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 مجلة القانون واألعمال الدولية

 كلمة افتتاحية

 

 كلمة افتتاحية

 وبعد،… بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله 

 بعدها يف الدولية األعامل و القانون مجلة  افتتاح نشهد ان رسورنا دواعي ملن انه

 ، بطموحها كبريةال ، بتأريخها الفتية العلمية مجلتنا يف الحياة نبض ليبدأ  بعد الدويل

 و مالعل طالب منه يرتوي الذي  العلم نهر يف يصبً   وعذباً   صافياً   رافدا لتكون

 رصانة عىل الدائم حرصها ترتجم أن الدولية األعامل و القانون مجلة دارةإ  تأمل.  املعرفة

 يف الخرباء بلق منً   علميا البحوث تقويم يف املحكمة ليدالتقا بإتباع العلمي املنرب هذا

 ملسات نع التخيل دون العريقة العلمية املجالت طريقً   ملتزمة الدقيقة االختصاصات

 القانونية تاالختصاصا يف املهتمني و الباحثني لجميع نؤكد أن ونود والتطوير، اإلبداع

 ألنها قيمةال مساهامتكم و بجهودكم ظليلة دوحة وتصبح ستكرب اليانعة النبتة هذه إن

 .عطائكم ينبوع

 وثالبح منً   متنوعاً   عددا الدولية، أعدادها أول يف تنرش أن مجلتنا تترشف    

 املهن او اتالكلي مختلف إىل ينتمون الباحثني من متميزة نخبة مبشاركة القانونية

 يف اهمس من كل فيها كرنش وقفة من لنا البد و خارجه. او املغرب داخل سواء القضائية

 ديرم فخري رياض الدكتور منهم بالذكر نخص و الوجود إىل مجلتنا ظهور و تأسيس

 يبخل مل الذي بسطات األول الحسن جامعة رئيس نائب و األعامل قانون البحث مخترب

 الله. اءش إن مكان كل يف العلم لطلبةً   مالذا لتكون املجلة سبيل تأسيس يف جهدا

 

ل الدوليةعماواألالقانون  إدارة مجلة



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
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لحق ومة  عىل الحصول يف ا  املعل

 المعلومة على الحصول في الحق

 الدولية الجنائية العدالة بقضايا مهتم، القنيطرة بهيئة م محام

 بالرباط بالسويسي الدكتوراه بسلك باحث 

 

 مقدمة

س خافيا عىل أحد أن العرص الذي نعيش فيه اليوم يتسم بغلبة املعلومات واالتصال والتكنولوجيا الحديثة، لي   

فقد انتقل العامل من عرص الصناعة إىل عرص املعلومات، والذي ميكن تسميته بعرص انفجار املعلومات. فال ميكن 

 من حقهم يف الحصول عىل املعلومة، وذل  بأي حال من األحوال مواكبة عرص املعلومات دون متكني املواطنني

 1من خالل إقرار الدول لشعوبها مامرسة هذا الحق.

هذا وقد شهد املغرب منذ أواخر الثامنينات من القرن املايض تطورات عىل مستوى حقوق اإلنسان والتي تعززت 

. فعىل املستوى املحيل 2ية والدوليةالذي أىت يف سياق التفاعل مع املتغريات املحل  2011يوليوز  29مبناسبة دستور 

تنامت مطالب املجتمع املدين والسيايس يف اتجاه تنمية وتعزيز حقوق اإلنسان باململكة، وعىل املستوى الدويل 

هناك تزايد االهتامم بقضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان والحريات العامة، وخاصة من طرف املنظامت والهيئات 

  3لدفاع عن حقوق اإلنسان وتسهر عىل احرتام كل الدول لها.الدولية التي تهتم با

ي ــــــية التــــــــــوق والحريات األساســـــــــــق الحصول عىل املعلومات حق من الحقـــــــــوملا كان ح

  4ةــــــــــة املغربيـــــــــل للمملكـــــــــزام الدائم واملتواصــــــــــــانسجاما مع االلت 27ور يف فصله ـكرسه الدست

                                                           

، بحث لنيل الماستر في القانون العام شعبة التدبير اإلداري حق الحصول على المعلومة بالمغرب، مقاربة قانونيةعبد الله اإلدريسي:  1 

 .1ص:  2012/2011المحلي الفوج األول، جامعة محمد الخامس السويسي بسال، السنة الجامعية: 

على الخيار الذي ال رجعة فيه للمملكة المغربية لبناء سيادة القانون الديمقراطية ،  1122يوليو / تموز  أكد اإلصالح الدستوري في 2 

والتزامها باالشتراك في المبادئ والحقوق وااللتزامات في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان كما هي في جميع أنحاء العالم معترف 

 ينظر : بها.

Conseil national des droit de l’homme, colloque international « Le droit d’acces a l’information, avis de CNDH sur 

le projet de loi N 31-13 » Hotel golden Tulip-Farah, Casablanca: 21 et 22 Sep 2012. Page : 4. 

ل منشور بالمجلة اإللكترونية للقانون المغربي، ، مقاحق الحصول على المعلومات، سياق الدسترة وآفاق التفعيليونس بنمهدي:  3 

 www.marocdroit.com .2018دجنبر  8اطلع عليه بتاريخ السبت  :على الموقع التالي

دارة من المواطن، وهنا نستحضر تأكيد جاللة الملك محمد السادس في مناسبات عدة على ضرورة تبسيط المساطر وتقريب اإل 4 

جاء في خطابه :"..أمرنا بتبسيط اإلجراءات وتحيين النصوص اإلدارية وتحديث وسائل التدبير وتعبئة اآلليات القانونية واالربوية 

 والتواصلية المتاحة لحد من البيروقراطية ومن خلو السلطات التقديرية لإلدارة واستعمال الوسائل الكفيلة لالعتناء بتكوين الموظف

 تكوينا مستمرا حتى تتسنى رقابة سلوكه ومجازاته إذا أحسن ومعاقبته إذا أساء.."

 .1999أكتوبر  28مقتطف من الرسالة الملكية السامية بمناسبة الندوة الوطنية حول دعم األخالقيات بالمرفق العام، في 

http://www.marocdroit.com/
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فقد بات من الالزم وضع إطار قانوين لضبط هذا الحق وضامن مامرسته بروح . 5باملواثيق واملعاهدات الدولية

من املسؤولية واملواطنة امللتزمة تعزيزا النفتاح اإلدارة عىل محيطها، وللشفافية ومحاربة الفساد وترسيخا لثقافة 

 7بقاء بعض االستثناءات التي ينبغي عدم اإلفصاح عنها.مع رضورة إ  6الحكامة الجيدة

هذا ويتبوأ موضوع الحق يف املعلومة مكانة ال جدال فيها ضمن موضوعات حقوق اإلنسان وحرياته    

األساسية، كام أنه ضمن األولويات لدى الحكومات الراغبة يف إعادة كسب الثقة بني مؤسساتها وإدارتها العمومية 

ذل  أن هذا الحق ال يعترب حاجة املواطن فحسب، بل هو أيضا حاجة أساسية ألية حكومة ترغب  8.وبني مواطنيها

يف إثبات صالحها. فإصالح مؤسسات الدولة وجعلها أكرث كفاءة وشفافية يعترب ركنا أساسيا من أركان الحكم 

 .9الصالح، وال يتأىت هذا إال من خالل توفري املعلومات وتسهيل الوصول إليها

 انطالقا مام سبق، ميكن طرح اإلشكال التايل:  

هل كرست املواثيق الدولية والترشيعات الداخلية آليات فعالة ملامرسة وحامية حق املواطن يف الحصول عىل 

 املعلومة؟ 

 ويتفرع عن هذا اإلشكال األسئلة التالية:

لحق يف كيف عالج املرشع املغريب لـ ما هي املصادر الدولية التي اهتمت بالحق يف الحصول عىل املعلومة؟ و 

؟ وما هي أهم صور وتطبيقات هذا الحق من خالل بعض 31.13املعلومة انطالقا من الدستور، ومرورا بالقانون 

 القوانني الخاصة؟ وما هي االستثناءات والقيود الواردة عىل هذا الحق؟

 لإلجابة عن ذل ، ميكن تقسيم املوضوع وفق اآليت:  

 المصادر الدولية والوطنية لحق الحصول على المعلومة المطلب األول:

المطلب الثاني: بعض تطبيقات الحق في المعلومة )من خالل بعض القوانين الخاصة( واالستثناءات 

 الواردة عليه

 

 

                                                           

ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ومن العهد الد 19والسيما المادة  5 

 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 10

متعلق بالحق في الحصول على المعلومات،  13.31وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة: مذكرة تقديم مشروع قانون رقم  6 

 منشور بالصفحة اإللكترونية للوزارة، الصفحة األولى.

، كلية القانون/جامعة القادسية، بدون نشر وال طبعة حق الحصول على المعلومات كحق من حقوق اإلنسانم.م. محمد جبار طالب:  7 

 .1وبدون سنة، ص: 

، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير حقوق تخصص حقوق اإلنسان والحريات حق المواطن في الحصول على المعلومةزعباط الطاهر:  8 

 .2ص:  2013-2014معة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق، السنة الجامعية العامة، جا

(، الهيئة الفلسطينية 20: سلسلة مشروع تطوير القوانين )الحق في االطالع أو حرية الحصول على المعلوماتبالل البرغوثي:  9 

 .6-7صص:  2004ايلول  –المستقلة لحقوق المواطن، رام الله 
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 المطلب األول: المصادر الدولية والوطنية لحق الحصول على المعلومة

ىل ما قبل قرنني من الزمن، إذ كانت السويد رائدة يف مجال تعود بدايات الحق يف الوصول إىل املعلومة إ

، ثم ظهرت الحركة املنارصة للولوج 1766توفري الوصول للوثائق العمومية مبوجب قانون حرية الصحافة الصادر يف 

ق و إىل املعلومة مع موجة الحركات املعارصة من أجل حقوق اإلنسان والتي استقت مصدرها من اإلعالن العاملي لحق

 10اإلنسان.

، عىل أن 11وهكذا سنتناول يف هذا املطلب الحق يف املعلومة من خالل املواثيق الدولية وفق الفرع األول   

 نعرج يف الفرع الثاين لهذا الحق من خالل املصادر الوطنية.

 12الفرع األول: الحق في الحصول على المعلومة من خالل المواثيق الدولية

يا عىل حق الوصول إىل املعلومات من قبل املنظامت الدولية واإلقليمية وتم االعرتاف لقد تم التأكيد تدريج  

تبعا لهذا و  بها من طرف االجتهاد القضايئ الدويل كحق أسايس ، والتي تم إنشائه عن الحق يف حرية التعبري،

سان، املي لحقوق اإلنسنتناول الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان وذل  بالتطرق لإلعالن الع 13االعرتاف األممي

 14وكذل  العهد الدويل للحقوق.

 الفقرة األولى: الحق في المعلومة من خالل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

هي األساس القانوين األول لحق اإلطالع عىل  19يعترب املصدر الرئييس لحقوق اإلنسان الدولية ومادته   

 :15صول عىل املعلومات، وذل  يف ثالث نطاقات أساسيةاملعلومات، التي تكفل حق حرية التعبري والح

 الحق يف التامس املعلومات سواء أخذت هذه املعلومات صيغة األنباء، أو أخذت صيغة األفكار. -

 الحق يف تلقي املعلومات، مبعنى استالمها من الغري. -

 الحق يف نقل املعلومات، أي نرشها وإذاعتها. -

                                                           

 .9كناسي:    ص: سعد الفياللي الم 10 

تبنت أنظمة حقوق اإلنسان اإلقليمية رسميا االعتراف بالحق في الحصول على المعلومات، إال أننا سنكتفي في هذه الدراسة  11 

بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، دون التطرق للمصادر اإلقليمية، وذلك مراعاة منا لشروط إنجاز موضوع الدراسة الذي يستوجب على 

 كلمة بشكل يحقق الغرض من دراسة الموضوع من خالل تناول أهم محاوره. 3500ي عدم تجاوز المتبار

ذلك أن الرجوع لألوفاق الدولية ضرورة حتمية لمعرفة الضوابط واإلجراءات التي أخذت بها المواثيق المتعلقة بحقوق اإلنسان، لكون  12 

 شرعيتها من اإلعتراف الدولي بها، حق المعلومة وغيرها من الحقوق األساسية لألفراد تستمد 

حيث تشكل المصادر الدولية من أهم مصادر وجود حق اإلنسان في المعلومة. وهو ما جعلنا نقتنع بضرورة وروده ضمن موضوعات 

 هذه الدراسة، ولو بشكل مقتضب.

13  Perrine canavaggio, Alexandra balafrej : Vers un droit d’acces a l’information publique au Maroc : Etude 

comparative avec les normes et les meilleures pratiques dans le monde, Organisation des nations unies pour 

l’éducation, la science et la culture. Unesco 2011, publié pour le maroc B.P.1777 Rabat. Page : 23. 

 ن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ثم للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.وهنا سنعرض اتباعا لكل م14

 .16ـ17ص: ،  برنامج الحق في المعرفة، حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنة 15 
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أعاله يف معرض تناول حرية تداول املعلومات، أنه مل يقيد مامرسة هذا  19 املالحظ أن أهم ما مييز نص املادة

 16الحق بأية قيود، وهو ما تجاوزته املواثيق الدولية التي تلته.

 الفقرة األولى: الحق في المعلومة من خالل العهد الدولي للحقوق 

 واالجتامعية ثانيا.نتناول أوال الحقوق املدنية والسياسية، ثم نعرض للحقوق االقتصادية   

 أوال: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

عىل الحق يف املعلومة من خالل  1966لقد نص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة    

كذل  جاء فيه " لكل إنسان الحق يف حرية التعبري. ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف رضوب  19املادة 

املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء يف شكل شفهي أو مكتوب أو مطبوع أو 

يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. وقد علقت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول املادة املشار لها أعاله، 

من أجل تفعيل الحق يف الوصول إىل املعلومة عىل الدول ، ذل  أنه يتعني 34من خالل املالحظة العامة رقم 

األطراف العمل بشكل فعال عىل طرح كل املعلومات ذات النفع العام واملوجودة بني يدي الحكومة يف املجال 

العمومي. ويتعني عىل الدول األطراف أن تقوم بكل ما ميكن القيام به يف سبيل ضامن وصول سهل وفعال وعميل 

ومات. كام يتعني عىل الدول األطراف أن تنص عىل اإلجراءات الرضورية والكفيلة بتوفري الوصول لهذه لهذه املعل

 17املعلومات، من قبيل إصدار نص قانوين يتعلق بحرية اإلعالم.

أعاله، أنه حدد نطاقا واضحا لتطبيق االستثناءات الواردة عىل هذا الحق،  19املالحظ من خالل نص املادة   

كون منصوص عليها مبوجب قانون، وأن تكون رضورية، إال أن ما يعاب عليه أنه مل يضع تعريفات واضحة وهو أن ت

 18لالستثناءات الواردة عىل حرية تداول املعلومات لكل من النظام العام واآلداب العامة.

 ثانيا: العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، الحق يف املعرفة واستيقاء املعلومات، حيث  لقد أكد العهد الدويل  

جاءت الصيغة أكرث تحديدا ووضوحا عىل غرار العهد الدويل للحقوق املشار له أعاله، ويتجىل ذل  من تأكيد املادة 

يف نطاق  لتكنولوجي، وهو ما يدخلعىل حق كل فرد يف املشاركة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي وا 15

طلب املعرفة والتامس املعلومات، كذل  إلزام الدول األطراف يف هذا العهد مبوجب الفقرة الثالثة منه. باحرتام 

 19الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي.

                                                           

 وما تبعه من معاهدات دولية. 1966من خالل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  16 

 .9عد الفياللي المكناسي،   ص: س 17 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون حماية حق المعلومة وفق القانونين الدولي والمغربي دراسة مقارنةسمير صمري:  18 

 .142. ص: 2017-2018الخاص، وحدة التكوين التشريع مناهجه وقضاياه، جامعة محمد الخامس السويسي بسال، السنة الجامعية 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم ، الحق في الحصول على المعلومات بالمغربالحسن التايقي:  19 

 .61ص:   .2014القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد بن عبد الله فاس، سنة 
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ة لهذا الحق معرفة املصادر الوطنية الناظمإذن بعد أن تعرفنا عىل املصادر الدولية للحق يف املعلومة، البد من   

 )الفرع الثاين(.

 الفرع الثاني: الحق في الحصول على المعلومة من خالل المصادر الوطنية

 13.31وتتويجه بإصدار القانون رقم   2011يوليوز  29إن التنصيص عىل الحق يف املعلومة من خالل دستور    

، ويساهم يف تحقيق مالمئة الترشيعات الوطنية مع الصكوك 20ة القواننياملتعلق باملعلومة، يجسد ملبدأ دستوري

الدولية، بشكل يرسخ لدولة الحق والقانون، ويف تقوية الرصح الترشيعي التي وضعها املغرب بإصدار قانون إلزام 

 تعزيز الثقة يف إىل اإلدارات العمومية والجامعات الرتابية واملؤسسات العمومية بتعليل قراراتها اإلدارية، باإلضافة

 21عالقة اإلدارة باملتعاملني معها، وضامن الشفافية والنزاهة يف تدبري الشأن العام.

عالقة مبا سبق، سنتطرق بالتحليل للحق يف املعلومة من خالل الدستور )الفقرة األوىل(، عىل أن نتعرض للقانون    

 وفق الفقرة الثانية. 13.31

 ستوري للحق في الحصول على المعلومةالفقرة األولى: التأصيل الد

يعترب الدستور السند القانوين األسايس إىل جانب املصادر الدولية واإلقليمية لهذا الحق، فجميع الدساتري    

، هذا األخري جاء مبجموعة 2011يوليوز  29السابقة مل تخصص نصا مستقال يضمن هذا الحق، إىل حني نفاذ دستور 

لة بحقوق اإلنسان، من خالل تنصيصه عىل الحق يف املعلومة، حيث تم التعريف به من املستجدات ذات الص

 منه، جاء فيه: 27بشكل رصيح يف الفصل 

" للمواطنني واملواطنات حق الحصول عىل املعلومات، املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية، واملؤسسات 

 املنتخبة، والهيئات املكلفة مبهام املرفق العام.

 22ن تقييد الحق يف املعلومة إال مبقتىض القانون..".ال ميك 

                                                           

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، سة مقارنةحماية حق المعلومة وفق القانونين الدولي والمغربي دراسمير صمري، 

 .143ص: 

20 A partir de : 

Perrine canavaggio, Alexandra balafrej : Vers un droit d’acces a l’information publique au Maroc : Etude 

comparative avec les normes et les meilleures pratiques dans le monde,  Op Cit. Page : 40. Paragraphe 2. 

 بشأن الحق في الحصول على المعلومات. 13.31مقتطف من تقديم مشروع القانون رقم  21 

 .241سمير صمري، م.س.، ص:  شار إليه كذلك:أ

لما يقتضيه من الدستور على االستثناءات الواردة على الحق في المعلومة وفقا  27ذلك أنه نصت الفقرة الثانية من الفصل  22 

يات رالقانون كلما تعلق األمر بحماية الدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد، وكذا الوقاية من المس بالح

والحقوق األساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجاالت التي يحددها القانون بدقة" ونظرا 

حيث ضمن هذه  13.31ية هذه االستئناءات المنصوص عليها كما مر معنا، والمقررة بمقتضى القانون الذي صدر أخيرا رقم ألهم

 منه.  9و   8و 7االستثناءات في الباب الثاني منه وفقا للمواد 
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وبالتايل يكون املغرب قد عرف طفرة نوعية يف مجال إقرار الحق يف املعلومة، وأضحى املغرب أول بلد عريب  

من املمكن الحديث عن بداية عهد جديد من  ، وبالتايل أصبح23يستحدث نصا دستوريا يكفل الحق يف املعلومة

 24فتاح واملامرسة الدميقراطية، وتحسني عالقة املواطنني باإلدارة وتوسيع مجال الحقوق والحريات.الشفافية واالن

من الدستور لحق املواطنات واملواطنني يف الحصول عىل  27هذا و تطرقت الفقرة األوىل من الفصل    

 .كلفة مبهام املرفق العاماملعلومة، املوجود يف حوزة اإلدارة العمومية واملؤسسات املنتخبة، والهيئات امل

ويستفاد من ذل  أن املعلومة يجب أن يكون لها وجود قانوين ومادي، ومحفوظة حفظا سليام، وأن تكون ذات   

 25صبغة إدارية.

، فإننا نستشف هذا الحق ضمنيا إثر 27وإذا كان الدستور نص رصاحة عىل الحق يف املعلومة يف الفصل   

منه الذي  28الذي ينص عىل حرية الرأي والتعبري وكذا الفصل  25بينها الفصل تصفح فصول أخرى للدستور، من 

 .26ينص عىل حرية اإلبداع والنرش والعرض، والتي ال ميكن أن تتحقق هذه الحرية إال ارتباطا بحق املعلومة

  13.31الفقرة الثانية: ضمانات حماية الحق في المعلومة من خالل القانون 

ام الدستور وكذا تنفيذ االلتزامات الدولية للمغرب، ونظرا لألهمية القصوى التي يكتسيها يف إطار أجرأة أحك  

الحق يف املعلومة يف تعميق الدميقراطية قيام ومامرسة، بادر املرشع املغريب إىل إصدار هذا القانون ، بعد أن عمر 

املتعلق بالحق يف املعلومة   13.31قانون . حيث يشمل ال 27طويال  مرشوع القانون يف صفوف األمانة العامة للحكومة

سبعة أبواع مكونة من ثالثني مادة. حيث عد هذا القانون خطوة جادة لتحديد مسؤوليات اإلدارات العمومية يف 

 28الجانب املتعلق بحق املواطنني يف املعلومة اإلدارية.

نعرض  املعلومة )أوال(، عىل أن وهكذا يف معرض تحليلنا لنص القانون أعاله، نتناول مسطرة الحصول عىل  

 لاللتزام بالنرش االستباقي للمعلومات وفق )ثانيا(.

                                                           
 . 214سمير صمري: م.س.، ص 23

 .91حسن التايقي: م.س.  ص:  24

 .215سمير صمري: م. س.، ص:  25

باإلشارة هنا إلى كون حق المعلومة إلن ارتبط بجملة الحقوق والحريات األساسية لألفراد، فإنه يعتبر دعامة أساسية من خالل  وحري 26 

(، وكذا في االطالع على المعلومات 68فصول أخرى من الدستور، وذلك بحق المواطنين في االطالع على جلسات البرلمان )الفصل 

)إلزام المجلس األعلى للحسابات بنشر  148(، ومن خالل الفصول 123علنيات جلسات المحاكم )الفصل (، وكذا 117القضائية )الفصل 

من الدستور  167)المتعلق بالتصريح الكتابي بالممتلكات واألصول سواء أكان الشخص منتخبا أو مسؤوال عموميا( و  158جميع أعماله(و

 لرشوة ومحاربتها، حيث تتولى نشر المعلومات المرتبطة بذات المجال.المتعلق بإنشاء هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من ا

لم يرى النور في إخراجه ونشره بالجريدة  2013المتعلق بالحق في المعلومة  سنة  13.31حيث منذ إصدار مشروع القانون رقم  27 

تى إال بعد مرور أجل السنة حسب مقتضيات ، هذا عالوة على أن نفاذه وتكريس العمل به لن يتأ2018مارس  12الرسمية إال بتاريخ 

 من الباب األخير والذي جاء تحت عنوان أحكام ختامية. 30المادة 

يمكن أن يستعمل الحق في الوصول إلى المعلومة في الحياة اليومية من طرف المواطنين وذلك لضمان المساواة في الفرص،     28 

لة العامة. وقد بينت تجارب كثيرة أن األمر يتعلق بوسيلة ناجعة من أجل ضمان وجعل المؤسسات أكثر مسؤولية وجعلهم تحت المساء

 المحاسبة والمساءلة االجتماعية للهيآت العمومية.
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 أوال: مسطرة الحصول على المعلومة.

إجراءات الحصول عىل املعلومات  مبقتضيات  13.31أحاط مرشع الحق يف املعلومة من خالل القانون    

 موم معرفة ما تقوم به اإلدارة وتكفل للمواطن الحقإجرائية مفروضة عىل اإلدارة، بحيث يستطيع من خاللها الع

يف املعرفة وفهم ومراقبة وتقييم قراراتها، وتتوزع هذه اآلليات يف اإلجراءات الشكلية لتقديم الطلب واآلجال الزمنية 

  29لإلجابة عىل الطلب ثم الكلفة.

ملكلفة وفق منوذج تعده اللجنة ا ذل  أنه يتم الحصول عىل املعلومة بناء عىل طلب يقدمه املعني باألمر   

، يتضمن االسم الشخيص والعائيل لصاحب الطلب  وعنوانه الشخيص 30بإعامل الحق يف الحصول عىل املعلومات 

ورقم تعريفه الوطنية، أو بالنسبة لألجانب رقم الوثيقة التي تثبت اإلقامة بصفة قانونية طبقا للترشيع الجاري به 

نوانه اإللكرتوين، واملعلومات التي يرغب يف الحصول عليها، مع ذكر مربرات تقديم ، وعند االقتضاء، ع31العمل

الطلب، حيث يوجه الطلب إىل رئيس الهيئة املعنية عن طريق اإليداع املبارش مقابل وصل أو عن طريق الربيد 

ة عىل طلب املعلومة وهكذا فإن اإلدارة يقع عىل عاتقها اإلجاب 32العادي أو اإللكرتوين مقابل إشعار بالتوصل.

يوما من أيام العمل  20وتقدميها إىل طالبيها داخل األجل القانوين املقرر والذي حدده مرشع الحق يف املعلومة يف 

، وميكن متديد هذا األجل وملدة 13.31من القانون  16الفعلية من تاريخ تسلم الطلب حسب ما يستشف من املادة 

 أو الهيئة املعنية من االستجابة جزئيا أو كليا لطلب الراغب يف اإلعالم. مساوية لها متى مل تتمكن املؤسسة

غري أنه يتعني عىل املؤسسة أو الهيئة إشعار املعني باألمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عرب الربيد اإللكرتوين،   

ل املعلومة توفريها داخإال أنه عىل الشخص املكلف بالرد عىل طلب الحصول عىل   33مع تحديد مربرات التمديد.

                                                           

 أفضل الممارسات هي االستجابة الفورية أو في أسرع وقت ممكن.نشير هنا إلى أن  29 

بشأن حرية الصحافة تنص على أنه يجب معالجة طلب الحصول فمثال السويد وفنلندا هي مثالية في هذا الصدد. القانون السويدي 

(. ذلك أنها تعتبر واحدة من نقاط القوة العظيمة للنظام 21، المادة  1على نسخ من المعلومات "في أسرع وقت ممكن" )الفصل 

 للتوسع أكثر ينظر:السويدي واالجتهاد القضائي للمحاكم اإلدارية فسرت هذا التعبير بالساعات واأليام وليس بأسابيع. 

Perrine canavaggio, Alexandra balafrej : Vers un droit d’acces a l’information publique au Maroc ; Op cit. p: 57. 

حيث تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة الحق في المعلومة والسهر على تفعيله ذلك أن   22وهي اللجنة المشار لها في المادة  30 

دت المهام التي تناط بهذه اللجنة من ضمان حسن ممارسة هذا الحق وتقديم االقتراحات من أجل تجويد مسطرة الحصول حد 22المادة 

على المعلومة وتسهيل توفرها وإتاحتها لألشخاص سواء الطبيعيين أو المعنويين، وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول 

 اتخاذ المتعين قانونا وغيرها من المهام التي ورد تعدادها بالنص.على المعلومة قصد القيام بالبحث والتحري و

 .2003الصادر بتاريخ  03.02يتعلق األمر بقانون الهجرة واللجوء رقم  31 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. 13.31من القانون رقم  14يراجع المادة  32 

بارة األجانب ما دامت المعلومة التي في حوزة اإلدارة هي ملك لجميع وحسنا فعل المشرع على خالف المشروع الذي لم يتضمن ع

 األشخاص طالما لم يشملها أي استثناء من حيث القانون.

 .13.31من القانون رقم  16الفقرة الثانية من المادة  33 
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أجل ثالثة أيام كلام تعلق األمر بالحاالت املستعجلة، والتي يكون فيها الحصول عىل املعلومة رضوريا لحامية حياة 

 ، مع مراعاة حاالت التمديد الواردة أعاله.34حرية األشخاص وسالمتهم

ترفض بشأنها اإلدارة تقديم املعلومات  التي 35بتعداد الحاالت 13.31من القانون  18هذا وعقبت مقتضيات املادة 

املطلوبة منها كتابة، مع إلزام هذه املؤسسات أو الهيئات بتعليل ردها، والذي يجب أن يتضمن اإلشارة إىل حق 

 املعني بالطلب يف تقديم شكاية بشأن الرفض.

سة أو الهيئة يس املؤسذل  أنه يف حالة عدم االستجابة لطالب الحق يف االطالع، يحق له تقديم شكاية لرئ  

 36يوم عمل من تاريخ انقضاء األجل املخصص للرد أو من تاريخ التوصل بالرد. 20يف غضون 

داخل أجل  37عىل أن لطالب املعلومات الحق عند عدم االستجابة للطلب، تقديم شكاية للجنة الحق يف املعلومة  

صل ية املوجهة لرئيس املؤسسة، أو من تاريخ التو يوما بعد انرصام األجل القانوين املخصص للرد عىل الشكا 30

مع  38يوما من تاريخ التوصل. 30بالرد، ويتعني عىل اللجنة دراسة الشكاية وإخبار املعني باألمر مبآلها داخل أجل 

 العلم أن املرشع أجاز توجيه الشكاية عرب الربيد املضمون أو الربيد اإللكرتوين مقابل إشعار بالتوصل.

ذل ، يبقى من حق الطالب يف املعلومات الطعن أمام املحاكم اإلدارية املختصة يف قرار رئيس املؤسسة  إىل جانب  

يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة املكلفة بالحق يف  60أعاله، داخل أجل  19أو الهيئة املشار لها يف املادة 

 39خصص للرد عىل الشكاية.املعلومة بشأن شكايته أو من تاريخ انرصام األجل القانوين امل

                                                           

 13.31من القانون رقم  17المادة  34 

 وهذه الحاالت هي: 35 

من هذا القانون، ويجب أن يتضمن الرد، في هذه الحالة،  7الستثناءات المنصوص عليها في المادة ، ـ اـ عدم توفر المعلومات المطلوبة

االستثناءات المقصودة، ـ إذا كانت المعلومة المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان 

الحالة التي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قد قدم أكثر من مرة واحدة، الذي يمكن لطالب المعلومات الحصول عليها فيه، ـ 

خالل نفس السنة، من قبل نفس الطالب ويتعلق بالحصول على معلومات سبق تقديمها له، ـ إذا كان طلب المعلومات غير واضح، ـ 

انت المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة أرشيف إذا كانت المعلومات المطلوبة ال زالت في طور التحضير أو اإلعداد، ـ إذا ك

 المغرب.

من القانون المتعلق بالمعلومة، حيث يتعين على رئيس المؤسسة دراسة الشكاية  19وهو ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة  36 

 يوما من تاريخ التوصل. 15وإخبار المعني باألمر بالقرار المتخذ بشأنها خالل أجل 

النفتاح المتواصل للمؤسسات المعنية، نظم مشرع الحق في المعلومة الحماية اإلدارية لحق المعلومة، وذلك من خالل بغية ا 37 

التنصيص على إحداث لجنة إعمال الحق في الوصول للمعلومة، خاضعة لرئيس الحكومة وعهد إليها بجملة من المهام، حيث يرأس اللجنة 

. حيث حددت 08.09من القانون  27المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بموجب المادة  رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية

وظائفها في السهر على ضمان احترام ممارسة هذا الحق، بما تبديه من آراء وفتاوى بشأن قرارات اإلدارة، برفض طلبات االطالع على 

مختصة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو ما تقدمه من مقترحات الوثائق المطلوبة من جهة، وما تقدمه من مشورة إلى السلطات ال

 الزمة للنصوص ذات ارتباط بالحق في المعلومة.

 من قانون الحق في المعلومات. 20المادة  38 

 من الباب الرابع والمعنون بإجراءات الحصول على المعلومة. 21وهو ما نصت عليه صراحة المادة  39 
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بأن تكاليف الحصول عىل املعلومة تكون مجانية، وهو ما يشكل   13.31من قانون  5هذا، وقد أقرت املادة 

من جهتنا حجر الزاوية لضامن مامرسة الحق عىل أوسع نطاق ممكن، إال أن إثقال هذا الحق بفرض رضائب 

 حق، وعكس ذل  فإن تكريس املجانية قد يثقل كاهل العاملنيوالتزامات مالية قد ميثل قيدا يحول دون تحقيق ال

 40باملؤسسات والهيئات املعنية.

 ثانيا ـ االلتزام بالنشر االستباقي للمعلومات.

من الباب الثالث املتعلق بتدابري النرش االستباقي بوضع التزاما عىل عاتق  10استهل املرشع مقتضيات املادة   

، بنرش جملة من الوثائق واملعلومات من تلقاء نفسها ودون حاجة لتقديم طلبات يف املؤسسات والهيئات املعنية

علام أنه عىل  41املوضوع بجميع وسائل النرش املتاحة خاصة منها اإللكرتونية، وهو ما يعرف بتدابري النرش االستباقي.

ة الالزمة عند االقتضاء املساعد املؤسسات املعنية تعيني أشخاص مكلفني بتلقي طلبات الحصول عىل املعلومة، وكذا

  42لطالب املعلومات يف تقديم طلبه.

هذا وميكن القول بإلزام اإلدارة بنرش ما تصدره من وثائق بصفة مطردة، يكون املرشع املغريب قد ساهم يف  

 ،تخفيف العبئ من حدة دراسة الطلبات التي ستقدم لهذا الغرض ويف تسهيل مهمة األفراد يف تحديد الوثائق

وأيضا يف تعزيز شفافية املرفق العمومي وترضية املرتفق بها. إذن كان هذا عن املقتضيات الناظمة للحق يف املعلومة 

انطالقا من اآلليات الدولية والوطنية، فامذا عن تطبيقات هذا الحق يف نصوص قانونية أخرى واالستثناءات الواردة 

 عليه؟ هذا ما نتناوله يف املطلب املوايل.

مطلب الثاني: بعض تطبيقات الحق في المعلومة من خالل النصوص القانونية واالستثناءات الواردة ال

   على هذا الحق

ذل  أننا سنتناول يف مطلب أول لبعض تطبيقات الحق يف املعلومة، عىل أن نعرج يف مطلب ثان   

 لالستثناءات الواردة عليه.

 

                                                           

يتحمل على نفقته التكاليف التي يستلزمها نسخ أ, معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.  ذلك أن طالب المعلومة 40 

 .13.31حسب ما يستفاد من مقتضيات المادة الخامسة من القانون 

ناع فراد على االمتلذا يقتضي بأال تصبح كلفة الحصول على المعلومة، التي تكون في حوزة الهيئات العامة، عامال معرقال ال يشجع األ

عن تقديم طلبات للحصول على المعلومات، ألن الكلفة إذا كانت باهضة ستشكل مانعا أمام النفاذ، وتتوقف العديد من البيانات 

الدولية المتعلقة بالحق في المعلومة على التكاليف، فعلى سبيل المثال، تذكر معايير األمم المتحدة أن كلفة النفاذ " يجب أال تكون 

 رتفعة بالنسبة للمهتمين، كذلك ال يجوز مخالفة القوانين المتعلقة بحرية المعلومات".م

 .248ـ سمير صمري، م س.، ص:  .49ـ حسن التايقي، م س. ص: أورده:

 يرجى مراجعة مقتضيات المادة العاشرة من القانون والتي حددت موضوعات هذه المعلومات. 41 

 من نفس القانون. 12المادة  طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من 42 
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 من خالل قانون حماية المستهلك وقانون الوظيفة العموميةالفرع األول: الحق في اإلطالع أو اإلعالم 

سنتعرض بالتحليل للحق يف اإلعالم مبجال حامية املستهل  )فقرة أوىل(، عىل أن نعرض يف )فقرة ثانية(    

 لحق اإلطالع خالل مرحلة التأديب يف إطار الوظيفة العمومية.

 المستهلكالفقرة األولى: االلتزام باإلعالم وفق قانون حماية 

إن إعالم املستهل  بشكل كايف بحقيقة وأوصاف السلعة أو الخدمة التي سوف يقتنيها تتيح له أن يتهيأ   

إلبرام العقد بعد املقارنة بني كافة السلع والخدمات املعروضة عليه من طرف منتجي السلع املتشابهة، لذل  فإن 

 43يار لديه.إعالم املستهل  يعترب رشطا رضوريا لضامن حرية االخت

ملزما بإحاطة املستهل  علام باملميزات والخصائص األساسية  08.31ق.  3وهكذا يعترب املورد من خالل املادة   

للمنتوج أو السلعة أو الخدمة التي يريد اقتناءها أو استعاملها وكذل  مصدر املنتوج وتاريخ صالحيته لالستهالك إن 

 44قد من املنتوجات أو السلع التي يصيبها الفساد.كانت طبيعته تفرض ذل ، أو كان محل الع

كام أوجب املرشع عىل املورد رضورة إخبار املستهل  مبدة الضامن اإلتفاقي يف تأمني حقوق ومصالح املستهل    

ورشوط االستفادة منه بكل دقة، باإلضافة إلعالم املستهل  بكل املعلومات التي من شأنها أن تساعده عىل االختيار 

 45قول وفقا لحاجياته وإمكانياته املادية.املع

يتبني من ذل  أن االلتزام بإعالم املستهل  ومده بالبيانات األساسية حول عملية التعاقد هو التزام إيجايب   

 يجعل رضاه مستنريا وحرا، ويساعده يف اتخاذ قرار إبرام العقد عن بينة واختيار.

نفيذ ناء تنفيذ العقد، وأهميته تربز يف الثقة وحسن النية يف مجال تباإلضافة لذل  فاملورد ملزم باإلعالم أث  

 العقود، وثانيا يعمل عىل تحقيق نوع من التكافؤ يف املراكز العقدية ويحقق املساواة يف العلم بني املتعاقدين.

 الفقرة الثانية: حق اإلطالع خالل مرحلة التأديب في إطار الوظيفة العمومية.

ع تعترب ضامنة من ضامنات املحاكمة العادلة، والتي تتجسد يف متكني املوظف العمومي إن حقوق الدفا    

 من حقه يف االطالع عىل ملفه قبل اإلقدام عىل اتخاذ القرار من قبل السلطة اإلدارية املختصة.

                                                           

، مقال منشور بمجلة القضاء المدني: حماية المستهلك "سلسلة اإللتزام باإلعالم ودوره في تنوير إرادة المستهلكنزهة الخلدي:  43 

عارف القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك" ، الطبعة األولى مطبعة الم 31.08دراسات وأبحاث في ضوء مستجدات القانون رقم 

 .160ص:  .2014الجديدة 

 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ينصب على ما يلي: 08.31من القانون رقم  3االلتزام باإلعالم وفق المادة  44 

 ـ اإلعالم بالمميزات األساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة.

ن اقتضى الحال ذلك، ـ اإلعالم بأسعار المنتوجات والسلع ـ اإلعالم بمصدر المنتوج أو السلعة، ـ اإلعالم بتاريخ صالحية المنتوج إ

وبتعريفات الخدمات، ـ اإلعالم بطريقة االستخدام أو دليل االستعمال، ـ اإلعالم بمدة الضمان وشروطه، ـ اإلعالم بالقيود المحتملة 

ة المستهلك على القيام باختيار معقول للمسؤولية العقدية إن اقتضى الحال ذلك، ـ اإلعالم بكل المعلومات التي من شأنها مساعد

 باعتبار حاجياته وإمكانياته.

 .162ص:    : اإللتزام باإلعالم ودوره في تنوير إرادة المستهلكنزهة الخلدي 45 
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ذي من النظام األسايس للوظيفة العمومية، ال 67ذل  أن حق اإلطالع عىل امللف يجد أساسه يف الفصل   

جاء فيه أن للموظف املتهم الحق يف أن يطلع عىل ملفه وعىل جميع الوثائق امللحقة به، وذل  مبجرد ما تقام عليه 

دعوى التأديب، وميكنه أن يقدم إىل املجلس التأديبي مالحظات كتابية أو شفاهية.." وهذه القاعدة طبقها القضاء 

من أنها كانت مقترصة يف أول األمر عىل مجال املنازعات اإلدارية يف الكثري من الدعاوى املرفوعة إليه، عىل الرغم 

 46املتعلقة بالوظيفة العمومية، بعد ذل  تم متديد تطبيق هذا املبدأ إىل مجاالت أخرى.

 الفرع الثاني: االستثناءات الواردة على الحق في المعلومة

اهيم بضوابط معينة، ذل  أن جملة من املف ملا كان الحق يف الحصول عىل املعلومة حقا من الحقوق املقيدة   

، ويجب أن تكون هذه االستثناءات واضحة ومحددة 47شكلت قيدا عىل حق املعلومة،كاألمن والدفاع الوطني

 .48وتخضع ملعيار املعقولية وهو املوازنة بني الرضر الخاص واملصلحة العامة

ءات ذل  أنه ال ميكن تقييد الحق يف املعلومة إال مسألة االستثنا 2/27وقد تناول الدستور املغريب يف فصله   

مبقتىض القانون، بهدف حامية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحامية أمن الدولة الداخيل والخارجي، والحياة 

الخاصة لألفراد، وكذا الوقاية من املس بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عليها يف هذا الدستور، وحامية 

 لومات واملجاالت التي يحددها القانون بدقة.مصادر املع

انطالقا مام سبق، نتعرض ملعالجة الرس املهني ضمن الفقرة األوىل، عىل أن نعرض يف نقطة أخرية ألهم 

 القيود الواردة عىل الحق يف املعلومة.

 الفقرة األولى: السر المهني

حدد تداولها، هو كون املعلومة رسية، ت يعترب سببا رئيسا من أسباب رفض اإلفصاح عن املعلومات أو حظر

الرسية مبوجب قرار من الجهات الحكومية، إال أن ما يتعلق باملعلومات الخاصة باألفراد فإنها تكون رسية وفقا 

للحق يف الخصوصية، وبطبيعة الحال فإن رسية املعلومات تعترب استثناء عىل القاعدة العامة التي تقيض بإتاحتها، 

 49رئيسيني فيام يتعلق بحدود الرسية التي تفرض عىل املعلومات. وهناك اتجاهني

تل  املشمولة بطابع الرسية  7الحق يف املعلومة ضمن الفقرة األخرية من املادة  13.31وقد استثنى القانون رقم   

 ةمبقتىض النصوص الترشيعية الخاصة الجاري بها العمل والتي من شأن الكشف عنها اإلخالل مبا ييل: رسي

مداوالت املجلس الوزاري، رسية األبحاث والتحريات اإلدارية، سري املساطر القضائية والتمهيدية املتعلقة بها، 

 مبادئ املنافسة الحرة واملرشوعة وكذا املبادرة الخاصة".

                                                           

 .41ـ 40صفحة: -عبد الله اإلدريسي: م. س.، صفحة 46 

 .83: ، م.س.، صحرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنةأحمد عزت وآخرون:  47 

 .266م.م. محمد جبار طالب:    ص:  48 

 .83، م.س.، ص: حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنةأحمد عزت وآخرون:  49 
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أن يكون الرس مودعا لدى األمناء مبقتىض  446وباملوازاة مع ذل ، اشرتط املرشع الجنايئ يف الفصل  

هم الدامئة أو املؤقتة، فاألمناء بحكم وظيفتهم تجيز لهم التعرف عىل أدق الخصوصيات، لذل  تقع عىل وظيفت

 50عاتقهم مسؤولية اإلفصاح عن الثقة املمنوحة لهم.

أعاله حدد األشخاص املنوط بهم كتامن الرس املهني عىل سبيل املثال ال الحرص،  كونه  446وملا كان الفصل   

 فني العموميني واألطباء واملحامون وكافة مامريس املهن الحرة لقاعدة كتامن الرس املهني.يخضع كل من املوظ

فاملحامي مثال ليس الوحيد امللزم بالرس املهني بل جميع العاملني معه من متمرنني ومساعدين وكاتبات أو عامل.    

عىل هذا االلتزام  بحيث "ال يحق له  منه 29و  36من خالل الفصل  08.28وقد نص القانون املنظم للمحاماة رقم 

 تسليم الوثائق املودعة له من طرف املوكلني أو اإلدالء بشهادة ضده واحرتام الرسية دون أي متييز أو استثناء".

ونشري أخريا إىل أن القضاء يفرس الرسية بشكل ضيق بهدف إحقاق الحقوق وتحقيق العدل، حيث أصدرت   

حول نازلة تتلخص يف طلب الزوجة املعلومات املتعلقة بالقرض املمنوح  51مرا استعجاليااملحكمة اإلدارية بالرباط أ 

للزوج والوثائق املتعلقة بدخله من مؤسسة القرض الفالحي قصد التثبت من الوضعية املالية الحقيقية للطرف املذكور 

 181و  180واد طلب ال يدخل ضمن املالعتامدها يف طلب الزيادة يف النفقة املحكوم بها للمحضونتني، معتربا أن ال

من القانون املتعلق مبؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها والتي متنع املؤسسات أعاله من إفشاء الرس 

 املهني.

إذن كان هذا عن طابع الرسية املهنية، فامذا عن أهم القيود الواردة عىل املعلومة؟ هذا ما نتناول وفق الفقرة  

 .املوالية

 الفقرة الثانية: أهم القيود الواردة على الحق في المعلومة

من القانون املتعلق بالحق يف املعلومة، نجد بأن هذه القيود قد يفرض بعضها  7عالقة مبقتضيات املادة   

 لصالح اإلدارة )أوال(، وقد توضع بعضها لصالح األفراد )ثانيا(.

 أوال:  المقررة لصالح اإلدارة

ع املغريب لواجبات املوظفني ضامنا لحسن سري الوظيفة العمومية، ومن أخطرها واجب كتامن تعرض املرش   

أرسار الوظيفة، فاملوظف بحكم وظيفته قد يطلع عىل أمور وأرسار يتعلق البعض منها مبسائل متس السري العادي 

 187قانون املعلومة والفصل  من 7للمؤسسات وأرسار الدفاع الوطني واألمن الوطني واملنصوص عليها ضمن املادة 

من القانون الجنايئ، والتي تشمل املعلومات املتعلقة باألرسار العسكرية، وبالسياسات العليا أو باألمن العام، 

باإلضافة لقيود ذات ارتباط بالجوانب املالية واالقتصادية والتي تم تحديدها يف السياسة النقدية أو االقتصادية أو 

وتل  املرتبطة بسري إجراءات التقايض كعدم السامح للجمهور بحضور إجراءات التحقيق وحرض  ، 52املالية للدولة

                                                           

 من ق ج. 446يراجع مقتضيات الفصل  50 

 .11/06/2018بتاريخ  2854/7101/2018ملف رقم  2729أمر رقم  51 

 المتعلق بالمعلومة. 13.31من ق  7المادة  52 
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نرش املحارض.. فاملالحظ أن هذه القيود املقررة لصالح اإلدارة كثرية الهدف منها تحقيق األمن واالستقرار الداخيل 

 والخارجي.

 53ثانيا :  المرتبطة بحرمة الحياة الخاصة

اة الخاصة بكونه النطاق الذي يكون للمرء يف إطاره إمكانية االنسحاب أو االنزواء عن ميكن تعريف الحي  

 54اآلخرين بقصد تحقيق نوع من السكينة والحفاظ عىل رسية الحياة الخاصة.

وكذل  القانون املتعلق بالعنف ضد النساء، عىل   13.88من قانون الصحافة والنرش رقم  89وقد نصت املادة   

خال يف الحياة الخاصة كل تعرض لشخص ميكن التعرف عليه وذل  عن طريق اختالق ادعاءات أو أنه يعد تد 

إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفالم حميمية ألشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما مل تكن لها عالقة وثيقة 

 بالحياة العامة، أو تأثري عىل تدبري الشأن العام.

ن القول أن هذه االستثناءات مل تخرج عن نظريتها من االستثناءات الواردة يف وانطالقا مام سبق، ميك  

األوفاق الدولية، ومع ذل  فإن ما يؤخذ عىل املرشع املغريب عدم وضعه لضوابط هذه االستثناءات، وهو ما نخىش 

 ة.ب يف املعلوممعه استغالله من طرف اإلدارة العمومية وعدم تحقيق التوازن مع املواطن باعتباره طرف راغ

 خاتمة

ميكن القول أن إصدار القانون املتعلق بالحق يف املعلومة وضامنه للمواطنني سيزيد من شفافية اإلدارة وقابليتها    

للمحاسبة، ويقلل من فرص الفساد، وسيخول لألشخاص مراقبة وتتبع وتقييم القرارات اإلدارية والسياسات العامة 

 .والعمومية للدولة وللقطاعات

باملقابل فإن اإلدارة العمومية ملزمة مبراجعة طرق التسيري اإلداري، عن طريق تفعيل سياسة التحديث اإلداري 

باعتباره حجر الزاوية للدفع بعجلة التنمية املندمجة، وبهدف تقديم أجود الخدمات للمرتفقني. كام أن انتشار 

 يطالبون شكلت أهم األسباب التي جعلت مختلف الفاعلنيتكنولوجيا املعلوميات واالتصاالت وتوافرها للمواطنني، 

الحكومات بتحسني كفاءة اإلدارة يف مجال تقديم املعلومات وتوفريها للجميع بتحقيق املساواة. كام أن هذا الحق 

سيساهم يف تفعيل آليات التواصل من خالل تداول املعلومة، اليشء الذي يستلزم معه تأهيل املوارد البرشية 

 سسات والهيئات املعنية عن طريق التكوين املستمر لتعزيز ثقة املواطن وإرشاكه يف صنع القرار اإلداري.باملؤ 

 

  

                                                           

رتأينا اإلشارة عرضيا لهذه القيود، مع لعلم أن الئحة القيود كثيرة هي منها ما يرتبط بحماية الشهود والمبلغين استنادا للقانون ا 53 

  11.35المتعلق بالمسطرة الجنائية كما عدل وتتم من خالل القانون 

 371سمير صمري: م. س.، ص:  أورده: 54 
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 الئــــــحــــة املصادر واملراجـــــــــع

 

 املصادر: أوال

 اإلعالنات واألوفاق الدولية 

 .1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  -

 .1966 السياسية العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية و  -

 العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية. -

 الدساتري 

 .2011يوليوز  29الدستور املغريب  -

 القوانني 

 .2018مارس  12املتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات، منشور بالجريدة الرسمية  13.31قانون  -

 يةمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العموم -

 املراجع العربية: ثانيا

 املراجع الخاصة 

(، 20بالل الربغويث: الحق يف االطالع أو حرية الحصول عىل املعلومات: سلسلة مرشوع تطوير القوانني ) -

 .2004الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن، رام الله ـ أيلول 

، ت دراسة قانونية مقارنة، الطبعة األوىلمؤسسة حرية الفكر والتعبري: دراسة حول حرية تداول املعلوما -

 .2011طباعة زوم القاهرة 

 الرسائل 

املكيني سعيد: حق الوصول إىل املعلومات باملغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون  -

لجامعية االعام وحدة البحث والتكوين تدبري الشأن العام، جامعة محمد الخامس السوييس بالرباط، السنة 

2009-2008. 

عبد الله اإلدرييس، حق الحصول عىل املعلومة باملغرب: مقاربة قانونية، بحث لنيل شهادة املاسرت يف  -

القانون العام وحدة البحث التدبري اإلداري املحيل الفوج األول، جامعة محمد الخامس السوييس بسال، 

 .2011-2012السنة الجامعية 

يف الوصول إىل املعلومة: بحث لنيل شهادة املاجستري يف الحقوق تخصص  زعباط الطاهر: حق املواطن -

 .2013-2014حقوق اإلنسان والحريات العامة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السنة الجامعية: 
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يحيى شقري: مدى توافق قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات يف األردن مع املعايري الدولية، رسالة  -

 .2012ة القانون العام، جامعة الرشق األوسط، ترشين األول لنيل املاسرت شعب

 األطروحات 

سمري صمري: حامية حق املعلومة وفق القانونني الدويل واملغريب دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة  -

الدكتوراه يف القانون الخاص، وحدة التكوين الترشيع مناهجه وقضاياه، جامعة محمد الخامس السوييس 

 . 2017-2018نة الجامعية بسال، الس

الحسن التايقي: الحق يف الحصول عىل املعلومات باملغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون  -

 .2014العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جامعة محمد بن عبد الله فاس، سنة 

 املقاالت 

 تنوير إرادة املستهل ، مقال منشور مبجلة القضاء املدين: حامية نزهة الخالدي: االلتزام باإلعالم ودوره يف -

القايض بتحديد تدابري لحامية  31.08املستهل  "سلسلة دراسات وأبحاث يف ضوء مستجدات القانون رقم 

 .2014املستهل " ، الطبعة األوىل مطبعة املعارف الجديدة 

 املقاالت اإللكرتونية 

علومات، سياق الدسرتة وآفاق التفعيل، مقال منشور باملجلة يونس بنهدي: حق الحصول عىل امل -

 .2012دجنرب  15اإللكرتونية للقانون املغريب، بتاريخ 

م.م. محمد جبار: حق الحصول عىل املعلومات كحق من حقوق اإلنسان، كلية الحقوق/ جامعة القادسية 

 منشور عىل املوقع:

س الدستوري حول حق املحامي يف الحصول عىل نسخ من ـعبد الرحامن اللمتوين: قراءة يف قرار املجل -

 محارض وإجراءات التحقيق، مقال منشور باملوقع اإللكرتوين لوزارة العدل والحريات. 

 الندوات 

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، مناظرة وطنية حول: الحق يف الحصول عىل املعلومات: رافعة   -

 .2013يونيو  13عام(، الرباط يوم الخميس للدميقراطية التشاركية )تقرير 

 املنشورات 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان: الحق يف الحصول عىل املعلومات: رأي املجلس بخصوص مرشوع  -

 حي الرياض الرباط ـ املغرب. 2221527. شارع الرياض ص ب 2016طبعة يناير  31.13القانون رقم 

متعلق بالحق يف الحصول  13.31مذكرة تقديم مرشوع قانون رقم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة: 

 عىل املعلومات.. تاريخ

سعد الفياليل املكنايس: الولوج إىل املعلومة حقنا جميعا، دليل عميل من أجل النهوض بالوصول إىل  -

طاع االتصال ق املعلومة العمومية باملغرب: منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، طبع ونرش من طرف
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 1777ص.ب  3.5كلم.  1واإلعالم ـ مكتب اليونسكو للجزائر، املغرب، موريطانيا وتونس. شارع عني خلوية 

 .2014املغرب. اليونسكو ماي  –الرباط 

ميت هومل: اإلنفتاح والولوج إىل املعلومة دليل  إىل الشأن العام، املعهد الدمناريك لحقوق اإلنسان،  -

2008. 

 اجع الفرنسيةاملر : الثاث

 Séminaires 

- L’association marocaine de lutte contre la corruption : «  Le droit d’accès a l’information, 

un pilier pour ne meilleure gouvernance ». Rapport de synthèse des travaux du séminaire 

sur l’accès a l’information, ‘ vendredi 12 et samedi 13 décembre 2008-RABAT’. 

- Perrine canavaggio, Alexandra balafrej : Vers un droit d’acces a l’information publique au 

Maroc : Etude comparative avec les normes et les meilleures pratiques dans le monde, 

Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Unesco 2011, 

publié pour le maroc B.P.1777 Rabat. 

- Conseil national des droit de l’homme, colloque international « Le droit d’acces a 

l’information, avis de CNDH sur le projet de loi N 31-13 » Hotel golden Tulip-Farah, 

Casablanca: 21 et 22 Sep 2012. 

- Association nationale des informatistes : La gestion de l’information, levier d’acces a 

l’information publique, la bibliothèque nationale du royaume du Maroc, le samedi 25 

janvier 2014. 
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 الدويل و اإلقليمي الوطني، النص وتكاملية السيربانية الجرمية

 الدولي و اإلقليمي الوطني، النص وتكاملية السيبرانية الجريمة

الخاص القانون شعبة الدكتوراه، بمدرسة طالب   

 موريتانيا/  العصرية انواكشوط جامعة 

 

ء اكتشافه امل يخل ميدان من ميادين تطور البرشية السيام يف املجال التقني مهام كانت املقاصد من ور 

ة  ومهام حمل من فوائد جمة، من إساءة االستغالل واالنحراف به عام وجد له.  وتطويره خرير

و يتجىل ذل  اكرثَ ما يتجىل يف مجال تقنيات االتصال الحديثة التي حملت للبرشية من رسعة االتصال 

دود لتسلية، و النفاذ من اقطار الحوالقدرة عىل تخزين املعلومات، و تسهيل أمور التجارة و البحث العلمي، و ا

الوطنية الضيقة اىل رحابة فضاء كوين ال يحده حد و ال يعرتف مبسافة، و مل يعد التواصل فيه يتم بني االنسان و 

االنسان فقط كام هو الحال بالنسبة لالتصاالت الهاتفية بل تجاوز ذل  ليصبح بني االنسان و الجهاز بل و حتى 

ز،  و مع ذل  فقد تم استغالل هذه التقنية يف ما يرض بحسن أدائها لخدمتها و باملصالح بني الجهاز و الجها

 االقتصادية و االجتامعية و األمنية و األخالقية للفرد و املجتمع و  ذل  من خالل:

 ـ االعتداء املبارش عىل نظم شبكة املعلوماتية إلصابة حسن أدائها لوظائفها بالخلل

يلة  الرتكاب جرائم من قبيل النصب ورسقة البيانات البنكية واالعتداء عىل امللكية ـ استغالل الشبكة وس

 الفكرية وانتحال الهوية وغري ذل .

ـ استغالل الفضاء الرقمي لنرش محتوى مجرٍم كصور وأفالم الخالعة التي يظهر فيها أطفال وكذا األفكار 

 55العنرصية ومعاداة األجانب ونحو ذل . 

لو تقنية املعلومات ألغراض مجرَّمٍة، نقاط قوة هذه التقنية، من توفريها للوازم حامية هوية و قد حول مستغ

وبيانات الداخلني اليها و رسعة انتشارها و اتساع نطاقها، اىل نقاِط ضعٍف تغريهم بإنتهاج هذا املسل  االجرامي و 

 يكون ما هو حاصٌل يف الجرائم العادية؛ فال االستمرار فيه و ذل  لقلة املخاطر التي يتعرضون اليها بالقياس مع

هنال  تسلق يُخىش منه كرٌس، و ال مداهمٌة قد تعرض إلطالق نار، و كذل  بساطة الجهد املطلوب يف ارتكاب 

الجرمية و صعوبة اعرتاض السلوك املجرَّم يف غياب وجود حواجز جغرافية و لغموض و تعقد التقنيات املستخدمة 

و صعوبة التعرف عىل هويات مرتكبيها و سهولة إخفاء الطابع الجرمي ملا يقوم به هؤالء من  يف ارتكاب الجرمية

                                                           
جمع ، بحث من إعـداد ممانة العامة، الجريمة االلكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتهااألمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 55

 .7، ص:1122البحوث والدراسات، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، 
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عمل بالغ الخطورة عىل املصلحة املحمية التي يستهدفها، يضاف اىل ذل  عدم وعي الضحية بأنها مستهدفة اىل 

 .56ان يتم االعتداء عليها

 االجرامي وظهرت الحاجة اىل إعطائه اسام  ومضمون ا. وبتطور تكنولوجيا االتصال زاد تنوع وتعقد هذا النشاط

I  : ـ تعريف الجريمة السيبرانية 

ميكن االصطالح عىل تعريف الجرمية السيربانية عىل انها هي تل  الجرائم الجنائية املرتكبة بواسطة شبكة 

 .57املعلوماتية و املعلومات االلكرتونية

ا من الجرائم  ا عريض  ، منها املاُس باألموال؛ كالنصب و بيع و رشاء البضائع املقلدة و و هي بذل  تشمل طيف 

الغش بواسطة وسائل الدفع و التجسس عىل الرشكات و قرصنة أجهزة الحاسوب و مواقع االنرتنت ورسقة البيانات 

ظام ن الحساسة و املعلومات الشخصية كالبيانات البنكية و كذا التحميل غري املرشوع و الدخول غري املرخص اىل

معلومايت ما، و منها املاُس باألفراد؛ كنرش الصور و األفالم اإلباحية السيام تل  التي يظهر فيها أطفاٌل، و التشجيع 

 عىل االنتحار و التحريض عىل الكراهية العرقية و االرهاب و املساس بالحياة الخاصة و ما اىل نحوه.

 ا بني:سيربانية تباين املقاربة املعتمدة يف هذا املجال، مومع ذل  فقد تباينت التعاريف املقدمة للجرمية ال

كاب و فضاء املعلوماتية العابر للحدود املتسع الرت تركز عىل العالقة بني هذه الجرائم أـ مقاربة لغوية داللية

 الكثري من الجرائم.

ـ المقاربة الجنائية ل وتوسع املعلومات الحديثة تسه املهتمة بدراسة الظاهرة االجرامية، و أساُسها أنَّ تقنيات ب 

نطاق و تزيد من خطورة بعض الجرائم التقليدية السابقة عىل اكتشاف هذه التقنيات باإلضافة اىل ظهور جرائم 

 جديدة مرتبطة بظهور هذه التقنيات. 

اق طو مفادها أن الجرائم املرتكبة بواسطة تقنيات االعالم و االتصال تدخل يف ن ج ـ المقاربة القانونية

 .58االجرام املعلومايت، و هي أساسا نوعان؛ جرائم تستهدف الشبكة أي هذه التقنية و جرائم تُرتكب بواسطتها

و مام زاد من صعوبة تقديم تعريٍف قاٍر للجرمية السيربانية باإلضافة اىل حداثتها، احجاُم اغلب الترشيعات 

من هذه الترشيعات هي التي أوردت عبارة )الجرمية  التي نظمت احكام هذه الجرمية عن إعطاء تعريف لها، فقلةٌ 

( يف عنوانها او مبناسبة تحديد مجال تطبيقها، إذ لجأت الغالبية منها اىل عبارات la cybercriminalitéالسيربانية( )

 délits de)و جرائم االتصال االلكرتوين délits informatiques) من قبيل )جرائم املعلوماتية( )

                                                           
56 la Revue Lamy Droit des Affaires, novembre 2013, P :78 

57 ibid  

58 Typhaine Bonnet, La crise de la sanction face à la cybercriminalité : l’exemple du droit d’auteur, Mémoire Maîtrise 

en droit, Université Laval Québec, Canada, 2017, P : 1 et 2. 
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communications électroniques)  او جرائم تقنيات االعالم(technologie de l’information)   او الجرائم

عىل الرغم  59 ( criminalité utilisant les technologies avancées)التي تستخدم يف ارتكابها تقنيات متقدمة 

خص اىل ن قبيل الولوج غري املر من اشتامل كل هذه النصوص عىل جرائم داخلة يف مفهوم الجرمية السيربانية م

، بل انه وحتى يف الحال الذي تَستخدم فيه بعُض الترشيعات عبارة 60نظام معلومايت ما، و ما اىل نحو ذل 

)الجرمية السيربانية( عنوان ا لها او ملجال تطبيقها فإنها تكتفي بصياغة من قبيل : )يتعلق هذا القانون بالجنايات و 

، كام مل تعرفها االتفاقيات املوقعة بشأنها كاتفاقية مجلس 61ام تفنيات االعالم و االتصال(الجنح املرتبطة باستخد

أوربا و الجامعة العربية و االتحاد االفريقي و هو ما يجعل من عبارة الجرمية السيربانية تعبريا لغوي ا يشمل مجموعة 

ا قانوني ا من األفعال املَجرَّمة اكرث منه مفهوم 
62. 

II حاربة الجريمة السيبرانية :ـ جهود م 

مع تزايد الجرائم املرتكبة بواسطة تقنيات املعلومات و االتصال، السيام عن طريق االنرتنت، و جسامة الخسائر 

املادية و البرشية و تل  املتعلقة باستقرار الدول و أمن الشعوب التي تتسبب فيها، خاصة بعدما شهد االقبال عىل 

م و ذل  بتزايد املشرتكني السيام يف دول الجنوب و تنوع  1000ن تزايد مع بداية عرشية استخدام هذه التقنيات م

الدعامات من أجهزة حاسوب و هواتف ذكية و الواح االلكرتونية و غريها، السيام يف دول الشامل و هو ما يعني 

ة مضاعفة الجهود، التقنية ، ، كل ذل  أبْرَز رضور  63افرتاض زيادة الضحايا املحتملني لهذه الجرمية بشكل كبري

الترشيعية و القضائية ملحاربة هذه الجرائم و هو ما برر االنفاق الهائل املقدر بستتني مليار دوالر سنويا  عىل وسائل 

 .64الحامية منها، من أنظمٍة و تجهيزات و خدمات حامية

افحة الجرمية و يف الجانب املؤسيس عمدت بعض الدول اىل انشاء اجهزة متخصصة يف مجال مك

و أحيانا يف كل مديرية من مديريات بعض هذه  السيربانية، فأنشأت فرنسا مثال مصالح يف العديد من قطاعاتها

  65القطاعات مختصة يف مجال مكافحة الجرمية السيربانية

                                                           
59 Office Des Nations Unies Contre La Drogue Et Le Crime, Étude détaillée sur la Cybercriminalité, New York, 

Février 2013, P :12. 

60 Sylia BELATTAF, LA CYBERCRIMINALITÉ: L’Algérie est-elle suffisamment outillée, mémoire de master, Universite 

Abderrahmane Mira de Bejaia/Algerie,2014/2015, P:38. 

لجريمة السيبرانية، و المادة األولى من القانون المتعلق با 1122يناير  11بتاريخ  117/1122من القانون الموريتاني رقم  1المادة 61 

 المتعلق بالجريمة السيبرانية 1112يناير  12بتاريخ  22ـ1112السينغالي رقم 

، ورقة حول :تعزيز تدابير منع الجريمة  1122ابريل  21ـ21مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة و العدالة االجتماعية، الدوحة 62

لجنائية للتصدي لألشكال المتطورة للجريمة مثل الجرائم االلكترونية )السيبرانية(، و االتجار بالممتلكات الثقافية بما في ذلك و العدالة ا

 الدروس المستفادة و التعاون الدولي. 

63http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Bulletin%2032%20Cyber.pdf  

64 la Revue Lamy Droit des Affaires, OP,cit, P :78 

65 « Rapport sur la cybercriminalité », Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité,op. 

cit., p. 145 
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ملوقوفني ا و كذل  الحال بالنسبة لكل من الواليات املتحدة االمريكية و بريطانيا و املانيا مع تفاوت يف اعداد

بسبب ارتكاب هذه الجرائم كام أنشأت الجزائر فرقة خاصة مبكافحة الجرمية السيربانية و ذل  عىل مستوى القسم 

   .66املكلف بالتحريات الجنائية بوزارة الداخلية و األمن العام، ذاَت اختصاص وطني

حت وصاية الدرك الوطني، تعمل تكام أنشأت موريتانيا مصلحة ملكافحة الجرمية السيربانية تابعة لقيادة 

 .67القضاء و بالتعاون مع الرشطة

و عىل الرغم من ان مكافحة هذه الجرمية هي باألساس مسؤولية الدولة مبا لها من قدرة عىل سن الترشيعات 

فرع لو العقاب عىل مخالفتها فإن ملنظامت املجتمع املدين اسهاٌم و جهٌد مواٍز يف هذا الصدد، من ذل  ما قام به ا

الهولندي ملنظمة ارض الرجال غري الحكومية من جهد تقني و استدراجي من اجل الحصول عىل بيانات شخصية 

مع ذل  فإنه ال و  .68كافية ملتابعة متصفحي املواقع اإلباحية التي يظهر فيها أطفال و تسليم ذل  للرشطة الدولية

 و امنا تجب مواجهتها بالتدابري القانونية.يكفي ملحاربة هذه الجرمية التوقف عند األساليب التقنية 

III : ـ اإلطار القانوني لمحاربة الجريمة السيبرانية 

فرضت الجرمية السيربانية لخطورتها و تنوع مجالت ارتكابها و رسعة انتشارها، عىل الدول عدم االكتفاء يف 

 لالزم جاوَز ذل  اىل وضع االطار القانوينمحاربتها مبا يُتخذ يف الجانب الفني من إجراءات الحيطة و التعقب بل ت

 ملواجهتها.

 أـ اإلطار التشريعي الوطني:

يف مسعى من املرشع الوطني لإلحاطة بجميع جوانب الجرمية السيربانية، من بياٍن للمفاهيم املستخدمة يف 

ضايٌئ قار، و هو اليٌل فقهٌي وقالتعبري عن وقائعها، السيام انَّ منها املستحَدَث الجديد الذي مل يثبت له بعد معنى  د 

ا البعد الدويل لهذه الجرمية، اىل تحديد مجالها و تنظيم االحكام املوضوعية واإلجرائية املتعلقة بها،  ما يفرضه ايض 

 000/1022اىل تناول اطار التعاون الدويل يف مجال مكافحتها و التحقيق بشأنها، صدر يف موريتانيا القانون رقم 

املتعلق بالجرمية السيربانية معرف ا إياها بأنها كل جناية او جنحة مرتبطة باستخدام تقنيات  1022ير ينا 10بتاريخ 

ا من ذل  الجرائم املرتكبة بواسطة البث اإلذاعي و التلفزيوين و مفصال  لها من حيث  69االعالم و االتصال مستبعد 

معلوماتية  ي التنصت و رصد و مراقبة و اعرتاض بياناتتقسيمها اىل جرائم ماسة بالبيانات املعلوماتية كالقرصنة؛ أ 

و ال يُقصد بغري العمومية هنا فحوى و محتوى االتصال كأن يكون ذا طبيعة  70غري عمومية بواسطة الوسائل التقنية

خصوصية مثال  وامنا املقصود بذل  عملية االتصال ذاتها، و كذل  الحاق الرضر باإلتالف او املحو و التشويه 

                                                           
66 http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Bulletin%2032%20Cyber.pdf 

67www.ami.mr/Depeche-56028.html 
68 https://www.europe1.fr/.../Sweetie-la-fillette-virtuelle-qui-traque-les-pedophiles-59907. 

 1المادة 69 

 4المادة 70 
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و قد عرف القانون املقصود بالبيانات املعلوماتية عىل انه )كل متثيل  71حذف و ما اىل ذل  لبيانات معلوماتية ماوال

لوقائع او معلومات او مفاهيم يف شكل قابل للمعالجة املعلوماتية مبا فيه كل برنامج من شأنه العمل عىل تنفيذ 

 73ائم املساس بالنظم املعلوماتية من خالل املساس برسيتهاكام  تناول القانون جر  72مهمة من طرف نظام معلومايت(

مساوي ا يف ذل  بني ارتكاب الجرمية و الرشوع فيها، كام تناول جرائم املعلوماتية، و هي  74و سالمتها و توفرها

 تباألساس انتاج بيانات مزيفة و تقدميها عىل انها اصلية و ذل  بواسطة ادخال او تشويه او محو او حذف بيانا

و كذل  الحاق الرضر بأمالك الغري بإحدى هذه الوسائل او أي شكل من اشكال املساس بسري نظام   75معلوماتية

، كام تناول يف الفصل الخاص بتجريم املحتوى، جرائم املساس بامللكية الفكرية و الحقوق املرتبطة 76معلومايت ما

ا 77بها تل  خصوصية للنص املوريتاين بالنسبة للقوانني التي مل تنُح و  78، و الجرائم املتعلقة باملادة اإلباحية، عموم 

و كذل  الجرائم  79هذا املنحى، و الجرائم املتعلقة باملواد اإلباحية التي يظهر فيها أطفال، عىل وجه الخصوص

عىل او متثل اعتداء   81و ذات البعد العنرصي و تل  التي تحمل عىل الكراهية 80املاسة بالقيم و االخالق الحسنة

 .84و بالدفاع و األمن الوطنيني 83كام تناول الجرائم الخاصة باملمتلكات 82الفرد يف حياته الخاصة او بانتحال هويته

املتعلقة بالجانب املوضوعي، من تجريٍم لألفعال  21اىل املادة  4و يف الثامنية و العرشين مادة أي من املادة 

رشين مرة مبا يعني ان الجرمية يف هذا املجال هي باألساس و العقاب عليها، وردت عبارة )عن قصد( ستة و ع

جرمية عمدية، كام اشرتط املرشع توافر القصد الخاص يف العقاب عىل بعض الوقائع و ذل  باستخدام عبارات 

و يف نفس سياق التجريم و العقاب استخدم املرشع  87،)بغرض(،)بنية( و)من اجل( 86،)بهدف( 85من قبيل: )بغية(

                                                           

 2المادة 71 

 2المادة األولى/72 

 7و  2المادتان 73 

 22الى  2المواد من 74 

 21المادة 75 

 21المادة 76 

 24المادة 77 

 22و  22ا لمادتان 78 

 11الى  27المواد من 79 

 12المادة  80 

 11و  11تان الماد81 

 12و  12،  14المواد 82 

 12الى  12المواد من 83 

 11و  11المادتان 84 

 14و  21المادة 85 

 21المادة 86 

 12المادة 87 
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... بدون حق( ثالثة عرش مرة و ذل  يف إشارة اىل الحاالت التي تُستبعد فيها املسؤولية الجنائية كإجازة عبارة )..

 القانون و موافقة املعني و الرضورة و الدفاع الرشعي ورضورات األمن و حامية النظام العام و التحقيق و نحو ذل . 

ت العمومية، ثناء الدولة و الجامعات املحلية و املؤسساثم تطرق القانون ملسؤولية األشخاص االعتباريني، باست 

كام تطرق للعقوبات التكميلية املمكنة مبناسبة اإلدانة عن جرمية  88عن ارتكاب احدى صور الجرمية السيربانية

، و ألهمية الجانب االجرايئ الذي يعترب اشمل من الجانب املوضوعي من 89مرتكبة بواسطة دعامة اتصال الكرتوين

انطباقه عىل كل الجرائم املرتكبة بواسطة نظام معلومايت، او تل  التي تكون األدلة فيها الكرتونية أي ذات حيث 

 91و باختصاص املحاكم 90صلة بتقنية املعلومات، فقد نظم القانون القواعد اإلجرائية فيام يتعلق بالتحقيق و التقيص

ا  92الجرمية كام مل يغفل أهمية التعاون الدويل يف مجال مكافحة هذه و يف األخري ترك املرشع املجال مفتوح 

إلمكانية تكملة هذا القانون عند وجود الحاجة لذل ، مبراسيم و مقرراٍت مواكَبة  للتطورات الرسيعة الحاصلة يف 

، فقد قىض هذا القانون بأن كل ش   . 93هذا املجال ا مسؤوال  و ألن فضاء االنرتنت يجب ان يبقى حر ا و لكن ايض 

 .94ام يتعلق بتطبيق احكامه يجب ان يفرس لصالح حرية التعبريفي

و قد هيأ املرشع لهذا القانون بقانون صادر يف نفس تاريخ صدوره و هو القانون التوجيهي ملجتمع املعلومات 

تمع جالذي ميثل االطار العام لألسس القانونية و املؤسسية والتوجهات األساسية للم 1022يناير  10بتاريخ  002رقم 

الذي يجب ان يخدم اهداف الدولة يف العرصنة ومحاربة الفقر و تطور الفرد و النهوض  95املوريتاين للمعلومات

، و قد كفل هذا القانون حرية التعبري و  96باملجتمع و احرتام املثل األخالقية و القيم الثقافية للمجتمع املوريتاين

و عدم التعدي عىل حرية اآلخرين او عىل النظام العام  97عمول بهاالتواصل ضمن ضابط احرتام القانون و النظم امل

و جعلها يف متناول الجميع دون  99و كذل  الحق يف استخدام تقنيات االعالم و االتصال 98و االخالق الحميدة

 .101و تشجيع التكوين عىل استخدام اجهزتها 100متييز

                                                           

 12و  14المادتان 88 

 12و  17،12المواد 89 

 47الى  11المواد من 90 

 42المادة 91 

 21المادة 92 

  22المادة 93

 17المادة  94 

 1122يناير  11بتاريخ  112وجيهي لمجتمع المعلومات رقم المادة األولى من القانون الت95 

 من نفس القانون  1المادة 96 

 7المادة 97 

 21المادة 98 

 2المادة 99 

 1المادة 100 

 21المادة 101 
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مع م و االتصال اكد القانون التوجيهي ملجتو يف سياق محاربة الجرمية املرتكبة بواسطة تقنيات االعال 

املعلومات عىل واجب تكوين األشخاص املكلفني باألمن والقضاء لتأهيلهم ملحاربة الجرمية السيربانية بالكفاءة 

 .103و عىل تطوير التعاون األمني و القضايئ عىل الصعيد الدويل ملحاربة هذه الجرمية 102املطلوبة لذل 

 هتامم مرشعنا الوطني املتزايد بتزايد اتساع نطاق تقنيات االعالم و االتصال اكتشاف او تعكس هذه الترشيعات ا

ا، بتنظيم هذا الفضاء و ذل  من خالل اصدار قوانني من قبيل القانون رقم  يونيو  21بتاريخ  11/1022و استخدام 

املتعلق بحامية البيانات ذات الطابع  1020 يوليو 11بتاريخ  01/1020املتعلق باملبادالت االلكرتونية، والقانون رقم  1022

 املتعلق باالتصاالت االلكرتونية. 1022يوليو  22بتاريخ  12/1022الشخيص، و القانون 

و قد سبق املرشَع املوريتاين مرشعو بعض الدول العربية و االفريقية اىل تجريم االعتداءات املكونة للجرمية 

، و يف تقديرنا ان اختيار  1022انون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة السيربانية، فقد أصدرت دولة الكويت ق

هذه التسمية؛ )جرائم تقنية املعلومات( من حيث الداللة و الفصاحة، أنسُب من تسمية )الجرمية السيربانية( التي 

كان مرتكب جرمية  ، كام متيز هذا القانون بأخذه بالظروف املشددة يف حال1022اختار مرشعنا عنوان ا لقانون 

الدخول غري املرخص او املُسهرل له، اىل جهاز حاسب آيل او أنظمة او شبكة معلوماتية و ما شابَه، قد قام بذل  اثناء 

و كذل  الحال بالنسبة للجرائم التي تستهدف سالمة الشبكة و حسن سري الخدمة  104او مبناسبة تأديته لوظيفته

عنا اخذ به ملا يوفره من حامية للشبكة و ملستخدميها، ممن تغريهم وظائفهم و ، و هو ما وددنا لو ان مرش  105فيها

 تسهل عليهم التعدي عىل حقوق الغري و املساس بحسن سري خدمات الشبكة.

و ألن التحدي الذي تطرحه مسألة انتشار و تطور تقنيات االعالم و االتصال و لتنوع الجرائم املرتكبة بها و 

ها، هو باألساس  نفسه بالنسبة لجميع الدول، فقد تقاربت اإلجراءات و التدابري السيام الترشيعية منها، املتخذة ضدَّ

خة الخامسة ، مبناسبة افتتاح اعامل النسمايك صالملواجهته ، ففي جمهورية السينغال التي وصف رئيسها السيد 

يف داكار، الجرمية السيربانية  1022جمرب د  2و  2من املنتدى الدويل حول السلم و األمن يف افريقيا املنعقد يومي 

تناول املرشع فيها الجرمية السيربانية من جانبيها  106بأنها يف طريقها لتصبح سالح دمار شامل للمجتمعات و لقيمها

 108و الجرائم املتعلقة بالبيانات املعلوماتية 107املوضوعي و االجرايئ فتطرق يف األول للجرائم املاسة بأنظمة املعلوماتية

و كذل  الجرائم املرتكبة من ِقبل  109و تل  املتعلقة باملحتوى كالصور و األفالم اإلباحية التي يظهر فيها األطفال

                                                           

ibid 102 

 24المادة 103 

 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. 1122لسنة  21من قانون دولة الكويت، رقم  1المادة 104 

 ن نفس القانونم 4المادة 105 

106 www.gcsenegal.gouv.sn  /Discours du Président de la République à l’occasion du Forum Paix et Sécurité Dakar 

2018 

 المتعلق بالجريمة السيبرانية. 1112يناير  12بتاريخ  22ـ1112من القانون السينغالي رقم  22ـ412الى  2ـ412المواد من 107 

 12ـ412الى  21ـ412المواد من 108 

 41ـ412الى  14ـ412المواد من 109 

http://www.gcsenegal.gouv.sn/index.php/2018/11/10/discours-du-president-de-la-republique-a-loccasion-du-forum-paix-et-securite-dakar-2018/
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و الجرائم  110موردي خدمات االتصال اىل الجمهور بواسطة دعائم او نظم او شبكات تقنيات االعالم واالتصال

ثم خلَُص بعد ذل   113و الجرائم املاسة بالدفاع الوطني 112ل و جرائم االموا 111املرتبطة باإلشهار بواسطة هذه التقنيات 

أي املتعلق مبسطرة اإلجراءات فيام يتعلق بالجرمية السيربانية، معطي ا للمحرَّر االلكرتوين  اىل تناول الشق االجرايئ

ذاَت القيمة القانونية االثباتية التي للمحرَّر الورقي
114 . 

 ب ـ اإلطار التشريعي االقليمي:

لجرمية السيربانية عابرة للحدود غري مكرتثٍة بالحواجز الطبيعية او الثقافية، ومن شواهد ذل  الكثرية ألن ا

انتشار فريوسات الكومبيوتر برسعة و عىل نطاق واسع، و ألن مرتكبيها غالبا ما يكونون متواجدين يف أماكن غري 

ها و وضع ل العامل التنسيق والتعاون يف مجال محاربتتل  التي تُنِتج فيها الجرمية آثارها، فقد اقتىض األمر من دو 

التصورات املشرتكة بشأنها و ذل  من خالل اطر التعاون و التكتل اإلقليمي و كذل  عىل الصعيد الدويل، و يف 

 هذا السياق جاء اتفاق الدول العربية عىل وضع آلية تعاون خاصة بها تتمثل يف:

و التي تهدف بحسب  1020دجمرب  12املوقعة بتاريخ  تقنية المعلومات ـ االتفاقية العربية لمكافحة جرائم1

مقتضيات مادتها األوىل اىل تعزيز التعاون بني الدول األعضاء يف مجال مكافحة جرائم تقنية املعلومات مبا متثله 

 . 115من خطر عىل أمن و مصالح الدول و املجتمعات و األفراد

مضمون الرتتيبات التي قضت بها انها الهمت النصوص العربية  و يتضح من خالل بنية نص االتفاقية و

ا يف بعض هذه النصوص، من ذل  ما جاء يف املذكرة االيضاحية لقانون  الالحقة عىل توقيعها و قد جاء ذل  رصيح 

أن  نمكافحة جرائم تقنية املعلومات الكويتي، و الذي اخذ بنفس التسمية التي اعطتها االتفاقية لهذه الجرائم، م

ا)بأحكام االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات التي صادقت عليها دولة  اعداد هذا القانون يأيت التزام 

 .116( 1022لسنة  20الكويت مبوجب القانون رقم 

 وقد حددت االتفاقية مجال تطبيقها يف اربع نقاط وردت عىل النحو التايل:

 أكرث من دولة ـ إذا ارتكبت احدى هذه الجرائم يف

ـ إذا كانت الجرمية املرتكبة يف الدولة العضو قد تم التخطيط واالعداد لها او االرشاف والتوجيه بشأنها، يف 

 دولة او دول أخرى.

                                                           

 21ـ412الى  41ـ412المواد من 110 

  21ـ412و  22ـ412المادتان 111 

 27ـ412الى  21ـ412المواد من 112 

 22ـ412و  21ـ412المادتان 113 

 وما  بعدها 14ـ277المادة 114 

 المادة األولى من االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات115 

  المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات 1122لسنة  21المذكرة االيضاحية للقانون الكويتي رقم 116  
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 ـ إذا كانت الجهة الضالعة يف ارتكاب الجرمية، جامعة إجرامية منظمة، لها أنشطة يف أكرث من دولة.

 .117احدى الدول آثار بالغة الخطورة و الرضر عىل دولة او دول أخرىـ إذا كان للجرمية املرتكبة يف 

و عىل الرغم من تأكيد االتفاقية عىل احرتام سيادة الدول األعضاء، السيام يف مجال الوالية القضائية وغريها 

ول والبقاء خمن وظائف السيادة، فإنها الزمت كل دولة يف نطاق احرتام ترشيعاتها و أنظمتها الداخلية، بتجريم الد 

غري املرشوعني اىل تقنية املعلومات او اعرتاض سري بياناتها و اساءة استخدام وسائلها واالحتيال بواسطتها و كذا 

االعتداء عىل الحياة الخاصة و امللكية الفكرية و الجرائم املتعلقة باإلرهاب واملواد اإلباحية و باالستخدام غري 

كام الزمت االتفاقية يف مادتها الحادية و العرشين، الدول األطراف بتشديد  118ةاملرشوع ألدوات الدفع االلكرتوني

 العقوبات املقررة للجرائم التقليدية يف حال ارتكابها بواسطة تقنية املعلومات.

و ألن االمر يتعلق باتفاقية بني عدة دول فقد تم تكريس فصل كامل للتعاون القانوين و القضايئ شمل 

تسليم املجرمني و املساعدة املتبادلة مع التوصية بإنشاء جهاز خاص بطاقم برشي مؤهل من  مسائل االختصاص و

 .119اجل ضامن حسن سري هذا التعاون

وعىل غرار الدول العربية ويف سياق الوعي املتنامي بخطورة الجرمية السيربانية ورضورة مواجهتها بالوسائل 

 ول االفريقية نفس املنحى وذل  من خالل: الترشيعية، الفنية واملؤسسية لالزمة، نحت الد

يها وقد تم تبن ـ اتفاقية االتحاد االفريقي حول األمن السيبراني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي: 2

 1024يونيو  10من ِقبل دول االتحاد االفريقي مبناسبة انعقاد مؤمتره الثالث و العرشين يف دورة عادية، بتاريخ 

 مباالبو.

ذه االتفاقية بنص واحد من مثانية وثالثني مادة، أربعة مجاالت تناولها املرشع املوريتاين بنصوص نظمت ه

 منفصلة عىل النحو الذي تقدم، وهذه املجاالت هي:

 ـ الجرمية السيربانية بأبعادها املختلفة املوضوعية واإلجرائية.

 ـ حامية البيانات ذات الطابع الشخيص.

 كرتونية.ـ تنظيم املبادالت االل

 ـ رسم اهداف و وضع ضوابط لتنظيم و ترقية مجتمع املعلوماتية يف دول االتحاد. 

                                                           

 من االتفاقية  1المادة  117 

 من االتفاقية  22الى  2المواد من 118 

 من االتفاقية 41الى  11المواد من 119 
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و نرى ان إفراد مرشعنا لكل من هذه امليادين األربع بنص، مسل  موفق ال يحول دون تكامليتها من حيث 

 االهداف و التنظيم.

 (CEDEAO) ريقيا املعروفة اختصار ا بـوعىل الصعيد شبه اإلقليمي تبنت املجموعة االقتصادية لدول غرب اف

اتفاقية ملحاربة الجرمية  1022أغسطس  29و 20،22يف الدورة السادسة والستني ملجلس وزرائها املنعقد يف أبوجا أيام 

السيربانية يف فضاء املجموعة اشتملت تقريب ا عىل نفس محاور و مضمون النصوص الوطنية ، اإلقليمية و الدولية 

 . 120اليف هذا املج

 ج ـ اإلطار التشريعي الدولي:   

يف التدرج من الوطني لإلقليمي للدويل نصل اىل ما ميكن اعتباره أقدم واهم إطار قانوين للتعاون الدويل 

 ملكافحة الجرمية السيربانية واملتمثل يف:

 (Convention sur la cybercriminalité - Conseil de l'Europe)121 ـ اتفاقية مجلس أوروبا 

 1002التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوروبا يف دورتها التاسعة بعد املائة املنعقدة بتاريخ الثامن من دجمرب 

و املعروفة باتفاقية بودابست؛ املدينة التي فُتح فيها باب التوقيع عىل االتفاقية بتاريخ الثالث والعرشين من نفس 

 الدويل حول الجرمية االلكرتونية، الشهر و السنة، و ذل  مبناسبة انعقاد املؤمتر 

ومل  تقترص هذه االتفاقية عىل الدول األعضاء يف مجلس أوربا بل انها قد سمحت مبقتضيات مادتها  

السادسة والثالثني بالتوقيع عليها، حتى قبل دخولها حيز التنفيذ، من دول من خارج املجلس و هو ما حصل بالفعل 

، ليستمر بعد ذل  االنضامم اىل هذه 122افريقيا و الواليات املتحدة االمريكية مع كل من كندا و اليابان و جنوب

االتفاقية من ِقبل املزيد من الدول، مبا جعل منها آلية دولية ملكافحة االجرام املرتكب بوسائل تقنيات املعلوماتية و 

ها.  ضدَّ

ة تحت رباء دوليني يف هذا املجال ورشو قد نظمت الوزارة املكلفة بتقنيات االعالم و االتصال بالتعاون مع خ

دجمرب  29اىل 20عنوان: اعداد مسار انضامم موريتانيا اىل اتفاقية بودابست حول الجرمية السيربانية، األيام من 

 . 123و هو ما ميكن اعتباره خطوة يف طريق االنضامم الفعيل لهذه االتفاقية 1022

                                                           
120 Directive C/DIR/1/08/11 portant lutte contre la cybercriminalité dans l’espace de la CEDEAO 

 ستراسبورغيقع مقر للمجلس في مدينة  ،أوروبيةدولة  47و يتكون من  1949 تأسست في عام  منظمة دوليةمجلس أوروبا هو 121 

 مجلس االتحاد األوروبيو يختلف عن  االتحاد األوروبيالفرنسية و عضويته مفتوحة لكل دول اوربا الديمقراطية و هو ليس جزء من 

 والمجلس األوروبي

 :   التقرير التفسيري التفاقية الجريمة االلكترونية 122

https://rm.coe.int/explanatory-report...convention-in 

123 www.ami.mr/Depeche-56093.html 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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تقدمة خربات و اإلمكانات التي تتمتع بها الدول األعضاء املو تستفيد الدول التي تنضم اىل االتفاقية من ال

تكنلوجي ا كالدول االوربية و الواليات املتحدة االمريكية و اليابان، كام تستفيد كذل  من تعاون الفاعلني األساسيني 

و التصدي  ، وذل  يف التحريات YouTubeو Gmail, Gool   Facebook , يف مجال تقنية املعلومات و االتصال كـ:

للجرمية كسحب فيديو من اليوتيب مثال ، او الحصول عىل معلومات من شأنها املساعدة يف التعرف عىل هوية 

ا  Yahooصاحب حساب يف  متورط يف ارتكاب جرمية، او توقيف حساب عىل الفيسبوك ينرش محتوى  مجرم 

 .124بالنصوص الوطنية او الدولية

ن عىل الكثري من القوانني الوطنية و االتفاقيات اإلقليمية، فإن شكلها م و ألن هذه االتفاقية قد جاءت سابقة

حيث البنية النصية، و مضمونها من حيث وضع معاٍن للمصطلحات املستخدمة يف هذا املجال و تعداد األفعال 

التقنية من أغراض  هاملجرَّمة سواء منها ما تعلق باالعتداء عىل شبكة تقنية املعلوماتية نفسها، او ما استخدمت له هذ

االعتداء عىل حقوق االفراد و ثقافة املجتمعات و أمن الدول، و كذل  وضع القواعد اإلجرائية و أسس التعاون 

الدويل يف مجال مكافحة هذه الجرمية، كل ذل  قد عكسته النصوص الالحقة عىل نفاذها و ذل  عىل النحو 

عيد الترشيعية يف مجال محاربة الجرمية السيربانية عىل الصالذي سبق التطرق اليه يف معرض تناول التدابري 

 الوطني و اإلقليمي.  

من كل ما تقدم نخلص اىل ان الثورة الرقمية، التي غريت الشكل التقليدي للمجتمعات، وجعلت من سوق 

ا، وعىل ال ام حملت رغم متقنيات االتصال؛ من حواسيب وهواتف والواح اإللكرتونية وغريها، السوَق األكرث رواج 

معها من مزايا عىل ُصُعد الحياة املختلفة، فإنها مل تسلم من سوء االستعامل واالستغالل يف ارتكاب جرائم تطال 

 الفرد و املجتمع و الدولة.

لقد تجاوز تطور تكنلوجيا املعلوماتية من خالل شبكة االتصال فائقة الرسعة، املفاهيم القانونية السائدة السيام  

لواحدة اللقانون الجنايئ الذي تم وضعه للتعامل مع واقع مادي ال افرتايض و ليطبق يف نطاق حدود الدولة  بالنسبة

 ال عىل الصعيد العاملي. 

لقد مثلت رضورة تحديث و تطوير و مواءمة قواعد القانون الجنايئ؛ املوضوعي منها و الشكيل، مع هذا الواقع 

 الرتتيبات الفنية للتعامل معه، فقد اتحدت يف الوعي برضورة مواجهته.     الجديد تحدي ا، إْن اختلفت الدول يف 

  

                                                           
124 http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Bulletin%2032%20Cyber.pdf 
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 (الرتيبس)الفكرية امللكية لحقوق التجارية الجوانب إتفاقية ظل يف النانو تقنية إلستخدام القانوين اإلطار

 

 النانو تقنية إلستخدام القانوني اإلطار

 (التريبس)الفكرية الملكية لحقوق التجارية الجوانب إتفاقية ظل في 

التجاري القانون تخصص مساعد أستاذ   

 دبي_ الفالح جامعة

 

 

 

 ملخص البحث:

يتناول البحث  اإلبتكار الخارق تقنية النانو التي تقود العامل اآلن إىل  ثورة صناعية جديدة ،وما 

 يف الكيفية لتي تؤثر بشكل كبريسياسات حامية حقوق امللكية الفكرية ا يصاحبها من أوضاع تتداخل مع 

التي تنترش بها التكنولوجيا داخل الدول وعرب حدودها ، فمن جهة قد تعوق الحقوق الحرصية بحكم 

طبيعتها نرش التكنولوجيا الجديدة ،  تأسيسا عىل ذل  يسلط البحث الضوء عىل املعوقات القانونية التي 

 وفقا إلتفاقية الرتيبس . تحد من إستفادة الدول النامية من هذه التقنية

 

 

Research Summary: 

The research deals with nanotechnology, which now leads the world to a new 
industrial revolution and the accompanying situations that interfere with 
intellectual property rights protection policies that have a significant impact on 
how technology is spread within and across countries. On the one hand, The new 
research highlights the legal constraints that limit the use of this technology by 
developing countries in accordance with the TRIPS Agreement.  
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 :المقدمة

تتجه أنظار غالبية الدول املتقدمة إىل املنافسة يف السوق العاملية عن طريق اإلعتامد عىل العنرص التكنولوجي 

لذا فقد أضحى النتاج الذهنى لإلنسان يف االبتكار واالخرتاع هو الطريق الوحيد لتحقيق التطور والنهوض ، 

 .اقتصاديا  واجتامعيا  

املتتابعة  والتى أدت إىل إحداث ثورات يف مجاالت الطب والدواء واملواد وبعد سلسلة من الثورات العلمية  

التي كثريا   ما تردد صداها  "nanotechnologyوالطاقة والكومبيوتر وتكنولوجيا املعلومات. تأىت " تكنولوجيا النانو

ملبنى عىل قتصادي اعىل مسامعنا، حيث تؤدى هذه التكنولوجيا املتقدمة الدور الرئيىس األول يف النهوض اال 

 .املعرفة. ومن ثم لقبت باسم تكنولوجيا القرن الحادى والعرشين

ودخلت هذه التكنولوجيا النانو يف تكوين كثري من األشياء حولنا وتعاظم نطاق تطبيقها يوما بعد يوم حتى غدت 

 قاسام مشرتكا يف جميع الصناعات وجزء مهام الميكن تجاهله .

