الدولة معا، فقد أضفى 

غربي على رسوم الحالة املدنية نفس الججية اإلثباتية التي للوثائق الرسمية حيث نصت املادة املشرع امل

تكتس ي رسوم الحالة املدنية نفس القوة اإلثباتية املتعلق بالحالة املدنية: " 66-19الثالثة من القانون 

في هذا  "3 و الشخصيةالتي للوثائق الرسمية، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب و األحوال 

االطار، تثار اإلشكالية املتعلقة بمدى شمول تلك الججية اإلثباتية للبيانات املتعلقة بالجنسية و مدى 

 إمكانية إثبات الجنسية املغربية بوثائق الحالة املدنية؟

 الفصل الثاني: إمكانية إثبات الجنسية املغربية بوثائق رسوم الحالة املدنية

نظام الحالة املدنية يقوم على التصريح بواقعتي الوالدة و الوفاة و تسجيلها في سجالت من املعلوم أن 

رسمية تمسك بمكاتب الحالة املدنية التابعة لجهات رسمية هي الجماعات الترابية، و يتولى رؤساء هذه 

 أن أعمالالجماعات الذين يحملون صفة ضباط الحالة املدنية توقيع كافة رسوم الحالة املدنية، كما 

هؤالء الضباط تخضع ملراقبة وكالء امللك لدى املحاكم االبتدائية داخل و خارج اململكة، فهي بذلك تعتبر 

محررات رسمية ينطبق عليها من القواعد و األحكام ما ينطبق على غيرها من الوثائق الرسمية بمقتض ى 

 306لججة القاطعة بمقتض ى الفصل من قانون االلتزامات و العقود املغربي و تحوز إذن ا 302الفصل 

 .من نفس القانون 

                                                           
"ارتباط تطبيق بعض مقتضيات قانون الجنسية بالقانون املنظم للحالة املدنية و الصعوبات العملية عبد الوحيد الججيوي،  - 117 

 313، ص، 6116لسنة  1و  6"، املجلة القانونية للمحكمة االبتدائية ملكناس، العدد املزدوج جمة عن ذلكالنا
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إذ أنها صادر عن ضباط الحالة  302فرسوم الحالة املدنية تنطبق عليها إذن مقتضيات الفصل 

املدنية الذين يحوزون صفة موظف عمومي كما هي محددة في الفصل الثاني من النظام األساس ي العام 

ع و توقيين نوعيا في ممارسة مهام توثيق و املدنية مختص للوظيفة العمومية ، كما أن  ضباط الحالة

من قانون الحالة املدنية، باإلضافة إلى أن  00تسليم كافة رسوم الحالة املدنية كما هو محدد في املادة 

 6بتاريخ  63663221شكل رسوم الحالة املدنية و بياناتها األساسية محدد سلفا في املرسوم  رقم 

املتعلق بالحالة املدنية إذ الزم املشرع في املادة الرابعة منه على  66-19لقانون لتطبيق ا 6116أكتوبر

شروط معينة منها على الخصوص ترقيم و طبع كل صفحات و أوراق سجالت الحالة املدنية من وكيل 

ظ نسخة تحتفخضع ملراقبة النيابة العامة و امللك ثم عند انتهاء الهمل بها و حصرها من قبل الضابط، ت

 .منها

متوافرة إذن في رسوم الحالة املدنية و هي بذلك  302فالشروط الثالثة املنصوص عليها في الفصل 

تكتسب صفة الورقة الرسمية و بالتالي تمتعها بما تتمتع به األوراق الرسمية من حجية في اإلثبات و ال 

  يمكن دحضها إال بسلوك مسطرة الطعن بالزور3 

نات املدرجة في سجالت الحالة املدنية من والدة و وفاة و زواج و طالق و و لكن في املقابل، فالبيا

جنسية ليست على درجة واحدة من حيث القوة اإلثباتية3 فالبيانات التي يمسكها ضابط الحالة املدنية 

و يوثقها بنفسه في رسوم الحالة املدنية بحكم مهنته و اختصاصه النوعي كإسمه و صفته و تاريخ و مكان 

رير هذه الرسوم و ذكر تالوته لنص الرسوم على املصرحين و توقيعه و توقيعهم و كذا التحقق من تح

هويات املصرحين، فكل هذه البيانات لها حجية قاطعة في اإلثبات و ال يمكن الطعن فيها إال بالتزوير3 و 

ال يحتاج إلى لكن مصداقية و حجية ما صدر عن هؤالء املصرحين فثابتة كمبدأ لكن إثبات عكسها 

3 118سلوك مسطرة الطعن بالزور و إنما يمكن االعتماد على الكتابة أو الشهادة أو القرائن مع مبدأ بالكتابة

من قانون االلتزامات و العقود املغربي على: " إال  306و في هذا الصدد تنص الفقرة الثانية من الفصل 

و تدليس أو صورية أو خطأ مادي فانه يمكن إثبات أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أ

ذلك بواسطة الشهود و حتى بواسطة القرائن القوية املنضبطة املتالئمة دون احتياج إلى القيام بدعوى 

 الزور"3

                                                           
 0103، ص 0622" دار النشر العربية، الوسيط في شر  القانون املدني، نظرية االلتزام بوجه عامعبد الرزاق أحمد السنهوري، "  - 118 
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و بالرجوع إلى قانون الجنسية املغربي، نجد أنه ضمن لكل شخص الحق في تسلم نسخ كاملة أو 

موجزة من الرسوم املضمنة بسجالت الحالة املدنية لفائدة صاحب الرسم و ألصوله و فروعه و زوجه 

ى لمن قبل ضباط الحالة املدنية داخل التراب الوطني و خارجه، كما يضمن كذلك الحق في الحصول ع

البطاقة الشخصية للحالة املدنية لكل شخص يسكن بمكان غير محل والدته حيث تكون لهذه البطاقة 

من قانون الحالة املدنية، نفس قوة اإلثبات التي للنسخة املوجزة من رسم  11الشخصية حسب املادة 

ية بات وقائع الحالة املدنالوالدة و تقوم مقامها ما عدا في الحاالت التالية: إثبات الجنسية املغربية و إث

، و بمفهوم املخالفة، يمكننا أن نستنتج أن النسخة املوجزة 11أمام القضاء3 فمن خالل مضمون املادة 

من رسم الوالدة و التي يتم مسكها على أساس ما هو مضمن بسجالت الحالة املدنية، تعتبر وسيلة غير 

التساؤل  11تها، و لكن في املقابل يثير مضمون املادة مباشرة إلثبات الجنسية املغربية و قرينة على حياز 

التالي: ماذا يقصد املشرع بإثبات الجنسية املغربية؟ هل يقصد بها إثبات الجنسية األصلية أو الجنسية 

  املكتسبة أو هما معا؟

فالرأي فيما نعتقد أن األمر يتعلق فقط بالجنسية املكتسبة دون سواها ألن البيانات الخاصة 

جنسية و املدرجة بسجالت الحالة املدنية تخص األجانب املزدادين باملغرب الذين اكتسبوا الجنسية بال

املغربية دون سواهم، حيث يشار بطرة رسم والدتهم املرجع األساس للسند املانح للجنسية املغربية3 ففي 

بية ثبات الجنسية املغر هذا الفرض، يمكن القول بأن رسم الحالة املدنية ال يشكل في حد ذاته وسيلة إل

املكتسبة بالرغم من حيازتها لصفة الرسمية و الججية في اإلثبات، بل إن السند املانح للجنسية )الظهير 

بالنسبة للتجنيس االستثنائي أو املرسوم إذا تعلق األمر بالتجنيس العادي( و املضمن في سجالت الحالة 

ية ساب الصفة املغربية3 فاألمر ال يتعلق إذن بإثبات الجنساملدنية هو من يضفي تلك الججية في إثبات اكت

     من قانون الجنسية3 10األصلية املغربية ألن قواعد إثبات هذه األخيرة منصوص عليها في الفصل 

و في هذا الصدد عبر االجتهاد القضائي املغربي عن موقفه حيال مسألة حجية بيانات الجنسية 

نية إلثبات حيازة الصفة الوطنية إذ صدر قرار عن محكمة االستئناف املضمنة بسجالت الحالة املد

قض ى بتجريد بيانات الجنسية املدونة في الكناش العائلي و رسوم الحالة  0630أبريل  1بتاريخ  119بالرباط

 .املدنية من كل قيمة قانونية، فاذا تمت املنازعة فيها، فيمكن للطرف الذي يتمسك بالجنسية أن يثبتها

"Les mentions d'état civil sur la nationalité d'une partie, portées sur les livret de 

famille et sur l'acte dont le livret ne fait que reproduire les mentions, n'ont aucune valeur 

                                                           
119 - Recueil des arrêts de la cour d'Appel de Rabat, 1941, p 169. 
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juridique propre. Il suffit qu'elles soient contestées pour que la partie qui s'en prévaut 

soit dans l'obligation de rapporter la preuve légale de la nationalité qu'elle prétende 

avoir. Ces mentions ne fournissent que des données élémentaires d'appréciation sur la 

condition des personnes qu'elle concernent."       

دجنبر  01في نفس االتجاه في حكم أصدرته بتاريخ  120ة االبتدائية بالدار البيضاءكما سارت املحكم 

حين اعتبرت الوثائق اإلدارية و رسوم الحالة املدنية املبينة فيها جنسية السيد "أصبان" ليست لها  0631

ملوضوع، ا أية قيمة إثباتية في ما يخص وجود هذه الجنسية ألن املحاكم هي وحدها املختصة بالبث في هذا

فضابط الحالة املدنية الذي يعقد الزواج ال يحقق شخصيا في جنسية الزوجين املستقبلين333 و ليس له 

اختصاص خاص ليقيم مسألة تتعلق بمادة معقدة كالجنسية و يقتصر دوره على تسجيل تصريحات 

لحالة نهائيا، فإن ضابط ا األطراف حول هذه النقطة، و أنه إذا أعطينا للبيانات املتعلقة بالجنسية طابعا

  املدنية سيصبح قاضيا ملنازعات الجنسية3 

"Les pièces administratives et les actes de l'état civil indiquant la nationalité d'une 

personne, n'ont aucune force probante quant à l'existence de cette nationalité, les 

tribunaux étant seuls compétents pour en juger… Que n'ayant aucune compétence 

spéciale pour apprécier une question relevant d'une matière aussi complexe que celle de 

la nationalité, il est évident que son rôle ne peut que se borner à l'enregistrement des 

déclarations des parties, sur ce point, et à la rigueur, de leur vérification sommaire, 

d'ailleurs dépourvue de tout caractère probant. Que si l'on attribuait aux mentions 

relatives à la nationalité figurant sue les actes de mariage un caractère définitif et 

irrévocable, l'officier de l'état civil deviendrait un véritable juge du contentieux de la 

nationalité".   

إن تسجيل جنسية األطراف في رسوم الحالة املدنية باعتبارها محررات رسمية حائزة على حجية في 

 بيان من طرفاإلثبات، إجراء خطير ألنه يتم بدون رقابة قضائية أو إدارية مسبقة للتحقق من هذا ال

، كما أن بيان الجنسية 122، فهذا األخير ال يمتلك الصفة للتحقق من صدقيتها121ضابط الحالة املدنية

و يتنافى مع قواعد إثبات الجنسية املنصوص عليها في   123برسوم الحالة املدنية ال يقدم أية فائدة عملية

                                                           
120 - Gazette des Tribunaux du Maroc, 1946, p 31. 
121 - Paul DECROUX, "L'état civil au Maroc", Hespéris, tome 37, 3°&4° trimestre, 1950, pp 237-288, p 253. 
122 - Sabine FILIZZOLA, op. cit , 1958, P 67. 
123 - Idem, p 68. 
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ونية أو قوة إثباتية، فإلى أي حد قانون الجنسية من جهة أخرى، مما يجعلها مجردة من أية قيمة قان

 تصح هذه الفرضية في ظل قانون الجنسية املغربية؟

إن إثبات حيازة الجنسية املغربية األصلية املترتبة على النسب أو البنوة يتحقق بإثبات تنسل الولد 

تنص من قانون الجنسية و طبقا ألحكام القاعدة الشرعية التي  2من أصل مغربي طبقا ملنطوق الفصل 

، و هذا 124على أن الولد يتبع أباه في الدين و النسب و من آثار النسب انسحاب جنسية األب على االبن

ال يتحقق إال بإثبات النسب الشرعي بالنسبة لألب اعتمادا على أسباب لحوق النسب املنصوص عليها في 

وة الطبيعية بالنسبة لألم وفقا من مدونة األسرة  )الفراش، اإلقرار و الشبهة( أو إثبات البن 016املادة 

من املدونة )واقعة الوالدة، اإلقرار و الحكم القضائي( من جهة، و كذا إثبات حيازة  039ملقتضيات املادة 

  الجنسية املغربية من طرف أحد هؤالء األبوين من جهة أخرى3

 011ادة الزوجية )املو هكذا فإثبات النسب إلى األب يثبت بالفراش و الذي بدوره يثبت بما تثبت به 

من مدونة األسرة(، ففي هذا الفرض تعتبر رسوم الحالة املدنية كافية إلثبات الزوجية نظرا لتضمينها 

من قانون الحالة املدنية(، أما إثبات البنوة بالنسبة  66لبيانات الزواج و انحالل ميثاق الزوجية )املادة 

تى إال باإلدالء برسم الوالدة3 ففي كلتا الحالتين يمكن إثبات لألم فيتم بإثبات واقعة امليالد و هذا ال يتأ

 .النسب أو البنوة إلى أصل مغربي اعتمادا على رسوم الحالة املدنية

أما إثبات حيازة الصفة املغربية فيكون بإثبات حيازة املعني باألمر و أحد أبويه، الذي يستمد منه 

من قانون الجنسية إذ تنجم عن  10ي معرفة بالفصل املعني باألمر جنسيته، للحالة الظاهرة كما ه

مجموعة من الوقائع العلنية املشهورة املجردة من كل التباس تثبت أن الشخص املعني باألمر و أبويه 

كانوا يتظاهرون بالصفة املغربية و كان يعترف لهم بهذه الصفة من قبل السلطات العمومية التي قد 

 :بيلتسلمهم بعض وثائق الهوية من ق

حيث تنص الفقرة الثانية من املادة األولى من القانون املنظم للبطاقة  بطاقات التعريف الوطنية: -

سن ميالدية كاملة  02: "يجب على كل مواطن مغربي يبلغ من العمر الوطنية للتعريف اإللكترونية على

ي املادة السابعة منه و التي تنص:" تعف أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية"، و كذا

                                                           
 01ص 0662، يناير 60"أسباب كسب الجنسية املغربية األصلية في القانون املغربي"، مجلة املعيار، عدد  شعيبي املذكوري، - 124 
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البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية من اإلدالء برسم الوالدة، و شهادة اإلقامة، و شهادة الحياة 

  ."و شهادة الجنسية في جميع املساطر التي يجب اإلدالء بهذه الوثائق

ه جواز السفر البيومتري على: حيث تنص املادة األولى من املرسوم املحدث بموجب  جواز السفر: -

"يحدث جواز سفر بيومتري، يعتبر وثيقة وطنية شخصية للسفر، تسلم بدون شرط تحديد السن لكل 

مواطن مغربي يتقدم بطلب لهذا الغرض و ذلك من أجل السماح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة 

" تحتوي الصفحة الشخصية للمعلومات على  إليه أو هما معا"، و كذا املادة الرابعة منه و التي تنص:

معطيات و بيانات مرئية بالعين باإلضافة إلى معلومات أخرى مكتوبة في منطقة قراءة بصرية مقروءة 

بواسطة آالت مالئمة. املعطيات و البيانات املرئية بالعين هي: ... االسم العائلي و الشخص ي و الجنسية 

 ...و تاريخ و مكان االزدياد

م الحالة املدنية: حيث تنص املادة الثالثة من القانون املتعلق بالحالة املدنية على: رسو  - 

"يخضع لنظام الحالة املدنية بصفة إلزامية جميع املغاربة، كما يسري نفس النظام على األجانب 

 ."بالنسبة للوالدات و الوفيات التي تقع فوق التراب الوطني

تنص املادة األولى من القانون املتعلق بالخدمة العسكرية  : حيثاالستدعاء للخدمة العسكرية -

املنسوخ : "تفرض الخدمة العسكرية على جميع املغاربة الذكور3 يسمح للمواطنات للمغربيات املتطوعات 

أدناه3 كما تنص  02بالترشح لقضاء الخدمة العسكرية وفق الحدود و الشروط املنصوص عليها في املادة 

"ال يمكن أن يفقد ن النظام األساس ي الخاص بضباط القوات املسلحة امللكية على: املادة الثامنة م

 فقدان الجنسية املغربية أو التجريد منها...". -0الضابط رتبته إال ألحد األسباب التالية: 

ن الحالة الظاهرة يسترشد بها القاض ي  و بذلك، يمكن اعتبار هذه األدلة من قبيل القرائن التي تكو 

   3 125نه من االهتداء إلى الجنسية الفعلية للشخص املعنيو تمك

من قانون  9أما بخصوص إثبات الجنسية املغربية األصلية املترتبة على الوالدة في املغرب )الفصل 

إثبات الجنسية املغربية املكتسبة عن طريق الوالدة في املغرب و اإلقامة به  الجنسية املغربية( و كذا

منه(، ففي هاتين الحالتين ال يمكن إثبات الصفة املغربية إال من خالل إثبات مجموعة من  6)الفصل 

                                                           

3 انظر كذلك عز 019، ص 0626" مطبعة اإلرشاد، بغداد الجنسية – 0ج  -الوجيز في القانون الدولي الخاصحسن الهداوي، " - 125 

3 أحمد حسين جالب 161، ص 0622، مصر، 00ئة املصرية العامة للكتاب، طبعة " الهي0ج –القانون الدولي الخاص الدين عبد هللا، "

 3  92، ص 6102"، منشورات زين الحقوقية، بيروت النظام القانوني إلثبات الجنسيةالفتالوي "
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انون من ق 1في منطوق الفصل  "في املغرب"الوقائع و في مقدمتها واقعة الوالدة باملغرب3 و يفهم من عبارة 

الجنسية املغربية، مجموع التراب املغربي و املياه اإلقليمية املغربية و السفن و الطائرات ذات الجنسية 

املغربية3 ومن الضروري أن يؤخذ أيضا بعين االعتبار عبارة "املنطقة املجاورة للحدود املغربية" لتطبيق 

املنطقة و جعل محل سكناه و الذي يسمح لكل شخص أصله من هذه  31املقطع األخير من الفصل 

إقامته فوق التراب املغربي أن يصرح باختياره الجنسية املغربية، و لكن يجب أن يقع هذا التصريح داخل 

      1263أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر املرسوم الذي تعين بموجبه املناطق املجاورة للحدود املغربية

 0612نونبر  00بتاريخ  11اسطة منشور رقم بو  10وقد ورد توضيح بخصوص مضمون الفصل 

"فاملوقف الذي صادر عن وير العدل إلى السادة وكالء الدولة لدى املحاكم اإلقليمية، حيث ذكر: 

اتخذته السلطات العامة املغربية بالنسبة إلى املعني باألمر و أبويه يمكن معرفته بواسطة الحجج و 

از السفر، بطاقات التعريف الشخص ي، تأشيرات، إلخ...( و التي الوثائق التي يدلي بها هذا األخير: )جو 

3 و "يجب أن تؤلف على كل حال بجملتها مجموعة من القرائن التي تترك قوتها اإلثباتية إلى تقديركم

بما أن أغلب الوثائق التي أشار اليها املنشور يكون أساس إنجازها عقد الحالة املدنية، فاألولى أن يؤخذ 

  1273باالعتبار كحجة على جنسية املعني هذا األخير 

و ملا كانت واقعة امليالد على اإلقليم الوطني هو حجر األساس في كال الفرضين وجب اتجاه الشخص 

الذي يريد إثبات جنسيته باالستناد إلى هذه الحالة نحو إثبات تلك الواقعة و خير دليل على ذلك هو 

3 و يؤكد الفقه أن حجية شهادة امليالد مقصورة على 128ن امليالدشهادة امليالد و التي يذكر فيها عادة مكا

إثبات محل الوالدة دون أن تمتد لتشمل إثبات الجنسية لكونها ليست من األدلة املعدة إلثبات الجنسية 

3 و الرأي فيما نعتقد أن 129حيث ال يكون املوظف املختص بتحريرها مختصا بالتحقيق في جنسية املولود

ملدنية و خاصة شهادة امليالد يمكن االستناد اليها إلثبات الجنسية سواء كانت أصلية رسوم الحالة ا

)املبنية على أساس حق اإلقليم( أو مكتسبة )املترتبة عن الوالدة في املغرب و اإلقامة به( لكن بصورة غير 

يازة ائية على حمباشرة و هنا يمكن اعتبارها دليال غير مباشر إلثبات الجنسية املغربية، و قرينة قض

                                                           
 113، ص 0663" املركز الثقافي العربي، الطبعة األولى الوجيز في القانون الدولي الخاص املغربيموس ى عبود، " - 126 
"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في إثبات وقائع الحالة املدنية في إطار القانون الدولي الخاص املغربيناصر متيوي مشكوري، "  - 127 

 3   611، ص 0663-0661القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية فاس، السنة الجامعية 
 3   23أحمد حسين جالب الفتالوي، املرجع السابق، ص  - 128 
 1633عز الدين عبد هللا، املرجع السابق، ص  - 129 
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الصفة املغربية يعود تقدير حجيتها إلى القضاء، و دليلنا في ذلك ما تبناه االجتهاد القضائي املغربي في هذه 

    املسألة3

وفي هذا السياق، نورد حيثيات قضية السيد إبراهيم ملراني املعروضة على القضاء حيث طالب 

ة محكم –جب قرار صادر عن املجلس األعلى سابقا بإقرار جنسيته املغربية بواسطة دعوى إحالة بمو 

3 و هكذا أصدرت املحكمة االبتدائية بالرباط )قسم قضاء األسرة( 00/19/6119بتاريخ -النقض حاليا 

قض ى بإقرار الجنسية املغربية للمدعي بناء على وثائق الحالة املدنية حيث جاء في تعليل الحكم:  130حكما

خير أن هذا األ  -إبراهيم بن محمد املراني–العائلي الخاص بوالد املدعي " وحيث تبين من خالل الدفتر 

مسجل في سجالت الحالة املدنية املغربية و مزداد بسيدي إيفني و تبين أن املدعي إبراهيم املراني قد 

تم تسجيله أيضا باعتباره إبنا له، و حيث أدلى املدعي بنسخة موجزة من رسم والدة والده املذكور و 

بالنسخة الكاملة لرسم والدته تبين من خاللها أنه مزداد بسيدي إيفني باملغرب، و حيث أدلى  كذا

أيضا بنسخة طبق األصل لجواز سفر والده يشار فيه إلى أنه يتمتع بالجنسية املغربية كما أدلى 

فقد  ةبنسخة طبق األصل لبطاقة تعريف والده الوطنية. و حيث أنه و استنادا إلى الوثائق املذكور 

ثبت للمحكمة أن والد املدعي هو مغربي الجنسية... و حيث أنه و أمام ثبوت الجنسية املغربية ألب 

املدعي بمقتض ى ما ذكر أعاله من وثائق فإن ذلك يتحتم بالضرورة إقرار الجنسية املغربية البنه 

  "3 املدعي

 6يث أنه بمقتض ى الفصل " ححيث ورد فيه:  131تم تأييد هذا الحكم بمقتض ى القرار االستئنافي

املتعلق بالجنسية يعتبر مغربيا الولد املولود من أب مغربي و حينما ثبت للمحكمة  16-68من القانون 

من النسخة الكاملة للوالدة و من الدفتر العائلي لولد املستأنف عليه و من باقي مستندات امللف 

يتمتع بجنسية مغربية أصلية و صرحت املحتج بها أن املستأنف عليه ازداد من أب مغربي و أنه 

بإقرارها و استغنت عن البحث املطلوب تكون قد اعتمدت على وسائل سائغة لها ما يبررها من بين 

من نفس القانون و يكون حكمها معلل و يتعين تأييده و ما  30أوراق امللف وفق ما يقتضيه الفصل 

 ."أثير غير ذي أثر

                                                           
 ، حكم غير منشور3 2/0026/19في امللف رقم  06/00/6119بتاريخ  0239املحكمة االبتدائية بالرباط، حكم رقم  - 130 
 ، قرار غير منشور3 2/6112/2في امللف رقم  6112ايو م 19بتاريخ   61محكمة االستئناف بالرباط، قرار رقم  - 131 
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حيث  132محكمة النقض حاليا  املجلس األعلى سابقا بمقتض ى قرار تم تأييد هذا القرار االستئنافي

" و حيث أنه تبعا لذلك، فقد أثبت املطلوب املذكور، وفق ما يقتضيه قانون الجنسية ورد فيه: 

املغربية، و بمقرر قضائي حائز لقوة الش يء املقض ي به، أنه يحوز الجنسية املغربية األصلية عن 

     انونية، فهو إذن مواطن مغربي".طريق النسب بكل آثارها الق

من قانون الجنسية( التي يثبت حائزها على تمتعه  11و من جهة أخرى، فشهادة الجنسية )الفصل 

بالصفة املغربية، تسلم من طرف السيد وكيل امللك على أساس وثائق رسمية معترف بصحتها و على 

الحالة املدنية  مما يدل على أن رسوم الحالة  رأسها رسوم الحالة املدنية التي تعتبر أهم وثائق نظام

   املدنية تصلح العتمادها بطريقة غير مباشرة إلثبات الجنسية املغربية3

و هكذا، فرسوم الحالة املدنية تكون هي األساس في إعداد و تسليم هذه الوثائق الرسمية )بطاقة 

مأخوذة من األصل أي سجالت الحالة التعريف الوطنية، جواز السفر( و جميع هذه الوثائق و غيرها 

، فهي تمنح حصريا للمواطنين املغاربة دون سواهم مما يمكن اعتباره اعتراف غير مباشر من 133املدنية

قبل السلطات العمومية على حيازة الجنسية املغربية سواء كانت أصلية )بواسطة الرابطة الدموية و 

الوالدة في املغرب و اإلقامة به(، فهي تشكل بداية حجة الرابطة الترابية( أو جنسية مكتسبة )عن طريق 

 339بالكتابة من شأنها أن تجعل مضمون هذه املحررات الرسمية قريبة االحتمال وفقا ملنطوق الفصل 

من قانون االلتزامات و العقود، و قرينة قضائية على حمل الجنسية املغربية بالرغم من أنها وثائق غير 

 جنسية املغربية3  معدة أصال إلثبات ال

  

                                                           
 ، قرار غير منشور3 6226/0/2/6112في امللف املدني رقم  09/12/6116الصادر بتاريخ  6669محكمة النقض، قرار عدد  - 132 
 3   031عبد اللطيف تجاني، املرجع السابق، ص  - 133 
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و تأسيسا على ما سبق، وجب التفكير في إعادة النظر و إصالح قانون الجنسية املغربية في ارتباطه 

مع قانون الحالة املدنية، مدونة األسرة، قانون بطاقة التعريف اإللكترونية و مرسوم جواز السفر 

 البيومتري و تدارك بعض النقائص من خالل:

الحسم في مدى حجية الوثائق الحالة املدنية في إثبات الصفة الوطنية و التي تشكل حاليا قرائن  -

 قضائية دون أن تسمو إلى مرتبة القرائن القانونية على حيازة الجنسية املغربية،   

تدعيم نظام الحالة املدنية الحالي بإرساء سجالت تمسك بها و تسجل و ترسم بيانات الجنسية سواء  -

انت أصلية أو مكتسبة و ذلك اعتمادا على سندات إدارية أو قضائية مانحة أو كاشفة للصفة ك

 الوطنية، 

التفكير في إمكانية تجميع النصوص القانونية الحالية و التي لها ارتباط مباشر بالحالة املدنية  -

ة ريف الوطني، قانون بطاقة التعللشخص كقانون الجنسية، قانون الحالة املدنية، مدونة األسرة

 مرسوم جواز السفر في مدونة شاملة تفاديا للتعارض و التناقض الحاصل بين تلك النصوص،  و 
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 املسلحة النزاعات زمن في  الطبية الطواقم ألفراد الخاصة القانونية الحماية

 ةاملسلح النزاعات زمن في  الطبية الطواقم ألفراد الخاصة القانونية الحماية

 

    الجزائر زوز، تيزي  معمري  مولود جامعة 

 

 

 ملخص:

يضم القانون الدولي اإلنساني القواعد التي تهدف إلى حماية ضحايا النزاعات املسلحة، دولية كانت 

أم غير دولية، وقد أفرد حماية خاصة ألفراد الخدمات الطبية من أجل القيام بواجباتهم الطبية في 

قتلى أو جرحى أو غرقى أو مرض ى عسكريين البحث و نقل و عالج ضحايا النزاعات املسلحة سواء كانوا 

كانوا أم مدنين، ويكون العمل زمن النزاعات املسلحة محفوف بالكثير من املخاطر، لذا وجب في جميع 

األحوال احترام و حماية أفراد الخدمات الطبية و أال يكونوا عرضة ألي هجمات، و أال يمنعوا من أداء 

 يشاركون في األعمال العدائية، و حتى يستفيدوا من هذه الحماية مهامهم وواجباتهم اإلنسانية مادام ال 

يتعين عليهم ارتداء شارة على الساعد األيسر تحمل شعار الصليب األحمر أو الهالل االحمر مع حمل 

بطاقة هوية، و إذا ما وقعوا في قبضة الطرف الخصم  ال يعتبرون أسرى حرب، و يجب إطالق سراحهم 

كن االحتفاظ بهم لعالج أسرى الحرب خصوصا أولئك الذين ينتمون إلى القوات فورا، و إن كان يم

املسلحة التابعة لدولهم، ومن البدهي أن هؤالء األشخاص ال يجوز معاقبتهم لقيامهم بأعمال طبية تتفق 

ام ر و تقاليد املهنة، كما ال يجوز إجبارهم على القيام بأعمال تتعارض مع أخالق املهنة، و يشكل عدم احت

 وضع أفراد الخدمات الطبية انتهاكا جسيما للقانون الدولي اإلنساني3
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Abstract :  

International humanitarian law includes rules for the protection of victims of armed 

conflict, whether international or non-international, and provides special protection for 

medical personnel to carry out their medical duties in the search, transport and treatment 

of victims of armed conflicts, whether dead, injured, They must be protected and 

protected by medical personnel and should not be subject to attacks, nor should they be 

prevented from carrying out their humanitarian duties and duties as long as they do not 

take part in the hostilities. Of this protection They must wear a badge on the left forearm 

bearing the emblem of the Red Cross or the Red Crescent with an identity card. If they 

fall into the hands of the opposing party, they are not considered prisoners of war. They 

should be released immediately and if they can be kept for the treatment of prisoners of 

war, Who belong to the armed forces of their respective states. It is obvious that such 

persons may not be punished for doing medical work in accordance with the traditions 

of the profession, nor shall they be compelled to perform acts contrary to the ethics of 

the profession. Failure to respect the status of medical personnel constitutes a serious 

violation of international humanitarian law. 

Key words: international humanitarian law; international armed conflicts; non-

international armed conflicts; protection  333  

------------------------- 

 املقدمة:

رام غير الدولية، مبدأ االحتعلى النزاعات املسلحة الدولية و  الدولي اإلنساني الذي يطبقأقر القانون 

أثناء  ون بهاو الحماية لفئة أفراد الخدمات الطبية، نظرا لطبيعة املهام اإلنسانية الخطيرة التي يقوم

ين املدنياملرض ى و ح الجرحى و فهم يتعرضون ملخاطر كبيرة عندما يتم إنقاذ أرواالنزاعات املسلحة، 

 املحاصرين، و هذا ما يستوجب حماية خاصة لهم3 و 

و برتوكوليها، تنص على حقوق خاصة لألفراد الخدمات  0636فجاءت اتفاقيات جنيف األربع لعام 

الطبية املشمولين بالحماية و باملساعدة، في أوقات النزاع املسلح الدولي أو غير الدولي، ويشكل عدم احترام 

، و من منطلق هذا ماهي اإلجراءات و 134هؤالء األشخاص انتهاكا جسيما للقانون الدولي اإلنسانيوضع 

الضمانات التي يكفلها القانون الدولي االنساني ألفراد الخدمات الطبية، و مامدى فعالية الحماية 

                                                           
 06363من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  66انظر نص املادة  -134
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 لطبية ارتأيتالخاصة التي تشمل أفراد الخدمات الطبية ؟3 و لبحث الحماية الخاصة ألفراد الخدمات ا

 تقسيم الدراسة إلى مايلي:

 املبحث األول: مفهوم أفراد الخدمات الطبية. 

 املبحث الثاني: النظام القانوني لحماية أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة.

 املبحث األول: مفهوم أفراد الخدمات الطبية.

ية أمر ضروري لضمان توفير الحماية الالزمة إن تحديد مفهوم أفراد الخدمات الطبية و املهمات الطب

و بضمان حرية تنقلهم و حركتهم، من أجل القيام بواجباتهم في البحث أو نقل الضحايا سواء كانوا قتلى 

أم مصابين،  أو مرض ى، و يعتبر تحديد من ينطبق عليهم هذا املصطلح، من منظور القانون الدولي 

م و أمنهم من قبل األطراف املتحاربة أو التي تدور أعماال مسلحة هاإلنساني، هدفا أساسيا من أجل سالمت

في دولهم، وعلى هذا األساس سأحاول بحث تعريف أفراد الخدمات الطبية في املطلب األول، ونبحث 

 شروط حماية أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة في املطلب الثاني3

 الطبية.املطلب األول: تعريف أفراد الخدمات 

يقتض ي تحديد من ينطبق عليهم لفظ أفراد الخدمات الطبية،  الوقوف على التعريف الفقهي لهم 

 في الفرع األول ثم نبحث تعريف أفراد الخدمات الطبية في القانون الدولي اإلنساني في الفرع الثاني3

 الفرع األول: التعريف الفقهي ألفراد الخدمات الطبية.

اد الخدمات الطبية على أنهم األشخاص الذين يوكل إليهم طرف في النزاع عرف الفقه عبارة أفر 

املنكوبين في البحار و جمعهم و نقلهم و تشخيص ريا بالبحث عن الجرحى و املرض ى و مهمة الثيام حص

حاالتهم أو معالجتهم بما في ذلك خدمات االسعافات األولية و الوقاية من األمراض و بإدارة الوحدات 

  3 135أو بتشغيل أو إدارة النقل الطبيى و تكون هذه املهمة إما دائمة أو مؤقتةالطبية، 

األشخاص املكلفين دون غيرهم بواجبات " أفراد الخدمات الطبية " بأنهم أشار األستاذ إلى تعبير و 

 :136طبية سواء كانت مثل هذه التكليفات دائمة أم مؤقتة، و تشمل هذه األهداف الطبية

                                                           
 913، ص6119،القانون الدولي اإلنساني العرفي، اللجنة الدولية للصليب األحمرأنظر أ3جون ماري هنكرتس، أ3 لويز دوزوالد بك،  -135
 متاح على املوقع االلكتروني: القاموس العملي للقانون الدولي اإلنسانيانظر أ3 فرانسواز بوشيه سولنييه،  -136

http://ar.guide-humanitarian-law.org/content/index 
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و املرض ى و الغرقى، أو جمعهم، أو نقلهم، أو تشخيص حالهم، أو معالجتهم بما البحث عن الجرحى  03

 ذلك اإلسعافات األولية؛

 الوقاية من املرض؛ 63

 إدارة و تشغيل الوحدات أو وسائط النقل الطبية3  13

في حين يعرف الدكتور أبو الوفا أحمد أفراد الخدمات الطبية على أنهم األفراد املخصصون 

و خصوصا جمع و نقل و عالج املرض ى و الجرحى و الغرقى أو منع االمراض، و يعتبر من للخدمات الطبية، 

هؤالء أفراد األطقم الطبية مدنيون أو عسكريون، وكذلك أولئك التابعون للصليب األحمر أو الهالل 

 1373األحمر أو للدفاع املدني سواء كانوا أطباء، أو ممرضين أو ممرضات 33 إلخ

د فهاد الشاللدة أفراد الخدمات الطبية بأنهم األشخاص الذين يخصصهم و يعرف الدكتور محم

أحد أطراف النزاع، إما لألغراض الطبية دون غيرها، و إما لغدارة الوحدات الطبية و إما إلدارة الوحدات 

 1383الطبية، و غما لتشعيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، و يمكن أن يكون هذا التخصيص دائما أو مؤقتا

 :139اكتفي الدكتور عامر الزمالي بتقسيم موظفو الخدمات الطبية إلى ثالثة أقسام تشملو 

 املتفرغين تماما للبحث عن الجرحي و املرض ى و الغرقى أو نقلهم أو معالجتهم؛ 03

 املتفرغين تماما إلدارة الوحدات و املنشآت الطبية؛ 63

يام القين أو مساعدي حاملي الناقالت،  و العسكرين املدربين خصيصا للعمل عند الحاجة كممرض 13

 بالبحث عن الجرحى و املرض ى و الغرقى أو نقلهم و معالجتهم3 

 الفرع الثاني: تعريف أفراد الخدمات الطبية في القانون الدولي اإلنساني.

على  140من البروتوكول اإلضافي األول  12ولقد ورد تعريف أفراد الخدمات الطبية في نص  املادة 

األشخاص الذين يخصصهم أحد اطراف النزاع إما لألغراض الطبية دون غيرها و إما إلدارة  أنهم

                                                           
 6111، الطبعة األولى، دار املستقبل العربي، القاهرة، مصر،الفئات املشمولة بحماية القانون الدولي اإلنسانيأنظر د3أحمد أبو الوفا،  -137

 021 :ص
 3 612،ص6111،القانون الدولي اإلنسانيأنظر د3محمد فهاد الشاللدة،  -138
، دراسات في القانون الدولي اإلنساني، دار املستقبل الفئات املحمية بموجب أحكام القانون الدولي اإلنسانيأنظر د3عامر الزمالي،  -139

 0613ص 6116العربي، القاهرة، مصر،
خاص الذين يخصصهم " أفراد الخدمات الطبية هم األشعلى أنه:  0699) ج ( من البروتوكول اإلضافي األول لعام  12تنص املادة   -140

أحد اطراف النزاع إما لألغراض الطبية دون غيرها و إما إلدارة الوحدات الطبية، و إما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، و يمكن 

 ان يكون مثل هذا التخصيص دائما أو وقتيا.
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الوحدات الطبية، و إما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، و يمكن ان يكون مثل هذا التخصيص 

  دائما أو وقتيا3

 : 141و يشمل أفراد الخدمات الطبية 

مدنيين، التابعين ألحد أطراف النزاع بمن فيهم من  أفراد الخدمات الطبية، عسكريين كانوا أم 03

 األفراد املذكورين في االتفاقيتين االولى و الثانية، و أولئك املخصصين ألجهزة الدفاع املدني؛

وطنية ) الهالل األحمر و االسد أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب االحمر ال 63

ات اإلسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها و يرخص الشمس األحمرين ( و غيرهما من جمعيو 

 لها احد أطراف النزاع وفقا لألصول املرعية؛

 أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي؛ 13

من جمعيات  أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب األحمر أو الهالل األحمر و غيرها 33

 اإلغاثة املعترف بها و التي تؤدي املهام السابقة نفسها3

و يقصد بالوحدات الطبية على أنها تلك املنشآت و غيرها من الوحدات العسكرية كانت أم مدنية 

نقلهم  ئهم و و إجالالتي تم تنظيمها لألغراض الطبية أي البحث عن الجرحى و املرض ى و املنكوبين في البحار 

هم، بما في ذلك االسعافات األولية و الوقاية من األمراض، و يشمل التعبير على سبيل املثال، و عالج

ودعات املستو مراكز ز معاهد الطب الوقائي و  املستشفيات و غيرها من الوحدات املماثلة و مراكز نقل الدم

دات الطبية ثابتة أو الطبية و املخازن الطبية و الصيدلية لهذه الوحدات، و يمكن ان تكون هذه الوح

 1423متحركة دائمة أو وقتية

فالقانون الدولي االنساني ال يغطي أفراد الخدمات الطبية املدنية بصفتهم هذه إال إذا تم تكليفهم 

رسميا من دولته، فال يعتبر مثال الطبيب املدني الذي يواصل عمله خالل النزاع املسلح بدون تكليف 

جنيف و الخاصة  ضمن أفراد الخدمات الطبية، لكن يخضع لقواعد الحماية العامة الواردة في قانون 

 3 143بحماية املدنيين أثناء النزاع املسلح

 شروط حماية أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة. املطلب الثاني:

                                                           
 06993)ج ( من البروتوكول اإلضافي األول لعام  12راجع نص املادة  -141
 06993)هـ( من البروتوكول اإلضافي األول لعام  12املادة راجع نص  -142
، دار النهضة العربية، القاهرة، حماية السكان املدنين و األعيان املدنية إبان النزاعات املسلحةانظر د3 أبو الخير أحمد عطية،  -143

 0163، ص 0662مصر،
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حتى يستفيدوا أفراد الخدمات الطبية من الحماية املقررة لهم في القانون الدولي اإلنساني البد من 

تقيد أفراد الخدمات الطبية بالحياد العسكري )الفرع األول( توافر مجموعة من الشروط، و لبيانها نبحث 

، ثم ندرس االمتناع أفراد الخدمات الطبية من املشاركة في العمليات العدائية )الفرع الثاني(،ثم نبحث 

 استخدام الشارة املميزة و حمل بطاقة الهوية )الفرع الثالث(3

 العسكري. الفرع األول: تقيد أفراد الخدمات الطبية بالحياد

يجب على أفراد الخدمات الطبية أن يلتزموا طبعا بالحياد العسكري، مقابل الحماية املمنوحة لهم، 

فال بد أن يمتنعوا عن القيام بأي تدخل مباشر أو غير مباشر في العمليات الحربية، و يمكن لهم أن 

هم و عن جرحاهم ضد أعمال يحملوا سالحا على أال يستعملوه إال في حفظ النظام، و الدفاع عن أنفس

 1443الغدر

 الفرع الثاني: االمتناع أفراد الخدمات الطبية من املشاركة في العمليات العدائية.

تنص اتفاقية جنيف األولى و البروتوكول اإلضافي األول على فقدان الحماية املقررة للوحدات الطبية 

ــــال ضارة بالعـــــــأعمط النقل الطبي إذا ما استخدمت في ارتكاب ــــــــووسائ ــــدو، و تخرج عـــــــــــــــــــ ن نطاق مهمتها ـــــــــــــ

اإلنسانية و يشترط البروتوكول اإلضافي الثاني فقدان الحماية إذا استخدمت في ارتكاب أعمال عدائية، 

 واحد3، ومن ثم يدل على استعمال كال البروتوكولين معنى 145خارج نطاق مهمتها اإلنسانية

رغم أن هذه النصوص تطبق على الوحدات الطبية بالتحديد، غير أن قاعدة فقدان الحماية 

 1463املنصوص عليها يمكن أن تطبق قياسا على أفراد الخدمات الطبية

و يعد القيام بدور مباشر في العمليات العدائية انتهاكا ملبدأ الحياد التام و خروجا عن نطاق املهمة 

 رى دمج الفرق الطبية فيبالتالي إذا جال ضارا بالعدو، و الخدمات الطبية، يعتبر عم اإلنسانية ألفراد

املقاتلة وحمل أفرادها السالح و قاموا بدور مباشر في العمليات العدائية، عندئذ يفقدون  الوحدات

 الحماية3

 الفرع الثالث: استخدام الشارة املميزة و حمل بطاقة الهوية.

                                                           
،  بحث منشور في مدخل في القانون الدولي اإلنساني و الرقابة حربالقانون الدولي اإلنساني و حماية ضحايا الانظر د3 جان بكتيه،  -144

 1103، ص0666، تحرير محمود شريف بسيونيالدولية على استخدام األسلحة، 
 06993من البروتوكول اإلضافي األول لعام 01، و كذلك نص املادة 0636من إتفاقية جنيف األولى لعام  60راجع نص املادة  -145
 923، ص6119، اللجنة الدولية للصليب األحمر،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،أ3جون ماري هنكرتس، أ3 لويز دوزوالد بك أنظر  - -146
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أو للحماية وقت العمليات الحربية، وذلك لكي يعرف املقاتلون أن  تستخدم الشارة للوقاية

و البروتوكولين اإلضافين لعام  0636األشخاص أو الوحدات الطبي محمية وفقا التفاقيات جنيف لعام 

، وال شك أن األثر الحتمي لذلك هو امتناع املحاربين عن توجيه ضرباتهم إلى االشخاص املشمولين 0699

 بالحماية3

لشارة هي عالمة ظاهرة تجسد الحماية التي يمنحها القانون الدولي االنساني أفراد الخدمات فا

الطبية و الوحدات الطبية، و يجب أن تظهر شارة الحماية في النزاعات املسلحة باللون األحمر على خلقية 

لشارة التي يضعها بيضاء ) الهالل األحمر أو الصليب األحمر( دون أي إضافات، و يجب أن تكون عالمة ا

 1473أفراد الخدمات الطبية على الذراع أو الصدرية واضحة و قائمة بذاتها

ن ص مــــــــــــــــاءة تقلــــــــــــــع إساءة استخدام الشارة، ألن أية إســـــــــــــــيجب اتخاذ كل التدابير الالزمة ملنلذلك  

ات املسلحة، األمر الذي قد ــــــــــــــــــوع اإلساءة أثناء النزاعــــــــــــذلك في وقاهم ـــــــاالحترام و الثقة الواجبة، إذ يس

 1483اة و سالمة األشخاص الذين يرمي إلى حمايتهمــــــــــــــــل الشارة أو حيـــــــيعرض للخطر حياة من يستعم

عليها الشارة املميزة،     و وكما يجب على أفراد الخدمات الطبية حمل بطاقة خاصة لتحقيق الهوية 

تكون هذه البطاقة من نوع ال يتأثر باملاء، و بحجم يسمح بوضعها في الجيب، و تحرر باللغة الوطنية  و 

بين بها تو يبين بها على األقل لقب حاملها و اسمه الكامل، و تاريخ ميالدة و رتبته و رقم قيدة الشخص ي 

ختم توقيعه أو بصمته أو كليهما معا، و طاقة صورة حاملها و تالصفة التي تخول له الحماية، وتحمل الب

 بخاتم السلطة املخولة3 

كما ال يجوز بأي حال تجريد بطاقات هوية أفراد الخدمات الطبية أو شارتهم، و يحق لهم في حالة 

 1493فقد البطاقة، الحصول على نسخة بديلة و يحق لهم استعاضة الشارة أيضا

 القانوني لحماية أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة.املبحث الثاني: النظام 

                                                           
 3 متاح على املوقع االلكتروني اللجنة الدولية للصليب األحمر:01/13/6101أنظر مقال بعنوان: الشارات بتاريخ:  147

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/emblem/overview-emblem.htm 
، دراسات في القانون الدولي اإلنساني، دار املستقبل القانون املصري الخاص باستخدام الشعار أو الشارةانظر د3 أحمد أبو الوفا،  -148

 6193ص  6،6116العربي، القاهرة، مصر،ط
 3 0636من اتفاقية جنيف األولى لعام  31أنظر نص املادة  -149
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و البروتوكولين اإلضافيين لها، نظام حماية خاصة ألفراد  0636تحدد اتفاقيات جنيف األربع لعام 

الخدمات الطبية في كل من النزاعات املسلحة الدولية و غير الدولية، كونهم يقومون بمهام إنسانية تهدف 

الرعاية الطبية التي يحتاجها الجرحى و املرض ى و الغرقى من املقاتلين و املدنيين زمن النزاعات املسلحة، إلى 

أفراد الخدمات الطبية، سوف نبحث قواعد الحماية ألفراد الخدمات  ولبيان النظام القانوني لحماية

بية د الحماية ألفراد الخدمات الطالطبية أثناء النزاعات املسلحة الدولية في املطلب األول، ثم نبحث قواع

 .أثناء النزاعات املسلحة غير الدولية في املطلب الثاني

 املطلب األول: قواعد الحماية ألفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة الدولية.

تعرف النزاعات املسلحة الدولية على أنها تلك النزاعات بين دولتين أو أكثر، وحاالت االحتالل 

  1503لعسكري بعض أو كل أراض ي طرف سام متعاقد، و كذلك حروب التحرير الوطنيا

النزاعات املسلحة الدولية، ينجر عنه الكثير من املخاطر  لعل عمل أفراد الخدمات الطبية  أثناءو 

لذا وضع القانون الدولي اإلنساني مجموعة من الحقوق لكي يتمتع بها هؤالء األشخاص بغرض تنفيذ 

 3نية على أكمل وجه في أحسن الظروفمهامهم اإلنسا

سأحاول دراسة ، لدوليةلبيان قواعد الحماية ألفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة او  

م نبحث ث الحقوق التي يتمتع بها أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة الدولية في الفرع األول،

 حماية أفراد الخدمات الطبية أثناء االحتالل العسكري في الفرع الثاني3

 3  الفرع األول: حقوق أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة الدولية

 أوال: حق االحترام و الحماية.

الحماية ألفراد الخدمات الطبية في جميع األحوال واجب االحترام و يكفل القانون الدولي اإلنساني  

املرض ى أو جمعهم أو نقلهم أو بصفة كلية في البحث عن الجرحى و  من طرف أطراف النزاع املشتغلين

كما يجب أن يحظى هؤالء املوظفين  1513ات املسلحةبمعالجتهم أو في الوقاية من األمراض في النزاع

 1523باملساعدة الضرورية في تنفيذ مهامهم و ال يجوز إجبارهم على تنفيذ مهام ال تتفق مع مهامهم

                                                           
 06993من البروتوكول اإلضافي األول لعام  0،1،3انظر نص املادة الثانية املشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع ، و كذلك نص املواد   -150
من البروتوكول  01على التوالي، و كذلك نص املادة 3606الرابعة لعام اتفاقية جنيف األولى و الثانية و من  61، 12، 63انظر نص املواد  -151

 3 0699اإلضافي األول لعام 
 06993من البروتوكول اإلضافي األول لعام  01انظر نص املادة -152
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 ثانيا: حظر األعمال االنتقامية ضد أفراد الخدمات الطبية: 

ة،  ن أفراد الخدمات الطبييحظر  القانون الدولي اإلنساني توجيه األعمال االنتقامية أو االقتصاص م

من اتفاقية جنيف  11التي تصيب أشخاص ال ذنب لهم في األفعال املعاقب عليها و تؤكد نص املادة 

الرابعة على أنه: " حظر تدابير االقتصاص من االشخاص املحميين " و يكرس هذا املبدأ حمايته في حظر 

األفعال االنتقامية انتهاكا جسيما للقانون الدولي  األعمال االنتقامية ضد أفراد الخدمات الطبية، و تمثل

 1533اإلنساني، و بالتالي قيام املسؤولية القانوية

 ثالثا: الحق في الوصول لتقديم املساعدات الطبية.

لتزم تو يجب أن تتاح ألفراد الخدمات الطبية حرية الحركة كي يتمكنوا من جمع املرض ى و الجرحى و 

 1543الفرق الطبية و ال يجوز أن تعيق نشاطات الفرق الطبيةأطراف النزاع بتسهيل مهام 

 رابعا: حق العودة.

إن الوضع القانوني ألفراد الخدمات الطبية ال يعتبرون أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو،     و 

يمكن استبقاؤهم لدى الدولة الحاجزة وتحت سلطة اإلدارة املختصة فيها ووفقا آلداب مهنتهم للقيام 

 1553اعدة أسرى الحرب التابعين لدولتهم صحيابمس

ويعاد أفراد الخدمات الطبية املوجودين في قبضة العدو الذين ال يكون استباقهم أمرا ضروريا إلى 

 1563دولتهم بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم و تسمح بذلك الضرورات الحربية

عندما تدعو الحاجة، و  هي فئة عسكرية خاصة، تعين لهذه األغراض الطبية 157بينما املساعدين

بعد أن يتلقوا تدريبا خاصا فأنهم قد يدعون في بعض األحيان ليعملوا كممرضين مساعدين أو حاملي 

نقاالت، و في أحيان أخرى يكلفون بأداء أية خدمات عسكرية أخرى، فهؤالء عندما يقعون في قبضة 

 1583الخصم فيصبحون أسرى حرب و ليس لهم حق العودة إلى أوطانهم

                                                           
 06363من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  11/6انظر نص املادة  -153
 06363من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  12انظر نص املادة  -154
 3  601، املرجع السابق، صالقانون الدولي اإلنسانيد3 محمد فهاد الشاللدة، أنظر  -155
 06363من اتفاقية جنيف األولى لعام  11انظر نص املادة  -156
 06363من اتفاقية جنيف األولى لعام  61املادة انظر نص  -157
ور في مدخل في القانون الدولي اإلنساني و الرقابة ،  بحث منشالقانون الدولي اإلنساني و حماية ضحايا الحربانظر د3 جان بكتيه،  -158

 1133، ص0666الدولية على استخدام األسلحة، تحرير محمود شريف بسيوني، 
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 امسا: ال يجوز توقيع عقوبات على أفراد الخدمات الطبية لقيامهم بمهامهم الطبية.خ

ال يجوز معاقبة أو مضايقة أفراد الخدمات ا لطبية بسبب ما قدموه من عناية للجرحى و املرض ى أو 

لقيامه بأية أنشطة طبية تتفق مع شرف املهنة الطبية بغض النظر عن الشخص املستفيد من هذا 

 النشاط3

باإلضافة إلى ذلك فال يحوز إرغام أفراد الخدمات الطبية على القيام بأعمال تتنافى و شرف املهنة 

الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى و املرض ى أو تتنافى مع أحكام اتفاقيات 

 3 159جنيف و بروتوكوليها اإلضافيان

 املمنوحة لهم.عدم التنازل عن الحقوق  سادسا:

ال يجوز ألفراد الخدمات الطبية، التنازل في أي حال من األحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق املمنوحة 

ذه من ه لهم بمقتض ى القانون الدولي اإلنساني، وذلك لتكريس مبدأ الحماية املمنوحة لهم، و الهدف

الحماية، وعدم التنازل عن الحقوق هو منع ممارسة الضغوط على أفراد الخدمات الطبية لحملهم على 

 1603التنازل عن حقوقهم و إليجاد مبررات الرتكاب انتهاكات بحجة ان الضحايا قد أعربوا عن مواقفهم

 الفرع الثاني: حماية أفراد الخدمات الطبية أثناء االحتالل العسكري.

ر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، و ال يشمل االحتالل سوى تعتب

ووفقا للقانون الدولي اإلنساني يندرج  .161األراض ي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها

ول اإلضافي توكاالحتالل في تعريف النزاع املسلح الدولي، و يخضع ألحكام اتفاقيات جنيف األربع و البرو

، 162األول و تترتب على سلطة االحتالل التزامات معينة حيثما تكون لها سيطرة فعلية على األراض ي املحتلة

 :ياالتو قد جاءت من بين هذه االلتزامات حماية أفراد الخدمات الطبية على اإلقليم املحتل على النحو 

 أوال: حماية املهام الطبية.

النشاطات الطبية التي تستهدف خدمة السكان املدنيين بصورة عامة املهام الطبية هي مجموعة 

، فتخصع هذه الواجبات للحماية الخاصة، فال يجوز  ى في أوقات النزاعباإلضافة إلى الجرحى و املرض 

                                                           
 06993من البروتوكول اإلضافي األول لعام  02، و كذلك نص املادة 0636من اتفاقية جنيف لعام  62انظر نص املادة  -159
 3 0636من اتفاقية جنيف الثانية لعام  9، و نص املادة 0636من اتفاقيات جنيف األولى لعام  9انظر نص املادة  -160
 06193من الئحة الهاي لعام  36انظر نص املادة  -161
 06363انظر نص املادة الثانية املشتركة من اتفاقيات جنيف األربع لعام  -162
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للدولة االحتالل مثال استدعاء أفراد الخدمات الطبية من املدنيين مادام أنهم يقومون بتقديم الخدمات 

 3 163الئمة للسكان املدنيين و الجرحى و املرض ىالطبية امل

 االهتمام بالشؤون الصحية العامة.ثانيا: 

لك كذو  من واجب دولة االحتالل أن تعمل على صيانة املنشآت و الخدمات الطبية و املستشفيات،

 1643االهتمام بالصحة العامة و الشروط الصحية في األراض ي املحتلة

 املستشفيات:ثالثا: منع االستيالء على 

لقد كفلت اتفاقيات جنيف األربع و بروتوكوليها الحماية القانونية ألفراد الخدمات الطبية في األراض ي 

املحتلة، فال يجوز لدولة االحتالل االستيالء على املستشفيات املدنية إال بصفة مؤقتة و في حاالت 

وقت طة أن تتخذ التدابير املناسبة و في الالضرورة العاجلة للعناية بالجرحى و املرض ى العسكريين، و شري

، كما ال يجوز 165املالئم لرعاية و عالج األشخاص الذين يعالجون فيها و تدبير احتياجات السكان املدنيين

 1663االستيالء على مهمات و مخازن املستشفيات املدنية ما دامت ضرورية الحتياجات السكان املدنيين

 فراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة غير الدولية.املطلب الثاني: قواعد الحماية أل 

إن النزاعات املسلحة األكثر انتشارا مؤخرا هي التي تتميز بطابع غير دولي، و تشمل العمليات العدائية 

بين القوات املسلحة الحكومية و جماعات مسلحة منظمة من غير الدول أو النزاعات التي تدور بين أفراد 

، و لم تحظ 167جماعات نفسها، و تتسم مثل هذه النزاعات املسلحة بالوحشية الفظيعةمن تلك ال

النزاعات املسلحة غير الدولية بقدر من التنظيم الدولي إال في النصف األخير من القرن العشرين،  وذلك 

الثاني لعام و البروتوكول اإلضافي  0636بمقتض ى املادة الثالثة املشتركة من اتفاقيات جنيف األربع لعام 

، وقد تضمنت قواعد لحماية أفراد الخدمات الطبية في مثل هذا النوع من النزاعات املسلحة، 0699168

                                                           
 06363جنيف لعام  من اتفاقية 11، 63انظر نص املواد  -163
 3   603، املرجع السابق، صالقانون الدولي اإلنسانيأنظر د3 محمد فهاد الشاللدة،  -164
 3 0636من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  19انظر نص املادة  -165
 06363من اتفاقية جنيف لعام  16انظر نص املادة  -166
لصليب ، منشورات اللجنة الدولية لاإلنساني في النزاعات املسلحة غير الدولية تعزيز احترام القانون الدوليأنظر د3 جاكوب كلينبرغر،  -167

 10، ص6112األحمر،
، اسهامات جزائرية حول القانون الدولي الحماية الدولية لألعيان املدنية زمن النزاعات املسلحة غير الدوليةانظر د3 عواشرية رقية،   -168

 3 090، ص  6112، 0اإلنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر،ط
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مضمون الحماية  دراسةة غير الدولية في الفرع األول، و لذا سأحاول تحديد تعريف النزاعات املسلح

 دولية في الفرع الثاني3الخاصة املقررة ألفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة غير ال

 الفرع األول: تعريف النزاعات املسلحة غير الدولية.

يقصد بالقانون الدولي اإلنساني املطبق في النزاعات غير الدولية ما ورد من قواعد في املادة الثالثة 

برام ، وكان مؤدى إ0699و في البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  0636املشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 

بمقتض ى أحكام املادة الثالثة املشتركة بين هذه االتفاقيات إخضاع  0636اتفاقيات جنيف األربع لعام 

النزاع غير الدولي إلى الحد األدنى من مقتضيات اإلنسانية بقوة القانون، و ذهب البروتوكول اإلضافي 

 واردة في املادة الثالثة املشتركة3إلى تعزيز الحماية إلى أبعد من املعايير الدنيا ال 0699الثاني لعام

 .0848أوال: تعريف النزاعات املسلحة غير الدولية في اتفاقيات جنيف لعام 

لقد أوردت املادة الثالثة في جملتها األولى عبارة " النزاع املسلح الذي ليس له طابع دولي" الذي يقع 

لم تبين صراحة املقصود بالنزاعات املسلحة  إال إن هذه املادة في أراض ي أحد األطراف السامية املتعاقدة،

، وهي إشارة على أنها تلك النزاعات التي تخوض فيها القوات املسلحة غير الدولية لكي تنطبق عليها أحكامها

 لدولة ما مواجهة مسلحة مع فئة أو بعض الفئات داخل ترابها الوطني3

إلى أن الفقرة الرابعة من املادة الثالثة نصت صراحة على أن تطبيق القواعد اإلنسانية في  و نشير 

النزاعات غير الدولية ال يؤثر بأي حال على الوضع القانوني ألطراف النزاع، ونجد بالتالي إعادة تأكيد 

 القاعدة القديمة القاضية باحترام سيادة الدولة التي يقع النزاع على أراضيها3

 .0877انيا: تعريف النزاعات املسلحة غير الدولية في البروتوكول الثاني لعام ث

رد في املادة الثالثة املشتركة أن يعالج النقص الوا 0699-0693حاول املؤتمر الدبلوماس ي لعام 

ل كمملبروتوكول اإلضافي الثاني متمم و املتمثل بغياب تعريف النزاعات املسلحة غير الدولية، لذلك جاء او 

 1693املادة الثالثة املشتركة

                                                           
الذي يطور و يكمل املادة الثالثة املشتركة  " البروتوكول"من البروتوكول اإلضافي الثاني على أن " يسري هذا اللحق  10/10تنص املادة -169

دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع املنازعات املسلحة التي ال  0636آب/ أغسطس  06في بين اتفاقيات جنيف املبرمة 

املتعلق بحماية ضحايا  0636آب/ أغسطس 06إلى = اتفاقيات جنيف املعقودة في  "البروتوكول" اإلضافيتشملها املادة األولى من اللحق 

األول و التي تدور على إقليم أحد األطراف السامية املتعاقدة بين قواته املسلحة  كول اإلضافي"" البروتو املنازعات الدولية املسلحة اللحق

و قوات مسلحة منشقة  أو جماعات نظامية مسلحة أخرى و تمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من 

 ذ هذا  اللحق"البروتوكول"القيام بعمليات عسكرية متواصلة  و منسقة، وتستطيع تنفي
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فتول البروتوكول الثاني من خالل املادة األولى منه تعريف النزاعات املسلحة غير الدولية على أنها " 

تلك التي تدور على إقليم أحد األطراف السامية بين قواته املسلحة و بين قوات مسلحة منشقة أو 

ؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما جماعات نظامية مسلحة أخرى و تمارس تحت قيادة مس

 يمكنها القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة و تستطيع تنفيذ أحكام هذا البروتوكول"3

و يالحظ أن البروتوكول الثاني قد عرف النزاعات املسلحة غير الدولية من ناحية إيجابية ، بأنها 

 1703حة تدور في إقليم أحد األطراف الساميةليست نزاعات دولية أو بين دول، وإنها نزاعات مسل

كما ضيق البروتوكول في مفهوم النزاعات املسلحة غير الدولية مقارنة مع املفهوم الوارد في املادة 

الثالثة املشتركة، خصوصا عندما اشترط استفاء الهيئة التمردية ملقتضيات الرقابة اإلقليمية على جزء 

، مما يعني أنه اقتصر على تنظيم 171كون الدولة طرفا في ذلك النزاعإقليم الدولة، إلى جانب اشتراطه 

 صورة واحدة من صور النزاعات املسلحة غير الدولية و هي الحروب األهلية بمعناها الفني الدقيق3

جدير بالذكر فإن البروتوكول الثاني قد اعترته ثغرة جسيمة، إذ ال ينطبق أحكامه إال في مواجهة 

غير الدولية متى استوفت جماعة املتمردين عناصر محددة تطلبتها على سبيل الحصر النزاعات املسلحة 

الفقرة األولى ذاتها و هي عمومية حجم التمرد، و استفاءه ملقتضيات التنظيم، و اضطالعه بمقتضيات 

ال تعد  ةالرقابة اإلقليمية، وبالتالي فإن النزاعات التي تدور بين مجموعتين أو أكثر من الجماعات املتمرد

 172وفق هذا البروتوكول نزاعات مسلحة غير دولية، حتى و إن استوفت العناصر املذكورة أعاله3

غير أن الفقرة الثانية من ذات املادة تقرر أن هذا البروتوكول ال يسري على حاالت االضطرابات و 

الداخلية مثل الشغب و أعمال العنف العرضية النادرة و غيرها من األعمال ذات الطبيعة املماثلة  التوتر 

 3 173التي ال تعد منازعات مسلحة

و قد أكدت أحكام البروتوكول الثاني على سيادة الدولة التي يجري النزاع على إقليمها، فنص على 

نزاع املسلح أو في شؤونها الداخلية و الخارجية، كما عدم جواز اتخاذ أحكامه ذريعة للتدخل الخارجي في ال

                                                           
 3 16انظر د3 عامر الزمالي ، املرجع السابق ، ص  -170
 3 661، املرجع السابق، ص قانون النزاعات املسلحة غير الدوليةانظر د3حازم محمد عتلم ،  -171
 3 663انظر د3حازم محمد عتلم ، املرجع السابق ، ص   -172
 06993البروتوكول االضافي الثاني لعام  من  10/6ة انظر نص املاد -173
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نص على عدم جواز التذرع بأحكامه يقصد املساس بسيادة الدولة أو مسؤوليها في الحفاظ بكافة الطرق 

 1743املشروعة على النظام و القانون أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة و سالمة أراضيها

يتضح مما سبق، أن مصطلح النزاعات املسلحة غير الدولية الوارد من البروتوكول اإلضافي الثاني 

، ينصرف إلى تلك النزاعات التي تندلع على إقليم أحد األطراف السامية املتعاقدة و بين قوات 0699لعام 

 :مثلة فيما يليمسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى التي تتوفر على شروط موضوعية املت

 وجود قيادة مسؤولة؛ 03

 السيطرة على جزء من إقليم الدولة؛ 63

 القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة؛ 13

 القدرة على تنفيذ أحكام البروتوكول3 33

الفرع الثاني: مضمون الحماية الخاصة املقررة ألفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة 

 غير الدولية.

اد الخدمات الطبية ضمنيا في املادة الثالثة املشتركة في اتفاقيات جنيف لعام وردت حماية أفر 

ات التي تعتبر حماية ضمنية ألفراد الخدمرعاية الطبية للجرحى و املرض ى، و ، التي تتضمن توفير ال0636

 1753الطبية

وسع من حماية أفراد الخدمات الطبية، بحيث نص  0699إال أن البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 

عليها صراحة في املادة التاسعة، و مفادها وجوب احترام و حماية أفراد الخدمات الطبية، ومنحهم كافة 

ة، ض مع مهمتهم اإلنسانياملساعدات املمكنة ألداء واجباتهم، و ال يجوز إراغامهم على القيام بأعمال تتعار 

و ال يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص باألولوية في أدائهم لواجباتهم إال إذا تم ذلك 

 1763على أسس طبية

كما ورد حماية املهام الطبية في نص املادة العاشرة من البروتوكول اإلضافي الثاني على النحو 

 :177األتي

                                                           
 06993من البروتوكول االضافي الثاني لعام  11/0انظر نص املادة  -174
 06363انظر نص املادة الثالثة املشتركة التفاقية جنيف األربع لعام  - 175
 0699من البروتوكول االضافي الثاني لعام 3 16انظر نص املادة  -176
 06993بروتوكول االضافي الثاني لعام من ال 01انظر نص املادة  -177
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ال توقيع العقاب على شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق ال يجوز بأي حال من األحو   03

 مع شرف املهنة بغض النظر عن الشخص املستفيد من هذا النشاط3

و ال يجوز إرغام األشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو لقيام   63

 ض ى3 تستهدف صالح الجرحى و املر بأعمال تتنافى و شرف املهنة الطبية، أو غير ذلك من القواعد التي 

و البد احترام االلتزامات املهنية لألشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية فيما يتعلق  13

 باملعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى و املرض ى املشمولين برعايتهم3

يجوز توقيع العقاب على أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية لرفضه أو تقصيره في إعطاء  و ال  33

 معلومات تتعلق بالجرحى و املرض ى الذين كانوا أو ال يزالون مشمولين برعايته3

 خاتمة:

لقد تم منح الحقوق و التسهيالت ألفراد الخدمات الطبية  ليس ألشخاصهم، بل من أجل أداء 

ة املسندة إليهم، و املتمثلة في مساعدة الجرحى و املرض ى و الغرقى في النزاعات املسلحة مهامهم اإلنساني

سواء عسكريين كانوا أو مدنيين، لذلك فإن هناك ارتباط وثيق بين املهام املسندة إليهم و حقوق هؤالء 

 ات الطبيةاألشخاص املحميين بموجب القانون الدولي اإلنساني، و لهذا فعندما يطالب أفراد الخدم

 بحق معترف به، فعليهم أن يدركوا تماما الواجبات املترتبة عليهم3 

و تعد الحماية الخاصة التي توفرها قواعد القانون الدولي اإلنساني ألفراد الخدمات الطبية تقع 

على عاتق الدول بغرض تنفيذها، ويشكل عدم احترام وضع هؤالء األشخاص انتهاكا جسيما للقانون 

 إلنساني3الدولي ا

 وعلى ضوء ماسبق، سأحاول إجمال مجموعة من النتائج و التوصيات على النحو األتي: 

 أوال: النتائج

جاءت قواعد حماية أفراد الخدمات الطبية في النزاعات املسلحة الدولية أكثر تفصيال، مقارنة  03

 بقواعد الحماية املمنوحة لهم في النزاعات املسلحة غير الدولية3

وكول الثاني املتعلق بالنزاعات املسلحة غير الدولية خال من وضع تعريف محدد ألفراد جاء البروت 63

 الخدمات الطبية3
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لم يتضمن البروتوكول اإلضافي الثاني املتعلق بالنزاعات املسلحة غير الدولية وضع أفراد الخدمات  13

 الطبية في حالة حجزهم لدى طرف الخصم3

 ثانيا: التوصيات.

وواضع ملصطلح أفراد الخدمات الطبية في البرتوكول اإلضافي الثاني لعام وضع تعريف محدد  03

 ، فال يعقل توفير حماية لهذه الفئة دون وضع تعريف لها06993

و مراجعة البروتووكول  0636من اتفاقية جنيف األولى لعام  11، 62مراجعة كال من املادتين   63

كمايلي: أفراد الخدمات الطبية ليسوا  0699عام الثاني املتعلق بالنزاعات املسلحة غير الدولية  ل

معرضين قانونا لألسر، و في حالة إلقاء القبض من  طرف الخصم  البد من إطالق سراحهم 

 بدون قيد أو شرط3

)ج ( من البروتوكول اإلضافي األول، و ذلك بوضع تعريف أفراد الخدمات الطبية  2مراجعة املادة  13

 ألن مهامهم طبية بالدرجة األولى و ال تحتاج إلى حصرهم3دون تخصيصهم إلى فئات معينة، 

نشر قواعد حماية أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة على أوسع نطاق بصفة عامة،     33

و في األوساط العسكرية بصفة خاصة، و ذلك تجنبا لتوجيه هجمات ضدهم، وتدريس هذه 

ل املدارس و الجامعات لزيادة الوعي لديهم و ملعرفة القواعد في األوساط التعليمية أساسا من خال

 دور هؤالء األشخاص في حماية أرواح ضحايا النزاعات املسلحة، ألنهم أجيال املستقبل3
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 61123الدولية للصليب األحمر،

 -  اإلنساني العرفي، املجلد األول، القواعد، اللجنة جون ماري هنكرتس، أ3 لويز دوزوالد بك، القانون الدولي

 61193الدولية للصليب األحمر،القاهرة،

 - ،61113حازم محمد عتلم ، قانون النزاعات املسلحة غير الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة 

 -  ،منشورات فريتس كالسهوفن، ليزييث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، ترجمة احمد عبد العليم

 61133اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 - ،61113محمد فهاد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني 

 

 البحوث و املقاالت و الدراسات: (8

 

 -  دراسات في القانون  أحمد أبو الوفا، القانون املصري الخاص باستخدام الشعار أو الشارة، بحث في  كتاب

 61163، 6الدولي اإلنساني،دار املستقبل العربي، القاهرة، مصر،ط

 -  أحمد أبو الوفا، الفئات املشمولة بحماية القانون الدولي اإلنساني، بحث في كتاب القانون الدولي االنساني

 0،61113دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، دار املستقبل العربي، القاهرة، مصر،ط

 -  جان بكتيه، القانون الدولي اإلنساني و حماية ضحايا الحرب،  بحث منشور في مدخل في القانون الدولي

 06663اإلنساني و الرقابة الدولية على استخدام األسلحة، تحرير محمود شريف بسيوني، 

 -  اسات في القانون عامر الزمالي، الفئات املحمية بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني، بحث في كتاب در

 61163الدولي اإلنساني، دار املستقبل العربي، القاهرة، مصر،

 -  عواشرية رقية،  الحماية الدولية لألعيان املدنية زمن النزاعات املسلحة غير الدولية،مقال في كتاب اسهامات

 61123، 0جزائرية حول القانون الدولي اإلنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر،ط
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 االتفاقيات الدولية: (3

 

  0619االتفاقية الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية، الهاي 

  06363اتفاقية جنيف االولى لتحسين حال الجرحى و املرض ى بالقوات املسلحة في امليدان لعام 

 06363و غرقى القوات املسلحة في البحار لعام  اتفافية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرض ى 

  06363اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 

  06363اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص املدنيين في وقت الحرب لعام 

 3البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، املتعلق ضحايا النزاعات الدولية املسلحة 

 3البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، املتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة غير الدولية 

 

 املواقع اإللكترونية: (4

 

 https://www.icrc.org/ara/war-and-law/emblem/overview-emblem.htm 
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 للطبيب الجنائية املسؤولية

 للطبيب الجنائية املسؤولية

 

 عام قانون  الدكتوراه صف في باحث

 

 املقدمة : 

من حيث مدى معرفة املجتمعات البشرية لهذه  لقد مرت مهنة الطب بمراحل مختلفة عبر التاريخ ،

املهنة و القائمين عليها و نطاق مسؤوليتهم ، واألساس القانوني لهذه املسؤولية، و لقد وجدت املسؤولية 

على العاملين بهذه املهنة بوجود الطب بصورة أو بأخرى ، وتقررت في جميع املراحل التي مرت بها صناعة 

 1783يمارسها بأي شكل أن يتحمل مسؤولية عملهالطب ، و كان على كل من 

نجد في التشريع الفرعوني اهتماما بحماية األفراد من القائمين باألعمال الطبية ، وذلك بالتقيد بما 

جاء في السفر املقدس و هي قواعد دونها كبار األطباء القدامى و من يخل بها من املمارسين للمهنة يتعرض 

 3 179صل في بعض درجاته إلى اإلعدام للمسؤولية و العقاب الذي ي

و في قانون حمو رابي نجد نصوصا تدل على تنظيم األعمال الطبية و التشدد في معاقبة املخطئين 

على أنه " إذا عالج الطبيب رجال حرا من جرح خطير بمشرط من البرونز و  602بحيث تنصص املادة 

ي فقد عينه تقطع يداه " و كان هدا سببا كافيا تسبب في موت الرجل أو فتح خراجا في عينه ، و تسبب ف

  . 180ليقل عدد األطباء في بابل 

أما عند اإلغريق فقد جاء أبوقراط و نظم املهنة و جعل الطب علما قائما بل ووضع لقسم الطبي 

 الذي الزال معموال به حتى يومنا هذا 3

                                                           

،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، مركز الدراسات  املسؤولية املدنية و الجنائية في األخطاء الطبيةمنصور عمر املعايضة :  - 178 

 3 9ص  6113، الطبعة األولى ، الرياض  131والبحوث 

 3  11ص  0623دار اإليمان ، دمشق  ،ز الجزائيةلية الطبية و املدنية املسؤو ، محتسب باهلل بسام -179 

  3 19محتسب باهلل بسام : نفس املرجع السابق ص  - 180 
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ة على مدى تطور األعمال الطبي و في اإلسالم كشفت أحكام املسؤولية الطبية في الفقه و الشريعة

و كان الجزاء على القائمين باألعمال الطبية هو الضمان أو املنع من مزاولة املهنة عند حصول الضرر 

 :قال الرسول صلى هللا عليه و سلمللمريض ، 

 رواه أبوداد و الترمذي و ابن ماجة 3 " من تطبب و لم يعرف الطب فهو ضامن "

كان املشرع املغربي قد أجاز لألطباء التعرض ألجسام الناس و ذلك بإتيان و في الوقت الراهن إذا 

فإن مسؤولية هذا الطبيب الجنائية تختلف  ائم إذا أتاها غيرهم من األشخاص3أفعال تعد من قبيل الجر 

تماما عن املسؤولية الجنائية ألي شخص عادي نظرا للطبيعة الفنية و التقنية التي ينفرد بها العمل 

 3 181الطبي 

فالطبيب الذي يالمس جسم امرأة حامل أثناء فحصها أو يجري عملية جراحية ملريض قصد عالجه 

ال يعتبر عمله مخال باألخالق و اآلداب الحميدة أو إيذاء بجسم املريض ما دام املشرع قد أجاز له القيام 

يخرج عن أصول مهنة الطب به في حدود معينة على عكس الطبيب الذي يتجاوز الحدود املرسومة له و 

فإن مسؤوليته الجنائية في مثل هذه الحالة تكون قائمة و ثابتة كالطب الذي يسلم مواد مخدرة لشخص 

قصد مساعدته على اإلدمان أو الذي يجهض امرأة حاملة قصد مساعدتها على إخفاء حملها غير املشروع 

3 

عا حين وصل إلى ما يشبه االنفجار العلمي إضافة إلى ذلك سجلت العلوم الطبية تطورا مذهال و سري

و الذي رافقه في املقابل زيادة في املخاطر على جسم و سالمة اإلنسان بفعل اقتراب األجهزة املتطورة من 

هذا الجسم سواء في الفحص و التشخيص أو العالج 3 و تمثلت هذه املخاطر في كثرة األخطاء الطبية التي 

أصبحت ظاهرة شبه حوظ على الرغم من التقدم الطبي و ها في ازدياد ملأتبثت اإلحصاءات الدولية أن

 3 الس و أروقة املحاكم أحيانا أخرى ف أحيانا و حديث املجــــــــــيومية و حديث الصح

مما جعل املوضوع يحوز على أهمية خاصة لدى جميع فئات املجتمع ، فإلى أي حد استطاع التشريع 

 3   طاء الطبية ضمن مسؤولية الطبيب الجنائية ؟الجنائي املغربي احتواء األخ

 و ذلك وفق التصميم التالي سنعالج املوضوع :

                                                           

  3 00ص  0663ـ دراسة مقارنة ـ الطبعة األولى ، الدار البيضاء  مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي: محمد أوغريس -181 
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 مبحث تمهيدي : املسؤولية الجنائية و العمل الطبي :

 املطلب األول : املسؤولية الجنائية 

 املطلب الثاني: العمل الطبي :

 املبحث األول : عناصر املسؤولية الجنائية الطبية :

 األول: الخطأ الطبي:املطلب 

 املطلب الثاني : الضرر و قيام العالقة السببية : 

 املبحث الثاني: الجرائم الطبية :

 املطلب األول : الجرائم املنصوص عليها في القانون الجنائي

 املطلب الثاني : الجرائم الواردة في القوانين الجنائية الخاصة 

 : املسؤولية الجنائية و العمل الطبي :مبحث تمهيدي

 املطلب األول : املسؤولية الجنائية 

تنقسم املسؤولية بشكل عام إلى مسؤولية قانونية و أخرى تأديبية ، و القانونية تشمل بدورها 

 املسؤولية املدنية و الجنائية ، فإذا كانت األولى تثور عن إخالل امللتزم بالتزام ورد في العقد أو خالف

القانون فنتج عنه ضرر استوجب التعويض فإن املسؤولية الجنائية تنشأ عن مخالفة القواعد القانونية 

 الجنائية

 الفقرة األولى : تعريف املسؤولية الجنائية : 

عتد بها ي يقصد باملسؤولية الجنائية ذاك األثر القانوني املترتب عن الجريمة كواقعة قانونية ) أي

القانون ( و تقوم على أساس تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه القواعد القانونية بسبب خرقه لألحكام 

 3182تي تقررها هذه القواعدال

                                                           
، القسم العام دراسة في املبادئ العامة التي تحكم الجريمة و املجرم والعقوبة شر  القانون الجنائي املغربيعبد الواحد العلمي :  - 182

 3 660، الدار البيضاء ص  6116، مطبعة النجاح الجديدة ، طبعة  والتدبير الوقائي
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و عندما يتعلق األمر بالفاعل املتمثل في األشخاص املعنوية ، يطرح التساؤل عما إذا كانت هذه  

الجنائية مثلها مثل الشخص الطبيعي أم ال ؟ و هنا انقسم  الشخصيات االعتبارية أهل لتحمل املسؤولية

 الفقه إلى رأيين :

يرى عدم إمكانية مساءلة الشخص املعنوي جنائيا على اعتبار أنه وجد لتحقيق غرض الرأي األول : 

مشروع و الوصول لهذا الغرض ال يقتض ي أبدا ارتكاب جريمة من الجرائم ، و إذا ما ارتكبت جريمة فإن 

يسأل ليس هو الشخص االعتباري و إنما ممثله و هو  الشخص الطبيعي ، و يرون عدم تطبيق  الذي

 العقوبات الجنائية كاإلعدام و السجن على الشخص االعتباري3  

و الذي يميل إليه املشرع املغربي ، و يذهب هذا االتجاه إلى إمكانية مساءلة الشخص  الرأي الثاني :

التي يتوفر عليها ، و التي تظهر في صالحيته لكسب الحقوق ) إمكانية التعاقد املعنوي من خالل األهلية 

و قبول الهبات 333( ، أما من حيث العقوبات يمكن تطبيق عقوبات أخرى غير تلك التي ذهب إليه الرأي 

من القانون  069األول ، وتتمثل في الغرامات املالية و املصادرة و حل الشخص املعنوي حسب املادة 

 3 183لجنائيا

 الفقرة الثانية مقارنة املسؤولية الجنائية باملسؤولية املدنية :

 :184تختلف املسؤولية الجنائية عن املسؤولية املدنية من عدة نواحي

فأساس املسؤولية الجنائية هو الفعل الضار الذي يصيب املجتمع كمبدأ  ـ من أساس كل منهما : 0

 ية هو الضرر الذي يصيب الفرد 3عام ، في حين أن أساس املسؤولية املدن

فإنه يتمثل في العقوبة و التدابير األمنية في املسؤولية الجنائية و التعويض في ـ من حيث الجزاء :  8

املسؤولية املدنية ، و تكون املطالبة بالجزاء األول من طرف  النيابة العامة ، و في الثانية للطرف املتضرر 

3 

ال يجوز مبدئيا الصلح أو التنازل عن الشكوى في املسؤولية الجنائية ـ من حيث إسقاط املسؤولية  3

 1853في حين يجوز ذلك في املسؤولية املدنية 

                                                           

 183 3 119إلى  111عبد الواحد العلمي : نفس املرجع السابق من  ص   - 183 

 3 012و  011ص  0621، الجزائر  م ، املؤسسة الوطنية للكتابالوجيز في نظرية االلتزامحمد حسين :  - 184 

، ورقة بحث مقدمة في إطار امللتقى املنظم من طرف كلية الحقوق  املسؤولية الجزائية الطبية ، دراسة مقارنةجمليل صالح :  -185 

 1ص  6112يناير  63و  61بجامعة مولودي معمري تيزي وزو املنعقد بتاريخ 
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ـ  و بالنظر لنطاق و حدود املسؤوليتين ، فإن املسؤولية الجنائية محددة بنص ، وهي خاضعة  3

ي ف" ال جريمة و ال عقوبة إال بنص "  بي وفقا للمبدأ القائل بـملبدأ الشرعية و التي جسدها املشرع املغر 

حين املسؤولية املدنية مبنية على قاعدة عامة تقض ي بقيامها بوجود عمل غير شرعي سواء تمثل ذلك 

 3 186بإخالل بالتزامات تعاقدية أو من جزاء خطأ تقصيري دونما تحديد لتطبيقاته 

 املطلب الثاني: العمل الطبي :

أغلب االتجاهات الفقهية التشريعية و القضائية تحصر العمل الطبي في عنصر العالج غير أن كانت 

التقدم الحاصل في كافة الصعود، غير من هذا املفهوم فتغيرت معه املفاهيم املختلفة لتحديد العمل 

 3 187الطبي 

 الفقرة األولى : تعريف العمل الطبي :

و ال في  188لعمل الطبي ال في قانون مزاولة مهنة الطب لم ينص املشرع املغربي على أي تعريف ل

، تاركا بذلك مهمة التعريف للفقه الذي يرى أن هناك اتجاهين في تعريف  189قانون أخالقيات املهنة 

 العمل الطبي :

ينظر إليه باعتباره يقتصر على مرحلة العالج فيعرفه بالنشاط الذي باشره شخص  االتجاه األول:

 3 190متخصص بغية شفاء الغير و ذلك وفقا لألصول و القواعد الطبية املقررة في علم الطب 

 مثلة في الفحص و التشخيصيرى في العمل الطبي أنه يشمل جميع املراحل املت :االتجاه الثاني

 1913حدهم " كل فعل يهدف الى شفاء املريض و وقايته من األمراض " العالج و يعرفه أو 

 قرة الثانية: مراحل العمل الطبي الف

معلوم أن كل خطأ من جانب الطبيب في أي من مراحل العمل الطبي قد يؤثر على املراحل املوالية 

و كل هذا األساس فالطبيب ملزم باتخاذ الحيطة و الحذر في كل مرحلة من مراحل العمل الطبي املتمثلة 

 راض 3في الفحص الطبي ، التشخيص ، العالج ، الوصفة الطبية ، الرقابة العالجية من األم

                                                           

  3 1نفس املرجع السابق ص  جمليل صالح :- 186 

 3  01إلى  1ص من  6113، دار الفكر الجامعي ، االسكندارية  املسؤولية الجنائية للطبيبـ محمود قبالوي :  187 

  بشأن تنظيم مهنة األطباء و الصيادلة و جراحي األسنان العقاقريين و القوابل 3 0621فبراير  06الظهير الشريف الصادر في  - 188 

  3 262ص  6060، الجريدة الرسمية عدد  0611يونيو  06أخالقيات املهنة الصادر في  قانون - 189 
190 - Henri Anrys , les professions médicales et paramédicales dans le marché commun , bruxelles ,1979 p 67 . 

 3 2و  1نقال عن : محمود القبالوي ، مرجع سابق ص 
191 -derobert  L . la réparation juridique du dommage corporel .paris . masson . 1980 p135 . 

 3 2نقال عن محمود قبالوي : مرجع سابق ص 
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 الفقرة الثالثة: شروط إباحة العمل الطبي : 

املنظم  0621فبراير  62أوال اإلذن القانوني يتمثل فيما ينص عليه املشرع املغربي من خالل قانون 

ملزاولة مهنة األطباء و الصيادلة و جراحي األسنان و العقاقريين و القوابل حيث اشترط جملة من الشروط 

ة املهنة و لعل أولها هو شرط الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب قبل الواجب توافرها ملزاول

 الحصول على الترخيص على مباشرة العمل الطبي 3

 املبحث األول : عناصر املسؤولية الجنائية الطبية :

 املطلب األول: الخطأ الطبي:

 الفقرة األولى: التعريف 

 ،ام ، حيث تعددت تعار يفه و تتنوعبوجه ع الحديث عن الخطـأ الطبي يقتض ي التعرف على الخطأ

 :و من بينها تعريف الدكتور أحمد الخمليش ي الذي عرفه بأنه

يعتبر خطأ في هاتين الجريمتين كل عمل أو امتناع إرادي لم يقصد به الفاعل قتل إنسان أو "  

 ،" و مع ذلك ترتب عنه املوت أو اإليذاء نتيجة عدم تبصره أو عدم احتياطه ... إيذائه ،

الخطأ على أساس أنه إخالل بالتزام عام مفروض قانونا على و عرفه الدكتور محمد أوغريس "  

 1923"  كافة أفراد املجتمع

طبيب  در منأما الخطأ الطبي يعرف على أنه تقصير في مسلك الطبيب ، فهو سلوك ال يمكن أن يص

يوجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب املسؤول و بعبارة أخرى هو إخالل الطبيب 

 بالقواعد و األصول املتعارف عليها في مهنة الطب 3

و املقصود بالقواعد و األصول الطبية هي مجموعة القواعد العلمية و الفنية التعارف عليها من قبل 

ت الخروج عنها وق و التي يتوجب على كل طبيب االلتزام بها و عدم تجاوزها و املشتغلين بمهنة الطب 

وعرف القضاء املغربي الخطأ الطبي بأنه الخطأ الذي يصدر من الطبيب بمناسبة تأديته  مزاولة املهنة3

 3 193لوظيفته و هو في الغالب خطأ فني 

                                                           

 محمد أوغريس - 192 
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و بالنسبة لتحديد أساس الخطأ الطبي اختلفت اآلراء الفقهية حول املسؤولية الجنائية للطبيب ، 

بسبب ما يرتكبه من أخطاء سواء أثناء مزاولته ملهنته أو بسببها ، و لتحديد هذا األساس فقد قال الفقه 

 بمعيارين :

مسؤولية الطبيب جنائيا عن خطئه بالنسبة لهذا املعيار تقوم على أساس مقارنة املعيار املادي : 

سلوكه بسلوك طبيب من فئته متوسط الحيطة و الحذر 3 و عليه ، فيجب ملسائلة الطبيب جنائيا عن 

أفعال الجرح و الفتل الخطأ التي تصدر عنه أثناء ممارسته لعمله الطبي مقارنة سلوكه بسلوك طبيب 

جد في النفس الظروف ، و يجب مراعاة الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب عند مباشرته مثله يو 

للعمل الطبي عند تقرير املسؤولية الجنائية الن السلوك الطبي يختلف باختالف الظروف الزمانية و 

لتصريح لى ااملكانية 3 وفي هذا االتجاه سار القضاء املغربي حيث ذهبت املحكمة االبتدائية بتارودانت إ

 ببراءة أحد األطباء لعدم إمكانية نسبة أي خطأ إلية 3

يقوم على أساس األخذ بعين االعتبار ملا كان يجب على الطبيب املخالف فعله  املعيار الشخص ي :

في الظروف التي أحاطت به سواء أكانت ظروفا خارجية أو ظروف داخلية ، باإلضافة إلى االخد بعين 

يب العلمي ، مدى تخصصه و خبرته في ممارسة املهنة باملقارنة بين الطبيب العادي و االعتبار مركز الطب

الطبيب املتخصص 3 و على هذا األساس تكون املسؤولية بالنسبة للطبيب االختصاص ي أشد ، و كذا 

 ةالطبيب القديم 3 يرى الدكتور محمد أوغريس تحقيقا ملبدأ العدالة ، و تقرير مسؤولية الطبيب الجنائي

 وجوب االخد باملعيارين 3 

 الفقرة الثانية : الخطأ الطبي :

 أ ـ الخطأ املادي والخطأ املنهي :  

يعتمد في تحديد معيار الخطأ املادي على ما يرتكبه  الطبيب عند مزاولته ملهنته دون أن يكون لهذا 

ر املعروفة في الخطأ ,أي ارتكاب مخالفة تدخل ضمن العناص194الخطأ عالقة باألصول الفنية ملهنة الطب

كاإلهمال و الرعونة و عدم االحتياط و التبصر كغيره من األشخاص العاديين كأن يجري عملية جراحية 

و هو سكران3 أما الخطأ املنهي فهو ذلك الخطأ الذي يرتبط بالقواعد العلمية و األ صول املهنية التي تحكم 

 مهنة الطب3
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 الخطأ املرفقي و الخطأ الشخص ي: -ب  

يتعلق األمر بما ير تكب من أخطاء في املرفق العام )املستشفيات العامة( و قد حددها كل من 

 من قانون االلتزامات و العقود املغربي3 21و 96الفصلين 

فالخطأ أملرفقي هو ذلك الخطأ الذي ينسب إلى املرفق حتى و لو كان الذي قام به ماديا أحد املوظفين 

ويعد الخطأ شخصيا عندما يقوم املوظف إما عن طريق التدليس أو  3 195فيتسبب في إحداث الضرر 

 ,فتثور عنه املسؤولية الشخصية و ال يسأل املرفق إال في حالة إعساره3 196بارتكاب خطأ جسيم

 املطلب الثاني : الضرر و قيام العالقة السببية : 

 الفقرة األولى : تعريف الضرر :

ال يقترن وجود الضرر بقيام املسؤولية الجنائية إذا ما بدل الطبيب ـ دون أن يرتكب خطأ ـ كل ما 

في وسعه لشفاء املريض لكن سعيه لم يحقق املراد ألن املبدأ في إلتزام الطبيب هو بذل عناية و ليس 

 تحقيق3

قد يستطيع  حالة نتجت عن فعل طبي مست باألذى املريض و وقد عرف الفقه الضرر بأنه " 

 " 3 197 ذلك نقصا في حالة املريض أو في معنوياته أو عواطفه

 و لكي يقوم الضرر البد من شروط نجماها في :

  أن يكون الضرر مباشرا : أي أن يكون النتيجة الطبيعية للخطأ ، كوفاة املريض نتيجة خطأ

 3 198الطبيب الذي لم يناوله الدواء املطلوب تناوله 

 ا : أي أن يكون حاال قد وقع فعال ، فال يكون افتراضا أو محتمال في حين أن يكون الضرر محقق

 199ال لكنه محقق الوقوع في املستقبليجوز أن يكون الضرر مستقبال ، بمعنى أنه لم يقع في الح

3 

                                                           

  من قانون االلتزامات والعقود 96الفصل  -195 

من قانون االلتزامات والعقود3 وقد عرف القضاء الخطأ الجسيم بأنه الخطأ الناش ئ عن خطأ فاضح للمبادئ املتفق عنها   21الفصل -196 

 أو عن إغفال أكثر لواجبات املهنة  

  3 111منصور عمر املعايطة : مرجع سابق ص  -197 

  12ر عمر املعايطة : مرجع سابق ص منصو  -198 

  3 012بلحاج العربي : مرجع سابق ص  -199 
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 200ان و سالمته التي يحميها القانون أن يمس مصلحة مشروعة : و هي غالبا ما تكون حياة االنس 

3 

 : مهما تفاوتت مستويات الضرر عند املضرور سواء أدت إلى وفاته أو عجزه  أن يكون شخصيا

 نسبيا فإن النيابة العامة هي التي يحق لها متابعة الطبيب الجاني 3

 الفقرة الثانية : أنواع الضرر : 

غالبا ما يكون الضرر ماديا أي يمس سالمة جسم املريض غير أنه يمكن في حاالت أخرى أن يرقب 

 أضرار أدبية أو مالية 3

 أ ـ الضرر املادي : 

 311و هو ما يصيب اإلنسان في جسمه أو حياته ، و لقد حماه القانون ، وهذا ما  ذهبت إليه املادة 

لجرح أو اإليذاء الخطأ كل جرح أو أصابة أو مرض نتج عنه من القانون الجنائي حيث اعتبرت أن في ا

 عجز عن األشغال الشخصية ملدة تزيد على ستة أيام 3

إن العمل الطبي يقتض ي إجراء عمليات جراحية أحيانا و هي تعد بمثابة اعتداء على السالمة 

تخرج الفعل من دائرة الجسدية غير أنها تدخل ضمن ما يأذن به القانون و هي من أسباب اإلباحة التي 

لكن عدم االحتياط و اإلغفال كاملشرف على التخدير في حالة املريض املخدر الذي لم يقم  201التجريم 

يصبح تعديا  202باإلسراع و السعي إلى إفاقة املريض فيحصل أن تموت خاليا املخ و بالتالي موت الدماغ 

 على جسم اإلنسان و يدخل في نطاق التجريم 3

 ملالي : ب ـ الضرر ا

املقصود به هو الخسارة التي تصيب الذمة املالية للشخص املضرور كمصاريف العالج أم إضعاف 

 3 203القدرة على الكسب أو إعدامها 

هو الضرر الذي يصيب الشخص في غير حقوقه املالية و ال في سالمة جسمه  ج ـ الضرر املعنوي :

 أو حياته أي يصيبه في شعوره أو كرامته أو شرفه أو عاطفته 3

                                                           

  3 06حمليل صالح : مرجع سابق ص  - 200 

  3 06حمليل : مرجع سابق ص  -201 

 منصور عمر املعايطة : مرجع سابق  - 202 

  3 232ص  0692مارس  02و هو ما أكده قرار محكمة النقض املصرية في  - 203 
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 الفقرة الثالثة : العالقة السببية :

ال تثور املسؤولية الجنائية للطبيب في جرائم الجرح و القتل خطأ اال إذا توافرت العالقة السببية 

خطأ الصادر عن الطبيب و النتيجة الحاصلة املتمثلة في الوفاة كأن يجري الطبيب عملية جراحية بين ال

 204ملريض فيستوفى بسبب حدوث نزيف دموي نتيجة قطع شرايين صغيرة في محل العملية وعدم ربطها 

3 

رض يتع و تحديد العالقة السببية من أعسر األمور نظرا لتعقد جسم اإلنسان و تعدد مميزاته و ما 

 205اتله من مضاعف

و قد تنتفي مسؤولية الطبيب الجنائية إذا ثبت من الظروف املحيطة بالنازلة أن الخطأ الصادر عنه 

ماديا كان أو مهنيا ال أثر له على النتيجة الحاصلة التي كان من املتوقع حدوثها تبعا للسير العادي لألمور 

لنتيجة اقة السببية بين الخطأ الطبي و كأن تكون اإلصابة قاتلة فال تحدث الوفاة 3 و تنعدم أيضا العال ،

 إذا كان هناك سبب أجني هو الذي أدى إلى تحقق النتيجة و حدوث الضرر 3

 املبحث الثاني: الجرائم الطبية :

الجنائي وهي : القتل و الجرح سنبحث في هذا املبحث مجموعة من الجرائم الطبية في إلطار القانون 

خطأ الواقعين من الطبيب ، اإلجهاض ، إفشاء السر املنهي ، رشوة الطبيب ، تزوير الشهادات الطبية ، 

 الرشوة ، االمتناع عن تقديم املساعدة 3

 املطلب األول : الجرائم املنصوص عليها في القانون الجنائي

 لواقعين من الطبيب و الجر  خطأ االفقرة األولى : جريمة القتل 

من  311و  316املشرع املغربي لم يفرد األطباء بأحكام خاصة بشأن املسؤولية الجنائية ، فاملادتين 

القانون الجنائي املتعلقتين بالقتل الخطأ و الجرح الخطأ هما اللتان ينبغي تطبيقهما على الجميع بدون 

فيها في موت املرض أو إصابته بجروح أو مرض أي استثناء بما في ذلك األطباء في كل حالة يتسببون 

                                                           

  3 23أوغريس : مرجع سابق ض محمد  - 204 

و هذا ما أكده القضاء باملغرب حيث أعتبر أنه ال يكفي حصول ضرر للمريض بل ال بد من وجود عالقة سببية مباشرة بين الخطأ  - 205 

ملعارف نشأة ااملرتكب و الضرر الحاصل و بعد تحديد رابطة السببية من األمور العسيرة ، انظر محمد حسن منصور : املسؤولية الطبية ، م

 003، ص 
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بسبب عدم تبصرهم أو عدم احتياطهم أو عدم انتباههم أو إهمالهم أو عدم مراعاتهم للنظم و 

 3 206القوانين

من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم من القانون الجنائي : "  316ولقد جاء في املادة  

مراعاته النظم و القوانين قتال غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد انتباهه أو إهماله أو عدم 

 "3  يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين و خمسين إلى ألف درهم

من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه من نفس القانون : "  311و جاء في املادة 

راعاته النظم و القوانين في جر  غير عمدي أو إصابة أو مرض نتج عنه عجز أو عدم إهماله أو عدم م

عن األشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و غرامة 

 " درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 511درهم إلى  081من 

  الفقرة الثانية : اإلجهاض : 

هري اإلجهاض بأنه " إسقاط املرأة ولدها ناقص الخلق أو خروج يعرف الدكتور فائق الجوا

" العمل على إخراج الجنين  متحصالت الرحم قبل الوضع املعتاد " و يعرفه الدكتور محمد أوغر يس

 207 من الرحم بأية وسيلة من الوسائل قبل املوعد الطبيعي "

ون الجنائي الذي يذهب إلى أن من القان 310و يجرم املشرع املغربي اإلجهاض  من خالل الفصل 

األطباء الذين يرشدون إلى وسائل تحدث اإلجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها يعاقبون 

حسب األحوال 3 و يحكم على مرتكب الجريمة عالوة على  311و  336بالعقوبات املقررة في أحد الفصلين 

 3 208إما بصفة نهائية أو ملدة محدودة 29 ذلك ، بالحرمان من مزاولة املهنة ، املقرر في  الفصل

 من القانون الجنائي ينصان على ما يلي : 311و  396ونجد الفصلين 

" من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك برضاها أو بدونه سواء :  336املادة 

ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من 

                                                           

 692ص  املسؤولية الطبية في قانون العقوباتفائق الجواهري :  - 206 

 3 60محمد أوغريس : مرجع سابق ص - 207 

  3 26محمد أوغريس: مرجع سابق ص - 208 
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درهم . و إذا نتج عن ذلك موتها ، فعقوبته 511درهم إلى  081سنة إلى خمس سنوات و غرامة من 

 لى عشرين سنة ".السجن من عشر إ

إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس األفعال املشار إليها في الفصل السابق بصفة : "  311املادة 

معتادة ، ترفع عقوبة السجن إلى الضعف في الحالة املشار إليها في الفقرة األولى و تكون عقوبته 

 2093"  الثانية السجن من عشرين إلى ثالثين سنة في الحالة املشار إليها في الفقرة

، فأنه يجوز  336و في الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط ، حسب هذا الفصل أو الفصل 

 31عالوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق املشار إليها في الفصل 

 و باملنع من اإلقامة من خمس سنوات إلى عشر " 3 

 ب توافر ثالثة أركان : وجود حمل ، الركن املادي ، القصد الجنائي 3 و لتحقيق اإلجهاض يج

و من حيث العقوبة تشدد املشرع في معاقبة األطباء و الجراحين و غيرهم من األشخاص الذين 

من القانون الجنائي ، والحكمة من وراء هذا التشدد هو أن هؤالء يكونون أكثر من  310ذكرتهم املادة 

مباشرة اإلجهاض بدافع الحصول على الربح غير املشروع إلى جانب خبرتهم الفنية غيرهم قدرة على 

 باألدوية ووسائل اإلجهاض مما يسهل أمر اللجؤ إليها 3                                             

تكب ير و يتبين مما سبق أن اإلجهاض املعاقب عليه قانونا هو اإلجهاض الجنائي ، أي اإلجهاض الذي 

عن قصد ، و الذي اعتبره املشرع تارة جنحة و تارة أخرى جناية ، أما اإلجهاض الطبي الذي تدعو إليه 

الضرورة و يكون لغرض عالجي يقوم به الطبيب أو الجراح إما النقاد حياة املرأة الحامل من خطر محقق 

بب ضيق الحوض أو مرض القلب كما هو الشأن في حالة النزيف الرحمي الشديد أو الستحالة الوالدة بس

من القانون الجنائي التي جاء فيها : " ال عقاب على  311مثال فقد أجاز املشرع و نص عليه في املادة 

 اإلجهاض إذا استوجبته ضرورة املحافظة على األم متى قام به عالنية طبيب أو جراح بان من الزوج 3

ة األم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك و ال يطالب بهذا اإلذن إذا ارتأى الطبيب أن حيا

 الطبيب الرئيس ي للعمالة أو اإلقليم 3
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و عند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه ال يسوغ 

 بعد ال للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل عالجا يمكن أن يترتب عنه اإلجهاض إ

شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس ي للعمالة أو اإلقليم يصرح فيها أن صحة األم ال تكمن املحافظة عليها 

 إال باستعمال هذا العالج " 3

، و إذا كان  16و هذا اإلجهاض أجازه كذلك قانون أخالقيات املهنة املغربي حيث أكدته املادة 

 ممارسته ، فال يجوز إليه إال في الحالتين اآلتيتين :االحهاض الطبي مبرر بإذن املشرع للطبيب ب

 يجب أن تكون حياة املرأة الحامل في خطر 3 

 2103يجب أن تدعو الضرورة إلى اإلجهاض من أجل املحافظة على صحة املرأة الحامل  

 ي الطبي الفقرة الثالثة : إفشاء السر املنه

السر  صادر ممن علم بمقتض ى مهنته و اإلفشاء يعرفه البعض بأنه كشف عن واقعة لها لها صفة 

و ذهب جانب أخر منه إلى أنه تعمد الجاني اطالع الغير على سر أؤتمن عليه  211مقترنا بالقصد الجنائي 

 2123بمقتض ى  عمل في غير األحوال التي يجب عليه أو يجوز له فيها ذلك 

املنهي   بعقوبة الحبس من  األطباء عن إفشاء السر  332فالقانون الجنائي املغربي يعاقب في الفصل 

غير أن هؤالء األشخاص ال يعاقبون  من مائة و عشرين إلى ألف درهم 3 شهر إلى ستة أشهر و غرامة

بالعقوبات املقررة في الفقرة السابقة إذا بلغوا عن إجهاض علموا به بسبب مهنتهم أو وظيفتهم و إن 

 كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ 3

فاملحافظة على السر املنهي واجب مفروض على األطباء ينص عليه قانون أخالقيات املهنة الصادر 

و التي جاء فيها : " يجب على الطبيب أن يحافظ كل الحفظ على األسرار التي يفوه له  0611يونيو  2في 

 بها املريض أو تلك يتمكن من التعرف عليها من جراء الثقة التي منحت له " 3 

 :213تحقيق جريمة إفشاء السر املنهي الطبي البد من توفر األركان اآلتية و ل
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 ـ فعل اإلفشاء 3 -

 ـ أن يكون ما تم إفشاؤه سرا 3 -

 ـ أن يقع اإلفشاء من الطبيب أو من في حكمه 3 -

 ـ القصد الجنائي 3 -

فإنه استثنى بعض الحاالت  إذا كان املشرع املغربي قد ألزم األطباء على عدم إفشاء السر املنهي ،

 هي :أي جزاء جنائي ، وهذه الحاالت  التي أجاز فيها إفشاء السر دون أن يرتب عليه

 3 التبليغ عن الجرائم 

 3 التبليغ عن األمراض ذات الصبغة االجتماعية أو املعدية أو الوبائية 

 3 التبليغ عن اإلمراض املهنية و إصابات العمل 

 لوفيات 3التبليغ عن املواليد و ا 

 3 التبليغ عن املصابين بأمراض عقلية 

  3 أداء الشهادة أمام القضاء 

 3 أعمال الخبرة 3رضا صاحب السر 

 3 حالة الضرورة 

 3 التأمين على الحياة 

 3 دفاع الطبيب عن نفسه أمام القضاء 

 الفقرة الرابعة : رشوة الطبيب :

: الفقرة من القانون الجنائي 632ة املادجريمة الرشوة التي يرتكبها الطبيب تجد أساسها في الفصل 

" يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ، و يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس و غرامة من مائتين و خمسين إلى 

خمسة آالف درهم ، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى 

 من أجل :

مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة من أجل  إعطاء شهادة كاذبة أو عدم وجود

 مرض أو عاهة أو سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة " 3 
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 هي : 214و لقيام جريمة الرشوة يجب توافر ثالثة أركان 

 : و ال  إثبات صفة الفاعل الذي هو الطبيب ملهنته بصورة قانونية و مشروعة صفة الجاني ، 

 يكتفي باملؤهالت العلمية فقط أو الحصول على اإلذن ملزاولة املهنة 3 

 : أن تكون الشواهد أو البيانات الصادرة عنه بحكم صفته  الشهادة الكاذبة أو البيانات الكاذبة

كاذبة أي مخالفة للحقيقة 3 و تكون هذه الشهادة قد سلمت للغير بناء على طلب الطبيب أو قبواه 

 ا أو على أساس طلبه أو تسلمه هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى 3أو وعد

 : أي أن يكون عاملا بأن ما تضمنته الشهادة الطبية أو البيان الطبي إنما هو مجرد  القصد الجنائي

كذب ، و أن يكون عمله صادرا عن إرادة و اختيار، أما إذا كان صادرا تحت تأثير الضغط و اإلكراه 

  تتحقق 3  ، فإن الجريمة ال 

 الفقرة الخامسة : تزوير الشهادات الطبية :

من القانون الجنائي على أن " كل طبيب أو  123فيما يتعلق بتزوير الشهادات الطبية نصت املادة 

إذا صدر منه ، أثناء مزاولة مهنته و يقصد محاباة  جراح أو طبيب أسنان أو مالحظ صحي أو قابلة ،

شخص ما ، إقرار كاذب أو فيه تسترؤ على وجود مرض أو عجز أو حالة حما ، أو قدم بيانات كاذبة عن 

مصدر املرض أو العجز أو سبب الوفاة ، يعاقب بالحبس من سنة الى ثالث سنوات ، ما لم يكن فعله 

 و ما بعده 3  632فصل جريمة أشد ، ممال نص عليه في ال

و يجوز عالوة على ذلك ، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق املشار إليها في 

 من خمس الى عشر سنوات " 3   31الفصل 

 من القانون الجنائي يتناول حالتين : 123و التزوير الذي نص عليه املشرع في املادة  

 : لتي تتضمن إقرار كاذبا أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو الشهادة الطبية ا الحالة األولى

 حالة حمل 3

 : الشهادة الطبية التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر املرض أو العجز أو سبب  الحالة الثانية

 الوفاة 3 

 و لقيام هذه الجريمة يجب توافر الشروط اآلتية :
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 ـ صفة الجاني 3 0

 ة مخالفة للحقيقة 3ـ يجب أن تكون الشهادة الطبي 6

 2153ـ القصد الجنائي  1

 الفقرة السادسة : شهادة الزور الواقعة  من الطبيب :

من القانون الجنائي على أحكام شهادة الزور في القضايا  196و  126لقد نص املشرع في املواد 

 اإلدارية 3 لفات وكذا في القضايا املدنية أوالجنائية أو الجنحية أو نلك التي تتعلق باملخا

الطبيب الخبير الذي شهد زورا في قضية جنائية على متهم محال على محكمة الجنايات إما  إن

 لصالحه أو ضده يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات 3

و العقوبة تطال الطبيب الخبير حتى و لو حكمت املحكمة ببراءة املتهم و ينشأ عن ذلك ، أن شاهد 

 الزور يعاقب :

 ببراءة املتهم ، سواء كانت الشهادة املزورة لفائدته أو ضده 3  ـ إذا حكم

 ـ إذا حكم على املتهم بعقوبة و كان الطبيب الخبير قد شهد لصالحه 3

و إذا ثبت أن الخبير قد تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت أو حصل على وعد ليشهد زورا لصلح 

 سجن من عشر إلى عشرين سنة 3املتهم أمام القضاء فإن العقوبة تكون هي ال

و إذا حكم على املتهم بعقوبة أشد من السجن املؤقت ، فإن املحكمة تحكم على شاهد الزور الذي 

شهد ضده بنفس العقوبة 3أما إذا شهد الطبيب الخبير زورا في قضية جنحية أو في قضية تتعلق بمخالفة 

نحة تكون هي الحبس من سنتين إلى خمس سواء ضد املتهم أو لصالحه ، فإن العقوبة بالنسبة للج

 سنوات و غرامة من مائة و عشرين إلى ألف درهم 3

و إذا ثبت أن الطبيب الخبير قد تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت أو حصل على وعد من أجل 

هم ر شهادة الزور فإن العقوبة تكون هي الحبس الذي يمكن أن يصل إلى عشر سنين و الغرامة إلى ألفي د
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إذا تعلق األمر بقضية جنحية ، و الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و الغرامة من مائة و عشرين إلى 

 2163خمسمائة درهم بالنسبة لقضايا املخالفات 

 الفقرة السابعة : امتناع الطبيب عن تقديم املساعدة لشخص في خطر :

الجرائم التي تقع بمجرد  إن امتناع الطبيب عن تقديم املساعدة لشخص في خطر يدخل في إطار 

من أمسك " جاء فيها :  من القانون الجنائي التي 310ادة الترك 3 و هذه الجريمة عاقب عليها املشرع في امل

عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر ، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك املساعدة إما 

غيره ألي خطر يعاقب بالحبس من ثالثة بتدخله الشخص ي و إما بطلب اإلغاثة دون تعريض نفسه أو 

 " 3 أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من مائتي إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

من قانون أخالقيات املهنة قد نصتا على ان كل طبيب ملزم بتقديم املساعدة  9و  1كما أن املادتين 

عن تقديمها ما لم توجد قوة قاهرة أو إذن من لكل مريض يوجد في حالة خطر حال ، و بعدم االمتناع 

 السلطة 3

فالطبيب الذي يمتنع عن تقديم املساعدة لشخص مريض يوجد في حالة خطيرة لعدم قدرته على 

أداء أجرة التطبيب مثال و املستشفى الذي يمتنع عن إسعاف شخص جريح يوجد في حالة خطيرة لعدم 

من القانون الجنائي  130ى أطباء متخصصين يخضع ألحكام املادة توفره على اآلالت الطبية الالزمة أو عل

و يتبين مما سبق أن جريمة عدم تقديم املساعدة لشخص في خطر هي من الجرائم العمدية التي يجب  3

 لتحققها توافر الركنين اآلتيين :

 امتناع الطبيب عن تقديم املساعدة لشخص في خطر 3 ـ الركن املادي : 0

 2173أن يكون هذا االمتناع صادرا عن قصد  عنوي :ـ الركن امل 8

 املطلب الثاني : الجرائم الواردة في القوانين الجنائية الخاصة 

 الفقرة األولى : املزاولة غير املشروعة ملهنة الطب :

من الباب الرابع  2حسب املادة  الحاالت التي يعتبر فيها الطبيب مزاوال ملهنته بصفة غير شرعية ،  

 من الظهير الشريف املنظم ملزاولة مهن األطباء و الصيادلة و جراحي األسنان و العقاقيريين هي : 
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 3 الطبيب الذي يزاول املهنة قبل حصول على اإلذن 

  كل شخص غير محرز على اإلجازة أو الشهادة التي تخوله الحق في مزاولة مهنة طبيب ، و قد استثنى

 املشرع طلبة الطب الذين يعملون بصفة مساعدين لطبيب 3

 3 الطبيب الذي يصدر في حقه حكم جنائي يقض ي بحرمانه من مزاولة مهنة الطب 

  الطبيب الذي ير في حقه حكم تأديبي يقض ي بتوقيفه عن ممارسة املهنة إما بصفة مؤقتة أو بصفة

 نهائية 3 

تتحقق جريمة املزاولة الغير املشروعة ملهنة الطب بتوافر ركنين اثنين و هما الركن املادي و الركن 

املعنوي ، فالركن املادي يتحقق للجريمة كلما أتى الشخص غبر املرخص له بممارسة مهنة الطب أي 

خر منصوص عمل من األعمال الطبية كالفحص أو التشخيص أو وصف األدوية مثال أو أي عمل طبي أ

عليه في قانون مزاولة املهنة أو في قانون أخالقياتها 3 أما الركن املعنوي حيث تتحقق جريمة املزاولة غير 

املشروعة ملهنة الطب بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل أي بتحقق علم الفاعل بأن ما يقوم به من 

ال من كان طبيبا و كان اسمه مدرجا أعمال يدخل في مفهوم العمل الطبي الذي ال يملك حق مباشرته إ

 بجدول األطباء بعد استيفاء الشروط القانونية املطلوبة 3

و عاقب املشرع املغربي عن املزاولة غير القانونية ملهنة الطب بعقوبة يتراوح مقدار الغرامة فيها مابين 

 3 218درهم  61111درهم و 6111

 لثانية : انتحال األلقاب الطبية الفقرة ا

ص الذي يدعي صفة طبيب أو جراح أسنان و هو ال يتوفر على شروطها يعتبر مزاوال للمهنة فالشخ

بصورة غير قانونية و تجب مساءلته جنائيا و معاقبته ، و الشخص الذي يفتح عيادة لعالج املرض ى 

جازة إ بدعوى أنه مختص في عالج أمراض الروماتيزم أو أمراض املفاصيل و هو ال يتوفر على أية شهادة أو 

 في هذا الشأن يكون مخالفا للقانون و يعرض نفسه للعقاب 3 

من استعمل أو ادعى لقبا نتعلق من القانون الجنائي : "  120لقد عاقب املشرع املغربي في املادة 

بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط ج اكتسابها ، دون أن 

لالزمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة ، يعاقب بالحبس من يتوفر على الشروط ا

                                                           
  3 029الى  020محمد أوغريس : مرجع سابق ص  - 218



 

 

107 

 8102 نوفمبر  20العدد

ثالثة أشهر إلى سنتين و غرامة من مائة و عشرين إلى خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 " 3  فقط ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد 

 ع األدوية من طرف الطبيب البشري الفقرة الثالثة : بي

أن الصيدلي هو الذي يتولى بيع األدوية للمرض ى ، إال أن املشرع أوجد حاالت استثنائية أجاز  األصل

فيها للطبيب البشري صرف األدوية ملرضاه و فيما عدا ذلك فإنه يمنع من بيع األدوية للمرض ى و كل 

 مخالفة من هذا القبيل تعرض الطبيب للمساءلة الجنائية و بالتالي للعقاب 3

من القانون املنظم ملزاولة مهن األطباء و الصيادلة و جراحي األسنان  3في فقرتها  1املادة  و لقد نصت

و العقاقيريين و القوابل على الحاالت االستثنائية بقولها : " بيد أن كل طبيب محرز على إجازة يمكن أن 

يها املنطقة التي يدعى فيؤدن له ضمن األحوال التي ستحدد بمرسوم في بيع األدوية إذا كان لم يوجد في 

 كيلومتر حول هذه الجهة أي صيدلي له صيدلية مفتوحة للعموم 3 61للمعالجة ، وفي دائرة 

 و لكي يتولى الطبيب بيع األدوية للمرض ى يجب توافر شرطين اثنين : 

 ـ عدم وجود أية صيدلية في املنطقة التي يمارس فيها مهنته الرئيسية كطبيب و في دائرة ترابية 0

 كيلومترا 3 61تقدر مساحتها ى

ـ وجود حالة للعالج املستعجل تدعو الطبيب إلى صرف األدوية إلى املريض الذي يوجد في ظروف  6

 خطيرة كأن يكون مصابا بجروح خطيرة بسبب اعتداء وقع عليه أو بسبب حادثة السير مثال 3

 الفقرة الثالثة : الجرائم املنصوص عليها في قانون املخدرات 

 أوال : تحرير الطبيب و صفات طبية صورية : 

أجاز القانون لألطباء املرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة الطب حق وصف املخدرات للمرض ى بمقتض ى 

وصفات طبية قصد مساعدته على العالج 3 أما إذا لم يكن قصد الطبيب من تحرير الوصفة الطبية هو 

ل تعاطيه للمخدرات ، فإن الطبيب يسأل جنائيا عن مساعدة املريض على العالج و إنما بقصد تسهي

من ظهير املخدرات و التي جاء فيها : " يعاقب بالحبس من  6الفقرة  1فعله و يعاقب طبقا ألحكام املادة 

 درهم 3 11111درهم و  1111سنوات وغرامة يتراوح قدرها بين 01سنة إلى 

ى استعمال املواد املخدرة في النباتات ـ كل دكتور في الطب يسلم وصفة صورية تساعد الغير عل

 املعتبرة مخدرات "3



 

 

108 

 8102 نوفمبر  20العدد

فالطبيب الذي يسلم وصفة صورية إلى املريض وهو عالم بذلك قصد مساعدته على الحصول على 

مواد مخدرة من إحدى الصيدليات بمجرد تقديم الوصفة الطبية املذكورة يعتبر في حكم الشخص 

 2193أعاله  العادي و يعاقب بالعقوبة املشار إليها

 ثانيا : حيازة الطبيب للمواد املخدرة بصفة غير مشروعة :

قد يستغل الطبيب الرخصة املمنوحة له في استعمال املواد املخدرة و استخدامها في عالج مرضاه 

فيعمد إلى استعمالها ألغراض أخرى غير تلك املرخص له بها ، كتسليمها للغير بمقابل أو يعمد إلى  ،

يكون  اما شابههاالحتفاظ بما تبقى لديه منها بعد عالج املرض ى في عيادته 3 ففي مثل هذه الحاالت و 

ت و يجب مساءلته الطبيب قد خالف القانون وخرج عن حدود اإلذن املمنوح له في االتصال باملخدرا

 2203جنائيا و معاقبته كأي فرد عادي إذا ضبط و هو ماسك للمخدرات بصفة غير مشروعة 

 خاتمة :

بناء على ما تقدم نخلص إلى أن املنظومة القانونية املغربية ، وخصوصا التي تنظم املسؤولية 

ع فئة جب على املشرع تمتيالجنائية للطبيب متناثرة و عامة في غياب تشريع خاص بهذه الفئة ، و عليه و 

األطباء بقانون جنائي خاص باألطباء يحميهم من جهة حتى ال تم اعتبارهم عند ارتكابهم أخطاء جنائية 

مثلهم مثل باقي املجرمين بالتالي يتسنى لهم ممارسة أعمالهم بنوع من الحرية و االطمئنان ، كما يجب 

أو إنشاء صندوق خاص لتأمين التعويض عن األخطاء تأمين األطباء على أنفسهم من األخطاء املحتملة 

الطبية باإلضافة إلى ضرورة إقامة ندوات تحسيسية لتوعية األطباء و تزويدهم بالتطورات الحاصلة في 

 املجال القانوني و القضائي 3 

 

  

                                                           

  و ما بعدها 3 092محمد أوغريس : مرجع سابق ص  - 219 

  3 092محمد أوغريس : مرجع سابق ص  - 220 
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 الئحة املراجع 

 

 الكتب بالعربية  (0

 - : ةمعة نايف العربية للعلوم األمنياملسؤولية املدنية و الجنائية في األخطاء الطبية ،جا منصور عمر املعايضة ،

   6113، الطبعة األولى ، الرياض  131مركز الدراسات و البحوث 

 -  0623محتسب باهلل بسام ، املسؤولية الطبية و املدنية ز الجزائية ، دار اإليمان ،دمشق 

 - 06633بعة األولى ، الدار البيضاء ب في التشريع الجنائي ـ دراسة مقارنة ـ الطمحمد أوغريس : مسؤولية الطبي  

 -  عبد الواحد العلمي : شرح القانون الجنائي املغربي ، القسم العام دراسة في املبادئ العامة التي تحكم الجريمة

  لدار البيضاء 3، ا 6116و املجرم و العقوبة و التدبير الوقائي ، مطبعة النجاح الجديدة ، طبعة 

 -  3   0621محمد حسين : الوجيز في نظرية االلتزام ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر 

 -  جمليل صالح : املسؤولية الجزائية الطبية ، دراسة مقارنة ، ورقة بحث مقدمة في إطار امللتقى املنظم من

 3   6112يناير  63و  61خ طرف كلية الحقوق بجامعة مولودي معمري تيزي وزو املنعقد بتاري

 6113ـ محمود قبالوي : املسؤولية الجنائية للطبيب ، دار الفكر الجامعي ، االسكندارية  

 

 بالفرنسية :الكتب  (8

 - Henri Anrys , les professions médicales et paramédicales dans le marché commun , bruxelles ,1979 

p 67 . 

  - derobert  L . la réparation juridique du dommage corporel .paris . masson . 1980 p135 . 

 

 القوانين : (3

 -  3 60/ 66/  63في امللف الجنحي  0666 – 9 – 01و بتاريخ  0906حكم املحكمة االبتدائية بتارودانت عدد 

 -  3 6060الجريدة الرسمية عدد  ، 0611يونيو  06قانون أخالقيات املهنة الصادر في  

 -  بشأن تنظيم مهنة األطباء و الصيادلة و جراحي األسنان العقاقريين  0621فبراير  06الظهير الشريف الصادر في

 و القوابل 3 

 - 3 مدونة القانون الجنائي املغربي 
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 مقارنة دراسة - اإلداري  للعقد االنفرادي التعديل في اإلدارة سلطة

 مقارنة دراسة - اإلداري  للعقد االنفرادي التعديل في اإلدارة سلطة

 

 الحقوق  في ودكتور  محامي،

 أوتاوا كنداـ

 

 املقدمة

وتنوع الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وانتشارها على مساحات واسعة  أدى توسع املرافق العامة ،

من البالد ، إلى دفع الدولة للبحث عن الكفاءات والخبرات ومصادر التمويل الالزمة للنهوض بهذه املرافق 

 ألهمية الدور الذي يلعبه املرفق العام في حياة املواطنين، وخض
ً
عه و عبر إبرام  العقود اإلدارية3 ونظرا

 لتبدل حاجات السكان وتطورها مما فرض 
ً
لقاعدة التغيير والتبديل في الخدمات التي يقوم بتقديمها تبعا

على اإلدارة اللجوء إلى تعديل العقد اإلداري باإلرادة املنفردة األمر الذي أثار العديد من املشكالت 

 للمتعاقد معها3

قانونية املقارنة على توضيح مفهوم التعديل وملا لهذا املوضوع من أهمية فقد عملت األنظمة ال

االنفرادي للعقد اإلداري، واألساس القانوني الذي يستند إليه، والنطاق الذي يعمل فيه، والقيود الواردة 

 عليه3

 أهمية الدراسة

تحديد مفهوم سلطة التعديل االنفرادي للعقد اإلداري، واألساس القانوني الذي تستند إليه اإلدارة  -

 ممارسة هذه السلطة3في 

تسليط الضوء على النطاق الذي يحق فيه لإلدارة تعديل عقودها اإلدارية بإرادتها املنفردة، ودون  -

 موافقة املتعاقدة معها3

 ـالوقوف على القيود التي تحد من سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري3 -

 العقد اإلداري3 املترتبة على ممارسة اإلدارة لسلطة تعديلاإلحاطة بالنتائج  -
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 شكلة الدراسةم

تتلخص مشكلة البحث الرئيسية في دراسة " مدى قدرة اإلدارة على إجراء التعديل االنفرادي للعقد 

 اإلداري دون موافقة املتعاقد معها" ويتفرع عن مشكلة البحث الرئيسية، األسئلة الفرعية التالية:

وما هو األساس القانوني الذي تستند عليه اإلدارة ـما املقصود بالتعديل االنفرادي للعقد اإلداري،  -

 في ممارسة سلطتها في التعديل3

 ـما النطاق الذي يحق فيه لإلدارة تعديل عقودها اإلدارية بإرادتها املنفردة3 -

 ما القيود التي تحد من سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري3 -

 رة لسلطة تعديل العقد اإلداري باإلرادة املنفردة3 ما النتائج املترتبة على ممارسة اإلدا -

 نهج الدراسةم

تعتمد هذه الدراسة على املنهج التحليلي املقارن للنصوص القانونية على ضوء آراء الفقه، وأحكام 

 القضاء، ونصوص القانون، وتطبيقاتها على بعض العقود اإلدارية3  

 حدود الدراسة

املوضوعية على التعديل االنفرادي للعقد اإلداري في القانون تقتصر حدود الدراسة من الناحية 

 السوري واملقارن) الفرنس ي، واملصري(3

 خطة الدراسة

 تتكون هذه الدراسة من مقدمة ومبحثين وخاتمة3 على النحو التالي:

 املقدمة

 مفهوم تعديل العقد اإلداري، وأساسه القانوني، ونطاقه.املبحث األول: 

 القيود الواردة على تعديل العقد اإلداري، وتطبيقاته.املبحث الثاني: 

 الخاتمة

 مفهوم تعديل العقد اإلداري وأساسه القانوني، ونطاقه: املبحث األول 

إن اإلحاطة بسلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري تستلزم تحديد املقصود بالعقد 

نوني الذي يخول اإلدارة، أو يمنحها سلطة التعديل دون اإلداري، والتعديل الذي يقع عليه، واألساس القا
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 ملا هو سائد في عقود القانون الخاص الذي تقوم على قاعدة العقد 
ً
أخذ موافقة املتعاقد معها، خالفا

 شريعة املتعاقدين، وكذلك تحديد النطاق الذي يحق فيه لإلدارة ممارسة سلطة التعديل3

واستنادا ملا تقدم فإن تناولنا لهذا املوضوع سيكون من خالل املطلب األول الذي ندرس فيه مفهوم 

التعديل و أساسه القانوني3 أما في املطلب الثاني فنسلط الضوء على النطاق الذي تمارس من خالله 

 اإلدارة سلطة التعديل3

 مفهوم التعديل، وأساسه القانوني: املطلب األول 

تضطر اإلدارة إلى تعديل العقد اإلداري أثناء تنفيذه ملواجهة ظروف استجدت بعد إبرامه كثيرا ما 

دون أخذ موافقة الطرف اآلخر، مما يدفع إلى التساؤل حول ماهية هذا التعديل، واألساس القانوني 

 الذي تستند عليه اإلدارة في إسباغ صفة املشروعية عليه3 

ا له ستكون من خالل الفرع األول الذي نبحث فيه املقصود ولإلحاطة بهذا املوضوع فإن دراستن

بالتعديل االنفرادي للعقد اإلداري3 أما في الفرع الثاني فنتناول النطاق الذي تمارس من خالله اإلدارة 

 سلطة التعديل3

 مفهوم التعديل االنفرادي للعقد اإلداري : الفرع األول 

عقد يبرمه شخص من أشخاص القانون العام نه " عرف مجلس الدولة الفرنس ي العقد اإلداري بأ 

مع شخص آخر بقصد تسيير أو تنظيم أو املساهمة في تسيير مرفق عام تظهر نية أطرافه، لألخذ 

كل 3 أما املحكمة اإلدارية العليا املصرية فقد عرفت العقد اإلداري بأنه " 221"بأسلوب القانون العام

العامة لغرض تسيير مرفق عام على أن تظهر في االتفاق نية اتفاق يبرمه أحد األشخاص املعنوية 

 غير 
ً
الشخص املعنوي العام في األخذ بوسائل وأحكام القانون العام، إما بتضمين االتفاق شروطا

مألوفة في عقود القانون الخاص، أو السما  للمتعاقد معها باالشتراك مباشرة في تسيير املرفق 

 الختالف الع222"العام
ً
قود اإلدارية عن العقود املدنية التي تقوم على فكرة أن العقد شريعة 3 ونظرا

3 مما 223املتعاقدين، ال يجوز نقضه، وال تعديله،  إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون 

                                                           
لكويتي، ، مع شرح قانون املناقصات االعقود اإلدارية ، النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي، واملقارن إبراهيم طه الفياض،  - 221

 203، ص0620، 0، مكتبة الفالح، الكويت، ط0623لسنة  19رقم 
 1993، ص 610املحكمة اإلدارية العليا املصرية، مجموعة أحكام اإلدارية العليا، السنة  - 222
 من القانون املدني السوري3 032املادة  - 223



 

 

113 

 8102 نوفمبر  20العدد

يفرض تخويل اإلدارة مجموعة من السلطات االستثنائية للوفاء بحاجة املرفق العام، وضمان سيره، 

هذه السلطات سلطة التعديل االنفرادي للعقد اإلداري والتي تمثل الطابع الرئيس ي لنظام ومن أهم 

 3 224العقود اإلدارية

وقد انقسم الفقه الفرنس ي في موقفه من مسألة تمتع اإلدارة بسلطة التعديل االنفرادي للعقد 

 :225اإلداري إلى عدة اتجاهات

 يه الفرنس ي هوريو3 ل ويمثله الفقويؤيد فكرة التعدي االتجاه األول:

فيعارض فكرة التعديل ويمثله الفقيه الفرنس ي لولييه، وأخيرا االتجاه الثالث:  االتجاه الثاني:

 ويقصر حق اإلدارة في التعديل على عقود األشغال العامة، والتزام املرافق العامة3

 لسلطة اإلدارة في ال
َ
تعديل حيث عرف أما موقف الفقه املصري من هذه املسألة فقد جاء مؤيدا

سلطة التعديل بأنها املكنة التي تسمح لإلدارة بتعديل العقد بإرادتها املنفردة أثناء التنفيذ بصورة لم 

،  كما اعتبر أن هذه السلطة من النظام العام ال يجوز لإلدارة أن 226تكن معروفة وقت إبرام العقد

ة ثابتة بين طرفيها ال يمكن املساس بها بل ، وأن العقود اإلدارية ال يجوز أن تتضمن عالق227تتنازل عنها

3 وتتمتع اإلدارة بسلطة 228إن العالقة يجب أن تكون مرنة يمكن تعديلها من قبل اإلدارة بإرادتها املنفردة

 3229التعديل حتى ولو لم بنص على ذلك في العقد أو في دفاتر الشروط

لبية الفقه الفرنس ي حيث أقر وفي سورية أخذ الفقه السوري بما سار عليه الفقه املصري، وغا

 دون حاجة لنص تشريعي، أو عقدي بناء على مقتضيات املصلحة 
ً
لإلدارة حق تعديل العقد انفراديا

 2303العامة

                                                           
 ألحكام قانون املناقصات واملزايدات الجديدأحمد محمود جمعة،  - 224

ً
، ص 6116منشأة املعارف، اإلسكندرية، ، العقود اإلدارية طبقا

3063 
دراسة مقارنة، دار   BOTللتوسع أكثر حول هذا املوضوع أنظر مؤلفنا مظاهر سلطات اإلدارة في عقد البناء والتشغيل والتحويل  - 225

 وما بعدها3   126، ص 6109الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 
الكتاب  ،8114تاء مجلس الدولة حتى عام العقود اإلدارية وقوانين املزايدات واملناقصات في قضاء وإفمحمد ماهر أبو العينين،  - 226

 لقانون املزايدات واملناقصات رقم 
ً
 0113، ص 6111، دار الكتب املصرية، 0662لسنة  26الثاني، تنفيذ العقد اإلداري طبقا

 وما بعدها3 661،  ص 6119، 0، دار الفكر العربي، مصر، طالعقود اإلداريةمحمود عاطف البنا،  - 227
 133، ص 0691جامعة عين شمس،  راه، كلية الحقوق ، رسالة دكتو سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري ز الفحام، علي عبد العزي - 228
 3213، ص 6111، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1، طاألسس العامة للعقود اإلداريةسليمان محمد الطماوي،  - 229
 1123، ص 0666، منشورات جامعة دمشق، 3الجزء الثاني، ط مبادئ القانون اإلداري،عبد هللا طلبه،  - 230
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نخلص مما تقدم إلى أن اإلدارة تتمتع بسلطة التعديل االنفرادي للعقد اإلداري دون وجود اتفاق 

ها بسلطات استثنائية تمكنها من السهر على حسن تعاقدي لصلة العقد باملرفق العام مما يقرض تمتع

 سير املرافق العامة3

 في تعديل العقد اإلداري  األساس القانوني لسلطة اإلدارة: الفرع الثاني

انقسم الفقه في موقفه من فكرة األساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة اإلدارة في التعديل 

 االنفرادي للعقد اإلداري إلى اتجاهين:

 السلطة العامة :االتجاه األول 

الذي رأى أن سلطة اإلدارة Pequignot  GEORGE في فرنسة عبر عن هذا االتجاه الفقيه الفرنس ي    

في تعديل عقودها مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية تباشره باستعمال امتياز التنفيذ 

دارة في تعديل شروط العقد دون حاجة لرضا الذي اعتبر أن حق اإل  FLAMME، والفقيه 231املباشر

الطرف األخر هو حق أصيل لها مستمد من صفتها كسلطة عامة ال يمكنها أن تنزل عنه، وليس بحاجة 

 3 232إلى النص عليه صراحة في العقد

على النشاط اإلداري  أما في مصر فقد ذهب العديد من الفقهاء إلى أن فكرة السلطة العامة  تقوم

الذي تمارسه اإلدارة وتستعمل فيه وسائل القانون العام غير املألوفة في عقود القانون الخاص بصفتها 

3 وأن قيام اإلدارة بتعديل 233سلطة عامة تراعي دائما املصالح العامة، وترجحها على املصالح الخاصة

عامة، تمارسها اإلدارة في نطاق العقود اإلدارية، عقودها بإرادتها املنفردة هو مظهر من مظاهر السلطة ال

 لها باعتبارها سلطة عامة"
ً
 مقررا

ً
3 وهذه السلطة 234وأنها ال تستخدم امتيازا تعاقديا، وإنما تستعمل حقا

 3  235العامة في التعديل تنبع من النظام العام

                                                           
231 - PÉQUIGNOT George, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, Thèse Montpellier, 1944, p367-369.                     
232-  FLAMME (M.A) Traite Theorique Et Pratique Des Marches Publiques Tomez Bruxelles 1969 : P 49. 

 21، ص 6119، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، إنهاء العقد اإلداري مفتاح خليفة،  - 233
 0023، ص0626دون ناشر،  نظرية التنفيذ املباشر في القانون اإلداري،محمد كامل ليلة،  - 234
 بعدها3وما  022، ص املرجع السابقإبراهيم طه الفياض،  - 235
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ذي تستعمل فيه اإلدارة واملعيار األساس ي الذي يميز العقود اإلدارية هو معيار السلطة العامة ال 

الشروط االستثنائية، تلك الشروط التي تفصح عن نيتها في اتباع أسلوب القانون العام سواء بتقرير 

 2363امتيازات استثنائية لها، أو بتحميل املتعاقد التزامات غير مألوفة في عقود القانون الخاص

 احتياجات املرفق العام :االتجاه الثاني 

إلى القول بأن اإلدارة تستطيع بأوضاع وبشروط معينة DE LAUBADERE قيه في فرنسة ذهب الف 

أن تفرض على املتعاقد معها أعباء جديدة لم بنص العقد عليها ولكنها أصبحت ضرورية إلشباع الحاجات 

فقد اعتبر أن اإلدارة تملك سلطة التعديل االنفرادي لشروط  PEQUIGNOT، أما الفقيه  237العامة

العقد املتصلة باملرفق العام وأن هذه السلطة نابعة من فكرة مرونة العقد اإلداري واملقابلة للمبدأ 

وفي القضاء أجاز مجلس الدولة  2383السائد في عقود القانون الخاص واملتمثل بالقوة امللزمة للعقد

ن تقوم بتعديل التزامات املتعاقد معها سواء بالزيادة أو النقصان بما يتالءم مع حاجات الفرنس ي لإلدارة أ

 3  239املرفق العام

أما في مصر فقد عرفت محكمة القضاء اإلداري  املرفق العام بأنه كل مشروع تنشئه الدولة، أو 

الجمهور بالخدمة تشرف على إدارته، ويعمل بانتظام واستمرار، ويستعين بسلطات اإلدارة لتزويد 

 لرأي الفقه فإن لإلدارة سلطة تعديل عقودها اإلدارية، وإن هذا التعديل نتيجة مباشرة 240العامة
ً
3 ووفقا

، وإن سلطة التعديل االنفرادي مناطها احتياجات املرافق 241لفكرة مقتضيات حسن سير املرفق العام

، كما 242ه معظم قواعد القانون اإلداري العامة فهي نتيجة مالزمة لفكرة املرفق العام الذي ترجع إلي

ذهبت املحكمة اإلدارية العليا املصرية إلى القول " إن العقود اإلدارية تتميز عن العقود املدنية بطابع 

خاص مناطه احتياجات املرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره، وتغليب وجه املصلحة العامة على 

ك أن لإلدارة33333 حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة، مصلحة األفراد الخاصة3 ويترتب على ذل

                                                           
 6103، دون ناشر، ص 0690، القانون اإلداري ثروت بدوي،   - 236

237 - De Laubadere (A) Trait  Theorique et Pratique des control Administratifes ( L.G.D.I ) Le Ed T3 1956  P24. 
238 - Pequignot (G)  op cit . P4. 
239- Badaoui (S):  Le fait du Prince dans les contrats Administratifes en droit francais et droit egyptien ,  these . Parise 1954 . 

P70 et 110. 
مجموعة أحكام السنة  0691م2م6قضائية جلسة  6لسنة  3121الحكم الصادر عن محكمة القضاء اإلداري املصرية في القضية رقم  - 240

 3613الحادية عشرة، ص 
 323، ص 0620، القاهرة، 0، ط ، السلطات املخولة لجهة اإلدارة في العقد اإلداري حسين درويش - 241
 331سليمان محمد الطماوي، املرجع السابق، ص  - 242
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 مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف اآلخر بقاعدة أن العقد شريعة 
ً
بما قد يترائي لها أنه أكثر اتفاقا

 3 243املتعاقدين"

 أما في سورية فقد اعتبر الفقه أن أساس التعاقد اإلداري يقوم على ضرورة الوفاء بحاجة املرفق

العام، وتحقيق املصلحة العامة، مما يترتب عليه تمتع اإلدارة باعتبارها مسؤولة عن تنظيم املرافق 

وتحديد حاجاتها بحق تعديل العقد بما يحقق تلك املصلحة، وأن اإلدارة ال يجوز أن تتقيد بشكل محدود 

 2443بعقود صارت غير متكيفة مع حاجات املرفق

لسلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري يقوم على  ويرى الباحث أن األساس القانوني

املزج بين فكرة السلطة العامة، واحتياجات املرفق العام ألن املحافظة على استمرار املرافق العامة في 

 ملوجبات سير املرافق العامة مما يفرض 
ً
عملها  يفترض حصول تغير في ظروف العقد، ومالبساته، طبقا

ة أن تملك السلطة في حق تعديل تنظيم قواعد تسيير املرفق العام بما يتالءم مع املصلحة على اإلدار 

 العامة3

 التعديل االنفرادي للعقد اإلداري نطاق : املطلب الثاني

تتمتع اإلدارة بسلطة التعديل االنفرادي للعديد من البنود التي يتضمنها العقد اإلداري، ومن هذه 

االلتزامات امللقاة على عاتق املتعاقد، والبند املتعلق بطرق ووسائل تنفيذ التعاقد البنود، مقدار أو حجم 

 املدة املتفق عليها بين الطرفين لتنفيذ التعاقد3
ً
 اإلداري، وأخيرا

ولإلحاطة بهذا املوضوع فإن تناولنا له سوف يكون من خالل الفرع األول الذي نبحث فيه تعديل 

ا في الفرع الثاني فنتناول التعديل في طرق ووسائل التنفيذ3 ثم نبحث في الفرع مقدار التزامات املتعاقد3 أم

 الثالث التعديل في مدة تنفيذ العقد3

 تعديل مقدار التزامات املتعاقد: الفرع األول 

تستطيع اإلدارة أثناء تنفيذ العقد اإلداري تعديل البند املتعلق بحجم، أو مقدار التزامات املتعاقد 

ففي فرنسة قض ى مجلس الدولة الفرنس ي في نزاع يتعلق بطلب اإلدارة  ادة أو النقصان3معها بالزي

املتعاقدة من املورد أن يزيد من كمية الواردات املطلوبة منه بما يجاوز ثالثة أضعاف الججم األصلي 

                                                           
 6/1/06223ق، جلسة  01، ، لسنة 226الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم   - 243
 وما بعدها3 011،  ص6111، 0اإلداري، منشورات الحلبي الحقوقية، ط مهند مختار نوح، اإليجاب والقبول في العقد - 244
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 للتعاقد، بأن مثل هذا اإلجراء من اإلدارة والذي تجاوز املطلوب تفسره الحاج
ً
 ة ملواجهةالذي كان محال

 2453املستلزمات الجديدة

أما في مصر فقد اعتبر الفقه أن التعديل املقصود هنا هو التعديل الذي يرد على مقدار االلتزامات  

وليس على نوعها حيث تكون الزيادة أو النقصان املطلوب من نفس طبيعة االلتزامات املزادة أو 

 ملا تقدم ذهبت املحكمة اإلدا246املنقوصة
ً
ية أن األعمال اإلضافرية العليا املصرية إلى القول " ، وتطبيقا

في عقود األعمال يجب أن تكون من ذات نوع وجنس األعمال األصلية بحيث تكون الزيادة في الكمية 

 مع املتعاقد األصلي عليها عن ذات الفئات واألسعار 
ً
أو حجم العقد قابلة للتنفيذ واملحاسبة ماليا

 2473األعمال اإلضافية املماثلة لألعمال األصليةالخاصة بكل نوع أو جنس من 

 للمادة  
ً
الصادرة   0662لسنة  26من الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات املصري رقم  92ووفقا

للجهة اإلدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة  يحق " 0662لسنة  0129بقرار وزير املالية  رقم 

( بالنسبة لكل بند بذات الشروط واألسعار دون أن يكون للمتعاقد مع %85أو النقص في حدود )

هذه الجهات الحق في املطالبة بأي تعويض عن ذلك. ويجوز في حاالت الضرورة وبموافقة املتعاقد 

ذهبت "3 وهذا التعديل مرهون بحاجة املرفق العام حيث قة ...تجاوز النسبة الواردة بالفقرة الساب

محكمة القضاء اإلداري املصرية إلى القول "أن لإلدارة أن تعدل العقد بإنقاص الكمية املتعاقد عليها، 

 3 248أو زيادتها متى اقتضت ذلك حاجة املرفق3333"

 6113لسنة  10السوري رقم  من قانون العقود املوحد 26وفي سورية وبحسب الفقرة أ من املادة 

زيادة الكميات املتعاقد عليها أو إنقاصها خالل مدة تنفيذ العقد بنسبة ال تتجاوز آلمر الصرف " 

لكل بند أو مادة من التعهد على حدة وذلك بنفس الشروط واألسعار الواردة في العقد ودون  31%

من القيمة اإلجمالية  %85النقص حاجة إلى عقد جديد على أال تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو 

 ملا تقدم ذهبت املحكمة اإلدارية العليا السورية إلى القول " للعقد
َ
ي أثناء إن تكليف املتعهد ف"3 وتطبيقا

                                                           
 6663ـ  660علي عبد العزيز الفحام، املرجع السابق، ص  - 245
 6663، ص 0691، دار النهضة العربية، القاهرة، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلداريةأحمد عثمان عياد،  - 246
، املوسوعة اإلدارية الحديثة، 0/1/0622ق جلسة  10، لسنة 112العليا املصرية في الطعن رقم  الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية - 247

 1913، ص 002، قاعدة 11جزء 
 6113، ص 026ق بند  2لسنة  2236، في القضية رقم 3/2/0620الحكم الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بجلسة   - 248
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من بنود  %31التنفيذ بأعمال إضافية غير ملحوظة في دفتر الشروط وأعمال أخرى زادت على نسبة 

 3 249"األعمال يوجب على اإلدارة دفع قيمتها

، حق 250ومن التطبيقات العملية لتعديل البند املتعلق بمقدار التزامات املتعاقد في عقد االلتزام

اإلدارة في أن تفرض على ملتزم النقل تسيير عدد من العربات أكبر من الحد األقص ى املتفق عليه في 

تملك اإلدارة إنقاص  252، وفي عقد األشغال العامة251العقد رغبة منها في تلبية حاجات الجمهور املتزايدة

، تستطيع اإلدارة أن تخفض أو تزيد في الكميات املطلوبة 253كمية األعمال أو زيادتها وفي عقد التوريد

 2543من املورد

ونخلص من مجمل ما تقدم أن النطاق الذي تمارس فيه اإلدارة سلطتها في التعديل االنفرادي للعقد 

ث تستطيع اإلدارة زيادة هذه االلتزامات أو إنقاصها اإلداري ينصب على مقدار التزامات املتعاقد حي

لضرورات املصلحة العامة، إال أن سلطتها ليست في ذلك مطلقة بل مقيدة بقواعد القانون الذي حدد 

 نسب الزيادة أو النقصان وقيمتها بالنسبة إلجمالي العقد3 

 التعديل في وسائل وطرق تنفيذ العقد: الفرع الثاني

اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري على البند املتعلق بمقدار التزامات ال تقتصر سلطة 

املتعاقد، بل تمتد إلى البند املتعلق بطرق ووسائل تنفيذ التعاقد، وذلك بهدف استعمال وسائل فنية 

 من تلك التي نص عليها العقد أو دفتر الشروط وذلك ملسايرة التطور الفني
ً
، وبناء 255حديثة وأكثر تقدما

                                                           
 06233لسنة  300في الطعن رقم  611ا السورية رقم  الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية العلي - 249
 كان أو شركة، على مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغالله  - 250

َ
يعرف عقد االلتزام بأنه عقد إداري بمقتضاه يتولى امللتزم فردا

 عن الشروط التي يتضمنها عمقابل رسوم يتقاضاها من املنتفعين مع خضوعه للقواعد األساسية الضابطة لسير املرافق العام
ً
قد ة فضال

 0123االلتزام، سليمان محمد الطماوي، املرجع السابق، ص 
 6113ق، املجموعة ص  00لسنة  63/1/0619في  119الحكم الصادر عن محكمة القضاء اإلداري املصرية رقم  - 251
علي عبد العزيز  إدارية بهدف تحقيق مصلحة عامة"" إعداد مادي لعقار ينفذ لحساب جهة يعرف عقد األشغال العامة بأنه  - 252

 3693الفحام، املرجع السابق، ص 
" اتفاق بين اإلدارة وأحد األشخاص)املورد( بقصد تموينها وتزويدها باحتياجاتها من املنقوالت لقاء مقابل يعرف عقد التوريد بأنه - 253

، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 6م الصفقات العمومية، ط" عمار بو ضياف، شرح تنظيتلزم بدفعه وبقصد تحقيق مصلحة عامة

 903، ص 6100
 للقانون رقم إبراهيم محمد علي،  - 254

ً
، دار بشأن املناقصات واملزايدات والئحته التنفيذية 0882لسنة  28آثار العقود اإلدارية وفقا

 113، ص 6111النهضة العربية، القاهرة، 
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عنابة، لطة اإلدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد اإلداري سسعيد عبد الرزاق باختيرة،  - 255

 0213، ص 6112سنة 
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أن يحل طريقة فنية محل طريقة أخرى سبق استعمالها في  عليه يحق لإلدارة أن تفرض على املتعهد

أحد مراحل تنفيذ العقد، أو أن تفرض عليه أن يستعمل مادة أفضل للصناعة أو البناء محل تلك املتفق 

ي أسلوب تنفيذ العقد بمقتضيات 3 وتتقيد التعديالت التي تجريها اإلدارة ف256عليها في العقد املبرم بينهما

 2573حسن سير املرفق العام

ومن التطبيقات العملية لسلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي لوسائل وطرق تنفيذ العقد اإلداري 

 من الغاز، أو تحسين أوضاع استغالل 
ً
في عقد االلتزام إلزام للمتعهد باستعمال الكهرباء لإلضاءة بدال

 بتغيير 258ة القطاراتاملرفق كإلزامه بتدفئ
ً
3 أما في عقد األشغال العامة فتستطيع اإلدارة أن تأمر أحيانا

خر
 
، وكذلك 259في املواد املستعملة، أو تعديل مقاسات األشغال أو إحالل نوع من األسمنت محل ا

اول قاحتفاظ اإلدارة بحقها في فرض التعديالت الالزمة على الرسومات أثناء التنفيذ، وحقها بأن تلزم امل

 من تلك التي كانت محل االتفاق في العقد
ً
وفي  2603املتعاقد معها بإحالل مواد أكثر جودة وأفضل نوعا

 2613عقد التوريد تستطيع اإلدارة أن تطلب تحسين نوع املواد وتغيير مصدر الجهة التي تأتي منها تلك املواد

ووسائل تنفيذ العقد اإلداري  ويرى الباحث أن املشرع منح اإلدارة سلطة التعديل االنفرادي لطرق 

بهدف مسايرة التطور الصناعي والتكنولوجي، وتوظيف هذا التطور في خدمة العقد اإلداري لضرورات 

 املصلحة العامة املتمثلة في تلبية متطلبات الحاجات العامة3

 التعديل في مدة تنفيذ العقد: الفرع الثالث

للبند املتعلق باملدة في العقد اإلداري مهما كان نوع هذا تتمتع اإلدارة بسلطة التعديل االنفرادي 

 إذا أفصحت 262العقد أو موضوعه
ً
، ويكون صريحا

َ
 وقد يكون ضمنيا

ً
، وتمديد العقد قد يكون صريحا

جهة اإلدارة عن إرادتها بمنح املتعهد مهلة إضافية، وعادة ما يكون ذلك بناء على طلب صريح من املتعهد 
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 إذا الذت اإلدارة بالصمت، ولم تتخذ أي إجراء بحق املتعهد املقصربالتمديد3 ويكون الت
ً
، 263مديد ضمنيا

وإن قيام الجهة اإلدارية بتعديل العقد عبر زيادة حجم العمل يستوجب إضافة مدة زمنية كافية لتنفيذ 

هذه األعمال إذ ال يمكن مطالبة املتعاقد بتنفيذ األعمال املضافة خالل نفس مدة تنفيذ العقد 

يعطى  من قانون العقود املوحد السوري على أن " 26، حيث نصت الفقرة ب من املادة 264األصلية

املتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة، وذلك من أجل هذه الزيادة 

  فقط"3

 وذلك
ً
 ملا تقتض وتستطيع اإلدارة إطالة مدد التنفيذ أو تقصيرها أو وقف التنفيذ مؤقتا

ً
يه وفقا

، ويمكنها خالل املدة األصلية أو املعدلة إدخال التعديالت التي تراها 265الضرورات العملية والفنية

ضرورية للمرفق العام سواء لجهة مقدار التزامات املتعاقد، أو لجهة الطرق والوسائل املتعلقة بتنفيذ 

 للمحكمة اإلدارية العليا املصرية فإ266االلتزام
ً
ن من طبيعة العقود اإلدارية أن تتضمن تحقيق ، ووفقا

التوازن بين األعباء التي يتحملها املتعاقد مع اإلدارة واملزايا التي ينتفع بها، فإذا ترتب على تعديل التزامات 

املتعاقد مع اإلدارة زيادة في أعبائه املالية، أو في مدة تنفيذ املشروع فإنه ليس من العدل، وال من املصلحة 

مة، أن يتحمل املتعاقد نفسه تلك األعباء، بل يكون له في مقابل ذلك أن يحتفظ بالتوازن املالي العا

 2673للعقد، أو بمنح مدة إضافية للتنفيذ

ومن التطبيقات العملية لسلطة اإلدارة في تعديل بند املدة في العقود اإلدارية قدرتها في عقد االلتزام 

إذا في حال تغيير طريقة االلتزام والتحول إلى اإلدارة املباشرة أو  على استرداد املرفق قبل نهاية املدة

3 أما في عقد األشغال العامة فتستطيع اإلدارة أن تطلب من املتعهد وقف األعمال أو 268الهيئات العامة

أو أن تأمر بوقف  2693تأجيلها أو تأخير تنفيذها عن املدد املتفق عليها في العقد لضرورات املصلحة العامة

                                                           
، ص 6111علي خطار شطناوي، صالحية اإلدارة في فرض غرامات التأخير بحق املتعاقد معها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مارس  - 263
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، وفي عقد التوريد يحق لإلدارة أن 270ألشغال العامة بسبب عدم كفاية االعتمادات املالية في امليزانيةا

 2713تقوم بوضع نظام أولويات في تنفيذ بعض التوريدات، أو األعمال قبل غيرها

ي ر ويرى الباحث أن تمكين اإلدارة من ممارسة التعديل االنفرادي للبند املتعلق باملدة في العقد اإلدا

تفرضه ضرورة تجاوب العقد مع متطلبات املصلحة العامة، خاصة على ضوء قدرة اإلدارة على تعديل 

  مقدار التزامات املتعاقد بالزيادة أو النقصان، وتمكنها من تعديل طرق ووسائل تنفيذ العقد3

 واآلثار املترتبة عليهلواردة على تعديل العقد اإلداري القيود ا: املبحث الثاني

الرغم من أن اإلدارة تتمتع بسلطة التعديل االنفرادي للعقد اإلداري إال أن حريتها في ممارسة  على

قيد نية التي يتعين عليها التهذا التعديل ليست مطلقة بل تخضع للعديد من الضوابط والقيود القانو 

م خ العقد مع الحك، ويترتب على مخالفة اإلدارة لهذه الضوابط إبطال التعديل الصادر عنها، أو فسبها

 للمتعاقد بالتعويض3

 ألهمية هذا املوضوع فإن تناولنا له سيكون من خالل املطلب األول الذي نعرض فيه للقيود 
َ
ونظرا

الواردة على سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري3 أما في املطلب الثاني فنتناول اآلثار املترتبة 

 الواردة على سلطتها في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري3 على مخالفة اإلدارة للقيود

 في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري لقيود الواردة على سلطة اإلدارة ا: املطلب األول 

تخضع سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري للعديد من القيود والضوابط القانونية 

اإلدارية، وتوافر االعتماد املالي التعديل في إطار مبدأ املشروعية ومن هذه القيود ضرورة صدور قرار 

التعديل  ال يؤثر قرار  روف التعاقد تستدعي التعديل، وأنلتغطية نفقات التعديل، وأن يحدث تغبير في ظ

 على موضوع العقد، وأن يقتصر قرار التعديل على شروط العقد املتصلة باملرفق العام3

 
ً
 في إطار مبدأ املشروعية اإلداريةصدور قرار التعديل : أوال

قد الع إن قرار التعديل الذي تصدره اإلدارة هو قرار إداري مما يفرض أن تتوافر فيه مقومات وأركان

، وفي إطار القواعد القانونية أو الالئحية التي اإلداري من حيث صدوره عن شخص مختص بإصداره

                                                           
 6103الفحام، املرجع السابق، ص علي عبد العزيز  - 270
، املكتب النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال إلغاء العقود اإلدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولةجمال عباس أحمد عثمان،  - 271

 33013  ص 6119العربي الحديث، اإلسكندرية، 
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، ها العقدالظروف التي أبرم في ظل تحكم موضوع التعديل ، وأن يستند إلى سبب قائم يبرره يتمثل في تغير 

 2723تحقيق املصلحة العامة وأن يصدر وفقا للشكل واإلجراءات املقررة ، وأن يكون دافع قرار التعديل

وعندما تتعاقد جهة إدارية ضمن صالحياتها فال يجوز لجهة أخرى إجراء تعديل الحق على ذلك العقد 

حتى ولو كان األمر يتعلق بشأن من شؤونها ما لم يفوض إليها ذلك من قبل الجهة اإلدارية املختصة 

اعتبرت املحكمة اإلدارية العليا املصرية  ، وقد273فتمارس بمقتض ى هذا التفويض إجراء التعديل املطلوب

 لنصوص العقد املبرم بينه وبين اإلدارة " 
ً
أن حقوق املتعاقد مع جهة اإلدارة والتزاماته تتحدد طبقا

وما قد يطرأ عليه من تعديالت والعقد اإلداري ال ينشأ وال يعدل إال بإرادة صحيحة من جهة اإلدارة 

اإلرادة وال يمكن إبرام العقود اإلدارية أو تعديلها إال ممن أنيط صادرة ممن يملك التعبير عن هذه 

 هذا االختصاص ....
ً
 2743"بهم قانونا

نخلص مما تقدم أن قرار التعديل الذي تصدره اإلدارة بإرادتها املنفردة يجب أن تتوافر فيه جميع 

 أركان ومقومات القرار اإلداري تحت طائلة إلغاء القرار3

يتعين على اإلدارة عند ممارسة سلطتها في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري ـ توافر االعتماد املالي:  6

توافر االعتماد املالي الالزم في امليزانية لتغطية النفقات املترتبة على التعديل حتى ال يكون في التعديل 

اعتماد في املوازنة يرصد لهذه النفقة، ، ففي فرنسة إن أي إنفاق عام يقابله 275إرهاقا للخزانة العامة

 من الجهة املختصة سواء كان البرملان أو املجالس املحلية
ً
، أما 276وهذا االعتماد يجب أن يكون مرخصا

في مصر فقد أوجب القانون املالي على الجهات اإلدارية قبل إبرام أي عقد، أو اتفاق مالي الحصول على 

 بقيمة  إقرار كتابي من املسؤولين عن نظام
ً
االرتباطات بسماح البند املختص الجائز الخصم عليه قانونا

3 وفي سورية تعقد النفقة استنادا لالعتماد املخصص لها في املوازنة العامة ، ويجب أال 277هذا االرتباط

 2783يرتب عقد النفقة التزامات على السنوات التالية املقبلة
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 في ظروف التعاقد تستدعي التعديل أن يحدث تغيير  :ثالثا

يشترط ملمارسة اإلدارة لسلطة التعديل أن يطرأ تغير الحق على الظروف االجتماعية، أو االقتصادية 

، إذ أن بقاء الظروف التي أبرم فيها العقد على حالها ال يسوغ 279أو التكنولوجية  التي أبرم فيها العقد

، ويختلف حجم 280سلطة دواعي استعمال البد من توافرها لإلدارة إجراء أي تعديل على العقد فلكل

 مقتضيات تنظيم املرفق العام، واملصلحة العامة األمر الذي يستحق من التعديل من عقد إلى آخر 
ً
وفقا

 ، 281اإلدارة أن تولي موضوع التعديل األهمية القصوى التي يستحقها

لى حالها لكن اإلدارة اكتشفت أنها أخطأت ماذا لو لم تتغير الظروف وبقيت عوالسؤال الذي يثار هنا 

 في تقدير املصلحة العامة هل يحق لها إجراء التعديل؟

انقسمت مواقف الفقه في اإلجابة على هذا السؤال إلى عدة أراء حيث ذهب الرأي األول إلى القول 

 فإنها ال تستطيع أن تستند على خطئها وتفرض على  أن
ً
 سليما

ً
اإلدارة إذا لم تقدر مصالح الجماعة تقديرا

 قبل التعاقد
ً
 2823املتعاقد تعديل العقد وعليها أن تدرس حاجاتها جيدا

إذا أخطأت اإلدارة في تقدير مقتضيات سير املرافق العامة فلم أما الرأي الثاني فيذهب إلى القول  