 الحاجة ملحة لبحث تل  التقنية الجديدة، وإبراز تأثرياتها الضخمة يف التنمية ليبدووبناء عىل ذل  فقد بدت 

جليا  مدى أهمية التطور يف ذل  املجال وتعاظم شموليته لكل مايحيط بنا بدء من املأكل ومجال الطب والبيئة 

مي الذي ول لتمويل البحث العلوصناعة األلكرتونيات والطاقة املتجددة ، وغريها من املجاالت مام دعا كثري من الد

 يصب يف إطار هذه التقنية الفريدة.

تجددة أثر استخدام النانوتكنولوجي عىل اقتصادات الطاقة امل  وتأسيسا  عىل ذل ، فإننا نتناول يف هذا البحث

وأثر  ، ، وذل  حتى يتسنى لنا التعرف عىل العالقة بني التطور التكنولوجي والقانونيف ضؤ أحكام اتفاق الرتبس

 التطور التكنولوجي عىل التطور الترشيعي .

 أهداف البحث:

ملوضوع مبصائر يف تعلق ا األهمية العملية يحقق اختيار هذا املوضوع أهميتني عملية وعلمية معا ، حيث تتمثل

الشعوب والدول وإعادة هيكلة قوانني وترشيعات كل دولة مبايتناسب مع ماتفرضه العوملة من مستجدات 

دول تتمثل يف أن هذا البحث يتناول بالتحليل والبحث التأثري القانوين  لتقنية النانو عىل كافة ال األهمية العلمية أما

خصوصا يف ظل اإلهتامم املتزايد الذي يشهده العامل لهذه الثورة التكنولوجية يف كافة القطاعات مثل مراكز 

 تايل ميكن القول بأن الدراسة التي توضح مدى الرتابط بنياألبحاث والجامعات ومراكز األبحاث حول العامل . بال

 العلوم البيولوجية والنظرية أو االجتامعية.

 مشكلة البحث:

من الجدير بالذكر أن البحث إتسم بعدة صعوبات أولها طبيعة املوضوع الذي تتقاطع فيه الجوانب القانونية مع 

دما باحث نفسه و هو يرجع قارب البحث إىل مساره القانوين بعالجوانب اإلقتصادية بشكل كبري. و كثريا ما وجد ال

 جذبته رياح اإلقتصاد.
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 منهج البحث:

إعتمدنا يف البحث املنهج التحلييل للوصول إىل حل مقنع ، واملنهج التحلييل هو األنسب لدراسة املوضوع 

 بكافة جوانبه القانونية .

ة للوصول اىل اجابة عليها وعىل ضوء ذل  سنقسم ويف هذا البحث سنتوىل دراسة وتحليل هذا االشكالي

 دراستنا اىل مطلبني، وكل مطلب يتكون من مبحثني.

املطلب األول: سيخصص ملاهية النانو تكنولوجي ويتم التعرف عىل ماهية تقنية النانو من خالل مبحثني 

فقد تم تقسيمه  ة أما املطلب الثاين،يتحدث املبحث األول عن مفهوم تقنية النانو وتعريفه وعالقته بالطاقة املتجدد

إىل مبحثني ، تم تخصيص املبحث األول لرصد املعوقات القانونية  املحتملة لتأثري النانوتكنولوجي يف ضوء إتفاقية 

 الرتيبس ، واملبحث الثاين يتم فيه اقرتاح الحلول املناسبة لهذه املعوقات .

 : ماهية النانو تكنولوجي.المطلب األول

ىل تقسيم هذا املطلب اىل مبحثني يتناول املبحث األول )مفهوم وتعريف  النانوتكنولوجي(  ويف سنعمد ا

 املبحث الثاين )العالقة بني تطور التكنولوجيا وحقوق امللكية الفكرية (. 

 وتعريف النانو تكنولوجي: ماألول: مفهوالمبحث 

ريفها يف مجال ولكننا يف هذا الصدد سنتناول تعتتعدد تعريفات النانوتكنولوجي حسب املجال املستخدمه فيه، 

 الطاقة وهو كاآليت:

املواد النانوية بوجه عام هى، تل  الفئة من املواد املتقدمة التي ميكننا إنتاجها بحيث ترتاوح مقاييس أبعادها 

ا  د إىل أن تسل  سلوكنانومرت، وقد أدى صغر حجم ومقاييس تل  املوا 200نانومرت و 2أو أبعاد حبيباتها الداخلية بني 

نانومرت، وأن تتوافر فيها صفات وخصال شديدة  200مغايرا  للمواد التقليدية كبرية الحجم التي تزيد أبعادها عىل 

التميز ال ميكن أن توجد مجتمعه يف املوادالتقليدية، وتعد جزيئات النانو من أساسيات تكنولوجيا القرن، وتعد معيارا  

 125ا  لنهضتها.للتقدم والحضارة ومؤرش 

وبعد التعرف التعرف عىل مفهوم تكنولوجيا النانو فإن جزء من أهميتها يقع يف مجال الطاقة، وذل  لزيادة 

الطلب العاملى عىل هذا املجال، فإن هذه التقنية احتلت الصدارة عند خوضها نطاق الطاقة من حيث الكفاءة واألداء، 

 مل الطاقة املتجددة، فعند دخول هذه التقنية إىل الطاقة فقد ساعدت عىلوتأثريها عىل البيئة وخاصة بعد دخولها عا

 تحديث

                                                           
مدى مالئمة التشريعات القانونية لنانو الطاقة المتجدده، )الواقع والمأمول(، المؤتمر السنوى الحادى عمر عبد المجيد مصبح،  125

، 1112مايو  12-11، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، كلية القانون،المبنى الهاللى، الفترة من والعشرين الطاقة بين القانون واالقتصاد

 ،244ص 
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األجهزة املستخدمه لتحويل الطاقة املتجدده، أو املتولدة بكفاءة أكرب ملا للمواد النانوية من القدرة عىل تغري  

 .126إنتاج تل  الطاقات

لشمس، التقنية يف تحديثها وهى طاقة ا لذل  سنتناول بعض من مصادر الطاقة املتجددة التي ساعدت تل  

  وطاقة الرياح، والطاقة الهيدروجينية وذل  عىل التفصيل التايل.

   : أواًل: الطاقة الشمسية

تعترب الطاقة الشمسية هي الطاقة الناتجة من تعرض األرض للشمس وهى الطاقة الجاهزة للجنس البرشى، 

هى م استخدامها بطريقة اقتصادية لجعلها املصدر الرئيىس للوقود. و وهناك العديد من األبحاث املستمرة التي تنظ

تعد املصدر األكرث كفاءة ونظافة للطاقة، وتنتج يف شكل خاليا ضوئية مستخدمة عىل نطاق واسع يف الكهرباء 

 .127واملجاالت ذات الصلة والعديد من التطبيقات

ستمكن  األجهزة القامئة عىل اإللكرتونيات النانوية ولهذا السبب، فمع بداية القرن العرشين ساد االعتقاد بأن

من تصنيع املزيد من الخاليا الشمسية، باإلضافة إىل أنه سيكون لها عظيم األثر يف مواجهة متطلبات الطاقة 

 .128العاملية. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه اآلن هو كيف يتم استخدام تكنولوجيا النانو يف إنتاج الطاقة الشمسية؟

تطبيق تقنية النانوتكنولوجي يف مجال الطاقة الشمسية عن طريق دمج جزيئات النانو يف لوحات  يتم

السيلكون من خالل طبقة رقيقة للخاليا الشمسية، وتستخدم يف ذل  إسطوانات مجوفة ـ أنابيب النانو ـ وهى عباره 

الشمسية يف  وذل  لزيادة كفاءة األلواح عن )الفولريينات، الفضة، وتلوريد الكادميوم، وثاىن اكسيد التيتانيوم(.

إمتصاص موجات مختلفة من الضؤ وهذا ما مييزها عن غريها من ألواح الشمس االعتيادية، ومبعنى أخر فإن ألواح 

الخاليا الشمسية املعتمدة عىل النانو تكنولوجي تصنع من خالل رشائح من املواد النانوية متطورة، ومطعمة بنقاط 

، ومن املتوقع أن يتضاعف ما تنتجة خاليا (QD لفيزياء الكمومية وتسمى باختصار )نقاط الكوانتمتعمل بتقنيات ا

الشمس من الكهرباء، وتعترب هذه النقاط هي مواد متناهية الصغر تأىت من الرصاص والسيلينيوم الكادميوم، أي 

 .129اليتعدى قطر النقطة أجزاء من البليوم من املرت

 ثانيًا: طاقة الرياح:

تستخدم الطاقة الحركية الناتجة من الرياح يف توليد الطاقة الكهربائية عن طريق تحري  التوربينات الهوائية 

طاقة الرياح إىل طاقة ميكانيكية، والتي بدورها تتحول إىل طاقة كهربائية تستطيع تشغيل األجهزة وتوصل إىل 

الطاقة  يف املناطق الريفية البعيدة عن محطات توليداملنازل، فأكرث ما تستخدم هذه الطريقة يف توليد الكهرباء 

                                                           
 .222عمر عبد المجيد مصبح،المصدر نفسه، ،ص 126

  44، ص 2114، أنواع الطاقة وتحويالتهامحمود على شمعة،  127

 .222عمر عبد المجيد مصبح،المرجع السابق، ص  128

129 - -Elock - Deborah, Potential Impacts Of Nanotechnology On Energy Transmission Applications and Needs , 

Environmental Science Division, Argonne National Laboratory ,November 2007, p.3   
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الكهربائية االعتيادية، بحيث تتناسب القدرة الكهربائية الناتجة عن الطاقة الحركية لطاقة الرياح مع كمية الرياح 

 .130التي تهب والتي تحرك هذه التوربينات)

نية نوتكنولوجي فإننا نجد، أن هذه التقومن الجدير بالذكر أنه، عند الحديث عن طاقة الرياح باستخدام النا

ساهمت يف تصنيع تربينات رياح متقدمة جدا ، قابله للتعديل ورسيعة الرتكيب، لدرجة أن توربني رياح واحد معدل 

بهذه التقنية أكرث قوة مام كان يعادلة منذ عقدين سابقني، كام أدت إلنشاء مزارع رياح تنتج طاقة تعادل محطات 

 131يالطاقة التقليد

 ثالثًا: طاقة الهيدروجين:

يشهد العامل بسبب التطور التكنولوجي املتسارع والدة مصدر جديد للطاقة سيعيد صياغة شكل الحضارة 

اإلنسانية عىل وجه األرض وهو توليد الطاقة من الهيدروجني الذي سيصبح الوقود األبدى الذي ال ينفذ عرب العصور، 

 132نبعاثات ضارة بالبيئةوهو عنرص ال ينتج عن إحرتاقة أي ا

بيد أن التطور التكنولوجي حسن من معدل االحرتاق من خالل تصميم محفزات خاصة ذات مساحة سطحية 

بجامعة تورنتو بتطوير جزيئية نانوية قابلة للرش عىل السطح، تحولة يف التو  1002أعظم، فقد قام العلامء عام 

م أنظمة الطاقة النانوية أكرث صداقة للبيئة، إذ متثل إحدى واللحظة إىل مجمع للطاقة الشمسية. وتعد استخدا

مناذج الطاقة الصديقة للبيئة يف استخدام خلية وقود تشتعل بواسطة الهيدروجني، والتى تنتج بصورة مثالية من 

ن دالطاقات املتجددة، ولعل أفضل مادة نانوية مستخدمة بخلية الوقود تتمثل يف املحفز املكون من جزيئات املعا

نانومرت، وتحتوى املواد املناسبة  2ـ2النبيلة )مثل الهيليوم والنيون.... وغريها( املدعومة بالكربون ذات قياسات 

لتخزين الهيدروجني عىل عدد ضخم من املسام النانوية الصغرية، ومن ثم يتم االستفاده من العديد من املواد 

االحرتاق  تقنية النانو يف زيادة تقليص امللوثات املنبعثة من محركالنانوية ومنها األنابيب النانوية. كام قد تساهم 

من خالل استخدام مرشحات املسام النانوية، والتى تستطيع تنقية وتنظيف العوادم ميكانيكيا  من خالل املحوالت 

السطوانة، ااملحفزة والقامئة عىل جزيئات املعادن النبيلة النانوية أو من خالل املغلفات املحفزة عىل جدران 

 .133والجزيئات النانوية املحفزة والتى تستخدم كذل  كإضافات للوقود

                                                           
 طرق توليد الكهرباء متاح على: عباس هاشم كاظم،  130

http://keu92.org/uploads/Search%20engineering/Torq%20tawlid%20taqa.pdf 

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>-Wind energy , at: http://edugreen.teri.res.in/explore/renew/wind.htm 

131 -GE Scientists Demonstrate Promising Anti-icing Nano Surfaces , at: 

http://www.geglobalresearch.com/innovation/ge-scientists-demonstrate-promising-anti-icing-nano- 
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http://keu92.org/uploads/Search%20engineering/Torq%20tawlid%20taqa.pdf 

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>-Wind energy , at: http://edugreen.teri.res.in/explore/renew/wind.htm 

133  -GE Scientists Demonstrate Promising Anti-icing Nano Surfaces , at:_2 

http://www.geglobalresearch.com/innovation/ge-scientists-demonstrate-promising-anti-icing-nano- 

http://keu92.org/uploads/Search%20engineering/Torq%20tawlid%20taqa.pdf
http://www.aladalacenter.com/index.php/2012-10-31-17-26-38/314-nano-tec/7337-2016-03-03-22-48-37#_ftnref7
http://edugreen.teri.res.in/explore/renew/wind.htm
http://www.geglobalresearch.com/innovation/ge-scientists-demonstrate-promising-anti-icing-nano-
http://keu92.org/uploads/Search%20engineering/Torq%20tawlid%20taqa.pdf
http://www.aladalacenter.com/index.php/2012-10-31-17-26-38/314-nano-tec/7337-2016-03-03-22-48-37#_ftnref7
http://edugreen.teri.res.in/explore/renew/wind.htm
http://www.geglobalresearch.com/innovation/ge-scientists-demonstrate-promising-anti-icing-nano-
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خدامه، بدأت األفكار واملفاهيم تتكون لعلم وتكنلوجيا النانو قبل فرتة طويلة من است اكتشاف تكنولوجيا النانو :

األمريكية للفيزياء يف  يف اجتامع الجمعية (Richard Feynman) وذل  عندما اقرتح الفيزيايئ ريتشارد فاينامن

، موضوعا  بعنوان "هناك حيز 2929معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا يف التاسع والعرشين من شهر كانون األول يف عام 

، حيث قام فاينامن بوصف عملية يتمكن (There’s Plenty of Room at the Bottom :كبري يف القاع" )باإلنجليزية

ثري عىل الذرات الفردية والجزيئات، وبعد عقد من استكشافه للمعالجة اآللية فائقة فيها العلامء من التحكم والتأ 

بابتكار  (Norio Taniguchi) ، قام األستاذ نوريو تانيجوتيش(Ultraprecision machining :الدقة )باإلنجليزية

 :زيةاملسح النفقي )باإلنجليبدأت التكنولوجيا النانوية مع تطوير مجهر  2922مصطلح تكنولوجيا النانو، وحتى عام 

Scanning Tunneling Microscope)  134الذي ميكن من خالله رؤية الذرات الفردية الصغرية 

مجال األجهزة االلكرتونيةتعترب هذه التقنية هي أهم تطور تقني يف القرن العرشين حيث أهمية تقنية النانو :

ائح انزستور واملعامل اإللكرتوين، وظهرت ما تسمى بالرش ساهم يف صناعة واخرتاع إلكرتونيات السيليكون أو الرت 

الصغرية التي أّدت إىل ثورة تقنية يف جميع املجاالت: كاالتصاالت، والحاسوب، والطب فاخرتاع الرشائح الصغرية 

ن كم أّدى كأبسط تطبيق ومساعدة للتقنية يف العامل الحديث أنّها أوجدت التلفاز امللون الذي مل ي2920بعد عام 

ا، ماّم سّهل حصول الجميع عىل تلفاز ملون خاص به  يعهد قبله إاّل تلفزيون األبيض واألسود عايل الثمن جد 

 .وبعائلته

تقنية النانو تبرش بقفزة هائلة يف جميع فروع العلوم والهندسة والطب واالقتصاد والعالقات الدولية وحياتنا 

ضع عىل رؤوس األقالم وأسطوال من روبوتات النانو الطبية التي اليومية. فتخيل ظهور حواسيب خارقة األداء وتو 

 ميكننا حقنها يف الجسم أو ابتالعها لعالج الجلطات الدموية واألورام واألمراض املستعصية.

يعتقد العلامء ان تقنية النانو ستحل مجموعة من التحديات التي تواجه البرشية كاألمراض وتوفري املياه النظيفة 

 .135ائية رخيصة ال تؤثر فيها اإلشعاعاتورحالت فض

وبذل  يكون قد تم عرض تعريف النانوتكنولوجي يف مجال الطاقة وتطبيقاتها يف بعض مجاالت الطاقة 

قوانني حامية و  املتجددة، والسؤال الذي نتطرق لإلجابة عليه اآلن هو ماهى العالقة بني مصادر الطاقة املستخدمة

  ىل هذا التساؤول البد أن نتطرق أوال إىل رسد مزايا النانو تكنولوجي وعيوبهلإلجابة ع الفكرية ؟امللكية 

 المبحث الثاني:العالقة بين مصادر الطاقة وقوانين حماية الملكية الفكرية:  

 قبل البدء يف إيضاح العالقة بني مصادر الطاقة وقوانني حامية حقوق امللكية الفكرية يجب

 لنانو ونطاق تطبيقه  وعيوبه.أن نتتطرق أوال لرسد مزايا ا 

                                                           
134  : ANOTECHNOLOGY", www.education.mrsec.wisc.edu, Retrieved 18-3-2018. Edited. 

135  ANOTECHNOLOGY", www.education.mrsec.wisc.edu, Retrieved 18-3-2018. Edited. 
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باإلضافة للمزايا التي تم ذكرها يف بداية البحث سنعود لنذكر بعمق أكرب مزايا  أوال: مزايا النانو تكنولوجي:

 النانو تكنولوجي، وهذه باقة اخرى من ميزات ومحاسن هذه التقنية ىف مجال الصناعة:

 :خل هذه لكثري لتحسني الصناعة يف هذا املجال، فمثال تتد تقّدم تقنية النانو ا _صناعة الطائرات و السيارات

التقنية يف صناعة األبواب و املقاعد و الدعامات، و من أهم مميزات هذه القطع املحّسنة أنها صلبة و ذات 

مرونة عالية يف نفس الوقت كام أنها تتميز بخفة وزنها.و من ميزات القطع املحسنة املستخدمة يف صناعة 

اخلية أنها تقلل من استهالك الوقود.كام أنها ستساعد يف صنع محركات نفاثة تتميز بهدوئها و األجزاء الد

 أدائها العايل.

و تدخل النانو أيضا يف تحسني الزجاج بشكل عام و تحسني زجاج النوافذ بشكل خاص حيث يصبح عايل 

النشط"،  الزجاج يعرف باسم "الزجاجالشفافية، و ذل  باستخدام نوع معني من جسيامت النانو يف صناعة نوع من 

حيث أن هذه الجسيامت تتفاعل مع األشعة الفوق بنفسجية فتهتز مام يزيل الرواسب و األوساخ و الغبار امللتصق 

بالسيارات كام أن هذه الجسيامت تتميز بأنها تشكل سطحا قابال للامء مام يجعل تنظيفها أمرا سهال لدرجة أنه 

 ."لتنظيف الذايتأطلق عليه اسم "زجاج ا

بتصنيع طالء بالستييك مقاوم. للخدش ، و  صناعة النظارات الشمسية: قامت رشكة النظارات الشمسية

االنعكاس و أنتجت نظارات النانو ذات الكفاءة العالية و الخصائص املميزة ، و يعترب سعر هذه النظارات معقوال نظرا 

 نيعها.لصغر الكمية املطلوبة من جسيامت النانو يف تص

 :ستكون مقاومة للبقع و السوائل، و ستحمي من أرضار األشعة الفوق بنفسجية  _صناعة املالبس 

و األهم من ذل  كله أن تل  املالبس ستكون قادرة عىل توفري االتصال باالنرتنت، و إعادة شحن األجهزة، 

 و مراقبة الحالة الصحية ملرتديها. 

ية، نانو يف هذا املجال بشكل عام لهدفني، أوال لتقوية األدوات الرياضتستخدم تقنية ال املنتجات الرياضية:

و ثانيا إلكسابها املرونة و الخفة. حيث أن بعض جسيامت النانو أقوى مبئة مرة من املعدن الصلب و أخف منه بست 

رات كو من املنتجات التي تم تحسينها: مضارب الهويك، مضارب البيسبول، مضارب و كرات التنس،  مرات.

 القولف.

  صناعة الدهانات و األصباغ: تتميز هذه الدهانات بأن لها القدرة عىل مقاومة الخدش و التآكل و التفتت مام_

 سيجعلها مناسبة متاما لدهن السفن واملراكب.

  التطبيقات الصحية: و من أهمها سوائل النانو املضادة للبكترييا و املكروبات املسئولة عن الكثري من_

ض. و تتميز هذه املطهرات بعدم تأثريها عىل األسطح فهي ال تسبب التآكل و ال الصدأ  من جهة اخرى األمرا

: باإلضافة إىل استخدامها يف املالبس املضادة للبقع. أيضا  متكن باحثون يف جامعة "هانج يانج" بكوريا 
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 حوايل فضة قادرة عىل القضاء عىلالجنوبية من إدخال نانو الفضة عىل املضادات الحيوية. ومن املعروف ان ال

 جرثومة دون إيذاء خاليا الجسم. 220

  الشاشات: تتميز الشاشات التي تم تحسينها بتقنية النانو بأنها توفر كثريا من الطاقة التي تستهل  يف_

 .136اهتشغيلها، كام أنها ستتميز بوضوح و دقة عالية. أما بالنسبة لحجمها فهي تتميز بصغر سامكتها و خفة وزن

 

املنتجات الرياضية: تستخدم تقنية النانو يف هذا املجال بشكل عام لهدفني، أوال لتقوية األدوات الرياضية، و ثانيا  

 إلكسابها املرونة و الخفة. حيث أن بعض جسيامت النانو أقوى مبئة مرة من املعدن الصلب و أخف منه بست مرات.

 

 .هويك، مضارب البيسبول، مضارب و كرات التنس، كرات القولفو من املنتجات التي تم تحسينها: مضارب ال

_تقنية النانو و الزراعة و الغذاء: تسعى رشكات الغذاء لتطبيق تقنية النانو من أجل إنتاج أفضل املحاصيل 

تخصصة امل "Kraft" الزراعية الخالية من املواد الحافظة و املواد الكيميائية الضارة.التطبيق األكرث إثارة هو لرشكة

يف صناعة األغذية؛ فقد قامت العام املايض باخرتاع مرشوبات مربمجة وهي مرشوبات ال طعم له وال لون يتضمن 

نانو جزيئات للون والطعم عندما توضع يف امليكروويف عند تردد معني تتحول إىل عصري ليمون وعند تردد اَخر 

 الطبي: املجال فة اىل امليزات ىفوهذه اضا تتحول إىل عصري تفاح وهكذا.

إىل  من املعروف أن إصابات الحبل الشوىك تؤدى يف الغالب تكنولوجيا النانو لعالج إصابات الحبل الشوىك: 

اإلصابة بالشلل باملوضع أسفل اإلصابة و ذل  بسبب عدم مقدرة الخاليا العصبية عىل النمو مرة أخرى حول مكان 

 اإلصابة.

ل نانو الباحثني واألطباء من تعقب اي حركة تحدث يف النسيج الحي داخميكّن التصوير بال :التصوير الطبي

 ويف مستطاع األطباء هنا التعرف بدقة عىل حركة الدواء داخل النسيج املريض.. جسم اإلنسان

واحد من األفكار العظيمة لتقنية النانو هو املصعد الفضايئ ، تخيل كابل مرتبط باألرض عىل  مصعد الفضاء:

 .137يف خط اإلستواء ، ويف الناحية األخرى معلقة يف الفضاء فيام بعد املدار منصة عامئة

املجال الخصب للنانو هو مجال التجسس حتى أن البعض يخىش بأن الحياة املدنية  املجال العسكري:

 لألشخاص ستكون مكشوفة للعيان مع هذه التقنية املخيفة فامذا لن يكون هناك خصوصية ألحد يف منزله.

م من كل هذه املزايا التي تم ذكرها  وعىل الرغم من التطبيقات الواسعة لتقنية النانو يف الوقت الحارض بالرغ

والتي تشمل جميع نواحي الحياة، إال أن هناك اآلن اهتامما كبريا  يف البحث عن إمكانية حدوث آثار جانبية 

 .الستخدام هذه التقنية يف حياة اإلنسان والوسط املحيط به

                                                           
  https://www.youtube.com/chaمؤسسة النخب األكاديمية على الموقع : 136

 ، المصدر السابق نفسه. https://www.youtube.com/cha:سة النخب األكاديمية على الموقع مؤس 137

https://www.youtube.com/channel/UCugYTEFHHzbT7UBH2Tma2og/videos?fbclid=IwAR20pDSzRmZ9GK5wowpDwQHKHk4v3na24AuKS2hiwTpTokTtN2p2yD5GxSo
https://www.youtube.com/channel/UCugYTEFHHzbT7UBH2Tma2og/videos?fbclid=IwAR20pDSzRmZ9GK5wowpDwQHKHk4v3na24AuKS2hiwTpTokTtN2p2yD5GxSo
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جسيامت النانوية نتيجة لصغرها الشديد فهي بالتايل ميكن أن تنفذ بسهولة شديدة من خالل الجلد إن ال

والرئتني واألجهزة املعوية لإلنسان بدون معرفة تأثريها عىل الصحة البرشية، ومن ناحية أخرى هل ميكن االعتقاد 

.( سوف يؤدي وية، أنابيب الكربون النانوية،...بأن استنشاق املواد النانوية )مثل الجسيامت النانوية، الكرات النان

 .إىل رسيان هذه املواد داخل الجسم ومن ثم وصولها إىل املخ

والبد من اإلشارة هنا إىل أنه ال يوجد أي تنظيامت أو قوانني محددة وواضحة تحدد األرضار واألخطار الناتجة 

ُسميّة   م تل  املواد النانوية وأيضا اختالف درجةعن استخدام املواد النانوية وذل  بسبب اختالف خصائص وأحجا

تل  املواد، كام أنه ال يوجد اآلن تجارب وبحوث كثرية حول أخطار هذه التقنية إال بعض األبحاث القليلة عىل 

فرئان التجارب، ولقد أشارت بعض التجارب إىل أن الجسيامت النانوية عند استنشاقها ميكن أن تُحِدث التهابا يف 

تني أكرث مام تُحِدثه الجسيامت ذات الحجم الكبري من نفس النوع، كام اشارت دراسة أخرى إىل أن الرئ

الجسيامت النانوية قد تسببت يف موت بعض القوارض وحدوث تلف للمخ يف السم ، وتشري دراسات أخرى عىل 

 .وفاةادة انتشار األمراض والتلوث الهواء إىل أن زيادة تركيز الجسيامت النانوية يف الهواء سوف يؤدي إىل زي

وعىل العموم فال بد للعاملني يف تقنية النانو أن يتخذوا كافة أنواع درجات الحذر واالحتياطات الالزمة لتفادي 

بناء عىل الرسد السابق يتضح لنا مبا اليدع  .138استنشاق املواد النانوية عىل جميع أنواعها أو مالمستها لجلد اإلنسان

ناك عالقة وثيقة ما بني النانو وجوانب االقتصاد خاصة الجوانب التنموية، حيث تعترب الطاقة هي مجاال للش  أن ه

املحرك لعجلة االقتصاد ألنها تستخدم يف اإلنتاج والزراعة والصناعة وكافة األنشطة االقتصادية. ومام الش  فيه 

جيال ذل  إال بالحفاظ عىل حقوق األ أن كافة الدول تسعى لتحقيق التنمية املستدامة، وال ميكن أن يتحقق 

 ذي تلعبه مصادر الطاقة املتجددة.القادمة يف املوارد املتاحة والحفاظ عىل البيئة، وهذا هو الدور ال

بني  بتحديد اإلطار القانوين وطبيعة العالقة التي تربطوتأسيسا  عىل ذل ، تؤثر مصادر الطاقة املستخدمة 

م قة الوثيقة بني علم اإلقتصاد والقوانني التجارية ، أهم ماميكن من خالله تقيياألطراف املعنية وذل  نسبة للعال 

مستوى اقتصاد ما ، هو مدى جودة وقوة قوانني ذل  اإلقتصاد ،فأن كان اإلقتصاد يسعى إىل إشباع حاجة اإلنسان 

النسبة للتطور لتاريخ بيعترب االختالف يف رسعة حركة ا إلشباع.فإن القوانني التجارية تسعى إىل تنظيم هذا ا

التكنولوجي أحد الفروق املميزة بني الظروف التي تواجهها الدول النامية اليوم، وتل  التي كانت تواجهها الدول 

املتقدمة وقت بداية التصنيع بها، فلقد كان أمام هذه الدول عدة قرون حدث فيها التغري تدريجيا . نتج عن هذا 

ة يف الوقت الحارض تواجة سلسلة من التغريات التكنولوجية، والتى التقوى عىل التغري أن أصبحت الدول النامي

استيعاب الكثري فيها إال بجهد خارق حتى تتمكن من الحيلولة دون إتساع الفجوة بينها وبني الدول املتقدمة بشكل 

 .139متزايد مع ما يرتتب عىل ذل  من فوارق ضخمة يف كل املؤرشات الدالة عىل التقدم

                                                           
 الفكر مجلة قانونى(، )منظور البيئة على وانعكاسها المتجددة الطاقة استخدام في الدولة دور حسن، الله عبد لدينا صالح حازم 138

 : : s/homehttp://www.ekb.eg/web/researcherعلى متاح 112 ص ،22،1121 العدد والعشرون، الثانى المجلد الشرطى،

تاب، ة للكـــــــــــ، الهيئة المصرية العامة واالجتماعية(ــــل التكنولوجيا )دراسة لبعض األبعاد السياسيـــــــــــمشكلة نقفينان محمد طاهر،  139

 21، ص2122

http://www.ekb.eg/web/researchers/home
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سا  عىل ذل ، فقد أصبحت هناك حاجة للدول النامية لتحقيق التقدم يف كافة مجاالت الحياة ولكن تأسي

بسبب ندرة ما متلكة هذه الدول من املعارف الفنية، وغريها من حقوق امللكية الصناعية، فإنها تلجأ السترياد هذه 

وانني امللكية لفة ولكن التطور الترشيعي لقالتكنولوجيا من الخارج عن طريق عقود نقل التكنولوجيا بصورها املخت

 .140الفكرية جعل األمر مل يعد بهذه السهولة فقد خلق العديد من العوائق القانونية واالقتصادية

 وسوف يتم تحليل هذه العوائق وكيفية التغلب عليها من خالل املطلب التايل:

 آلية التغلب عليها.العوائق القانونية إلستخدام تقنية النانو و  المطلب الثاني:

سيتم تقسيم هذا املطلب إىل مبحثني يتناول املبحث األول أهم العوائق القانونية واإلقتصادية إلستخدام النانو 

 آلية التغلب عىل عوائق استخدام النانو تكنولوجي.تكنولوجي ويتناول املبحث الثاين 

 ى ضوء إتفاقية التريبس :المبحث األول: المعوقات القانونية إلستخدام تقنية النانوعل

خلقت التحوالت التقنية التي حدثت يف الفرتة األخرية إعادة هيكلة يف اقتصادات الدول عىل مستوى العامل 

خاصة بعد عوملة حامية حقوق امللكية الفكرية التي أدت القرتان الحق بامللكية. ومن الجدير بالذكر أن، كلمة ملكية 

صاد والسياسة، فاالتفاق يعد قانونا  عامليا  وهذا االتفاق يكون ذات محتوى ومضمون تربط بقوة بني القانون واالقت

وانعكاسات اقتصادية يف نفس الوقت، أما قرار الدخول يف االتفاق فهو قرار سياىس يكشف عن التوجهات 

ل األعضاء فيه. و السياسية للسلطة القامئة، وهذا االتفاق عند الدخول فيه يرتتب عليه إعادة هيكلة سياسات الد

 .141(TRIPS وهذا ماحدث بالفعل عن الدخول يف اتفاق الجوانب التجارية لحامية حقوق امللكية الفكرية )الرتبس ـ

 ولذل  سيتم يف غضون األسطر التالية تناول أهم العوائق القانونية واالقتصادية املرتتبة عىل هذا االتفاق.

واالتفاقية العامة للتجارة يف الخدمات ما ميكن اعتباره  2994جات تشكل اتفاق الرتبس باإلضافة عىل اتفاقية 

الحامل ثالىث القوائم الذي يؤسس عليه النظام القانوىن التجارى الدوىل ملنظمة التجارة العاملية، ولكن اتفاق 

تجارية  تالرتبس متيز عن اتفاق الجات بأنه مل يكتفى بتحميل األعضاء بواجب سلبى باالمتناع عن اتباع سياسا

معينة تتناىف مع هدف تحرير التجارة العاملية يف السلع، ولكنها ألقت عىل عاتق هذه الدول إلتزاما  قانونيا  دوليا  

من هذا املبدأ متت عوملة  (.142بالتعديل اإليجاىب يف نظمها القانونية واالقتصادية الداخلية لتتامىش مع أحكامها)

 24حتى املادة  10ام هذه االتفاقية تضمنت نصوص براءات االخرتاع من املاده ومن بني أحك حقوق امللكية الفكرية.

 . منها وسوف نقوم بعرض النصوص القانونية التي متثل عوائق لنقل التكنولوجيا الجديدة للدول النامية

                                                           
رسالة دكتوراه، كلية  المعاملة الضريبية لمقابل حقوق الملكية الفكرية في مصر )دراسة مقارنة(،محمود عرفان على عبد النبى،  140

 .212، ص1121الحقوق، جامعة المنوفية، 

 .2124، ص 1112، دار النهضة العربية، اتفاقات التجارة العالمية وشهرتها الجات، دراسة اقتصادية تشريعية، الجزء الثانىأحمد جامع،  141

 على: متاح 2 ص لقاهرة،ا جامعة الزراعة، كلية الفكرية، الملكية حقوق في بحوث جميعى، الباسط عبد حسن 142

http://agr.cu.edu.eg/DetailsPage.aspx?PageID=591&lang=1 
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خرتاع ال من اتفاقية الرتيبس تحديد رشوط أن يكون االخرتاع محال  للرباءة سواء كان هذا ا 10/2نصت املاده 

خاص مبنتجات أو بطريقة الصنع يف كافة ميادين الكتولوجيا. وقد وضعت االتفاقية يف نص هذه املادة مبدأ عام 

حددت فيه الحقوق محل الحامية، ووضعت الرشوط والضوابط املتعلقة مبنح املخرتعات براءة إخرتاع، كام حددت 

 .املبادىء التي تلتزم بها الدول األعضاء يف هذا الشأن

وىف هذا الصدد فقد، أتاحت االتفاقية إمكانية الحصول عىل براءة لكافة االخرتاعات سواء يف ذل  املنتجات، 

ـالجدة 2:   أو العمليات الصناعية يف كافة ميادين التكنولوجيا، وذل  يف الحاالت التي تتوافر فيها الرشوط التالية

، ولضامن عاملية الحامية، وتساوى الحقوق الناجمه عنها بني ـ القابلية للتطبيق الصناعى2ـ الخطوة اإلبداعية 1

الدول األعضاء عىل مستوى العامل، ألزمت االتفاقية الدول األعضاء بعدم التميز بني االخرتاعات سواء فيام يتعلق 

و املجال أ  مبنح الرباءة، أو يف شأن التمتع بحقوق ملكيتها، سواء كان ذل  التميز قامئا  عىل أساس مكان االخرتاع

وبتطبيق ذل  عىل استخدام تقنية النانو تكنولوجي   .التكنولوجي، وسواء كان محل االخرتاع مستوردا  أو منتجا  محليا  

يف مجال الطاقة املتجددة نجد أن رشوط حاميتها برباءة إخرتاع تنطبق عليها، وبالتايل تخضع للحامية وفق قوانني 

 .يؤثر عىل اقتصادات الطاقة يف الدول النامية واملتقدمة اقتصاديا  حامية حقوق امللكية الفكرية. مام 

من الجدير بالذكر أن، األساس الغالب  يف الفرتة األخرية الحتكار التكنولوجيا هو ملكيتها عن طريق براءة 

رى الدوىل، ااالخرتاع، فالتكنولوجيا التي يحمى تداولها عن طريق الرباءة أصبحت اليوم سلعة هامة يف التبادل التج

أي غدت ذات مردود اقتصادي شأنها يف ذل  شأن أي سلعة أخرى، بل هي األخطر ألنها أصبحت أداة من أدوات 

السيطرة عىل السوق الدولية، تجعل الدول النامية تلهث دامئا  وراء الدول الصناعية من أجل الحصول عليها بأعىل 

دائرة التقدم والتطور وإدخال براءات االخرتاع يف إطار منظمة  األمثان أمال  يف االنتقال من دائرة التخلف إىل

 .التجارة العاملية يؤكد عىل صلة هذه الرباءات بالتجارة الدولية

وبتطبيق ذل  عىل قطاع الطاقة املتجددة وتكنولوجيا النانو تبدأ األثار االقتصادية للترشيعات الخاصة بالحامية 

لة اقتصاديا  يف ظل هذه الترشيعات. فالدول املتقدمة ـ إىل حد كبري ـ تعد يف الولوج، حيث ترتتب مكانة كل دو 

أقوى مدافع ومروج التفاق الرتبس، وهذا ينبع من حقيقة أن معظم موردى التكنولوجيا وعارضيها هي رشكات ترتكز 

د نطاق كات ميف الدول املتقدمة، ومتتل  معظم براءات االخرتاع يف العامل، ومن ثم فإن من مصلحة هذه الرش 

 حامية قوية إىل مختلف شعوب العامل.

فإن أهم عائق اقتصادي للدول النامية لالستفاده من التكنولوجيا الجديدة هو أن وضع   وتأسيسا  عىل ذل ،

نظام قوى لحقوق امللكية الفكرية يف كل دولة وفق اتفاق الرتبس سيمنح حقوقا  احتكارية للمؤسسات الخاصة 

اقة وكذل  مام يؤثر بدوره عىل االسعار العاملية للط لرشكات متعددة الجنسيات يف الدول املتقدمة.للبحث العلمى وا

 .143توزيعها عامليا . لتتحول الدول النامية من مصدر للطاقة إىل مستورد لها بعد نضوب مصادرها التقليدية

                                                           
 .111، ص 2117،دار النهضة العربية، بالقاهرة، منظمة التجارة العالمية جولة أورجواى وتقنين نهب العالمعلى إبراهيم،  143



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

46 

تكفل براءة االخرتاع لصاحبه  " همن االتفاق حقوق ملال  الرباءة حيث نصت عىل أن 12كذل  فقد منحت املاده 

من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استرياد املنتج املعنى لهذه األغراض. ويجب أن تكفل  الغري حق منع

عملية حامية براءة االخرتاع حقوقا  ليس فقط عىل استخدام العملية وإمنا أيضا  عىل املنتجات التي يتم الحصول 

العملية. كام يحق ألصحاب براءات االخرتاع التنازل عنها أو تحويلها للغري باأليلولة وإبرام  عليها مبارشة من هذه

 . "144عقود منح تراخيص

يف تعداد الحقوق االستئثارية املقررة لصاحب الرباءة، فلم تقترص حقوق صاحب  12وبالتايل فقد توسعت املادة 

 ستخدامة أو بيعه، بل أضافت إىل قامئة األفعال املحظورة عىلالرباءة عىل الحق يف منع الغري من صنع املنتج أو ا

وبالتايل فقد قننت نقل التكنولوجيا  .الغري عرض املنتج موضوع الرباءة للبيع واسترياده لألغراض سالفة الذكر

 .الجديدة واملتطورة

اع وأن إلبداع واالخرت ومن هذا املنطلق ميكن القول بأن، الوهم القائل بأن براءات االخرتاع تسهم يف حفز ا

غيابها يؤدى عىل تأخر ذل ، إمنا يؤسس عىل تأويل غري واقعى للمعرفة واالبتكار، مبعنى أن املعرفة بهذه 

الترشيعات تكون معزولة يف الزمان واملكان وال ترتبط بالنسق االجتامعى وإسهامات املاىض. واستنادا  إىل ذل  

وسيلة للتحكم املطلق يف السوق. فهى كرأسامل تعطى املال  ميزة تعترب املعرفة مبثابة رأسامل، وسلعة و 

وباعتبارها سلعة فإن املعلومات املربأة تباع وترخص لآلخرين برشوط مجحفة، كام تكفل باعتبارها وسيلة   تنافسية

 .145عدم دخول منتجني جدد للسوق، وبالتايل تضمن عىل هذا النحو الهيمنة والتحكم املطلق يف السوق

من اتفاق الرتبس مبدأ املعاملة الوطنية بالنص عىل أنه " يلتزم كل من البلدان األعضاء  2/2تضمنت املادة  كام 

مبنح مواطنى البلدان األعضاء ألخرى معاملة ال تقل تفضيال  عن املعاملة التي متنحها ملواطنيها فيام يتعلق بحامية 

 حقوق امللكية الفكرية.

وطنية له دور كبري ىف تدعيم حامية حقوق امللكية الفكرية عىل املستوى الدويل وال ش  أن مبدأ املعاملة ال

ألن األصل أن لكل دولة الحق ىف أن تقرص التمتع بحقوق امللكية الفكرية عىل مواطنيها وال تعرتف بهذه الحقوق 

 1عليه ىف املادة  املنصوصلألجانب . غري أن الدول األعضاء ىف اتحاد باريس تلتزم مبقتىض مبدأ املعاملة الوطنية 

من االتفاقية بأن متنح رعايا كل دول االتحاد ومن ىف حكمهم املزايا التى متنحها قوانينها ملواطنيها فيام يتعلق 

بحقوق امللكية الصناعية ، ويبقى لهذه الدول الحق ىف حرمان األجانب الذين ال يستفيدون من أحكام اتفاقية 

تشرتط لحاميتهم املعاملة باملثل . فعىل سبيل املثال يجوز للدول األعضاء ىف اتحاد باريس من تل  املزايا ، أو 

باريس أال تعرتف بحقوق امللكية الفكرية التى تخص رعايا تايالند، فال تسجل عالماتهم التجارية وال تحميها ، 

                                                           
 ة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )اتفاقية التربس(،أسس ومبادىء اتفاقية الجوانب المتصلحسام الدين عبد الغنى الصغير،  144

 212، بند 111، ص 2111دراسة تحليلية تشمل أوضاع الدول النامية، دار النهضة العربية، بالقاهرة، الطبعة األولى، 

 .41دار المريخ، السعودية، ص حقوق الملكية الفكرية حماية أم نهب،فاندانا شيفا، تعريب: السيد أحمد عبد الخالق، أحمد بديع بليح،  145
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علق الحامية عىل لدول أن تألن تايالند مل تصدق عىل اتفاقية باريس بشأن امللكية الصناعية  كام يجوز لتل  ا

 رشط املعاملة باملثل.

تطبيق هذا املبدأ يف دول العامل الثالث يعنى ببساطة شديدة أن الوظيفة األساسية للنظام القانوىن لرباءة 

االخرتاع يف هذه الدول هي حامية االحتكار األجنبى للتكنولوجيا، فالغالبية العظمى من براءات االخرتاع التي تصدر 

ول العامل الثالث مملوكة لألجانب، كام أن الرباءة التي تصدر لصالح غري الوطنني يف الدول النامية يذهب يف د

الجزء األكرب منها إىل الرشكات الصناعية الكربى، يف حني أن الرباءات التي تصدر لصالح الوطنني يف هذه الدول 

 هذا املبدأ يفرض عىل الدول النامية املساواة بنيتكون يف معظم األحيان من نصيب األفراد إذا  معنى ذل  فإن 

غري املتساويني وهم " رعايا الدول النامية األفراد من ناحية والرشكات الكربى التابعة للدول الصناعية املتطورة من 

 لناحية أخرى ". وهذه مقارنة من الواضح جدا  عدم عدالتها مام يدعم بدوره إحتكار التكنولوجيا الجديدة من قب

 .146الرشكات دولية النشاط يف الدول املتقدمة ووئد التكنولوجيا يف أيدى مالكيها من األفراد يف الدول النامية

مبدأ املعاملة الوطنية له دور كبري يف تدعيم قوانني  حامية حقوق امللكية الفكرية عىل نطاق  وبالتايل فإن

متع د من التمتع بحقوق امللكية الفكرية وتجعل حق التالعالقات الدولية ألن األصل أن لكل دولة الحق يف أن تح

قارص عىل مواطنيها وال تعرتف بهذه الحقوق لألجانب. وبالتايل ميكن أن تتلخص معوقات استخدام تقنية النانو 

 تكنولوجي يف الدول النامية يف اآليت:

ئى بأهمية هذه ر الوعى البيمعوقات مالية واقتصادية، معوقات مؤسسية وهيكلية، معوقات فنية وتقنية، قصو 

 التقنية يف تحقيق التنمية املستدامة.

وبناءا  عىل ذل ، فقد وضعت ترشيعات حامية حقوق امللكية الفكرية العديد من التحديات أمام الدول النامية 

ول دلتطبيق التكنولوجيا الجديدة عامة وتكنولوجيا النانو يف مجال الطاقة املتجددة بشكل خاص، مام يجعل ال

النامية ليس أمامها خيارا  سوى اللحاق بركب التكنولوجيا والتطور حتى ال تجد نفسها يف برئ من الظالم الدائم 

بسبب نضوب مصادرها التقليدية للطاقة. وهذا ما يجعلنا ننتقل للمطلب التايل وهو آلية التغلب عىل عوائق استغالل 

 تكنولوجيا النانو يف مجال الطاقة.

 التغلب على عوائق استخدام النانو  تكنولوجي: ةني: آليالثاالمبحث 

عند محاولة تطبيق تكنولوجيا جديدة يف الدول النامية نصطدم بالعديد من العوائق املؤسسية والبرشية 

والترشيعية، وذل  ألن صناعة وتجارة الدول املتقدمة تتميز مبيزات فريدة مقارنة بنظريتها يف الدول النامية 

أساسية وهى: وفرة رأس املال املتاح وبتكلفة منخفضة نسبيا، التكنولوجيا العالية متاحة وميرسة، كرثة العتبارات 

اإلهتامم بالبحث العلمي وتطويره من قبل الرشكات الخاصة ، وجود بنية أساسية متطورة الميكن ألغلب الدول 

                                                           
 أسس ومبادىء اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )اتفاقية التربس(،حسام الدين عبد الغنى الصغير،  146

 . 217المرجع السابق ص 
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دة الحكومية ملنظور .ولهذاتبدو الحاجة إىل املسانالنامية أن تأمل يف الحصول عليها أو اقتناء مزاياها يف املستقبل ا

 .147للصناعة ، والتجارة ليك يكون بإمكان تل  الدول التغلب عىل الصعوبات التي تواجهها

من التطور التكنولوجي من االبتكارات واالخرتاعات يف العامل  %20ومام يجدر اإلشارة إليه أن،أكرث من 

جنسيات، أما فيام يتعلق باإلنتاج فقد وصل خالل التسعينات حجم إنتاج الغرىب، يتم داخل الرشكات متعددة ال

هذه الرشكات إىل ثالث أضعاف حجم التجارة الدولية، بل أصبحت هي املسيطر عىل هذه التجارة سواء بطريق 

ر. مبارش أو غري مبارش، كام أعطت التطورات االقتصادية هذه الرشكات أبعاد جديدة من خالل قيامها باالستثام

فالدول حديثة النمو أو الساعية لالصالح االقتصادي تتجة إىل جذب االستثامر األجنبى املبارش إىل أراضيها رغبة 

منها يف الحصول عىل التكنولوجيا غري املتوفرة محليا  لديها، وكذل  خلق فرص عمل للمواطنني، والحصول عىل 

باق هذا االستثامر يعترب املالذ األخري لتقدمها ولحاقها بس تكنولوجيا اإلدارة وتنظيم املرشوعات، ويرجع ذل  ألن

 .148التقدم، لضعف املدخرات املحلية ومن ثم التخلف االقتصادي واالجتامعى الذي تعاىن منه

ولقد أعطت الترشيعات الدولية لحامية حقوق امللكية الفكرية تنظيم لالستثامر األجنبى يف مجال التكنولوجيا 

من اتفاق الرتبس التي نظمت منح  22لها للدول األخرى ملنع التقليد واملحاكاه وذل  يف املادة الجديدة لتقنني نق

 التي نظمت الرقابة عىل املامرسات غري التنافسية يف الرتاخيص التعاقدية. 40الرتاخيص اإلجبارية وكذل  املادة 

الرقابة  دولة املضيفة وكذل  انتقالواالستثامر األجنبى املبارش يعنى انتقال رؤوس األموال من الخارج لل

واملشاركة يف اإلدارة من أجل االستثامر وتحقيق الربح الوفري، وبالتايل ال يتوقع انتقال مرشوع ما خارج بلده لينافس 

مرشوعات أخرى يف البلد املضيفة ومواجهة الصعوبات فيها إال إذا كان هذا املرشوع ميتل  من املزايا ما ميكنه من 

هدافه يف الربح الوفري الذي يغطى النفقات التي سيتكبدها نتيجة انتقالة والتى تضمن له تقدم مرشوعة تحقيق أ 

ن تزيد قيمة طان: أ رش  عىل مرشوعات الدولة املضيفة. ومن هذا املنطلق فإنه يشرتط للقيام باالستثامرات األجنبية

قائم ها يف الداخل ، وأن ميتل  املرشوع التل  التي ميكن تحقيق  أرباح االستثامرات يف الدول املضيفة عن

 باالستثامر عددا  من املزايا االحتكارية الخاصة التي ميكن أن تنتقل دوليا .

ولذل  يرى أنصار حامية حقوق امللكية الفكرية أن الحامية القوية تدعم بصفة عامة الدوافع لالستثامر األجنبى 

ند هؤالء إىل أن الحامية تزيد من ربحية املرشوعات، ألنها تؤدى إىل املبارش خاصة يف اتجاه الدول النامية. ويست

توسيع نطاق السوق من خالل تثبيط املقلدين يف الداخل والخارج الذين اعتادوا عىل تصدير سلعهم املقلدة ألسواق 

فة وهى آمنه يالدول النامية. كام يرى هؤالء أن الحامية تجعل الرشكات متعددة الجنسيات تستثمر يف الدول املض

ضد التقليد من جهة وتقطع الطريق عىل املنافسني املحتملني من جهة أخرى، وتحقق إشباع حاجة السوق املحىل 

بشكل مبارش. كام أنهم يرون أن الحامية القوية تجعل الرشكة آمنة، ومن ثم يدفعها ذل  لرتخيص براءاتها لتستغل 

نافسة الحامية الضعيفة تجعل الرشكة تشعر بالخوف من التقليد واملبالخارج عن طريق الرتاخيص التعاقدية، بينام 

                                                           
  .11ص  بهاجيراث الل داس ن تعريب: رضا عبد السالم، السيد أحمد عبد الخالق، دار المريخ، السعودية، 147

مكتبة كلية الحقوق، جامعة المنصورة،ص  ه وتنهار العولمة المعاصرة...(،ــــــــــانهيار العولمة )هل حقًا يعيد التاريخ نفسرضا عبد السالم،  148

21. 
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ومن ثم تفضل استغالل براءاتها يف الخارج بنفسها عن طريق االستثامر األجنبى املبارش أو ما يعرف بالصفقات 

 .الداخلية بني الوحدات املكونة للمنشأة مام يقل حجم استفادة الدول املضيفة من هذه التكنولوجيا

نانو ستفادة من تطبيق اليسا  عىل هذا االتجاه ميكن القول بأن، الدول النامية لن تتمكن من اال وتأس

 :149التي يجب عىل الدول النامية استبعابها فهى كاآليت أما بالنسبة لإلصالحات الترشيعية .تكنولوجي

 جيدا  من أجل رضورة فهم واستيعاب أن اتفاق الرتبس وأحكامة أصبح واقعا  ومن ثم فإنه يجب فهمه 

 االستفادة من االستثناءات املوجوده فيه.

أن تدرك الدول النامية أن استفادتها من هذه االستثناءات مرهون بأن يكون لديها بنية علمية وتكنولوجية  

وبحثية أساسية سواء من جانب األشخاص أو األجهزه واملعدات، وأن تقوم بخلق املناخ املحفز عىل البحث 

نسبة لخلق الطلب عىل منتجات البحث العلمى،وكذل  تهيئة األسباب املحققة لتدفق وتوفري والتطوير بال

 املعلومات التكنولوجية الالزمة لتحقيق التقدم.

تحقيق التعاون بني الدول النامية بعضها البعض من أجل مامرسة الضغط املستمر إلعادة النظر يف الكثري  

أن هذا لن يكون سهال  أمام إرصار الدول الصناعية املتقدمة سواء  من أحكام اتفاق الرتبس، مع التأكد من

 الواليات املتحدة أو أوربا أو اليابان.

الكشف عن تقصري الدول املتقدمة يف تطبيق أحكام االتفاق املؤيدة ملصلحة الدول النامية واملطالبة بتفعيل  

ملتقدمة مبراعاة مصالح الدول األعضاء األقل من اتفاق الرتبس، التي تطالب الدول ا 20، 22تطبيق املادتني 

 منوا ، وكذل  تقديم الدعم الفنى لها لتحقيق التنمية.

مراعاة هذه الدول أن تأىت الترشيعات الوطنية التي تضعها تحت تأثري اتفاق الرتبس لتعكس حاجة  

فاق، وأال تقف عند تاالقتصادات القومية يف تل  البلدان، مستفيدة من النصوص املحققة ملصالحها يف اال 

 حد ترديد ماورد من أحكام والفاظ عامة يف االتفاق.

وأهم ما يجب عىل الدول النامية السعى إليه هو االستفادة مام لدى بعض املنظامت الدولية من تسهيالت  

 بحثية يف مجال التطوير التكنولوجي.

  

                                                           
وما  11السيد أحمد عبد الخالق،االقتصاد السياسى لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاق التربس، المرجع السابق، ص  149

 بعدها.
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 الخاتمة:

 مام سبق ميكن القول بإنه:

قار حدين بالنسبة للدول املتقدمة والنامية ،  ورغم مخاطر تقنية النانو تكنولوجي وافت تكنولوجيا النانو سالح ذو

الدول النامية إىل املعرفة الرصينة بالتكنولوجياإال أنها تسعى بخطى حثيثة نحو اإلستفادة من مزاياه لتشكيل كتلة 

 ، إقتصادية قوية تسعى من خاللها إىل رفع مستوى املعيشة والتخلص من الفقر

إال أن هناك تحديات ومعيقات تحول دون  تحقيق مقاصد هذه الدول تتمثل يف حقوق حامية امللكية الفكرية 

التي تقف عائقا يف نقل التكنولوجيا من الدول املتقدمة إىل الدول النامية إلحتكارها مواردها البرشية والفنيني 

 مية عىل املنافسة املحلية والخارجية .والخرباء مام يؤدي إىل عدم قدرة املنتجات يف الدول النا

فعملية نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية إىل الدول النامية التزال أحد اإلشكاالت الرئيسية التي تواجه 

األقطار النامية يف عملية التنمية النها وإن كانت قضية تهم الطرفني  املصدر للتكنولوجيا واملستورد لها يف نفس 

ى الطرفان إىل تحقيق أكرب عائد وأعىل نسبة انتفاع ممكن إال أن قوة املفاوضات مازالت متيل الوقت حيث يسع

إىل مصلحة املصدر بشكل واضح ألسباب إقتصادية وتقنية ومسائل تتعلق باإلحتكار ومسائل تتعلق بقصور 

بب القيود التي وذل  بسالترشيعات القانونية عىل تحقيق مصلحة الطرفني بدون محاباة ألحد األطراف عىل اآلخر 

 تضعهابعض اتفاقيات امللكية الفكرية مثل اتفاقيات نقل التكنولوجيا واتفاقيات تراخيص امللكية الفكرية.

وتأسيسا  عىل ذل  فإنه لن يتم اللحاق بركب النانو تكنولوجي إال بإعادة هيكلة بناء تل  الدول عىل الصعيد 

 املؤسىس واإلنتاجى وكافة قطاعاتها.

 تائج والتوصيات:الن

 أوال : النتائج:

 _أن النانو تكنولوجي أحدث ثورة تكنولوجية كبرية ستعزز من التقدم العلمي والعميل يف شتى املجاالت.2

 _اإلتفاقيات املتعلقة بامللكية الفكرية ستحد دون إستفادة الدول النامية من النانو تكنولوجي.  1

ها ومعارضون وقد يكون هناك محايدون اليدركون أهمية هذه _يظهر يف كل تكنولوجيا حديثة مؤيدون ل2

التكنولوجيا إلمكانية الحكم عليها بالتأييد أو املعارضة ،وتكنولوجيا النانو من املوضوعات الحديثة يف كافة املجاالت 

 العلمية .

 ثانيا :التوصيات:

 . النانو يف الدول املتقدمة_عىل الدول النامية التوسع يف حركة الرتجمة املتعلقة بنتائج أبحاث 2

رضورة فهم واستيعاب أن اتفاق الرتبس وأحكامة أصبح واقعا  نافذا المحالة  ومن ثم فإنه يجب فهمه   _1

 .جيدا  من أجل االستفادة من االستثناءات املوجوده فيه
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وتكنولوجية  علمية أن تدرك الدول النامية أن استفادتها من هذه االستثناءات مرهون بأن يكون لديها بنية _2

وبحثية أساسية سواء من جانب األشخاص أو األجهزه واملعدات، وأن تقوم بخلق املناخ املحفز عىل البحث والتطوير 

بالنسبة لخلق الطلب عىل منتجات البحث العلمى،وكذل  تهيئة األسباب املحققة لتدفق وتوفري املعلومات 

 .التكنولوجية الالزمة لتحقيق التقدم

من إتفاقية الرتيبس والتي تنص عىل رضورة مراعاة الدول املتقدمة 22،20ي إىل تفعيل تطبيق املادتني _السع4

 ملصالح الدول األعضاء األقل منوا وتقديم الدعم الفني لها.

 _إصدار الترشيعات التي تنظم استخدام الطاقة املتجددة.2
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 الئــــــحــــة املصادر واملراجـــــــــع

 

 لكتبا: أوال

 .الغربية الضفة يف املطبق النافذ 2922 لعام 21 رقم األردين واملستأجرين املالكني قانون -

عمر عبد املجيد مصبح، مدى مالمئة الترشيعات القانونية لنانو الطاقة املتجدده، )الواقع واملأمول(، املؤمتر _ -

ة رات العربية املتحدة، كليالسنوى الحادى والعرشين الطاقة بني القانون واالقتصاد، جامعة اإلما

 .1022مايو  12ـ10القانون،املبنى الهالىل، الفرتة من 

السيد احمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية )دراسة تحليلية للتأثري املتبادل بني   _ -

 .السياسات البيئية والتجارة الدولية(، الطبعة الثانية

 .1002اد السيايس الدويل، والسياسات األقتصادية العاملية، _ السيد أحمد عبد الخالق، االقتص -

فينان محمد طاهر، مشكلة نقل التكنولوجيا )دراسة لبعض األبعاد السياسية واالجتامعية(، الهيئة   _ -

 .1986 املرصية العامة للكتاب،

ين، دار لجزء الثا أحمد جامع، اتفاقات التجارة العاملية وشهرتها الجات، دراسة اقتصادية ترشيعية، ا  _ -

 1002النهضة العربية، 

_ حسام الدين عبد الغنى الصغري، أسس ومبادىء اتفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية  -

الفكرية )اتفاقية الرتبس(، دراسة تحليلية تشمل أوضاع الدول النامية، دار النهضة العربية، بالقاهرة، 

 2999الطبعة األوىل، 

شيفا، تعريب: السيد أحمد عبد الخالق، أحمد بديع بليح، حقوق امللكية الفكرية حامية أم نهب. ـ_فاندانا  -

 دار املريخ، السعودية.

 .2994محمود عىل شمعة، أنواع الطاقة وتحويالتها،   _ -

ية لرضا عبد السالم، انهيار العوملة )هل حقا  يعيد التاريخ نفسه وتنهار العوملة املعارصة...(، مكتبة ك  _ -

 الحقوق، جامعة املنصورة.

_ بهاجرياث الل داس ن تعريب: رضا عبد السالم، السيد أحمد عبد الخالق، دار املريخ:اململكة العربية  -

 السعودية.

_ عىل إبراهيم، منظمة التجارة العاملية جولة أورجواى وتقنني نهب العامل،دار النهضة العربية، بالقاهرة،  -

2990. 

بد الله حسن، دور الدولة يف استخدام الطاقة املتجددة وانعكاسها عىل البيئة )منظور _ حازم صالح الدين ع -

 .22قانوىن(، مجلة الفكر الرشطى، املجلد الثاىن والعرشون، العدد 
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 الكتب: ثانيا

متاح  2_ حسن عبد الباسط جميعى، بحوث يف حقوق امللكية الفكرية، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، ص  -

 عىل:

- http://agr.cu.edu.eg/DetailsPage.aspx?PageID=591&lang=1 

_ محمود عرفان عىل عبد النبى، املعاملة الرضيبية ملقابل حقوق امللكية الفكرية يف مرص )دراسة مقارنة(،  -

 . 1020رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة املنوفية، 

 _ عباس هاشم كاظم، طرق توليد الكهرباء متاح عىل: -

- http://keu92.org/uploads/Search%20engineering/Torq%20tawlid%20taqa.pdf 

  

  

http://keu92.org/uploads/Search%20engineering/Torq%20tawlid%20taqa.pdf
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 (مقارنة دراسة)العمل سوق باحتياجات وعالقتها القامئة االهلية والكليات الجامعات واقع

 العمل سوق باحتياجات وعالقتها القائمة االهلية اتوالكلي الجامعات واقع

 (مقارنة دراسة)

 الجامعة المعارف كلية في مدرس 

 

 الجامعة المعارف كلية في مدرس 

 
 

 الملخص:

و وسيلة ر هكيف ان االستثامو االستثامر يف الجامعات الخاصة وأثرها عىل متطلبات سوق العمل  

إلعداد البرش وتزويدهم بتل  القدرات واملهارات الالزمة ملواجهة تحديات املستقبل و تحديد التخصصات 

املتاحة لسري احتياجات السوق العراقي كيف ان التخصصات املتاحة يف العراق حاليا للجامعات االهلية تكاد 

ية يف صا مع االرتفاع امللحوظ بعدد الجامعات االهلان تكون قليلة مقارنة بالجامعات االوربية والعربية خصو 

العراق خصوصا ان االستثامر يف قطاع التعليم االهيل واثره عىل متطلبات سوق العمل حيث تعد رشكات 

االستثامر املايل من اهم الوسائل التي تعمل عىل تنشيط االقتصاد الوطني وكيف دعمت هذه الرشكات 

 اريع الحديثة التي تكاد ان تصل اىل براءة االخرتاع .التعليم من خالل تبنيها للمش

مام يوضح تعزيز االستثامر يف الجامعات االهلية يف تحقيق تنميتها  عن طريق االستثامر بشقيها      

ية يف العالقة بني املستثمرين والجامعات االهل الفوائد التي تعود عىل الجامعات االهلية فضال عن تعزيز

اىل الفوائد التي ممكن ان تعود عىل الجامعات االهلية من خالل االستثامرات وتعزيز العراق للوصول 

 العالقة مع املستثمرين يف قطاع التعليم االهيل .

Summary 
Investment in private universities and their impact on the requirements of the 

labor market How investment is a means to prepare people and provide them with 
the necessary abilities and skills to meet the challenges of the future and determine 
the specializations available to meet the needs of the Iraqi market How the 
specializations available in Iraq currently for civil universities are almost few 
compared to European universities and Arab especially With the remarkable rise in 
the number of private universities in Iraq, especially that investment in the sector 
of education and the impact of the civil labor market requirements where financial 
investment companies are the most important means to revitalize the national 
economy. These companies education through the adoption of modern projects that 
reach almost to the patent. 

Which demonstrates the promotion of investment in private universities in 
achieving their development by investing both benefits to the private universities as 
well as strengthening the relationship between investors and civil universities in 
Iraq to reach the benefits that can be returned to private universities through 
investments and strengthen the relationship with investors in the private 

education. 
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 المقدمة 

يعيش املجتمع العراقي حاليا  فرتة من التغريات عىل جميع االصعدة املحلية والدولية خصوصا بعد االنتصارات 

لحياة تنا االمنية وحشدنا املقدس , حيث شملت جميع اوجه االتي حققها جيشنا العراقي الباسل بكافة صنوفه وقوا

وقد احتوت هذه التطورات املجاالت االعالمية والصحية والتعليمية خصوصا  وان الحكومة العراقية متتاز حاليا 

مية لمبديونية عالية وعجر مايل رافق هذا التطور امللحوظ  فأتت الحاجة املاسة للقوى العاملة بكافة التخصصات الع

التي تلبي متطلبات سوق العمل العراقي, ومن هذه املتطلبات املهمة حاجة العراق اىل بعض التخصصات العلمية 

ء السد متطلبات املجتمع العراقي رغم املشاكل التي مر بها العراق اىل ان الحاجة امللحة اىل االستثامر يف البناء وانش

 .بنى تحتية ترافق هذه التطورات

لتعليم العايل والبحث العلمي فلهذه املؤسسة الدور الكبري يف نهوض البلد بكافة املجاالت خصوصا ومن اهمها ا

ة بعد اللقاء التلفزيوين ملعايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي االستاذ الدكتور عبد الرزاق العيىس عىل قناة العراقي

ت العلمية عىل صعيد الجامعات الحكومية و  الجامعافقد اشاد برضورة استحداث وبناء وحدات جديدة للتخصصات 

االهلية , ومن منطلق االهتامم بالواقع االستثامري الجل بناء قاعدة علمية رصينة تتميز مبواكبة الجامعات الخاصة 

 االجنبية  والعربية منها خصوصا بإنتاجها العلمي , 

بارها الجزء  املكمل للجامعات الحكومية يف هذا البحث سنخصص الدراسة بواقع الجامعات االهلية بإعت

العراقية كظهري ساند للتعليم الجامعي الرسمي يف املرحلة الراهنة , وإستجابة للكثري من التغريات واملستجدات 

املجتمعية التي تستلزم وضع مناهج  وخطط اسرتاتيجية  لتجنيد الطاقات وتعبئتها لخدمة املجتمع كمنهجية واضحة 

دامة التي تنطلق من التاكيد عىل زيادة األندماج املهني للخريجني ونوعيته لسد إحتياجات السوق للتنمية املست

وتوظيف طاقات املجتمع وأمكانياته العلمية واملادية يف عملية التطوير والنمو وخاصة يف مجال املعرفة والتعليم 

 ته , والبحث العلمي من خالل رسم الرؤيا الكفيلة لتقوميه  وتحديد متطلبا

ويف ظل هذه املتغريات االجتامعية واالقتصادية والتكنلوجية املتالحقة التي يشهدها العامل كل يوم ويف ظل 

انخفاض اسعار النفط ومتغريات سوق العمل املحلية واالقليمية بات االستثامر يف التعليم افضل الحلول العداد 

ية لعمل , خصوصا مع تراجع الجامعات العربية الحكوماجيال تواكب متطلبات العرص وحل مشكالت الباحثني عن ا

والخاصة عن تصنيف افضل الجامعات يف العامل , وعدم مالمئة خريجي الجامعات واملعاهد لسوق العمل لعدم 

 وجود اقسام جديدة تواكب تطورات الحياة االجتامعية هذا من جانب , 

يف التعليم   ية , مام يتطلب اسرتاتيجية جديدة لالستثامرباالضافة اىل بدائية نظام التعليم يف الجامعات الحال

ليس فقط بالقطاع الحكومي وامنا حتى يف الجامعات االهلية من خالل اعطاء هذه الجامعات الفرصة يف مواكبة 

 التطورات التي يشهدها العامل هذا اليشء ال يأيت فقط عىل عاتق الدولة خصوصا وان البلد مير بأزمات مالية فأفضل

الحلول هو االستثامر يف مجال التعليم االهيل لسد احتياجات سوق العمل  الذي يتبنى يف سياسته عىل انفاق 
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االموال الجل االستفادة من املشاريع واالفكار بعد دعمها ماديا خصوصا يف مشاريع عالية الكلفة بصفتها مؤسسة 

ارة حداث اقسام جديدة واعطاء تراخيص من قبل وز غري ربحية خصوصا ان هذه املشاريع ال تايت عبثا بل يجب است

التعليم العايل للجامعات االهلية  يف استحداثها  كأقسام الهندسة النووية وتخصص صناعة السفن وهندسة البرتول 

 واقسام الهندسة الطبية والطب البرشي وغريها من االقسام العلمية, 

 مر يف انشاء جامعات او فتح اقسام جديدة كتخصيصباالضافة اىل اعطاء تسهيالت يف حالة قيام املستث

قطع االرايض ودعم رشائها او حالة اتفاق الجامعات الخاصة مع جامعات عاملية بالتبادل الثقايف دون الرجوع اىل 

وزارة التعليم العايل كإعطاء نوع من االستقاللية يف العمل خصوصا يف عملية البحث والتطوير, وعىل الرغم من 

املتتالية  عن الزيادات ويل للجامعات الخاصة هو احادي الجانب عن طريق تسجيل الطلبة وقبولهم  ناهي ان التم

املطلوبة لدميومة املسرية العلمية والرتبوية من اقامة املنشآت وتوسيع القاعات الدراسية واملختربات مام يجعل مصري 

كثري من لني ومعدالت األجور بينام تتدخل الوزارة يف التل  الجامعات والكليات مرتبط وبشكل مبارش بأعداد املقبو 

األحيان بأتجاه تخفيض معدالت األجور الدراسية وتحديدها وآلية القبول والتسجيل فضآل عن العوامل التنافسية 

والظروف األقتصادية واألجتامعية السائدة التي تقف عائقآ لقبول الطلبة حتى عىل وفق الطاقات األستيعابية وما 

يشكل ذل  من صعوبات للنهوض باألعباء املالية واملستلزمات أزاء توقعات أرتفاع التكاليف ملواجهة التطوالتقنية 

 املتسارعة عامليآ ورضورات التكيف معها .                                              

 مشكلة البحث 

سة منطقية ث العميل االهيل يجب علينا تقديم دراعندما نبحث عن مصادر متويل ملشاريع التعليم العايل والبح

من اين سنمول هذه املؤسسة ؟ وكيف سيتم دعمها؟ وماهي السبل والخيارات املتاحة لوزارة التعليم العايل العراقي 

تقدميها وتسهيلها للجامعات الخاصة ؟ خصوصا يف اجراءات التمويل والتدخل يف تحديد املقاعد الدراسية , ورغم 

 الجامعات احادية التمويل , فامهي السبل املتاحة  تقدميها ؟  ان هذه

بداية  الثامنينات سارت العديد من الدول املتقدمة  بخطى متسارعة  نحو تعزيز العالقة  بني  القطاع   ففي

  لتميزاالخاص  والجامعات الحكومية  واالهلية ، تبلورت هذه الخطى  يف إنشاء مراكز تقنية  متطورة  تعرف مبراكز 

ة  تنمية ومن هذا املنطلق فإن مشكلة البحث الرئيسية تركز عىل كيفي فضال  عن  تأسيس حاضنات  األعامل  للتقنية

وتعزيز هذه العالقة واالستفادة منها يف تطوير األداء األكادميي والبحث العلمي يف الجامعات  وتعزيز قدرتها عىل 

كادميي  للجامعات االهلية  يف العراق من خالل االستثامر يف التعليم تحقيق معايري ضامن الجودة واالعتامد األ 

االهيل يف جمهورية العراق خصوصا واالن العراق اصبح بيئة استثامرية  جيدة وهنال  رجال اعامل يرغبون 

باالستثامر يف مجال التعليم من املؤسسني لهذه الجامعات او كقطاع خاص وكيف نشجع هؤالء بتوظيف هذه 

 موال داخل العراق ؛ اال 

التدخالت التي تجريها الوزارة يف الكثري من األحيان بأتجاه تخفيض معدالت األجور الدراسية  فضال عن

وتحديدها وآلية القبول والتسجيل فضآل عن العوامل التنافسية والظروف األقتصادية واألجتامعية السائدة التي 
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املالية  ت األستيعابية وما يشكل ذل  من صعوبات للنهوض باألعباءتقف عائقآ لقبول الطلبة حتى عىل وفق الطاقا

  واملستلزمات أزاء توقعات أرتفاع التكاليف ملواجهة التطورات التقنية املتسارعة عامليآ ورضورات التكيف معها .

 أهمية الدراسة :  

وادارة التعليم  سبل التمويلان االستثامر يف مجال التعليم هو من أهم الخطط االسرتاتيجية حيث ترتكز عىل 

ومالءمة مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل لجودة التعليم ورصانته ومن خالل تنمية طاقات العنرص البرشي 

وتعبئته كعنرص فعال يف املجتمع من خالل تكوين الكوادر واألرتقاء مبعرفتها العلمية والتقنية واملهنية  يف مجاالت 

تند ومات واملعارف القاعدة العريضة التي يســـي  وبالشكل الذي يجعل من تل  املعلعمل األنتاج املادي والخدم

عليها األنسان يف معرفة الظواهر والنظريات واملبادئ والقيم التي تساعده عىل حل مشاكله ومواجهة املواقف 

لنمو األقتصادي  يع  وتائر ااملختلفة عرب حياته والناتج عن العالقة العضوية مابني العلم واألنتاج  ودوره يف ترس

واألجتامعي نتيجة البحث والدراسة لتطوير نظم االنتاج  وأكتشاف مواد جديدة وسهلة ألجراء العمليات األنتاجية 

 .بكفاءة  أعىل

ومن أهم تل  األساليب هو الخروج عن األمناط التقليدية للتعليم  ودخوله يف الحياة األجتامعية وذل   

حجم األستثامر بأستخدام السبل التقنية الحديثة يف التعليم وفتح املؤسسات التعليمية  بالتوجه نحو زيادة

حديد جوانب تالتخصصية ومبا يعمل عىل أختزال مدة التعليم لتوفري متطلبات سوق العمل الحايل من خالل 

 االستفادة من تعزيز العالقة بني الجامعات والقطاع الخاص )املستثمرين( لكال الطرفني.

وكذل  التعرف عىل ابرز التحديات أو املشاكل واملعوقات التي تعوق إقامة عالقة  فعالة بني القطاع  الخاص   

والجامعات الحكومية يف جمهورية العراق, وكذل  عرض التجارب الناجحة لعالقات الجامعات االهلية يف بعض 

 الدول لالستفادة  من هذه التجارب عىل الواقع العراقي .

 البحث :اهداف 

صبح انشاء الكليات االهلية احد الوسائل لنرش التعليم العايل وتوسيعه يف املجتمع العراقي عىل ضوء أ 

اسرتاتيجية الرتبية والتعليم العايل يف توسيع التعليم، ويتم تشجيع هذا النوع من التعليم عىل الصعيد الحكومي 

لروافد املتممة م الرسمي والتعليم االهيل واعتبار االخري احد ااستنادا عىل فلسفة تنطلق من مبدأ التكامل بني التعلي

 او املكملة للتعليم الجامعي الحكومي , 

إن االتجاه العاملي لرسالة الجامعات اليوم يتمحور حول الخروج من نطاق الرتكيز عىل حفظ املعرفة ونرشها 

مية العلمي الجامعي املشاركة يف التنعن طريق التدريس والبحوث األكادميية إىل مجال أرحب يتيح للبحث 

  ؛ االقتصادية واالجتامعية والتطوير الصناعي ودفع عجلة النمو والتقدم االقتصادي يف املجتمع إىل األمام

كام تأيت أهمية هذه الدراسة من حاجة  الجامعات  اليوم  وخاصة الجامعات االهلية يف العراق  اىل  تنمية 

 ظل محدودية التمويل الحكومي  لهذه  الجامعات  وعدم  كفايته  لتعزيز أدائها مصادر متويل أخرى وذل   يف

           األكادميي  وتطوير  بنيتها التحتية  وتفعيل نشاط البحث العلمي يف هذه  الجامعات .          
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 منهج البحث :

حلييل لبعض فة اىل املنهج التاعتمد الباحث يف هذا البحث عىل املنهج املقارن مع بقية الترشيعات  باالضا

الكليات ، يف تتبع الجهود والنصوص الترشيعية التي تناولت واقع الجامعات و النصوص الترشيعة للقوانني العراقية 

االهلية القامئة وعالقتها بإحتياجات  سوق العمل , إال انني أوجزت فيها يك ال يتسع البحث, وكذل  اتبعت املنهج 

تثامر االستداليل،  يف تحليل وتفسري وبيان دالالت النصوص ومعانيها، واستنباط  واقع االس التحلييل االستنباطي

يف هذه الجامعات ومقارنتها مع بقية الدول االجنبية والعربية منها  من حيث طرق التمويل وكيفية دعم البحوث 

لمي ومواكبة التطورات التي ودعم الحكومات لهذه الجامعات باعتبارها مؤسسات غري ربحية همها التقدم الع

 يشهدها العامل . 

 

 في الجامعات الخاصة واثرها على متطلبات سوق العمل  االول: االستثمارالمبحث 

التعليم العايل هو وسيلة إعداد البرش وتزويدهم بتل  القدرات واملهارات الالزمة ملواجهة تحديات املستقبل 

تصادي ا بالتقدم التقني املتسارع ، من خالل استثامر تل  القدرات اقولتشغيل عجلة حياة املجتمع يف بيئة تتسم 

وتسويق تل  الخربات إعالمي ا كاالستثامر يف مجال التعليم الجامعي؛ إن املوارد الطبيعية ورأس املال املادي 

كبري من القدرات  موالعاملة غري املدربة عوامل ليست كافية لتنمية اقتصاد حديث ذي إنتاجية عالية إذ ينبغي توافر ك

املهارية البرشية حيث تستغل وقود ا يف إحداث عملية التنمية ؛ سنتناول يف هذا املبحث مطلبني نتناول يف املطلب 

االول: التخصصات املتاحة لسري عمل احتياجات السوق العراقي , ويف املطلب الثاين: نتناول اوجه االستثامر يف 

 تطلبات سوق العمل العراقي .       قطاع التعليم االهيل واثره عىل م

 المتاحة لسير عمل احتياجات السوق العراقي  االول: التخصصاتالمطلب 

ان التخصصات املتاحة يف العراق حاليا للجامعا االهلية تكاد تكون قليلة مقارنة  بالجامعات العربية او االوربية 

 العراق , من خالل تباين عدد األقسام املتخصصة يفخصوصا بعد االرتفاع امللحوظ بعدد الجامعات االهلية يف 

( أقسام يف أختصاصات العلوم املالية واملرصفية واألدارية , والقانون ,  2ــ  4تل  الكليات .. والتي ترتاوح مابني ) 

نيات قوعلوم الحاسبات , وتكنولوجيا املعلومات , وهندسة األتصاالت , وتقنيات الحاسبات وتقنييات التكييف .. وت

الكهرباء اىل جانب أختصاصات العلوم األنسانية ويف مجاالت الجغرافية والتاريخ واألقتصاد واللغة العربية 

واألنكليزية .. وأستمر الوضع مبنح أجازات التأسيس عىل هذا النهج اىل جانب أستحداث أقسام جديدة يف الكليات 

 يالت املرضية والبرصيات ..القامئة ليشمل أختصاصات طب األسنان والصيدلة والتحل

( بني جامعة وكلية من ضمنها معهد العلمني للدراسات العليا / يف النجف  22وبذل  أصبح عددها بحدود )  

األرشف والزالت هناك جملة من الطلبات يتم تدارسها من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ونورد فيام ييل 

 .  (150)1022ــ  1022ات األهلية املجازة يف العراق حتى نهاية العام الدرايس جدول يبني عدد الجامعات والكلي

                                                           
 1م , ص 1122سنة  تقويم التعليم االهلي الجامعي , المهمات والمستلزماتد. عبد الرسول عبد جاسم ,  )150(
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 وهذا ما سنحدده يف الجدول.

 1022, حتى عام /  (151)الجامعات والكليات األهلية العاملة ومجموع الطلبة والتدريسيني يف كل منها 

 اسم الكلية او الجامعة ت
مجموع 

 الطالب

حملة 

 الدكتوراه

حملة 

 املاجستري
 املجموع

 22 12 20 192 الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا االهلية 2

 422 222 220 2292 الكلية االسالمية الجامعة 1

 222 90 22 2021 جامعة االمام جعفر الصادق 2

 22 22 20 222 جامعة البيان 4

 222 22 02 1222 جامعة اهل البيت ع 2

 02 22 22 229 جامعة اوروك 2

 09 49 20 1009 ة ابن حيان الجامعةكلي 0

 220 221 42 1202 كلية اصول الدين الجامعة 2

 412 120 222 22002 كلية االرساء الجامعة 9

 94 00 14 20 كلية االمال الجامعة 20

 12 29 2 2100 كلية االمام الجامعة/بلد الجامعة 22

 242 14 211 211 كلية الباين الجامعة 21

 22 20 12 222 ة الجامعة للعلوم والتكنولوجياكلية البرص  22

 222 24 24 4092 كلية الرتاث الجامعة 24

 24 20 24 021 كلية الحدباء الجامعة 22

 201 02 10 240 كلية الحسني الجامعة 22

 94 20 24 222 كلية الحكمة الجامعة 20

 92 29 11 24911 كلية الحلة الجامعة 22

 224 220 20 2092 انية الجامعةكلية الدراسات االنس 29

 122 222 222 0240 كلية الرافدين الجامعة 10

 202 22 94 1002 كلية الرشيد الجامعة 12

 242 92 20 4021 كلية السالم الجامعة 11

 20 11 12 220 كلية الشيخ الطويس الجامعة 12

 242 22 22 1022 كلية الصفوة الجامعة 14

                                                           
 .1127, دائرة التعليم االهلي الجامعي , تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )151(
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 22 24 12 110 كلية الطف الجامعة 12

 221 22 24 2122 كلية العراق الجامعة 12

 114 212 92 1222 كلية الفارايب الجامعة 10

 92 42 40 222 كلية الفراهيدي الجامعة 12

 21 2 0 229 كلية الفقه الجامعة 19

 240 02 29 9004 كلية القلم الجامعة 20

 212 22 24 1024 كلية الكتاب الجامعة 22

 21 21 20 2114 وز الجامعةكلية الكن 21

 220 22 21 2020 كلية الكوت الجامعة 22

 124 241 211 0412 كلية املأمون الجامعة 24

 202 290 202 2202 كلية املستقبل الجامعة 22

 22 12 19 2902 كلية املصطفى الجامعة 22

 202 22 21 2242 كلية املعارف الجامعة 20

 220 24 42 2494 كلية املنصور الجامعة 22

 04 20 14 2202 كلية النخبة الجامعة 29

 204 21 41 1022 كلية النسور الجامعة 40

 22 21 22 922 كلية النور الجامعة 42

 24 2 9 29 كلية الهادي الجامعة 41

 92 22 10 1021 كلية الريموك الجامعة 42

 22 14 0 229 كلية بغداد للصيدلة الجامعة 44

 221 01 20 4919 لعلوم االقتصادية الجامعةكلية بغداد ل 42

 22 20 22 294 كلية بالد الرافدين الجامعة 42

 202 142 212 0220 كلية دجلة الجامعة 40

 91 24 12 4224 كلية شط العرب الجامعة 42

 22 22 10 220 كلية صدر العراق 49

 240 22 21 1922 كلية مدينة العلم الجامعة 20

 222 212 20 4022 لجامعةكلية مزايا ا 22

 2292 2222 2022 220091 املجمـــــــــوع
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ومن خالل هذه الدراسة يتبني لنا كمية اعداد الجامعات الخاصة من اعداد طلبة وتدريسني من حملة شهادة 

سام جديدة قاملاجستري والدكتوراه اال  ان االقسام املتاحة يف الجامعات الخاصة غري كافية بل يجب استحداث ا

اقسام فقط كأقسام علمية او انسانية  2_  9لسد متطلبات سوق العمل , عىل االغلب فان كل جامعة تكاد ان تكون 

االمر الذي يتحتم عىل الحكومة اوال  دعم استحداث اقسام جديدة ومتويل موارد هذه االقسام عن طريق االستثامر 

رين جدد لسد احتياجات السوق يف دعم البحث العلمي, سواء عن طريق املؤسسني او عن طريق جلب مستثم

وكذل  فالنفقات العامة والخاصة التي توجه اىل االستثامر من أجل اكتساب عائد إنتاجي يتجسد يف األشخاص 

 الذين سوف يأخذون عىل عاتقهم تقديم الخدمات يف املستقبل ؛ 

نفيذ كذا يدعم التعليم  قدرة األفراد يف مجال توالعملية التعليمية هي استثامر يف تنمية قدرات البرش. وه

املرشوعات واإلدارة والدراسات اإلنتاجية. وعليه، فإنه كلام كان التعليم الجامعي استثامر ا  ذا عوائد ومكاسب 

 مستقبلية فإنه من الخطأ الجسيم أن نعترب نفقات التعليم استهالك ا فوري ا، فالتعليم ليس كالطعام، كام أن التعليم

ا ملواردها أو استنزاف ا ملدخرات كان من املمكن استخدامها  ليس نفقات للرفاهية ، وليس عبئ ا عىل الدولة واستخدام 

يف أغراض استثامرية أخرى. إن نفقات التعليم جزء من الدخل الوطني يف معظم الدول سواء عىل صعيد الجامعات 

ا بالتعليم الجامعي كعامل فعالالحكومية او االهلية , ولقد شهد النصف الثاين من ا ا متزايد   لقرن املايض اهتامم 

وحاسم يف التنمية االجتامعية واالقتصادية. ومن العوامل التي أسهمت يف زيادة هذا االهتامم نزوع علامء 

ا كمي ا بعد أن تناوله هؤالء يف أز  نة سابقة ماالقتصاد والتعليم إىل قياس العائد االقتصادي واالجتامعي للتعليم قياس 

يف كتاباتهم تناوال  أكادميي ا بحت ا )كريتر ستيفن(
152 , 

ومام ال ش  فيه أن الجامعات أصبحت تواجه مسؤولية القيام بدور جديد يف عامل اليوم، عامل ثورة صناعية 

مل يشهدها العامل من قبل وهي مستندة عىل تقدم علمي يصحبه تطور تقني يسري بذات الرسعة، وكال األساسني 

يحددان مدى النمو االقتصادي واالجتامعي الذي تبلغه املجتمعات. وإذا كان التعليم الجامعي يتعامل أساسا  مع 

الشباب، فإننا سنعي أن أي محاولة لتطوير التعليم الجامعي يف عامل اليوم، ينبغي أن تسند سياسة التعليم العايل 

 وآماله. القامئة عىل فهم هذا الشباب والتعرف عىل احتياجاته 

إن هذا املفهوم ملاهية ما ينبغي أن تكون عليه سياسة التعليم العايل يف عامل اليوم بكل ما فيه من متغريات 

هو بالتأكيد من أكرب العوامل التي ميكن أن تحمي املجتمعات من خطرين هام: سوق اإلعداد )العمل(، ورصاع 

تطويرية، ا يف تدعيم سياسات التعليم العايل وتفعيل خططه الاألجيال. ويبقى دور اإلعالم بوسائله املختلفة واضح  

لقطاعات املجتمع كافة لتنويرها باملساهامت العلمية واالجتامعية واالقتصادية  من خالل إعداد برامج موجهة 

يوم لللجامعات ومؤسسات التعليم العايل، والجهود البحثية واألكادميية ألعضاء هيئة التدريس. إن الدول العربية ا

أحوج ما تكون إىل مراجعة سياسات التعليم العايل بها وهي تواجه الكثري من التحديات الداخلية والخارجية خصوصا 

                                                           
العلمي )رؤى وتطلعات(   بحث منشور في الموقع  زين بن محمد الرماني , االستثمار في مجالي التعليم الجامعي والبحث 152

 2/1/1122االلكتروني: تم الدخول الى هذا الموقع في

 https://ar.islamway.net/article/18709/    
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مل من خالل اجات سوق العييف دولتنا العراقية فنتمنى ان تكون هنال  ترشيعات متجددة ملواكبة تطورات واحت

عىل استحداث االقسام العلمية ودعمها ترشيعيا او من دعم الدولة للجامعات االهلية يف مجمل روافدها سواء 

خالل اعطاء التسهيالت االدارية يف اعطاء الفرص للمستثمرين التخاذها وادخالهم يف سوق املنافسة مع بقية 

 ور الجامعة عبد جاسم , عميد كلية املنصالجامعات االوربية واالمركية وحتى العربية منها , ويرى الدكتور عبد الرسول 

 يف بحثه بعنوان تقويم التعليم االهيل ) املهامت واملستلزمات(, يقول يف  رأيه:

اىل كون الجامعات  1022( يف  12عىل الرغم من األشارة يف بنود قانون التعليم الجامعي األهيل رقم )  

كس ذل  فغالبآ  عوالكليات األهلية ذات شخصية معنوية وتتمتع باألستقالل األداري واملايل اال أن الواقع يبني

ماتكون محدودة يف سلوكها املايل واألداري .. وكثريآ ماتخضع اىل جملة من التساؤالت من قبل وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي .. يف األمور املتعلقة بسلوكها األداري والتنظيمي مام مينع خصوصية التوجه ضمن املسارات 

ل  تكاد تكون األجراءات ومنهجية املسارات العلمية واألكادميية يف تل  األكادميية للجامعة أو الكلية .. لذ 

 املؤسسات متشابهة .. مام يفقد عامل التخصص واملنافسة والتميز .

أن من أهم املشاكل التي تعانيها الجامعات والكليات األهلية هو أمتحان الرصانة العلمية أو ما أطلق عليه  

يتم من خالله أجراء األمتحان ملواد مختارة من املرحلة الرابعة أو الخامسة لبعض  مؤخرآ بأمتحان املنافسة والذي

التخصصات يف كل من الجامعات الحكومية والجامعات والكليات األهلية كجزء من عملية املراقبة والتقويم من 

امعات الحكومية سد دور الجقبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عىل مسرية التعليم الجامعي األهيل .. أذ يتج

وكأنها الويص واملوجه وحتى القائد وما يتبعها من أشكاالت يف التعامل مابني الطرفني سيام وأن العملية التعليمية 

هي كيان واحد تنعكس سلبياته وايجابياته عىل الطرفني هذا اذا ماعلمنا بأن غالبية التدريسيني يف التعليم األهيل 

يف الجامعات الحكومية حتى أن بعض التدريسيني يف التعليم الحكومي هم من تخرج عىل كانوا من العاملني 

أيدي هؤالء .. هذا فضآل عن األنفاق املايل الذي يرهق كاهل الجامعات والكليات األهلية .. وما يتبعها من سلبيات 

 أدارية ومالية مابني الطرفني .

ة عمل بل املجتمع مبا يف ذل  معاناتهم يف الحصول عىل فرصالنظرة املتدنية لخريجي الكليات األهلية من ق

أو التعيني لدى األجهزة الحكومية  وحتى القطاع الخاص وقد تعدى األمر حتى بالنسبة للمؤسسات العلمية حيث 

ترتدد بعض الجامعات والكليات الرسمية يف قبولهم بالدراسات العليا أسوة بأقرانهم من نفس األختصاصات ومل 

نصيب منتسبيهم من التدريسيني بأقل من ذل  حيث التوجد لهم أية ضامنات يف حاالت العجز واملرض وال يكن 

أي من األمتيازات التي يحصل عليها التدريسيون يف التعليم الجامعي الرسمي كالزماالت واأليفادات أو الحصول 

العايل األهيل  رارات وتوصيات مجلس التعليمعىل قطع أرايض سكنية ومام يزيد األمر تعقيدآ هو التلكؤ يف تنفيذ ق

 . (153)وخاصة مايتعلق منها بالرتقيات العلمية والتوصيات األدارية األخرى

                                                           
 . 1د عبد الرسول عبد جاسم , المرجع السابق , ص  )153 (
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من  20ومن جانبنا نحن نؤيد هذا الراي خصوصا مبا تعانيه هذه الرشيحة املهمة باالضافة اىل ما جاء يف املادة 

فيام يتعلق باملهام التي ميارسها مجلس الجامعة وخصوصا يف فقرة  1022لعام  12قانون التعليم العايل االهيل رقم 

ق باملوافقة عىل االتفاقيات مع الجامعات والكليات واملؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث داخل العراق وخارجه لو 

ن هنال  نظرة اكان هنال  اتفاقيات بني الجامعات الخاصة من حبث التبادل الثقايف والتعاون املشرتك بينهام ملا ك

, وجامعة املستقبل , يف MSA سيئة لخرجي الجامعات الخاصة عىل الرغم لو قارنا بعض الدول العربية منها  جامعة 

 جمهورية  مرص العربية 

وهذا ما سنبينه يف املبحث الثاين, كيف تتفوق الجامعات الخاصة عىل الجامعات الحكومية يف شتى  

ناهي  عن الجامعات االمريكية الخاصة فبحوث هذه الجامعات متتاز برباءة االخرتاع  املجاالت االكادميية والبحثية

واستثامرها من قبل الدولة نفسها او مستثمرين يف تبني اي مرشوع مبدع يف هذه الجامعات وهذا ما نامله من 

 نسانية منها.لمية وحتى اال جامعاتنا االهلية برضورة التعاون مع الجامعات العاملية والعربية يف كافة االقسام الع

 على متطلبات سوق العمل  وأثرهاالستثمار في قطاع التعليم االهلي  الثاني: اوجهالمطلب 

ل خالن ه مریطوتوني وطلد االقتصاط اعلى تنشیل لتي تعمل اسائولم اهن ألمالي مر االستثمات اكارشد تع

على ت كارلشاه ذهوم مفهد یدلتحوردت لتي ف ایرلتعات اتوتفاد قوها , رستثمادة  والمجموال االمك رؤوس ایرتح

ر تركز عىل تكوينها  الخض البعوالمالي ر االستثمات اكارشط على نشاد كؤمنها تض لبعالفقه. وایع رلتشد اصعی

ت كارلشاه ذهاملعدل  2990لسنة  12العراقي  تعرف املادة التاسعة اوال:  من قانون الرشكات رقم یع رلتشد افعلى صعی

لمالیة وارق االافي ر الستثماو انحاملدخرات جیه وتو ئیسي فیه هرلاها طنشاالعراق ، مة في ظمني رشكة )هلها وبق

 ؛ لثابتة(ائع ودالواینة  زلخت االواحدات ولسنم واالسهك ، الذبما في العراقية ، 

بد من ال ونظرا الختالف األهداف والتوجهات بني الجامعات )والقطاع الخاص( املتمثل يف االستثامر  فإنه 

تحقيق تعاون فعال بينهام يستهدف يف املقام األول العمل عىل تحقيق التقارب يف األهداف والتوجهات بني 

الجامعات االهلية  واملستثمر  لخدمة املجتمع  والتنمية االقتصادية فيه,  وإيجاد آلية مناسـبة لتحقيق درجة عالية 

كري    ) ، فالتعليم العايل االهيل  يصنع املعرفة ، واملعرفة تعني التفمن التفاعل ، من أجل تعاون أوسع وأوثق بينهام 

االستكشاف ، التخطيط ، والتصميم ( وتطوير املفاهيم األساسية للتفكري إىل ما بعد الوضع الحايل ، بينام تعني 

يتطلب ذل  ومنظامت األعامل) املستثمر( بالتطبيق التجاري والصناعي للمعرفة والرغبة يف تحقيق الربح ، 

استثامرات معقولة يف البحوث التطبيقية وتطويرها ، لتقوية العالقــة بني الجامعة االهلية والقطاع الخاص املتمثلة 

 يف املستثمر  .