ا التقدير السليم في العقد فإنها تملك تعديل العقد بما يتفق مع الحاجات الحقيقية للمرفق العام تقدره

أما الباحث فيؤيد الرأي الثاني ويرى أن طبيعة  2833حيث أننا لسنا بصدد عقاب اإلدارة على خطأها

مة، مما ير املصلحة العاوحجم املهام التي تنهض بها اإلدارة في خدمة املرفق العام، تبرر لها خطأها في تقد

 يجيز لها تعديل العقد بإرادتها املنفردة 3

 
ً
 ثر قرار التعديل على موضوع العقدأن ال يؤ : رابعا

ال يكون تعديل اإلدارة للعقد بإرادتها املنفردة صحيحا إال إذا تضمن عدم الخروج على موضوع 

 والفنية:العقد، ولم يتجاوز إمكانيات املتعاقد املالية واالقتصادية 

                                                           
 6363ص، 6119، جامعة دمشق، العقود اإلداريةمحمد الحسين، مهند مختار نوح ،  - 279
 6363عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص  - 280
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 أ ـ عدم خروج التعديل على موضوع العقد:

 غير املحل األصلي الذي اتجهت 
ً
 جديدا

ً
يشترط لصحة التعديل أن ال يؤدي إلى إعطاء العقد محال

 على نفس املحل وعلى نفس السبب284إليه إرادتا الطرفين املتعاقدين
ً
3 ومن األمثلة 3285 وأن يكون قائما

أن يصل التعديل إلى تغيير نوع العقد وموضوعه بأن يصبح عقد االلتزام التي تؤدي إلى تغيير محل العقد 

 من البضائع
ً
 بدال

ً
، وقد اعتبرت املحكمة اإلدارية 286عقد توريد، أو أن يكون موضوع عقد النقل أشخاصا

إن تعديل سماكة البيتون في األرضيات يعتبر عمال جديدا يستوجب تقدير سعر لهذا العليا السورية 3

 عدل بتاريخ تنفيذه3العمل امل

إذا قام نزاع بين الطرفين حول تحديد السعر يعود للمحكمة املختصة تحديد هذا السعر بعد 

 2873االستعانة بالخبرة الفنية

 ب ـ عدم تجاوز إمكانيات املتعاقد املالية والفنية واالقتصادية:

ــــيتعين على اإلدارة عند إجراء التعديل ع ارة عاقد، وأن استعمال اإلدــــــــــــــــباملركز املالي للمتدم املساس ـــــــــــــــ

ــــــــــد بما يرسمه القانــــــــــــــــــلسلطاتها مقي وز لها استعمال تلك السلطات بما يؤدي إلى ــــــــــــــــــــــــــون لها، فال يجـــــــــــــــــــــ

 على عقبـــــــــــــــــــإخالل التوازن املالي للعقد أي قل
ً
ــ3 وإذا كان288ب التزامات املتعاقد رأسا ـــ ت سلطة التعديل ــــــــــــــــــ

 لإلدارة ت
ً
ــاالنفرادي حقا ـــــــ ـــجاه املتعاقد معها فإن هذا األخير يملــــــــــــــــــــ ـــــــــ  تجاهـ

ً
ها أن ال يخل هذا ــــــــــــــــــــك حقا

ـــلتالتعديل با  ،289وازن املالي للعقد مما قد يلحق به خسائر فادحة لم يتوقعها أثناء التعاقدــــــــــــــ

 ملا تق 
ً
ـــمحكمدم ذهبت ــــــــــــوتطبيقا ه إذا كان من ــــــــــــــــ.. أن.ة القضاء اإلداري املصرية إلى القول" ـــــــــــــــ

اء الجديدة ـــــــــــــــــــاوز األعبــــــــــــه ال يصح أن تجــــــــــــــع اإلدارة إال أنـــــــــــــــــــــــديل زيادة أعباء املتعاقد مــــــــــــــأن التعـــــــــــــش

يه ــــــــن تفوق قيمتها أو نتائجها ما اتفق عليتها أو أـــــــــــــــــــها وفي أهمــــــــــــــــــــــة املعقولة في نوعـــــــــــــــــــــالحدود الطبيعي

                                                           
 0123، املرجع السابق، ص اإليجاب والقبول في العقد اإلداري ـ مهتد مختار نوح،  284
 1213، ص0662، 1، ترجمة محمد عرب صاصيال، ديوان املطبوعات الجامعية، طمحاضرات في املؤسسات اإلداريةأحمد محيو،  - 285
 3313، ص 6113، الجزائر، 0، الجزء الثاني، طالنشاط اإلداري ناصر لباد، القانون اإلداري،  - 286
 06233لسنة  032في الطعن  061الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية العليا السورية، رقم   - 287
 وما بعدها3 012مصطفى كمال وصفي، املرجع السابق، ص  - 288
 ة،  عبد العزيز عبد املنعم خليف - 289

ً
 123، دون ناشر، ص 6116، تنفيذ العقد اإلداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيما
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 في العق
ً
 على عقب، بحيث ـــــــــــــــــد بدرجة كبيرة، أو أن يكــــــــــــــأصال

ً
ون من شأنها أن تقلب العقد رأسا

 3 290"محله ... د أو تغير في موضوع العقد أو ـــــــــــرض جديـــــــــــــح املتعاقد وكأنه أمام عــــــــــــــيصب

 
ً
 روط العقد املتصلة باملرفق العامأن يقتصر قرار التعديل على ش :خامسا

املرفق العام وتتعلق  يشترط لصحة قرار التعديل أن يقتصر على الشروط التي تمس تنظيم

، ومن األمثلة على تلك الشروط أسلوب العمل باملرفق، وطريقة تنفيذ العقد اإلداري باحتياجاته

 3 291الزمنية ملعدالت التنفيذ، والجوانب الفنية واإلدارية للتنفيذوالجداول 

أما الشروط التي ال تتعلق بسير املرفق العام والتي ال يجوز لإلدارة أن تعدلها بإرادتها املنفردة فهي 

الشروط املتعلقة باملزايا املتفق عليها للمتعاقد وعلى األخص العناصر املالية في العقد كالثمن املتفق 

، واألرباح التي يستحقها املتعاقد من ممارسة نشاطه، أو القروض والفوائد التي تلزم اإلدارة 292عليه

 2933بتقديمها

نخلص مما تقدم إلى أن سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري ليست مطلقة، تمارسها 

إطار مبدأ  عديل فيدور قرار التضرورة ص كيفما تشاء، وكما يحلو لها بل مقيدة بضوابط معينة تتمثل في

لتعاقد في ظروف ااإلدارية، وتوافر االعتماد املالي لتغطية نفقات التعديل، وأن يحدث تغبير  املشروعية

وط ر وأن ال يؤثر قرار التعديل على موضوع العقد، وأن يقتصر قرار التعديل على ش تستدعي التعديل،

 مخالفتها حق املتعاقد في مراجعة القضاء إلنصافه3 ، ويترتب على العقد املتصلة باملرفق العام

 النتائج املترتبة على ممارسة اإلدارة لسلطة التعديل االنفرادي: املطلب الثاني

يترتب على عدم مراعاة اإلدارة للضوابط القانونية عند استعمال سلطتها في التعديل االنفرادي 

، داء التعديل الذي أجرته على العقالقضاء للمطالبة بإلغللعقد اإلداري، حق املتعاقد معها في اللجوء إلى 

 كما يستطيع املطالبة بفسخ العقد والتعويض إن كان له مقتض ى3

 
ً
 إلغاء التعديل الجاري على العقد حق املتعاقد في طلب: أوال

                                                           
 323مشار اليه عند سليمان محمد الطماوي، املرجع السابق، ص  - 290
 313إبراهيم محمد علي، املرجع السابق، ص  - 291
 6103أحمد عثمان عياد، املرجع السابق، ص  - 292
 313بق، ص إبراهيم محمد علي، املرجع السا - 293
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راع تالتي أوجب القانون إتباعها بحيث إذا لم جزاء على مخالفة القرار للقواعد يعرف اإللغاء بأنه   

 وال ينش ئ عنه حق أو التزام
ً
 قانونا

ً
 2943قواعد الفانون في تكوينه فال ينتج أثرا

 ويحكم القاض ي بإلغاء قرار التعديل االنفرادي للعقد اإلداري من جانب اإلدارة في الحاالت التالية:

 املشروعية اإلدارية عند التعديل:ـ عدم مراعاة قواعد 0

 3 295ن يتمسك ببطالن كل تعديلوفي هذه الحالة يجوز للمتعاقد أ 

 :سبب ظروف استجدت بعد إبرام العقدـ أن ال يكون التعديل ب8

إذا ثبت أن الظروف التي تدعي اإلدارة أنها قد استجدت كانت موجودة عند إبرام العقد أو أن  

عى ساإلدارة ال تستهدف من التغيير مقتضيات املصلحة العامة وضرورة تسيير املرافق العامة، إنما ت

 2963ضاء اإلداري للحصول على التعويض املناسبـــــــــــــــلتحقيق مصالح خاصة فإن للمتعاقد أن يلجأ إلى الق

 
ً
 حق املتعاقد في طلب فسخ العقد :ثانيا

وإن قيام اإلدارة بالتعديل االنفرادي للعقد بصورة يعتبر الفسخ بمثابة حل للرابطة التعاقدية، 

 2973خ العقد واملطالبة بالتعويضــــوإلحاق الضرر باملتعاقد يجيز له طلب فستؤدي إلى قلب اقتصادياته 

إذ يقابل حق اإلدارة في تعديل العقد اإلداري أثناء التنفيذ حق املتعاقد معها في املحافظة على التوازن 

املالي للعقد وتعويضه عن اآلثار املترتبة على هذا التعديل فإذا تجاوز التعديل الحدود املألوفة فللمتعاقد 

 عن االس
ً
، وان تخطي 298تمرار في تنفيذ العقدأن يطلب فسخ العقد إذا جعلته تلك التعديالت عاجزا

اإلدارة للقيود القانونية املفروضة عليها عند تعديل العقد اإلداري يتيح للمتعاقد اللجوء  إلى القضاء 

 2993للمطالبة بفسخ العقد

 
 
 حق املتعاقد في التعويض :ثالثا

                                                           
 6613، جامعة القاهرة، ص 0692القاهرة،  الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات،محمود جمال الدين زكي،  - 294
 0323، ص0620، القاهرة، دراسات في نظرية العقد اإلداري، دار النهضة العربيةعزيزة الشريف،  - 295
 021،  6100، 0دار قنديل للنشر والتوزيع، ط العقود اإلدارية،مازن ليلو راض ي،  - 296
 1623زهير مصطفى صالح، املرجع السابق، ص  - 297
 00/1/06223ق3 بجلسة  00لسنة  316الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية العليا املصرية ، في الطعن رقم  - 298
 9313سليمان محمد الطماوي، املرجع السابق، ص  - 299
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لى عضهم إاختلف الفقهاء في مسألة أساس التعويض الذي يستحقه املتعاقد من اإلدارة فذهب ب

3 301، فيما ذهب البعض اآلخر إلى القول بالتوازن املالي للعقد300نسبته  لفكرة املسؤولية التعاقدية لإلدارة

، ويشمل التعويض الكامل ما لحق 302أو العدالة املجردة والرغبة في استمرار املتعاقد في الوفاء بالتزامه

 ملا تقدم ذ املتعاقد من خسارة وما فاته من كسب
َ
هبت املحكمة اإلدارية العليا السورية إلى وتطبيقا

"يعود للمحكمة تقدير التعويض املستحق للمتعهد بعنصرية ما فاته من كسب وما لحق به القول 

من خسارة لالحتفاظ بالتوازن املالي للعقد إذا قامت الجهة اإلدارية بتعديل العقد وإنقاص مقداره 

 3033"من مواد العقد %85بما يجاوز نسبة 

ونستنتج مما تقدم أن املتعاقد يستطيع اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قرار التعديل االنفرادي 

 املطالبة بفسخ 
ً
للعقد الصادر عن اإلدارة في حال مخالفته لقواعد املشروعية اإلدارية، كما يستطيع أيضا

ال إخالل اإلدارة بالتوازن العقد، واملطالبة بالتعويض عما فاته من ربح وما لحق به من خسارة في ح

 املالي للعقد3 

 الخاتمة

 ـ النتائج:
ً
 أوال

يقصد بالتعديل االنفرادي للعقد اإلداري قدرة اإلدارة على تعديل بعض بنود العقد دون موافقة  ـ0

 لرأي بعض الفقه فإن األساس القانوني للتعديل يستند على فكرة 
َ
املتعاقد معها على هذا التعديل3 ووفقا

طة العامة، في حين ذهب البعض اآلخر إلى اعتبار أن أساس التعديل يقوم على فكرة املرفق العام، السل

 أما الرأي الراجح فيقوم على املزج بين الفكرتين السابقتين في تأسيس سلطة اإلدارة في التعديل3 

ـ إن سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد تنصب على حجم ومقدار االلتزامات، وطرق ووسائل 6

 تنفيذ االلتزام التعاقدي، واملدة الالزمة للتنفيذ3 

ار التعديل في إطـ تتقيد سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري بضرورة صدور قرار 1

توافر االعتماد املالي لتغطية نفقات التعديل، وأن يحدث تغبير في ظروف اإلدارية، و مبدأ املشروعية 

                                                           
 2623نفس املرجع السابق، ص سليمان محمد الطماوي،  - 300
 0313 063عمار بوضياف، املرجع السابق، ص  - 301
 691، ص األسس العامة للعقود اإلداريةعبد العزيز عبد املنعم خليفة،  - 302
 06233لسنة  69في الطعن رقم  691الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية العليا السورية رقم  - 303
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التعاقد تستدعي التعديل، وأن ال يؤثر قرار التعديل على موضوع العقد، وأن يقتصر قرار التعديل على 

 شروط العقد املتصلة باملرفق العام3

ها في التعديل حق املتعاقد معها ـ ينتج عن عدم مراعاة اإلدارة للقيود القانونية عند ممارسة سلطت3

 في طلب إلغاء قرار التعديل، او فسخه مع املطالبة بالتعويض في حاالت معينة3

 ـ التوصيات:
 
 ثانيا

 لتعسفها في 
ً
ـتوص ي الدراسة بعدم توسيع سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري منعا

 استعمال هذا الحق3

دور الرقابة القضائية على اإلدارة للحد من سلطتها في التعديل  توص ي الدراسة بتفعيل وتوسيع

 االنفرادي للعقد اإلداري3

توص ي الدراسة باعتماد اإلدارة مع املتعاقد معها ملبدأ الشفافية في إحاطته بتكاليف العقد والسلطة 

 التي تتمتع بها اتجاهه3

ون سلطتها في تعديل العقد اإلداري في قان تقنين القيود التي يتعين على اإلدارة مراعاتها عند ممارسة

 61133لسنة  10العقود املوحد السوري رقم 
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 الئحة املراجع 

 

 ـ الكتب واملؤلفات القانونية:
ً
 أوال

 باللغة العربية: (0

  ، النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي، واملقارن، مع شرح قانون  إبراهيم طه الفياض، العقود اإلدارية

 06203، 0، مكتبة الفالح، الكويت، ط0623لسنة  19املناقصات الكويتي، رقم 

  للقانون رقم 
ً
بشأن املناقصات واملزايدات والئحته  0662لسنة  26إبراهيم محمد علي، آثار العقود اإلدارية وفقا

 61113دار النهضة العربية، القاهرة، التنفيذية، 

  ،06913أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة 

  ،ألحكام قانون املناقصات واملزايدات الجديد، منشأة املعارف 
ً
أحمد محمود جمعة، العقود اإلدارية طبقا

 61163اإلسكندرية، 

  ،محاضرات في املؤسسات اإلدارية، ترجمة محمد عرب صاصيال، ديوان املطبوعات الجامعية، أحمد محيو

 06623، 1ط

  ،دون ناشر06903ثروت بدوي،  القانون اإلداري ، 

  ،33333333333333306663  النظرية العامة في العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة 

 ة وتطبيقاتها في مجال إلغاء العقود اإلدارية في الفقه وقضاء مجلس جمال عباس أحمد عثمان، النظرية العام

 61193الدولة، املكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، 

 06203، القاهرة، 0حسين درويش، السلطات املخولة لجهة اإلدارة في العقد اإلداري ، ط 

 ل زهير مصطفى صالح مظاهر سلطات اإلدارة في عقد البناء والتشغيل والتحويBOT   دراسة مقارنة، دار الثقافة

 61093للنشر والتوزيع ، عمان، 

  ،3 6119سعيد نجيلي، عيس ى الحسن، العقود اإلدارية، منشورات جامعة حلب، مركز التعليم املفتوح 

 3 6111، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، ط 

 06603د اإلداري في مبادئ اإلدارية العليا، الهيئة املصرية العامة للكتاب، سمير صادق، العق 

  ،عبد العزيز عبد املنعم خليفة ، األسس العامة للعقود اإلدارية ، دار الكتب القانونية، مصر، املحلة الكبرى

 3 6111سنة 

  عبد العزيز عبد املنعم خليفة،  تنفيذ العقد اإلداري وتسوية منازعاته قضاء ،
ً
 ، دون ناشر61163وتحكيما

 06663، منشورات جامعة دمشق، 3عبد هللا طلبه، مبادئ القانون اإلداري، الجزء الثاني، ط 

  ،0620عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة 

 61003جزائر، ، جسور للنشر والتوزيع، ال6عمار بو ضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط 



 

 

130 

 8102 نوفمبر  20العدد

 61003، 0مازن ليلو راض ي، العقود اإلدارية، دار قنديل للنشر والتوزيع، ط 

  ،61193ماهر صالح عالوي ، مبادئ القانون اإلداري ، دراسة مقارنة ، دار الكتب للطباعة والنشر 

  ،61193محمد الحسين، مهند مختار نوح ، العقود اإلدارية، جامعة دمشق 

  06993زيد، أثر التفويض في اإلصالح اإلداري، مكتبة املدينة، محمد عبد الحميد أبو 

  ،06263محمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ املباشر في القانون اإلداري، دون ناشر 

  محمد ماهر أبو العينين، العقود اإلدارية وقوانين املزايدات واملناقصات في قضاء وافتاء مجلس الدولة حتى عام

 لقانون املزايدات واملناقصات رقم ، الكتاب الثاني، 6113
ً
، دار الكتب 0662لسنة  26تنفيذ العقد اإلداري طبقا

 61113املصرية، 

  ،6613، جامعة القاهرة، ص 0692محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات، القاهرة 

 61193، 0محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية، دار الفكر العربي، مصر، ط 

  ،61193مفتاح خليفة، إنهاء العقد اإلداري، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية 

 61113، 0مهند مختار نوح، اإليجاب والقبول في العقد اإلداري، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 

 61133، الجزائر، 0ناصر لباد، القانون اإلداري، النشاط اإلداري، الجزء الثاني، ط 

 

 الفرنسيةباللغة  (8

 - De Laubadere (A) Trait  Theorique et Pratique des control Administratifes ( L.G.D.I ) Le Ed T3 1956.  

 - FLAMME (M.A) Traite Theorique Et Pratique Des Marches Publiques Tomez Bruxelles 1969 .  

 ـ الرسائل الجامعية:
ً
 ثانيا

 باللغة العربية: (0

  الرزاق باختيرة، سلطة اإلدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد اإلداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، سعيد عبد

 61123جامعة عنابة، سنة 

  علي عبد العزيز الفحام، سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين

 06913شمس، 

 

 باللغة الفرنسية: (8

 - Badaoui (S):  Le fait du Prince dans les contrats Administratifes en droit francais et droit egyptien ,  

these . Parise 1954. 

  -PÉQUIGNOT George, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, Thèse Montpellier, 

1944.                    
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 ـ املق
ً
  االت واألبحاث املنشورة في املجالت والدوريات :ثالثا

  علي خطار شطناوي، صالحية اإلدارة في فرض غرامات التأخير بحق املتعاقد معها، مجلة الحقوق، جامعة

 3 6111الكويت، مارس 

  مصطفى كمال وصفي، حول سلطة اإلدارة في تعديل شروط العقد اإلداري، بحث منشور في مجلة العلوم

 06903، 0ع اإلدارية،

 ـ مجموعات االجتهادات والفتاوى القضائية:
 
 رابعا

  3 00، 2مجموعات أحكام محكمة القضاء اإلداري املصرية عن السنوات 

  3 10، 00، 01مجموعات أحكام املحكمة اإلدارية العليا املصرية عن السنوات 

  06233مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة اإلدارية العليا السورية لسنة 

  ـ القوانين واألنظمة:
 
 خامسا

  61133لسنة  10قانون العقود املوحد السوري رقم 

  0636لسنة  32القانون املدني السوري رقم 

   0629لسنة  66القانون املالي األساس ي السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم 

  ية3، والئحته التنفيذ0662لسنة  26قانون املناقصات واملزايدات املصري رقم 

   0620لسنة  069القانون املالي املصري رقم 
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 " جديد أي"  013.03 القانون  خالل من العنف ضحايا النساء حماية

 " جديد أي"  013.03 القانون  خالل من العنف ضحايا النساء حماية

 

 باحث طالب

 األعمال و املدني ماستر بسلك

 بطنجة -الحقوق  كلية

 

عرف املغرب عدة إصالحات مهمة خالل العشريتين األخيرتين سواء على املستوى التشريعي أو 

و ما النوع وه املؤسساتي همت النهوض بحقوق املرأة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف املبني على

على أن املرأة تتمتع على قدم الذي ينص " 06سواء من خالل الفصل  6100كرسته مقتضيات دستور 

ل أو الفص "املساواة مع الرجل بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية...

ألي شخص في أي ظرف ومن ال يجوز املساس بالسالمة الجسدية أو املعنوية الذي جاء فيه بأنه " 66

 "3قبل اي جهة كانت خاصة أو عامة...

هذا وبالرجوع إلى البرامج الحكومية سيما ,للسنوات األخيرة نجدها تضع قضية املرأة نصب أعينها 

وتعبر عن رغبتها الجامحة في إقرار قانون خاص بمناهضة العنف ضد انساء 3وقد برز ذلك بشكل جلي 

ك بإشراف من السلطة الحكومية املكلفة باملرأة 3وطبعا لم يتأتى ذلك إال بعد مع الحكومة الحالية ,وذل

مخاض عسير وبضغط من الحركة النسائية املغربية ومن املنظمات الدولية التي تتبع الشأن الحقوقي 

ببالدنا 3هذه الحركة التي وضعت ضمن اولوياتها ضرورة وجود قانون يحمي النساء من العنف بمختلف 

وعلى النحو الذي يتالءم واملعايير الدولية املنصوص عليها سواء في االتفاقيات التي صادق عليها  أشكاله

املغرب أو تلك التي تطمح الفعاليات الحقوقية املغربية للمصادقة عليها كاتفاقية املجلس االوروبي بشأن 

 ل" 3منع ومحاربة العنف ضد املرأة والعنف األسري واملعروفة باتفاقية" إسطنبو 

تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة  6102شتنبر من سنة  06فحلول  

الرسمية,سيكون املغرب بذلك قد قطع أشواطا مهمة في مناهضة العنف ضد النساء3 فوالدة هذا القانون 

قون آمالهم عليه ومن  أن كان مجرد مشروع أثير بشأنه الكثير من الجدل على اعتبار ان كل النساء يعل
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لحمايتهم من تعسف الرجل في حقهم سواء كان زوجا أو شريكا في العمل أو في أي فضاء عام أو خاص 

،وخطورة الظاهرة  واستفحالها ال ينكرها أحد وخير دليل على ذلك ما أكدته نتائج البحث الوطني حول 

ويكشف البحث أن من  6116سنة  انتشار العنف ضد النساء الذي أنجزته املندوبية السامية للتخطيط

في فضاء  %3132سنة تعرضت ما يناهز  23و  02مليون امرأة باملدن تتراوح أعمارهن بين  %139أصل 

عام بمدينتهم لفعل واحد على األقل يصنف ضمن أفعال العنف وذلك خالل الفترة االثنى عشر شهرا 

 السابقة للبحث3

دقة هذا القانون والتسريع بإنفاذه بمجرد املصا هذه اإلحصائيات وأخرى عجلت بضرورة إخراج

وذلك بناء على تعليمات من رئاسة النيابة العامة في منشور لها حثت  3عليه ونشره بالجريدة الرسمية

فيه املسئولين القضائيين على الشروع في تنزيل مقتضياته على النحو الذي يحقق الغاية من تبنيه نظرا 

 3ق الحقوق باعتباره ممثال للمجتمعموما في احقاملن يضطلع به هذا الجهاز ع

التي يثيرها هذا املوضوع في محاولة منا ملالمسة  اإلشكاالت،ومن هذا املنطلق يمكننا بسط مجموعة 

  3إبراز مكامن الضعف فيهما جاء فيهمضامين القانون و 

سن قانون شامل الى أي حد توفق املشرع املغربي في  وذلك من خالل إشكالية مركزية مفادها "

  ؟ومتكامل ملناهضة العنف ضد النساء

 وتتفرع عن هذه االشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي كالتالي:

   ؟ 013.03ماهي مظاهر حماية النساء ضحايا العنف وفق القانون 

 وهل تتالءم مقتضياته واملعايير الدولية  هل يستجيب هذا القانون ملطالب الحركة النسائية ؟

 خاصة دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة ؟

 كل هاته التساؤالت سنحاول اإلجابة عليها من خالل محورين 3

  013.03املحور األول: مظاهر حماية النساء ضحايا العنف من خالل القانون   

  للمعايير الدولية "دليل التشريعات نموذجا"املحور الثاني: مدى مالئمة القانون الجديد 
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 الجديد 013.03املحور األول: مظاهر حماية النساء ضحايا العنف من خالل القانون 

إن الغاية األسمى لكل قانون كيفما كان املجال الذي ينظمنه او الفئات املعنية به, هو توفير الحماية 

االت ال على مستوى فهم نصوصه او عمليا من خالل يسر القانونية الالزمة دون أن تثار بشأنه أية إشك

تطبيق مقتضياته دون تعقيد 3هذا القانون الذي يشكل المحالة مؤشرا قويا على انعطافة حقوقية  

فلتوفير هذه الحماية من الالزم  304تؤسس لعدد من الضمانات القانونية ,املؤسساتية للحماية النساء3

 تبني مقاربة شمولية ذات أبعاد مختلفة تجمع مابين البعد الوقائي والزجري و الحمائي وأخيرا التكافلي 3

أبواب  2مادة موزعة على   02هذا وبالرجوع إلى مقتضيات القانون الجديد الذي جاء مكونا من  

ة جادة من املشرع املغربي لتطويق هذه الظاهرة أو على نجد أنها تضمنت هذه األبعاد األربع3 في محاول

كل فعل مادي او معنوي. أو األقل التخفيف من حدتها 3وقد عرف قانون العنف ضد املرأة على أنه " 

 امتناع أساسه التمييز بين الجنسين يترتب عليه ضرر جسدي أو نفس ي أو جنس ي أو اقتصادي للمرأة

االعالن العالمي ملناهضة العنف ضد النساء الذي اعتمد من طرف األمم " وهو التعريف نفسه الوارد في 

 305 06613 املتحدة سنة

خصص الباب الثاني من قانون العنف الجديد لألحكام الزجرية 3وتمثلت  : الزجري  املستوى  على-

في تعديل محدود لبعض فصول القانون الجنائي 3وذلك من خالل تجريم أفعال جديدة لم تكن مجرمة 

ي القانون الجنائي الحالي مثل االكراه على الزواج , وتبديد ممتلكات ,وأموال الزوجية بسوء نية, وطرد ف

أحد الزوجين لآلخر من بيت الزوجية أو امتناعه عن ارجاعه لبيت الزوجية ،والتحرش الجنس ي في الفضاء 

 العام والسب أو القذف املرتكب ضد املرأة بسبب جنسها 3 

ت على أفعال كانت مجرمة في3 القانون الجنائي الحالي من بينها, اإلمساك عمدا عن وتشديد العقوبا

 تقديم املساعدة لشخص في حالة  خطر ,املساعدة في األعمال التحضيرية أو املسهلة لالنتحار333

ومن أبرز املستجدات التي جاء بها قانون العنف ضد النساء تعيينه للمقتضيات املتعلقة بتجريم 

يعتبر متحرشا كل من أمعن ي مضايقة الغير في الفضاءات الجنس ي  حيث تم تعريفه بأنه "  التحرش

العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو بواسطة رسائل مكتوبة أو 

                                                           

القانون يأتي ضمن حلقات تشريعية متقدمة ويؤسس لسياسة جنائية قائمة على مقاربة النوع "د3 الحسين كنون تصريح صحفي  - 304 

 6102شتنبر  2"جريدة الصحراء املغربية الصادرة يوم االجتماعي
 " موقع السفير العربي  قانون مغربي ملحاربة العنف ضد النساءذ3لطيفة البوحسيني " -305
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هاتفية او الكترونية أو تسجيالت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض جنسية مع مضاعفة 

ذا كان مرتكب الفعل زميال في العمل أو من االشخاص املكلفين بحفظ النظام العام. العقوبة ا

أالف درهم ويعاقب  01الى 8111ويعاقب على جريمة التحرش من شهر الى ستة أشهر وغرامة من 

ألف درهم اذا ارتكب  51الى  5111نفس القانون ,بالحبس من ثالث الى خمس سنوات وغرامة من 

ن طرف أحد االصول أو املحارم أو من له والية أو سلطة على الضحية أو مكلفا التحرش الجنس ي م

" وعليه تم توسيع نطاق تجريم التحرش الجنس ي حيث برعايته أو كافال له أو اذا كانت الضحية قاصرا 

لم يعد مقتصرا على شكله الكالسيكي أو ما يعرف بتحرش الرئيس باملرؤوس أي مقيدا بوجود عالقة 

التبعية او سلطة بين الضحية والجاني داخل فضاء العمل وإنما أصبح يشمل أيضا الفضاءات العمومية 

 306فتراضية3 وغيرها من االماكن الواقعية أو اال 

من ق 3م3ج على تدابير وقائية شخصية كنوع  20نص من خالل الفصل  :الحمائي املستوى  على-

هي إما و  جديد من التدابير غايتها غالبا هو جلب النفع للمجتمع بدفع كل خطر مستقبل لم يتحقق بعد،

 وهي كالتالي:  شخصية أو عينية 3وما يهمنا نحن في هذا اإلطار هو التدابير الوقائية الشخصية

، اإليداع القضائي داخل مؤسسة مة بمكان معين، املنع من اإلقامةاإلقصاء ،اإلجبار ، اإلقا"

، عدم األهلية ملزاولة جميع الوظائف ،الوضع القضائي في مؤسسة  فالحيةلعالج األمراض العقلية 

في الوالية والشرعية او الخدمات العمومية ، املنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن ،سقوط الحق 

 "3 على األبناء

واملالحظ إذن على  هذه التدابير الوقائية الشخصية أنها تنقسم بين ما هو سالب للحرية وبين ما 

هو سالب للحقوق كما أنها تطبق في مواجهة الجاني بغض النظر عن جنسه ذكرا كان او أنثى غير أن 

نوعا آخر من هذه التدابير هي التدابير الشخصية  أبى إال أن يضيف لنا 011301مستجد القانون رقم 

 الخاصة بالرجال)األوامر الحمائية (3

وتتمثل في منع املحكوم عليه من االتصال بالضحية 333الى جانب هذا التدبير هناك تدبير آخر يتمثل 

في إخضاع املحكوم عليه للعالج النفس ي املالئم وهو بذلك يضاف الى تدبير اإليداع القضائي داخل 

كبون كور الذين يرتمؤسسة لعالج األمراض العقلية إال ان الفرق بين التدبيرين أن األول خاص بجنس الذ

                                                           

  6102شتنبر9" جريدة االخبار الصادرة يوم الجمعة ضد النساء يدخل حيز التنفيذ قانون مكافحة العنفد3 أنس سعدون " -306 
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احدى جرائم العنف ضد النساء أو التحرش الجنس ي أو االستغالل الجنس ي أما الثاني فهو عام يتعلق 

 307بالحالة التي يكون فيها الجاني وقت ارتكاب الفعل في حالة خلل عقلي3 

ابير لتدفقد ألزم القانون الجديد السلطات العمومية باتخاذ ما يلزم من ا :الوقائي املستوى  على-

بما في ذلك برامج لرفع مستوى الوعي3 حول العنف ضد النساء والتوعية بمخاطر الظاهرة وذلك من 

 0113013083من القانون  02خالل    املادة 

الى إحداث3آليات للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا  011301يهدف القانون التكافلي:  املستوى  على

من خالل تنصيصه في بابه الرابع على هاته اآلليات وذلك  وذلك في سبيل تعزيز الحماية 309العنف 3

بإحداث خاليا ولجان مشتركة بين القطاعات سواء على مستوى املحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف 

وبالقطاعات املكلفة بالشباب واملرأة, إذ تتولى هذه الخاليا استقبال النساء ضحايا العنف واالستماع لهم 

لتوجيه واملرافقة وتضم الخاليا على مستوى املحاكم ممثل النيابة العامة وقاض ي وتقديم الدعم وا

 310االحداث واملساعد او املساعدة االجتماعية3 

للمعايير الدولية )دليل التشريعات  013.03املحور الثاني : مدى مالئمة القانون الجديد رقم 

 املتعلقة بمناهضة العنف ضد املرأة نموذجا(

يظهر اهتمام املغرب بقضايا املرأة عموما , وبقضية مناهضة العنف ضد النساء على وجه الخصوص 

من خالل مصادقته على عدد ليس بالهين من االتفاقيات التي تجرم السلوك العدواني ضد املرأة وتضع 

تقديمها طنية بل و له االطار العام في أفق احتكام الدول املصادقة عليها على مقتضياتها في قوانينها الو 

الذي منح لالتفاقيات الدولية مكانة مهمة اذ جعلها تسمو على  6100عليه 3حسب ما جاء في دستور 

التشريع الوطني عند التعارض 3ولعل من أبرز هذه االتفاقيات نجد اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

                                                           
307   www.maroclaw.com- "عادل بوشان "مالحظات حول قانون محاربة العنف ضد النساء- 

تسهر السلطات  : تتخد السلطات العمومية كل التدابير واالجراءات الالزمة للوقاية من العنف ضد النساء ومن أجل ذلك 02املادة 308 

اعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهذف الى التحسيس بمخاطر العنف ضد املرأة و تصحيح صورتها في املجتمع والعمل على -1- العمومية على 

 اذكاء الوعي بحقوقها

-6106رام" "إك الحكوميةدراسة توثيقية للتجربة املغربية في مجال املساواة بين الجنسين الخطة معد الدراسة األستاذ عزيز كهيدة "309 

     6102" نوفمبر6102

" الصادر بجريدة األخبار يوم الجمعة  املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 013.03مقاربة قانونية للقانون رقم إبراهيم أشويعر"310 

     6102شتنبر03
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, وصدرت بالجريدة الرسمية    0661ز يوليو  03التمييز ضد املرأة "سيداو" والتي صادق عليها املغرب في 

وكذا اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة  311والبرتوكول االختياري امللحق بها 3 6110سنة  3222عدد

 312ام املادة السادسة من االتفاقية3وفقا ألحك 0613تاريخ بدأ النفاذ في يوليوز 

ملراجع الدولية التي تشكل قانونا ويعتبر دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة من أهم ا

نموذجيا في مجال مناهضة العنف ضد النساء نظرا ملا يزخر به من توصيات موجهة لسائر دول العالم 

سيما تلك التي ترغب في سن تشريعات مناهضة للعنف بسبب النوع االجتماعي وفي هذا الصدد ارتأيت 

 011301ة اسقاطها على القانون الجديد رقم أن أبسط بعض التوصيات الواردة في الدليل مع محاول

لنرى مدى أخذ املشرع املغربي بهذه التوصيات والتي أغلبها تتماش ى وتتشابه الى حد املطابقة ومطالب 

 الحركة النسائية وتوصيات املجلس الوطني لحقوق االنسان وكذا تحالف ربيع الكرامة 3

نف ضد املرأة توصيات بشأن مضمون التشريعات ويعرض االطار النموذجي للتشريعات املتعلقة بالع

 يلي:  مشفوعة بتعليقات توضيحية وأمثلة للممارسات الجيدة ويشتمل اإلطار على ما

 والتنظيم  التنفيذ, الجوانب العامة,-أ

 تعريف أشكال العنف-ب

 املنع-ج

 الحماية والدعم وحقوق الناجيات من العنف-د

 التحقيق وإصدار األحكام-ح

املسائل املتعلقة بالدعاوى القانونية املدنية والقوانين املتعقلة باألسرة والقانون املتعلق  -غ

 باللجوء333333

ويوص ي بأن تنشأ اليات مؤسسية مثل  3همية الحاسمة لرصد تنفيذ القانون يشدد اإلطار على األ 

  املهمة3فرق العمل أو اللجان املتعددة القطاعات أو مقررين وطنيين لالضطالع بهذه 

يف واسعة في التشريعات لجميع أشكال العنف ضد املرأة وفقا للمعايير كما يدعو الى وضع تعار 

 الدولية لحقوق االنسان ويقدم توصيات محددة عن كيفية تعريف العنف العائلي والعنف الجنس ي 3

                                                           

 01" ص اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانياملواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب في مجال حقوق إعداد محمد فتوحي " - 311 

 091املادة السادسة " يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي ايداع هذا التصديق أو االنضمام السادس3333" راجع ص  - 312 

 من املرجع السابق ملحمد فتوحي3 090و



 

 

138 

 8102 نوفمبر  20العدد

الع بها3 ر لالضطويوص ي االطار بأن يضع القانون في أولوياته املنع وأن ينص على مجموعة من التدابي

لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك حمالت لتوعية وتثقيف وسائل االتصاالت وإدراج مواد بشأن العنف 

يركز اإلطار في املقابل على ضرورة الدعم وأن تنص التشريعات و  3أة وحقوقها في املناهج التعليميةضد املر 

كما يشدد على أهمية تشريع  ة لها 3333على تمكين الضحية الناجية من العنف وتوفير الدعم والحماي

واجبات محددة للشرطة وألعضاء النيابة العامة في قضايا العنف ضد املرأة و يعرض االطار النموذجي 

توصيات تفصيلية بهدف منع وقوع االيداء ثانية مع الضحية الناجية من العنف خالل االجراءات 

ن شأنها أن تساعد املشرع على وضع تشريع شامل يوفر القانونية 33وغيرها من التوصيات األخرى التي م

 313كافة ضمانات الحماية للنساء املعنفات3

 اردة فيأنه اهتم بتحديد االطار املفاهيمي لعدد من املصطلحات الو  011301فمن ايجابيات القانون 

تكاملة م يف متقدمة للعنف ضد النساء وتحديد أنواعه وأشكاله بصورة شبهوتقديم تعار  نص التعديل3

االقتصادي(3 والتي كانت من أهم توصيات دليل التشريعات وإحداثه إلطار  الجنس ي, ) الجسدي ,النفس ي,

ية ويتعلق األمر في هذا املجال بخاليا وطنية و جهو  قانوني لخاليا التكفل بالنساء واألطفال  ضحايا العنف3

" ابعاد الزوج مؤقتا عن بيت عنفات  وأخرى محلية الى جانب وضع تدابير حمائية جديدة للنساء امل

الزوجية على ارجاع الزوجة اليه ,احالة الضحية وأطفالها على مراكز االستقبال وإيواههن في حالة 

 314منع املعتدي من االقتراب من الضحية أو مقر سكنها او عملها أو دراستها ..." العنف الزوجي,

يمكن االستهانة بها في أفق البلوغ للمبتغى وهو  وان كانت هذه النقاط تشكل مكتسبات عقيقية  ال

ال تقل   011301توفير الحماية الشاملة للنساء ضحايا العنف3 إال أن املالحظات التي أثيرت بشأن القانون 

أهمية هي األخرى بل ترمي الى تجويده حيث ال تنقص من قيمة القانون بحد ذاته  3بل أن من  هذه 

لنسائية تطالب بسحب القانون نهائيا3 ألنها تكرس العنف وتسمح به خاصة املالحظات ماجعلت الحركة ا

وأن املقاربة التشاركية كانت مغيبة تماما من طرف الوزارة املكلفة باملرأة التي لم تأخذ بتوصيات املجلس 

 الوطني لحقوق االنسان وكذا مذكرات سائر فعاليات املجتمع املدني 3فمن املؤاخذات على مستوى الشكل

أنه في الوقت الذي يتحدث العنوان على العنف ضد النساء فان مضمونه يشتمل على مقتضيات تتعلق 

بالعنف ضد النساء واألطفال وهو ما يعد استمرارا للصورة النمطية املنتشرة حول طريقة التعامل مع 

                                                           

  ,1و6ملتحدة ص دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة هيئة األمم ا -313 

  6101أنس سعدون :"مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء باملغرب أي جديد؟" املجلد األول العدد االول صيف  -314 
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قانون ه ال يتعلق بقضايا املرأة بل أنه يتضمن نصوصا تجرم العنف ضد األصول والكافل واألزواج ,كما أن

وكذا  06203315إطار ملحاربة العنف وإنما مجرد تعديل لعدد من مقتضيات القانون الجنائي الصادر سنة 

تعديالت في ق م ج الى جانب خلو املشروع من ديباجة تحدد مفاهيمه األساسية والتي كانت من أهم 

سوء الفهم ملعالجة ظاهرة العنف  ان التعديالت التي تم األخذ بها تعكس 316مطالب الحركة النسائية3

املبني على النوع االجتماعي 3اذ تمت اضافة الباب الخامس الخاص بالوقاية في اخر النص على الرغم مما 

يشكله هذا املدخل من أهمية في اليقظة واستباق الظاهرة ومواجهة العوامل املؤدية اليها,فقد اكتفى 

اتخاذ ما يلزم من التدابير للوقاية من العنف دون التدقيق  املشرع بدعوة السلطات كما سبق الذكر إلى

 وعدم"بتبديد أموال الزوجية " في ذلك ,مع الحرص على عدم تجريم السرقة بين الزوجين وتغييرها 

إدراج مختلف العالقات التي تربط الضحية بمرتكبي بعض أفعال العنف ,وغياب أي فعل من أفعال 

كل هاته املالحظات ركز عليها دليل التشريعات  317باالغتصاب الزوجي3العنف النفس ي وعدم االعتراف 

 وكانت من أبرز مطالب الحركة النسائية ومن توصيات املجلس الوطني لحقوق االنسان3

وفي الختام يمكننا أن نخلص الى نتيجة أساسية يجمع عليها الكثيرون, وهي كون أن املقاربة القانونية 

هذه الظاهرة والحد منها 3ذلك أن الظاهرة  تتداخل فيها مجموعة من العوامل  لوحدها غير كافية ملجابهة

وتتشابك الى الحد الذي يصعب فيه ايجاد حلول ناجعة من خالل تبني مقاربة واحدة في معزل عن باقي 

 "  اجتماعية,اقتصادية..." .املقاربات األخرى 

ا في تطويره 3كما ال يمكننا في ذات الوقت أن فال أحد ينكر للمرأة دورها في الرقي باملجتمع وإسهامه

نغض الطرف عن شتى االعتداءات التي تطالها سواء في املرافق العامة أو في األوساط الخاصة كاألسرة 

وفي العمل والتي تحط من كرامتها وتجردها من كافة معالم االنسانيتها أحيانا, ألنها تختزل في الجسد 

ية رغبات الرجل على اختالفها جنسية كانت أو غير ذلك 3دون أن يكون وتحصر وظيفتها  فقط  على تلب

لها الحق حتى في امتالك السلطة على جسدها عندما يطاله االعتداء أي في غياب التوافق والرضائية 

بين أطراف العالقة الزوجية بل األفضع من ذلك خالل فترات حرم الشرع إتيانها فيه وبطرق مخالفة 

 لتعاليمه 3

                                                           

ص  62" مجلة جيل حقوق االنسان العددمنظومة مناهضة العنف ضد النساء في املغرب املحددات والتحديات اسماعيل بلكبير " -315 

019  
  اسماعيل بلكبير مرجع سابق راجع املقالة3 -  316

 د3 لطيفة البوحسيني "قانون مغربي ملحاربة العنف ضد النساء " موقع العربي السفير    - 317 
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فالتوعية والتحسيس والتنشئة االجتماعية على قيم حقوق االنسان كفيل  بالتخفيف من  لدى

حدة الظاهرة مع عزم املؤسسات التعليمية  ووسائل االعالم بمختلف أشكالها على القيام  بالدور املنوط 

على   هبها خاصة التعريف بالقانون على الوجه  الصحيح ال محاولة تسليط الضوء فقط على  جزئية من

حساب  باقي املقتضيات األخرى ذلك أن املالحظ هو أن هذه األخيرة  تروج للقانون تحت تسمية ليست 

كتلك الواردة في القانون معبرين عنه بقانون محاربة التحرش الجنس ي والحال أن هذه الجريمة تم 

 تنظيمها  من خالل افراد بعض املقتضيات الخاصة بها ليس إال3

  



 

 

141 

 8102 نوفمبر  20العدد

  اجعالئحة املر 

 

 كتب: (0

 -   "محمد فتوحي "املواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب في مجال حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني 

 - دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة هيئة األمم املتحدة 

 

 مقاالت ومجالت: (8

 -  السفير العربيذ3لطيفة البوحسيني "قانون مغربي ملحاربة العنف ضد النساء " موقع 

 -  د3 أنس سعدون "قانون مكافحة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ" جريدة االخبار الصادرة يوم الجمعة

 6102شتنبر9

 www.maroclaw.com- عادل بوشان "مالحظات حول قانون محاربة العنف ضد النساء" -  

 -  اربة العنف ضد النساء " الصادر بجريدة املتعلق بمح 011301إبراهيم أشويعر"مقاربة قانونية للقانون رقم

   6102شتنبر03األخبار يوم الجمعة 

 -  أنس سعدون :"مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء باملغرب أي جديد؟" املجلد األول العدد االول صيف
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  62االنسان العدد

  -  د3 الحسين كنون تصريح صحفي "القانون يأتي ضمن حلقات تشريعية متقدمة ويؤسس لسياسة جنائية

 61023شتنبر  2قائمة على مقاربة النوع االجتماعي"جريدة الصحراء املغربية الصادرة يوم 

 

 دراسات: (3

 - 6106مجال املساواة بين الجنسين الخطة الحكومية "إكرام" د3 عزيز كهيدة "دراسة توثيقية للتجربة املغربية في-
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 قوانين: (4
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 التوازن املعرفي في عقود االستهالك

  االستهالك عقود في املعرفي التوازن 

 

 الخاص القانون  في دكتور 

 سطات الحقوق  بكلية زائر أستاذ

 

 مـقـدمـة

أصبح املستهلك محاطا بالعديد من املؤثرات التي أدت إلى تنامي مقومات ضعفه بصورة غير 

ع فعل على تشبمسبوقة، وعلى نحو برر ضرورة العمل على حمايته من خالل تبني نظريات تأتي كردة 

القانون املدني بمبدأ سلطان اإلرادة الذي لم يترك مجاالت مالئمة لتحقيق التوازن بين أطراف العقد، 

حيث اتخذ اإلذعان شكال جديدا اختلف عن صورته التقليدية، تمثل في خضوع املتعاقد عديم الخبرة 

إبرام العقد وهو جاهل بجوانب هامة  والدراية، للمتعاقد اآلخر ذو العلم واملعرفة الواسعة، فيقبل على

 متصلة به3

وهنا يثار التساؤل حول حدود تصور مقومات للتوازن املعرفي بين نظامين، أحدهما ذو نزعة فردية، 

 يحرر اإلرادة ويقدسها، وآخر ذو نزعة اجتماعية يخفف من شدتها ويقيدها؟

األول (، على أن نبحث في آليات وطرق  هكذا سنتطرق إلى مرتكزات فكرة توازن العقود في) املطلب

 معالجة اختالل التوازن املعرفي في العقود )املطلب الثاني(3

 التراض ي صحة خالل من العقد توازن  مرتكزات :األول  املطلب

كل عقد ينطوي على قدر من اختالل التوازن بين طرفيه، ألن  أن  318Fausto Pocarيؤكد األستاذ 

كال منهما قد تكون لديه بعض مواطن الضعف في مواجه الطرف اآلخر عند إبرام العقد، بحيث يكون 

 أحدهما مدفوعا للتعاقد العتبارات شخصية، في حين يكون اآلخر حرا في إبرامه3

                                                           
318 Pocar Fausto  :le protection de la partie faible en droit international privé،recueil des cours .la-hoyé 1984. Volume v. 

tome 188 ،P363 
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 ازن في العقدالفقرة األولى: اإلرادة الكفيلة بتحقيق التو 

أصبح القول بكفاية اإلرادة في تحقيق التوازن املعرفي في العقد أمرا محط شك خصوصا في عقود 

االستهالك، بسبب التشبث املطلق بفلسفتها املبنية على حرية التعاقد وقوة العقد اإللزامية التي رتبت 

 نتائج عكسية لم تعكس الطابع الحمائي فيها3

قود االستهالك أمر يصعب تحقيقه بين طائفتي املوردين واملستهلكين، وذلك فالتوازن املعرفي في ع

 راجع الختالفهما في جانبين:

 اختالف في اإلرادة؛ 

 3اختالف في األهداف 

 هكذا فإن اإلرادة في العصر الحالي لم تعد معيبة فقط بعيب من العيوب التقليدية للرضا )الغلط،

إرادة غير متكافئة بسبب نقص الخبرة واملعرفة مما يولد كنتيجة  الغبن(، بل أصبحت اإلكراه، التدليس،

 حتمية وجود عقد غير متوازن3

ثوبا جديدا، بحيث  319ترتيبا على ذلك نجد أن طائفة املوردين املحترفين ألبسوا مثال عقود اإلذعان

التفاوت  للم يعد تفوقهم في مواجهة املستهلك مقتصرا على التفاوت االقتصادي فقط، بل امتد ليشم

را ـــــــثيف في العالقة التعاقدية، بحيث أنه كـــــــــــــير للطرف الضعيــــاملعرفي الذي ال يساهم في تكوين رضا مستن

ما يحدث في الواقع العملي أن ينقاد أحد املتعاقدين إلبرام عقد معين تحت تأثير جهله بمعلومات كتمها 

 له نظريتا عيوب اإلرادة والضمان حماية فعالة3 دون أن  تكفل عنه الطرف اآلخر،

وإذا كان عصيا تحقيق التوازن املكفول في العقود، فإن األمر استدعى االنتقال من قانون اإلرادة إلى 

إرادة القانون، ومن اإلرادة الفردية الحرة إلى تعميم سلطة القانون في كافة مراحل التعاقد، عبر تدخل 

انطالقا من أن العقد يستمد قوته اإللزامية من كونه  وينه إلى تنفيذه ثم تفسيره،املشرع في العقد من تك

 3203عقدا عادال

 الفقرة الثانية: توازن العقد من خالل تعادل االلتزامات

                                                           

" العقد الذي يسلم فيه أحد املتعاقدين بشروط محددة يضعها الطرف اآلخر وال يسمح يعرف البعض عقد اإلذعان على أنه 319 

 3"ملنافسة محدودة بشأنهابمناقشتها، وذلك في ما يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون ا

 12املفتوحة،ليبيا  ص  الجامعة منشورات ،2 ،ط1 االلتزام،ج لاللتزام،مصادر العامة البدوي،النظریة علي محمد
320 J.GHESTIN, L’utile et le juste dans les contrats. 1982, Chr.1.P 23 
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إذا كان املشرع يقبل التفاوتات العقدية البسيطة بين طرفي العالقة التعاقدية وال يرتب عليها أي 

املبني على حرية التعاقد، فإنه باملقابل اشترط تحقيق قدر أدنى من التعادل  جزاءات تبعا ملنطق السوق 

 في األداء تستهدف دفع أي غبن قد يؤثر في توازن العقد خصوصا إذا اقترن بظروف خاصة3

فعدم توازن طرفي التعاقد في التزاماتهما املتبادلة يشكل عنصرا موضوعيا لتقدير عدم التوازن سواء 

أو ما يطلق عليه بعدم التوازن الظاهر، أو  رهاق املستهلك كطرف ضعيف بهذه االلتزاماتتعلق األمر بإ

 3213بانعدام سبب العقد جزئيا أو كليا

املتعلق بتدابير حماية املستهلك أن املشرع تبنى معيار  12-10وفي هذا الصدد يظهر من خالل القانون 

، وهو 322للقول بوجود شروط تعسفية في العقدوجود اختالل كبير بين حقوق والتزامات أطراف العقد 

 06613323اتجاه يتماش ى مع ما ذهب إليه املشرع الفرنس ي في قانون االستهالك لسنة 

 عقود االستهالك في التوازن  اختالل معالجة آليات الثاني: املطلب

تتعاقد  أنإن تشكل الرضا لدى املتعاقدين يستند أساسا إلى إرادة املوجب والقابل، التي هي حرة في 

أو ال تتعاقد تطبيقا لحرية التعاقد، إال أن هذا املبدأ لم تعد له نفس القيمة اليوم أمام تطور وظائف 

 .القضاء نحو تحقيق العدل في العالقات التعاقدية

  العقد في التوازن  يضمن النية حسن مبدأ الفقرة األولى:

مهما يكن من إطالق لحرية املوردين في إغراق سوق االستهالك بعالقات تعاقدية قد تتغول أحيانا 

في اتجاه فرض أنماط تعاقدية ال تراعي مصالح املستهلك سواء االقتصادية أو املعرفية، والتي تولد عدم 

حد إليها القضاء كي ي تعادل صارخ في األداءات وااللتزامات، فإن روح القانون تفترض إيجاد أسس يهتدي

 من مستوى اختالل التوازن في عقود االستهالك3 -ولو نسبيا –

                                                           
321 Hélène Bricks :les clauses abusives،L.G.D.J،PARIS،1982،P 113 

في العقود املبرمة بين املوردين واملستهلكين كل شرط يكون الغرض " يعتبر شرطا تعسفيا أنه 10-12من القانون  01جاء في املادة 322 

 ."، عدم توازن مهم بين حقوق وواجبات طرفي العقدمنه أو يترتب عليه، على حساب املستهلك

"...تكون تعسفية الشروط التي يحدث موضوعها أو آثارها ضررا لغير من قانون االستهالك الفرنس ي على أنه 016-0تنص املادة 323 

 ".خالل عدم توازن ظاهر في حقوق والتزامات العقداملحترفين أو املستهلكين من 
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وهنا يبرز مبدأ حسن النية الذي بمقتضاه يجب على املورد أن ينقل املستهلك من مرحلة الجهل إلى 

فئ امرحلة العلم بالعناصر األساسية املتصلة بموضوع التعاقد حتى يتسنى له التعامل وهو في مستوى متك

 نسبيا من حيث الدراية بظروف العقد3

إن االنتقال من املفهوم الضيق لعيوب الرضا، حيث كان التدليس يصدر عن أحد أطراف العالقة 

 حيث أصبح غالبا ما إلى املفهوم الواسع لإلعالم قد وسع من دائرة األشخاص امللزمين به، التعاقدية،

 إقرار عدم التوازن في املعرفة معيارا واضحا لهذا االلتزام،وتم  يفرض على املحترف في مواجهة املستهلك،

 مما جعله أيضا يطبق فيما بين املحترفين أنفسهم3

، 324في هذا الصدد نجد أن املشرع الفرنس ي أضاف قرينة جهل املستهلك إلى قرينة علم املحترف

طلق عبر افتراض الجهل املليتلقف القضاء الفرنس ي هو اآلخر هذا الطرح التشريعي ويجعله أكثر تشددا 

 3253للمستهلك

، وإن نص على بعض البيانات التي يجب 10326-12وهنا نالحظ أن قانون تدابير حماية املستهلك رقم 

لكن ذلك ال يسعفنا للقول بأن هذه البيانات يجب أن تكون مالئمة  ،327على املورد نقلها إلى املستهلك

ه ي بإعالم املستهلك بهذه البيانات يكون قد أوفى بالتزامومفيدة للمستهلك، بحيث أنه بمجرد قيام املنه

 باإلعالم بغض النظر عن درجة استفادة هذا األخير من املعلومات املكونة لرضا مستنير يدفع على التعاقد3

وهنا نجد أنفسنا أمام مفارقة تتمثل في أن القضاء الفرنس ي قد تبنى خصائص ملضمون االلتزام 

 ة الحقيقية للمستهلك أكثر من تلك التي تبناها املشرع في قوانين حماية املستهلك،باإلعالم تخدم املصلح

                                                           
324 Joëlle Vassaux Vanorversheldle : l’amélioration de la protection des consommateurs par la loi du 23juin, actualité 

législative 1990-8éme cahier, Dalloz, p51 
325 Cass Civ,1ére ch14 novembre 1979 cite par Joëlle Vassaux Vanorversheldle, op ,cit ,p 30 

 (61013أكتوبر  1) 0313ذو القعدة  62بتاريخ   2066الصادر بالجريدة الرسمية عدد  326 

أن يمكن املستهلك بأي وسيلة مالئمة من معرفة املميزات األساسية للمنتج  "يجب على كل مورد 10-12من القانون   1تنص املادة  327 

أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر املنتوج أو السلعة وتاريخ الصالحية إن اقتض ى الحال، وأن يقدم إليه املعلومات التي من شأنها 

اية، يجب على كل مورد أن يعلم املستهلك بوجه خاص مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته ولهذه الغ

عن طريق وضع العالمة أو العنونة أو اإلعالن أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار املنتجات والسلع وبتعريفات الخدمات وطريقة 

قتضاء القيود املحتملة االستخدام أو دليل االستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وعند اال

 للمسؤولية التعاقدية".
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يصعب معها  خصوصا بأن الظروف املحيطة بالعقود اليوم أصبحت تقتحم مجاالت عالية التقنية،

 تحقيق توازن معرفي حقيقي في العقود3

العقد بصورة صحيحة  هكذا يمكن القول بأن حسن النية يشكل ضمانة قانونية , تكفل تنفيذ

كما أنه يحول دون  , ومحققة للغاية املشروعة التي وُجد العقد لتحقيقها، 328وموافقة ألحكام القانون 

 تنفيذ عقود مشروعة في ظاهرها , ولكن غاياتها غير مشروعة تنطوي على كثير من االستغالل3

ود صالحية القاض ي في رد العق زد على ذلك فإن مبدأ حسن النية بمفهومه املرن و شموليته, يزيد من

و التصرفات إلى حدود الشرعية، من خالل التوسع في مفهوم الغش و التعسف و اإلخالل بالتوازن 

 العقدي3

 329التعسفية للشروط املشرع تصدي  :الثانية الفقرة

يقوم الشرط التعسفي على عدم التوازن الشاسع بين حقوق والتزامات األطراف املتعاقدة لصالح 

املنهي على حساب املستهلك، بغض النظر عن مصدر هذا االختالل، تبعا لقوة املنهي االقتصادية أو لخبرته 

 ودرايته بموضوع العقد3 

ه تحديد الشرط التعسفي، واملتمثل في فاملشرع املغربي قام بتحديد املعيار الذي يمكن من خالل

اختالل التوازن بين حقوق والتزامات أطراف عقد االستهالك، وقام بتأكيد هذا املعيار عبر  وضع الئحة 

التي من بينها مثال ما يقض ي بإلزام املستهلك بالتنازل عن حقه في الرجوع إلى القضاء،  للشروط التعسفية،

إقامة الدعاوى القضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد بوجه  من خالل إلغاء أو عرقلة حقه في

قانوني من وسائل اإلثبات املتوفرة لديه، أو إلزامه بعبء اإلثبات الذي يقع عادة على املنهي طبقا للقانون 

 3303املعمول به

ا يوتعد هذه الشروط شروطا تعسفية كونها تخل بالتوازن العقدي وتحقق للمقرض مكاسب ومزا

مادية ومعنوية على حساب املستهلك، وتحول دون مراقبة القضاء لعقود االستهالك التي تضمن فيها مثل 

 هذه االشتراطات3

                                                           

" كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية.وهو ال يلزم بما وقع التصريح به من ظهير االلتزامات والعقود على أنه  610ينص الفصل  328 

   فحسب،بل أيضا بكل ملحقات االلتزام التي يقررها القانون أو العرف أو اإلنصاف وفقا ملا تقتضيه طبيعته".

 قوة، األكثر الطرف قبل من مسبقا حرر  شرط كلالشرط التعسفي بكونه "   Jean Calais Auloyو Frank Steinmetzعرف األستاذان  329 

 "3ضعفا األكثر الطرف حساب واضح على توازن  عدم یخلق مما

 املتعلق بتحديد تدابير لحماية املستهلك3  10-12من قانون  02من املادة  09البند  - 330 
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وتعتبر سلطة القاض ي في تفسير الشروط الغامضة من املسائل املهمة التي يتمتع بها لتعديل هذه 

العقد غامضة وغير محددة املعاني وهي الشروط أو إلغائها، ذلك أن الشروط التعسفية عادة ما تأتي في 

 3313تكون مدرجة في عقود القرض العقاري املحررة سلفا حيث ال ينتبه إليها املستهلك

املتعلق بتدابير حماية املستهلك إلى النص على أنه في  12-10هذا األمر حذا باملشرع املغربي في قانون 

التأويل فيها إلى األكثر فائدة بالنسبة إلى  حالة الشك حول مدلول أحد الشروط التعسفية،يرجع

 3 332املستهلك

"إن الغموض الناش ئ عن املقارنة بين بنود العقد  ارات قضاء النقض املغربي ما يلي:جاء في أحد قر 

ال يؤدي إلى تجريده من كل أثر، فإعمال العقد خير من إهماله. يقتض ي إعمال العقد أن تقوم 

ة املتعاقدين دون التوقف عند املعنى الحرفي لأللفاظ وال عند تركيب املحكمة بتأويله وتبحث عن ني

إن املحكمة ملا جردت العقد من كل أثر، والحال أنه يمكن التوفيق بين بنوده، تكون قد  الجمل.

 3333"من ظ.ل.ع وعرضت قضائها للنقض 468خرقت مقتضيات الفصل 

د ة للطرفين، هي حالة غموض عبارة العقفالحاالت التي تستدعي التفسير الستظهار النية الحقيقي

ووضوح اإلرادة، أو العكس أي حالة غموض اإلرادة ووضوح العبارة، تم حالة غموض اإلرادة والعبارة 

 معا، والحالة التي تثير الشك في مدى االلتزام املتولد عنه3

 سير،التف هكذا إذن ال ينحصر تدخل القضاء لحماية املستهلك من الشروط التعسفية على سلطة

بل يتعداه إلى سلطة إلغاء هذه الشروط متى شابها تعسف كبير ولو كانت بنودها واضحة خصوصا في 

 عقود اإلذعان، مادام أن املستهلك لم يكن بوسعه أن يفعل شيئا رغم هذا الوضوح3

 هفتعديل الشرط التعسفي يعني اإلبقاء عليه مع رفع سمة التعسف عنه، أما إلغاء هذا الشرط فإن

يمكن للقاض ي من أن يعفي املستهلك من كافة التحمالت املرهقة وإرجاع الحد األدنى من التوازن في 

 العقد3

                                                           
 203، ص3 6111 -1، مجلة طنجيس، العدد حماية املستهلك من الشروط التعسفيةإدريس الفاخوري:  - 331 

 على ما يلي: 12-10من القانون  6تنص املادة  332 

"فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها املقترحة على املستهلك كتابة، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة 

 ثر فائدة بالنسبة إلى املستهلك".ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل األكواضحة 
 113-16،  ص3 0621، مارس 10، مجلة قضاء املجلس األعلى العدد 10/06/0629بتاريخ  916قرار املجلس األعلى عدد - 333 
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 خاتــمـة:

إن مسلك املشرع في التوسع في حماية املستهلك كطرف في عالقة تعاقدية غير متكافئة، يعكس 

 –افتراض عدم توازن في املعلومات التي يكاد يحتكر مجملها طرف واحد هو املحترف، تاركا الطرف اآلخر 

 قدية غير متجردا في كثير من األحيان من أي خبرة معرفية تقيه مساوئ وجود عالقة تعا -املستهلك

ويزداد األمر صعوبة أكثر في عقود الخدمات التي تتسم بالتعقيد التقني والفني، والتي قد يصعب  متكافئة،

 حتى على املستهلك الخبير اإلملام بتفاصيلها3

والشك أن قواعد الحماية التشريعية والقضائية التي وجدت لضمان حد معقول من التوازن في 

 ت جيدة في اتجاه تقليل درجة التفاوت املعرفي بين املحترفين واملستهلك3عقود االستهالك رتبت مؤشرا

 

  



 

 

149 

 8102 نوفمبر  20العدد

 باملطابقة االلتزام و العيب بضمان االلتزام بين العالقة

 

 باملطابقة االلتزام و العيب بضمان االلتزام بين العالقة

 

 الخاص القانون  في دكتور 

 

 

 تقديــــم

ى إلى مما أد ظهر االلتزام باملطابقة نتيجة التطور الهائل الذي عرفه امليدان الصناعي و التجاري،

حيث تم إغراق األسواق  تنوع السلع والخدمات املعروضة على املستهلك خاصة من الناحية الكمية،

بمنتجات يجهل مصدرها و تجهل مكوناتها، الش يء الذي أصبح يطرح إشكاال في مدى توفر هذه املنتجات 

 على املواصفات املتفق عليها أو تلك املتطلبة قانونا، و كذلك مدى استجابتها لرغبات املستهلك3

ه و تفاملستهلك ال يدفع الثمن في سبيل الحصول على املبيع فقط، بل يهدف إلى إشباع حاجا

التي من أجلها أقبل على التعاقد، و ال يتم ذلك إال إذا تسلم مبيعا  يطابق رغباته و  ألغراضهاالستجابة 

يستجيب ملا تم اشتراطه من مواصفات في العقد، لذلك عملت بعض التشريعات على إقرار االلتزام 

 قدية3  باملطابقة من أجل حماية املستهلك بوصفه الطرف الضعيف في العالقة التعا

وااللتزام بمطابقة املبيع للمواصفات، كان مثار جدل بين التشريعات التي نظمت أحكامه و كذلك 

عند إعماله من طرف القضاء أو عند تفسير مقتضياته من قبل الفقه3 فقد اعتبر البعض عدم املطابقة 

عض ، فيما ألحقه البسببا موجبا لفسخ العقد و التعويض لعدم التنفيذ بناء على املسؤولية العقدية

 اآلخر بأحكام ضمان العيب الخفي3

ا بين دعوى الضمان للعيب عليه، فان الدعاوى الناتجة عن تسليم مبيع غير مطابق عرفت تجاذبو 

 دعوى التسليم استنادا إلى القواعد العامة للمسؤولية العقدية3الخفي و 
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م باملطابقة و مفهوم العيب الخفي، ولنا أن نتساءل عن مدى االختالط الحاصل بين مفهوم االلتزا

وكذلك عن التداخل في مجاالت إعمال كل منهما، وكيف تعامل القضاء مع الدعوى الناتجة عن اإلخالل 

 بالتزام املطابقة؟

 إلى مبحثين :املوضوع ومن أجل اإلجابة عن هذه اإلشكالية ، نقسم هذا 

  الخفي.املبحث األول: تمييز االلتزام باملطابقة عن العيب 

       املبحث الثاني: تداخل دعوى ضمان العيب و دعوى التسليم غير املطابق و مدى إمكانية

       االختيار بينهما.

 

 املبحث األول: تمييز االلتزام باملطابقة عن العيب الخفي

بنى ت كونه يعد األساس الذي يعتبر االلتزام باملطابقة أهم التزام ملقى على عاتق البائع أو املورد،

، فاملستهلك يسعى من تعاقده، الحصول على ش يء مطابق 334علية بقية االلتزامات التقليدية املألوفة

 لرغباته و يلبي حاجاته و تطلعاته3

وقد تنبه بعض الفقه إلى التداخل الحاصل بين االلتزام باملطابقة والتزامات أخرى تهدف توفير      

نفس الحماية التي يتوخاها النظام القانوني لاللتزام باملطابقة لصالح املستهلك، وخاصة االختالط مع 

  ق3ل3ع3 136لخفي الوارد في الفصل نظام العيب ا

، قد أدى إلى احتضانها ملفهوم 335لمطابقة، بحسب تعريفها الوظيفييتضح أن املفهوم الواسع لو 

وهو ما يعني أن مجال إعمال املطابقة أوسع من نظيره  العيب، مما يترتب عليه قيام املسؤولية العقدية،

أكبر قدر من الحماية بالنسبة للمشتري، خاصة عندما  بالنسبة للعيب، الش يء الذي سيوفر ال محالة،

 يود التي تفرضها عليه دعوى ضمان العيب3يتخلص من الق

ومن أجل ما تقدم، سنوزع هذا املبحث على مطلبين، نخصص أولهما للتعرف على ماهية االلتزام 

 باملطابقة،على أن نتطرق في املطلب الثاني للحدود الفاصلة بين االلتزام باملطابقة و العيب الخفي3

  املطلب األول: ماهية االلتزام باملطابقة   

                                                           

 بضمان التعرض واالستحقاق و االلتزام بالتسليم نقصد هنا االلتزام بضمان العيب الخفي و االلتزام -334 

 ينصرف التعريف الوظيفي للمطابقة إلى صالحية املبيع لالستعمال فيما خصص له، و هو ما يتقاطع مع تعريف العيب الخفي -335 
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ق لاللتزام باملطابقة، إال أن هذا السكوت ال يعني ـــــــــــــين املدنية تعريف واضح و دقيــــــــــــــلم يرد في القوان

 336غياب هذا االلتزام، بل يستشف مفهومه ضمنيا من خالل نصوص متفرقة تناولت أكثر من صورة

 ه:ق3ل3ع بقول 136للمطابقة، وذلك ما ذهب إليه املشرع املغربي في الفقرة الثانية من الفصل 

 "... ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صر  بها البائع أو التي اشترطها املشتري". 

قها ما يصطلح عليه ف فتخلف الصفة املشترطة من قبل املشتري أو املكفولة من طرف البائع،أو 

بفوات الوصف ، يعد من قبيل التزام البائع باملطابقة في صورتها الوصفية، وكذلك فإن صالحية املبيع 

فيما أعد له، ال تعدو أن تكون عنصر من املطابقة في صورتها الوظيفية3 و هو ما عززه الفصل  الستعماله

 ق3ل3ع:  110

 "موذج، يضمن البائع توفر مواصفات األنموذج في املبيع...في البيوع التي تنعقد على مقتض ى األن"

وهنا يضمن البائع مواصفات السلعة التي قدمت للمشتري من خالل نموذج أو عينة، و التي تعتبر 

 املرجع األساس ي ملعرفة مدى احترام البائع اللتزامه باملطابقة3

تشديد و توسيع دائرة الضمان و يدخل ضمان املواصفات ضمن الضمان اإلتفاقي القائم على 

سه و هو حق كر  دم املطابقة،ـــــــــــــــاة على عاتق البائع في حالة عــــــــــــادة في االلتزامات امللقــــــــــــــــــــــو الزي 337القانوني

ة فالقاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك والذي فتح املجال للمستهلك إلضا 10338-12كذلك القانون 

 ضمان تعاقدي إلى الضمان القانوني، سعيا من املشرع لتحقيق أكبر قدر ممكن لحماية املستهلك 3

ويبدو أن هاجس ضمان مطابقة املواصفات التي اشترطها املشتري في املبيع، دفع باملشرع املغربي،      

والذي  339ل3ع،ق3 106على غرار املشرع الفرنس ي، إلى تكريس هذا الضمان من خالل منطوق الفصل 

 يلزم البائع بضرورة تسليم مبيعا مطابقا ملا تم االتفاق عليه في العقد دون تغيير أو تعديل3

                                                           

ة تتجلى ، وأخرى غير ماديذهب جل الفقه إلى تقسيم املطابقة إلى مطابقة مادية تتمثل في املطابقة الوصفية، الكمية ثم الوظيفية - 336 

 في املطابقة القانونية
   032، ص 0662، منشورات جمعية تنمية البحوث و الدراسات القضائية ضمان العيوب الخفية في عقد البيععبد القادر العرعاري،  -337

لى الضمان القانوني لعيوب " يراد بالضمان التعاقدي كل ضمان يضاف إ 10312منة قانون حماية املستهلك رقم  21راجع املادة  -338 

 الش يء."

: " يجب تسليم الش يء في الحالة التي كان عليها عند البيع، و يمنع على البائع إجراء التغيير ابتداء ق3ل3ع على أنه 106تنص املادة  -339 

  من هذا الوقت"
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هكذا يالحظ أن هذا الفصل وسع من دائرة االلتزام باملطابقة، ولم يقتصر على املطابقة الوصفية،   

باعتبار أن التعديل أو التغيير قد يطال صفات الش يء املتعاقد عليه كما قد يطال كمية املبيع، أي ضرورة 

ي املطابقة ملطابقة و املتمثلة فتسليم املبيع بالكمية املتفق عليها، وهنا نكون بصدد صورة أخرى من صور ا

 الكمية3

و املالحظ كذلك، أن النصوص القانونية التي تطرقت ملسألة املطابقة، قد فرقت بين االلتزامات 

ش ى و هذا من وجهة نظرنا لم يعد يتما املألوفة للبائع، خاصة االلتزام بضمان العيب و االلتزام بالتسليم،

 تركيبات معقدةجديدة من املنتجات ذات مكونات و  مع ظهور أنواعمع مقتضيات الحياة املعاصرة خاصة 

تكنولوجيا، مما يلزم التشديد من ضمانها على اعتبار أن مقتضيات الضمان الواردة في ق3ل3ع  لم تعد 

تحقق الحماية الناجعة للمستهلك، مما أصبح معه وجوبا إفراد االلتزام باملطابقة بنصوص خاصة بمعزل 

لى وعمال ع امات، األمر الذي تفطن له الفقه و القضاء و ناديا به في أكثر من مناسبة،عن بقية االلتز 

 3403أو اإلشارة إليه في أكثر من حكم قضائي تكريس هذا االلتزام سواء بوضع تصورات ملفهومه،

إذا كان املشرع املغربي لم يتطرق صراحة لاللتزام باملطابقة، فإنه يكون حذا حذو املشرع و    

، الذي اكتفى بتبني مفهوم وظيفي للعيب يتمثل في صالحية املبيع الستعماله فيما أعد له، و 341س يالفرن

 هو ما يتطابق مع مفهوم املطابقة في صورتها الوظيفية3

وقد أدى سكوت املشرع الفرنس ي عن النص صراحة على االلتزام باملطابقة في القانون املدني، إلى 

ه املهمة و يتوسعان في تفسير النصوص التشريعية من أجل البحث جعل الفقه و القضاء يتوليان هذ

عن عنصر التزام البائع بتسليم ش يء مطابق، و هو ما تسنى تحقيقه من خالل بعض نصوص القانون 

 املدني التفرقة3

و رغم ذلك، فااللتزام باملطابقة كان دوما متواجدا في معامالت املتعاقدين و استعمل كثيرا للتعبير 

رورة تنفيذ االلتزامات التعاقدية، بحيث يجب أن يكون هذا التنفيذ مطابقا ملا تم االتفاق عليه عن ض

بين األطراف3 وهو ذات االتجاه الذي سار عليه املشرع املصري بإشارته الضمنية إلى االلتزام باملطابقة 

ذا لم يتوافر في املبيع " يكون البائع ملزما بالضمان إو التي نصت على أنه :  332/6من خالل املادة 

                                                           

و يتعلق هذا القرار باشتراط  13ص  30املنشور في مجلة قضاء املجلس األعلى عدد  02/13/0620بتاريخ  210انظر مثال القرار عدد  -340 

 املشتري أن تكون البقعة األرضية محل العقد، مجهزة بالكهرباء و املاء

بب عيوب الش يء املبيع التي تجعله غير صالح الستعماله ق3م فرنس ي و التي تنص على أن البائع يلزم بالضمان بس 0230راجع املادة  -341 

 فيما خصص له
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وبالتالي يكون املشرع املصري قد قصر  وقت التسليم، الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه..."

 املطابقة على توفر الصفات املكفولة من قبل البائع لصالح املشتري، دون باقي أوجه املطابقة3

املطابقة في ق3ل3ع، فانه حاول تدارك وإذا كان املشرع املغربي قد أغفل اإلشارة الصريحة لاللتزام ب 

األمر من خالل نصوص تشريعية ذات صبغة خاصة و التي جاءت نتيجة الحاجة امللحة إلى تكريس هذا 

الضمان بسبب ظهور منتجات ذات مصدر و مكونات مجهولة، مما استلزم أن تكون مطابقة للمواصفات 

للمستهلك، خاصة إذا علمنا أن هذا األخير غالبا ما القياسية املغربية رغبة في توفير الحماية الناتجة 

ايير الصحة كذلك ملعة هذه املنتجات أغراضه وحاجاته و تنقصه الخبرة و الدراية الكافيتين لتقييم مطابق

والسالمة، لذلك عمل املشرع املغربي على سن ترسانة تشريعية مهمة تسير في هذا االتجاه من أهمها 

والذي أولى عناية كبيرة بضرورة  بالتقييس و الشهادة باملطابقة واالعتماد،املتعلق  34206-12القانون 

املتعلق  63316و كذلك القانون  مطابقة املنتجات و الخدمات املعروضة للمواصفات القياسية الوطنية،

الذي ألزم املنتج بوضع تصريح بمطابقة منتجاته ملعايير األمن والسالمة  343بسالمة املنتجات و الخدمات

 املعمول بها 3  

اللتزام رغم أن نظرتها لهذا ا أما بالنسبة لقوانين االستهالك، فقد تطرقت ملفهوم املطابقة مباشرة،  

تختلف عن مفهومها في القوانين املدنية، حيث يقتصر في هذه األخيرة على اإلطار العقدي الذي يؤطر 

اء في الش يء املبيع بمواصفات مطابقة ملا جوبالتالي فهي تتضمن تسليم  العالقة بين البائع واملشتري،

يق، ضي القانون املدني هو مفهوم خاص و مما يعني أن مفهوم املطابقة ف العقد و ملا تم االتفاق عليه،

أما بالنسبة لقوانين االستهالك، فااللتزام باملطابقة يقتض ي تقديم مبيع مطابق للمواصفات التي حددتها 

و كذلك مطابق للحاجيات و األغراض التي يسعى إليها  قنية و التنظيمية،النصوص اآلمرة و اللوائح الت

 وبالتالي فاملطابقة حسب قوانين االستهالك هي أوسع نطاقا مما هو عليه في القانون املدني3 املستهلك،

وقد كان للمشرع الفرنس ي السبق في إقرار االلتزام باملطابقة و نص عليه صراحة في قانون   

رغم انتقاد  ،6111فبراير  09و املعدل بموجب قانون  0661يوليوز  62الصادر في  636/61االستهالك رقم 

ق بضمان األشياء املتعل CE/33/0666فقهاء القانون الفرنس ي لتأخر املشرع في تبني التوجيه األوروبي  

                                                           

 6101مارس  02بتاريخ  1266واملنشور في ج3ر عدد  6101فبراير  00الصادر في  06312القانون  -342 

 2011شتنبر  66بتاريخ  1621املنشور في ج ر عدد  63316القانون  -343 
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يلتزم "  على أنها: L211-4وقد عرف قانون االستهالك الفرنس ي املطابقة من خالل املادة  3443االستهالكية

البائع بتسليم شيئا مطابقا للعقد و يضمن عيوب املطابقة املوجودة عند التسليم كما يضمن البائع 

 3"على مسؤولية البائع باالتفاقعيوب املطابقة الناتجة عن التغليف والتركيب، إذا كان ذلك 

بناء عليه، يكون املشرع الفرنس ي قد تجاوز املفهوم الضيق للمطابقة وكرس الحق للمستهلك في 

 الحصول على مبيع مطابق للمواصفات ويلبي رغباته املشروعة كما يستجيب ملعايير السالمة3

 L2113345-5وقد عدد املشرع الفرنس ي حاالت عدم املطابقة من خالل املادة   

ولم تكن قوانين االستهالك العربية بمنأى عن هذا التحول، فقد تبنت العديد منها مفهوم املطابقة،   

 02من الفقرة  11حيث كان املشرع الجزائري واضحا في تحديد ماهية املطابقة حين تطرق لها في املادة 

 استجابة كل منتج موضوع"  لى أنها:املتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش، وعرفها ع 11316من القانون 

مة واألمن السال ة و املتطلبات الصحية والبيئية و لالستهالك للشروط املتضمنة في اللوائح الفني

وحسنا فعل املشرع الجزائري حينما أقر صراحة هذا االلتزام رغبة منه في تحقيق أكبر  "،الخاصة به

ملنتجات و الخدمات املعروضة ملعايير الصحة و حماية ممكنة للمستهلك من خالل إلزامية مطابقة ا

 346السالمة و للرغبات املشروعة للمستهلك3

، أن ضمان املطابقة من الحقوق األساسية 6112لسنة  29كما اعتبر قانون االستهالك املصري رقم 

الخاص  ضالتي يتمتع بها املستهلك والتي ترتكز أساسا على مطابقة املبيع للمواصفات املتفق عليها وللغر 

 الذي دفع املستهلك للتعاقد3

وكان أملنا أن يذهب املشرع املغربي في ذات االتجاه بالتعرض صراحة لاللتزام باملطابقة في قانون حماية  

ولم يكن  على ق3ل3ع في كل ما يتعلق بمقتضيات الضمان 3  347،لكنه اكتفى باإلحالة10312املستهلك رقم 

ن الوطنية فحسب، بل كرسته كذلك بعض االتفاقيات الدولية، خاصة االلتزام باملطابقة هاجس القواني

                                                           

و القاض ي بنقل مقتضيات التوجيه  6111فبراير  09الصادر في  012/6111األمر رقم تم تعديل قانون االستهالك الفرنس ي بموجب  344 

 و الذي بموجبه تم تبني مفهوم املطابقة 6116إلى القانون الفرنس ي بعد أن من املفروض نقله قبل فاتح يناير  CE/33/0666األوروبي 

أن، يكون متوافقا مع الغرض أو االستعمال ن مطابقا بحيث يجب الشروط الواجب توافرها في املبيع لكي يكو  L211-5حددت املادة  -345 

املنتظر عادة من األشياء املماثلة و كذلك مطابقا للمواصفات املكفولة من قبل البائع و متوفرا على الصفات املقدمة للمشتري من 

                                                          خالل العينة أو النموذج أو التي يتوقعها على ضوء التصريحات اإلعالنية.             