فإذا كنا نبحث عن رؤوس اموال الستثامرها يف مجال التعليم االهيل يف العراق خصوصا يجب البحث عن 

ة مالیة طنشرس اتما، ة طسیولالمالیة ت اسساؤلمن المالي مر االستثمااكة رشن هيكلية لهذا االستثامر باعتبار ا

لغایة ق اتحقین بما یضم، قابة علیها رلاكیفیة دار رأساملها ومقوها طنشاق اطند یدبتحرع لمشل اتكف، یة رستثماا
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ب الصحان المات اجادرى قصق اتحقی، ونیةوطلایة دالقتصاالتنمیة الفاعلة في المتمثلة بالمساهمة ، وانشائها ن ام

 .                                                               (154)لالستثامرلقابلة وال االمرؤوس ا

من هنا فإن االستثامر يف هذا املجال اصبح غري مجد ومكلف جدا  خصوصا اذا كان االعتامد عىل الجامعة    

جي او من املؤسسني انفسهم .. كام انه بزيادة عدد الجامعات نفسها بدون دعم  حكومي او من قبل مستثمر خار 

الخاصة ازدادت املنافسة يف سوق العمل  وخاصة يف مجال الرسوم الدراسية حيث اصبح االهايل يهتمون فقط 

بالحصول عىل شهادة جامعية البنائهم بغض النظر عن النوعية ويختارون الجامعات ذات الرسوم االقل.. فاصبح 

ب زيادة الرسوم الجامعية يف الجامعات الخاصة وبالتايل من الصعب تطوير الجامعات الخاصة وذل  لقلة من الصع

االمكانات املادية حيث يتطلب تطوير الجامعة لناحية البحث العلمي ونوعية االساتذة وغري ذل  كلفة عالية.. ومع 

م نظرا  وم الدراسية ثابتة , فال نستطيع رفع الرسو ازدياد غالء املعيشة وارتفاع االسعار من سنة الخرى وبقاء الرس

للظروف املعيشية للمواطن ونظرا  للمنافسة بني الجامعات الخاصة يف مستوى الرسوم الجامعية.. وبذل  اصبح 

االستثامر غري مجد يف هذا املجال اال بادخال رؤوس اموال جديدة ومستثمرين جدد يكون هدفهم باالساس 

ومن هنا يتضح لنا اهمية االستثامر يف مجال التعليم وكيفية بناء رشكات بحثية ودعمها ؛ الحصول عىل مناذج 

منظمة يف العراق بجلب هذه االموال واستثامرها من خالل املشاريع االنتاجية والخدمية لسد متطلبات السوق من 

نبية هارية مع الجامعات االجخالل دعم املشاريع العلمية باستحداث اقسام جديدة وتبادل الخربات الفنية وامل

 وتوظيف هذه االموال بدعم هذه املشاريع التي تصل اىل براءة االخرتاع . 

 المبحث الثاني :جوانب تعزيز االستثمار في الجامعات االهلية

ي ملاغلب الجامعات العاملية والعربية االهلية  منها متتاز مبواكبة التطورات التي تطرأ عىل املجتمع فاالتجاه العا

لرسالة الجامعات اليوم يتمحور حول الخروج من نطاق الرتكيز عىل حفظ املعرفة ونرشها عن طريق التدريس 

والبحوث األكادميية إىل مجال أرحب يتيح للبحث العلمي الجامعي املشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية 

؛ وألن تجـارب األمم املتقدمة 155ملجتمع إىل األماموالتطوير الصناعي ودفع عجلة النمو والتقدم االقتصادي يف ا

اقتصاديا وصناعيا  أثبتت أهمية توظيف نتائـج البحث العلمي يف التنمية االقتصادية واالجتامعية، لذا فإن أهمية 

ال كهذه الدراسة تأيت من أهمية بناء وتعزيز عالقة رشاكة فعالة بني الجامعات ااالهلية  واملستثمرين تؤيت مثارها ل

الطرفني . وتحقق التقدم والنهوض االقتصادي للمجتمع , كام أن توضيح طبيعة  وأهمية ومجاالت العالقات بني 

الجامعات االهلية  والقطاع الخاص وفوائدها للطرفني , يؤدي إىل زيادة وعي وحرص املسئولني يف كال القطاعني 

طلبني  لتفعيلها , يف هذا املبحث سنتناول م انات الالزمةعىل دعم وتعزيز هذه العالقة وتوفري كافة الظروف واإلمك

اساسني ففي املطلب االول: جوانب االستفادة من تنمية وتعزيز العالقة بني املستثمرين والجامعات االهلية يف 

العراقونقسمه اىل فرعني ففي الفرع االول: نبني ماهي الفوائد التي ممكن ان تعود عىل الجامعات االهلية من 

                                                           
 . 7, ص  1122, جامعة بغداد سنة  راقيخصوصية شركات االستثمار المالي في التشريع العد . خالد نافع امين ,  )154 (

, بحث منشور على الموقع  نوعية التعليم في االردن( د. ماهر الحوراني , 2)  2/1/1122تم الدخول الى هذا الموقع في  155

 االلكتروني:

http://www.ammanu.edu.jo/arabic/HomeP/Home.aspx     

http://www.ammanu.edu.jo/arabic/HomeP/Home.aspx
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الل االستثامراما الفرع الثاين: نتناول فيه الفوائد التي ممكن ان تعود عىل املستثمرين اما املطلب الثاين: نتناول خ

يف الفرع االول : الجامعات االهلية االجنبية اما الفرع الثاين : نتناول فيه بعض الجامعات االهلية العربية  ومقارنتها 

العراقية وكيفة توصلت هذه الجامعات اىل االعتامد الكيل دون الذايت يف  كنامذج ملقارنتها بالجامعات االهلية

 النهوض بواقع التعليم العايل والبحث العلمي لكل دولة عىل حدة .                      

جوانب االستفادة من تنمية وتعزيز العالقة بين المستثمرين والجامعات االهلية  المطلب االول:

 في العراق 

املطلب يجب ان نبني شيئني مهمني ففي الفرع االول: نبني جوانب استفادة الجامعات االهلية من يف هذا 

اين : نتناول اما الفرع الثاملستثمرين وكيف سيكون هذا االنعكاس عىل عمل الجامعات االهلية بكل اختصاصاتها 

لت هذه ات االهلية العراقية وكيفة توصفيه بعض الجامعات االهلية العربية  ومقارنتها كنامذج ملقارنتها بالجامع

 الجامعات اىل االعتامد الكيل دون الذايت يف النهوض بواقع التعليم العايل والبحث العلمي لكل دولة عىل حدة .

 الفرع االول: الفوائد التي ممكن ان تعود على الجامعات  االهلية من خالل االستثمار :

 تي تعود عىل الجامعات من جراء تعاونها مع القطاع الخاص أبرزها :هناك العديد من املزايا واملكتسبات ال

يعترب االستثامر مصدر متويل جديد للجامعات االهلية متكنها من تفعيل أدائها األكادميي من خالل مساهمة  

القطاع الخاص )املستثمر(  يف متويل البحث العلمي  والتجهيزات واإلنشاءات بالجامعات حيث ان عملية 

ث العلمي تتطلب أمواال  باهظة لرشاء التجهيزات واملواد الالزمة ، ولتطوير اإلمكانيات الفنية واملختربية البح

والبرشية ، ولتوظيف الباحثني الرضوريني . وتعجز الجامعة يف كثري من األحيان عن تحقيق ذل  إضافة 

ايس الستمرار ت األعامل املصدر األسلوظيفتها العلمية . لذل  تعد عملية التمويل للبحوث العلمية من منظام

عملية البحث العلمي وتطوره ؛ كام هو الحال يف جميع جامعات الدول املتقدمة ، وإن هذه األموال التي 

تقدم للبحث العلمي ليست بأموال مهدورة كام يعتقد كثريون يف الدول النامية بل هي رأس مال رابح أرباحه 

 . (156)بارشة أكرب بكثرياملبارشة كبرية وأرباحه غري امل

إجراء البحوث التطبيقية والتدريب العلمي لطالب الجامعات يف منظامت األعامل مام ينمي مهاراتهم  

 التطبيقية وبالتايل يزيد من فرصة التحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم. 

ل ازدحام سوق ظ تعزيز املركز التنافيس للجامعات ومواكبتها للتطورات الحديثة يف مختلف املجاالت, يف 

 التعليم العايل بالعديد من الجامعات والكليات املحلية والعربية والدولية . 

يبحث  نيل القائم : إذ ال ميكن لبحث علمي متطور أ مرفد البحث العلمي مبوضوعات مستمدة من الواقع الع 

و منها دول أ كأن يبحث مثال  يف مواضيع مأخوذة من مشكالت تعاين  ،يف مشكالت بعيدة عن واقعه

                                                           
العالقة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في تحقيق جودة التعليم العالي في جمهورية اليمن د خالد حسن علي الحريري , )156 (

 . 2, ص  1122سنة 
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صناعات أخرى ، وال متت إىل احتياجات وطنه بصلة . ففي هذا تبذير يف العلم وتوجه خاطئ . والبحث 

يف نظر  –العلمي األصيل هو الذي يبحث يف مواضيع نابعة من صميم الواقع مهام بلغت هذه املشكالت 

 من البساطة . -البعض

امعي لعليا يف الجامعات االهلية : حيث إن توظيف البحث الجتطوير الخطط التعليمية والتأهيلية والدراسات ا 

لخدمة منظامت القطاع الخاص يف مراحل التنمية كافة، يساعد عىل تطوير الخطط التعليمية واملناهج وفق 

االحتياجات العملية و العلمية القامئة والواقع الخاص السائد يف املجتمع ، إن كان من حيث النوعية أو 

لعدد املطلوب . كام يعمل عىل تأهيل جيل من الخريجني عىل إطالع بواقع العمل املستقبيل التخصص أو ا

 ومشكالته.

تنمية الخربات الفنية الوطنية يف الجامعة و منظامت القطاع الخاص: حيث إن التعاون بني الجامعات  

ت، يجعل ل  املنظامواملنظامت الخاصة، و تطوير البحث العلمي الجامعي لحل املشكالت القامئة لدى ت

بالخربات العملية يف هذه املنظامت.كام يحقق  الخربات الفنية )األكادميية( الجامعية، عىل احتكاك

للمهندس العامل يف الصناعة، الذي انغمس يف واقع االستثامر العميل وسيلة لالتصال بالواقع األكادميي، 

الفائدة  الخربات لتعطي النتائج املثىل ، وتنعكس والتطور العلمي، واكتساب أحدث املعلومات. فتتكامل هذه

 مزدوجة عىل الطرفني لتنمية الخربة الوطنية يف الجامعة ويف الصناعة عىل أسس سليمة وصحيحة .

: حيث إن توفري ُمناخ البحث العلمي املالئم ، الذي يتيح للباحث تقديم  العقول إىل الخارجالحد من هجرة  

رمية . ميثل ك عيشةنني دراسته وبحثه إىل بلده ضمن ظروف علمية مالمئة و مما اكتسبه من خربة خالل س

أقىص ما يتمناه الباحث ليشعر بجدوى عمله ووجوده . ويعد ذل  حافزا  للخربة الوطنية عىل االستمرار يف 

 ل .التعاون بني الجامعات وقطاعات األعام تنمية وتعزيزالعمل ومتتني جذورها ببلدها . ويتحقق هذا عند 

 وتوظيف الخربات الوطنية يف مجالها التخصيص الصحيح .

 الفرع الثاني : الفوائد التي ممكن ان تعود على المستثمرين

 الحصول عىل احتياجاتها من الكوادر البرشية املتخصصة من مخرجات الجامعات االهلية . 

نتاجية واملتعلقة باملجاالت اإل االستفادة من نتائج األبحاث التطبيقية املنجزة يف الجامعات االهلية   

 والتطبيقية ملنظامت القطاع الخاص .

نقل املعرفة الحديثة يف الجامعات االهلية  إىل الواقع التطبيقي واالستفادة منها يف ابتكار منتجات جديدة  

 أو أساليب وطرق عمل جديدة أو تطوير منتجات قامئة وأساليب عمل قامئة . 

ات لبعيد إىل التقليل من االعتامد عىل التقنية األجنبية املستوردة وتقليل النفقيؤدي التعاون عىل املدى ا 

 وزيادة املردود االقتصادي للقطاع الخاص . 

  .التعرف عىل اتجاهات األبحاث ونتائجها  

إمكانية استخدام وتشغيل املعامـل التجريبية التي تتوفر بالجامعات االهلية ، باإلضافة إىل الخدمات  

 يالت العلمية األخرى. والتسه
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المطلب الثاني : بعض الجامعات االجنبية والعربية منها كنماذج لمقارنتها بالجامعات االهلية 

 العراقية:

بعض الجامعات االجنبية والعربيةففي الفرع االول: سنبني الجامعات االهلية  االجنبية املطلب  هذا نبني يف

ة هلية لجمهورية مرص العربية , كنامذج ملقارنتها بالجامعات االهلية العراقياما يف الفرع الثاين: نبني الجامعات اال 

وكيفة توصلت هذه الجامعات اىل االعتامد الكيل دون الذايت يف النهوض بواقع التعليم العايل والبحث العلمي 

 لكل دولة عىل حدة :

 ًا: ))أولم وشتوتجارت (( :الجامعات االلمانية  انموذجاألجنبية الجامعات االهلية  األول:الفرع 

املفهوم الجامعى تغري فأصبح املكسب والخسارة ىف التوصل لعلوم وتكنولوجيات جديدة وابتكارات حديثة 

وأفكار تقدم حلوال  وتنمو باالقتصاد وتنافس به دوال  أخرى بل التوجه ىف إنشاء جامعات تطبيقية عىل حساب جامعات 

عىل أعىل مستوى تخدم سوق العمل ويتصاعد أعدادها والجودة ىف كل  بحثية من أجل تخريج طالب متدربني

يشء مل يعد طرفا بل حقيقة وأمرا حتميا بدونه ال يحدث تقدم واملنافسة تنحرص فقط بني من يقدم الجودة األفضل 

ويحافظ عليها ومن يستطيع أن يخرج علامء للمجتمع من داخل املعامل والورش وليس من داخل املدرجات 

ملحارضات النظرية والجامعات تضم مناطق صناعية عىل مساحات كبرية مبهرة؛ الطالب يبتكرون سيارات حديثة وا

بكفاءات عالية وأشكال مختلفة واألساتذة يبتكرون سيارات بدون سائق وانتاج طاقة كهربائية من املخلفات 

تصنع  يدة عن الدولة والحكومة ومراكز علميةوإمكانية أن يكون لكل منشأة انتاج القدرة الكهربائية الخاصة بها بع

أجزاء مهمة ىف تكوين الطائرات والصواريخ وتحديد كفاءاتها وانتاج طاقة شمسية نظيفة واستخدام املخلفات ىف 

العديد من الصناعات وتخطيط  املدن وتنميتها بل الجامعات تقدم كل ما هو جديد، وهى بالفعل القاطرة التى تحرك 

مه فالجامعات القوية تقوى الدول وتنهض بها؛ هذا ما شهده واقعيا الوفد الصحفي خالل زيارته املجتمع وتقد

عاما عىل إنشاء الجامعة األملانية بالقاهرة وكذل  جامعة  22عاما عىل إنشائها و 20لجامعة أومل التى تحتفل مبرور 

التى بداخلها  رفة والتكنولوجيا واألفكار واألحالمشتوتجارت األقدم ومراكزهام البحثية التى تبهر العقول بالعلم واملع

من علامء وطالب ودارسني وخطط وبرامج جميعها عىل أرض الواقع بعيدا عن األوراق واألرفف وكلامت اإلنشاء 

 واإلشادة البعيدة عن الواقع والتنفيذ,

يم العاىل املرصية زارة التعلىف حضور وفد رفيع املستوى من و  -ويرى الدكتور ميشائيل فيرب رئيس جامعة أومل  

ويضم كال من الدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمني املجلس األعىل للجامعات والدكتور عز الدين أبوستيت أمني 

مجلس الجامعات الخاصة واالهلية والربملان املرصى برئاسة الدكتور هاىن أباظة وكيل لجنة التعليم مبجلس النواب 

قات بني أن هذه اللقاءات املشرتكة تقوي العال  -ملانية واملسئولني من الجانب األملاىنوهيئة التبادل العلمى األ 

الرشكاء ويخلق تفهام واحرتاما وثقة متبادلة بينهم، وهو ما أسعد تريزيا باور وزيرة العلوم والبحث العلمي األملاين 

تمر ىف التطور لجامعة األملانية بالقاهرة وأن تسوالتى أكدت الرشاكة املرصية األملانية والتقدم امللحوظ التى تقدمه ا

 24م، والتى بدأت بنحو 2920والتقدم لألفضل دامئا.  وأضاف بعد استعراضه لقصة إنشاء جامعة أومل ىف فرباير 

ألف طالب, وهى ليست فقط أكرب مؤسسة تعليمية وعلمية ىف  22طالبا بكلية الطب والفيزياء، أما حاليا فبها تضم 
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وإمنا متثل أيضا محركا مهام ىف البحث العلمي والتطوير، وهذا واضح ىف الرتتيب املذكور ىف تقرير  املنطقة،

التاميز للتعليم العايل، حيث جاءت جامعة أومل ىف املرتبة األوىل ىف املانيا والثالثة عىل املستوى األورويب، واملرتبة 

عاما؛  وأشاد بدور  20اشئة هى التى مل ميض عىل إنشائها الثامنة عىل مستوى العامل كجامعة ناشئة والجامعات الن

الدكتور أرشف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة األملانية الذى حول الجامعة إىل مركز لإلشعاع العلمي والبحثي 

 ةباعتبارها جامعة منوذجية فهى أكرب مرشوع جامعي عىل مستوى العامل تم تحقيقه بالتعاون مع الجامعات األملاني

من جميع الطالب الدارسني مبرشوعات التعليم األملاين خارج حدود املانيا متواجدون بها وفقا  ٪41حيث إن 

إلحصائيات للهيئة األملانية مام ميد الخريجني درجات معرتفا بها دوليا وفقا التفاقية بولونيا األوروبية، مشريا إىل 

ه لوم الكمبيوتر ذات الصلة لسنوات عديدة، وطوال عملأنه كان شخصيا متحدثا باسم لجنة االعتامد لتخصص ع

جامعة، مبوافقة غري مرشوطة 200ىف هذه اللجنة، تم تقييم مناهج علمية ملؤسسة تعليمية واحدة من بني أكرث من 

 وهى تل  الخاصة بالجامعة األملانية بالقاهرة, 

ية لحدود من أهم مميزاته، انه يكون به عملوأوضح السفري األملاىن بالقاهرة، جورج لوي أن التعليم العابر ا 

تبادل علمي ويؤهل كوادر عىل املستوى االكادميي والبحثي عىل مستوى العامل مام يجعل هناك تعاونا كبريا من 

خالل شبكة من العلامء ىف مواجهة تحديات العامل وخلق ابتكارات تحافظ عىل العلوم والبحث العلمي، مشريا  إىل 

ل أفريقيا تعد محور اهتامم لدولة املانيا، وذل  بهدف وجود تعاون ىف مجال البحث العلمي بشكل أن أفريقيا وشام

أوسع، وكذل  جعل هناك تنافسية ىف األسواق املحلية ألن املانيا تنظر إىل افريقيا وشامل افريقيا عىل انها رشي  

 للنهوض م والبحث العلمي، املحرك األساىسأسايس يف عملية التعليم العايل والبحث العلمي؛   وأضاف أن التعلي

والتنمية املجتمعية ىف أى بلد حول العامل، الفتا  إىل أن مؤسسات التعليم العايل وتأسيس جامعات عابرة للحدود، 

تؤكد قدرا كبريا من التعاون وتبادل األفكار والرؤية، واستعدادا من كال الطرفني للتعلم من اآلخر؛ ومن جانبها، 

روثيا روالند، سكرتري عام الهيئة األملانية للتبادل العلمي إن العامل بحاجة إىل مرشوعات تعليم عابر للحدود، قالت دو 

وذل  ألن العلم والتعليم هام السبيل الوحيد ملواجهة تحديات العامل وتحقيق احتياجات سوق العمل من خالل 

لمي بني التكنولوجي والعلمي وزيادة عملية التبادل العالكليات املتنوعة، مام يسهم ىف نهضة البالد ومنه التقدم 

لد لبلد ظام تعليمي من بالجامعات الفتة إىل ان قوانني التعليم تختلف من بلد آلخر مام يصعب مهمة نقل ن

؛ وأشارت إىل أن التعليم ىف العامل مبفهومه وتوجهاته تغري كذل  العلم والبحث العلمي اللذان ال يعرفان بحذافريه

حدود ويتحمالن املسئولية الكربى ىف التطوير والتحديث ويعيشان العوملة الحقيقية فاملنافسة أصبحت قوية ال

وتتحملها الجامعات واملراكز البحثية إلعداد كوادر علمية جيدة وعلينا أن ننظر ملا حدث ىف ماليزيا وسنغافورة فالعامل 

يثة للجامعات فتطور املجتمع بثقافته الجديدة وارتباطه يتحدث عن التعليم العابر للحدود هناك ومن أدوار حد

بالبحث العلمى املشرتك ومنح الشهادات املزدوجة وأصبحت الجامعات التطبيقية تتصاعد كام ىف أملانيا لتلبية سوق 

 .                        (157)العمل بكل بساطة

                                                           
حبيب واقع محمد   مقال منشور في جريدة االهرام , : على الموقع االلكتروني : 1/2/1122تم الدخول الى هذا الموقع في   )157(

 الجامعات االلمانية تتجه الى العالمية,
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 الفرع الثاني: الجامعات  االهلية  العربية

 :  بني الجامعات االهلية لجمهورية مرص العربية يف بعض منهايف هذا الفرع سن

 الجامعات االهلية يف جمهورية مرص العربية امنوذجا : 

عاما ، استطاعت الجامعات الخاصة يف مرص أن تغري خريطة سوق العمل، واستطاعت تغيري الصورة  10خالل 

عيني، مام واملؤسسات تعطي لهم األفضلية يف التالذهنية عن خريجيها يف املجتمع املرصي، بل أصبحت الرشكات 

م 1020رتاتيجية لعام االس خلق مزيدا  من املشكالت املرتبطة بالتعليم يف مرص، التي قد تؤثر عىل تحقيق رؤية مرص

ومن هذه الجامعات االهلية الجامعة االمريكية وجامعة مرص للعلوم الحديثة والجامعة الربيطانية والكندية وجامعة 

ستقبل وغريها كنموذح يقارن به مع الجامعات الخاصة العراقية وكيف تدعم هذه الجامعات الدولة يف تشجيع امل

 االستثامر وتوظيف الكوادر يف هذا البلد. 

عىل مدار السنوات املاضية ارتبط التوسع ىف التعليم الجامعي الخاص  _ الجامعة االمريكية يف القاهرة :2

ي ىف ظل عجز الدولة عن االرتقاء مبنظومة التعليم  الحكوم« تسليع الخدمات»نظومة لـبالرغبة ىف الربح ضمن م

وبسبب ارتفاع تكلفة التعليم وتراجع دخول املواطنني اقترصت الجامعات الخاصة عىل رشيحة معينة من الطالب 

ا لتصنيف كل جامعة.   القادرين عىل سداد مرصوفتها حتى وان تفاوتت املستويات وفق 

ملقابل يرى مسئولو الجامعات الخاصة أن سوق التعليم املرصى يحظى بفرص استثامرية كبرية مطالبني ىف ا

 بالحصول عىل املزيد من التسهيالت أهمها توفري األراىض بأسعار مناسبة، خاصة ىف العاصمة اإلدارية.

لخاصة عىل إنشاء الجامعات ا قال الدكتور عمرو عزت سالمة، مستشار الجامعة األمريكية بالقاهرة، إن اإلقبال

ىف مرص يتزايد، رغم ارتفاع التكاليف اإلنشائية وأسعار املستلزمات الالزمة لتشغيل الجامعات، بعد قرارات اإلصالح 

 االقتصادي ومنها تحرير سعر الرصف؛ أضاف:

هم عىل ععىل الدولة توفري التسهيالت الالزمة للمستثمرين الراغبني ىف إنشاء جامعات خاصة لتشجي» 

أوضح أن الجامعات الخاصة الدولية ىف مرص ومنها  «.التواجد ىف السوق املحيل وضخ املزيد من االستثامرات

الجامعة األمريكية واجهت خالل الفرتة املاضية تحديات كبرية من ضمنها تحصيل املرصوفات الجامعية بعد تحرير 

توفري أشار إىل رضورة التوسع بالكليات العملية والفنية ل سعر الرصف وأزمة العملة الصعبة خالل األشهر املاضية.

همة يجب الرتكيز عىل عدة قطاعات م»متطلبات سوق العمل وتحسني معدالت النمو االقتصادي وتابع سالمة: 

                                          «.                                       158منها قطاع تكنولوجيا املعلومات والطاقة وغريها من املجاالت املتخصصة

                                                           

 http://www.ahram.org.eg/News/202503/33/629451/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8% 

ار في الجامعات الخاصة , على الموقع االلكتروني تم الدخول الى هذا مقال منشور في جريدة البورصة بعنوان , ملف االستثم 158 

 :4/1/1122الموقع في 

 https://www.msn.com/ar-sa/news/other/   

http://www.ahram.org.eg/News/202503/33/629451/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%25
https://www.msn.com/ar-sa/news/othe
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 امنوذجا  :  وجامعة املستقبل  والجامعة الربيطانية,  MSAجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب _  1

، أن الجامعات الخاصة تُسِهم يف MSAترى د. نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب 

يف تعليم آالف الطالب سنويا ، كام أنها تقدم مواطنني عىل مستوى تعليمي عاٍل وغاية تخفيف العبْى عن الدولة 

يف الكفاءة ميكنه أن ينافس خريجي الجامعات األوروبية، خصوصا  أن الجامعات الخاصة أصبحت تطبق الربامج 

ؤكد أن الجامعات وت التكنولوجية الحديثة، وتعطي للطالب فرصا  للتدريب والتمرين تسهم يف رفع اسم البالد.

الخاصة تعترب بديال  للطالب الراغبني يف الحصول عىل تعليم جيد عن التعليم يف الخارج من خالل أحدث املناهج 

التعليمية وحصولهم عىل شهادات معتمدة من بريطانيا مثال  ومن املجلس األعىل للجامعات املرصية. ومن خالل 

حققت الجامعات الخاصة نجاحا  كبريا  »يف مجال التعليم يف مرص تقول:  عاما   40خربتها التي متتد إىل أكرث من 

ومشهودا ، وأصبحت تكمل املنظومة التعليمية بهدف إثراء مجاالت العمل؛ فنحن نعتمد عىل أفضل املناهج التعليمية 

لية، ويحصلون و أصبح لدينا خريجون يشاركون يف مسابقات علمية د»، وتؤكد: «يف الخارج مع أساليبنا الرتبوية

تقبل، بينام يؤكد د. عبادة رسحان رئيس جامعة املس؛ «عىل أعىل املراكز فيها، وهو أمر يؤثر باإليجاب عىل املجتمع

أن الجامعات الخاصة أسهمت يف إضافة تخصصات علمية جديدة مل تكن متاحة يف الجامعات الحكومية، مام 

 جتمع املرصي بإضافة مجاالت إنتاجية جديدة، مشريا  إىل أنأدى لتوسيع رقعة سوق العمل، وبالتايل تنمية امل

جامعة املستقبل تضم أقسام جديدة مثل اإلعالم السيايس، وهندسة البرتوكيامويات وتقنية املعلومات وغريها  من 

تامم هجانبه، أشار د. أحمد حمد، رئيس الجامعة الربيطانية يف مرص، إىل أن اسرتاتيجية الجامعة هي الرتكيز واال 

بتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، وتوفري املزيد من فرص العمل حيث تسعى الجامعة دامئا  للبحث عن مستقبل 

لقد أخذت الجامعة الربيطانية وغريها من الجامعات عىل عاتقها حل مشكلة »ويقول:  أفضل لخريجيها وطالبها.

 . «وبالتايل فإن ذل  ينعش سوق العمل بطالة الخريجني من خالل إطالق ملتقيات التوظيف سنويا ،

سنوات كان خريجو الجامعات الخاصة مرفوضني يف سوق العمل، باعتبار أنهم  20اقتحام لسوق العمل قبل 

أقل كفاءة، وأنهم طلبة مستهرتون أو حصلوا عىل الشهادة أو الدرجة العلمية مقابل مبالغ مالية طائلة، إال أن آالفا  

عىل اقتحام سوق العمل وتويل مناصب يف رشكات دولية متعددة الجنسيات أو يف مراكز طبية منهم أثبتوا قدرتهم 

لها سمعة مرموقة، وبالتايل تغريت الصورة الذهنية عنهم وتغريت معها خريطة سوق العمل، ونظرة املجتمع للدرجة 

اصة، مجلس الجامعات الخ العلمية التي متنحها الجامعات الخاصة؛ وحسب الدكتور عز الدين أبو ستيت، أمني

ألفا  فقط  220فإن عدد طالب الجامعات الخاصة بلغ وفقا  إلحصائيات وزارة التعليم العايل العام الدرايس الحايل 

. وهذا ما نأمله من املرشع العراقي بأن يواكب تطورات 159ألف بالجامعات الحكومية 200مقابل أكرث من مليون و

ة واستحداثها بالجامعات االهلية مقارنة  ببقية الدول وفقا ملتطلبات سوق العمل املجتمع بإدخال االقسام ملتجدد

 واحتياجاته.

                                                           

االوسط على الموقع االلكتروني: تم داليا عصام , مقال بعنوان هل خلقت الجامعات الخاصة فجوة في السوق , جريدة الشرق 159 

 :الدخول الى هذا الموقع في

  https://aawsat.com 

 



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

71 

 الخاتمة

يعد االستثامر يف  البحث العلمي  ركيزة أساسية من ركائز املعرفة اإلنسانية يف كافة ميادين الحياة، بل أصبح 

خريه يستطيع اإلنسان اكتشاف املجهول وتس أحد مقاييس الرقي والحضارة يف العامل، فمن خالل البحث العلمي

لصالح املجتمع مبا يحقق التنمية واالزدهار يف كافة مجاالت الحياة , وبفضل البحث العلمي ميكن امتالك التقنية 

يتضح وواملعرفة باعتبارهام األداة الفاعلة لتحقيق االستثامر األمثل للموارد املتاحة من أجل تحقيق التنمية والتقدم؛  

من الشكل السابق عدم وجود أي تفاعل بني الجامعات ومنظامت نا من خالل عالقة املستثمر بالجامعات االهلية  ل

القطاع الخاص فكالهام يفيد املجتمع بطريقته : فالجامعات ترفد املجتمع مبزيد من الخريجني كل عام بغض 

بدوره  النوعية والحديثة , والقطاع الخاص النظر عن احتياجات ومتطلبات التنمية والقطاع الخاص من التخصصات

يستفيد بطريقته من البحوث املنشورة يف الجامعات ويأخذ من خريجي الجامعات وفق احتياجاته لتزويد املجتمع 

بسلع وخدمات تلبي متطلباته , والش  إن هذا الوضع يف العالقات بني الجامعات والقطاع الخاص ال يؤدي إىل 

اع  واالبتكار ومواكبة التطور التكنولوجي يف العامل , كام أن الجامعات ال تستطيع إنتاج أبحاث تشجيع  وتنمية اإلبد

متقدمة واقتناء تكنولوجيا عالية بسبب ضعف عالقتها بالقطاع الخاص وانخفاض مواردها املالية الالزمة لتمويل 

 نفقات البحث العلمي .

 النتائج

امعات ومنظامت األعامل )القطاع الخاص ( يف العرص الحديث اختالف األهداف والتوجهات بني الجرغم 

إال أن كال الطرفني بحاجة إىل تعزيز عالقتهام ببعض ملا تحققه هذه العالقة من فوائد متعددة لكال الطرفني 

 فالتعليم العايل يصنع املعرفة ، واملعرفة تعني التفكري ) االستكشاف، التخطيط ، والتصميم ( وتطوير املفاهيم

األساسية للتفكري إىل ما بعد الوضع الحايل ، بينام تعني منظامت األعامل) املستثمرين ( بالتطبيق التجاري 

والصناعي للمعرفة والرغبة يف تحقيق الربح ، ويتطلب ذل  استثامرات معقولة يف البحوث التطبيقية وتطويرها ، 

 عديد من الفوائد التي تعود عىل الجامعات االهلية  منلتقوية العالقــة بني الجامعات والقطاع الخاص ؛ وهناك ال

جراء تعاونها مع القطاع الخاص عن طريق االستثامر  أبرزها تنمية مصادر متويل جديد للجامعات االهلية  متكنها 

من تفعيل أدائها األكادميي من خالل مساهمة القطاع الخاص يف متويل البحث العلمي والتجهيزات واإلنشاءات 

امعات االهلية  , وتحقيق ارتباط  فعال بني الجانب األكادميي والتطبيقي من خالل إجراء البحوث التطبيقية بالج

والتدريب العلمي لطالب الجامعات يف منظامت األعامل مام ينمي مهاراتهم التطبيقية وبالتايل يزيد من فرصة 

 .التحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم

 التوصيات 

لبحث وبهدف تعزيز وتفعيل العالقة بني الجامعات  االهلية  واملستثمر  يف العراق  مبا يحقق بناء عىل نتائج ا

جوانب االستفادة من هذه العالقة لكال الطرفني يقرتح الباحث التوصيات التالية : رضورة أن يدرك القامئني عىل 

وائد بناء وتعزيز لية واملستثمرين  بأهمية وفقطاع التعليم العايل والقيادات واملختصني يف الجامعات الحكومية  وااله
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عالقة رشاكة فعالة بينهام وانعكاساتها عىل أداء ومخرجات كال الطرفني , وأن يقوم كل طرف بأداء دوره بفاعلية 

 يف تفعيل هذه العالقة سواء كان ترشيعيا ام تقديم تسهيالت للمستثمرين .

 عالقتها باملستثمرين من خالل  : رضورة قيام الجامعات بدورها يف تفعيل وتطوير 

 التسويق الفعال لربامج وخدمات الجامعات عىل نطاق واسع وباستخدام وسائل متعددة . -2

 أن تقوم الجامعات بدراسة وتحديد متطلبات واحتياجات ورغبات سوق العمل من مخرجات الجامعات . -1

ادميية وفق احتياجات ومتطلبات أن تصمم الجامعات رؤيتها وأهدافها وإسرتاتيجيتها وبرامجها األك -2

 سوق العمل. 

االهتامم بالتطبيق العميل والربط بني الجانب النظري والتطبيق العميل للطالب الجامعي يف كل  -4

 الجوانب التخصصية التي يحتاجها املستثمرين. 

ستلزمات ملتوفري هياكل تنظيمية ولوائح تتسم باملرونة واألنضباط .. بعد أستكامل املالكات العاملة وا 

املطلوبة من املنشآت واألجهزة واملراكز العلمية والتطبيقية , كالتعليم املستمر واملكاتب األستشارية , ومراكز 

التدريب .. ومبا يعمل عىل تطوير الكفاءات والقدرات ألعضاء الهيئة التدريسية واملنتسبني عن طريق 

 او الكلية أو غريها . التدريب وأعادة التدريب يف املراكز التابعة للجامعة

رفع فاعلية التعليم من خالل املحافظة عىل معايري األداء والجودة املعمول بها لنسب الطلبة اىل أعضاء  

 الهيئة التدريسية.. اىل جانب تقويم املخرجات ووضع الضوابط للعمل بها ومتابعة تنفيذها .

تنسيب  الكليات األهلية توفريها عن طريق رفد الجامعات األهلية باألختصاصات النادرة التي التستطيع 

التدريسيني يف الجامعات الرسمية للتدريس وبناءآ عىل أقرتاحات االدارة العليا يف الجامعات و الكليات 

االهلية مبوجب أسس يتم األتفاق عليها أو عن طريق السامح ألجراء أتفاقات التوأمة مع الكليات 

 ختصاص املناظر .والجامعات العراقية الرسمية ذات األ 

أعطاء الكليات األهلية األستقاللية والحرية يف أختيار املفردات واملناهج الدراسية ومبا يتناسب وخصوصية  

كل واحدة من هذه الكليات وبحدود السياقات العلمية املعمول بها مبوجب قانون التعليم الجامعي األهيل 

ات والكليات األهلية ملامرسة عملها وكام هو منصوص .. وفسح املجال أمام الجامع 1022( لسنة 12رقم )

عليه يف قوانني التاسيس عىل أعتبارها شخصية معنوية يحق لها القيام بأداء أعاملها ومبا يحقق أهدافها 

املرسومة وضمن نطاق معطيات وتوجهات التعليم الجامعي األهيل يف العراق لوضع الخطط والربامج 

 لتطورات التقنية ومواكبة مسريتها لسد أحتياجات املجتمع باملشاركة مع مؤسساتاألكادميية ذات العالقة با

 األعامل يف وضع تل  الخطط لتجاوز الفجوة بني املخرجات وسوق العمل .
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 الفلسطينية املحاكم أحكام ضوء في مقارنة دراسة 3591 لسنة واملستأجرين املالكين قانون  ظل في لإلخالء كسبب املأجور  ترك

هر تميز العمل البنكي التشاركيمظا

 دكتور في قانون األعمال

 

 مقدمة:

تعالت الدعوات أنحاء املعمورة داعية إىل التخيل عن النظام التقليدي القائم عىل الفائدة وما تنطيل عليه من 

عاطيه والحديث، كام أن ت ربا رصيح جاءت اآليات القرآنية رصيحة يف الدعوة لنبذه ووضعه كام يف رصيح اآليِ 

سبب حرجا ترتب عنه القطيعة التامة بني فئات واسعة من املجتمع مع البنوك، ولذل  ما له من آثار سلبية عىل 

 االقتصاد والدورة املالية، حيث تقبع مبالغ مهمة خارج تل  الدورة.

مي عىل ل بناء اقتصاد إسال ألجل ذل  بدأ نبش الرتاث الفقهي اإلسالمي للبحث عن البديل الرشعي من أج

غرار األنظمة االقتصادية القامئة، وألجل ذل  سل  املهتمون طرقا شتى، كان هدفها خلق البديل اإلسالمي لواقع 

 املعامالت، وهو ما تكلل فعال ببعض النجاحات عىل املستوى العلمي والعميل.

مالت، ل طابعه التشدد ورفض واقع املعافعىل املستوى العلمي كانت اإلنتاجات األوىل تتخذ منحيني، األو 

ورفضوا االستفادة من التجربة التقليدية فهي باطلة وتقوم عىل الربا الذي توعد الله أصحابه بالحرب وما بني عىل 

 باطل فهو باطل حسب هؤالء.

جاوز توهناك من رأى يف التجربة التقليدية )النظام االقتصادي التقليدي( ما يستحق االهتامم، مع رضورة 

املحاذير الرشعية، وقد تطور بفضل هؤالء النظام البديل، كام بفضل أولئ  الذين لعبوا دور الرافض، والذي يفرض 

ديد تخليص املعامالت من الشوائب وألزمهم التأسيَس ألي ج -القائلني باالستفادة يف حدود الرشع-عىل اآلخرين 

 رشعي توصلوا إليه.

تصادي الجديد يف غنى عن أي من املسلكني، وال يزال األمر كام هو وإن كانت وبالتايل فلم يكن النظام االق

 التجارب املاضية قد أو صلت بعض املعامالت لرب األمان الرشعي، وكذا النضج والكفاءة االقتصادية إىل حد ما.

مل فيها عىل ععىل املستوى العميل بدأت اإلرهاصات األوىل بعيد رحيل االحتالل عن البالد اإلسالمية الذي 

 توطيد ركائز االقتصاد الغريب خدمة ملآربه خالل تواجده وضامنا ملصالحه بعد رحيله.

، 2922وكانت موريتانيا قد عرفت البنوك اإلسالمية مبكرا  من خالل بن  الربكة اإلسالمي تحديدا يف العام  

قانوين، انت تعمل يف ظل غياب اإلطار الليشهد العقد األخري الرتخيص لعدة بنوك إسالمية، و رغم كل ذل  فإنها ك

، وهو ما يعني عدم مراعاة خصوصية 160بل كانت هناك مواد رصيحة متنع عىل البنوك اإلسالمية مزاولة التجارة

 .1022البن  اإلسالمي، ومل يصدر القانون املنظم للاملية اإلسالمية إال نهاية العام 

                                                           
من قانون مؤسسات القرض التي تنص بالحرف على أنه ال يجوز لمؤسسات القرض أن تقوم لحسابها الخاص أو لحساب  11المادة  - 160

 لنشاطات ضرورية أو مرتبطة بتحصيل ديونها.إال إذا كانت هذه ا الغير بنشاطات زراعية أو صناعية أو تجارية...
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مؤذنا باالنطالقة الفعلية للبنوك اإلسالمية  1020حيث كان العام  املغرب مل يعرف البنوك اإلسالمية إال مؤخرا 

املؤذن  بالتعاطي بصيغ  1611000تحت اسم البنوك التشاركية، سبق ذل  إرهاصات بدأت مبقرر وايل بن  املغرب 

يت أكلها، أ املرابحة واإلجارة واملضاربة كأنظمة إسالمية من خالل البنوك التقليدية، إال أنها محاوالت خجولة ومل ت

 رمبا نظرا للآمخذ الرشعية التي تعتربها طبقة واسعة من املغاربة مانعا من االستفادة من النظام املرصيف التقليدي. 

بدأت األصوات تتصاعد مع بداية العقد الثاين من األلفية عىل مستويات عدة كانت املمهد رمبا لتقديم مرشوع 

، لتبدأ مرحلة جديدة وحثيثة من 1024ة، والذي متت املصادقة عليه ديسمرب القانون البنيك بحلته التشاركية الجديد

أجل االستفادة من التجربة البنكية اإلسالمية، واملغرب مرشح ليتبوأ مكانة تليق مبا يتميز به يف املنطقة من أرضية 

 اقتصادية قوية وموقع اسرتاتيجي مهم وسوق واعد.

 حظى بها محاوالت التأسيس ملثل هذه املستجدات وذل  بقدر الصعوبةوال تخفى تل  األهمية الكبرية التي ت

 التي تحيط بها.

وسأحاول يف هذه الورقة البحثية الوقوف عىل خصوصية األعامل املرصفية اإلسالمية باختصار، يف محاولة  

 لتمييز الصناعة املالية اإلسالمية عن مثيلتها التقليدية وذل  من خالل: 

 هر متيز الصناعة املالية التشاركيةمظا -الفرع األول

 الفقرة األوىل: من حيث الخصائص

 الفقرة الثانية: من حيث الضوابط 

 الفقرة الثالثة: من حيث املصادر

  الفقرة الرابعة: من حيث الرقابة الرشعية

 العمل البنيك التشاريك  -الفرع الثاين

 الفقرة األوىل: الخدمات األساسية 

 مويل باملداينةالفقرة الثانية: الت

 الفقرة الثالثة: التمويل باملشاركة 

 الفقرة الرابعة:التمويل باإلجارة وما يف حكمها 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مقال منشور في مجلة األبحاث -التمويل اإلسالمي بالمغرب من المنتجات البديلة إلى البنوك التشاركية –فاطمة آيت غازي  - 161

 42الصفحة - 1121العدد األول يناير -والدراسات القانونية 
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 الفرع األول: مظاهر متيز الصناعة املالية التشاركية 

 تتميز الصناعة املالية التشاركية مبجموعة مزايا نستعرضها يف أربع فقرات عىل النحو التايل: 

 من حيث الخصائص –الفقرة األوىل 

يرتبط االقتصاد اإلسالمي ارتباطا وثيقا بالعقيدة، فالكسب الحالل سبيل لقبول العبادات واستجابة الدعاء، وهي 

يك الذي ال ، وحتى االقتصاد االشرتا«امليزة التي متيزه عن االقتصاد الحر القائم عىل نظرية "الفرد االقتصادي

 .162يويل الحرية الفردية كبري اهتامم

وقد انتهجت املدرسة اإلسالمية نهجا وسطا متخذا من الرشيعة الغراء نهجا وأساسا للتعامل، فأعطى الفرد حرية 

التحرك والتمل ، والعمل مبا يخدمه ويحقق نتائج تعود عىل املجتمع بالفائدة من خالل استخدام النقود كوسيلة 

 وآلية للتحرك وليست سلعة يف حد ذاتها.

 ايل اإلسالمي بجملة من الخصائص نوردها مجملة:ويتميز النظام امل

نظرا الرتباط املجال بالعقيدة، ومنطق الحالل والحرام كمحدٍد ملسار املعامالت ومناط البعد اإليديولوجي:  -أوال

الحكم عليها. ويستمد البن  اإلسالمي إطاره الفكري من الرشيعة اإلسالمية كأساس عقدي إيديولوجي، وانطالقا 

امللزِم بأن يكون تحريُ  املال وفقا إلرادة الله مبا يعود بالنفع عىل اإلنسانية وفقا لرشيعة  163أ االستخالفمن مبد

 الخالق.

كام مينع الرشع اإلسالمي منعا باتا كل معاملة تتعارض مع األخالق اإلسالمية، ويحض عىل التعامل عىل 

ء، وإنظار امليرسة، وعدم استغالل الحاجة مع مراعاة أساس األمانة والنصح والصدق، والتسامح يف البيع والرشا

 العدل يف املعامالت.

الذي يوضح بجالء املسار الذي ينبغي أن تسري عليه هذه البنوك، حيث تدور مقاصد الرشع  البعد التنموي -ثانيا

حقيق أهداف تحيث دارت مقاصد التنمية، ألنه من السامت الرئيسية املميزة للمصارف اإلسالمية مساهمتها يف 

التنمية االقتصادية، فالبن  التشاريك ال يستهدف تعظيم األرباح فقط، وإمنا هو ملزم مبراعاة ما يعود عىل املجتمع 

 164من منافع، وما يلحق به من رضر نتيجة قيام البن  مبزاولة أنشطته املختلفة

                                                           
 الطبعة-الجزء األول -دار الثقافة الدوحة، مؤسسة الريان-ا الفقهية المعاصرة االقتصاد اإلسالمي والقضاي-علي أحمد السالوس  - 162

 .11ص- 2112/2422األولى 

آية االستخالف، قال الله تعالى:﴿ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر  -163

 كبير﴾.

  22ص -1114لبنان -منشورات الحلبي -الطبعة األولى–تقديم ريمون يوسف فرحات–مية المصارف اإلسال-فادي محمد الرفاعي -164
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ية من خالل يف املجتمعات اإلسالموعليه فالبنوك التشاركية يجب أن تكون أداة فعالة للتنمية االقتصادية 

سعيها لتوفري مناخ مناسب لجذب رؤوس األموال وإعادة توطني رؤوس األموال اإلسالمية داخل بلدانها، إضافة 

 .165إىل التوظيف الفعال ملواردها خدمة للمجتمع اإلسالمي

 الفقرة الثانية: من حيث الضوابط:

هاد يف املجال البنيك التشاريك، وهي عبارة عن قواعد فقهية وأحاول الوقوف عىل أهم الضوابط املوجهة لالجت

 كلية اتخذها الفقهاء والباحثون منهجا وهي:

وهو أمر مسلم به يف املعامالت دون العبادات، وبالتايل فال مجال للسؤل  األصل يف املعامالت اإلباحة: -أوال

يجب ويبقى الدليل عىل من قال باملنع والتحريم، و عن الدليل إلباحة معاملة معينة ألنها عىل األصل وهو اإلباحة،

أن يكون دليل املنع نصا ال شبهة فيه كام اتجه إىل ذل  السلف الذين نقل عنهم ابن تيمية بأنهم كانوا ال يطلقون 

 ، وذل  ملا قد يرتتب عىل تحريم معاملة معينة من تعطيل املصالح والوقوف166الحرام إال عىل ما ُعلَِم تحرميه جزما

أمام حاجيات الناس والتي تعترب مقصدا رشعيا، وذل  لكون التحريم مل يقصد لذاته وإمنا بقصد تنظيم املعاملة 

بحيث ال تجلب الرضر ألي كان، فإذا وجد رضر خفي كان أو ظاهر وجد نص يقف له باملرصاد ولكل ما من شأنه 

 ظيم ال التضييق.اإلرضار واملساس بقواعد التعامل التي وضعها الشارع بغية التن

وعليه فالجواز هو األصل ما مل يرد نص مشهور قطعي الداللة يف التحريم، وذل  بأن تتضمن املعاملة ربا أو 

غررا أو عيبا من عيوب اإلرادة، وعند الحكم البد من مراعاة جميع املذاهب يف ذل ، وعدم التقيد مبذهب أو رأي 

 أو اجتهاد معني. 

  االجتهاد: حق علامء العرص يف -ثانيا

لقد أقر السابقون أن الفتوى تتغري بتغري األزمنة واألمكنة واألحوال واألعراف، ألن الحوادث ترتى متجددة 

وتحتاج إىل معرفة أحكامها، لذل  كان من القواعد الرشعية الكبرية املهمة "ال ينكر تغري الفتوى بتغري األزمنة 

شيخهام أبا حنيفة  168شافعي مذهبان: قديم وحديث، وخالف الصاحبان، لذا كان لل167واألمكنة واألحوال واألعراف"

 يف نحو ثلث املذهب، واإلمامان مال  وأحمد يروى عنهام يف املسألة الواحدة روايات متعددة.

ورمبا يعود االختالف إىل تغري الظروف أو يرجع إىل شخصية املجتهد واتجاهه يف التشديد والتيسري، وهذا 

لفقيه املعارص سعة وحرية يف اختيار الرأي الذي يراه أقرب إىل تحقيق مقاصد الرشع، ومصالح بالضبط ما يجعل ل

 الخلق، دون خروج عن ُمْحكَِم النص والتنزيل.

                                                           
 -211ص  1112مصر -مركز اإلسكندرية للكتاب  -النقود والبنوك في النظام اإلسالمي -البنوك اإلسالمية -عوف محمد الكفراوي -165

121  

 12/ ص 1121 2منشأة المعارفط -اإلسكندرية  -اره( استثم-خدماته  -المصرف اإلسالمي )أسسه -هشام أحمد عبد الحي  -166

  14ص  -الطبعة األولى  1121 -منشأة المعارف  -المصرف اإلسالمي -هشام أحمد عبد الحي  -167

  أبو يوسف ومحمد بن الحسنالصاحبان عند األحناف هما  -168
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وهو ما جعل من أهم القواعد الرشعية الكبرية واملهمة "ال ينكر تغري الفتوى بتغري األزمنة واألمكنة واألحوال 

 169واألعراف"

 من حيث املصادر -الفقرة الثالثة

  املذهب املاليك: -أوال

يعترب الفقه املاليك املصدر الرئيَس وامللجأ األول للباحثني واملهتمني يف إطار الهندسة املالية اإلسالمية، وذل  

ما قال به قدميا شيخ اإلسالم ابن تيمية "وأجود املذاهب يف املعامالت هو املذهب املاليك والحنبيل، فـأصول مال  

البيع أجود من أصول غريه، فإنه أخذ ذل  عن سعيد بن املسيب الذي كان يقال إنه أفقه الناس يف البيع"، وهو  يف

 .1024ما أكدته جل الندوات ومن ضمنها الندوة الدولية للاملية التشاركية املنعقدة بالدار البيضاء 

 وأتناول باختصار شديد أهم األصول املالكية:

 سد الذرائع: .2

البيوع يبطل املالكية والحنابلة البيوع التي يظهر فيها القصد الفاسد املخالف لقصد الشارع: كبيع يف مجال 

العينة فإنه يفيض إىل مفسدة الربا، أما الحنفية والشافعية ففرقوا بني صحة العقد وفساد القصد، فالعقد صحيح 

 .170والقصد أمره إىل الله

أو  ستلزم اللغو بالرضورة ألنه البد للمشرتي أن يتخلص منه بشكلواملبيع إذا كان غري مقصود يف ذاته فهو ي

بآخر، ألنه ال فائدة له فيه، وما ال فائدة فيه يدخل يف معنى اللغو باتفاق املفرسين. وما كان كذل  فأقل درجاته 

 171.172الكراهة، فتكون املداومة عليه ذريعة إىل املحرم

 :173مراعاة مقاصد املكلفني .1

                                                           
، والمدخل الفقهي 111/ 1هب لخليل بن كيلكيدي والمجموع المذهب في قواعد المذ 4 -4/  1ينظر أعالم الموقعين البن القيم  -169

 111/ 1العام للشيخ الزرقا 

ومن درء المفاسد عند السادة المالكية تحريم نكاح الرجل من المرأة التي تزوجها قبل خروجها من العدة تحريما مؤبدا، فأفتى عدد -170

 بها، أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا. من فقهاء المذهب فيمن هرب بامرأة وأقام معها على الزنا ثم طلب الزواج

والفرق بين الحيل والذرائع أن الحيل تتضمن القصد من المكلف للتوصل للنتيجة أو المآل المحرم، أما الذريعة فال يلزم أن تتضمن -171

 القصد ابتداء، فالحيلة تقع بما هو ذريعة وما ليس كذلك.

بحث مقدم للمؤتمر الخامس عشر للهيئات الشرعية -لمعامالت المالية قواعد الذرائع في ا-ينظر: سامي ابراهيم السويلم -

 )الفرق بين الحيل والذرائع( 21ص - 1127/ فبراير  2412جمادي األول -للمؤسسات المالية اإلسالمية 

له بل قال بها هو أجمع العلماء على أصل القول بسد الذرائع كما قال القرافي رحمه الله "فليس سد الذرائع خاصا بمالك رحمه ال-172

 .11المجلد الثاني الصفحة -كتاب الفروق « أكثر من غيره، وأصل سدها مجمع عليه

 222المجلد الثالث ص-كتاب الموافقات -قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة »وقال اإلمام الشاطبي رحمه الله 

 ي ال األلفاظ والمباني"قاعدة األمور بمقاصدها "العبرة في العقود للمقاصد والمعان-173



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

78 

ائد يف مراعاة مقاصد املكلفني وبناء األحكام عليها، واملالكية يبطلون البيوع واألنكحة التي واملذهب املاليك ر 

 . 174يظهر فيها القصد الفاسد

ومذهب الحنفية والحنابلة هو التصحيح برشط أن يكون الثمن معلوما وال يظهر ما ينايف العقد، واملالكية يرون 

أم  بالتعاطي متى كان واضح الداللة عىل الرضا سواء تعارف الناسالتصحيح مطلقا، حيث ينعقد العقد بالفعل أو 

 175ال"

 –سد ، وواضح جدا أن املصالح واملفا«: "ليست هناك مصالح خالصة وال مفاسد خالصةاملصالح واملفاسد .2

ا ر هي العلل الحقيقية املؤثرة يف رشع األحكام أي أن املصالح واملفاسد هي مناط األحكام، ولكن نظ-176عند الرازي

لعدم ظهورها أو عدم انضباطها يف كثري من األحيان يقع نَْوُط األحكام وربطها بأسباب وعالمات ظاهرة منضبطة 

 تتالزم غالبا مع املصلحة أو املفسدة املقصودة بالحكم.

 مقاصد الرشيعة  -ثانيا

رشيعة حضار مقاصد اللقد اعتمد اإلمام مال  ريض الله عنه يف اجتهاده الفقهي عىل قواعد األصول، مع است 

 ومراعاة ظروف الواقع، فكان اجتهاده بذل  مؤسسا عىل نظر مقاصدي، حتى إنه كان رائدا يف هذا املجال.

وابن تيمية ما يفتأ يؤكد أن الرشيعة جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، وأنها تُرجرح خري 

ل أعظم املصلحتني بتفو  .177يت أدناهام وتدفع أعظم املفسدتني باحتامِل أدناهامالخريين وتُحصر

وقد كانت املعامالت البنكية مجاال خصب إلعامل املقاصد، وكان من نتائج تطبيق الرؤية املقاصدية تجنب 

املعامالت الضارة أو املفسدة والتخطيط السليم لالقتصاد والتنمية من خالل تقديم األهم عىل املهم والرضوريات 

 اجيات.عىل الح

 اآلتية: النتائج تحقيق إىل يؤدي واملالية االقتصادية املعامالت يف املقاصد تطبيق إن

 للامل أو للنسل أو للعقل أو للنفس أو للدين املفسدة أو الضارة املعامالت تجنب 

 الطبيعية واالجتامعية وبيئته اإلنسان فساد إىل يؤدي مايل أو اقتصادي ترصف أو مرشوع كل تحريم 

                                                           
والعقود من الناس »وليس هذا إال جانبا من األصل العام، وهو اعتبار العقود بمقاصد أهلها ونياتهم، وفي هذا يقول ابن تيمية: -174

ما من أوجب فيها األلفاظ وتعاقب إليجاب والقبول ونحو ذالك وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود على عرف الناس وعاداتهم، ف

 عده الناس بيعا فهو بيع، وما عدوه هبة فهو هبة، وهذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل"

 142/ 11ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية: -

من األحكام التي بناها المالكية على مراعاة قصد المكلف: إبطالهم نكاح المحلل خالفا للحنفية والشافعية ألن القصد في نكاح -175

 من مقاصد النكاح الصحيح في شيء". المحلل قصد فاسد ليس

قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه: أنه إن أمسكه »باب القصاص في القتل »أيضا ما جاء في الموطأ 

جن ويسوهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس، ال يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك أشد العقوبة 

 سنة ألنه أمسكه وال يكون عليه القتل"

فكر المعهد العالمي لل-منهج التعليل بالحكمة وأثره في التشريع اإلسالمي )دراسة أصولية تحليلية(-رائد نصري جميل أبو مؤنس -176

  122ص - 1117الطبعة األولى -فرجينيا -اإلسالمي 

 لعز الدين بن عبد السالم.»ني، والمستصفى للغزالي، "قواعد األحكام راجع: المعتمد ألبي الحسن البصري، البرهان للجوي - 177
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 عىل  الرضوريات يقدم أي املهم، عىل واألهم فاألوىل األوىل يقدم والتنمية لالقتصاد سليم طتخطي

 و التحسينيات. الكامليات عىل الحاجيات ثم والكامليات، الحاجيات

 رضوريات  مقصد لكل ألن ذل  الكلية، املقاصد من غريها عىل للنفس الرضورية املرشوعات تقديم

 األخرى، وتقدم املقاصد من الحاجيات جميع عىل مقصد أي من الرضوريات فتقدم وتكميليات، وحاجيات

 .األخرى املقاصد من التكميليات عىل جميع  مقصد أي من الحاجيات

 دفع املفاسد عىل مقدم الراجحة املصلحة وجلب تساويهام، عند املصلحة جلب عىل مقدم املفسدة درء 

 املرجوحة. 

 ة الرشعية:عىل مستوى الرقاب -الفقرة الرابعة

من املزايا الخاصة بالنظام املايل اإلسالمي هو رضورة احرتام الضوابط الرشعية من خالل املراقبة الرشعية، وقد 

سايرت الرقابة الرشعية تطور الصناعة املالية اإلسالمية، فاعتمدت بعض الدول الرقابة الرشعية الخارجية من خالل 

ابة أعامل البن  اإلسالمي ومدى مطبقتها مع أحكام الرشع كام هو البن  املركزي كجهة وصية مسئولة عن رق

 الحال يف موريتانيا من خالل هيئة املطابقة الرشعية.

بينام أسندت دول أخرى هذه املهمة للوزارة أو الهيئة املكلفة باألوقاف أو إىل هيئة مختصة بالفتوى كام هو 

مبقتىض الظهري  178ابة الرشعية إىل املجلس العلمي األعىلالحال يف اململكة املغربية التي أسندت مهمة الرق

اللجنة الرشعية  من خالل النص عىل أن املجلس من خالل 1004ابريل  11الصادر بتاريخ  200.02.2الرشيف رقم 

للاملية التشاركية التابعة له ميارس مهمة إبداء الرأي بشأن مطابقة األنشطة والعمليات التجارية واملالية 

 ألحكام الرشيعة ومقاصدها. 179ثامرية التي تقوم بها املؤسسات والهيئات املاليةواالست

مي هي لجنة متخصصة لدى الهيئة العلمية املكلفة باإلفتاء باملجلس العل والجنة الرشعية للاملية التشاركية

ة عىل سبيل جناألعىل وتتألف من منسق اللجنة وتسعة أعضاء من العلامء الفقهاء املشهود لهم، وتستعني الل

 .180االستشارة بخمسة خرباء دامئني عىل األقل ذاتيني أو اعتباريني

وتصدر اللجنة آراءها باسم املجلس وبإجامع أعضائها املشاركني يف مداوالتها، ويجب أن تكون آراء اللجنة  

 .181معللة

                                                           
 يترأس الملك المجلس العلمي األعلى الذي يتكون من: -178

 وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  -

 بعض كبار العلماء يعينون بصفة شخصية من الملك وال يمكن أن يتجاوز عددهم نصف عدد رؤساء المجالس العلمية المحلية.  -

 الكاتب العام للمجلس العلمي األعلى  -

 رؤساء المجالس العلمية المحلية. -

بتميم  1122يناير  11( صادر في 2.22.11تم إحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بموجب الظهير الشريف)المرسوم( رقم ) -179

 س العلمية.بإعادة تنظيم المجال 1114أبريل  11الصادر بتاريخ  111.11.2الظهير الشريف رقم 

  412إلى  412البنوك التشاركية في المغرب ص -عبد السالم بالجي  -180

ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر العالمي الحادي عشر -إعادة هيكلة وتمويل منتجات الصيرفة اإلسالمية -ينظر: عبد السالم بالجي  -181

 1إلى  2من -صرفية اإلسالمية: تقويم القضايا العالقة( لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية )سوق رأس المال اإلسالمي والم

  1122نوفمبر 
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استحداث وظيفة أو  اين عىلولرضورة متابعة احرتام الضوابط الرشعية نصت القانون البنيك املغريب كام املوريت

لجنة داخل البن  التشاريك )اإلسالمي( للسهر عىل احرتام اآلراء باملطابقة ورفع تقرير سنوي بشأنها إىل املجلس 

 العلمي والبن  املركزي.

وال ش  أن توحيد الفتوى يخدم املنافسة كام يخدم االنسجام مع املقتضيات الرشعية الضابطة لعمل البنوك 

 ة.التشاركي

 الفرع الثاين: األعامل البنكية التشاركية 

تقوم البنوك التشاركية بتقديم الخدمات البنكية العادية، والتي ال تنطوي يف األصل عىل جانب ائتامين، من 

قبيل: استقبال الودائع، وفتح الحسابات البنكية، وكذا تقديم الضامنات البنكية من اعتامدات وخطابات ضامن، 

 يل، والعمليات الواردة عىل األوراق التجارية من قبيل التحصيل والخصم.وعمليات التحو

باإلضافة إىل أعامل من نوع آخر وهي ميدان متيز الصناعة التشاركية من خالل الصيغ التمويلية املعتمدة والتي 

 يغلب عليها الطابع االئتامين عىل تفاوت بني تل  الصيغ.

تر صيغٍ عدد الصيغ التمويلية، وقد نص قانون البنوك التشاركية عىل سوتتجسد خصوصية النظام التشاريك يف ت

وترَك الباب مفتوحا أمام أي صيغة أخرى بعد الرأي باملطابقة، وهي الصيغ البديلة للقرض بفائدة كآلية وحيدة 

 لالستثامر يف البنوك التقليدية.

 الفقرة األوىل: الخدمات األساسية 

بنوك التشاركية كام اعتمدتها بدأ  البنوك التقليدية، وال غنى عنها يف الحقل وهي خدمات عادية تعتمدها ال

املرصيف، وال تثري الكثري من اإلشكاالت الرشعية. وهناك فروق يف التطبيق عىل مستوى البنوك التشاركية من 

 قبيل الخصائص الفنية والتكييف القانوين، وأقف عىل بعض هذه الخدمات:

نالحظ أن أغلب الترشيعات املقارنة حسمت األمر بخصوص التكييف بنصها رصاحة عىل  ية:الوديعة البنك -أوال

 اعتبار الوديعة البنكية قرضا.

، وقد ساير القضاء يف فرنسا 021ويف نفس املنحى سار املرشع املغريب يف قانون االلتزامات والعقود يف الفصل 

 . 182ا أخرى قرضا، والتكييف األخري هو األغلبومرص الفقه يف اعتبارها أحيانا وديعة عادية وأحيان

وعىل العموم فعقد الوديعة النقدية البنكية يشكل استثناء لألحكام العامة لعقد الوديعة وعقد القرض، فهو عقد 

مركب ظاهره الوديعة وجوهره القرض، وبالتايل فال مناص حينها من اعتباره عقدا جديدا بأحكام جديدة خارجا عن 

 املسامة، وال ضري يف ذل  ما دام األصل يف املعامالت اإلباحة وال ينطوي األمر عىل علة للتحريم. نطاق العقود

 :البطاقة البنكية -ثانيا

                                                           
المتقي – 1121الطبعة األولى –البنوك اإلسالمية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب -مريد جواد  - 182

 22ص -برينتر، المحمدية 
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(  183سواء كانت البطاقة مغطاة )بطاقة الحسم الفوري من الحساب( أم غري مغطاة ) السحب عىل املكشوف

جراء سحب نقدي ، فإن هيئة الفتوى قامت بتهذيب وسواء تم استخدامها للحصول عىل السلع والخدمات أم إ 

هذه البطاقة وتجريدها من رشوطها املحرمة، ومنها حذف رشط دفع فائدة عن تأخري سداد قيمة البطاقة من 

طرف عمالء البن  ذوي الحسابات املكشوفة ، حيث اشرتطت أال يرتتب عن التعامل بهذه البطاقة أية فوائد 

أيضا أن يكون تحويل العمالت بسعر الرصف الحايل يف حالة ما إذا كانت البطاقة  أخذا أو عطاء كام اشرتطت

 .184دولية

( نظرا لضعف الوازع الديني العام وفساد الذمم 185وقد اتجه بعض الفقه املعارص )ندوة الربكة الثانية عرشة

ر حامل ة يف حال تأخواملامطلة... إىل القول بجواز اشرتاط غرامة مقطوعة بنسبة محددة عىل املبلغ والفرت 

البطاقة عن السداد دون عذر رشعي، وذال  عىل أساس رصف هذه الغرامة يف وجوه الرب، وال يتملكها مستحق 

 املبلغ.

وعىل العموم فحكم إصدار البطاقة والتعامل بها الجواز ما دامت خالية من رشط ترتب الفائدة عىل التأخري 

 اقية عىل أن العالقة بني التاجر والبن  مصدر البطاقة عالقة ضامن.الذي هو فاسد ومحظور رشعا وقامت االتف

 االعتامد املستندي:  -ثالثا

مل يتحدث الفقهاء املسلمون عنه بهذا االسم لكن املعنى واملقصد كان موجودا يف جملة عقود أخرى تؤدي ذات 

 ندي.واألكرث شبها باالعتامد املستالغرض، كالضامن والكفالة والحوالة أو ما يعرف بضامن السوق، وهو األقرب 

ذهب أغلب الفقه الرشعي إىل جواز أخذ قيمة املرصوفات الفعلية إلصدار االعتامد املستندي، كام تجوز أجرة 

القيام بالخدمات املطلوبة سواء يف صورة مبلغ مقتطع أو نسبة من مبلغ االعتامد، رشيطة أال يكون ملدة االعتامد 

ويشمل ذال  االعتامدات الصادرة والواردة، كام يشمل تعديل االعتامدات ما عدا التعديل أثر يف تحديد األجرة، 

بزيادة مدة االعتامد، فال يجوز للبن  أن يأخذ عليه إال املرصوفات الفعلية فقط وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا ال نسبة 

 .186مئوية

                                                           
ف سحبًا على المكشوف، النكشاف حسابه حينئذ بصيرورته مدينًا وتسمى عملية سحب العميل لما يربو على رصيده في المصر - 183

بعد أن كان دائنًا، والمصارف الربوية التقليدية تقدم هذه الخدمة للعميل مقابل نسبة فائدة تفرضها على المبلغ الذي يسحبها عمليها 

 زيادة عن وديعته

 24تسويق الخدمات المصرفية، مرجع سابق، ص  -184

إجراءات المطالبة بالديون قد تكلف كثيرا، وبعض البنوك لديها مراكز تحصيل، وتتحمل مصاريف كبيرة في يجب مالحظة أن  -185

المراسالت ومتابعة المماطلين وأحيانا تضطر للجوء إلى القضاء، وبالتالي فإن بعض الهيئات الشرعية تميل إلى إمكانية تغطية هذه 

ات التأخير، وعليه فيجب مراعاة احتساب مصاريف التحصيل الفعلية بدون أي مبالغات المصروفات التي تنفق للتحصيل من رسوم أو غرام

وفي أضيق الحدود، للتأكد من أن هذه المصروفات حقيقية، حيث تسمح الشريعة بالتعويض عن الضرر المباشر ولكن الضرر غير المباشر 

اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي(. وبالتالي يجب التأكد من  ال يقبل التعويض عنه)أعمال الدورة الثانية والعشرين لمجمع الفقهي

 عدم اإلسراف في نفقات التحصيل أو التحايل في اإلنفاق.

كما يجب مراعاة أن رسوم التأخير هذه تفرض على المماطلين وليس المتعثرين)المعسرين(. فالمتعثر الذي يتعرض لظروف خارجة عن 

  121عاقبته وذالك انطالقا من اآلية الكريمة "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"البقرة، اآلية إرادته تمنعه من السداد ال يجب م

 221ص  -سابق -المصارف اإلسالمية وما ذا يجب أن يعرف عنها -الدكتور الشيخ عالء الدين زعتري  -186
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  خطاب الضامن: -ثانيا

أعامل اإلرفاق واإلحسان التي يدعو اإلسالم إليها ويحث عليها  ويسمى يف فقه املعامالت بالكفالة وهي من

 بني املسلمني، كأن يقدم املقرض ماله بدون أجر، أو أن يكُفل غريَه بدون أجر.

أيا كان تكييف خطاب الضامن فال اختالف بني املعارصين يف جواز أخذ العمولة عىل إصدار خطابات الضامن و 

 . ويأخذ يف مقابلها أجرا مسمى –كام يؤدي غريها  –ملرصفية التي يؤديها البن  باعتبارها خدمة من الخدمات ا

أما جواز أخذ قدر زائد من األجر عىل مرصوفات الضامن األصلية، أي أجر يف مقابل تقديم الضامن كخدمة 

 فهو محل الخالف الكبري بني الفقهاء املعارصين.  –من قبل الضامن

ن خطاب الضامن ما هو إال نوع من أنواع الضامن أو الكفالة باملال، وهو يقتيض ولقد أصبح من املعلوم اآلن أ 

وجمهور  .تحمل الضامن لاللتزام أو أي جزء منه يف حالة عجز املضمون عن سداده يف وقته وبناء عىل رشوطه 

وَن عىل أن الضامن يجب أن يكون محض معروف، ومب –بل هناك من يقول باإلجامع -الفقهاء ع فال ا أنه ترب يَنُصُّ

 .187يجوز أن يأخذ الضامن عليه أجرا

إال أن البن  وقد ضِمن عميله يف خطاب الضامن، يكون له نصيب من الربحِ العائِد للعميِل من العملية املضمونة 

، محلُُّه ضامُن عمِل العميِل، وضامُن العمِل «أو محل الضامن لرشاكته مع العميل يف هذه العملية "رشاكة عقد

 188من العمل، فكام أن استحقاق الربح يكون باملال أو بالعمل، فيكون أيضا بالضامن. نوعٌ 

 الفقرة الثانية: التمويل بالبيوع:

 املرابحة املرصفية:  -أوال

وصيغتها أن يتقدم العميل إىل املرصف موضحا له رغبته يف الحصول عىل بضاعة ما والتزامه بالتعاقد مع البن  

يتفقان عليه حاال أو وفق نسبة محددة من السعر أو نحو ذال  من وسائل تحديد األسعار،  فيام لو اقتناها بسعر

 فيقوم البن  باقتناء السلعة وتفويتها إىل العميل مرابحة بسعر حال أو آجل، دفعة  واحدة أو أقساط. 

يد أحد الطرفني فال يقوينبغي أن يكون لكل من العميل والبن  الحرية التامة يف إمتام البيع أو اإلعراض عنه، 

عىل أن كال  -حالة الكتابة بالذات–اآلخر بعربون أو كفالة أو وثيقة أو كتابة موقعة أو غري ذال ، ما مل يتم النص 

                                                           
وحكى ابن عرفة عن اللخمى: الضمان  .الة والضمان( والحمالة هي الكف2/222وقال مالك: ال خير في الحمالة بجعل )مواهب الجليل  - 187

ابن القطان عن صاحب اإلسناد، وحكى الحطاب: عن األبهري قال: ال يجوز ضمان بجعل ألن الضمان معروف وفعل خير، -بجعل ال يجوز 

  كما ال يجوز على صوم وال صالة ألن طريقها ليس لكسب الدنيا.

ل عليه لرجل على جعل جعله له المكفول عليه فالضمان على ذلك باطل. وال يلزم الضامن وحكى الطبري: )ولو كفل رجل على رجل بما

)وهكذا قول أبي حنيفة   …(للمضمون له شيء أن كان ضمن له ما ضمن على شرط جعل الذي عليه المال أو على المضمون له

 (1وأصحابه( )اختالف الفقهاء لمحمد بن جرير الطبري، ص

واز أخذ األجر على الضمان. وبما أن خطابات الضمان نوع من الضمان والكفالة، فينطبق عليها الحكم و بالتالي والنصوص ناطقة بعدم ج

 ال يجوز أخذ اجر على الضمان باعتباره ضمانا

لقاهرة ا-مكتبة وهبة -االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية -أنور عبد الحميد محمود البعلي  - 188

 21ص-الطبعة األولى 
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من الطرفني له الحرية الكاملة يف التعاقد عىل البيع مستقبال ليتحقق الرضا عند العقد وهو الركن األساس يف 

 صحة العقد.

حمل العميَل بالتعويض ملا قد يقع عىل املَبيع من الرضر ألن الرشاء سيتم للبن  ال للعميل، وعليه ت وال يُلزِم البنُ  

 .189الخسائر وال يتحمل العميل بيشء من ذال 

الذين من إلزامية الوعد مطلقا، ف -يف التطبيق العميل-وألجل تصحيح املسار تبدو أهمية الخروج باملرابحة 

 –وهو باملناسبة ال يتعلق باملرابحة بصفة خاصة- 190ِدين ا وقضاء اعتامدا عىل رأي البن شربمةاستدلوا بإلزامية الوعد 

ويخلطونه  191نسوا أو تناسوا أن ابن شربمة من فقهاء املالكية الذين يقرون يف فقههم بأن بيع املرابحة من العينة

 .192بالسلف الذي جر نفعا

ال لزام بالوعد من عدمه، والغالب املطبق هو اعتبار الوعد ملزما، إ وقد اختلفت اآلراء الفقهية والترشيعية بني اإل

أن اإللزام بالوعد ال يعني البتة إرغام العميل عىل الرشاء، بل يعني اإللزام بالتعويض عن الخسائر التي قد تلحق 

بيع الخيار بالعميل، وهو ما أصبح ساري به العمل نظرا لرضورة اإللزام تخفيفا للمخاطر، وقد استعاض البعض 

 لتجاوز مسألة الوعد.

إن األساس املعتمد للتمييز بني الزيادة الناتجة عن عملية التمويل باملرابحة والزيادة الناتجة عن عملية اإلقراض 

بفائدة يرجع إىل كون الربح ميثل عائدا غري يقيني بحكم ارتباطه مبخاطر العملية اإلنتاجية، فالبائع يعرض ماله 

 والخسارة واحتامل كساد السلعة وفسادها. ملخاطر الكسب 

أما الفائدة فهي متثل عائدا يقينيا ومضمونا يتحمله املقرتض مبفرده بينام ال يتحمل املقرض أي مخاطر فهو 

 يضمن لنفسه الغنم ويلقي بالغرم عىل املدين.

                                                           
انطالقا من القاعدة الفقهية "الغنم بالغرم والخراج بالضمان" اليجوز تحميل العميل اآلمر بالشراء ما يطرأ على السلعة من أضرار  - 189

امات يذ االلتزوهالك خالل فترة الشحن أو التخزين، وال يمكن اعتبار هذا من قبيل كفالة حسن أداء البائع التي تقتصر على حسن تنف

بشأن المرابحة:  2وال تتعدى إلى ضمان مخاطر الطريق، التي يجب أن يتحملها مالك السلعة. )قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 

 الضمانات في مرحلة الوعد، بقلم األستاذ د.عبد الباري مشعل، منشور على االنترنت(.

 (12/2) انظر المحلى  "برمة: الوعد كله الزم ويقضى به على الواعد ويجبرحكى ذلك عنه ابن حزم حيث قال: " قال ابن ش - 190

)ابن  أن الوعد الملزم عند المالكية أغلبه في التبرعات-وهو من كبار فقهاء المالكية في هذا العصر -فقد نبه الدكتور عبدالله بيه  - 191

كانون  22- 21جمع الفقه اإلسالمي الدولي،الدورة الخامسة،الكويت، بحث مقدم إلى مبيه،عبد الله بن بيه، اإلجارة المنتهية بالتمليك، 

(، ويقول الونشريسي: )قاعدة" األصل منع المواعدة بما ال يصح وقوعه في الحال حماية "ومن ثم منع مالك م.2122األول )ديسمبر( 

ك(،وبيع المرابحة لآلمر بالشراء عند المالكية المواعدة في العدة، وعلى بيع الطعام قبل قبضه ووقت نداء الجمعة، وعلى ما ليس عند

 .يدخل تحت بيع ما ليس عندك

الطبعة األولى -القاهرة -دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع -دراسات في التمويل اإلسالمي  -دكتور أشرف محمد دوابه  -192

  11ص - 1117/2412
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، وهو البديل 194التقليديةكبديل لعمليات اإلقراض التي متارسها البنوك  193: ميكن استخدام السلمالسلم -ثانيا

 الذي تحتاج إليه مؤسسات األعامل كونه يتم بصورة نقدية متنح املؤسسة مرونة االستعامل.

ومن الناحية النظرية ميكن تطبيق عقد السلم عىل جميع األنشطة االقتصادية طاملا كانت منتجاتها قابلة للضبط 

يقه عىل مختلف درجات املنتجني من أصحاب األعامل والقياس كالصناعة والتجارة واملقاوالت، كام ميكن تطب

 195املؤسسات الصغرية واملتوسطة والكبرية"»

وقد تم تطوير السلم إىل سلم موازي يستقبل مبوجبه البن  املبلغ سلام لتوفري سلعة موصوفة بتاريخ محدد، 

 التاريخ املحدد اريخ سابق عىلفيقوم املرصف بدوره بالتقدم لجهة أخرى لتوفري ذات السلعة بذات املواصفات يف ت

 يف عقد السلم بني البن  والعميل، وهو نفس التطوير الذي جرى عليه التعامل بخصوص االستصناع.

ويجب أن يكون كل من السلم والسلم املوازي مستقال عن اآلخر يف جميع الحقوق وااللتزامات، فإن أََخلَّ أحد 

يحق للطرف اآلخر أن يحيل ذل  الرضر إىل من عقد معه سلام موازيا،  الطرفني يف عقد السلم األول بالتزاماته ال

 سواء بالفسخ أو تأخري التنفيذ. 

ومام تجدر اإلشارة إليه أن الفقهاء املعارصين أجازوا بيع البضاعة املُسلَّم فيها قبل قبضها استنادا إىل الرأي 

 .197وبناء عليه أجازوا عقد السلم املوازي 196املاليك بهذا الخصوص

 198والتطبيق العميل يظهر قلة استعامل السلم ورمبا انعدامه لدى غالبية البنوك اإلسالمية

هو عقد عىل مبيع يف الذمة ورشط عمله عىل الصانع، وذل  نظري مثن معني، لذا يقول االستصناع:  -ثالثا

نة عىل خالف القياس، يف حني يرى السادة املالكية أنه  يجوز إال نوع من السلم وال الفقهاء أنه عقد أجيز بالسُّ

 .199بوصف العمل، ورضب األجل، وتقديم رأس املال

                                                           
 المثمن ألجل".عرفه المالكية بأنه "بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر  - 193

ى الطبعة األول -بحث لنيل شهادة الماجستير  -األعمال والخدمات المصرفية في المصارف التجارية واإلسالمية-حنون محمد حسن  - 194

 421ص - - 1112عمان -

 277ص-المعايير الشرعية -هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  -195

البنك اإلسالمي للتنمية، –طار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في التطبيق المعاصر اإل-عمر محمد عبد الحليم  196

 11ص1114الطبعة الثالثة -المعهد اإلسالمي لبحوث والتدريب 

 ولينعقد السلم صحيحا يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: - 197

 197مح والتمرأن يكون المسلم فيه من ألموال التي يمكن تعيينه بالوصف كالق 

  أن يكون المسلم فيه من النوع الذي يكون موجودا في العادة في الوقت الذي يتم تحديده للتسليم 

  أن يتم وصف المبيع بدقة في العقد من حيث النوع والصفة والمقدار ووقت ومكان التسليم 

 197دفع الثمن في مجلس العقد 

  إسالم التمر بالتمر مثال.أن ال يشترك المبيع مع الثمن في علة ربوية فال يجوز 

  ساء فال يجوز سلم ذهب بفضة وال بعملة، وال عملة بعملة  -أي تأخير القبض–أن يكون السلم والمسلم فيه مما يجوز فيه النَّ

 أخرى، ألن هذا من الصرف ويجب التقابض فيه.

 421ص -مرجع سابق -حنون محمد  -198

 طبعة دار الكتب العلمية. 1/21ينظر: المدونة،  -199
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وقد يستصنع املرصف هذه املنتجات لنفسه ثم يترصف فيها بيعا أو تأجريا أو مشاركة أو قد يقوم بذل  بتوكيل 

 200من جهة أخرى.

ع أو منشآت صناعية أو  سليتدخل املرصف بوصفه صانعا، يتلقى طلبات العمالء لتوفري االستصناع املوازيويف 

 معامرية مبواصفات محددة، فقد ال يتوفر التمويل الكايف للعميل، فيتعاقد املرصف مع العميل لتلبية طلبه.

 يتضمن هذا االستصناع عقدين:و

بني البائع )البن ( واملشرتي يقيض بتسليم سلع مطابقة للمواصفات التي يحددها املشرتي، وبثمن  أولهام:

 ، وموعد محدد للتسليم. متفق عليه

عقد بني البائع )البن ( والصانع )مورد الخدمة أو صاحب املصنع( يقيض بصنع السلعة محل العقد أو  وثانيهام:

تزويده بالخدمات الالزمة، وتسليمها يف فرتة زمنية محددة تسبق الفرتة املحددة يف العقد األول، وبثمن يقل عن 

 من وراء العقد".« بائع "البن الثمن األول بهامش ميثل عائد ال

ونحن هنا أمام عقدين منفصلني عن بعضهام، فال توجد أية عالقة قانونية أو التزامات مالية بني املشرتي النهايئ 

للسلعة وبني الصانع يف عقد االستصناع املتوازي، ويف حالة وجود خالف فإنه يحل يف إطار كل عقد عىل حده 

 201وفق الرشوط الواردة فيه

 ذا األسلوب يف تطبيق االستصناع هو السائد يف املصارف اإلسالمية ملالءمته لطبيعة العمل املرصيف.وه

 الفقرة الثالثة: التمويل باملشاركات

ميكن القول إن املصارف اإلسالمية تقرتب من تحقيق املقاصد الرشعية يف املال كلام زاد العمل لديها بصيغة 

 حقيق املقاصد كلام اتجهت إىل الصيغ املركبة من حيل فقهية لحامية رأس املالاملشاركة بأنواعها، وتبتعد عن ت

 أيا كان الحكم الرشعي لها.

 املضاربة التي هي مشاركة مختلفة.عن وأميز هنا بني عقد املشاركة املعروف يف إطار الرشكات ونحوها 

ء ى األطراف رشكاء إىل حني انقضاحيث متارس يف إطارها العادي كمشاركة ثابتة حيث يبق: 202املشاركة -أوال

العقد الرابط بينهم، ويف اإلطار املستحدث وهو املشاركة املتناقصة أو املنتهية بالتملي  حيث ينسحب البن  تدريجيا 

من املرشوع وفق بنود العقد، وأغلب الحاالت التي دعت لهذه الصيغة هو رغبة العمالء يف املسكن الخاص، 

                                                           
 هذا األسلوب يمكن أن يحقق ما يلي: -200

 قيام المصرف بوظيفتين تمويلية وتجارية من خالل تمويله للمنتجين بشراء منتجاتهم مسبقا 

 توفير السيولة النقدية للمنشآت الصناعية بدل اللجوء إلى القروض الربوية 

 استثمار موارد المصرف وتحقيق أرباح من وراء ذالك 

، جدة البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث 1ط-جعالة واالستصناع تحليل فقهي واقتصادي ال-شوقي أحمد دنيا  -201

 42ص- 2112 -والتدريب 

من القانون البنكي المغربي في معرض حديثها عن التمويل في البنوك التشاركية  211-21من القانون رقم  22وتنص المادة  - 202

نه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، يشارك األطراف في تحمل الخسائر في "المشاركة كل عقد يكون الغرض م

 حدود مساهماتهم وفي األرباح بنسب محددة مسبقا بينهم 
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، املرصَف يبيع كل سنة جزء  من حصتِه الشائعِة للطرف الثاين وبذل  تتناقُص حصة املرصفوتتضمن رشوُط العقد أن 

وال تتعارض هذه الصيغة مع أحكام الرشع وتحقق مصلحة  للمتعاقدين دون إرضار، ما دامت قامئة عىل الرتايض، 

ه للرشي  رصف ببيع حصتوصفتها أنها رشكة عنان، تتضمن مجرد وعد من امل. دون معارضة ليشء من أحكام الرشع

 . اآلخر، بعقد مستقل عن الرشكة، إما كليا  وإما جزئيا ، دفعة واحدة، أو عىل دفعات

، 203وتتجىل أهمية الرشكة املنتهية بالتملي  يف كونها إحدى الصيغ الرشعية املالمئة لطبيعة املعامالت املعارصة

ستؤول إليه  ة، وال تشكل عبئا عىل الرشي  الرئيس الذيفهي متثل أسلوبا مناسبا للتمويل بدال من اإلقراض بفائد

امللكية يف نهاية املشاركة، فرأس املال الذي يحصل عليه الستكامل مقدار التمويل الالزم ملرشوعه لن يكون يف 

صورة قرض بفائدة. كام أن مشاركة املرصف فعليا يف املرشوع متثل نوعا من الضامن لرأس املال من الهالك أو 

 .204التسديدعدم 

وهي من قبيل املشاركة حيث يتشارك اثنان يف املرشوع يقدم أحدهم املال ويقدم اآلخر العمل،  :205املضاربة -ثانيا

وهي املعتمدة يف البنوك اإلسالمية الستثامر الودائع وفق ما بات يعرف باملضاربة املشرتكة التي يتعدد فيها 

ة اقتسام الربح وتحمل الخسارة يف ظل خلط األموال وعدم ، وقد أثارت إشكاالت رشعية حول كيفي206األطراف

تساوي النرسب، وهو ما اعترُِب من قبيل الجهالة، إال أن هذه الجهالة أصبحت بعد تقدم نظم املحاسبة، ودقة عمل 

 املؤسسات اإلسالمية، جهالة يسرية، والجهالة اليسرية مغتفرة يف املعامالت.

من رب املال والعامل يف املضاربة يجب أن يكون مقدارا شائعا يف الربح، فمن املعلوم فقهيا أن نصيب كل 

 نسبة مئوية منه "وهذا بإجامع املجتهدين، وسند اإلجامع هو داللة نص أحاديث املزارعة"

ملالنْي، إذا كان املضارب قادرا عىل تشغيل ا -دون تفويض أو إذن رصيح-ويرى املالكية جواز الخلط مبطلق العقد 

 .207هم رأوا ذال  هو األوىل يف بعض الحاالتبل إن

                                                           
وقد أشار الدكتور محمد شيبر إلى أنه قد تم تطبيق صيغة المشاركة المتناقصة ألول مرة في جمهورية مصر العربية عندما قام  - 203

الت اإلسالمية في أحد البنوك التجارية بمشاركة إحدى الشركات السياحية في امتالك أسطول نقل بري سياحي لنقل فرع المعام

 أفواج السائحين بين القاهرة وأسوان.

عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك اإلسالمية،التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في  - 204

 172م، ص 1111وق،الناشر: المركز الثقافي العربي،الطبعة األولى الحق

المدونة  -ينظر في ذلك: شاع لفظ مضاربة عند الحنفية والحنابلة والزيدية، أما المالكية والشافعية فيطلقون عليه لفظ القراض،  - 205

 ، باب القراض2م، الجزء الرابع، صفحة اإلمام الشافعي، كتاب األ -، كتاب القراض. 22الكبرى، الجزء الثاني عشر، صفحة 

وهي على ثالثة صور: األولى: يتعدد فيها رؤوس األموال، وينفرد فيها المضارب. في حالة قيام المصرف باستثمار الودائع  - 206

بار أن ة باعتاالستثمارية المودعة لديه بنفسه مباشرة، ودون االستعانة بمضاربين آخرين، وتقترب هذه الصورة من المضاربة المفرد

 التعدد فيها من جانب واحد فقط.

الثانية: يتعدد فيها المضاربون، وينفرد فيها صاحب رأس المال. في حالة قيام المصرف باستثمار الودائع االستثمارية المودعة لديه، 

 وإعطائها لرجال أعمال متعددين؛ 

 أي المصرف باعتباره صاحب -موال استثمار مدخراتهم لهم، ثم يعرض الثالثة: يعرض المصرف اإلسالمي باعتباره مضاربًا على أصحاب األ

على رجال األعمال أو أرباب التجارة استثمار أو تشغيل تلك األموال، على أن توزع األرباح حسب  -مال، أو وكيل على أصحاب األموال

 االتفاق بين األطراف الثالثة، وتقع الخسارة على صاحب المال

 124-121/  24ص 2هذب،طالنووي،شرح الم - 207
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 .208واملعلوم فقهيا كذال  أنه ال يجوز اشرتاط مقدار معلوم ألحدهام، مبلغ مقطوع لرب املال من ماله

وبخصوص تعدي ربح املضاربة لثالث اختلف الفقهاء فجاء يف نهاية املحتاج أنه "مينع رشط بعٍض لثالث ما مل 

ا املالكية فالذي يظهر أنهم ال يشرتطون اختصاص طريف املضاربة وحدهام دون ، أم209يشرتط عليه العمل معه"

، وهي حالة الوسيط الذي 210غريهام بالربح، بل يجوز االشرتاط لجهة معينة أو ألشخاص آخرين غري املتعاقدين

ليه جزء عيتوىل التنسيق بني صاحب رأس املال واملضارب، ومن املمكن أن يلعب البن  مثل هذه الدور ويستحق 

 من الربح حسب السادة املالكية.

 الفقرة الرابعة: التمويل باإلجارة وما يف حكمها

تعرف من الناحية القانونية عىل أنها متلي  املؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من اليشء املؤجر ملدة معلومة لقاء 

يلية افها، ويف مسائل أخرى تفصمقابل معلوم، وتختلف عن الجعالة يف مسألة جوهرية وهي عدم تعيني أحد أطر 

 ويجتمعان يف غالب أحكام اإلجارة:

عقد يراد به متلي  منفعة مرشوعة معلومة ملدة معلومة بعوض  AAOIFIوهي كام عرفتها هيئة اإلجارة:  -أوال

فع امن قبيل املعاوضات والحاجة إليها ماسة والرضورة داعية إليها، إذ حاجة الناس إىل املنوهي  مرشوع معلوم،

 كالحاجة إىل األعيان، وهي غالبا عىل نوعني:

ر بعدها إىل املال ، واالستثامر يف هذا املجال يناسب اإلجارة التشغيلية : وتتميز بكونها محددة بأجل يُرَدُّ املُؤجَّ

 األصول ذات القيمة العالية.

ذل  من صيانة  اآلالت وما يتطلبهوذهب الفقهاء املعارصون إىل أن الصيانة الالزمة للتشغيل السليم للمعدات أو 

ومتابعة دورية يتحملها املستأجر باعتبارها الزمة لكامل االنتفاع ال ألصله، وعمال بالعرف يف ذل ، وألنها معلومة 

 .211ومنضبطة فتعترب كأنها جزء من األجرة التي يلتزم بها املستأجر

جهزة املعلوماتية والسيارات واآلالت واملعدات : فتستخدم عادة يف مجال العقارات واأل اإلجارة التمليكيةأما 

املختلفة، وهو أسلوب يوفر عىل العمالء الحرية يف اقتناء حاجياتهم مبعرفتهم الخاصة، وخالل فرتة اإلجارة يكون 

 العميل حريصا عىل العني املستأجرة وهو ُمطمِِئ البال بكونها ستؤول إليه بعد انتهاء مدة اإلجارة، كام يكون املرصف

مبنأى  عن مخاطر توقف العميل عن السداد، حيث يحتفظ املرصف مبلكية العني املتعاقد بشأنها وال يتنازل عن 

 ملكيته )بالبيع أو الهبة( إال بعد سداد جميع األقساط املتفق عليها.

إلجارة عقد ا ذهب جمهور الفقهاء الحنفية واملالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية واإلمامية إىل أن

الزم من الطرفني إذا وقعت صحيحة عارية عن خيار الرشط والعيب والرؤية فليس لواحد من املتعاقدين فسخه سواء 

                                                           
"وأما الشروط الفاسدة فمنها ما يبطل المضاربة ومنها ال يبطلها وتبطل بنفسها  121ص -مرجع سابق  -ينظر الفتاوى الهندية  - 208

 إذا قال رب المال للمضارب: لك ثلث الربح وعشرة دراهم في كل شهر عملت فيه للمضاربة، فالمضاربة جائزة ولشرط باطل "

لدين بن شهاب الدين الرملي المنوفى المصري األنصاري المشهور بالشافعي الصغير من علماء القرن العاشر الهجري، شمس ا - 209

 224-2( ولقبه البعض بمجدد القرن العاشر، ووالده هو شهاب الدين الرملي الذي اشتغل بالفقه والتفسير والنحو

 11-21مالك بن أنس،المدونة الكبرى، - 210

 2/11بركة فتاوى دار ال-211
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كان له عذر أم مل يكن له عذر فال تنفسخ إال مبا تنفسخ به العقود الالزمة من ظهور عيب أو ذهاب محل استيفاء 

 .212املنفعة

  الجعالة: -ثانيا

 214بينام ذهب الحنفية 213عىل سياريت فله كذا، وقد ذهب املالكية والشافعية والحنابلة إىل جوازها مثالها من عرث

ملا فيها من الغرر، أي جهالة العمل واملدة قياسا عىل سائر اإليجارات التي يشرتط لها  215إىل عدم جواز الجعالة

 معلومية العمل واألجرة واملدة.

 كن أن تنهض مبهام متويلية من قبيل:وتعترب الجعالة من قبيل اإلجارة ومي

: يف الحال التي يكون فيها استحقاق الُجعل مرشوطا  بإبرام العقد الذي تّم عمليات التسويق والسمرسة -2

 التوسط من أجله.

وهي الحالة التي يكون الجعل فيها مرشوطا  بتحصيل الدين تحصيل الديون املعدومة واملشكوك فيها:  -1

الُجعُل كلّه، أو تحصيل مقدار منه فيُستََحقُّ من الُجعل بنسبِة ما تم تحصيله من  كلّه، وبذل  يُستََحقُّ 

 الدين.

وهو عقد مستحدث مرشوع، ويتم تكييفه فقهيّا  عىل أنه عقد جعالة، حيث إن هذا العقد ال  عقود الصيانة: -2

 زاع عادة. ي إىل النينطوي عىل تحديد مقدار العمل بشكل دقيق، وبه جهالة وغرر يسري مغتفر، إذ ال يؤد

 خامتة:

إن تطوير املنتجات التشاركية التي تلبي االحتياجات االقتصادية، ويف الوقت نفسه املقاصد والضوابط الرشعية 

ميكن أن يتم بني عشية وضحاها، لكن املهم هو وضع الخطط الجادة التي تحدد مسار الصناعة التشاركية ا ليس أمر 

 حاكاة إىل منهجية األصالة واالبتكار.بعيدا عن منهجية التقليد وامل

 وأتناول هنا بعض التحديات التي تواجه الصناعة التشاركية:

 :ويتطلب دفع هذا التحدي أن تعمل البنوك التشاركية عىل تحسني مستوى إدارتها وعملياتها  املنافسة

أن تعمل  األمر الذي يستدعي الفنية؛ فال تكتفي بأن تكون مجرد أوعية لتلقي األموال، بل أدوات الستثامرها،

                                                           
 11ص  2/ المغنى على الشرح الكبير ج 112ص 4بدائع الصنائع ج -212

 127، القوانين الفقهية لبن جزي 1/111بداية المجتهد البن رشد -213

  2/111البدائع للكاساني 1/141حاشية ابن عابدين -214

ل ذلك: ما جعله له على عمله. وأْجَعله ُجعاًل وأْجَعله له: أعطاه : الُجْعل والجعال والَجعيلة والُجعالة والجعالة )بكسر الجيم( والَجعالة، كلغةً -215

 .إياه

كر دار الف-بيروت،لبنان-حاشية رد المحتار -ابن عابدين وقد عّرفها من الحنفية ابن عابدين: بأّنها ما ُجعل لإلنسان من شيء على فعل )

عرفة: بأنها "عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ  (.وعند المالكية عّرفها ابن274ص- 1ج-م 1111- 1،ط-للطباعة والنشر 

 (.41ص 2ج-ليبيا -مكتبة النجاح-مواهب الجليل -عن محّله ال يجب إاّل بتمامه ال بعضه ببعض )الحّطاب 

ؤه باطاًل" وعّرفها "ابن رشد": "بأن يجعل الرجل للرجل جعاًل على عمل يعمله إن أكمل العمل. إن لم يكمله لم يكن له شيء وذهب عنا

 (.211ص-2ج-دار صادر،بيروت-المقومات-)ابن رشد 

نهاية -وعند الشافعّية، عّرفها "الرملي": بأنها "التزام بعوض معلوم، على عمل معين معلوم أو مجهول، لمعين أو مجهول" )الرملي 

 (.422ص- 2ج-مكتبة الحلبي،مصر-المحتاج 
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البنوك التشاركية من جهة أخرى عىل خلق منتجات جديدة تكافئ منتجات البنوك التقليدية وتتفوق عليها، وبالتايل 

تعظيم مهاراتها، واملنافسة هنا قد ال تكون مفتعلة لكن بحكم الواقع واهتامم الزبون بجودة الخدمة واملردودية قبل 

 ية البن  من عدمها.اعتباِر معيار إسالم

 :من خالل الكفاءة املالية والجدارة االئتامنية لقاعدة عمالئها، وملواجهة هذا  القدرة عىل تحمل املخاطر

 التحدي يتعني استخدام أفضل الوسائل إلدارة املخاطر واالئتامن وتقلبات األسعار يف األسواق.

 ين وتنظيمي تشاركية: عىل اعتبار أن توفري إطار قانو املنظمة لنشاط املصارف ال عدم اكتامل البنية القانونية

مناسب ميكن أن يساهم يف تعزيز متَانِتَها، ومن ثم يوفر دعام للسلطة الوصية يف دورها الرقايب واإلرشايف عىل 

 هذه املؤسسات، ويوِجد البيئة الكفيلة بدعم منو هذه الصناعة وتعزيز استقرارها وصون ُمكتسباتها.

تجربة املغربية خطوات مهمة من خالل الهيكلة املعتمدة، ومحاولة استكامل البنية املؤسساتية بعد وقد َخطَْت ال

النجاح الذي تحقق عىل املستوى القانوين، وهو أمر مهم خصوصا عندما يتعلق األمر بالتََّحوُّط ضد مخاطر االستثامر 

 اإلسالمي.

  عض اإلشكاليات: وأقدم بعض االقرتاحات لتصحيح بعض الوضعيات وتجاوز ب

  نهم ليسوا دائنني أل البنوك التشاركية،يف  أصحاب الودائع االستثامريةمن الالزم أن يكفل الترشيع حقوق

يك يبقوا بعيدين عن إدارة املرصف، وليسوا مساهمني ليتمتعوا بحقوق املساهمني، وهم يتأثرون بنتائج املجال 

 املرصيف ربحا  أو خسارة.

  التي تهدد مصداقية هذه البنوك وتجعل التجربة التشاركية صورية ال  ود الصوريةالعقمن الالزم تجنب

 تختلف عن التقليدية إال من حيث التسميات والشكليات املتبعة.

  ا أكرب بالجانب األخالقي والتحيل بالقيم الفاض نسبة العموالتتقليل لة وأن تويل البنوك التشاركية اهتامم 

يشعر املواطن بسامحة املعاملة، ويحرص عىل دعمها وتعزيزها وتقويتها ويجند نفسه  تجاه قضية تداول املال حتى

ا   .ابهداعيا لهذه املبادئ، وملتزم 

 يعة الجادة للمتعاملني مع املصارف اإلسالمية لإلملام مبفهوم وطب التوعيةاملستمر للموظفني، و التدريب

 العمل املرصيف اإلسالمي السليم.

أسلوب التمويل التشاريك يعترب بديال رشعيا وعمليا لنظام الفائدة، فهو السبيل األنسب  وأشري يف األخري أن 

لتحقيق االستقرار االقتصادي بعيدا عن الكوارث واألزمات املالية التي تهدد اقتصاديات الدول، لذل  ال غرابة أن 

صادي العاملي نادي بتعديل النظام االقتنجد خرباء من صندوق النقد الدويل ومن املؤسسات األكادميية واملالية من ي

وإعطاء حوافز مامثلة للتمويل التشاريك، بل إن بعضهم مثل ويليام بوتر أستاذ االقتصاد يف مدرسة لندن لالقتصاد 

وحاليا كبري االقتصاديني يف مجموعة سيتي بن  ينادي لالستفادة من النظام اإلسالمي يف التشجيع عىل املشاركة 

 يونية.والحد من املد

وهو ما يوضح أهمية التمويل التشاريك يف تحقيق العدالة االجتامعية والكفاءة االقتصادية واملساهمة يف تعبئة 

 املوارد املالية وتنميتها، وبالتايل املساهمة يف تحقيق االستقرار االقتصادي.
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 (مقارنة دراسة) املغاربية الدستورية األنظمة يف االستثناء حالة

 المغاربية الدستورية األنظمة في ناءاالستث حالة

 (مقارنة دراسة) 

بموريتانيا دكتوراه مدرسة باحث   

 

إن أي مجتمع من املجتمعات البرشية قد مير عرب تطوره التاريخي بفرتات جد عصيبة, نتيجة ظروف استثنائية 

والتمرد املسلح واالنقالبات، وقد تكون هذه أو غري عادية طارئة, قد تكون بفعل اإلنسان كام هو حال الحروب 

الظروف بفعل الطبيعة كالفيضانات والرباكني والزالزل و األوبئة، اليشء الذي يهدد النظام العام وميثل خطرا عىل 

أمن الدولة وسالمتها، وغالبا ما  تعجز الترشيعات القامئة واملوضوعة يف األساس للظروف العادية أن تجد الحلول 

بة لتجاوز هذه املصاعب والطوارئ كام أن هذه الظروف االستثنائية قد تشكل تعارضا مع اعتبارين هام: املناس

املحافظة عىل كيان الدولة وسالمتها من جهة، ووجوب احرتام قواعد القانون من جهة أخرى, مام يستدعي إيجاد 

 الحلول الترشيعية املناسبة الكفيلة بتحقيق هذين االعتبارين.

هة هذه الظروف تنص أغلب الدسايت, ومنها الدساترياملغاربية عىل مقتضيات دستورية تنظم الظروف وملجاب

االستثنائية، ومنحت هذه الدساتري رئيس الدولة صالحيات متعاظمة وغري محدودة يف ظل الظروف 

لحالة قد يتعرض احيث يصبح املنفذ واملرشع أي أنه يجمع السلطات الثالث بني يديه، ويف هذه   االستثنائية,

األفراد لخطر جسيم عندما يتعلق األمر بحقوقهم وحرياتهم، كام تتعرض األسس التي تقوم عليها دولة القانون 

رئيس الدولة  وهذا كله فيه تجاوز الختصاصات، لالنتهاك واملتمثلة يف مبدأ الفصل بني السلطات، ومبدأ الرشعية 

 .216األصلية، وفيه تأثري عىل مبدأ الرشعية 

ومن هذا املنطلق كان لزاما عىل املؤسس الدستوري التنصيص عىل جملة من القيود والضوابط التي تحد من 

السلطات الواسعة لرئيس الدولة يف الظروف االستثنائية، وأوجدت الرقابة الكفيلة باحرتام حقوق األفراد وحرياتهم، 

يات األفراد وحقوقهم فإن مثة ثالثة أنواع من وكذا مبدأ الرشعية، الذي يتقلص يف هذه الظروف، ولضامن حر

الرقابة، تتم مبارشتها،حني يعلن رئيس الجمهورية الظروف االستثنائية، وهي الرقابة الدستورية التي ميارسها 

هذه الحالة  املحكمة الدستورية وهي يف هااملجلس الدستوري، وطابعها سيايس عىل دستورية القوانني وقد تبارش 

ة ة قضائية، وقد يرشف الربملان عىل الرقابة باعتباره ممثل الشعب وكذل  باعتباره ميل  مؤهالت الفاعليرقابة دستوري

 ملامرسة الرقابة السياسية عىل سلطات األزمات الخاصة الواسعة والخطرية.

                                                           

االستثنائية لرئيس الجمهورية في األنظمة القانونية: الجزائرية والفرنسية والمصرية الرقابة على السلطات : موساوي فاطمة ، أنظر -216 

. 1127-1122، كلية الحقوق ، قسم القانون العام ، السنة الجامعية  2أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ، جامعة الجزائر  ،

 .4-1-1-2ص : 
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ن موهذه الرقابة التي يقوم بها الربملان تكون يف األغلب غري مبارشة وذل  من خالل طرق ووسائل متكنه 

حني متثل  يف التأثري والضغط عىل الحكومة أو من خالل النص عىل وجوب اجتامعه خالل الظروف االستثنائية,

الرقابة القضائية الضامن الحقيقي لحقوق األفراد وحرياتهم ألنها الفيصل الفاصل بني مقتضيات الرضورة 

دعي األفراد عي السلطة أنه مصلحة عامة وما يومقتضيات املرشوعية أي أن السلطة التقديرية للقايض تحتاط ملا تد

من مرشوعية بهدف حامية حقوقهم وحرياتهم من التعدي واالنتهاك غري املربر، فهي إذن سلطة  تقديرية تجري 

يف إطار من املوازنة الدقيقة بني اعتبارات املحافظة عىل حقوق األفراد وحرياتهم وبني سالمة الدولة ودرء األخطار 

ها، إذ أن إقرار الرقابة الفعالة مينع رئيس الجمهورية من التعسف و االستبداد، ))فالسلطة مفسدة التي تتهدد

، ويف تداعيات هذا املعنى يعيش العامل بصفة عامة والدول املغاربية بصفة خاصة 217والسلطة املطلقة مفسدة مطلقة((

واالقتصادية  السياسية و الفكرية واالجتامعيةظروفا استثنائية حيث تجري هناك تحوالت عميقة وخطرية يف األبعاد 

وحتى اإلثنية يف هذه الدول خالل العرشية األوىل من األلفية الثالثة  حيث شهدت هذه البلدان بعض الخروقات 

 واالنتهاكات للقانون ولحقوق األفراد.

نظمة الدميقراطية  األ ويجدر التنبيه إىل أن املقتضيات الدستورية التي توجه وتحكم سري السلطات العامة يف

الحديثة تقسم  األدوار بني هذه السلط بخصوص تسيري شؤون الدولة يف الظروف العادية، حيث تنفرد كل سلطة 

باختصاصاتها من حيث املضمون واملجال عن األخرى، كام وضعت هذه الدساتري الضامنات التي تكفل انتظام 

 . 218عمل تل  السلط العامة واستمرار يته

الدول قد تتعرض ألوضاع استثنائية نتيجة االضطرابات الداخلية أو الحروب أو األزمات املختلفة تجعل  غري أن

اآلليات التي وضعتها القواعد الدستورية العادية يف حكم املتجاوزة نتيجة القصور عن التصدي لألوضاع الجديدة 

 .خل بأمن الدولة أو سيادتها عىل أراضيهاالتي قد تجعل النظام الدستوري للدولة بكامله يف مهب الريح أو ت

ويف هذه الحالة املوصوفة دستوريا بالظروف االستثنائية أو الرضورة متيل السلطات بصورة كلية لصالح رئيس 

الدولة عكس رجحانها يف الظروف العادية إليه، حيث ميارس اختصاصات الدولة يف شموليتها دون مشاركة أي 

قا لقواعد وضوابط محددة مبقتضيات دستورية, فام هي إذن الظروف االستثنائية سلطة أخرى لكن ذل  يتم طب

 وكيف نظمتها الدساتري املغاربية ؟

وبغية اإلجابة عىل هذين السؤالني سيكون الرتكيز يف هذا البحث عىل حالة االستثناء يف األنظمة الدستورية 

ات الة االستثناء )مبحث أول(،عىل أن نخصص لسلطاملغاربية, وهو ما سنتعرض له من خالل التأصيل النظري لح

                                                           

،  ، كلية الحقوق لسياسي المنشود ومبرراته، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةمقومات النظام االدكتور : عمار عباس: -217 

 .21،ص 1121جامعة مولود معمري بتيزي وزو، العدد األول 

 لد.محمد عبد الرحمن أحمد سالم ، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق ، كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية آكدا -218 

 112ص  – 1117-1112جامعة محمد الخامس  –
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وذل  من أجل أن نربز بشكل واضح ملا لرئيس الدولة يف الدساتري  الرئيس أثناء حالة االستثناء)مبحث ثاين(,

املغاربية  من دور فعال ومتعاظم وخطري حني يتم اإلعالن عن العمل بالتدابري االستثنائية، حيث يجمع يف هذه 

السلطات يف يده بال منازع، وعىل الرغم من تأثر الدستور املوريتاين وباقي الدساتري املغاربية بالدستور الحالة جميع 

إىل حد االستنساخ، فإن طابع الخصوصية التي تحكم كل مجتمع ونظام الحكم فيه وكيفية  2922الفرنيس لسنة 

 .219إدارة مؤسساته كانت سمة بارزة يف دستور كل بلد عىل حده

 األول: التأصيل النظري لحالة االستثناءالمبحث 

تعد نظرية الظروف االستثنائية أو الرضورة استثناء أو قيدا يرد عىل مبدأ سمو الدستور والنتائج املرتتبة عليه 

وتجد هذه النظرية أصلها يف القاعدة الرومانية التي تقول إن ))سالم الشعب فوق القانون أو هي الرشعية 

إىل هذه النظرية تم تنظيم مامرسة السلطة يف الدولة من خالل الرتكيز عىل مبادئ تهدف واستناد  220األعىل((

يف األساس إىل تقييد سلطة الحكام بغية تأمني وحامية مبدأ سيادة القانون وحقوق اإلنسان وحرياته يف الظروف 

لحروب واألزمات لمجتمع للخطر كاالعادية. غري أن ظروفا استثنائية عصيبة قد تعرض كيان الدولة والسالمة العامة ل

...إلخ ، تستدعي اتخاذ تدابري استثنائية مرشوعة بل واجبة يف الظروف االستثنائية ألن كينونة الدولة وصريورتها 

يف خطر محدق يلزم ضامن حامية الوطن واستمرار حسن سري املرافق العامة ولعل هذه علة وجود السلطة العامة 

 تقبل.يف املايض والحارض واملس

ولتأصيل هذه الفكرة فإن ظهور املفهوم التقليدي لحالة االستثناء يجد جذوره يف التنظيم الدستوري يف فرنسا 

، كام يرجع إىل أواخر القرن التاسع عرش يف أملانيا، حيث اعرتفت الدساتري امللكية 22/21/2029يف امليثاق الصادر 

كل نون، اعتامدا عىل حق الرضورة العمومية، املستقاة من فلسفة هيللمل  بسلطة اتخاذ أوامر مستعجلة لها قوة القا

 عن الدولة .

لكن نظرية حالة االستثناء مل تتضح معاملها يف فرنسا إال  يف ظروف االستعداد للحرب العاملية األوىل، ثم 

ناء يف واقع األمر غري أن نظرية حالة االستث 221 كاليونان ورومانيا واسويرساامتدت بعد ذل  إىل عدة دول أخرى 

يف القانون  2922ابتكرها اجتهاد مجلس الدولة الفرنيس، يف املراجعات املرفوعة إليه ضد اإلدارة وأدخلها دستور 

الدستوري، ليجعل منها أداة دستورية لتقوية سلطة رئيس الجمهورية، وقد كرست هذه النظرية املقتبسة من دستور 

حيث أعتربت إرادة هذا األخري هي   (BAYEUX)  2942سنة  ديكولالجرنال  بعد خطاب 2929فاميار األملاين سنة 

حيث مارس سلطاته الدستورية بنفسه دون  2922مصدر وجودها، وبذل  متت ترجمتها إىل واقع ملموس يف دستور 

 بومبيدو ورججحاجة إىل تصديق الوزير املختص، وجعل مركز الرئاسة هو املفتاح الحقيقي للنظام مام حدا بالرئيس 

                                                           

 21-21مرجع سابق ص الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في الدساتير المغاربيةد.سيد محمد ولد سيد اب 219 

 – 2العدد  –مجلة جامع تكريت للعلوم االنسانية  – نظرية الظروف االستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة –د.أمير حسن جاسم -220 

 . 117ص  – 1117يوليو  24لد المج

، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق ، جامعة  الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في الدساتير المغاربيةد. سيدي محمد سيد أـب ،  -221 

 . 22ص  – 1124- 2ط –انواكشوط 
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. وحذت الدساتري املغاربية،  222هذا هو أن يوضع عىل هامة الدولة رأس واحد ديكولأن يقول إن الغرض من فكر 

حيث نظمت حالة االستثناء عىل نحو شبيه مبا قرره دستور الجمهورية الخامسة، حيث  2922حذو الدستور الفرنيس 

ا واملغربية املتعاقبة عىل حالة االستثناء وورد النص عليه وكذل  الدساتري الجزائرية 1024و2929نص دستورا تونس 

 املوريتانيني. 2992و 2922يف دستوري 

ويف هذا السياق وللوقوف عىل حقيقة حالة االستثناء وكيفية انعكاسها، عىل مامرسة السلطات يف الدولة 

ستوري لحالة ل (، ثم التنظيم الدسيكون الحديث عن تعريف حالة االستثناء واألسباب التي تدعوا اليها )مطلب أو 

 االستثناء يف دول املغرب العريب)مطلب ثاين(.

 المطلب األول: تعريف حالة االستثناء وأسبابها

يرى جانب من الفقه الدستوري العاملي أن الترشيعات الفرنسية اختصت بسن قوانني األحكام العرفية وحالة 

لتي ال توجد فيها ا انجليرتاانترشت إىل أنحاء من العامل باستثناء  الطوارئ يف األنظمة الدستورية الحديثة ومنها

 .223مثل هذه القوانني

وتتجىل الصالحيات االستثنائية لرئيس الدولة يف استخدامه إجراءات غري مسبوقة، مل تخول له مامرستها 

دا بأخطار جسام، لد مهددستوريا يف األحوال الطبيعية، ألنها صالحيات تقترص عىل الحاالت التي يكون فيها الب

 يتم التصدي لها بإصدار قوانني الطوارئ أو ما يعرف بإجراءات األحكام العرفية.

 ومن هذه الناحية ميكن رشح حالة االستثناء عن طريق تعريفها )فرع أول ( ثم عن أسباب نشأتها )فرع ثاين(.

 الفرع األول: تعريف حالة االستثناء

ة يف الظروف غري املرشوعيلحالة االستثنائية التي يتم فيها تطبيق مبدأ يقصد بنظرية حالة االستثناء:ا

،وهي نظام قانوين وجد جنبا إىل جنب مع تجسيد فكرة الدولة القانونية، وما تقتضيه من احرتام ملبدأ العادية

ت يتعني ال يف كتابه "روح القوانني" حيث يقول يف هذا الصدد : "إن هناك حا مونتسكيو، ويسعفنا 224املرشوعية 

إن  هذا املعنى حيث يقول: " سيرشونفيها مؤقتا وضع حجاب عىل الحرية، كام تخفى متاثيل اآللهة" ويؤكد 

سالمة الشعب تسمو عىل كل قانون وضعي، وأنه من الرضوري االلتجاء إىل أنجع الوسائل ملواجهة األزمات 

 العصيبة" .

ث يعرفها خطورتها ،ألنها استثناء عىل مبدأ املرشوعية حي واستندت كل التعريفات لنظرية حالة االستثناء عىل

الدكتور يوسف سعد الله خوري يف دراسته لهذه الظاهرة بقوله : "الظروف االستثنائية هي ظروف شاذة وخارقة 

                                                           

، كلية الحقوق ،مرجع  ة ، دراسة مقارنةــــــير المغاربــــــــالوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في الدساتيد. سيدي محمد سيد أب ، -222 

 .21سابق ،ص 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في  –السلطة التنفيذية في النظام السياسي الموريتاني  –انظر محمد محمود محمد سالم -223 

  271ص:  –جامعة الحسن الثاني  –اء الدار البيض –عين شمس  –كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  -القانون العام 
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 , وتأصيال225تهدد السالمة العامة، واألمن العام يف البالد، ومن شأنها رمبا أن تعرض كيان الدولة أحيانا للزوال"

وصفا لهذه الظروف بأنها: "تل  الحالة من الخطر الجسيم والداهم، التي  عقل عقللهذا التعريف يقول الدكتور 

يتعذر تداركها بالوسائل العادية ما يدفع السلطات القامئة عىل حالة الرضورة لللجوء إىل الوسائل القانونية 

" أن إعالن حالة االستثناء  D.G.LAVROFألستاذ    " , ويرى ا226االستثنائية، لدفع هذا الخطر وملواجهة األزمات"

يعترب سلطة خاصة برئيس الجمهورية يلجأ إليها ملامرسة دوره التحكيمي, مثلام يلجأ إىل حل الجمعية الوطنية أو 

إىل االستفتاء الشعبي, لكنها من الناحية املنطقية ال ميكن أن توضع مع هاذين اإلجراءين يف إطار قانوين واحد, 

نظرا الختالفها عنهام من حيث الهدف و من حيث الوسائل, ففي حالة اللجوء إىل حل الجمعية الوطنية أو االستفتاء 

الشعبي توكل إىل الشعب صاحب السيادة مسؤولية حل األزمة السياسية سواء عن طريق انتخاب النواب أو التصويت 

ية بتحديد الة اإلستثناء فيقوم رئيس الجمهورية بصفة شخصالسلبي أو االيجايب يف اإلستفتاء, أما يف حالة إعالن ح

وهذا يعني أن حالة  227اإلجراءات الواجب اتخاذها ملواجهة األزمة, دون إرشاك الشعب أو ممثليه يف اتخاذ القرار

ال بصفة إ  الظروف االستثنائية ال تقرر إال مبقتضيات قانونية ودستورية، حامية للمصالح العامة الوطنية وال يلجأ إليها

استثنائية ومؤقتة، ملواجهة حاالت طارئة، ال متكن مواجهتها بالقوانني العادية، حيث تجتمع السلطات يف هذا 

 الظرف وبصورة كلية يف يد رئيس الدولة، مع تنظيمها بطريقة دستورية.

 الفرع الثاني: األسباب التي تدعوا إلى إعالن حالة االستثناء

تابات بعض وخاصة يف ك ،الظروف اإلستثنائية، تجد منبتها يف الفقه األملاينإن األصول األوىل لنظرية 

ها هي خروج الدولة عىل القانون باعتبار أن هيكل، حيث يسوغ جلتي و  هريني و هيكلالفقهاء األملان من أمثال 

يف عدم  هو التي أوجدته، وهي تخضع له لتحقيق مصالحها، وعليه فال خضوع لها إال إذا كان تحقيق مصالحها

الخضوع للقانون، الذي يعد وسيلة لغاية، هي حامية الجامعة ، فإذا مل تؤدي هذه القواعد هذه الغاية، فعىل الدولة 

وهناك من يرى أن فكرة الظروف االستثنائية، كانت من ابتكار اجتهاد مجلس الدولة الفرنيس،  228أن تضحي بها،

ا، وإضفاء مرشوعية من نوع خاص، عىل أعامل اإلدارة الصادرة عندما وضع الضوابط الخاصة بها لتحديد رشوطه

يف ظلها، حيث أعطت سلطات استثنائية يف ظروف استثنائية يف غياب النصوص الدستورية املنظمة لهذه النظرية، 

 ه.قملواجهة هذه الظروف بتدابري تتم مراقبتها، من قبل القضاء وبالتحديد القضاء اإلداري، حسب جانب كبري من الف

يف قوله: " أثناء الحرب العاملية األوىل أخذ مجلس الدولة  يحيى الجملويف هذا السياق يؤكد الدكتور 

الفرنيس موقفا مغايرا ملوقف محكمة النقض، موقفا اعتمد نظرية الرضورة وإن أطلق عليها مسميات أخرى فأحيانا 
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، إال أن املتتبع لهذا التطور التاريخي يخلص إىل  229يسميها نظرية سلطات الحرب ، وأحيانا يسميها نظرية الرضورة"

وجدت نظرية الظروف اإلستثنائية مالذ يف خطاب  2922أنه يف ظل دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 

Bayeux  حيث اعتربت إرادة هذا األخري هي مصدر وجودها، وترجمت إىل  2942سنة  ديكولالذي ألقاه الجرنال ،

الذي أبرز الدور املحوري لرئيس الجمهورية، يف الجهاز التنفيذي وهو جهد قصد به  2922دستور واقع ملموس يف 

ن يفرس أن أ  بومبيدوأن يجعل من مركز الرئاسة املفتاح الحقيقي للنظام، وهو ما حدا بالرئيس  الجرنال ديكول

 فكرة الظروف االستثنائية عىل وال تقترص 230هذه أن يضع عىل هامة الدولة رأسا واحدا ديكولاملقصود من إرادة 

( من العهد الدويل الخاص 04( من املادة )2القوانني الداخلية للدولة ممثلة يف دساتريها، حيث نصت الفقرة)

 بالحقوق املدنية والسياسية، عىل ما ييل:

راف أن تتخذ ط"يف حالة الطوارئ االستثنائية والتي تهدد حياة األمة واملعلن قيامها رسميا ،يجوز للدول األ  

تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها، مبقتىض هذا العهد رشط عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى 

املرتتبة عليها مبقتىض القانون الدويل، وعدم انطوائها عىل متييز يكون مربره هو العرق،أو اللون، أو الجنس،أو 

والتدابري االستثنائية املخولة لهذه الظروف يجب أن تكون مبينة بالترشيع  231عي"اللغة، أو الدين، أو األصل االجتام

وبطريقة واضحة ال لبس فيها لتفادي أي تعسف أو إفراط يف تطبيقها، ولتحايش أي غموض حول حقوق األفراد 

 22-22-22-22-2-0-2وواجباتهم، ويجب أن ال متتد تل  التدابري إىل الحقوق األساسية، املنصوص عليها يف املواد: 

 يف هذا العهد.

(، والحق يف عدم الخضوع للتعذيب 2وال يجوز ألي دولة أن تخالف التزامها بحامية الحق يف الحياة )املادة 

(، والحق يف عدم التعرض للحرمان من الحرية 2و الحق يف عدم الخضوع لالسرتقاق والعبودية ) املادة (،0)املادة

(، والحق يف االعرتاف 22( ،والحق يف عدم الخضوع لرجعية قانون العقوبات ) املادة22لعدم سداد الديون )املادة

( ، وعند ما كان تطبيق نظرية الظروف 22( ،وحرية الفكر والعقيدة والديانة )املادة22بالشخصية القانونية )املادة

ة كان لزاما عىل يف يد رئيس الدولاالستثنائية يقود إىل نوع من عدم التوازن بني السلط ،حيث ترتكز هذه األخرية 

القضاء الدستوري و اإلداري،  أن يضع مجموعة من الضامنات للتوفيق بني أمرين هام : صون الحقوق والحريات 

والحفاظ عىل األمن العام من جهة ومنع تعسف السلطة التنفيذية يف استخدامها يف اللجوء إىل إعالن حالة 

 االستثناء من جهة أخرى ،

ذا اإلطار يتفق الفقه والقضاء، عىل التسليم للقايض الدستوري واإلداري كل من موقعه االختصايص ويف ه 

بسلطة رقابية واستقصائية صارمة، وواسعة ميارسها يف هذا الشأن ، حيث تم ضبط رشوط وضوابط تتعلق مبعرفة 

 ما إذا كان هناك وجود فعيل 

 رارات وتدابري وهذه الرشوط هي:وحقيقي لظروف استثنائية، يرتتب عليها اتخاذ ق
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 أوال: قيام ظرف استثنائي 

يعني هذا الظرف االستثنايئ وجود تهديد جسيم وخطري ضد الدولة ولعله أهم الرشوط الالزمة لقيام نظرية 

الظروف االستثنائية ، وقد يكون داخليا كالكوارث واألوبئة والعصيان املسلح، وقد يكون خارجيا كالحروب ، واجمع 

  هذا الخطر هام الجسامة والحلول .فقه عىل وجوب توافر وصفني لال

والخطر يكون جسيام حسب الفقه إذا مل تستطع الترشيعات القانونية العادية دفعه والتصدي له، والخطر 

الحال يقصد منه بلوغ األحداث أو الظروف حدا يقود مبارشة إىل املساس باملصلحة موضوع الحامية أي وجود تهديد 

 232ذر بخطر جسيم حال موجه ضد الدولة .ين

وقد أكد املجلس الدستوري الفرنيس عىل مسؤولية الدولة يف احرتام مؤسسات الدولة واستمرار حياة األمة 

وضامن حقوق وحريات املواطنني مربزا أن هذه املهام الدستورية تقع عىل عاتق السلطات العامة بوجه خاص كل 

ستها وبدقة يف الظروف االستثنائية عندما تتهدد املخاطر املصلحة العامة ممثلة يف حدود اختصاصاته وعليه مامر 

 .233يف النظام

إن هذا الرشط مرتبط بالزمان واملكان حيث تكون الصفة استثنائية حقيقية وظاهرة وتكون التدابري ملواجهة 

ىل ومن هنا يكون لزاما عهذا الظرف موضوعية أي أنها خلصت إىل أن مثة وضعا استثنائيا يجب التصدي له ، 

 234القضاء إبطال أي عمل يستند متخذه لتربير رشعيته إىل ظروف استثنائية وهمية أو مل تعد موجودة

 ثانيا: استحالة التصدي للظروف االستثنائية بالوسائل القانونية العادية

ائية ال تدابري االستثنال يلجأ إىل هذا الرشط إال كحل أخري ملواجهة أي ظرف وبتعبري آخر فإن استخدام ال

إبان الحرب التي  2922يكون إال بعد نفاد وعجز التدابري العادية وهو موقف ذهب إليه مجلس الدولة الفرنيس سنة 

كانت دائرة يف الهند الصينية وما خلفته من أوضاع اقتصادية واجتامعية مزرية حيث أكد أن السلطات والوسائل 

ني القامئة تكفي ملواجهة متطلبات هذا املوقف دون حاجة إىل أن يتجاوز طاقات التي ميلكها الحاكم مبوجب القوان

 اختصاصاته املقررة يف هذه القوانني 

وعليه فإن الترصف أو اإلجراء الصادر ملواجهة هذا الظرف االستثنايئ يجب أن يكون من مقتضيات الرضورة 

اإلدارة لهذه الحدود فإنها تعرض نفسها للمساءلة  القصوى ويف حدودها أي أن الرضورة تقدر بقدرها وعند تجاوز

وتتعرض قراراتها لإللغاء أو التعويض أمام القضاء، ومن هنا دأب مجلس الدولة الفرنيس عىل رقابة مدى تناسب 

التدابري محل النزاع مع الظروف االستثنائية التي كانت سببا يف إصدارها ليك يحكم مبدى صحة القرار الصادر 

 .235هذه الظروف بناء عىل 
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 ثالثا: تحقيق المصلحة العامة من خالل إعالن الظروف االستثنائية

يعد تحقيق املصلحة العامة رشطا جوهريا لكل األعامل التي تصدر عن اإلدارة، سواء كان ذل  يف الظروف 

ه تحقيق من العادية أو يف الظروف االستثنائية، فإن أي عمل تقوم به اإلدارة أو تتخذه يجب أن يكون القصد

املصلحة العامة و حني تستخدم السلطة بصورة واسعة طبقا ملا تتيحه الظروف االستثنائية يف هذا املجال ويكون 

، ومن 236متنافيا مع الرشط املتمثل يف املصلحة العامة اعتربت اإلجراءات املتخذة  يف هذه الحالة فاقدة للرشعية 

داهة من الغرض الذي من أجله تعلن حالة الظروف االستثنائية، ألن هنا يكون تحقيق رشط املصلحة العامة يدرك ب

هذه األخرية ال تعلن إال بهدف املحافظة عىل النظام العام واستمرارية حياة الدولة وهذا بالرضورة تحقيق املصلحة 

هذه  مالعامة الذي يكون معياره متوقفا عىل مدى ما يتخذ من إجراءات يف الظروف االستثنائية ومدى إسها

 اإلجراءات يف الهدف الذي من أجله أعلنت هذه الظروف.

 رابعا: وجوب تناسب التدابير المتخذة في الظروف االستثنائية مع الهدف المطلوب تحقيقه

إن هذه التدابري مرتبطة ومقترصة عىل املدة أو الفرتة التي توجد فيها الظروف االستثنائية ألن الظروف 

ئية ة تستفيد من رشعية استثنائية خاصة تحل محل الرشعية العادية وهذه الرشعية االستثنااالستثنائية تجعل اإلدار 

محكوم عليها باالرتباط بتل  الظروف االستثنائية من حيث الوجود والعدم وعليه فال يجوز لإلدارة وال يقبل لها من 

عالن حالة من املايض مع العلم أن إ  الناحية القانونية أن تستمر يف اتخاذ تدابري ملواجهة ظروف انقضت وأصبحت

حيث ان هذه املدة يف  2922االستثناء يف فرنسا استمرت ملدة ستة أشهر اثر انقالب الجرناالت يف الجزائر سنة 

نظر بعض الفقه مل يكن لها ما يربرها الن هذه األحداث مل تأدي إال شل عمل السلطات العامة يف فرنسا إال أن 

لرأي يقول بأنه يكفي أن ال يكون بوسع الحكومة و الربملان العمل يف ظروف عادية و هو ما رأي آخر مغاير لهذا ا

معتربا أن األحداث التي عرفتها الجزائر  2922ابريل  12تبناه املجلس الدستوري الفرنيس يف رأيه االستشاري بتاريخ 

سيم وحال د املؤسسات الجمهورية بشكل جقد كانت تهدد السيادة الوطنية والرشعية الجمهورية التي تقود اىل تهدي

حيث مل تعد هذه السلطات باستطاعتها أن تعمل بشكل منتظم لذا رصح املجلس الدستوري الفرنيس بان رشوط 

رغم أن التمرد  2922قد توافرت وعىل هذا   األساس أسس  الجرنال ديكول إعالن حالة اإلستثناء  22إعامل املادة 

 من إعالن حالة اإلستثناء، فاإلشكال يف هذا املقام ليس متعلقا باملادة املنظمة لهذه تم التغلب عليه بعد يومني

, حيث أن رئيس الجمهورية يتمتع 237السلطات اإلستثنائية و إمنا يتعلق بالطريقة التي يتم بها تطبيق هذه املادة

 بسلطة تقديرية واسعة متكنه من متديد حالة االستثناء.

ورشحه فإن الظروف اإلستثنائية نادرة الوقوع وال ميكن بأي حال من األحوال اعتبار  وبناء عىل ما سبق ذكره

كل وضع أمني مغلق أو شاذ داخال يف نطاق هذه الظروف، و ال يجب التسليم بأي إدعاء من هذا القبيل لإلدارة 

انونية اإللزامية بادئ القليك تستفيد من حالة استثنائية وهمية، تخول لها تجاوز النصوص واألصول والقواعد وامل

املفروض احرتامها وااللتزام بها، فالفقه واالجتهاد يجمعان أن الظروف االستثنائية ،ال تتأىت وال تكون حقيقية إال 
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 . 114ص  2127مطبعة النجاح الجديدة  الشعب و الحكم سلطة المؤسسات بيند.عبد الكريم غالب  -237 
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إذا وجدت حوادث أو أوضاع خطرية تتهدد حياة األمة أو مؤسساتها ، كام هو الحال يف غزو البالد واحتاللها أو 

. أما يف الدساتري املغاربية فتجد 238ألوبئة الخطرية أو الثورات الداخلية ذات الطابع العنيف الفيضانات الكبرية أو ا

، 239من هذا الدستور 22مبوجب املادة  2922فكرة الظروف االستثنائية أصلها ومصدرها ،يف الدستور الفرنيس لسنة 

 الدستور. حيث نظمت هذه الدساتري حالة االستثناء عىل نحو شبيه مبا هو مقرر يف هذا

ومجمل القول فإن حالة الرضورة أو حالة االستثناء تعترب معيارا للتأكد من مدى رشعية التدابري االستثنائية، 

" الذي تم تأييده lawress"يف  2920املتخذة يف النطاق األورويب ،وتجىل ذل  يف قرار اللجنة األوروبية الصادر

، وتضمن هذا القرار أن أفضل وسيلة لتقييم رضورة التدابري 2922من املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يوليو 

 االستثنائية ،يتجىل يف معيار ثاليث األبعاد :

 مساهمة التدابري املتخذة يف حل مشكلة خاصة متر بها البالد تعد جزءا من الحالة االستثنائية، -

 ة ،عجز التدابري العادية التي تتفق مع القواعد الدولية عن حل تل  املشكل -

 .240إمكانية حل هذه املشكلة بتدابري استثنائية أخرى لها نتائج أقل تأثريا عىل حقوق اإلنسان  -

 المطلب الثاني : التنظيم الدستوري لحالة االستثناء في دول المغرب العربي 

ري كبنظمت الدساتري املغاربية حالة االستثناء، دون  2922عىل غرار ما هو موجود يف الدستور الفرنيس لسنة 

 1020 -1021 -1002املعدل سنوات  2992من دستور الجمهورية اإلسالمية املوريتانية  29اختالف. فقد نصت املادة 

عىل ماييل: "يتخذ رئيس الجمهورية بعد االستشارة الرسمية للوزير األول  2922241من دستور  12املقابلة للامدة 

وقوع ري التي تقتضيها الظروف حينام يهدد خطر وشي  الولرئيس الجمعية الوطنية وللمجلس الدستوري ، التداب

مؤسسات الجمهورية واألمن واالستقالل الوطنيني وحوزة البالد ، وكذل  حينام يتعر قل السري املنتظم للسلطات 

 العمومية الدستورية ، ويطلع األمة عىل الحالة عن طريق خطاب.

السري املضطرد واملنتظم للسلطات العمومية يف أقرب * تنبع هذه اإلجراءات من الرغبة يف ضامن استعادة 

 اآلجال، وينتهي العمل بها حسب نفس الصيغ حال ما تزول الظروف املسببة لها.

 * تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا.

 * ال تحل الجمعية الوطنية خالل مامرسة السلطة االستثنائية".

                                                           

 .211ص  –مرجع سابق  – الظروف االستثنائية والقانون الدستوري –انظر د يوسف سعد الله الخوري  -238 

ولية )إذا أصبحت أنظمة الجمهورية أو استغالل الوطن أو سالمة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الد 22المادة  2122الدستور الفرنسي  -239 

بخطر جسيم وحال، ونشأ عن ذلك انقطاع السلطات العامة الدستورية عن مباشرة مهامها كالمعتاد ، يتخذ رئيس الجمهورية اإلجراءات 

 التي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور مع الوزير األول ورئيسي المجلسين والمجلس الدستوري بصفة رسمية .

 .224. ص -مرجع سابق  -الدستوري الجنائي القانون –أنظر د.أحمد فتحي سرور  -240 

)"يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تقتضيها الظروف  حينما يهدد خطر وشيك الوقوع  2122من دستور  12تنص المادة  -241 

طلع ورية  ويمؤسسات الجمهورية وأمن األمة واستقاللها وحوزة بالدها ، وكذلك حينما يتعطل السير المنتظم للسلطات العامة الدست

األمة على الوضع عن طريق خطاب يوجهه إليها ثم يستدعي الجمعية الوطنية ، وينتهي العمل بهذه اإلجراءات فور ما تنتهي الظروف 

 المسببة لها "(.
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عىل ما ييل: "لرئيس  2929من دستور  42242ل للفصل املقاب 1024من الدستور التونيس لسنة  20ونص الفصل 

الجمهورية يف حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البالد واستغاللها يتعذر معه السري العادي لدواليب الدولة 

، أن يتخذ التدابري التي تحتمها تل  الحالة االستثنائية وذل  بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس نواب مجلس 

 وإعالم رئيس املحكمة الدستورية ، ويعلن عن التدابري ببيان إىل الشعب.الشعب 

ويجب أن تهدف هذه التدابري إىل تأمني عودة السري العادي لدواليب الدولة يف أقرب اآلجال، ويعترب مجلس 

 نواب الشعب يف حالة انعقاد طيلة هذه الفرتة.

شعب ، كام ال يجب تقديم الئحة لوم ضد الحكومة. ويف هذه الحالة ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس ال

يوما عىل رسيان هذه التدابري ، ويف كل وقت بعد ذل  ، يعهد إىل املحكمة الدستورية بطلب من  20وبعد ميض 

ثالثني من أعضائه البت يف استمرارية الحالة االستثنائية من عدمه ، وترصح  20رئيس مجلس نواب الشعب أو 

 خمسة عرش يوما . 22عالنية يف أجل أقصاه املحكمة بقرارها 

 وينهى العمل بتل  التدابري بزوال أسبابها ، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا يف ذل  إىل الشعب".

 2992من دستور  92ومل تختلف الجزائر يف التنصيص عىل حالة االستثناء يف كل دساتريها حيث نصت املادة 

( عىل ما ييل: 2929من دستور  20، واملادة  2902من دستور  210، واملادة  2292من دستور  243 29)املقابلة للامدة 

)"يقرر رئيس الجمهورية الحالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة بخطر يوش  أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو 

ي ورئيس مجلس بي الوطناستغاللها أو سالمة ترابها.وال يتخذ مثل هذا اإلجراء إال بعد استشارة رئيس املجلس الشع

األمة واملجلس الدستوري، واالستامع إىل املجلس األعىل لألمن ومجلس الوزراء. تخول الحالة االستثنائية رئيس 

الجمهورية أن يتخذ اإلجراءات االستثنائية التي تستوجبها املحافظة عىل استغالل األمة واملؤسسات الدستورية يف 

جوبا. تنتهي الحالة االستثنائية ، حسب األشكال واإلجراءات السالفة الذكر التي الجمهورية . ويجتمع الربملان و 

 أوجبت إعالنها"(.

ومل يختلف األمر يف املغرب حيث كان التنصيص عىل حالة االستثناء حارضا يف جميع دساتريها والتي كان 

غربية األخرى عىل ما ييل : )"إذا من الدساتري امل 244 22املقابل للفصل  29الذي نص يف الفصل  1022آخرها دستور 

                                                           

 على ما يلي : " لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البالد 2121من دستور  42ينص الفصل  -242 

واستغاللها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة ، اتخاذ ما الظروف من تدابير بعد استشارة الوزير األول ورئيس مجلس النواب 

ورئيس مجلس المستشارين ويوجه في ذلك بيانا إل الشعب وفي هذه الحالة ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما ال يجوز 

الحكومة وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس  تقديم الئحة لوم ضد

 المستشارين". 

على ما يلي : "في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استغالل  21تنص المادة  -243 

 ويجتمع المجلس الوطني وجوبا" األمة ومؤسسات الجمهورية .

"إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا وقع من األحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات  2121من دستور  12الفصل  -244 

 نالدستورية فيمكن للملك أن يعلن حالة االستثناء بمرسوم ملكي بعد استشارة رئيسي المجلسين وتوجيه خطاب لألمة. وبسبب فإ
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كانت حوزة الرتاب الوطني مهددة، أو وقع من األحداث ما يعرقل السري العادي للمؤسسات الدستورية أمكن للمل  

أن يعلن حالة االستثناء بظهري، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 

 ية وتوجيه خطاب إىل األمة, املستشارين ورئيس املحكمة الدستور

ويخول املل  بذل  صالحية اتخاذ اإلجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الرتابية ويقتضيها الرجوع يف 

ري العادي للمؤسسات الدستورية, ال يحل الربملان أثناء مامرسة السلطات االستثنائية, تبقى ـــأقرب اآلجال إىل الس

ليها يف هذا الدستور مضمونة. ترفع حالة االستثناء مبجرد انتفاء األسباب التي دعت الحريات والحقوق املنصوص ع

 إليها وباتخاذ اإلجراءات الشكلية املقررة إلعالنها"(.

وبناء عىل ما تقدم من نصوص دستورية فإن مسوغات العمل بحالة االستثناء يعد تقليدا درجت عليه مختلف 

نظيم يعطي لرئيس الجمهورية مكانة خاصة ومحورية يف هذه البلدان حيث النصوص الدستورية املغاربية وهو ت

تتيح له املقتضيات الدستورية املنظمة لهذه الحالة إمكانية جمع كل السلط بيده دون منازع أي أن هذه املكانة أشبه 

جب مراعاتها ات تما ميكن أن توصف به أنها دكتاتورية دستورية مؤقتة رغم ما يتعني عىل رئيس الدولة من إجراء

 لحظة إعالن حالة االستثناء. 

كام يتأكد من خالل القراءة املتأملة لهذه النصوص أيضا أن مثة مسوغات جوهرية وأخرى ظاهرية تختلف 

من دستور آلخر  يجب أن تحصل حتى يتسنى لرئيس الدولة إعالن حالة االستثناء ، عندما تتعرض الدولة لخطر 

لجه من خالل املسوغات الجوهرية للحالة االستثنائية )فرع أول( واإلجراءات الظاهرية داهم وحال. وهذا ما سنعا

 إلعالن حالة االستثناء )فرع ثان(.

 الفرع األول: الشروط الجوهرية لحالة االستثناء

ال خالف أن حالة االستثناء تعد خطرية عىل الحقوق والحريات العامة عىل وجه الخصوص، لذل  كان لزاما 

ملرشع الدستوري أن يربط بني إعالن هذه الحالة ورضورة توافر ظروف خطرية تفرض مواجهتها التضحية عىل ا

بالحقوق للمحافظة عىل كيان الدولة حيث أقر املرشع الدستوري مقتضيات يف مختلف الدساتري املغاربية تراعي 

 هذه الظروف يك يتسنى إعالن حالة االستثناء:

                                                           

له الصالحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب والرجوع للمؤسسات الدستورية إلى 

سيرها العادي. تنتهي حالة االستثناء باتخاذ نفس اإلجراءات التبعة إلعالنها" وقد تمسكت مختلف الدساتير المغربية المتعاقبة 

وإن كانت إعالن إجراءاته الشكلية عرفت بعض التغيير من دستور آلخر حيث اقتصرت هذه اإلجراءات في دستوري  بمضمون هذا الفصل 

على استشارة رئيس مجلس النواب وتوجيه خطاب إلى األمة نظرا لغياب مجلس المستشارين في كال الدستورين بعد  2171و 2171

وإنما أصبحت تعلن  2121تعد تعلن بمرسوم ملكي كما هو الحال في دستور  كما أن هذه الحالة لم 2121أن كان حاضرا في دستور 

هو استشارة رئيس المجلس الدستوري كما  2111بموجب ظهير شريف ، وقد عرفت هذه اإلجراءات إضافة إجراء جديد بموجب دستور 

 2112بحالة االستثناء ، وقد أبقى دستور عرفت إضافة قيد هام على سلطة الملك يتمثل في عدم إمكانية حل البرلمان أثناء العمل 

دون تغيير باستثناء إعادته لشرط استشارة رئيس مجلس المستشارين عند إعالن حالة  2111من دستور  12على مقتضيات الفصل 

 . 2171و 2171و 2171االستثناء وهو المجلس الذي غاب عن الحياة الدستورية في المغرب في دساتير 
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 لمؤسسات الدولة وحوزة البالدأوال: وجود خطر داهم مهدد 

 – عند عدم التدارك–إن هذا املسوغ يعني متيز الحالة بوجود خطر داهم ، والخطر يفرتض وجود ما من شأنه 

. واملقصود بالخطر الجسيم وغري املألوف ذل  الخطر الذي يتجاوز نطاق املخاطر 245أن يؤول إىل نتائج يصعب جربها

الستثناء كام هو حال عدوان مسلح عىل الدولة أو تفيش أوبئة خطرية كارثية أو املتوقعة حيث يربر إعالن حالة ا

حدوث مترد عنيف وان تكون حالة الخطر وشيكة التحقق ألن الخطر املحتمل وحده ال يسمح باللجوء إىل إعالن 

 .246حالة االستثناء

طابقت مقتضياتها هذا املسوغ وت عىل النص عىل –باستثناء الدستور املغريب  –ومل تختلف الدساتري املغاربية 

و  2929يف وصفه بعبارات تفيد نفس املعنى تقريبا )الخطر الداهم( التي استخدمها الدستوران التونسيان سنتي 

، أما الدستور  248، وعبارة الخطر الوشي  التي استخدمها مختلف الدساتري التي عرفتها موريتانيا والجزائر 247 1024

عبارة الخطر الداهم أو الوشي  إال أن هذا ال يعني أن هذا املسوغ غري موجود ألن  املغريب مل يتضمن رصاحة

من الدساتري األخرى تفيد ذل  بالرضورة ، ذل  أن استخدام عبارة "إذا  22و  1022من دستور  29صياغة الفصلني 

يؤكد وجود خطر  249ة"كانت حوزة الرتاب الوطني مهددة أو وقع من األحداث ما يعرقل سري املؤسسات الدستوري

 يهدد السري العادي للمؤسسات الدستورية.

 ثانيا: تهديد أمن البالد واستقاللها

إن مربر وجود السلطة السياسية هو درء املخاطر عن الدولة واإلطالع بحفظ األمن واالستقالل حيث أكدت 

ته هذه الدساتري اللها ، لذل  مكنالدساتري املغاربية بإجامع عىل تكليف رئيس الدولة بتحقيق أمن البالد واستق

 ،  250مبوجب مقتضيات دستورية بإعالن حالة االستثناء عندما يكون األمن واالستقالل مهددين

طع ن املنطقي اعتبار قــــــب أن يكون التهديد ماديا ، إذ ليس مــــويف كل الحاالت وأيا كان املصدر يج

اة حالة االستثناء ، ألن ذل  يعترب من األمور املألوفة يف الحي العالقات الدبلوماسية من املخاطر التي تستوجب

 .251الدولية

                                                           

   271ص  –، شركة بابل ، الرباط  2117- 2112، الطبعة األولى  لمؤسسة الملكيةاد مصطفى قلوش :  245 

 .121مرجع سابق ص  – الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي -انظر د. سيدي محمد سيد أب  246 

ر ا بين الخطر وتعذر السييالحظ أن الدستوران التونسيان ينفردان عن بقية الدساتير المغاربية فيما يخص هذا الشرط بربطهما م 247 

 العادي لدواليب الدولة في حين اشترطت الدساتير األخرى هذا الشرط دون أن تربطه بتلك النتيجة .

 2112و 2121، أما في دستوري  2172و  2121استخدم المشرع الدستوري الجزائر عبارة  الخطر الوشيك الوقوع في دستوري  248 

 صيب....فاستخدم عبارة خطر داهم يوشك أن ي

  21الفصل  –الباب الثالث الملكية  1122انظر الدستور المغربي   249 

تشابهت مقتضيات الدساتير المغاربية حول هذا الشرط تشابها كبيرا حيث أجمعت دساتير الجزائر وموريتانيا وتونس على استخدام  250 

لمغربي باستخدام "حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من عبارة " تهديد أمن البالد واستغاللها " بينما اكتفى المشرع الدستوري ا

 األحداث ما يعرقل السير العادي...."
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 ثالثا: تعذر السير العادي للسلطات العامة الدستورية

ويقصد بهذا املسوغ أن تؤدي حالة الخطر الداهم إىل وضع يتعذر معه السري العادي للسلطات العمومية ويصبح 

الدساتري املغاربية عىل إسناد مهمة ضامن السري املنتظم واملضطرد  ، ويتضح هذا املسوغ يف إجامع 252غري ممكن

. والخطري 2922من الدستور الفرنيس لسنة  22للمؤسسات العمومية لرئيس الدولة بحكم متاهيها مع مضمون املادة 

أن مفهوم  ثيف هذا األمر أن إعالن حالة االستثناء مرتبط بتعذر السري املنتظم واملضطرد للمؤسسات العمومية حي

التعذر يصعب تحديده، إذ ليست هناك معايري دقيقة ميكن أن تؤكد بصفة موضوعية حالة التعذر من عدمها ، 

وينطبق نفس الشيئ عىل مفهوم السري العادي. لذل  تبقى مهمة تقييم األوضاع موكولة لرئيس الدولة وحده، فإذا 

ه اعته أن يقيم األمور دون تهويل أو تخوف يف غري محلكان يتميز بالحكمة واالعتدال واملوضوعية يكون باستط

، أما إذا كان يتميز بغري ذل  فيخىش أن يعترب بعض األحداث العادية يف حياة الدولة خطرا داهام يفرض التصدي 

له بإجراءات غري عادية. ومهام يكن من أمر فإن تقدير األمور مرتوك إىل رئيس الدولة وحده ، ليك تكون الدولة 

ومل يرد النص عىل هذا الرشط يف الدستور الجزائري ، واكتفى  253مأمن من أي اعتداء أو خطر يهدد حوزة البالد يف

الدستور املغريب بالنص عىل اشرتاط وقوع أحداث من شأنها أن متس سري املؤسسات الدستورية ، أي أنه مل يشرتط 

بالد يف حالة بيعة هذه األحداث التي تبيح الدخول بالأن يقع املساس الفعيل باملؤسسات الدستورية ، دون تحديد لط

 االستثناء.

من الدستور املغريب جاء خاليا من العديد  22أن الفصل  عبد الرحمن القادريويف هذا السياق الحظ األستاذ 

ء ، امن القيود التي وردت يف الدستور الفرنيس اليشء الذي ترك للمل   الحرية املطلقة يف إعالن حالة االستثن

ويؤخذ عىل رجال القانون املغاربة عدم تعرضهم بالتعليق والرشح ملضمون هذا الفصل عىل غرار ما فعلوا بخصوص 

الفصول األخرى، رغم خلو هذا الفصل من أي ضامنة بالنسبة للربملان ، يف الوقت الذي يالحظ فيه أن معظم رجال 

من دستور  22" تحدثوا طويال عن املادة ريفريو" و "ديفرجه" " وفالنيو "بوردو" القانون والفقه يف فرنسا أمثال: "

ومن الجدير بالذكر أن  254فرنسا وعن أخطارها ، وانتقدوها انتقادا الذعا رغم الضامنات العديدة التي تضمنتها

وافر ت الدساتري  املغاربية تباينت فيام يخص الرشوط الثالثة السابقة حيث أن الدستور التونيس واملوريتاين اشرتطا

هذه الرشوط كاملة وإال الميكن لحالة االستثناء أن تكون ممكنة ، عىل خالف الدستور الجزائري الذي اكتفى 

بالنص عىل أن يكون الخطر مهددا ألحد تل  األمور ليك يعلن رئيس الدولة حالة االستثناء. أما الدستور املغريب 

 تثناء وهام :اكتفى برشطني إن تحقق أحدهام أمكن إعالن حالة االس

 تهديد حوزة الرتاب الوطني -

 وقوع أحداث من شأنها أن متس بسري املؤسسات الدستورية. -
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ويرتاءى للمتأمل أن هذه الرشوط ال ميكنها أن تقيد يف واقع األمر رئيس الدولة ألن تقدير الحالة يف مسألة 

 إعالن االستثناء من عدم ذل  يعود إليه وحده بكل حرية.

 اإلجراءات الظاهرية إلعالن حالة االستثناء الفرع الثاني :

ال ميكن للمسوغات الجوهرية وحدها منح رئيس الجمهورية حق إعالن حالة االستثناء مبارشة ، ذل  أن 

الدساتري املغاربية فرضت إجراءات ظاهرية متمثلة يف إرشاك هيئات أخرى للتصدي للمخاطر التي تحدق بالبالد 

 وهذه اإلجراءات تتمثل يف :واتخاذ القرار ملواجهتها 

 أوال: استشارة رؤساء المجالس النيابية

واملقصود من هذا اإلجراء أن رئيس الدولة عندما يستقر رأيه عىل إعالن حالة االستثناء يجب أن يستشري 

 رئيس املجلس النيايب ، ألن هذه االستشارة لها أبعاد سياسية وقانونية خاصة يف ظل أنظمة تعتمد الفصل بني

السلطات والتعددية الحزبية وألن اتخاذ أي قرار من هذا القبيل يجب أن يحظى مبوافقة رئيس املجلس النيايب. 

وقد أجمعت الدساتري املغاربية عىل هذا الرشط باستثناء الدستور الجزائري، فاشرتط الدستور التونيس استشارة رئيس 

ورئيس الجمعية  2992يوليو  10ئييس الغرفتني يف دستور مجلس النواب ، واشرتط الدستور املوريتاين استشارة ر 

 ، واشرتط الدستور املغريب استشارة رئييس مجليس الربملان. 1020أغشت  02املعدل  2992الوطنية يف دستور 

 ثانيا: استشارة رئيس المجلس الدستوري

ثلة يف سات الدستورية متمإن رأي املجلس الدستوري يعد مفيدا ملا لهذه الهيئة من مكانة هامة بني املؤس

السهر عىل احرتام الدستور وسالمة تطبيقه. حيث اشرتط الدستور املغريب استشارة رئيس املجلس الدستوري 

( عىل حالة االستثناء ، يف حني اشرتط كل من الدستور املوريتاين والجزائري 1022)املحكمة الدستورية يف دستور 

الذي جاء خاليا من أي إشارة  2929ه ، عىل خالف الدستور التونيس لسنة استشارة املجلس الدستوري بكامل هيئت

 إىل هذا املعنى.

 .255، فقد اكتفى بإعالم رئيس املحكمة الدستورية 1024أما دستورها لسنة 

 ثالثا : توجيه خطاب إلى األمة

يس الدولة قبل أن يعلن ، ألزمت الدساتري املغاربية رئ 2922من الدستور الفرنيس  22استلهاما ملضمون املادة 

حالة االستثناء أن يوجه خطابا إىل األمة يحيطها علام فيه باألوضاع الطارئة التي ستعرفها البالد ويرشح يف هذا 

الخطاب أسباب اللجوء إىل الحالة االستثنائية بغية إشعار األمة بخطورة الوضع وحشد الدعم واملساندة. ومل تخل 

عض االختالفات حول هذا الرشط ، فلم تخل الدساتري التي عرفتها موريتانيا واملغرب الدساتري محل املقارنة من ب

 1000من هذا الرشط يف حني خلت منه مختلف الدساتري الجزائرية ، أما يف تونس وبعد التعديل الدستوري لسنة 

 .1024متت إضافة هذا الرشط ومتس  به دستور 
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 ول(رابعا: استشارة رئيس الحكومة )الوزير األ

وباإلضافة إىل الرشوط السابقة الذكر،اشرتطت الدساتري التونسية واملوريتانية واملغربية استشارة رئيس الحكومة 

يف حني اكتفى الدستور الجزائري باشرتاط االستامع  2922أو الوزير األول طبقا ملا هو مقرر يف الدستور الفرنيس سنة 

 إىل مجلس الوزراء واملجلس األعىل لألمن.

من الجدير بالتنبيه أن استشارة رئيس الحكومة تعترب يف نظام الدستور املغريب حديثة حيث أدخلها ألول  و

 .1022مرة دستور 

وخالصة القول يف هذا الصدد أن اآلراء التي تبديها هذه الجهات سواء تعلقت برئيس الحكومة أو شملتها 

ا ال تقيد رئيس الدولة و ال تلزمه حيث ميكن أن يترصف مبكهيئة جامعية فإنها ال تخرج عن كونها آراء استشارية 

 .256يراه هو واردا ، أي أن هذه االستشارات تعد إجبارية يف طلبها واختيارية يف العمل بنتيجتها

 المبحث الثاني : سلطات الرئيس أثناء حالة االستثناء

بخصوص سلطات رئيس  2922لسنة  من الدستور الفرنيس 22لقد تأثرت الدساتري املغاربية  مبضمون املادة 

الجمهورية يف حالة االستثناء رغم تباين الفقه الفرنيس حول مضمون هذه املادة مام حدى  ببعضهم أن يقول إن 

هذه املادة رشعت لرئيس الجمهورية مامرسة الدكتاتورية يف الظروف االستثنائية حيث مهدت لنشأة ما ميكن أن 

 ية املؤقتة ، يطلق عليه الدكتاتورية الدستور

ومل يحدد الدستور  257كام ذهب رأي آخر إال أن هذه املادة جعلت رئيس الجمهورية غري ممنوع من أي يشء

املوريتاين بشكل واضح تل  السلطات حني ميارس رئيس الدولة حالة االستثناء ، إال أنه اكتفى بالنص عىل أن 

 إىل ة الظروف االستثنائية، عىل أن تهدف تل  التدابريرئيس الدولة يتخذ التدابري الالزمة التي تفرضها مواجه

متكني السلطات العامة الدستورية من أداء مهامها يف أقرب اآلجال، وهذه التدابري تدخل يف صميم السلطة 

 ، وانتهج258التقديرية لرئيس الدولة بال منازع سواء تعلق األمر  بإعالن حالة االستثناء أو اإلجراءات املتخذة يف ظلها

الدستور املغريب و الجزائري و التونيس هذا النهج يف مسألة تحديد سلطات رئيس الدولة خالل مامرسة حالة 

 االستثناء.

اليشء الذي يشكل خطرا عىل حقوق األفراد و حرياتهم ، و مساسا باألسس التي تقوم عليها دولة القانون 

ن الضوابط يف الدساتري محل املقارنة عىل جملة مكمبدأ الفصل بني السلطات ومبدأ الرشعية حيث تم التنصيص 

و القيود التي تسعى إىل الحد من السلطات االستثنائية الواسعة و الكبرية لرئيس الدولة وكذا السعي إىل الرقابة 

 الكفيلة باحرتام حقوق األفراد وحرياتهم، 
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الستثناء رئيس الدولة أثناء حالة اوذل  ما سنحاول معالجته  من خالل التطرق ملامرسة الوظيفة الترشيعية ل

 الرقابة عىل مامرسة السلطات االستثنائية )مطلب ثاين(. )مطلب أول( ثم

 المطلب األول:ممارسة الوظيفة التشريعية

عندما تتوافر املسوغات الجوهرية و اإلجراءات الظاهرية املتعلقة بتنظيم حالة االستثناء يف األنظمة الدستورية 

لة أن يعلن حالة االستثناء و يبارش كل االختصاصات بصورة شمولية ، غري أن السؤال املطروح ، ميكن لرئيس الدو 

يرتكز حول مجال مبارشة اإلجراءات االستثنائية يف مجال الترشيع، و حول مدى جواز حل الربملان وتعديل الدستور 

 يف هذه الفرتة  ؟

يس الدولة يف املجال الترشيع  )فرع أول( ومدى عىل هذا السؤال سيتم التطرق لحدود سلطة رئ ولإلجابة

 جواز حل الربملان وتعديل الدستور )فرع ثاين(.

 الفرع األول: حدود سلطة رئيس الدولة في المجال التشريعي

يجمع فقهاء القانون العام عىل أن نطاق اإلجراءات االستثنائية ليس محدودا ال يف املجال الترشيعي و ال 

ى سواء تعلق األمر مبجال القانون العادي أو القانون األسايس، أي أن رئيس الدولة من حقه يف املجاالت األخر 

فسلطات الرئيس التي يتخذ فيها اإلجراءات املتعلقة بالوظيفة  259أن ميارس السلطتني الترشيعية و التنفيذية.

ثناء فتبقى من لها بحالة االست الترشيعية هي تل  التي لها عالقة باألوضاع االستثنائية ،أما تل  التي ال صلة

 260اختصاص الربملان

" أن سلطة الرئيس غري مقيدة بل مطلقة يف املجال الترشيعي Jean Cadartويف هذا السياق يرى الفقيه  "

من  22لقد أعطت املادة  .261والتحديد الوحيد لهذه السلطة هو منع حل الجمعية الوطنية عند مامرسته لسلطاته

إجامع الفقه ترخيصا دستوريا يخول رئيس الدولة مبارشة سلطات املرشع أي أنه يحل محل الدستور الفرنيس ب

 RUBIN DE الربملان يف مامرسة الوظيفة الترشيعية ويؤكد مجلس الدولة الفرنيس من خالل حكمه الشهري" 

SERVENS "هذا االتجاه وتأكد ذل  يف قراره املعروف بقرار "la gragne  262 11/02/2292" الصادر. 

رغم القول إن الربملان ميكن أن يرشع يف بعض الحاالت التي ال تتصل بحالة االستثناء  –والرأي الراجح  

يها يخلص إىل أن الربملان ال ميكنه أن يتدخل يف األمور التي صدرت ف -كمبارشة السلطات الترشيعية و الرقابية 

 قرارات ترشيعية من طرف رئيس الدولة .
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 .212ص  2122دار الكتاب، الدر البيضاء .  المعاصرة ،

 .272 -272ق ص: مرحع ساب المؤسسة الملكية –أنظر د. مصطفى قلوش  -260 

261 - et droits constitutionnel ; Paris 1975 ; P. 817  Jean Cadart : Institutions Politiques 

 Claude LECLERQ. Op.Cit.P. 584- انظر  262



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

106 

ال يؤدي يف الظروف  22حني قال:"إنني اعتربأن تطبيق املادة  ديكوله من كالم الجرنال وهذا الرأي نستشف

ان الحالية إىل تعطيل نشاط الربملان، فيام يتعلق مببارشة سلطاته الترشيعية والرقابية ، فالعالقة بني الحكومة و الربمل

 .263 22ت أو ستصدر مبقتىض املادة ستبقى محكومة بالقواعد العادية مادام األمر ال يتعلق بإجراءات صدر 

(قرارا تتعلق بعزل املوظفني العموميني 22,متت اتخاذ )2922ويف ظل تطبيق حالة االستثناء يف فرنسا سنة 

املشاركني يف االنقالب, و حامية حالة الطوارئ ومتديد فرتة احتفاظ الرشطة بالشخص للتحقيق معه, ومنح االجازة 

طة او طردهم , وحظر بعض الكتابات و املنشورات, اضافة اىل اقامة محاكم عسكرية, لبعض العسكريني و رجال الرش 

و باإلضافة إىل سلطاته  264كام قام بتمديد العمل بعدد من تل  القرارات اىل ما بعد االعالن عن انتهاء حالة االستثناء

جالني القضايئ و ات الالزمة يف املاالستثنائية يف املجالني التنفيذي و الترشيعي فانه مبقدوره أن يتخذ اإلجراء

 الدستوري,

من  10,وقام يف  2922ابريل  14يف تطبيق حالة االستثناء بوقف ضامنة عزل القضاة يف  ديكولحيث قام 

حكام باإلدانة تضمنت عدة أحكام  12ذه الفرتة ــــــرية عليا أصدرت يف هــــــنفس الشهر بإنشاء محكمة عسك

 ية عىل بعض املوظفنيـــــيقيض بتوقيع عقوبات تأديب 2922ابريل  14نه اتخذ قرارا بتاريخ غيابية باإلعدام ,بل ا

املدنيني و العسكريني املشاركني يف االنقالب يدخل بعضها يف الظروف العادية يف اختصاص املحاكم 

  .265العسكرية

ق بجانب هام متعل كام انه قام يف املجال الدستوري بتعطيل بعض أحكام الدستور حيث أوقف العمل

 .266بالضامنات األساسية التي تكفل الحريات العامة للمواطنني املنصوص عليها يف الدستور 

ورغم هذه السلطات الواسعة مل يخول لرئيس الجمهورية تعديل بعض مواد الدستور وذال  بتواتر فقهاء 

نصت ضمنيا عىل منع مراجعة الدستور  قد 22القانون الدستوري مستنتجني من خالل النقاش و التحليل أن املادة 

يف فرتة االستثناء,ذال  أن الهدف األسايس من منحه تل  السلطات الواسعة يف حالة االستثناء هو استعادة 

األوضاع الطبيعة التي تكفل سيادة الدستور وتضمن السري املنتظم للسلطات العامة الدستورية، أي أن هذه السلطات 

 .267قامئة، و ال ميكن تعديل نظامها أو مراجعة اختصاصها املراد ضامن سريها تظل

                                                           

 .117ص  –مرجع سابق  –انظر د: عمر حلمي فهمي  -263 
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فإن رئيس الدولة  2922من الدستور الفرنيس لسنة  22املتصل بروح املادة  ديكولوتأسيسا عىل كالم الجرنال 

 يك تتسنى له مامرسة الوظيفة الترشيعية خالل املرحلة االستثنائية فالبد من توافر رشطني:

 إلجراءات املتخذة من رئيس الدولة وبني الظروف التي فجرت األزمة .وجود عالقة سببية بني ا -2

 املتعلق بإصالح النظام املايل يف الجامعة مرشوعا ألنه تناىف مع ديكولوبناءا عىل هذا الرشط مل يكن  قرار 

 .268األزمة التي كانت السبب يف إعالن حالة االستثناء واملتمثلة يف مواجهة التمرد املسلح يف الجزائر

ويف هذا اإلطار كان رأي مجلس الدولة الفرنيس واضحا حيث رصح رئيس املجلس الدستوري يومها بقوله : 

)خالل هذه الفرتة حاولت مرارا عقد اجتامع للمجلس الدستوري القرتح عليه أن يكلفني بالقيام باالتصال برئيس 

عد مربرا, لكن يف كل مرة كان يتم التذرع بان ( مل ي22الجمهورية باسمه, وإخباره بأن االستمرار بتطبيق املادة)

 269البالد الزالت تتعرض للتهديدات

 عودة السلطات العامة الدستورية إىل مبارشة مهامها يف أقرب اآلجال. -1

، وتباعا لهذا  270إن هذا الهدف إن مل يتحقق فان القرارات املتخذة من طرف رئيس الدولة تعد غري مرشوعة

من الدستور الفرنيس، أي  22د املنظمة لحالة االستثناء ينطبق عليها ما ينطبق عىل املادة الرأي فإن الفصول واملوا

أن هذه الفصول قد سمحت لرئيس الدولة أن ميارس الوظيفة الترشيعية أثناء حالة االستثناء ومل تختلف هذه 

كن لرئيس الترشيعية التي ميحرص اإلجراءات  مصطفى قلوشالدساتري يف تعبريها عن هذه الحالة .إال أن الدكتور 

الدولة اتخاذها أثناء حالة االستثناء يف اإلجراءات التي لها عالقة باألوضاع االستثنائية، أما ما عدى ذل  من 

 .271إجراءات فإنه يبقى من صالحيات املجلس الترشيعي 

طاق واسع، ملان عىل نمارس الوظيفة الترشيعية محل الرب  الحسن الثاينو رغم  وضوح هذا  الرأي  فإن املل  

حيث صدرت عدة مراسيم ملكية  22/00/2900التي امتدت إىل  0/02/2922وذل  بعد إعالنه حالة االستثناء بتاريخ 

مرسوما شملت كل املجاالت باستثناء القضاء الذي ظل مستقال عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية خالل  202بلغت 

 .272هذه املرحلة

 واز حل البرلمان وتعديل الدستور أثناء حالة االستثناءالفرع الثاني : مدى ج

يف الظروف العادية يتمتع رئيس الدولة بسلطات تخوله إقالة الحكومة يف أي وقت يريده، وكذل  متكنه هذه 

السلطات من تعديل الدستور، لكن حني يبارش رئيس الدولة العمل بحالة االستثناء و ما تتيح له من تدابري ملواجهة 
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زمات التي تتعرض لها البالد، فإن مثة تساؤال جوهريا حول  إمكانية حل الربملان وتعديل الدستور وهو ما األ 

 سنتعرض له يف الفقرة األوىل و الثانية.

 الفقرة األولى: حل البرلمان

ىل إمكانية إ إن إعالن حالة االستثناء املنظمة من خالل الفصول و املواد  الواردة يف الدساتري املغاربية ال تؤدي

حل الربملان  يف فرتة العمل باإلجراءات االستثنائية، ألن هذه الدساتري نصت إما بالترصيح أو التضمني عىل عدم 

جواز ذل  كام هو الحال يف كل من الدستور املوريتاين واملغريب و التونيس، حيث نصت هذه الدساتري رصاحة عىل 

ة،  بينام نص الدستور الجزائري عىل وجوب اجتامع الربملان فور إعالن عدم جواز حل املجلس النيايب يف هذه الفرت 

 .273حالة االستثناء وهو ما يشتم من خالله عدم إمكانية حله 

مل  1022, 2992, 2991من الدساتري املغربية الثالثة التي سبقت دساتري  22ومن الجدير باملالحظة أن الفصل 

حيث مل يتطرق هذا الفصل إىل منع حل الربملان وال إىل إباحة ذل  ، يكن يتضمن ما يجيز عدم حل الربملان ، 

وهو ما طرح إشكاال لدى املهتمني بالحياة السياسية يف املغرب وانقسم الرأي يف هذا الشأن إىل قسمني يرى 

احة بحجة أن الدستور مل مينع رص  22ميكنه أن يقرر حل املجلس الترشيعي خالل تطبيق الفصل  املل أولهام أن 

مينع ضمنيا حل  22فريى عدم جواز حل الربملان يف هذه الحالة ألن الفصل  مصطفى قلوشأما الدكتور  .274حله 

فس اإلجراءات املتبعة ناملجلس الترشيعي خالل تطبيقه ألن يف فقرته الثالثة  يقرر أن حالة االستثناء تنتهي باتخاذ 

اء, جود مجلس النواب يك يستشار رئيسه عند إنهاء حالة االستثنوهذا يعني يف القراءة و التحليل وجوب و  إلعالنها.

 .275إذن ال ميكن حل الربملان خالل واليته مادامت استشارة رئيسه واجبة قبل اإلعالن عن رفع حالة االستثناء

ومجمل القول يف هذا االتجاه انه ال يجوز لرئيس الدولة يف الدستور املوريتاين و ال يف باقي  الدساتري 

غاربية  األخرى حل الربملان أثناء العمل بحالة االستثناء رغم ما تعطيه املقتضيات الدستورية من حق يف تقليص امل

 .276صالحيات جميع املؤسسات لصالحه 

 الفقرة الثانية: مراجعة الدستور

جال القانون مبميكن ملضمون التدابري االستثنائية أن يتعلق بامليدان التنفيذي و الترشيعي ، سواء تعلق األمر 

العادي أو مجال القانون النظامي ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح يف هذا الصدد هو هل ميكن أن يتعلق 

 مضمون تل  التدابري االستثنائية باملجال الدستوري ، أي هل ميكن تعديل الدستور يف حالة االستثناء ؟
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ة عىل وموادها املنظمة لهذه الحالة ال تسعفه بأي إجاب إن املتتبع لنصوص الدساتري محل املقارنة يف فصولها

:"عدم مرعبد الفتاح عويرى األستاذ  ذه الفصول واملواد لهذه املسألة.هذا التساؤل، حيث ال وجود ألي إشارة يف ه

روف ، ظجواز إدخال تعديالت عىل الدستور أثناء العمل بالحالة االستثنائية، وتربير ذل  بالنسبة إليه هو أن هذه ال

هي ظروف غري دامئة ، وأن التدابري االستثنائية هي تدابري وقتية أملتها ظروف من املفروض أنها عابرة، لذل  فانه 

 277ليس باإلمكان استغالل ظروف وقتية وخطرية لتعديل الدستور ، ووضع أحكام وقواعد قارة وثابة"

غريب تحليل  حالة االستثناء يف الدستور املعندما كان بصدد مصطفى قلوش وعىل هذا املنوال  ذهب الدكتور 

ناء جانب كبري من باستث –حيث يقول :"أما فيام يخص الجانب املتعلق بتعديل الدستور، فإن املتفق عليه فقها 

هو أن املادة املنظمة لحالة االستثناء ال تسمح بتغيري ما ورد يف صلب الوثيقة الدستورية، ألن  –الباحثني املغاربة 

الوضع االستثنايئ دستوريا ما جعل إال من أجل الحفاظ عىل الدستور ذاته... فتعديل الدستور يتعارض مع تكريس 

الحكمة التي من أجلها وضع الفصل املنظم لحالة االستثناء، والذي يستهدف يف املقام األول واألخري عودة الحياة 

الذي تبناه الفقه يف فرنسا ، حيث أنكر عىل الرئيس ولعل هذا املوقف هو نفسه  .278الدستورية إىل مسارها الطبيعي" 

إجراء أي مراجعة دستورية تهدف إىل إحالل مؤسسات جديدة وبديلة عن املؤسسات التي نص عليها الدستور  ديكول

 .279 22يف مادته 

ستقت والذي ا 2922من الدستور الفرنيس لسنة  22وبناء عىل اآلراء الفقهية املختلفة وكذل  عىل روح املادة 

منه الدساتري املغاربية معظم أحكامها فإنه من غري الجائز وال الوارد دستوريا إدخال تعديالت عىل الدستور أثناء 

العمل بحالة االستثناء ، فإنه من املمكن تعليق بعض القواعد و األحكام املتصلة بوجود الربملان ذاته أو تجميد نشاطه 

لحالة ، حيث يوجد نوع من الهدنة بني السلطة التنفيذية و الترشيعية يف ، و ال ميكن وضع حد لوجوده يف هذه  ا

, إن كانتا يف حالة خالف، وال ش  أن هذه الهدنة تعد ضامنا من شأنه أن مينع رئيس الدولة من  هذه الحالة

 .280التخلص من الربملان إذا  كان ال ينسجم و سياسته و يضايق حكومته

ور أثناء تطبيق الفصول املنظمة لحالة االستثناء غري ممكن،  و يف حالة وخالصة القول فإن تعديل الدست

اللجوء إىل إدخال بعض التعديالت عىل الوثيقة الدستورية فإنه ال مناص من إتباع املسطرة التي حددها الدستور 

 .281لتعديله 
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رتم هذه املسطرة ر ال يحويستنتج من هذه املسطرة التي حددتها الدساتري ونصت عليها ، أن  أي تعديل للدستو 

 يعد غري مرشوع  و مخالف للدستور وبالتايل ال ميكن أن ترتتب عليه أية آثار قانونية.

 المطلب الثاني : الرقابة على ممارسة السلطات االستثنائية

ة منصت الدساتري املغاربية باإلجامع عىل منح رئيس الدولة حق اتخاذ جميع اإلجراءات التي يراها رضورية والز 

ملواجهة الظروف االستثنائية ، وهي العبارة التي تفيد إطالق سلطة رئيس الدولة يف تقدير واتخاذ جميع التدابري 

التي يراها مناسبة ملواجهة هذه الظروف، لذل  فبمجرد إعالنه لحالة االستثناء يكون قد حصل عىل ترخيص من 

استدعى  فيذية والترشيعية والقضائية  ،اليشء الذياملؤسس الدستوري مبامرسة جميع السلطات يف الدولة التن

وجود أجهزة رقابية سياسية وقضائية ملراقبة عمل رئيس  الجمهورية ومنعه من استغالل سلطاته خارج مجال 

مامرسته للسلطات االستثنائية، إال أنه يالحظ أن الواقع يظهر عدم اكرتاث رؤساء الدول  بهذه الرشوط فنجد يف 

ل  الحسن الثاين مارس الوظيفة الترشيعية للربملان عىل نطاق واسع عند ما أعلن حالة االستثناء يوم املغرب أن امل

حيث حل املل  محل الربملان يف مامرسة الوظيفة الترشيعية واملالية بل امتدت إىل ميادين أخرى  282 00/02/2922

عرشات املراسيم و الظهائر  02/00/2900و 0/02/2922ال عالقة لها بحالة االستثناء لذل  صدرت خالل الفرتة مابني 

وكان األمر يف الجزائر ال يختلف حيث  283امللكية ذات القيمة القانونية أو تدابري ترشيعية معدلة لترشيعات سابقة 

يف التحكم يف جميع السلطات  أحمد بن بلهآنذاك من طرف الرئيس  2922من دستور  29تم إعامل مقتضيات املادة 

ية الرئيس يف تركيزها يف هذه املرحلة واتضح ذل  من خالل خطابه الذي تم مبقتضاه إعالن الحالة وقد بدت ن

بن وترجم  284أي هيئة دستورية غريه من املشاركة يف دفة الحكم  أحمد بن بلهاالستثنائية . ومن هذا املنطلق منع 

ز جميع السلطات بني يديه يف مامرسة كامل التي ترك 29هذا األمر يف أرض الواقع حيث أتاح له تطبيق املادة  بله

 الصالحيات.

طريقه إىل  2929املتعلق بحالة االستثناء يف الدستور التونيس  42وعىل غرار املغرب والجزائر وجد الفصل 

إثر أعامل الشغب التي تسبب فيها قرار رفع سعر الخبز وبعض املواد من  2902يناير  12التطبيق مبناسبة أحداث 

 .285العام للدعمالصندوق 

ومل تعرف موريتانيا منذ االستقالل أي تطبيق للمقتضيات الدستورية املتعلقة بإعالن حالة االستثناء حتى اليوم 

وقد يكون مرد ذل  يعود ملامرسة تقليدية ال تكرتث بالنصوص وإعاملها نتيجة بداوة متأصلة تجعل  نظام الحكم 

حسوبة وغري مدروسة وال تتخذ األبعاد الدستورية الالزمة، اليشء الذي يواجه املخاطر الطارئة بردود أفعال غري م

ل  ينتج عنه بحكم املامرسة التلقائية تطبيقا لحالة االستثناء دون التفكري يف إعامل املقتضيات الدستورية املنظمة لت

                                                           

 ن حالة االستثناءالمتعلق بإعال 12في هذه الحالة قد تم استعمال مقتضيات الفصل  -282 

 .127مرجع سابق ص  –الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي  -انظر د. سيدي محمد سيد أب  -283 

والحكومات  الدول –دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية  النظم الدستورية )السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد ( –د. عبد الله بوقفه  -284 

 241ص  -له ملي –دار الهدى  -1121 -1ط–

 127ص  –مركز النشر الجامعي  – 1111- 1ط – المؤسسات والنظام السياسي بتونس –د. رافع بن عاشور  -285 
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لدولة تهديد لكيان ا الحالة  وبصورة عفوية ال تراعي حقوق األفراد وحرياتهم دون توقع ما قد ينجر عن ذل  من

 -2929، أحداث 2922286وسري مرافقها العامة بصورة مضطردة ،رغم بعض الحاالت التي مرت بها البالد )أحداث 

( ويف هذا اإلطار سنتناول هذه الرقابة من خالل فرعني أولهام )الرقابة 2881002,انقالب  2920، انقالب 2990287

 السياسية( وثانيهام )الرقابة القضائية(.

 فرع األول : الرقابة السياسيةال

منحت الدساتري املغاربية الربملان دورا حيويا يف حالة االستثناء وفرضت حضوره لإلجراءات التي يقوم بها رئيس 

الجمهورية الستعادة السري املنتظم للسلطات ، فنصت فيها عىل أن الربملان ميكن أن يجتمع بشكل دائم طيلة فرتة 

راقبة عمل رئيس الجمهورية ، فذهب بعض الفقهاء إىل أن املرشع الدستوري حينام نص الظروف االستثنائية مل

عىل أن الربملان يجتمع بقوة القانون فإنه يقصد أن الربملان ميارس السلطة الترشيعية طيلة فرتة االستثناء أي أن 

ال يصل ذل   قانون لكن برشط أنالربملان يستطيع يف أوقات انعقاد دوراته العادية أن يرشع يف املجال املحدد لل

الترشيع إىل ميدان التدابري الالزمة ملواجهة األزمة، ألن ذل  هو مجال السلطات االستثنائية، كام ذهب هؤالء إىل 

أن الربملان يستطيع طيلة فرتة االستثناء مراقبة عمل الحكومة يف ما ال يتصل منه باإلجراءات املتخذة ملواجهة 

، كام أن املهمة األساسية التي أسندت للمجلس الدستوري مبقتضيات دستورية هي ضامن 289ة األوضاع االستثنائي

مطابقة القوانني للدستور حفاظا عىل سموه وعلوه ، إذ ينبغي أن تكون كافة األعامل القانونية متفقة مع أحكام 

" : >> إن علو دوبري الفرنيس " الدستور  وال تخالفها أو تخرج عليها بأي شكل من األشكال، ويف هذا يقول الفقيه

 .290الدستور يغدو كلمة عدمية القيمة إذا أمكن مخالفتها من جانب أجهزة الدولة بال جزاء<<

من الدستور  22وخالصة القول يف هذا االتجاه أن الدساتري املغاربية مل تخرج عن السياق العام ملضمون املادة 

 دستورية توحي بأن الرقابة الربملانية ورقابة املجلس الدستوريحيث كانت كل املقتضيات ال 2922الفرنيس لسنة 

للتدابري االستثنائية تكاد تكون معدومة وإن كان البعض يرى أن اجتامع الربملان يف تل  الظروف هو ضامنة 

 حقيقية ملنع تعسف رئيس الجمهورية يف استعامل سلطاته االستثنائية.

قة نية عىل املستوى العميل بأنها غري فاعلة نظرا لالعتبارات اللصيوعىل العموم ميكن وصف الرقابة الربملا

بالحالة االستثنائية، فهي رقابة جزئية غري كافية. ومن هنا فإن رئيس الدولة يف النظام الدستوري املغاريب تستحيل 

                                                           

التي جائت بعد المصادقة من طرف الجمعية الوطنية انذاك على قوانين تلزم ترسيم اللغة العربية و الحفاظ  على  2122احداث 286 

باعتبار ان  21عة من طالب المكون الزنجي تمت مؤازرتهم من مجموعة اطلق عليها مجموعة الهوية و الوحدة الوطنية  من قبل مجمو

 ترسيم اللغة العربية فيه حيف و ظلم عليهم. 

 النزاع الحدودي بين موريتانيا و السنغال الذي كاد ان  يتحول الى محاولة لزعزعة اللحمة الوطنية.287 

 .محاوالت انقالبية لالطاحة بمؤسسات الدولة288

 –( 2112 -2122) مؤسسة رئيس الجمهورية في النظامين الدستوريين الفرنسي والموريتانيمحمد عبد الرحمن أحمد سالم  -د -289 

 .122ص  –دراسة مقارنة 

بحث  – دراسة تطبيقية على التشريعات اليمنية والسودانية–السلطات االستثنائية لرئيس الدولة  –أبوبكرن مرشد فازع الزهيري  -290 

 .112ص  1112السودان  –كلية القانون  –جامعة الخرطوم  –قدم لنيل درجة الدكتوراه في القانون م
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لية يف موريتانيا مقيام أي مسؤولية يف حقه عمليا وقانونيا يف املغرب والجزائر كام يستحيل ذل  من الناحية الع

وتونس ، فتحري  تهمة الخيانة العظمى كإجراء وحيد متاح أمام الربملان يف مواجهة رئيس الدولة يظل صعيبا 

خاصة إذا كانت األغلبية الرئاسية متثل األغلبية الساحقة من أعضاء الربملان والحكومة ، ففي هذه الحالة يكون 

أمرا مستحيال نظرا لتحكم الحكومة يف جدول األعامل ، األمر الذي  إدراج هذه التهمة يف جدول أعامل املجلس

 .291قد يؤدي يف النتيجة إىل استحالة خروج تل  املقرتحات إىل حيز الوجود يف شكل قوانني 

 الفرع الثاني : الرقابة القضائية

الذي ترى فيه تجاوزا  إن املبتغى من الرقابة القضائية أن تتصدى الجهة القضائية املختصة لإلجراء االستثنايئ

، باعتبار أن مخاصمة السلطة التنفيذية أمام القضاء ليناقشها  292صارخا يرتتب عليه تعسفا يف استعامل السلطة 

فيام أصدرته من ترصفات ومراجعتها يف مدى مرشوعيتها يعد أقوى ضامنات نفوذ مبدأ املرشوعية وضامن الحقوق 

حاميها ، لذا كانت أهم وأنجع أنواع الرقابة عىل سلطات الظروف والحريات ، فالقضاء هو حصن الحريات و 

 االستثنائية هي رقابة القايض اإلداري عىل هذه السلطات فيام تتخذه من إجراءات وتدابري.

ويف هذا السياق يكاد يجمع الفقه الفرنيس ويستقر االتجاه القضايئ عىل اعتبار قرار رئيس الجمهورية بإعالن 

التي تنجو من رقابة القضاء فال يجوز للقايض أن يتصدى لنظرها أو  293عمال من أعامل السيادة  22اللجوء للامدة 

وهكذا يتضح أن مجلس  294فحص مرشوعيتها فهي أعامل ليس لها الطبيعة اإلدارية التي تجعلها قابلة للطعن

خضع بطبيعتها ال ترشيعية ال تالدولة يعترب القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية يف املجاالت الترشيعية أعام

لرقابته، ألنها متت صياغتها خالل فرتة تطبيق السلطات االستثنائية، أما القرارات التي يتخذها يف املجاالت 

 .295التنظيمية فهي أعامل الئحية يبسط املجلس رقابته عليها

 الالزمة، فإنه وضاع بالتدابريويف هذا املنحى ورغم ما متنحه الحالة االستثنائية من حرية الترصف ملجابهة األ 

من امللحوظ أن النصوص املنظمة لها يف البلدان املغاربية ال تخل من بعض القيود عىل سلطة رئيس الدولة أثناء 

مبارشته لسلطاته أثناء الحالة االستثنائية مع العلم أن حدة هذه الرشوط تختلف من دستور آلخر.فالدستور التونيس 

                                                           

 .424مرجع سابق ص  – الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي -انظر د. سيدي محمد سيد أب  - 291 

 .272ص  –مرجع سابق  –د. عبد الله بوقفه  -292 

ال السلطة التنفيذية ، ال تخضع لرقابة مجلس الدولة رغم اشتمالها على خصائص القرارات أعمال السيادة هي مجموعة من أعم - 293 

اإلدارية ، وقد كان سند مجلس الدولة في إخراج هذه الطائفة من القرار ت من نطاق اختصاصه ، هو اتصالها بسيادة الدولة الداخلية أو 

وى قضائية لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية الخارجية ومن ثم فإن طبيعتها تتعارض مع جعلها محال لدع

سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وأمنه وسالمته ، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من 

ختلفة ال تتاح للقضاء، وذلك فضال عن عدم طرح إجراءات في هذا الصدد،ألن ذلك يتطلب توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير م

 هذه المسائل علنا في ساحات القضاء.

منشأة المعرف  –نظرية أعمال السيادة _ )دعوى إلقاء القرار اإلداري األسباب والشروط(  –راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة  -

 .221ص  1112مصر  –االسكندرية 

294- Vedel et delvové, Opé cit , p74 et René Capitan : de la nature des actes de gouvernement en droit français, 

Etudes juridiques, DalloZ, France,1964 ; P107 

295 - D.G.LAVROFF : le système politique français. OP.Cit.P.481-482. 
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 تقييدا لسلطات رئيس الدولة االستثنائية مقارنة مع بقية الدساتري املغاربية ومقارنة أيضا مع كان األكرث 1024لسنة 

 ، حيث أورد قيدين هامني عىل سلطة رئيس الدولة عند اتخاذه هذه اإلجراءات مل يرش  2929دستورها سنة 

 وال أي دستور من الدساتري املغاربية األخرى وهام: 2929إليهام دستور 

أن تهدف هذه التدابري املتخذة يف حالة االستثناء إىل  1024من دستور  20م الفقرة الثانية من الفصل إلزا -

تأمني عودة السري العادي لدواليب الدولة يف أقرب اآلجال ويفهم من هذا القيد أن املرشع الدستوري التونيس 

ب الدولة وهو العودة إىل السري العادي لدواليينفي املرشوعية عن أي تدابري يتخذها رئيس الدولة ال تبتغي تأمني 

ما يستخلص منه بداهة نفي صفة السيادة عن هذه التدابري وهو ما يجعلها عرضة للطعن أمام القضاء املختص أي 

القضاء اإلداري وهذه اإلمكانية ال وجود لها يف بقية الدساتري املغاربية ألن املرشع الدستوري مل مييز بني 

ي يتخذها رئيس الدولة عند مبارشته لسلطاته االستثنائية وبني ضامن العودة الرسيعة لدواليب الدولة اإلجراءات الت

 حيث كانت النصوص مبهمة و تركت لرئيس الدولة الحرية الكاملة يف اتخاذ التدابري.