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة ضمان عيوب املبيع الخفية في القانون املدني الجزائري فتيحة سعدي،  -346 

 691-693ص   6100/6106وهران كلية الحقوق الجزائر 

 من ق ل ع و تتعلق هذه الفصول بضمان العيوب الخفية  191إلى  136تجسدت هذه اإلحالة في الفصول  -347 
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لعقد البيع الدولي للبضائع، والتي تطرقت صراحة لاللتزام باملطابقة وان لم تعرفه  0621اتفاقية فيينا 

، ألزمت هذا األخير 348التي وردت في الفصل الثاني الخاص بالتزامات البائع 11بشكل مباشر، فاملادة 

 ضاعة و املستندات الخاصة بها مطابقة تماما ملا تم االتفاق عليه في عقد البيع3بتقديم الب

وقد حاول الفقه من جانبه إيضاح املقصود من االلتزام باملطابقة، حيث عرف البعض املطابقة  

، فيما 349""توافق البضاعة التي تسلمها املشتري مع ما وقع عليه االتفاق بينه وبين البائععلى أنها 

"بتسليم مبيع ال يتطابق مع املعقود عليه أو بمعنى آخر االختالف بين عرف جانب آخر عدم املطابقة 

 .350الش يء املتفق عليه في العقد وبين الش يء املسلم"

 "تعهد محله عمل يلتزم بهفيما فضل جانب من الفقه التجاري تعريف االلتزام باملطابقة بأنه 

 .351ستندات الخاصة بها وفقا ملا يفرضه العقد والقانون"البائع بتقديم البضاعة وامل

كما كرس القضاء هذا االلتزام و أعمله في العديد من األحكام و القرارات، خاصة تلك الصادرة     

"... التزام البائع من أن 0622أكتوبر  66عن محكمة النقض الفرنسية، كان أقدمها ما ذهبت إليه في 

 3523"ش يء صالح لالستعمال بالنظر لطبيعته و تبعا ملا أعد لهبالتسليم يقتض ي تسليم 

وهذا  هكذا عمل القضاء الفرنس ي على إخراج عدم املطابقة من مجال ضمان العيب الخفي، 

التوسع في مفهوم املطابقة كان بهدف تمكين املشتري من رفع دعواه بعد مرور األجل القصير املفروض 

 هذه الدعوى على أساس عدم التنفيذ تبعا للمسؤولية العقدية، في دعوى الضمان، لذلك كيف القضاة

 وهو موقف عرف تذبذبا بين مختلف غرف محكمة النقض الفرنسية3

 املطلب الثاني: الحدود الفاصلة بين االلتزام باملطابقة والعيب الخفي   

                                                           

:" يجب على البائع أن يسلم البضائع و املتعلقة بعقد البيع الدولي للبضائع على أنه  0621من اتفاقية فيينا  11تنص املادة  -348 

 ع على النحو الذي يقتضيه العقد و هذه االتفاقية" املستندات املتعلقة بها، و أن ينقل ملكية البضائ

الشركة املتحدة للنشر و  3و1، مجلة القانون و االقتصاد العددان االلتزام بالتسليم في عقد بيع البضائعمحمود سمير الشرقاوي،  -349 

 122، ص  0692التوزيع 

 926، ص 0626السالسل الكويت ، مطبعة ذات عقد البيع في القانون الكويتيحسام الدين األهواني،  -350 

 3، ص 0662، مطبعة القاهرة االلتزام باملطابقة في عقد البيع الدولي للبضائعجمال محمود عبد العزيز،  -351 
352  -Cass.com. 29 octobre 1968.Bull.civ. IV n° 295 
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يب خفي معيبا بع ينشأ التزام البائع بضمان العيوب الخفية وفقا ملقتضيات ق3ل3ع، إذا كان املبيع

يؤثر في صالحيته ألداء األغراض التي أعد من أجلها أو التي تم االتفاق عليها، أو إذا كان هذا العيب قد 

 يؤدي إلى إنقاص قيمة املبيع بشكل محسوس3

، لكن 353واملشرع املغربي، شأنه شأن جل التشريعات املعاصرة، لم يضع تعريفا قارا للعيب الخفي  

ق3ل3ع، أن البائع يضمن  136و اآلثار املترتبة عليه، حيث ورد في الفصل  354رض شروطهفي املقابل استع

عيوب الش يء التي تنقصه من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح الستعماله فيما أعد له 

بحسب طبيعته أو بمقتض ى العقد، أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو االنتفاع أو  تلك 

 التي جرى العرف على التسامح فال تخول الضمان3

 ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها املشتري3

واملالحظ أن املشرع املغربي قد وسع من مفهوم العيب الخفي ، فال يضمن البائع العيب بمعناه  

 اصفات التي قد كفل للمشتري وجودهاالضيق، أي اآلفة الطارئة على املبيع فقط، بل يضمن كذلك املو 

، و هو ما ذهبت إليه جل التشريعات املدنية بخالف املشرع الفرنس ي،  355في الش يء، أي ضمان الصفات

 الذي لم يلحق تخلف الصفة بضمان العيب الخفي3

لكن يذهب البعض إلى معارضة اعتبار تخلف الوصف من قبيل العيوب الخفية التي يضمنها     

ظرا لكون فوات الوصف يدخل في إطار اإلخالل بشروط املشتري على أساس مبدأ العقد شريعة البائع، ن

 املتعاقدين، و بالتالي فتخلف هذه الشروط يعتبر إخالال باملطابقة في صورتها الوصفية3

وهو رأي نؤيده، وسندنا في ذلك كون املطابقة املادية بعناصرها املختلفة، خاصة املطابقة الوصفية 

ملطابقة الوظيفية، تشتمل على نظام ضمان العيب الخفي بمفهومه الوظيفي أي صالحية املبيع و ا

 الستعماله فيما أعد له و كذلك تشتمل على ضمان تخلف املواصفات3

                                                           

"اآلفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة بأنه 0632أبريل  02عرفت محكمة النقض املصرية العيب في أحد أحكامها الصادرة عنها بتاريخ  -353 

 "3   السليمة للمبيع

 عدد الفقه هذه الشروط في أن يكون العيب خفيا، قديما و مؤثرا3  -354 

  619، ص 6100الطبعة الثالثة، توزيع مكتبة دار األمان الرباط  عقد البيع،عبد القادر العرعاري،  -355 
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ق3ل3ع ، على أن العيب  136وهو ما أكده املشرع املغربي نفسه حين نص صراحة، في الفصل      

يء، فمن ـــــــــــــر ذلك راجع أوال لطبيعة الشـــــــــــد له، وتقديـــــــــــــــــــستعماله فيما أعالخفي يجعل املبيع غير صالح ال 

ع ثانيا ملقتض ى العقد أي ملا اتفق عليه املتعاقدان، ـــــــــــــــــــــرضه التنقل بها، ثم راجــــــــــــــــري سيارة يكون غـــــــــــــــيشت

، أو أن تستهلك كمية معينة من 356ارة التنقل في املسالك الوعرةــــــــــــــراط املشتري أن تستطيع السيــــــــــــــــــكاشت

ـــــــــــــالوق مان هذه املواصفات ألنها في األساس ال تعد عيبا و ال يثبت ضمانها ــــــــــــــــــــود، فإذا وافق البائع لزمه ضــــــــــ

 شترطها املشتري و قام باستالم املبيع على أساس توافرها، فتبين له العكس3إال إذا ا

ونرى أنه لم تعد الحاجة قائمة إللحاق أحكام تخلف املواصفات بضمان العيوب الخفية، نظرا       

 لكون االلتزام باملطابقة يوفر حلوال عملية ملا قد يثار من منازعات عند تسليم املبيع3

دمج فوات  357هذا املوقف أيده كذلك جانب مهم من الفقه، حيث انتقد مصطفى أحمد الزرقا      

الوصف و العيب الخفي في التزام واحد، رغم أن األمر يتعلق بموضوعين متمايزين تماما، مؤكدا على أن 

يخلو منه  ط أنتخلف املواصفات ليس عيبا في الش يء املبيع، ألن هذا األخير من مقتضيات العقد و يشتر 

املبيع، ويعتبر وجوده نقيصة، أما تخلق مواصفات املبيع فال يضمن إال إذا تم اشتراط ذلك في العقد، أو 

 إذا كان الش يء ال يفي بالغرض املقصود منه3

وعليه، فالعيب هو اآلفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع، أما االلتزام باملطابقة 

رة توافق الش يء املبيع مع املتفق عليه في العقد 3 بمعنى آخر أنه إذا كان هناك اختالف فيتجلى في ضرو 

بين الش يء املوعود به في العقد و الش يء املسلم فعليا، نكون أمام حالة عدم املطابقة حتى و إن كان 

 ن هاذيناملبيع غير معيب3 و هذا يعني أن لكل من املطابقة والعيب مجال خاص به، لكن التمييز بي

، فالتوسع في مجال إعمال 358املجالين ليس بالسهولة املتوقعة، حيث أنهما يتداخالن بشكل واضح

 املطابقة يؤدي حتما إلى التقليص من دائرة إعمال ضمان العيب3

وإذا كان مفهوم عدم املطابقة ينصرف إلى عدم صالحية الش يء لالستعمال املخصص له، وكان 

بق، هو نقيصة في الش يء تجعله كذلك غير صالح الستعماله فيما أعد لهن العيب، وفقا للتعريف السا

                                                           

 0669مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان  0 بعة، طيوب وتخلف املواصفات في عقود البيعضمان الععبيد الفتالوي صاحب  -356 

 011ص 

  062ص  0621، مطابع فتى العرب 2طبعة  شر  القانون املدني: عقد البيع و املقايضةمصطفى أحمد الزرقا،  -357 

 32، ص 0661، دار أم القرى للطبع و النشر املنصورة ضمان صال  املبيع لوجه االستعمالثروت عبد الحميد،  -358 
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فان األمرين يختلطان تماما من حيث اآلثار، بحيث يمكن القول أن  عدم املطابقة تحتضن حتما العيب، 

ومن ثم يكون املجاالت الذي تعمل فيه أمور عدم املطابقة، آثارها أوسع و أشمل من نظائرها بالنسبة 

 3593لخفيللعيب ا

في تحديد ماهية العيب، من  360و يالحظ أن املشرع الفرنس ي قد تبنى معيارا وظيفيا و موضوعيا

من القانون املدني الفرنس ي باعتبار الش يء معيبا، إذا كان غير صالح لالستعمال  0230خالل نص املادة 

قرار الشراء أو على تحديد  الذي أعد له، أو إذا أدى العيب إلى انتقاص هذه الصالحية لدرجة التأثير على

بالتالي فاملشرع الفرنس ي ال يميز بين العيب بمعناه الضيق و بين حالة تخلف املواصفات املشترطة و  الثمن،

من طرف املشتري أو املكفولة من قبل البائع، مما يجعل املشرع الفرنس ي يقتصر العيب على السبب 

واصفات أو أن يلحقها بالعيب الخفي، كما فعلت جل املوجب للضمان ال غير، دون أن يتطرق لتخلف امل

التشريعات املدنية ،وهو ما فتح املجال أمام القضاء الفرنس ي لالجتهاد في هذا اإلطار، وذلك بتوسيع 

 مفهوم املطابقة و إخراجها من مجال ضمان العيب3 

م تجة عن تسليوعلى هذا األساس قام القضاء الفرنس ي، في عدة مناسبات، بتكييف الدعاوى النا

مبيع غير مطابقة للمواصفات املشترطة في العقد على أنها دعاوى تتعلق بعدم التنفيذ، مطالبا بالفسخ 

 على هذا األساس، مستبعدا بذلك الضمان للعيب لعدة اعتبارات3

ورغم سكوت املشرع الفرنس ي  عن النص صراحة على االلتزام باملطابقة، فان بعض الفقه قد أثار 

الختالط املمكن بين مجال إعمال االلتزام باملطابقة و االلتزام بضمان العيوب الخفية، وهو ما مسألة ا

، و اقترحوا عنوان االلتزام 361دفع البعض إلى املناداة بالجمع بين هاذين االلتزامين تحت مسمى واحد

قي إلجراء ار منطبالتسليم املطابق، لكن القضاء تمسك بالتفرقة بينهما رغم صعوبتها و رغم غياب معي

  362هذه التفرقة

                                                           

، دراسة مقارنة بين القانون الفرنس ي و املصري ضمان سالمة املستهلك من أضرار املنتجات الصناعية املعيبةجابر محجوب علي،  -359 

 012، ص 0661و الكويتي ، دار النهضة العربية، القاهرة 
360  -Philippe Le Tourneau conformité et garantie dans la vente . RTD com 1980 P.231   
361 - F.Collart Dutilleul et Ph. Delebeque, Contrats civils et commerciaux 5ème édition, Paris Dalloz 2000 note 13 n° 263  
362 - Jacques Ghestin et Bernard Déshé, Traité des contrats, la vente. Paris, LGDJ 1990 note 26 P.723 
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و قد تجلى ذلك في االختالف و التباين بين اجتهادات مختلف غرف محكمة النقض الفرنسية في 

العديد من  القرارات الصادرة عنها، فتارة تحكم بالفسخ لعدم التنفيذ إعماال ألحكام الشريعة العامة، 

 وتارة أخرى تتمسك بإعمال الضمان للعيب الخفي3

التباين في موقف القضاء، دفع بجانب آخر من الفقه إلى املناداة بضرورة رسم حدود فاصلة هذا 

ويرجع أساس التمييز بين تسلم ش يء   ة و االلتزام بضمان العيب الخفي3بين كل من االلتزام باملطابق

ش يء غير مطابق إلى االختالف بين طبيعة العيب و طبيعة املطابقة، هذا االختالف يتجلى  معيب و تسلم

 363في عدة جوانب:

اختالف في الشروط بحيث كال من العيب وعدم املطابقة ال يتطلبان نفس الشروط ، فإذا كان  -

 ال  العيب يتطلب أن يكون مؤثرا على القيمة أو املنفعة إلى حد محسوس فان ضمان املطابقة

يستلزم شيئا من ذلك، فاملواصفات املشترطة تبرر الرجوع بالضمان عند تخلفها حتى وان لم 

تكن مؤثرة أو ذات قيمة3 و هو ما يقال كذلك عن شرط الخفاء، فعدم مطابقة املبيع ملواصفات 

 املتفق عليها يؤخذ  بعين االعتبار سواء كان هذا التخلف ظاهرا أو خفيا3

طابقة بااللتزام بالتسليم لكونه التزاما بنتيجة، مما يعني إثبات أن عدم التنفيذ يرتبط االلتزام بامل -

 قد يرجع إلى قوة قاهرة، وهو ما ليس متاحا بالنسبة للعيب3

يشكل العيب حالة نقص تصيب املبيع بينما االلتزام باملطابقة تفرض تسليم ذات الش يء بكافة  -

 بدون أي تغيير أو تعديل ولو كان يسيرا3  مواصفاته

املبحث الثاني: تداخل دعوى ضمان العيب الخفي و دعوى التسليم غير املطابق و مدى إمكانية 

 االختيار بينهما

لقد تبين من خالل املبحث السابق، أن فكرة املطابقة تتسم بمفهوم موسع يحتضن العيب الخفي، 

تفرقة بين املفهومين، وبالتالي صعوبة رسم حدود واضحة بينهما ، ورغم ذلك فمازالت تثار إشكالية ال

 وهو ما أدى إلى تداخل دعوى ضمان عيوب املبيع و دعوى االلتزام بالتسليم املطابق3

                                                           

كلية العلوم القانونية  ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثانيالوسائل الوقائية لحماية املستهلكأبوبكر مهم،  -363 

 190-191، ص 6111/6113لبيضاء و االقتصادية و االجتماعية الدار ا
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واملالحظ أن الفقه الفرنس ي تعمق كثيرا في هذا االتجاه بحثا عن حلول تكون في صالح املشتري  

لية مقتضيات القانون املدني في تفعيل حماية ناجعة للمشتري املتضرر هدفها التغلب على عدم فعا

 املستهلك3

، وعملت في أكثر من مناسبة على إخراج 364وقد تأثرت محكمة النقض الفرنسية كثيرا بكتابات الفقه

املطابقة من مجال العيب بهدف تجاوز صعوبات دعوى ضمان العيب خاصة مشكل األجل القصير3 وهو 

أساسيتين، تتعلق األولى بمدى أحقية املشتري في االختيار بين دعوى الضمان للعيب و ما أثار إشكاليتين 

دعوى املسؤولية عن تسليم مبيع غير مطابق أو الجمع بينهما )املطلب األول(،فيما تتعلق اإلشكالية الثانية 

على  لدعوى بمدى حدود سلطة القاض ي في إثارة مسألة االلتزام باملطابقة من تلقاء نفسه، وتكييف ا

 أساس أنها إخالل بااللتزام بالتسليم املطابق )املطلب الثاني(3

املطلب األول: حق املشتري في االختيار بين دعوى الضمان للعيب و دعوى التسليم غير املطابق   

 و مدى إمكانية الجمع بينهما

خالل تطبيق يسعى القضاء جاهدا إلى حماية الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية وذلك من  

مقتضيات الضمان األكثر فعالية للمستهلك، بل يعتبر موقف القضاء أكثر تشديدا من التشريع و الفقه 

بضرورة تحقق مبدأ املطابقة في املبيع من خالل االستجابة ملا يشترطه املشتري من مواصفات ولألغراض 

بقة من خالل االعتراف للمشتري التي قصدها من تعاقده3 وقد تجلى دور القضاء في ترسيخ ضمان املطا

بإمكانية التمسك بالدعوى التي تحقق له الضمانات الكافية للحصول على حقه، مما يعني منحه الحرية 

، و بالتالي يستطيع املشتري التغلب على القيود التي تفرضها 365في اختيار الدعوى التي يراها مالئمة له

من القانون املدني الفرنس ي  0232القصير الوارد في املادة  دعوى ضمان العيب و املتمثلة أساسا في األجل

 ق3ل3ع3 191و التي يقابلها الفصل 

ولتفصيل ما سبق نضع املسألة أوال في القضاء والفقه الفرنس ي، على أن نتعرف ثانيا، على موقف 

                                                                                                                                                                                                                                                القضاء والفقه املغربي3                                                           

 القضاء والفقه الفرنس يأوال: موقف 

                                                           

 662-661سعدي فتيحة، مرجع سابق ص  -364 
365 - G.Vinez, la protection d’un acquéreur d’un produit défectueux : la coexistence de l’action en garantie contre les 

vices cachés et de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, JCP 1993, édition G ,I.3729, chron. De 

responsabilité civile, n°25 
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يرجع الفضل للقضاء الفرنس ي في التوسع في مفهوم املطابقة، بحيث لم يكتفي بإعمال املسؤولية 

عن اإلخالل بالتسليم املطابق على الحاالت التي يتسلم فيها البائع مبيعا مخالفا لالتفاق، و إنما مدد 

 مجاالتها لتشمل ضمان العيب في الش يء املبيع3 

القضاء الفرنس ي املشتري من الخيرة بين دعوى الضمان و دعوى التسليم غير املطابق، و وقد مكن 

ذلك في عدة قرارات صادرة سواء عن الغرفة املدنية األولى أو الغرفة التجارية من محكمة النقض 

لى إالفرنسية، و التي منحت بموجبها للمتضرر حق االختيار بين الدعويين، وسمحت برفع دعواه استنادا 

القواعد العامة للمسؤولية العقدية ، و بالتالي طلب فسخ العقد و التعويض حتى و إن كان الضرر ناتج 

حين  367و كرسته الغرفة التجارية 366عن عيب خفي في املبيع، و هو مبدأ أسست له الغرفة املدنية األولى

ير صالح ع معيبا بعيب يجعله غذهبت إلى اعتبار البائع مخال بالتزامه بتسليم ش يء مطابق متى كان املبي

، التي رفضت مبدأ 368لالستعمال في  الغرض املخصص له، و ذلك على عكس الغرفة املدنية الثالثة

االختيار، و جعلت لكل دعوى مجالها الخاص، وذلك تحسبا من ابتالع دعوى املسؤولية العقدية لدعوى 

 ضمان العيب الخفي3 

ال في موقف الغرفة املدنية األولى و الغرفة التجارية، حيث إال أن السنوات األخيرة، عرفت تحو   

عادت لتقر عدم جواز الخيرة بين الدعويين وبالتالي توحيد جميع غرف محكمة النقض ملواقفها إزاء هذه 

 املسألة3

وقد انقسم موقف الفقه الفرنس ي بين مؤيد ملنح املشتري حق االختيار بين دعوى الضمان و دعوى 

إلى ضرورة السماح للمشتري  369حيث ذهب الفريق األول  عقدية، وبين رافض لهذه املسألة3املسؤولية ال

بهذا االختيار، ألن هاجس تحقيق العدالة يقتض ي الوقوف إلى جانب الطرف الضعيف بتمكينه من رفع 

                                                           

و ذلك بمناسبة قضية يتعلق األمر فيها بمسبح معيب قام مشتريه برفع دعوى الضمان، فرفضها قضاة املوضوع لعدم احترام أجل  -366 

أن التزامات البائع ال تقتصر على ضمان العيوب الخفية و إنما تمتد  رفع الدعوى، و أثناء الطعن أصدرت الغرفة املدنية األولى قرارا مفاده

 لتشمل االلتزام تسليم ش يء مطابق لالستعمال املعد له، و في حاله اإلخالل يمكن للمشتري املطالبة بفسخ العقد إلى جانب التعويض

3, 8 novembre 1988, Bull.civ I n° 317 er: Cass.Civ 1 voir  

لغرفة التجارية بداية متذبذبا، حيث أصدرت قرارات تنتقض فيهل قضاة املوضوع إلعمالهم دعوى التسليم غير املطابق كان موقف ا -367 

 بدل دعوى ضمان العيب، لكنها أصدرت قرارات أخرى بعد ذلك تبين من خاللها ميل الغرفة التجارية لدعوى عدم املطابقة3

Voir : Cass.com 22 Mai 1991, Bull.cil HV n° 176  
368 - P.Jourdin, les actions des acquéreurs insatisfaits ou victimes de dommages . Gaz. Pal 1994 p.832 

 Jacques Ghestin et Bernard Déshéتزعم هذا االتجاه األستاذان:  -369 
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 دعواه بدون عائق زمني، و بالتالي توفير حماية فعالة له، و هذا يقتض ي عدم التوقف عند خصوصية كل

 دعوى  مادام الهدف واحد وهو الحماية الفعالة للمشتري3

فيما ذهب الفريق الثاني إلى رفض تمكين املشتري من الخيرة بين الدعويين بحجة إعادة االعتبار إلى 

املنظمة لدعوى ضمان العيوب الخفية، وعدم جعلها مجرد حبر على ورق و بالتالي  0232نص املادة 

مركزا على ضرورة احترام   . 370O.TOURNAFONDفسها على حد تعبير ذالقضاء على فكرة الضمان ن

نصوص القانون املدني التي ستبقى لها الصالحية في تمديد األجل القصير الخاص بدعوى ضمان العيب 

حيث مدد هذا  CE/33/0666و ليس القضاء، و هو ما استجاب له املشرع بعد تبني التوجيه األوروبي   

 3 371األجل لحد مقبول 

من وجهة نظرنا، فالدور الوقائي والحمائي للقضاء، يقتض ي منه مسايرة تطور حاجات املستهلك، و 

ضمان العيب أو الجمع بينهما متى أمكن ذلك،  بإقرار مبدأ الخيرة بين دعوى التسليم غير املطابق و دعوى 

خاصة عندما تكون هذه األخيرة غير مجدية في توفير الحماية املرجوة أو عندما تصبح مستحيلة بسبب 

 قيود األجل القصير3

 ثانيا: موقف القضاء و الفقه املغربي 

من  لى التضييقانتهج القضاء املغربي نفس منحى القضاء الفرنس ي، حيث عمل املجلس األعلى ع

نطاق العيب و ذلك بإخراج دعوى ضمان املطابقة من مجال دعوى العيب  الخفي بسبب مهلة تحريك 

هذه األخيرة والتي غالبا ما تحول دون استفادة املشتري من حقه في إرجاع املبيع أو التعويض بسبب 

 هو راجع للمشتري3     تأخره في رفع الدعوى لعدة أسباب ، منها ما هو راجع للبائع و منها ما 

، رغبة منه في توفير حلول بديلة للمشتري،    -محكمة النقض حاليا –لكن املجلس األعلى سابقا   

حاول تجاوز مشكل فوات أجل رفع الدعوى و ذلك بإبعاد دعوى ضمان العيب أصال، وإعمال دعوى 

 ام بالتسليم املطابق، وبالتاليعدم املطابقة، عن طريق تكييف الدعوى على أساس أنها إخالل بااللتز 

، حيث جاء في 0692مارس  2صادر بتاريخ  372عدم تنفيذ البائع ملا تم االتفاق عليه، وذلك في قرار له

                                                           
370 - O.Tournafond, Dallouz 1991, som 166, D1992 som 201, D 1993, som 239199 3 نقال عن ابو  بكر مهم، مرجع سابق ص 

الصادر في فبراير  012/6111حدد املشرع الفرنس ي هذه املدة حاليا في سنتين من تاريخ اكتشاف العيب وذلك بموجب الرسوم رقم  -371 

6111 

 0692قتصاد، يونيو ، منشور في املجلة املغربية للقانون و السياسة و اال0692مارس  2صادر عن املجلس األعلى بتاريخ  096قرار رقم  -372 

 0363ص  3عدد 
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فات التي صر  بوجودها في املبيع أو التي اشترطها املشتري ، ــــــــــــأن البائع يضمن وجود الصحيثياته 

ه في نطاق الضمان. أما إذا كان املبيع غير البضاعة املطلوبة، وكل عيب في املبيع يعرض البائع لضمان

 3 فانه ال محل لتطبيق مقتضيات ضمان الش يء املبيع

أن موضوع النزاع ليس له عالقة    -محكمة النقض حاليا –وهكذا اعتبر املجلس األعلى سابقا 

 ليم املطابق أي عدم مطابقةبالضمان أصال، وكيف الوقائع على أساس أنها إخالل البائع بالتزام التس

 املبيع لشروط العقد، بحيث تسلم املشتري بضاعة غير التي طلبها3                                

، اختالفا بين -محكمة النقض حاليا –وقد عرف هذا االتجاه القضائي للمجلس األعلى سابقا 

ومعارض للتوسع الذي نهجه االجتهاد القضائي  أساتذة القانون باملغرب، بين مؤيد ملا ذهب إليه هذا القرار 

 املغربي في مفهوم املطابقة و التضييق من ضمان العيب3

 136هذا املوقف معتبرا أن هذا االتجاه يخالف منطوق الفصل  373فقد انتقد ذ3 عبد الحق الصافي

ش يء السليمة للق3ل3ع الذي ال يحصر العيب املوجب للضمان في اآلفة العارضة التي تخلو منها الفطرة 

فقط، و انما يمتد ليشمل كذلك تخلف الصفات املشترطة في املبيع و التي كفل البائع وجودها، والظاهر 

ق3ل3ع و بالتالي التقيد به حرفيا دون  136لنا، أن هذا الرأي يدعو إلى عدم التوسع في تفسير الفصل 

 3فتح املجال لتأويالت قد تفرغ النصوص القانونية من محتواها 

، أيده ضمنيا ذ3   -محكمة النقض حاليا –هذا الرأي املنتقد ملا ذهب إليه املجلس األعلى  سابقا 

في تعليقه على هذا القرار، مركزا على ضرورة التمييز بين حالة ما إذا اشترط  374عبد القادر العرعاري 

 املشتري الصفات على البائع أو لم يشترطها3

في تعليقه على ذات القرار، حيث اعتبر  375يتفق معه ذ3 أحمد ادرويشلكن هذا االتجاه املنتقد، لم 

ق.ل.ع حين اعتبر  548كان على صواب و أحسن تأويل الفقرة الثانية من افصل أن املجلس األعلى 

أن عدم مطابقة املبيع ملا تم االتفاق عليه يعد من قبيل اإلخالل بالتسليم املطابق، و بالتالي نكون 

                                                           
 120ص 0662مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء  0القوانين الخاصة ط ل ع و  ، دراسة مقترنة في قعقد البيععبد الحق الصافي،  -373

، املجلة املغربية للقانون و 0692مارس  2بتاريخ  الصادر عن املجاس األعلى 078تعليق على القرار رقم عبد القادر العرعاري،  -374 

 069ص  0621دجنبر  02السياسة و االقتصاد، عدد 

، في االجتهاد القضائي 0872مارس  2الصادر بتاريخ  078ضمان البائع للصفات تعليق على قرار املجلس األعلى عدد أحمد ادريوش،  -375 

 و ما بعدها3   022ص  0669لقانونية، مطبعة األمنية الرباط ، سلسلة املعرفة او العقود لتزاماتاالفي ميدان 
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 3376 كما أيد ذ3 ابوبكر مهموليس في األمر أي تضييق لنطاق دعوى العيب الخفي أمام ضمان جديد،

في  تأسيس دعوى الفسخ لعدم التنفيذ على عدم  -محكمة النقض حاليا –سابقا  قرار املجلس األعلى 

د قمطابقة املبيع ملا تم االتفاق عليه، أي تقديم بضاعة غير تلك املطلوبة3 وبالتالي يكون املجلس األعلى 

 سلك طريقا يوفر للمشتري املستهلك حماية أكبر و حفظ لحقوقه، و هو طريق الفسخ لعدم التنفيذ3

وهو اتجاه نؤيده تكريسا ملبدأ سلطة القاض ي في تكييف الوقائع، و البحث عن القواعد القانونية  

ؤدي شتري، سياملناسبة التي سيخضع لها النزاع خاصة عندما يتضح أن  األساس الذي استند إليه امل

إلى رفض دعواه، و ذلك استنادا إلى اعتبارات العدالة بهدف إعادة تقييم املوقف التعاقدي للمستهلك، 

 و السماح له باللجوء إلى رفع دعوى الفسخ و التعويض3   

 املطلب الثاني: سلطة القاض ي في تكييف الدعوى 

ب الخفي، إلى تضييق القضاء من أدى ارتفاع حاالت عدم قبول الدعوى املستندة على ضمان العي

و بالتالي الجمع بينها وبين  377مجال العيب و محاولة إخراج حاالت عدم املطابقة من مجال الضمان،

دعوى املسؤولية العقدية بناء على عدم تنفيذ االلتزام بالتسليم املطابق، األمر الذي كان له آثار واضحة 

روضة أمامه حتى يتسنى له قبواها على أساس أنها إخالل في منح القاض ي إمكانية تكييف الوقائع املع

بالتسليم املطابق، مدفوعا بهاجس حمائي للمشتري ذو املركز التعاقدي الضعيف، في مواجهة بائع محترف 

 على دراية بخبايا املعامالت خاصة من الناحية القانونية3

عددة، تطورت من خاللها سلطة وقد مر القضاء الفرنس ي، في إعطاء هذا الحق للقاض ي، بمراحل مت

ففي مرحلة أولى سايرت محكمة النقض  األساس القانوني لدعوى املشتري3 القاض ي في إعادة تكييف

الفرنسية محاكم املوضوع التي ترفض كل دعوى مستندة على ضمان العيب الخفي إذا رفعت خارج 

الغرفة املدنية األولى بداية على محاولة رسم حدود فاصلة بين االلتزام باملطابقة  األجل القانوني، و عملت

و االلتزام بضمان العيب الخفي، معتبرة أن اإلخالل باملطابقة يقتض ي تسليم ش يء غير مطابق لالستعمال 

 378املعد له3

                                                           

 120-121ابو بكر مهم ، مرجع سابق ص  -376 
377 - J.Ghestin et B.Déshé, la vente, op, cit n°768 p.830 et suivant. Et Ph. Delebecque, F. Collart Dutilleul, contrats civils et 

commercaiux, op, cit n° 327 p.886 
378 - J.Ghestin, les actions des acquéreurs …. Op, cit p 4  
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ام كل من االلتز والواضح أن الغرفة املدنية قد وقعت في الخلط بين موضوع الدعويين باعتبار أن 

التعاقدي باملطابقة و االلتزام بضمان العيب الخفي يؤديان من حيث املبدأ إلى عدم صالحية املبيع 

الستعماله في الغرض املخصص له، و كنتيجة لذالك تقيدت سلطة القاض ي في تكييف الدعوى و 

 حتما إلى ضياع حقوق االكتفاء باملضمون الحرفي للنصوص القانونية املنظمة للضمان، وهو ما أدى 

 املشتري 3

أمام تعدد حاالت رفض دعوى املشتري املرتكزة على ضمان العيب الخفي، اتخذت محكمة النقض و 

الفرنسية منحى آخر، حيث أقرت بسلطة القاض ي في إعادة تكييف الوقائع و تعديل أساسها القانوني 

ن األساس الذي ارتكز عليه املشتري في من دعوى الضمان إلى دعوى عدم املطابقة، كلما تبين للقاض ي أ

بالنظر إلى القيود الصارمة املفروضة على دعوى  379رفع دعواه، سيؤدي ال محالة إلى رفض هذه الدعوى 

 ضمان العيب، و ذلك رغبة في حفظ حقوق املشتري و الحكم له بالتعويض3

كل محتشم، رغم فيما طبق القضاء املغربي القاعدة اإلجرائية الخاصة بتكييف الوقائع بش

، إال أنه لم يسجل 0692مارس  2بتاريخ  096التأسيس املبكر لها بمناسبة صدور قرار املجلس األعلى رقم 

بعدها إقبال القاض ي املغربي على تكييف وقائع الدعوى على أساس االلتزام بالتسليم املطابق، بل ظل 

من إجحاف في حق املشتري الذي تضيع وفيا إلعمال دعوى ضمان العيب، وهو موقف ال نؤيده ملا فيه 

حقوقه بسبب تأخره في رفع دعواه، لذا ندعو القضاء املغربي الستحضار مصلحة املشتري و الوقوف إلى 

جانبه كل ما تعلق األمر بتسليم مبيع غير مطابق يجعله غير صالح لالستعمال املخصص له، وذلك 

ملسؤولية العقدية املستندة على عدم التسليم بتكييف الدعوى، وتطبيق القواعد العامة الخاصة با

 املطابق3

و ذلك بتمديد األجل املسموح به  380ق3ل3ع 191كما ندعو املشرع املغربي إلى إعادة النظر في املادة 

      القاض ي تحديد تدابير لحماية املستهلك3 10312للمتضرر لرفع دعواه، تماشيا مع ما في القانون 

                                                           

 061جابر محجوب علي، مرجع سابق ص  -379 

"كل دعوى ناشئة عن العيوب املوجبة للضمان أو خلو املبيع من الصفات املوعود بها يجب أن ق3ل3ع على أن  191تنص املادة  -380 

 ترفع في اآلجال التالية و إال سقطت .

 يوما بعد التسليم 365إلى العقارات بالنسبة  -

 يوما بعد التسليم" 31بالنسبة إلى األشياء املنقولة و الحيوانات  -

 هذه اآلجال في : 30.12من القانون  65فيما جعلت املادة 
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 خـــــاتمة

لقد حاولنا من خالل هذا البحث، إبراز ماهية االلتزام باملطابقة، باعتباره التزاما حديثا يقع على 

عاتق البائع هدفه حماية املشتري املستهلك من تجاوزات الباعة املحترفين،و ذلك حتى يتسنى له تسلم 

 شكل مستقل و منظم منش يء مطابق لحاجاته و يلبي تطلعاته، وال يتم ذلك إال بإقرار هذا االلتزام ب

حيث القواعد و اآلثار القانونية الناتجة عنه، بدل تشتت أحكامه بين التزامات أخرى، لم تعد تحقق 

 الحماية الكافية للمشتري، و بين نصوص قانونية متفرقة كل منها ينظم صورة من صور املطابقة3

ن لتزام بالعيب الخفي، باعتباره ضماوقد حاولنا رسم الحدود الفاصلة بين االلتزام باملطابقة و اال 

يحاول حماية املشتري،  بتمكينه من مبيع غير معيب وصالح الستعماله فيما خصص له، لكنه يظل غير 

كاف بالنظر إلى القيود الصارمة التي تفرضها دعوى الضمان للعيب الخفي، خاصة بالنسبة لألجل القصير 

 املفروض في هذه الدعوى3

إلى جانب املشتري املستهلك، بوصفه الطرف الضعيف في العقد، تدخل القضاء  و في سبيل الوقوف 

عن طريق التوسع في مفهوم املطابقة ليصبح لها مفهوما وظيفيا يتمثل في ضرورة مطابقة املبيع 

لالستعمال املعد له، وبالتالي أضحى االلتزام باملطابقة يحتضن ضمان العيب الخفي، و هو ما يسمح 

ختيار بين دعوى الضمان للعيب و دعوى املسؤولية العقدية الناتجة عن اإلخالل بالتسليم للمشتري باال 

 املطابق بالنظر إلى املهلة الطويلة املقررة لها3

و بالتالي أصبح من واجب القاض ي إعادة تكييف دعوى املشتري املؤسسة على دعوى الضمان، إذا 

 تبين أن هذه األخيرة غير مجدية أو قد ترفض3

نرى أن القضاء املغربي، ومعه املشرع، مدعو للسير في نفس االتجاه، لتمكين املشتري من الخيرة و   

بين الدعويين، و إعمال تلك التي يراها مناسبة لقضيته، متخلصا من كل القيود الصارمة التي من شأنها 

 تضييع حقوقه و عدم الحكم له بالفسخ و التعويض3

 

 

                                                           

 بالنسبة إلى العقارات سنتين بعد التسليم - 

 يصوغ تقصيرها بالنسبة إلى األشياء املنقولة خالل سنة بعد التسليم. وهي آجال ال -
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 عامال النظام بمفهوم وعالقتها اإلداري  القضاء طرف من تلقائيا املثارة املوضوعية األسباب أهم

 وعالقتها اإلداري  القضاء طرف من تلقائيا املثارة املوضوعية األسباب أهم

 العام النظام بمفهوم

 

 بأكادير االدارية باملحكمة قاض

 

يثير القضاء اإلداري مجموعة من األسباب تلقائيا ودون أن يتمسك بها أحد األطراف، واملالحظ أن 

املحكمة غالبا ما تثير هذه األسباب إما لتعلقها بالنظام العام أو لغير ذلك من الحاالت التي سوف نقوم 

 باستعراضها3

عون بما يرونه مناسبا لرد فاألصل أن أطراف الدعوى هم من يثيرون جميع وسائل دفاعهم ويدف

من قانون  1دعوى الخصم، واملحكمة في ضوء ذلك تقوم بالبت في حدود طلبات األطراف طبقا للفصل 

املسطرة املدنية وتطبق القواعد القانونية املنسجمة مع الوقائع املعروضة أمامها، ومن هذا املنطلق 

جة لتمسك أحد األطراف بها إما لتعلقها بالنظام يتبين أن إثارة املحكمة لبعض األسباب تلقائيا ودون حا

 العام وإما إلن املحكمة تتدخل لتطبيق النص القانوني الواجب على النازلة املعروضة أمامها3

فاملالحظ أن تطبيق مقتض ى قانوني على نازلة معينة هو في حد ذاته تنزيل ملفهوم النظام العام، 

اإلدارية هو تطبيق نظرية الدعوى املوازية كما سنرى ذلك  ولعل خير مثال على ذلك بخصوص املنازعات

 الحقا3

ولتفصيل هذه املسألة وتحديد املفاهيم والتطبيقات املرتبطة بها سوف نعمل على تحديد مفهوم  

السبب املثار تلقائيا ثم نبين مفهوم النظام العام، قبل أن نستعرض بعض التطبيقات القضائية لكال 

 املفهومين3

 

 مفهوم السبب املثار تلقائيا وتطبيقاته القضائية:/ 0
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 أ/ مفهوم السبب املثار تلقائيا:

تقنية إثارة املحكمة لسبب ما تلقائيا وبدون تمسك األطراف به تمكن من مواجهة دعوى الطرف 

املدعي بقاعدة قانونية تصطدم بطلبات هذا األخير، كما لو أن املدعي لم يؤطر دعواه بشكل سليم أو 

مقتض ى قانوني معين سواء كان مرتبطا بالنظام العام أو غير متصل به، طاملا أن القانون هو من  خرق 

يقرر ذلك الحكم الذي يقتصر دور القاض ي في شأنه باإلعالن والكشف عنه وإبرازه كوسيلة وحيدة ترد 

لفصل ضيات ادعوى املدعي أو خصمه، ويمكن فهم تقنية إثارة السبب من خالل كونها مجرد تطبيق ملقت

من قانون املسطرة املدنية الذي ينص على أن القاض ي يطبق القواعد القانونية الالزمة على النزاع  1

 املعروض عليه3

فإثارة القاض ي التلقائية لسبب ما ودون تمسك األطراف به يشكل في واقع األمر مجرد تطبيق منه 

، ويؤيد هذا الطرح ما جاء في قرار محكمة النقض للمقتضيات القانونية املرتبطة بالنازلة املعروضة أمامه

 : 09/12/6101الصادر بتاريخ 

 في وسائل الطعن مجتمعة :" 

حيث يعيب الطاعن القرار املطعون فيه في وسيلتي النقض األولى والثانية: بخرق الفصل الثالث من 

 عبء انعدام التعليل الذي طالقانون املسطرة املدنية وانعدام التعليل ذلك أن القرار املطعون فيه أثار 

صلب القرار اإلداري املطلوب إلغاؤه رغم أن املطلوب في النقض لم يثره ورغم انه ال يتعلق بالنظام العام 

وانه القرار اإلداري أحال من حيث أسبابه على محضر املجلس التأديبي وبذلك تكون الغاية قد تحققت 

رات السلبية والقرار املطعون فيه ال يدخل في زمرة هذه وان املشرع حصر الزامية التعليل في القرا

 القرارات3

إذ أنها ملا أثارت تلقائيا حيث إن محكمة املوضوع طبقت صحيح املقتضيات القانونية  لكن     

عدم تعليل القرار اإلداري تكون بذلك قد انساقت وراء مقتضيات الفصل الثالث من قانون املسطرة 

فان  ، ومن جهة ثانيةبالبت طبقا للقوانين املطبقة ولو لم يطلب األطراف ذلكاملدنية الذي يلزمها 

املتعلق بتعليل القرار اإلداري ينص فيما ينص عليه  11-10بتنفيذ القانون رقم  6116يوليوز  61ظهير 

ي ف من وجوب التعليل على  القرارات اإلدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية وملا كان الوضع

النازلة يتعلق بقرار إداري قض ى بقهقرة املطلوب في الطعن في الدرجة فانه يدخل بداهة في عداد القرارات 

املشمولة بوجوب التعليل  وبذلك تكون املحكمة عندما قضت بإلغاء املقرر اإلداري لعيب في الشكل 



 

 

169 

 8102 نوفمبر  20العدد

، الصادر 391حا3" )قرار عدد لعدم إفصاح اإلدارة عن سبب إنزال العقوبة، قد عللت قرارها تعليال صحي

 ، "غير منشور"092/3/0/61163، في امللف اإلداري 09/12/6101بتاريخ 

 ب/ تطبيقات السبب املثار تلقائيا:

: أثارت محكمة النقض تلقائيا باعتبارها آنذاك إشكالية الحكم على جهة إدارية غير ذات صفة  

من مرافق اإلدارة غير متمتع باالستقالل املالي درجة ثانية من درجات التقاض ي أن الحكم على مرفق 

من قانون املسطرة املدنية، مما جعلها تثير هذا السبب  101والشخصية املعنوية يشكل خرقا للفصل 

تلقائيا، وتقوم على إثر ذلك وبعد ثبوت استنفاد أطراف الدعوى ألوجه دفاعهم في املرحلة االبتدائية 

وى بعلة أن الطرف املدعي لم يحدد الجهة القانونية املخاطبة بالتصدي والحكم بعدم قبول الدع

بموضوع التعويض املطالب به3 وهذا اتجاه مخالف لالتجاه الذي تذهب فيه محكمة االستئناف اإلدارية 

 بمراكش3

في امللف اإلداري عدد  03/00/6119الصادر بتاريخ  0111جاء في قرار محكمة النقض عدد 

 شور( ما يلي: )غير من 0211/3/6/6111

 محكمة النقض حاليا  : –" في السبب املثار تلقائيا من املجلس األعلى 

حيث ان الحكم املستانف قض ى على اإلدارة املدعى عليها وزارة الصحة في شخص السيد وزير  

 الصحة بادائها لفائدة املدعي نيابة عن ابنته القاصرة التعويض املذكور اعاله في حين ان وزارة الصحة

 101ليست سوى مرفق من مرافق الدولة ال تتمتع باالستقالل املالي والشخصية املعنوية وان الفصل 

من قانون املسطرة املدنية قد نص على ان الدعوى ترفع ضد الدولة املغربية في شخص الوزير االول 

ي ما قض ى فوله ان يكلف بتمثيله الوزير املختص عند االقتضاء مما كان معه الحكم املستأنف عند

 املذكور وواجب االبطال 3 101مواجهة وزارة الصحة قد خالف مقتضيات الفصل 

حيث ان االطراف قد استنفذوا ما لديهم من اوجه دفع او دفاع مما تكون معه القضية جاهزة للبت 

 من قانون املسطرة املدنية 3 032في الجوهر عمال بمقتضيات الفصل 

مقاله االفتتاحي للدعوى الحكم بتحميل املوظفين املدعى عليهم وحيث ان املستأنف عليه التمس ب

كامل مسؤولية ما تعرضت له ابنته من  بتر ضدها اليمنى وبالزامهم بادائهم لها بواسطة والدها تعويضا 

مؤقتا 333 واحالل اإلدارة املشغلة محل موظفيها في اداء ما سيحكم به من تعويضات لفائدتها ، وقد اكد 

طلباته بعد الخبر ة على ملتمس الحكم بتحميل كامل املسؤولية للمستشفى الحسني بالناضور في مذكرة 
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عن االضرار الجسيمة الالحقة بابنته والحكم تبعا لذلك بتعويض عن هذه االضرار دون  بيان فيه للجهة 

يار املبين يست املعاملطالبة قانونا باداء هذا التعويض والى طلب الدولة املغربية في شخص الوزير األول ول

 اعاله مما تكون معه الدعوى غير مقبولة3"

، بتاريخ 0116وفي نفس االتجاه، جاء في قرار صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط عدد 

 ، )غير منشور( ما يلي:06/01/01، في امللف عدد 01/11/6103

 العام:في السبب املثار تلقائيا من طرف املحكمة لتعلقه بالنظام  "

حيث إنه بالرجوع إلى املقال االفتتاحي للدعوى يتضح أن املدعي )املستأنف فرعيا( التمس الحكم 

على املكتب الوطني للمطارات بتسوية الوضعية املادية ملعاشه وذلك بإدماج كل من مكافأة الخدمة 

والحكم له بتعويض  6111ر وعالوة الكفاءة وفي تصفية راتب تقاعده من تاريخ إحالته على التقاعد في يناي

 درهم3 113111,11عن الضرر بسبب التماطل قدره 

وحيث استند املدعي في دعواه إلى كونه ظل يستفيد من املنحتين املذكورتين طوال حياته اإلدارية 

سواء أثناء عمله لدى إدارته األصلية وزارة النقل أو بعد إلحاقه لدى املكتب الوطني للمطارات إلى حين 

ته على التقاعد وكانتا تخضعان لالقتطاع من أجل املعاش على غرار باقي العناصر املكونة ألجرته، إحال

ومع ذلك لم يتم إدماجهما ضمن مكونات احتساب معاشه كما هو الشأن بالنسبة لكافة التقنيين من 

ادي لهاتين ل املمتقاعدي املكتب، أي أنه  ينازع في كيفية تصفية معاشه وليس في عدم تمكينه من املقاب

املنحتين، وبالتالي كان يتعين عليه توجيه الدعوى بصفة أساسية ضد الجهة اإلدارية التي تتولى عملية 

التصفية املذكورة وهي الصندوق املغربي للتقاعد  الذي يعيب عليه عدم احتساب جميع مكونات أجرته 

 يبين املستأنف عليه وجه الخطأ الذي عند تسوية راتب معاشه وليس املكتب الوطني للمطارات الذي لم

ارتكبه في هذا الشأن، وأنه لئن كان قد أشار إلى الصندوق املذكور في ديباجة املقال ضمن أطراف الدعوى 

إال أن إدخاله لم يكن بصفته املدعى عليه وإنما كطرف مطلوب حضوره فقط كما أنه في  ملتمسه 

دوق مما تبقى معه الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة النهائي التمس الحكم على املكتب وليس الصن

والحكم املستأنف ملا قض ى بخالف ذلك لم يطبق القانون على وجه صحيح ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا 

 بعدم قبول الطلب3" 

فهل السبب املتعلق بتوجيه الدعوى ضد غير ذي صفة سبب متعلق بالنظام العام؟ أم مجرد سبب 

 ني معين؟ وملاذا الحديث عن سبب يتعلق بالنظام العام؟                                   يرتبط بتطبيق نص قانو 
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: تقدمت شركة بطلب أمام املحكمة اإلدارية إثارة وجود دعوى موازية تلقائيا من طرف املحكمة    

يع قطعة أرضية القاض ي بفسخ ب 62/06/6110بمراكش يرمي إلى إلغاء قرار وزير االقتصاد واملالية بتاريخ 

مخزنية بمراكش بالتجزئة الفندقية بالسماللية، التي فوتت لها إلقامة فندق سياحي تحت شرط فاسخ 

شهرا ابتداء من تاريخ توقيع العقد، أجابت اإلدارة بأن الشركة  11بإنجاز املشروع داخل أجل أقصاه 

خ شة قضت املحكمة بإبطال قرار الفساملدعية لم تف بالتزامها لوجود خالفات بين الشركاء، وبعد املناق

موضوع الدعوى، بعلة مضمنها " أن إنذار املتعاقد بواسطة رسالة مضمونة مع االشعار بالتوصل من 

من  31أشهر من تاريخ التوصل، طبقا للمسطرة املحددة في الفصل  1أجل تنفيذ التزاماته داخل أجل 

لشكلية واألساسية، وأن اإلخالل به من شأنه أن يؤدي دفتر الشروط العامة، )333( يعتبر من اإلجراءات ا

إلى حرمان املتعاقد مع اإلدارة من حقه في الدفاع عن مصالحه )333( مما يكون معه قرار الفسخ غير قائم 

 على أساس سليم3"

وبعد استئناف الحكم أمام محكمة النقض )باعتبارها محكمة ثاني درجة( قضت هذه األخيرة 

)منشور بمجلة  0362/3/0/6112في امللف عدد  0/6/6116الصادر بتاريخ  611دد بواسطة قرارها ع

 وما بعدها( بما يلي: 610، ص 91قضاء املجلس األعلى عدد 

 في السبب املثار تلقائيا:" 

، فإن قرار فسخ عقد التفويت )املطعون فيه( غير قابل لالنفصال عن العقد، سيما حيث من جهة

 ولم يتم االستناد فيه إلى مخالفة املشروعية.، لفة العقدالطعن مستمد من مخان وأ

وحيث من جهة أخرى، حيث إن دعوى اإللغاء )املاثلة( لم تتحول إلى دعوى القضاء الشامل ملجرد 

مادام الطاعن قد احتفظ بموضوعها  -كما ذهب إلى ذلك الحكم املستأنف –أداء الرسوم القضائية 

 ء القرار الطعين، وهو ما قضت به املحكمة ولو بتعبير اإلبطال3األصلي وظلت قاصرة على طلب إلغا

من القانون املحدث للمحاكم اإلدارية، فإنه ال يقبل  61وحيث إنه تطبيقا للفقرة األخيرة من املادة 

الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع املعنيين باألمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق 

ق الطعن العادي أمام القضاء الشامل، والحكم املستأنف ملا نحى خالف ذلك، لم يجعل ملا عن طري

 قض ى به أساسا من القانون3

 قض ى املجلس األعلى بإلغاء الحكم املستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب3"  

 استنتاج:
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بنوده( على املالحظ أن تأسيس دعوى إلغاء قرار إداري متصل بالعقد )أي بالدفع بخرق بند من 

 عدم مشروعيته يؤدي إلى قبول طلب إلغائه حسب ما يستشف من قرار محكمة النقض3

فإذا تبين أن دعوى القضاء الشامل لن تسعف الطرف املدعي في الوصول إلى النتائج التي كان 

يتوخاها من دعوى اإللغاء، كما في حالة تأسيس دعوى إلغاء قرار عدم الفسخ على إحدى عيوب 

عية بعيدا عن الحديث على التمسك بعدم تنفيذ املدعى عليه لبنود االتفاقية، فإن قاض ي اإللغاء املشرو 

 يقض ي بقبول الطلب وينتقل إلى فحص مشروعية القرار اإلداري ال غير3

، في امللف 13رقم  61/6/0626وفي هذا الصدد، صادفنا قرارا صادرا عن محكمة النقض بتاريخ    

، نونبر 031/030)الرئيس:األستاذ أزوالي( منشور بمجلة القضاء والقانون العدد  9662/20اإلداري عدد 

 ، أوضح هذه املسألة بشكل شاف، إذ جاء فيه :022ص  0626

" لكن، حيث إنه ال يمكن التصريح بعدم قبول دعوى اإللغاء على أساس وجود دعوى موازية  

ل من شأنها أن تحقق بالنسبة للطاعنات نفس إال إذا كانت هذه الدعوى األخيرة أمام القضاء الشام

النتائج التي تتوخاها من طلب اإللغاء في حين أن الدعوى املستعجلة التي سجلتها الطاعنات أمام 

قاض ي املستعجالت كانت ترمي إلى اإلذن باستئناف أشغال البناء التي توقفت بعد أن توصلت 

س البلدي أما طلب اإللغاء الحالي فإنه يرمي إلى املدعيات باملقرر اإلداري الصادر عن رئيس املجل

إلغاء القرار املذكور الذي أمر الطاعنات بحذف كل من الطابقين الثاني والثالث من العمارة األمر 

الذي ال يمكن أن تصل إليه الطاعنات إال عن طريق دعوى اإللغاء لعدم وجود دعوى موازية في هذا 

 "على أساس. املجال وبذلك فإن الدفع ال يرتكز 

إذن فجوهر فكرة الدعوى املوازية ال يمكن أن ينصرف بتاتا إلى اإلضرار باملعني باألمر، وبالتالي فإن 

إثارة هذه املسألة تلقائيا من طرف املحكمة مرتبطة بوجود دعوى موازية تحقق نفس الغايات واآلثار 

 التي كان املتضرر يسعى إليها عن طريق دعوى اإللغاء3

تميز لتحقق شروط الدعوى املوازية وبالتالي الحكم بعدم قبول دعوى اإللغاء، ما جاءت وكمثال م

 6369/3/6/6112في امللف عدد  1/01/6119الصادر بتاريخ  210به محكمة النقض في قراراها عدد 

 )غير منشور( من أنه: 

 ام العام:قه بالنظلتعل -محكمة النقض حاليا -" في السبب املثار تلقائيا من طرف املجلس األعلى
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حيث انه من بين شروط قبول دعوى اإللغاء، انعدام الدعوى املوازية وذلك طبقا ملقتضيات الفقرة 

 املحدثة بموجبه املحاكم اإلدارية3 30-61من القانون رقم  61األخيرة من املادة 

 املقتطع منإلى إلغاء القرار اإلداري السلبي برفض إرجاع املبلغ وحيث ترمي الدعوى الحالية 

ها( )املستأنف علي التعويض عن املغادرة الطوعية برسم الضريبة العامة على األجر املمنو  للمدعية

التي كانت مستخدمة لدى املؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الوسطى وهي منازعة 

رمي إليها ت التي س النتائجالحصول على نفمن ضريبية تندرج ضمن القضاء الشامل التي تمكن الطاعنة 

دعوى اإللغاء مما يكون معه الطلب غير مقبول والحكم املستأنف القاض ي بخالف ذلك مجانبا للصواب 

 ومعرضا لإللغاء3" 3

 160ولتتضح الصورة أكثر، نسوق مثال آخر موضوعه القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 

 )غير منشور( جاء فيه ما يلي:  016/3/0/6100د في امللف اإلداري عد 12/12/6106الصادر بتاريخ 

تقدم  6119يونيو  61"حيث يستفاد من أوراق امللف ومن ضمنها القرار املطعون فيه أنه بتاريخ 

املطلوبون أمام املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع 

الحية املسماة "املسكينية" غير محفظة وهي قطعتان : األولى مساحتها ورثة آخرين القطعة األرضية الف

هكتار والثانية مساحتها أربع هكتارات، كائنة بدوار العكبان جماعة شراط، آلت إليهم من والدهم 

العرجوني العياش ي، وورثة آخرين آلت إليهم من والدهم العرجوني العربي،  وأن العرجوني محمد اشترى 

ن القطعة أعاله من والده ومن عمه التهامي ونال من نفس القطعة هبة من مكفولته نصف هكتار م

خديجة بنت عبد السالم زوجة جده األعلى، وأن عمهم باع قيد حياته هكتارا واحدا إلى كل من عبد 

العالي السالوي وسعيدة وريدي، وأنهم فوجئوا بهما يقومان بأشغال الحفر والبناء في القطعة الذكورة 

الرغم من كونها مملوكة على الشياع مع جميع الورثة، وأن البائع باع أكثر مما يملك، والتمسوا إلغاء ب

القاض ي بمنح  01تحت عدد  6111مايو  69القرار الصادر عن رئيس الجماعة القروية شراط بتاريخ 

نون دا، لخرقه قارخصة لبناء دار سكنى في األرض الفالحية "املسكينية" البالغة مساحتها هكتارا واح

التعمير والقانون املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وبعد جواب 

الجماعة املطلوبة في الطعن باإللغاء وتمام اإلجراءات قضت املحكمة اإلدارية بإلغاء القرار املطعون فيه 

لغني السالوي ومن معه والجماعة املذكورة مع ما يترتب على ذلك قانونا، بحكم استأنفه السيد عبد ا
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أمام محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، التي قضت بموجب قرارها املشار إلى مراجعه أعاله بتأييد 

 الحكم املستأنف، وهو القرار املطعون فيه بالنقض3

 في الوسيلتين األولى والثانية لالرتباط :

قصان التعليل املنزل منزلة انعدامه وبعدم االرتكاز على حيث تعيب الطاعنة القرار املطعون فيه بن

أساس قانوني، بدعوى أن املحكمة لم تجب على دفعها املتعلق بوجود دعوى موازية، واملتمثل في كون 

املطلوبين يرغبون من خالل مقالهم االفتتاحي في قسمة العقار موضوع رخصة البناء، وأنه كان في وسعهم 

لشامل للمطالبة برفع الضرر عنهم عند االقتضاء، وأن الطالبة سلمت رخصة البناء اللجوء إلى القضاء ا

بناء على طلب وقرارها مشروع ومبني على وثائق صحيحة ال يمكن الطعن فيها إال بالزور، مما يعرض 

 القرار املطعون فيه للنقض3

دعوى موازية وبأن  حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار املطعون فيه، ذلك أنها دفعت بوجود

القرار املطعون فيه مشروع ومبني على وثائق صحيحة، وذلك في مقالها االستئنافي، واملحكمة اكتفت 

 باإلشارة إلى هذه الدفوع ولم تجب عنها باملرة، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ومبررا للنقض3"

تبارها من سلمت رخصة يتبين من خالل هذا القرار أن توجيه الدعوى في مواجهة الجماعة باع

البناء ملن تقدم بطلبها، ال يستقيم ولو تبت أن طالب الرخصة مجرد مالك على الشياع وطلب رخصة 

للبناء في ملك مشاع غير مفرز، وبالتالي فإن هذه الدعوى في واقع الحال تهدف إلى قسمة العقار بين 

لبناء، ومن تم فإن الدعوى املقدمة أمام الورثة وال يمكن أن تسأل إزائها الجماعة في منح الترخيص با

القضاء اإلداري تبقى غير مقبولة، مادام بوسع املعني باألمر اقتضاء حقوقه عن طريق القضاء املدني 

 بواسطة دعوى القسمة3

فهنا مصلحة الطرف املتضرر في طلب القسمة أقوى بكثير من مصلحته في إلغاء قرار الترخيص 

ت عند ثبو –الشياع، على اعتبار أن اآلثار الناجمة عن إلغاء القرار اإلداري  بالبناء للمالكين معه على

 تتمثل في إيقاف أشغال البناء تبعا إللغاء قرار منح الرخصة3-عدم مشروعيته

لكن رب قائل يقول بأن استمرار املالك على الشياع املستفيد من رخصة البناء في أشغال البناء قد 

يؤثر على طبيعة العقار وبالتالي عملية قسمته املرتقبة، وبالتالي إمكانية اعتماد قسمة التصفية بدل 
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اء، ثار االستمرار في البنالقسمة العينية، وهو ما يبرر وجاهة طلب إلغاء قرار الترخيص بالبناء لتجنب آ

 والتي يصعب توقعها مسبقا3

 عليه، فإثارة وجود دعوى موازية تلقائيا من املحكمة مقترن بمعيارين:

الحصول على نفس النتائج3 )النتائج املرجوة من طلب اإللغاء يمكن اقتضائها عن  :املعيار األول 

 طريق دعوى القضاء الشامل(3

عوى اإللغاء على أحد عيوب املشروعية، خاصة عيب االختصاص عدم تأسيس د املعيار الثاني:

 والشكل وانعدام التعليل3

في هذا االتجاه أيضا، عرضت على املحكمة اإلدارية بأكادير نازلة تتلخص وقائعها في أن جمعية 

وات نتقدمت بمقال تعرض من خالله أنها أبرمت اتفاقية مع القيادة الجهوية للوقاية املدنية ملدة ثالث س

قابلة للتجديد تلقائيا والتي نصت على وضع املدعى عليها املسبح الواقع بتكنتها رهن إشارة الجمعية 

ومقابل ذلك قامت الجمعية بتنفيذ ما التزمت به بمقتض ى االتفاقية بإجراء إصالحات للمسبح 

لة في البداية في عرق باستثمارات مالية مهمة إال أن القيادة الجهوية لم تتقيد بما التزمت به إذ شرعت

عمل الجمعية بإغالق املسبح من حين آلخر قبل أن تقدم على إغالقه بصفة نهائية، ملتمسة إلغائه ألنه 

مشوب بعيب مخالفة القانون وعيب السبب وانعدام التعليل، وبعد املناقشة قضت املحكمة اإلدارية 

 عن ذلك قانونا استنادا إلى الحيثيات التالية: بأكادير بإلغاء القرار اإلداري املطعون فيه مع ما يترتب 

املتعلق بإشغال االمالك  1918/06/30" وحيث إن البين من مقتضيات الظهير الشريف املؤرخ في 

العمومية مؤقتا املشار اليه اعاله ان سحب رخصة االحتالل املؤقت للملك العام يجب ان تسند دائما 

كون هذا السحب ــــ الذي يجب ان يتجسد في قرار صادر عن ألسباب مرتبطة باملصلحة العامة وان ي

الجهة املرخصة ــــ مسبوقا بتبليغ بالطرق القانونية للتبليغ للمستفيد من الترخيص باالحتالل املؤقت 

 للملك العام بإنذار كتابي3

كادير نية باوحيث ان الثابت من وثائق امللف ان الطاعنة تربطها مع القيادة الجهوية للوقاية املد   

اتفاقية تتعلق طبقا للبند االول من فصلها االول باتفاقية شراكة وتعاون وتكوين في مجال التدريب على 

السباحة والغوص وصيانة املعدات البحرية، وذلك بان تضع ادارة الوقاية املدنية باكادير رهن اشارة 
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يب االدارة من حصص التكوين والتدر  فيدتستالطاعنة املسبح الواقع بثكنة الوقاية املدنية وباملقابل 

 على السباحة والغوص وصيانة املعدات3

مما ذكر اعاله، أن الطاعنة ولئن كانت جمعية مؤسسة في اطار ظهير الجمعيات، اال  يستفادوحيث 

من مهام وملنخرطيها من خدمات تعتبر في حكم املقدم لخدمة مرفقية عامة  لإلدارةانه بالنظر ملا تقدمه 

نظرا لسهرها طبقا للبند االول من الفصل االول والبند االول من الفصل الثالث من االتفاقية  على 

تقديم تداريب لفائدة موظفي الوقاية املدنية لجهة سوس ماسة والجهات املجاورة، واللتزامها طبقا للبند 

اية الوق إلدارةول من الفصل الخامس باملساهمة في عمليات االغاثة واالنقاذ تحت االشراف املباشر اال 

 املدنية3

بين الطاعنة  09/11/6101وحيث ان الثابت من وثائق امللف ان اتفاقية الشراكة قد ابرمت منذ 

ما الى ان على تنفيذ التزاماتهفي شخص قائدها، واستمر طرفيها  بأكادير والقيادة الجهوية للوقاية املدنية 

من املطلوبة في الطعن،  بإقرار  6102تفاجئت الطاعنة بقرار اغالق املسبح في وجهها خالل شهر فبراير  

تفاقية تلك اال إللغاءوان التزام االدارة الصمت طيلة هذه املدة دون ان تبادر الى سلوك املساطر القانونية 

املصادق على تلك االتفاقية، مما يجعل دفعها بانعدام صفة القائد الجهوي في أوانها ينزلها منزلة املوافق و 

 بإعفاءو في ابرام االتفاقية واحتجاجها بقرارات وزير الداخلية بتفويض االمضاء  بأكادير للوقاية املدنية 

مباشرة  اوبإمكانهالقائد املذكور من مهامه غير منتج، طاملا انها كانت عاملة بمضمون االتفاقية املذكورة 

مفعول االتفاقية، وذلك احتراما للمبدأ العام املتعلق بعدم جواز املساس  إلبطالاالجراءات الالزمة 

 بالحقوق املكتسبة واستقرار املراكز القانونية ما لم يثبت وجود غش او تدليس في اكتسابها3  

تستقر بها العالقة بين وحيث ان األصل في العقود واالتفاقيات أنها متى نشأت صحيحة، فإنها 

الطرفين وتصير ملزمة لطرفيها باعتبارها قانونهما حيث تقوم نصوصها مقام القانون في الدائرة التى 

يجيزها، وتصبح االتفاقية هي املرجع في بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفيها، 

 ها وبما يتفق بحسن النية فال يجوز نقضها أو وأنه يجب تنفيذ االتفاقية وفقا ملا اشتملت عليه شروط

 تعديلها إال باتفاق الطرفين أو وفقا للقانون، وكلما نشأ العقد صحيحا ملزما كان تنفيذه واجبا3

وحيث انه وبالنظر للمهام املرفقية التي تقوم بها الطاعنة، وكان الفصل السادس من االتفاقية 

هذه االتفاقية مدة ثالث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ويجب الرابطة بين الطرفين ينص على ان تستمر 

، فان تخلف املطلوبة في  بإشعار على الطرف الذي يعتزم انهاء هذه الشراكة ان يخطر الطرف االخر 
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الطعن عن االدالء بما يفيد سلوك مسطرة االشعار في مواجهة الطاعنة داخل االجل التعاقدي املحدد 

ات توفر الشروط واالجراء يفيدوما  رغم تمسكها بذلك في مذكرتها الجوابية، في الفصل السادس اعاله

 1918/06/30املنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل السادس من الظهير الشريف املؤرخ في 

لو أمام خ -يجعل موقف املطلوبة في الطعن  املتعلق بإشغال االمالك العمومية مؤقتا املذكورة اعاله،

بمثابة موافقة ضمنية على  –ن هذا االشعار  الذي يعكس عدم رغبتها في تجديد االتفاقية امللف م

ير في وجهها غ وإغالقهتجديدها ملدة مماثلة، ويكون تصرفها وقرارها بمنع ولوج الطاعنة الى املسبح 

 مؤسس قانونا ومتمسا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وانعدام السبب3

الحكم بإلغاء القرار اإلداري الصادر عن املدعى عليها بإغالق املسبح  حيث يتعين تبعا ملا ذكر اعاله،و  

، الصادر بتاريخ 0661" )حكم عدد  يترتب عن ذلك قانونا3 و منع الطاعنة  من استغالله مع ما

 )غير منشور(3 0369/9001/6102في امللف عدد  69/06/6102

محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش قضت هذه األخيرة بواسطة قرارها وبعد استئناف الحكم أمام 

 )غير منشور( بما يلي:  0620/9611/6109في امللف عدد  62/19/6109الصادر بتاريخ  0699عدد 

 حول سبب االستئناف املثار تلقائيا الرتباطه بالنظام العام:" 

  )33( 

على منع الجمعية املستأنف عليها من استغالل املسبح وحيث إن إقدام إدارة الوقاية املدنية بأكادير 

خ االتفاقية التي تجمع الطرفين ومعلوم أن الفقه ـــــــــــــــــى قرار إداري ضمني بفســـــــــــــالواقع بتكنتها ينطوي عل

 حد ذاتها الطعن باإللغاءود اإلدارية ال تقبل في ــــــــــــــوالقضاء اإلداري دأبا على اعتبار أن قرارات فسخ العق

ألنها قرارات متصلة بالعقود ورقابة القضاء على مشروعيتها وسببها ومدى مالءمتها لخطأ املتعاقد ال تمتد 

ـــر على التأكد من تلك املشروعيـــــــــــــــــإلى إلغائها وإنما تقتص ة وترتيب أحقية الطرف املتعاقد مع اإلدارة في ـــــــــــ

وبالتالي  يةــــــــــــــــال اتسام القرار بأحد عيوب املشروعـــــــــــــــــويض لجبر األضرار الالحقة به في حـــــــــــــــــبالتعاملطالبة 

فإنه ملا التمست الجمعية املستأنف عليها الحكم بإلغاء قرار املنع دون التقيد بما ذكر تكون قد جعلت 

لدرجة األولى بقبولها تكون قد جانب الصواب فيما قضت به مما دعواها معيبة وملا قضت محكمة ا

 يتعين معه إلغاء الحكم املستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى3"
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يجب التأكيد على أن الطرف املدعي يريد الوصول بطلب اإللغاء في نازلة الحال إلى إلغاء القرار 

دة من آثار هذا اإللغاء باالستمرار في االستفادة من اإلداري املتسم بأحد عيوب املشروعية وذلك لالستفا

املسبح، وال يريد الوصول إلى الحصول على تعويض، فمحكمة االستئناف اإلدارية أعملت ضمنيا نظرية 

الدعوى املوازية وقاعدة أن مسألة تقدير مشروعية القرار اإلداري املتصل بالعقد من صالحية القضاء 

 ويض3الشامل في إطار دعوى التع

يتبين أن توجه محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش يسير نحو إلغاء أي إمكانية للطعن باإللغاء في   

مواجهة قرارات فسخ العقود اإلدارية بصفة عامة، استنادا إلى كونها قرارات متصلة بالعقود وأن رقابة 

تضرر ن تلك املشروعية، ويبقى للمالقضاء على مشروعيتها ال تمتد إلى إلغائها وإنما يقتصر على التأكد م

 3حق رفع دعوى التعويض أمام القضاء الشامل

أن طلب  0/6/6116في حين أنه يستشف من قرار محكمة النقض املشار إليه أعاله الصادر بتاريخ  

إلغاء قرار فسخ عقد إداري متى كان مستندا على مخالفة املشروعية فإنه يمكن قبول طلب إلغائه، 

 وى التعويض أمام القضاء الشامل املحفوظة للطرف املتضرر3بمعزل عن دع

فهي إذن ليست قاعدة عامة، بل مرتبطة وجودا وعدما بموضوع طلب اإللغاء واألساس القانوني 

املعتمد في الدعوى والعيوب املثارة في مقال الدعوى )كمثال على ذلك التمسك بعيب عدم االختصاص 

ب ال يمكن بحثها ومراقبتها إال عن طريق دعوى اإللغاء وبالتالي يتعين أو عيب انعدام التعليل، فهي عيو 

 التصريح بقبول الطعن املؤسس عليها(3

في هذا املثال السابق، نالحظ بأن مفهوم النظام العام لصيق أيضا بتطبيق القواعد القانونية وما 

ه على ق اجتهاد قضائي متواتر عليتواتر عليه االجتهاد القضائي، أي أن كل إعمال ملقتض ى قانوني أو تطبي

نازلة معينة يشكل مسألة من النظام العام وعلى املحكمة أن تثيرها تلقائيا، وكأن املحكمة هنا تطبق 

القواعد القانونية الواجبة التطبيق على الواقعة املعروضة أمامها ال غير3 فلماذا نتحدث إذن عن النظام 

 العام؟

 مناقشة فكرة القرار املنفصل:

 رأي األستاذ  محمد املنتصر الداودي رئيس الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض سابقا:
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يقول األستاذ الداودي في هذا الصدد أنه " إذا كانت القاعدة تقض ي بأن الطعن باإللغاء ال يمكن    

تصوره إال ضد القرارات اإلدارية مما يعني عدم إمكان سلوكه بالنسبة للعمليات املركبة وأهمها العقود 

وهي بهذه الصفة تخرج عن  اإلدارية التي تتكون من عدة مراحل تشمل كل مرحلة منها عدة قرارات إدارية

نطاق دعوى اإللغاء إال أنه ما دامت تسهم في صنعها قرارات إدارية ينظر القاض ي إلى كل منها على وجه 

االستقالل فإنه يقبل الطعن فيها باإللغاء، ولعل أوضح مثال على ذلك العقد الذي تبرمه اإلدارة والذي 

انونيا من جانبين اثنين وليس من جانب اإلدارة وحدها حتى ال يتأتى الطعن فيه باإللغاء باعتباره عمال ق

ولو كان عبارة عن عقد إداري فاملنازعات بشأنه ترفع عن طريق دعوى العقد أي دعوى القضاء الشامل 

وليس دعوى اإللغاء3 ومع ذلك فهناك الكثير من القرارات اإلدارية التي ترتبط به ويمكن الطعن فيها 

بنظرية القرارات املنفصلة أو القابلة لالنفصال، وتظهر فكرة القرار النهائي املنفصل  باإللغاء وهو ما يعرف

على الخصوص في اإلجراءات التي تسبق القرار النهائي والتي يمكن عزلها عن كان هذا اإلجراء يرتب بذاته 

 اثرا قانونيا فوريا3"

صل عقد ويستهدف إتمامه إال أنه ينففالقرار املنفصل يقول األستاذ الداودي قرار يسهم في تكوين ال

 عن هذا العقد وينفرد عنه في طبيعته فيجوز الطعن فيه استقالال3    

 مثال تطبيقي للقرارات املتصلة بالعقد غير القابلة للطعن باإللغاء:   

تطلب فيه إلغاء قرار عدم  66/11/12تقدمت شركة بمقال أمام املحكمة اإلدارية بمراكش بتاريخ 

ابة لطلب إعفائها من ذعيرة التأخير في اإلنجاز موضوع رسالة رئيس دائرة األمالك املخزنية بأكادير، االستج

مترا حسب دفتر  6111ذلك أنه سبق لها أن اشترت عن طريق التراض ي قطعة أرضية مخزنية مساحتها 

وع املتفق عليه داخل مع التزامها بتنفيذ املشر  12/10/66التحمالت وااللتزامات املصجح اإلمضاء بتاريخ 

شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، مع إمكانية استفادتها من اجل  02أجل محدود ال يتعدى 

إضافي أقصاه سنة يمنحه رئيس دائرة األمالك املخزنية بمراكش بعد استشارة لجنة خاصة  بالتتبع 

من ثمن بيع القطعة األرضية عن   % 6وموافقة مدير األمالك املخزنية، وذلك تحت طائلة ذعيرة قدرها 

كل شهر تأخير ابتداء من تاريخ انتهاء األجل املمنوح، وأن لإلدارة الحق في إعفاء امللتزم من أداء تلك 

الذعيرة إذا كانت األسباب التي حالت دون إنجاز املشروع داخل األجل أسباب خارجة عن إرادته، وذلك 

د استشارة اللجنة الخاصة باالنجازات، وان الشركة ألزمت بأداء بواسطة قرار يصدره وزير املالية بع

الذعيرة التعاقدية رغم أن عدم  انجازها للمشروع يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادتها والتمست إعفاءها 

من الذعيرة لكون التأخير الحاصل في املشروع يرجع إلى املقاول، وهو طلب رفضته اإلدارة، مما أدى إلى 
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وى التمست فيها إلغاء مقرر اللجنة القاض ي برفض طلب اإلعفاء، وبعد جواب اإلدارة والتماسها إقامة دع

رفض الطلب، أصدرت املحكمة اإلدارية بمراكش حكما مستجيبا للطلب، استأنفته اإلدارة، فأصدرت 

قبول  ممحكمة االستئناف اإلدارية بمراكش قرارها القاض ي بإلغاء الحكم املستأنف والحكم تصديا بعد

 الطلب، طعنت فيه الشركة بالنقض3

، في امللف 60/10/6101الصادر بتاريخ  11وجاء موقف محكمة النقض من خالل قراراها عدد 

 ، )غير منشور( كالتالي:611/3/0/6116اإلداري عدد 

 في وسائل النقض مجتمعة الرتباطها :  

كازه على أساس قانوني وخرق قاعدة حيث تنعى الشركة الطاعنة على القرار املطعون فيه، عدم ارت

من قانون املسطرة املدنية، ذلك انه وحسب طالبة  131و 136مسطرية أضرت بها وخرق الفصلين 

النقض فان القرار املطعون فيه اكتفى بالقول بان املستأنف عليها وهي الشركة "التمست التأييد، إذ لو 

من قانون املسطرة املدنية ، ألجاب عما ورد  131و 136أورد القرار مضمن الوقائع كما يوجبها الفصالن 

 وتم تقدير مشروعية القرار املنفصل 3

حيث إنه بالرغم من عدم وضوح ما تمسكت به طالبة النقض في وسائلها، فإنه بالرجوع إلى  لكن،

تخاذ االقرار املطعون فيه يتبين بكل وضوح أنه استنتج بأن اإلدارة املطلوبة في الطعن قد استندت في 

قرارها املذكور على العقد املبرم بين الطرفين وخاصة الفصلين الثالث والعاشر منه، وهو بذلك يعتبر من 

القرارات املتصلة بالعقد والتي ال تدخل املنازعة بشأنها في نطاق قضاء اإللغاء، وأن تقديم هذه الدعوى 

 كون معه ما تمسكت به الطاعنة في وسائلهافي إطار قضاء اإللغاء يجعلها معيبة شكال وغير مقبولة، مما ي

 "   عديم األساس3

 / مفهوم النظام العام وتطبيقاته القضائية:8

 أ/ مفهوم النظام العام:

مفهوم النظام العام مفهوم مركب ويصعب تحديد ماهيته وطبيعته القانونية، بحيث شبهه األستاذ 

الصحراء، ومعنى ذلك أن هذا املفهوم مفهوم يتغير بتغير عبد هللا درميش بكونه كحبة رمل تحركها رياح 

الظروف واملعطيات املحيطة به، وبالتالي يصعب اإلمساك بماهيته، فهو ليس مفهوما جامدا وثابتا، بل 

 يتميز بطابع مرن ومتغير3
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ملفهوم النظام العام معنيين معنى ضيق يشمل كل ما تنظمه القواعد اآلمرة ومعنى واسع يشمل إلى 

جانب املجال األول، املبادئ األخالقية والدينية التي يكيف املجتمع سلوكه وفقا لها، والتي ال يمكن 

 السماح بمناهضتها بواسطة االتفاقات التي يبرمها األفراد، أو التي يعبرون عنها بإرادتهم املنفردة3

 ر مسألة نسبية تختلفوالنظام العام على هذا األساس يمثل قيدا على مبدأ سلطان اإلرادة، ويعتب

 في املكان والزمان3

والقاض ي حسب الفقيه عبد الرزاق السنهوري " هو الذي يفسر النظام العام التفسير املالئم لروح 

عصره، وهو يكاد يكون مشرعا في هذه الدائرة املرنة، بل هو مشرع يتقيد بآداب عصره ونظم أمته 