جلس م منح املحكمة الدستورية حق البت يف استمرار الحالة االستثنائية من عدمه وذل  بطلب من رئيس -

يوما ، اليشء الذي يعني من  22نواب الشعب أو ثالثني من أعضائه وترصح املحكمة بقرارها علنية يف أجل أقصاه 

حيث املنطق واالستنتاج أن رئيس الدولة يف تونس و إن كان له حق تقدير إعالن حالة االستثناء فإن سلطة إنهائها 

ع أصبحت تلعب دور الرقيب عليه يف هذا الصدد عن طريق رف تخرج عن تقديره وهذا يعني أن املؤسسة الترشيعية

األمر إىل املحكمة التي تعد أحكامها نهائية وملزمة ، ومن هنا يصبح رئيس الدولة ليس صاحب السلطة عند إعالن 

فأصبحت سلطاته مقيدة دستوريا من عدة نواحي، فلم يعد األمر  2929حالة االستثناء كام كان الحال يف دستور 

 وقفا عىل السلطة التقديرية له وإمنا أصبح متوقفا عىل إرادة مجلس النواب و املحكمة الدستورية.مت

من إضافة يف هذا املجال حيث استحدث قيدا من نوع خاص عىل  1022ومل يخل الدستور املغريب لسنة 

عليها يف الدستور  ية املنصوصسلطة املل  أثناء العمل بحالة االستثناء حينام ألزم ببقاء الحريات والحقوق األساس

 . ولعل هذا القيد ينتفي رغم أهميته نظرا العتبارين هام:296مضمونة يف ظل حالة االستثناء

إن املل  هو الضامن أصال للحقوق والحريات و هو من ترتكز مختلف السلطات بيده يف حالة االستثناء فهو  -

ورة مع إمكانية ضامن الحقوق والحريات إذن خصم وحكم يف نفس الوقت ، اليشء الذي يتناىف بالرض 

 التي تفرتض وجود جهة محايدة يف هذه الحالة.

انعدام أي محاسبة أو مساءلة للمل  ألن بقاء الحقوق والحريات األساسية مضمونة يف حالة االستثناء  -

دابري غري الت ويبقى هذا االعتبار نظريا إىل حد بعيد ألن املل  يف حالة اتخاذه 29املنصوص عليه يف الفصل 

مسؤول مطلقا كام أن التدابري املتخذة  من قبله تصدر يف شكل ظهائر ملكية والظهري املليك يحوز عىل 

 حصانة مطلقة وال يجوز الطعن فيه من أي جهة.

                                                           

 .1122سنة من الدستور المغربي ل 21انظر الفقرة الرابعة من الفصل  -296 
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 الخاتمة

تعود نظرية الظروف االستثنائية إىل أواخر القرن التاسع عرش يف أملانيا, لكنها يف واقع األمر ترجع إىل 

من  دستور  22جتهادات مجلس الدولة الفرنيس يف املراجعات املرفوعة إليه ضد اإلدارة, حيث تجسدت يف املادة ا

 .2922الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة  

من هذا الدستور   22استلهاما بروح املادة  -وقد خول املرشع الدستوري يف موريتانيا و  باقي بلدان املغرب العريب

عة و متعاظمة يف الظروف االستثنائية لرئيس الدولة باإلضافة لتل   التي منحت إياه يف الظروف سلطات واس -

العادية، فقد منح رئيس الدولة سلطة تقدير األخطار التي قد تهدد كينونة الدولة وصريورتها,واتخاذ التدابري الالزمة 

 ملواجهتها يف حالة االستثناء.

نائية, ئيس الدولة مبطلق السلطة لتقدير توافر مسوغات إعالن الحالة االستثففي الظروف االستثنائية ينفرد ر 

فالسلطة املمنوحة إليه مبقتضيات الدستور تتعاظم و تتسع ملا يحيط  باملسوغات الجوهرية و  التي وضعها املرشع 

هذا الصدد، الن  يف من ضبابية وعدم دقة,وكذل  عدم إلزامية التقيد بنتائج االستشارات الرسمية التي يقوم بها

رئيس الدولة عندما يعلن حالة االستثناء فانه يصبح املنفذ و املرشع و القايض، حيث ميارس يف هذا الظرف الدقيق 

ما يسميه بعض فقهاء  القانون " بالدكتاتورية الدستورية املؤقتة " التي ال تتقيد إال بالهدف منها الذي يعني استعادة 

العامة وعدم   خضوعها ألي رقابة فعالة, ال من طرف املجلس الدستوري وال من طرف السري املنتظم للسلطات 

القضاء اإلداري الذي ال ميكن أن يؤدي دوره الرقايب  إال فيام هو من صميم الترشيع الالئحي،وال من طرف 

 الربملان الذي يجتمع وجوبا بقوة القانون مسلوب الوظيفة بقوة القانون أيضا.

كان األكرث تقييدا لسلطات رئيس الدولة االستثنائية مقارنة  1024حى، فإن  الدستور التونيس لسنة ويف هذا املن

عىل  أن تهدف تل  التدابري املتخذة  20مع بقية الدساتري املغاربية األخرى ,حيث أكد يف فقرته الثانية من الفصل 

تورية ة يف اقرب اآلجال  وكذل   منح املحكمة الدسيف حالة االستثناء إىل تامني عودة السري العادي لدواليب الدول

حق البت يف استمرار الحالة االستثنائية من عدمه ألن إنهاء حالة االستثناء مرتبط بإرادة مجلس النواب املحكمة 

الدستورية, اليشء الذي يعطي للرقابة القضائية نوعا من الفعالية  عكس واقع الحال بالنسبة للدستور الفرنيس  و 

 لدساتري املغاربية األخرى.ا
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 املؤسسة صعوبات يف املسري مسؤولية

 المؤسسة صعوبات في المسير مسؤولية

 األعمال قانون ،تخصص الرابعة ،السنة الدكتوراه صف في باحثة 

 

 مقدمة:

ع وقاية الدور وال عميقا يف موضو لقد فرضت حاجة املؤسسة لالستمرار وحاجة االقتصاد إىل إبقاء املؤسسات تح

القضايئ فيام يتعلق باملساطر الجامعية، حيث تحول هذا الدور من دور سلبي موضوعه وغاياته حامية املدين، إىل 

 دور إيجايب موضوعه وغايته إنقاذ املؤسسة.

شال املؤسسة وانتوقد انصبت قواعد املؤسسة يف نظام املعالجة كأحد اآلليات املعمول بها لتكريس هذا الدور 

من مرض التوقف عن الدفع عن إحداث وسائل ناجعة لردع كل االختالالت التي قد تطال إجراءات املعالجة، إن 

عييش أن أفدح وقد تبني من املامرسة والواقع امل انب املتعلق بالتسيري.عىل مستوى قيام نظام للمسؤولية يف الج

عنوي" تجد سببها يف مسرييها الذين قد يجعلون منها مطية األرضار التي قد تلحق مؤسسة ما "الشخص امل

 .(297)لالستغالل أو اإلثراء غري املرشوع عىل حساب الرشكاء واملساهمني والدائنني

إن تحديد طبيعة مسؤولية املسري يف نظام معالجة صعوبات املؤسسة يعترب منطلقا أساسيا يف تطبيق وتفعيل 

له خالل تحقق دعوى هذه املسؤولية )املطلب األول(، والعقوبات واملسؤوليات  الجزاءات القضائية، وهو ما سنتعرض

 التي تطالها )املطلب الثاين(.

 المطلب األول: تحقق دعوى المسؤولية

مبقتىض القانون رقم:  1000/02/22لقد نظم املرشع املوريتاين هذه املسؤولية يف مدونة التجارة الصادرة 

، وتجدر اإلشارة أن هذه الدعوى واملسؤوليات ال متكن إدارتها ضد املسريين 2440 – 2421وذل  يف املواد  02/1000

إال يف الحاالت التي تكون فيها أشخاصا معنوية خاضعة ملسطرة اإلجراءات الجامعية، وهو ما يعرف بدعوى تسديد 

بارشة لنظام ص فيخضعون مالخصوم )الفقرة األوىل(، أو يف حالة األفراد الذين يستغلون املؤسسات باسمهم الخا

 اإلجراءات الجامعية، أي الترصيح باإلفالس الشخيص )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: دعوى تسديد الخصوم

تعترب دعوى تسديد خصوم الرشكة دعوى مسؤولية مدنية، تفرتض وجود خطإ ورضر وعالقة سببية بني الخطإ 

اقع أنها ال تقوم إال يف إطار اإلجراءات الجامعية، تسوية أو والرضر، ولكن خصوصية هذه املسؤولية تكمن يف و 

                                                           
، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، آكدال، كلية الحقوق القانونية أزمة صعوبات المقاولةفاتحة شماش،  - 297

 .11، ص 1117-1112واالقتصادية واالجتماعية، السنة 
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، وهو (298)تصفية قضائية لألشخاص املعنوية، فتطبق عىل مسريي هذه املؤسسات التي كانت موضوع فتح املسطرة

 ما سنتعرض له من خالل املسريون املستهدفون )أوال(، ثم رشوط املسؤولية عن تسديد خصوم الرشكة )ثانيا(.

 المسيرون المستهدفون أوال:

املسريون املستهدفون هم األشخاص املعنوية والطبيعية عىل حد سواء، وسواء كان هؤالء املسريون قانونيني 

أم فعليني، فبذل  تكون هذه املادة شاملة ملسريي الرشكات خفية االسم، والرشكات ذات املسؤولية املحدودة، 

 م.ت.  2421املادة ورشكات التضامن، ورشكات التوصية، حسب نص 

إال أنه يجب التمييز بني رشكات األشخاص ورشكات األموال، وخاصة يف حالة ما إذا كان املسريون رشكاء 

يف هذه الرشكات، وهو الغالب األعم، ففي رشكات التضامن مثال إذا كان املسري رشيكا فإن دعوى تسديد خصوم 

م مل عون لنفس مصري الرشكة، سواء ارتكبوا خطأ يف التسيري أ الرشكة تفقد كل أهمية لها ألن هؤالء الرشكاء يخض

يرتكبوه، والحكم الفاتح لإلجراءات الجامعية ضد الرشكة يرتب آثاره يف مواجهة كل الرشكاء، وذل  بكيفية 

تضامنية وغري محدودة، وإذا حكم عىل الرشكة مبسطرة من مساطر املعالجة طالت هذه املسطرة هؤالء الرشكاء نظرا 

 . (299)وجود التضامن ولكونهم تجارال

إال أن هذا ال يعني عدم أهمية هذه الدعوة يف إطار رشكات األشخاص، فهي تسرتجع أهميتها كلام كان 

لهؤالء األشخاص مسريون ال يتمتعون بصفة الرشي ، ومن هنا كانت دعوى تسديد خصوم الرشكة ذات دور 

 .(300) لرشكات األموالاحتياطي لرشكات األشخاص، وذات دور أسايس مبديئ

م.ت. يف حالة  2424ومهام يكن من أمر فبغض النظر عن صفة املسري فإن كل مسري حسب مقتضيات املادة 

ارتكابه خطأ يف التسيري ميكن أن يكون مسؤوال جزئيا أو كليا تضامنيا أم ال عن النقص الحاصل يف أصول الرشكة، 

ل ال من املسري الفعيل، وتربز أهمية هذا التمييز خاصة من حيث التفصيإال أنه يجب التمييز بني املسري القانوين و 

 2421حيث ترتيب اآلثار، إذ أن املرشع جعل آثار الدعوى تطال كال منهام، ومل مييز بينهام من هذه الناحية املادة 

قانون الخاص لتطبق مقتضيات هذا الفصل عىل املسريين القانونيني أو الفعليني لشخص معنوي منتم إىل ا»م.ت 

 «.وذي نشاط اقتصادي تفتح يف مواجهته مسطرة للتسوية القضائية...

يعني املسري القانوين كل من يستمد سلطاته يف التسيري من القانون أو من النظام األسايس للرشكة، وهكذا 

ابع، أو ألن تفال يدخل ضمن مفهوم املسري القانوين الشخص الذي ال يستجيب للمعايري األساسية، سواء ألنه 

مهامه تخرج عن وظيفة اإلدارة، أما املسري الفعيل فيقصد به كل شخص ميارس بصفة مبارشة أو غري مبارشة عن 

طريق شخص وسيط نشاطا إيجابيا لإلدارة للرشكة تحت ستار أو يف محل ممثليها القانونيني، واألفعال والترصفات 

                                                           
 .112، ص 1122، الطبعة الثانية، مساطر معالجة صعوبات المقاولةعالل فالي،  - 298

 .112الل فالي، مرجع سبق ذكره، ص: ع - 299
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ري فعيل ال ميكن حرصها، إال أن ما تجدر اإلشارة إليه هو التي ميكن من خاللها الحكم عىل شخص ما بأنه مس

أن صفة املسري الفعيل ال يجب اعتامدها إال ضد األشخاص الذين قاموا بأفعال إيجابية متثل تدخال فعليا يف سري 

عتبار املؤسسة، وفعال فقد عمد الفقه املقارن إىل إعطاء تعريف ملفهوم املسري الفعيل، واشرتط توفر ثالثة رشوط ال 

 شخص ما مسريا فعليا:

أن يبارش نشاطا إيجابيا، أي أن يشارك بصفة فعلية يف التسيري ولذا فالسكوت أو الرتك بل املجاملة كلها  -أ

 ترصفات ال ميكن أن تعترب أعامل تسيري توجب اتخاذ القرارات، وبالتايل ال ميكن أن تكون سببا للمساءلة.

جايب متعلقا بالتدبري أو اإلدارة، ولذا فيعد مسريا فعليا الشخص الذي أن يكون الترصف أو النشاط اإلي -ب

بوسعه اتخاذ قرارات حول الوضعية املالية للرشكة، أي القيام مبهام اإلدارة والتسيري سواء عىل املستوى التجاري أو 

 املايل.

بكل حرية وإرادة  املعني باألمر ويشرتط أخريا أن يكون النشاط اإليجايب املرتبط بالتدبري واإلدارة صادرا عن -ج

 .(301)وبكل استقاللية

 ثانيا: شروط المسؤولية عن تسديد الخصوم

ال ميكن مطالبة املسريين بتحمل كل أو جزء ديون الرشكة إال إذا كانت التسوية أو التصفية القضائية لهذه 

 الرشكة قد كشفت عن كفاية لألصول ناجمة عن خطإ يف التسيري.

 في التسييرارتكاب خطأ  -2

م.ت. يتضح أنها أوقفت أو اشرتطت لتحميل املسري للنقص يف باب األصول عىل رضورة  2424باستقراء املادة 

ارتكابه لخطإ يف التسيري ساهم يف ذل  النقص، مام يفيد أنه ليس رضوريا لتطبيق هذا الجزاء أن يكون ذل  

باب أخرى، اآلثار املرتتبة عليه ولو كان من بني عدة أس الخطأ السبب الوحيد لعدم كفاية األصول، بحيث يتم ترتيب

 .(302)إال أن أثره يقترص عىل تحميل املسري جزءا فقط من النقص املسجل

إال أن اإلشكال الذي يطرح يف هذا اإلطار هو عدم تحديد املرشع ملفهوم الخطأ يف التسيري، سواء من حيث 

ة عوبة نظرا إىل هذا املفهوم يف الحياة االقتصادية، وليست القانونيمداه، أو من حيث مجال تطبيقه، وتزداد هذه الص

للرشكة، بحيث إذا كان مفهوم الخطأ يبدو سهل الحرص والتعريف، فإن ارتباطه بجانب التسيري يجعل األمر يخرج 

ضفاض، فعن إطار محدد املعامل الرتباطه بتدبري إدارة وتسيري املؤسسة، وبالتايل فهو مفهوم مطاطي وواسع، و 

ويختلف من مسؤولية ألخرى، وذل  بحسب طبيعة تكوين وصفات املسريين، وبحسب الظروف املحيطة املرتبطة 

به، وبالتايل فإن إثبات هذا الخطأ ليس باألمر السهل، خاصة إذا كان ال يجد أساسه يف مخالفة رصيحة لقواعد 

 عة يف هذا املجال.القانون أو للنظام األسايس للرشكة، ويبقى للمحكمة سلطة واس
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وأمام هذا الغموض والضبابية اعترب بعض الفقه أن كل ترصف أو إهامل أو عدم احتياط ميكن أن يشكل خطأ 

 . (303)يف التسيري

إضافة إىل رضورة إثبات الخطأ يف جانب املسري يجب أيضا أن يكون إثبات هذا الخطأ املسند إىل املسري قد 

 2424من القانون الفرنيس واملادة  220صول، وعبارة "ساهم" الواردة يف املادة ساهم عىل األقل يف عدم كفاية األ 

تفيد أنه يكفي أن يكون خطأ املسري ميثل أحد العنارص املؤدية إىل عدم كفاية األصول، وليس بالرضورة العنرص 

 األهم فيها.

 عدم كفاية األصول لتغطية خصوم الشركة -1

م.ت. أن  2424تكفي هذه األخرية ملواجهة خصوم، فقد اشرتطت املادة تظهر عدم كفاية األصول عندما ال 

يظهر خالل سري املسطرة أن هناك نقصا يف باب األصول، ويستنتج مبفهوم املخالفة بأنه إذا كانت أصول الرشكة 

عرض تكافية ألداء الديون ينعدم أساس إثارة مسؤولية املسري ألجل إرشاكه يف أداء الخصوم، ولكنه ميكن أن ي

لكن هل املقصود هنا  .(304)احتامال للمتابعة املربرة للخطأ يف التسيري وذل  يف اإلطار العام ملسؤولية املسريين

باألصول األصول املتوفرة؟ وبالخصوم الخصوم املستحقة املطالب بها فقط؟ أم ماذا؟ وهل املقصود فقط الخصوم 

 كم بفتح املسطرة؟السابقة لفتح املسطرة؟ أم أيضا الخصوم الالحقة للح

م.ت. أية إجابة عىل هذه األسئلة، لكن طبيعة الدعوى وموقفها من نظام اإلجراءات  2424مل تعط املادة 

الجامعية ميكن أن يساعد عىل إيجاد إجابة يف هذا االتجاه أو ذاك، فوحدها الديون التي تسببت فيها أخطاء 

يف مواجهة الشخص املعنوي يجب أخذها باالعتبار، أما مرتكبة قبل الحكم بفتح مسطرة اإلجراءات الجامعية 

الديون الالحقة فال ميكن إدخالها يف مبلغ اإلدانة، إال أن هذا ال يعني أن املسريين الذين واصلوا االحتفاظ 

بسلطاتهم ليسوا مسؤولني بل تقع مساءلتهم يف إطار الرشيعة العامة للمسؤولية املدنية، ويف حدود األخطاء التي 

 تكبوها أثناء سري املسطرة الجامعية.ار 

م.ت. يف الذمة املالية للرشكة،  2424وتدخل املبالغ التي يدفعها املسريون تطبيقا للفقرة األوىل من املادة 

وتخصص يف حالة استمرار الرشكة وفق الكيفيات املنصوص عليها يف مخطط االستمرارية، وعند التفويت أو 

 لتناسب بني الدائنني.التصفية توزع هذه املبالغ با

 الفقرة الثانية: النظام القانوني لدعوى التصريح باإلفالس

جديدة م.ت. فإن املحكمة التجارية التي أصدرت حكام بفتح املسطرة يف مواجهة  2422 2422وفقا للامدة 

كة، سواء رش الرشكة تكون ملزمة بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية يف مواجهة مسري أو مسريي هذه ال

بامتناعهم عن أداء الدين املختلف يف ذمتهم لفائدة الرشكة نتيجة حكمهم بتحميلهم مسؤولية النقص يف باب 
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األصول، أو الرتكابهم عدة أفعال من شأنها التأثري عىل مالية الرشكة وترتيب توقفها عن الدفع، لهذا سنعمد إىل 

 يق العقوبات املالية )ثانيا(.الترصيح باإلفالس الشخيص )أوال(، وإجراءات تطب

 أوال: التصريح باإلفالس الشخصي

م.ت فقرتها األوىل يف حالة ارتكابها ميكن للمحكمة يف أي فرتة من سري املسطرة أن  (305)2422عددت املادة 

 ترصح باإلفالس الشخيص، وهي:

 ري حقيقية.فية تدليسية لديون غأخفوا حسابات مؤسستهم، أو اختلسوا أو أخفوا جزءا من أصولها، أو أقروا بكي -2

مارسوا نشاطا تجاريا ألجل مصلحتهم الشخصية، سواء بواسطة شخص آخر، أو ستار شخص اعتباري قصد  -1

 إخفاء ترصفاتهم.

 استعملوا ائتامن أموال شخص اعتباري كام لو كانت أموالهم الشخصية. -2

  صلح تم إلغاؤه بعدئذ.حصلوا مبامرستهم للتدريس لفائدتهم شخصيا أو ملؤسسة عىل -4

ارتكبوا باستغالل تجارتهم أعامال بسوء نية أو إهامال ال يعذر به، أو جرت منهم مخالفة بصفة خطرية لقواعد  -2

 م.ت. 2422وأعراف التجارة كام هي مبينة بواسطة املادة 

باري عن الدفع، يوما من توقف الشخص االعت 20كذل  يف حالة مل يرصح القامئون عىل اإلدارة خالل أجل 

أو مل يسددوا جزءا من ديون الرشكة الذي تم إلزامهم به عند نقص األصول فإنه يسوغ للمحكمة أن ترصح 

جديدة م.ت.  2422والهدف من مقتضيات املادة  الفقرة الرابعة(.م.ت  2422باإلفالس الشخيص يف حقهم )املادة 

م.ت.  2424ة، وذل  خارج الحالة املنصوص عليها يف املادة هو تحميل املسري املعني باألمر خصوم الرشكة التجاري

من هذه املدونة التي يتوقف تطبيقها كام سبق أن رأينا عىل رضورة توفر رشوط معينة، وهكذا وبرصف النظر عن 

م.ت. فإن املسري الذي تثبت يف حقه إحدى  2422م.ت. و 2424توفر الرشوط الالزمة إلعامل مقتضيات املادتني 

م.ت. يتحمل عالوة عىل اآلثار الناجمة عن فتح املسطرة ضده شخصيا  2422ئل املنصوص عليها يف املادة الوسا

، وهو ما (306)خصوم الرشكة، ويكون تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ املحدد لحكم فتح املسطرة اتجاه الرشكة

شخصية ضيات املادة السابقة تشمل الخصوم الم.ت. )يف حالة املسطرة املفتوحة تطبيقا ملقت 2420نصت عليه املادة 

 خصوم الرشكة(.

 ثانيا: إجراءات تطبيق العقوبات المالية ضد المسير

إن العقوبات املالية التي يتم اتخاذها ضد مسريي الرشكات ال تطبق بشكل تلقايئ إثر فتح مسطرة املعالجة 

 .(307)كم يقيض بهذه العقوباتأو التصفية القضائية يف مواجهة الرشكات، بل ال بد من صدور ح

                                                           
حيث تم التوسع في  12/1111يلغي بعض أحكام القانون الذي يعدل ويكمل و 111/1112هذه المادة تم تعديلها بالقانون رقم  - 305

حاالت التصريح باإلفالس الشخصي، كذلك تم استبدال عبارة "من طرف التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول" بعبارة: 

 التصريح باإلفالس الشخصي.

 .412ص:  1111فبراير  2، طصعوبات المقاولة والمساطر الكفيلة بمعالجتهامحمد لفروجي،  - 306
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 هذا وإلصدار الحكم املذكور وتطبيقه ضد املسري املحكوم عليه يقتيض األمر اتباع اإلجراءات التالية:

إن املحكمة املختصة بإصدار العقوبات املالية هي املحكمة التجارية املفتوح أمامها مسطرة التسوية أو التصفية  -

 م.ت.(. 2422القضائية ضد الرشكة )املادة 

يصدر الحكم القايض بفرض العقوبات املالية عىل املسري املعني باألمر من طرف املحكمة التجارية، وذل   -

 م.ت.(. 2422إما تلقائيا وإما بناء عىل طلب من أمني التفليسة )املادة 

دد مخطط سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يح 2يجب أن ترفع الدعوى قبل مدة التقادم املحددة يف  -

 .(308)التسوية ويف غياب ذل  فمن تاريخ الحكم القايض بالتصفية القضائية

تبت املحكمة التجارية املختصة يف الدعوة الرامية إىل النطق بالعقوبات املالية يف جلسة بعد االستامع إىل  -

عاؤهم بصفة قانونية لهذا تدتقرير قايض التسوية، وبعد االستامع كذل  إىل املسريين املعنيني باألمر الذين يتم اس

الغرض عن طريق كاتب الضبط، وذل  بثامنية أيام عىل األقل قبل التاريخ املقرر لالستامع إليهم، كام يقوم كاتب 

 م.ت.(. 2429الضبط باستدعاء أمني التفليسة )املادة 

إىل األطراف ويشار  كميقوم كاتب الضبط باملحكمة مصدرة الحكم القايض بالعقوبات املالية بتبليغ هذا الح -

إىل الحكم يف السجل التجاري وينرش مستخرج منه يف الجريدة الرسمية، ويف الصحيفة املخول لها نرش 

 م.ت.(. 2440اإلعالنات القانونية، ويعلق عىل اللوحة املخصصة لهذا الغرض باملحكمة التي أصدرته )املادة 

م.ت. مشموال  2420إىل  2424ة املنصوص عليها يف املواد يكون الحكم الصادر من أجل تطبيق العقوبات املالي

 .(309)بالنفاذ املعجل بقوة القانون

 المطلب الثاني: العقوبات والمسؤوليات ذات االرتباط بالنظام العام

يف إطار نظام اإلجراءات الجامعية عىل بعض تدابري النظام  (310)-عىل غرار املرشع الفرنيس  –لقد أبقى املرشع 

 م.ت. 2422إىل  2442ام أنه أبقى عىل فكرة تجريم صاحب املؤسسة واملسري، وذل  من خالل املواد العام، ك

ولدراسة تدابري النظام العام، فإننا سنتعرض لسقوط األهلية التجارية )الفقرة األوىل( والعقوبات الجزائية 

 )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: سقوط األهلية التجارية

ض الوقائع التي من شأنها أن تربر الحكم بسقوط األهلية )أوال( ثم املسطرة املتبعة واآلثار رتب املرشع بع

 الناجمة عنها )ثانيا(.

                                                           
 .21ص:  1111/ 2ط التسوية والتصفية القضائية للمقاولة،عزيز جبروني،  - 308

 .414محمد لفروجي، مرجع سابق، ص:  - 309

 م.12/12/2122وما بعدها من القانون الفرنسي الصادر  221المادة  - 310
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 أوال: الحاالت التي يمكن الحكم بسقوط األهلية التجارية

عىل خالف العقوبات املالية التي ال تتخذ إال ضد مسريي الرشكات التجارية املفتوحة مبواجهتها مسطرة 

لتسوية أو التصفية القضائية، فإن سقوط األهلية التجارية ميكن أن يطال باإلضافة إىل هؤالء املسريين وحتى ا

 .(311)التجار األشخاص الطبيعيني، كام ثبت يف حق التاجر املعني باألمر، أحد األبعاد والوقائع املحددة بالقانون

يجب »م.ت. يف فقرتها األخرية عىل أنه  2441ادة غري أن ما يهمنا هي تل  الخاصة باملسريين، فقد نصت امل

عىل املحكمة أن تضع يدها يف جميع مراحل املسطرة من أجل النطق بالحكم عند االقتضاء بسقوط األهلية التجارية 

عن كل مسري شخص معنوي منتمي إىل القانون الخاص وذي نشاط اقتصادي، سواء كان قانونيا أو فعليا، مأجورا 

 «.م.ت. 2422أحد األفعال املنصوص عليها يف املواد  أم ال، اقرتف

م.ت. الوقائع التي من أجلها ميكن للمحكمة أن تنطق بسقوط األهلية عندما تثبت  2442وكذل  حددت املادة 

 يف حق مسريي الرشكات، وهي:

 ن.قانو مامرسة نشاط تجاري أو حريف أو مهمة تسيري أو إدارة رشكة تجارية خالفا ملنع نص عليه ال -أ

القيام بالرشاء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري، أو استخدام وسائل مجحفة ألجل الحصول عىل  -ب

 أموال، وذل  بغية اجتناب افتتاح املسطرة أو تأخريها.

 القيام بحساب الغري، ودون مقابل بالتزامات اكتسبت أهمية كربى أثناء عقدها باعتبار وضعية املؤسسة. -ج

 .(312)يوما بالترصيح بالتوقف عن الدفع 22القيام داخل أجل  إغفال -د

 القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن عىل حساب الدائنني اآلخرين خالل فرتة الريبة. -هـ

كام يجب عىل املحكمة أن تقيض بسقوط األهلية التجارية عن كل مسؤول يف الرشكة مل يسدد عجز أصولها، 

 .(313)تلقائيا عىل الدعوى أو بناء عىل طلب من أمني التفليسةهذا وتضع املحكمة يدها إما 

وبذل  فإن املسري املحكوم عليه بالعقوبات املالية قد يتعرض للحكم عليه بسقوط األهلية التجارية تطبيقا 

م.ت. وذل  يف حالة عدم إبراء ذمته من الدين املتمثل يف الخصوم التي تم تحميلها له يف هذا 2444للامدة 

 ر.اإلطا

                                                           
 .411محمد لفروجي، ص  - 311

م.ت. أن المحكمة يمكنها أن تنطق عند االقتضاء بسقوط األهلية في حالة  2441وقع في تناقض حيث أحال في المادة  المشرع - 312

سنوات،  2م.ت. وفي حالة النطق بسقوط األهلية ال يمكن أن تقل عن  2412اقترف المسير أحد األفعال المنصوص عليها في المادة 

م.ت. أن المسير  2412سنوات، كذلك نص في المادة  1أن العقوبة ال يمكن أن تقل عن م.ت.  2412في الوقت الذي نص في المادة 

م.ت. في حالة لم يصرح خالل  2441يوما من التوقف عن الدفع، وفي المادة  11يتعرض لإلفالس الشخصي في حالة لم يصرح خالل 

 يوما. 22
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 ثانيا: اإلجراءات واآلثار الناجمة عن سقوط األهلية

  إجراءات الحكم -2

 تتمثل اإلجراءات املسطرية املتبعة يف إصدار الحكم القايض بسقوط األهلية التجارية وتنفيذه فيام ييل:

ة بة زجريم.ت. والتي يكون فيها سقوط األهلية التجارية كعقو 2421ما عدا الحالة املنصوص عليها املادة  -أ

إضافة للعقوبة األصلية املحكوم بها من طرف املحكمة االبتدائية ضد املدان، من أجل إحدى جرائم التفالس فإن 

 املحكمة التجارية املفتوحة أمامها املسطرة هي املختصة بإصدار حكم سقوط األهلية التجارية.

محكمة الوقائع املربرة لذل ، وليس للإن الحكم بسقوط األهلية التجارية يكون وجوبيا يف حالة ثبوت  -ب

 .(314)التجارية املختصة أية سلطة تقديرية بهذا الخصوص ما دام أن األمر ليس جوازيا

م.ت.  2420ال يكون الحكم بسقوط األهلية مشموال بالنفاذ املعجل بقوة القانون املنصوص عليها يف املادة 

 رية أن تأمر أو ال تأمر بالنفاذ املعجل كام تنص عىل ذل وإمنا يجوز للمحكمة التي قضت بسقوط األهلية التجا

 م.ت.2442املادة 

يخضع الحكم القايض بسقوط األهلية التجارية لطرق الطعن وفق الكيفيات واآلجال املنصوص عليها يف 

فه م.ت. وذل  عىل خالف موق 2422م.ت. ال سيام أن املرشع ينص عىل ذل  رصاحة يف املادة  2429، 2420املواد 

 م.ت.  2420إىل  2422الغامض من الحكم القايض بالعقوبات املالية املتخذة تطبيقا للمواد من 

 اآلثار الناجمة عن سقوط األهلية التجارية -1

إن أثر الحكم بسقوط األهلية التجارية ال يقترص فقط عىل زوال صفة التاجر عمن صدر ضده هذا الحكم، 

من تسيري ومراقبة أي مؤسسة أو رشكة، وإمنا يشمل كذل  أوجها أخرى من  وعىل منع مسؤويل الرشكات التجارية

الحرمان بالتمتع ببعض الحقوق، كحرمان املحكوم عليه من مامرسة وظيفة عمومية انتخابية، وهو ما نصت عليه 

 م.ت.  2440املادة 

سنوات  2ن أن تقل عن عندما تنطق املحكمة بسقوط األهلية التجارية تحدد مدة هذا اإلجراء التي ال ميك

حيث ميكن لها أن تأمر بالنفاذ املعجل لحكمها، وينتهي سقوط األهلية التجارية وعدم أهلية االنتخاب املرتبة عنه 

 .(315)بقوة القانون يف األجل املحدد دون الحاجة إىل صدور حكم

ية التجارية يا سقوط األهلويف جميع األحوال ميكن للمعني باألمر أن يطلب من املحكمة أن ترفع كليا أو جزئ

أو عدم أهلية مامرسة وظيفة عمومية، حيث يرتتب رد االعتبار عن صدور حكم املحكمة بالرفع الكامل لسقوط 

 م.ت.2449األهلية التجارية أو عدم األهلية االنتخابية، املادة 
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 الفقرة الثانية: العقوبات الجزائية

نونيني اإلفالس والتفالس، وذل  تجنبا للخلط بني نظامني قا هناك فرق جوهري يجب التنبيه إليه بداية بني

مختلفني، فاإلفالس نظام قديم يسلط عىل الرشكات التجارية والتجار املتوقفني عن دفع ديونهم يف مواعيد 

 ااستحقاقها بغية تصفية أموال التفليسة تصفية جامعية، وتوزيع الحاصل أو الناتج بني الدائنني كل بنسبة دينه، أم

الذين يرتكبون أحد األفعال   (316)التفالس فهو جرمية جنائية تنطبق عىل التجار، كام تنطبق اليوم عىل غري التجار

 جديدة م.ت. 2420املنصوص عليها يف املادة 

 ولدراسة العقوبات الجزائية نتعرض لجرمية التفالس )أوال(، والجرائم األخرى املشابهة )ثانيا(.

 أوال: جريمة التفالس

لتفالس هو الجزاء الجنايئ لبعض الترصفات التدليسية، التي يقوم بها مسريو الرشكة الخاضعة ملسطرة ا

 .(317)املعالجة، أو مسطرة التصفية القضائية

ويقع تحت طائلة التفالس يف حالة افتتاح مسطرة املعالجة كل مسريي الرشكة، سواء كانوا مسريين قانونيني 

جديدة  2420أجرا أم ال، وذل  يف حالة ارتكابهم أحد األفعال الواردة يف املادة أو فعليني يتقاضون عن عملهم 

( 2م.ت: )... يدان بالتفالس كل شخص طبيعي يف حالة التوقف عن الدفع يوجد يف إحدى الحاالت التالية: )

الية يف قيم مإذا قام بعقد التزامات ثبت أنها مفرطة بالنظر إىل وضعيته عند عقدها، وذل  دون الحصول عىل 

( إذا قام قصد تأجيل إثبات التوقف عن الدفع بعمليات رشاء من أجل البيع بثمن أقل من السعر الجاري، 1املقابل. )

( إذا مل يقم من دون مانع رشعي 2أو لجأ بنفس القصد إىل استعامل وسائل مجحفة بغية الحصول عىل أموال. )

( إذا كانت حساباته 4يوما. ) 20توقفه عن الدفع وذل  يف أجل بالترصيح لدى كتابة الضبط املختصة يف حالة 

ناقصة أو متس  بصفة غري قانونية، أو ال توجد لديه حسابات مطابقة لقواعد املحاسبة واألعراف املهنية املعرتف بها 

هنة التجارة ( إذا قام مبامرسة م2( إذا اختلس أو أخفى كل أصوله أو جزءا منها. )2بالنظر إىل أهمية املؤسسة. )

( إذا قام بعد توقفه عن الدفع بالوفاء لدائن ألحق رضرا بكتلة 0خالفا ملنع منصوص عليه يف الترشيع املوريتاين. )

( إذا اشرتط منافع خاصة مع أحد الدائنني بغية الحصول منه عىل التصويت ملداوالت الكتلة، أو أجرى 2الدائنني. )

نفعة لهذا األخري، ويشكل عبئا عىل أصول املدين ابتداء من اليوم الذي صدر اتفاقا خاصا مع أحد الدائنني يجلب م

( إذا قام عن سوء نية بالعمل عىل تقديم حساب للنتائج أو ميزانية أو حالة للديون 9فيه القرار القايض بالفتح. )

حيح أو ناقص. رب غري صاملرتتبة للمدين، أو عليه أو كشفا لالمتيازات والضامنات املخصصة له أو من جانبه، يعت

( إذا قام من دون إذن من رئيس املحكمة املختصة بوفاء كل أو بعض الديون التي نشأت قبل صدور قرار تعليق 20)

املتابعات الفردية، أو أجرى عمال من أعامل الترصف خارج نطاق االستغالل العادي للمؤسسة، أو أيضا قام مبنح 

 ضامن.
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إىل  200000سنوات أو بغرامة من  2نه يعاقب املتفالس بالحبس من سنة إىل م.ت. عىل أ  2422وتنص املادة 

أوقية أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، إضافة إىل هذه العقوبة األصلية هناك عقوبة تكميلية وجوبية تتمثل  200000

 يف سقوط األهلية الجنائية. 2421حسب ما جاء يف املادة 

 ثانيا: الجرائم األخرى المشابهة

، حيث يعاقب بنفس (318)هي الجرائم التي يرتكبها األغيار وأمني التفليسة والدائنون املرتبطة بجرمية التفالس

 م.ت.  2422عقوبات التفالس حسب املادة 

األشخاص الذين اختلسوا أو أخفوا ما اختلس غريهم أو سرتوا كال أو جزءا من األموال املنقولة أو العقارية  -» 

 م.ت. 2421ملشار إليهم يف املادة لفائدة األشخاص ا

 .«األشخاص الذين رصحوا تدليسيا بديون وهمية أثناء املسطرة سواء باسمهم أو بواسطة الغري -

  

                                                           
 .142محمد لفروجي، مرجع سابق، ص:  - 318
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 املنقولة لألموال بالنسبة القوانني تنازع إشكالية

 المنقولة لألموال بالنسبة القوانين تنازع إشكالية

 بوجدة الحقوق كلية الدكتوراه بسلك باحث 

 

 مقدمـــة : 

بحسب طبيعة  اليشء  اىل أموال مادية و أخرى معنوية، و إذا كانت كل عالقة قانونية   319تنقسم األموال

تتكون من عنارص أخرى  بجوار عنرص األطراف ،كعنرصي املحل والسبب، فإن القانون قد راعى املكانة التي يحتلها 

واع العالقات القانونية، فعنرص املحل أو املوضوع  هو مركز الثقل  والجذب  يف أحد هذين العنرصين يف بعض أن

 املعامالت  التي يكون موضوعها األموال.

من هنا  يبدو  واقعيا ومالمئا اتخاذ موقع  ذل  املحل أي  موقع املال ضابطا  لقواعد  التنازع، يتحدد به القانون  

وال  وعىل ذل   تكون صياغة قاعدة التنازع يف مسائل األموال املادية كام الواجب التطبيق عىل املنازعات يف األم

 .320ييل" يرسي عىل النظام القانوين لألموال  املادية قانون الدولة  التي بها موقع تل  األموال"

وع  ،  فإن ما يهمنا يف هذا املوض321وإذا كانت األموال من حيث املفاهيم القانونية تشمل العقارات واملنقوالت

هو األموال املنقولة، والتي قد تكون مادية وقد تكون معنوية، بحيث قد يصعب يف كلتا الحالتني تحديد موقع املال 

ملعرفة القانون الواجب التطبيق عليه، كام أن عدم ثبات املنقول وقابليته للنقل من جهة إىل أخرى من شأنه إمكان 

 التنازع املتغري. خضوعه  لسلطان أكرث من قانون مام يثري مشكلة

ا  وكذا الوقوف ومربراته -خضوع املنقول لقانون موقعه -لذا فدراسة املوضوع تقتيض منا بيان أصل هذه القاعدة

عىل مدى مسايرة  املرشع املغريب يف هذا الجانب للمبادئ العامة و الحلول املتعارف عليها دوليا يف ميدان التنازع 

 ؟ واء منها  املادية  أو املعنويةسالقاعدة حال إلشكالية التنازع بالنسبة لألموال املنقولة   بني القوانني، واىل أي حد تعترب

 المطلب األول:  المنقوالت المادية 

تتميز املنقوالت املادية بكيان  مادي ظاهر ومستقل، يسمح  بتعيني موقعها  بسهولة، حيث أن موقع املنقول 

لفعيل، إال أن هناك بعض الصعاب  التي تعرض بصدد القانون الذي يحكم  املادي  هو مكان وجوده الحقيقي أو ا

                                                           
 ه  بالنقود، فهو كل عين أو حق له قيمة  مادية.المال في المفهوم القانوني هو الحق المالي الذي يمكن  تقيم 319

 172، ص 2112" مكتبة الجالء الجديد علم قاعدة التنازع و االختياريين الشرائع أصوال ومنهجاد.احمد عبد الكريم سالمة : "  320

عقارات  بطبيعتها  مقسما إياها الى 2122يونيو  1الموافق ل 2111رجب  21المشرع المغربي نظم األموال العقارية في ظهير  321

 أو بالتخصيص أو بحسب المحل الذي تستجيب إليه  المادة الخامسة معتبرا ما عدا هذه األموال أمواال منقولة.
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املنقول املادي، تتعلق األوىل بتحديد هذا القانون  يف حالة  تغري موقع املنقول وهو ما يعرب عنه بالتنازع املتغري أو 

 املتحرك ،  واألخرى  بالنسبة  لوسائل  النقل و البضائع أثناء  نقلها. 

 ولى :  تغير موقع المنقول: "  إشكالية التنازع المتغير أوالمتحرك" الفقرة  األ

قد يتغري  موقع  املنقول بانتقاله من دولة اىل أخرى. فتثور حينئذ  مشكلة هامة عرفت يف فقه  القانون الدويل 

لحق العيني أو االخاص باسم مشكلة التنازع املتغري أواملتحرك، و تقع هذه املشكلة يف حالة تحقق أسباب اكتساب 

فقده يف املنقول  يف ظل قانون املوقع القديم ثم انتقاله بعد ذل  اىل دولة أخرى، وقانون جديد ال يعرتف مبثل 

هذه الحقوق. فهنا البد  من التساؤل عن القانون الواجب التطبيق يف مثل هذه الحالة. هل هو  قانون املوقع 

 القديم  أم قانون املوقع الجديد ؟ 

، بأن التنازع بني قانون املوقع القديم  وقانون املوقع الجديد يجب أن يحل وفقا  322ا اإلطار يرى البعضيف هذ

لقواعد التنازع الزمني فيام بني قوانني الدولة الواحدة، أي يتعني تطبيق قانون املوقع الجـديد بأثر فوري ومبارش 

يف  امالت و تحقيق وحدة القانون الذي يحكم  املنقولذل  أن رسيان هذا القانون أمر يقتضيه توفري الثقة باملع

 الدولة التي انتقل إليها هذا األخري. 

كام أن هذا القانون هو الذي  قبل املتعاقدان حسب الظاهر أن يحكم معاملتهام، ومعنى األثر الفوري هو 

يف املنقول  ل  تعطيل ما ترتبوجوب تطبيق أحكام القانون الجديد مبجرد انتقال املنقول إليه، ولو كان من شأن ذ

 من حقوق تحت سلطان قانون املوقع القديم.

وتطبيقا لهذا الرأي، إذا اكتسب حق يف منقول وفقا لقانون موقعه، ثم نقل املنقول اىل بلد ال يقر قانونه  هذا 

 . 323الحق، مثل رهن املنقول رهنا رسميا ملا أمكن االحتجاج بهذا الحق يف بلد املوقع الحايل

ذل  فإنه إذا باع شخص منقوال يف سويرسا آلخر، ومل يتسلمه املشرتي فلم تنتقل إليه امللكية وفقا  للقانون ك

السويرسي، ثم نقل  املنقول اىل فرنسا  حيث التسليم ليس الزما النتقال امللكية  بل يكفى مجرد العقد ليصبح  

 324.املشرتي مالكا  وفقا للقانون الفرنيس قانون املوقع الحايل

                                                           
دار  النهضة  العربية سنة " أصول  تنازع القوانين و تنازع  االختصاص  القضائي الدولي سامية راشد: "   -: د.فؤاد عبد المنعم  رياض 322

  147ص ، 2111

امعي الحديث الطبعة " المكتب الجحق  األجانب في التملك في القانون الدولي الخاصد. مصطفى ياسين  محمد حيدر األصبحي :   - 

 . 221ص   1117األولى 

ن لقانوالوجيز في شرح القانون الدولي الخاص: دراسة  مقارنة  للقانون األردني مع التشريعات العربية و ا:  د. محمد وليد المصري: "323

 . 221ص  1111" الحامد للنشر و التوزيع. الطبعة األولى، عمان الفرنسي

" منشأة :" تنازع القوانين : دراسة  مقارنة  في المبادئ العامة و الحلول الوضعية  المقررة في التشريع المصريد. هشام على صادق-

 .214، ص 2111المعارف اإلسكندرية،  الطبعة الثالثة،  

 .121، ص 2122" مكتبة النهضة المصرية ، القانون الدولي الخاص المصري و تنازع القوانين ، الجزء الثانيلدين  عبد الله : " :  د. عز ا324
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وقد انتقد هذا االتجاه من حيث أن األخذ بالتطبيق الفوري للقانون الجديد يؤدي اىل إهدار الحقوق  التي 

اكتسبت يف ظل قانون املوقع القديم إذا كان قانون البلد الجديد ال يعرتف بها، و يؤدي اىل عدم الثقة باملعامالت 

لزمني هو قع القديم. كام أن قياس التنازع املتحرك عىل التنازع األن األثر الناقل للملكية ال يأيت طبقا لقانون املو 

قياس غري واقعي لكون القانونني يف التنازع الزمني  يصدران من مرشع واحد، أما بالنسبة للتنازع  املتغري فاألمر  

ديد، القديم جمختلف لصدور القانونني من مرشعني مختلفني، ناهي  عن أنه  يف التنازع الزمني يلغي القانون ال

 .325ويحل محله بينام يف التنازع املتغري يبقى كال  القانونني ساري املفعول

،اىل وجوب االعتداد بأحكام قانون املوقع القديم و ذل   إعامال ملبدأ االحرتام 326وبخالف ذل  يرى فريق آخر

األطراف والغري    راد بسبب علمالدويل للحقوق املكتسبة، فذل  يؤدي اىل استقرار املعامالت  ويحفظ توقعات األف

 بأحكام  هذا القانون .

ويشرتط  الحرتام الحق املكتسب  يف ظل القانون  القديم  أن يكون  الحق  قد أستكمل جميع عنارصه طبقا  

ألحكام هذا القانون فإن مل يكن قد استكمل جميع عنارصه وفقا ألحكام قانون املوقع القديم فإن الحق الينتقل 

نقل املنقول اىل دولة ال تشرتط التسليم، أما إذا كان الحق قد إستكمل جميع عنارصه وفقا ألحكام قانون  حتى بعد

املوقع فإن حكمه أن يظل قامئا ونافذا رغم انتقال املنقول اىل  دولة ال تعترب عنارص الحق  قد اكتملت، وذل  برشط 

ن قانون املوقع الجديد أو مع حق آخر نشأ تحت سلطان القانو أال  يتعارض هذا الحق  مع النظم القانونية املقررة يف 

 الجديد. 

،  بأنه  حل  غري عميل يف الحالة التي  327إال أن هذا الرأي  كان محل انتقاد كذل ، بحيث  يرى البعض

قانون  بيختلف فيها القانونني املتعاقدين يف شأن الصفات  القانونية للمنقول، فقد يعد املنقول قابال للترصف مبوج

  كذل  بالنسبة للقانون الجديد. املوقع القديم بينام ال يعترب

، قاعدة إخضاع املنقول لقانون 328من القانون املدين 22واتساقا مع ذل ، أقر املرشع املرصي من خالل املادة 

ق عيني آخر، ح املكان الذي يوجد به وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو االنتفاع أو امللكية أو أي

التي وهو ذات األمر املتبع يف مجلة القانون الدويل الخاص التونسية، و  مبعنى أنه أخد بتطبيق قانون املوقع القديم.

و التي أكدت من خالله عىل أن املرشع التونيس يشري اىل  19329أشارت اىل مسألة التنازع املتغري يف نص الفصل 

                                                           
 . 222:  د. مصطفى ياسين محمد حيدر األصبحي: مرجع سابق ، ص 325

جانب و التنازع الدولي للقوانين و المرافعات القانون الدولي الخاص: الجنسية و الموطن و معاملة األد.  أحمد عبد الكريم سالمة : "  326

 .117، ص  2122" دار  النهضة العربية، القاهرة المدنية الدولية 

ة "دار النهضة العربيتنازع القوانين و االختصاص القضائي الدولي و آثار األحكام األجنبية د. فواد عبد المنعم  رياض و سامية راشد: " 327

 .112، ص 2114زيع للطبع و النشر     و التو

من ق.م المصري على أنه " .... يسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة  التي يوجد بها هذا المنقول وقت تحقق  22تنص المادة 328 

 السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو  الملكية  أو الحقوق العينية األخرى أو فقدها" 

لخاص التونسية على أنه "يعين القانون المطبق حسب الحالة  إما بعنصر اإلسناد القائم من مجلة القانون الدولي ا 11ينص الفصل  329

 عند نشأة  الوضعية القانونية أو بعنصر اإلسناد القائم عند حدوث الحقوق العينية، ينظمها قانون مكان وجود المال".
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  الشأن بالنسبة وكذل  أة الوضعية التي ترتب عليها الكسب أو تحقق آثرها.تطبيق قانون مكان وجود املال وقت نش

من ظهري الوضعية املدنية لألجانب، الذي أكد من خالله عىل أن األموال  20للمرشع املغريب من خالل الفصل 

 وقعه.م املوجودة يف املغرب تخضع للترشيع املغريب، اليشء الذي يجسد تطبيق قاعدة خضوع املنقول  لقانون

إال أن هناك بعض املنقوالت دامئة الحركة بحكم طبيعتها، كوسائل النقل من سفن و طائرات و البضائع 

املشحونة عليها، بحيث يصعب تحديد موقعها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحقوق العينية أو فقدها 

 ذي يحكمها؟ مام يدفعنا للتساؤل عن كيفية تعيني موقعها و تحديد القانون ال

 الفقرة الثانية: تحديد القانون الذي يحكم وسائل النقل و البضائع أثناء نقلها. 

يتعلق األمر هنا مبنقوالت متحركة أو دامئة الحركة من الصعب تحديد موقعها الفعيل يف دولة معينة، كام  

أن املنقوالت  يزيد صعوبة املسألة، ومام الطائرات يف األجواء الفضائية . هو الشأن بالنسبة للسفن يف البحار، و

التي من هذا القبيل قد تكون  موجودة يف جهات ال تخضع لسيادة  معينة أو لقانون معني، كام لو وجدت السفن 

، األمر الذي  يؤدي اىل عدم  فعالية  330يف أعايل البحار أو الطائرات يف الفضاء الجوي الذي يعلو البحارعامة

 ول. تطبيق قانون موقع املنق

ونتيجة لذل  فقد اختلفت وجهات نظر فقهاء القانون الدويل الخاص يف مسألة تحديد  القانون الواجب 

التطبيق عىل امللكية  و الحقوق العينية التي ترد عىل السفن و الطائرات، إال أن الرأي الراجح  مييل اىل إخضاع 

وهو   نون  العلم  الدولة  التي  سجلت  أو قيدت  فيها،السفن و الطائرات  لقانون العلم  الذي  تحمله، و يقصد بقا

وذل  لكون قانون الدولة  الذي سجلت فيه السفينة أو الطائرة. هو الذي يتم   331قانون جنسية السفينة أو الطائرة

              موضوعها، وهو الذي تتمتع السفن -السفينة أو الطائرة -فيه إشهار كافة الحقوق التي قد تكون هذه األخرية

، فالعلم هو مبثابة الجنسية الظاهرة التي يفرتض 332والطائرات املقيدة فيه بجنسية الدولة التابع لها  وتحمل علمها

أن تطابق  الجنسية  الحقيقة  التي تعرب عنها  وثائق تسجيل السفن  والطائرات، كام أن تطبيق قانون العلم  يؤدي 

قات  املتعلقة بها، ويؤدي  اىل استمرارية  القانون  الواجب التطبيق بحيث اىل  وحدة  القانون  الذي يحكم  العال 

، وبالنتيجة  فإن االعتداد هنا  ليس مبكان وجودها الفعيل بل مبكان وجودها  333ال يتغري موقع السفينة أو الطائرة

 .334القانوين

                                                           
" دار توبقال للنشر، الطبعة نون  الدولي الخاص المغربيتنازع القوانين في الزمان: دراسة مقارنة في القا"  : د.أحمد الزوكاغي 330

 124ص  2111األولى،  

 47" دار النهضة العربية، القاهرة ، الطبعة األولى ، ص القانون الدولي الخاصد.أحمد عبد الكريم سالمة: " 331

 112مرجع سابق،ص  : د. أحمد الزوكاغي 332

 .74، ص د. مصطفى  ياسين  محمد حيدر األصبحي: مرجع سابق333

 . 111ص  2122" مكتبة النهضة المصرية، ،القانون الدولي الخاص المصري و تنازع القوانين: الجزء الثانيد. عز الدين عبد الله: "  334

لإلشارة فإن هذا الحكم يشمل السفن التي تمارس المالحة البحرية و السفن التي تمارس المالحة  النهرية  الدولية، أي تخضع لقانون  -

 لم هي األخرى في حين أن السفن التي تمارس  المالحة النهرية الداخلية تخضع الى قانون الدولة التي تمارس المالحة في أنهارها. الع

 113أورده: د هشام على صادق : " تنازع القوانين" مرجع سابق، ص   
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لم،  وقد أخدت محكمة  وعىل هذا األساس فإن رهن السفينة يحصل حسب الرأي الراجع وفقا لقانون الع

Rennes   يف القضية املتعلقة بحاملة البرتول   02/01/2921يف حكمها الصادر بتاريخleweng importer    والتي

تتلخص وقائعها  يف متس   دائن برهن  عىل حاملة البرتول  املذكورة التي وقع الحجز عليها يف فرنسا  وكان هذا 

مرييك و نقل بعد ذل  اىل بن  هولندي حل محل البن  األمرييك وبعد ذل  الرهن قد منح يف األصل اىل بن  أ 

عاد الرهن اىل املقرض األصيل الذي هو البن  األمرييك. فقضت املحكمة بأنه يجب إحالة النزاع اىل قانون العلم 

ان القانون يث كأي القانون األمرييك ملعرفة ما إذا  كان تدخل صاحب الحق األجنبي مل يؤدي اىل بطالن الرهن ح

 .335األمرييك يحظر عىل أي أجنبي االستفادة من أي رهن عىل سفينة أمريكية

أما فيام يتعلق بالرهن الذي يقع عىل سفينة وطنية يف الخارج فريى الرأي الراجع أن إجراء شهر الرهن يجب 

ز عىل أو الذي وقع فيه الحجأن يتم وفقا ألحكام قانون العلم، بغض النظر عن املكان الذي أبرم فيه عقد الرهن 

حيث ذهبت اىل وجوب  12/22/2909السفينة، وهذا ما أخدت به محكمة النقض الفرنسية يف حكمها الصادر بتاريخ 

االعرتاف بالرهن الذي ترتب يف انجلرتا عىل سفينة انجليزية حتى  ولو مل تراعى فيه  اإلجراءات التي وردت يف 

 القانون الفرنيس. 

ثار  التي ترتتب عىل  البيع القضايئ للسفن فإن البعض يرى بوجوب الرجوع اىل قانون العلم  أما بخصوص اآل 

ملعرفة ما إذا كان البيع  القضايئ يؤدي اىل تطهري السفينة من الرهون أم أنها تبقى مثقلة بها، وهو األمرالذي أخدت 

تي  قررت  فيه أنه إذا جاز  توقيع  الحجز  وال  14/00/2921به محكمة  النقص  الفرنسية يف حكمها  الصادر يف 

عىل سفينة فرنسية، و بيعها يف انجلرتا وفقا للقانون االنجليزي فان هذا البيع ال يؤدي اىل انقضاء الرهون املربمة 

بصفة صحيحة وفق للقانون الفرنيس) قانون العلم( بحيث  ال تتطهر السفينة  من الرهون أال بإتباع اإلجراءات 

 .336عليها يف القانون الفرنيس املنصوص

انطالقا مام سبق  فإن اإلشكال الذي يجب إثارته هنا، هو ماهية القانون الذي تخضع له البضائع املنقولة عىل  

 منت هذه السفن أو هذه الطائرات؟ 

وصا صيف هذا اإلطار تثور الصعوبة يف تحديد القانون الواجب التطبيق عىل البضائع املشحونة أثناء نقلها، خ

أن هذه املنقوالت تجتاز حدود أكرث من دولة خالل عملية النقل، ورمبا متر يف مناطق ال تخضع للسيادة اإلقليمية 

ألية دولة،  بحيث يصعب معه تطبيق قانون املوقع الفعيل الذي قد يكون له صلة حقيقية بالبضائع املنقولة لكونه 

أنه كثريا ما يتم بيع البضاعة أثناء سفرها مام يؤدي اىل عدم  ، كام337قانون دولة مرت بها البضاعة بصفة عابرة 

                                                           
 421 -471" مرجع سابق، ص  : د. مصطفى ياسين محمد حيدر األصبحي335
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، فهو 338وجود صلة حقيقية بني قانون الدولة التي متر البضائع عىل إقليمها وعقد البيع الذي متت الصفقة مبوجبه

 .339ريضعال يحمي توقعات األفراد وهم ليسوا عىل علم بأحكام قانون دولة اإلقليم الذي متر البضاعة خالله بشكل 

ففي هذا اإلطار يرى "سافيني" أنه وإن كانت القاعدة بالنسبة لألشياء هي خضوعها  لقانون موقعها الحقيقي 

عىل أساس الخضوع  اإلرادي إال أنه يوجد من األشياء  ما يتعذر تحديد موقعه كاألمتعة التي يحملها املسافر معه  

ص يف هذه الحالة من التعرف عىل املكان الذي سيستقر فيه وكذا البضائع املصدرة من بلد آلخر. و أنه ال محي

اليشء. وقد يكون هذا املكان محدد بإرادة املال ، وقد يندمج يف موطنه، ومن تم يخضع اليشء لقانون هذا املكان 

 .340أو لقانون املوطن

 آن أسيسا عىلاىل تطبيق قانون الدولة املرسلة إليها ت 341ورغم ذل  ظهرت حلول بديلة، بحيث يذهب البعض

اىل تطبيق قانون الدولة  342هذه الدولة هي املكان الذي ستستقر فيه هذه البضائع،  يف حني ذهب البعض  اآلخر

املصدرة منها هذه البضائع، مربرا ذل  بكون موقع التصدير يكون معلوما و مؤكدا يف هذه الحالة وهو غالبا دولة 

 البائع.

ة نون الشخيص ملال  البضاعة وذل  باعتباره قانون املوقع الحكمي بالنسب، اىل تطبيق  القا343ويذهب اتجاه آخر

لها، وأساس ذل  أن البضائع أثناء نقلها  ليس لها موقع حقيقي، و بالنتيجة فالبد من تحديد موقع حكمي لها وهو 

 دولة مالكها. 

نه ال يرى مانعا البضائع، و لك وتجب اإلشارة إىل أن الفقه الحديث يسلم بتطبيق قانون الدولة  املرسلة إليها

من اتفاق األطراف عىل تطبيق القانون الذي يحكم  الترصف األصيل أو قانون  جهة اإلرسال مع عدم االحتجاج 

بهذا  االختيار عىل اآلخر، و يؤسسون ذل  عىل اعتبارات  التيسري عىل املتعاملني بشأن  املنقوالت  و تحقيقــا 

 . 344و خاصة يف عمليات  التجارة الدولية النسياب السلع عرب الحدود

إال أنه قد يتعطل تطبيق قانون الدولة املرسلة إليها البضائع لصالح قانون الدولة التي توجد فيها هذه البضائع 

، وذل  يف الحاالت التي تدعو الرضورة اىل اتخاد إجراءات معينة، كإجراء الحجز التحفظي مثال يف دولة املوقع 

 .345تتوقف فيها وسيلة النقل لفرتة معينةالفعيل التي 
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إال أنه قد تدعو الحاجة اىل اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء مرور البضاعة يف دولة غري الدولة املرسل إليها إذ 

من املفرتض  إن يكون  املعيار أو ضابط اإلسناد أكرث مرونة بحيث يتم اتخاذ اإلجراءات بأيرس ما ميكن ويف  أقل 

اظ عىل الحقوق وضامن تنفيذ األحكام يف الدولة التي توجد فيها البضاعة وقت القيام باإلجراء، وقت ممكن للحف

إال أنه  ميكن التغلب عىل ذل  عن طريق االختصاص الدويل بالدعاوى املستعجلة للمحاكم الوطنية. فهو اتجاه 

، كام 346ةاملدين  والسالم العام يف الدولتقره غالب الناظمة القانونية حيث يعد األمر متعلقا بإجراءات متس األمن  

أن التدابري  التحفظية أو إجراءات  الحجز التي يراد اتخاذها عىل البضائع تخرج من نطاق تطبيق القانون الذي 

 .347يحكمها وتخضع مثل هذه اإلجراءات لقانون موقعها

 المطلب الثاني: المنقوالت المعنوية

القوانني بخصوص القانون الواجب التطبيق  عىل  املال  هي قانون  موقع إذا كانت القاعدة العامة  يف تنازع  

 . 348املال سواء تعلق األمر بالعقارات أو املنقوالت

غري أن هذا التحديد عىل عموميته فيام يتعلق باألموال ال يثري إشكاالت كثرية إذا ما تعلق األمر بتحديد موقع 

للامل موقع محددا، وقد يشمل هذا اإلشكال األموال الغري مادية والتي املال، لكن الصعوبات تنشأ عندما ال يكون 

تعترب بأنها مجموعة الحقوق املعنوية التي ال تتصل مبال مادي محسوس، إال أن لها قيمة مالية  و تضطلع ألن 

كون مثاال تتكون موضوعا لحق عيني وقد عرفها املرشع الوطني و االتفاقي باألموال املعنوية أو الغري مادية، و 

 .349لطائفتني أساسيتني من الحقوق هام حقوق امللكية الفكرية أو الحقوق الشخصية) الديون(

 فام هو إذن القانون الواجب التطبيق عند تعرض هذه الحقوق املعنوية لعمل غري مرشوع ؟ 

 الفقرة األولى :  القانون الواجب التطبيق على الحقوق الفكرية 

الشخص يف نتاج ذهنه اإلبداعي، وقد عرفتها منظمة التجارة  العاملية بأنها  الحقوق  امللكية الفكرية هي حق 

التي تعطى للبرش عىل  منتجات إبداعاتهم  الذهنية، فهي تشمل كل من امللكية األدبية  والفنية  كحق املؤلف و 

ة واملحل ية كالعالمة التجاريامللكية  الصناعية كحق املخرتع و الرسوم و النامذج الصناعية، وامللكية  التجار

 . 350التجاري

إن تحديد القانون الواجب التطبيق عىل هذه الحقوق يعترب أمرا يف غاية األهمية ، نظرا لتباين آراء  الفقهاء 

وتفاوت  الترشيعات و اختالف أحكامها  فيام يتعلق  بالحامية املقررة لهذه الحقوق . ملا لذل  من مردود يف إثراء 
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إلنسانية ودعم  الرتاث  الثقايف  والحضاري للمجتمع، بحيث يعمل القانون يف كل دولة عىل حامية جميع املعرفة ا

،  أحد أهم عنارص امللكية الفكرية، 351ويعترب حق املؤلف وحق براءة االخرتاع  اإلبداع الفكري أو الحق الذهني. صور

و  ع مساهمة منه يف تحديث املجتمع و يف بنائهكونه يأيت من فكرة جديدة يِؤلفها املؤلف، أو يبتكرها املخرت 

 .352تطوره

ومتاشيا مع ذل  فإنه يخول للمخرتع أو املؤلف أي الشخص الذايت الحق املعنوي و الحق االستشاري يف  

، مام مينحهام سلطة عىل ما يثبت لهام من حقوق فكرية مبوجب القانون، متكنهام من املطالبة 353استغالل عمله 

لحق و الدفاع عنه، كام أن االختالف ما بني الترشيعات يف تحديد نطاق حامية هذا الحق، يعد بحامية هذا ا

 محفزا لظهور ما يسمى بتنازع القوانني.

هو قانون الدولة التي نرش 354ويف هذا اإلطار يرى جانب من الفقه أن القانون الواجب التطبيق عىل حق املؤلف

بقانون البلد األصل، وذل  راجع إىل عدة إعتبارات مفادها أن النرشهو  فيها املصنف ألول مرة، أو مايطلق عليه

الذي يعطي لإلنتاج األديب و الفني قيمته، فهو املكان الذي تخرج فيه الفكرة اىل الواقع املحسوس فابتداء من 

ظهر فيها املصنف  يلحظة النرش يصبح املصنف ماال يف املجتمع الذي تم فيه النرش، وبالنتيجة فإن قانون الدولة الت

. فاملكان الذي يختاره املؤلف إلخراج عمله ألول 355اىل حيز الوجود هو الذي يتكفل بتنظيم الحقوق الواردة عليه

مرة هو املكان املفرتض الذي يرى فيه بيئة نظيفة، توفر لحقه الحامية الكاملة كام أنه يؤدي اىل تحقيق  االحرتام 

ط متع املؤلف بحقوقه يف أية دولة أجنبية طبقا ملا هو مقرر يف هذا القانون فهو ضابالدويل للحقوق املكتسبة ، إذ يت

 49، الشئ الذي أخد به املرشع املرصي من خالل املادة 356ثابت لإلسناد ال يتغري تبعا لتغري مكان اإللتجاء للقضاء

 .2922من قانون حق املؤلف و كذل  القانون الكويتي لعام 
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المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادرة  1.11المشرع المغربي عرف حق المؤلف من خالل  الفقرة األولى من قانون 354

بأن المؤلف هو الشخص الذي أبدع المصنف و كل إشارة إلى الحقوق  22/11/1111بتاريخ  2.11.11بمقتضى الظهير الشريف رقم: 

المادية للمؤلفين في هذا القانون  حيثما يكون المالك األصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا و معنويا آخر غير المؤلف فهي تضمن حقوق 

 المالك األصلي".

ة " دار النهضة العربيع القوانين و االختصاص القضائي الدولي و آثار األحكام األجنبيةتنازد فؤاد عبد المنعم رياض و سامية رشيد : "355

 للطبع والنشر
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اىل أن العربة بقانون الدولة التي تم إيداع أو تسجيل املصنف فيها دون أهمية ملكان  يف حني يذهب رأي ثاين

النرش األول لذل  املصنف، و يصدق هذا القول لدى القوانني التي تشرتط رصاحة قيام املؤلف بتسجيل مصنفه 

، والقانون 2902لعامحتى يتمتع بحامية القانون، من ذل  قانون حق املؤلف يف الواليات املتحدة األمريكية 

 . 2904357السوداين لحامية حق املؤلف لعام 

إال أن هذا الرأي منتقد لعدة أسباب أهمها أن املؤلف يثبت حقه مبجرد ظهور فكرة أو إبداعه الذهني اىل الواقع 

لفنية قررت الخاصة بحامية امللكية األدبية وا 9/22/2922من اتفاقية برن املربمة يف  1/20املحسوس، ثم أن املادة 

بوضوح أن حق املؤلف بالحامية ال يجوز أن يكون مرهونا بأية إجراءات رسميــة أو شكليــة كاإليـداع وغريه، هذا 

باإلضافة اىل أن املتأمل يف أغلب القوانني التي تشرتط اإليداع و التسجيل يدرك أنها تفرض فقط عقوبات مالية 

 عىل اإلخالل بواجب اإلبداع.

إن التساؤل الذي يثار هنا، هو ما هو القانون الواجب التطبيق يف حالتي عدم نرش املصنف بعد وتبعا لذل  ف

 ويف حالة نرشه يف أكرث من دولة؟ .

فبخصوص املصنف الذي مل ينرش بعد  فقد اختلف الفقه يف تحديد القانون الواجب التطبيق عليه، حيث 

للشخص  دا اىل أن املصنف يتصل بشخص مؤلفه وحاميةيذهب البعض اىل تطبيق القانون الشخيص للمؤلف إستا

نفسه بينام يرى البعض اآلخر بتطبيق قانون املوقع الفعيل الذي نشأت فيه الفكرة و ذل  حامية للغري... ،اال أن 

 فهذا معيار غري منضبط  خاصة إذا استغرقت عملية إعداد  املصنف فكرا و بحثا و كتابة وقتا طويال، وتنقل فيها املؤل

 .  358بني أكرث من دولة

وإذا  كان املؤلف قد نرش يف عدة دول يف نفس الوقت، تعني  تطبيق قانون الدولة التي تم فيها النرش     

الرئييس  أو األصيل،  فإن  تعذر ذل   فإنه يجب  االعتداد بقانون موطن املؤلف، إال أن االعتامد عىل فكرة النرش 

اىل الدعوة   359ئل املعارصة لنقل مضمون الفكرة اىل الجمهور، مام دفع بالبعضومكانه أضحى ال يتالءم مع الوسا

بتطبيق  قانون الدولة التي تطلب فيها الحامية بصفة أصلية ويستند اختصاص ذل  القانون وهو قانون القايض من 

ناحية  املؤلف، ومنناحية أن الدولة التي تطلب فيها الحامية هي عادة املكان الذي وقع فيه االعتداء  عىل حق 

 .و نظم املعلومات ملعارصة لالتصالثانية  أنه يجنب إشكالية اللجوء اىل تحديد مكان  نرش املصنف يف ظل األوضاع ا

 14و املعدلة فــي باريس بتـاريخ  1/22من خالل املــادة  2222ويف هــذا االتجاه نصت اتفاقية برن لعام 

سائل الطعن املقررة للمؤلف لحامية حقوقه يحميها ترشيع الدولة املطلوب عىل أنه " مدى الحامية وو  2902يونيو

منها الحامية دون غريه، وذل  برصف النظر عن أحكام هذه االتفاقية.... و الحامية يف دولة األصل يحكمها 

                                                           
 .2122د. احمد عبد الكريم سالمة : مرجع سابق ص 357

،ص  2111" هجر للطباعة و النشر و التوزيع واإلعالن،  تنازع القوانين و تنازع االختصاص القضائي الدوليد. عبد المسند يمامة: "358

112. 
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.... بأنه " تخضع مدة حامية املؤلف  2921الترشيع  الوطني..."، ويف نفس اإلطار قضت اتفاقية جنيف لسنة 

 لقانون الدولة املتعاقدة املطلوب توفري الحامية فيها" .

عىل  أنه " تخضع حقوق املؤلف لقانون  29ويف هذا االتجاه نص القانون الخاص املجري من خالل املادة 

من القانون املدين عىل  2/20الدولة التي طلبت الحامية عىل إقليمها" وكذل  القانون االسباين حيث تنص املادة 

، يف حني  نجد  360نه "تتم حامية حقوق امللكية الذهنية و الصناعية عىل اإلقليم االسباين تطبيقا لترشيع االسباين"أ 

من ظهري الوضعية املدنية لألجانب بأنه " تخضع األموال املوجودة داخل  20املرشع املغريب ينص من خالل الفصل 

يف هذا  نقوالت، لترشيع املنطقة املذكورة" بحيث إذا أمعنا النظرمنطقة الحامية الفرنسية باملغرب، عقارات كانت أو م

النص لجاز لنا  القول بأن القاعدة املقررة يف هذا الفصل تتصف بالشمول مبعنى أنها تشمل جميع املنقوالت الحسية 

تى يف مثل حو غري الحسية املوجودة يف املغرب، إال إذا كانت تخضع التفاقيات دولية خاصة،وعىل كل حال فإنه  

هذه الحالة ميكن القول بأنها تخضع للقانون املغريب ألن  االتفاقية  الدولية  التي وافق عليها املغرب تصبح مبثابة  

 . 361قانون مغريب

باإلضافة اىل هذا فإن اإلبداع و الخلق الذهني ال يقترص عىل مجاالت التأليف و اآلداب و الفنون، بل يتعداها  

تويات  اىل التفاوت الخطري بني مس -االخرتاع –ار و االخرتاع، و أدى سباق الدول يف هذا املجال اىل مجاالت االبتك

 النمو االقتصادي و االجتامعي بينها.

وإذا كانت براءة االخرتاع تعني حق املخرتع يف  االستئثار بفكرته االبتكارية واحتكار استغاللهــا اقتصاديا   و 

، فإن ذل  ينعكس باألساس عىل املنازعات التي 362ستغالل  من أرباح أو مردود ماديالحصول عىل ما يدره ذل  اال 

، خاصة منها القانونية، تحتاج لتجاوزها  اىل تجربة 363ميكن أن ترد عىل هذه الحقوق و يسمها بسمة التعقيدات

االخرتاع   براءات كبرية من طرف من يوكل له حل النزاع. بحيث أنه  يف العديد من الحاالت تكون عقود تراخيص

عبارة عن عقود مركبة تجمع يف طبيعتها القانونية  بني  مجموعة من العقود وهو ما يؤدي  اىل  تداخل التزامات  

األطراف و ما قد ينتج عن ذل  من مشاكل من حيث القانون الواجب التطبيق وما يفرض ذل  من رضورة التوفر 

                                                           
 .2121" مكتبة الجالء الجديدة المنصورة، الطبعة األولى ،ص  علم وحدة التنازع و االختبار يين الشرائع د. احمد عبد الكريم سالمة  :"360

 .127د. موسى عبود : مرجع سابق ، ص 361

المتعلق بحماية  الملكية  الصناعية براءة االختراع بأنه " يمكن أن يكون كل اختراع محل سند  27 -17من قانون رقم  22تعرف المادة 362

لكية  صناعية  مسلم من الهيئة المكلفة بالملكية  الصناعية. ويخول السند  المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه  حقا استشاريا الستغالل م

 أدناه"  22االختراع و يملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوي حقوقه مع مراعاة  أحكام  المادة  

اختراع ما قبل استصدار البراءة عنه، يتطلب ذلك إجراء العديد من األبحاث العلمية و الدراسات سيما إذا علمنا  أن الحصول  على  363

المعمقة و المعقدة. ولعل  أبرز  دليل على تعقد  ميدان براءات االختراع هو أن الهيئات المكلفة بالملكية  الصناعية  في جل الدول 

أجل الحصول على براءات االختراع، ومن ذلك مثال التشريع المغربي و الذي يعتمد  تبقى عاجزة عن تقييم الطلبات المقدمة إليها  من 

من قانون حماية الملكية  الصناعية  والتي جاء فيها "  47هو األخر على نظام عدم الفحص السابق لطلبات براءات االختراع )المادة 

 تسلم البراءات دون فحص سابق" (

األحكام القانونية لعقود الترخيص باستغالل براءة االختــراع و المفاوضات األولية الممهدة لها : يمي:" أورده : د . نور الدين االبراه -

 .121، ص 422دون ذكر دار النشر. هامش رقم  1121 -2412" الطبعة األولى، دراسة مقارنة
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الصبغة   لية املتعلقة بحامية امللكية الصناعية و ذل  كلام كان العقد يكتيسعىل دراية معمقة باألنظمة القانونية الدو 

 .364الدولية

يف هذا السياق فإن اإلشكال الذي  يجب إثارته هو الحالة  التي يحدث  فيها اعتداء  عىل حقوق املخرتع 

ىل النظام  جب التطبيق عوذل  عند احتكار االستغالل  االقتصادي الخرتاعه يف بلد أجنبي. فام هو القانون الوا

 القانوين لرباءة االخرتاع ؟

ويف هذا اإلطار يذهب البعض اىل تفضيل قانون بلد األصل استنادا اىل احرتام الحقوق املكتسبة للمخرتع 

طاملا استوفت  رشوط تكوينها يف ذل  البلد، باإلضافة اىل أن تطبيق أي قانون آخر  خالف قانون بلد املنشأ. 

دويل  التي  منحت  الرباءة الحقا عن نفس االخرتاع يحمل مغبة القضاء بعدم حدة االخرتاع، و التأثري  كالقانون ال

 بالتايل عىل حقوق املخرتع. 

إال أن هذا الرأي، مل يلقى أي تأييد نظرا لتعارضه مع مبدأ استقاللية  إقليمية الرباءات  املأخوذ به يف كل    

، أضف اىل ذل  أنه إذا كان املراد هو  أن قانون بلد األصل يعرب عن 365الدولية الدول  والذي أقرته االتفاقيات

الرتكيز املكاين للرباءة، فان الحصول عىل براءات االخرتاع  يف  دول مختلفة، يعني تعدد أماكن الرتكيز املكاين و 

وال  يل الصدفة املحضة،ال وجه  لتفضيل أحدهام بحجة أنه املكان األول، بل أن هذا املكان قد يكون عىل سب

 يتطابق مع االرتباط الواقعي الستغالل االخرتاع.

ويف نفس االطار، ذهب رأي آخر اىل أن تطبيق  قانون  الدولة  التي  يطلب  منها الحامية طاملا قد أودع  

الرباءات  لصاحب االخرتاع طلب  الرباءة يف تل  الدولة، راجع اىل أن ذل  يتامىش مع مبدأ االقليمية  واستقال

                                                           
نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون " رسالة ل" التحكيم التجاري الدولي في منازعات الملكية الصناعية د. محمد باية : 364

 22، ص 1112-1112األعمال، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية  و االقتصادية و االجتماعية، الرباط 

 من بين أهم  المعاهدات الدولية الصادرة بشأن حماية  حقوق الملكية الصناعية بصفة عامة نذكر :365

و الخاصة بحماية الملكية الفكرية وهي تهتم باألساس بحماية وتنظيم حقوق الملكية الصناعية ومكافحة  2221س لسنةاتفاقية باري -

المنافسة غير المشروعة. وقد أنشأت هذه االتفاقية اتحادا يتشكل من جميع الدول التي وقعت عليها وهو االتحاد الدولي لحماية 

 الملكية الصناعية.

  2212أبريل  24لتسجيل الدولي للعالمات  المبرمة بتاريخ اتفاقية مدريد ل  -

وهي خاصة ببيانات المصدر غير المطابقة للحقيقة و الموضوعة  2212ابريل  24معاهدة  مدريد بشأن  بيانات المصدر و المبرمة بتاريخ  -

 على البضائع. 

وحلت هذه   wipoلمنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي بموجبها  تم إنشاء ا 24/17/2127معاهدة ستوكهولم المبرمة في  -

 المنظمة محل المكاتب الدولية لحماية  الملكية الفكرية.

  2121اتفاقية واشنطن في شأن حماية الدوائر المتكاملة والمبرمة سنة  -

 .17/21/2114اتفاقية قانون العالمات  و المبرمة في جنيف بتاريخ  -

وقد حلت منظمة التجارة العالمية محل  اتفاقية الجات كما   2114كية الصناعية المبرمة في مراكش سنة اتفاقية الجات وحقوق المل -

اتفاقية التربس في جولة األروجواي وتمثل هذه االتفاقية  أهم االتفاقيات الدولية  في مجال حماية الملكية  -تولدت عن هذه األخيرة 

 الصناعية. 
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السائدة يف كل الترشيعات و تقره االتفاقيات الدولية، باإلضافة اىل أن القواعد املنظمة  لرباءات االخرتاع تتصل 

بالتنظيم االقتصادي وأمن الصناعة يف الدولة، وال يتصورأن يهجر القايض الوطني تطبيقها لصالح قواعد أجنبية، 

أو كاشف لحق املخرتع  و ال يوجد إال حق احتكار  االستغالل االقتصادي  ثم أنه إذا كان للرباءات مجرد أثر مقرر

 366لالخرتاع ، فإنه ال محل لتطبيق قانون بلد األصل حيث مل ينشأ ذل  الحق.

هكذا فإن تحديد القانون الواجب التطبيق عىل براءة االخرتاع يلعب دورا هاما يف تحديد الحقوق التي يقررها 

من اختالف اآلراء يف هذا الشأن فإنه من األنسب هنا هو تطبيق قانون الدولة مانحة الرباءة  هذا القانون، وبالرغم

 .367ألول مرة، فاالخرتاع يجب أن يكون جديدا مبتكرا غري معروف من ذي قبل 

 الفقرة الثانية: القانون الواجب التطبيق على الحقوق الشخصية

 املوثقة عىل شكل أوراق قابلة للتداول، وتختلف الحقوقتتمثل هذه الحقوق بالديون الثابتة يف الذمة أو 

الشخصية العادية عن الحقوق الثابتة يف أوراق قابلة للتداول من حيث القانون الواجب التطبيق عىل كل منهام 

فتخضع الديون بصفتها حقا شخصيا من حيث مصدرها إما لقانون اإلرادة بالنسبة للحقوق الناشئة عن العقد، أما 

 يوجد اتفاق فتخضع الديون لقانون املوطن املشرتك، و إذا اختلف موطن املتعاقدين خضعت الديون لقانون إذا مل

 من القانون املدين املرصي. 2/29هذا ما أكدته املادة  368محل إبرام العقد 

ملادية وأنهام اويف هذا اإلطار يرى الفقه التقليدي يف فرنسا إىل عدم التمييز بني األموال املعنوية، و األموال 

يخضعان لقاعدة واحدة، وهي قانون املوقع بحيث كان يعترب موطن املدين هو موقع هذا الحق الشخيص ومن تم 

  .369يحكم انتقاله، ألنه هو املكان الذي يسهل فيه عىل الغري التعرف عىل الدين

نفاذ جراءات الالزمة لغري أن الفقه الفرنيس الحديث يرى أن قانون موطن املدين يجب أال يحكم سوى اإل 

الحوالة سواء يف الحق  املدين أو يف حق الغري و ذل  رعاية ملصلحة الغري، أما حوالة الحق ذاتها فهي تخضع 

ة كالنظام ويف نفس اإلطار تتجه بعض النظم القانوني للقانون الذي يحكم العالقة التعاقدية بني الدائن و املدين.

ئن سكندنافية اىل إخضاع حوالة الحق للقانون الذي يحكم العالقة التعاقدية بني الدااألملاين والسويرسي والنظم اال 

 ، و هو قانون اإلرادة بوصفه القانون املختص بالعقود.370و املدين

                                                           

 2111.366"علم قاعدة التنازع" مرجع سابق ، ص د. أحمد عبد الكريم سالمة :  

في هذا اإلطار فإن مبدأ استقالل البراءات الذي جاءت في اتفاقية باريس هو أمر اليتناسب مع طبيعة االحترام من حيث وجوب  

دم الجدة فهو تسجيل االختراع في كل دولة حتى يحظى بالحماية في تلك الدولة، فتسجيل االختراع في أكثر من دولة يؤدي الى ع

 يكون جديدا مبتكرا عند تسجيله ألول مرة و يفقد الجدة إذا ما أزيد تسجيله مرة أخرى.  

 222د هشام علي صادق:  مرجع سابق، ص  368

 144369، ص 2111" هجر للطباعة و النشر و التوزيع و اإلعالن تنازع القوانين و تنازع االختصاص القضائي الدوليد. عبد المسند يمامة: " 

بدون  2112" الطبعة األولى ، -تنازع القوانين-القانون الدولي الخاص، النظرية العامة للقانون الدولي الخاصد. جمال محمود الكردي:  370

 111ذكر دار النشر ص 
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أما بالنسبة للديون والحقوق الشخصية بوصفها أمواال معنوية: يرى الفقه الحديث وجوب إخضاعها للقانون 

لطرفني فالقانون الذي يحكم مصدر الحق سواء كان عقدا، أو فعال ضارا أو نافعا هو الذي يحكم العالقة بني ا

 .371الذي  يحكم قابلية هذا الحق لالنتقال أو الرهن عن طريق الحوالة أو غريها 

ويستند أصحاب هذا الرأي اىل أن تطبيق قانون غري قانون مصدر الحق عىل انتقال الدين قد يؤدي اىل 

حال له حقوقا تفوق حقوق الدائن املحيل، كام قد يؤدي اىل تحميل املدين التزامات تفوق تل  إعطاء الدائن امل

الناشئة عن العالمة األصلية التي تولد عند الدين األمر الذي يعد مفاجئة له وإخالال بتوقعاته، اليشء الذي  اليجوز 

فإن اإلشكال  372األوراق القابلة للتداول  أما فيام يخص الحقوق الثابتة يف بالنسبة للحقوق الشخصية العادية.

 الذي يثار هو ما هو القانون الواجب التطبيق عىل هذه الحقوق خاصة من حيث انتقالها و ليس من حيث إنشائها؟

يف هذا اإلطار يفرق الفقه بني األوراق لحاملها واألوراق الرسمية واألوراق اإلذنية، ففيام يخص األوراق 

يرى البعض بأن حكمها حكم املنقول املادي وذل  بالنظر اىل اندماج  -له و السند لحاملهالسهم لحام -لحاملها

املنقول املعنوي وهو الحق ذاته يف املنقول املادي وهو الورقة الثابتة بها ومن تم فهي تخضع لقانون موقعها الفعيل 

اقدين للسند أو يام بني الحائزين املتعويحكم قانون املوقع العالقة ف ق السبب الناقل للحق الثابت بها.وقت تحق

 السهم لحامله أما العالقة بني حائز السند

، أي أن 373وبني الشخص املعنوي الذي أصدره فتخضع للقانون الذي يحكم إنشاء العالقة و فقا للقواعد العامة

لقانون بإبطال الورقة أو ، و يرتتب عىل ذل  أنه إذا قىض هذا ا374النظام القانوين للرشكة أو قانون مركزها الرئييس

استهالكها تحقق انفصام الحق عن الورقة الثابت بها، وال يبقى بيد الحائز سوى ورقة ال قيمة لها كام تخضع لهذا 

، مام ميكن الرشكة من الدفع بعدم نفاد 375القانون أيضا القيود املفروضة عىل تداول الورقة من قبل الرشكة املصدرة 

 ا لهذه القيود بتوقعاته و هذا ال يجوز بالنسبة للحقوق الشخصية العادية.التداول الذي وقع مخالف

أما فيام يخص الحقوق الثابتة يف األوراق القابلة للتداول، أي النظام القانوين للرشكة أو قانون مركزها 

حق عن الورقة لالرئييس، و يرتتب عىل ذل  أنه إذا قىض هذا القانون بإبطال الورقة أو استهالكها تحقق انفصام ا

الثابت بها و اليبقى بيد الحائر سوى ورقة ال قيمة لها، كام تخضع لهذا القانون أيضا القيود املفروضة عىل تداول 

 الورقة من قبل الرشكة املصدرة، مام ميكن الرشكة من الدفع بعدم نفاد التداول الذي وقع مخالفا لهذه القيود.

                                                           
 144د. عبد المسند يمامة: مرجع سابق، ص  371

راق التجارية و اول التجارية و هي نوعان ، األوو هي ما يطلق عليها األستاذ السنهوري في شرح القانون المدني بسندات التد 372

 177أورده:  د. عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق ، ص - األوراق المالية.

 422د. عز الدين عبد الله: مرجع سابق ،. ص  373

ية و القانون لوجيز في  شرح القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة للقانون مع التشريعات العربد. محمد وليد المصري: "ا 374

 224، ص 1111"الحامد للنشر والتوزيع، عمان الطبعة الولى الفرنسي

 211.375هشام علي صادق :  مرجع سابق، ص  
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ها يرى البعض بأن النظر إىل هذه األوراق بوصف -هم والسندات اإلسميةكاألس -أما بالنسبة لألوراق االسمية

أموال منقولة معنوية، يقتيض إخضاعها لقانون موقعها الحكمي وهو قانون البلد الذي يوجد به مركز إدارة الجهة 

السند  و ، بينام يرى البعض اآلخر اىل رضورة التمييز بني السهم اإلسمي376التي أصدرتها و فيها سجالت قيدها

االسمي، بحيث أن السهم اإلسمي حسب هذا اإلتجاه هو الذي يخضع للقانون الذي يحكم الرشكة التي أصدرته 

أي حصة الرشي  يف رأسامل الرشكة فيكون من الطبيعي أن يحكمها القانون الذي يحكم الرشكة و هو قانون 

، يف 378هانون الدولة التي تأسست الرشكة في، وإذا كانت األسهم متثل حصص املؤسسني فإنها تخضع لقا377مركزها

، و هو القانون  اإلرادة الذي يحكم االلتزامات التعاقدية اذ 379حني يخضع السند للقانون الذي يحكم عقد القرض 

ينطوي عىل عالقة تعاقدية بني الرشكة املصدرة له ومن قام برشائه أو بني الرشكة ومن انتقل الحق الثابت يف 

ضع عقود القرض لقانون اإلرادة لكونه يشكل التزاما تعاقديا، وإذا مل توجد إرادة رصيحة أو ضمنية السند إليه، فتخ

ألطراف العالقة فإن السند يخضع للقانون الذي يحكم الرشكة باعتبارهذا األخري يعد مبثابة اإلرادة املفرتضة 

 لألطراف.

لقضاء ذين أو الشي  فقد ذهب اتجاه فقهي و غالبية اأما فيام يتعلق باألوراق االذنية كالكمبيالة أو السند اال 

الفرنيس اىل إخضاعها لقانون مكان الوفاء، بوصفه قانون اإلرادة حيث يتحقق وجود الحق يف هذا املكان وتتخذ 

االجراءات التحفظية والتنفيذية بشأنه يف حني يذهب اتجاه آخر اىل اخضاع كل التزام يف الص  لقانون املكان 

فيه، فيخضع التزام الساحب يف الكمبيالة مثال لقانون مكان االصدار و يخضع مكان اإللتزام لقانون الذي تم 

. فإن اإلشكال الذي يثارهنا،  هو ماهو 380مكان التظهري، و يخضع التزام املسحوب عليه لقانون مكان القبول

 حيث إنشائها؟.القانون الواجب التطبيق عىل هذه الحقوق خاصة من حيث انتقالها و ليس من 

يف هذا اإلطار يفرق الفقه بني األوراق لحاملها و األوراق الرسمية و األوراق اإلذنية. ففيام يخص األوراق 

يرى البعض بأن حكمها حكم املنقول املادي و ذل  بالنظر اىل اندماج  -السهم لحامله و السند لحامله -لحاملها

املادي، و هو الورقة الثابتة بها و من تم فهي تخضع لقانون موقعها  املنقول املعنوي و هو الحق ذاته يف املنقول

 الفعيل وقت تحقق السبب الناقل للحق الثابت بها.

ويحكم قانون املوقع العالقة فيام بني الحائزين املتعاقدين للسند أو السهم لحامله، أما العالقة بني حائز السند 

 381انون الذي يحكم إنشاء العالقة وفقا للقواعد العامةو بني الشخص املعنوي الذي أصدره فتخضع للق

                                                           
 421د. عز الدين عبد الله: "مرجع سابق" ص -376

 .124،  ص 2112" الدار الجامعية، بيروت القانون الدولي الخاصعكاشة عبد العال: " –د.سامي بديع منصور -377

 " دار العلوم العربية بيروت، القانون الدولي الخاص: تقنية و حلول النزاعات الدولية الخاصةعكاشة عبد العال: " –مي بديع منصور د.سا378

 .444، ص 2114الطبعة األولى 

 421د. عز الدين عبد الله: مرجع سابق ،ص  -379

 114د. الكردي جمال محمود: مرجع سابق، ص  380

 422مرجع سابق، صد. عز الدين عبد الله:  -381

 122د. فؤاد عبد المنعم رياض و سامية راشد: مرجع سابق ، ص  -  
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 خاتمــــــة: 

انطالقا مام سبق يتبني بأن القاعدة العامة يف تنازع القوانني بخصوص القانون الواجب التطبيق عىل املال 

تطبيق القاعدة لهي قانون موقع املال سواء تعلق األمر بالعقارات أو املنقوالت، و إن كانت هذه األخرية يشرتط فيها 

العامة رشط تحقق السبب اذ يحدد القانون الواجب التطبيق عىل األموال املنقولة مبكان تواجدها وقت تحقق سبب 

 الحيازة.

إال أن التحديد عىل عموميته فيام يتعلق باألموال ال يثري إشكاالت كثرية إذا ما تعلق األمر بتحديد موقع     

ا اليكون للامل موقعا ماديا محددا، أي عندما يتعلق األمر باألموال املعنوية فمكان املال لكن الصعوبات تنشأ عندم

تواجدها يثري يف حد ذاته إشكاالت مستقلة عن تنازع القوانني لكونه ليس له كيان مادي ميكن من خالله تحديد 

فرتايض مكانــه القانوين واال  موقعها، ولهذا فإن طبيعة املال املعنوي تفرض عىل املرشع اإلقرار به أوال، وتحديد

 ثانيا، إعامال و تسهيال لتحديد القانون الواجب التطبيق.
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 الئــــــحــــة املصادر واملراجـــــــــع

 

 الكتب: أوال

" علم قاعدة التنازع واالختيار بني الرشائع اصوال ومنهجا " مكتبة الجالء  : احمد عبد الكريم سالمة -

 2992الطبعة األوىل .الجديدة ، املنصورة ، 

الجنسية واملواطن ومعاملة االجانب والتنازع الدويل   : " القانون الدويل الخاص: احمد عبد الكريم سالمة -

 2922للقوانني واملرافعات املدنية الدولية " دار النهضة العربية . القاهرة .

نة الطبعة األوىل، بدون ذكر س احمد عبد الكريم سالمة: "القانون الدويل الخاص" دار النهضة العربية، -

 النرش

"اصول تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضايئ الدويل' دار  : فؤاد عبد املنعم رياض وسامية راشد -

 2990النهضة العربية ، سنة 

"تنازع القوانني و االختصاص القضايئ الدويل  اثاره عىل االحكام  : فؤاد عبد املنعم رياض وسامية راشد -

 .2994ة "  دار النهضة العربية للطبع والنرش والتوزيع، االجنبي

" حق االجانب يف التمل  يف القانون الدويل الخاص " املكتب  : مصطفى ياسني محمد حيدر االصبحي -

 .1000، الطبعة االوىل  الجامعي الحديث

االردين مع  دراسة مقارنة للقانون : " الوجيز يف رشح القانون الدويل الخاص : محمد وليد املرصي -

 1001الترشيعات العربية والقانون الفرنيس " الحامد للنرش والتوزيع ، الطبعة االوىل، عامن 

دراسة مقارنة يف املبادئ العامة والحلول الوضعية املقررة يف الترشيع  : " تنازع القوانني: هشام عيل صادق -

 2992املرصي " منشاة املعارف االسكندرية ، الطبعة الثالثة ، 

" القانون الدويل الخاص املرصي وتنازع القوانني ، الجزء الثاين " مكتبة النهضة   : عز الدين عبد الله -

 2922المرصية .