ك فإن املسائل املتعلقة بالنظام العام تعتبر مطروحة على األساسية ومصالحها العامة"، واستنادا إلى ذل

 قاض ي املوضوع ولو لم يثرها الخصوم3

( ما يلي: "بما أنه یمكن  0626/ 06/ 06بتاریخ  01هكذا، جاء في قرار محكمة التمیيز اللبنانیة رقم )

ة ، نحو املصلحاسيةأسالتأكید، بادئ ذي بدء، أن املخالفة للنظام العام یجب أن تكون موجهة، بصورة 

لیس ضد املصلحة الخاصة لألفراد، وأن السبب املتعلق بالنظام العام، بالتالي، هو  و «العامة للمجتمع، 

 لرعایة املصلحة العامة في 
ً
السبب الناش ئ عن مخالفة قانون من النظام العام، أي قانون صادر أساسا

 يمحكمة التمیيز الت اجتهاداملجتمع، وهذا الوصف للقانون قد ینتج إما عن نص صریح فيه، وإما عن 

تضفي هذا الوصف على قواعد قانونیة تعتبرها ذات طابع جوهري خاص ولو وردت في قوانين لم یوضح 

املشرع ما إذا كان لها مثل هذه الصفة أم ال، أو حتى في قوانين تعنى في األصل بمصالح خاصة إال أنها، 

عامة كبرى  في الوقت نفسه تمس املصلحة العامة من حیث أن تطبیقها یضع موضع البحث مبادئ

مستندة في ذلك إلى  «.يسعى املجتمع إلى املحافظة عليها، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك أعاله،  وأساسية

 في زمن معين3" التشريعالتي تنبثق عن  األساسيةاألفكار 

، الصادر بجميع الغرف املؤرخ في 0229/9/12وطبقت محكمة النقض املغربية في قرارها عدد 

، 6116، 012)منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد  2296/12لف الجنائي عدد في امل  10/19/6112

3( مفهوم النظام العام فيما يتعلق بمصادرة املمتلكات عندما اعتبرت أنه إذا كان الغرض من 666ص 

من القانون الجنائي هو تمليك الدولة جزءا من أمالك املحكوم عليه أو  36املصادرة في حكم الفصل 

تكون وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بتخليق ك له معينة، وهو مبدأ عام، فإنها بعض أمال

ا ما يتعلق إن شئنا القول بالنظام العام االجتماعي3 وفيما يتعلق بالنظام العام هذالحياة العامة. 
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اء فيه ما ج 61/12/6102االقتصادي نورد مثاال ساقه حكم صادر عن املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 

 يلي:

الحكم  فإن-املعتبرة من النظام العام االقتصادي–مدونة التجارة من  211" وحيث إنه عمال باملادة 

القاض ي بفتح املسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم 

 املال3بذلك كلما كانت الدعوى ترمي إلى الحكم على املدين بأداء مبلغ من 

، 01/12/6106وتاريخ  12/01/6106وحيث إن الكمبيالتين موضوع طلب األداء مستحقتين بتاريخ 

املدلى به من الطرفين واملعتبر حجة على  06/13/6102الصادر بتاريخ  62وأن الثابت من الحكم عدد 

الدين ناش ئ قبل  ، أي أن61/11/6103وقائعه أن املدعى عليها تم فتح مسطرة التسوية في حقها بتاريخ 

فتح مسطرة التسوية، وأن املطالبة بالدين املذكور في الكمبيالتين حسب البين من صدر املقال لم يكن 

مما يكون معه الدين ناش ئ قبل الحكم بفتح املسطرة وحال بمنع املطالبة به  69/10/6102إال بتاريخ:

، الصادر 0131أعاله3" )حكم عدد ويتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب تطبيقا للمقتضيات 

 ، غير منشور(032/2611/02، في امللف عدد 61/12/6102بتاريخ 

وتقوم فكرة النظام العام أيضا على مراعاة استقرار املراكز القانونية، بحيث جاء في قرار صادر عن 

من  61باملادة ما يلي: " )333( باعتبار أن هذا األجل املنصوص عليه  3/1/6101محكمة النقض بتاريخ 

املحدثة بموجبه املحاكم اإلدارية من النظام العام لتعلقه باستقرار املراكز القانونية3" قرار  30-61قانون 

 ، غير منشور0693/3/0/61163، في امللف عدد 3/1/6101، الصادر بتاريخ 019عدد 

 ومحكمة النقض صعوبة تحديد مفهوم النظام العام أدت إلى اختالف بين مجلس الدولة الفرنس ي

الفرنسية في تحديد طبيعة ومفهوم فكرة النظام العام، بحيث خصصوا يوما دراسيا ملناقشة هذا 

إلى أن مفهوم النظام العام يبقى مفهوما مرنا ومتغيرا، ويستحيل اإلحاطة  6109اإلشكال، وخلصوا سنة 

بادئ التي تحكم مسألة من به من جميع الجوانب، وهو يقوم أساسا على فكرتي القواعد اآلمرة وامل

 املسائل الجوهرية املرتبطة باملجتمع في الجوانب االقتصادية والسياسية والدينية واالجتماعية3

 ب/ تطبيقات السبب املثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام:   

استقر قضاء محكمة النقض على  اآلجال الواردة في املدونة العامة للضرائب من النظام العام:

اعتبار أن عدم التقيد باآلجال الواردة في املدونة العامة للضرائب يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، 
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، في امللف اإلداري عدد 61/16/6112، الصادر بتاريخ 010مثال ذلك قرار محكمة النقض عدد 

 )غير منشور(، جاء فيه ما يلي "  1306/3/6/6111

 سبب املثار تلقائيا من طرف املجلس األعلى:في ال

 حيث ان آجال الدعوى من النظام العام تثيرها املحاكم في أي مرحلة من مراحل التقاض ي3

بتظلم الى مدير الضرائب حول ضريبة االرباح  69/0/0669وحيث تقدم املستأنف عليه بتاريخ 

تهى اجل جواب اإلدارة على التظلم املذكور في العقارية وضريبة التضامن الوطني املتنازع بشانهما ، وان

 003وذلك طبقا ملقتضيات املادة  6/2/0669وكان آخر اجل لرفع النزاع الى القضاء بتاريخ  2/9/0669

املتعلق بالضريبة العامة على الدخل طبقا للتعديل املدخل عليها بمقتض ى املادة  09-26من القانون رقم 

بمثابة  01-69الصادر بتنفيذ القانون رقم  1/1/6111الصادر بتاريخ  0-11-091من الظهير رقم  039

مدونة تحصيل الديون العمومية ، مما يكون معه الحكم القاض ي بقبول الدعوى مجانبا للصواب وواجب 

 اإللغاء3" 3

: طبقت محكمة االستئناف عدم التقيد بشكليات رفع الدعوى يعد سببا من النظام العام  

)غير  692/01/6في امللف عدد  69/16/6106بتاريخ  910اط هذا املبدأ في قراراها عدد اإلدارية بالرب

 منشور( إذ جاء فيه ما يلي: 

"حيث إنه بمقتض ى مقال افتتاحي للدعوى مسجل أمام املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء بتاريخ 

ريبة فروضة عليهم برسم الض، التمس املستأنف عليهم الحكم بإلغاء الواجبات التكميلية امل06/0/6116

عن عملية بيع حصتهم املشاعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد  6112على األرباح العقارية برسم سنة 

 ، واحتياطيا إجراء خبرة عقارية لتحديد القيمة التجارية للعقار املبيع0213121/063

ال يمكن تقديم الدعوى من من قانون املسطرة املدنية، فإنه  03وحيث طبقا ملقتضيات الفصل 

، وال يحكم انتهائيا في طرف عدة مدعين بمقتض ى عريضة واحدة، إال إذا كان يجمعهم سند مشترك

 الطلب إال إذا كان نصيب كل واحد منهم يزيد عن القدر املحدد للحكم انتهائيا3

هة كل م في مواجوحيث في نازلة الحال، فالثابت من أوراق امللف أن الفرض الضريبي املطعون فيه ت

واحد من املستأنفين بشكل مستقل، وبجدول ضريبي مختلف عن اآلخر ويتضمن مبلغ ضريبي مغاير ملا 

تم فرضه على الباقي، أي أن األمر يتعلق بضرائب مستقلة عن بعضها البعض وتخاطب أشخاص 
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ى دعوى بمقتض متعددين، مما ينتفي معه السند املشترك الذي يسمح للمستأنف عليهم بالطعن فيها 

واحدة، والحكم املستأنف عندما ذهب في غير هذا املنحى لم يجعل لقضائه أساسا من القانون، ويتعين 

 إلغاؤه والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه3

: مثال ذلك ما جاء في قرار محكمة االستئناف الحكم بأكثر مما طلب سبب متعلق بالنظام العام

 ، )غير منشور(:116/06/6، في امللف عدد 10/11/6103بتاريخ  0363ة بالرباط عدد اإلداري

 " في سبب االستئناف املثار تلقائيا من طرف املحكمة لتعلقه بالنظام العام: 

حيث إن الثابت من املقال االفتتاحي للدعوى أن طلب املدعي انصب فقط على الضريبة املهنية  

والضريبة العامة على الدخل دون املساهمة اإلبرائية على الضريبة العامة على الدخل املضمنة في 

، مما يكون الحكم  0662/0666مستخرج جدول الضرائب املرفق باملقال املفروضة برسم سنوات 

 املستأنف ملا قض ى بتقادم تحصيل هذه األخيرة قد قض ى بأكثر مما طلب ويتعين إلغاؤه في هذا الشق3"

)ارتباطا بفكرة القرار اإلداري املعدوم : معاينة بطالن العقد سبب متصل بقواعد النظام العام

 في املنازعات اإلدارية(

، الصادر 0601جارية بأكادير، عدد كمثال على ذلك ما جاء في حكم حديث صادر عن املحكمة الت   

 ، )غير منشور(:001/2610/02، في امللف عدد 02/11/6102بتاريخ 

"وحيث يتبين من خالل االتفاق املضمن بعقد الججز وإفادة الطرفين أن املدعي منح للمدعى عليها 

يكون معه درهم كتسبيق عن شقة سكنية الزالت قيد البناء أثناء حصول االتفاق مما  21111مبلغ 

 من ق ل ع3 0-202التكييف الصحيح للعقد هو بيع العقار في طور اإلنجاز بمفهومه الوارد بالفصل 

الساري املفعول حينئذ وقبل تغييره وتتميمه -من نفس القانون  2-202وحيث إنه عمال بالفصل 

 توقيع على عقد البيعفإنه يعد باطال كل طلب أو قبول ألي أداء كيفما كان قبل ال- 019306بالقانون رقم

االبتدائي3 ''وقد استعمل املشرع عبارتي ''طلب'' و ''قبول'' وكالهما فعالن يخصان البائع مما يعني أنه 

املعني بالدرجة األولى بحكم الفصل املذكور ويتحمل مسؤولية قبول أي أداء من املشتري قبل التوقيع 

قدمه بمحض إرادته )فدوى العماري: الضمانات على العقد االبتدائي ولو كان هذا األخير هو الذي 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات املعمقة في قانون  -دراسة مقارنة–القانونية في بيع العقار في طور اإلنجاز 
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، السنة دةالعقود والعقار'' جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وج

 (11، ص:  6111-6113الجامعية 

وحيث إن تحرير العقد االبتدائي لبيع العقار في طور اإلنجاز يقتض ي احترام الشكليات املنصوص 

من القانون املشار إليه تحت طائلة البطالن بما فيها الشخص املؤهل لتحرير  1-202عليها في الفصل 

إبرام العقد  ال يمكن 1-202العقد ومضمون العقد وشكلياته تحت طائلة البطالن، وأنه حسب الفصل 

االبتدائي لبيع العقار في طور اإلنجاز إال بعد االنتهاء من أشغال األساسات على مستوى الطابق األرض ي 

 وهي التزامات لم يتم احترامها في التعاقد موضوع النزاع3

وأن املحكمة تقض ي في حدود طلبات العقد وحيث إنه لئن كان املدعي قد التمس في طلبه فسخ 

يتعلق بعقد باطل، والقاعدة أن ، فقد تبين للمحكمة أن األمر من ق م م 3ا للفصل األطراف وفق

اء في قرار ملحكمة النقض ما يلي: ''إن 3 جالبطالن من النظام العام تثيره املحكمة من تلقاء نفسها

فصل لاملحكمة ملا قضت بإرجاع األطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد طبقا ملا ينص عليه ا

من ق ل ع فإنها تكون قد طبقت  1-202من ق ل ع بعلة أن القانون املطبق على النازلة هو الفصل  112

األثر الناتج عن هذا التكييف الذي يجعل العقد الرابط بين الطرفين باطال مادام أنه لم يحرر وفق 

الصادر بتاريخ  91عدد أعاله ولم تقض بأكثر مما طلب '' القرار  1-202الشكلية الواردة في الفصل 

منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة  621/1/0/6103في امللف التجاري عدد  6101/أبريل 10

 0063الصفحة  61التجارية العدد 

وحيث إن االلتزام الباطل بقوة القانون ال يمكن أن ينتج أي أثر، إال استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا 

األثر والحكم على املدعى عليها بإرجاع املبالغ املقبولة منها للمدعي عمال بالفصل  له ويتعين بالتالي ترتيب

 من ق ل ع3 112

وحيث إنه ال ينتج عن التصريح بالبطالن سوى استرداد املبالغ املدفوعة بغير حق، عمال بالفصل 

السابق وال مجال للمطالبة بالتعويض عن مبالغ مترتبة في ذمة املدعى عليها بناء على عقد باطل إال إذا 

القة من خطأ وضرر وعكان ناتجا عن عمل تقصيري غير مشروع وأثبت املدعي أركان املسؤولية التقصيرية 

سببية خارج إطار التعاقد وهو أمر غير ثابت، وبالتالي يتعين رفض الطلبات املتعلقة بهذا الخصوص3 جاء 

في قرار ملحكمة النقض '' ملا كان موضوع الدعوى تم على شكل وصل خالفا للمقتضيات اآلمرة املنصوص 

قبل إحدى الجهات املؤهلة قانونا لذلك فإنه  من ق  ل  ع ، ولم يتم توثيقه من 1-202عليها في الفصل 



 

 

186 

 8102 نوفمبر  20العدد

يكون باطال بقوة القانون ، وال يترتب عنه سوى حق املشتري في استرداد ما دفع بغير حق وبدون تعويض 

في امللف التجاري عدد  6101أبريل  10الصادر بتاريخ  26من ق ل ع3'' القرار عدد  112عمال بالفصل 

 3"33الصفحة  61رات محكمة النقض ، الغرفة التجارية العدد ، منشور بنشرة قرا 611/1/0/6103

أمام القضاء اإلداري يمكن أن نصادف بعض العقود اإلدارية الباطلة الختالل شرط من شروطها 

خاصة إذا كان هذا الشرط يتصل بقواعد النظام العام، فهل نصرح ببطالن العقد اإلداري كما صرحت 

 للقضاء اإلداري خصوصية؟بذلك املحكمة التجارية؟ أم أن 

 القرار اإلداري املعدوم:  

وهذا الطرح السابق يلتقي مع فكرة القرار اإلداري املعدوم الذي طبقتها الغرفة اإلدارية بمحكمة 

، إذ جاء 6106/0/3/013في امللف االداري رقم  6103/16/61املؤرخ في  0/662النقض في قرارها عدد 

 في القرار املذكور ما يلي: 

لكن حيث إن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا اعتبرت القرار اإلداري الصادر عن اإلدارة،  "

قرارا معدوما ملساسه بمجال محفوظ ال ، واملتجلي في تفعيل اقتراح العزل قبل صدور الظهير الشريف

 ن بمرور هذا الصنف من القرارات ال يتحص، ورتبت علي ذلك كون  يمارس إال في شكل ظهير شريف

من القانون رقم  61أجل الطعن ، فإنها قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ولم تخرق مقتضيات الفصل 

د دور اإلدارة لم يتع املحتج به ، كما أنها أجابت علي املنازعة في وجود قرار إداري تام األركان وكون  61-30

اإلبقاء  ات تفعيل املقترح املذكور تتمثل فيإخبار املطلوب في النقض بما أوردته في تعليالتها من أن تجلي

علي الطاعن في وضعيته خارج الوظيفة رغم أن إنهائه للعقوبة األولي يقتض ي إعادة إدماجه في انتظار 

صدور شريف بتبني إقتراح العقوبة الثانية ، فتكون بذلك قد اعتبرت تفعيل مقترح العزل قبل صدور 

ذاته في املركز القانوني للطاعن ، والقابل بالتالي للطعن فيه باإللغاء ، الشريف هو القرار اإلداري املؤثر ب

من النظام األساس ي الخاص بموظفي االدارة  12وبالنسبة لخرق القرار املطعون فيه ملقتضيات الفصل 

العامة لالمن الوطني فإن املحكمة اعتبرت كونها غير ملزمة بتتبع األطراف في جميع دفوعاتهم خاصة إن 

تكن جدية ، وهو تعليل مطابق لواقع امللف ، سيما وان تقرير البحث املؤرخ في 3333 واملستدل به من  لم

طرف الطاعن يؤكد كون املطلوب في النقض لم يكن له خالل الفترة املعنية بالبحث ،أي نشاط سياس ي 

النعي حول عدم االرتكاز أونقابي333333، وأن للمعني باألمر سلوك نظيف داخل محيطه ، وخالفا ملا ورد في 

علي أساس قانوني وانعدام التعليل فإن القرار املطعون فيه اعتبر انه وخالفا ملا تمسكت به االدارة فان 
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ر ما بقدجوهر النزاع الينصب حول مناقشة أساس متابعة الطاعن للمرة الثانية أمام املجلي التأديبي 

 ، موافقة صريحة من السلطة املختصة بالتأديب يتعلق بتفعيل مقتر  هذا األخير قبل ان تصدر به

فيكون القرار معلال تعليال كافيا وسائغا ومبنيا علي أساس قانوني سليم ولم يخرق أي مقتض ي قانوني 

  ". محتج به ، وما بالوسيلتين علي عير أساس

ا ومن تلقائي يتبين أن القاض ي اإلداري يمكنه أن يثير كون القرار اإلداري املطعون فيه قرار معدوم

دون حاجة لتمسك الطاعن بذلك، العتبار أن األمر ملتصق بقواعد تعتبر من النظام العام كعيب 

 االختصاص واألجل فيما يتعلق برفع دعوى اإللغاء3
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 مقترب في نظرية الظروف الطارئة 

 

دكتوراه الدولة في القانون الخاص                                           

تخصص القانون العقاري                                                        

 أستاذة بكلية الحقوق السويس ي

    

          تقديــم:        

من ق ل ع نجده ينص على ان "االلتزامات التعاقدية  611باستقرائنا ملحتوى الفصل 

املنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى ملنشئيها"3 وتبعا لذلك فالعقد الذي 

د3 امللزمة للعقنشأ صحيحا بين املتعاقدين يعتبر شريعة لهما وهو ما يعبر عنه بالقوة 

فاملتعاقدين ملزمان باحترام العقد الذي أبرماه، واملبدأ أنه ليس ألحد منهما أن ينفرد بنقض 

العقد أو تعديله3 إنما بوسعهما نقض العقد باالتفاق فيما بينهما وهو ما يسمى "باإلقالة 

إذا تضمن ق ل ع(3 أو إذا كان هناك نص قانوني يجيز ذلك، أو  169و 161االختيارية" )ف 

العقد صراحة بندا به3 وعليهما تنفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد بحسن نية فالفصل 

من ق ل ع يعطي بعض التوضيحات حيث ينص بأن " كل تعهد يجب تنفيذه بحسن  610

نية، وهو ال يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات االلتزام التي يقررها 

 أو االنصاف وفقا ملا تفتضيه طبيعته3 القانون أو العرف
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وعلى القاض ي أن يفرض احترام العقود ويعتبرها بمثابة قانون، يجوز له تفسيرها لكن ليس 

له تعديلها أو تغيير محتواها3 فعملية التفسير تمكنه فقط من تحديد مضمون العقد 

 (3 0والوقوق على االلتزامات التي تولدها لكي يتسنى تطبيقه)

هناك مسالة تطرح صعوبات: في حالة العقود ذات التنفيذ املستمر أو التنفيذ الدوري  إال أن 

أو املؤجل، والطويلة األمد والتي يلعب فيها عنصر الزمن دورا جوهريا وحاسما، قد تعرف 

التزامات أحد الطرفين في العقد اختالال في التوازن نتيجة لتغييرات اقتصادية لم تكن في 

وقت ابرام العقد وال يملك لها دفعا3 فهل يجوز للقاض ي أن يراجع بنود  حسبان املتعاقد

العقد ويرد االلتزام املرهق الى الحد املعقول استنادا ألحكام نظرية الظروف الطارئة بالرغم 

من تمسك الدائن بمطالبة املدين بوفاء التزاماته كاملة، متجاهال ما قد يلحق هذا األخير 

 لك بالتنفيذ؟ 3من خسارة لو قام مع ذ

 فحتى نتمكن من اإلحاطة بهذه اإلشكالية سنقسم هذه الدراسة الى محورين: 

 املحور األول: إشكالية نظرية الظروف الطارئة3 

 املحور الثاني: االتجاه في القانون املغربي بخصوص ن ظ الطارئة3 

 املحور األول: إشكالية نظرية الظروف الطارئة.

ظ ط يقتض ي منا بداية إعطاء تعريف لهذه األخيرة وتمييزها  إن الحديث عن إشكالية ن

 عن املؤسسات املشابهة تم ننتقل الستعراض آراء بعض الفقهاء في هذا الشأن3 

 ماهية نظرية الظروف الطارئة.  -0
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يقصد بنظرية الظروف الطارئة حدوث واقعة ذات صفة عامة غير متوقعة تخيل بالتوازن      

امات املتولدة عن العقد، فيصبح تنفيذها بالنسبة ألحد طرفيه عبئا االقتصادي بين االلتز 

 مرهقا له يهدد بخسارة كبيرة مما يجيز للقاض ي أن يرد االلتزام املرهق الى الحد املعقول3 

تفترض هذه النظرية أن عقدا يتراخى تنفيذه إلى أجال كعقد التوريد، وعند حلول أجل       

ادية قد تغيرت تغيرا فجائيا لم يكن منظورا وقت إبرام التنفيذ تكون الظروف االقتص

العقد، فيصبح الوفاء بااللتزامات الناشئة عن العقد غبر مستحيل استحالة تامة ينقض ي 

بها االلتزام وإنما يصبح مرهقا للمدين بحيث يؤدي إجباره عليه إلى إفالسه أو ينزل به على 

 األقل خسارة فادحة تخرج عن الحد املألوف3 

فما هو مصير هذا العقد وما ينبغي أن يكون موقف املشرع أو القاض ي من هذا املدين الذي       

ابرم العقد وهو عازم على تنفيذه بأمانة وحسن نية، إال أن ظروف باغتته لم تكن في 

 (3 6) الحسبان طرأت به، أعاقته عن تنفيذ التزامه وهددته بخسارة فادحة

بن3 ففي كال الحالتين يتعلق االمر بانتفاء التوازن في العقد3 لكن إن ن ظ ط تختلف عن الغ    

بالنسبة للغبن يقع هذا االختالل في مرحلة تكوين العقد، أما بالنسبة ل ن ظ ط فاالختالل 

 في التوازن يكون نتيجة ظروف الحقة3 

كما تختلق ن ظ ط عن القوة القاهرة3 ففي كال الحالتين نتواجد أمام حادث غير متوقع وال      

(، بينما في ن ظ ط يكون 1يمكن تفاديه3 اال أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ العقد مستحيال )

تنفيذ العقد غير مستحيال لكن يهدد بخسارة فادحة تخرج عن الحد املألوف، ويبقى املدين 

ما بتنفيذ العقد3  ومثاله كالحروب والزلزال وفرض سعر رسمي أو ارتفاع فاحش باألسعار ملتز 

 أو إضراب مفاجئ أو انتشار وباء333 
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فمثال عندما ال يستطيع الصيدالني إحضار دواء معين ألن استيراده أصبح ممنوعا، نكون       

ر مما التزم به، نكون في حالة في حالة القوة القاهرة3 بينما إذا كلفه ذلك الدواء ثمنا أكث

 للقوة القاهرة ال تفسخ العقد الظروف الطارئة كيفما كانت نسبة ارتفاع الثمن3 
ً
وهي خالفا

3 إن مسألة ن ظ ط تخص فقط اختالل التوازن 
ً
وال تلغي االلتزام بل تجعل االلتزام مرهقا

ة ث ظروف غير مترقببين االلتزامات املتولدة عن العقد وال تخص تحديد مضمونها عند حدو 

 ويتعذر معرفة بماذا التزم األطراف3

وتختلف ن ظ ط عن نظرية االستغالل3 بمعنى استغالل شخص املتعاقد اآلخر بسبب طيش      

بين أو هوى جامح او ضعف االدراك أو حالة الحاجة، أو عدم الخبيرة333فإذا التزم املتعاقد 

االلتزامات املتبادلة واستحال إبطال العقد  تحت حالة من هذه الحاالت، وتبين عدم تعادل

للتدليس أو االكراه أو الغبن لعدم توافر شروط عيب من هذه العيوب جاز للقاض ي حسب 

من ق ل ع(3 على  13سلطته التقديرية أن يعمد الى إبطال العقد بطلب من املغبون3 )ف 

هي تصلح اختالل عكس ن ظ ط، يقوم القاض ي فقط برد االلتزام الى الحد املعقول3 ف

التوازن في العقد عن طريق االخذ بيد املتعاقد الضعيف أثناء تنفيذ العقد على خالف 

نظرية االستغالل التي تصلح التوازن عن طريق الضرب على يد املتعاقد القوي أثناء تكوين 

 العقد3  

ة ى املشابهة كنظريوال يسعنا املجال هنا للتوسع في التمييز بين ن ظ ط واألنظمة األخر          

فعل األمير ونظرية الظروف املادية غير املتوقعة وغيرها من النظريات األخرى333ونخلص الى 

لنظرية ظ ط خصائص ذاتية ومقومات خاصة تجعلها نظرية قائمة بذاتها ولها عناصرها أن 

 ومالمحها القانونية التي تميزها عن غيرها3 
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بتعديل العقد، فهي تعتبر استثناء لقاعدة القوة امللزمة وعلى اعتبار أنها تقر بتدخل القاض ي 

 للعقد وأن العقد شريعة املتعاقدين3 

 مناقشات فقهية بخصوص ن ظ ط. -8

عرفت ن ظ ط خالفا في الفقه والقضاء في فرنسا3 انبرى بعضهم لتأييدها وعارضها البعض  

 ل واحد منها النتقاداتاآلخر3 ولقد ساق أنصار النظرية عدة أسس لتبرير األخذ بها تعرض ك

 (3 نسوق أهمها:3)

مور األ  التزما ضمنيا على إبقاءفسر بعض الفقه األخذ بنظرية ظ ط بكون املتعاقدين -

(3 بمعنى افتراض شرط ضمني في كل عقد فحواه أن تنفيذ االلتزام الناش ئ عن 1) على حالها

العقد مرهون ببقاء الظروف التي أبرم العقد في ظلها على حالها، فإن تغيرت تلك الظروف 

 على نحو جعل تنفيذ املدين اللتزامه مرهقا تعين إعفائه من تنفيذه3

يف يفترض وجود نية مشتركة للمتعاقدين لكن هذا التبرير يقوم على افتراض ووهم3 فك

قد تكون  !تهدف الى االعفاء من تنفيذ االلتزام بسبب وجود ظروف طارئة تجعله مرهقا

مصلحة أحد املتعاقدين في هذا االعفاء مع أن مصلحة الطرف اآلخر في استمرار تنفيذ 

ا ان أن نفترض أيضااللتزام3 لكن بما أن األطراف لم يرتؤوا شيئا في هذا املوضوع، باإلمك

ومن آفات هذه القرينة املفترضة أنها  !كونهم أرادوا تحمل مخاطر التغييرات االقتصادية

توقع الحيف بالدائن ألنه طاملا أنها مفترضة فعلى الدائن يقع عبء اثبات عكسها أي يجب 

عداده اعليه هو أن يبرهن على أنهما عند ابرام العقد قصدا تنفيذه الى مدته بنفس ارقامه و 

مهما تغيرت الظروف ومهما سببت ألحدهما من خسائر وفي ذلك تعجيز للدائن لكونه يكاد 

 (23يستحيل عليه تقديم مثل هذا الدليل)
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لعقد، ، فعندما يبرم األطراف ادقيق لإلرادة التعاقديةهناك تبرير أفضل، يستند الى تحليل -

ف، يجب إرفاقها بوسائل تحدد يقصدان أهدافا معينة وخاصة بهم، ولتحقيق هذه األهدا

حسب الظروف االقتصادية االنية وليس بطريقة اعتباطية3 وهذه الوسائل تعتبر ذات قوة 

الزامية ألنها تعبر عن اإلرادة التعاقدية التي تلزم القاض ي باحترامها3 وبالتالي فان مطابقة 

تعاقدين، بل هذه الوسائل للظروف الجديدة بمراجعة العقد ليس فيه مساس بإرادة امل

 على العكس يشكل احترامها باإلبقاء على العالقة املتوخاة3

3 مفادها أن العقود يجب أن لفكرة حسن النيةبرر البعض اآلخر هذه النظرية استنادا -

تنفيذ الذي يلزم الطرف االخر ب-تنفذ بحسن النية3 وبالتالي جرى التساؤل أال يعتبر املتعاقد 

متجاهال قواعد حسن النية؟ أال تستدعي قواعد -قا نتيجة ظ ط التزامه مع أنه أصبح مره

حسن النية االخذ بعين االعتبار الظروف الجديدة لتخفيف العبء الذي يترتب عنها بالنسبة 

 للمدين؟

لكن خصوم النظرية ردوا بأن حسن النية يقض ي بأن ينفذ املتعاقدان ما اتفقا عليه ال أن 

 تح الباب واسعا للتحكيم3 يعدل القاض ي هذا االتفاق، فينف

 3استعمال الحق مبدأ التعسف فييرى البعض االخر أن أساس نظرية الظروف الطارئة هو -

فاذا نشأت ظروف طارئة لم تكن متوقعة لذى املدين وترتب عليها أن أصبح تنفيذ التزامه 

ي ظل ف مرهقا فان الدائن يكون متعسفا في استعمال حقه إن طالب املدين بتنفيذ التزامه

تلك الظروف3 ولكن خصوم النظرية يردون بأن الدائن قد أراد بتراخي التعاقد الى مدة من 

 (9الزمن أن يأمن جانب تغير الظروف، فإذا هي تغيرت وطالب بحقه كان متبصرا ال متعسفا)

وأخيرا، يرى الفريق الغالب من الفقه، أن األساس الذي ينبغي أن تقوم عليه ن ظ ط هو -

كما نشأت لحظة ابرام العقد، لذلك كلما توازن بين التزامات كل من املتعاقدين بقاء ال
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وجدت ظروف تخل بهذا التوازن أصبح لزاما على القاض ي أن يتدخل ليعيد التوازن بين 

االلتزامات من خالل تطبيق ن ظ ط تطبيقا ملبدأ العدالة في التعامل وإصالح ما اختل من 

في الفترة ما بين ابرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الطارئة املؤدية  التوازن االقتصادي في العقد

 (3 2الى اختالل التوازن التعاقدي )

وقد اعتبرت كل هذه التبريرات واهية، ونادى بعض الفقه باعتبار هذه النظرية مبدأ حقوقيا 

ل خمستقال بنفسه مستندا الى كل البنية الحقوقية للتشريع ، فإذا وجدت أحوال تقتض ي تد

 (63املشرع، عولجت بالتشريع املناسب وبقدر الحاجة)

 

 املحور الثاني: االتجاه في القانون املغربي بخصوص ن ظ ط 

 على مستوى االجتهاد القضائي:-

يجدر بنا أن نشير أن أول من وضع بذور ن ظ ط هم فقهاء الكنيسة، عندما نادوا بوجوب 

براءة ذمة املدين متى تغيرت الظروف التي ابرم العقد في ظلها3 وربطوا ن ظ ط بفكرة الربى 

معتبرين أن املدين ليجترح اثما كبيرا حين يتمسك بممارسة سلطته العقدية بشراسة وحتى 

ين تظافرت الظروف السيئة وبغير خطا منه على تهديده بخسارة فادحة3 أخر قطرة ضد مد

فتعنت الدائن في هذه الحالة ليس اال غبنا استغالليا موجبا ملراجعة العقد ألن الغبن بمثابة 

 (  01الربى، والربى محرم3 ونجد لها أثرا ملحوظا في الفقه اإلسالمي3 )

ة، كما لم تتعرض لها مجموعة نابوليون3 اختفي الجدل حول هذه النظري 09وفي القرن 

وهكذا بقيت النظرية ردحا طويال من الزمن مرفوضة سواء على مستوى التشريع أو على 

مستوى القضاء في فرنسا وفي غيرها من البلدان االوروبية وفي املغرب وغيره من البلدان 

 اإلسالمية3
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األولى نفخت الروح من جديد في لكن إثر الهزات االقتصادية التي واكبت الحرب العلمية 

 النظرية3 

أخذ القضاء اإلداري الفرنس ي بنظرية الظروف الطارئة في القضية املشهورة لشركة غاز 

3 حيث كانت شركة غاز بوردو ملزمة بتوريد الغاز للمدينة 0602مارس  11بوردو بتاريخ 

الفحم ارتفاعا باهظا أدى الى بسعر معين، اال أنه بعد الحرب العاملية األولى ارتفعت أسعار 

زيادة األعباء املالية على املتعاقد من جهة اإلدارة3 وملا رفع األمر الى مجلس الدولة قض ى 

بتعديل العقد مما يتناسب مع السعر الجديد3 واعتبر املجلس بأن العقود اإلدارية تستهدف 

يل اته، فال يصح تعطتسيير مرافق عامة لتحقيق مصلحة عامة تهم الجماعة وليس الفرد بذ

االشغال التي تحقق هذه املصلحة العامة بمجرد احتجاج من تعهد بها بوقوع ظروف طارئة 

واجهته فأرهقته، وال يرى أي مانع قانوني من تعديل العقد الذي تبرمه اإلدارة مع ملتزم 

 باألشغال تأمينا لسير مرفق عام إذا ما وقعت ظروف طارئة واجهت هذا امللتزم فجعلت

تنفيذ أشغاله مرهقا له3 ثم أعقب هذا الحكم أحكام أخرى من القضاء اإلداري في نفس 

 (00السياق)

واملالحظ وكما يرى الدكتور مهدي الجم، أن االجتهاد اإلداري في الحقيقة لم يأخذ ب ن ظ 

ط ولم يقدم هذية الى االخالق والعدالة العقدية إلعادة التوازن وإنما السبب املوجب لهذا 

ملبدأ اإلداري هو حصرا وقصرا قانون استمرار الخدمة العامة الذي يقض ي باستمرار هذه ا

  (12).الخدمات في أداء مهمتها بانتظام

وقد لفت استقرار اجتهاد املحاكم اإلدارية آنذاك في فرنسا نظر فقهاء القانون املدني وبث 

كن محاوالتهم باءت بالفشل3 فيهم روح املجادلة محاولين التأثير على القضاء ليأخذ بها ل

فقد رفض القضاء املدني الفرنس ي مراجعة العقد بسبب الظروف الطارئة ومن القضايا 
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، وقضية شبتيل دوفر 0296مارس  6بتاريخ  canal de craponneاملعروفة "كنال دوكرابون" 

chaptel de fer   دأ القوة ، معتبرا أن النظرية تتعارض صراحة مع املب0660يونيو  2بتاريخ

امللزمة للعقد ومبدا سلطان اإلرادة، وأن هذه القضايا مدنية تتعلق بمصالح األفراد دون 

 أن يكون لها مساس باملصلحة العامة3

3 6102وظلت محكمة النفض الفرنسية أمينة على هذا املبدأ الى حين صدو التعديل لسنة 

بعض التشريعات األخرى ( حيث أخد القانون الفرنس ي بالنظرية صراحة على غرار 01)

كالقانون السويسري واألملاني واإليطالي، والقانون املصري والجزائري والسوري333أما قانون 

االلتزامات والعقود املغربي فال يزال غير شافي للغليل3 وما زال يعتنق مبدأ استقرار العالقات 

 التعاقدية وفق ملبدأ سلطان اإلرادة3 

  ط: صياغة قانونية ل ن ظ نحو-6

لم يأخذ قانون االلتزامات والعقود بنظرية الظروف الطارئة متأثرا بالقانون املدني الفرنس ي 

آنذاك3 ولم يكن لهذه النظرية وقت صدوره أهمية ال في فرنسا وال في املغرب3 وإنما ظهرت 

 أهميتها بسبب الحرب العاملية األولى3 

ف الطارئة استنادا الى ثالثة أسس: رفضت املحاكم في بالدنا مراجعة العقد بسبب الظرو 

مبدا العقد شريعة املتعاقدين، وسلطان اإلرادة وتغليب استقرار املعامالت3 اال في الحاالت 

االستثنائية باتفاق املتعاقدين أو بنص في القانون3 ولم نصادف اجتهادا قضائيا مغربيا أخذ 

 النظرية في حاالت ندكر منها مثال:  (3 لكننا نالحظ أن املشرع أخذ بما يقارب هذه03بالنظرية)

حيث نص املشرع "ال يقبل طلب الزيادة في النفقة املتفق من مدونة االسرة.  088الفصل -

 عليها، أو املقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مض ي سنة، اال في ظروف استثنائية"3 
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رط فيها عنية وال يشتبطبيعة الحال تلك الظروف االستثنائية ليست هي الظروف الطارئة امل

حصول إرهاق، وال يترتب عنها مراجعة العقد بل تنسحب على مراجعة حكم قضائي للنفقة3 

لكن قد يصبح مبلغ النفقة املخصص للزوجة مرهقا لها نتيجة ظروف غالء معيشية، أو 

قد تطرأ ظروف عامة يترتب عنها افتقار املكلف بالنفقة وتصبح هذه األخيرة مرهقة 

 التالي فاملشرع في هذه الحالة لم يكن بعيدا جدا عن االخذ بنظرية ظ ط3  له333وب

املتعلق بكراء األراض ي الفالحية، يقدم من ق ل ع  701لفصل وفي نفس االتجاه، نجد ا-

 حلوال قريبة من ن ظ ط في حالة هالك الزرع الكلي أو الجزئي3

قة بين الكاري واملكتري للعالقات للعال املنظم0821أبريل  31بتاريخ  78-6تم القانون رقم -

املخصصة للسكنى أو االستعمال املنهي الذي سمح بتخفيض بدالت الكراء، ليس سوى 

تطبيق ل ن ظ ط التي أصبحت ترهق كاهل طائفة من املكترين، وكذلك سمح للمتعاقدين 

 بمراجعة السومة الكرائية كل ثالث سنوات تحت شروط333 

شرع لألطراف حرية تضمين عقودهم بنودا ملواجهة الظروف الغير باإلضافة الى ذلك، ترك امل

 متوقعة، نذكر منها: 

وهي بنود تنص على مراجعة اوتوماتيكية Les clauses d’indexation بنود املرجعية املتغيرة:  -

مثال في عقد يتعلق ببناء عقار، يجوز لألطراف النص على أن  للعقد حسب عامل أو أكثر3

 ليه أصليا يتم تعديله بصفة مباشرة استنادا الى األجور وأثمنة مواد البناء3 السعر املتفق ع

وهي بنود تحدد بكل بساطة بأن مراجعة العقد  :les clauses de révision بنود املراجعة -

سنوات مع تحديد الجهة  1يمكن اجرائها من طرف أحد املتعاقدين بشروط معينة مثال كل 

 ق أو عن طريق خبير أو باللجوء الى القاض ي3املختصة بذلك مثال باالتفا
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واستنادا الى كل ما ذكرناه، نقترح لو أن املشرع يخص ن ظ ط بنص خاص وبقواعد صريحة 

بحيث يترك لألطراف حرية إبعاد تطبيقها، في عقودهم، وتحمل نتائج -فقط –لكن مكملة 

االتفاق فيما بينهم بوضع (3 أو ب01الظروف الطارئة التي تؤثر على العقد إن هم اختاروا )

صيغة مالءمة لهم على نحو ال يترتب عنه، عند اللجوء الى املحكمة تشكيك في اإلرادة 

اعتبار بعض  على-الحقيقية للمتعاقدين التي تعتبر األساس في العقد وحتى ال تصبح النظرية 

 (023ثغرة ينفذ منها القاض ي الى العقد فينال من قوته امللزمة)-الفقه 

  

 وهللا ولي التوفيق                                                                 

 هوامش:

إن تحديد ما التزم به املتعاقدين ال يتم اال من خالل مجموعة من العناصر التي يجب أن تتوفر أدى  (0)

ير إرادة ارتباطا وثيقا بتفسالقاض ي، فعليه أن يعطي للعقد التكييف املعين، ذلك ان التكييف يرتبط 

 الطرفين، ويخضع القاض ي في هذا املجال لرقابة محكمة النقض3

(د3انظر دراسة مفصلة للمرحوم محمد مهدي الجم3 محاضرات لسلك الدبلوم كلية الحقوق القاض ي 6)

 06623عياض، مراكش3 

 مقارنة في الشريعة اإلسالميةانظر3 د عبد السالم الترمانيني، نظرية الظروف الطارئة، دراسة تاريخية و 

 63-0، ص3 0690والشرائع األوربية وتطبيقات النظرية في تقنينات البالد العربية، دار الفكر، 

 ومن أمثلة الظروف الطارئة وأهمها التضخم املالي3

( مثال القوة القاهرة التزام رسام برسم لوحة فنية للشخص معين، فإن مات الرسام قبل إنجاز اللوحة 1)

 فإن موته يعتبر قوة قاهرة توجب فسخ العقد الستحالة تنفيذه3

، دار التراث العربي، بيروت، 3( انظر عبد الرزاق أحمد السنهوري3 "مصادر الحق في الفقه اإلسالمي" ج 3)

 .613ص3

  162أنظر : بالنيول وغيببر وإسمان، ص: 

 "rebus sic stantibus( وهو ما يسمى بالالتنية:"1)

 2( املرحوم د محمد مهدي الجم ، املرجع السابق ، ص 23)

2103،ص 0بيروت ، دار إحياء التراث، ج–( حمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني 9)  

3263انظر ريبر وبالنيول فقرة    

 013(د3 محمد مهدي الجم3 نفس املرجع، ص 2)

 Faillotالعامليتبن في تأجيل الديون333انظر قانون ( ومثال ما فعله املشرع في فرنسا على أثر الحربين 6)
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 3 0602يناير  60بتاريخ 

 Planiol et Ripert P. 531( انظر 01)

 Sénèque et Cicéronأما في القانون الروماني، فلم يكن لها وجود اال في أقوال الفالسفة ونذكر 

    .Conseil d’état du 8 fevrier 1918- syret 1923/ et 18 mars 1926 syret 1926 p : 108( انظر: 00)

 013د3 محمد مهدي الجم, نفس املرجع3 ص (12)

  (01 )l’ordonnance du 10 février 2016 - article 1195 du Code civil français. Traité de droit civil 

français T/6 1952, p. 527.  

 3 يتعلق االمر بشركة خمور مغربية 0612رفض االجتهاد القضائي تطبيق النظرية في نازلة بتاريخ  (03)

 .théorie de l’imprévision » ; par philipe Dumez , dans non classé le 21 juillet 2016 انظر     (15)

 2133، ص  0( عبد الرزاق احمد السنهوري "مصادر االلتزام"3 املجلد 16)
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La preuve littérale en droit des obligations et des contrats marocain  

La preuve littérale en droit des obligations et des contrats 

marocain 
 

 

Chercheur en droit privé  

 

 

Introduction : 

Le terme preuve est un mot qu'on peut rencontrer tous les jours, dans plusieurs 

situations de la vie quotidienne et chaque personne peut avoir une définition de ce mot. 

Le terme preuve présente toutefois un particularisme important en ce qu’il renvoie 

également à un concept juridique bien précis. En effet, le langage juridique, 

habituellement caractérisé par la spécificité des termes qui le composent, s’est 

véritablement « approprié » cette notion381. 

   La notion de preuve juridique est particulièrement riche et complexe, en 

l’absence de définition officiellement consacrée par le législateur, la doctrine a proposé 

une multitude d’approches différentes, l’analyse de ces différentes définitions attestent 

d’une véritable ambivalence de la notion de preuve juridique, d’une manière générale, 

la notion de preuve, peut s’entendre de tout moyen de démontrer un élément382. La 

preuve est alors « ce qui montre la vérité d’une proposition, la réalité d’un fait383 ». 

Aussi, la preuve peut être définie comme tout moyen permettant d’affirmer l’existence 

ou la non existence d’un fait donné, ou encore l’exactitude ou la fausseté d’une 

proposition384. La preuve a donc vocation à permettre l’établissement de la vérité. 

 Faustin-Hélie, quant à lui, estimait que la preuve devait s’entendre de tout moyen 

                                                           
381Jean-Raphael, Demarchi, les preuves scientifiques et le procès pénal, thèse, Nice, 2010, P. 34 
382 Ibid., p 46  
383 Littré, V° Preuve 
384  MERLE (R) et VITU (A), Traité de droit criminel, procédure pénale ,5ème édition, Dalloz, page. 177 
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juridique, d’acquérir la certitude d’un fait ou d’une proposition385. 

En revanche, certains auteurs préfèrent retenir une vision plus large de la notion 

de preuve, on peut par exemple lire que la preuve est « la somme des motifs producteurs 

de la certitude »386 ou que « les preuves sont les divers moyens par lesquels l’intelligence 

arrive à la découverte de la vérité »387. 

Dans le même sens, la preuve est parfois appréhendée comme « le fondement de 

la conviction des juges »388. La conviction du juge repose rarement sur un fondement 

unique ; ainsi, le plus souvent, c’est bien l’accumulation ou l’enchevêtrement de 

plusieurs éléments de preuves, qui permettront au juge de former sa conviction. Cette 

approche, plus en conformité avec le principe de liberté de preuve et le système de 

l’intime conviction389. 

En réalité, les deux catégories de définitions présentées sont assez proches. 

Étant acquis que le débat sur la preuve est organisé et orienté – principalement, 

sinon exclusivement – par les parties elles-mêmes, le problème de la charge de cette 

preuve peut être formulé de la manière suivante : le demandeur prétendant à un droit 

contre le défendeur, qui lui oppose une dénégation, la question est de savoir lequel des 

deux doit démontrer qu’il a raison. Est-ce au demandeur d’établir que sa demande est 

justifiée ? Ou au défendeur de démontrer qu’elle ne l’est pas 390 

Une première règle, traditionnelle, est que la charge de la preuve incombe au 

demandeur : actori incumbit probatio391, c’est ce qui découle de l’article 399 du D.O.C  

Une seconde règle, qui complète la première et selon laquelle le défendeur, en 

invoquant une exception, devient demandeur : reus in exci- piendo fit actor392. Elle est 

prévue par l’article 400 du D.O.C 

                                                           
385 Faustin Hélie « traité de l’instruction criminelle », plon, deuxième édition, 1867, Tome IV, n° 1763 
386 C J A Mittermaier, « De la preuve en matière criminelle », paris, (traduction de C-A Alexandre), imprimerie 

et librairie générale de jurisprudence, de Cosse et N .Delamotte, 1848 page 63. 
387 E, Bonnier, « traité des preuves en droit civile et en droit criminel », 4e édition, plon, 1873 n° 1 
388 C-J-A Mittermaier, op, cit, p.65 
389 Jean-Raphael, Demarchi, op, cit, p.47  
390 J, FLOUR, J, AUBERT, E, SAVAUX, droit civil, Les obligation, 3-Le rapport d’obligation, Ed8, SIREY, 

2013, volume3, P.18 
391 Ibid., P.28 
392 Ibidem. 
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Pour prouver un droit ; l’individu doit posséder des moyens de preuves. Ces 

derniers changent selon les systèmes juridiques, par exemple en Allemagne ainsi qu’en 

Amérique on trouve le courant de liberté de preuve, qui s’appuie sur le fait que les parties 

du litige peuvent présenter  tous les moyens sans aucune limitation préalable par le 

législateur,  ce dernier a octroyé au juge le pouvoir discrétionnaire qui lui permet 

d’apprécier  la valeur et la force probante de la preuve. Contrairement au courant limité 

ou légale qui est rigoureusement axé par la loi, ce qui fait qu’il est nullement accepté un 

moyen non précisé par un texte, de ce fait, le pouvoir discrétionnaire du juge n’a point 

d’existence .Le Maroc a choisi le système hybride qui rassemble les deux systèmes 

évoqués, en vue de jouir d’un coté de leurs traits positifs et d’un autre coté écarter leurs 

défectuosités. Le système hybride est limité dans le sens où il exige par exemple l’écrit 

quand le montant d’une créance dépasse 10000 Dirhams393 et libre dans la mesure où il 

octroi au juge un pouvoir très large dans le cadre de l’inspection et la recherche de 

preuve, puisqu’il peut par exemple procéder à l’expertise394. 

La preuve d’un acte juridique ou d’un fait peut être établie par écrit, par 

témoignage, par présomption, par serment ou par aveu conformément aux règles 

prescrites par le code des obligations et des contrats de l’article 404 jusqu’à l’article 477. 

Le législateur a accordé à l’écrit un rang considérable et une place prééminente 

quant à sa force probante vu la propagation des phénomènes sociaux comme la fraude, 

le mensonge et la corruption qui menacent les droits des parties contractantes. 

Au droit positif, l’écrit est souvent exigé. S’il est seulement « ad probationem » à 

titre de preuve, son absence n’affecte pas la validité de l’opération, mais s’il est requis 

comme condition de validité « ad validitatem », l’acte juridique passé sans écrit est nul 

de plein droit395. 

                                                           
393 Article 443 du Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans 

le B.O n° 46 
394 Article 55 code de procédure civile ; bulletin officiel n° 6158 du 26 rejeb 1434 (6 juin. 2013) 
395 P-F. Muyart de vouglans « institutes au droit criminel, ou principes généraux sur ces matières suivant le 

droit civil canonique, et la jurisprudence du royaume ; avec un traité particulier des crimes », Paris, chez le 

Breton, imprimeur du roi, rue de la Harpe, M.DCC.LVII. (1757), P, 303. 
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Dans un arrêt rendu le 04/12/2010 par la cour de cassation, celle-ci n’a pas pris en 

considération le témoignage d’un ADEL ou officier public concernant 

l’accomplissement de la vente d’un immeuble, puisque l’écrit selon l’article 489 du 

D.O.C est requis pour les ventes ayant pour objet un immeuble ou choses susceptibles 

d’hypothèque, et qu’à défaut de cette production la vente n’est pas parfaite396. 

Si le législateur a adopté le principe du consensualisme contractuel sans l’exigence 

d’un certain formalisme pour matérialiser les obligations qui dérivent des conventions 

et autres déclarations de volonté, il a pris en considération le principe de la preuve par 

écrit comme une règle de base afin d’assurer la crédibilité des transactions notamment 

immobilières ou autres choses susceptibles d’hypothèque en matière de vente. 

En tant qu’il désigne des instruments de preuve, le mot « acte » n’est pas pris dans 

le même sens que lorsqu’on parle de l’acte juridique, source d’obligation397. 

L’acte juridique est une manifestation de volonté qui peut être purement verbale. 

Si un vendeur et un acheteur expriment leur accord sous cette forme, leur échange de 

volontés n’en détermine pas moins un acte juridique valable. Les « actes » dont il va 

être maintenant question sont des documents écrits qui constatent cette manifestation de 

volontés : qui, en matière de conventions, constatent l’accord des parties398.  

La terminologie latine était plus claire, qui opposait le negotium – l’acte juridique 

– à l’instrumentum – le document qui le constate. On peut utilement s’en inspirer en 

parlant d’acte instrumentaire pour désigner ce dernier. Ainsi définis, les actes 

instrumentaires se subdivisent en deux catégories : actes authentiques et actes sous seing 

privé399. 

Le législateur marocain n’a pas définit la preuve par écrit, mais il s’est borné de la 

subdiviser dans l’article 417 du D.O.C qui dispose « la preuve littérale résulte d’un acte 

authentique ou d’une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de la 

                                                           

 396 رقم قرار 487بتاريخ صادر  12/04/ 2010نونبر 32 عدد األعلى املجلس قضاء بمجلة منشور  1992صفحة  33.34
397 J, FLOUR, J, AUBERT, E, SAVAUX, op, cit, P.41  
398 Ibidem. 
399 Ibidem. 
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correspondance, des télégrammes et des livres des parties, des bordereaux des courtiers 

dûment signés par les parties, des factures acceptés, des notes et documents privés ou 

de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient 

leur support et leurs modalités de transmission. 

Selon cet article la preuve par écrit doit se faire soit par acte authentique, soit par 

acte sous seing privé, qui sont différents quant à leurs conditions et quant à leur force 

probante et c’est par rapport à eux que l’on peut apprécier la portée d’autres écrits. 

Il convient donc d’examiner successivement les deux sortes de preuve littérale : 

l’acte authentique (section 1), et l’acte sous seing privé (section 2). 

 Section 1 : Acte authentique : 

Le législateur Marocain a définit l’acte authentique dans l’article 418 du code des 

obligations et des contrats comme étant, celui qui a été reçu avec les solennités requises 

par des officiers publics ayant le droit dans le lieu où l’acte a été rédigé. 

Sont également authentiques :  

1 : les actes reçus officiellement par les cadis en leur tribunal ; 

2 : les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que 

ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus 

exécutoire. 

Tout officier public n’est pas compétent pour recevoir n’importe quel acte. Son 

aptitude à instrumenter doit s’apprécier sous le double rapport de la compétence 

matérielle et de la compétence territoriale400. Comme on va voir ci-après. 

Dans ce qui suit, il convient d’analyser successivement, les conditions générales 

de l’acte authentiques (sous-section 1) et les conditions spécifiques à certains actes 

authentiques (sous-section 2). 

  Sous-section 1 : Les conditions générales de l’acte authentique : 

Selon l’article 418 du code des obligations et des contrats, les conditions générales 

                                                           
400 J, FLOUR, J, AUBERT, E, SAVAUX, op, cit, P.42 
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pour qu’un acte soit légalement jugé authentique nécessitent l'intervention régulière d'un 

officier public, Qui a été investi de cette mission par la loi, ainsi qu'au respect de 

certaines formes et solennités requises par ces officiers qui ont le droit d’instrumenter 

dans le lieu où l’acte a été rédigé. 

En outre L'officier public est tenu d'apposer sa signature. Celle-ci donne 

définitivement le caractère authentique à l'acte. Dans l'état actuel du droit, la signature 

de l'officier public, tout comme celle des parties, doit être manuscrite. 

L’acte doit être dressé par un officier public : 

La législation marocaine a définit l’officier public dans l’article 2 du Dahir n° 1-

58-008 du 4 Chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction 

publique, en étant toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans 

un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat. Il en résulte que parmi 

les conditions nécessaires pour qu’une personne soit considérée comme un officier 

public, elle doit être titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de 

l’administration de l’Etat401. 

Cependant, cette définition qui découle de l’article 2 ne cerne pas la qualité d’un 

officier public comme ce fut au droit civil. Ainsi, bien que les fonctionnaires des 

communautés territoriales ne sont pas titularisés dans un grade de la hiérarchie, leurs 

actes sont réputés authentiques. Autrement dit, la définition donnée par le droit civil à 

l’officier public est plus déterminante et globale que celle disposée dans l’article 2 du 

statut général de la fonction publique. Cela s’explique par le fait que l’officier public 

conformément au droit civil, est toute personne chargée de la fonction publique 402 

même en l’absence de rémunération. 

C’est ce qu’a confirmé l’arrêt de la cour de cassation « …l’accusée de réception 

vaut acte authentique, ayant une force probante des faits constaté jusqu’à l’inscription 

                                                           

لطبعة ا ، دراسة علمية وعملية على ضوء القانون املغربي واالجتهاد القضائي ملحكمة النقضاالثبات في املنازعات املدنيةخالد سعيد، 401  

  011 3 ص3 دار السالم للطباعة والنشر6103األولى 

 ينص الفصل 10من قانون االثبات املصري ان املحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة333 402  
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de faut conformément aux articles 418 et 419 du code des obligations et des 

contrats… »403 

D’ailleurs il y a d’autres officiers dont les actes sont revêtus du même caractère 

authentique. Citons les juges, les huissiers, les greffiers, les officiers de l’état civil et les 

officiers de police judiciaire et enfin certaines autorités administratives, dans des cas 

particuliers (gouverneur de province...).404 

L’acte doit respecter les solennités requises par la loi : 

Il ne peut être considéré comme acte authentique tout acte émanant d’un officier 

public ou d’une personne chargée de la fonction publique si les formes prévues par la 

loi ne seraient respectées. Les conditions de forme doivent être remplies en fonction de 

la loi régissant l’acte concernée. 

Lorsqu’on parle de la compétence, on distingue la compétence territoriale et la 

compétence d’attribution. 

  La loi fixe d’abord la compétence territoriale des officiers publics, ainsi un agent 

d’état civil ou un président d’un conseil communal ne peuvent dresser des actes d’état 

civil hors de la commune. L’agent de l’état civil est nommé dans le ressort d’une 

commune rurale ou urbaine déterminée, ce qui implique qu’il n’a pas compétence à 

dresser un acte à une personne dont la naissance n’a pas eu lieu dans le ressort territoriale 

de sa commune. 

Quant à la compétence d’attribution, la loi précise les fonctions de chaque 

catégorie d’officiers publics, il faut que l’acte rédigé soit l’un de ceux que la loi lui 

donne mission de recevoir405 .Ainsi, les notaires ont une compétence très étendue, que 

le monopole de recevoir les actes leur est reconnu par la loi. En revanche, la compétence 

des autres officiers public est limitée à des opérations déterminées, ils n’ont, en principe, 

compétence que pour dresser les actes d’état civil. 

                                                           

   403 قرار صادر بتاريخ  04/04/1988 في امللف عدد 613تحت عدد 86/3833  منشور بمجلة املعيار عدد  17ص  71
404 http://www.kriswagner.be/index_files/van%20den%20haselkamp_de%20la%20preuve.pdf visité le 

20/06/2018 à 15H45min 
405 François Terré, Introduction générale au droit, éd10, Dalloz, 2015, P.511  . 

http://www.kriswagner.be/index_files/van%20den%20haselkamp_de%20la%20preuve.pdf
http://www.kriswagner.be/index_files/van%20den%20haselkamp_de%20la%20preuve.pdf
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Sous-section 2 : les conditions spécifiques à certains actes authentiques :  

Outre les conditions générales requises pour des actes authentiques ordinaires 

reçus par les officiers publiques, il existe d’autres actes authentiques, et vu son 

importance dans la vie des affaires, le législateur les a réglementé dans des législations 

spéciales. En l’occurrence, il s’agit,    des actes constitués par les notaires modernes 

d’une part, et d’autre part, les actes Adulaires homologués par le juge chargés des 

affaires notariales et enfin, les jugements rendus par les tribunaux marocains et 

étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent même 

avant avoir été rendus exécutoires. 

Les écrits reçus par le notaire : 

Le caractère authentique des actes notariales ne s’acquiert pas  en vertu de la 

qualité d’officier public, compte tenu que le notaire n’est pas considéré ainsi, 

conformément à loi N° 32.09 relative à la profession notariale et contrairement au Dahir 

de 04/05/1925, alors que l’authenticité de ces écrits est instaurée par l’article 48 de la 

loi 32.09, qui dispose que  les actes et écritures dressés par le notaire, conformément 

aux dispositions de la présente loi, acquièrent le caractère authentique prévu dans le 

code des obligations et contrats. « L'acte acquiert son caractère authentique à compter 

de la date de signature du notaire ».406 Sauf que le notaire est tenu d’être compétent pour 

produire l’acte selon les modalités prescrites par la loi et en observation des obligations 

dictées par la profession. 

Concernant la compétence territoriale du notaire, il est remarquable que l’article 

12 de loi dispose que le notaire exerce ses fonctions sur l’ensemble du territoire national. 

Toutefois, il lui est interdit de recevoir les actes et les signatures des parties en dehors 

de son étude. Le notaire peut, pour des raisons exceptionnelles, recevoir les déclarations 

et les signatures des parties en dehors de son étude, et ce, sur autorisation du président 

du conseil régional, après avoir informé le procureur général du Roi près le tribunal dans 

le ressort duquel il est nommé».  

                                                           
406  Article 44 de la loi N° 32.09 Dahir relatif à l'organisation du notariat (B.O. 23 juin 1925, rectifié le 29 décembre 

1925 
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Les écrits adulaires : 

L’acte adulaire est un contrat conclu par des adouls (notaires). C’est un contrat 

juridique à caractère religieux.  L’Adel du notariat adulaire y est également défini 

comme étant : 

Un scribe entre vous en toute justice, un scribe en justice et L’Adel est un justicier, 

qui veut dire « faire la justice », soit être équitable. 

« C’est un témoin - rédacteur » officiel, crédible pour consigner la volonté des 

parties, librement exprimée dans l’acte adulaire soumis nécessairement et 

impérativement à l’ « khitab » : homologation du cadi, officier notarial. 

C’est le cadi, qui est notaire, au sens étymologique notarial, du mot, et de fait, 

puisque, c’est lui, qui est détenteur à la fois du sceau et de la puissance publique. Les 

adouls ne sont que des rédacteurs d’actes sous l’autorité du cadi.   

Les adouls sont les yeux et les oreilles des juges407. Ils remplissent le rôle de greffe 

et de notariat et sont chargés de consigner les déclarations et les jugements. Cette 

profession est considérée parmi les métiers exercés dans le cadre de l'assistance 

judiciaire, outre le rôle qu'elle joue en matière de notariat et de justification408. 

Le régime régissant les actes authentiques au Maroc se caractérise par un certain 

dualisme, qui se manifeste au niveau de la coexistence du notariat moderne et de celui 

traditionnel, qui régnait au cours de la période précoloniale409. Au cours de l’installation 

du protectorat, parmi les adules, seuls ceux qui reçoivent une autorisation spéciale 

du Makhzen peuvent passer des actes relatifs à l’établissement de toute reconnaissance 

                                                           
407 http://www.juristique.com/portail/articles-207.html visité le 19/06/2018 à 1H 45 min 
408 ibidem 
409 Après l’avènement du protectorat, les autorités françaises envisageaient d’instaurer un régime notarial qui aurait 

servi les intérêts de leurs particuliers. A cet effet, une promulgation de la loi du 04 Mai 1925 relative à la 

réglementation des notaires français a eu lieu (Publié au bulletin officiel N° 661, du 23 juin 1925, page 1050, 

version  française) 

Le notariat traditionnel qui été en vigueur au Maroc n’a fait l’objet de réglementation qu’en 07 juillet 1914 

promulgué par dahir Charif, modifié le 23 Juillet 1938 07 février 1944. 

C’est le dahir de 06/05/1982 et son décret d’application de 18/04/1983 portant promulgation du plan de justice de 

manière décortiquée. Sauf que, ses lacunes, écarts et imperfection ont amené à une nouvelle réforme qui est celle 

de la loi N° 16.03 du 02 mars 2006. 

http://www.juristique.com/portail/articles-207.html%20visité%20le%2019/06/2018
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de dette ou transaction entre les commerçants européens et les agents relevant 

du Makhzen, Ils ne peuvent pas non plus se prononcer sur la cession de propriété aux 

étrangers ou à leurs représentants, les témoignages des notaires ruraux sont également 

rejetés. Bien plus, une procédure particulière ne s’impose à eux lorsqu’ils sont appelés 

à consigner des actes en faveur des étrangers ou de leurs représentants.410 

Ce type d’acte n’a pas fait l’objet de consécration par le législateur marocain quant 

à sa définition. Cependant, la doctrine l’a défini comme étant des écrits homologués par 

le juge chargé des affaires notariales et dressé en observation des formalités prévues par 

les dispositions légales.  

Il en déduit que les actes adulaires sont produits successivement par deux parties, 

la première est chargée de recevoir les déclarations des parties, et d’en inclure à l’acte, 

la seconde partie est celle du juge chargé des affaires notariales, qui assure le rôle de 

l’homologue.411 

Pour appréhender cette dualité, faut-il, bien entendu, faire un retour à l’histoire qui 

nous renseigne sur le rôle prépondérant des juges en matière de nomination des adules 

étant choisis parmi les Ulémas et savants de la société, pour prendre charge de 

l’authentification des actes juridiques et de la réception de témoignages, pour que cette 

mission soit confiée ultérieurement au ministre de la justice. C’est pour cette raison, ce 

qui réclame l’indépendance des adules du juge chargé des affaires notariales, comme 

celui qui fait appel à une certaine altération de son identité historique et déontologique, 

grâce à laquelle, l’institution adulaire conserve une position éminente au sein de la 

société et à côté du notariat moderne.412  

Pour qu’un acte adulaire soit authentique, il doit obéir d’emblée aux mesures et 

aux formalités précisées par la loi, et dans un second lieu, il doit être homologué par le 

juge chargé des affaires notariales. 

                                                           
410 http://books.openedition.org/cedej/392?lang=fr visité le 19 /06/2018 à 1H 01 min  

 032خالد سعيد، مرجع سابق ص:  411 

 412 خالد سعيد, مرجع سابق ص  149

http://books.openedition.org/cedej/392?lang=fr
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  Un arrêt de la cour de cassation en fait l’allusion « L’acte testamentaire sur 

lequel est fondé l’allégation des demandeurs est, d’un côté, signé par deux adouls, 

dont l’identité de l’un d’entre eux fait défaut, et d’autre conté, il n’est pas assorti 

d’une homologation, c’est pour cette raison, qu’il perd de plein droit la qualité 

d’acte authentique. Et qu’il ne saurait valoir d’acte sous seing privé vu l’absence 

de signature par l’organe compétent. Par ces motifs, l’acte ne constitue pas un 

moyen de preuve »413 

Les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers : 

Au bout du compte, parmi les écrits que le législateur marocain a considéré 

authentiques, les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, ils sont 

considérés ainsi conformément au dernier alinéa de l’article 418 du D.O.C414. 

Cependant, il faut souligner qu’en ce sens, ces jugements peuvent faire foi des faits 

qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendu exécutoire. 

Autrement dit, ces jugements sont considérés comme actes authentiques, avant 

qu’ils acquièrent l’autorité de la chose jugée, c'est-à-dire, même qu’ils sont susceptibles 

de recours ordinaires  en appel ou en opposition et avant même d’être rendus 

exécutoires.415 

Avant d’aborder la question de la force probante des actes authentiques au Maroc, 

semble-t-il évident, de mentionner que ces actes présentent certains avantages 

relativement aux autres actes juridiques.  

  Le premier avantage de l’acte authentique vient de la qualité du juriste qui l’a 

rédigé. Ainsi, pour obtenir l’agrément du Ministre de la justice, le notaire a suivi une 

formation très poussée, c’est un professionnel qui travaille au service des clients qui 

veulent lui confier leurs intérêts. Le notaire, tiers arbitre assermenté, a pour mission de 

vérifier la capacité et le libre consentement des cocontractants, de parvenir à une 

                                                           

 413 قرار عدد  1024صادر بتاريخ 1/11/200امللف عدد  94/5031منشور بالتقرير السنوي للمجلس األعلى لسنة   2000ص  103     
414 Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans le B.O n° 46 

 415  خالد سعيد, مرجع سابق ص :153
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commune intention dont il assumera la formulation juridique exacte par la rédaction 

claire de l’acte. Ainsi, l’authenticité permet la liberté des cocontractants et la sécurité 

dans la rédaction de l’acte. 

Le second avantage de l’acte authentique vient de la protection que le loi accorde 

à ce type d’acte. L’original de l’acte ou minute demeure donc dans l’office notarial, les 

parties au contrat recevant une copie authentique. De cette manière, l’acte ne peut ni 

disparaître ni être falsifié. 

A ce propos, dès que les conditions légalement requises pour l’acte authentiques 

sont réunies, cet acte acquiert son caractère d’authenticité, faisant de ce même acte 

juridique le plus probatoire quant à sa force par rapport au reste416. c’est ce qui découle 

de la teneur de l’article 419 du code des obligations et des contrats d’après 

lequel : « L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à 

l'inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l'officier public qui l'a 

rédigé comme passé en sa présence. Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de 

violence, de fraude, de dol et de simulation ou d'erreur matérielle, la preuve peut en être 

faite par témoins, et même à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, 

sans recourir à l'inscription de faux. Cette preuve peut être faite tant par les parties que 

par les tiers ayant un intérêt légitime »417. 

Ainsi que l’article 420 du D.O.C dispose que : « L'acte authentique fait foi des 

conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui ont été 

énoncées et des autres faits ayant un rapport direct avec la substance de l'acte, ainsi 

que des constatations faites par l'officier public lorsqu'il énonce comment il est 

parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n'ont aucun effet »418.  

Au vu de ces dispositions légales, quelle est la force probante qu’acquiert l’acte 

authentique au droit civil ? Et quelle est la valeur légale d’un acte qui, pour défaut de 

forme, perd son caractère authentique ? 

                                                           
416 Ibid., p.155  
417 Article 419 de la loi N° 53.05 Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 

1913, publie dans le B.O n° 46 
418 Article 420 de la même loi. 
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En premier lieu, s’agissant de la force probante de l’acte authentique entre les 

parties au contrat ou bien les intéressés, on distingue entre les énonciations qui ne 

peuvent être contestées que par la procédure d’inscription de faux, et les autres qui 

peuvent en être par tous les autres modes de preuves. 

Tout d’abord, les énonciations qui ne peuvent être contestées que par la procédure 

d’inscription de faux, lorsque les actes authentiques sont revêtus de ce caractère 

d’authenticité vu la confiance et la sécurité juridique accordés à l’officier public par le 

législateur marocain, ainsi qu’aux autres personne habilités à revêtir tels actes juridiques 

de cette authenticité, sans pour autant avoir la qualité d’officier public. 

En contrepartie de ce privilège, la loi a prévu une certaine gravité des peines qui 

frappent le faux et celles en rétribution des infractions relatives à la fraude commises 

par les officiers publics dans le cadre de sa mission, cette gravité a une certaine rigidité 

par rapport à celles commises par des simples personnes.419 

Ainsi, le faux en écriture et l’altération frauduleuse de la vérité en écriture, de 

nature à causer un préjudice, et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés 

par la loi, sont punies par les articles 351 à 356 du code pénal marocain.420 

Cette force probante est réputée légalement acquise par deux sortes d’énonciations. 

Il y en a, d’une part, celles établies par le rédacteur relativement à ce qui rentre dans le 

cadre de sa mission, consignées dans l’écrit, telle que, la date de celui-ci, la présence 

des parties, la           vérification de leur capacité, de leur identité, les documents et pièces 

déposées à cette fin, les signatures des parties, et d’autre part, les mentions consignées 

par le rédacteur qui en est investi par la loi, en vertu desquelles, il constatent ce qui a été 

passé en sa présence, l’accord des volonté des parties, la détermination de l’objet du 

contrat, des clauses et délais convenus, les modalités de payement et de réception de 

fonds, dans la limite des attributions de l’officier public rédacteur de l’acte en cause. 

                                                           

 419 خالد سعيد, مرجع سابق ص 156
420  Voir les articles 351 à 356 du code pénal marocain, DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382 

(26NOVEMBRE 1962) PORTANT APPROBATION DU TEXTE DU CODE PENAL, Bulletin Officiel n° 2640 

bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843. le faux des écrits authentiques. 
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Les dites énonciations détiennent une force probante absolue, elles font foi à 

l’égard des parties, ainsi qu’à l’égard des tiers, et elles  ne peuvent faire l’objet de 

contestation que par la procédure d’inscription de faux, c’est ce qu’a disposé l’article 

419 du code des obligations et contrats dans son premier alinéa : « L'acte authentique 

fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à l'inscription de faux, des faits et 

des conventions attestés par l'officier public qui l'a rédigé comme passé en sa 

présence. Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, 

de dol et de simulation ou d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par 

témoins, et même à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, sans 

recourir à l'inscription de faux. Cette preuve peut être faite tant par les parties que 

par les tiers ayant un intérêt légitime ». 

   Pareillement, les faits constatés par les cadis en leurs tribunaux, consignés dans 

la décision judiciaire, acquiert cette même force probante, dans ce sens, dans un arrêt de 

la cour de cassation, il en déduit que « … si les décisions des tribunaux étrangers ne 

sont exécutés qu’après avoir été rendus exécutoires, ils sont présumés des moyens 

de preuves des faits constatés, que lorsque le tribunal a tenu compte de ladite 

décision, il n’a qu’a faire appliquer la loi ».421 

Ensuite, il y ‘en a les énonciations dont la preuve contraire est admise par tous les 

moyens de preuve, ce sont des énonciations, dont le rédacteur consignent dans l’acte 

telles qu’elles sont été prononcées par les parties intéressées. A titre d’exemple, la date 

de naissance d’une personne déterminée, dans ce cas, le rédacteur de l’acte peut la 

consigner sans, pour autant, en vérifier par les pièces qui en prouvent.422 

Ces énonciations ne revêtent pas le caractère authentique. Il en résulte, qu’elles 

peuvent être prouvées par un autre écrit du même genre de celui auquel on compte 

prouver le contraire. Ainsi, les parties contractantes, peuvent, le cas échéant, et même 

que le formalisme exigé par la loi est effectué, contester ces énonciations en alléguant 

les vices du consentement, la fraude, la violence, la simulation, mais aussi que l’écrit 

                                                           
 066ص  6112منشور بالتقريرالسنوي للمجلس األعلى لسنة  19/130في امللف عدد  03/11/6112صآدر بتاريخ  110قرار عدد  421

 422 خالد سعيد, مرجع سابق ص 158
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contient une erreur matérielle. En l’occurrence, il n’est pas requis de recourir à la 

procédure d’inscription de faux, mais, le recours à la preuve testimoniale et par 

présomptions, à la seule condition que lesdits mode de preuve observent les conditions 

stipulées par la loi, et notamment dans l’article 419 du code des obligations et des 

contrats qui disposent que ces présomptions et preuves par témoins doivent être graves, 

précises et concordantes, sans recourir à l'inscription de faux.423 

Après avoir traité les deux sortes d’énonciations, reste-t-il à souligner, qu’il nous 

parait nécessaire, d’évoquer la question de la force probatoire des copies faites sur les 

originaux  des actes authentiques, à ce propos, il convient de mentionner que, dans 

certains cas donnés, l’acte authentique original, étant signé par les parties, par l’officier 

public à ce autorisé, n’est pas forcément délivré aux contractants.  

Toutefois, une copie faite sur l’original, est remise aux parties, pourvu qu’elle soit 

affublée de la certification de l’officier public, ainsi, la même règle s’applique aux 

photographies des pièces faites sur les originaux.  424 

Dès que la copie répond aux conditions susvisées rigoureusement, elle sera admise 

en preuve. Est-ce la force probante de ces copies conformes a la même degré de celle 

des minutes (acte original) ? 

Avant de répondre à cette question, semble-t-il nécessaire de faire une tentative de 

définir la minute, qui est le nom donné à l'original d'un document émanant d'une 

juridiction ou d'un officier public. Le mot vient de ce qu'à l'époque où les actes et, en 

particulier les jugements, étaient écrits à la plume. le rédacteur devait utiliser une 

écriture fine pour éviter les problèmes d'archivage. En principe seule la minute est signée 

par le juge et le greffier ou. S'agissant d'un acte notarié, par le notaire, par les parties et 

éventuellement par les témoins.425 

                                                           
423  L’article 219 de la loi N° 53.05 dispose que « … lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, 

de dol et de simulation ou d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l'aide de 

présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l'inscription de faux. » 

 06الطبعة االولى ص  6116دار النهضة العربية ، القاهرة  ، األحكام اإلجرائية لإلثبات بالدليل الكتابياسامة روبي عبد العزيز الروبي 424 
425 www.dictionnaire-juridique.com visité le 25/06/2018 à 19H44min 

http://www.dictionnaire-juridique.com/
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Alors pour examiner la question su-citée, le législateur marocain a disposé que :  

 « Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures 

privées ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par 

officiers publics à ce autorisés dans les pays où les copies ont été faites. La même 

règle s'applique aux photographies de pièces faites sur les originaux »426 

Selon les règles en vigueur, les copies des actes privés ou publics existant dans les 

archives publiques, faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en 

dépôt font la même foi que les originaux.  

La même règle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des cadis, 

lorsqu'elles sont certifiées conformes par ces derniers.427 

Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la 

représentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives, mais elles ont toujours 

le droit de demander la collation de la copie sur l'original et, à défaut, sur la copie 

déposée aux archives. Elles peuvent aussi en demander à leurs frais une reproduction 

photographique. 

En effet, la force probante des copies faites sur les originaux ou les minutes des 

actes authentiques au Maroc, diffère de celle prévue par la législation égyptienne, et cela 

s’explique par la prise en considération de l’existence de l’original, et de son absence. 

A ce propos, l’article 12 du code de la preuve égyptienne a disposé expressément 

que les copies conformes aux originaux, font la même foi que ceux-ci, à la seule 

condition que l’original existe. Par conséquent, en absence de contestation émanant des 

parties contractantes, la force probante d’une copie conforme, fait foi dans la même 

mesure que la minute, pourvu que cette dernière existe bien entendu.428 

D’après la teneur de ce qui précède, on peut déduire clairement que, en cas de 

                                                           
426 Article 40 de la loi N° 50.5305 Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 

1913, publie dans le B.O n° 46 
427 Article 41 de la même loi. 

 63ص  6101, مرجع سابق محمادي ملعكشاوي  428 
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contestation soulevée par l’une des parties ou l’un des intéressés quant à la conformité 

de la copie faite sur l’original, le juge en vérifierait, si cette copie est dissemblable, elle 

perd, de plein droit, sa force probante. En revanche, s’il est semblable à l’orignal, elle 

fait foi de la même manière que la minute.429 

Au surplus, dans le cas où, l’un des justiciables présente une copie faite sur une 

copie conforme à l’original en absence de ces deux dernières, la décision revient au juge 

qui dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui  attribué par la loi, sachant que, cette 

copie constitue, sans doute, un commencement de preuve par écrit qui, sans être une 

preuve à part entière, permet d'appuyer ce que l'on prétend et qui doit alors être complété 

par d'autres moyens de preuve (témoignages). 

 À défaut de l’original d’un acte authentique selon la législation Marocaine, le code 

des obligations et des contrats dans son article 442, alinéa 2 dispose que, les copies 

authentiques faites en conformité des articles 440 et 442 font foi si elles ne présentent 

ni ratures, ni altérations, ni aucune autre circonstance suspecte.430 

En second lieu, concernant les effets de l’acte authentique vis-à-vis des tiers, 

parait-il évident de définir le tiers, notamment, en matière contractuelle, qui peut être 

définit comme étant la personne qui ne peut se voir opposer les termes de la convention 

à laquelle il est resté étranger. Il ne peut pas non plus en réclamer le bénéfice. Il existe 

cependant de nombreuses exceptions à cette règle. Il est jugé, que l'effet relatif des 

contrats ne prive pas un tiers, de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit 

contenu dans la transaction. 

Autrement dit, la tierce personne, est celle qui n’a aucun rapport avec les parties 

au contrat, exclusion faite des héritiers ou des ayants droit, compte tenu, qu’ils se 

trouveront dans la même situation juridique de leurs parents, devanciers, ou ancêtres en 

cas de décès, ce qui entraîne que, les obligations dérivant des contrats, pèsent sur ces 

successeurs ou héritiers, sauf stipulation contraire au contrat. 

                                                           
429 Ibid., P. 25  
430 Article 442 alinéa 2, de la loi N° 53.05 
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   A l’égard de ces personnes, peut-on distinguer, entre les énonciation qui ne 

peuvent être contestées que par la procédure d’inscription de faux, et celle qu’on peut 

contester par tous moyens de preuve. 

   Concernant le premier type d’énonciations, les tiers se trouvent astreints, en cas 

de contestation, de ne recourir qu’à l’inscription de faux, pareillement aux parties au 

contrat, c’est ce qui provient de l’article 419 du code des obligations et des contrats: 

« L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à l'inscription 

de faux… » 

Quant au second type, relatif aux énonciations, auxquelles les parties peuvent 

prétendre la preuve contraire par tous les modes de preuves, un tiers peut également 

fonder son allégation sur les mêmes moyens de preuve, ce qui implique, qu’aucune 

différence, relative à la force probatoire de l’acte authentique, ne frappe les tiers.431 

Cependant, la nuance entre le tiers et la partie au contrat, quant à la force probante 

de celui-ci, réside dans le fait : 

Que d’une part, un contractant, ne peut invoquer la preuve contraire ou inverse de 

l’écrit, que par un autre écrit, du même genre, dont les conditions visées par la loi sont 

observées, excepté, les faits que la partie contractante peut en apporter la preuve par tous 

moyen, et notamment, la violence, le dole, la simulation, l’erreur matérielle.  

   Et que d’autre part, la règle d’après laquelle « Lorsque la preuve d'un fait a été 

établie par un écrit, seul un écrit peut prouver le contraire. » ne s’applique pas aux tierces 

personnes, ce qui suppose, qu’elles peuvent apporter la preuve inverse au contenu de 

l’acte par tous moyens de preuve, dans la limite de ce qui est prouvé par l’inscription de 

faux.432 

C’est ce qui vient de l’arrêt rendu par la cour de cassation, en vertu duquel, la règle  

disposant qu’ Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le 
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contenu des actes et encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur inférieure au quantum 

prévu à l'article 443, ne trouve son application qu’à l’occasion d’une contestation entre 

les deux parties au contrats, mais pas aux tiers.433 

En effet, pour les tiers, la preuve écrite est écartée, en étant libre lorsqu’il s’agit 

d’établir non pas le contenu ou l’existence même d’un acte juridique mais les 

circonstances qui ont entouré soit sa conclusion ou exécution des contrats, actes 

juridiques. Et également libre lorsque le tiers au contrat doit prouver le contenu, 

existence, exécution de cet acte juridique. 

Section 2 : Acte sous seing privé : 

En effet le législateur marocain ne définit pas l’acte sous seing privé,  c’est la 

doctrine qui le définit comme étant, l’écrit rédigé entre les parties sans l’intervention 

d’un officier public, ou par suite de l’incompétence de ce dernier ou de son incapacité 

ou d’un défaut de forme, s’il a été signé par les parties, dont le consentement est 

nécessaire pour la validité de l’acte434. 

Hormis que cette définition est limitative dans la mesure où, d’une part, il ne cerne 

pas le sens littéraire du mot sous seing privé, que cet acte se distingue des actes modernes 

authentiques et qu’ils ont vu le jour à l’époque où les transactions financières se faisaient 

sous la dominance de la coutume. Et D’autre part, la particularité du mot sous seing 

privé réside dans le fait que ce type d’acte est signé par les deux parties contractantes, 

dont la rédaction est soit par eux-mêmes ou en vertu d’un mandataire.435 

L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu 

pour reconnu, fait la même foi que l’acte authentique, envers toute personne, des 

dispositions et des énonciations qu’il renferme.436 

Les actes sous seing privés font foi de leur date entre les parties, leurs héritiers et 
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leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur. Ils n'ont de date 

contre les tiers que : 1° Du jour où ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit à l'étranger 

; 2° Du jour où l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ; 3° Si l'acte est 

souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personnalité décédée ou réduite 

à l'impossibilité physique d'écrire, du jour du décès ou de l'impossibilité reconnue ; 4° 

De la date du visa ou de la légalisation apposée sur l'acte par un officier à ce autorisé ou 

par un magistrat, soit au Maroc, soit à l'étranger ; 5° Lorsque la date résulte d'autres 

preuves équivalentes et absolument certaines. 6° lorsque la date résulte de la signature 

électronique sécurisée authentifiant l'acte et son signataire conformément à la législation 

en vigueur. Les ayants causent et successeurs à titre particulier sont considérés comme 

tiers, aux effets du présent article, lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur.437 

D’après la doctrine française, l’acte privé ou sous seing privé est celui qui a été 

rédigé par des particuliers, soit par les parties elles-mêmes, soit par un mandataire, tel 

qu’un agent d’affaire. Cet acte, comme son nom l’indique, tire toute sa valeur de la 

signature des parties intéressées dont il est revêtu.438 

L’acte sous seing privé, est définit selon le législateur égyptien comme étant les 

acte rédigés par les intéressés, signés par eux, soit par signature, caché ou empreinte.439 

Au cours de cette étude, sera examiné, les actes sous seing privé préétablis destinés 

à faire preuve (sous-section 1), et ceux qui ne le sont pas, mais qui disposent d’une force 

probante de l’acte sous seing privé (sous-section 2). 

Sous-section 1 : les actes sous seing privé préétablis destinés à faire preuve : 

C’est l’acte établit par les parties, lors de leur conclusion d’un acte juridique donné, 

dans lequel est stipulé les clauses convenues, la consignation de leur accord et la 

signature des parties, ayant pour objet l’engagement des deux contractants à exécuter ce 

qui a été conclu. Quelles sont les conditions requises pour qu’un acte juridique soit 

qualifié de sous seing privé ? 
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 439 اسامة روبي عبد العزيز الروبي, مرجع سابق ص 23



 

 

221 

 8102 نوفمبر  20العدد

Le législateur marocain n’a pas soumis l’acte sous seing privé à des formalités 

spéciales. Cependant, la doctrine considère que la seule condition requise pour qu’un 

acte soit sous seing privé est la signature de la partie à laquelle on l’oppose.  « La 

signature doit être apposé de la propre main de la partie au bas de l’acte ; Un timbre ou 

un cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non opposés ».440 

On peut s’interroger sans doute à ce stade sur l’empreinte si elle peut être estimée 

comme une signature ?  

Pour répondre à cette question, il faut, tout d’abord souligner, que le législateur 

marocain n’a pas éliminé l’empreinte conformément à l’article 426 du code des 

obligations et contrats, contrairement à ce qui découle des interprétations doctrinales et 

jurisprudentielles, mais, il a écarté le caché et le timbre. 

En effet, l’empreinte s’avère pareille à la signature, pour le seul fait, que la 

condition unique disposée par la loi concernant la signature, « pourvu qu’il soit signé 

par elle ». C’est la raison pour laquelle, légalement, aucune disposition n’interdit de 

prendre l’empreinte en considération. Que la loi écarte le cachet et le timbre, et cela est 

dû essentiellement à la seule raison, qu’ils peuvent être apposés par une tierce personne 

autre que la partie intéressée, tel est le cas de vol et de faux.441 

Quant à l’empreinte, elle ne peut pourtant, ni être volée, ni être imitée. A moins 

que la partie contractante se trouve dans une situation de violence pour l’astreindre à 

apposer son empreinte, que le même cas peut se produire pour la signature. Alors la 

partie peut recourir à la justice pour demander la rescision des actes juridiques, dont la 

signature ou l’empreinte était faite sous l’empire de la violence ou de la menace442. 

La jurisprudence a considéré, parait-il, depuis longtemps, que la personne illettrée 

qui, n’étant pas toujours en mesure de maîtriser la signature, recourt, dans la majorité 

des cas, à l’empreinte des actes juridiques portant des obligations et établis par lui, qui 
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seront, sous peine de nullité, reçus par un notaire ou un officier public à ce autorisé, et 

cela découle de la teneur de l’article 427 du code des obligations et des contrats. Par 

conséquent, n’est pas pris en considération tout acte dont l’empreinte n’est pas certifiée 

par l’autorité compétente. 

Cependant, la jurisprudence de la cour de cassation, agrée par les juridictions de 

fond, ne tient compte que de la signature manuscrite, c’est ce qu’a confirmé la cour de 

cassation dans son arrêt « le contrat portant l’empreinte de la dame R.F, sur lequel 

l’action de l’appelant est fondée, et en vertu duquel, il prétend que la dame lui a vendu 

les 50% du fonds de commerce, est nul de plein droit, conformément à l’article 426  du 

code des obligations et contrats. Il en déduit, que l’empreinte ne constitue pas une 

signature, puisque le législateur marocain ne l’a pas prévu expressément parmi les 

dispositions inhérentes à la preuve. 443 

Contrairement à la loi égyptienne qui n’a pas préciser où la signature doit être 

apposée. Selon la loi marocaine, la signature doit prendre place au bas de la page d’écrit, 

après les dernières stipulations, ayant pour objet la manifestation de l’accord de la partie 

qui signe, sur les consignations de l’acte. Ainsi, une signature sur la marge droite ou 

gauche de l’écrit, ou sur son entête, ne saurait être admise.444 

Sous-section 2 : acte sous seing privé non destiné à faire preuve : 

Si la règle est que les actes sous seing privé sont établis afin de prouver l’existence 

de certains actes juridiques, il y a notamment des actes sous seing privé qui ne sont pas 

rédigés à cette fin, mais Il convient de préciser que ces actes peuvent en cas 

d’engendrement d’un litige être usés par les justiciables comme des modes de preuve. 

Le législateur marocain a précisé certains actes sous seing privé non destinés à 

faire preuve, dès lors on portera l’attention sur deux de ces actes, les télégrammes dans 

un premier lieu et les relevés bancaires dans un second. 
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  Le télégramme est l’écrit original destiné à être transmis par le bureau du 

télégraphe et remis à un destinataire désigné445. En d’autres termes, il s’agit d’un 

système de télécommunication assurant la transmission des écrits par l’utilisation d’un 

code de signaux446.  

Au-delà du fait que le législateur marocain  a conditionné la validité de l’acte sous 

seing privé destiné à faire preuve  à la signature, il a toléré l’absence de cette dernière 

quand il s’agit du télégramme pourvu que la personne qu’il l’a expédié prouve que 

l’original à été remis au bureau du télégraphe, a contrario, dans l’hypothèse où 

l’expéditeur ne peut pas prouver l’envoi, le télégramme perd, de plein droit, la valeur de 

l’acte sous seing privé, sauf si l’écrit originale comporte sa signature, et c’est ce qui est 

retenu par l’article 428 dans l’alinéa premier du code des obligations et des contrat « Le 

télégramme fait preuve comme écriture privée, lorsque l’original porte la signature de 

la personne qui l’a expédié, ou s’il est prouvé que l’original a été remis au bureau du 

télégraphe par cette personne bien qu’elle ne l’ait pas signé elle-même »447. 

Concernant la date du télégramme, elle est précisée soit par le jour et l’heure de sa 

remise au près du bureau du télégraphe, ou bien par la date de son expédition, sauf que 

cette présomption reste aisément susceptible de preuve contraire comme il est prévu 

dans l’alinéa 2 de l’article 428 du code des obligations et des contrats « La date des 

télégrammes fait foi, jusqu’à preuve contraire, du jour et de l’heure auxquels ils ont été 

remis ou expédiés au bureau du télégraphe »448 .Et la date est certaine lorsque 

l’expéditeur a eu soin de s’en faire délivrer copie certifiée par le bureau de départ, 

indiquant le jour et l’heur du dépôt . 

Alors les télégrammes reçoivent la qualité d’acte sous seing privé lorsqu’ils 

respectent les conditions susvisées. Et faut-il souligner que l’utilisation des télégrammes 

connait une rareté au niveau de la pratique, et ils sont assujettis aux mêmes voies de 
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recours concernant le désaveu de la faute et de la signature. 

   S’agissant des lettres, elles sont considérées comme actes authentiques, dont le 

destinataire a le droit, en cas de réception, à faire preuve de ce qu’il a été convenu. 

La lettre signée, en émanant de l’expéditeur, fait foi de lui et permet d’attester les 

mentions y consignées, ce qui entraine la non recevabilité de prouver le contraire, à 

moins que cette preuve soit établie par un autre écrit. 

Un héritier ou ayant cause du destinataire peut s’en tenir à la lettre dans la limite 

de ce qui a été prévu.449 

   En revanche, une tierce personne ne peut s’en tenir afin de prouver un droit 

prétendu, sauf  si la remise de cette lettre lui a été faite licitement, dépourvu, qu’elle soit 

signée. En absence de cette signature, la lettre n’est présumée qu’un commencement de 

preuve par écrit,  qui, sans être une preuve à part entière, permet d'appuyer ce que l'on 

prétend. 

 Les relevés bancaires : 

Les relevés bancaires sont des actes qui soulèvent une multitude de problématiques 

au niveau de la mission judiciaire, vue le nombre colossal des actions en justice où ces 

relevés sont employés. En outre l’ambigüité  que connait le cadre légale qui réglemente 

ces derniers, compte tenu qu’il   disperse entre le code du commerce d’une part , la loi 

n° 1-93-147 du 15moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l' exercice de l'activité des 

établissements de crédit et de leur contrôle d’autre part et enfin  dans le circulaire du 

gouverneur de Bank Al-Maghreb.  

    Il est constatable que l’article 492 du code de commerce renvoi à la loi relative 

à l’exercice des établissements de crédit et de leur contrôle lorsqu’il dispose que « : Le 

relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l' article 

106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relative à 
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l'exercice de l' activité des établissements de crédit et de leur contrôle ».  

Alors à la base de la loi à laquelle renvoi l’article 492, dans son article 118 qui 

réglemente l’admissibilité des relevés bancaires comme moyen de preuve, à son tour 

nous renvoi au circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghreb en disposant que « En 

matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit selon 

les modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghreb, après avis du 

Comité des établissements de crédit, sont admis comme moyens de preuve entre eux et 

leurs clients, dans les contentieux les opposant, jusqu'à preuve du contraire ». 

De ce fait, il est remarquable que le législateur marocain ne précise point la nature 

de ces relevés bancaires, est ce qu’ils sont authentiques ou sous seing privé et au bout 

du compte il n’a pas révélé leur force probante. 

En se référant au circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghreb n°28/G/ 2006 du  

5décembre 2006 relatif aux modalités d’établissement des relevés de comptes de 

dépôts, on constate qu’il s’est chargé de préciser les mentions que doivent comporter les 

relevés bancaires , afin qu’ils soient admissibles comme moyen de preuve tel qu’il est 

prévu par l’article 118 de  la loi relative à l’exercice des établissements de crédit et de 

leur contrôle. Par conséquent,  les tribunaux sont tenus, à leur tour, d’observer la 

concordance des relevés bancaires aux mentions prévues, ce qui n’est pas vraiment  le 

cas , vue que les tribunaux considèrent les relevés comme moyen de preuve en ignorant 

le cadre légale fixé par le circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghreb . 

D’ailleurs l’acte sous seing privé comme l’acte authentique ne peut faire l’objet 

que d’un recours à la procédure d’inscription de faux, effectuée par une action incidente 

ou principale450. 

Par conséquent les parties ne peuvent pas  s’échapper des  obligations qui les lient, 

vu qu’elles sont prouvées par l’acte sous seing privé, mais faut-il signaler que même si 

la partie a reconnu l’acte,  elle  peut contester l'exactitude d'une des mentions au moyen 
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d'un écrit contraire ou par tout autre mode de preuve. Comme le cas de la prétention de 

simulation, du dol, ou de la violence  qui peuvent être prouvés par n’importe qu’elle 

moyen, tel  il est prévu dans l’article 419 du code des obligations et des contrats 

« …Cependant lorsque l’acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de 

simulation ou d’erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoin, et même à 

l’aide de présomptions graves, précise et concordantes, sans recourir à l’inscription de 

faux »451, aussi concernant les actes conclus par un malade pendant sa dernière maladie, 

même si l’acte sous seing privé stipule que la partie est en bonne état452. 

    C’est la raison pour laquelle l’article 432 dispose que « la partie qui a avoué son 

écriture ou sa signature ne perd point le droit d’opposer à l’acte tous les autres moyens 

de fond et de forme qui peuvent lui appartenir »453. 

   On a exclu au début la date de l’acte sous seing privé vu qu’elle se caractérise 

par un régime spécial. La date que contient l’acte sous seing privé fait foi entre les parties 

et aussi entre leurs ayant cause, agissant au nom de leur débiteur comme il est prévu par 

l’article 425 du code des obligations et contrats «Les actes sous seing privé font fois de 

leur date entre les parties leurs héritier et leurs ayant cause à titre particulier, agissant au 

nom de leur débiteur…»454.  

   Alors les parties contractantes consigne à l’acte une date qui est considérée 

d’emblée comme étant celle de la conclusion de l’acte, mais il peut s’avérer que cette 

date est inexacte puisque   les parties peuvent l’anticiper ou la retarder, c'est-à-dire 

qu’elle est antidaté, ce qui mène conclure que l’acte sous seing privé n’a pas de date 

certaine. Alors même que la date est reconnu, la date qu’il porte n’est pas une date 

certaine c'est-à-dire une date dont la sincérité est doutée. Par conséquent la date n’est 

qu’une déclaration, et cette déclaration peut être combattue par la preuve contraire. Dans 
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ce cas c’est la partie qui l’invoque qui doit le prouver avec tous les moyens de preuve 

sans procéder à l’inscription de faux.  

   Si l’on veut comparer l’acte sous seing privé à l’acte authentique en ce qui 

concerne la date, il faut dire que l’acte sous seing privé ne fait pas fois de sa date, pas 

même entre ceux qui l’ont souscrit. En effet, la sincérité de la date ne peut être contestée 

quand il s’agit d’un acte authentique, sauf par l’inscription en faux. 

   Donc, entre les parties, l’acte sous seing privé n’a pas de date certaine ; elles sont 

admises à prouver que l’acte est antidaté, que la date n’est pas sincère. Ce qui est vrai 

des parties est aussi vrai de leurs héritiers, et cela serait vrai également des ayants cause 

à titre particulier et même de tous tiers.  

    De ce fait les parties peuvent prouver par toutes les voies de droit que la date 

n’est pas sincère. Il en est de même de leurs héritiers ; l’acte fait fois de sa date à leur 

égard, puisqu’ils sont censés figuré dans l’acte, mais il ne fait foi que jusqu’à preuve 

contraire.  

Il en est encore de même des actes signés par le mandataire à l’égard du mandant ; 

ils font foi de leur date contre le mandant parce qu’il est censé figurer dans l’acte mais 

seulement jusqu’à preuve contraire. En est-il de même des successeurs à titre particulier, 

acquéreurs, donataires, créanciers hypothécaires ?  

    Non, ils ne figurent pas à l’acte souscrit par leur auteur ; en ce sens ils sont tiers 

à l’acte, et il faut leur appliquer le principe qui régit la force probante des actes sous 

seing privé à l’égard des tiers. 

   Là il faut mettre l’accent sur le fait que L'ayant cause à titre particulier n'a acquis 

de son auteur qu'un ou plusieurs droits déterminées alors que l'ayant cause à titre 

universel aura acquis de son auteur une fraction du patrimoine composée de droits et 

obligations455 . 

   Quand on consulte l’article 425 du code des obligations et des contrats dans son 
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dernier alinéa, dispose que « …les ayants cause et successeurs à titre particulier sont 

considérés comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu’ils n’agissent pas au nom 

de leur débiteur »456.  

   La réponse n’est pas douteuse, la loi veut garantir les intérêts et les droit de ceux 

qui sont restés étrangers à l’acte, qui ne savent pas et ne peuvent pas savoir qu’il a été 

antidaté. Donc sont tiers tous ceux qui n’ont pas figuré à l’acte. Ce qui est le cas des 

successeurs particuliers, parce qu’ils ne figurent à l’acte ni par eux même, ni par leur 

auteur, partant les ayant cause à titre particulier sont des tiers.  

Les héritiers et autres successeurs universels ne sont pas des tiers, parce que, 

succédant aux droit et obligations des parties, ils figurent par cela même à l’acte, et 

d’après l’article précité ils agissent au nom de leur débiteur. 

Comme il est susvisé le but de l’article est de sauvegarder le droit de ceux qui 

n’ayant pas figuré à l’acte, pourraient être lésés si cet acte avait été antidaté.  Alors la 

seule distinction à faire est celle des parties qui figurent au contrat, ou sont censées y 

figurer et ceux qui n’y figurent pas, ces derniers sont les tiers. 

L’acte sous seing privé fait foi de sa date à l’égard de ceux qui y figure c'est-à-dire 

aux parties contractantes, mais seulement jusqu’à preuve contraire.   

Il faut distinguer : le fait matériel de la déclaration et la vérité ou la sincérité de 

cette déclaration. L’acte prouve jusqu’à inscription de faux que les parties contractantes 

ont mis telle date à l’acte qu’elles ont dressé de leurs conventions ; car dire qu’elles n’y 

ont pas mis la date que l’acte porte, c’est soutenir que l’acte a été fabriqué ou falsifié, 

au moins quant à la date. Mais l’acte ne fait pas foi de sa date jusqu’à inscription de faux 

en ce qui concerne la vérité de la date. 

Sous ce rapport, il y a une différence essentielle qu’on trouve essentiel de rappeler, 

entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique. Le notaire ne peut sans commettre un 

                                                           
456 Article 425 du Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans 

le B.O n° 46 

 

 



 

 

229 

 8102 نوفمبر  20العدد

faux, antidaté ni postdaté l’acte qu’il reçoit ; donc  ceux qui attaquent la vérité de la date 

ne peuvent le faire qu’en s’inscrivant en faux ; tandis que les parties contractantes n’ont 

aucune mission, pas plus quant à la date que pour les autres déclarations qu’elles 

constatent dans leur écrit ; elle peuvent de commun accord antidater ou postdaté l’acte 

si donc l’une d’elles prétend que la date qu’elles ont mis à l’acte n’est point la date 

véritable, elle n’a pas besoin de s’inscrire en faux , elle peut le prouver par la preuve 

contraire. 

Reste à savoir quelle est cette preuve contraire. Il faudra que la preuve contraire se 

fasse par écrit comme nous l’avons exposer plus haut ou du moins par un 

commencement de preuve par écrit, mais il y a exception lorsque l’acte est attaqué pour 

cause de dol ou de fraude, ce qui sera d’ordinaire le cas pour la fausse date ; si les parties 

n’y ont pas mis la date véritable c’est pour faire fraude à la loi ou pour faire fraude aux 

tiers ; dans l’un et l’autre cas la preuve testimoniale est admise, ainsi que les 

présomptions. 

A l’égard des tiers, la situation est différente de celle de la force probante entre les 

parties. Comme il y a toujours lieu de redouter une antidate, résultant d’une connivence 

des deux signataires de l’écrit privé, en vue de frauder les tiers, l’acte ne fait en principe 

pas foi de sa date à leur égard. Il faut, pour qu’il leur soit opposable, que son antériorité 

résulte de l’acquisition d’une date certaine457. 

  

                                                           
457 http://www.kriswagner.be/index_files/van%20den%20haselkamp_de%20la%20preuve.pdf 

Visité le 20/06/2018 à 19h33min 

http://www.kriswagner.be/index_files/van%20den%20haselkamp_de%20la%20preuve.pdf
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L’action citoyenne entre l’empowerment et l’injonction participative 

 

La preuve littérale en droit des obligations et des contrats 

marocain 
 

 

Chercheur en sciences politiques  

 

De nos jours tout le monde parle de la crie de l’Etat458. Ce dernier perd  sous le 

poids de plusieurs facteurs le terrain pour laisser parler  d’un nouveau concept  dit 

démocratie participative qui donne plus de marge aux citoyens pour agir en matière de 

la gestion de la chose publique.  On constate, alors qu’il y a de plus en plus une nette 

avancée vers la modernisation et la démocratisation du champ de l’action publique. 

  En effet, on observe de plus en plus qu’il y a un nouvel esprit de démocratie459 

qui est en train de prendre la surface et de dominer sur le cours des politiques publiques, 

selon une approche innovante basée sur les paramètres de la lisibilité, l’intégrité, la 

transparence, la territorialisation, la proximité, la bonne gouvernance et la participation 

citoyenne.  

Bien plus, l’implication des citoyens et des composantes de la société civile dans 

le processus décisionnel relatif à la cogestion du domaine public s’impose de nos jours 

comme une nécessité et une réalité incontournable. 

 Par ailleurs, il est opportun de signaler que cette intégration citoyenne a connu de 

grands succès dans certains pays démocratiques où les populations sont fortement 

associées à la prise de décasions concernant la gestion et le devenir de leur destin 

commun.  

                                                           
458 - Voir. ROSANVALLON, Pierre, la crise de l’Etat providence, éditions Seuil, Paris, 1981 
459 - Pou en savoir plus, lire : Loïc Blondiaux, Le nouvel esprit de la démocratie, actualité de la démocratie 

participative, Editions du Seuil et La république des idées, mars 2008 
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En revanche et généralement dans les pays en voie de développement, la société 

civile ne joue qu’un rôle secondaire voire marginal dans la coproduction des politiques 

publiques locales. 

Sur la géographié du tiers monde, la gouvernance participative souffre de certains 

dysfonctionnements d’ordre politique, juridique, culturel et social qui gênent le 

processus de la démocratisation de l’action publique. Alors que la réussite de la gestion 

participative en vue d’un développement durable suppose au préalable l’existence de 

certaines conditions propices à son démarrage. 

Effectivement,  l’Etat de droit, le respect des droits de l’homme et des libertés 

publiques, l’existence de la volonté politique en faveur du changement, la nature du 

système politique  capable  d’intégrer la participation citoyenne et toute une série de 

reformes constitutionnelles, juridiques et institutionnelles …sont autant de conditions 

nécessaires  constituant le socle de la démocratie participative, notamment à l’échelle 

locale où la démocratie s’impose avec force.  

Nonobstant, s’il fallait donner une appréciation sur la situation  actuelle de la 

démarche participative, on ne peut s’écarter loin de la position de P.Sadran  affirmant 

qu’il «  ne s’agit guerre, dans les faits, que d’une démocratie locale de délégation et 

tout reste à faire sur le plan de la démocratie participative 460».   

En fait, abondantes sont les recherches qui s’accordent sur le fait que l’émergence 

de la démocratie participative est généralement la résultante de l’inefficacité des 

institutions étatiques dans la concrétisation des attentes politiques et sociales des masses 

populaires.  Encore plus,  elle est aussi la conséquence de l’inertie des entités 

intermédiaires (partis politiques, associations, presse, syndicats…) entre les gouvernants 

et les gouvernés461.  

                                                           
460 - SADRAN, P. la démocratie locale à l’âge du village planétaire, in  SEDJARI, Ali. Etat-nation et prospection 

des territoires, la GRET, Editions L’Harmattan, 1999, p. 31 
461 - BAQUE Marie-Hélène, REY Henri, SINTOMER Yves. La démocratie participative : complément ou 

inflexion de la démocratie représentative, in  revue problèmes politiques et sociaux, la documentation française, 

Paris n° 959, Avril 2009, pp : 20 -22. 
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Dans cette perspective, Loïc Blondiaux pense que « cette intervention citoyenne 

constituerait une réponse adaptée à une ou plusieurs évolutions structurelles de nos 

sociétés »462. 

 Ce théoricien de la participation en France  avance une série d’hypothèses et 

d’explications justifiant l’ « impératif participatif »463. Ainsi voit-il que « les sociétés 

contemporaines sont devenues de plus en plus complexes, divisées, réflexives, 

indociles, défiantes et ingouvernables464 ». Il en résulte la nécessité de chercher des 

solutions dans la démocratie participative citoyenne  pour dissiper les conflits et de créer 

des consensus autour de la gestion  du domaine collectif. 

Dans ce sillage, il convient de noter que la participation civique à l’action publique 

ne répond pas forcément à des finalités communes et identiques, elle est plutôt animée 

par des enjeux distincts et contrastés.  

Ainsi, les enjeux visés par les pouvoirs publics et les élus sont en nette discordance 

avec les objectifs attendus  par les composantes de la société civile. Ceci dit, malgré 

l’intensité des hommages rendus aux vertus de l’empowerment et la capacitation 

citoyenne (I), une partie de la doctrine s’oppose à la participation citoyenne à la gestion 

des politiques publiques, en présentant  une série de critiques à l’encontre de la fameuse 

participation citoyenne qui n’est en réalité qu’injonction participative (II).  

I- l’ «  Empowerment » ou l’implication citoyenne dans les décisions 

La thèse idéaliste de la conception participative est toujours pour l’implication 

citoyenne dans la gestion de la chose publique. Cette démarche  engendre la politisation 

de la société civile et la socialisation politique des énergies territoriales écartées 

politiquement du processus de la fabrication des politiques publiques. 

Au départ, il est utile de mentionner  que l’engagement politique des citoyens et la 

reconnaissance de ce pouvoir d’action à l’égard de la population sont connus sous 

                                                           
462 - BLONDIAUX, Loïc, Le nouvel esprit …op cit, p. 25  
463 - BLONDIAUX, Loïc, Le nouvel esprit …op cit, p. 15  
464 -Idem, pp : 25-28 
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diverses expressions comme « émancipation  citoyenne » ou « pouvoir d’agir » ou 

encore « capacitation » comme l’équivalent de l’appellation anglo-saxonne de l’ 

«  empowerment465  ».  

Tous les chercheurs reconnaissent que «L’empowerment» est une notion 

polysémique, qui obéit à plusieurs logiques découlant de la culture politique de chaque 

pays. 

Concernant l’identification, la participation des citoyens à la gestion de la chose 

publique peut être définie globalement comme le fait de reconnaître le pouvoir d’action 

aux citoyens, aux habitants et aux associations de la société civile afin de prendre part 

aux décisions de  leurs affaires publiques locales. 

  Historiquement, le phénomène participatif au sens actuel du terme remonte aux 

années 1960 et 1970. Cette période reste marquée dans l’histoire par une grande 

mobilisation sociale en faveur du mouvement féministe, de la condition raciale, de la 

reconnaissance régionales et de la protection de l’environnement...etc.  

  En général, l’idée de l’émancipation des citoyens pour intervenir dans la sphère 

publique doit son origine à l’émergence du concept anglo-saxon d’ «empowerment». 

 Ce dernier signifie justement « renforcer ou acquérir du pouvoir» en renvoyant  à 

des principes, tels que «la capacité des individus et des collectivités à agir pour assurer 

leur bien-être ou leur droit de participer aux décisions les concernant »466. 

 Ainsi, L’empowerment est sollicité comme solution au recul de l’Etat dans la 

gestion du développement territorial pour faire appel à l’apport du rôle de la société 

civile comme nouvel acteur de l’action politique locale.  Parmi les auteurs qui 

soutiennent cette « capacitation  citoyenne », on cite Blondiaux mais aussi des 

chercheures comme Bacqué et Biewener qui pensent que  « les citoyens ont la capacité 

                                                           
465 - Voir plus de détails sur les différentes approches de l’empowerment.  

…http://www.levidepoches.fr/weblog/2016/01/lempowerment-pouvoir-dagir-et-capacitation-au-croisement-

entre-mouvements-num%C3%A9riques-dune-part-et-mo.html  .Consulté le 12 juillet 2018 
466 - SAIHI, Mouna, op.cit 

https://www.lemag.ma/lemag/c/0/i/18108818/lempowerment-ce-nouveau-levier-de-la-democratie-participative-

au-maroc.   Consulté le .20.juillet 2018 

http://www.levidepoches.fr/weblog/2016/01/lempowerment-pouvoir-dagir-et-capacitation-au-croisement-entre-mouvements-num%C3%A9riques-dune-part-et-mo.html
http://www.levidepoches.fr/weblog/2016/01/lempowerment-pouvoir-dagir-et-capacitation-au-croisement-entre-mouvements-num%C3%A9riques-dune-part-et-mo.html
https://www.lemag.ma/lemag/c/0/i/18108818/lempowerment-ce-nouveau-levier-de-la-democratie-participative-au-maroc.%20%20%20Consulté%20le%20.20.juillet
https://www.lemag.ma/lemag/c/0/i/18108818/lempowerment-ce-nouveau-levier-de-la-democratie-participative-au-maroc.%20%20%20Consulté%20le%20.20.juillet
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de construire des alternatives pour répondre aux défis multiples de la société ».467 

 Dans le même ordre d’idées, il s’avère  que  l’empowerment pourrait être « un 

levier capital pour la participation, puisqu’il implique le développement d’une 

capacité d’action individuelle reposant sur une capacité à faire des choix rationnels, 

utiles, effectifs ou intentionnels468 ».  

 Cette nouvelle technique a l’apanage de constituer aussi  « une approche 

stimulante de la participation en l’intégrant dans une chaîne d’équivalences liant les 

notions de justice et de solidarité sociale, de reconnaissance, d’émancipation, de 

démocratisation et de science citoyenne ».469 

 Au Maroc, « l’Empowerment » trouve son synonyme dans le terme 

« Tamkine  qui veut dire littéralement «capacitation» et vise le   «renforcement « تمكين/

des capacités des acteurs de la société civile pour leur permettre de jouer leur rôle de 

participation démocratique »470. 

A l’échelle des collectivités territoriales, la gouvernance locale, garantit aux 

citoyens et aux associations de la société civile l’implication dans la gestion de la chose 

publique et la participation à  la prise de décision concernant les affaires qui les 

intéressent. Cela signifie que la population a le pouvoir d’agir par le biais d’un ensemble 

d’instances et de mécanismes participatifs afin d’exercer de nouvelles attributions et de 

nouvelles fonctions relevant de l’élaboration, de contrôle, de suivi et d’évaluation des 

politiques publiques locales. 

 La démarche  émancipatrice des citoyens est apportée essentiellement par la 

révision constitutionnelle de 2011471. Le préambule de  la nouvelle constitution dispose 

                                                           
467 - BACQUE, Marie-Hélène et BIEWENER, Carole,  L'empowerment, un nouveau vocabulaire pour parler 

de participation ? In  revue  « Idées économiques et sociales », N° 173, 3/2013, pp : 25-32  
468 - idem, p : 32 
469 - Idem 
470 - SAIHI, Mouna, op.cit, p : 1 
471 - Lire les articles 1, 12,13, 14, 15,27, 139 …..de la constitution relatifs à la démocratie participative et les 

nouvelles prérogatives reconnues à la société civile dans la gestion de u domaine public, au travers  une série de 

structure, d’instances et de dispositifs participatifs visant l’intégration de les citoyens dans le processus 

décisionnel. de  leur collectivités locales. 
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clairement que « «fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit 

démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de 

consolidation et de renforcement des institutions d’un Etat moderne, ayant pour 

fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance 472». 

De ce fait, La question de la participation de la société civile au domaine public se 

trouve actuellement au centre d’intérêt du pouvoir politique, étant donné que l’objectif 

recherché est la conciliation des gouvernés avec les gouvernants, d’où le souci 

d’imposer aux institutions constitutionnelles le respect de la volonté populaire en 

matière de la gestion publique.  

  En effet, concernant les aspects de la constitutionnalisation de la démarche 

participative, l’architecture de la constitution de 2011 enferme plusieurs aspects de la 

consécration du rôle de la société civile dans l’élaboration des projets de politiques 

publiques. On en cite en particulier les grandes lignes suivantes473 :  

1- La consécration de la démocratie  participative et de la bonne gouvernance :  

  Ce volet s’intéresse à la consécration du rôle central des partis politiques dans 

l’exercice de la démocratie, notamment leur rôle d’encadrement des citoyens  et la 

reconnaissance du statut et du rôle de la société civile et des ONG, en tant qu’acteurs de 

la démocratie participative, au niveau national et au niveau local et communautaire. A 

cet égard, le texte constitutionnel dispose: « Les partis politiques œuvrent à 

l’encadrement et à la formation politique des citoyennes et citoyens, à la promotion 

de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Ils 

concourent à l’expression de la volonté des électeurs et participent à l’exercice du 

pouvoir, sur la base du pluralisme et de l’alternance par les moyens démocratiques, 

dans le cadre des institutions constitutionnelles…474 ». En outre, la consécration du 

statut et du rôle des médias dans la promotion de la démocratie, des droits et des libertés 

des citoyens et la création de nouveaux espaces de la démocratie participative. A 

                                                           
472 -Extrait du préambule de la constitution de 2011 
473 Cf. Nouvelle Constitution: Le grand tournant démocratique du Maroc 

 http://www.ogfp.ma/uploads/files/Grandes%20lignes%20constitution_note1.pdf    consulté le  
474 -l’article 7 de la constitution de 2011.  

http://www.ogfp.ma/uploads/files/Grandes%20lignes%20constitution_note1.pdf
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l’origine, «  les révolutions et soulèvements des « printemps arabes » ont offert une 

occasion inédite pour hisser les médias au rang d’acteur incontournable dans les 

mobilisations sociales475 ».  

2- La constitutionnalisation de la démocratie territoriale  

  La question de la participation de la société civile à la gestion des affaires 

publiques se pose par excellence au niveau des collectivités territoriales, car ces entités 

sont considérées comme des niveaux les plus appropriés à la démocratie participative et 

la participation citoyenne, eu égard aux vecteurs de la proximité et du capital social 

relatif aux territoires. La démocratie participation n’est-elle pas le prolongement  de 

l’exercice de la politique de la décentralisation. 

 En fait, la nouvelle constitution réorganise les compétences entre l’Etat, les 

régions et les autres collectivités en les transférant du centre aux périphéries territoriales  

dans le cadre de la territorialisation de l’action publique, la mise en œuvre du principe 

de la subsidiarité et le renforcement de  la déconcentration. 

  Par conséquent,  « une charte des services publics fixe l’ensemble des règles de 

bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des 

régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics476 », en vue 

d’assurer une bonne gestion administrative des territoires avec l’implication active des 

populations concernés. 

 Vu l’importance de la participation qui constitue un élément de base dans 

l’organisation des territoires, les dispositions constitutionnelles n’ont pas omis de 

rappeler que « l’organisation territoriale du Royaume repose sur les principes de libre 

administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des 

populations concernées à la gestion de leurs affaires477 » 

3-  Le renforcement  de la protection des droits et des libertés publiques  

La Constitution de 2011 a crée des instances indépendantes de protection et de 

                                                           
475 - Cf. NAIMI, Mohamed, Liberté de presse écrite au Maroc : L’évolution au regard de l’évaluation. Open 

Edition, Editions CNRS, 2015, pp : 45-60 https://journals.openedition.org/anneemaghreb/2786  consulté le  
476 -l’article 157 de la constitution de 2011 
477 - l’article 136 de la constitution de 2011 

https://journals.openedition.org/anneemaghreb/2786
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promotion des droits de l’homme, comme le conseil  national des droits de l’Homme, le 

Médiateur,  le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, mécanismes  de bonne 

gouvernance  et le conseil  de la jeunesse et de l’action associative. 

 Ainsi, concernant le mouvement associatif et les conditions d’exercice de leurs 

actions associatives en matière de la conception des politiques publiques, la constitution 

révisée stipule que « les associations de la société civile …se constituent et exercent 

leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi. Elles ne 

peuvent être suspendues ou dissoutes par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une 

décision de justice…478 ». 

 Par ailleurs, qui dit implication civique dans la sphère de la gestion locale dit 

certainement partage d’informations publiques concernant la gestion de leurs territoires. 

De ce fait, « les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue 

par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une 

mission de service public. Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, 

dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la 

sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que la vie privée des personnes, de 

prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de 

protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi. 479». 

4-L'amélioration de la conduite de l’action publique. 

Afin d’assurer les conditions  favorables à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’évaluation des politiques publiques, «  les pouvoirs publics œuvrent à la création 

d’instances de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques480 ».  Ensuite 

et dans le but d’installer l’ambiance de communication, de confiance et de consultation 

entre les institutions étatiques et les citoyens, les administrations publiques sont tenues 

d’assurer le bon accueil des usagers et de  garantir la moralisation de leur service dans 

                                                           
478 - l’article 12, al. 1 de la constitution de 2011 
479 - l’article 27 de la constitution de 2011 
480 -l’article 13 de la constitution de 2011 
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la transparence, la neutralité  et la responsabilisation.  

Ainsi la constitution révisée a mis l’accent sur l’exigence d’un bon fonctionnement 

des services publics, en stipulant : « les services publics sont organisés sur la base de 

l’égal accès des citoyennes et citoyens, de la couverture équitable du territoire national 

et de la continuité des prestations. Ils sont soumis aux normes de qualité, de 

transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les 

principes et valeurs démocratiques consacrés par la Constitution481 ». 

 Enfin,  il est fortement recommandé à l’administration publique d’être à l’écoute 

des administrés pour répondre à leur attente et assurer une cogestion efficace de la chose 

publique. A cet égard, le constituant de 2011 n’a pas passé cet aspect sous silence. Il 

précise que  «  les services publics sont à l’écoute de leurs usagers et assurent le suivi 

de leurs observations, propositions et doléances. Ils rendent compte de la gestion des 

deniers publics conformément à la législation en vigueur et sont soumis, à cet égard, 

aux obligations de contrôle et d’évaluation482 ».  

5- La constitutionnalisation de la participation à la gestion publique 

 Cet aspect couvre la prérogative de l’exercice du pouvoir législatif, un droit 

reconnu  aux citoyens de participer à la fabrique des lois. La constitution  permet aux 

citoyens de s’impliquer  dans l’exercice  de la fonction législative. Désormais,  les 

citoyens peuvent proposer  un texte de loi,  Ils sont en mesure  de prendre des initiatives 

en présentant leurs motions législatives à l’une des deux chambres du Parlement. La 

constitution dispose: « les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et 

les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des propositions en 

matière législative. Un ou plusieurs groupes de la Chambre parlementaire concernée 

peut parrainer ces motions et les traduire en propositions de loi, ou interpeller le 

gouvernement dans le cadre des prérogatives conférées au Parlement483". 

 Pour autant,  la constitution  a accordé  à l’acteur associatif la possibilité de 

                                                           
481 -l’article 154 de la constitution de 2011 
482 -l’article 156 de la constitution de 2011 
483 - l’article 14 de la constitution de 2011 
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participer à la gestion publique et s’impliquer dans le processus décisionnel inhérent au 

domaine public : « … les associations intéressées à la chose publique, et les 

organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie 

participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des 

projets des institutions élues et des pouvoirs publics…484 ».  

 Pour ce faire, la nouvelle constitution a imposé aux autorités publiques de prendre 

toutes les mesures possibles pour associer les composantes de la société civile au 

processus décisionnel de la gestion publique, en installant les structures nécessaires afin 

de faire entendre leurs avis. « Les pouvoirs publics œuvrent à la création d’instances 

de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la 

mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques485 » 

 Par ailleurs et dans le même sillage de la constitutionnalisation de la démocratie 

participative  et l’institutionnalisation de la participation citoyenne à travers des 

mécanismes participatifs à la gestion du patrimoine public, la constitution a reconnu 

également aux citoyens le droit de pétition que les citoyens peuvent exercer : 

- A l’échelle nationale : « les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter 

des pétitions aux pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions et 

les modalités d’exercice de ce droit 486». 

- A l’ échelle régionale et territoriale, la constitution dispose : « des mécanismes 

participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils des 

régions et les Conseils des autres collectivités territoriales pour favoriser 

l’implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans l’élaboration 

et le suivi des programmes de développement .Les citoyennes et les citoyens et les 

associations peuvent exercer le droit de pétition en vue de demander l’inscription 

à l’ordre du jour du Conseil, d’une question relevant de sa compétence 487». 

                                                           
484 -l’article 12, al.2 de la constitution de 2011 
485 - l’article 13 de la constitution de 2011 
486 - l’article 15 de la constitution de 2011 
487 -l’article 139 de la constitution de 2011 
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 Il va sans dire que la tranche des jeunes dont l’action et le dynamise sont 

primordiaux dans l’initiative populaire en vue du changement et la bonne gestion de 

l’administration publique, il est devenu indispensable d’installer les instances et les 

structures nécessaires pour la communication avec les jeunes afin de les impliquer dans 

le processus de la démocratisation.  

Ceci est dit concernant l’approche optimiste et idéaliste qui est pour la participation 

citoyenne. Néanmoins, une seconde thèse recommande d’être prudent et d’agir avec 

précaution quant à la démarche participative qui pourrait dans bien des cas aboutir à des 

résultats contraires. C’est à dire au lieu de démocratiser le processus décisionnel, on ne 

va  que renforcer l’ordre autoritaire traditionnel.   Alors de quoi s’agit-il au juste ? et 

comment cela arrive-t-il ? 

II- La participation citoyenne et la reproduction de l’autorité et de la 

domination 

En parallèle à la théorie émancipatrice de la participation citoyenne, il y a une autre 

thèse sceptique qui voit dans la participation des populations aux actions publiques une 

« comédie »488 ou un outil à manœuvrer avec prudence.  

Ce courant critique considère la démarche participative comme un instrument de 

conservation d’un régime représentatif défaillant aspirant survivre davantage pour 

reproduire sa domination sur la société. Selon l’expression de Marion Carrel, « il s’agit 

de démarches qui jouent contre la démocratie, car accentuent les mécanismes de 

reproduction.489 »   

  En effet, ce courant trouve dans la participation le moyen de manipulation des 

citoyens par les gouvernants. En fait, il s’agit d’une  démarche complexe qui accentue 

la reproduction de la domination des élus.  Cette dernière doit être comprise, dans le 

contexte de notre recherche, comme  « mécanismes assurant la formation et la 

reproduction du consentement des dominés par une série de compromis divers. 

                                                           
488 - En référence au livre de Garnier et Goldschmidt en 1978, intitulé : » la comédie urbaine ou la cité sans classe », 

dans lequel ils présentent ce que le pouvoir public voulait par la participation citoyenne. 
489 -CARREL Marion, faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers 

populaires, intervention dans un séminaire, 2013. Consultable sur : 

 http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=2781 
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Souvent dénommée « légitimation », « idéologie » ou encore « hégémonie », cette 

dimension souligne l’importance décisive de l’adhésion des individus aux différentes 

formes de contrôle dans les sociétés modernes 490».  Aussi peut-on se servir des citoyens 

comme d'un outil utilisé par les élus à la poursuite d'un intérêt que l’on ne veut pas 

perdre. Autrement dit leur participation relève d'une stratégie, d’où la nécessité de 

manipuler avec  prudence ce nouvel outil de la participation publique. C’est ce que 

résume La Boétie dans ce constat : « les hommes sont dominés soit parce qu’ils sont 

contraints, soit parce qu’ils sont trompés »491. 

 Dans le même ordre d’idées, Jacques Godbout a publié un important ouvrage 

portant un titre provocateur : « La participation contre la démocratie492 ».  L’auteur 

souligne dans son introduction que  « Participation contre démocratie, parce que 

l'utilisation des mécanismes de la participation diminue la plupart du temps l'utilité 

de l'institution démocratique, au sens qu'il est moins nécessaire d'y recourir dans la 

prise de décisions ». 

  Pour autant, participation contre démocratie, est aussi, interprétée par le même 

auteur  comme « mécanisme fondant la légitimité et l'autorité des gouvernants (d'une 

organisation ou d'une société) sur leur représentativité, telle qu'elle ressort du choix 

libre des gouvernants par l'ensemble des gouvernés - au moyen d'élections 

périodiques - est une technique très efficace pour maximiser le pouvoir en minimisant 

la participation493 ». 

  On constate à cet égard, que plusieurs études menées sur la participation vont 

dans le sens de l’hypothèse du « maintien en place des logiques et les structures de 

domination politique traditionnelles ».494  De fait, la vraie volonté de « faire participer» 

peut viser des finalités inverses en dépolitisant la société civile et en canalisant les 

actions sociales, dans le cadre d’une pure injonction participative.  

                                                           
490 -Cf.  MARTUCCELLI, Danilo, Figures de la domination, in  Revue française de sociologie, Editions 

Technip & Ophrys,2004/3, Vol. 45, p : 469.  
491 - Idem 
492 - GODBOUT, Jacques. La participation contre la démocratie, Montréal : Les Éditions Albert Saint-Martin, 

Collection : Pratiques sociales. 1983.  
493 - Idem, op cit p : 8 
494 -BLONDIAUX, Loïc, op, cit, p : 11 

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=OPH
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=OPH
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 Effectivement, « face à la montée en puissance du citoyen-surveillant, et afin 

de lutter contre la défiance qu’exprime son intense activisme, les gouvernants sont  

naturellement portés à s’investir plus ou moins résolument dans la mise en place et le 

fonctionnement de dispositifs participatifs. Il en résulte une tension au sein même de 

ces dispositifs, qui tient au fait qu’ils sont le plus souvent institués pour capter et 

neutraliser les ressources de la « souveraineté négative495 ». 

   En analysant ce nouveau paradigme participatif, Blondiaux se demande  s’il ne 

s’agit pas de  « beaucoup de bruit pour rien ? »,496 ceci en raison de l’émergence des 

effets pervers: « l’attribution de droits nouveaux est censé aboutir, par un 

enchaînement de conséquences non voulues, à un résultat qui sera exactement 

contraire au but recherché …la démocratie participative ne ferait qu’instaurer un 

régime d’oppression et de tyrannie populaire 497». 

Sur le plan empirique, l’équipe éditoriale de la revue Politex (qui a rassemblé les 

travaux menés sur les effets des instruments participatifs), confirme que « ces 

procédures (conseils de quartier, débat public, conférences de citoyens, sondages 

délibératifs, etc.) participeraient essentiellement d’un habillage  idéologique nouveau 

de techniques de pouvoir anciennes »498. 

 Il s’agit, selon la même source, de « simulacres de démocratie », puisqu’on ne 

ferait que «  reproduire les logiques classiques de la domination politique par d’autres 

moyens » et que par conséquent «ces procédures  n’auraient, en réalité, aucune 

influence sur le cours de la décision 499». 

En dépit de l’ancrage croissant de l’impératif participatif ou délibératif dans 

plusieurs expériences de gestion des affaires publiques à travers le monde, ce renouveau 

démocratique ne cesse d’être la cible de plusieurs critiques. 

                                                           
495- SAVIDAN, Patrick, Démocratie participative et conflit, Presses Universitaires de France | Revue de 

Métaphysique et de Morale ,2008/2 - n° 58, p : 177 
496 - BLONDIAUX, Loïc, FOURNIAU Jean-Michel, Un bilan  des recherches  sur la participation du public 

en démocratie : beaucoup de bruit pour rien ? in revue Participations N° 1, 2011, pp : 8-35 
497 - BORDIAUX Loïc. Le nouvel esprit de la démocratie op, cit. p : 64 
498 - Cf. Dispositifs participatifs, in  Revue Politex, N°75, 3/2006 p : 3 
499 -Idem 
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  Les tenants de cette vision critique reproche à la participation le fait de viser 

l’inverse de ce que recherchent les citoyens, à tel point qu’on se demande s’il ne s’agit 

de : « la démocratie contre la démocratie ?»500, une manière de faire allusion à un 

éventail de limites à l’offre participative publique.  

  Ainsi, la plupart des expériences de la participation, de l’avis de plusieurs auteurs, 

ne se sont pas hissées à la hauteur des attentes du public qui aspire davantage à plus 

d’émancipation et de prise en main de ses affaires publiques locales. Cela crée une 

certaine déception chez les citoyens qui se sont rendu compte qu’il s’agit « d’une fausse 

promesse ou d’un simple simulacre de participation ou encore de « la participation 

contre la démocratie »501.  

Par voie de conséquence,  les adversaires de l’approche participative pointent 

certaines limites et répertorient des paradoxes et des effets indésirables liés à la 

participation citoyenne, en discutant « un possible retournement de la démocratie 

participative contre les objectifs dont elle se réclame ».502  

 A partir de ces constats, il parait que la participation présente en réalité de 

sérieuses dérogations ou exceptions à l’idéaltype de l’émancipation citoyenne dont 

rêvent les sociétés contemporaines. Il semble, comme le décrit un proverbe arabe, que 

« la gigantesque montagne  n’a accouché que d’une petite souris ». Ainsi, au moment 

où on s’attend à ce que la participation publique ait un impact notoire sur le déroulement 

de décision, on constate qu’il y absence d’influence sur les décideurs publics. 

  La participation civique n’est jusqu’à présent qu’ « une sorte de complément 

« vitaminé » de la démocratie représentative, elle ne peut donc trouver place qu’aux 

marges de la représentation politique, puisque elle se limite à l’espace lacunaire que 

lui laisse le jeu des assemblées, elle est reléguée à un rang symboliquement inférieur 

à celle de la démocratie représentative »503.  

                                                           
500 -, BORDIAUX Loïc. op, cit. p : 63 
501 -GODBOUT, Jacques, La participation contre la démocratie, Montréal, Editions coopérations Albert Saint-

Martin, 1983, in BLONDIAUX, op. cit, p : 65 
502 - BLONDIAUX, Loïc, op, cit. p : 10 
503 - GAUDIN, Jean-Pierre, La démocratie participative 2eme édition Armand Colin, Paris, 2013, p : 115  
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Dés lors, les élus prennent souvent leurs décisions avant même la phase de la 

consultation ou de la délibération avec la société civile ou les habitants. In fine, la 

consultation citoyenne n’est qu’une formalité sans importance ou une couverture de 

légitimité de la décision prise dans les coulisses. 

 Par ailleurs, peu de citoyens s’intéressent à la chose publique et participent à 

l’action politique à cause des inégalités sociales. Cette discordance sociale au sein d’un 

même groupe éloigne certains groupes de l’espace public (les femmes, les jeunes, les 

étrangers, les pauvres, les minorités…etc.) et rend leur communication avec les élus et 

les responsables peu fréquente, vaine et sans intérêt. 

 En bref, cette nouvelle démarche est soupçonnée d’avantager les couches les plus 

dotées en capital politique et social et de marginaliser celles qui se trouvent loin de la 

machine représentative. Blondiaux a raison de remarquer que l’intérêt pour la politique 

est plus une condition qu’un effet de la participation : « ceux qui participent aux 

dispositifs ont un profil homogène à ceux que les canaux de participation 

traditionnels intéressent déjà 504». 

  Par conséquent, il y a reconduction des mêmes démarches de gestion et de prise 

de décision traditionnelles, c'est-à-dire qu’il y a certes un certain renouvellement des 

pratiques et des figures mais l’esprit et la logique d’action reste les mêmes. 

Selon cette logique,  il ya  confirmation et la continuité de la domination de la 

démocratie représentative exprimée ici par Blondiaux dans les termes suivants : « les 

élus, pourtant commanditaires en nombre croissant de dispositifs participatifs ne 

semblent pas se rallier avec sérénité à la perspective d’une augmentation effective des 

pouvoirs d’action des citoyens505 ».  En revanche, « les populations démunies et 

précaires ont moins de chance d’influer sur les politiques publiques. Dés lors qu’elles 

sont mal représentées dans l’espace politique, d’où le renforcement des inégalités 

sociales506 ». 

                                                           
504 - Cf. BORDIAUX Loïc. Le nouvel esprit de la démocratie, op. cit, p : 72 
505 -Cf., BLONDIAUX, Loïc, la fabrique de l’opinion : une histoire sociale des sondages,  Editions Le Seuil, 1998.  
506 - BLONDIAUX, le nouvel esprit de la démocratie, op. cit, p : 70 
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 Encore faut-il citer une autre critique adressée à la participation publique en 

rapport étroit avec les précédentes. Il s’agit du reproche de l’institutionnalisation de la 

participation par référence à la réalité qui montre qu’il n’ y a pas une réelle volonté de 

faire participer les citoyens à la gestion de la chose publique.  

  Pour ce faire, les pouvoirs publics et les élus font appel à une série de 

manœuvres, telle que la cooptation des citoyens et l’invention de l’atmosphère 

démocratique pour donner l’impression que tout se passe conformément au principe de 

la participation citoyenne.  Ainsi tout porte à croire qu’il y a un consultation, délibération 

et codécision des différentes parties prenantes, alors que «  les citoyens admis à 

participer dans des commissions auxiliaires ne disposant même pas des apparences 

de l’autonomie507 ». Or, ce sont  « les élus qui définissent de manière unilatérale les 

règles du jeu, en empêchant l’auto saisine des instances participatives, en assurant la 

police des échanges dans les forums, maîtrise le calendrier et l’agenda de la 

discussion et pilotent efficacement cette dernière 508». Donc on est en train de passer 

de l’instrumentation à l’instrumentalisation pour installer et légitimer une fausse 

participation ou une participation truquée. Telle est la thèse qui qualifie cette situation 

de la « comédie urbaine » ou de « l’injonction participative » ou d’ « instrument de 

manipulation »509. 

 Par ailleurs, on reproche encore à la participation l’absence d’effets sur les 

décisions et  les acteurs, la plupart des mécanismes participatifs ne permettent pas aux 

citoyens d’être déterminants dans les choix de projets des politiques publiques et leur 

élaboration.  C’est à Gaudin de le confirmer par ses dires : 

 «  On discute en effet longuement  dans des réunions ; la Commission du débat 

                                                           
507 -Cf. BLONDIAUX L. et LEVEQUE S, "La politique locale à l'épreuve de la démocratie : les formes 

paradoxales de la démocratie participative « 1997, Communication au colloque "La politique locale à l'épreuve 

de la démocratie", Roubaix. In Blondiaux, op cit, p : 75 
508 -  Idem p : 75 
509 -Cf.  CARREL, Marion, « Faire participer les habitants ?   Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers 

populaires,   Synthèse d’intervention de Marion Carrel Séminaire ECLIPS du 6 février 2013 à Tours. 

http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=2781 

 Consulté le 20juillet 2018 

http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=2781
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public établit ensuite un rapport de synthèse  et présente ses conclusions, mais ce sont 

les pouvoirs publics  qui décident, après coup, de poursuivre, de modifier  ou 

d’abondonner le projet 510».  

En effet, la marge accordée à la société civile en matière de la gestion publique est 

négligeable comme elle n’intervient pas dans les grandes décisions publiques. Alors à 

quoi sert une mobilisation participative qui n’agit pas sur l’action et n’exerce aucune 

pression sur les décideurs locaux ? 

Cette thèse critique de l’approche participation en tant qu’outil de préserver le 

monopole des élus dans la gestion de la chose locale n’est pas partagée de la même façon 

par tous les théoriciens participationnistes. 

Pour sa part, Jean-Pierre Gaudin évoque plutôt l’idée de 

la contractualisation assurant le passage à la gouvernance des territoires décentralisés. 

Il présente la participation comme une apparence de démocratie visant à faire accepter 

le système oligarchique issu de la gouvernance urbaine : « la distance entre les 

intentions et la réalité se révèle en fait considérable. Malgré la nouveauté des 

procédures et des offres de débat, les effets de filtrage et de construction des 

interlocuteurs valables confirment des réseaux très éprouvés d’échange politique 511». 

  Donc, la démarche participative n’est en réalité qu’un rideau de fumée qui 

dissimule la complexité décisionnelle et cache les difficultés inhérentes à l’élaboration 

des politiques publiques par des élus critiqués et contestés par les populations. 

Conclusion 

En bref, il a été question dans le présent article de présenter les deux courants qui 

s’opposent quant à la démarche participative des citoyens et des  organisations de la 

société civile dans la gestion des actions publique. Ainsi, après avoir survolé tous les 

courants de pensées en la matière, nous avons  retenu deux thèses principales. 

                                                           
510 - GAUDIN, Jean-Pierre, la démocratie participative, op cit, p : 55 
511 - GAUDIN, Jean-Pierre, Gouverner par contrat, Presses de Sciences Po, «Démocratie et technotables »), col, 

Références, 2007, p242 

http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100798460&fa=author&person_id=132
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La première est idéaliste et optimiste quand à la participation du public à la gestion 

des affaires publiques, conformément au principe de l’empowerment et la capacitatation 

citoyenne reconnue aux populations et aux habitants de gérer les questions d’intérêt 

général de leurs collectivités locales. 

La seconde, au contraire, est méfiante à l’égard de la démarche de l’implication 

des citoyens dans l’élaboration des décisions des politiques publique. Ce courant ne voir 

dans  l’approche participative que simulacre de démocratie participative et qu’il n y a, 

en fait, aucune volonté politique de partager les pouvoirs d’actions avec les citoyen pour 

diriger le domaine public.  

Au Maroc, certes le principe de l’implication des citoyens dans la gestion de la 

chose publique est maintenant consacrée constitutionnellement, mais au niveau de la  

réalité et eu égard aux dispositions et mesures prises sur le plan infra constitutionnel, la 

question de la démocratie participative exigerait peut être la réunion d’autres conditions 

d’accompagnements et d’autres modérations politique sociales et culturelles  en faveur 

d’une véritable transition démocratique. 
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Les réformes de la justice au Maroc sous le régime  

Les réformes de la justice au Maroc sous le régime du 

Protectorat français : vers une profonde transformation de 

l’institution de juge512 
 

 

Univeristé Sultan Moulay Slimane  

 

Introduction 

La réforme de la justice, en particulier celle de la magistrature, constitue l’un des 

sujets les plus préoccupants du Maroc d’aujourd’hui. L’institution de juge constitue en 

effet une question centrale qui sous-tend les débats actuels concernant la culture 

marocaine et sa capacité d’adaptation au nouveau contexte mondial. La question a été 

soulevée tant par les observateurs et les juristes marocains513 que par le roi Mohammad 

VI. L’évolution du système judiciaire au Maroc et surtout son adaptation aux nouvelles 

circonstances nationales et internationales a d’ailleurs suscité plusieurs débats tant au 

niveau académique que dans les médias. Ces discussions confirment la volonté de 

réformer la justice marocaine et nécessitent des recherches et des reflexions sur la façon 

dont a évolué notre système judiciaire. 

Dans cette perspective, l’étude des réformes impulsées par le Protectorat français 

à partir de 1912 apparaît essentielle pour comprendre l’évolution du système judiciaire 

                                                           
512 Cet article est une version modifiée du chapitre 3 de ma thèse : Zehiri, Mohammed. L’institution de juge au 

Maroc : vers une conciliation entre tradition et modernité (1894-1974), thèse de doctorat, Université Laval, 

Québec, Canada, 2013. 
513 Mohamed Laâbid, « Colloque juridique à Laâyoune : les modes alternatifs suscitent le débat chez les 

magistrats », Aujourd'hui le Maroc, 08 novembre 2007. 

http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/57865 (page consultée le 15 août 2012).  

Benhamed Mohammadi, « CINQUANTENAIRE DE LA COUR SUPRÊME : la réforme de la justice en 

marche », La Gazette du Maroc, 1er décembre 2007. 

http://www.lagazettedumaroc.com/articles.php?id_artl=15382 (page consultée le 15 août 2012). 

Abdullah Stouky, «Injuste justice ! », L’observateur du Maroc, 16 septembre 2009.  

http://www.maghress.com/fr/lobservateur/2076(page consultée le 15 août 2012). 

Faiçal Faquihi, « Les «juges du monde» à Marrakech », L’Économiste, 13 octobre 2009.  

http://www.maghress.com/fr/leconomiste/96041(page consultée le 15 août 2012). 

http://www.maghress.com/fr/author?name=Mohamed%20La%C3%A2bid
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/57865
http://www.lagazettedumaroc.com/articles.php?id_artl=15382
http://www.maghress.com/fr/author?name=Abdullah%20Stouky
http://www.maghress.com/fr/lobservateur/2076
http://www.maghress.com/fr/author?name=Fai%C3%A7al%20FAQUIHI
http://www.maghress.com/fr/leconomiste/96041
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au Maroc et pour concevoir son adaptation aux nouvelles circonstances nationales et 

internationales. À ce propos, plusieurs études traitent en profondeur des réformes du 

système judiciaire au Maroc à partir du début du régime du Protectorat en 1912514. Ces 

études ont débuté, de façon systématique, au début des années 1940, avec les œuvres de 

Caillé et Bousquet (1947), de De Laubadère (1949) et de Plantey (1952). Ces derniers 

ont donné une justification théorique des réformes du système judiciaire au Maroc qui 

est maintenant à la base des études occidentales sur les réformes de la justice marocaine. 

Certains auteurs supposent que ces réformes juridiques et judiciaires visaient une 

simplification des structures judiciaires au bénéfice de justiciables (Boudahrain, 1999 : 

1). D’autres auteurs affirment que ces réformes eurent des effets sur le droit musulman 

et l’institution de juge au Maroc, et le meilleur exemple en est celui de la réorganisation 

de la justice du Shra’. À la différence de la période précoloniale, le tribunal du qādi 

n’était plus qu’un tribunal d’exception dont la compétence se limitait à deux questions : 

le statut personnel, familial et successoral des Marocains musulmans et le statut des 

immeubles non immatriculés515. 

Le présent article cherche plus précisément à dépasser l’étude des faits historiques 

pour cerner en quoi la justice s’est transformée au Maroc pendant le Protectorat français. 

Il vise à comprendre comment, au gré des réformes juridiques et judiciaires, l’institution 

du juge a vécu une transformation radicale dans la mesure où une nouvelle organisation 

judiciaire vit le jour et relégua au second plan la justice traditionnelle du qādī. Il s’agira 

de montrer comment, à travers l’étude des dahirs promulgués pendant le Protectorat, la 

                                                           
514 Mohammed Jalal Essaid, Introduction à l’étude du droit, Rabat, Collection Connaissances, 3e édition, 2000 ; 

Mohammed El Habib Fassi Fihri, L’itinéraire de la justice marocaine, Rabat, Association pour la Promotion de la 

Recherche et des Études Juridiques, 1997; Nour Badraoui Drissi, Les institutions politico-administratives 

marocaines et leur restructuration au début du Protectorat, thèse de doctorat, Université de Nancy II, 1993 ; Omar 

Azziman, « Les institutions judiciaires », La grande Encyclopédie du Maroc, Rabat, vol.7, 1988, p. 149 -172 ; 

William A. Hoisington,« The Berber Dahir (1930) and France’s Urban Strategy in Morocco », Journal of 

Contemporary History, vol. 13, no 3, 1978, p. 433-448 ; Alain Plantey, La réforme de la justice marocaine : la 

justice Makhzen et la justice berbère, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 1952 ; André 

De Laubadère, Les réformes des pouvoirs publics au Maroc, Paris, Librairie Générale de Droit et de la 

jurisprudence, 1949 ; G.H. Bousquet, « L’exploration juridique de l’Algérie et de l’Afrique du Nord (droit 

musulman) », Bulletin des Études Arabes (BEA), 7, 1949, p. 99-105. 
515 Louis Milliot. Introduction à l’étude du droit musulman, Paris, Dalloz, 2001; Hammad al-Iraqi, La 

magistrature marocaine entre hier et aujourd’hui, Casablanca, Arrachad, 1975; Mohammed Jalal Essaid,op.cit., 

2000 ; Mohammed El Habib Fassi Fihri, op.cit.,1997 ; Nour Badraoui Drissi, op.cit., 1993. 
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justice marocaine vit une période marquée par des réformes qui ont modifié en 

profondeur la justice marocaine notamment en rompant progressivement avec la justice 

traditionnelle et en visant à la modernisation du système juridique et judiciaire. Pour 

appuyer ses propos, nous avons utilisé une série d’interviews réalisés dans le cadre de 

notre thèse516. 

C’est pourquoi, notre étude cherche à identifier les réformes judiciaires instaurées 

entre 1912 et 1956, surtout le dahir qui portent sur l’organisation judiciaire 1913517, et 

d’évaluer leur impact sur l’institution de juge. Cela permettra d’appréhender le passage 

d’une institution traditionnelle à une institution moderne.  

Le présent article est donc construit en deux sections principales. La première 

consiste à présenter la réforme des tribunaux de shra’ afin de montrer que le rôle de juge 

traditionnel qādī diminuait progressivement. Par la suite, la deuxième section vise à 

traiter des réformes qui ont touché la justice Makhzen et la justice coutumière ainsi que 

l’implantation des tribunaux français.  

I. La réforme des tribunaux de shra’ : vers une diminution du champ de 

compétence des juges traditionnels (qādī) 

Des réformes judiciaires ont prévalu sur la réorganisation administrative du Maroc. 

C’était à l’évidence l’intérêt politique immédiat des autorités françaises. Lyautey attira 

ainsi toute l’attention du gouvernement français sur la primauté de la réforme judiciaire 

et juridique. Dans une lettre datée du 19 mars 1913 à Marrakech, Lyautey écrit : 

Je me permets d’attirer toute votre attention sur l’urgence de la réforme proposée; 

c’est, à mon sens, la première que nous devions réaliser au Maroc; elle est, en effet, la 

condition nécessaire de l’abrogation du régime des capitulations et, par suite, la 

                                                           
516 Dans le cadre de notre thèse de doctorat (voir la note 1), nous avons mené, au Maroc, une série d’entretiens 

avec des juges en activité, des juges à la retraite et de futurs juges. Le travail de terrain s’est fait en trois phases. 

Nous avons mené un premier terrain exploratoire en août 2008. Puis nous avons mené deux autres terrains de 

janvier à mars 2009 et de janvier à mars 2010. Durant cette période, nous avons rencontré des juges en activité, 

des juges à la retraite et des futurs juges. Durant cette enquête de terrain, nous avons visité trois principales villes 

à savoir, Fès, Rabat et Casablanca. Leur choix se justifie par le fait que les grands juges du royaume du Maroc 

exercent dans ces localités qui regroupent également toutes les catégories des tribunaux. 
517 Il s’agit des Dahir portant sur l’organisation judiciaire (12 août 1913); Décret français proclamant la volonté de 

l’État protecteur d’en faire des tribunaux français (7 septembre 1913). 
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condition même de la réorganisation administrative du Maroc, dont le gouvernement 

m’a confié le soin et remis la responsabilité518. 

Dès les premiers jours du Protectorat en 1912, la réforme de la justice shra’ avait 

attiré l’attention des autorités françaises. Dans ce cadre, le premier Bulletin Officiel 

publié au Maroc en 1912 incluait déjà une circulaire du Grand Vizir qui réglementait 

temporairement la compétence des qādī519. À cet égard, cette circulaire stipule :  

Avant de délivrer aux notaires l’autorisation d’usage pour les actes de transferts, 

les Cadis doivent examiner soigneusement et minutieusement les titres produits par le 

vendeur pour voir s’ils remplissent bien les conditions exigées par la loi et s’assurer de 

leur validité à l’égard de Chrâa. […] En outre, les Cadis seront tenus, avant 

l’établissement d’un acte constitutif ou transmissif de propriété, de s’assurer que 

l’immeuble en question n’est pas compris en totalité ou en partie dans l’une quelconque 

des catégories des biens inaliénables énumérées dans la section I ci-dessus. […] les cadis 

se conformeront aux formalités qui étaient d’ailleurs appliquées déjà dans le périmètre 

[…] des ports ouverts au commerce et qui le seront dorénavant dans toute l’étendue de 

l’Empire520. 

Selon les termes mêmes de ce texte législatif, les autorités françaises ont donné 

leurs premières instructions aux qādī pour vérifier les titres de propriété, pour surveiller 

les notaires (‘udūl) avant d’autoriser la rédaction des actes transmissifs ou constitutifs 

de propriété et pour s’assurer, conformément à la loi musulmane, de la régularité des 

titres fonciers. Ces instructions s’inscrivaient dans le cadre de la réorganisation de la 

propriété foncière et de son contrôle que la France envisageait de réaliser au Maroc afin 

de garder la mainmise sur la gestion des terres. Dans son célèbre ouvrage sur 

L’organisation de la propriété foncière au Maroc, Émile Amar, chargé par le 

                                                           
518 La lettre du Général Lyautey, commissaire résident général de la République française à Rabat, adressée 

le 19 mars 1913 à M. Pichon, ministre des Affaires étrangères. Citée par François-Paul Blanc, « La justice au 

Maroc sous le règne de Moulay Youssef », in Mohamed Achargui; François-Paul Blanc ; Redouane Boujema et 

André Cabanis, Histoire des grands services publics au Maroc 1900-1970, Toulouse, Presses de l’Institut d’Études 

Politiques de Toulouse, 1984, p. 29-35. 
519 Notons que la circulaire n’a pas une valeur équivalente au dahir qui exige le sceau du sultan. 
520 Circulaire du 1er novembre 1912 du Grand-Vizir aux gouverneurs, caïds et cadis, in Bulletin officiel du Maroc, 

2 septembre 1918, no 306, p. 838-840.  
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gouvernement français d’une mission scientifique au Maroc pour y étudier le régime 

foncier, explique la vision de la France par rapport à la question immobilière :  

Depuis l’installation de notre protectorat sur le Maroc, la question immobilière a 

été souvent envisagée, mais rien de définitif n’a été fait jusqu’ici pour en hâter la 

solution. Nous estimons d’ailleurs que le problème foncier au Maroc doit être abordé de 

front, pour une organisation d’ensemble et non pour une réglementation fragmentaire, 

qui laisse subsister, en certains points, l’incertitude et empêche le pays de prendre 

résolument son essor économique. 

Quoi qu’il en soit, en dehors des déclarations du général Lyautey devant la 

commission des affaires extérieures de la Chambre des Députés, le mois dernier, 

desquelles il ressortirait que le gouvernement du protectorat songerait à procéder à une 

révision des aliénations de terres qui ont eu lieu au Maroc durant ces dernières années 

et porteraient sur des biens considérés comme inaliénables, on ne rencontre jusqu’ici 

qu’un seul document officiel sur la question immobilière : c’est la « Circulaire du 

Grand-Vizir aux Gouverneurs, Caïds et Cadis de l’Empire du Maroc, au sujet de la 

transmission de la propriété foncière ». Cette circulaire, qui a été pompeusement décorée 

du titre de règlement immobilier, n’apporte, en réalité, aucun élément nouveau pouvant 

permettre, le cas échéant, à des tribunaux de résoudre les nombreuses difficultés que 

nous avons signalées au cours de cette étude. Au point de vue administratif surtout, elle 

laisse intactes les questions relatives à la délimitation des biens maghzen [Makhzen], au 

régime des terres des tribus, des terres collectives, des habous, à la tenue des registres 

par les Cadis, Caïds et autres fonctionnaires indigènes. Pour le surplus, elle se borne à 

confirmer l’ordre de choses existant et à rappeler aux fonctionnaires indigènes qu’ils ne 

doivent pas prêter la main aux usurpations des parcelles du domaine public, ce qui est 

toujours utile à rappeler aux fonctionnaires marocains521. 

Ces dispositions impliquaient un début de réduction du champ de compétence des 

juges traditionnels. Dès lors s’instaurait la modernisation telle que définie par Balandier. 

                                                           
521 Émile Amar, L’organisation de la propriété foncière au Maroc, Paris, Paul Geuthner, 1913, p. 136-137. 
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Il s’agit d’un processus de changement vers des types de systèmes sociaux, économiques 

et politiques522. Le qādī, qui était un juge à compétence universelle et indépendante, 

devait suivre de nouvelles procédures imposées dans la circulaire du 1er novembre 1912. 

Ces nouvelles formalités constituaient une introduction à d’autres changements de la 

justice shra’. Ces réformes conduisaient progressivement à une diminution du rôle du 

qādī523, et par là même, à une décadence de la magistrature traditionnelle (al-qadā’al-

Shar’ī). Dans le prolongement de la politique musulmane de Lyautey, celui-ci appela au 

respect des traditions et des usages du Maroc mais dans les faits, il procéda à une 

profonde réforme du système judiciaire.  

Les premières mesures prises aussi par les autorités françaises au début du 

Protectorat consistaient à transformer le vizirat des réclamations524, à réglementer la 

justice civile et à statuer sur les fonctions des qādī et de leurs auxiliaires. Ces actions 

étaient importantes aux yeux des autorités françaises parce qu’elles leur permettaient de 

surveiller les qādī du gouvernement chérifien525 ainsi que leur territoire judiciaire526 et 

d’assurer le contrôle des diverses institutions musulmanes traditionnelles. Dans ce 

contexte, le vizirat des réclamations était remplacé, en vertu du dahir du 31 octobre 

1912527, par un ministère de la justice ayant pour objectif la centralisation des affaires 

qui touchaient les tribunaux des qādī528. Le nouveau ministère, tout en restant un service 

chérifien, était placé sous le contrôle de la Direction des Affaires Indigènes529 qui 

surveillait en effet toutes ses activités. 

                                                           
522 Georges Balandier, « Réflexions sur une anthropologie de la modernité », Cahiers Internationaux de 

Sociologie, vol. 51, 1971, p. 199. 
523 Nous n’avons pas trouvé de documents dans les archives faisant état de la réaction des qādī sur la diminution 

de leur rôle. 
524 Le terme vizirat signifie le ministère. Au Maroc précolonial, le vizirat des réclamations était chargé d’examiner 

les plaintes et les doléances de la population. C’était dans l’administration générale de la justice shra’ et du 

contentieux judiciaire que s’exerçait l’activité de ce vizirat.  
525 Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, Paris, Sirey, 1936, p. 389. 
526Abderrahim Ben Salāma, al-Murshid Fī Mihnat al-Qadā’ wa al-Muhāmāt, Rabat, Dār Nashr al-Ma’rifa li 

al-nashr wa al-Tawzī’, 1995, p. 53. 
527Bulletin officiel du Maroc, 15 novembre 1912, no 3, p. 17.  
528 Paul Marty, « La justice civile musulmane au Maroc », Revue des Études Islamiques, 1931, No 3, p. 345-346. 
529 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, dossier : organisation administrative du Protectorat et de la 

suppression des capitulations. Document : Communiqué du Maréchal Lyautey au Ministère des Affaires 

Étrangères, 1er août 1913. 
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Cette façon de faire met en lumière la véritable volonté de Lyautey de mettre en 

place tout un arsenal juridique et judiciaire pour rompre avec la justice traditionnelle. 

Même si ces mesures ne remettent pas entièrement en question les pouvoirs du qādī, 

elles faisaient en sorte que son rôle perdait peu à peu en importance. En effet, par la 

suite, le qādī vit progressivement diminuer son influence et délimiter ses compétences. 

Dans une lettre datée de Marrakech le 19 mars 1913530 et adressée au gouvernement 

français pour approbation du projet de la première réforme judiciaire au Maroc avant 

d’en proposer l’adoption au sultan, le général Lyautey traçait les grandes lignes du projet 

de la nouvelle organisation judiciaire du Protectorat français du Maroc sans aucune 

mention au rôle du qādī ou du tribunal du qādī. En voici les principaux extraits :  

[…] Le projet d’organisation judiciaire étant accompagné d’un commentaire par 

articles du texte proposé, je me bornerai ici à en retracer les grandes lignes. 

I. La première question qui se pose est celle de savoir quelle est l’autorité 

compétente pour organiser les tribunaux français au Maroc. […] 

II. L’organisation de tribunaux français au Maroc comportera des justices de paix 

à compétence étendue, deux tribunaux de première instance, une Cour d’appel. […] 

III. L’une des innovations les plus notables du projet d’organisation judiciaire est 

celle qui concerne les auxiliaires de la justice. […] 

IV. Les tribunaux français au Maroc seront compétents pour le règlement des 

affaires entre Européens, lorsque les capitulations auront été abrogées en matière 

mobilière ou immobilière ; entre indigènes, en toutes matières lorsque les deux parties 

accepteront cette juridiction ; en matière mobilière, dans les affaires entre Européens et 

indigènes. D’une part, le caractère spécial des questions immobilières au point de vue 

indigène ; d’autre part, l’absence d’un régime foncier régulier m’a amené à penser qu’il 

est préférable de surseoir jusqu’à la promulgation d’une réglementation immobilière 

pour étendre aux indigènes la compétence des tribunaux français. Cette réglementation 

est dès à présent mise à l’étude. Au cas où vous estimeriez qu’il convient de généraliser 

                                                           
530 Lettre citée par : François-Paul Blanc, « La justice au Maroc sous le règne de Moulay Youssef », in Mohamed 

Achargui; Blanc, François-Paul; Redouane, Boujema; André Cabanis, Histoire des grands services publics au 

Maroc 1900-1970, Toulouse, Presses de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse, 1984, p. 29-35.  
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immédiatement la compétence des nouvelles juridictions, il me paraîtrait nécessaire 

d’adjoindre, pour le jugement de ces affaires, deux assesseurs indigènes au tribunal et à 

la Cour. […] 

V. Comme en Tunisie, les tribunaux français seront juges des affaires civiles, 

commerciales et administratives. […] 

VI. Désireux avant tout d’instaurer au Maroc une justice rapide et peu coûteuse, 

j’estime inopportun de promulguer le code de procédure civile et le code d’instruction 

criminelle français. […] 

VII. Au criminel, la procédure suivie, qui s’inspirera de celle de notre code 

d’instruction criminelle, se rapprochera sensiblement néanmoins de celle qui est 

pratiquée devant les tribunaux institués par le décret du 9 août 1903, en Algérie. […] 

VIII. Vous trouverez enfin, annexé à la présente lettre, un tarif des frais de justice 

au Maroc. […] 

IX. Les tribunaux français au Maroc statueront au civil conformément aux règles 

du droit international privé. Au criminel, ils appliqueront les règles du Code pénal 

français. […] 

X. telles sont les grandes lignes du projet que j’ai l’honneur de soumettre à votre 

approbation avant d’en proposer l’adoption de S.M. le Sultan531.  

Ainsi, conformément aux dispositions du premier article du traité du Protectorat, 

une commission de juristes français mit sur pied la nouvelle organisation judiciaire qui 

fut établie par le dahir de 1913. Ce dahir dicte dans son ensemble l’orientation de la 

justice marocaine pendant la période du Protectorat (1912-1956) et implique un début 

de transformation tout à fait remarquable de l’institution de juge marocain. 

La mise en œuvre de ces dispositions montre une fois de plus la politique d’un 

poids et deux mesures mené par Lyautey. Ses déclarations mettaient de l’avant 

l’indépendance politique et judiciaire du Maroc et le respect des traditions de ce pays. 

Or, dans les faits, les réformes judiciaires mises en application touchaient aux 

fondements même de la tradition au Maroc dont le qādī était le symbole. Dès lors, 

                                                           
531 François-Paul Blanc, op. cit., 1984, p. 29-35. 
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Lyautey se trouvait à enclencher tacitement des mécanismes qui rendaient possible la 

rupture avec la tradition. 

Ce projet, tel que précisé dans cette lettre, a pour but de mettre en place un système 

judiciaire entièrement rénové avec de nouvelles institutions dans le cadre d’un premier 

dahir sur la réforme judiciaire en août 1913. Cependant, à la différence des dahirs 

promulgués avant le Protectorat, ce dahir comme les autres qui le suivirent étaient 

rédigés selon une nouvelle procédure. Premièrement, ils étaient écrits en français. 