احمد الزوكاغي : " تنازع القوانني يف الزمان : دراسة مقارنة يف القانون الدويل الخاص املغريب" دار       -

 .2991توبقال للنرش الطبعة االوىل 

وانني" تنازع الق -لكردي: "القانون الدويل الخاص: النظرية العامة للقانون الدويل الخاصجامل محمود ا -

 1002دار النهضة  العربية ، 

 2992منصور سامي بديع وعكاشة عبد العال: " القانون الدويل الخاص" الدار الجامعية، بريوت،  -

ة العربية، الجزء الثاين" دار النهض-كية حق املل -عبد الرزاق السنهوري: " الوسيط يف رشح القانون املدين -

 2920القاهرة، 

موىس عبود : " الوجيز يف القانون الدويل الخاص املغريب" املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل، اكتوبر  -

2994 
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اسامة نائل املحسني: " الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية وفقا ألحكام الترشيع االتحادي اإلمارايت مع  -

 م1022-ه2421ارة اىل بعض الترشيعات العربية واالتفاقيات الدولية" دار الثقافة للنرش والتوزيع اإلش

عبد املسند ميامة : "تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضايئ الدويل" هجر للطباعة والنرش والتوزيع  -

 2999واالعالن 

ولية ستغالل براءة االخرتاع واملفاوضات األ نور الدين البراهيمي : "األحكام القانونية لعقود الرتخيص با -

 م، دون ذكر دار النرش1022-ه2422املمهدة لها: دراسة مقارنة" الطبعة األوىل 

سامي بديع منصور وعكاشة عبد العال: " القانون الدويل الخاص: تقنية وحلول النزاعات الدولية الخاصة"  -

 2994دار العلوم العربية بريوت، الطبعة األوىل، 

 

  الجامعية البحوث: انياث

محمد باية: " التحكيم التجاري الدويل يف منازعات امللكية الصناعية" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  -

املعمقة يف قانون األعامل، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، الرباط 

1002-1002 

 

  املجالت: ثالثا

شتنرب  2يب: " تطور حقوق امللكية الفكرية" املجلة املغربية لقانون األعامل واملقاوالت عدد محمد محبو  -

1004 
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 -مقارنة دراسة - اإلرهاب ضحايا تعويض

 -مقارنة دراسة - اإلرهاب ضحايا تعويض

 االقتصاد و القانون في الدكتوراه دراسات مركز - الدكتوراه بسلك باحث طالب 

 السياسة، علم و الدستوري القانون في البحث فريق العام، القانون بةشع

 االجتماعي، و السياسي التدخل أشكال و الفاعلين محور

 السويسي، االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم بكلية

 

طراب ن اضإذا كانت الجرمية هي ذل  الفعل أو االمتناع عن الفعل املخالف للقانون بسبب ما تحدته م

اجتامعي يقتيض معاقبة مرتكبها لكونها اعتداء مزدوج أولهام عىل املجتمع لزعزعة استقراره و أمنه و ثانيهام انتهاك 

لحق الشخص املترضر أي الضحية سواء يف روحه أو سالمة جسده أو ماله أو عرضه أو شعوره النفيس بل قد تطال 

 .382حتى ذويه

من قانون االلتزامات و العقود بان " الرضر يف الجرائم  92الل أحكام املادة الترشيع املغريب عرف الرضر من خ

و أشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت املدعى فعال و املرصوفات الرضورية التي اضطر أو سيضطر إىل إنفاقها 

صطلحات مرادفة عدة م إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب أرضارا به " لكنه مل يحدد تعريفا للضحية بالرغم من ورود

من قانون املسطرة الجنائية( و املطالب  2من القانون الجنايئ ( و املترضر ) املادة  222و  200له كاملجني عليه ) املادة 

وترك تل  املهمة للفقه الذي اعترب املجني عليه كل من وقعت عليه  من نفس القانون ( 0بالحق املدين )املادة 

وللقضاء إذ عرف املجلس األعىل أن   ،383رضر منها آو عرضت حقوقه املحمية جنائيا للخطر أحداث الجرمية آو لحقه

، كام 384املجني عليه هو كل من وقعت عليه أحداث الجرمية سواء عىل شخصه أو حقوقه املادية أو املعنوية أو ماله

ر امعيا، مبا يف ذل  الرض الضحية بكونه كل " األشخاص الذين أصيبوا برضر فرديا أو ج 385عرفت األمم املتحدة

البدين أو العقيل أو املعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبرية من التمتـع بحقـوقهم األساسية، 

                                                           

، رسالة لنيل ماستر في العلوم الجنائية، كلية الحقوق، حقوق الضحية في القانون الجنائي المغربي دراسة مقارنةالرحالي يونس، 382 

 .2، ص 1121-1121جامعة القاضي عياض، 

-1112، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق وجدة، جامعة محمد األول ، في الخصومة دراسة تحليلية مقارنةالمجني عليه محمد كروط،  383 

 .21، ص 1111

 .2174يونيو  14في  127/11ملف عدد  2121قرار للمجلس األعلى رقم  384 

ستعمال السلطة بموجب قرار الجمعية من إعالن ميالنو بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة ا 2الفقرة  385  

 2122تشرين الثاني/نوفمبر  11المؤرخ في   /1440 العامة لألمم المتحدة
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عن طريق أفعال أو حاالت إهامل تشكل انتهاكا للقوانني الجنائية النافـذة فـي الدول األعضاء، مبا فيها القوانني 

 ساءة الجنائية الستعامل السلطة".التي تحرم اإل 

نتيجة التقدم التكنولوجي األساليب اإلجرامية عرفت تطورا ساهم يف تجاوز املفهوم التقليدي لإلجرام ليشمل 

الفعل املنظم و املنسق واملخطط للجرائم عرب وطنية واملعلوماتية و أخطرها الجرائم اإلرهابية نتيجة اإلمكانات املادية 

ة و آليات االستقطاب لتنفيذها، فالجرم اإلرهايب يتخذ عدة أوجه ما بني إطالق الرصاص و الدهس و اللوجيستيكي

و التفجري و الطعن و االنتحار و االختطاف و استهداف النقاط الحساسة و الرثوة البيئية و الطاقية، مام يفرز ضحايا 

 يف سري النظام العام.مع ما يواكبه من إثارة الهلع النفيس يف صفوف األفراد و اضطراب 

نظرا لتزايد األعامل اإلرهابية أصبح من الالزم وضع نظام لتعويض ضحايا اإلرهاب و هو ما استجابت له 

النظر يف القيام عىل ”عىل  2حثت يف الفقرة  اإلسرتاتيجية األممية ملكافحة اإلرهابالعديد من الدول خاصة أن 

عدة تلبي احتياجات ضحايا اإلرهاب وأرُسهم، وتيرس إعادة حياتهم أساس طوعي بوضع أنظمة وطنية لتقديم املسا

إىل مجراها الطبيعي، ويف هذا الصدد نشجع الدول عىل أن تطلب إىل الكيانات املختصة التابعة لألمم املتحدة 

 مساعدتها يف إقامة نظم وطنية من هذا القبيل، وسنسعى أيضا  إىل النهوض بالتضامن الدويل لدعم الضحايا،

وتشجيع مشاركة املجتمع املدين يف حملة عاملية ملكافحة اإلرهاب وإدانته وميكن أن يشمل هذا القيام يف الجمعية 

ع من نفس ، وأكدت يف الفرع الراب“العامة باستكشاف إمكانية إنشاء آليات عملية لتقديم املساعدة إىل الضحايا

 اإلرهاب وحاميتها " . وإذ نؤكد رضورة تعزيز وحامية حقوق ضحايا ”...الفقرة

كام أن املقرر الخاص املعني بتعزيز و حامية حقوق اإلنسان و الحريات األساسية ، يف سياق مكافحة اإلرهاب 

شدد يف تقريره املقدم إىل مجلس حقوق اإلنسان بخصوص املجاالت العرشة للمامرسات الفضىل يف مكافحة 

ع تعويضات من ميزانية الدولة عن أي رضر يلحق باألشـخاص دف اإلرهاب خصوصا السادسة منها التي تقتيض  "

الطبيعيني أو االعتباريني ومبمتلكاتهم نتيجة عمل إرهايب أو نتيجة أعمـال ترتكـب باسـم مكافحة اإلرهاب، وذل  

ا، ه" تقدم لألشخاص الطبيعيني الذين عانوا من أرضار مادية أو غري  وفقا للقانون الدويل لحقوق اإلنسان" أيضا 

أو الذين عانوا من انتهاكات حقوقهم اإلنسانية نتيجة عمل من أعامل اإلرهاب أو نتيجـة أعمـال ترتكب باسم 

مكافحة اإلرهاب، املساعدة القانونية والطبية والنفسية وغريها من املساعدات الالزمة إلعادة تأهيلهم اجتامعيا 

 .386وذل  من ميزانية الدولة"

ابريل من كل سنة يوما للتوعية و التضامن  11اعتربت يوم  العربية مع الخطر اإلرهايبوتفاعال من جامعة الدول 

مارس من كل سنة يوما أوروبيا لتذكر ضحايا اإلرهاب  20عىل غرار االتحاد األورويب الذي اعترب يوم  -مع الضحايا ، 

ية ب كدولة منخرطة يف اإلسرتاتيجمع إعداد قانون عريب اسرتشادي ملساعدة ضحايا األعامل اإلرهابية و املغر  -

 األممية عمل عىل تطوير ضامن حقوق الضحايا عىل غرار مجموعة من التجارب الدولية.

                                                           

 386 A/HRC/16/51  تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنـسان والحريـات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب ،

 اإلنسانلمجلس حقوق  22الدورة  1121دجنبر  11الخميس 
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 الفرع األول: المقاربات المقارنة

املرشع يف العديد من الدول أقدم عىل إصدار قوانني خاصة تلزم تعويض ضحايا اإلرهاب أمام عجز أحكام 

ابتداع أسلوب الصناديق الخاصة، خصوصا أن مجموعة من املؤمترات التي أعقبت النصوص العامة و عمل عىل 

 ، أكدت عىل أن هذا تعويض للمجني عليهم وليس منحة.2922مؤمتر"لوس أنجلس "بكاليفورنيا عام 

 الفقرة األولى: تجارب غربية

ئات األرواح مام اضطر أزهقت فيها م 387شهدت ايطاليا موجة من األحداث اإلرهابية 2902و  2929بني سنوات 

و نص فيه عىل تربعات خاصة لصالح طائفة  ،2920غشت  22بتاريخ  422املرشع االيطايل إىل إصدار قانون رقم 

من املوظفني العموميني و املواطنني املترضرين من األعامل اإلرهابية مع تحديده لنسب التعويض وعدم متييزه 

الذي و سع من دائرة الجرم ليشمل املترضرين من  2922دجنرب  4يف  010بني جنسية املترضرين و صدر قانون رقم 

 األعامل العادية.

املرشع االيطايل طور املقتضيات الترشيعية مع تغري نوع الخطر و الجرمية اإلرهابية  يف زمن التسعينيات و 

كقانون  ،جرمية املنظمة اصدر عدة ترشيعات تحدد أشكال خاصة لحامية و دعم الضحايا من الجرائم اإلرهابية وال

املتضمن أشكال جديدة لفائدة ضحايا اإلرهاب و الجرمية   400وقانون رقم   2990اكتوبر 10الصادر يف  201رقم 

ملساعدة ودعم و حامية ضحايا املخالفات،  1424رقم  1002389و قانون فاتح غشت  3882992نونرب  12املنظمة الصادر يف 

ضحايا األفعال اإلجرامية املرتكبة داخل املجال الرتايب االيطايل سواء أكان  الذي اقر يف مادته األوىل تعويض

الضحايا مواطنني ايطاليني أم أجانب، املادة الثالثة من هدا القانون نصت عىل أن الدولة و الجهات و الوحدات 

ب طبيعة الجرم من حس املحلية املستقلة تشجع و تنظم و تتحمل املساعدة الرسيعة واملجانية لضحايا كل الجرائم

خالل توفري الدعم النفيس و الطبي و القضايئ و املايل الالزم، القانون يف مادته السادسة احدث صندوقا لدعم 

ضحايا األفعال اإلجرامية تحت إرشاف وزارة العدل وميول من مساهمة ثابتة للدولة و التحويالت املستلمة من 

ات واملوارد املحصلة نتيجة فرض غرامات من اجل تطبيق امثل ملقتضي، خالل تطبيق رسوم عىل األعامل القضائية

نص عىل إحداث لجنة ملساعدة و دعم ضحايا اإلرهاب تحت رئاسة وزير العدل وعضوية ممثل عن ، كام القانون

افة إىل باإلض ،وزارة العدل و الداخلية و الصحة و املالية و محامي و طبيب نفساين و مختص يف علم الضحية

دجنرب  21أستاذين احدهام مختص يف القانون الجنايئ و األخر يف القانون اإلجرايئ، النص حث عىل اعتبار يوم 

 .390يوما للذكرى من اجل ضامن حامية ذاكرة الضحايا واألحداث القاتلة التي شكلت إنذارا مجتمعيا كبريا

                                                           
387 http://www.juriscope.org/uploads/etudes/Italie/Droit%20penal_Aide%20aux%20victimes%20d%20infraction 

_Italie_2004.pdf   

 1111ابريل  1و قانون  2111يوليوز  12قانون  388 

389 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00078544.pdf 

390 op cite. 
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الخاص مبكافحة  2924دجنرب  12يف  9 ترشيع مجال دعم ضحايا اإلرهاب باسبانيا انطلق بإصدار القانون رقم

والذي تضمن باإلضافة إىل املقتضيات الزجرية قواعد تكفل تعويض ضحايا الجرم اإلرهايب، عرب إرساء ، اإلرهاب

مسؤولية الدولة عن األعامل اإلرهابية سواء املبارشة منها أم نتيجة قيام أجهزة إنفاذ القانون مبكافحتها و تم تحيني 

و تحيينا  391املتعلق ب  االعرتاف والحامية الشاملة لضحايا اإلرهاب 1022/ 19وصوال إىل القانون  رقم هذا القانون 

، الغاية من هدا القانون وفق املادة األوىل منه هي االعرتاف بضحايا اإلرهاب و وضع إطار لتعويض و الرشاكة 392ته

 الجرم اإلرهاب و عائالتهم أو األشخاص الذين و االمتيازات و الضامنات و التوشيح لتشمل هذه التدابري ضحايا

تعرضوا ألرضار ناجمة عن أفعال إرهابية، كام أن هدا القانون أسس عىل مبادئ الذاكرة والكرامة والعدالة والحقيقة، 

نطاق تطبيق املساعدة وفق القانون يطبق حيثام تقع األحداث داخل الرتاب االسباين، كام ميز املرشع بني 

 '. 12'  و التعويضات املادية ' املادة 11املستحقة لألشخاص ' املادة التعويضات 

( و ضامن حقوق العامل و الضامن 42هندسة النص مل تغيب األجانب ضحايا األفعال اإلرهابية ) املادة 

 ' . 22و  24و  22االجتامعي ' املواد 

' بدرجات بني جسامة الرضر 21دين ' املادة االعرتاف بضحايا اإلرهاب يف التجربة االسبانية أخد حد التوشيح امل

 و طبيعة املستفيد.

النموذج االسباين مل يقترص فقط عىل الحل الترشيعي بل تم إحداث مديرية عامة لدعم ضحايا اإلرهاب  

 اتقديم املساعدة الفورية للمترضرين بعد ارتكاب اعتداء إرهايب عن طريق إعالم الضحاي 394أنيط بها 393بوزارة الداخلية

وأرسهم ودعمهم، و عىل التعاون مع الجمعيات واملؤسسات وغريها من املؤسسات العامة والخاصة التي تسعى إىل 

التعامل مع ضحايا اإلرهاب والحفاظ عىل ذاكرتهم و توقيع رشاكات مع الجمعيات واملؤسسات التي تهدف إىل 

مة عاون مع الهيئات ذات الصلة يف اإلدارة العامتثيل املصالح والدفاع عنها. ضحايا اإلرهاب، باإلضافة إىل الت

للدولة وغريها من السلطات العامة يف تقديم املساعدة والدعم لضحايا اإلرهاب ، من أجل توفري الحامية الشاملة 

للضحايا و العمل عىل صياغة الدراسات والتقارير ، وعند االقتضاء ، مقرتحات إلجراء إصالحات تنظيمية وتنظيمية 

ها تحسني نظام املساعدة والفوائد املنشأة أو التي ميكن وضعها لتحسني حقوق املترضرين من اإلرهاب من شأن

والتعاون مع األجهزة املختصة التابعة لإلدارة العامة للدولة وغريها من اإلدارات العامة بشأن املساعدة والفوائد العامة 

رهاب اتب املختلفة التي تحظى باهتامم ضحايا جرائم اإللضحايا اإلرهاب، وسيتم توسيع هذا التعاون ليشمل املك

 يف املحاكم واملدعني العامني.

                                                           

 1122سبتمبر  11في  111ر في الجريدة الرسمية االسبانية عدد المنشو 391 

 41/1122و  11/1121و  1/1121و القانون رقم  1/1121قانون رقم  392 

393 http://www.interior.gob.es/es/el-ministerio/organigrama 

394 http://www.interior.gob.es/documents/642012/6356335/Carta.pdf/f89b54e0-ed3f-46f6-9115-1763b949e68b 
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رية عليها ضمن املقتضيات الترشيعية متنح هذه املدي  حتى يستفيد ضحايا اإلرهاب من حقوقهم املنصوص

لتنقل اعدة عىل ، واملسامن رسوم الفحصو  رسوم املحكمةو  مجموعة من الشواهد كاإلعفاء من الرسوم الدراسية

 .395الوصول إىل السكن املنح الدراسية مع املساعدة عىلوتوفري  الجغرايف

 الفقرة الثانية : نماذج عربية

الحالة الجزائرية تبقى من ابرز التجارب التي تعاطت مع اإلرهاب خاصة أن البلد مر بعرشية سوداء إبان فرتة 

مام خلف أرضارا بالجملة، فتقرر الدخول يف مسلسل من  2992التسعينات عقب توقيف املسار االنتخايب لسنة 

اإلصالحات ملواجهة الظاهرة من أبرزها تعويض الضحايا و هو ما تم عرب إصدار سلسلة من النصوص التي تكفل 

 حقوق ضحايا الجرمية اإلرهابية منها، مند اعتامد قانون الوئام املدين خصوصا.

الذي يحدد كيفية تعويض ضحايا أعامل اإلرهاب و  2994ابريل  20 الصادر يف 92-94املرسوم التنفيذي رقم 

واملتعلق مبنح  2999فرباير   22املؤرخ يف  40-99رشوطه و سري صندوق التعويض، أيضا املرسوم التنفيذي رقم 

و أ  تعويضات لصالح األشخاص الطبيعيني ضحايا األرضار الجسدية أو املادية التي لحقت بهم نتيجة أعامل إرهابية

حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم، كيفية تعويض األشخاص الطبيعيني ضحايا 

األرضار الجسدية أو املادية التي لحقت بهم نتيجة أعامل إرهابية أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب و 

عرض لعمل ارتكبه إرهايب أو جامعة كدا لصالح دوي حقوقهم و الذي اعترب ضحية عمل إرهايب كل شخص ت

 إرهابية يؤدي إىل الوفاة أو إىل أرضار جسدية أو مادية.

املرسوم مل يغفل وضعية ذوي حقوق املوظفني و األعوان العموميني ضحايا اإلرهاب و اقر لهم الرتقية و 

، أيضا املرسوم اقر أحقية التعويض ( 20االستمرار يف االستفادة من األجرة إىل غاية الوصول إىل سن التقاعد ) املادة 

( يستفيد األشخاص الطبيعيون الدين تعرضت أمالكهم إىل أرضار مادية اثر 90عن األرضار املادية ، فوفق )املادة 

، عىل 396عمل إرهايب أو حادث وقع يف إطار مكافحة اإلرهاب تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب

لتعويض تشمل املحالت ذات االستعامل السكني، األلبسة، السيارة أو السيارات أساس أن األمالك املعنية با

الشخصية، األثاث و التجهيزات املنزلية عىل أساس عدم تعويض الحيل و األوراق البنكية و األعامل الفنية )املادة 

92.) 

ليتامى ضحايا اإلرهاب و تضمن إحداث دور استقبال ا 2999فرباير  22مؤرخ يف  42 -99املرسوم التنفيذي رقم 

، فوفق املرسوم تكلف هده الدور ب استقبال األطفال اليتامى فاقدي كال الوالدين او فاقد ألحد 397تنظيمها و عملها

( و تعمل عىل  2الوالدين و يكون الوالد األخر فاقدا للسلطة األبوية أو تبث عدم قدرته عىل التكفل بطفله ) املادة 

 (.4و ضامن تعليمهم و توجيههم املدين ) املادة التكفل بهم و تربيتهم 

                                                           
395http://www.interior.gob.es 

 احدث في قانون المالية و المنصوص عليه في الفصل السابع من نفس المرسوم.396 

 وفق ملحق المرسوم أحدثت ثالث دور لالستقبال بكل من واليات ام البواقي و البويرة و غليزان. 397 
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، واملتعلق بتعويض الضحايا، الذي 1002فرباير سنة   12الصادر يف  92-02أيضا هناك املرسوم الرئايس رقم 

عاما عىل األكرث، إذا كانوا  12 عاما ،أو 29 يعــترب ذوي حقوق كل من األزواج، أبناء الهال  البالغون سنا أقل من

الدراسة، أو إذا كانوا يتابعون التكوين، وكذا األبناء املكفولني طبقا للترشيع املعمول به وحسب الرشوط  يتابعون

نفسها املتعلقة بأبناء الهال ، األبناء مهام يكن سنهم، الذين يوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن، يف وضعية 

قت سنهن الاليئ كان يكفلهن الهال  فعال و  استحالة دامئة عىل مامرسة نشاط مأجور، البنات بال دخل مهام يكن

ذوو حقوق ضحية املأساة الوطنية كام وصفهم املرسوم يستفيدون حسب وضعيتهم  (،9فقدانه، أصول الهال ) املادة 

رأسامل إجاميل أو رأسامل وحيد )  معاش شهري أو معـاش خدمـة أو ، من تعويض حسب أحد األشكال اآلتية إما

ثاين من املرسوم خصص ل ذوي حقوق الضحايا املنتمني إىل الجهاز العسكري واملدنيني التابعني ( الفصل ال2املادة 

لوزارة الدفاع الوطني فيام خصص الفصل الثالث ل ذوي حقوق "ضحايا املأساة الوطنية" من املوظفني واألعوان 

 العموميني.

ص أصيب برضر من جراء جرمية معينة نص عىل انه بإمكان كل شخ 222القانون الجزايئ الكويتي يف مادته 

أن يرفع دعوى للتعويض سواء أمام القضاء املدين أو الجنايئ، و لكون مرتكب الفعل اإلرهايب قد يبقى مجهوال ما 

من القانون املدين الكويتي و التي تقتيض تحمل  122يجعل مسالة إدخال الدولة كطرف أمرا واقعا وفق أحكام املادة 

لتعويض عن األرضار التي تصيب شخصا ما يف نفسه متاشيا مع أحكام الرشيعة اإلسالمية املجسدة الدولة لتكاليف ا

يف الفقرة األوىل من أحكام نفس املادة التي تنص عىل انه " إذا وقع رضر عىل النفس مام يستوجب الدية وفقا 

 20يف  02من القانون رقم  122ة ألحكام الرشيعة اإلسالمية و ما يتضمنه جدول الديات املنصوص عليه يف املاد

وتعذرت معرفة املسؤول عن تعويضه وفقا ألحكام املسؤولية عن العمل غري املرشوع أو امللتزم بضامنه  2902أكتوبر 

 وجب الضامن عىل الدولة".

الحالة السعودية املستمدة للقواعد العامة يف الرشيعة اإلسالمية عالجت قضية ضحايا اإلرهاب من خالل 

'' يقوم املجتمع السعودي عىل  22الذي نص يف كل من املادة  398يات عامة أبرزها النظام األسايس للبالدمقتض

أساس من اعتصام أفراده بحبل الله و تعاونهم عىل الرب و التقوى و التكافل فيام بينهم و عدم تفرقتهم " باإلضافة 

ه يف حالة الطوارئ ..." اذا كانت اململكة العربية التي قضت ب " تكفل الدولة حق املواطن و أرست 10إىل املادة 

العدالة ضد رعاة ) 399السعودية قد تدخلت تلقائيا لتمكني ضحايا اإلرهاب من تعويض فإن قانون جاستا األمرييك

ال يشري رصاحة إىل السعودية، لكنه يخول بالدرجة األوىل لذوي غري موازين معالجة املسألة، إذ رغم انه اإلرهاب( 

سبتمرب رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مبارش أو غري مبارش املجموعات املصنفة  22ا هجامت ضحاي

و هو ما يستشف من عدة محاوالت سابقة لكن القضاء  دوليا إرهابية التي نفذت هجوم الحادي عرش من سبتمرب

                                                           

( و 1117هـ والمنشور في جريدة أم القرى في عددها رقم )2421/2/17اريخ ( و ت11النظام األساسي باألمر الملكي رقم )أ/ 398 

 2421/1/1تاريخ 

399 Justice Against Sponsors of Terrorism Act1122  
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تحدة االمريكة مل تكن تدرج و الن الواليات امل 400األمرييك كان يرفضها بحجة الحصانة األجنبية لألجانب

من ضحايا هجامت  220رفعت أرس  401وبعد إقرار القانونالسعودية ضمن خانة الدول اإلرهابية أو الراعية لإلرهاب 

بتهمة  1020من املصابني، دعوى قضائية جامعية ضد حكومة اململكة العربية السعودية يف مارس  2200سبتمرب و 22

لتنظيم "القاعدة" لسنوات لشن هجوم إرهايب يف أمريكا، يف نفس السياق هناك الحالة  تقدميها دعام  ماديا  وماليا  

مليار دوالر )من أموالها املجمدة يف  1.22، إذ أيدت املحكمة العليا األمريكية حكام بإلزام إيران بدفع 402اإليرانية

ا إىل عام ل عمليات إرهابية يعود تاريخهاملصارف األمريكية( لضحايا اإلرهاب، باعتبار أن إيران قامت برعاية ومتوي

، تتمثل يف تفجري منشأة بحرية عسكرية أمريكية يف العاصمة اللبنانية بريوت، وضحايا هجامت أبراج الخرب 2922

 .1002, وضحايا حادث إرهايب وقع يف القدس عام 2992يف السعودية عام 

راك لسياسية التي عرفتها البالد يف زمن الحنتيجة تعدد الوقائع اإلرهابية مبرص خاصة عقب التغريات ا

واإلرهابية واألمنية، من ضباط أو  العمليات الحربية اإلقليمي، احدث صندوق تكريم ضحايا و مفقودي ومصايب

يناير  22عىل أن يرسي أثره إىل  أفراد القوات املسلحة والرشطة واملدنيني، وأرسهم املتمتعني بالجنسية املرصية،

ام وإجراءات الفقرة الثانية " وينظم القانون أحك  120تاريخ العمل بالدستور املرصي الذي أكد يف الفصل  1024

 مكافحة اإلرهاب والتعويض العادل عن األرضار الناجمة عنه وبسببه ".

قانون إحداث الصندوق نص عىل أن يصدر مجلس إدارة الصندوق، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا  بتحديد 

ود"، وإذا نتج عن قمبلغ التعويض الواجب رصفه ملرة واحدة "للمصاب بعجز كيل أو جزيئ، أو ألرسة القتيل، أو املف

اإلصابة عجز جزيئ أو كيل، أو وفاة، وجب عىل الصندوق أن يؤدي إىل املصاب أو أرسة القتيل مبلغ التعويض 

 املستحق، أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم رصفه.

 ريكام أن أوجه الرعاية شملت إتاحة استخدام وسائل املواصالت اململوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا ، وتوف

االشرتاك يف مراكز الشباب الرياضية لغري املشرتكني بأي منها، وكذل  الدخول املجاين لكافة املتاحف واملتنزهات 

والحدائق واملسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة، فضال  عن توفري فرص الحج للمصاب، ولوالدي وأرامل أو زوجات 

يا عرش سنوات، أيضا القانون انشأ وسام من طبقتني يسمى "تح القتىل أو املفقودين واإلعفاء من الرضائب ملدة

                                                           
400 Foreign Sovereign Immunities Act2172    

، جميع االتهامات الموجهة ضد المملكة العربية 1112محكمة االستئناف األمريكية، الدائرة الثانية رفضت في أغسطس 

ة للدول، حيث أن االستثناء القانوني الخاص بنزع السعودية والمسئولين السعوديين، استنادا إلى مبدأ الحصانة السيادي

الحصانة ال ينطبق على المملكة التي لم تصنفها وزارة الخارجية األمريكية دولة راعية لإلرهاب، كما رأت المحكمة أن 

ائية ضالمؤسسات الخيرية السعودية تتمتع بنفس القدر من الحصانة الدبلوماسية وبالتالي ال يمكن أن تخضع للوالية الق

 .للمحاكم األمريكية

عمل على إضافة بند للقانون يمكن من التحقق مما إذا كانت الحكومة  1127مجلس الشيوخ األمريكي في يونيو  401 

 السعودية أو غيرها دعمت العمليات اإلرهابية أو أنها مجرد أعمال فردية لمواطني

402  https://aawsat.com/home/article/621841/ 

https://www.alaraby.co.uk/topic/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/topic/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-considerations/internl-judicial-asst/Service-of-Process/Foreign-Sovereign-Immunities-Act.html
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مرص" مينح لضباط وأفراد القوات املسلحة والرشطة واملدنيني، الذين قاموا بأعامل تدل عىل التضحية يف مواجهة 

 العمليات اإلرهابية أو األمنية.

واملستندات  عىل األوراق،متويل الصندوق يتم عرب فرض رضيبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات 

الخاصة برخصة السالح، والقيادة، وتسيري املركبات، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر املباريات 

الرياضية، والحفالت الغنائية، وطلبات االلتحاق بالكليات واملعاهد العسكرية والرشطية إىل جانب تأشريات اإلقامة 

 للمرصيني العاملني لدى جهات أجنبية سواء داخل مرص أو خارجها.لألجانب، وتصاريح العمل 

القانون فرض عقوبة الحبس ملدة ال تقل عن شهر وال تجاوز سنة، وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال  

تجاوز عرشين ألف جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من امتنع عمدا  من دون مسوغ قانوين عن منح مصايب 

 رس ضحايا العمليات اإلرهابية واألمنية الحقوق الواردة بالقانون.أو أ 

 الفرع الثاني : الحالة المغربية 

كون اإلرهاب يندرج ضمن املخاطر االجتامعية فالدولة يف إطار توجهها التدخيل مسؤولة عن تعويض 

ؤمنة و إىل فكرة فكرة الدولة امل ل  منظومة العقد االجتامعي املرتبطة بالتضامن الوطني وذاملترضرين واملرجع يف 

 من الدستور( 40العدالة و املساواة أمام األعباء العامة )الفصل 

 -حالة مدونة التأمينات -الفقرة األولى: النص التشريعي 

من املعروف أن خطر اإلرهاب يتصّدر قامئة االستثناءات يف كافة عقود التأمني سواء كانت متعلقة باألشخاص 

ت، ولكن بعد أن أصبح اإلرهاب خطرا  يوميا  متكررا  ، زمانا  ومكانا ، ال بل خطرا  منظام  ومموال  محليا  أو باملمتلكا

وإقليميا  ودوليا ، استوجب أن تقوم رشكات التأمني وهيئاته واملعنيون كافة بإعادة النظر بهذه األخطار واتخاذ ترتيبات 

 جديدة.

عقود تامني ضد األخطار الناجمة عن الجرائم اإلرهابية فهو قلصها  إذا كان املرشع املرصي انخرط يف إبرام

الصادر يف  94لتشمل عنارص إنفاذ القانون من جيش و فرق مكافحة اإلرهاب وضمنها ضمن أحكام القانون رقم 

مع  ملعىل " تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمني إجباري شا 24املتعلق مبكافحة اإلرهاب و التي نص يف مادته  1022

رشكات التأمني لتغطية جميع األخطار الناجمة عن الجرائم اإلرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات املسلحة 

أو قوات الرشطة املكلفة مبكافحة اإلرهاب حال تصديها لتل  الجرائم مبا يف ذل  حاالت الوفاة أو العجز الكامل 

 ة بسداد تعويضات مؤقتة للمرضورين فور وقوع الخطر خصام منأو الجزيئ عىل أن تتضمن الوثيقة التزام الرشك

مبلغ التأمني " وهو ما كان قد افرد له املرشع الفرنيس الفصل السادس املعنون ب" تأمينات األفعال اإلرهابية" من 

ام التامني يستفيد من نظ L 126-1الكتاب األول ملدونة التأمينات و ميز بني األرضار الجسدية، انطالقا من املادة 

جميع الضحايا مهام كانت جنسيتاهم إذا كان الفعل داخل الرتاب الفرنيس و يستفيد الفرنسيني من هدا النظام إذا 

، املرشع L422-3و  L 422-1كان الحادث وقع خارج الرتاب الفرنيس مع استفادة عائالت الضحايا و فق أحكام املواد 

ة ا اقر تخفيض التعويض يف حالة مسؤولية الضحية أم األرضار املاديالفرنيس يف سعيه لحامية األفراد فهو أيض
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فهي تشمل الحريق و الخسائر التي تلحق بالسيارات والعقار بناءا عىل فعل إرهايب داخل الرتاب الوطني الفرنيس، 

الستفادة ا عىل أساس أن عقود التامني عن األفعال اإلرهابية منفصلة عن باقي عقود التامني و بالتايل ال ميكن

 .L 172-16من املادة  2من األرضار الناتجة عن الفعل اإلرهايب وفق الفقرة 

متاشيا مع مطلب حامية ضحايا اإلرهاب أقرت فرنسا صندوق تامني ضحايا األفعال اإلرهابية ومخالفات أخرى 

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions هذا الصندوق اقر .

 نظام التعويض الكامل .

بالرجوع إىل الحالة املغربية التي عملت عىل االنخراط يف التوجه أألممي الهادف إىل إقرار نظام التعويض 

منه الفعل  2، الذي اعترب يف املادة 220.24403الكامل لضحايا اإلرهاب  عرب بوابة مدونة التامني من خالل القانون 

ال عنيفا لإلنسان يستوجب التعويض إذا ما وقع داخل تراب اململكة و أناط بلجنة التتبع املهمة اإلدارية اإلرهايب فع

( ، يهدف إىل تعويض ضحايا  22( و إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ) املادة 9لنظام التغطية) املادة 

ئع إعداد معطيات إحصائية و مالية تتعلق بعواقب الوقاالوقائع و منح قروض ملقاوالت التامني و إعادة التامني مع 

 الكارثية.

 الفقرة الثانية : التعويض

ماي أبانت عن قصور املقتضيات الترشيعية عن جرب الرضر الذي لحق بضحايا الحادث و ما تاله  22أحداث 

جاءت خالية من النص  02.02فأحكام القانون   . خصوصا أن العالقة فيها بني الجاين و الضحية مفقودةمن وقائع، 

عىل إمكانية تعويض ضحايا الجرائم اإلرهابية مكتفية بتحديد األعامل اإلرهابية وتشديد العقوبات بخصوصها، 

وسن إجراءات مسطرية استثنائية يف البحث التمهيدي والتحقيق اإلعدادي، تاركتا مسألة التعويض للقواعد العامة 

يخصص ناتج الغرامات املالية "منه عىل انه  21وريتاين الذي نص يف املادة عىل عكس قانون مكافحة االرهاب امل

أو العينية املحكوم بها عىل األِشخاص املسؤولني عن األعامل اإلرهابية لصندوق تعويض لصالح ضحايا أعامل 

ن التدخل ، فكان البد م"اإلرهاب وغريها من املخالفات، ويحدد نظام هذا الصندوق وطرق تسريه مبوجب مرسوم

 ألرضايئ و انتظار االجتهاد القضايئ يف املوضوع.

 أوال : بشكل رضائي

 404شكلت املبادرة امللكية للمل  محمد السادس صورة من صور التعويض الرضايئ، بإصداره ظهريا رشيفا

يضاء، ببتخصيص منح مالية لفائدة املستحقني عن ضحايا االعتداءات اإلرهابية التي تعرضت لها مدينة الدار ال

                                                           

المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية و  1122اغسطس  12في  2.22.221فيذه الظهير الشريف رقم الصادر بتن 403 

سبتمبر  11بتاريخ  2212ص  2211المتعلق بمدونة التأمينات المنشور بالجريدة الرسمية رقم  27.11بتغيير و تتميم القانون رقم 

1122 

ص  1111شتنبر  22بتاريخ  2241و المنشور في الجريدة الرسمية عدد  1111شتنبر  22ي الصادر ف 2.11.272ظهير شريف رقم  404 

1122. 
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من الظهري  22و  21و  22درهم عن كل ضحية و توزع وفق أحكام املواد  200.000بتخصيصه ملنحة مالية مقدرة يف 

املعترب مبثابة قانون يتعلق بتعويض املصابني يف حوادث تسببت  2924أكتوبر  1الصادر يف  2.24.200الرشيف رقم 

عويضا كامال لجرب الرضر و إمنا مساعدة تقدمها الدولة عىل ه املنحة ال تعترب تذفيها عربات برية ذات محرك، ه

يف إطار العطف املليك بصفته أمريا للمؤمنني، غري أن  405غرار مجموعة من األحداث التي عرفت تدخال ملكيا

 ه املنح ال مينع إمكانية اللجوء إىل القضاء.ذمتكني األرس من ه

 ثانيا : التدخل القضائي

ويهم يف إقامة دعوى عمومية إلقرار العقوبة و دعوى ذرتتب عنها حق الضحايا و الفعل اإلرهايب جرمية ي

من قانون املسطرة الجنائية (، مع إمكانية انتصاب الجمعيات املعرتف  1مدنية للمطالبة بالتعويض عن الرضر) املادة 

 .406الفاعلنيمن قانون املسطرة الجنائية(  ضد  0لها بصفة املنفعة العامة طرفا مدنيا ) املادة 

التفكري يف إيجاد آليات كفيلة بضامن حقوق ضحايا الجرمية اإلرهابية، جعل من مسؤولية الدولة واقعة مع 

تحملها التعويض ، وهو ما اتضح مع األحكام املرتبطة بعملية أطلس أسني اإلرهابية،إذ صدر حكم عن املحكمة 

، تقدم من خالله الطرف املدعي 'زوج 99/2021لف رقم م 922تحت عدد  1002نونرب  29اإلدارية بالرباط بتاريخ 

 14الضحية' أصالة عن نفسه و نيابة عن أبنائه يف الحادث اإلرهايب الذي وقع بفندق أطلس أسني مبراكش يف 

بدعوى يلتمس من خاللها الحكم مبسؤولية الدولة املغربية عن األرضار التي لحقتهم من جراء العمل  2994غشت 

من قانون االلتزامات و العقود،  وبالتايل الحكم بالتعويض . ومن  09سا طلبه عىل مقتضيات الفصل اإلرهايب مؤس

يستشف أن األعامل اإلرهابية كانت ناتجة عن تقصري الدولة  2992يناير  10بتاريخ  94/222أوراق امللف الجنايئ عدد 

إىل داخل ارض الوطن مام يشكل خطأ  و مصالحها املختصة يف مراقبة الحدود مام أدى إىل ترسيب األسلحة

مرفقيا تجىل يف نازلة الحال يف كون املرفق مل يؤد خدمته املطلوبة منه خصوصا حامية النظام العام مبدلوالته و 

التي منها األمن، إذ أن تقصريه مكن الجناة من إدخال األسلحة عن طريق سيارتني إىل الرتاب املغريب و محاولة 

، هذا الحكم تم استئنافه من طرف الوكيل 407تربا التقصري خطأ جسيام و حدد تعويضا للمترضرينزعزعة استقراره مع

امللف اإلداري رقم  1002دجنرب  24بتاريخ  922القضايئ للمملكة أمام املجلس األعىل الذي أصدر قراره رقم 

ها ما أي مترضر فوق أراضي، وقىض فيه بكون الدولة ال تسأل بصورة مطلقة عن ضامن و سالمة  422/1001/01/04

معتربا أن االعتداء عىل األجنبي ليس ظرفا استثنائيا يستدعي االستنفار،  وأن  408مل يثبت يف حقها خطئ جسيم

                                                           

، هبة ألسر تالميذ حادث مشرع 1122، هبة ألسر ضحايا تحطم طائرة عسكرية كلميم 1121هبة ملكية لضحايا صومعة مكناس  405 

 ،1122بلقصيري 

من قانون المسطرة  1ين و المشاركين في ارتكاب الجريمة اإلرهابية، المادة الدعوى العمومية ضد الفاعلين األصليين و المساهم 406 

 الجنائية.

الدعوة المدنية ضد الفاعلين األصليين او المساهمين او المشاركين في ارتكاب الجريمة اإلرهابية و ضد و رتثهم او األشخاص 

 من قانون المسطرة الجنائية. 2المسؤولين عنهم، المادة 

أطروحة لتيل شهادة الدكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس  مسؤولية الدولة عن تعويض اضرار االرهاب،لخال، لطيفة  ا407 

 211و212، ص 1121السويسي، 

 .111،ال مرجع السابق الدكر، ص مسؤولية الدولة عن تعويض اضرار اإلرهابلطيفة  الخال،  408 
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ترسيب السالح الناري عرب الحدود ال يكفي وحده إلضفاء صبغة الخطأ الجسيم لكن قواعد العدالة و اإلنصاف و 

نظام من الوطني تقتيض رصف تعويضات لكل مترضر كلام وقع مس خطري بالموجبات اإلنسانية املبنية عىل التضا

إذ  1000ابريل  20األمني العام، وهو ما كرسته املحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء، اثر أحداث الدارالبيضاء بتاريخ 

 لحقت به ق.ش، حيث طالب الطاعن بالتعويض جراء األرضار التي 1000/2200ملف  1002دجنرب  4أصدرت بتاريخ 

كمتطوع أراد مساعدة رجال األمن يف مطاردة اإلرهايب الفار هذا األخري فجر نفسه مام أفىض إىل موت رشطي و 

إصابة الطاعن بإصابات بليغة فجاء منطوق الحكم " كون مسؤولية الدولة تقوم عىل أساس املخاطر التي تقتيض 

أساس املساواة أمام تحمل األعباء و التكاليف العامة و أن يتحمل مجموع املواطنني مخاطر نشاط الدولة أي عىل 

تتمثل يف الحالة التي ال ميكن أن تتصف بالرضورة بارتكاب الخطأ من املرفق أو القيام بأعامل غري مرشوعة 

 لالستناد إىل ذل ".

سدية و جالجرمية اإلرهابية من اخطر الجرائم التي تستوجب مساعدة املترضرين منها ملا تخلفه من أرضار 

نفسية عىل الضحايا و ذويهم، مام يستوجب إعامل التضامن االجتامعي لقوته األخالقية، مع تعزيزه بتدابري قانونية 

، مع إحالل املسؤولية عىل أساس املخاطر 1021تضمن حقوق املجني عليه و ذويه وفق توصيات مؤمتر مدريد 

اشيا رضر من أبناء الوطن أو أجنبيا يف استحقاق التعويض متعوض الخطأ وعدم التفرقة بني الضحايا سواء أكان املت

 لتجاوز ثغرات العدالة املنقوصة. 2904مع توصيات مؤمتر بودابيست 
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 بامليزانية ملتعلقا التأديب القضايئ الختصاص تحليلية دراسة املايل املجال يف التأديبية املتابعة خصوصية

النظام العام وحرية التجمهر

 باحث بماستر األمن وتدبير المخاطر

 كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية سطات

 

 المقدمة

يكتيس موضوع العالقة بني األمن والحرية أهمية بالغة عىل مستوى الوطني والدويل، حيث أصبح هذا 

الحديثة  ة املواءمة يف املجتمعاتبالنظر إىل صعوباملوضوع محط نقاش واسع داخل املؤسسات الوطنية والدولية،

بني املامرسة الدميقراطية وحامية حقوق وحريات املواطنني واملواطنات من جهة، وبني متطلبات تحقيق األمن 

 ، يف إطار بناء دولة الحق و القانون.والحفاظ عىل النظام العام داخل املجتمع من جهة أخرى

) األمن والحرية( تفيض إىل خلق تقاطعات كبرية فيام ذل  أن محاولة التوفيق بني هذين املفهومني 

بينهام، فالنظام العام يفرس عادة عىل أنه املوازنة بني انعدام األمن املحتمل من طرف املجتمع وبني األمن الذي 

ينبغي استتبابه، يف حني يعتقد البعض اآلخر أن هناك نوعا من االرتباط الوثيق بني الدميقراطية كنسق سيايس 

 409جتامعي وبني بعض أشكال التعبري يف الشارع العام.وا

وال ش  أن حامية الحقوق وصيانة الحريات ال تكون إال بالتمتع بها ومامرستها يف اإلطار القانوين، و ال 

 410بها من أي جهة .  يجوز االعتداء عليها أو املساس

                                                           

 .22، ص 1121، يناير 12)تصدرها المديرية العامة لألمن الوطني( ، العدد : " النظام العام " مجلة الشرطة  محمد لمزابي 409 

، 2: " حماية الحريات ودولة القانون "، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  صالح دجال 410 

 . 2، ص1121/1111السمة الجامعية 
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كل العام أو باألماكن العمومية تتخذ شو املغرب كباقي دول العامل، يعرف مجموعة من التجمعات بالشارع     

"املظاهرات" و"التجمعات" و "التجمهرات"، حيث أصبحت تشكل هذه التجمعات جزء من املظهر السيايس 

واالجتامعي ملختلف املدن والقرى باململكة. هذا التطور يف دينامية االحتجاج بالشارع العام ساهم بالتبعية يف 

كام ساهم يف توسيع دائرة الحريات  411التأسيس للعالقات بني السلطة واملواطنني. تلطيف مفهوم النظام ويف اعادة

 .باملغرب

، الذي نص 1022وقد عرف املغرب تطورا مهام عىل مستوى الحقوق و الحريات خصوصا بعد صدور دستور 

ر، وقوانني دستو يف تصديره عىل أن : " جعل اإلتفاقيات الدولية، كام صادق عليها املغرب، ويف نطاق أحكام ال

اململكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نرشها، عىل الترشيعات الوطنية، والعمل عىل مالمئة هذه 

 الترشيعات، مع ما تتطلبه تل  املصادقة ".

ومن بني هذه الحريات نجد حرية التجمهر الذي كرس الدستور املغريب ضامنه ملامرسته وفق الرشوط 

. وإذا كان التجمهر حق أســـايس و مكفول دســـتوريا فيجب أن 19ون، كام جاء يف الفصـــل التي يحددها القان

 تحرتم فيه القواعد القانونية، وال ميكنه أن يخرج عن إطاره القانوين ومن تم اإلخالل باألمن و النظام العامني .

عت باب التي دف هذا من األســـ بدو أن  ع وي يات ال ـــع املغريب إىل تنظيم مجال الحر مة لألفراد املرش ا

والجامعات التي ميارســونها ويتمتعون بها، فســن قانون الحريات العامة الذي نظم الحق يف التجمع مبقتىضــ 

وهو ما حاول املغرب تجاوزه منذ تويل  .بشـــأن التجمعات العمومية، كام وقع تغيريه وتتميمه2922412نونرب  22ظهري 

ـه الله وأيده الحكم، ففي  ــادس نرصـ ــع 2999أكتوبر  21املل  محمد الس ــلطة الذي وض ، طرح املفهوم الجديد للس

 مبادئه وأسسه جاللته. 

                                                           

 22ترجمة ابو بكر سبيك مرجع سابق ص ، " النظام العام " محمد لمزابي 411 

، مكرر، بتاريخ 1414يحدد بموجبه التجمعات العمومية، الجريدة الرسمية عدد  2122نونبر  22الصادر في  2.22.177الظهير رقم  412 

 .2122نونبر  17
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 فكيف وفق املرشع املغريب بني الحق يف التجمهر وما تقتضيه رضورة الحفاظ عىل النظام؟ 

 لإلجابة عن هذه  اإلشكالية، ارتأينا تقسيم املوضوع اىل مبحثني عىل الشكل التايل :

 قانوين لحق التجمهر.املبحث األول : التنظيم ال

 املبحث الثاين: التوفيق بني الحق ومتطلبات الحفاظ عىل النظام العام.

 

 املبحث األول : التنظيم القانوين لحق التجمهر

يعد الحق يف التجمعات العمومية من أهم الحقوق التي نصـــت عليها جل املواثيق واالتفاقيات الدولية، 

 أغلبية تأكيد هذا الحق يف دساتريها، وتنظيم مامرستها يف قوانينها.  ألنفقد حرصت الدول الدميقراطية عىل ال

 القانونية القواعد يف مرتبة أعىل تحتل  لكونها اإلنسان، لحقوق أساسية ضامنة تشكل هذه الدول، يف الدساتري

ـــع املغريب بدوره هذا الحق، آخذا بعني االعتبار ما تنص عليه هذ413دولة كل يف ات ه االتفاقي. وقد كرّس املرش

 واملواثيق الدولية التي صادق عليها . 

 املطلب األول: مفهوم التجمهر وأنواعه

 يف هذا املطلب سنقوم بتعريف التجمهر  )الفقرة األوىل(، مع تحديد أنواعه ) الفقرة الثانية (.     

 الفقرة األوىل: املفهوم

                                                           

هادة الماستر، كلية الحقوق عين رسالة لنيل ش – المغرب نموذجا –الضمانات الدستورية لحماية حقوق االنسان ياسر األحمادي : "  413 

 .2، ص 1127/1122الشق، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية 
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غة : يعني تجمهر، يتجمهر، تجمهرا، فهو متجمهر  يه. والتجمهر التجمهر ل طاول عل ، وتجمهر أي ت

 414مصدر تجمهر، وتجمهر الناس اجتمعوا أي احتشدوا .

ـــار به إىل التجمع غري املنظم ملجموعة من الناس عىل  ـــتقت كلمة تجمهر  من جمهور، وغالبا ما يش واش

سعيا ورا غاية غري  ءالطريق، ويحدث دون ترتيب مسبق، وميكن تعريفه، بأنه : " تجمع غري مرتب وعارض ينظم 

 415مرشوعة".

من الدستور عىل ان "حرية االجتامع والتجمهر والتظاهر  19والتجمهر حق دستوري حيث جاء يف الفصل 

 السلمي مضمونة ويحدد القانون رشوط مامرسة هذه الحريات" . 

ية من الظهري املنظم للتجمعات العموم 20ان املرشــع املغريب مل يعط تعريفا للتجمهر، ونص يف الفصــل 

عىل منع كل تجمهر مسلح بالشارع العام كام مينع أيضا كل تجمهر عي مسلح قد يخل باألمن العمومي، واملرشع 

 املغريب هنا كان واضحا يف منعه للتجمهر املسلح.

ـــخاص عىل الطريق العمومي، وأحيانا  ـــف أحيانا التجمهر بأنه تجمع غري منظم ملجموعة من األش ويوص

 ين عندما تكون غايته مقاومة القوات العمومية واإلخالل بالنظام العام. يعترب التجمهر غري قانو 

:  "  تجمع صاخب لألفراد يف مكان عمومي أو يف الطريق العام تكون عمدا   وعرفه املرشع الفرنيس بأنه

 416 .أو بطريقة عرضية، وذل  من أجل املطالبة بهدف غري مرشوع وقابل ألن يؤدي إىل اضطراب بالنظام العام "

                                                           

"، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص: علم االجرام، كلية " جريمة التجمهر وقطع الطريق العمومي محمدي عبد الجليل :  414 

 .1، ص 1124/1122، السنة الجامعية – سعيدة –ي الحقوق و العلوم السياسية، جامعة د. طاهر موال

شهادة للحصول على درجة " التنظيم القانوني لجرية االجتماعات العامة في القانون االردني "، مراد تيسير خليف الشواورة :  415 

 .21، ص 1122الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق األوسط، كلية الحقوق، 

" التوازن بين ممارسة حرية االجتماعات العامة ومقتضيات حماية النظام العام" ، مركز  اإلعالم األمني، مالك هاني خريسات،    416

 .22البحرين، ص 



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

157 

والتجمهر ال يختلف كثريا عن التظاهر والتجمع باعتبارهم شكال من أشكال التعبري عن الرأي، فالتجمعات 

"بأنها كل جمع مؤقت مدبر   417العمومية عرفها املرشع يف الفصل األول من الظهري املنظم للتجمعات العمومية

ن قبل". ونص الفصل الثاين من نفس القانو مباح للعموم وتدرس خالله مسائل مدرجة يف جدول أعامل محددة من 

أن التجمعات العمومية حرة وميكنها أن تنعقد دون الحصول عىل إذن سابق، لكنه ينبغي ان يكون مسبوق بتقديم 

ترصيح يبني فيه اليوم والساعة واملكان الذي ينعقد فيه اإلجتامع وموضوعه، وأن يوقعه ثالثة أشخاص يقطنون 

 م الذي ينعقد فيه.يف العاملة أو اإلقلي

من نفس القانون، فجميع  22أما املظاهرات فإن املرشع املغريب مل يعط تعريفا لها ونظمها يف الفصل 

املظاهرات بالطرق العمومية تخضع لترصيح مسبق، وال يسمح بتنظيم املظاهرات بالطرق العمومية إال لألحزاب 

يح مسبق لهذا جمعيات املرصح بها بصفة قانونية والتي قدمت ترصالسياسية واملنظامت النقابية والهيئات املهنية وال

 الغرض .

يف حني نجد أنه مينع كل تجمھر مسلح يف الطريق العمومية ومينع كذل  كل تجمھر غري مسلح قد 

يخل باألمن والنظام العامني، مبعنى أن التجمهر ال يتطلب  أي ترصيح مسبق من السلطات العمومية خالفا 

 املظاهرات.للتجمعات و 

وتجدر اإلشارة هنا، أنه إذا كان التجمهر املسلح مينع بقوة القانون، فإن التجمهر غري املسلح الذي يتسبب 

يف االخالل بالنظام العام يبقى للسلطة اإلدارية الصالحية يف امكانية تفريقه من عدمه، من خالل تقدير جسامة 

نظام العام ميكن استخالصها إما من عدد املشاركني أو توجهاتهم. هذا اإلخالل. ومسألة جسامة التهديد بالنسبة لل

                                                           

، مكرر، بتاريخ 1414يحدد بموجبه التجمعات العمومية، الجريدة الرسمية عدد  2122نونبر  22الصادر في  2.22.177الظهير رقم  417 

 .2122نونبر  17
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فهناك العديد من أشكال التجمعات ميكن وصفها قانونا بأنها تجمهرات لكن ال يتم تفريقها، لكونها ال تشكل 

 418تهديدا لألمن العمومي.

 الفقرة الثانية: األنواع

 مهر : املسلح وغري املسلح.مييز قانون الحريات العامة املغريب بني نوعني من التج

 يعترب التجمھر تجمھرا مسلحا يف األحوال االتية : من الظهري املنظم للتجمعات العمومية، 22انطالقا من الفصل 

إذا كان عدد من األشخاص املكون منھم ھذا التجمھر حامال ألسلحة ظاھرة أو خفية أو ألداة أو أشياء 

سلحة سواء ظاهرة أو خفية يعد تجمهرا مسلحا، ومن الطبيعي أن حمل خطرية عىل األمن العمومي. ألن حمل األ 

 هذه األسلحة يف جميع الحاالت تعترب غري قانونية ومعاقب عليها كحمل شخص لسالح أبيض بدون مربر رشعي. 

وإذا كان أحد من ھؤالء األشخاص يحمل أسلحة أو أداة خطرية ظاھرة ومل يقع إقصاؤه حاال من طرف 

وهكذا فقد توسع القانون يف مفهوم التجمهر املسلح ومنعه لكونه بطبيعته يهدد األمن العام،   .أنفسھم املتجمھرين

 ويشكل خطرا عىل املواطنني وممتلكاتهم وأرواحهم، وعىل الدولة ومؤسساتها.

 يفهم بطريقة ضمنية أن التجمهر غري املسلح مباح للعمومي ما مل يكن من شأنه 20وبالرجوع اىل الفصل 

مبعنى أن املرشع اهتم فقط بتحديد ما مينع من تجمعات بالطريق العمومي وهي التي يف   .اإلخالل باألمن العام

منطقه تأخذ صفة تجمهر إما مسلح أو تجمهر غري مسلح الذي يهدد األمن العام. يعني ال يوجد تجمهر ممنوع إال 

ل اإلخالل باألمن العام ، وخارج هاتني الحالتني إذا أضيف إليه عنرص السالح مبفهومه الواسع، أو عنرص احتام

 419يبقى التجمع بالطريق العمومية أو باألحرى باألماكن العمومية مباحا.

                                                           

 .12، "التجمعات العمومية"، ترجمة أبو بكر سبيك، مرجع سابق، ص بيمحمد لمزا 418 

، ص 1112، حالة حقوق اإلنسان وحصيلة عمل المجلس لسنة 1112التقرير السنوي للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان لسنة  419 

22 
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 املطلب الثاين: القواعد املنظمة للحق يف التجمهر والقيود الواردة عليه

) ه هناك قيود واردة علي يف مقابل ذل ) الفقرة األوىل ( هناك مجموعة من القوانني تنظم الحق يف التجمهر 

 الفقرة الثانية (.

 الفقرة األوىل: القواعد

يعترب الحق يف التجمع و التجمهر  و التظاهر السلمي، من املقومات الرئيسية للنظام الدميقراطي، ودولة 

 الحق والقانون، وال ميكن أن تكتمل الدميقراطية يف ظل غياب هذه الحقوق. كام تعترب هذه الحقوق من أهم

سان سية يف منظمة حقوق اإلن ستقاللها من الدول التي اختارت  420الحقوق األسا .  وتعترب اململكة املغربية ومنذ ا

اإلنخراط يف منطومة حقوق االنســان كام هو متعارف عليها دوليا، كام أقدمت عىل تطوير املامرســة اإلتفاقية يف 

 .421اية التسعينات مجال حقوق االنسان بشكل كبري خالل اإلنفتاح الحقوقي بد

خصـــص الباب الثاين   1022يف إطار حامية الحقوق والحريات للمواطنني واملواطنات، نجد أن دســـتور 

ـــم  ـــل  11للحقوق والحريات، الذي يض ـــال من الفص ـــل  29فص ، ومن بني هذه الحقوق والحريات 40إىل الفص

 ما ييل : " حريات االجتامع والتجمهر من الدستور الذي ينص عىل 19األشكال اإلحتجاجية التي جاء بها الفصل 

والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، واالنتامء النقايب والسيايس مضمونة. ويحدد القانون رشوط مامرسة هذه 

 الحريات. حق اإلرضاب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي رشوط وكيفيات مامرسته".

                                                           

 .71، مرجع سابق ص الحافظ النويني 420 

قراءة سوسيو قانونية في النسق السياسي  –الدستورية والفعل االحتجاجي : "الهندسة  القباقبي عبد اإلله و بلعبدة خالد 421 

والدستوري المغربي " ، مؤلف جماعي حول الحركات االحتجاجية في الوطن العربي : دراسة في متغيرات االستقرار والالستقرار 

ولى ألمانيا، الطبعة اال –برلين  –القتصادية لألنظمة السياسية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية وا

 .124، ص 1121
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واملواطنني احرتام الدستور والتقيد بالقانون. من الدستور : " عىل جميع املواطنات  20وجاء يف الفصل 

ويتعني عليهم مامرسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح املسؤولية واملواطنة امللتزمة، التي تتالزم فيها 

 مامرسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات".

سدية أو املعنوية ألي شخص، من الدستور عىل أنه : " ال يجوز املس بالسالمة الج 11كام أكد الفصل 

يف أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ال يجوز ألحد أن يعامل الغري، تحت أي ذريعة، معاملة 

قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية. مامرسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، 

 .جرمية يعاقب عليها القانون

ل السادس من الدستور كان واضحا بتنصيصه عىل أن  : " القانون هو أسمى تعبري عن إرادة األمة. والفص

والجميع، أشخاصا ذاتيني أو اعتباريني، مبا فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون باالمتثال له. 

املواطنني، فعيل لحرية املواطنات و تعمل السلطات العمومية عىل توفري الظروف التي متكن من تعميم الطابع ال

 واملساواة بينهم، ومن مشاركتهم يف الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية ..."

وباستقرائنا لهذه الفصول يتنب لنا جليا أن املغرب يسعى لبناء دولة عرصية دميقراطية تحرتم فيها الحقوق 

كحرية التجمهر الذي يكفله  422ريب الجديد ضامنه ملجموعة من الحريات،والحريات العامة، وقد كرس الدستور املغ

لكل مواطن مغريب لكن رشيطة ان ال يخل باألمن العمومي، وتحدد رشوط مامرسة هذا الحق واالستفادة منه يف 

 القوانني املعمول بها.

مية، بخالف مو سبق وأن قلنا ان التجمهر ال يخضع لترصيح مسبق حسب الظهري املنظم للتجمعات الع

التجمع والتظاهر. من هنا يتنب لنا بان املرشع املغريب بالرغم من تنصيصه يف الدستور عىل ان حرية التجمهر حق 

لجميع املواطنني إال أنه مل يرشع يف إخراج قانون تنظيمي يبني فيه كيفية مامرسة هذا الحق. ويجب أن يتامىش 

                                                           

(، الطبعة 2سلسلة العمل التشريعي واالجتهاد القضائي )  –شرح وتحليل  –، " الدستور الجديد للمملكة المغربية كريم لحرش 422 

 .222/221، ص 1122الثانية 
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يها املواثيق ونصت عل –يف الباب الثاين  –عليها الدستور املغريب  هذا القانون مع الحقوق و الحريات التي نص

 الدولية بخاصة العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.

 الفقرة الثانية : القيود

جاء القانون املنظم للحق يف التجمع والتجمهر والتظاهر السلمي مبجموعة من الرشوط والقيود التي ال 

حيث أن هذه التجمعات ال ينبغي أن تنعقد يف الطرق العمومية وال  423ع دميقراطي،بد من توفرها يف أي مجتم

 متتد إىل ما بعد الساعة الثانية عرشة ليال أو اىل ما بعد الساعة التي يحددها القانون.

أما القيود الواردة عىل املظاهرات يتجىل يف عدم تنظيمها أو السامح بها إال لفائدة األحزاب السياسية أو 

لتشكيالت النقابية أو الهيئات املهنية والجمعيات املرصح بها بصفة قانونية.، بينام يعفي من وجوب تقديم الترصيح ا

 الخروج اىل الشوارع العامة طبقا للعوائد املحلية.

من الظهري املنظم للتجمعات العمومية نجده ينص عىل منع كل تجمهر مسلح  20وبالرجوع اىل الفصل 

كام مينع أيضا كل تجمهر غري مسلح قد يخل باألمن العام. وقد وضع املرشع رشوط محددة قانونا  بالشارع العام،

منه، بحيث يتعني عىل عميد الرشطة أو كل عون اخر ميثل القوة العمومية والسلطة  29لتفريقه حسب املادة 

وت ثم يوجه اسطة مكرب للصالتنفيذية، ان يحمل شارات وظيفته ويتوجه اىل مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بو 

من نفس القانون يف  10األمر للمنجمهرين بفض التجمهر واالنرصاف ويتلو العقوبات املنصوص عليها يف الفصل 

 حالة اإلمتناع أو عدم اإلمتثال.

ولتفريق التجمهر، يفرض القانون احرتام شكليات دقيقة ال ميكن تجاوزها. اذ مل يستجب املتجمهرون 

، يجب توجيه إنذار ثان وثالث، ويختمه بعبارة واضحة مفادها : "إننا سنعمل عىل تفريق التجمهر لإلنذار األول

بالقوة" . ويف حالة إرصار املتجمهرين عىل البقاء وعدم امتثالهم ألوامر السلطة العمومية، يتم تفريقهم بقوة 

                                                           

 74مرجع سابق ص الحافظ النويني،  423 
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بدون  فان املرشع يجيز اللجوء اىل القوة القانون، ألنهم أصبحوا ضد هذا األخري، ومل يتقيدوا به . أما يف فرنسا

 توجيه اإلنذار يف حالة استخدام العنف ضد قوات حفظ النظام .

واستعامل القوة هنا يدخل يف إطار األسباب املربرة التي متحو الجرمية، والتي نظمها القانون الجنايئ مبقتىض 

 ية وجنحة وال مخالفة يف األحوال التالية :منه التي نصت عىل أنه : " ال جنا 214الفقرة األوىل من الفصل 

 إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الرشعية.

وتدخل رجال الرشطة أو الدرك أو القوات املساعدة يكون مربرا مبقتىض القانون حفاظا عىل األمن والنظام العامني، 

 وعىل سالمة املواطنني االخرين غري املشاركني يف التجمهر.

من قانون التجمعات العمومية ميكن ملمثل السلطة اإلدارية املحلية اتخاد قرارات  11وحسب الفصل 

مكتوبة مبنع عرض وحمل شعارات ورايات، أو كل عالمة اخرى تدعو اىل التجمهر سواء يف الطرق العمومية أو 

 .البنايات والساحات واألماكن املباحة للعموم، وذل  حفاظا عىل النظام العام

و يجب عىل ضابط الرشطة القضائية من غري الذين أذنوا باستخدام القوة انجاز محرض قانوين يرفقه بجميع 

الوثائق واملعلومات التي تفيد يف البحث. ويجب ان يكون هذا املحرض مفصال ويحتوي عىل جميع الوقائع التي 

ارات املحرض ، اإلشارة اىل ظروف توجيه اإلنذعاينها. ومن األشياء املهمة التي يجب عىل ضابط الرشطة ذكرها يف 

 424من قبيل الساعة واملكان والوسائل املستخدمة واألجهزة األمنية املشاركة يف تفريق املتجمهرين.

من القانون أعاله،  املتابعات املتعلقة بالجنايات والجنح التي قد ترتكب  12كام يرتتب عىل التجمهر حسب الفصل 

  .أثناء التجمھر

                                                           

العمومية "، ترجمة أبو بكر سبيك ، مجلة الشرطة ) تصدرها المديرية العامة لألمن الوطني(، العدد  : "التجمعات محمد لمزابي 424 

 .12، ص 1121، يناير 12
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 .ميلكون الحق يف التجمهر والتظاهر باألماكن العمومية للمطالبة بحقوقهم املواطنني ولة أملانيا جميعيف د

 ( من الدستور األملاين، ولكن رشيطة ان 2وبالتايل فالتجمهر يف األماكن العمومية مكفول ضمن الفصل الثامن )

 .يتم تسجيل النشاط قبل يومني من تنظيمه لدى السلطات املختصة

وقد وضع املرشع األملاين بعض القيود عىل بعض التظاهرات ، ومراقبتها من قبل الرشطة، من أجل ضامن 

عدم املساس بحقوق املواطنني اآلخرين، غري املشاركني يف هذه التظاهرات.  فالقانون األملاين يحذر من التظاهر 

وهي املناطق املحيطة مببنى الربملان ومقر الحكومة وكذل  مبنى  . ام يعرف مبناطق هيئات ترشيع القواننيفي

املحكمة الدستورية. فهذه املقرات يتم حاميتها بشكل خاص وتشديد املراقبة األمنية عليها. وهناك تقييد آخر لحرية 

 .425التحريضالتجمهر، يتمثل بعدم السامح بالقيام بجرائم جنائية أو ب

 املبحث الثاين: التوفيق بني الحق ومتطلبات الحفاظ عىل النظام العام

ها  يتمتع املواطنون يف داخل أي دولة مبجموعة من الحريات، كحرية املواطن يف الفكر، وحرية التجمهر، كل

ذه الحريات عات لهحريات ترتبط بالدميقراطية السياسية داخل الدولة، وتنظم هذه األخرية مامرسة األفراد والجام

بعيدا عن كل إكراه أو تعســـف، لكن رشيطة اإلمتثال للقوانني املعمول بها واحرتامها ليس لكونها فقط مقرتنة 

  426بعنرص الجزاء، ولكن لكونها صامم امان يقي الفرد من كل تهديد قبل أن يقي املجتمع برمته.

ظام وحامية املواطنني واملواطنات من خالل توقيع ويف حالة خرق هذه القوانني تتدخل الدولة من أجل فرض الن

الجزاءات عىل كل من خولت له نفســــه اإلخالل بالنظام العام، فحرية بدون ضـــوابط قانونية تســــاوي مجتمع 

                                                           

، على الموقع التالي : 11:12على الساعة  12/12/1121حرية التجمهر ، اطلع عليه بتاريخ  425 

https://www.hanisauland.de/lexikon/lexikon-arabisch/ar_h/versammlungsfreiheit-ar.html 

، إصدرات مركز الدراسات واألبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، سلسلة نصوص قانونية، أكتوبر الحريات العامة 426 

 .4، ص 2، العدد 1121

https://www.hanisauland.de/buergerin-ar.html
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الفوىض وبالتايل يســـود االضـــطراب ويختل التوازن يف املجتمع، ويف املقابل نجد أن املجتمع الذي ال يتمتع 

 الستبداد. من هنا تظهر لنا إشكالية التوفيق بني السلطة وإكراهاتها والحرية وإنزالقاتها .بحرياته يعترب مجتمع ا

لب األول(،  يه ) املط هات التوفيق بني الحق يف التجمهر والقيود الواردة عل عالج اكرا حث، ســـن هذا املب ويف 

 باإلضافة اىل التعسف يف استعامل الحق  ) املطلب الثاين(.

 هات التوفيق بني الحق والقيود الواردة عليهاملطلب األول: إكرا

ال ش  يف أن أي مجتمع يعهد اىل قواته العمومية بعدد من الصالحيات لضامن تنفيذ القانون والحفاظ 

ويوجد لدى قوات الرشطة يف جميع البلدان فرق متخصصة يف مكافحة الشغب، وهي فرق 427عىل النظام العام .

 مهر.  ومن بني هذه الصالحيات استخدام القوة .مدربة للتعامل مع التظاهر والتج

إن مفهوم القوة الواجب استخدامها غري محدد قانونا، ويف كثري من األحيان، يتم وصف استخدام القوة 

من قبل سلطات إنفاذ القانون يف إطار قانوين، بأنه " العنف املرشوع ". ويف جميع الحاالت، فإن هناك منظومة 

ة تسعى اىل التوفيق بني متطلبات املحافظة عىل النظام العام، وبني الحامية والسالمة الشخصي من املعايري الدولية

 428للقوات العمومية من جهة، واحرتام حقوق املواطنني من جهة اخرى.

يف مجال انفاذ القانون واملحافظة عىل النظام العام، فان جميع التدابري واالجراءات املتعلقة باستخدام 

عىل مبديئ الرضورة والتناسب. هذه املبادئ تفرض عىل القوات العمومية، عدم استخدام القوة إال يف  القوة ترتكز

  429بدون جدوى. –يف النهاية  –حالة الرضورة القصوى، أي عندما يبقى الحوار والتفاوض واالقناع 

                                                           

)تصدرها المديرية العامة :  " استخدام القوة من قبل القوات العمومية "، ترجمة ابو بكر سبيك مجلة الشرطة  محمد لمزابي 427 

 .11، ص 12، العدد 1121لألمن الوطني(، يناير 

 11، استخدام القوة من قبل القوات العمومية"، ترجمة اب بكر سبيك، مرجع سابق، ص محمد لمزابي 428 

 .11: " استخدام القوة من قبل القوات العمومية " ترجمة اب بكر سبيك، مرجع سابق ص  محمد لمزابي  429 
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ملناقشات وتبادل اان التجمهر السلمي الذي تحرتم فيه الضوابط القانونية يعقد بشكل سلمي ويبنى عىل 

االراء ووجهات النظر مبا يتوافق مع أحكام الدستور، وقانون الحريات العامة، لكن قد يتحول هذا التجمهر السلمي 

اىل تجمهر غري مرشوع مام يجعله يؤدي اإلخالل بالنظام العام، هنا بطبيعة الحال يأيت دور سلطات الضبط اإلداري 

ية املجتمع، يعني ذل  أنه ال بد من وجود التوازن فيام بني الحق يف مامرسة لحفظ األمن والنظام العامني وحام

التجمهر وبني حق سلطة الضبط اإلداري يف حفظ النظام العام إذا ما تحول التجمهر من تجمهر مرشوع وقانوين 

  430اىل تجمهر غري مرشوع معاقب عليه.

تعاملت السلطات األمنية مع األحداث  وهذا ما شهدناه يف بعض األحداث التي عرفها املغرب، بحيث

بأسلوب حضاري يتسم يف غالبيته باحرتام وحامية حق الفرد يف التجمع و التظاهر والتجمهر السلمي، بحيث أنها 

مل تتعرض للمتظاهرين، أو منعهم من مامرسة حقهم يف التجمهر املنصوص عليه يف الدستور  املغريب، بل اكتفت 

 ر مع السلطات املحلية املختصة.بتأمينهم وتركهم يف حوا

لكن بعدما تفشل السلطات املحلية  يف الحوار والتفاوض وإقناع املحتجني يف الوصول اىل حل نهايئ،  

بالرغم من االستجابة لطلباتهم، تقتنع السلطات األمنية بأن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة، جراء احتجاجات تتجاوز 

ل شغب يريد البعض منهم استغالل الفرصة للقيام بأعامىل انزالقات أمنية خطرية، املطالب االجتامعية املرشوعة، إ

تتناىف مع القوانني الوطنية والدولية بتخريب املمتكات الخاصة والعامة واعرتاض سبيل املارة ورسقة املحالت 

 التجارية ...، وبالتايل  زعزعة أمن وسالمة الوطن و املواطنني.

صبح األمر يشكل خطرا عىل سالمة املواطنني وميس بأمن الدولة، تقوم القوات وبطبيعة الحال بعدما ي

العمومية التي خول لها القانون مهمة الحفاظ عىل النظام العام، وحامية حقوق األفراد بالتدخل يف اطار القانون 

ابه، بتفريق ام اىل نصمن أجل إيقاف املتورطني يف األحداث وكل من خولت له نفسه املس بأمن الدولة وإعادة النظ

املتجمهرين الذين يقومون بتخريب املمتلكات العامة والخاصة، ورجم العنارص األمنية بالحجارة وقنينات الزجاجية 

                                                           

 22:  مرجع سابق ص اد تيسير خليف الشواورة مر 430 
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وغريها من الوسائل، وقطع الطريق العمومية عىل سيارات الرشطة والقوات املساعدة، والقيام بارضام النار يف 

 ...العجالت املطاطية 

ما تقدم، ميكن القول ان مامرسة حرية التجمهر بالشارع العام ال ميكن أن تكون بأي حال من وبناء عىل 

األحوال ذريعة أو مظلة للتخفي من أجل املس باألمن أو االعتداء عىل حقوق وحريات االخرين أو التسبب يف رضر 

 431من أي نوع كان أو تقليص هامش الحرية املسموح بها لباقي املواطنني.

من اإليضاح، فمامرسة األفراد لحرية التجمهر دون التقيد بالضوابط القانونية  يؤدي ال محالة اىل اإلخالل  وملزيد

 بالنظام العام ، وبالتايل اىل الفوىض والالستقرار.

 املطلب الثاين :  التعسف يف استعامل حق التجمهر

ــتعامل هذا من املعلوم أن الحق يف التجمع أمر مرشــوع ومباح للعموم، لكن إذا  ــاء الشــخص أو تجاوز يف اس أس

 الحق يف الحدود املخولة له قانونا فهذا يعترب تعسفا.

والتعســف يف اســتعامل الحق هو اســتعامل الحق املرشــوع عىل وجه غري مرشــوع، يعني أن الحق الذي يعطيه 

 املرشع للشخص ييسء استعامله بوجه غري مرشوع وبالتايل يكون فيه رضر للغري.

ن هذا املعيار أقدم معايري التعســف، وأكرثها شــيوعا يف الرشــيعة اإلســالمية، والقوانني الوضــعية، لكرثة ولهذا كا

 432استعامل األفراد حقوقهم بقصد اإلرضار باالخرين. 

                                                           

 22، " النظام العام " مرجع سابق ص محمد لمزابي 431 

، " التعسف في استعمال الحق بقصد اإلضرار بالغير، أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة في الشريعة أحمد الصويعي شليبك 432 

 12، ص 1111، ابريل 12والقانون " مجلة الشريعة والقانون، العدد 
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 433يقول بارديس يف هذا الصدد  : " ال يباح استعامل املرء حقه، بغري نفع له، وبطريقة ترض الغري". 

اىل بطالن ترصف صاحب الحق، ان هو قصد منه مجرد العبث، ومل يهدف اىل تحقيق  وذهب اإلمام الشاطبي :

 434اية مصلحة.

من ق.ل.ع عىل أنه : " ال محل للمسؤولية املدنية،  94حني نص يف الفصل واملرشع املغريب كان واضحا 

 إذا فعل شخص، بغري قصد اإلرضار، ما كان له الحق يف فعله.

ارشة هذا الحق أن تؤدي إىل إلحاق رضر فادح بالغري و كان من املمكن تجنب غري أنه إذا كان من شأن مب

هذا الرضر أو إزالته، من غري أذى جسيم لصاحب الحق، فإن املسؤولية املدنية تقوم إذا مل يجر الشخص ما كان 

 يلزم ملنعه أو إليقافه".

قت اإلشــــارة، خول للمواط لدســـتور املغريب كام ســـب يه ان ا نني مجموعة من الحقوق ومن املتفق عل

والحريات كام هي متعارف عليها عامليا، وأبرزها الحق يف مامرســـة التجمهر الســـلمي الذي بطبيعة الحال يهدف 

اىل غايات مرشــوعة كتحقيق املطالب االجتامعية، لكن رشيطة اال يخل بالنظام واألمن العامني او يرضــ بالغري. 

ــتعامل هذا ا ــف يف اس ــتغالله لتحقيق غايات غري مرشــوعة لكونه مقيد برشــوط مبعنى ال ميكن التعس لحق واس

وقوانني يجب احرتامها واإلمتثال لها، ألن التعسف يف استعامل الحق يؤدي يف اخر املطاف اىل الفوىض وخلق 

 حالة من عدم االستقرار.

ـــع لإلخالل بالنظام العام، والحاق االذى بالغري، قيق او لتح من هنا ميكن القول، ان الحقوق مل ترش

اهداف غري مرشوعة وإمنا رشعت ألهداف وغايات نبيلة تنمي الفرد واملجتمع عىل حد السواء، فيجب أن يستعمل 

، واذا خرج عن  وللشخص أن يستعمل حقه يف هذه الحدود دون أن يتجاوزها الحق يف اطار ما يسمح به القانون

                                                           

 11مرجع سابق ص أحمد الصويعي شليبك،  433 

 11مرجع سابق ص أحمد الصويعي شليبك،  434 
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ستعامل الحق. و  سف يف ا ساتها الحق يف معاقبة كل منالقانون كان رضبا من رضوب التع س  بالتايل لدولة ومؤ

 تجاوز حدوده يف  استعامل هذا الحق.

 خامتة : 

ميكن أن نخلص من هذه الورقة البحثية بأن التجمهر يعترب من الحقوق األساسية التي نص عليها الدستور 

عليها  ه رشط من الرشوط املنصوصاملغريب. والتجمهر ال يطاله املنع إذا كان يف إطار القانون، لكنه إذا اختل في

 يف القانون يطاله املنع بقوة القانون.

ونستطيع من خالل ما تقدم أن نصل إيل نتيجة يف غاية األهمية وهي أن العالقة ما بني النظام العام 

 وحق التجمهر هي عالقة تكاملية تهدف اىل متتع األفراد بحرياتهم املكفولة دستوريا واملنظمة مبوجب أحكام

 القانون من جهة، واىل ضامن حفظ النظام العام واستقرار املجتمع من جهة أخرى.

وليك يتم تحقيق املعادلة بني األمن والحريات يجب العمل عىل ترشيد الحكامة األمنية وتفعيل مبدأ ربط 

"ال سبيل للتمتع  : أنهعبد اللطيف الحمويش املدير العام لألمن الوطني املسؤولية باملحاسبة. وكام جاء عىل لسان 

 بالحقوق والحريات بدون نعمة األمن، وال سبيل إلرساء األمن واإلستقرار بدون إحرتام حقوق اإلنسان".
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 االستثامر منازعات لتسوية الدويل املركز اختصاص

 

  اراالستثم منازعات لتسوية الدولي المركز اختصاص

األعمال قانون تخصص دكتوراه طالبة   

 الجزائر– بشار محمد طاهري جامعة - السياسية والعلوم الحقوق كلية

 

 الملخص:

من أجل تسوية منازعات االستثامر بني الطرفني كان البد من هيئة محايدة واملتمثلة يف  

ذه النزاعات ولكن يبقى التحكيم هو الطريقة التحكيم، بالرغم من وجود العديد من الطرق لفض مثل ه

الفعالة والحاسمة لهذه النزاعات مونه يتناسب مع عقود االستثامر وما يتميز به من رسية وهذا ينسجم مع 

ان كرغبة املستثمرين ألنه مينحهم الرسية ويحافظ عىل سمعتهم ومركزهم يف مجال النشاط التجاري. ف

ت ازعات االستثامر كصامم أمان للمستثمرين ملنحهم الثقة، ويف نفس الوقإنشاء املركز الدويل لتسوية من

النهوض بالتنمية االقتصادية للدول املضيفة من خالل الوسائل التي وفرها املركز لتسوية منازعات 

االستثامر بني املستثمرين األجانب وبني الدول املضيفة الستثامراتهم عن طريق التوفيق والتحكيم، ولعل 

 األخري أصبح األمثل. هذا 

 املستثمر األجنبي، اختصاص املركز، التحكيم.  اتفاقية املركز، الكلمات المفتاحية:

 

Abstract :  

In order to settle the investment disputes between the parties, it was necessary 
to have a neutral body represented in the arbitration, although there are many ways 
to resolve such disputes, but arbitration remains the effective and decisive method 
for these disputes. This is appropriate for the investment contracts and the secret 
nature of this, Because it gives them confidentiality and maintains their reputation 
and status in the field of commercial activity. The establishment of the International 
Center for the Settlement of Investment Disputes as a safety valve for investors to 
give them confidence and at the same time promote the economic development of 
host countries through the means provided by the Center to settle investment 
disputes between foreign investors and host countries of their investments through 
conciliation and arbitration. 

Keywords: Center Agreement, Foreign Investor, Center Competence, 
Arbitration. 
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 مقدمة.

لقد صاحب النظام العاملي الجديد اتساع هام ورسيع للعمليات االستثامرية نتيجة التحوالت االقتصادية التي 

فرضت نفسها يف مجال النقل وازدهار التجارة العاملية واإلنتاج وانتقال رؤوس األموال، هذا األمر تطلب تظافر 

 ل، وكذا النهوض بالتنمية االقتصادية للدول.وتجمع الجهود الدولية من أجل الحفاظ عىل هذا التحو 

وكان الدور البارز للنهوض بالتنمية االقتصادية للدول وخاصة الدول النامية من خالل صندوق النقد الدويل 

والبن  الدويل، وأخذ هذا األخري عىل عاتقه مسؤولية التنمية وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق تدفق رؤوس األموال 

قدمة إىل الدول النامية، ولكن من أجل خلق بيئة مناسبة لالستثامر األجنبي وبعث الثقة بني املستثمر من الدول املت

األجنبي والدولة املضيفة يف حال ثار نزاع بينهام، هذا يتطلب جهة محايدة والتي متثلت يف املركز الدويل لتسوية 

ن خالل صادية للدول املضيفة لالستثامر األجنبي ممنازعات االستثامر والذي جاء من أجل دفع عجلة التنمية االقت

 توفري مناخ استثامري مالئم.

فتظهر أهمية هذا املوضوع يف أن االتفاقية املنشئة للمركز الدويل تعمل عىل تحقيق توازن بني مصالح 

ذل  ألن و املستثمر األجنبي من جهة كون أن لجوءه للتحكيم يبدد من مخاوفه، والدولة املضيفة من جهة ثانية 

ية: وعىل ضوء ما تقدم تطرح االشكالية التال دة حجم االستثامرات عىل أراضيها.املركز يخلق مناخا  من شأنه زيا

من اتفاقية واشنطن املنشأة للمركز الدويل قد وضعت خطوط عريضة أو أحكام وجب تطبيقها، فإىل  12مبا أن املادة 

ىل ولإلجابة عن هذه االشكالية قسمنا هذا املوضوع إ؟  م وتطبيقهاأي مدى ميكن للدول املضيفة تقبل هذه األحكا

 مبحثني:

 املبحث األول: املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر.-

 املبحث الثاين: رشوط اختصاص املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر. -

 

 منازعات االستثمارالمبحث األول: المركز الدولي لتسوية 

اقية املنشئة لهذا املركز أساسا  لتحقيق نوع من الثقة يف التجارة الدولية بني بلدان العامل الثالث أتت االتف

وعالقاتها مع الدول الصناعية، كام تأخذ بعني االعتبار متطلبات التعاون الدويل لتحقيق التنمية االقتصادية، وهذا 

ة ن املركز الدويل من بني ضامنات االستثامر الدوليوعليه فإ دور يف هذا النطاق. ملا لالستثامرات الدولية من

أهداف لب االول: املط) كز وسنتطرق لذل  من خالل مطلبني:القانونية ولهذا يجب التعرف عىل كيفية عمل هذا املر 

 .(تشكيل املركز الدويلاملطلب الثاين: )(، املركز الدويل

 : أهداف المركز الدوليالمطلب االول

جو من الثقة املتبادلة بني الدولة املضيفة واملستثمرين األجانب من أجل تشجيع  يهدف املركز إليجاد

وحل املنازعات التي قد تثور بينهام ألن بقاء مثل هذه املنازعات االستثامرية من شأنه أن  االستثامرات األجنبية،

 ثامرات إليها.يؤثر عىل املصالح االقتصادية للدولة املضيفة ويشكل عائقا  أمام تدفق هذه االست
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ويعد الهدف األسايس من اتفاقية املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر هو النهوض بالتنمية االقتصادية 

وهذا ما يتضح من خالل مقدمة االتفاقية والتي جاء فيها: "تقديرا  لرضورة التعاون الدويل يف العمل عىل التنمية 

. والتحكيم من خالل املركز 435عبه االستثامرات الدولية يف هذا املجال.."االقتصادية، نظرا  ألهمية الدور الذي تل

خفف من حّدة األزمات االقتصادية بشأن عقود االستثامرات األجنبية، ولكن تزايد حجم املنازعات التجارية نتيجة 

يخفف من سلهذه األزمات فإن التحكيم وخاصة تحكيم املركز الدويل كوسيلة ودية لفض أو تسوية املنازعات 

 .436األزمات االقتصادية بشكل خاص منازعات عقود االستثامر األجنبي

وتعمل االتفاقية أيضا  عىل تحقيق التوازن بني مصالح املستثمر األجنبي من جهة، ومصالح الدولة املضيفة 

نارص األمان يعترب عنرص  هاما  من ع من جهة أخرى، فبالنسبة للمستثمر األجنبي فإن اللجوء إىل تحكيم املركز

القانوين القضايئ الحساس بالنسبة التخاذ قرار االستثامر، خصوصا  وأن التحكيم من شأنه تبديد مخاوفه من 

خضوع املنازعات االستثامرية لقضاء الدولة املضيفة وهذا ما جعله يقدم عىل االستثامر يف هذه الدولة؛ أما فيام 

ىل ر لها مناخا  استثامريا  مالمئا ، مام يزيد من حجم االستثامرات عيتعلق بالدولة املضيفة فإن تحكيم املركز يوف

أراضيها، ويف نفس الوقت يشكل درعا  واقيا  للدولة املضيفة من إجراءات الحامية الدبلوماسية التي تتخذها دولة 

 .437املستثمر

والدولة املضيفة  األجنبي ومام ال ش  فيه أن إنشاء مثل هذه االتفاقية لفض منازعات االستثامر بني املستثمر

بعد عنرصا  هاما  من عنارص جذب وتشجيع االستثامر األجنبي، فالهدف من االتفاقية تقوية الرشاكة بني الدول من 

أجل التنمية االقتصادية وإنشاء مؤسسة تهدف إىل تسوية منازعات االستثامر، وهذه تعد خطوة هامة عىل طريق 

  .438، وبالتايل تشجيع االستثامر يف الدول التي تسعى لجذبه إليهاخلق مناخ أساسه الثقة املتبادلة

هذه األهداف املحددة من طرف املركز تجعل منه منربا حرا  محايدا  ومتخصصا  يف تسوية املنازعات االستثامرية 

 مع الدول ذات السيادة، ويعد جهازا  فنيا  يصدر قراراته بعيدا  عن تيارات السياسة الدولية.

                                                           
، 2112أكتوبر  11الموافق  2422جمادى الثانية  2المؤرخ في  12/142انظر مقدمة االتفاقية والتي نص عليها المرسوم الرئاسي  -435

ات بين الدول ورعايا الدول األخرى، الجريدة الرسمية مؤرخة في يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار

 .14، ص 22، العدد 2112نوفمبر  2

أهمية التحكيم التجاري الدولي في ظل االتفاقيات والعقود االستثمارية ومخاطره على التنمية االقتصادية الفي محمد درادكة، -436

يفة لالستثمار األجنبي: دراسة في االتفاقيات والقواعد الدولية والعربية في دولة اإلمارات العربية المتحدة كإحدى الدول المض

، الملتقى الدولي لالستثمار في التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية في دولة االمارات والتشريعات الداخلية وتطبيقاتها العلمية

 .2121، ص 1122متحدة، أبريل، جامعة االمارات العربية ال 17إلى  12العربية المتحدة، أيام 

التحكيم في منازعات االستثمار الدولي بين الدولة المضيفة لالستثمار والمستثمر مصلح أحمد الطراونة، فاطمة الزهراء محمودي،  -437

في بشار محمد األسعد، عقود االستثمار ؛ 21، ص 1121، الجزء األول، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، األجنبي

 .42، ص1112العالقات الدولية الخاّصة، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدوليعمر هاشم محمد صدفة، -438

 .277.، ص 1112
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 الثاني: تشكيل المركز الدولي طلبالم

إن اتفاقية واشنطن املنشأة للمركز الدويل نظمت ألية التحكيم لتسوية منازعات االستثامر بني املستثمر 

األجنبي والدولية املضيفة الستثامره، وليك يبارش املركز أعامله واختصاصه البد من أجهزة تقوم عىل ذل . وسنتطرق 

 لذل  كام ييل:

 س اإلداريأوال: المجل

يتكون املجلس اإلداري للمركز الدويل من ممثل عن كل دولة متعاقدة وميكن لنائب هذا املمثل يقوم مقامه، 

ويرأس هذا املجلس رئيس البن  الدويل، ويكون لكل عضو يف املجلس صوت واحد عدا الرئيس الذي ال تكون 

فة املجلس األساسية وتتمثل وظي ية تلثي األصوات.ذ قراراته بأغلبله سلطة التصويت، يجتمع املجلس سنويا  وتتخ

يف وضع القواعد اإلدارية واللوائح املالية للمركز وإرساء القواعد اإلجرائية إلقامة املصالحة والتحكيم وكذل  القواعد 

 . كام يختص املجلس باملوافقة عىل الرتتيبات الخاصة باستخدام تسهيالت439الخاصة للقيام بالعملية التحكيمية

وخدمات البن  ووضع رشوط استخدام السكرتري العام أو أي من وكالئه، واعتامد التقرير السنوي عىل أعامل 

املركز. املجلس ميل  الحق يف مامرسة كافة السلطات واالختصاصات التي يراها رضورية لتنفيذ نصوص 

 .440االتفاقية

 ثانيا: السكرتارّية

ري عام مساعد واحد أو أكرث باإلضافة إىل مجموعة من املوظفني سكرت تتكون السكرتارية من سكرتري عام، و

واملستخدمني، يتم اختيار السكرتري العام وسكرتري العام املساعد بواسطة االنتخابات بناء عىل ترشيح الرئيس، من 

ى، ويقدم سنوات مع جواز إعادة انتخابهم ملدة أخر  2قبل املجلس اإلداري بأغلبية ثلثي أعضائه ملدة ال تتجاوز 

 العام بوظائف وتنيط االتفاقية للسكرتري اإلداري مرشح أو أكرث لكل وظيفة.الرئيس بعد التشاور مع أعضاء املجلس 

إدارية عديدة باعتباره ميثل املركز قانونا ، يتوىل توجيهه ويكن مسؤوال  عن إدارته مبا يف ذل  تعيني املوظفني طبقا  

ئح التي يقرّها املجلس اإلداري، كام يقوم بعمل مسجل املحكمة، وله سلطة ألحكام االتفاقية الحالية واللوا

 .441التصديق عىل القرارات التحكيمية الصادرة من محكمة املركز

 ثالثا: قائمة المحكمين

يكون إنشاء هيئة املحكمني طبقا  ملا تقيض به االتفاقية، إذ تلتزم كل دولة متعاقدة بتعيني أربعة أشخاص لدى 

يئة ويكون هؤالء األشخاص من جنسية الدولة املتعاقدة التي تولت التعيني، كم يجوز أن يكونوا من جنسية هذه اله

أية دولة أخرى. كام يجوز لرئيس املجلس اإلداري أن يعني عرشة أشخاص يف القامئة عىل أن يكونوا من جنسيات 

                                                           
 .111، ص 1122، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2، الطبعة ر األجنبي للعقارعقد االستثماغسان عبيد محمد المعموري،  -439

، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول 12/142من المرسوم الرئاسي  2المادة  -440

 الدول األخرى، سالف الذكر. ورعايا

، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات 12/142الرئاسي من المرسوم  22، 21، 1راجع المواد  -441

  الدول األخرى، سالف الذكر. بين الدول ورعايا
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عينون يف هيئة املحكمني أن يتمتعوا مبركز أديب ويجب عىل هؤالء االعضاء امل.   442مختلفة بالنسبة للقامئة الواحدة

رفيع ومن الشخصيات املشهود لهم بتخصصهم وكفاءتهم يف املجاالت القانونية أو التجارية أو الصناعية أو املالية، 

نظمة القانونية األ إضافة إىل متثيل هؤالء األشخاص  وأن تتوافر لديهم الحيادية واالستقالل يف مبارشة مهمتهم.

 . 443ئيسية يف العامل، وكذا متثيل قطاعات النشاط االقتصادي العامليالر 

 الدولي لتسوية منازعات االستثمارالمبحث الثاني: شروط اختصاص المركز 

من اتفاقية املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر ميتد اختصاص املركز إىل أي نزاع  12طبقا لنص املادة 

الستثامرات بني دولة من الدول املتعاقدة وبني أحد مواطني دولة أخرى متعاقدة )سواء قانوين ينشأ مبارشة عن أحد ا

كان شخص طبيعي أو معنوي(، موافقة املؤسسات العامة أو االجهزة التابعة للدول املتعاقدة، وأن تكون املنازعة 

خصية جميع النواحي الشقانونية. وعليه فإن نجاح إجراءات املركز يعتمد عىل مدى تحديد نطاق اختصاصه من 

)األطراف(، املوضوعية )النزاع(، والرضائية، وذل  نظرا  للطبيعة الخاصة لألطراف املتنازعة من جهة، والطبيعة الفنية 

االختصاص املطلب األول: ) سنتعرض لكل جزء عىل حدى من خالل:. و 444لعقود االستثامر من جهة ثانية

لدويل لتسوية ااالختصاص الرضايئ للمركز املطلب الثاين: )(، الستثامرالدويل لتسوية منازعات االشخيص للمركز 

 .(االختصاص املوضوعي للمركز الدويل لتسوية منازعات االستثامراملطلب الثالث: (، )منازعات االستثامر

 الدولي لتسوية منازعات االستثمارالمطلب األول: االختصاص الشخصي للمركز 

اقية املركز إن اختصاصه ميتد إىل أي نزاع قانوين والذي يكون أحد أطرافه دولة من اتف 12/2وفقا لنص املادة 

 متعاقدة أو إحدى مؤسساتها، أو يكون الطرف اآلخر مواطن دولة متعاقدة أخرى، وسنفصل يف كل أمٍر عىل حدى. 