Deuxièmement, ils étaient subdivisés en plusieurs articles. Troisièmement, les thèmes 

de ces dahirs étaient davantage structurés. Par exemple, le dahir du 12 août 1913 débute 

par des directives générales, en mentionnant les compétences et le champ de son 

application. Ensuite, il définit les réformes instaurées en indiquant les procédures 

judiciaires et en précisant enfin le rôle et la nomination des juges.  

Ce texte, appelé le dahir relatif à l’organisation judiciaire de Protectorat français 

du Maroc, avait pour but de marginaliser les pouvoirs juridiques et judiciaires du sultan 

et du même coup d’imposer un nouveau pouvoir en place. En effet, les prémices d’une 

marginalisation de l’institution du qādī sont perceptibles dans l’article 1 qui stipule : « Il 

est institué sur le territoire du Protectorat français du Maroc des tribunaux de paix, des 

tribunaux de première instance et une Cour d’appel dont le fonctionnement est assuré 

par des magistrats français »532.  

En outre, l’article 2 touchait aussi le rôle du qādī dans le contentieux immobilier : 

« À partir de l’entrée en vigueur du présent dahir, les tribunaux français institués sur 

le territoire de notre Empire connaitront [traiteront] de toutes les affaires civiles et 

commerciales dans lesquelles les Français et des ressortissants français seront en 

cause »533. 

À la lecture de ces deux articles, instituant les tribunaux français au Maroc (les 

tribunaux de paix, les tribunaux de première instance et la cour d’appel), il est établi 

                                                           
532 Article 1 du dahir du 12 août 1913, relatif à l’organisation judiciaire de Protectorat français du Maroc, in Bulletin 

officiel du Maroc, 12 septembre 1913, no 46, p. 9.  
533 Dahir du 12 août 1913 portant sur l’organisation judiciaire du Protectorat au Maroc, in Bulletin officiel du 

Maroc, 12 septembre 1913, no 46, p. 9.  
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dorénavant que le qādī devenait incompétent pour toutes les affaires civiles et 

commerciales dans lesquelles des étrangers étaient en cause534. De même, les immeubles 

immatriculés535 n’étaient plus du ressort du qādī536. En vertu de l’article 3 du dahir du 

12 août 1913 relatif à l’immatriculation, ces immeubles immatriculés relevaient 

exclusivement et d’une manière définitive de la juridiction des tribunaux français du 

Protectorat537. Cette tendance ira en s’accentuant jusque dans les années 1930 et 1940538.  

Par ailleurs, dans ce dahir comme dans tous les dahirs promulgués pendant le 

Protectorat, le rôle du sultan se résumait à l’apposition de son sceau sur les projets 

résidentiels. À vrai dire, le sultan ne faisait qu’introduire le dahir de manière 

traditionnelle en débutant par des louanges, par la mise de son sceau et par des 

invocations religieuses. Par la suite, les articles du dahir étaient rédigés par un conseil 

des juristes français et marocains sous la supervision de Lyautey avec la formule 

suivante : « Vu pour promulgation et mise à exécution : Rabat, le 30 août 1913. Le 

commissaire général, LYAUTEY ».  

Le 7 juillet 1914, un autre dahir vint compléter les mesures instaurées entre 1912 

et 1913 constituant ainsi le premier texte de loi organique se rapportant à la justice Shra’. 

En vertu de ce dahir, d’autres changements fondamentaux furent introduits dans la 

justice Shra’ : l’un du point de vue territorial et l’autre du point de vue juridictionnel. 

Jusqu’à la veille du Protectorat, concernant la compétence territoriale, les qādī étaient 

des juges à pouvoirs pléniers. Mohamed Lahbabi écrit à ce sujet : « […] les cadis ont 

                                                           
534 Paul Marty, op.cit., 1931, p.391. 
535 Les immeubles immatriculés est un régime de l’immatriculation foncière institué au Maroc par le dahir du 12 

août 1913 qui rattache les immeubles au système des livres fonciers. Le régime de l’immatriculation foncière 

relève de l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). Chaque 

immeuble doit être inscrit sur les livres fonciers et l’immatriculation qui en résulte donne lieu à l’établissement 

d’un titre foncier qui porte un numéro d’ordre, un nom particulier et une description détaillée de l’immeuble. 

L’immeuble immatriculé présente donc les caractéristiques suivantes : son propriétaire est nommément identifié 

et son emplacement déterminé, il n’y a donc pas de mauvaise surprise à attendre. 
536 Article 3 du dahir du 12 août 1913 relatif à l’immatriculation. 
537 Article 3 du dahir du 12 août 1913 relatif à l’immatriculation. 
538 Du reste, la circulaire du mois de mai 1936 obligeait les juges à remettre, chaque jour, un rapport complet sur 

les demandes des immeubles immatriculés. Toujours dans le cadre de l’immatriculation des immeubles, le dahir 

du 7 février 1944 rend le qādī seul compétent pour connaître les contestations relatives aux litiges immobiliers 

sauf pour les dérogations résultant du régime de l’immatriculation foncière. En revanche, le tribunal de qādī n’est 

devenu qu’un tribunal d’exception dont la compétence se limitait à deux séries de matières : soit le statut personnel, 

familial et successoral des Marocains musulmans soit le statut des immeubles non immatriculés.  
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été des juges à pouvoirs très étendus et quasi indépendants : une tutelle sur leurs 

décisions judiciaires, ou même sur l’exercice administratif de leurs compétences, se 

conçoit difficilement en droit public musulman : les cadis reçoivent compétence et 

compétence plénière »539. 

En effet, le dahir organique du 7 juillet 1914, qui a été remplacé par le dahir du 7 

février 1944, venait enfermer les pouvoirs des qādī dans les limites territoriales de sa 

juridiction (Mahkama). Ce dahir divisait le territoire du Protectorat en subdivisions 

judiciaires qui étaient elles-mêmes réparties en circonscriptions délimitant la 

compétence de chaque qādī. Dans une section consacrée à la division judiciaire, ce dahir 

du 7 juillet 1914 sectionnait le territoire judiciaire marocain comme suit :  

Les territoires administratifs de RABAT-SALÉ, CASABLANCA et MOGADOR, 

les régions administratives de RABAT, MEKNÈS, FEZ, MARRAKECH, les Territoires 

DOUKKALA-ABDA, SETTAT, les contrôleurs civils de la CHAOUIA (MAROC 

OCCIDENTAL) et le territoire d’OUJDA (MAROC ORIENTAL) comprennent les 

subdivisions judiciaires nominales correspondantes de RABAT-SALÉ, 

CASABLANCA, MOGADOR, RABAT, MEKNÈS, FEZ, MARRAKECH-

MOGADOR, MAZAGAN-SAFFI, SETTAT, CASABLANCA ET OUJDA. 

Ces subdivisions judiciaires sont réparties en circonscriptions ayant à leurs têtes 

des Cadis de ville ou des Cadis de campagne nommés par le Makhzen. 

Les Cadis de campagne qui ont déjà reçu l’autorisation de dresser et de valider les 

actes de propriété et de juger en matière immobilière sont ceux des Contrôles civils de 

la CHAOUIA, du Territoire de SETTAT, du Cercle des DOUKKALA, du Contrôle du 

GHARB (KENITRA) et du Cercle de SEBOU BELKSIRI compris dans la Région de 

RABAT et de l’AMALAT d’OUJDA. 

Le makhzen étendra cette même autorisation aux autres Cadis de campagne, au fur 

et à mesure des besoins, au moyen d’un arrêt spécial540. 

                                                           
539 Mohamed Lahbabi, Le gouvernement marocain à l’aube du XXe siècle, Rabat, Techniques Nord-africaines, 

1975, p. 173. 
540 Dahir du 7 juillet 1914 portant sur la réglementation de la justice civile indigène, in Bulletin officiel du Maroc, 

17 septembre 1914, no 90, p. 581.  
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Quant à la compétence juridictionnelle, les décisions du qādī étaient, avant le 

Protectorat, définitives et irrévocables541. Cependant, les dispositions du dahir 7 juillet 

1914 précisaient que les sentences des qādī étaient susceptibles d’êtres révisées par le 

qādī de la subdivision judiciaire et celles des qādī de la ville par le ministre de la justice, 

après consultation du conseil supérieur des ‘ulama. L’enjeu de taille de cette subdivision 

judiciaire est de réduire au minimum possible les pouvoirs du qādī tout en augmentant 

ceux des caïds et pachas, car ces derniers ont été des agents importants pour faciliter 

l’application de la politique coloniale de la France. Aux yeux des autorités françaises, 

ces derniers devaient avoir les pleins pouvoirs au détriment des qādī. Cette façon de 

faire consistait de rompre avec la tradition et le passé. Le qādī était de plus en plus 

dépouillé de son pouvoir décisionnel; son champ de compétence était réduit et ses 

décisions remises en cause. À ce propos, le même dahir stipule :  

Les parties qui croiraient avoir une réclamation à formuler contre une décision 

rendue par un Cadi de la ville, directement ou par application de l’article précédent, 

pourront toujours, dans le délai de deux mois, se saisir le makhzen, soit directement, soit 

par l’intermédiaire des autorités locales. 

Ces réclamations devront parvenir au Ministère de la Justice chargé de statuer en 

dernier ressort […] Dans le cas où le Ministère de la Justice l’estimerait opportun, la 

cause pourra être renvoyée devant telle juridiction qu’il appartiendra. Un dernier recours 

contre la nouvelle décision pourra être présenté, dans un délai d’un mois, au Ministère 

de la Justice qui tranchera définitivement542. 

Le ministère de la justice avait donc, dans ses attributions, la tâche de contrôler et 

de surveiller la discipline des qādī et de leurs auxiliaires. Cependant, ce ministère réglait 

toutes les questions relatives à l’organisation et au remaniement des circonscriptions 

judiciaires. Il tranchait aussi les conflits de compétence et de procédure entre qādī 

voisins. De plus, il était confié à ce ministère qui comprenait le tribunal d’appel du shra’, 

                                                           
541 Mohammed al Habib Fassi Fihri, op. cit., 1997, p. 46. 
542 Dahir du 7 juillet 1914 portant sur la réglementation de la justice civile indigène, in Bulletin officiel du Maroc, 

17 septembre 1914, no 90, p. 583-584. 
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le rôle de juridiction d’appel543.  

Par la suite, ce processus de contrôle des compétences territoriales et 

juridictionnelle des qādī a été réglementé par la création du tribunal d’appel dushra’ à 

Rabat en 1921. Il avait été institué officiellement par le dahir du 7 février 1921544 en 

remplacement du conseil supérieur des ‘ulamā. Le fait d’officialiser les tâches du shra’ 

constituait un certain progrès. À cet égard, l’article 1 stipule : « Le Conseil Supérieur 

d’Ouléma, prévu par les articles 11 et 12 du dahir du 7 juillet 1914 portant 

réglementation de la justice civil indigène, est érigé en Tribunal d’Appel du Chraa »545.  

Cette juridiction d’appel relevant du ministère de la justice examinait les 

jugements rendus par les qādī des villes (ces appels devaient être directement déférés à 

ce ministère). Elle vérifiait, en outre, les jugements rendus par les qādī de subdivision, 

sur appel des décisions des qādī des tribus. Elle jugeait, enfin, les décisions rendues par 

les qādī ayant statué comme juridiction de renvoi, en exécution d’un arrêt du ministre 

de la justice546. En résumé, cette juridiction était placée au sommet des juridictions des 

qādī, et examinait en dernier ressort les décisions de tous les qādī du pays547. Cette 

nouvelle institution assurait, dans une certaine mesure, une double fonction de révision 

et de cassation.  

Enfin, la compétence universelle du qādī connaîtra aussi des restrictions au profit 

des juridictions nouvelles548 telles que le tribunal pénal officiel. Ces réformes, qui étaient 

le fruit du dahir du 4 août 1918549, avaient complètement transformé les anciennes 

juridictions despachas et caïds en tribunal pénal officiel pour les nationaux, quel que 

soit leur statut religieux, et précisait l’étendue de la compétence pénale, civile et 

                                                           
543 Louis Milliot, Recueil de jurisprudence chérifienne, Paris, Ernest Leroux, 1920, p. 9. 
544 Dahir du 7 février 1921 modifiant le dahir du 7 juillet 1914 et instituant un Tribunal d’Appel du shra’, in 

Bulletin officiel du Maroc, 8 mars 1921, no 437, p. 396-397.  
545Idem. 
546 Dahir du 7 juillet 1914 portant sur la réglementation de la justice civile indigène, in Bulletin officiel du Maroc, 

17 septembre 1914, no 90, p. 582.  
547 Pour avoir plus de détails sur la composition et le fonctionnement de cette juridiction d’appel du shra’, consulter 

Paul Marty, op. cit., 1931, p. 345 et suiv. 
548 Paul Marty, op. cit., 1931, p. 391. 
549 Dahir du 4 août 1918 réglementant la juridiction des pachas et caïds, in Bulletin officiel du Maroc, 2 septembre 

191, no 306, p. 838-840.  
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commerciale des pachas et caïds550. En fait, les attributions juridictionnelles qui 

appartenaient au juge traditionnel qādī lui échappèrent alors. Les représentants du 

Makhzen, pachas dans les villes et caïds dans les campagnes, nommés par le sultan, 

jouaient le rôle de juge et exerçaient, en plus de leurs fonctions administratives, des 

attributions judiciaires. Ainsi, le juge traditionnel qādī perdait son pouvoir de juger dans 

le domaine commercial et dans le domaine pénal.  

Étant donné le caractère traditionnel et quasi religieux de la justice Shra’, il était 

fort délicat pour les autorités coloniales de réformer celle-ci en profondeur. La réforme 

des tribunaux du Shra’ se devait en effet de respecter les grands principes du droit 

musulman, et c’est bien ce qui s’était passé. Nous constatons aussi que, tout au long de 

la période du Protectorat, l’institution de qādī ne joua plus le rôle axial qu’elle avait dans 

le Maroc précolonial mais sans être pour autant supprimée. Les réformes instaurées par 

les autorités françaises étaient caractérisées par une délimitation des compétences du 

qādī, une diminution de ses attributions en les dispersant entre diverses nouvelles 

juridictions. Autrement dit, une grande partie des attributions qui étaient 

traditionnellement celles du qādī en matière civile et commerciale étaient réparties entre 

diverses mains et plusieurs juridictions, notamment celles des tribunaux français au 

Maroc (dahir du 12 août 1913), celles du pacha et du caïd (dahir du 4 août 1918), et le 

Haut Tribunal Chérifien (dahir du 4 août 1918). La compétence du qādī se limitait au 

statut personnel, familial et successoral des Marocains musulmans et au statut des 

immeubles non immatriculés. Les compétences indépendantes et plénières du qādī 

d’avant le Protectorat lui furent retirées. Il n’était plus considéré comme un magistrat 

possédant le pouvoir de trancher tous les litiges, quelle que soit leur nature. Mais il est 

devenu seulement comme un qādī de Shra’, c’est-à-dire un juge du statut personnel551.  

 

                                                           
550 Alain Plantey, La réforme de la justice marocaine : la justice Makhzen et la justice berbère, Paris, Librairie 

Générale de Droit et de la Jurisprudence, 1952, p. 27. 
551 Dans le même cadre des juridictions religieuses, la même évolution affectait les tribunaux rabbiniques. 

Conformément à la tradition, tous les procès mettant en cause le statut personnel, le statut familial et le système 

successoral d’un israélite relevaient de la compétence des juges-rabbins qui statuaient selon le droit hébraïque. 

Voir : Jacques Caillé, Organisation judiciaire et procédure marocaine, Paris, L.G.D.J., 1948, p.107 et suiv. 
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Après ce passage en revue des différentes réformes engagées par l’administration 

coloniale française concernant la justice shra’, notamment dans l’institution de juge, 

nous allons maintenant aborder le cas de changements opérés dans les différents 

tribunaux. 

II. Une profonde réorganisation des tribunaux : vers un début de la 

modernisation de l’institution de juge 

Avec les réformes instaurées par le Protectorat, la justice Makhzen552 devenait la 

juridiction ordinaire des Marocains. Autrement dit, la compétence des tribunaux 

Makhzen s’étendait à tous les Marocains, qui étaient justifiables devant ces juridictions, 

quelle que soit leur confession, au point d’apparaître comme des tribunaux de droit 

commun. Dès le début, l’action française en la matière s’était orientée vers le 

développement et l’augmentation progressive des attributions de la justice Makhzen 

pour concentrer tous les pouvoirs entre les mains des autorités administratives553. 

Rappelons que pour appuyer ses propos, nous avons utilisé une série d’entrevues 

réalisées dans le cadre de notre thèse. 

Ces réformes, qui étaient le fruit de deux dahirs du 4 août 1918554, avaient 

complètement transformé les anciennes juridictions des pachas et des caïds, en les 

soumettant notamment à un double contrôle : celui des autorités du Protectorat, par 

l’intermédiaire du commissaire du gouvernement qui jouait le rôle de ministère public 

et celui de Haut Tribunal chérifien, à la faveur du double niveau de juridiction. De plus, 

les litiges d’ordre civil et commercial qui relevaient au début du choix des partis ou bien 

des qādī, des gouverneurs ou des caïds, dépendaient désormais de la justice Makhzen555. 

Les deux agents du Makhzen, pacha dans les villes et caïd dans les compagnes, 

administraient la justice et avaient en définitive le droit de rendre justice et de tenir des 

                                                           
552 La justice Makhzen est un service chérifien. Les juridictions makhzen existaient avant l’établissement du 

Protectorat, et leurs grandes lignes d’organisation ont depuis toujours subsisté. 
553 Paul Marty, op.cit., 1931, p.321-322. 
554 Voir dahir du 4 août 1918 réglementant la juridiction des pachas et caïds, in Bulletin officiel du Maroc, 2 

septembre 191, no 306, p.838-840.  
555 Pour plus d’informations sur cette juridiction, voir Dahir du 4 août 1918 réglementant la juridiction des Pachas 

et Caïds, Bulletin officiel du Maroc, 2 septembre 191, no 306, p.838-840.  
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audiences en siégeant dans des tribunaux de caïds et de pachas nommés mahkama. Ces 

derniers, dépositaires de l’autorité temporelle du sultan, chargés au début de maintenir 

l’ordre et d’assurer l’administration, s’étaient vus conférer à cet effet des attributions 

judiciaires pénales qui se sont étendues au domaine civil et commercial556. Par le biais 

de ces attributions judiciaires, ils faisaient partie de l’institution de juge au Maroc.  

Tous les juges retraités interviewés et qui avaient été recrutés à la veille de 

l’indépendance ont effectivement rapporté l’élargissement des prérogatives des pachas 

et des caïds, en relatant les enjeux et effets pervers sous-jacents. Voici le témoignage de 

M.Z. :  

La France a décidé de donner apparemment un pouvoir judiciaire aux agents 

d’autorité (pachas et caïds) qui, en plus de leurs attributions administratives, furent 

habilités à trancher des litiges. Cette nouvelle attribution judiciaire s’explique, à notre 

avis, par le fait que la France a voulu implanter un nouveau fonctionnement judiciaire 

basé sur la force et la terreur dans le but de l’aider dans la mise en œuvre des nouvelles 

réformes juridiques et judiciaires. Alors, l’attribution judiciaire au pacha et caïd visait 

essentiellement à servir les intérêts des autorités coloniales et à écarter progressivement 

l’application du droit musulman557.  

Ces propos de M.Z. tranchent avec ce que Lyautey a toujours voulu mettre de 

l’avant, soit une politique de prudence afin d’instaurer un contexte de paix. M.M. et 

M.Z. affirmèrent aussi que : « Les pachas et les caïds jouaient le rôle de juge et leur 

compétence juridictionnelle s’étendait au pénal et à toute une catégorie de litiges en 

matière civile et commerciale pour juger les litiges nés entre les Marocains »558. 

D’autres juges interrogés, insatisfaits de cette attribution judiciaire des pachas et 

                                                           
556 Mohammed Jalal Essaid, Introduction à l’étude de droit, Rabat, Éd. collection connaissances, 2000, p. 320. 

Rappelons que les pachas et les caïds avaient pour rôle, par exemple, la répression des infractions commises par 

les indigènes et des différends d’ordre civil et commercial qui leur étaient soumis. Pour avoir les informations sur 

toutes les attributions de ces agents, voir Dahir du 4 août 1918 réglementant la juridiction des Pachas et Caïds, 

Bulletin officiel du Maroc, 2 septembre 191, no 306, p. 838-840.  
557 Entretien avec M.Z., juge retraité, âgé de 72 ans, qui exerce présentement la fonction d’avocat, le 29 janvier 

2009 à son bureau d’avocat et le 3 février 2010 à Fès. 
558 Entretien avec M.M. le 26 janvier 2009 à Fès et entretiens avec M.Z. le 29 janvier 2009 à son bureau d’avocat 

et le 3 février 2010 à Fès.  
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caïds, avancèrent l’idée selon laquelle ces agents d’autorité n’avaient pas de formation 

en droit, ce qui pouvait engendrer des injustices. L’un de ces juges interviewés affirme 

ceci : « […] le choix de ces agents ne se base pas sur une formation juridique ou 

religieuse. Pour occuper un poste de pacha ou de caïd, il suffisait d’être connu et puissant 

localement, ou avoir une fortune, ou les deux. C’est pourquoi il y avait certainement des 

abus de pouvoir et de l’injustice »559.  

Ce témoignage rejoint ce qu’écrit Mustapha El Qadéry :  

[…] Les concernés (pacha et caïd) furent souvent des puissants locaux ayant 

autorité de feu ou de fortune, ou les deux, pour occuper la fonction de pacha ou de caïd 

et non une autorité de savoir ou de formation juridique et théologique. […] Aucun code 

écrit ne régit les règles de fonctionnement de cette justice et le législateur de l’époque 

avait fait des agents locaux du Makhzen, les titulaires de tous les pouvoirs sur la vie des 

indigènes sous la haute protection des autorités de contrôle. Cette réalité ouvrit la voie 

à tous les abus que subirent les indigènes et l’autorité du contrôle y ajouta le droit de 

percevoir un pourcentage fixe sur la collecte des impôts comme source de rémunération 

officielle des caïds560. 

Précisons que l’institution des pachas et caïds est une institution traditionnelle. Les 

pachas et les caïds étaient des agents exécutifs de l’administration chérifienne. Les 

autorités françaises ont conservé cette institution en la mettant sous son contrôle et en 

lui procurant des attributions judiciaires. Selon Mustapha El Qadéry,  

Le gouvernement chérifien mis en place par l’administration française consistait à 

administrer le Maroc d’une manière parallèle entre l’agent français et l’agent indigène. 

Les villes ont été administrées par des contrôleurs civils et militaires aux côtés d’un 

pacha ayant compétence directe sur les indigènes sous le contrôle des autorités. Les 

tribus furent soumises à l’administration du caïd ayant les mêmes compétences que les 

pachas en ville. Les deux agents ne faisaient pas qu’administrer, ils avaient le droit et le 

devoir de rendre justice et de tenir des séances hebdomadaires de mahkama où les 

                                                           
559 Entretien avec A.I le 4 mars 2010 à son bureau.  
560 Mustapha El Qadéry, « La justice coloniale des berbères et l’État national au Maroc », L’année du Maghreb, 

no III, 2007, p.33.  
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plaignants et les accusés sont présentés et condamnés séance tenante dans la majorité 

des cas. Leur juridiction s’étendait au pénal, aux obligations, et à toute une catégorie de 

litiges en matière civile et commerciale561.  

En outre, une autre catégorie de juge apparaît au sein de l’appareil judiciaire 

marocain pendant la période du Protectorat français. Il s’agit des agents français de 

contrôle, des contrôleurs civils ou des officiers des Affaires indigènes. Le décret en date 

du 31 juillet 1913562 autorise la création, dans la zone du Protectorat français, de ces 

contrôleurs civils. En vertu de l’article 2 de ce décret, les contrôleurs civils sont nommés 

par le président de la République française, sur proposition du ministre des Affaires 

étrangères. Ils étaient placés sous la direction du Résident général (article 3). Albert 

Ayache a précisé que les contrôleurs civils nommés au Maroc pendant le Protectorat 

français avaient, dans leurs conscriptions, des pouvoirs presque similaires à celle du 

Résident général563. Ils intervenaient dans tous les domaines de la vie publique et 

assistaient les pachas et les caïds dans leurs attributions judicaires564.  

Ce sont aussi des agents qui rendaient justice et « siégeaient auprès de chaque 

tribunal d’instance ou d’appel, comme auprès de tous les autres tribunaux chérifiens »565. 

De plus, ils exerçaient, au sein du tribunal d’appel du Shra’, leur pouvoir de contrôle sur 

le juge traditionnel qādī surtout lors des litiges qui impliquaient des ressortissants 

français ou européens dans des affaires immobilières relevant des compétences des 

qādī566. De même, le pouvoir de contrôle de ces contrôleurs civils se manifestait surtout 

dans la mise en œuvre des procédures judiciaires. Ils veillaient au respect de ces 

procédures, des tarifs et du bon déroulement de la justice. A.I. a précisé que, pendant le 

Protectorat, les autorités françaises avaient créé un nouveau poste de contrôleur civil ou 

                                                           
561 Mustapha El Qadéry,op. cit., 2007, p.32. 
562Bulletin officiel du Maroc, 8 août 1913, no 41, p. 199-200.  
563 Albert Ayache, al-Maghreb wa al-’Isti’mār : Hasīlat al-Saytara al-Faransiyya (Le Maroc et la colonisation : 

Bilan de la domination française), traduit par Abdelkader al-Shāwī et Nourdine al-Sa’ūdī, Dār al-Khattābī, 1985, 

p. 108. 
564 Albert Ayache, op. cit., 1985, p. 108.  
565 Mohammed el habib Fassi Fihri, L’itinéraire de la justice marocaine, Rabat, Association pour la Promotion 

de la Recherche et des Études Juridiques, 1997, p. 115. 
566 Abderrahim Ben Salāma, al-Murshid Fī Mihnat al-Qadā’ wa al-Muhāmāt, Rabat, Dār Nashr al-Ma’rifa li al-

nashr wa al-Tawzī’, 1995, p. 54. 
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d’officier des Affaires indigènes. Expliquant le rôle de ce poste, il souligne qu’« il s’agit 

d’un chef colonial qui avait une autorité judiciaire pour trancher les litiges civils et 

pénaux. C’est lui qui avait pris le rôle de juge. Ce chef colonial se nommait contrôleur 

civil français, agent de contrôle ou officier des Affaires indigènes et avait un pouvoir 

judiciaire total »567.  

M.M., un juge retraité, souligne à ce sujet que  

[…] le pays a été administré par les contrôleurs civils qui orientaient et contrôlaient 

les pachas, les caids et même les qādī. Le fait que ces contrôleurs civils avaient le 

pouvoir de rendre justice, on les appelait aussi juges délégués. Ils prenaient parfois des 

décisions oralement. S’ils devaient s’absenter, l’audience était suspendue jusqu’à leur 

retour568.  

El Qadéry apporte les précisions suivantes :  

Un agent français, le contrôleur civil ou l’officier des Affaires indigènes, exerce 

son autorité de contrôle sur le cadi, tout en veillant au respect des procédures, des tarifs 

et du bon fonctionnement de la justice. Il fait également transiter toutes les 

correspondances entre le cadi et son administration de tutelle. Un tribunal d’appel du 

chraâ a été mis en place pour juger en second recours certaines affaires importantes, 

surtout celles impliquant des ressortissants français ou européens dans des affaires 

immobilières relevant des compétences des cadis. Un délégué du gouvernement 

chérifien (un agent français) y siège comme assistant569. 

Il importe de noter que l’œuvre judiciaire était aussi l’objet de nombreux textes de 

réforme portant sur l’appareil juridictionnel, sur la procédure et sur le statut de la 

magistrature. Ces réformes procédurales ne font pas l’objet de présente recherche. Par 

contre, il demeure important de traiter celles qui concernent la justice coutumière.  

À l’époque du Protectorat, la coutume (‘urf) était présentée par les juristes français 

                                                           
567 Entretien avec A.I. le 4 mars 2010 à son bureau à Rabat.  
568 Entretien avec M.M. le 26 janvier 2009 à Fès. 
569 Mustapha El Qadéry, op. cit., 2007, p. 31. 



 

 

269 

 8102 نوفمبر  20العدد

comme étant avant tout un phénomène berbère. Cette perspective ne correspondait pas 

toujours à la réalité des choses parce que les données historiques révèlent que la coutume 

pouvait régner même dans des régions essentiellement arabophones570. 

Dès le lendemain de l’installation du régime du Protectorat, la politique poursuivie 

par la Résidence Générale se précisa et se concrétisa à travers une campagne de presse 

appropriée, une série de rapports et de circulaires et surtout des textes législatifs. 

Quelques jours seulement après la signature du traité dit de Protectorat, traité de Fès, la 

presse coloniale avait déclenché une campagne mettant l’accent sur le particularisme 

berbère, pour mieux engager une politique séparatiste. Voici un passage significatif du 

Bulletin du Comité de l’Afrique Française, du mois d’avril 1912 :  

Nous n’avons pas à donner aux tribus aujourd’hui éparses, du Maghreb, sous un 

pouvoir indigène, une unité qui se retournerait plus tard contre nous. Le particularisme 

des groupes berbères est peut-être d’abord une gêne, mais il nous servira à atteindre le 

résultat final que nous devons chercher à obtenir au Maroc571. 

Il s’agit en quelque sorte de mettre un écran entre les deux entités nationales, pour 

mieux faciliter la pénétration française dans les régions berbères et réaliser l’assimilation 

de leurs habitants.  

L’assimilation des Berbères ne pouvait se faire qu’en les orientant vers 

l’apprentissage de la langue française en instituant des écoles franco-berbères tout en 

écartant l’enseignement du Coran et de la langue arabe. En 1925, dans son livre Le 

Maroc de Demain, Paul Marty, un officier français, exprimait clairement et 

officiellement ce que devait être la politique berbère du Protectorat en définissant la 

forme et la fonction de ces écoles comme suit :  

Une entente est intervenue entre les directions de l’Instruction publique et des 

Affaires Indigènes : les principes de notre politique scolaire berbère y ont été nettement 

                                                           
570 Mohammed Jalal Essaid, Introduction à l’étude de droit, Rabat, édition de Collection Connaissances, 2000, 

p. 144-145. 
571Bulletin du Comité de l’Afrique Française, avril 1912, p. 121, cité par Mohamed Moatassime, Les Berbères et 

l’évolution politique au Maroc, thèse de doctorat en sciences politiques, Université de Paris I, 1974, p. 415-416. 
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déterminés. Il s’agit d’école franco-berbère, c’est-à-dire d’écoles où les jeunes enfants 

berbères seront réunis pour recevoir un enseignement uniquement français, à tendances 

professionnelles surtout agricoles. L’école franco-berbère c’est donc l’école française 

par l’enseignement et la vie, berbère par les élèves. Donc, pas d’intermédiaire étranger. 

Tout enseignement de l’arabe, toute intervention du "fquih", toute manifestation 

islamique seront rigoureusement écartés572. 

Sous le protectorat, autant par respect des traditions que pour faciliter les 

ralliements et consolider la pacification, la juridiction coutumière était organisée dans 

les tribus reconnues de coutume berbère en vertu des dispositions de dahir du 11 

septembre 1914. À ce propos, les tribus de coutume berbère étaient et demeuraient 

réglées et administrées selon leurs lois et coutumes propres sous le contrôle des autorités 

françaises comme l’indique le premier article de ce dahir573. 

Par contre, aucun acte souverain n’avait accordé un caractère légal aux décisions 

des juridictions berbères574. L’état de fait avait précédé l’état de droit. Autrement dit, le 

texte du dahir du 11 septembre 1914575 mettait l’accent sur le respect du statut coutumier 

des tribus et ne faisait aucune allusion à des juridictions particulières. Ainsi, c’est 

l’autorité centrale qui désignait les lois et les règlements. À ce propos, le deuxième 

article stipule :  

Des arrêtés de Notre Grand Vizir, pris d’accord avec le Secrétaire général du 

Gouvernement chérifien, désigneront au fur et à mesure des besoins :  

1o. – Les tribus à comprendre dans la catégorie dite de coutume berbère ;  

2o. – les textes de lois et de réglementation d’ores et déjà promulgués qui sont 

applicables aux tribus de coutume berbère576. 

Les seuls textes officiels qui consacraient des jma’as judiciaires étaient de simples 

                                                           
572 Paul Marty, Le Maroc de demain, Publication du Comité de l’Afrique Française, 1925, p. 240-241. 
573Bulletin officiel du Maroc, 21 septembre 1914, no 100, p. 742-743.  
574 Henri Hersé, Le statut judiciaire des tribus de coutume berbère du Maroc, thèse de doctorat en droit, 

Université de Rennes, 1935, p. 280. Voir aussi : Gilles Lafuente, La politique berbère de la France et le 

nationalisme marocain, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 142. 
575Bulletin officiel du Maroc, 21 septembre 1914, no 100, p. 742-743.  
576Idem.  
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instructions résidentielles aux officiers des affaires indigènes577 qui avaient seulement 

la valeur de directives administratives. La plus importante instruction était celle de la 

circulaire du 22 septembre 1915, intitulée « Instructions relatives au fonctionnement de 

la justice indigène chez les tribus de coutume berbère »578. 

Certes, comme par le passé, les plaideurs pouvaient toujours recourir à l’arbitrage 

d’une ou plusieurs personnes. Seulement, en cas de désaccord sur leur désignation, la 

jma’a devait nécessairement intervenir. Sa mission consistait d’abord à concilier les 

partis et, en cas d’échec, elle était habilitée à désigner elle-même l’arbitre579. Cette 

tendance à faire de cette vieille institution, un organisme judiciaire, était renforcée par 

deux circulaires de 1924580. Ces instructions administratives firent des jma’as de 

véritables tribunaux, compétents en matière de statut personnel, familial et successoral, 

comme en matière immobilière. En effet, cette institution résidentielle visait surtout à 

soustraire les populations berbères à la souveraineté du sultan qui comprenait bien 

l’objectif visé par cette politique. 

Par ailleurs, des réformes aussi importantes que la création de nouvelles catégories 

de juridiction – mesures généralement réservées à la compétence exclusive du pouvoir 

législatif – étaient décidées à l’époque par de simples circulaires administratives. De 

plus, la politique de Lyautey prenait un caractère abusif et tranchait avec les principes 

sur lesquels il voulait fonder le Protectorat.  

Effectivement, la procédure instituée pour réaliser la création de tribunaux français 

au Maroc partait d’abord du principe de la dualité des compétences que prévoyait 

                                                           
577 Ce sont les instructions ordonnées juste par la Résidence générale qui est dirigée par le Maréchal Lyautey. 

Selon Gabriel Puaux, « Les contrôleurs civils et les officiers des affaires indigènes n’avaient en droit aucune 

attribution de commandement, mais ils étaient aux ordres des chefs de région, et ceux-ci disposaient de pouvoirs 

n’ayant d’autre limite que celle d’instructions résidentielles précises dans des cas déterminés. Les chefs de région, 

sauf à Oudjda, furent à l’origine des militaires, et, si certaines régions ont été « civilisées », d’autres, Meknès, Fez, 

Marrakech, Agadir sont demeurées jusqu’à ce jour le fief de personnages étoiles cumulant les pouvoirs militaires 

et civils », in Gabriel Puaux. « Essai de psychanalyse des protectorats nord-africains », Politique étrangère, n°1, 

1954, p. 20. 
578 Henri Hersé, op. cit., 1935, p. 280. 
579 Charles-Robert Ageron, Politiques coloniales au Maghreb, Paris, Presse Universitaire de France, 1972, p. 127. 
580Bulletin officiel du Maroc, 19 février 1924, no 591. 
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l’article IV du traité du Protectorat581. Le principe de la dualité des compétences 

consistait en une juxtaposition des services français aux services chérifiens. En fait, cette 

dualité constituait la règle qu’appliquaient les autorités du Protectorat au Maroc; le 

système judiciaire n’échappait pas à cette règle.  

Soulignons que les Européens soucieux d’échapper à la justice indigène avaient 

obtenu, conformément aux dispositions de la convention de Madrid de 1880, le droit 

d’être jugés par leurs agents consulaires respectifs. Cependant avec l’afflux des 

Européens sous le régime du Protectorat, la justice consulaire, si elle avait été 

maintenue, serait devenue une source de complication en raison de la diversité des 

jurisprudences qui en aurait résulté. Il allait de soi que la justice consulaire n’avait plus 

de raison d’être à partir du moment où les nations protectrices avaient décidé d’installer 

des organismes judiciaires inspirés de leurs propres législations582. À cet égard, 

l’installation au Maroc de tribunaux français devait rassurer les ressortissants français 

en leur offrant les garanties d’une justice à l’européenne583. C’est pourquoi l’institution 

d’une justice française au Maroc avait, pour la Résidence, un intérêt particulier. 

Toutes ces réformes étaient donc une priorité pour les autorités françaises et 

avaient des effets sur le droit musulman et l’institution de juge au Maroc. Dès 

l’installation du Protectorat français en 1912, les autorités françaises sont intervenues 

dans la structure administrative et judiciaire marocaine en s’appuyant sur le premier 

article du traité du Protectorat qui permettait à la France d’instaurer les réformes qu’elle 

jugeait nécessaires pour l’administration publique marocaine.  

La sauvegarde des institutions traditionnelles répondait aussi aux impératifs de ce 

traité. Alors, l’institution de juge n’a pas fait exception, car elle constituait la pierre 

angulaire des structures étatiques traditionnelles au Maroc. C’était à elle que revenait 

l’application du droit musulman pour rendre justice.  

                                                           
581 Le principe de la dualité des compétences consistait à une juxtaposition des services français aux services 

chérifiens. En fait, cette dualité constituait la règle qu’appliquaient les autorités du protectorat au Maroc.  
582 Article 24 de la convention franco-espagnole du 27 novembre 1912. 
583 Omar Azziman, « Les institutions judiciaires », La grande Encyclopédie du Maroc, vol. 7, 1988, p. 156. 
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C’est ainsi que dès la signature du traité de Protectorat en 1912, le Maroc a connu 

une véritable révolution juridique menant à la modernisation telle que voulue par la 

France. Un rapport fort documenté de S. Pichon, ministre des affaires étrangères et d’A. 

Ratier, ministre de la justice584, donnait une idée assez précise de l’urgence d’une 

réforme judiciaire au Maroc. Ils ont rédigé au Président un rapport circonstancié, 

puisqu’ils se basaient sur les grandes lignes d’un projet sur l’organisation judiciaire 

tracées par Lyautey585 et sur les travaux de la commission d’organisation judiciaire du 

Protectorat français au Maroc. Sur ce, les autorités françaises ont pris un train de mesures 

législatives et de codes inspirés principalement du droit français dont la modernité 

juridique était l’axe central. Cette modernité juridique s’est traduite par un effort de 

rationalisation du droit pour conduire les juges à déduire logiquement les solutions 

juridiques des textes de lois. L’application de ces lois et le fonctionnement des nouvelles 

juridictions ont été assurés par des juges français586. Le corps magistral était composé 

exclusivement de magistrats français recrutés parmi les magistrats métropolitains des 

tribunaux de France, d’Algérie et de la Tunisie et dépendait du ministère de la justice 

française à Paris587.  

Ces magistrats qui rendaient justice dans les tribunaux modernes, institués par le 

dahir du 12 août 1913, étaient demandés sur la proposition de Lyautey, commissaire 

résident général588. D’ailleurs, certains juges interviewés lors de notre recherche 

affirment que ces magistrats français veillaient à l’application des nouvelles procédures 

judiciaires et de nouveaux codes et règlements. Le juge M.Z. précise à ce propos : « La 

                                                           
584 Décret du Président de la République française sur l’organisation judiciaire du Protectorat français au Maroc : 

rapport au Président de la République française, Paris, 1 septembre 1913. Bulletin officiel du Maroc, 12 septembre 

1913, no 46, p. 1-3.  
585 La lettre du Général Lyautey, commissaire résident général de la République française à Rabat, adressée le 19 

mars 1913 à M. Pichon, ministre des affaires étrangère. Citée par Blanc, François-Paul, « La justice au Maroc sous 

le règne de Moulay Youssef », in Mohamed Achargui; François-Paul Blanc; Redouane Boujema et André Cabanis, 

Histoire des grands services publics au Maroc 1900-1970, Toulouse, Presses de l’Institut d’Études Politiques de 

Toulouse, 1984, p. 29-35. 
586 Article 1 du dahir du 12 août 1913 relatif à l’organisation judiciaire de Protectorat français au Maroc, Bulletin 

officiel du Maroc, 12 septembre 1913, no 46, p. 9.   
587 Article 23 du dahir du 12 août 1913 relatif à l’organisation judiciaire de Protectorat français au Maroc, Bulletin 

officiel du Maroc, 12 septembre 1913, no 46, p. 9.  
588 Article 24 du dahir du 12 août 1913 relatif à l’organisation judiciaire de Protectorat français au Maroc, Bulletin 

officiel du Maroc, 12 septembre 1913, no 46, p. 9.  



 

 

274 

 8102 نوفمبر  20العدد

lecture du dahir de 1913 portant sur l’organisation judiciaire au Maroc nous permet de 

confirmer qu’au début du Protectorat, des juges français s’installaient au Maroc pour 

assurer le fonctionnement des nouvelles juridictions à savoir, les tribunaux de paix, les 

tribunaux de première instance et la cour d’appel »589.  

Conclusion 

À la lumière de notre analyse, nous constatons que l’évolution historique du 

système juridique et judiciaire permet de comprendre l’état de l’institution de juge au 

Maroc avant l’arrivée des Français au Maroc (1894-1912) et de situer les 

transformations qu’a subies cette institution pendant le Protectorat (1912-1956). Une 

période marquée d’abord par la réduction du rôle de juge traditionnel (diminution de son 

pouvoir et délimitation de son champ de compétence), puis par l’établissement d’une 

institution de juge selon les canons imposés par la France. Autrement dit, les mesures 

prises par les autorités françaises conduisirent à une rupture quasi totale avec 

l’institution du qādī et à une transition imposée en instaurant progressivement un 

contrôle de l’appareil judiciaire, soit la réduction des attributions du juge traditionnel 

(qādī) au profit des caïds et des pachas (agents du Makhzen) qui eux-mêmes se sont vus 

aussi être davantage contrôlés par des magistrats français. 

Cette restructuration et modernisation de la justice marocaine conduisit à 

l’instauration d’une politique de l’entre-deux, sans que soit impulsée une rupture 

complète ni avec la justice traditionnelle ni avec la personnalité du sultan. Toutefois, ces 

deux référents furent expurgés de leurs prérogatives et instrumentalisés suivant la 

politique coloniale d’assimilation de la France au point que Lyautey vida la fonction de 

sultan de tout son poids en lui laissant seulement la portée symbolique de sa fonction 

relative à la religion. La présence de magistrats français devint dès lors fondamentale et 

incontournable pour pérenniser cet arsenal de réformes.  

  

                                                           
589Entretiens avec M.Z. le 29 janvier 2009 à son bureau d’avocat et le 3 février 2010 à Fès. 
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 واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية 

 وجدة - االول  محمد جامعة

 

 القاعدة

 التماس القاض ي املكلف بمراقبة السجل التجاري بتوقيع العقوبة ـ الـ 

  الجريمة ـ نعم ـاختصاص املحكمة التجارية للنظر في 

 

 "ال يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك، وهديت لرشدك،

 "أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل

 عمر بن الخطاب

 تقديم

متخصصة ألول مرة في  590عرف التنظيم القضائي املغربي تطورا مهما بإحداث محاكم تجارية 

تاريخه، بينما كان في ظل النظام السابق يرجع االختصاص للبت في القضايا التجارية للمحاكم االبتدائية، 

العامة مع استئناف أحكامها أمام محكمة االستئناف3 ومما ال شك فيه، أن املحاكم  في إطار واليتها

س نزوع املشرع املغربي نحو مبدأ تخصص التجارية باعتبارها مؤسسة قضائية حديثة، جاءت لتكر 

 5913املحاكم االدارية 0661القضاء، ويظهر هذا االتجاه جليا بعد أن أنشأ في سنة 

                                                           
الجريدة القاض ي بإحداث محاكم تجارية،  11361( بتنفيذ القانون رقم 0669فبراير  06شوال ) 3صادر في  0369321ظهير شريف رقم  590

 00303(، ص0669ماي01) 0302محرم  2بتاريخ  3326الرسمية عدد 
املحدث بموجبه محاكم  30361لقانون رقم ( بتنفيذ ا0661سبتمبر  01) 0303من ربيع األول  66صادر في  03603661ظهير شريف رقم  591

 60223(، ص 0661نوفمبر  1)  0303جمادى األولى  02بتاريخ  3669إدارية، الجريدة الرسمية عدد 
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سبيل تشجيع املستثمرين  واملشرع املغربي بإحداثه للمحاكم التجارية، يكون قد خطا خطوة مهمة في

القضائية الالزمة لهم، ويعد إحداثها من  األجانب والوطنيين على حد سواء، من خالل توفير الحماية

3 وإذ نحن اليوم نقف أمام تجربة عشرين 592الوطني الضمانات األساسية لحماية االستثمار واالقتصاد

سنة من العمل بهذه املحاكم، فإن أهم املشاكل والصعوبات التي اعترضت هذه التجربة يتعلق بتحديد 

نون إحداث املحاكم التجارية فيما يتعلق اختصاصها، خاصة وأن صياغة بعض مقتضيات قا

 باالختصاص النوعي تتسم بالعمومية والغموض3

وصعوبات تحديده تشكل بحق  593و من املؤكد نظريا وبامللموس، أن مشاكل االختصاص النوعي

صعوبة، إذ يترتب عنها خلق تعقيدات إضافية على حساب مسطرة التقاض ي وينحرف بها النزاع املوضوعي 

ع املنصب على الحق عن غاياته، ليصبح مجرد نزاع في االختصاص القضائي وهو نزاع في كنهه أي النزا

عبارة عن جدل قانوني عقيم ال يستهدف تحقيق العدالة التي هي املبتغى في كل دعوى3 والحكم الذي بين 

 أيدينا للتعليق لخير شاهد3

 أوال: املحكمة املصدرة للحكم واطرافه

حكما  612/62/6112أصدرت املحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف رقم  6112يناير  61بتاريخ 

 Le juge commis à la)، بين كل من القاض ي املكلف بمراقبة السجل التجاري 0101يحمل رقم 

surveillance du registre du commerce) بهذه املحكمة بصفته مدعيا في القضية، وبين مسير شركة 

 "كتكوت الريف" بصفتها مدعى عليها3

 ثانيا: الوقائع واالدعاءات

تقدم القاض ي املكلف بالسجل التجاري باملحكمة التجارية السالفة الذكر، بملتمس يعرض فيه بأن 

متصرفي الشركة املشار إليها أعاله لم يقوموا داخل اآلجال القانونية بمالءمة النظام األساس ي للشركة 

 ون املنظم لها3مع أحكام القان

 (n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la loi). 

                                                           
 993، ص 6103عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري واملنازعات التجارية، الطبعة األولى  592
 ذه املحاكم يراجع:للمزيد من التفصيل حول اشكاليات االختصاص النوعي له 593

يوسف ملحاوي، مدى حقيقة االختصاص النوعي للمحاكم التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في قانون األعمال، جامعة 

 6111/06663محمد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 
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ويؤسس القاض ي املكلف بالسجل التجاري ادعائه في هذا الصدد على خرق مقتضيات القسم 

شركات املساهمة ، التي تلزم متصرفي 594من قانون شركات املساهمة 336السادس، وبالخصوص املادة 

 على مالءمة النظام األساس ي مع القانون املشار إليه وذلك تحت طائلة غرامة مالية3

وبموجب هذا امللتمس يطالب بمعاقبة متصرفي الشركة املذكورة أعاله بالغرامة املالية املنصوص 

 درهم3 01111و 6111عليها قانونا، والتي تتراوح بين 

، فقررت املحكمة 6112يناير  61الحضور في الجلسة املدرجة بتاريخ أما املدعى عليه فقد تخلف عن 

 61123يناير  11حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يوم 

 ثالثا: االشكال القانوني

القاض ي املكلف بمراقبة يتضح من خالل ما سبق، أننا أمام جهاز قضائي باملحكمة التجارية " 

يق القانون املتعلق بالسجل التجاري ويسهر على مراقبته بل واالكثر من "، يسعى إلى تطبالسجل التجاري 

 ذلك يطالب بتوقيع العقوبات الزجرية على املخالفين من خالل ملتمساته!

إصدار املحكمة التجارية للحكم الزجري الذي بين أيدينا بناء على ملتمس القاض ي املكلف فهل 

 بمراقبة السجل التجاري يكون صحيحا؟

 ر من هذه االشكالية الرئيسية إشكاليتين فرعيتين:وتنحد

 باملحاكم التجارية؟(  le ministère public)األولى: حقيقة وجود النيابة العامة 

 الثانية: مدى اختصاص املحاكم التجارية للبت في قضايا جرائم الشركات؟

 رابعا: الحل الذي تبنته املحكمة

العلنية ابتدائيا وغيابيا بأداء متصرفي الشركة لغرامة قدرها بعد املداولة حكمت املحكمة بجلستها 

درهم لفائدة الخزينة العامة ومنح مهلة جديدة ال تتجاوز ستة أشهر ملالءمة النظام األساس ي  6111

 للشركة3

وتنبغي االشارة إلى أنه ورغم الجهود املبذولة ملعرفة صيرورة الحكم على مستوى املسطرة القضائية 

عرض عليه من قبل متصرفي الشركة أو ال باعتباره صدر غيابيا، وهل وصل ملرحلة النقض أو هل تم الت

 لم يصل، فإننا لم نوفق في ذلك3

                                                           
املوافق  0309من ربيع اآلخر  03صادر في  03623063املتعلق بشركات املساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  09361قانون رقم  594

 كما تم تغييره وتتميمه3، 0662أغسطس  11ل 
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 وعليه سيكون تعليقنا على هذا الحكم من خالل املحورين التاليين: 

 املحور األول: دور النيابة العامة باملحكمة التجارية

 املحكمة التجارية للبت في قضايا جرائم الشركاتاملحور الثاني: مدى اختصاص 

 املحور األول: دور النيابة العامة باملحكمة التجارية

ال يخفى على أحد الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسة النيابة العامة في امليدان الزجري، فهي 

ان كما تتدخل في امليدتنفرد بإقامة الدعوى العمومية وممارستها ومراقبتها وممارسة طرق الطعن333إلخ، 

وذلك حينما يتطلب األمر حماية مراكز قانونية معينة جديرة بذلك وخاصة عندما تمس املنازعة  595املدني

النظام العام3 ونتساءل في هذا االتجاه وارتباطا بما جاء في مضمون الحكم عن أدوارها باملحكمة 

 التجارية؟

 loi instituant des juridictions de)التجارية نشير في البداية إلى أن قانون إحداث املحاكم 

commerce) س ونواب للرئيس، ــــــــــى أن املحكمة التجارية تتكون من رئيـــــــــه الثانية علـــــــــــــــينص في مادت

وقضاة، ومن نيابة عامة تتكون من وكيل امللك ونائب أو عدة نواب، ومن كتابة الضبط، وكتابة للنيابة 

 . العامة

ولقد خول املشرع للنيابة العامة التجارية باعتبارها تسهر على املصلحة العامة و النظام العام 

دورا رقابيا متميزا على الشركات التجارية، حيث يحق لها التدخل في عملية التأسيس لتسوية  االقتصادي،

أو لم يقم املؤسسون باتخاذ النظام األساس ي كل البيانات الالزمة  وضع غير قانوني إذا لم يتضمن

من قانون شركات املساهمة 12 االجراءات الالزمة في هذه املرحلة، وهكذا نجد الفقرة الثانية من املادة 

"إذا لم يتضمن النظام األساس ي كل البيانات املتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام : تنص على أنه

لكل ذي  تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية، يخول بأحد اإلجراءات التي تنص عليها فيما يخص 

 مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة

 .تهديدية3 كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب

                                                           
املتعلق بقانون  0693شتنبر  62بتاريخ  33939330في إطار القواعد العامة، نص الباب الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  595

 تتدخل إما بصفتها طرفا أصليا أو ، وهي تبعا لذلك01إلى  2املسطرة املدنية على دور النيابة العامة أمام املحاكم املدنية في الفصول من 

 منضما3
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في السجل  الشركة تتقادم الدعوى املشار إليها في الفقرة أعاله بمرور ثالث سنوات ابتداء من تقييد

 األساس ي به"3 التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل وإلحاق العقود املغيرة للنظام

القاض ي بتطبيق الباب الثاني املتعلق بالسجل  596من املرسوم 00وبالرجوع كذلك إلى الفصل 

مة يس املحكالتجاري بالقسم الرابع من الكتاب األول من مدونة التجارة نجده ينص على أنه : "يقوم رئ

املختصة أو القاض ي املكلف بمراقبة السجل التجاري بترقيم السجلين الزمني والتحليلي وتوقيعهما 

املكلف  يوالتحقق منهما في نهاية كل شهر3 ويثبت التحقيق املذكور بوضع طابع املحكمة وتوقيع القاض 

بمراقبة السجل التجاري أن وإذا افترض رئيس املحكمة أو القاض ي املكلف  بمراقبة السجل التجاري3

وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى  01361من القانون املشار إليه أعاله رقم  23تصريحا يقع تحت طائلة املادة 

 النيابة العامة"3

في الحكم  la juridiction de jugement)) وبناء على ما سبق، فإننا نرى أن استناد هيئة املحكمة

ض ي املكلف بمراقبة السجل التجاري، ومعاقبة متصرفي الشركة بغرامة الذي بين أيدينا على ملتمس القا

درهم عن عدم مالءمة نظامها األساس ي مع أحكام قانون شركات املساهمة، وبغض  6111مالية قدرها 

النظر عن تحقق الفعل املعاقب عليه بركنيه املادي واملعنوي وفق ملتمس القاض ي السالف الذكر، 

مام تواجد جهاز النيابة العامة باملحاكم التجارية والتي يعود إليها السهر على نجده أمر ال يستقيم أ

التطبيق السليم للقانون، بل وهي التي تملك سلطة املالءمة في تحريك الدعوى العمومية من عدمها في 

 االفعال التي تصل إلى علمها على مستوى القضايا الزجرية3

 على ينص على أنه: "يجب 597من قانون املسطرة الجنائية 63وباإلضافة إلى ما سبق، نجد الفصل  

  أن جريمة، ارتكاب ملهامه ممارسته أثناء علمه إلى بلغ موظف كل منتصبة وعلى سلطة كل
ً
يخبر بذلك فورا

 ووثائق"3 ومحاضر معلومات من بالجريمة يتعلق ما وكيل امللك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع

كما أنه باستقرائنا لفصول املرسوم املنظم للسجل التجاري عامة، نجدها لم تشر بتاتا إلى أي حالة 

أو مكنة تمكن القاض ي املكلف بالسجل التجاري من تقديم طلب أو التماس إلى املحكمة بشأن أي خرق 

                                                           
( لتطبيق الباب الثاني املتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من 0669يناير  02) 0309رمضان  6صادر في  63623612مرسوم رقم  596

 0113 ، الصفحة61/10/0669بتاريخ  3336املتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد  01361الكتاب األول من القانون رقم 
املتعلق باملسطرة الجنائية  66310( بتنفيذ القانون رقم  6116أكتوبر  1)  0361من رجب  61صادر في  03163611ظهير شريف رقم  597

 (61113يناير 11) 0363ذي القعدة  69بتاريخ  1192الجريدة الرسمية عدد 
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الة االدالء امة في حللمقتضيات املنظمة لهذا السجل، بل اكتفت باإلشارة إلى وجوب التبليغ للنيابة الع

، وبالرغم من أن املشرع لم يحدد أي نيابة 599من مدونة التجارة 23598ببيان غير صحيح وفق الفصل 

عامة يجب لها التبليغ؟ هل النيابة العامة لدى املحكمة االبتدائية أو النيابة العامة باملحكمة التجارية؟ 

مرتكب من قبل شركة ويشكل مخالفة، ومجرم  فإننا نرى والحالة هذه، أنه ما دام األمر يتعلق بفعل

بموجب قانون شركات املساهمة، والتي يعود االختصاص في النزاعات الناشئة بشأنها إلى املحكمة 

 التجارية فإن النيابة العامة لديها تكون هي املعنية بالتبليغ3

هذا  ء في الحكم، سيفرغوبالتالي فإن االستعاضة عن ممثلي النيابة العامة بهذه املحاكم وفق ما جا 

الجهاز من دوره الوظيفي بهذه املحاكم وهو ما يناقض توجه املشرع املغربي املعبر عنه من خالل قانون 

وغيرها من القوانين التي  600إحداث املحاكم التجارية وقانون الشركات التجارية وقانون صعوبات املقاولة

 يرجع أمر تطبيقها إلى هذه املحاكم3

ن ذلك، فقد منــح املشرع للنيابة العامة حق التدخل في حياة ومصير الشركة وما يؤكد واالكثــر م

 les)انون شـركــات املساهــمـــة مـن قـ 362املــادة  هذا التوجه ما جاء في الفقرة األخيـــرة من

sociétés anonymes)  كة منالتي تنص على أنه يمكن لكل ذي مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الشر 

املحكمة أجال أقص ى للشريك حتى يقوم بتسوية وضعيته3 وال يمكن لها النطق  املحكمة3 ويمكن أن تمنح

 3 601إذا تمت تسوية الوضعية ولغاية يوم البت ابتدائيا في املوضوع بحل الشركة

                                                           
هاتين العقوبتين فقط  بإحدى درهم أو 11111و  0111على أنه: "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين  23تنص املادة  598

يأمر الحكم الصادر باإلدانة بتصحيح البيان الخاطئ   بالسجل التجاري3 كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده

 بالشكل الذي يحدده"3
التجارة، الجريدة الرسمية املتعلق بمدونة  01-61بتنفيذ القانون رقم  0309من ربيع األول  01صادر في  0-62-21ظهير شريف رقم  599

 06623أكتوبر  1 - 0309جمادى األولى  06بتاريخ 
، كما لوكيل امللك إذا اقتضت 121من مظاهر تدخل النيابة العامة في نظام صعوبات املقاولة طلب فتحها ملسطرة املعالجة وفق املادة  600

املقاولة الخاضعة للتصفية القضائية ملدة محددة وفق املادة املصلحة العامة ذلك، أن يطلب من املحكمة إصدار أمر باستمرار نشاط 

، يتقدم وكيل امللك إلى املحكمة بطلب سقوط األهلية 901إلى  906وفي الحاالت املنصوص عليها في املواد من  902، وبناء على املادة 261

 333إلخ9123دة التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد األفعال املنصوص عليها في املا

 
 وقد جاء في الفقرات األولى من نفس املادة أنه: "ال يحق أن يكون عضوا في شركة مساهمة مبسطة إال الشركات التي ال يقل رأسمالها 601

د حيجب على الشركة، بصفتها شريكة، التي تخفض رأسمالها إلى أقل من هذا ال عن مليوني درهم أو عن مقابل قيمتها بالعمالت األجنبية3

املبلغ أو أن تفوت أسهمها وفق الشروط  أن تقوم داخل الستة أشهر املوالية لهذا التخفيض إما بزيادة رأسمالها حتى يصل إلى ذلك األدنى

 يجب حل الشركة في حالة عدم قيامها بذلك وتحويلها إلى شركة من شكل آخر"3 املحددة في النظام األساس ي3
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 نوعليه نخلص في هذا الصدد أن كل التماس يتعلق بتطبيق القانون و توقيع العقوبات على املخالفي

بصفة عامة، وكل التماس يتعلق بخرق مقتضيات قانون شركات املساهمة املتعلقة بمالءمة النظام 

بصفة خاصة، يكون من اختصاص ممثلي النيابة العامة بهذه  336األساس ي للشركة حسب املادة 

كلف املحكمة باعتبارها الحارس األمين للنظام العام االقتصادي للدولة، و نعتبر ملتمس القاض ي امل

ويترتب عليه قابلية الحكم بمراقبة السجل التجاري إجراء باطل لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني 

ويبقى تساؤل آخر يطرح نفسه بإلحاح على هذا املستوى، ويتعلق بنوعية القضية التي نظرت  للطعن3

 فيها املحكمة هل تدخل أصال ضمن اختصاصها النوعي؟

 القضاء التجاري للبت في قضايا جرائم الشركاتاملحور الثاني: مدى اختصاص 

للمحاكم التجارية تم  ( la compétence en raison de la matière) 602إن االختصاص النوعي

ناشئة واملنازعات التحديده بموجب القانون املحدث لها، في إطار املنازعات التجارية الناشئة بين التجار 

املنازعات التجارية ، وتم تمديده ليشمل بصفة استثنائية غير  منبين الشركاء في شركة تجارية وغيرها 

التجار عندما يتعلق األمر باألعمال املختلطة، بيد أنه لم يتضمن اختصاصا جنائيا ولم يشر املشرع في 

 أي نص إلى أي مقتض ى يخول لها النظر في الجرائم الواردة ضمن قانون الشركات بصفة صريحة3

لى اعتبارها محاكم مصنفة في خانة املحاكم املتخصصة غير الجنائية، وأن إ 603و يذهب أحد الفقه

ف املحاكم التجارية الفرنسية في ـــــــــو التشريع الفرنس ي الذي صنـــــــــــــــدر التاريخي لهذه املحاكم هــــــــــــاملص

                                                           
 إحداث املحاكم التجارية على أنه: "تختص املحاكم التجارية في: جاء في املادة الخامسة من قانون  602

 الدعاوى املتعلقة بالعقود التجارية؛

 الدعاوى التي تنشأ بين التجار واملتعلقة بأعمالهم التجارية؛

 الدعاوى املتعلقة باألوراق التجارية؛

 النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛

 باألصول التجارية3النزاعات املتعلقة 

 وتستثنى من اختصاص املحاكم التجارية قضايا حوادث السير3 

يمكن االتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد االختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال 

 التاجر3

من  169-91إلي  112سطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من يجور لألطراف االتفاق على عرض النزاعات املبينة أعاله على م

 قانون املسطرة املدنية"

 
 313، ص0666بدايته وإشكالياته، مطبعة بابل،  عمل املحاكم التجارية،محمد املجدوبي االدريس ي،  603
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ع من قانون التنظيم القضائي الفرنس ي ضمن خانة املحاكـم املتخصصة غيـر الجنائـــيـة ـــــــــــــــــالكتاب الراب

(les juridiction spécialisées non pénale). 

ما، عمو  وعليه، ورغم الكم الهائل من املقتضيات الزجرية الواردة ضمن قوانين الشركات التجارية

شرع القسم الرابع عشرـ كامالـ املعنون بـ"العقوبات وقانون شركات املساهمة خصوصا، حيث أفرد لها امل

، والباب الثاني من القسم الخامس عشر املتعلق بشركات املساهمة 363إلى  191الزجرية" املواد من 

التي استندت عليها املحكمة مصدرة الحكم والتي  336، عالوة على املادة 331إلى  319املبسطة املواد من 

عشر من القانون السالف الذكر املعنون بـ"أحكام مختلفة وانتقالية"، نجدها جاءت في القسم السادس 

ال تسعف للقول باختصاص املحاكم التجارية في توقيع العقوبات الزجرية في جرائم الشركات ومـن ثم 

عن عدم مالءمة نظامها األساس ي مع  (Les administrateurs de sociétié)معاقبة متصرفي الشركـة 

 املنظم لها في ظل غياب نص تشريعي واضح3القانون 

ولكن رغم ذلك نرى في اعتقادنا أن اختصاص تجارية الدار البيضاء بإصدار الحكم في هذه القضية، 

سليم ويتقبله املنطق القانوني واملمارسة العملية وذلك لعدة اعتبارات، فمن جهة تعتبر جريمة عدم 

مخالفة معاقب عليها بعقوبة ذات طبيعة مالية صرفة)غرامة(  09361مالءمة النظام األساس ي مع القانون 

 les)فقط، وال يظهر فيها متضرر مباشر بخالف باقي جرائم الشركات كإساءة استعمال أموال الشركة 

abus de biens sociaux)  مثال، حيث تمس الجريمة املصالح االقتصادية للشركة(intérêts 

économiques) رجة األولى، وبالتالي فهي ال تستدعي الكثير من البحث والتقص ي ومصالح الشركاء بالد

وآلياته املخولة للنيابة العامة وقاض ي التحقيق على املستوى املحاكم الزجرية، ومن خالله يمكن 

للمحكمة التجارية النظر فيها، ومن جهة أخرى فمراقبة مشروعية النظام األساس ي للشركة وكل ما يتعلق 

نجدها أمورا ذات طبيعة تجارية محضة ستكون فيها املحاكم التجارية أكثر دراية بسجلها التجاري 

 وفعالية وتخصصا من نظيرتها الزجرية3

طبيعة زجرية  وحيث أنه بالنظر إلى طبيعة املواد املشار إليها أعاله، لن يجادل أحد في كونها ذات

القانون الجنائي كما هو الشأن  ا منصرفة، والدليل على ذلك أنها تضمنت قواعد ومبادئ تستمد وجوده

بالنسبة ألركان الجريمة وحاالت املساهمة واملشاركة في الجريمة وظروف التشديد والتخفيف وحاالت 

العود مع بعض الخصوصيات التي تميز ميدان الشركات3 بالتالي لم يعد هناك أدنى شك في االختصاص 

خاصة وأن املشرع قد أسند صراحة للمحاكم التجارية  النيابة العامة التجارية الزجري املوكول لجهاز

 النظر في القضايا التجارية التي تنشأ بين التجار والشركات التجارية3 صالحية
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ويؤكد هذا االتجاه استحالة التمييز بين املواد االقتصادية كما في قوانين شركات املساهمة وغيرها،  

أي بجميع موادها نظرا النسجامها ووحدتها، فإذا وقع حيث تفرض ضرورة تطبيق هذه القوانين برمتها 

تمييز بين هذه املواد وقع نقص وبتر وخلخلة في سالمة تطبيق روح القوانين كما أسسها املشرع، لهذا 

االعتبار وجب على وكيل امللك باملحكمة التجارية ممارسة جميع اختصاصاته الوظيفية مدنية وزجرية 

 6043بصفة طبيعية

ـ بنص صريح ال لبس  605ذا الصدد أن املشرع املصري قد خول للمحاكم االقتصاديةونشير في ه 

فيه ـ اختصاص النظر في الجرائم املنصوص عليها في قانون شركات املساهمة وباقي الشركات التجارية، 

من قانون إنشاء  3وكذلك الجرائم املرتبطة بميدان التجارة واألعمال بصفة عامة3 حيث جاء في املادة 

املحاكم االقتصادية أنه: " تختص  الدوائر االبتدائية واالستئنافية باملحاكم االقتصادية، دون غيرها، 

 نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم املنصوص  عليها في القوانين اآلتية:

 ؛قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس -0

 ؛ن في مصرقانون اإلشراف والرقابة على التأمي -6

 ؛قانون شركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات املسئولية املحدودة -1

3- 3"]333[ 

ونراه اتجاه محمود كان على املشرع املغربي األخذ به ومنح االختصاص للمحكمة التجارية في جرائم 

واسع للمحاكم  ، من أن يقرر منح اختصاص606الشركات3 و ال يوجد ما يمنع املشرع حسب أحد الفقه

التجارية يجعلها تنظر كذلك، إلى جانب القضايا التجارية، الجرائم االقتصادية التابعة أو املرتبطة بها 

وما أكثرها في مادة التجارة، سواء في مساطر املعالجة أو الشركات أو السجل التجاري، أو بورصة القيم 

 أو مؤسسات االئتمان أو التأمين أو غيرها3

كذلك، بالقول أن تقوية جهاز النيابة العامة  607لصدد نؤيد ما ذهب إليه أحد الفقهوفي هذا ا 

التجارية لن يتأتى فقط عبر تقوية التنسيق بينها وبين نظيرتها لدى القضاء الزجري، ولكن عبر إسناد 

ص كإسناد إجراءات البحث التمهيدي بخصو  املشرع ملجموعة من االختصاصات للنيابة العامة التجارية،

                                                           
 293، ص6110مؤسسة جديدة، دار الطباعة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى  النيابة العامة باملحاكم التجاريةعبد العالي العضراوي،  604
 61123مايو  66تابع بتاريخ  60بشأن إنشاء املحاكم االقتصادية منشور بالجريدة الرسمية العدد  6112لسنة  061القانون رقم  605
باط، دار نشر املعرفة الر  املقاولة ومساطر معالجتها،الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض أحمد شكري السباعي،  606

 1123، ص  6111
 123، ص 61/6119مجلة املحاكم املغربية، عدد  اختصاصات النيابة العامة لدى املحاكم التجارية،أحمد اشمارخ،  607
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األبحاث في جرائم الجلسات التي قد تقع داخل املحاكم  االخالالت املتعلقة بالسجل التجاري ومباشرة

إمكانية تسخيرها للقوة العمومية عند الضرورة ملؤازرة أعوان التنفيذ3  التجارية وكذا تقوية فعاليتها عبر

 لتجارية3وبالتالي اسناد االختصاص في كل ما يتعلق بجرائم الشركات للمحاكم ا

كما أن تخويل املحاكم التجارية سلطة النظر في جرائم األعمال خصوصا املرتبطة منها بالشركات 

، تتجلى أساسا في تذليل مختلف الصعوبات التي 608التجارية يحقق اهداف قانونية واقتصادية مهمة

امة دور النيابة العتعرقل عمل القضاء التجاري وهو ينظر في ملفات اقتصادية هامة، إضافة إلى تفعيل 

باملحاكم التجارية والذي بات شبه منعدم من خالل السهر على تطبيق القانون وحماية النظام العام 

 االقتصادي ثم تنقية الحقل التجاري من كل الشوائب والخروقات التي قد تهوي بمصالح املجتمع3

 خاتمة

نا بشكل جلي ويومي على أن النصوص من خالل ما سبق التطرق إليه، ورغم أن الواقع العملي يطالع

الزجرية التي جاء بها قانون شركات املساهمة لم تعرف طريقها بعد إلى التطبيق، حيث يقتصر األمر على  

تكييف بعض الجرائم منه وفق القواعد العامة للتجريم والعقاب، ونقصد هنا مجموعة القانون الجنائي 

ألسباب نعتقد أنها تعود إلى املشرع املغربي نفسه وإلى بنية وتبت فيها املحاكم التجارية تبعا لذلك، 

االقتصاد الوطني3 إال أن الحكم الذي بين أيدينا ـ وهو حكم نادر ـ الذي أصدرته تجارية الدار البيضاء قد 

خرج عن هذه القاعدة من خالل موضوعه حيث نظرت في مخالفة تعد من صميم جرائم الشركات التي 

املغربي في قانون شركات املساهمة، وذلك رغم العيب اإلجرائي الذي تخلله، وهو ما قد نص عليها املشرع 

 609يفتح آفاقا رحبة مستقبال لهذه املحاكم للنظر في هذه الجرائم3

                                                           
، العليا املعمقة في القانون الخاصرسالة لنيل دبلوم الدراسات  االختصاص الجنائي في املحاكم غير الجنائية،عبد السالم بنحدو،   608

وحدة التكوين والبحث في العلوم الجنائية، جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، املوسم 

 0113، ص 6112/6116الجامعي 

 يمكن االطالع على أصل الحكم من خالل الرابط التالي:  ملحوظة: 609 

www.jurisprudencemaroc.com/lecture.php?id_fichier=8562 

http://www.jurisprudencemaroc.com/lecture.php?id_fichier=8562
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 محور الندوات العلمية
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 » العدالة وخطة املرأة «موضوع في وطنية ندوة أشغال حول  تقرير

 «العدالة وخطة املرأة» موضوع في وطنية ندوة أشغال حول  تقرير

 

 الدكتوراه بسلك باحثة

 كلية األعمال، قانون  البحث مختبر

 سطات الحقوق 

 

 ، نظمت شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق سطات،6102مارس  2بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

العقارية والتعمير و الهيئة بشراكة مع مختبر البحث قانون األعمال ومختبر البحث حول الدراسات 

وذلك باملدرج الرئيس ي لكلية  » املرأة وخطة العدالة« الوطنية للعدول باملغرب ندوة وطنية في موضوع:

 الحقوق 3

حيث انطلقت أشغال الندوة على الساعة التاسعة صباحا، وقد عرفت التظاهرة حضورا وازنا تمثل 

سها ومجموعة من أعضائها وممثلين عن وزارة العدل و في الهيئة الوطنية للعدول ممثلة في شخص رئي

املجلس العلمي املحلي للسطات ممثال في رئيسه، ثم السيد نائب و   ممثلين عن املعهد العالي للقضاء،

رئيس جامعة الحسن األول، والسيد رئيس املحكمة االبتدائية بسطات، وممثلين عن الهيئة املحلية 

ذة الكلية ومجموعة من القضاة واملحامون إلى جانب فعاليات مجتمعية للموثقين بسطات، والسادة أسات

 تنشط في النسيج الجمعوي والحقوقي املهتم بقضايا املرأة3

استهلت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية للجنة املنظمة، التي رحبت بالحضور الكريم وأعربت عن 

أشارت إلى انه اليوم والعالم يحتفل باملرأة و  ه الندوة،ذاالعتزاز واالفتخار باحتضان النسخة الثالثة له

هذه األخيرة التي ساهمت  ا اليوم،ذوانجازاتها حول العالم كان البد من الوقوف مع املرأة املغربية في ه

وتساهم في شتى مجاالت الحياة والتي تخطت التحديات و أنتجت وأحدثت التغيير والتي في خضم مسيرتها 

هذه املهنة التي ظلت إلى  طرحت مسألة ولوج املرأة ملهنة العدول للنقاش، نحو إثبات وجودها كفاعلة

وقت قريب حكرا على الرجال فقط حيث كان البد من جعل املرأة جزءا من هذه املنظومة التي ال تقل 

حيث استغرق األمر وقتا طويال وتدرجا من مرحلة كان القانون  أهمية وتأثير في املجتمع عن باقي املهن،
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صراحة على شرط الذكورة إلى مرحلة تم إسقاط هذا الشرط و صوال إلى ما نحن بصدده اليوم  ينص

بعد أن اصدر صاحب الجاللة األمر بفتح باب الترشيح في وجه اإلناث الراغبات في ولوج هذه املهنة جنبا 

ا يعزز ا إضافيإلى جنب مع الذكور، ليصبح بذلك معيار االنتقاء هو الكفاءة وليس الجنس ليتحقق انجاز 

 من الحق في املساواة بين الجنسين لتنهي الكلمة بتهنئة النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة3

نائب رئيس جامعة الحسن األول، و مدير مختبر  رياض فخري بعد ذلك أعطيت الكلمة للدكتور 

 زه بان الجامعة أصبحواعتزا البحث قانون األعمال، الذي أعرب عن ترحيبه بالحضور الكريم كل باسمه،

و صرح بأن هذه السنة كانت متميزة بعد أن فتح  عندها عرف االحتفال باليوم العالمي للمرأة كل سنة،

صاحب الجاللة الباب أمام النساء الراغبات في ولوج مهنة العدالة مكرسا بذلك الثقة التي يوليها جاللته 

وية وأعرب عن ترحيب الجامعة بهذه االلتفاتة املول االت،للمرأة املغربية التي أثبتت كفاءتها في جميع املج

من خالل تكريس هذه الخطوة على أرض الواقع بتوقيع شراكة مع الهيئة املغربية للعدول للعمل سويا 

ن أوال تكوين الطلبة و الطالبات الراغبي بجدية من خالل خلق تكوين لإلجازة املهنية ملهنة العدول من أجل،

وثانيا توفير تكوين مستمر ملواكبة العدول للمستجدات الحاصلة على مستوى  املهنة،ه ذفي ولوج ه

ه بتهنئة وأنهى كلمت القانون، وأكد الدكتور استعداد الجامعة لتقديم خدماتها العلمية للرقي بهذه املهنة،

 أستاذات وطالبات الجامعة وخص بالذكر الالتي سهرن على تنظيم هذه التظاهرة العلمية 3

ه البالغ بأنه فور تلقي ، رئيس الهيئة الوطنية للعدول،بوشعيب الفضالوي من جانبه صرح الدكتور و 

امللكي أرسل برقية والء وتثمين  لصاحب الجاللة، و أعرب عن كامل استعداده إليجاد أرضية مناسبة 

لخبر توافدت الشتغال املرأة العدل جنبا إلى جنب مع الرجل العدل ,وصرح أنه من الوقت الذي وصل ا

مجموعات من داخل وخارج املغرب لتبارك الخطوة وتستفسر عن بيداغوجية تكوين العدول ,وأكد 

الدكتور أن تكوين العدول يجب أن يكون شامال ومنفتحا على جميع املجاالت  ألنها مهنة متشعبة تتداخل 

ل سرة، قانون التوثيق 333 وانتقمدونة األ  فيها جميع فروع القانون مثل القانون العقاري وقانون الشركات،

إلى التأكيد على أن االلتفاتة املولوية جاءت رأفة و رحمة بالعدل, ألن صاحب الجاللة كلف وزير العدل 

للحرص على التطبيق الفعال ملضامين األمر امللكي ,فقام بدوره السيد وزير العدل بالتواصل مع الهيئة 

 ملطالب الحديثة والقديمة التي ناضلت من اجلها الهيئة 3الوطنية ووعدها بالعمل على تحقيق جل ا

و في األخير، عبر الدكتور الفضالوي عن فرحته أوال، باملرأة املغربية واملكانة التي وصلت إليها وثانيا، 

وأكد رغبته الجادة في توقيع شراكة مع جامعة الحسن األول ملد جسور  بولوجها إلى مهنة العدول،
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ويا على الرقي باملجتمع من خالل تزويد مختلف املعنيين بكل ما من شانه أن يرقى التعاون والعمل س

 بهده املهنة، وأكد أن مكاتب العدول دائما مفتوحة لجميع من تقدم سواء للتكوين وللتزود باملعلومات 3

 2وأكدت أن  رئيس شعبة القانون الخاص، أعربت عن ترحيبها بالضيوف، إيمان ولجيالدكتورة 

مارس تاريخيا  2عادة وتقليد دأبت الجامعة على االحتفال فيه بإنجازات املرأة املغربية، وأشارت أن  مارس

كان يوم احتجاج تخرج فيه النساء لالحتجاج على األوضاع  املزرية التي تعانيها الكثيرات من عنف جسدي 

م والدعوة للتغيير وتكثيف مارس هو فرصة للتقد 2و جنس ي و الحرمان من التعليم، و ترى الدكتورة أن 

خصوصا أن املرأة املغربية أثبتت جدارتها من خالل انجازاتها  الجهود للنهوض بدور املرأة وتعزيز مكانتها،

 املرأة وخطة العدالة 3 في جميع املجاالت وخير دليل تقول األستاذة، هو موضوع الندوة،

 يوم العالمي للمرأة بطريقتهن باعتبارهنوصرحت الدكتورة أن أستاذات الكلية فضلوا االحتفال بال

من خالل ندوات علمية يناقشن فيها مواضيع علمية جديدة تهم املرأة  باحثات في املجال القانوني,

 والتي كان موضوعها حول : 6102املغربية، انطالقا من النسخة األولى لهذه الندوة 

 « statut juridique et réalité socio-économique de la femme au Maroc » ثم النسخة الثانية،

  « ! femme et systèmes ou en sommes- nous »   . حول موضوع : 6109

وختمت األستاذة كلمتها بشكر كل من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة العلمية من جامعة والهيئة 

الوطنية للعدول و مدير مختبر البحث قانون األعمال ومديرة مختبر البحث حول الدراسات العقارية و 

 الطلبة وموظفي الجامعة، وهنئت جميع النساء الحاضرات  3

، مديرة مختبر البحث حول الدراسات وفاء الصالحيكلمة الدكتورة تواصلت الكلمات االفتتاحية ب

العقارية و التعمير، التي رحبت بدورها بالجميع أشارت إلى أن هدا اللقاء العلمي يضاف إلى باقي األنشطة 

وأضافت أن األمر امللكي بفتح باب ولوج املرأة  العلمية التي تنظمها الجامعة كل سنة احتفاال باملرأة،

ة العدالة أسعدها كثيرا حيث كانت تنوي تنظيم ندوة دولية حول املوضوع و مد الجهات املعنية لخط

بالتوصيات بضرورة تمكين املرأة من ممارسة مهنة العدول لكن تم إصدار األمر امللكي الذي اسعد الجميع 

 تقول الدكتورة 3

بدوره صرح بعدم وجود مانع  لتنتقل للحديث عن موقف املجلس العلمي األعلى حول األمر، والدي

شرعي ملمارسة املرأة ملهنة العدول هذا القرار الذي أنبنى على مبدأين، األول شرعي و الثاني واقعي انطلق 
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من كفاءة املرأة التي أثبتتها على جميع املستويات، لتختم الدكتورة بكلمة شكر وعرفان في حق كل من 

 3ملحلي بسطاتدول واملجلس العلمي االهيئة الوطنية للع

حية الذي بدأ كلمته بت بصفته نائبا عن عميد الكلية، عراش عبد الجباروأعطيت الكلمة للدكتور 

واستدل في كلمته بشخصيات من التاريخ ,أولهم رسول  إجالل وتقدير و احترام للمرأة بكل مستوياتها،

هللا في النساء فإنكم  اتقوا« هللا محمد عليه أفضل الصلوات, من خالل قوله في خطبة الوداع ,

أردت معرفة تقدم أو تخلف أي اذا « ،،ثم قول الفيلسوف املفكر كارل ماركس» أخذتموهن بأمانة هللا

، وأعطى مجموعة من اإلحصاءات حول أوضاع املرأة » مجتمع ال عليك سوى معرفة مكانة املرأة عندهم

مليون امرأة  211،%25الذكور بحوالي  من فقراء العالم هن نساء، أجور النساء تقل عن أجور   70%،

أمية لم تتمكن ولوج املدارس، كل دقيقة تتوفى امرأة بسبب تعقيدات الحمل و الوالدة بسبب العزلة، 

 امرأة من بين ثالث نساء تتعرض للعنف و التعذيب و االستغالل الجنس ي3

 ، بعد أن قال فياملصلوحيفاطمة لينتقل بعد ذلك الدكتور عراش، لتكريم الدكتورة الفاضلة 

 حقها كلمات جد معبرة تعكس مكانة هذه األستاذة املتميزة على جميع املستويات الشخصية، العلمية3 

ليتم االنتقال ملراسيم توقيع شراكة بين جامعة الحسن األول ممثلة في الدكتور رياض فخري والهيئة 

 الفضالوي3 الوطنية للعدول ممثلة في شخص رئيسها الدكتور بوشعيب 

حيث افتتح جلسة املداخالت  ،وفاء الصالحيقد ترأست جلسة اللقاء العلمي املتميز الدكتورة و 

، قاض ي ملحق بوزارة العدل ومستشار بمحكمة النقض بمداخلة عبد الهادي البطا العلمية األستاذ 

، حيث استهل لعدالةاإلجراءات املتخذة من طرف وزارة العدل إلدماج املرأة في خطة اغنية عنوانها: 

ثم انتقل إلى مباركة الخطوة امللكية، التي اعتبرها ،حديثه بتهنئة املرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

,و اعتبرها داللة عميقة و حمولة  6113فبراير  1محطة  تاريخية ثانية بعد املحطة األولى التي كانت في 

 ل إلغاء مدونة األحوال الشخصية وتعويضها بمدونة قانونية مهمة عززت حقوق املرأة املغربية من خال 

األسرة, حيث اندرجت هده الخطوة في إطار الحركة التي عرفها املغرب على مستوى الترسانة القانونية 

 خصوصا على مستوى املساواة بين الرجل واملرأة تشريعيا و مؤسساتيا 3

ية من خالل أوال، الرقي بحقوق املرأة و يضيف األستاذ انه تجسد االهتمام بحقوق املرأة املغرب

الذي نص على مكافحة أي شكل من أشكال التمييز بسبب الجنس و  6100دستوريا من خالل دستور 
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ضرورة تمتع املرأة والرجل على قدم املساواة بالحقوق املدنية والسياسية واالجتماعية و االقتصادية و 

يث عمل ح ين الرجل واملرأة و مكافحة جميع أشكال التمييز،الثقافية و البيئية تعزيزا ملبدأ املناصفة ب

املشرع على مراجعة مجموعة من النصوص القانونية ومالءمتها مع االتفاقيات الدولية التي صادق عليها 

املغرب و يتعلق األمر بمدونة األسرة، وقانون الشغل، واملسطرة الجناية و كفالة األطفال املهملين ،و قانون 

هذا األخير الذي أنصف املرأة املغربية من خالل إعطائها الحق في منح جنسيتها ألطفالها من  الجنسية،

كذلك على مستوى مدونة األسرة فهي ذات حمولة كبيرة في باب تكريس حقوق املرأة  أب غير مغربي،

حيث حافظت على مرتكزات األسرة املستمدة من الشريعة اإلسالمية و أضافت مقتضيات مستجدة 

تناسب وخصوصيات املجتمع املغربي و ما وصل إليه من تقدم و ما واكبه من خالل انخراطه في العديد ت

من االتفاقيات الدولية، كما أعطى األستاذ مجموعة من األمثلة بهذا الخصوص كالوالية و توحيد سن 

تعدد ، تقنين الالزواج، تنظيم الطالق والتطليق و جعله تحت مراقبة القضاء و تنظيم أحكام الحضانة

 و تنظيم كافة الحقوق املالية لكل من الزوجة واألطفال بعد الطالق و غيرها من األمثلة الكثيرة3

و اعتبر األستاذ  ولوج املرأة لخطة العدالة خطوة إصالح مهمة نظرا ملا أبانت عنه املرأة املغربية من 

اليم دينية وفقهية تمت إحالة األمر للمجلس اعتبارا الرتباط هذه املهنة بتعو  كفاءة في كافة املجاالت،

العلمي األعلى وابدى رأيه في األمر باإليجاز بناء على أحكام شرعية، و أضاف األستاذ انه مباشرة بعد هذا 

حيث تم عقد مجموعة من االجتماعات مع مختلف  القرار اتخذت وزارة العدل التدابير الالزمة لتنزيل،

ار ألرض الواقع و من بين هذه األطراف رئيس الهيئة الوطنية للعدول، ملناقشة املتدخلين لترجمة هذا القر 

اآلليات الكفيلة بتيسير ولوج املرأة لخطة العدالة، كما أعرب عن شكره لرئيس الهيئة األستاذ بوشعيب 

 مالفضالوي على تعاونه واستعداده الكامل لتقديم ما بوسعه لتسهيل العملية، كما صرح األستاذ انه ت

عقد اجتماع آخر مع مدير املعهد العالي للقضاء ملناقشة مسألة مواكبة ولوج املرأة لخطة العدالة بواسطة 

ستاذ كذلك صرح األ  إلى جانب الرجل بهدف االرتقاء بهذه املهنة، برنامج تكوين أساس ي لدعم قدرات املرأة

 211م حصر املناصب املتباري بشأنها في وت 6102انه تم إصدار قرار لوزير العدل بفتح املباراة لدورة ماي 

وم ي كما تم تحديد تاريخ هذه املباراة  منصب موزعة على دوائر املحاكم االبتدائية و املراكز التابعة لها،

 وجدة و طنجة 3 الدار البيضاء، اكادير، فاس، الرباط، بمدن، 6102ماي  2

وأكد انه بفضل املجهودات املبذولة من خالل املقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة تم التوصل 

ملعطيات إحصائية مهمة تعكس مدى تجاوب املرأة و إقبالها على هذه املهنة من خالل نسبة املشاركة 
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ف مرشح، أل 66أصل ألف مرشحة من  06من نسبة املشاركين، حيث بلغ العدد  %36التي وصلت إلى 

 املرأة املغربية حاضرة بقوة في هذه املهنة على غرار باقي املهن3مما يؤكد أن 

 وخلص األستاذ أن الحدث مناسبة لوضع ورش إصالح القانون املتعلق بخطة العدالة لتنزيل ما

 لجاء به امليثاق الوطني إلصالح العدالة سواء على مستوى التحديث و التخليق و التكوين من أجل تأهي

هذه املهنة و توفير مؤسسات خاصة بها لتعزيز ثقة املتعاملين معها وإيجاد ضمانات قوية لهم، من خالل 

فتح نقاش مع جميع املتدخلين لالستجابة النتظارات السادة العدول ودمج هذه املهنة مع محيطها 

 االقتصادي و االجتماعي لتواكب املستجدات التي يعرفها العصر في كل املجاالت3

، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، في مداخلته بوشعيب الفضالوي من جانبه استعرض الدكتور 

انه ال يرى مانعا من ممارسة املرأة ملهنة  باملرأة العدل بين فانون الخطة وواقع املمارسة، املعنونة

هات موكول للجالعدول من منطلق قانوني، والشرع يفرق بين الكتابة واإلشهاد ويرى األستاذ أن هذا أمر 

ويضيف أنهم كجهة يكمن اختصاصهم في التوثيق واألسرة و باقي القوانين املؤطرة ملهنة لك ذاملختصة في 

 العدول وأضاف أن العدل مكون في القانون باألساس3

كما أكد الدكتور على ضرورة توفير الظروف املالئمة الشتغال العدول وكذك من خالل تعديل 

حيث كلف صاحب الجاللة وزير  املهنة، وهو فعال ما شرعت فيه الجهات املختصة،القانون املؤطر لهذه 

العدل للوقوف على األمر من اجل توطئة األرضية الصالحة ملعالجة القوانين التي تؤطر هذه املهنة و 

وضعت مسودة ملشروع قانون مطروحة اآلن للنقاش من أجل إبداء الرأي حولها من طرف مختلف 

لص الدكتور إلى أن ولوج املرأة ملهنة العدول هي خطوة مهمة لكن قبل تحديث هذه املنظومة املعنيين، وخ

 يبقى أمر غير مقبول مهنيا3 

قاض ي التوثيق باملحكمة االبتدائية بواد زم، من خالل  حسن وتاب و من جانبه تحدث األستاذ

 , حيث وضح الفرق بين الشهادة ليحق املرأة في ولوج العدالة بين الكتابة واإلشهاد العدمداخلته عن  

حيث ميز بين الشهادة العدلية التي يتلقاها عدلين أو عدل واحد وفق مسطرة قانونية  و الوثيقة العدلية،

محددة، كما تطرق ألنواع الشهادات و الوثائق التي يتلقاها العدول و أبدى رأيه بشأنها من خالل تجربته 

 كقاض ي للتوثيق 3
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الشهادة العدلية يقصد بها الشهادة املكتوبة ألن الوثيقة العدلية ليست إشهاد و أكد األستاذ أن 

اذن األمر ليس شهادة بل توثيق تصرفات قانونية أي تحرير شهادة و تذييلها بتوقيع  بل شهادة مكتوبة،

عدلين كما تقدم لقاض ي التوثيق ليؤشر عليها فهي تخضع ملراقبة قاض ي التوثيق من حيث شكلها و 

نها، كما أثار مسألة مآل الوثيقة في حالة رفض قاض ي التوثيق التأشير عليها واعتبرها من بين مضمو 

هو ما يعكس و  لينهي األستاذ مداخلته بتأكيده أن مهنة العدل في تطور دائم، املشاكل العملية التي تطرح،

ماعي ي الحفاظ على األمن االجتأهميتها و اعتبرها من أنبل املهن و أشرفها نظرا للوزن و الدور الذي تلعبه ف

 واألسري و األمن االقتصادي 3

ممثل املجلس العلمي و إمام مرشد بسطات، بعنوان  ،محمد الصدامو جاءت مداخلة األستاذ    

حيث استهل حديثه بذكر حقوق املرأة و أوضاعها  ،املساواة في الحقوق و الواجبات بين املرأة و الرجل

اإلنسانية وصوال ليومنا هذا انطالقا من اإلغريق الذين كانت عندهم املرأة  عبر العصور التي مرت بها

املرأة بدون  روح ، ثم الهنود الذين اعتبروا أن املرأة ليس لها حق في و  مهينة، ثم الرومان الذين اعتبر

ع الذي الحياة بعد موت زوجها، والفرس الذين أباحوا الزواج باألمهات و األخوات و اعتبروها من املتا

و املرأة لعنة حلت على الرجل و أخرجته من الجنة و  يورث بعد موت صاحبه، واليهود الذين اعتبر

اعتبروها كذلك خلقت لخدمة الرجل فقط، أما العرب الجاهلية اعتبروها متاع تملك و ال تملك، ثم 

و اعتبرها شريكا للرجل في  الذي جاء وحرر املرأة و كرمها و أعطاها حقوقها و أعاد لها إنسانيتها اإلسالم

ه حديث لينهى األستاذ لك بالكتاب و السنة،ذالحقوق والواجبات و الثواب و العقاب و استشهد على 

بتأكيده على  كفاءة املرأة و جدارتها في مجتمعاتنا الحديثة في شتى املجاالت، بل استطاعت املرأة في كثير 

 من الحاالت أن تتفوق على الرجل 3

 تحدث عن بقضية املساواة بين الفقه و القانون،املعنونة محمد رفيق خلة الدكتور و في  مدا

مطلب املساواة و اعتبره مطلبا قديما قدم اإلنسانية و أن التطور الذي عرفه املجتمع ألغى استئثار الرجل 

ال  اللذان حيث أصبح املحدد هو العلم و العقل على مجموعة من املهن واملجاالت التي كانت حكرا عليه،

 ينقصان املرأة 3

كما تطرق الدكتور إلى أن جل األديان تناولت و تبنت املساواة بين اتجاهات متعددة بين مضيق لها  

ومتحرر في تناولها وصوال إلى اتجاهات نهجت التسيب في مقاربة األمر، لكن حسب الدكتور املنهج 

ساواة و الحرية بناء على العرف و يراعي الصحيح  هو املنهج الوسطي و االعتدالي الذي يعطي امل
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الخصوصيات التي يقوم عليها املجتمع، ثم حاول الدكتور مقارنة الحقوق على مستوى كل من الفقه و 

القانون و أعطى أمثلة تعكس املساواة بين الجنسين كاألهلية و تولي املرأة للمناصب السامية و النفقة و 

اض ي في الزواج و الطالق و الحضانة، ليخلص أن اإلسالم حرص على حق الكد و السعاية و اإلرث و التر 

 الواجبات3بين الرجل و املرأة في الحقوق  و  مبدأ املساواة تأكيد

قبل الختام تم فتح باب النقاش حول املوضوع و تفاعل الحضور مع األساتذة املتدخلين بطرح و 

ن املقترحات و الخالصات القيمة، التي أسفر مجموعة من التساؤالت و اإلجابة عنها، و تقديم مجموعة م

 عنها هذا اللقاء العلمي املتميز و التي تتلخص في النقاط التالية:

  3ولوج املرأة لخطة العدالة تكريس للمبادئ الدستورية 

 3 التسريع بإصالح املنظومة القانونية املتعلقة بمهنة العدول أصبح ضرورة تفرضها املرحلة 

  ضرورة العمل على دمج  مهنة العدول مع محيطها االقتصادي و االجتماعي لتواكب املستجدات

 التي يعرفها العصر في كل املجاالت3 

الدور الذي تلعبه هذه املهنة تأهيل ومواكبة املرأة العدل الى جانب الرجل، ضرورة تعكسها أهمية 

  تصادي3في الحفاظ على األمن االجتماعي واألسري واألمن االق
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 محور تقارير عن أطاريح الدكتوراه
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 0 الخاص القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة حول  تقرير

 

 الخاص القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة حول  تقرير

 – مقارنة دراسة – اإللكترونية للتجارة القانوني األمن
 

 

ر قانون بمختب –جرت مناقشة لنيل الدكتوراه في القانون، وحدة التكوين والبحث في قانون األعمال 

األعمال بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات، تقدمت بها الطالبة الباحثة 

إشراف  تحت "،–دراسة مقارنة  –األمن القانوني للتجارة اإللكترونية " ماءالعينين سعداني في موضوع: 

صباحا ببيت العلوم  6311في الساعة 6109ماي  61األستاذ نور الدين الناصري، وذلك يوم الجمعة 

 اإلنسانية بالكلية3

 تشكلت لجنة املناقشة من السادة األساتذة:

 الدكتور نورالدين الناصري 
بكلية العلوم القانونية أستاذ التعليم العالي 

 واالقتصادية واالجتماعية بسطات
 مشرفا ورئيسا

 الدكتور منير املهدي
أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتماعية بالرباط
 مقررا وعضوا

 الدكتور يحيى العلوي 
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية 

 بسطاتواالقتصادية واالجتماعية 
 مقررا وعضوا

 الدكتور عبد الكريم عباد
أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتماعية بسطات
 مقررا وعضوا

 الدكتور محمد أبو الحسين
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتماعية باملحمدية
 عضوا

   

   

 امليزة: مشرف جدا تساعا 5مدة املناقشة: 

  



 

 

299 

 8102 نوفمبر  20العدد

 التقرير

يعتبر األمن ركيزة أساسية الستدامة الحياة البشرية وتطورها وأقص ى ما تنشده املجتمعات البشرية 

هو األمن بمفهومه الشمولي، حيث إنه يعد من أعظم النعم التي من بها املولى عز وجل على عباده3  ويتنوع 

يه على في اإليمان باهلل وما يضفاألمن الالزم للمجتمع البشري، بدء بأعلى مراتبه )األمن الفكري( املتمثل 

النفس اإلنسانية من طمأنينة واستقرار، إلى كل مشارب الحياة، فهناك األمن الغذائي واألمن من الخوف 

)األمن االجتماعي(3  وقد قرنهما املولى عز وجل باألمن الفكري حيث حض على عقيدة الوحدانية واإليمان 

 فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" 3" مصداقا لقوله تعالى: باهلل، 

األمن يقوم األفراد بالتنازل عن جزء من حرياتهم لفائدة الدولة مقابل الحصول على ومن أجل 

حمايتها ألرواحهم وممتلكاتهم، وهذا ما تقوم عليه نظرية الفقيه السويسري " جون جاك روسو " العقد 

األمن واألمان والطمأنينة واالستقرار في كل مجاالت هو ى اإلنسان ومراده في حياته مبتغحيث إن االجتماعي 

حياته ونشاطاته العملية، وخير أمن يحتاجه هو " األمن القانوني" الذي يحقق له  األمن بمعناه الواسع 

ف ن العناملحيط بكل مجاالت الحياة والشامل لكل أشكال األمن الذي لم يعد قاصرا على مطلب األمن م

واإلرهاب، وإنما امتد إلى غير ذلك من مناحي الحياة ومجاالتها االقتصادية والفكرية واألسرية والعلمية 

 والعسكرية والسياسية والتجارية واملعلوماتية أيضا3333

وإذا كان الغرض من القانون هو تحقيق األمن واألمان، فبطبيعة الحال فلن يكون ذلك إال إذا كان 

ن( بذاته آمن ومصدر أمن وأمان واطمئنان وليس مصدر قلق ومفاجآت3 ومن هنا برزت فكرة هو )القانو 

" على اعتبار أن القضاء صاحب الوالية على صحة  األمن القضائي" ومن تم فكرة "  األمن القانوني" 

 وسالمة تطبيق القانون3

هد مه تحدي كبير، فالعالم يشوالقانون اليوم، وأمام التقدم العلمي والتكنولوجي للعصر الحديث أما

عصرا جديدا هو عصر ثورة املعلومات، حيث بات انطالق اإلنسان إلى عصر املعلومات ومالحقة هذا 

التطور التقني ضرورة مؤكدة، وذلك عبر تقنيات متطورة أهمها التجارة اإللكترونية، وهو األمر الذي  

النواحي سواء القانونية أو التقنية أو األمنية، يتطلب ضرورة التحرك ملسايرة هذه التغيرات، من جميع 

وإال فسوف نكون الحلقة األضعف في العالم الرقمي الجديد، وخير دليل الهجمات اإللكترونية األخيرة في 

بلد تأثرت بتلك الهجمات  011ألف نظام إلكتروني في أكثر من  011، حيث إن نحو 6109من ماي  01و 06

 سب إحدى شركات األمن اإللكتروني3باستخدام برمجيات ضارة بح
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وكانت تلك الهجمات قد استهدفت أجهزة كمبيوتر في مختلف أنحاء العالم باستخدام خلل برمجي 

ُيعتقد أنه كان جزء من أدوات مراقبة ُسرقت من وكالة األمن القومي األمريكية3 ومن ضمن البلدان التي 

فرنسا، إذ تعطلت أنشطة وزارة الداخلية الروسية تعرضت للهجمات روسيا والهند والصين وبريطانيا و 

 واالتصاالت اإلسبانية وهيئة الرعاية الصحية العامة في إنجلترا واسكتلند3

وقد قدر خبراء في مجال التكنولوجيا خسائر الواليات املتحدة من جراء الهجمات اإللكترونية، التي 

 دوالر3 جرى شنها على مواقع إنترنت شهيرة، بنحو سبعة مليارات

أما في املغرب فقد أدت هذه الهجمات إلى شل حركة اإلنتاج بشركة "رونو املغرب"، حيث أن األخيرة 

سيارة3 وحسب ما أورده مصدر داخل الشركة، فقد أدى الهجوم إلى تعطيل  0111فقدت ما يقارب 

أنظمتها  شركة إغالقاإلنتاج بمصنع طنجة املتوسط )املصنع األكبر في املغرب( ليوم كامل، حيث عمدت ال

 املعلوماتية تجنبا النتشار الفيروس3 

والحقيقة أن هذه املشاكل في املعامالت اإللكترونية لم تكن مطروحة من قبل خاصة وأن التجارة 

اإللكترونية حين ظهرت منذ أزيد من ثالثة عقود مضت في القرن املاض ي، لم تكن هناك مشكالت عملية 

تؤثر في حركة التجارة وتطورها3 لكنها في الوقت الحالي وقد ضخت فيها  وقانونية قد ظهرت بعد حتى

مليارات الدوالرات في حاجة إلى توفر األمن القانوني والقضائي الذي يضمن االستمرارية واالستقرار لها، 

بمعنى آخر فهذا النمط من التجارة بحاجة إلى تنظيم تشريعي متكامل، يضع القواعد املناسبة لنشاط 

التجارة وينظمها، ويكفل الحماية املدنية والجنائية الالزمة للحفاظ على أموال أطراف هذه  هذه

 املعامالت، ويحافظ كذلك على البيانات واملعلومات الخاصة بأطرافها3

وفكرة األمن القانوني املرتبطة بطبيعة الحال باألمن القضائي فكرة فضفاضة يصعب حصرها 

ي تتعلق بها3 كما أنها فكرة مرنة قد تختلف النظرة إليها من مجتمع آلخر وتحديدها لسعة املجاالت الت

ومن بيئة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر، وهو ما سنالحظه من خالل تأثر األمن القانوني والقضائي بعصر 

الثورة الرقمية، ومن هذا املنطلق فإنه ال يمكن وضع تعريف محدد ومطلق لألمن القانوني3 ومع ذلك 

لتعرف عليه من خالل مقوماته وعناصره والوسائل األساسية التي يظهر من خاللها، كما أن األمن يمكن ا

القانوني وإن كان مصطلحا حديثا نسبيا، إال أن تطبيقاته الواقعية لها جذور تاريخية، التي تلتقي في 

التي تجعل األفراد  في مجموعها حول مراعاة القواعد القانونية لحد أدنى من الحقوق واملراكز القانونية 

 أمن تجاه مصالحهم وحقوقهم3
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موضوع األمن القانوني للتجارة اإللكترونية ـ دراسة مقارنة، هو أطروحة نسعى من خاللها إلى و 

الدراسة القانونية ألهم الشروط والوسائل الكفيلة لتحقيق األمن والتطور االقتصادي للتجارة 

رة ينتج عنه مراكز قانونية لألطراف املعاملة اإللكترونية إضافة اإللكترونية، هذا النمط الجديد للتجا

إلى قيمة املشاريع الكبيرة، وبقدر ما تكون هذه املراكز القانونية في أمان واستقرار، بقدر ما تتم عمليات 

التجارة اإللكترونية بسهولة وازدهار، والعكس صحيح بمعنى في حالة عدم وجود األمن القانوني يؤدي 

 لعدم الثقة في االستثمار في هذه التجارة فترتبك وتتوقف هذه املعامالت اإللكترونية3ذلك 

فالتجارة اإللكترونية لها طبيعة خاصة في كونها تتم بشكل إلكتروني، األمر الذي يثير االشكالية 

ي القانوناملحورية حول مدى قدرة أنظمتنا القانونية والقضائية الحالية على التعاطي وضمان األمن 

والقضائي ملعامالت التجارة اإللكترونية بحالتها الحالية من عدمه؟ وهل قواعد القانون الخاص الحالية 

 كفيلة بضمان أمن واستقرار وطمأنة املراكز القانونية للتجارة اإللكترونية من عدمه؟

هر اإلشكال هذا اإلشكال املحوري تنتج عنه عدة أسئلة معقدة في هذا املجال وذلك لطبيعة جو 

النابع من ذلك االلتقاء الذي يتم بين وسائل التقنيات الحديثة لالتصال والقانون، ثم ما يترتب عن ذلك 

 .من تعامالت وآثار قانونية

 :وفي هذا املجال نطرح األسئلة التالية

، فما ةيبما أن الغاية من القانون هو تحقيق األمن واالستقرار للمعامالت سواء العادية أو اإللكترون

  املقصود باألمن القانوني؟

والحديث عن األمن القانوني للتجارة اإللكترونية يفرض علينا تسليط الضوء على ماهية التجارة 

 اإللكترونية والتطرق ألشكالها؟

ثم أكيد أن األمن القانوني ليس باألمر الهين تحقيقه رغم أهميته الستقرار املعامالت فما هي الوسائل 

التي من خاللها يتم تحقيق األمن القانوني للتجارة اإللكترونية؟ وما هي مظاهر األمن القانوني واآلليات 

للتجارة اإللكترونية؟ وهل يمكن القول بأن الحماية املدنية للتجارة اإللكترونية وآلياتها نموذج لتحقيق 

 األمن القانوني؟

وني إلرساء األمن التعاقدي ومساهمته كيف يتم ذلك؟ وما هو دور مؤسسة العقد املبرم بشكل إلكتر

وما هو تأثير االجتهاد القضائي واألمن القضائي بشكل عام على استقرار معامالت  في تحقيق األمن القانوني؟

 وترسيخ األمن القضائي والقانوني؟التجارة اإللكترونية 
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قانوني إرساء األمن ال ثم ما هو دور االلتزام باإلعالم بالنسبة ملستهلك يستعمل طرق إلكترونية في

وما هو القانون الواجب التطبيق أثناء املنازعات اإللكترونية؟ وما هو دوره إضافة  للتجارة اإللكترونية؟

  لتحديد االختصاص القضائي في استقرار وترسيخ أمن املراكز القانونية للتجارة اإللكترونية؟

ى أهم الوسائل املتاحة لتحقيق األمن وإلى أي حد يمكن القول بأن املصادقة اإللكترونية إحد

القانوني؟ وما هي العالقة بين األمن الجنائي واألمن القانوني؟ وهل الحماية الجنائية للمستخرجات 

 اإللكترونية لها دور في ترسيخ األمن القانوني؟

 وحة3طر هذه األسئلة وغيرها هي أرضية النقاش في هذه الرسالة وقد حاولنا االجابة عنها في هذه األ  

ويكتس ي موضوع األمن القانوني للتجارة اإللكترونية أهمية بالغة، سواء من الناحية القانونية أو 

 .السياسية أو االقتصادية واالجتماعية

فالثورة املعلوماتية وما صاحبها من معامالت وهواجس قانونية، تتصدر اهتمام أي باحث قانوني، 

م عن بعد فقد أصبح هاجس األمن القانوني واستقرار وطمأنة وبما أن التجارة اإللكترونية نشاط يت

األطراف املعاملة اإللكترونية مثار جدال ملا تتطلبه التجارة اإللكترونية من سرعة في املعامالت وما يخلفه 

ذلك من آثار إيجابية وسلبية في آن واحد، خاصة أن األمن القانوني يتطلب الوضوح والتوقعية واالستقرار 

  .قواعد القانونيةفي ال

كما أن التجارة اإللكترونية أوجدت نمطا جديدا من أنماط التعاقد التجاري الذي له أهميته من 

الناحية االقتصادية ليس في مجال البيع والشراء فقط، بل في ميادين التعاقد كافة كعقود الخدمات 

 ما يخص مسائل األمن القانوني لهذهوالعقود البنكية وغيرها3 لتثير هذه التقنية العالية إشكاالت  في

 .املستخرجات

إن ظهور التعامل بهذه املستخرجات واملحررات اإللكترونية، دفع املشرع املغربي كغيره من 

التشريعات العربية والدولية إلى مالئمة بعض قوانينه بما يناسب حماية أمن واستقرار املعامالت التجارية 

 .التي تتم بوسائل إلكترونية

ا البحث يهدف تحديدا إلى تناول املوضوع، في ظل تصاعد أزمة األمن القانوني خاصة في هذا وهذ

الوقت الذي بدأت تعرض على القضاء املغربي بعض القضايا من هذا النوع والذي يجد القاض ي نفسه 

 في وضع حرج بين تحقيق العدالة الواقعية والعدالة القانونية 3



 

 

303 

 8102 نوفمبر  20العدد

ي البلدان العربية، فقد وجدت أنه من املالئم أن يسلط الضوء على ونظرا لحداثة املوضوع خاصة ف

 .مسألة األمن القانوني للتجارة اإللكترونية، وهناك عدة أسباب ودوافع موضوعية وأخرى ذاتية

األسباب املوضوعية تبقى أساسا في صدور عدة قوانين خاصة باملعامالت اإللكترونية، على سبيل 

املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، إضافة إلى املرسوم رقم  11311املثال قانون رقم 

القاض ي بإحداث اللجنة االستراتيجية ألمن  6100سبتمبر  0316/60من شوال  66الصادر في  63003112

بتتميم  6100سبتمبر  0316/60من شوال  66الصادر في  63003116نظم املعلومات، واملرسوم رقم 

لتنظيم إدارة الدفاع الوطني  0621يناير  0311/01من ربيع األول  62الصادر في  63263291  املرسوم رقم 

يناير  2وإحداث املديرية العامة ألمن نظم املعلومات، حيث تمت مصادقة املجلس الوزاري بالعيون يوم 

صدور قانون على مرسوم حماية النظم القانونية الحساسة املكلفة بها إدارة الدفاع الوطني، و  6102

املتمم ملجموعة القانون الجنائي املتعلقة بجرائم اإلخالل بسير نظم املعالجة اآللية  6111لسنة  19311

املتعلق بحماية األشخاص  12316املتعلق بمكافحة اإلرهاب، والقانون رقم  11311للمعطيات، والقانون 

على تصاعد هاجس األمن القانوني في  الذاتيين اتجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، مما يدل

توجهات اململكة، إضافة إلى الورش الكبير الذي تسير فيه الدولة، وهو الحكومة اإللكترونية واملغرب 

الرقمي واإلدارة اإللكترونية حيث إن الدورة العاشرة للجائزة الوطنية لإلدارة اإللكترونية املنظمة بالرباط 

دة جوائز امتياز وتشجيع لعدة مؤسسات على الخدمات االجرائية منحت ع 6102دجنبر  60بتاريخ 

اإللكترونية والتطبيقات الذكية وعلى املحتوى اإللكتروني وعلى املشاركة املجتمعية واإللكترونية، مما 

 .يدل على أهمية التوجه الرقمي في بالدنا والعالم بأسره

ني من املبادئ األساسية في مختلف املجاالت كما أن األمن القضائي الذي ال ينفصل عن األمن القانو 

لم تعرف مفهوم األمن  6100سواء منها العادية أو اإللكترونية، فرغم أن الدساتير السابقة لدستور 

" يتولى القاض ي 009أيضا، لكنه أشار في الفصل  6100القضائي، وهو ذات التوجه الذي عكسه دستور 

 م وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون"3حماية حقوق األشخاص والجماعات وحرياته

ويستخلص من مختلف أحكام الدستور املغربي أنه أكد على أهمية األمن القضائي، لكنه لم يرد 

فيه تعريف للمفهوم، كما ال نجد له تعريف في االجتهاد القضائي املغربي، لكن باملقابل، فإن جاللة امللك 

" يتعين على الجميع التجند  :، على أنه11/19/6119محمد السادس، شدد في خطاب العرش بتاريخ 

من الدستور(  012لتحقيق إصال  شمولي للقضاء لتعزيز استقالله الذي نحن له ضامنون ) الفصل 
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، هدفنا ترسيخ الثقة في العدالة وضمان األمن القضائي، الذي يمر عبر األهلية املهنية والنزاهة 

 "3ء وأخالقيات هو مواصلة تحديثه وتأهيلهواالستقامة وسبيلنا صيانة حرمة القضا

إن أهم مظاهر األمن القضائي واألمن القانوني هو عدم التنصيص في القوانين على تحصين أي عمل 

أو معاملة ورقية أو إلكترونية أو قرار إداري من رقابة القضاء، وما تعيين أعضاء املجلس األعلى للسلطة 

يام املقبلة سوف يتم إال تعبير عن ذلك، كما من املرتقب أنه خالل األ  6109من أبريل  2القضائية في 

تعيين املجلس األعلى لألمن كمؤسسة دستورية تتولى وضع االستراتيجيات األمنية وتدبير امللفات األمنية 

الكبرى التي تعرفها البالد والتي من أهمها حماية النظم املعلوماتية الحساسة، هذه اإلجراءات وغيرها ما 

وفق التوجهات الدولية وما تفرضه من مستجدات حديثة هي إال تعبير صريح لتوجه املغرب نحو السير 

تدعو إلى تحديث مختلف املعامالت القانونية لتحقيق األمن القانوني في مختلف مناحي الحياة بما فيها 

 التجارة اإللكترونية3 

فهذه األسباب وغيرها تدفع كل باحث قانوني مهتم باملستجدات القانونية، إلى طرح ومعالجة هذه 

ضيع وليس هناك أنجع من البحوث واألطروحات الجامعية لتسليط الضوء على هذه املواضيع املوا

أما الدوافع الشخصية فهي متعلقة بميلنا الشديد لهذا النوع من املواضيع، والرغبة  .الحديثة والتقنية

 في إغناء النقاش العلمي حولها واالستفادة قدر املستطاع من طرحها للنقاش3

اإللكترونية، يثير العديد من املشاكل القانونية التي سنحاول من من القانوني للتجارة ن موضوع األ إ

 .خالل دراستنا معالجة أبعادها وإيجاد حلول لها

فتحقيق األمن القانوني للمعامالت أحد أهم عوامل تحقيق األمن االقتصادي واالجتماعي من ناحية، 

على سبيل املثال كالتشفير الذي يساهم في إضفاء الثقة هذا فضال على أن اآلليات والوسائل التقنية 

واألمان للبيانات أحد أهم التطبيقات التقنية في مجال األمن املعلوماتي، وهو أهم الوسائل املستعملة 

  .لتحقيق أمن املعامالت اإللكترونية

فاملنهج  .يج التحليلوبالنسبة ملناهج الدراسة املعتمدة هي: املنهج التأصيلي واملنهج املقارن واملنه

التأصيلي يرد النقاط التفصيلية إلى أصولها النظرية في القواعد العامة3 ثم اتبعنا أيضا املنهج املقارن 

أما املنهج التحليلي وذلك من خالل التعرض بالشرح التفصيلي  .بمقارنة لتشريعات دولية، إقليمية وعربية

ية والتي تشكل عائق أمام تحقق األمن القانوني للتجارة ألهم املوضوعات التي تحتاج إلى معالجة تشريع

 اإللكترونية3      
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وقد تناولت في هذه الدراسة مبدأ األمن القانوني واآلليات التي من خاللها يتم استقرار أعمال التجارة 

ية، من ناإللكترونية، وبالتالي شرح أهمية هذا املبدأ الحديث نسبيا وبيان دوره لتطور التجارة اإللكترو

خالل التعرض ملبدأ األمن القانوني وماهية التجارة اإللكترونية، كما تناولت اآلليات والوسائل التي من 

خاللها يتم إرساء واستقرار املعامالت اإللكترونية كالعقد املبرم بشكل إلكتروني وما يحققه األمن 

ة للتجارة اإللكترونية ومالها من دور في التعاقدي من أمن قانوني للتجارة اإللكترونية، والحماية املدني

تأمين وطمأنة األطراف املتعاملة في الفضاء اإللكتروني لهذا النوع من التجارة الحديثة، وتطرقت أيضا 

إلى الحماية الجنائية ودور الجانب اإلجرائي في تحقيق األمن الشعوري من الجريمة اإللكترونية من خالل 

 لطرق االحتيالية تبيان أنواع هذه الجرائم وا

التي تتم من خاللها3 إضافة إلى األجهزة املكلفة بردع هذا النوع من الجرائم التي تهدد ليس فقط 

 األمن القانوني للتجارة اإللكترونية بل األمن العام للمجتمع الدولي3

سيين يوحاولت بحث املوضوع الذي بين أيدينا ومعالجة إشكاالته  املحورية، بتقسيمه إلى بابين رئ

 :يسبقهما فصل تمهيدي على الشكل التالي

 .الفصل التمهيـدي: مفهوم األمن القانوني وماهية التجارة اإللكترونية

 .تعريف مبدأ األمن القانوني وأهميته للتجارة اإللكترونية املبحــــث األول:

 .التدابير التشريعية لألمن القانوني للتجارة اإللكترونية املبحـــث الثاني:

 .البــــــــاب األول: الحماية املدنية في ترسيخ األمن القانوني للتجارة اإللكترونية

 .الفصــــل األول: الوسائل واألدوات الفنية لتوفير أمن عقود التجارة اإللكترونية

الفصـــل الثانــي: القانــون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي الستقــــرار املعامالت 

 .اإللكترونية

 .البـــــاب الثـانــي: الحماية الجنائية للتجارة  اإللكترونية ودورها في تحقيـق األمن القــانـوني

 .مظاهــر األمـن القـانوني من خالل الحمايـة الجنـائية للتجارة اإللكترونية الفصـــل األول:

 .إحـدى صور األمـن القانونيالجوانب اإلجرائية لجرائــم التجـارة اإللكترونية  الفصـــل الثاني:
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ولقد توصلت من في ختام خالله لعدة نتائج ومقترحات متعلقة بكيفية تحقيق األمن القانوني 

 :للتجارة اإللكترونية ولو بشكل نسبي

 :أـ النتــائــج

يصعب التوصل إلى تعريف كامل لألمن القانوني للتجارة اإللكترونية، وذلك ألن األمن القانوني  .1

ذوره التاريخية املذكورة في الدراسة فهو مبدأ  حديث نسبيا، وغاية وهدف ألي معاملة قانونية، رغم ج

السيما إذا ارتبط بالتجارة اإللكترونية الحديثة والتي الزالت لم تصل إلى مرحلة النضج الكامل لوضع 

ونية ا بناء الدولة القانتعريف شامل لها، لكن يعتبر مبدأ األمن القانوني أحد أهم األسس التي يقوم عليه

 .والتجارة اإللكترونية

يمكن استقرار املراكز القانونية ألطراف املعاملة اإللكترونية من خالل عدة تدابير وآليات تشريعية  .6

 .وطنية ودولية، إذا ما وظفت بشكل جيد وآمن

لحماية املصالح  إن الحماية املدنية لنظام التجارة اإللكترونية تعد أهم اآلليات القانونية 13

التجارية الحديثة، عن طريق األدوات الفنية املستعملة لتوفير أمن عقود التجارة اإللكترونية الذي يؤدي 

إلى األمن التعاقدي ومن ثم األمن القانوني املنشود على سبيل املثال: ) البريد اإللكتروني، إنشاء العقود 

 .( ... واملواقع اإللكترونية

األمن القانوني باألمن القضائي وحماية الحقوق املتعلقة بأطراف املعاملة اقتران مبدأ  33

 .اإللكترونية

دور التوقيع اإللكتروني املؤمن ومؤسسة املصادقة اإللكترونية في خلق بيئة آمنة للتجارة  13

 .اإللكترونية وبالتالي تحقيق األمن القانوني لها

ختصاص القضائي الستقرار املعامالت اإللكترونية، أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق واال  23

 .وحماية األمن القانوني ألطراف املعاملة أثناء عمليات التجارة اإللكترونية

تعتبر حماية أسماء الدومين والعالمات التجارية إحدى أهم صور األمن القانونية للتجارة  93

 .اإللكترونية
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معلوماتي تتدفق من خالله السلع والخدمات، في حاجة ماسة التجارة اإللكترونية بوصفها نظام  23

إلى حمايتها جنائيا، وتنصرف هذه الحماية بالتبعية إلى السلع والخدمات املتداولة في هذه التجارة3 وذلك 

 .من أجل حماية املراكز القانونية في شقها الجنائي إلرساء األمن القانوني

قة، جرائم بطاقات الدفع اإللكتروني 333( على األمن القانوني، تأثير الجرائم املعلوماتية  )السر  63

ودور الجوانب االجرائية لجرائم التجارة اإللكترونية في تحقيق األمن اإلجرائي والقانوني )جهاز الضبطية 

 .(القضائية والشرطة

ي، من القانونيلعب التعاون الدولي دورا هاما  في مكافحة جرائم التجارة اإللكترونية وإرساء األ  013

 .خاصة أمام القصور التشريعي الواضح في مواجهة الجرائم املعلوماتية

 :بـ مقترحات

لقد بذل رجال الفقه والقضاء في مختلف دول املعمور عدة محاوالت للتوسع في تفسير النصوص  .1

ح لهذه الواض املوجودة أصال كي تشمل املعامالت اإللكترونية والتجارة اإللكترونية، وقد ثبت القصور 

التشريعات، لذلك من الضروري إصدار تشريع أو اتفاقية دولية أو مدونة شاملة تنظم املعامالت 

 .اإللكترونية، بما يضمن ويحقق األمن القانوني واالستقرار والثبات لهذه املعامالت ذات الطابع الرقمي

املتعلق  11311لعقود وقانون إن االكتفاء بمجرد التعديالت في الظهير الشريف لاللتزامات وا .2

املتمم ملجموعة القانون الجنائي املتعلقة  19311بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، أوقانون 

بجرائم اإلخالل بسير نظم  املعالجة اآللية للمعطيات، وغيرها من القوانين ليست كافية لتنظيم عمليات 

نون خاص مستقل يضمن األمن القانوني للمعامالت والتجارة التجارة اإللكترونية، لذلك البد من وضع قا

اإللكترونية إسوة بالقوانين الحديثة في الدول املتقدمة، إضافة إلى التعديالت الواجبة والتحيين املستمر 

 .للتشريعات السارية املفعول كي تتفق مع متطلبات األمن القانوني للتجارةاإللكترونية

تحدة للقانون التجاري هي االساس واملرجع القانوني داخل نظام األمم بما أن لجنة األمم امل .4

املتحدة في مجال قانون التجارة الدولية3 فإننا نقترح على مجموعة العمل املتخصصة في مجال التجارة 

اإللكترونية إعداد اتفاقية بشأن آليات األمن القانوني بشأن التجارة اإللكترونية، وتوضيحها وعدم 

ء بذكر مصطلح " األمن القانوني" فقط، كما حصل على سبيل املثال في التعليقات األولية لوفد االكتفا

للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي، الفريق العامل املعني بالتجارة  12كولومبيا اثناء الدورة 
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أثناء هذه املداخلة مما  مرات 32 حيث تم ذكر " األمن القانوني"  6110مارس  61اإللكترونية بنيويورك 

يدل على أهميته، لكن دون بيان املقصود به والتركيز فقط على آليتين لضمان األمن القانوني وهما 

التوقيع اإللكتروني واملصادقة اإللكترونية، لذلك نقترح اتفاقية موسعة تضم جميع آليات ووسائل 

 .تحقيق األمن القانوني للتجارة اإللكترونية

ع نظام موحد لحل املنازعات املتعلقة بالتجارة اإللكترونية، وتشجيع وبثالثقة في ضرورة وض .5

 .التحكيم اإللكتروني لحل هذه املنازعات

تأمين حماية املستهلك داخل املعامالت اإللكترونية وضمان حقوقه من خالل االلتزام باإلعالم  .7

ن لتدابير التشريعية الشاملة والرادعة لكل موباقي العناصر الضرورية لحماية املستهلك واملتمثلة في ا

تخول له نفسه االحتيال على املستهلك نظرا ألهمية حماية املركز القانوني للمستهلك داخل عالم التجارة 

 .االلكترونية في تحقيق األمن القانوني

 نالعمل على تحديث وتطوير  وتجويد القواعد املتعلقة باالختصاص الدولي للمحاكم، وضما .8

 .األمن القضائي والقانوني لها،على صعيد االتفاقيات الدولية

ضرورة تعديل قوانين املعامالت اإللكترونية العربية بشكل يضمن األمن القانوني لها وإعادة  .11

صياغتها بشكل جيد يواكب الطفرة املعلوماتية ويساهم في ترسيخ األمن القانوني والقضائي للتجارة 

 اإللكترونية3

لعمل على رفع مستوى التعليم الفرد في مجال املعلوماتية، وبناء املجتمع على أسس فكرة األمن ا .14

القانوني للتجارة اإللكترونية وتقبلها، وذلك بالتغلب على مخاطر التجارة اإللكترونية بالوسائل التقنية 

 .والقانونية

اإللكترونية، وعدم التخوف من االستثمار تشجيع القطاع الخاص على الدخول في عالم التجارة  .15

في هذا املجال بحجة انعدام األمن القانوني لها، حيث لم يعد مبررا بسبب وجود أنظمة وبرامج األمان 

املتطورة، وكذلك كلمات السر والتوقيعات اإللكترونية املؤمنة، التي ال يمكن اختراقها مع وجود جدران 

 .نارية محيطة بها
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عربي نموذجي للقضايا املتعلقة باألمن القانوني واملعلوماتي يمكن االستئناس به  وضع تشريع .16

عند وضع التشريعات الخاصة بكل دولة، ويمكن لجامعة الدول العربية أن تضع هذا التشريع النموذجي 

 .يشتمل على آليات األمن القانوني للتجارة اإللكترونية

صدار قانون املعامالت والتجارة اإللكترونية، بحيث يضمن ضرورة أن يتجه املشرع املغربي نحو إ .17

من خالل قواعده تحقيق األمن القانوني لهذا الوافد الجديد  وإعادة مشروع املدونة الرقمية الذي تم 

 .سحبه

الجامعات املغربية أن تولي موضوعات األمن القانوني للتجارة اإللكترونية مستوى نقترح على  .19

افة موضوعات وحدات متخصصة لدراسة قانون اإلنترنت وقانون التجارة عناية خاصة، وإض

 .اإللكترونية

ضرورة إنشاء منظومة متكاملة في مجال التقنية املعلوماتية مهمتها توفير الثقة واألمان  .20

للمتعاملين بالتجارة اإللكترونية، إضافة إلى إيجاد قضاء متخصص مدرب بالنظر في الجرائم املعلوماتية 

ألن األمن القضائي من األمن القانوني والقضاء هو تجسيد لقوة القانون على أرض الواقع فال معنى 

لقانون بدون قضاء قوي ونزيه ومستقل ومواكب للتقنيات الحديثة واملتطورة، وذلك يتم من خالل عقد 

أجل دراسة  ذه املعامالت، منبهدورات تدريبية لرجال القضاء والبحث الجنائي وكل من له عالقة 

 .اهبالتعامل مع الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت ووسائل وأدوات التجارة اإللكترونية لفهمها واستيعا
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 8الخاص  القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة حول  تقرير
 

 املغربي القانون  ضوء على التجارية األعمال عن الجنائية املسؤولية

 

 

جرت مناقشة لنيل الدكتوراه في القانون، مختبر قانون األعمال بكلية العلوم القانونية واالقتصادية 

ائية املسؤولية الجن موضوع: "في  النوفلي عبد هللا محمد أحمدواالجتماعية بسطات، تقدم بها الطالب 

،   رياض فخري "، تحت إشراف األستاذ عن األعمال التجارية على ضوء القانون املغربي والعماني

 صباحا ببيت العلوم اإلنسانية بالكلية3 6311في الساعة 2018 يونيو 01وذلك يوم الجمعة 

 تشكلت لجنة املناقشة من السادة األساتذة:

 الدكتور رياض فخري 
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتماعية بسطات
 مشرفا ورئيسا

 عبد الرحمان شميعة الدكتور 
أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية    

 اسنواالقتصادية واالجتماعية بمك
 عضوا

 الحسين أمنار الدكتور 
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتماعية بمراكش
 عضوا

 نور الدين الناصري  الدكتور 
أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتماعية بسطات
 عضوا

 الدكتور أبو بكر مهم
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتماعية بسطات
 عضوا

 الدكتورة عائشة فضيل
أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم 

 القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات
 عضوا

   

   

 امليزة: مشرف جدا تساعا 5مدة املناقشة: 
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 ملخص االطروحة

إنه ملن أسباب سعادتي الغامرة أْن أمثَل اليوم بين يدْي لجنتكم املوقرة في هذا املحفل األكاديمي 

رتها بعنوان  "املسؤولية الجنائية عن األعمال التجارية ألحظى بشرف مناقشتكم لألطروحة التي حض 

 ."على ضوء التشريعين املغربي والعماني

أساتذتي أعضاء اللجنة العلمية املوقرة أن أستهل هذا التقرير اسمحوا لي، السيد الرئيس السادة 

بكلمة أوجهها ألستاذي الجليل الدكتور رياض فخري الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذا البحث 

ورعايته منذ كان فكرة إلى أن استوي خلقا أتمناه سويا3 فكم أتمنى أن تسعفني الكلمات ألعرب عن 

الدكتور رياض فخري على ما خصني به من كريم العناية وعظيم  خالص شكري وتقديري ألستاذي

ثم قبل بأريحية عالية أن يتعهده  ،ى موضوع البحث وحثني على دراستهاالهتمام3 فهو من أوقفني عل

باإلشراف والتتبع3 أشكر ثقته الغالية راجيا أن يجد في نتائج البحث بعضا من غرسه الطيب3 لقد كان 

د من أزري وأطلق وسيلتي3 والشكر كذلك موصول إلى أعضاء اللجنة العلمية لصائب توجيهاته ما ش

املوقرة أساتذتي الدكتور أبو بكر مهم والدكتور نور الدين الناصري والدكتور عبد الرحيم شميعة 

والدكتور أمنار الحسين والدكتورة عائشة فاضل فكلهم من أساطين قانون األعمال في العالم العربي 

اهم متمرسين بقضايا هذا الفرع من القانون الخاص 3 أشكرهم جميعا لتشريفهم لي بقراءة الذين عهدن

 .هذه األطروحة وقبول مناقشتها وتقويمها

 اإلطار العام للموضوع -0

بالنسبة ملوضوع األطروحة فال يخفى عليكم سيدي الرئيس السادة أعضاء لجنة املناقشة أن 

لى، أصبحت تعتبر موضوعا أساسيا للسياسة االقتصادية، لكنها املقاولة كمفهوم اقتصادي بالدرجة األو 

في الوقت ذاته خاضعة لتنظيم القانون، ومن هنا كان قانون املقاوالت يهدف بصفة عامة إلى حسن 

تنظيم الحياة االقتصادية، حيث تتقاطع مصالح الشركاء والفاعلين االقتصاديين واملستهلكين من جهة 

 هة أخرى3مع املصلحة العامة من ج

وعلى هذا األساس، اتخذت الدولة مجموعة من اإلجراءات الرامية إلى ضمان الحفاظ على هذه 

الوحدة االقتصادية، التي أصبحت تشكل نواة حقيقية لإلنتاج والتشغيل، من خالل إصدار مجموعة 

تي العقبات المن القوانين، تهدف إلى التزويد بنظم قانونية جديدة أو تعديل مجموعة أخرى لتخطي 

تعرفها املقاولة والنظام الذي يؤطرها لضمان استمراريتها في ظل املتطلبات الراهنة التي يعرفها 

 االقتصاد العاملي الذي أخذ يتجه نحو االنفتا .
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ومن هذه القوانين في املغرب نجد كل من مدونة التجارة، وقانون حماية امللكية الصناعية رقم 

املتعلق بتحــــديد  10312املتعلـق بحرية األسعار واملنافسة، والقانون رقم  13306،  والقانون رقم 09369

التضامن وشركة التوصية البسيطة  املتعلـــق بشركة 11-62تدابير لحماية املستهلك،  والقانون رقم 

ة موشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة،  وقانون شركات املساه

 املتعلق بتحديد تدابير الحماية التجارية وغيرها من القوانين3 01316والقانون 

أما على مستوى التشريع العماني، نجد كل من قانون التحكيم في املنازعات املدنية والتجارية، 

لف ؤ حقوق امل وقانون التجارة، وقانون حماية املستهلك، وقانون حماية املنافسة ومنع االحتكار، وقانون 

 وقانون حقوق امللكية الصناعية3والحقوق املجاورة، وقانون سوق رأس املال، 

هذه القوانين، سواء على مستوى التشريع املغربي أو العماني لألعمال التجارية، تضمنت نصوص 

ن العقوبات املقررة لها، ا بي 
ُ
مة للحياة التجارية، وت

 
رم األفعال التي تخالف القواعد املنظ ج 

ُ
مر أل جنائية ت

 الذي يجعل من هذه القوانين ذات طبيعة مزدوجة3

وانطالقا مما سبق، دخل القانون الجنائي امليدان االقتصادي، األمر الذي دفع بعض الفقه  إلى 

" إن القانون الجنائي ال يضحك، وهذا أقل عيوبه، لكنه يصبح أكثر عبوسا عندما يتدخل في القول: 

  عالم األعمال."

إن القانون الجنائي لألعمال هو قانون جديد، ال يقتصر على الجرائم الكالسيكية املعروفة في 

القانون الجنائي العام واملسماة بجرائم األموال بل إن نطاقها اتسع ليشمل جرائم األعمال باملفهوم 

إلنتاج، ية وهي االحديث له، حيث أن هذه الجرائم تتصل بشكل مباشر بالحلقات الثالث للدورة االقتصاد

التوزيع، االستهالك3 و لهذا فإن القانون الجنائي لألعمال هو في حقيقته ليس سوى تطبيق القانون 

ومنه يمكن القول أن القانون الجنائي ”3 الجنائي العام وقانون املسطرة الجنائية في ميدان املال  واألعمال

م، لكنه رغم ذلك يتميز بخصوصيات واستقاللية لألعمال هو في األصل يحتكم إلى القانون الجنائي العا

تميزه عن باقي فروع القانون3  وترجع أهمية هذا القانون إلى كونه يمس العديد من املجاالت كاملقاولة 

 والضرائب والجمارك والشغل وهلم جرا، أي يتصل باملجال التجاري واالقتصادي واالجتماعي واملالي3 

القانون الذي يجرم ويعاقب أفعال القائمين على تسيير ن هو: " فالقانون الجنائي لألعمال إذ 

املقاولة ونشاطها من جهة ) الجرائم الداخلية للمقاولة(، ويجرم ويعاقب أفعاال ترتكب ضد أشخاص 
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"3 حيث يشبه القانون الجنائي لألعمال من خارج املقاولة من جهة أخرى ) الجرائم الخارجية للمقاولة(

ية جاسوس ذي الوجهين، وتبعا لذلك فإن هذا القانون له خصوصيته التي تميزه بالشخصية األسطور 

 عن غيره من القوانين3  

إال أن أهم خصوصية يتميز بها القانون الجنائي لألعمال تتجلى في خصوصية املسؤولية الجنائية في 

ث يمتاز الركن القانوني هذا املجال، فأركان الجريمة خرجت عما هو مألوف في القانون الجنائي العام، حي

بالتشعب والغموض، أما الركن املادي فناذرا ما يشترط املشرع تحققه بعناصره الثالثة، أما العقوبة 

 –فهي تخضع لقاعدة التناسب مع الجريمة األمر الذي يفسر طغيان العقوبات ذات الطابع املالي 

 3-الغرامات

الجنائية على عاتق من يخالف األنظمة  من هنا برزت اتجاهات تدعو إلى إقامة املسؤولية

االقتصادية أو يحدث ضررا للغير من جراء نشاط املؤسسات االقتصادية دون وجوب التحقق من خطأ 

جنائي معين لديه، كما برز اتجاه يرمي إلى إحداث مسؤولية جنائية على عاتق املؤسسات االقتصادية 

قوم به مديروها باسمها وملصلحتها، فضال عن ذاتها كشخص معنوي، وذلك من جراء النشاط الذي ي

تقرير املسؤولية الجنائية عن فعل الغير بين التابع واملتبوع، هذه االتجاهات هي التي ستكون موضوعا 

 لبحثنا3 

 أهمية املوضوع

سيدي الرئيس السادة أعضاء لجنة املناقشة إن املوضوع محل الدراسة يكتس ي أهمية بالغة من 

لكون فكرة املسؤولية الجنائية عن األعمال التجارية تخرج بشكل أو بآخر عن املبادئ الناحية الفنية 

العامة، وبالتالي نجد أنفسنا أمام نوع من االستقاللية تتمتع بها القوانين الخاصة املؤطرة للمسؤولية 

 الجنائية عن األعمال التجارية عن القانون الجنائي3

حث عن حدود ومدى وإمكانية الخروج عن القواعد العامة ومن هنا تبرز أهمية موضوعنا في الب

الواردة في القانون الجنائي، والقول بوجود قانون جنائي لألعمال، والبحث في التعارض الذي قد يحدث 

 بين هذا األخير والقانون الجنائي3 وما يزيد من أهمية هذا املوضوع نجد:

  إليها للقول بوجود قانون جنائي لألعمال، عبر ضرورة تحديد األسس واملبادئ التي يجب االستناد

 البحث عن خصوصية هذا القانون؛
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  تتميز املعاملة التجارية عن غيرها من املعامالت بالسرعة في إنجازها وسهولة إثبات قيامها بكافـة

الوسائل املمكنة، مثل هذه السرعة واملرونة في األعمال التجارية استدعت ضرورة إيجاد وسائل 

 خصبـــة ملمارسة األعمال التجــارية؛أرضية 

  بالرجـــوع إلى املقتضيـــات الجنـــائية الواردة في قوانين األعمـــال التجـــارية املغربية والعمانية، نجدها

تتضمن األحكام الخاصة بجرائم األعمال التجارية فقط دون عرض األحكام العامة املتعلقة 

والتي بدونها ال ُيمكن أن يكتمـــل للتجريم عناصره، األمر الذي  بالتجريم والعقاب في هذا املوضوع،

يفـــرض علينـــا اإلحاطة باألحكام العامة املقررة في كل من القانون الجنائي، وقانون املسطرة 

الجنائية، وإسباغها على املقتضيات الجنائية املنصوص عليها في قوانين األعمال التجارية املغربية 

 ع مراعاة الخصوصية التي تتميز بها جرائم األعمال التجارية3والعمانية، م

هذه األهمية كانت أبرز دافع لنا لتخصيص بحثنا لدراسة موضوع املسؤولية الجنائية عن األعمال 

التجارية على ضوء القانون املغربي والعماني، وما يكتنفه من إشكاالت، عالوة إلى دوافع أخرى تتلخص 

املواضيع املتعلقة بالجنائي عموما والقانون الجنائي لألعمال خصوصا، وتأثرنا في اهتمامنا الخاص ب

 بامللفات التي نعالجها بمناسبة قيامنا بعملنا3 

وانطالقا من هذا املعنى، وسعيا وراء تحقيقه، وجدت ضرورة البحث في جزء هام من القانون 

لتجارية ، ملا تمثله هذه املسؤولية من أهمية الجنائي لألعمال أال وهو املسؤولية الجنائية عن األعمال ا

 عملية بالغة الدقة3 إذ يعتبر هذا املوضوع محل اختالف واسع بين الفقه والقضاء3 

 لذلك كان البد من مالحقة التطور الفقهي والقضائي بشأن هذا املوضوع ومسايرة اتجاهاته الحديثة3

 إشكالية الدراسة

بها هذه الدراسة تتمثل أساسا في البحث عن خصوصية التجريم إن اإلشكالية الرئيسة التي تعنى 

 والعقاب عموما في املادة التجارية؟

 وهي اإلشكالية التي تستتبعها تساؤالت أخرى وهي:

  ما هي املصادر املادية والتاريخية والفلسفية للتجريم في مجال األعمال التجارية؟ 

  ما مدى استقاللية القوانين الخاصة املؤطرة للمسؤولية الجنائية عن األعمال التجارية عن

القانون الجنائي ؟ وهل يحق لنا في هذا املقام التساؤل حول القواعد املوضوعية الخاصة بالقانون 
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ية نيمكن تحقيق األماني التي يرغبها الفقهاء في هذا الصدد حول إمكا  الجنائي لألعمال؟  وهل

إيجاد قانون خاص بجرائم األعمال حيث أن هذا األخير مشتت بين قوانين الشركات 

 وقانون التجارة والقانون الجنائي العام وقانون الجمارك وقانون الشغل3333؟  التجارية

 هل القانون الجنائي لألعمال قانون نظري باالسم لكنه عملي بالنصوص؟ 

 ألداة الجنائية في امليدان التجاري الحد من جنوح التجار هل استطاع املشرع من خالل التدخل با

 واملتعاملين معهم؟ 

 ما هي شروط املسؤولية الجنائية للتجار واملتعاملين معهم؟ وحاالت اإلعفاء منها؟ 

  هل كان على املشرع أن يتعامل بمرونة أكثر مع هذه الفئة ؟ وهل وجود عقوبات زجرية تطبق

االقتصاد الوطني؟ وما مدى تأثير درجة التجريم والعقاب على درجة  عليهم ستؤثر سلبا على عجلة

 النمو االقتصادي ؟

  املقارنة بين قواعد التجريم و العقاب في املادة التجارية و في القوانين الخاصة األخرى و كذا القواعد

 العامة و الخاصة للقانون الجنائي 

 انون الجنائي العام والخاص املتعلقة باملجال هل قواعد التجريم العامة والخاصة الواردة في الق

التجاري ال تكفي حتى يتدخل املشرع بقواعد خاصة للتجريم والعقاب من داخل النصوص 

القانونية املنظمة للمجال التجاري؟ وملاذا االزدواجية في التنظيم التشريعي للجريمة والعقاب بين 

    النصوص العامة والنصوص الخاصة ؟

 ف التشريع في مجال التجريم في ميدان القانون التجاري عنه في ميدان القانون الجنائي ـــــــــــفي ما يختل

 العام ؟

 املنهجية:

ال شك أن االنخراط والغوص في أي بحث علمي يتطلب من الباحث أن يتخذ لنفسه منهجا يسلكه 

البد  وضوع هي قانونية صرفةمن أجل استعراض الحلول التي تتطلبها إشكالية بحثه، وبما أن طبيعة امل

لنا من اعتماد مقاربة تحليلية قانونية، تساعدنا على تحليل النصوص القانونية لإلجابة عن إشكالية 

ون دعي مقارنة بين القانــــــــــــبحثنا3 كما سنعمل على توظيف املنهج املقارن على اعتبار أن املوضوع يست

بحث عن خصوصية التجريم والعقاب في املادة التجارية املغربي والعماني ستمكننا من معرفة ال

 للقانونين3
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 خطة الدراسة:

إن البحث في موضوع املسؤولية الجنائية عن األعمال التجارية يقودنا إلى البحث في مستويين، 

األول يتمثل في البحث عن النظام القانوني للمسؤولية الجنائية عن األعمال التجارية، والثاني يبحث 

 املسؤولية3 خصوصية هذه

لذلك، فدراستنا لهذا املوضوع ستتمحور حول بابين اثنين، يتناول الباب األول النظام القانوني 

للمسؤولية الجنائية عن األعمال التجارية، وبالرجــوع إلى الطبيعــة القانونية لهذه األحكــام نجد أنهــا 

ية وعقابية، لذلك سنعمــل من خالل هذا الباب من تنقسم إلى نوعين: أحكــام موضوعية وأحكام إجرائ

األطروحة على الحــديث عن األحكام املوضوعية لقيام املسؤولية الجنائية عن األعمال التجارية وكذلك 

 األحكام اإلجرائية والعقابية لهذه املسؤولية3

ي ال التجارية فأما الباب الثاني، فستناول فيه خصوصية املسؤولية  الجنائية عن ممارسة األعم

رتكب أثناء الحياة التجارية وذلك في 
ُ
التشريعين املغربي والعماني، عبر إعطاء صور عن الجرائم التي ت

فصلين، سنتحدث في األول عن أوجه املسؤولية الجنائية عن األعمال التجارية في إطار العالقات بين 

 الجنائية عن األعمال التجارية في إطار  املهنيين على أن نتطرق في الثاني ملظاهر خصوصية املسؤولية

 العالقات بين املهنيين واألغيار3

الخالصات مجموعة سيدي الرئيس السادة أعضاء لجنة املناقشة أن أقدم واجتنابا للتكرار آثرت 

 واالستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة ومن أهمها: 

 شر ع العماني حاول أن يضع لألعمال التجارية مدل
ُ
 على مواكبة تطور هذه أن امل

ً
وال مرنا قادرا

عتبر تجارية، ومن 
ُ
األعمال، بل إنه أكثر من ذلك، قام بإعطاء أمثلة من جهة على األعمال التي ت

عتبر تجارية؛
ُ
 جهة أخرى على األعمال التي ال ت

 كأن ميدان األعمال التجارية ُيعتبر أرضية خصبة لتقرير املسؤولية الجنائية عن فعل الغير، وذل 

 من أجل حماية الحياة التجارية واالقتصادية، وأيضا املتعاملين في إطارها؛

   ،بق فيها املسؤولية الجنائية الشخصية
 
ط

ُ
اال ورادعا في الحاالت التي ت أن العقاب ال يكون فع 

باعتبار أن االقتصار على عقاب الفئة التي ارتكبت الجريمة كفاعلين أو كشركاء أو كمساهمين، 

ن ا
 
لفئة  التي تولت اإلشراف والرقابة على سلوك الفئة املرتكبة للجريمة من اإلفالت من سُيمك

 العقاب، وبالتالي فإن تهديدهم بالعقاب قد يحملهم على إحكام الرقابة والحيلولة دون الجريمة3
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  املسؤولية الجنائية عن فعل الغير في إطار األعمال التجارية، أصبحت ضرورة ال بديل عنها في ظل

املجال الذي تنشط فيها املشروعات التجارية واالقتصادية الضخمة، والذي يقوم على جانب كبير 

خل اآللة وصيرورة أعمال اإلدارة جماعية؛  من املخاطرة، خصوصا بعد تد 

  ال بين النصوص القانونية لألعم  -مستوى التشريعين املغربي والعماني على -وجود توافق ضمني

التجارية، على األخذ بفكرة املسؤولية الجنائية عن فعل الغير، خاصة على مستوى قوانين 

ر بواجبه الرقابي على الغير الذي يوجد تحت سلطته؛  سي 
ُ
 عندما ال يقوم امل

ً
 الشركات، وتحديدا

 ر ُيسأل عن ا سي 
ُ
لجريمة التي يرتكبها أحد مرؤوسيـــــــــه على الرغم من أنه لم يصدر عنه نشاط أن امل

مادي أو نفس ي، أي لم يتوافر بالنسبة له ال الركن املادي وال الـــركن املعنوي لتلك الجـــــريمة، وهو 

عل وتطبيقا مباشرا للمسؤولية الجنائية عن ف ما ُيعتبر خروجـــا عن مبدأ املسؤولية الشخصية

 للمسؤولية الجنائية بدون خطأ؛
ً
 الغير وبالتالي إقرارا

  ظمة ن 
ُ
أن الحياة التجارية يوجد في نطاقها عدة أشخاص ُيمكن أن ُيساءلوا عن مخالفة القوانين امل

لألعمال التجارية، ويبقى الشخص املعنوي من األشخاص الذين تثور مسؤوليتهم الجنائية في 

 إطارها؛

 يث الذي يدعو إلى مساءلة األشخاص املعنوية، خاصة أن االتجاه املعارض تأييدنا لالتجاه الحد

قد بدأ يسير نحو الذبول واالنقراض، بعد أن قامت عدد من التشريعات الجنائية املعاصرة إلى 

 النص بشكل صريح على املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي؛

 الجنائية لألشخاص االعتبارية، من خالل  تأييدنا للمشرع العماني الذي يتجه نحو إقرار املسؤولية

منه على ذلك، ونرى أن  60مشروع تعديل القانون الجزائي العماني والذي نص صراحة في املادة 

املشرع العماني في سعيه نحو إقرار عقوبات في حق األشخاص املعنوية إنما فعل الصواب لدرء 

لى إ -في غياب نص رادع –اص املعنوية ما تثيره هذه املسألة من إشكاالت عملية تدفع باألشخ

 اإلضرار بمصالح األغيار حسني النية، ويكون بذلك حدا حدو التقنينات املعاصرة؛ 

  أن اإلعفاء من العقاب، أمر جوازي وليس وجوبي، فهو مرتبط بالسلطة التقديرية للمحكمة

قرر إعماله في حق مخالفي قوان
ُ
ا ين األعمال التجارية، ولهاملعروضة عليها القضية، والتي لها أن ت

ل ذلك بتعليل خاص، أما في الحالة الثانية 
 
عل

ُ
أن تعرض عن ذلك، وفي الحالة األولى يجب عليها أن ت

 فهي غير ُملزمة بتعليل سبب عدم إعمال اإلعفاء من العقاب؛
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  ن م أن اإلعفاء من العقاب ُمرتبط بحسن نية مخالفي قوانين األعمال التجارية، فلكي يستفيدوا

 اإلعفاء من العقاب فإنه يجب أن يثبتوا حسن نيتهم؛

  ض التفويض الناقل للسلطة يجعل عبء املسؤولية على عاتق املفوض له، وُيعفي الشخص املفو 

من املسؤولية الجنائية املترتبة على ممارسة هذه السلطة، وذلك شريطة عدم صدور أي عمل أو 

مه القانون، إذ تظ  ل مسؤوليته حينئٍذ قائمة؛امتناع شخص ي منه ُيجر 

  ،إمكانية دفع رجال األعمال املسؤولية الجنائية عنهم حال توافر شروطها ومن بينها القوة القاهرة

حيث ال ُيمكن مؤاخذة أحد من هؤالء إذا حالت القوة القاهرة بينه وبين اتخاذه ألي تدبير يمنع 

ة أحد بالرغم من توافقه وأحكام ــــــــــــــبقيام جريمة، إذ ال ُيلزم أحٌد باملستحيل، وال يصح معاق

 القانون؛

  هناك أسباب أخرى ال ُيمكن الدفع بها من أجل إعفاء رجال األعمال من املسؤولية الجنائية، وهي

 تتمثل فيما يلي: 

  الدفع بكون األعمال املفروض التقيد بها للحفاظ على األمن والصحة أثناء ممارسة األعمال

 بأنها صعبة وشاقة3التجارية، 

  ،ر األعمال التجارية من الباطن ال يعفي رجال األعمال من العقاب الدفع بوجود شخص أخر ُيسي 

 حتى لو كان هذا األخير ال يلعب أي دور إيجابي داخل الشركة3

  الدفع بالغياب عن املحل أو املؤسسة اللذان يستغل فيهما األعمال التجارية أثناء ارتكاب الفعل

 ، ال ُيشكل  سببا لدفع مسؤوليته3 الجرمي

 حالة أخرى يستفيد منه حالة تقادم الدعوى العمومية في إطار جرائم  األعمال التجارية 

  أن مسألة تحديد الطبيعة القانونية لجرائم األعمال التجارية ذات صعوبة شاخصة، وهو ما

 ترتب عليها صعوبة في التفرقة بينها وبين الجرائم العادية؛

  جامعا مانعا في  أن يكون معيار التفرقة بين جرائم األعمال التجارية والجرائم العاديةنتمنى

تحديد طبيعة جرائم األعمال التجارية، عبر اعتماد املعيار الشكلي الذي يقوم على تحديد طبيعة جرائم 

 األعمال التجارية، والذي يجب أن يستند إلى القانون نفسه3 

  ،ال شك أن النص غير الجنائي يبقى محال لعدة تأويالت وتفسيرات لشرح مضامينه ومحتوياته

ة ُمتعلقة بمضامين  وهذه التأويالت والتفسيرات ستؤثر ال محالة على املحكمة عند نظرها في جريمة ُمعين 

حال عليه3  وهو ما يؤدي إلى خرق مبدأ الشرعية الجنائية، وذلك لكون النصو 
ُ
ر النص امل فس 

ُ
ص قد ت
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بشكل واسع، وهو ما سيؤثر على حقوق األفراد ومصالحهم، وسيؤدي إلى إدخال أبسط التصرفات إلى 

 مجال التجريم

  ضح من خاللها أن أساس املسؤولية الجنائية الركن القانوني لجرائم األعمال التجارية، والتي يت 

وجب ذلك،  محل الدراسة هو مبدأ الشرعية، إذ ال ُيمكن املعاقبة إال في
ُ
حالة وجود نصوص قانونية ت

لكن هذا الركن لوحده ال يكفي للقول باملسؤولية الجنائية عن األعمال التجارية، بل يجب أن يتوفر 

ر عنه بالركن املادي للجريمة  3ركن آخر ذو أهمية كبيرة، وهو الذي ُيعب 
 

يز الركن املادي في جرائم األعمال التجارية، بجملة من الخصائ - مثل فيما يلي:يتم   ص، تت 

  مة في قوانين األعمال التجارية في املغرب وسلطنة عمان، تدخل ضمن جر 
ُ
إن معظم األفعال امل

 طائفة الجرائم البسيطة، والتي تقتض ي إتيان الجاني لسلوك واحد دون اقتضاء تكراره3 

  وجود عدد مهم من جرائم األعمال التجارية، يكون لها مضمون حسابي، مما قد ُيثير بعض

ونة للركن املادي للجريمة3 
 
 الصعوبات املرتبطة بتفسير الواقعة املك

  رتكبة في إطار األعمال التجارية يدور حول فكرة الكذب والخداع
ُ
أن السلوك املادي في الجرائم امل

 امل
ً
كتوب أو املطبوع، أي ما ُيصطلح عليه بفن الكذب الدقيق، والذي يكون عن والتدليس، وخصوصا

ر عن الحقيقة، وذلك من أجل إيقاع الغير من  عب 
ُ
طريق استخدام أرقام ومعطيات غير صحيحة، وال ت

 مستهلكين ودائنين وشركاء في الشركات، بل حتى الدولة نفسها  في الغلط3

 في جرائم األعمال إال بوجود نص صريح يقض ي بذلك،  ال مجال للقول بالعقاب على املحاولة

 وطاملا ال يوجد هذا النص، فإن املحاولة في هذه الجرائم تكون غير ُمعاقب عليها3 

  إلغاء الركن املعنوي لجرائم األعمال التجارية، واالكتفاء فقط بتحقق الركن املادي سيخفف

  العبء عن كاهل املحاكم وإنقاذها من تراكم القضايا3

  إن عدم االعتداد بالركن املعنوي في جرائم األعمال التجارية، ال يهدف إلى العقاب عن النية

اآلثمة، بقدر ما يهدف إلى فرض ضغط على رجال األعمال املتهورين من أجل ممارسة أعمالهم التجارية 

 وفق القانون، واحترام ضوابط الحياة التجارية بصفة عامة3 

 ألعمال التجارية بصفة عامة، تعود إلى عدة معوقات  واقعية، صعوبة الكشف عن جرائم ا

 تتمثل فيما يلي:

  :حاجز الخوف 

  :الدور السلبي لضحايا جرائم األعمال التجارية 
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  :إخفاء معالم الجرائم 

  :الطبيعة التقنية لجرائم األعمال التجارية 

ى دور في حلقة ُمفرغة، وستبقالسياسة الجنائية املغربية العمانية في مجال األعمال التجارية، ت -

النصوص الجنائية لقوانين األعمال جامدة وذلك لعدم إمدادها بالضمانات التي ستعمل على تنزيلها 

 بشكل سليم على أرض التطبيق وبسبب الخلل املتعلق بعملية الكشف عن الجرائم3

 ار ال الجانحين، باعتبأن العقوبات الجنائية ليست في كل الحاالت، أداة إيجابية لردع رجال األعم

أن املبالغة في هذه العقوبات، ستؤدي إلى الحد من حرية املبادرة،  وإنفاق موارد أكثر على الرقابة 

وااللتزام، بدل من استثمارها وخلق فرص عمل جديدة، بعكس الجزاءات املدنية فهي أكثر دقة، وبالتالي 

عةأكثر فعالية في مالئمة تكاليف االلتزام مع الفوائد 
 
 االجتماعية املتوق

  الغرامات املالية في مجال األعمال التجارية، أثبتت محدوديتها، وعدم قدرتها لوحدها على معالجة

 ظاهرة جنوح رجال األعمال؛

 وبناء على ما سبق، يمكننا أن نقتر  ما يلي:

  رية، عن التجاندعو املشرعين املغربي والعماني لترشيد السياسة الجنائية في مجال جرائم األعمال

طريق الحد من التجريم والعقاب في ميدان األعمال التجارية والبحث عن حلول بديلة للعقوبة 

الجنائية، على اعتبار أن العقوبة الجنائية في مجال األعمال التجارية هي تعبير عن العجز والفشل، 

 وعنوان عن غياب الحلول الوقائية في هذا املجال؛

 والعماني إلى مواجهة الفراغ التشريعي املتعلق بجرائم األعمال في مجموعة  ندعو املشرعين املغربي

 من حقول قانون األعمال؛

  متخصصة في جرائم األعمال واتخاذ مبادرات من طرفها في  -النيابة العامة –إيجاد ادعاء عام

 إطار أولويات السياسة الجنائية، وتفعيل دورها أمام املحاكم التجارية؛ 

 ة عدم تجريم بعض جرائم األعمال، ومالءمة العقوبات في ميدان االعمال؛ضرورة عقلن 

  3الة في مجال األعمال التجارية  ضرورة تفعيل آلية املصالحة باعتبارها أهم الطرق القانونية الفع 

  ضرورة ُمساءلة األشخاص املعنوية عن الجرائم التي ترتكبها أثناء الحياة التجارية، أمٌر ال محيد

اعتبار أن غير ذلك من شأنه تشجيع األشخاص القائمين عليها على اتخاذها كستار ودرع عنه،  ب

 داموا غير ُمعاقبين جنائيا؛ واقي من أجل ارتكاب جرائمهم، ما
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 ضرورة التأهيل القانوني للمقاولة؛ 

  ني سياسة الحد من التجريم والعقاب في ميدان األعمال التجارية، على األقل بالنسبة تب 

مات املرتبطة بخرق الشكليات التي يتطلبها القانون، والتي ُيمكن تصحيحها سواء عن طريق للتجري

عين املغربي والعماني،   بالنسبة للُمشر 
ً
حا

 
 ُمل

ً
اللجوء إلى املحاكم، أو بدون اللجوء إليها، أصبح مطلبا

اجهة الحلول ملو مع ضرورة إعطاء الفرصة لبعض البدائل اإلدارية واملدنية، على اعتبار أنها أفضل 

 تجاوزات الشركات؛

 ضرورة حصر مجال تطبيق العقوبات في مجال األعمال التجارية في الجرائم العمدية؛ 

   وة من تطبيق العقوبات الجنائية في امليدان  يتالءم والغاية املرج 
ً
ضرورة تكوين القضاة، تكوينا

، املتخصصين في املادة التجاريةالتجاري، من أجل تطوير الجانب االحترافي واملنهي لدى القضاة 

ن في هذا املجال تلقين القضاة أساليب التعامل مع العقوبات الزجرية، املتعلقة باإلخالل  ويتعي 

بالقواعد الشكلية، ويتم ذلك عن طريق التدريب على ضبط القواعد املتعلقة بتفريد العقاب، 

حيط
ُ
 ة بالقضية3واألخذ بعين االعتبار الظروف الشخصية واملوضوعية امل

  ي عقوبة سهلة ومرنة وُمخصصة لطبيعة كل إخالل أثناء ممارسة األعمال التجارية من شأنه تبن 

ررين على رفع شكايتهم إلى العدالة3 وبالتالي جعل االدعاء العام على علم  فز األفراد املتض  أن ُيح 

 بعاتأكثر باإلخالالت الواقعة في املجال التجاري، وتمكينهما من إثارة املتا

  يجب ترشيد املتابعات في إطار جرائم األعمال التجارية في كل من املغرب وسلطنة عمان، بشكل

ه إلى األشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، دون إغفال أو زيادة، وفقا ملبادئ  يكون عادل، وموج 

 القانون الجنائي، والتي من أبرزها مبدأ الشخصية3 

 مال التجارية لهيئات جنحية لدى املحاكم التجارية بحكم يجب إسناد النظر في جرائم األع

 تخصصها واستئناسها بمجال املال واألعمال3 

  3في تحريك الدعوى العمومية 
ً
 تفعيل دور النيابة العامة باملحاكم التجارية ُيمكن أن يكون لها دورا

 تجارية، والتفكير بشكلالدعوة إلى إصدار مدونة جامعة وشاملة للجرائم املالية وجرائم األعمال ال 

جدي في توسيع مجال اختصاص املحاكم املالية وإحداث غرف جنائية بها تختص بالبت في 

القضايا الجنائية املتعلقة باختالس املال العام، والجرائم املرتبطة بها، بدل إسناد اختصاص 

 افالبت في هذه القضايا جنائيا للغرف املالية املحدثة لدى بعض محاكم االستئن
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  عين املغربي والعماني، واألخذ بإستراتيجية البدائل في إعادة النظر في السياسة الجنائية للُمشر 

ني هذه اإلستراتيجية، لتجنب   بالعديد من التشريعات املقارنة التي بادرت إلى تب 
ً
العقوبات، إسوة

عة مل من أجل املنفأضرار العقوبة السالبة للحرية، وأهم هذه البدائل الوضع تحت االختبار، والع

دة للحقوق أو املزايا3333 قي 
ُ
 العامة؛ والغرامة اليومية؛ واملراقبة اإللكترونية؛ والعقوبات السالبة أو امل

 

 

 



  

 

 