 الطرفين دولة متعاقدة أوال: أن يكون أحد

م ري متعاقدة(، فال يجوز لها أن تصبح طرفا  يف إجراءات التحكيإذا كانت الدولة غري طرف يف اتفاقية املركز )غ

تحت إرشاف املركز؛ فقد ثار خالف حول ما إذا كان يحوز للدول غري املتعاقدة استعامل التسهيالت التي يقدمها 

ها الحق ئاملركز بصفة وقتية أو عارضة، وقد ٌحسم األمر عىل إمكان منح الدول غري املتعاقدة هذه الرخصة دون إعطا

 .445يف الوقوف كطرف يف تحكيم املركز

من اتفاقية املركز أن تكون الدولة طرف يف النزاع والدولة التي ينتمي إليها املستثمر  12/2واشرتطت املادة 

 األجنبي بجنسيته دوال  متعاقدة، وتعد الدولة متعاقدة إذا كانت طرفا  يف اتفاقية إنشاء املركز أو بعد مرور ثالثني يوما

                                                           
، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول 12/142من المرسوم الرئاسي  21المادة  -442

 خرى، سالف الذكر.الدول األ ورعايا

، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول 12/142من المرسوم الرئاسي  24المادة  -443

 الدول األخرى، سالف الذكر. ورعايا

 .21مصلح أحمد الطراونة، فاطمة الزهراء محمودي، مرجع سابق، ص  -444

 القانونية للملكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تريبس(،الحماية جالل وفاء محمدين،  -445

 .21ص ، 1111دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، 
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من تاريخ إيداع وثائق التصديق، أو القبول، أو املوافقة إىل سكرتارية املركز. وقد اقرتح البعض أن يكون التاريخ 

املقرر العتبار الدولة طرفا  يف االتفاقية هو وقت ملء طلب التحكيم لدى السكرتري العام للمركز. وهذه االتفاقية 

لنظام  البن  الدويل لإلنشاء والتعمري، وكذل  الدول األطراف يف امفتوحة للتوقيع عليها من قبل الدول األعضاء يف

 .  446األسايس ملحكمة العدل الدولية وأيضا  الدول التي يقرر املجلس اإلداري انضاممها لالتفاقية بأغلبية ثلثي أعضائه

 متعاقدة أخرى )المستثمر االجنبي(ثانيا: أن يكون أحد الطرفين دولة 

من اتفاقية املركز عىل عبارة "أحد رعايا الدولة املتعاقدة االخرى" واملقصود بها: كل  12/1وقد نصت املادة 

شخص طبيعي يحمل جنسية الدول املتعاقدة األخرى خالف الدولة الطرف يف النزاع، وكل شخص معنوي يحمل 

 جنسية الدول املتعاقدة األخرى خالف الدولة الطرف يف النزاع.

ص الطبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى الدول املتعاقدة أن يبارش بطلب ميكن للشخ الشخص الطبيعي: .أ

تثمرا  أجنبيا  بالنسبة مساإلجراءات التحكيمية ضد الدولة املضيفة لالستثامر. وليك يعترب الشخص الطبيعي 

  :447للدولة املضيفة الستثامره البد من توافر رشط الجنسية يف تاريخني معا

 طراف عىل طرح النزاع عىل التحكيم.التاريخ الذي وافق فيه اال  .2

  التاريخ الذي يسجل فيه الطلب باللجوء إىل تحكيم املركز لدى السكرتري العام للمركز.  .1

يتعني عىل املستثمر األجنبي إذا كان شخصا  طبيعيا  أن يذكر رصاحة عند تقدميه طلب التحكيم أمام التحكيم 

سكرتري العام ر الطرف يف النزاع، وعدم األخذ بالقواعد السابقة يدفع بالأنه ال يتمتع بجنسية الدولة املضيفة لالستثام

؛ وعندما يكون املستثمر االجنبي يتمتع بجنسية دولتني متعاقدتني إحداهام 448إىل رفض تسجيل طلب التحكيم

م محكمة اجنسية الدولة املضيفة لالستثامر، فيحظر عليه يف هذه الحالة أن يكون طرفا  يف إجراءات التحكيم أم

املركز الدويل، وذل  بالنظر لوحدة الجنسية مع الدولة املضيفة لالستثامر، الخصم يف النزاع. وهذا الحظر مطلق 

أي ال يجوز مخالفته حتى ولو وافقت الدولة الطرف يف النزاع عىل ذل ، وبعبارة أخرى أن هذا النوع من ازدواج 

 .449الجنسية ال ميكن للدولة املضيفة التنازل عنه

بالنسبة للشخص االعتباري اكتفت االتفاقية بأنه ليك يخضع الختصاص املركز يجب  الشخص االعتباري: .ب

أن يكون متمتعا  بجنسية أية دولة متعاقدة غري تل  الدولة التي تكون طرف يف النزاع يف التاريخ الذي 

                                                           
ات بين ، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار12/142من المرسوم الرئاسي  22، 27المادة  -446

 الدول ورعايا الدول األخرى، سالف الذكر. 

طاق اختصاص المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود االستثمار األجنبي وفقا التفاقية مصلح أحمد الطراونة، ن -447

إلى  12بية المتحدة، أيام ، الملتقى الدولي لالستثمار في التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية في دولة االمارات العرواشنطن

 .2472، ص 1122أبريل، جامعة االمارات العربية المتحدة،  17

 ،التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمارجالل وفاء محمدين،  -448

 . 11مرجع سابق،  ص 

 .112 عمر هاشم محمد صدقة، مرجع سابق، ص -449
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تحديد جنسية ار الواجب اتباعه لوافق فيه الطرفان عىل عرض النزاع عىل التحكيم. ومل تحدد االتفاقية املعي

الشخص االعتباري وعىل األخص الرشكات، ولكن محكمة العدل الدولية اعتمدت بعض املعايري لتحديد 

جنسية الشخص االعتباري، ومعيار مكان التأسيس والذي يتسم بالبساطة وهو األكرث تطبيقا ، أو معيار مركز 

 .450اإلدارة الرئيس أو معيار الرقابة

انت االتفاقية مل تحدد معيار جنسية محدد فإن محكمة املركز تكون غري ملتزمة بتطبيق معيار معني دون وملّا ك

آخر، بالتايل ميكن لحكمة املركز أن ال تطبق معيار مكان التأسيس ويجوز لها أن تطبق أي معيار من املعايري 

ار الرقابة يف حالة متتع املستثمر بجنسية الدولة من االتفاقية معي 12/1األخرى مثل فكرة الرقابة، حيث تبنت املادة 

املضيفة، ما يعني تطبيق هذا املعيار كاستثناء فقط وال ميتد تطبيقه إىل القاعدة العامة التي تطبق عىل املعايري 

 .451التقليدية

ذا إ  إن الشخص االعتباري الذي يكون خاضعا  الختصاص محكمة املركز بتطبيق معيار الرقابة األجنبية عليه

كان للمستثمر األجنبي فيه السيطرة سواء بأغلبية رأس املال أو يف اإلدارة؛ لكن تثور الصعوبة بالنسبة للشخص 

االعتباري يف ما إذا كان املرشوع مشرتكاُ توجد فيه أقليّة أو مساواة يف رأس املال، يف هذه الحالة عىل محكمة 

سبب ل قد ال يكون املال معيارا  محددا  لفكرة السيطرة فقد تكون بالتحكيم تقدير فكرة الرقابة ألنه يف بعض األحوا

 .452تفوقه يف الغدارة أو امتالكه املعرفة الفنية أو التكنولوجية

 تثمارالمطلب الثاني: االختصاص الرضائي للمركز الدولي لتسوية منازعات االس

وط كيم املركز الدويل من أهم رش يعد رضا الطرفني املتبادل عىل إخضاع منازعاتهم االستثامرية إىل تح

ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهام »... من االتفاقية بقولها:  12/2الختصاص املركز، وهذا ما جاء يف نص املادة 

 «.املشرتكة فإنه ال يجوز ألي منهام أن يسحبها مبفرده، وتكون املوافقة كتابة

و الدولة وال يؤثر انسحاب الدولة املضيفة لالستثامر أ وعليه فإن مجرد صدور القبول ينعقد االختصاص للمركز 

، وكام أن الدولة تتنازل عن سيادتها مبجرد 453التي ينتمي إليها املستثمر األجنبي من االتفاقية يف صحة الرضا

 من االتفاقية وذل  من خالل: 10و 12القبول بتحكيم املركز وهذا ما نصت عله املادتني 

ى لحل النزاع، إال إذا اتفق األطراف عىل خالف ذل ، ويجوز للدولة املتعاقدة استبعاد جميع السبل األخر  -

أن تتطلب استنفاذ سبل حل النزاع املحلية، اإلدارية، أو القضائية كرشط ملوافقتها عىل التحكيم طبقا  لهذه 

 االتفاقية؛

                                                           
 .22لتفاصيل أكثر انظر، مصلح أحمد الطراونة، فاطمة الزهراء محمودي، مرجع سابق، ص  -450

 .11مصلح أحمد الطراونة، فاطمة الزهراء محمودي، مرجع سابق، ص  -451

، ستثمارات االالتحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعجالل وفاء محمدين،  -452

 .12مرجع سابق،  ص 

 .2424مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص  -453
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ثمر األجنبي للدفاع عن املستحرمان الدولة املتعاقدة من منح الحامية الدبلوماسية أو تقديم مطالبات دولية  -

 .454املنتمي إليها

يكون الرضا بالتحكيم أمام املركز ملزما ، وال يجوز سحبه باإلرادة املنفردة طاملا صدر عن طريف اتفاق 

االستثامر، وِمن ثمَّ لو أن أحد طريف اتفاق االستثامر أعلن عن قبوله اختصاص املركز، يف انتظار قبول الطرف 

ف األول من حقه سحب قبوله السابق صدوره طاملا أن الطرف الثاين مل يكن قد أخطر املركز قبوله الثاين فإن الطر 

االختصاص؛ فالرضا الباث باختصاص املركز هو ذل  الذي يصدر عن الطرفني معا  وليس عن طرف 

وز لألطراف اختيار يجاشرتطت االتفاقية أن تتم املوافقة أو الرضا كتابة دون تحديد شكل معني للكتابة، إذ .455واحد

أحد رشوط التحكيم النموذجية التي يتم إعدادها من قبل املركز، أو التعبري عن رضاهم يف اتفاق االستثامر سواء 

. ويأخذ الرضا الدولة باختصاص املركز شكل معاهدة ثنائية أو متعددة 456يف صورة رشط أو مشارطة التحكيم

 األطراف.

ثامر إال دولة املضيفة لالستثامر ال تلتزم باختصاص املركز يف منازعات االستتقيض االتفاقية الثنائية بأن ال

عندما يطلب املستثمر منها ذل ، ويف هذه الحالة إما تقوم الدولة املضيفة لالستثامر بناء عىل طلب املستثمر بتضمني 

دولة املضيفة ال زم معاهدةاتفاق االستثامر رشط تحكيم يقيض تقديم منازعات االستثامر إىل املركز، أو أن تلت

. كام تجيز اتفاقيات االستثامر الثنائية تقديم النزاع إىل 457لالستثامر بالتحكيم أمام املركز إذا ما طلب املستثمر ذل 

دولة املضيفة ال املركز بناء  عىل االتفاق الالحق لألطراف، ويف هذه الحالة ميكن اعتبار هذه األحكام عرضا  من قبل

 . 458املركز بقبول اختصاص

 الدولي لتسوية منازعات االستثمارالمطلب الثالث: االختصاص الموضوعي للمركز 

ال يكفي لدخول النزاع يف اختصاص املركز أن يوافق الطرفني عىل ذل  كتابة، بل يتطلب وجود رشط 

اين: أن تنشأ الث االختصاص املوضوعي، وهذا الرشط يتطلب وجود عنرصين: األول: أن تكون املنازعة قانونية، أما

 مبارشة عن االستثامر.  

 لدولة المضيفة والمستثمر األجنبيأوال: وجود نزاع قانوني بين ا

إن املركز الدويل ال ينظر سوى يف املنازعات القانونية أي أنه يستبعد املنازعات ذات الطبيعة السياسية أو 

الذي  ضح ومحدد ملصطلح املنازعات القانونيةالتجارية من نطاق اختصاص املركز؛ ولكن يف ظل غياب تفسري وا

من اتفاقية املركز، فكان لالجتهاد الفقهي الدور الفعال لذل  واعترب املقصود بهذا املصطلح هو  12/2تضمنته املادة 

                                                           
، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات 12/142من المرسوم الرئاسي  17و 12انظر المادتين  -454

 بين الدول ورعايا الدول األخرى، سالف الذكر. 

 .   224مرجع سابق، ص  عمر هاشم محمد صدقة، -455

 .2422مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص  -456

 ،التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمارجالل وفاء محمدين،  -457

 .42مرجع سابق،  ص 

 .221ق، ص مصلح أحمد الطراونة، فاطمة الزهراء محمودي، مرجع ساب -458
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 ،استبعاد املنازعات املتصلة بالتأميم واالستمالك، ألن الهدف من االتفاقية هو إبعاد منازعات االستثامر عن السياسة

ولكن هذا ال مينع من اختصاص املركز بالنظر يف النزاع املتعلق بالتعويض املناسب عن ذل  اإلجراء. إن تحديد 

اختصاص املركز عىل أساس التمييز بني املنازعة القانونية وغريها من املنازعات تتضاءل يف حال االتفاق بني الدولة 

أن االتفاقية التي تخضع لتحكيم املركز، وهذا ما يجعلنا نستخلص باملضيفة واملستثمر األجنبي عىل ماهية املنازعات 

املنشئة للمركز تعتمد عىل معيار اإلدارة للتمييز بني النزاعات الخاضعة لها، وعن تل  التي تخرج عن نطاق 

 اختصاصها.

واء كانت متعلقة ساملنازعات القانونية الناشئة عن االستثامر الدويل  وعليه فإن اللجوء إىل املركز يقترص عىل

بحق أو التزام قانوين مثل تطبيق ما ينص عليه اتفاق االستثامر أو تفسري أحد بنوده، أو حتى نزاع ناشئ عن معاهدة 

 .459استثامر ثنائية بني الدولة املضيفة لالستثامر ودولة املستثمر األجنبي

 ثانيا: نشوء النزاع عن االستثمار

، بل يجب أن تنشأ مبارشة عن عقد استثامر، وهذا ما أشارت إليه ديباجة ال يكفي أن تكون املنازعة قانونية

االتفاقية املنشئة للمركز الدويل حيث قررت أن الهدف من وضعها هو تسوية الخالفات التي تنشأ عن االستثامرات، 

املنازعات  ةفجاء يف نص املادة األوىل منها أن غرض املركز هو توفري طريقي التوفيق والتحكيم من أجل تسوي

املتعلقة باالستثامرات. إال أن هذه اإلشارات مل تدل داللة واضحة عىل رضورة أن تكون العالقة بني النزاع أو 

من االتفاقية أكدت عىل رضورة اتصال النزاع بأحد  12/2االستثامر عالقة مبارشة أو غري مبارشة، ولكن املادة 

 .460االستثامرات اتصاال  مبارشا  

 الخاتمة

خالل ما سبق توصلنا إىل أن إنشاء مثل هذا املركز الدويل لتسوية املنازعات باعتبار من الضامنات التي من 

نجدها يف نظام التحكيم والذي أضفى نوع من الثقة وخلق جو من التوازن بني طريف النزاع الذي يعرض عليه 

تعلقة باالستثامر دويل ينفرد بتسوية املنازعات امل)املستثمر األجنبي و الدولة املضيفة الستثامره(. ومبا أن املركز ال

هذا األمر جعله أكرث من مجرد مركز تحكيمي يفصل يف النزاعات االستثامر، فهو يعد مؤسسة دولية تهدف لتحقيق 

التنمية االقتصادية للدول األعضاء من خالل إضفاء جو متبادل من الثقة يف التعامل بني الدولة املضيفة 

 األجانب عنها.  واملستثمرين 

ونرجو من الدولة املضيفة أن تقوم بتحديد االستثامرات التي تريد حاميتها لتجنب مثل النزاعات التي تحصل 

بعد القيام بإبرام عقد االستثامر، وأيضا نأمل من مراكز التحكيم نفس اليشء، ألن هذا ما يخلق التوازن بني مصالح 

 الطرفني. 

  

                                                           
 .2412مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص  -459

، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة 12/142من المرسوم الرئاسي  12راجع المادة األولى والمادة  -460

 باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى، سالف الذكر. 
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 واملراجـــــــــع الئــــــحــــة املصادر

 

 الكتب: أوال

 بشار محمد األسعد، عقود االستثامر يف العالقات الدولية الخاّصة، الطبعة األوىل، منشورات  -

 .1002الحلبي الحقوقية، بريوت،  -

جالل وفاء محمدين، الحامية القانونية للملكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من  -

 .1000الفكرية )تريبس(، دار الجامعة الجديدة للنرش، االسكندرية، حقوق امللكية 

عمر هاشم محمد صدفة، ضامنات االستثامرات األجنبية يف القانون الدويل، الطبعة األوىل، دار الفكر  -

 .1002الجامعي، االسكندرية، 

ي الحقوقية، ات الحلبغسان عبيد محمد املعموري، عقد االستثامر األجنبي للعقار، الطبعة األوىل، منشور  -

 .1022بريوت، 

مصلح أحمد الطراونة، فاطمة الزهراء محمودي، التحكيم يف منازعات االستثامر الدويل بني الدولة  -

املضيفة لالستثامر واملستثمر األجنبي، الجزء األول، الطبعة األوىل، دار وائل للنرش والتوزيع، األردن، 

1022. 

 ثانيا: امللتقيات

دكة، أهمية التحكيم التجاري الدويل يف ظل االتفاقيات والعقود االستثامرية ومخاطره اليف محمد درا -

عىل التنمية االقتصادية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة كإحدى الدول املضيفة لالستثامر األجنبي: 

ة، امللتقى الدويل يدراسة يف االتفاقيات والقواعد الدولية والعربية والترشيعات الداخلية وتطبيقاتها العلم

 10إىل  12لالستثامر يف الترشيعات الوطنية واالتفاقيات الدولية يف دولة االمارات العربية املتحدة، أيام 

 .1022أبريل، جامعة االمارات العربية املتحدة، 

نبي جمصلح أحمد الطراونة، نطاق اختصاص املركز الدويل لتسوية املنازعات الناشئة عن عقود االستثامر األ  -

وفقا التفاقية واشنطن، امللتقى الدويل لالستثامر يف الترشيعات الوطنية واالتفاقيات الدولية يف دولة 

 .1022أبريل، جامعة االمارات العربية املتحدة،  10إىل  12االمارات العربية املتحدة، أيام 

 راسيمامل: أوال

، يتضمن املصادقة عىل 2992أكتوبر  20املوافق  2422جامدى الثانية  2املؤرخ يف  92/242املرسوم الرئايس  -

الجريدة الرسمية مؤرخة  اتفاقية تسوية املنازعات املتعلقة باالستثامرات بني الدول ورعايا الدول األخرى،

 . 14، ص 22، العدد 2992نوفمرب  2يف 
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 مقارنة" قانونية دراسة" باملغرب املرأة

 "مقارنة قانونية دراسة" بالمغرب المرأة

بالرباط الخامس محمد بجامعة الدكتوراه بسلك باحثة   

 -سال- واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية

 

 مقدمة 

تعد األرسة نواة املجتمع ينمو ىف رحابها الصغار حتى يبلغون مرحلة البلوغ والنضج. ومنذ والدة الطفل يتلقى 

ية أرسته له صحيا واجتامعيا يشب وينمو وتكتمل ملكاته وقدراته الذهينة . خالصة الخربة من أرسته، وبفضل رعا

ولقد عرفت املجتمعات بأشكالها املختلفة ) سواء بدوية أو ريفية أو حرضية( الحياة الزوجية والحياة األرسية. واألرسة 

عية العالقات االجتام مبفهومها االجتامعى تعمل عىل استمرار بقائها ورسوخها واستقرارها عن طريق استمرار

 والثقافية، ومن خالل التعليم والتدريب. وتنظم األرسة سلوك النشئ وتراقب عالقاته بغريه من أفراد املجتمع.

وتعد املرأة لب األرسة ونواتها، وقد سطرت املرأة يف العصور القدمية والحديثة وخاصة يف املجتمعات اإلسالمية 

يث كانت ملكة وقاضية وشاعرة وفنانة وأديبة وفقيهة ومحاربة وراوية لألحاديث أسطر من نور يف جميع املجاالت، ح

النبوية الرشيفة. وإىل اآلن مازالت املرأة يف املجتمعات اإلسالمية تكد وتكدح وتساهم بكل طاقاتها يف رعاية بيتها 

لبيت وتوجه هي الزوجة التي تدير اوأفراد أرستها، فهي األم التي تقع عىل عاتقها مسؤولية تربية األجيال القادمة، و 

اقتصادياته، وهي بنت أو أخت أو زوجة، وهذا يجعل الدور الذي تقوم به املرأة يف بناء املجتمع دورا ال ميكن إغفاله 

 أو التقليل من خطورته.

 مليئة باألحداث حيث كانت توءذ وتدفن حية يف  ولقد عاشت املرأة مسلسال كثري الحلقات، وعاشت حياة

ور الجاهلية خوفا من جلب العار، كام كانت تباع وتشرتى يف أسواق النخاسة فتسلب كرامتها وحريتها ويقيض عص

كل من امتلكها وطره منها. ومع مجيء اإلسالم الحت أول خيوط التفاؤل بالنسبة لها حيث حررها من العبودية ورفع 

ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس " من شأنها بل أعطاها مكانة هامة تستحقها وقال تعاىل يف ذل :
ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وقال تعاىل أيضا: "  .461ا رجاال كثيرا ونساء"  مواحدة وخلق منها زوجها وبث منه

 .462" ..وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

بدأ االهتامم العاملي بقضية املرأة ومتكينها ، 2992( وحتى مؤمتر بكني 02-2922ومنذ بداية العقد العاملي للمرأة )

من أداء أدوارها بفعالية مثل الرجل، واملشاركة يف اتخاذ القرار يف مختلف مناحي الحياة السياسية واالقتصادية 

                                                           
 .2 القرآن الكريم سورة النساء األية  -461

 .21القرآن الكريم سورة الحجرات األية  - 462
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واالجتامعية والثقافية، وقد واكب هذا االهتامم العاملي اهتامم كثري من الدول والهيئات واملنظامت الدولية 

ية، وذل  من خالل عقد سلسلة من الندوات واملناقشات وأوراش العمل واملؤمترات، كان آخرها منتدى قمة واإلقليم

"، ومؤمتر القمة 1000، مرورا مبؤمتر القمة األول للمراة العربية "القاهرة 1000املرأة العربية باملنامة يف أبريل 

ضافة إىل عدة منتديات حول املرأة والسياسة، واملرأة واملجتمع، "، باإل 1002االستثنائية للمرأة العربية باملغرب "نوفمرب 

 واملرأة واإلعالم، واملرأة واالقتصاد، واملرأة يف بالد املهجر، التي عقدت يف عدة دول عربية.

وقد حاول املغرب كباقي الدول، منح املرأة مجموعة من الحقوق والضامنات التي تكفل لها مساهمتها يف 

ة واالقتصادية واالجتامعية بشكل فعال ومحاربة ظاهرة العنف ضدها، وجعلها متساوية مع الرجل. الحياة السياسي

 فام هي ظاهرة العنف ضد املرأة؟ وكيف حاول املرشع املغريب حامية املرأة من خالل القوانني املرتبطة بها؟ 

 أوال: مشكلة العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي

نوفمرب من كل عام, يوما دوليا للقضاء  –/ ترشين الثاين  12 هيئة األمم املتحدة يوم أعلنت الجمعية العامة يف

عىل العنف ضد املرأة. ودعت الحكومات واملنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية إىل تنظيم أنشطة يف ذل  

 .463اليوم تهدف إىل زيادة الوعي العام بتل  املشكلة العاملية

/ ترشين الثاين بوصفه يوما ملناهضة العنف ضد املرأة منذ  12املرأة عىل االحتفال بيوم وقد درج أنصار حقوق 

لالخوات الثالثة )مريا بال( اللوايت كن 2922، وقد استُمد ذل  التاريخ مبناسبة االغتيال الوحيش يف سنة 2922

حكم الدوميني   ل تروخيليو الذيسياسيات ناشطات يف جمهورية الدوميني  بناء عىل أوامر حاكم الدوميني  روفايي

إال أن العنف ضد املرأة مل ينشأ يف هذا التاريخ وإمنا منذ قديم الزمان، ولكن االهتامم العاملي  .2922464 – 2922

بهذه املشكلة شهد مراحل متطورة وسجل أفعاال عديدة عّدها أشكاال من العنف ضد النساء بحسب العوامل املؤثرة 

تعرف عليه وهذا ما سن –الجرمية  –ألسباب الدافعة أو املساعدة عىل تفيّش هذه املشكلة يف املجتمعات وبحسب ا

 فيام ييل.

 تطور االهتمام بظاهرة العنف ضد المرأة  .2

 يرتبط العنف ضد املرأة ارتباطا وثيقا بعالقات القوى غري املتكافئة بني الرجال والنساء والتمييز القائم عىل النوع

معهام. ويشكل الحق القائم يف عدم التعرض للعنف والتمييز القامئني عىل العرق أو الجنس االجتامعي ويتفاعل 

أو التعبري أو الهوية أو العمر أو النسب أو الدين وكذل  الكرامة املتأصلة واملتكافئة لكل امرأة ورجل وطفل، أساسا 

ساء والتي أدت  املتساوية بني الرجال والنإن العنف ضد النساء هو نتيجة للرتاكامت التاريخية غري لحقوق اإلنسان.

إىل الهيمنة والتمييز ضد النساء من قبل الرجال واىل منع التقدم الكامل للمرأة، وهذا العنف ضد النساء هو احد 

 اآلليات االجتامعية الحاسمة التي أجربت بها املرأة عىل التنازل عن احتالل مواقع متساوية مع الرجل.

                                                           
 2111ديسمبر /  –/ كانون األول  27في  14/  24القرار رقم  - 463
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العنف ضد املرأة والتمييز القائم ضدها مّر بتطورات تاريخية مهمة وما االعرتاف الدويل  فاالعرتاف مبسألة

لهذه القضية إال نتيجة لسنوات من العمل عىل جميع الصعد والتي من أهمها املؤمترات الدولية ومواثيق األمم 

 املتحدة.

وانتهاكا  ال من أشكال التمييز ضد املرأةفقد لقي العنف ضد املرأة اهتامما متناميا من األمم املتحدة كونه شك

لحقوقها اإلنسانية، وألزم املجتمع الدويل نفسه بحامية حقوق الفرد امرأة كان أو رجال, وكرامته مبعاهدات وإعالنات 

 .465متعددة

أول معاهدة دولية تشري يف عبارات  2942هذا ويعد ميثاق األمم املتحدة الذي اعتمد يف سان فرانسيسكو سنة 

ددة إىل تساوي الرجال والنساء يف الحقوق . إذ ورد يف ديباجته ) .... وان نؤكد من جديد إمياننا بالحقوق مح

األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية ....( كام 

أن من ضمن مقاصد األمم املتحدة تعزيز احرتام حقوق ( منها 2ورد يف املادة األوىل من امليثاق ويف الفقرة )

اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع عىل ذل  إطالقا بال متييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين 

، اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ليؤكد ذات 2942وال تفريق بني الرجال والنساء. تال امليثاق، وتحديدا يف سنة 

 ( منه.1بدأ وهو مبدأ املساواة يف الحقوق اإلنسانية للرجال والنساء وذل  يف ديباجة اإلعالن وكذل  يف املادة )امل

الحق باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  2922ويف سنة 

يف  د ورد مبدأ الحقوق املتساوية للرجال والنساءوالعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية, وق

 ( املشرتكة يف العهدين.2التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية والسياسية يف املادة )

تال ذل  اتفاقية غاية يف األهمية بالنسبة للمرأة وحقوقها اإلنسانية أال وهي اتفاقية القضاء عىل القضاء عىل 

 2922ودخلت حيز التنفيذ عام  2909كافة أشكال التمييز ضد املرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

والتي تعد مثرة ثالثني عام من الجهود واألعامل التي قام بها مركز املرأة يف األمم املتحدة لتحسني أوضاع املرأة 

 ونرش حقوقها.

ضا عىل مبدأ التساوي يف الحقوق بني الرجال والنساء ورضورة تحقيق هذا املبدأ وقد أكدت ديباجة االتفاقية أي

( من االتفاقية عىل الدول األطراف فيها بأن تتخذ جميع 2من اجل منو ورخاء املجتمع واألرسة, وأكدت يف املادة )

باملرأة واستغالل  هو االتجارالتدابري املناسبة مبا يف ذل  الترشيع ملكافحة شكل من أشكال العنف ضد املرأة إال و 

 دعارة املرأة.

وقد اتخذت مسألة العنف ضد املرأة مكانا بارزا بسبب عمل املنظامت والحركات النسائية عىل مستوى القاعدة 

 الشعبية يف العامل اجمع.

                                                           
A/61/122/Add .1-  6دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة –األمم المتحدة–الجمعية العامة -تقرير األمين العام -465
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ور د وقد دعت النساء إىل اتخاذ تدابري ملعالجة هذه االنتهاكات عىل الصعيدين الوطني والدويل, وكشفن عن

 العنف ضد املرأة كشكل من أشكال التمييز وآلية ألدامته.

ونتيجة لذل  وضعت مسألة العنف ضد املرأة عىل جدول األعامل يف سياق العمل عىل إحقاق حقوق املرأة 

يف األمم املتحدة وكان للتفاعل بني الدفاع عن املرأة يف مختلف أنحاء العامل ومبادرات األمم املتحدة عىل مدى 

 عة عقود املاضية عامال محرّكا يف تحقيق هذا االنتباه.بض

 – 2902غري إن زيادة االنتباه إىل العنف ضد املرأة برزت بالدرجة األوىل يف سياق عقد األمم املتحدة للمرأة )

عنف ل(، وعملت الجهود النسائية حافزا يف توسيع نطاق فهم العنف ضد املرأة. إن املبادرات املبكرة  ملعالجة ا2922

ضد املرأة عىل الصعيد الدويل ركزت بالدرجة األوىل عىل األرسة. ومام يذكر إن خطة العمل العاملية للمرأة التي 

, لفتت االنتباه إىل رضورة وضع برامج 2902اعتمدها املؤمتر العاملي للسنة الدولية للمرأة يف مدينة مكسيكو يف سنة 

حة كرامة واملساواة واألمن لكل فرد من أفراد األرسة، لكنها مل ترش برصاتعليمية وطرق لحل النزاع العائيل تضمن ال

إىل العنف , غري أن محكمة املنظامت غري الحكومية التي عقدت بالتوازي مع املؤمتر يف مدينة مكسيكو , وكذل  

من العنف ضد املرأة , أبرزتا أشكاال 2902املحكمة الدولية املعنية بالجرائم ضد املرأة التي عقدت يف بروكسل سنة 

 أكرث بكثري من العنف يف نطاق األرسة.

وازداد العمل النسايئ ملكافحة العنف ضد املرأة يف أوائل الثامنينيات من القرن املايض وأصبحت املسألة أكرث 

نريويب . واعرتفت اسرتاتيجيات 2922بروزا يف املؤمتر العاملي الثالث املعني باملرأة, املعقود يف نريويب يف سنة 

للنهوض باملرأة , بانتشار العنف ضد املرأة يف أشكال مختلفة يف الحياة اليومية يف كل املجتمعات , وعرّفت مظاهر 

متنوعة للعنف بلفت االنتباه إىل النساء الاليئ يتعرّضن لإلساءة واالعتداء يف املنزل , والنساء الاليئ يقعن ضحايا 

سائل , والنساء يف النزاعات املسلحة. وبدأت إقامة الصلة بني العنف ضد املرأة واملللبغاء ألقرسي , والنساء املعتقالت 

األخرى عىل جدول أعامل األمم املتحدة باعتبار ذل  العنف عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف العقد الدويل للمرأة: 

ديم مساعدة شاملة ع آلية وطنية وتقاملساواة والتنمية والسلم. ودعت إىل اتخاذ سياسات وقائية وتدابري قانونية ووض

للنساء الاليئ يقعن ضحايا العنف. واعرتفت أيضا بالحاجة إىل توعية الرأي العام للعنف ضد املرأة كمشكلة 

 مجتمعية.

لعنف ضد لكسب االعرتاف بأن ا –ويف أوائل التسعينات من القرن املايض اكتسبت جهود الحركة النسائية 

نة زخام كبريا. ويف املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان املعقود يف فيينا يف س –ق اإلنسان املرأة مسألة تتعلق بحقو 

, تجّمعت النساء وضغطن عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي إلعادة تعريف معامل قانون حقوق اإلنسان ليشمل 2992

دولة  212ليون توقيع جمعت من ما متّر به النساء من خربات، وقّدمن إىل املندوبني للمؤمتر ما يقرب من نصف م

تطلب االعرتاف بأن هذا العنف يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان للمرأة . وعقدن محكمة عاملية قّدمت إليها شهادات 

من النساء يف إطار حقوق اإلنسان مبا يف ذل  قضايا عنف من مختلف أنحاء العامل. واشتمل إعالن وبرنامج عمل 
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ق املرأة باعتبارها حقوق إنسان ودعوة إىل القضاء عىل العنف القائم عىل أساس نوع فيينا عىل توكيد عاملية حقو 

 الجنس.

. 2992وأضاف مؤمتر فيينا دعام كبريا إىل اعتامد الجمعية العامة إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة لسنة 

ريخ أدت الرجل واملرأة عرب التاوينص هذا اإلعالن عىل أن العنف ضد املرأة مظهر لعالقات قوى غري متكافئة بني 

إىل هيمنة الرجل عىل املرأة ومامرسته التمييز ضدها والحيلولة دون النهوض باملرأة نهوضا كامال. كام ويربز هذا 

اإلعالن املواضع املختلفة للعنف ضد املرأة كالعنف يف األرسة والعنف يف املجتمع والعنف الذي ترتكبه الدولة أو 

 تتغاىض عنه.

ر اإلعالن إىل حقيقة إن فئات معينة من النساء معرضات بوجه خاص للعنف, مبا يف ذل  األقليات ونساء وأشا

الشعوب األصلية والالجئات والفقريات فقرا مدقعا والنساء املعتقالت يف مؤسسات إصالحية أو يف سجون والفتيات 

تدابري التي لح. كام ويضع هذا اإلعالن سلسلة من الوالنساء املعاقات والنساء املسنات والنساء يف أوضاع النزاع املس

يجب أن تتخذها الدول ملنع هذا العنف والقضاء عليه ويقتيض من الدول أن تدين العنف ضد املرأة وان ال تتذرع 

 466بالعادات أو التقاليد أو الدين يك تتجنب واجباتها يف القضاء عىل هذا العنف.

من تجميع هذه املكاسب بتوكيد أن العنف ضد املرأة  467ل بيجنيمتكن إعالن ومنهاج عم 2992ويف سنة 

انتهاك لحقوق اإلنسان وعائق لتمتع املرأة التام بكل حقوق اإلنسان. وتحول الرتكيز إىل املطالبة مبسائلة الدولة 

ل بيجني معن تدابري منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه التي اتخذتها. وانشأ مجال القلق الهام جدا يف منهاج ع

 -املتعلق بالعنف ضد املرأة أهدافا إسرتاتيجية ثالث هي :

 اتخاذ تدابري متكاملة ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه.  -(2) 

 دراسة أسباب العنف ضد املرأة وعواقبه وفعالية التدابري الوقائية. -(1)

 البغاء واالتجار.القضاء عىل االتجار باملرأة ومساعدة ضحايا العنف الناتج عن  -(2)

ويف إطار هذه األهداف وضع منهاج العمل سلسلة من التدابري امللموسة التي يجب أن تتخذها الحكومات 

مبا يف ذل  تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان والسياسات والربامج الهادفة إىل حامية النساء الاليئ وقعن 

 خ.ضحايا للعنف ومساندتهن , التوعية والتعليم،..ال

 أشكال العنف ضد المرأة .1

يتخذ العنف ضد املرأة أشكاال عّدة وميكن أن تشمل عنفا بدنيا وجنسيا ونفسيا وإساءة معاملة اقتصادية 

واستغالال يف سلسلة من األوضاع من القطاع الخاص إىل القطاع العام، ويف عامل اليوم املتسم بالعوملة تتجاوز 

مظاهر من العنف ضد املرأة خطوة هامة نحو االعرتاف بها ومعالجتها. وقد الحدود الوطنية. وتعد تسمية أشكال و 

                                                           
 وما بعدها. 22ص  –المصدر السابق  – تقرير األمين العامينظر فيما تقدم :  - 466

 .2112في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في  –المغرب من ضمنها  –دولة  221اعتمدته  - 467



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

186 

إن واحدة من بني كل ثالث نساء يف العامل تتعرض للرضب أو  1002أظهر تقرير أصدرته األمم املتحدة يف عام 

املرأة  لحقوق اإلكراه عىل مامرسة الجنس أو إىل إساءة املعاملة بصورة أو بأخرى, وغالبا ما تتم هذه االنتهاكات

 468بواسطة إنسان يعرفنه.

كام وتتفاوت أشكال العنف ضد املرأة ومظاهره باختالف السياق االجتامعي واالقتصادي والسيايس والثقايف 

يف مجتمع ما أو دولة ما،  فرمبا تزداد بعض أشكال العنف أهمية بينام تنخفض أهمية بعضها اآلخر كلام مرّت 

نوات من دعوة وبعد عرش س قتصاد وتحوالت اجتامعية وثقافية.فية وإعادة تشكيل اال املجتمعات بتغريات دميوغرا

منهاج عمل بيجني إىل تحسني البحوث وجمع البيانات عن أشكال مختلفة من العنف ضد املرأة, فأن األدلة املتوافرة 

 ما زالت متفاوتة، ويف بعض األحيان غري موجودة.

رأة مثالها املامرسات التقليدية املؤذية التي تكون األرسة واملجتمع ويحدث كثري من أشكال العنف ضد امل

املحيل طرفا فيها وتتغاىض عنها الدول. فالعنف ضد املرأة يف النزاعات املسلحة شكل من أشكال العنف ضد املرأة 

 469له صلة باألرسة واملجتمع والدولة كذل  االتجار بالنساء ميتد هو أيضا ويعرب الحدود الدولية.

ومثة سلسلة من العوامل أيضا تؤثر يف أشكال العنف التي تعانيها النساء ورمبا تكون أشكال مختلفة من 

 العنف ضد املرأة مرتبطة بعضها ببعض أو يعزز بعضها بعضا.

متتد أشكاله عرب دورة حياتها من العنف قبل الوالدة إىل العنف ضدها  فالعنف ضد املرأة داخل األرسة: -2

 ة.كامرأة مسنّ 

فالعنف بني الرشيكني يف عالقات حميمة أو كام يشار له بعبارة العنف العائيل أو إساءة املعاملة بني  -)أ(

الزوجني ثبت انه األوسع انتشارا بني أشكال العنف ضد املرأة كافة. ويشمل األشكال اآلتية ) أعامل اإلكراه 

الذي  مراهقات رشكائهم دون رضاهن. والعنف البدين الجنيس والنفيس والبدين التي ميارسها ضد نساء بالغات أو

يشمل استخدام القوة البدنية أو القوة املادية أو السالح قصدا إليذاء أو جرح املرأة. أما العنف الجنيس فيشمل 

النفيس  , يف حني يشمل العنف -سواء املتزوجة أم غري املتزوجة  –االتصال الجنيس بصورة اعتداء دون رضاء املرأة 

السيطرة عىل املرأة أو عزلها وإذاللها أو إحراجها , ويشمل العنف االقتصادي حرمان املرأة من الحصول عىل املوارد 

 األساسية والتحكم بها (.  

أما يف املامرسات التقليدية املؤذية فيشكل وأد البنات، واختيار جنس الجنني , والزواج املبكر، والعنف  -)ب(

اإلناث, والجرائم التي ترتكب باسم الرشف، وإساءة معاملة األرامل مبا يف ذل  دفعهن املتصل باملهر, وختان 

                                                           
 .2ص  –مصدر سابق  –هيفاء أبو غزالة  - 468

، 1111سنة  –دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر  – ي لحقوق المرأة في التشريعاتظ، دراسة مقارنةالوضع القانوند.فائزة باباخان،  - 469
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لالنتحار, قلنا يشكل ذل  شكال من أشكال العنف ضد املرأة التي تعد مامرسات تقليدية مؤذية وميكن أن تشارك 

 470فيها األرسة واملجتمع املحيل.

 مرأة بالمغربثانيا: اإلطار القانوني والسياق الوطني الخاص بال

يعترب اإلطار القانوين املنظم لحقوق وامتيازات املرأة باملغرب إحدى اآلليات التي تعجل باندماج املرأة يف الحياة 

العامة بشكل سلس وتعرب عن مدى احرتام الدولة للمرأة، واحرتام املواثيق الدولية الداعية إىل متكني املرأة من 

ها لدورها األسايس داخل املجتمع بشكل مساوي لعمل الرجل. ويعترب الدستور جميع حقوقها األساسية من أجل لعب

، والقوانني املرتبطة التي متس املرأة بشكل مبارش، كالقانون الجنايئ وقانون األرسة الذين عرفا 1022املغريب لسنة 

عىل  الجديد الذي جاء بهتعديالت مهمة خصوصا يف ما يتعلق باملرأة، إطارا مهام يجب معرفة خباياه، ومعرفة ما 

 مستوى حقوق املرأة.

 الدستور المغربي الجديد: .2

، متت املصادقة عىل دستور جديد عن طريق استفتاء دستوري وقد تم إصدار 1022خالل شهر يوليوز من سنة  

قها ي. وتجدر اإلشارة إىل أن الدستور الجديد يحتوي عىل بعض املواد واملقتضيات التي إذا تم تطب471هذا األخري

بشكل ناجع من شأنها أن تساند مقاربة إيجابية وفاعلة يف التعامل مع العنف املامرس ضد النساء باملغرب. إن املادة 

تقر باملساواة بني الجنسيني من حيث الحقوق املدنية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية والبيئية.  29

مادة صميمية من حيث  11الحق يف السالمة الشخصية وتعترب املادة  12دة الحق يف الحياة واملا 10كام تقر املادة 

حظرها لجميع الخروقات التي متس بالسالمة البدنية والعقلية والكرامة وكذل  لجميع رضوب املعاملة القاسية 

اص خوالالإنسانية واملهنية تحت أية ظرفية سواء متت هذه الخروقات من طرف موظفني رسميني أو من طرف أش

 ال ينتسبون لألجهزة الحكومية.

( والحق 21إن الدستور الجديد يؤكد عىل أهمية املنظامت غري الحكومية بإقراره لحرية تنظيم األنشطة )املادة 

( والحق 22( وحق املواطنني يف تقديم العرائض للسلطات العمومية )املادة 19يف التجمع وخلق الجمعيات )املادة 

( باإلضافة إىل الحق 24يف املسار الترشيعي عن طريق تقديم مشاريع قانون للربملان )املادة يف املشاركة الفاعلة 

 .10يف املعلومة كام هو وارد يف املادة 

إن الدستور الجديد يسمح بخلق مؤسسات ميكن لها أن تلعب دورا حقيقيا وفاعال يف امليض قدما مبرشوع 

وارد  من ضمنها هيأة املناصفة ومحاربة جميع أنواع التمييز )حسب ما هو القانون املرتبط بالعنف املامرس ضد النساء،

( واملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي 229و  21( واملجلس االستشاري لألرسة والطفولة )املادتني 29يف املادة 

 (.222( واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان )املادة 222)املادة 

                                                           
 وما بعدها. 14، مصدر سابق، ص الوضع القانوني لحقوق المرأة في التشريعات –لمزيد من التفاصيل ينظر: د.فائزة باباخان   - 470

 (1122أكتوبر  21ت آخر زيارة يوم )تم توفر على الموقع االلكتروني:، م1122الصيغة الفرنسية الرسمية لدستور  - 471

 http://www.sgg.gov.ma/constitution_2011_Fr.pdf   

http://www.sgg.gov.ma/constitution_2011_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/constitution_2011_Fr.pdf
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 المرأة في القانون الجنائي: .1

)وتعترب التعديالت الخاصة بالعنف املامرس  2921م إدراج العديد من التعديالت عىل القانون الجنايئ لسنة ت

( والتي كان لها أثر عىل الوضع القانوين للنساء إضافة 1002ضد النساء ضمن آخر التعديالت التي تم إدخالها سنة 

ية دين. وكام سبقت اإلشارة إىل ذل . ليست هناك أ إىل توفريها للحامية لضحايا العنف وإمكانية محاكمة املعت

قوانني لتجريم العنف املنزيل يف القانون الجنايئ املغريب إال أن القانون الجنايئ املغريب يتضمن أحكاما عامة 

للحظر واملنع والتي ميكن تطبيقها عىل العنف املنزيل، مبا يف ذل  مقتضيات تقتيض بأن العالقة الزوجية تشكل 

 .472من الظروف التشديدية يف املتابعة واملحاكمة يف حاالت االعتداء والرضبظرفا 

وبعض    -الجنيس التحرش -غري أن التحسينات املتتالية التي أدخلت عىل القانون الجنايئ قد أدت إىل تجريم

تشديد  إىلأشكال  العنف  املنزيل  وبعض  جوانب  التمييز  القائم  عىل  أساس  النوع االجتامعي من جهة، و 

، يعترب االغتصاب جرمية 422و422العقوبة عىل جرائم االغتصاب وهت  عرض املرأة. لكن،ومبوجب الفصلني

ضداألخالق وليس ضد الشخص. كام أن القانون الجنايئ ال يجرم االغتصاب الزوجي والتحرش الجنيس يف 

 األماكن العامة والعنف النفيس.

 المرأة في مدونة األسرة: .1

بعض التعديالت عىل الوضع القانوين للنساء إذ أن مدونة األرسة الجديدة  1004مدونة األرسة لسنة لقد أدخلت 

. باإلضافة إىل هذا، فإن مدونة األرسة حرصت 473سنة 22إىل  22حرصت عىل رفع السن األدىن لزواج الفتيات من 

وجب عىل املرأة بخالف الرجل . وإال است474عىل تقنني الحق يف طلب الطالق عىل أساس مبدأ التطليق للشقاق

تربير طلب التطليق للشقاق عىل أساس أحد هذه األسباب: إخالل الزوج برشط من رشوط عقد الزواج، الرضر، 

 .475عدم اإلنفاق، غياب الزوج، العيب، اإليالء و الهجر

نة األحوال مقارنة باملقتضيات الواردة يف مدو  1004كام شكلت املستجدات الواردة يف مدونة األرسة سنة 

الشخصية السابقة لخدمة املرأة والطفل قفزة نوعية ومهمة يف تاريخ املرأة النضايل للظفر بحقوقها والتمتع بها عىل 

 .أكمل وجه سيام فيام يتعلق مبؤسسة الزواج التي كانت تعرف يف ظل مدونة األحوال الشخصية إشكاالت جمة

 :نة األرسة نجدومن مظاهر املساواة بني الرجل واملرأة يف مدو 

 املساواة يف رعاية األرسة؛ 

 سنة للفتى سابقا(؛ 22سنة للفتاة و  22سنة شمسية كاملة )بدل  22املساواة يف سن الزواج وهو  

                                                           
ضايا للجنة المكلفة بالنظر إلى التقارير الدورية، ، انظر إلى رد الحكومة على قائمة الق424و  414القانون الجنائي المغربي، المواد  - 472

 التقارير الخاصة على الموقع االلكتروني:  Freedom House، انظر أيضا إلى 71الفقرة 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=178  

 .21، المادة I، الباب 1، العنوان 2سرة المغربية، الكتاب مدونة األ - 473

 .14-17: المواد 1مدونة األسرة المغربية، الكتاب  - 474

 .12: المادة 1مدونة األسرة المغربية، الكتاب  - 475

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=178
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 جعل الوالية يف الزواج حقا للمرأة متارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها؛ 

 ؛تقييد إمكانية التعدد برشوط صارمة تكاد أن تجعله شبه مستحيل 

إقرار جواز اإلتفاق بني الزوج والزوجة عىل إيجاد إطار لتنظيم تدبري واستثامر أموالها املكتسبة خالل فرتة  

 الزواج؛

 إثبات نسب األطفال املولودين أثناء فرتة الخطبة؛ 

 .توسيع حق املرأة يف الحضانة 

من مدونة   222من املادة زيادة عىل ذل ، وفيام يخص مستحقات الزوجة واألطفال، فتنص الفقرة األخرية 

 22و 24ني حددة يف املادتاألرسة عىل أنه: "تبت املحكمة أيضا عند االقتضاء يف مستحقات الزوجة واألطفال امل

فحسب هذه املادة فإن املحكمة تتمتع بسلطة تقديرية تخولها منح املستحقات املالية للزوجة واألطفال من  أعاله".

عبارة "عند االقتضاء"،وهذا مايالحظ يف  222 يلزمها بذل ، حيث استعملت املادة عدمه ما دام النص القانوين ال

 األحكام الصادرة بالتطليق لعدم االنفاق ،بحيث أن بعض املحاكم التبث اطالقا يف مستحقات الزوجة واألطفال .

حالة التطليق  ويف نظري فإن القضاء عليه أن مينح للزوجة املطلقة مستحقاتها يف جميع األحوال حتى يف 

لكون الزوج معرسا ومعدوما أو غائبا يف مكان مجهول بحيث تبقى هذه الحقوق دينا يف ذمة الزوج يؤديها متى 

 .476حرض أو أيرس

باإلضافة إىل ذل  فإن استعامل املرشع لعبارة "عند االقتضاء" ينطوي عىل حيف كبري بالنسبة للزوجة 

 التايل:واألطفال ويطرح مجموعة من اإلشكاليات ك

ماهي املعايري التي ستعتمدها املحكمة للحكم باملستحقات من عدمه؟ هل ستأخذ بعني االعتبار عرس الزوج  -

 فقط وتغض الطرف عن وضعية الزوجة واألطفال؟

إذا ارتأت املحكمة عدم البت يف املستحقات، فهل ميكن مطالبة الدولة بأداء هذه املستحقات، ال سيام وأنها  -

من مدونة األرسة تعترب مسؤولة عن اتخاذ التدابري الالزمة لحامية األطفال وضامن حقوقهم ورعايتهم  24ة وفق املاد

 طبقا للقانون؟

من مدونة األرسة يف فقرتها األخرية أن يخلق ارتباكا يف العمل القضايئ،  222أليس من شأن تطبيق املادة  -

نام تقرر محكمة أخرى ويف قضية مشابهة عدم البت يف فقد تبت محكمة ما يف مستحقات الزوجة واألطفال بي

 املستحقات؟

أعتقد أنه كان عىل املرشع أن ينص عىل تدبري مقابل يتفادى به اإلشكاالت التي تطرحها عبارة "عند 

االقتضاء"، ومن ذل  إحداث صندوق لضامن النفقة ومستحقات الزوجة واألطفال تكون مهمته الحلول محل الزوج 

                                                           
بمقر األكاديمية  4111يناير  1محاضرة ألقيت يوم الجمعة   -قيم حقوق اإلنسان من خالل مشروع مدونة األسرة–إدريس الفاخوري  - 476

 .1ص:  -الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بوجدة
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عجزه عن األداء أو عند إعفاءه من املستحقات، وهذا االقرتاح هو املعمول به يف الترشيع التونيس الذي عند ثبوت 

والهدف من إحداث  2992يوليوز  2املؤرخ يف  22أنشأ صندوق ضامن النفقة وجراية الطالق مبقتىض القانون عدد 

ليه عن األداء أو عند تربئة ذمته منه لسبب من هذا الصندوق هو حامية املرأة واألبناء عند ما يظهر عجز املحكوم ع

 .477األسباب

 المرأة المغربية في مدونة االنتخابات .4

الصادر  42.22، والتي ينظمها القانون رقم 1022تندرج مدونة االنتخابات ضمن اإلصالحات التي جاء بها دستور 

ة ية الناخبني الذين يحق لهم املشـاركونصت هذه املدونة يف الفصل الثالث منها عىل هو ،1022أبريل  04بتاريخ 

وغري  سنة شمسية كاملة يف تاريخ االقرتاع، 10فـي االنتخابات، وهم "املغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر 

املوجودين يف إحدى حاالت فقدان األهلية االنتخابية املنصوص عليها قانونا"، وتنص املدونة رصاحة عىل املساواة 

 .478 ذكورا وإناثا، ضمن رشوط األهلية املحددة سابقابني املواطنني

عىل تساوي املواطنني املغاربة إناثا وذكورا علـى حق الرتشيح يف  42كام تنص مدونة االنتخابات يف املادة  

شمسية كاملة يوم االقرتاع  15سـنة  12االنتخابات، ضمن الرشوط التالية: "ناخبا مغريب الجنسية، بالغا من العمر 

الباب األول من املدونة املادة  مع العلم أن -سنة فيام بعـد ، 12الرتشيح إىل  بتخفيضها سن 42وقد عدلت املادة  "-

 املرأة "ناخبة" مثلها مثل الرجل، وال يوجـد أي مانع يفقدها صفة الرتشيح لالنتخابات كالرجل. الثانية، ذكر أن

الجمعيات  ملغربية الحق يف االنتخاب والرتشـيح، إالّ أنوبالرغم من منح مدونة االنتخابات الحق للمرأة ا 

النسائية املغربية طالبت مبراجعة مدونة االنتخابات وإدخال تعديالت واقرتاحات عليها لخلق ظروف ايجابية تسمح 

ن مبتمكني املرأة املغاربية من مامرسة جميع حقوقها السياسية، حيث ال تزال امرأة املغربية غري محمية قانونا 

ثم رفعت الجمعيات النسائية  . املامرسات الذكورية تجاه منعها أو التأثري عىل رغبتها يف التصـويت أو الرتشيح

املغربية سقف مطالبها لتطالب بتبنّي قـوانني انتخابيـة منصـفة للمرأة، وضامن وضع لوائح الرتشيح يف إطار )الكوتا( 

باملائة كمرحلة أوىل تسبق املطالبة باملناصفة مستقبال، إضافة إىل  20التي تحدد حصصا للمرأة، بنسبة ال تقّل عـن 

العمل يف النظـام االنتخـايب بالالئحة يف انتخابات أعضاء مجلس النواب. وكانت أربع جمعيات بدأت هذه الحركة 

دار مذكّرة ، أفىض إىل إص1002تنظيام غري حكومي سنة  10، قبل أن يلتف حولها أكرث من 1996املطلبيـة سـنة 

العرشين التي تطالب مبراجعة القانون االنتخايب، لدفع الحكومة ومجلس النواب واألحزاب السياسـية إىل تبنّي 

 .479قوانني منصفة وعادلة تعطي فرصا للمرأة لضامن مشاركة حقيقية لها يف الحياة السياسية

                                                           
الزواج والطالق في مدونة األسرة، دراسة مقارنة مع أحكام الفقه اإلسالمي وقوانين دول المغرب العربي عبد الخالق أحمدون   - 477

 .411: ، ، ص1112، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة األولى واالتفاقيات الدولية

واقع المشاركة السياسية للمرأة المغربية في المشاركة السياسية للمرأة العربية... تحديات أمـام التكـريس الفعلي دامية بن خويا،  - 478

 .411، 1114، دراسات ميدانية في أحد عشر بلدا عربيا، تونس، المعهد العربي لحقوق اإلنسان، للمواطنة

 .441ص  دامية بن خويا، مرجع سابق، - 479
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نتاج تراكم نضاالت ومجهودات  إن إقرار هذه الحقوقلم يأت بشكل فجايئ أو يف ظرف وجيز، وإمنا جاء

 إدارة شأنها شأن الرجل، ومن كونها تساهم يف -كونها إنسانا–سنوات عديدة باملطالبة بحقوقها من منظور إنسانيتها 

شؤون مجتمعاتها مثلها مثل الرجل، ومن كون مواثيق حقوق اإلنسان تتناول عددا كبريا من الحقوق تتعلق باملرأة 

الطفل، فضال عن كون العديد من النساء قد حظني بتعليم مامثل ومتفوق يف بعض بشكل خاص وباألرسة وب

األحيان للتعليم الذي حصل عليه الرجل. وإذا كانت املرأة قد نجحت يف العديد من دول العامل يف نيل قسط من 

توقف لواقع ال يحقوقها من منظور حقوق اإلنسان، إال أنها ما لبثت أن أدركت أن تفعيل هذه الحقوق عىل أرض ا

عىل منح الحق فقط، وإمنا يرتبط بشكل وثيق بربمجة تل  الحقوق وإحداث تحول يف الهياكل السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية للدولة مبا يسمح بإعامل هذه الحقوق التي تعنى بتمكني املرأة ومناهضة كافة 

 .480أشكال التمييز التي قد تستهدفها

 وضعف المشاركة في الحياة العامة مقارنة بين موريتانيا وتونس والجزائر ثالثا: المرأة

يف بالدنا مل يتم بعد رفع التحفظات الرسمية للمغرب عن اتفاقية السيداو للقضاء عىل كافـة أشـكال التمييز 

تياري املتعلق بهذه خضد املرأة، ما جعل الجمعيات الحقوقية النسائية تطالب برفعها، وانضامم املغرب للربوتوكول اال 

االتفاقية . كام أنها مل تصل املرأة إىل استوزار كامل، ما يعني أن املرأة ال تشارك يف الهيئة التنفيذيـة فـي مناصب 

قيادية، وهي ال تستطيع أن تتحرك يف هذه الهيئة دون إرشاف شخصية ذكورية، ورغم ارتفاع نسب النساء 

 يئات الرسمية، غري أنها مل متنح الثقة الكاملة لحصول عىل استوزار كامل.كمساعدات وكاتبات يف العديد من اله

زيادة عىل ارتفاع األمية يف صفوف النساء، فبالرغم من أن األمية كانت منترشة يف صفوف الرجـال أيضا غري 

والنظرة الدونية  ةأنها مل تكن مانعا من نجاح ترشيح رجال أميني كنواب يف الربملان، إضافة إلـى الثقافـة الذكوري

للمرأة . كذل  املعوقات التي تجدها املرأة بخصوص خروج املرأة للعمل والتمييز الواقع عليها يف العديد من مناحي 

الحياة، حيث تخضع املرأة حسب بنود مدونة األحوال الشخصية إىل تحميلهـا مسـؤوليات تجعلها غري قادرة عىل 

تى يف اجتامعات األحـزاب، ألن تحـول األحزاب إىل منتديات ذكورية كرسته املشاركة يف الحياة السياسية، أو ح

وضعية اجتامعية معّقدة زاد من سوئها غيابات املرأة عن الحياة السياسية باالنتظام الكايف الذي مينحها الحّق يف 

ثيلها الزال عف متمتثيل نفسها بشكل مبارش . واشتداد الرصاع داخل األحزاب الذي يدفع إىل تهميش املرأة وض

موجودا رغم اعتامد نظام الكوتا املضمون، ونتيجة الستمرار الثقافة الذكورية التسلطية داخل األحزاب، تجـد املرأة 

املغربية صعوبة يف طرح مطالبها باعتامد مبدأ املناصفة مستقبال للمناقشـة لـدى مؤسسـات املجتمع املدين، وبني 

 األحزاب السياسية.

عرب االنخـراط يف النقابات  2922املرأة املغربية من دخول الحياة السياسية منذ نيل االستقالل سنة وقد متكنت 

واألحزاب السياسية والجمعيات، غري أن مشاركتها السياسية ظلت محتشمة بسبب الصورة النمطية لها كمسؤول 

                                                           
أنس سعدون، وضعية المرأة المغربية على ضوء منهاج عمل بيجين، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك  - 480

 .1127-1122السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، طنجة، السنة الجامعية: 
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نتديات عـدت آنذاك ناديا للرجال "م عن الطفل والبيت، والبيئة التي مل تكن تسمح بولوج املرأة األحزاب التي

 سياسية ذكورية"، يف األحزاب وحتى يف بقية مؤسسات املجتمع املـدين كالجمعيات والنقابات.

وبالرغم من تل  الصورة الذهنية املهيمنة عىل تفكري األفراد، كانت املرأة املغربيـة حاضـرة عىل الدوام  

أن حضورها "كمرتشحة" تنافس عىل الظفر مبقعد وعضوية معرتف  "كناخبة" يف االستحقاقات االنتخابية، غري

بها مجلس النواب، واستفادت األحزاب السياسية من هذه الظروف التي حولت النساء إىل "خزان من األصوات" 

  .481تستخدمه األحزاب متى شاءت، نتيجة ثنائية املشاركة يف التصويت والغياب عن الرتشح

باملائة من مجموع الربملانيني )امرأتـان يف مجلس النواب  2.0 2900انتخابات سنة  مل تتجاوز نسبة النساء يف

باملائة، بعد تسجيلها  2.0، حيث سجلت املـرأة نفـس النسبة 2992وامرأتان يف مجلس املستشارين(، وكذاك سنة 

باملائة، ومل  02لتي تجاوزت ، وهي نسب ضـئيلة مقارنـة مـع دول كسوريا وتونس والجزائر ا2924باملائة سنة  0نسبة 

 باملائة املسجلة يف لبنان ومرص. 01تصل إىل نسبة 

امـرأة إلـى مجلس النواب بنسبة  22، وصلت 1001، لكن بعد انتخابات سبتمرب 1001كان هذا الوضع قبل سنة 

مليا بعد أن يصنّف يف املرتبة عا 21باملائة، وانتقل املغرب إىل املرتبة الثانية عربيا بعـد تـونس، واحتـل املرتبة  9.20

، بسبب هذه النتائج الالفتة. ويعود الفضل يف هـذه النتائج للتعديالت التي طرأت عىل نصوص القانون 212

، وتتلخص يف التايل: 1001التنظيمي لخاصة مبجلس النواب، وكان قد دعا لها املجلس الدستوري يف يونيو 

عضوا عىل صعيد الدوائر االنتخابية املحلية و  192نيـة بحيث يتم انتخاب "اعتامد االقرتاع النسبي بالالئحة الوط

 .482الوطني ،" واالنتقال من نظام االقرتاع الفردي إىل نظام االقرتاع بالالئحة 19عضـوا علـى الصـعيد  20

ضامن لونتيجة لهذا التعديل، اتفقت األحزاب املغربية فيام بينها عىل تخصيص لوائحها الوطنية للنسـاء  

اسام للنساء فقـط، وأفضت العملية يف  30 امرأة ملجلس النواب، وتقدم كّل حزب بلوائح وطنية تضم 20وصول 

مقعدا نسائيا يف الربملان،  20باملائة من مقاعد الربملان للمرأة، وهو مـانح املـرأة املغربية  20النهاية إىل تخصيص 

باملائة.  9.20ءت عـن طريـق الرتشيح يف اللوائح اإلقليمية لتحّقق نسبة إضافة إىل املقاعد الخمسة املتبقية، التي جا

واعتربت هذه املنحة الحزبية مستحقة للمرأة املغربية التي كانت املبادرة عن طريق مذكرة العرشين، للمطالبـة 

ظـام االقتـراع ن نمبراجعـة القوانني االنتخابية، وتبنّي نظام اقرتاع عادل ال يقيص النساء من خالل التخيّل ع

 األحادي االسمي.

السياسية، التي  وبهذا تكون املرأة املغربية قد نجحت يف رهانها بضامن مكانـة مسـتحقة داخـل األحـزاب 

  .483باملائة 10 20عملت مببدأ الكوتا عىل تخصيص نسب متثيل للمرأة تراوحت بني و 

                                                           
 .441دامية بن خويا، مرجع سابق، ص  -481

 .442مية بن خويا، نفس المرجع، ص دا -482

 .442جامية بن خويا، مرجع سابق، ص  - 483
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 سابق الذي كان يجعل الصـراع يشـتد داخـل األحزابونجحت املرأة املغربية يف تخطّي النظام االنتخايب ال

وقد تأسست يف املغرب  . الوصول إىل رأس الالئحة، وهو سبب تهميش املرأة ووضعها يف ذيل القامئة االنتخابية

حركة تدعى )حركة الثلث من أجل املناصفة(، تتوىل طـرح مسـألة املطالب النسائية ما بعد النجاح يف ضامن الكوتا، 

لب هذه الحركة باتخاذ إجراءات متييز ايجايب للرفع من التمثيلية السياسية للنساء، وأن تعطى هذه اإلجراءات وتطا

عـددا من األحزاب قد بدأ يتخىل عن تحديد حصص للمرأة يف القوائم االنتخابية  صبغة دستورية، خصوصا وأن

 .484اإلضافية

أكتوبر  4انون التنظيمي الجديد ملجلس النواب الصادر يف ، أدرج الربملان يف الق1022يونيو  12ويف انتخابات 

للشباب دون سن األربعني مع اقتصار  20مقعدا للنساء و 20كوطا نسائية، باعتامد الئحة وطنية خصصت  1022

يف هذه االنتخابات وذل   22.0الئحة الشباب عىل الذكور فقط. وصلت نسبة النساء املنتخبات يف مجلس النواب 

 .نساء يف اللوائح املحلية 0امرأة يف الالئحة الوطنية و  20بفوز 

 في تونس .2

واجهت املرأة العديد من الصعوبات لتصل إىل تحقيق هذه املكانة الرائدة يف العـامل العربـي، بنسبة متثيل 

أة ر باملائة، وهي األوىل عربيا. أوىل الصعوبات، متثلت يف عدم تفصيل الدستور التونيس حق امل 21تقرتب من 

، بعد إقصـائها قانونيـا مـن 2920التونسية التي تأّخرت عن الرجل لتمنح حّقها يف امتالك صفة "ناخب" إىل سنة 

 التي اقترصت املشاركة فيها عىل الرجال . 2922املشـاركة السياسية يف انتخابات سنة 

ور التونيس حول فصيالت يف دستثم انطلقت املرأة التونسية يف مواجهة ترسانة قانونية مبهمة، حيث مل ترد ت

حقوق املرأة السياسية، إىل أن جاءت نصوص املجلة االنتخابية بالتفصيالت التي مّكنتها من تحقيق طالبها يف 

املشاركة السياسية بالتصويت والرتّشح. وقامت املجلة االنتخابية يف تونس برفع اللبس الدستوري ملعنى كلمة 

االنتخاب لجميع التونسيني والتونسيات". وعىل هذا األساس شاركت املرأة  "مواطن"، بأنّه يعني "ضامن حق

التونسية يف االنتخابات البلدية الترشيعية والرئاسية . وتواجه املرأة التونسية صعوبة يف االنخراط الحزيب يف 

جمع الدستوري تصفوف أحزاب املعارضـة، مقابـل االزدياد املستمر للعنرص النسوي يف صفوف الحزب الحاكم )ال

الدميقراطي(، إضافة إىل عدم متكنها من الحصول عىل فرصة استوزار كاملة، حيث متكنت املرأة التونسية بعد 

 وصـولها للربملان )مجلس النواب(، متكنت من الوصول إىل منصب كاتبة دولة ووزيرة منتدبة

 في الجزائر .1

، ومتكنت من دخول الربملان 2921ذ االستقالل سنة حصلت املرأة الجزائرية عىل فرصة املشاركة السياسية من

ل إىل التعددية أثناء فرتة الحزب الواحد، وزادت حظوظها يف املشاركة السياسية بالرتّشح بعد التحو 2900سنة 

السياسية التي مكنتها من الوصول إىل مناصب هامة، كوزيرة ورئيسة حزب وقاضية، يف ظّل الحقوق الدستورية 

                                                           
(، ص 1111يونيـو  21،" حركة لّكل الديمقراطيين، الربـاط، )  1111يونيو  21دراسة حول تمثيلية النساء في االنتخابات الجماعية لـ  -484

11. 
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قها يف املشاركة واالنتخاب والرتّشـح، وسـاعد التواجد القوي للمرأة الجزائرية يف الساحة السياسية التي ضمنت ح

يف زيادة تواجدها يف األحزاب، لكـن ال تـزال حظوظها بالفوز مبقاعد يف الربملان محتشمة وضئيلة، وهي التي مل 

 باملائة. 02تتجاوز نسبة 

مت املـرأة، وتقدت الدولية للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضدالجزائر وقّعت عىل االتفاقيا ورغم أن

مت بتحّفظات حول هذه االتفاقيات، إضافة إىل وقوع إشكال بتقريرين عن سري تنفيذ هذه االتفاقيات، إالّ أنّها تقد

زائر من حّل هذه الج حول نظام النيابة والوكالة االنتخابية عن املرأة باعتباره نظاما استثنائيا، ومتّكنت 2990سنة 

املسألة نهائيا بإلغاء نظام العمل بهذا النظام، إلزالة كّل لبس قد يكلفهـا مساءلة دولية حول إرضار هذا اإلجراء 

 . بالنظام االنتخايب، والتأثري عىل حظوظ املرأة يف النجاح يف العملية االنتخاب

 في موريتانيا .1

حقوق املرأة واملساواة القانونية بـني الرجال والنساء، إذ  2992و يولي 21كرس الدستور املوريتاين الصادر يف 

من القانون األسايس عىل أن جميع املـواطنني متسـاوون أمـام القانون،وهو أكرب ضامن بأن املرأة  2تنص املادة 

يتانية من الوصول راملوريتانية لها الحق يف التمتع بجميع حقوقها السياسية ومواطنتها الكاملة. ومتكنت املرأة املو 

باملائة يف  2.02باملائة يف الربملان و 2.02ر بـ: إىل مراكز صنع القرار بعد أن حّققت نسبة متثيل يف الربملان تقد

 نساء تتولني مناصب وزارية هامة، منها وزارة الخارجية، التي تتوالها وزيرة .  04مجلس الشيوخ، حيـث تتواجـد 

 املرأة املوريتانية تواجه العديد من النواقص والصعوبات املؤثرة فغي طموحات مع ذل ، ال تزال مسألة متكني

املرأة املوريتانية لرفع نسبة متثيلها السيايس،خصوصا االضـطرابات الحـادة التـي شهدتها موريتانيا، واالنقالبات 

خلت البلد يف خيار الشعب، وأد العسكرية املتتالية التي رهنت املكاسب الدميقراطية املحققة، نتيجة عدم احرتام 

 دوامة من الفوىض والعنف، وأثّرت عىل االستقرار واألمن.

 رابعا: سؤال إصالح أوضاع المرأة بالمغرب

رغم أّن اإلصالحات الّدستورية واملعيارية قد مّكنت من إحراز تقّدم يف مجال مساهمة املرأة يف التنمية، فإّن 

ات ب رؤية واضحة للتحقيق الفعيّل للمساواة بني الجنسني عىل املستويفعليتها تبقى غري كافية يف ظّل غيا

 املؤسساتية، واالقتصادية، واالجتامعية، والثقافية.

 .المساواة بين الرجال والنساء2

يعد مْوضوع املساواة بني النّساء والرجال يف الحياة االقتصادية من املواضيع املهمة التي تشغل بال مختلف 

جال املرةأة ببالدنا. ذلَ  أّن البُعد االقتصادي يهّم حّصة النساء يف مجال اإلنتاج وتبادل السلع الفاعلني يف م

تأثريِ مختلف السياسات العموميّة عىل حّصة النساء يف تْوزيع املَداخيل  والخدمات، كام يهّم الوقوف عند مدى 

ل واملــرأة إن املســاواة بيــن الرجــ ات االقتصادية.املؤّسسات واآللي والرثوات، وعىل املكانة املَُخّصصة لهّن داخل

ومتكيــن املــرأة تعــد مــن العوامــل الهامــة لتحقيــق النمــُو االقتصادي والتنميــة املســتدامة. فعلــى املســتوى 

مليــار  21يــادة إلــي وتصــل هــذه الز 1012العاملــي التغلــب علــي عــدم املســاواة بيــن الرجــل واملــرأة
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دوالر.يرتتــب عليــه زيــادة الناتــج املحلــي اإلجاملــي فــي عــاممــن اليابــان وأملانيــا واململكــة املتحــدة وهــو 

 فــي املائــةمجتمعيــن. أمــا علــى املســتوى 22مــا يــوازي حجــم الناتــج املحلــي اإلجاملــي القتصــادات كال

اإلقليمــي نجــد أن نصيــب املــرأة مــن الناتــج املحلــي مــا يــوازيفــي املائــة أو نصــف حجــم الســكان،فقــط 

وفــي منطقــة الشــرق األوســط فــي  20فــي دول الشــرق األوســط وشــامل أفريقيــا، بينمــا متثــل املــرأة 

فــي املائــة زيــادة فــي حجــم  22اع مشــاركة املــرأة فــي القــوة العاملــة ســوف شــامل أفريقيــا نجــد أن ارتفــ

الفــرص االقتصاديــة املتوفــرة، وتوضــح الدراســات أن هــذه الزيــادة يرتتــب عليــه, فــي الناتــج قــد تصــل 

(. ومــع ذلــ  McKinsey 1022ي اإلجاملــي للمنطقــة )فــي املائــة مــن حجــم الناتــج املحلــ 40إلــى مســتوى 

يشــري الواقــع إلــى أنــه مــازال هنــاك فجــوات فــي مجــال العمــل بيــن املــرأة والرجــل فــيالــدول العربيــة 

الرســمي أو ســواء كان ذلــ  فــي مجــال العمــل مدفــوع األجــر أو غيــر مدفــوع األجــر، العمــل 

 غيــرالرســمي، العمــل فــي القطــاع الخــاص أو العــام، فــي الزراعــة أو فــي ريــادة األعمــال

مليون قياسا  إىل  2، 1سنة فام فوق(، أْي بإضافَِة  22مليون امرأة تبلُغن سّن العمل ) 2، 21ففي املغرب حوايْل 

 2، 21باملائة(، وأكرث من نصفهّن يعاننَي من األميّة ) 2، 20لَحرَضية )، ُمْعظمهّن يَعْشَن يف املناطق ا1000سنة 

 .485باملائة( يتوفّرَْن عىل شهادة 9، 21باملائة( وأقّل من الثلث )

تتجىّل املاُلحظة األوىل واألكرث إثارة للقلق يف هذا التقرير، يف كْوِن نسبة املُشاركة االقتصادية للمرأة التي 

 2، 12إىل  1000باملائة يف سنة  2، 12سنوات األخرية. فلقد انتقلْت نسبة النساء النشيطات من عرفْت انخفاضا يف ال

 . ويف الوقت نفسه، ارتَفَع عدد ربّات البيوت بصورٍة أرْسع بني النساء البالغات سّن العمل.1022باملائة يف سنة 

بلدا  يف التفاوت  241من أصل  222املرتبة  هذه األرقام تنعِكُس عىل التْصنيفات الدوليّة للمغرب، الذي يحتّل 

. أّما عىل صعيد املشاركة 1020يف  210، واملرتبة 1022يف  219، بينام كان يحتّل املرتبة 1024بني الجنسنْي، يف سنة 

 ، فيام يتعلّق20من أصل  14. كام يحتلُّ املرتبة 1024، برسم سنة 222االقتصاديّة للمرأة، فاملغرب يحتّل املرتبة 

بسياساِت وآلياِت َدْعِم وُمواكبة املقاوالت النسائية ذات اإلمكانات القويّة، عالوة  عىل تصنيفه ضْمن البلداِن التي 

اقتصادي الذي تلعبُُه النساُء يف املجتمع -لها ثقافة محافظة من حيث قبول الّدور السوسيو
486. 

ألنشطة ذات املردودية والقيمة الضعيفة يف سوق عىل أّن النساَء متمركزات يف ا ويتفق العديُد من املراقبني

الشغل، وأنهن ضحايا التمييز عىل مستوى األجور. أما اللّوايت تابْعَن تعليمهّن فهنَّ األكرث ُعرضة للبطالة. أضْف 

يفة ظإىل هذا أّن املقاوالت الخصوصيّة ال تحرتُم، يف غالب األحيان، االلتزامات الواردة يف قانون الشغل. وتظّل الو 

ا.  العموميّة غرْي ُمؤنّثة مبا يكفي عىل مستوى القيادة، كام يبْقى وصول النساِء إىل مراكِز اتّخاذ القرار مْحدودا  جدًّ

                                                           
ساواة بين النساء والرجال في الحياة االقتصاديةواالجتماعية تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، النهوض بالم - 485

. منشور بالموقع الرسمي 7، ص 1124والثقافية والسياسية، أشكال التمييز ضد النساء في الحياة االقتصادية: حقائق وتوصيات، سنة 

 للمجلس:

 http://www.ces.ma 

 .7بق، ص تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، مرجع سا - 486



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

196 

 المرأة المغربية في العمل الوضع الحالي: .1

 إن الوضعية االقتصادية واالجتامعية للمرأة العاملة مل تزدد إال تدهورا يف ظل األوضاع العامة باملغرب،

فالرأساملية أجهزت عىل املكاسب االجتامعية للطبقة العاملة عموما وللمرأة العاملة بشكل خاص باعتبارها العنرص 

األسايس املعتمد عليه للرفع من أرباحها منذ بداية تطبيق سياسة التقويم الهيكيل، مرورا بالعوملة اللربالية املتوحشة 

 .ة، مام يؤكد عىل رضورة تغيري هذه األوضاع بكل الوسائل املمكنةوصوال إىل األزمة املالية العاملية الحالي

فإذا كانت الوضعية االجتامعية للمرأة صعبة جدا داخل وسطنا التقليدي فان األستاذ محمد القري اليوسفي 

 يؤكد ان "التحاق املرأة وانخراطها يف عامل الشغل وخاصة يف الدول املتخلفة مل يقبل بسهولة كظاهرة مرافقة

لتطور طبيعي للتشكيلة االجتامعية لهذه الدول ويف الغالب كان هذا االلتحاق بصورة قرسية وغري متناغم مع التطور 

 .487الثقايف لهذه املجتمعات"

إال انه مام يعمق اإلشكالية ويعطيها بعدا خاصا هو ازدواجية املهام امللقاة عىل عاتق املرأة، فباإلضافة لكونها 

األم وربة البيت، مسؤولة أمام املجتمع يف تربية األبناء وتنشئتهم ،اليشء الذي يُلقي عىل عاملة فهي الزوجة و 

املرشع املغريب مسؤولية جسيمة يف العمل عىل خلق وضعية ترشيعية متميزة متيش يف إطار جعل التوازن حاصال 

 .ة حقها يف الشغلباستمرار املرأة يف القيام بوظائفها البيولوجية والرتبوية واالجتامعية وحامي

إنه ملن مساوئ انكار هذا الدورالذي تُسهم به املراة العاملة يف قيام االرسة واستمرار املجتمع عىل املستوى 

الكمي ،دفعها للقيام باالختيار لصالح التفرغ ملهامها كعاملة ورفضت االنخراط يف الدور االجتامعي ببقائها عازبة 

قانونا يرمي اىل تشجيع النساء عىل اختيار  2940صدر املرشع الفرنيس سنة بدون البحث عن بيت الزوجية،فقد أ 

 .البقاء يف منازلهن وترك العمل مقابل إعانات خاصة، نظرا لهذا العزوف االرسوي لصالح الشغل

يف هذا السياق الذي تفرضه سيكولوجية عمل املرأة ال يسع املرشع سوى االخد بعني االعتبار رغبة املجتمع 

ائه واستمراره بيولوجيا، لذل  فقد تضمنت املدونة الجديدة مواد قانونية لحامية املراة العاملة من فساد عقد يف بق

عملها عند الوضع، هذا باإلضافة اىل متتعها بامتياز قانوين يخول لها الحصول األوتوماتييك عىل نفقتها ونفقة 

أكرث تغيبا من زميلتها التي مل –حكم ظروفها الخاصة ب–أوالدها من اجرة مطلقها، كام :" أن املرأة املتزوجة 

تتزوج.ومن أجل ذل  ينبغي توافر إمكانيات مختلفة مثل إجازات الوضع ودور الحضانة وإعطاء املرأة فرصة ترك 

 488العمل ثم العودة إليه مرة أخرى متى كرب األطفال."

خص ولت املدونة عناية خاصة باملرأة يف شفمدونة الشغل أعطت حامية ملطلقة األجري من خالل النفقة، وقد أ 

زوجة األجري املطلقة والتي تتمتع بالنفقة انطالقا من حكم صادر حيث جعلتها تحىض بالحامية القانونية يقول 

                                                           
)مشروع  اسة تحليلية نقدية لمدونة الشغل المرتقبةمحمد القري اليوسفي، ذ.محمد الشرقاني، ذ.عبد العزيز العتيقي، در - 487

 .211،ص 2111(،مطبعة دار الجسور، وجدة الطبعة االولى 2112

 .21، ص 2174روت ، دار النهضة العربية، بيسيكولوجية المرأة العاملةكاميليا ابراهيم عبد الفتاح،  - 488
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ذ.محمد الرشقاين " لذل  قررت املدونة استثناء عىل القاعدة السابقة للحجز الجزيئ يتعلق بالزوجة الدائنة لزوجها 

بنفقتها أو نفقة أبنائها أو هام معا حيث يجب اقتطاع املبلغ )موضوع الدين (بكامله كل شهر اذا كانت االجري سواء 

، ان حامية أرسة 489النفقة واجبة االداء شهريا ، بل ويحجز القسط الشهري حتى من الجزء غري القابل للحجز"

نت النفقة املستحقة للزوجة طبقا ملدونة االحوال تقول"اذا كا 290االجري شكلت نقلة نوعية يف االهتامم باملرأة املادة 

الشخصية واجبة االداء شهريا، لزم اقتطاع مبلغها بأكمله، كل شهر، من حصة األجر التي ال ميكن حجزها، سواء 

 سددت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغري، أو عن طريق حوالة االجر".

رأة العاملة الحامل من الطرد التعسفي بسبب حملها عربنصوص قانونية أما  أثناء الحمل، فقد حمى املرشع امل

التي تقول " ال ميكن للمشغل إنهاء عقد شغل االجرية ، التي ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثناء  229منها املادة 

الشغل بسبب  قفها عنالحمل، أو بعد الوضع بأربعة عرش أسبوعا. كام ال ميكن انهاء عقد شغل االجرية ،أثناء فرتة تو 

 نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس ،مثبتة بشهادة طبية".

لقد تحدث املرشع عن املغادرة الطوعية لالجرية الحامل وتربئة ذمتها من اذائها التعويض عن انهاء عقد الشغل 

لوضع ميض سبعة أسابيع عىل ايقول "يحق لالم االجرية ، اال تستأنف شغلها بعد  222عرب ثالت مواد متتالية، املادة 

كذل  " ميكن لالجرية  222التي جاء فيها "ميكن لالم االجرية ، العدول عن استأناف شغلها،" وباملادة  220" واملادة 

 الحامل، اذا أثبتت حملها بشهادة طبية ، أن ترتك شغلها دون إخطار..".

غل بسبب الحمل وكأن الحمل واالمومة والشغل إن هذه املواد ال تشعر بحرج دفع االجرية اىل انهاء عقد الش

ال يتعايشون داخل املقاولة، ومن هنا تتبني ذكورية املنطلقات والتصورات التي حكمت البناء املفهومي للمدونة، 

وتظهرالتدابري التي اتخدت بهذه املواد كتدابري متييزية تتعامل بشكل مختلف مع الرجل، وقد تحدد هذه املواد 

التوجه الذكوري للترشيع وخاصة التنصيص االشعوري بدونية املراة العاملة ، والتقديس املجتمعي مجتمعة عمق 

وامليثولوجي لدروها االمومي عىل أهميتها االقتصادية واالنتاجية، مع تحديد فضائها الحقيقي )البيت( كتصور وحيد 

 الن القوامة الرجالية.للمرشع الذي يكاد يرصخ من خالل مدونة االحوال الشخصية السابقة باع

وخالل الوضع، أو مبدا توفري الحامية لألمومة، فقد تطرقت له االتفاقية املراجعة ملنظمة العمل الدولية رقم 

، والتي تنص عىل مجموعة من التدابري لحامية املراة العاملة قبل وبعد الوالدة وخاصة حامية 92والتوصية رقم  202

ع االتفاقيات الدولية بتقييد وحرض تشغيل النساء خاصة يف فرتات الحمل والوض حقها يف الشغل، كام التزمت كل

، عىل مدة اجازة الوضع 221والرضاغة ،كام نصت مدونة الشغل عىل اعتبار وضع املراة الصحي واالجتامعي باملادة 

متع االجرية، التي ول " تتاملحددة يف اربعة عرش أسبوعا مع ترك الباب مفتوحا لالستثناءات االفيد يف هذا الباب تق

ثبت حملها بشهادة طبية، باجازة والدة مدتها أربعة عرش أسبوعا، ما مل تكن هناك مقتضيات أفيد يف عقد الشغل، 

 أو اتفاقية الشغل الجامعية، أو النظام الداخيل ".
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ل املرأة ان رغبت فوجدها التؤدي اال اىل معنى يحقق إمكانية تشغي 224وقد حلل ذ. القري اليوسفي املادة  

خالل ستة أسابيع السابقة عىل الوضع ،تقول هذه املادة " حق للمرأة األجرية ، ان توقف رسيان عقد  -يف ذل 

الشغل فرتة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع. "كام كان تساؤله 

 يث قال متسائال " فهل يسمح ذل  بالقول بأن صحة املرأة قبل الوضع أكرثمملوءا باالستفهام القانوين املتجدر ح

 .490قدرة عىل تحمل العمل وبالتايل بإمكانها االشتغال إىل آخر ساعة تضع فيها حملها ؟."

إن حق األجرية ورغبتها يف مواصلة عملها قبل الوضع دون وعيها للمخاطر املحدقة بصحتها وبصحة جنينها 

للحصول عىل ما قد يوفر لها موارد إضافية ملواجهة التكاليف الطبية واالجتامعية للوالدة يف غياب  ، وسعيا منها "

يستدعي رضورة املراجعة النصية عىل فرتة توقف إجبارية قُبيل الوضع حامية لصحة املرأة  491التغطية الكاملة "

نة ة بشكل قطعي إجباري ، غري ان املدو وسالمة وصحة املولود املرتقب، وهذا ما مل تستجيب له املدونة الجديد

لتحقيق هذا التوقف االختياري يف حدود النص الذي يقول " حق املرأة األجرية ، أن توقف  224وضعت املادة 

 رسيان عقد الشغل فرتة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع ، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع".

 4من التشغيل اللييل، فمنذ تأسيسها أصدرت منظمة العمل الدولية االتفاقية رقم  أما يف شق حامية النساء

، 4( حول التشغيل اللييل للنساء حيث عملت عىل تحرميه كام صادق املغرب باالضافة اىل اتفاقية رقم2929سنة )

ة عن صيغة و تراجعت املدوناملعدلة لها، هذه االتفاقية املتضمنة الستثناءات خاصة .لقد تخلت  42عىل اتفاقية رقم 

،" ميكن  201منع تشغيل النساء يف أي شغل لييل التي جاء بها املرشوع نحو اقرار قاعدة اإلمكان حيث تقول املادة

تشغيل النساء ، مع االخذ بعني االعتبار وضعهن الصحي واالجتامعي ،يف أي شغل لييل " .إذ اكتفت احكام املدونة 

 -ة والسالمة بالنسبة لتشغيل النساء ليال . كام حددت نفس املادة الشغل اللييل يف :باحرتام تدابري رشوط الصح

شاطات الفالحية الن -النشاطات غري الفالحية "كل شغل يؤدى فيام بني الساعة التاسعة ليال والسادسة صباحا".

دود االستثناءات معلقا بح"كل شغل يؤدى فيام بني الساعة الثامنة ليال والخامسة صباحا"." لكن التساؤل يبقى 

التي ستحدد بنص تنظيمي ، هل ستبقى محصورة يف بعض املهن والقطاعات التي تستوجب طبيعتها اباحة الشغل 

 .492اللييل للعامالت؟"

يبقى أن مراعاة االستثناءات بعد االستشارة املهنية والنقابية ستعزز رفض العامالت للشغل اللييل واملتزوجات 

يقوم به االزواج من رد فعل لالهامل الذي سوف تتعرض له االرسة من جهة ولالخطار املحدقة عىل الخصوص ملا 

صباحا  2ليال و 9بها كأنثى ما بني منزلها ومقر عملها اليشء الذي يستوجب تأمني تنقيلها خاصة وان الفرتة ما بني 

الجنيس  زقة أو الشوارع موضوعا للتحرشهي فرتة تتدهور فيها االخالق بشوارعنا قد يشكل تواجد العاملة بإحدى اال 

، قد أصبح 201يجعل فضاء الليل مفتوحا عىل كل أشكال العنف املحتملة .ان النص التنظيمي املشار إليه يف املادة 

، التي تقول:" ال ترسي أحكام الفقرتني االوىل  202الغيا استجابة لنشاط املقاولة املتواصل أو املوسمي ، فاملادة 
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عىل املؤسسات التي تحتم الرضورة أن يكون النشاط فيها متواصال أو موسميا ، أو أن يكون  201من املادة  والثالثة

الشغل فيها منصبا عىل استعامل مواد أولية ، أو مواد يف طور اإلعداد ، أو عىل استخدام محاصيل فالحية رسيعة 

تعطي  سابقة عىل هذه املؤسسات مام يجعل املدونةالتلف." تعلن رصاحة بعدم رسيان أحكام الفقرتني من املادة ال

بيد من فضة وتأخد بيد من حديد، خاصة إعطاء صالحيات الخرق القانوين فيام يتعلق بتشغيل األجريات دون سن 

السادسة عرش وخاصة استغالل تل  الفئة العمرية يف تكسري االرضاب املغلف داخل املدونة بصيغ متويهية كام 

" ميكن للمشغل ، يف حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض، اليكتيس طابعا دوريا..." 202جاء يف املادة 

"ميكن للمشغل ، أن يخالف مؤقتا.....عندما يقتيض االمر اتقاء حوادث وشيكة  202وكام جاء كذل  يف املادة 

لة من آليات تكسري االرضاب تضعه سنة يعترب آ  22الوقوع، ..." إن تقنني الخرق فيام يخص تشغيل االحداث دون 

 املدونة بيد املشغل وبالتايل تكون قد أجهزت عىل املكتسبات التي تحققت يف اطار املرشوعية النقابية.

وقد جاءت خالصة االستاذ القري ذات داللة من حيث أن االستثناء سيصبح هو القاعدة يف هذا الباب يقول: 

مبدأ تحريم التشغيل اللييل للعامالت واسعة يف إطار املرشوع وستزداد "وهكذا يبدو أن إمكانيات الخروج عىل 

توسعا مبقتىض النص التنظيمي املوعود به.ويتعزز هذا التوسع بضعف العقوبات املقررة ملخالفة هذا التحريم إذ 

 .493درهام " 100و 200التتجاوز هذه العقوبة غرامة ترتاوح بني 

ر املرأة داخل مجتمعنا، وذل  عرب وضع تدابري ميدانية تعمل عىل يف األخري، وجب العمل عىل تقوية دو 

تقليص تكاليف تدبري املشاريع و املساهمة يف تخفيض نسب فائدة القروَض لفائدة النساء، وخاصة يف املناطق 

ة بهذا قالنائية، وكذا تعمياملصغرية، وتعزيز قدرات طالبي القروض من خال َ ل التكوين واملواكّب املعطيات املتعل

لتشجيع  relais créditsاملوضوع يف التقارير الخاصة بنشاط هذه املؤسسات. وإحداث منظومة قروض الربط 

االنتقال من قروض صغرية إىل قروض أعىل، يف إطاّر أنظمة بنكية لفائدة النساء والرجال عىل السواء.ْ إنصاف يف 

إلنإىل لنساء يف املناطق النائية، اللوايت يعانني من عدم االولوج إىل جانب إعطاء األولوية للقروض التي تطلبها ا

التمويل. تعميم املعطيات املتعلقة مبنح القروض بحسب النوع االجتامعي يف االنظمة البنكية. تعزيز التجارب 

سة االناجحة يف هذا املجال عن طريق اتخاذ إجراءات تحفيزية جوائز، مسابقات وطنية، برامج تلفزيونية، وإنجاز در 

معمقة حول ولوج النساء إىل املقاولة، وتطوره يف مختلف الربامج التي أعدتها الدولة، واملتعلقْة بتأهيل التشغيل 

إدماج، تأهيل، مقاولتي، ويف جميع الربامج القطاعية الحكومية، ورسملة النجاحات التي حققتهاْ هذه الربامج، من 

 أجل تعزيز تطورها.
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 ( مقارنة دراسة) االلتزام يذوتنف العقدية املسؤولية

 ( مقارنة دراسة) االلتزام وتنفيذ العقدية المسؤولية

 مدرس في كلية المعارف الجامعة

 

 ملخص البحث 

ان املسؤولية العقدية ال ميكن االدعاء بها إال بوجود عقد بني األطراف، وأن يكون هذا العقد صحيحا  

عىل ذل  فإنه ال يرتتب عىل العدول مسؤولية يف مرحلة املفاوضات، عىل من عدل عنها، إال إذا اقرتن و 

به خطأ قبل تعاقدي تتحقق معه املسؤولية التقصريية ؛ إذا نتج عنه رضر بالطرف اآلخر املتفاوض، ويف 

 لطرف املرضور ال مجالهذه املرحلة األخرية، يقع عبء إثبات ذل  الخطأ وهذا الرضر، عىل عاتق ذل  ا

للمسؤولية العقدية إال إذا قامت يف إطار العالقة التعاقدية. وبعبارة أخرى يجب أن يكون املتعاقد املدين أو 

الغري إذا كان تابع له هو املتسبب يف عدم تنفيذ االلتزام أي هو الذي أخل بااللتزامات التي تحملها مبوجب 

املتعاقد معه أي الدائن من جهة ثانية. ويستند هذا الرشط إىل مبدأ العقد من جهة وأن يكون املترضر هو 

نسبية آثار العقد، ومفاده أن آثار العقد تقترص عىل طرفيه فال تكسب الغري حقا  وال تحمله واجبا. أما فيام 

لتزم به. ايتعلق بتنفيذ االلتزام  فاألصل يف تنفيذ االلتزامات هو التنفيذ العيني. أي وفاء املدين بعني ما 

فالتنفيذ العيني هو حق للدائن فال يستطيع املدين أن يعدل عنه إذا كان ممكنا  وينفذ التزامه بطريق 

التعويض. كام أنه حق للمدين فليس للدائن أن يرفض التنفيذ العيني ويطالب املدين بالتنفيذ مبقابل 

ل كطريق ائن أن يلجأ إىل التنفيذ مبقاب)التعويض(. إال أنه وإذا كان التنفيذ العيني هو األصل. فإن للد

 احتياطي للتنفيذ. وذل  يف الحاالت التي حددها القانون وهذا ما سوف نوضحه يف بحثنا املوسوم . 

Summary 

That contract liability is not to be claimed except in the presence of a contract between 
the parties and that such contract is valid. Therefore, the tort does not entail liability at the 
negotiation stage, unless it is accompanied by a pre-contractual error; Damage to the other 
negotiating party. At this last stage, the burden of proof of such error and damage shall be 
borne by the injured party. There shall be no scope for contractual liability except in the 
context of the contractual relationship. In other words, a contractor or a third party, if it is 
a party to it, must be the cause of the non-performance of the obligation, that is, the one who 
breached the obligations that it incurred under the contract on the one hand and the injured 
party being the contractor with the creditor on the other. This requirement is based on the 
principle of the proportionality of the effects of the contract, namely that the effects of the 
contract are limited to the parties, so that others do not earn a right and do not bear a duty. 
As for the implementation of the obligation, the implementation of the obligations is the 
implementation in kind. That is, the debtor's compliance with what it has committed to. In-
kind execution is a right of the creditor, and the debtor can not modify it if it is possible and 
implement its obligation by way of compensation. As it is a right of the debtor, the creditor 
can not refuse the in-kind implementation and the debtor is required to pay compensation. 
However, if the execution in kind is the original. The creditor may resort to execution in 
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return as a back-up way of implementation. In the cases specified by the law and this is what 
we Will clarify in our research tagged. 

 المقدمة

يف هذا البحث املوجز عن املسؤولية العقدية وتنفيذ االلتزام إذ يتبني لنا إن عدم تنفيذ االلتزام يرتتب عليه 

ثة :الخطأ والرضر الثال  مسؤولية نتجت عن خطا تعاقدي متمثلة يف املسؤولية العقدية التي تتمثل بوجود أركانها

والعالقة السببية بني الرضر والخطأ . ففي هذا الجزء نكون أمام مسؤولية عقدية ترتتب عليها تنفيذ عيني او تعويض 

, وكيفية تقدير التعويض واعذار املدين ونحو ذل  من املسائل التي تتصل بنظرية االلتزام بوجه عام ومنطقيا ينشا 

دين هذا التنفيذ أم مل يشأ حني ميكن للدائن , يف الفرض األخري إن يجربه أو يقهره عىل االلتزام لينفذ شاء امل

  (.494)مدين التي تقيض بان )ينفذ االلتزام جربا عىل املدين(  299التنفيذ وعىل ذل  رصاحة نصت املادة 

ا التنفيذ الذي قد يتم هذ (495)وهكذا فان األثر الوحيد الذي يتصور ان يرتتب عىل االلتزام إمنا وجوب تنفيذه 

اختيارا وإال فجربا ,أو قهرا. وان اثر االلتزام هو وجوب تنفيذه ويرتتب عىل املمتنع تنفيذ االلتزام نفسه وليس نشوء 

التزام جديد .فجزاء عدم تنفيذ هو املسؤولية العقدية وبعد توافر أركان املسؤولية العقدية من )خطا ورضر وعالقة 

( اذا كان ذل  ممكنا وطلب الدائن كام لو كان محل االلتزام 102,299لعقد تنفيذا عينيا واجب )سببية ( فان تنفيذ ا

مبلغا من النقود)والتنفيذ العيني بالنسبة لهذا االلتزام دامئا ممكنا( او كان املطلوب تنفيذه هو نقل حق عيني يستطاع 

ن األمور ألحيان قد ال يكون تنفيذ االلتزام عينا مقهر املدين عليه بدعوى صحة التعاقد غري ان املدين  يف بعض  ا

 املمكنة ,

ويف جميع هذه الصور ال يكون أمام الدائن إال املطالبة بالتعويض عىل أساس املسؤولية العقدية . كذل  قد 

وع جيكون التنفيذ العيني ممكن ولكن ال يطلبه الدائن وال يعرضه املدين , فال يبقى اال التنفيذ مبقابل ,أي الر 

بالتعويض عىل اساس هذه املسؤولية . وهنا يجور يف ذهننا سؤال هل تقوم هذه املسؤولية مبجرد عدم تنفيذ العقد 

 أي ملجرد عدم الوفاء بااللتزام ؟وبتعبري اخر هل يتحمل املدين يف جميع الحاالت تبعة عدم التنفيذ ؟   

ان يكون  ال يستتبع قيام مسؤولية املدين بل يجب االصل يف القانون املرصي هو إن مجرد عدم تنفيذ االلتزام

عدم تنفيذ راجعا اىل فعله أي اىل خطئه وبعبارة اخرى ان املسؤولية العقدية يف القانون املرصي ,وشانها يف ذل  

شان املسؤولية الالتعاقدية , ال تقوم اال اذا توافر الخطاء يف جانب املدين ,اما حيث ينتفي الخطأ بقيام السبب 

 م( . 122ألجنبي فال محل ملسالة املدين )ا

وهذا ما سنناوله يف هذا البحث وسنعرض يف دراستنا يف املبحث االول عن املسؤولية العقدية وينقسم هذا 

املبحث اىل مطلبني املطلب األول وهو الخطأ العقدي واملطلب الثاين عىل من يقع عبء إثبات الخطأ العقدي 

نفيذه اللتزام وفيه مطلب االول  تعريف االلتزام واملطلب الثاين هو التنفيذ العيني ورشوط تواملبحث الثاين هو تنفيذ ا

                                                           
 .147..للدكتور انور سلطان استاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة االسكندرية ص مصادر اللتزام( 221)

 . 11اهرة ص, لألستاذ الدكتور حسن عبد الباسط جميعي , دار النهضة العربية الق الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية (224)
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وكيفية تنفيذه ويف نهاية دراستنا نستعرض لحضارتكم ملخص دراستنا يف هذا البحث عن الفرق بني املسؤولية 

          العقدية وتنفيذ االلتزام .                                                

 المبحث األول : المسؤولية العقدية

( اذا كان ذل  ممكنا وطلب 102,299املسؤولية العقدية هي جزاء عدم التنفيذ . وتنفيذ العقد تنفيذا عينيا واجب )

لوب طالدائن, كام لو كان محل االلتزام مبلغ من النقود )والتنفيذ العيني بالنسبة لهذا االلتزام دامئا ممكنا( او كان امل

تنفيذه هو نقل حق عيني يستطاع قهر املدين عليه بدعوى صحة التعاقد, غري ان بعض األحيان قد ال يكون تنفيذ 

. ويف جميع هذه الصور  (496)االلتزام عينا من األمور املمكنة ,وذل  اما  الهالك محله اذا كان التزما بامتناع عن عمل

كن ىل أساس املسؤولية العقدية .كذل  قد يكون التنفيذ العيني ممال يكون اما الدائن اال املطالبة بالتعويض ع

ولكن ال يطلبه الدائن وال يعرضه املدين , فال يبقى اال التنفيذ مبقابل ,أي الرجوع بالتعويض عىل أساس هذه 

فاء بااللتزام و املسؤولية . وهنا يجور يف ذهننا سؤال هل تقوم هذه املسؤولية مبجرد عدم تنفيذ العقد أي ملجرد عدم ال

؟وبتعبري اخر هل يتحمل املدين يف جميع الحاالت تبعة عدم التنفيذ ؟ األصل يف القانون املرصي هو ان مجرد 

عدم تنفيذ االلتزام ال يستتبع قيام مسؤولية املدين بل يجب ان يكون عدم تنفيذ راجعا اىل فعله أي اىل خطئه 

ال اذا نون املرصي ,وشانها يف ذل  شان املسؤولية الالتعاقدية , ال تقوم اوبعبارة أخرى ان املسؤولية العقدية يف القا

م( . وهذا 122توافر الخطاء يف جانب املدين ,اما حيث ينتفي الخطأ بقيام السبب األجنبي فال محل ملسالة املدين )

ني. أي وفاء املدين بعني ما عياألصل يف تنفيذ االلتزامات هو التنفيذ الما نص عليه املرشع العراقي بالتنفيذ العيني 

التزم به. فالتنفيذ العيني هو حق للدائن فال يستطيع املدين أن يعدل عنه إذا كان ممكنا  وينفذ التزامه بطريق 

التعويض. كام أنه حق للمدين فليس للدائن أن يرفض التنفيذ العيني ويطالب املدين بالتنفيذ مبقابل )التعويض(. 

 نفيذ العيني هو األصل. فإن للدائن أن يلجأ إىل التنفيذ مبقابل كطريق احتياطي للتنفيذ. إال أنه وإذا كان الت

املسؤولية العقدية تحكمها نصوص العقد باعتبار ان العقد هو رشيعة املتعاقدين وهذا يرش اىل ان تنفيذ العيني 

حق ذل  رضرا ارهاقا للمدين وان ال يل لاللتزام هو االصل والعدول اىل التعويض النقدي اذا كان يف التنفيذ العيني

جسيام بالدائن أي مبعنى متى ما راءت املحكمة ان التنفيذ العيني يرض الدائن رضرا جسيام وهنا نرى ان املسؤولية 

 (497)العقدية يحددها رشطان 

 _ ان يقوم عقد صحيح ما بني الدائن واملدين .2

 دم تنفيذ العقد . _ان يكون الرضر الذي أصاب الدائن قد وقع بسبب ع1

ويتبني من هذا السببني ان قيام املسؤولية العقدية يفرتض ان يكون هنال  عقدا صحيحا واجب التنفيذ مل 

 102م( بتنفيذ االلتزام جربا عىل املدين وتقول الفقرة األوىل من املادة 299يقم املدين بتنفيذه كام نصت املادة ) 

م(عىل تنفيذ االلتزام تنفيا عينيا اذا كان ممكنا فاذا امكن التنفيذ 110م_129ني )ويجرب املدين بعد اعذاره طبقا للامدت

                                                           
 .142..للدكتور انور سلطان استاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة االسكندرية ص مصادر اللتزام  (222) 

 . 2ص 2171.. تأليف عبد المعين لطفي جمعة , طبعة سنة  موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية (222)



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

203 

العيني. وطلبه الدائن _اجربه  املدين عليه واىل هنا ال تقوم املسؤولية العقدية اذ نحن يف صدد التنفيذ العيني لاللتزام 

يض ومل و امكن ولكن الدائن طلب التعواليف صدد التعويض ومن عدم تنفيذه . اما اذا مل يكن التنفيذ العيني ا

وطه ففي هذه الحالة ال يسمع القايض اال يحكم بالتعويض اذا توافرت رش  –يبدي املدين استعداده للتنفيذ العيني 

_ جزاء عدم تنفيذ االلتزام وهنا تقوم املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية معا ومن ثم اذا استحال عىل املدين 

لتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعد الوفاء بالتزامه مامل يثبت ان استحالة تنفيذه قد نشأة عن سبب ان ينفذ اال

 .498م(122اجنبي ال يد له فيه )

ويتبني مام تقدم ان املسؤولية العقدية ال شأن لها بالتنفيذ العيني لاللتزام العقدي ويرتتب عىل ذل  القيام 

لتزام العقدي دفع مبلغ من النقود فالتنفيذ العيني هنا ممكن دامئا وال محل للمسؤولية العقدية اذا كان محل اال

للمسؤولية العقدية . واملسؤولية العقدية ال تتحقق ايضا اذا اثبت املدين ان االلتزام قد استحال تنفيذه بسبب اجنبي 

يثبت ان التنفيذ قد  ومل يستطع ان وامنا تتحقق املسؤولية العقدية اذا مل ينفذ املدين التزامه العقدي تنفيذا عينيا

(. ومن الجدير بالذكر يجب ان نحدد ما هو الخطأ التعاقدي وهذا ما 222استحال بسبب اجنبي )السنهوري ص

 االول عن تحديد املشكلة ,)الخطأ العقدي( سنعرضه يف املطلب

 ما هو الخطأ العقدي األول: المطلب 

بات يعترب يف ذاته خطا موجبا للمسؤولية التي ال يدرؤوها عنه اال اث مجرد عدم تنفيذ املدين اللتزامه التعاقدي

من القانون املدين القديم الذي ال يختلف عن القانون  229قيام قوة قاهرة او خطا الدائن واىل هذا كانت تشري املادة 

ن يف الدائن واملديالجديد . يف حني ان املسؤولية العقدية هو الخطأ العقدي أي اإلخالل بالتزام التعاقدي و 

املسؤولية العقدية كانا مرتبطني بالعقد قبل تحقق املسؤولية وبذل  عدم تنفيذ االلتزام من قبل املدين اللتزامه 

 التعاقدي يعترب يف ذاته خطا يرتتب عليه مسؤولية عقدية . 

 الخطأ العقدي يف الفقه:

ه تنفيذ قد فان املدين قد التزم بالعقد فيجب عليالخطأ العقدي هو عدم تنفيذ املدين اللتزامه الناشئ من الع

 التزامه والنصوص كثرية

 ( مدين .2_240العقد رشيعة املتعاقدين )م .2

 مدين( 2_229يجب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه )م .1

( 2_102( م عىل تنفيذ التزامه عينا اذا كان ذل  ممكنا م)110-129يجرب املدين بعد اعذاره طبقا للامدتني ) .2

 مدين .

 (499)(مدين1229لعدم الوفاء بالتزامه ) واذا استحال عىل املدين ان ينفذ التزامه عينا حكم عليه بالتعويض .4

                                                           
 .  1م ص 2171د المعين لطفي جمعة , طبعة سنة موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية .. تأليف عب( 227) 

 .21ص  2171موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية .. تأليف عبد المعين لطفي جمعة , طبعة سنة  (222)
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فاذا مل يقم املدين بتنفيذ التزامه يعترب الخطأ العقدي ويستوي ذل  ان يكون عدم قيام املدين بالتزام ناشئ 

بل ان الخطأ العقدي يتحقق حتى لو كان عدم قيام  من عمده او اهامله او عن فعله )أي دون عمد او اهامل (

املدين بالتزام ناشئ عن سبب اجنبي ال بد له فيه كالقوة القاهرة ولكن يالحظ يف هذه الحالة االخرية انه اذا تحقق 

الخطأ العقدي فان عالقة سببية وهي ركن يف املسؤولية العقدية تنعدم , وال تتحقق املسؤولية . وعىل هذا الوجه 

م وهي تتضمن عىل انه )ينبغي التزام اذا ثبت املدين ان الوفاء اصبح عليه مستحيال لسبب 202ينبغي فهم املادة 

 اجنبي ال يد له فيه (.                            

ا هفانقضاء االلتزام هنا امنا يكون نتيجة الستحالة تنفيذه عينا ولعدم تحقق املسؤولية العقدية النعدام احد اركان

ويتبني من ذل  ان الخطأ العقدي ليس هو اال عدم قيام املدين بالتزامه الناشئ عن العقد أيا كان السبب يف 

 .( 500)ذل 

 على من يقع عبء اثبات الخطأ العقدي المطلب الثاني :

بل يجب  ,حددنا فيام سبق املقصود بالخطأ العقدي , وذكرنا ان هنال  عدم تنفيذ العقد لقيام املسؤولية العقدية 

ان يكون عدم التنفيذ راجعا اىل خطا املدين . ونسبة واقعة عدم تنفيذ اىل خطا املدين, وهي التي تقوم عليها 

املسؤولية العقدية , هي بيت القصيد يف مشكلة إثبات الخطأ العقدي , مبعنى هل يتعني عىل الدائن ان يثبت عدم 

املدين  دين ,ام يكفي ان يثبت عدم التنفيذ فيفرتض الخطأ يف جانبتنفيذ االلتزام ونسبة هذه الواقعة اىل خطا امل

,ويكون عىل هذا االخري اذا اراد نفي مسؤولية ان يقيم الدليل عىل وجود السبب األجنبي ؟ الظاهر يف نصوص 

 القانون املرصي وجوب التفرقة يف هذا املوضوع بني االلتزام بتحقيق نتيجة والتزام ببذل عناية.      

يام يتعلق بالنوع االول يكفي ان يثبت الدائن عدم قيام املدين بتنفيذ التزامه ,أي يكفي ان يثبت عدم فف

تحقيق النتيجة , ففي البيع مثال يكفي ان يثبت املشرتي عدم انتقال ملكية املبيع اليه , ويف عقد النقل يكفي ان 

ض وقوع ني النقل , فان اثبت الدائن ذل  فيفرت يثبت العميل عدم وصول البضاعة يف املوعد املتفق عليه مع ام

الخطأ من جانب املدين , ويتعني يف هذه الحالة عىل هذا االخري اذا اراد نفي املسؤولية عن نفسه ان يقيم الدليل 

م( والتي تقرر انه 122عىل وجود السبب األجنبي الذي ترتب عليه عدم تنفيذ االلتزام وهذا هو مدلول عبارة املادة )

ذا استحال عىل املدين ان ينفذ التزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه مال يثبت ان استحالة التنفيذ )ا

 قد نشأت عن سبب اجنبي ال يد له فيه ويكون الحكم كذل  اذا تأخر املدين يف تنفيذ التزامه(

م( 010م( او الوديعة )004اية كام يف الوكالة )اما فيام يتعلق بالنوع الثاين من االلتزام , وهو االلتزام ببذل عن

فال يكفي من الدائن اثبات عدم تنفيذ االلتزام ليك يفرتض الخطأ يف جانب املدين بل عىل الدائن اثبات هذا 

الخطأ أي عليه اثبات ان املدين مل يبذل يف تنفيذ التزامه عناية الشخص العادي ,فاذا اثبت ذل  , انتقل عبء 

املدين , ووجب عليه اذا اراد نفي مسؤوليته اقامه الدليل عىل وجود السبب االجنبي . وهذا هو املعنى االثبات اىل 

( التي تنص عىل انه )يف االلتزام بعمل , اذا كان املطلوب من املدين هو ان 2م ف 122املقصود من عبارة املادة )

                                                           
 .22ص  1112لألستاذ الدكتور حسن عبد الباسط جميعي طبعة سنة  احكام االلتزام( 221)
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اللتزام نفيذ التزامه فان املدين يكون قد ويف بايحافظ عىل اليشء او ان يقوم بإدارته او ان يتوخى الحيطة يف ت

اذا بذل يف تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي , ولو مل يتحقق الغرض املقصود . هذا مل ينص القانون 

 او االتفاق عىل ذل (  

  تنفيذ االلتزام :المبحث الثاني

نون االلتزام يف كل من القانون الفرنيس والقا قل الدخول بدارسة ما هو تنفيذ االلتزام يجب معرفه تعريف

املدين املرصي وتعريف االلتزام وفقا لراي الفقه فسنوجه دراستنا يف هذا املبحث اىل عن االلتزام وفقا للقانون 

 الفرنيس والقانون املرصي وراي الفقه وبعدها سنحدد كيفية تنفيذ االلتزام.

 تعريف االلتزاماألول: المطلب 

) ان الحق اتفاق يلتزم مبقتضاه شخص او اكرث  2202القانون الفرنيس تعريف االلتزام يف املادة  قد ورد يف

تجاه شخص او اكرث بإعطاء يشء  وبالقيام بعمل او باالمتناع عن عمل ( وتعريف القانون الفرنيس يقرب من تعريف 

حصول منفعة لشخص بالتزام املتعهد بعمل  ( بان االلتزام هو244_90القانون املرصي القديم حيث كانت املادتان ) 

 يشء معني او بامتناعه عنه وهنا نجد العالقة بني القانون الفرنيس واملرصي

 (501)القديم يف ان كل منهام ينص ان محل االلتزام ميكن عمل يشء معني او االمتناع عن عمل يشء معني 

 تعريف االلتزام وفقا للقانون املدين املرصي الجديد 

ام حالة قانونية مبقتضاه يجب عىل شخص ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان ميتنع عن عمل االلتز 

 تعريف االلتزام وفقا لراي الفقه ذهب الفقه البارز يف مرص ان تعريف االلتزام يربز بني مسالتني 

  تربط شخص باخران االلتزام ناحية له مادية كام ان لديه ناحية شخصية فهو حالة قانونية  االوىل:

انه ليس رضوريا ان يوجد  الدائن منذ نشوء االلتزام والتعريف السائد ان االلتزام حالة قانونية يرتبط  الثانية:

 مبقتضاها شخص معني بنقل حق عيني او بالقيام بعمل او باالمتناع عن عمل.

 التنفيذ العيني وشروطه وكيفية تنفيذه: انيالمطلب الث

مكنا وطالب بالتنفيذ العيني وفاء املدين بعني ما التزم به .لذل  اذا كان  التنفيذ العيني م يقصدالعيني: والتنفيذ 

 به الدائن فانه ال يجوز للمدين ان يعدل عن التنفيذ العيني اىل التنفيذ بطريق التعويض . 

 م عىل 110_ 102رشوط تنفيذ االلتزام: تنص املادة 

 ى كان ذل  ممكنا _تنفيذ االلتزام تنفيذا عينيا مت2

                                                           
 .12م ص2112, عبد الرزاق احمد السنهوري  طبعة سنة  في القانون المدني المصري الموجز في النظرية العامة لاللتزامات (221) 
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_عىل انه اذا كان يف التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقترص عىل دفع التعويض نقدي ,اذا كان ذل  1

 (10_1ال يلحق بالدائن رضرا جسيام .)

 ويتبني لنا من هذا النص انه يشرتط للتنفيذ العيني ثالث رشوط 

 _ان يكون التنفيذ العيني ممكنا.2

 نفيذ العيني مرهقا للمدين _اال يكون الت1

 _اعذار املدين 2

( من القانون املدين ال 102مام ال ش  فيه فان نص املادة ) 10(_2ان يكون  التنفيذ العيني ممكنا :) اوال:

يعرتض للتنفيذ العيني االختياري والذي يتم مبحض ارادة املدين لذل  ان هذا التنفيذ هو االصل يف التنفيذ وال 

اصة به. لكن امتناع املدين عن التنفيذ يتمثل هذا وضعا استثنائيا التي تدخل يف وضع الضوابط حاجة لرشوط خ

التي تسمح بإجبار املدين عىل التنفيذ مع مراعاة ظروفه الخاصة بقد االمكان ووضعه موضع التقصري قبل اللجوء 

انه اذا استحال عىل املدين ان ينفذ التزامه ( من القانون املدين ب122اىل القهر ويف هذا الصدد ما نصت عليه املادة )

عينا حكم عليه بالتعويض لعد الوفاء بالتزامه ........مامل يثبت ان استحالة تنفيذ التزامه قد نشا عن سبب اجنبي 

دائن لال يد له فيه ويف حالة امتناع املدين عن تنفيذ التزامه كام لو قام البائع بهدم العقار التي يلتزم بتسليمها فان ا

 (.11_4يف هذه الحالة يحق له بالرجوع عىل املدين مطالبا اياه بالتعويض )

ان ال يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين برشط اال يؤدي العدول عنه اىل التسبب يف رضر جسيم  ثانيا:

ني اذا لتنفيذ العي( مدين ان املرشع اجاز للقايض بناء عىل طلب ان يرفض ا102للدائن: يتبني جليا من نص املادة )

كان مرهقا للمدين ,لكن املرشع الزم القايض يف هذه الحالة ان يستوثق من اال يكون رفض تنفيذ العيني لاللتزام 

من القانون  1_102و  2_240ما يصيب الدائن رضر جسيم وهذا ما قضت به محكمة النقض بانه :مفاد نص  املادتني 

له يعة املتعاقدين يجب احرتامه وان للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عينيا و املدين يدل عىل ان االصل ان العقد رش

ان يعرض القيام به من نفقة املدين عىل ان يكون التنفيذ من ايهام بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما 

وال يكفي فيه  ادحةيقتضه العرف فاذا عدل عن التنفيذ عىل ارهاق املدين وهو يعنى النعت الشديد او الخسارة الف

( والتزاما بذات املنطق 14-2مجرد العرس والضيق والكلفة وعىل اال يلحق الدائن من وراء ذل  الرضر الجسيم ,)

فان املرشع اشرتط للعدول عن التنفيذ العيني اىل التنفيذ بطريق التعويض ان ال يرتب عىل هذا العدول الحاق 

لذل  فان مصلحة   (2) كن وصفه بالتعنت او التعسف يف هذا الفرضرضر جسيم بالدائن ذل  الن  الدائن ال مي

الدائن تصبح هي االوىل بالرعاية ويجب عىل القايض يف هذا الفرض ان يرجع اىل االصل وهو الزام املدين بالتنفيذ 

 (.14-2العيني )

( عىل تنفيذ 110_129للامدتني )مدين بانه يجرب املدين بعد اعذاره طبقا  102اعذار املدين :ورد نص املادة  ثالثا:

التزامه عينيا متى كان ممكنا .فمن ناحية اوىل ال يتصور ان يقتيض القايض بالتنفيذ العيني اال بعد مطالبة الدائن 

للمدين بتنفيذ االلتزام عينيا ومن هنا فان التنفيذ العيني الذي يتم بقوة القانون هو تنظيم مستقل , اراد به املرشع 

ط واالجراءات الخاصة بتنفيذ االلتزام وبناء عىل ما تقدم فقد نضم املرشع اجراءات االعذار وطرقه , تخطي الرشو 
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( بانه )يكون اعذار املدين بإنذاره او مبا يقوم مقام االنذار , ويجوز ان يتم االعذار 129لذل  فقد ورد  نص املادة )

كون ام يجوز ان يكون مرتتبا عىل اتفاق يقيض بان يعن طريق الربيد عىل الوجه املبني يف قانون املرافعات, ك

 (10_2املدين معذرا مبجرد حلول االجل ودون حاجة اىل إجراءات اخر .)

( مل يعترب املرشع يف دولة االمارات نقل الحقوق العينية التزاما يقع عىل عاتق البائع وامنا جعل نقل 10_2)

دون توقف عىل القبض او أي يشء اخر.  وهذا مانص عليه املرشع هذه الحقوق اثر يرتتب عىل العقد مبجر انعقاده 

 من القانون املدين العراقي  102العراقي كذل  يف نص املادة 

 القاعدة األصل على المدين ان ينفذ التزامه عينا  :أوال

يني هو حق للدائن عاألصل يف تنفيذ االلتزامات هو التنفيذ العيني. أي وفاء املدين بعني ما التزم به. فالتنفيذ ال

فال يستطيع املدين أن يعدل عنه إذا كان ممكنا  وينفذ التزامه بطريق التعويض. كام أنه حق للمدين فليس للدائن 

أن يرفض التنفيذ العيني ويطالب املدين بالتنفيذ مبقابل )التعويض(. إال أنه وإذا كان التنفيذ العيني هو األصل. 

ط يذ مبقابل كطريق احتياطي للتنفيذ. وذل  يف الحاالت التي ال تتوفر فيها رشو فإن للدائن أن يلجأ إىل التنف

 التنفيذ العيني اآليت ذكرها.

 مدني ( 202ثانيًا: شروط التنفيذ العيني ) م 

  : أن يكون التنفيذ العيني ممكنًاالشرط األول 

نفيذ االلتزام نفيذ ممكنا . فإذا كان تيجب إلمكان إجبار املدين عىل التنفيذ العيني لاللتزام أن يكون هذا الت

مستحيال  فال ميكن جرب املدين عىل القيام به. إذ ال جدوى من املطالبة باملستحيل. فإذا كانت استحالة التنفيذ 

ناجمة عن سبب أجنبي عن املدين فإن االلتزام ينقيض وال يلتزم املدين حتى بالتعويض. أما إذا كانت االستحالة 

املدين وخطئه فإنه يكون مسئوال  عن تعويض الدائن. عىل أنه يجب أن نالحظ أن االلتزام بدفع ناجمة عن فعل 

مبلغ نقدي حتى وإن تعذر تنفيذه يف حالة إفالس أو إعسار املدين فإنه ال يعترب مستحيال . ودليل ذل  أنه إذا أعقب 

ة بالتعويض عن حفظ حق الدائن يف املطالباإلفالس يسار يسمح بالتنفيذ يف أي وقت. فإن التنفيذ يتم عينا  مع 

 التأخري. ويعترب من قبيل االستحالة التي متنع من تنفيذ االلتزام عينا  تل  الحاالت التي يرتبط فيها تنفيذ االلتزام

 بشخص املدين املمتنع عن التنفيذ. 

ده محل ليات الجراحية أو كان وحفمثال . إذا كان امللتزم طبيبا  شهريا  ال يقوم غريه بإجراء نوع معني من العم

ثقة املريض ثم امتنع عن إجرائها. فإن االمتناع يعد من قبيل االستحالة التي تحرم الدائن من التمس  بالتنفيذ 

العيني ملا يف التنفيذ من مساس بشخص املدين وما يؤدي إليه من مصادرة لحرية املدين. لكن ميكن إجبار املدين 

بطرق أخرى مثل الغرامة التهديدية. فإن مل يفلح هذا الطريق فليس أمام الدائن سوى املمتنع يف هذا الفرض 

 االكتفاء بالتعويض.

 ن التنفيذ العيني مرهقًا للمدين الشرط الثاني : أال يكو
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أجاز املرشع للقايض بناء  عىل طلب املدين أن يرفض التنفيذ العيني إذا كان مرهقا  للمدين. لكن املرشع ألزم 

 يض يف هذه الحالة أن يتوثق من أن ذل  ال يسبب رضر جسيم للدائن.القا

تنفيذ االلتزام ممكنا  يف حد ذاته ولكنه يلحق باملدين رضرا  جسيام  يتعلق تقدير خطورته مبا لقايض املوضوع 

 فمن سلطة وقدرة عىل التحق من الرضر ومدى جسامته يف كل حالة عىل حدة. ونحن نعتقد أن املرشع كان يهد

من وراء هذا املبدأ االلتزام بحسن النية يف تنفيذ االلتزامات واملطالبة بها؛ ذل  أن إرصار الدائن عىل التنفيذ العيني 

بالرغم من كونه مصدر جسيم للمدين يعترب تعسفا  يف استعامل حقه مام يتعارض مع مبدأ حسن النية الذي يحكم 

ابل أال يرتتب إن املرشع اشرتط للعدول عن التنفيذ العيني إىل التنفيذ مبقتنفيذ االلتزامات. واستكامال  لهذا املنطق ف

عىل هذا العدول إلحاق رضر جسيم بالدائن؛ ذل  أن الدائن ال ميكن أن يوصف بالتعسف يف هذا الفرض ألن 

 مصلحته يف هذه الحال هي األوىل بالرعاية ألنه يطالب باألصل يف تنفيذ االلتزامات.

 إعذار المدين  الشرط الثالث :

إعذار املدين رشط رضوري إلجبار املدين عىل تنفيذ التزامه إذا امتنع عن التنفيذ اختيارا . ويعتقد البعض أن 

اإلعذار ليس رشطا  للتنفيذ العيني. ويدلل أصحاب هذا الرأي عىل صحة ما يقولونه بأن التنفيذ العيني يتم باختيار 

 عيني قد يقع بقوة القانون كام هو الحال يف نقل الحقوق العينية الواردة عىلاملدين باإلضافة إىل أن التنفيذ ال

منقوالت معينة بالذات. ويف كلتا الحالتني فال حاجة لإلعذار. ونحن نعتقد ـ عىل خالف الرأي السابق ـ بصحة 

 لسببني: رشط اإلعذار؛ ذل  أن اإلعذار أمر رضوري ومقدمة الزمة قبل اللجوء إىل إجباره عىل التنفيذ

فمن ناحية أوىل. ال يتصور أن يقيض القايض بالتنفيذ العيني إال بعد مطالبة الدائن للمدين بتنفيذ التزامه 

عينا . ويعترب اإلعذار شكال  رسميا  لهذه املطالبة. ومن ناحية ثانية. فإن النص الترشيعي واضح يف اعتبار اإلعذار 

 تنفيذ العيني.رشطا  الزما  إلمكان إجبار املدين عىل ال

مدين عىل أن إعذار املدين  129أما عن إجراءات اإلعذار فإن املرشع بني هذه اإلجراءات ونص يف املادة 

يكون بإنذاره أو مبا يقوم مقام اإلنذار. ويجوز أن يتم اإلعذار عن طريق الربيد عىل الوجه املبني يف قانون 

بأن يكون املدين معذرا  مبجرد حلول األجل ودون حاجة إىل أي املرافعات. كام يجوز أن يكون مرتتبا  عىل اتفاق 

إجراء آخر. واإلنذار املقصود هنا هو الذي يتم عىل يد محرض أو الذي يقوم الدائن بتسليمه للمدين مبارشة  مادام 

 .  (502)أنه تضمن ذل 

 النتائج 

 ن التمييز بني املسؤولية العقدية وتنفيذ االلتزام تقترص مبا ييل :إ 

                                                           
 محاضرة منشورة على موقع جامعة بابل ألحكام االلتزامد حبيب عبيد مرزة ,  (222(

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&depid=1&lcid=75899   

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&depid=1&lcid=75899
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 تحكم املحكمة طوعا . والان مل ينفذ  نفيذ االلتزام  : هو حق الدائن يف اجبار مدينه عىل تنفيذ التزامه قضاء  ت

 بالتنفيذ العيني اال بتوافر الرشوط التالية :

 _ان يطالب الدائن من املحكمة الحكم عىل املدين بالتنفيذ العيني .2

 _ان يكون التنفيذ العيني ممكنا 1

إىل إرهاق املدين أما لو كان مرهقا  فإنه بإمكان املدين أن يطلب من القضاء دي التنفيذ العيني _  ان ال يؤ 2

 ضبالتنفيذ عن طريق التعويالعيني  استبدال التنفيذ

ذا الجزاء ويتمثل هالعقدي هي الجزاء املرتتب عىل عدم تنفيذ املدين اللتزامه  املسؤولية العقدية : اما

ئن جربا  للرضر الذي لحق به  . وهذا ما اكده استأذنا الدكتور حسن عبد الباسط جميعي يف بالتعويض املستحق للدا

كتابه الخطأ املفرتض يف املسؤولية العقدية والرأي الذي نعتقد يف صحته انه اذا مل يقم املدين بتنفيذ التزامه 

يث املوضوع لزمة للعقد تتحول من حالتعاقدي ومل ميكن تنفيذ االلتزام عينا ألي سبب من األسباب فان القوة امل

اىل وجود التنفيذ مبقابل او بطريق التعويض وبذل  يكون املدين مسئوال عن تعويض الدائن عام لحقه من رضر 

 (503)ويف هذه الحالة تقوم مسؤولية املدين العقدية عىل اساس خطئه املتمثل يف اخالله بااللتزام التعاقدي

 والتوصيات 

ملوضوع من املواضيع املهمة جدا وخصوصا  يف معرفة التمييز بني املسؤولية العقدية وتنفيذ مام الش  ان هذا ا

 االلتزام تقترص مبا ييل

 تحكم املحكمة طوعا . والان مل ينفذ  : هو حق الدائن يف اجبار مدينه عىل تنفيذ التزامه قضاء  تنفيذ االلتزام 

 بالتنفيذ العيني اال بتوافر الرشوط التالية :

 _ان يطالب الدائن من املحكمة الحكم عىل املدين بالتنفيذ العيني .2

 _ان يكون التنفيذ العيني ممكنا 1

إىل إرهاق املدين أما لو كان مرهقا  فإنه بإمكان املدين أن يطلب من القضاء _  ان ال يؤدي التنفيذ العيني 2

 ض بالتنفيذ عن طريق التعويالعيني  استبدال التنفيذ

ا الجزاء بالتعويض ويتمثل هذالعقدي هي الجزاء املرتتب عىل عدم تنفيذ املدين اللتزامه  :لية العقديةاملسؤو  اما

املستحق للدائن جربا  للرضر الذي لحق به  . وهذا ما افدناه من دراستنا املتواضعة التي قدمنها بني يدي سيادتكم 

نتاج مثمر   الذي يعد كنزا ملعرفة كيفية  الوصول اىل  نتيجة فهم مقرركم من الخطاء املفرتض يف املسؤولية املدنية

 يقترص يف العملية االيضاحية للمسؤولية العقدية وتنفيذ االلتزام . 

  

                                                           
 . 41ص  1112طبعة عام  الخطأ المفترض بالمسؤولية المدنيةد  حسن عد الباسط جميعي ,  (221) 
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 الفرنيس القانون يف أثرها و املاليك للمذهب االجتهادية األصول

 

 الفرنسي القانون في أثرها و المالكي للمذهب االجتهادية األصول

دكتوراة ثانية ةسن    

االنسانية العلوم و اآلداب كلية -الرباط الخامس محمد جامعة  

 االسالمية الشريعة مقاصد و أصوله و الفقه تخصص

 

 مقدمة

إن من خصائص األمة اإلسالمية التي متيزها عن غريها أن جعل الله رشيعتها صالحة لكل زمان     و مكان، 

 هام اختلف الزمان و املكان، فمصادر الترشيع اإلسالمي و عىل رأسها الوحينيمستجيبة لكل النوازل و املستجدات م

" الكتاب و السنة" يتضمنان أحكاما منصوصة قطعية و أخرى ظاهرة تحتمل تأويالت و أخرى عام يلزمها 

 ىلالتخصيص، و بعضها مطلق البد فيه من تقييد، إىل غري ذل  من مراتب دالالت النصوص، لكن تنزل بالناس ع

مر الزمان و اختالف املكان أحداث ووقائع ال نجد لها حكام يف الوحيني مام يتطلب اللجوء إىل باب االجتهاد، 

ألن االجتهاد هو الذي يحفظ للرشيعة اإلسالمية خاصية الصالحية لكل زمان و مكان، و من هنا جاء دور و قيمة 

جتهادية رصينة سطرها أمئة املذاهب و أخذها عنهم املذاهب الفقهية يف حفظ الرشيعة و أحكامها عرب قواعد ا

ه(، حيث امتاز مذهبه 209تالمذتهم، من ذل  املذهب املاليك لعامل املدينة و األمة اإلمام مال  بن أنس رحمه )

 بقواعد اجتهادية مستندها اآلثار النبوية و اجتهادات الصحابة و عمل أهل املدينة، 

السعة يف األحكام و الشمول و املرونة، حيث إنه يف باب العبادات نجد املالكية و مام امتاز به املذهب املاليك 

يحتاطون كثريا ألن مجرى العبادات يف غالبها التوقيف، لكنهم يتوسعون يف باب املعامالت املالية و الجنايات و 

لخالف راف و األخذ بأصل مراعاة اغريها أخذا بأصول اجتهادية كاملصالح املرسلة و سد الذرائع و مراعاة العوائد و األع

درءا للمفسدة و جلبا للمصلحة إىل غريها من األصول االجتهادية، فنظرا لهذه امليزة التي متيز بها املذهب املاليك 

نجد أن وجوده موسع يف خريطة األمة بدليل وجود املدرسة املالكية بالحجاز و العراق ومرص و القريوان و األندلس، 

التنوع من مخرجاته أنه تم اتخاذ املذهب املاليك من جهة قواعده االجتهادية مرجعا يف سن القوانني هذا التوسع و 

الغربية، من ذل  القانون الفرنيس الذي يعتمد يف صياغة مادته القانونية عىل الكثري من أحكام فقهاء املالكية، بل 

 و الواضحة و غريها،مصادره مبنية عىل أمهات الفقه املاليك كاملدونة و املوازية 

و هذا التأثري للمذهب املاليك يف صياغة القانون املدين الفرنيس هو ما سنبينه يف هذا املقال و ذل  من  

 خالل املحاور التالية : 
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 مقدمة.

 أوال : التعريف باألصول االجتهادية للمذهب املاليك و ذل  من خالل : 

 بيان معنى األصول االجتهاد.

 دية.املصادر االجتها

 ثانيا : أصول القانون املدين الفرنيس.

 ثالثا : العالقة بني القانون الفرنيس و املذهب املاليك.

 رابعا : مناذج من أثر األصول االجتهادية للمذهب املاليك يف صياغة القانون املدين الفرنيس.

 خامتة.

 

 أوال : التعريف باألصول االجتهادية للمذهب المالكي و ذلك من خالل : 

 أصول االجتهاد. .2

أصول االجتهاد : املراد بها األصول االجتهادية املعتمدة يف منظومة االجتهاد من جهة التأصيل و االستدالل 

و التنزيل، حيث إن لكل مذهب قواعد اجتهادية معتربة يف االجتهاد و هي متفق عليها يف أغلبها، لكن يبقى 

تهد االستدالل به اسنتادا لقواعد االجتهاد و مبا تحصل لدى املج االختالف يف كيفية التعامل مع الدليل و طريقة

 من ملكة اجتهادية و فقه بالدليل و محل تنزيله تحصيال للمقاصد  الرشعية يف الحال و املآل.

للمذهب املاليك أصول اجتهادية استقرئها أمئة املذهب من خالل اجتهادات اإلمام مال  رحمه الله و أجوبته 

 نوازل نذكر من بينها : يف مختلف ال

فأول أدلة مال  رحمه الله الستة عرش النص من الكتاب أو السنة الصحيحة  أوال : نص الكتاب و نص السنة،

 متواترة كانت أو مستفيضة أو آحادا.

 504هو اللفظ الدال عىل معنى ال يحتمل غريه أصال. و املراد بالنص : 

ن ف  و مثال النص من الكتاب : قوله تعاىل : " ْدِي ف م  ر  ِمن  الْه  ا اْست ْيس  م  ِة إِل ى اْْل جِّ ف  تَّع  بِالُْعْمر  ن ت م  ِإذ ا أ ِمنُتْم ف م 
ٌة ك اِمل ةٌ  ر  ش  ْعُتْم  تِلْك  ع  ج  ٍة ِإذ ا ر  ْبع  س  ث ِة أ يَّاٍم ِِف اْْل جِّ و  ْد ف ِصي اُم ث َل  ِ َّْم َي  ، نص يف أن املتمتع 292" سورة البقرة اآلية  ل

 مل يجد هديا يلزمه صوم مجموع الثالثة أيام التي يف الحج و السبعة التي بعد الرجوع الذي هو العرشة. الذي

 505ومثاله من السنة قوله صىل الله عليه وسلم :' إن الله حرم عليكم وأد البنات'

                                                           

 12، لإلمام القرافي، الصفحة شرح تنقيح الفصول 504 

 2722/21المسائل من غير حاجة، رقم  عن كثرة صحيح مسلم، لإلمام مسلم، كتاب األقضية، باب النهي 505 
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 506فهذا نص يف تحريم دفن البنات الذي كان يفعله أهل الجاهلية.

و الظاهر : هو اللفظ الدال يف محل النطق عىل معنى لكنه يحتمل غريه  لسنة،ثانيا : الظاهر من الكتاب و ا

 507احتامال مرجوحا

اُم ِستِّني  ِمْسِكيًناقوله تعاىل "  مثال الظاهر من الكتاب ِإْطع  ، فإنه ظاهر يف أن 4" سورة املجادلة اآلية ف 

 يجزئ فقريا ال مال له لكل مد، و ال املظاهر الذي مل يستطع الصوم يجب عليه إطعام ستني شخصا مسكينا، أي

 إعطاؤها ملسكني واحد و ال إعطاء مدين منهام له أيضا.

و يحتمل أن املراد باملسكني املد، ألنه من أسامئه، و يكون املعنى فإطعام طعام ستني مدا، و عليه فيجزئ 

لجمهور، و الثاين مذهب إعطاء جميع الكفارة ملسكني واحد يف ستني يوما يف كل يوم مد. و األول مذهب ا

  508الحنفية.

اتفاق العلامء املجتهدين من هذه األمة بعد وفاة النبي صىل الله عليه وسلم يف أي  ثالثا : اإلجماع و معناه :

عرص أي سواء كان يف عرص الصحابة أم ال، و سواء كان املتفق عليه حكام رشعيا كحلية النكاح، أو لغويا ككون 

ليا كحدوث العامل، أو دنيويا كتدبري الجيوش. و ال يعترب فيه وفاق العوام مع املجتهدين، و الفاء للتعقيب، أو عق

املراد بالعوام من مل يبلغ درجة االجتهاد، فيدخل مجتهد الفتوى و مجتهد املذهب أي فيعترب وفاقهم للمجتهدين 

  509املطلقني.

جمع املصحف و قتال مانعي الزكاة يف عهد من أمثلة إجامع العلامء كإجامع الصحابة ريض الله عنهم عىل 

 أيب بكر ريض الله عنه و اإلجامع عىل تحريم الربا و عدم جوازه إىل غري ذل .

و املراد به إلحاق فرع بأصل يف الحكم لعلة جامعة بينهام. و له أربعة أركان و هي األصل  رابعا : القياس

فرع و الثاين حكم األصل كتحريم الربا يف الرب، و الثالث ال املقيس عليه و هو محل الحكم املشبه به كالرب مثال،

و هو محل الحكم املشبه و هو كالدخن مثال يف قياسه عىل الرب، و الرابع العلة و هو الوصف الجامع بني املقيس و 

 املقيس عليه، كاالقتيات و االدخار يف قياس الدخن عىل الرب.

يف غالب األحكام االجتهادية و ذل  إذا تعارض معه، ألن الخرب و القياس مقدم عىل خرب الواحد عند مال  

 510متضمن للحكم فقط و القياس متضمن للحكم و الحكمة أي العلة.)بترصف(

                                                           

 142، لإلمام البغوي، المجلد السابع، الصفحة تفسير البغوي 506 

 41، لإلمام الباجي، الصفحة الحدود 507 

 212، للوالتي، الصفحة إيصال السالك 508 

 112، للسمعاني، المجلد الثالث، الصفحة قواطع األدلة 509 

 127لصفحة ، لإلمام القرافي، اشرح تنقيح الفصول 510 
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و يجري القياس يف الكفارة و التقدير و الحدود عىل املشهور، و مثاله يف الكفارة : قياس رقبة الظهار عىل 

ىل و مثاله يف التقدير : قياس أقل الصداق ع جامع كون كل منهام كفارة.فيها ب رقبة القتل يف اشرتاط اإلميان

د رشب و مثاله يف الحدود : قياس ح أقل نصاب الرسقة يف جعله ربع دينار بجامع كون كل منهام الستباحة عضو.

 الخمر عىل املفرتي.

ليل ي إىل كرثة مخالفة الد أما الرخص فألنه ال يعقل معناها و ألنها مخالفة للدليل، و القياس عليها يؤد

  511فواجب أن ال تجوز.

املصالح املرسلة وقد نقل عن اإلمام مال  رحمه الله االحتجاج بها أي املطلقة من االعتبار و اإللغاء،  خامسا :

 أي التي مل يرد عن الشارع أمر بجلبها و ال نهي عنها بل سكت عنها، ألن املصالح عىل ثالثة أقسام : 

أمر الشارع العباد بجلبها ألنفسهم كمصلحة حفظ العقل، فإن الشارع أمر  : أي التي ربة رشعااملصلحة املعت

 بجلبها إجامعا، و لذل  يحرم استعامل كل مأكول أو مرشوب أو مشموم يزيل العقل بالقياس عىل الخمر.

داع املل  عن لحة ارتأي التي نهى الشارع العباد عن جلبها ألنفسهم كمص:  و الثانية املصلحة امللغاة رشعا

الجامع يف نهار رمضان، فإنها ال تجلب له إال بإلزامه التكفري بصوم شهرين متتابعني، فال تخيري بينه و بني اإلطعام 

أو العتق لسهولة بذل املال عليه يف شهوة الفرج، و قد ألغى الشارع هذه املصلحة بتخيري املجامع يف نهار رمضان 

 اإلطعام و العتق و مل يفرق بني املل  و غريه.يف التكفري بني الصوم و 

و كمصلحة التقوي عىل الحصاد و حمل األثقال فإنها ال تجلب للعامل إال بإباحة الفطر له يف رمضان، وقد 

ْهَر فَلْيَُصْمُه" سورة البقرة اآلية  ألغاها الشارع بإلزامه الصوم بقوله تعاىل "  يقسه ،فلذل  مل222فََمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

الفقهاء عىل املسافر يف إباحة الفطر بجامع املشقة، فال يجوز له الفطر فيه إال إذا خاف يف أثناء النهار أنه إذا متادى 

 عىل الصوم إىل الغروب أورثه ذل  مرضا أو هالكا.

نى احتجاجه مع أي املطلقة من االعتبار و اإللغاء، و هي حجة عند مال  رحمه الله و :و الثالثة املصلحة املرسلة

بها أنه يأمر بجلبها و يقيس عليها، كمصلحة اإلقرار من املتهم بالرسقة، فإن مالكا رحمه الله يبيح جلبها برضبه 

  512حتى يقر مع قيام قرائن ظاهرة عىل ذل  و ليس تعديا أو ملجرد اإلكراه.)بترصف(

 سادسا : سد الذرائع 

الفساد، و يعترب هذا األصل من أدلة مال  رحمه الله يحتج به سد أبواب الوسائل إىل  المراد بسد الذرائع :

قد أجمعت األمة و  يف الرشعيات و يعتمد عليه، فمتى كان الفعل السامل من املفسدة وسيلة إىل املفسدة منعنا منه.

 عىل أن وسائل الفساد عىل ثالثة أقسام : قسم متفق عىل منعه، و قسم متفق عىل جوازه، و قسم مختلف فيه.

                                                           
 27، لإلمام الزركشي، المجلد الخامس، الصفحة البحر المحيط 511

 222و  222، للوالتي، الصفحة إيصال السالك 512 
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فاملتفق عىل منعه كسب الصنم عند عابديه الذين يسبون الله تعاىل عند سبه، و كحفر اآلبار يف طريق 

ة محرمة ه الوسائل الثالثاملسلمني، و إلقاء السم يف أطعمتهم، ألن يف هذا وسيلة إىل هالك املسلمني، فهذ

 إىل عرص الخمر منها، و كالرشكة يفاملتفق عىل جوازه كغرس شجرة العنب مع أنه وسيىل  وأما القسم إجامعا.

مل مينعه مال   يهف والقسم املختلف هاتني الوسيلتني جائزتان إجامعا.سكنى الدور مع أنها وسيلة إىل الزنا، فإن 

رحمه الله كبيوع اآلجال، فإنها وسيلة إىل الربا و مل مينعها إال مال  رحمه الله، و كدعوى الدم، فإن مالكا رحمه 

 جيه اليمني فيها عىل املدعى عليها مبجردها، و أما دعوى املال فوجه اليمني عىل املدعى عليه مبجردها.الله منع تو 

واعلم أن الذريعة كام يجب سدها يجب فتحها ويندب و يكره و يباح، فإن  قال اإلمام القرايف يف التنقيح :

 513.جب واجبة كالسعي إىل الجمعة و الحجالذريعة هي الوسيلة، فكام أن وسيلة املحرم محرمة فكذل  وسيلة الوا

 سابعا : عمل أهل المدينة 

معترب عند مال  و يراد به عمل الصحابة و التابعون لكن برشط أن يكون مام ال مجال  عمل أهل املدينة أصل

وقيف، تللرأي فيه من األحكام الرشعية، قال ابن القصار : مذهب مال  العمل عىل إجامع أهل املدينة فيام طريقه ال

  514و هذا هو املعتمد عند كبار أصحاب مال  رحمه الله

و هو مقدم عند مال  عىل الخرب اآلحاد، حيث جاء يف التمهيد البن عبد الرب : عمل أهل املدينة الذي يقدم 

عىل خرب اآلحاد ما كان طريقه النقل و ليس للرأي فيه مجال، إذ يصري من باب تقديم املتواتر عىل اآلحاد، أما 

مثاله عند مال  احتجاجه عىل نفي خيار  515الذي طريقه االجتهاد فاملحققون عىل تقديم الخرب الصحيح عليه.

املجلس يف البيع بانه وجد عمل أهل املدينة عىل نفيه و قدمه عىل الحديث الصحيح، و هو قوله صىل الله عليه 

 516وسلم ' البيعان بالخيار ما مل يتفرقا'

ول االجتهادية للمذهب املاليك كام تواترت عن صاحب املذهب اإلمام مال  بعد إكامل عرض بعض األص

رحمه الله، ننتقل لعرض بعض من مصادر املذهب و هي أمهاته التي يقوم عليها االجتهاد يف املذهب املاليك و هي 

 كام ييل : 

 المصادر االجتهادية) أمهات المذهب المالكي(.2

 المدونة

أن أصل املدونة سامع قايض القريوان أسد بن الفرات عن عبد الرحمن بن القاسم،  قال اإلمام الحطاب : اعلم

و هام معا من أصحاب مال ، و هو أول عملها ورواها عنه، و سأله عنها عىل أسئلة العراق، وأجابه اين القاسم بنص 

ية' و كانت تسمى ' األسدقول مال  مام سمعه منه أو بلغه أو قاسه عىل قوله و أصله، فجمعت عنه بالقريوان، و 

                                                           

 441، لإلمام القرافي، الصفحة تنقيح الفصول 513 

 112، البن القصار، الصفحة مقدمة اين القصار 514 

 22، المجلد األول، الصفحة التمهيد، البن عبد البر 515 

 في البيع و البيان ح مسلم، لإلمام مسلم، كتاب البيوع، باب الصدقصحي 516 
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و تعترب املدونة من أمهات املذهب املاليك املعتمدة يف  517كتاب أسد، و مسائل ابن القاسم، و كتبها عنه سحنون.

 االجتهاد.

 الموطأ

موطأ اإلمام مال  رحمه الله، كتبه بنفسه عىل مدار أربعني سنة، و هو كتاب فقه حديث، و يتضمن إىل جانب 

الله عليه وسلم اجتهادات وآثار الصحابة ريض الله هنهم، و يعترب من أمهات فقه الحديث لدى أحاديث النبي صىل 

 األمة.

 الجامع البن يونس

'الجامع ملسائل املدونة واملختلطة وآثارها وزياداتها ونظائرها ورشح ما أشكل منها وتوجيهه والفرق بينه وبني ما 

حدث العالمة ابن يونس وأبان عن منهجه يف كتابه يف مقدمته تشاكله' من أهم أمهات املذهب املاليك ، فقد 

 التي وضع فقال:

وهو يف كتابه قد أىت عىل جميع كتب املدونة، متبعا يف ذل  ترتيبها إال ما اقتىض تقدميا أو تأخريا لدواع 

تباعا لحاجة  دراقتضت ذل ، إال أن الذي طبع من الكتاب هو ربع العبادات أي إىل كتاب الحج، ولعل ما تبقى يص

 الفقهاء إىل هذا الكنز الثمني.

رحمه الله يرسد األدلة رسدا، ويتتبعها تتبعا داال عىل حظ rوعليه فإن الناظر يف الكتاب يعلم أن ابن يونس 

وافر من العلم، وهو متوسع يف األدلة قرآنا كانت أو سنة، وأسلوبه سهل سلس ماتع، ليس فيه تعقيد وال تشقيق 

 اللفظ.

ته العلمية سار فيها عىل غرار ترتيب املدونة، إمنا يضيف إليها ما دعت إليه الرضورة، كام أشار إىل ذل  وماد

 يف مقدمة كتابه.

وقد اعتمد اإلمام عىل أهم مصادر الفقه املاليك كابن القاسم وابن املواز ، وابن العتبي، وعن ابن وهب وابن 

ل وأيب إسحاق بن شعبان وأيب بكر بن اللباد، ومرة يستخدم مثل: قا حبيب واألبهري وابن القصار وابن خويز منداد

 غري واحد من البغداديني، وقال بعض أصحابنا،  ومعظم جبال الفقه املاليك وأعمدته ممن كانوا قبله. 

 الموازية

 عىل يساملوازية البن مواز من أجل ما ألف املالكية، وأصحه مسائل و أبسطه كالما و أوعبه، وقد رجحه القاب

سائر األمهات حيث قال : ألن صاحبه قصد إىل بناء فروع أصحاب املذهب عىل أصولهم، و غريه إمنا قصد جمع 

الروايات و نقل نصوص السامعات، ومنهم من نقل عنه االختيارات يف رشوحات أفردها، و جواب مسائل سئل 
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ع مهات املذهب' عىل معان تؤدي إيل بناء الفرو عنها، إال ابن حبيب فإنه قصد ' يف كتابه الواضحة وهو أيضا من أ 

  518عىل األصول دون االكتفاء بالنقل للمرويات و الجوابات.

 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

هـ رشح فيه  924تأليف الشيخ أيب عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى، املعروف بالحطاب  

ه مع ذكر ما تحتاج إليه كل مسألة من تقييدات وفروع مناسبة، مخترص الشيخ خليل وتكلم عىل جميع مسائل

وتتامت مفيدة من ضبط وغريه ، وذكر غالب األقوال وعزوها وتوجيهها  والتنبيه عىل ما يف كالم الرشوح التي وقف 

 عليها املؤلف.

 ثانيا : أصول القانون المدني الفرنسي.

وقد اعتمدنا  2202والصادر سنة  code civilاملوجودة يف  Les articlesنقصد بالقانون املدين الفرنيس تل  البنود 

 .2222أغسطس  20واملعتمدة عىل طبعته بتاريخ  2924ـ  2922عىل طبعته الثالثة و الثامنني 

 والقانون املدين الفرنيس أخذ من عدة أصول هي: 

 . 2022أ ـ القانون الروماين، كان معموال به يف جنوب فرنسا إىل سنة 

 القانون الجرماين. كان معلوما به يف الشامل.  ب ـ

 جـ ـ القانون الكنيس، وهو قانون الكنيسة الكاثوليكية. 

 د ـ قانون امللكية املطلقة الذي أمر به لويس الرابع عرش والخامس عرش والسادس عرش.

 هـ ـ قانون الثورة. 

 و ـ األعراف والعادات خصوصا تل  التي وجدت يف الجنوب. 

 ساعدت عىل عمل هذا القانون املدين الذي أصبح معروفا بكود نابليون.  كل هذه

. نقصد بالفقه المالكي تلك األحكام المبنية على النصوص واالجتهادات التي اعتمدها كبار فقهاء 2

 المالكية. 

 ثالثا : العالقة بين القانون الفرنسي و المذهب المالكي.

ووصل إىل ليون يف فرنسا وبواتيي. وكان املذهب الفقهي السائد يف م، 022هـ 92دخل اإلسالم األندلس سنة 

هـ(، فام 292األندلس هو مذهب األوزاعي، إىل أن أدخل إليه مذهب مال  تلميذه زياد بن عبد الرحمن القرطبي )

عروف مأن انتهى القرن الثاين للهجرة حتى ساد مذهب مال  جميع أرايض األندلس، وأصبح هو املحكم بال منازع. و 

 م. 2491هـ 900أن املسلمني بقوا يف األندلس حتى سنة 

ويف تواجد املسلمني يف األندلس )أسبانيا والربتغال وجنوب فرنسا( انتقل مذهب مال  إىل الفرنسيني عن 

 طريقني: 
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ة، دانتشار املدارس الكربى يف األندلس ، التي كان يرتادها املسلمون وغري املسلمون من أماكن بعي األولى :

.وكان يدرس يف هذه املدارس العلوم املختلفة مبا يف ذل  الفقه املاليك، وخصوصا فتاوى النوازل و نذكر منها 

 هـ( املعروف بنوازل ابن سهل. 422مثاال واحدا هو :ديوان األحكام الكربى البن سهل )

ان معموال به ن قانون العوائد كانتشار العوائد اإلسالمية يف الجنوب الفرنيس فرتة طويلة، ومعروف أ  الثانية:

 Napoleon codeومحرتما يف هذه املنطقة، مع أنه مل يكن مدونا، وبقي األمر كذل  حتى جمعت هذه العوائد يف 

de. 

 هـ( يف الفلسفة الغربية، ويف فلسفة القانون عىل الخصوص:292تأثري ابن رشد الحفيد ) –ب

عن ابن رشد بعنوان ابن رشد الفقيه  Brunchvicgام بها ويظهر ذل  من خالل الدراسة املوسعة التي ق

Averroes juriste  ضمن دراسات رشقية مهداة إىل ذكرىLevi Provencal  وإىل كتاب  2921باريسErnest 

Renan .ابن رشد والرشدية فإن فيهام الكفاية 

صل املقال هاية املقتصد( و)ف: )بداية املجتهد ونو إن من أهم كتب ابن رشد التي أثرت يف القانون الفرنيس

بني الحكمة والرشيعة من االتصال( وهذا األخري يكفي أن ننقل منه قوله: 'يجب علينا أن نستعني عىل ما نحن 

  519بسببه مبا قاله من تقدمنا يف ذل ، وسواء كان ذل  الغري مشاركا لنا، أو غري مشارك لنا يف امللة'. 

ح ، وزاد األمر توضيحا بتمثيله بآلة الذبح قائال: )فإن اآللة التي تصقال ذل  وهو يتحدث عن القياس العقيل

 بها التذكية ال يعترب يف صحة التذكية بها كونها آلة ملشارك لنا يف امللة أو غري مشارك، إذا كانت فيه رشوط الصحة.

فائدتني:  ذل  يف وتبنى هذه الفكر القديس توماس األكويني فقال: )ينبغي االطالع عىل آراء األقدمني، ألن

  520اتقاء الرأي الخاطئ(. والثانية: هي االستعانة بالرأي الصحيح، األوىل

وقد طبق األكويني هذه الفكرة فحلل عقود املضاربة ؛ ألن الكنيسة كانت متنع الربا، ولجأ إىل الحلول العديدة 

عىل املتون  انون األورويب، فكان الرشحاملستندة إىل دليل العقل لتطوير القانون الروماين، ومن هنا تقدم فقه الق

 ورشح املتون عىل املتون.

 نابليون يأمر بترجمة الفقه المالكي بعد غزوه لمصر:

كان لغزو نابليون ملرص أهداف عسكرية وأهداف ثقافية. أما األهداف العسكرية فامتدت ثالث سنوات، وأما 

عنينا لبلدان العربية، ولسنا بصدد التأريخ لذل ، ولكن ما ياألهداف الثقافية فامتدت إىل يومنا هذا، وشملت أكرث ا

 من هذه األحداث أن نابليون أراد أن يستفيد بلده من هذا الغزو استفادة ثقافية ذات اتجاهني: 
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انتقاء و نقل مجموعة من علامء مرص األذكياء الذين ميكن التأثري عليهم، إىل باريس لينرشوا الحضارة  األول :

 ربوع بالدهم، ألن ذل  أرسع يف تقليد الشعب لهم. فرجع بعضهم يدعو إىل حل الرقص ألنه رياضة الفرنسية يف

 رضورية تنمي الجسم، وأصبحت الدعوة إىل سفور املرأة تنشط شيئا فشيئا إىل غري ذل .

جمت ر أمر أن تنقل عيون الفقه اإلسالمي عموما، والفقه املاليك عىل الخصوص، إىل فرنسا، حيث ت الثاني:

هناك، واستفيد من مادتها الفقهية.فالرسالة نسخها كثرية يف دار الكتب الوطنية بباريس، وقد طبعت مرتجمة إىل 

هـ وال ش  أن ترجمتها قد سبقت طباعتها بفرتة طويلة، وسنعرف ذل  عند جلب نصوص القانون 2924الفرنسية سنة 

 .Faqnanالطبعة وتعليقاتها هو الفرنيس، ومقابلتها بنصوص فقه املالكية، ومرتجم هذه 

م. ويف قسنطينة مع ترجمة  2242سنة  Perronفقد طبع ومعه ترجمة فرنسية لألستاذ  وأما مخترص خليل

 ثم توالت طبعاته وترجامته. 2202سنة  Seignetteاألستاذ 

ت ذل  بوقت بقوإذا كانت الطباعة قد متت مع الرتجمة يف هذا الوقت املبكر، فإن الرتجمة نفسها كانت قد س

 (.222/ 2كثري. )ينظر معجم املطبوعات العربية واملعربة ليوسف رسكيس 

يقول: ) من  De Santillanaوقد رصح بعض العلامء من الغرب بهذه االستفادة من الفقه اإلسالمي، فهذا 

لعديدة ، من مثل ية ااألمور اإليجابية التي اكتسبناها من الترشيع العريب )يقصد اإلسالمي( هذه األنظمة القانون

 (، وهذه األساليب املتصلة بالقانون التجاري. agiotageالرشكات املحدودة )يقصد القراض 

وحتى لو نحينا هذا جانبا فمام ال ش  فيه أن املعايري الخلقية الراقية لجوانب معينة من هذا الترشيع قد 

  521ة.ساعدت عىل إحداث التطوير املناسب لكثري من مفاهيمنا الحديث

 رابعا : نماذج من أثر األصول االجتهادية للمذهب المالكي في صياغة القانون المدني الفرنسي.

نستعرض اآلن مناذج من االتفاق بني مواد من القاون املدين الفرنيس واألحكام الرشعية وفق املذهب املاليك 

أكرث من ألف ق يف الوجود لقانون نابليون بليتبني لنا بوضوح أنها مأخوذة منه ال العكس، ألن املذهب املاليك ساب

 : Code civil Art.2 page 3جاء يف البند الثاين من ذل  كام ييل :   سنة، و

La loi ne dispose que pour L avenir ،elle n a poit d effet retroactif. 

مي، فإن الترشيع اإلسال  )ال يطبق القانون إال عىل املستقبل، وليس له أي أثر رجعي(. وهذا أمر معروف يف

األحكام التي جاء بها القرآن الكريم، أو السنة املطهرة ليس لها أثر رجعي إال فيام له أثر مستمر فيام كان مباحا ثم 

نهى عنه، فال يجوز االستمرار عىل السابق فيام استمر باقيا، أما إذا انتهى وقته فال يؤاخذ باملايض أبدا، ولذل  مل 

ني قضاء ما مىض قبل أن تفرض الصالة، وكذل  الصيام وبقية الواجبات، أما املنهيات فال بد من يطلب من املسلم

التخلص منها، فمثال من كان تحته أكرث من أربع نسوة حني ورود منع أكرث من ذل  فال بد للمسلم أن يطلق 

د من جمع بني األختني فال بالباقي، وكذل  إن كان تحته ما حرم من النساء مام مل يكن ممنوعا قبل ذل ، كال
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وحتى بعد استقرار األحكام فإن هذا البند ينطبق عىل أحكام القضاء االجتهادية فإن حكم الحاكم  فراق إحداهن. 

باجتهاد، ال يرسي عىل القضايا التي حكمت قبله، قال خليل: )ومل يتعد ملامثل. قال شارحه: وإذا حكم الحاكم 

 الرشح الكبري.  522لها( يف جزئية مل يتعد حكمه ملامثل

 : Art. 5 page 12وهو موافق للبند الخامس: 

I est defendu aux juges de prononcer par voie de disposition generale et reglementaire sur 

les causes que leur sont soumises . 

 ليهم.ال يجوز للقضاة أن يحكموا بنصوص قانونية عامة عىل النوازل املعروضة ع

 (2900)قبل أن يعدل سنة  222ص  222ويف البند  –ب

(lorsque une personne aura cesse de paraitre au lieu de son domicile ou de sa resedence،et 

que depuis quatre ans on n en aura point eu de nouvelles ،les parties interessees pourront se 

pourvoir devant le tribunal de grande instance ،afin que  

l absence soit declaree. 

إذا اختفى إنسان عن موطنه أو محل إقامته، وانقطع خربه من أربع سنني جاز ملن لهم مصلحة أن يرفعوا 

 دعوى املحكمة املختصة لتحكم بالغيبة. 

 ايل، ووايل املاء وإال فلجامعة املسلمني(: )ولزوجة املفقود الرفع للقايض والو 222قال خليل يف مخترصه )ص 

 فيؤجل الحر أربع سنني إن دامت نفقتها(.

 .222ص  2222د ـ ويف سبب العقد جاء يف البند 

L’obligation sans cause ،ou sur une fausse cause ،ou sur une cause illicite ،ne peut avoir 

aucun effet. 

  222ص  2221ويف البند 

La convention n’est pas moins valable ،quoique la cause n’en soit pas exprimee . 

 :220– 222ص  2222ويف البند 

La cause est illicite ،quand elle est prohibee par la loi  ،quand elle est contraire aux bonnes 

moeus ou a l ordre public. 

فاسد أو بسبب غري مرشوع فهو باطل ال يرتتب عليه أثره، ومع ذل   االلتزام بدون سبب أو بسبب وترجمتها:

 يكون العقد صحيحا، ولو مل يذكر السبب.

 يكون السبب محظورا عندما يكون ممنوعا بنص القانون أو مناقضا لألخالق الحميدة، أو مناقضا للنظام العام.
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 :2/2 ويقابله عند املالكية كام جاء يف الرشح الكبري بحاشية الدسوقي

إال إن أجرب العاقد عليه )أي البيع( وكذا عىل سببه جربا حراما، وهو ما ليس بحق فيصح وال يلزم، ورد عليه ما 

 جرب عىل بيعه أو عىل سببه.

 ومعروف يف الرشيعة اإلسالمية أن العقود ال تتوقف صحتها عىل ذكر أسبابها.

 قد مر بنا ما يف الرشح الكبري.ومعروف أيضا أن السبب عندما يكون حراما يبطل العقد، و 

  2222د ـ ويف البند 

 إذا حصل الرتايض عىل الثمن واملثمن، ولو مل يحصل قبض السلعة والثمن، 

 تم البيع بني املتعاقدين، وثبت مل  املبيع ملشرتيه.

آلخر ا: )ينعقد البيع مبا يدل عىل الرضا، فيقول بعت وبايعت أو بعت  ويرىض 222قال خليل يف مخترصه ص 

 فيهام(.

ويف النهاية نقول: إن نقاط االلتقاء كثرية بني القانون الفرنيس واملذهب املاليك، وال ميكن أن يكون ذل  

مصادفة، وإمنا أخذت هذه النامذج عينات قليلة و غريها كثري،ونحيل من يريد أن يعرف التفاصيل ـ يف معظم 

املقارنات ليلني: مخلوف بن محمد البدوي املنياوي، يف كتابه )البنود ـ عىل الدراستني القيمتني، لألستاذين الج

، وسيد عبد الله يف كتابه )املقارنات الترشيعية( املطبوع يف أربعة أجزاء 2999الترشيعية( املطبوع يف جزأين سنة 

 م.2940م، وكان قد طبع سنة  1002سنة 

 خاتمة

يا يف جتهادية ومبصادره املتنوعة يعترب مرجعا أساستبني لنا من خالل ما سبق أن املدهب املاليك بأصوله اال 

بناء و صياغة القانون الفرنيس، اليشء الذي يدل عىل أن روح الترشيع االسالمي هي التي تقوم سري املجتمعات 

مهام اختلفت مرجعياتها العقدية و الفكرية، و أن ما بني عىل روح الوحيني هو األصل يف تحقيق التوازن و السلم 

البرشية، و املذهب املاليك سابق للقانون الفرنيس بأصوله األخرى املتعددة بألف سنة، مام يدل عىل عظمة لكل 

الترشيع االسالمي يف صالحيته لكل زمان و مكان و أنه حكمة ورحمة و عدل كله، ألن مداره جلب املصالح و درء 

 املفاسد و تحقيق السعادة يف الدراين.
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 ادر واملراجـــــــــعالئــــــحــــة املص

 

 ملصادرا: أوال

 و حزم ابن دار الواليت، املختار محمد بن يحي محمد مال ، اإلمام مذهب أصول إىل السال  إيصال -

 .م1002 ه2410 األوىل الطبعة التوزيع، و النرش و للطبع األندلسية الدار

 الكويت،ب االسالمية الشؤون و افاألوق وزارة الزركيش، محمد الدين بدر الفقه، أصول يف املحيط البحر -

 .ه2422 الثانية الطبعة

. والعلوم الثقافةو  للرتبية العربية املنظمة بإرشاف تونس يف عقدت ندوة والغرب الرشق فيلسوف رشد ابن -

 .م 2999 األوىل الطبعة ظبي أبو الثقايف املجمع منشورات

 - النمر للها عبد محمد تحقيق محمد، بوأ  البغوي مسعود بن الحسني ،'التنزيل معامل'  البغوي تفسري -

 .م2929 النرش سنة 2409التوزيع، و النرش و للطبع طيبة دار الحرش، مسلم سليامن - ضمريية جمعة عثامن

 باملدينة، األوس ةمكتب توزيع الرب، عبد بن عمرو أيب للحافظ األسانيد، و املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد -

 .املغربية األوقاف ةوزار  طبعة عن مصورة هي و

 .ه2291 ألوىلا الطبعة الزعبي، مؤسسة حامد، نزيه تحقيق الباجي، الوليد أليب الفقه، أصول يف الحدود -

 أبوا دينال شهاب القرايف إدريس بن ألحمد األصول، يف املحصول اختصار يف الفصول تنقيح رشح -

 م،1004 ه2414 طبعال التوزيع،سنة و النرش و   للطبع الفكر بدار الدراسات و البحوث مكتبة تحقيق العباس،

 .واحد املجلدات عدد

 العربية تبالك إحياء دار طبعة الدسوقي عرفة محمد الشيخ بحاشية الدردير أحمد للشيخ الكبري الرشح -

 .تاريخ دون القاهرة

 األوىل عةالطب باألزهر، املرصية املطبعة النووي، رشح معه و مسلم الله عبد أيب لإلمام مسلم، صحيح -

 .ه2249

 والنرش للدراسات العربية املؤسسة الحفيد رشد البن االتصال من والرشيعة الحكمة بني فيام املقال فصل -

 .2922 2ط بريوت

 الطبعة ي،الحكم عباس و الحكمي عىل تحقيق السمعاين، املظفر أليب الفقه، أصول يف األدلة قواطع -

 .ه2422 األوىل

 .مخدوم مصطفى تحقيق القصار، ابن الحسن أليب  الفقه، أصول يف املقدمة -

 .ه2492 الثانية الطبعة الفكر، دار الحطاب، لإلمام خليل، مخترص لرشح الجليل مواهب -

 .تاريخ دون الجزائر الشهاب دار الجندي إسحاق بن خليل العالمة مخترص -
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 بن مخلوف يخللش ( مال  مذهب عىل الفرنيس والجنايئ املدين القانون تطبيق)  الترشيعية املقارنات -

 وىلاأل  الطبعة القاهرة ـ السالم دار محمد جمعة وعيل رساج أحمد محمد تحقيق املنياوي البدوي محمد

 .م 2999

 اإلمام ومذهب الفرنيس القانون بني مقارنة)  اإلسالمي والترشيع الوضعية القوانني بني الترشيعية املقارنات -

 جمعة وعيل اج،رس  الله عبد أحمد تحقيق حسني عيل الله عبد سيد للشيخ ـ(  عنه الله ريض أنس بن مال 

 .م 1002 األوىل الطبعة القاهرة السالم دار. محمد

 العزيز عبد بن أحمد للعالمة خليل، مخترص رشح يف بالقليل املقتنع إتحاف أو املخترص رشح يف البرص نور -

 الطبع ألوىل،سنةا الطبعة التوزيع، و النرش و للطبع البيضاء الدار الحديثة الرشاد دار السجلاميس، الهاليل

 .واحد مجلد يف جزءان م،1022 ه2424

 من مأخوذ الفرنيس املدين القانون: 122 ـ 292 ص 2جـ(  2920)  املغربية األوقاف وزارة مال  اإلمام ندوة -

 .العلوي الصديق منهل لألستاذ مال  مذهب

- Code civil ، Jurisprudence generale Dalloz. 1983 _ 19 
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 -املقارن و ريباملغ القضايئ االجتهاد ضوء يف دراسة- العام النظام وموقع التحكيمي الحكم بتنفيذ األمر إلصدار القانونية املوانع

 

  العام النظام وموقع التحكيمي الحكم بتنفيذ األمر إلصدار القانونية الموانع

 -المقارن و المغربي القضائي االجتهاد ضوء في دراسة-

الدكتوراه بسلك باحث    

التوثيق و األسرة و الطفل في الدراسات مختبر   

 اهلل عبد بن محمد سيدي جامعة

 

 تقديم:

يعترب الحكم التحكيمي هو الهدف املتوخى من العملية التحكيمية برمتها، إذ تنتهي مهمة الهيئة التحكيمية 

ه، واألصل الواجب اتباعه من قبل األطراف هو احرتام الحكم مبجرد صدوره وال يبقى بعد ذل  سوى تنفيذ

التحكيمي وتنفيذه اختياريا من قبل الطرف الذي صدر يف مواجهته، غري أن امتناع هذا األخري وتعنته يحتم انذاك 

ن ماللجوء إىل الجهة القضائية املختصة قصد منحه الصيغة التنفيذية لريقى بذل  إىل مستوى األحكام القضائية 

 حيث الجربية يف التنفيذ.

وال ش  أن األمر بالتنفيذ هو اإلجراء الذي يصدر عن املحكمة املختصة قانونا التي تأمر بتمتع حكم التحكيم 

والقضاء العام  -كيميةالهيئة التح-وطنيا كان أو دوليا بالقوة التنفيذية، فهو ميثل نقطة االلتقاء بني القضاء الخاص 

لقضاء الوطني ميارس دورا رقابيا قبل إصدار األمر بإعطاء الصيغة التنفيذية وبعدها، وتتجىل للدولة،  ال ش  أن ا

أهمية الرقابة يف كون أن القايض يستقبل الطلبات من طرف الخصم الذي صدر الحكم ضده قصد رفضه ملنح 

ذ حكم التحكيم يف تنفيالصيغة التنفيذية إذا توفرت مبطالتها، كام أن الدور اإليجايب للقضاء الوطني ميثل 

الداخيل أو الدويل عرب االعرتاف له بالحجية إذ ال يجوز إعادة طرح نفس النزاع الذي تم الفصل فيه أمام أي جهة 

قضائية أخرى، وتعترب عملية التنفيذ خدمة جليلة تقوم بها الجهة املختصة قصد حامية هذا الحكم من كل امتناع 

 عن تنفيذ الحقوق.

املختصة املعروض عليها حكم التحكيم خولت لها االتفاقيات الدولية وكذا القوانني الداخلية إذن فاملحكمة 

بصالحية املحكمة املانحة للصيغة التنفيذية بإثارتها التلقائية دون متس  أي طرف للمسائل التي تدخل يف صميم 

يها املرتكزات س بالسيادة التي تقوم علالنظام العام سواء الوطني أو الدويل، وذل  رغبة منه يف منع كل تسلل قد مي

الجوهرية للدولة وهويتها، لكن ويف املقابل تشكل رقابة القايض الوطني ألحكام التحكيم حني يراد تنفيذها ضامنة 
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محورية للتأكد من نظامية هذه األحكام إن عىل املستوى الشكيل، وذل  تفاديا ألن تصبح أحكام  املحكمني 

 .523لقوي سلطته عىل الضعيفأحكاما يفرض فيها ا

ومن هذا املنطلق وقصد اإلحاطة مبختلف جوانب هذا املضوع الذي يعد من األهمية مبكان خالل آخر مرحلة 

 يصل إليها حكم التحكيم وهي طبعا عملية التنفيذ، 

شكل تفحري بنا أن نتساءل كيف يتعامل القضاء املغريب أثناء مراقبته لطلبات تنفيذ أحكام التحكيم؟ وهل 

ضوابط النظام العام عقبة يف وجه أحكام التحكيم املراد تنفيذها؟ وماهي الحدود املرسومة للقضاء خالل تقييمه 

 ملدى مطابقة هذه األحكام للنظام العام؟ 

 المبحث األول: المرتكزات القانونية المعتمدة لرفض تنفيذ الحكم التحكيمي.

بة الدولية من الناحية العملية لوجدنا أنها قد تحمل كل الرشوط الواجلو تتبعنا األحكام التحكيمية الداخلية أو 

لتنفيذها سواء تل  املتعلقة بحكم التحكيم أو باتفاق التحكيم وغريها، كام أن وجود هذا الحكم ال يكفي لألمر 

لصالحه،  يبتنفيذه جربا عىل اعتبار أن هذا األمر يتم بناءا عىل طلب يقدمه الطرف الذي صدر الحكم التحكيم

لكن الرشط الجوهري لتنفيذه يتمحور باألساس يف سالمة الحكم التحكيمي من الحاالت التي حددها القانون 

من أجل منحه الصيغة التنفيذية )املطلب األول(، كام أن هناك حاالت يتم فيها رفض إضفاء الصيغة التنفيذية عىل 

 )املطلب الثاين(. حكم التحكيم نظرا لعدم قابلية النزاع للتحكيم أصال

 المطلب األول: حاالت رفض إضفاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم.

تجدر اإلشارة بداية أن نفس الرشوط املتعلقة برفض التنفيذ تنطبق عىل أحكام التحكيم الداخلية و الدولية 

 210.49اخيل وبني الفصل الخاص بالتحكيم الد 210.22ألن املرشع مل يضع فرقا بني املقتضيات الواردة يف الفصل 

الخاص بالتحكيم الدويل، حيث رسمت الترشيعات املقارنة وأيضا القانون الداخيل املغريب مجموعة من الضوابط 

التي مبقتضاها يتم رفض منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم، غري أن هذه الضوابط منها ما يثريه الطرف الذي 

ه املحكمة من تلقاء نفسها كعدم قابلية النزاع للتحكيم مام يؤدي إىل رفض صدر الحكم يف مواجهته، ومنه ما تثري 

 القايض املختص إلسدال هذا الحكم بتأشرية العبور قصد تنفيذه.

إن مرحلة صدور الحكم التحكيمي تعد محطة رئيسية تأيت بعدها مجموعة من اإلجراءات قصد الحصول عىل 

مواجهة الطرف الذي صدر الحكم التحكيمي ضده، غري أن هذا األخري  صيغة تنفيذية من أجل التنفيذ الجربي يف

ميكنه أن يتقدم بطلب إىل رئيس املحكمة املختصة ليمنع إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وذل  إذا 

 توافرت الحاالت التي سنعمل عىل رسدها تواليا يف ضوء كيفية تعامل القضاء مع هذه الحاالت.

                                                           
523 OULEPO Nemlin Hie Arnaud : « limites de l’arbitrage dans le régalement des différends en matière 

d’’investistissement, » mémoire pour l’obtention d’un diplôme de master  investissement international et 

développement territorial, faculté des sciences juridiques Marrakech, université Cadi Ayyad, année universitaire 

2016-2017, P : 63. 
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 اق التحكيمعدم صحة اتف .2

يعترب اتفاق التحكيم األرضية األساس يف العملية التحكيمية فهو مبثابة مرجع ملعرفة تفاصيل إرادة أطراف 

النزاع يف اإلحالة عىل املحكمني وقد يأخذ هذا االتفاق صورة رشط يعمل األطراف عىل إدراجه يف العقد وهذه 

وهو مشارطة التحكيم ويتم هذا املقتىض بعد نشوء النزاع، الحالة تسمى رشط التحكيم، وإما أن يأخذ صورة أخرى 

ومهام كانت الصورة التي يأخذها هذا االتفاق فالبد من توفر الرشوط املوضوعية الالزمة النعقاده وهيكل من الرضا 

 ،، ناهي  عن الرشوط الشكلية املتمثلة أساسا يف الكتابة وكذا تحديد موضوع النزاع524واألهلية واملحل والسبب

وكام هو معلوم أن الرضا يتحقق بني الطرفني بتوافق إرادتهام عىل التحكيم دون أن يشوب هذا الرتايض غلط أو 

 525تدليس أو إكراه حسب ما ورد عن هذه العيوب من مفاهيم ضمن القانون املدين بشكل عام.

 امالت األطرافوهذه اإلرادة ال يشرتط أن تكون  رصيحة وإمنا ميكن أن تكون ضمنية تستنتج من مع

السابقة وإيرادهم لرشط التحكيم يف عقود من نفس طينة العقد الذي أغفلوا فيه ذكر رشط التحكيم لتسوية ما قد 

 ينشأ عنه من منازعات.

فإن  أول رشط وضعته من أجل صحة اتفاق التحكيم هو رشط  2922وبالرجوع إىل اتفاقية نيويورك لسنة 

 وىل )أ( املادة الخامسة عىل رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب انعدام أهلية األطرافاألهلية، فقد نصت يف الفقرة األ 

فيها عىل أنه: " يجوز للدولة رفض اإلعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم إذا قدم الخصم للسلطة املختصة يف حيث جاء 

الدولة املطلوب التنفيذ فيها عىل أن أطراف اتفاق التحكيم كانوا عدميي األهلية طبقا للقانون الواجب التطبيق 

 عليهم".

ا ن ذل  أن يؤثر عىل عملية التحكيم برمتهإذن فاالتفاق هو أساس التحكيم فإذا تخلله عيب فإن من شأ 

حيث جاء فيها  22وبالتايل الحكم الناتج عنها فيعيق طلب تنفيذه، وهذا ما كرسه قانون التحكيم املرصي يف املادة 

عىل أنه: "تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إذا مل يوجد اتفاق التحكيم أو كان هذا االتفاق باطال أو قابال 

 بانتهاء مدته". لإلبطال أو سقط

عىل أن الطعن  2201.20وكذل  األمر بالنسبة للمرشع الفرنيس الذي أجاز هو األخر ضمن مقتضيات املادة 

 526يف حكم التحكيم باالستئناف، وذل  إذا مل يوجد اتفاق تحكيم أو كان باطال أو انقضت مدته.

                                                           
، 2112، الطبعة  األولى، الجزء الثاني، سنة النظرية العامة لاللتزام نظرية العقد-شرح القانون المدنيإدريس العلوي العبدالوي:   524

 .22:27على الساعة  11/14/1122،  بتاريخ   www.sooqukazتم تحميله من موقع    112ص 

( ما يلحق إرادة أحد المتعاقدين أو كليهما فتفسد الرضاء دون أن تجهز عليه، فرضا  vices de consentementقصد بعيوب الرضا )ي  525

المتعاقدين هنا موجود، كل ما في األمر أن إرادته لم تصدر عن بينة واختيار، ويمكن لمن عيبت إرادته أن يطلب إبطال هذا التصرف، أي 

 لإلبطال. يكون التصرف قابال

، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، الوسائل البديلة الطعن في المادة  التحكيميةكمال العبدالوي األندلسي معان:   526

 .71، ص 1127-1122لفض المنازعات، كلية الحقوق بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السنة الجامعية 

http://www.sooqukaz/
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فقرة الثالثة من لوب الالتيني ، أورد يف الواملرشع املغريب شأنه يف ذل  شأن باقي الترشيعات التي تنهج األس

 عىل أنه: "ال يكون الطعن بالبطالن ممكن إال يف الحاالت اآلتية:     02-02من القانون  210.22الفصل 

إذا صدر الحكم التحكيمي يف غياب اتفاق التحكيم أوإذا كان اتفاق التحكيم باطال، وينبغي حتى تكون 

ة أن ذل  تنفيذ حكم التحكيم سواء يف الدولة التي صدر فيها أو يف دولة أجنبيعملية التحكيم صحيحة ويتسنى ب

يكون هناك اتفاق تحكيم صحيحا فعاال وساريا حتى لحظة صدور الحكم، وتجب اإلشارة أن العقد املتضمن لرشط 

 527.يلالتحكيم ال يبطل إذا كان رشط التحكيم ذاته باطال نظر الستقاللية رشط التحكيم عن العقد األص

فإذا مل يكن هناك اتفاق عىل التحكيم أو كان رشط التحكيم باطال أو سقط بانتهاء مدته، فإن ذل  يجعل 

الحكم مفروغا من محتواه وال أساس له، وبالتايل ميكن للمنفذ ضده أن يطلب رفض تنفيذ هذا الحكم أو أن يرفع 

 528دعوى بطالن حكم التحكيم.

بات صحة اتفاق التحكيم من عدمها، فقد جاء يف قرار بليغ عن محكمة ومن التطبيقات القضائية يف شأن إث

االستئناف التجارية بالدار البيضاء، حيث اعترب انه ال ميكن اللجوء إىل التحكيم إال إذا  كان هناك رشط تحكيمي 

هو منصوص  امأو اتفاقي عىل التحكيم حرر بشكل معرب عن إرادة  الطرفني إما من خالل عقد أو خطابات متبادلة ك

عليه غي املادة الثانية من اتفاقية نيويورك، واستبعد الفاكسات املتبادلة بني الطرفني حول إسناد االختصاص ألحكام 

"كافتا" للتحكيم بخصوص صفقة بيع القمح لعدم تضمن ما يفيد موافقة الطاعنة عىل اختيار التحكيم لفض نزاعها، 

فاق ن سكوت عن الرد املعترب مبثابة قبول ال يعمل به ملا يتطلب األمر من االتمضيفة أن ما تضمنه القانون املدين  م

 529الرصيح عىل التحكيم.

 انتهاك حقوق الدفاع في الدعوى التحكيمية. .1

يعترب حق الدفاع أمام القضاء من الحقوق اإلجرائية األصيلة، إذ يتمثل يف مجموعة من الضامنات اإلجرائية 

وجهة نظره يف الخصومة القضائية أو التحكيمية  والتي يكون طرفا فيها، وأن يناقش التي تتيح للخصم أن يقدم 

 530ما قدم فيها من عنارص قانونية واقعية.

وعىل هذا األساس فقد أقرت املادة الخامسة من اتفاقية نيويورك يف الفقرة األوىل )ب(  عىل أنه "يجوز 

دم ىل أرضها أو االعرتاف به أن ترفض تنفيذ هذا الحكم إذا قللدولة املطلوب منها تنفيذ حكم التحكيم األجنبي ع

                                                           
 .11، أورده أحمد هندي، م.س. ص  2122/21/17في  2قرار نقض مدني   527

، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، الطبعة  تنفيذ أحكام التحكيم وفقا للتشريعات الداخلية والدوليةناصر صالح حيدر:   528

 .222، ص 1127األولى، سنة 

 .221المرجع نفسه، ص  529

ر عن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء، منشور،عمر أزوكار، صاد 21/14في ملف عدد  1121/11/17الصادر  112قرار عدد   530

 .122التحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغرب، ص 



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

227 

الخصم املطلوب تنفيذ الحكم عليه أنه مل يعلن إعالنا صحيحا بتعيني املحكمة أو بإجراءات التحكيم أو كان من 

 املستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه".

رة الخامسة وجعله يف الحاالت التي توجب الفق 210.22وهذا املقتىض اقتبسه املرشع املغريب من خالل الفصل 

الطعن بالبطالن يف حالة ما إذا تعذر عىل طرف تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا عند تعيني املحكم 

 أو أي سبب أخر يتعلق بواجب احرتام حقوق الدفاع.

واجهية الذي ني ثناياه مبدأ التإن الحق يف الدفاع من املبادئ الرئيسية التي ال ميكن إنكارها والذي يدخل ب

يعترب تعبريا واضحا  عىل معاملة أطراف التحكيم عىل قدم املساواة وإتاحة لكل منهام فرصا كاملة ومتكافئة لعرض 

 531دعواه و دفوعاته ومامرسة حقه يف الدفاع.

إىل إقرار سلطة من ق.م.م.ف  2420.2 532وقد اتجه املرشع الفرنيس يف إطار القانون املقارن من خالل املادة

املحكم يف األمر تلقائيا بكل إجراءات التحقيق املقبولة قانونا، كام هو الشأن يف املحاكم العادية فإن التحقيق أمام 

الهيئات التحكيمية يجب أن يجري محرتما ملبدأ التواجهية تأمينا لحقوق الدفاع، ومن هذا املنطلق جاء قرار ملحكمة 

ليؤكد أن حكم املحكمني صدر بدون إخبار األطراف بالدراسة التكميلية التي  10-04-1022االستئناف بباريس بتاريخ 

قام بها الخبري الفني املكلف وقد اعتمد عىل عنارص مستمدة منه، وبذل  يكون هذا الحكم باطال ملخالفته حقوق 

 الدفاع.

لفرنيس من حيث األخذ مببدأ من ق.ت.م عىل نهج القانون ا 22.2وقد سار املرشع املرصي من خالل املادة 

احرتام حقوق الدفاع ومن تم مبدأ التواجهية عىل اعتبار انه مبدأ متفرع من هذا الحق وسبب من أسبابه، وذل  

 بالرغم من الصياغة املستعملة يف كال القانونني.

مور التي تشكل قد حدد األ  210.20لكن بالرجوع إىل القانون املغريب فبالرغم من أن املرشع من خالل الفصل 

رضبا صارخا يف مبدأ الحق يف الدفاع، إال أن االجتهاد القضايئ املغريب قد كرس حاالت أخرى من شأنها أن متس 

بهذا الحق، ففي أمر استعجايل صادر عن نائبة رئيس املحكمة التجارية بالرباط يف نزاع بني ش.م.م، حيث جاء 

الرجوع إىل الحكم التحكيمي موضوع الطلب، نجده قد خرق ضمن حيثياته: " بالنسبة لخرق حقوق الدفاع فب

مجموعة من القواعد املتصلة بالنظام العام الوطني التي متس حقوق الدفاع، واملعتربة من بني املبادئ الجوهرية 

التي يحرس قضاء التذييل عىل احرتامها، ذل  أن الحكم املذكور قد مس وخرق حقوق الدفاع من خالل الوقائع 

 اط القانونية اآلتية:والنق

                                                           
 . 12.12من قانون  1البند  117.21راجع الفصل   531

532 l’article 1460 du C.P.C français dispose « les articles règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les 

règles établies pour le tributaire, sauf si les parties  en ont autrement décidé dans la convention d’arbitrage. 

Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10.11 alinéa 1 et 13 à 21 sont toujours 

applicables à l’’instance arbitrale ». 
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 عدم تنبيه املدعى عليها األوىل برضورة االستعانة مبحام اعتبارا لحجم القضية وتداعياتها املحتملة. -

 مبثابة ممثل قانوين للمدعية ويف نفس  الوقت شاهد يف القضية املعروضة عىلبيرتكيش اعتبار املسمى  -

 أنظار الهيئة التحكيمية.

 عليها واإلقرار بذل  من قبل املحكمة. التمس  بلغة تجهلها املدعى -

 بخصوص االستعانة بمحام 

فإنه بالرجوع إىل الحكم التحكيمي موضوع الطلب تجده ال يثري يف حيثياته إىل إعذار املدعى عليها بإمكانية 

لهيئة ااالستعانة مبحام أو مستشار خالل جميع مراحل مسطرة التحكيم، واعتبارا لحجم القضية وتداعياتها مل تعمد 

التحكيمية املكونة من محامني متمرسني إىل بيان هذه املسألة وإثارتها ولو من الناحية الشكلية خصوصا وأن املدعية 

 ينوب عنها محامني اثنني كام هو واضح يف الصفحة الرابعة من ترجمة الحكم التحكيمي.

ا بحقوق الدفاع ويجعل مبدأ وأن عدم إعذار املدعى عليها مبدى رضورة متثيلها مبحام يشكل مسا خطري 

مساواة األطراف أمام الهيئة التحكيمية معطال، وبالتايل يجعل الحكم التحكيمي املراد اإلعرتاف وتنفيذه باطال 

 ومخالفا للنظام العام الوطني.

بخصوص اعتبار الممثل القانوني للمدعية كشاهد في القضية المعروضة على أنظار الهيئة  

 التحكيمية:

إىل مجريات ملف النزاع يتبني خالل جلسة االستامع التي تم عقدها و عرفت حضور ممثيل املدعية،  بالرجوع

" يف الصفحة العارشة من محرض االستامع التي رصح فيها بأنه حرض بصفته ممثل الرشكة "بيرتكيشحيث رصح 

ييف هذا لتحكيم عملت عىل تكيف هذا النزاع، غري أنه بالرجوع إىل الحكم التحكيمي نجد أن هيئة ا إيرن سبيل

 الترصيح كشهادة مدىل بها وليس كترصيحات تقدم بها باعتباره ممثل قانوين للرشكة.

وإن من شأن الخلط بني صفة املمثل القانوين للمدعية وصفته كشاهد واإلرتكاز عىل شهادته يشكل خرقا 

واعتامدها  ل القانوين شهادة فاصلة يف النزاعسافرا لقواعد اإلثبات ألنه من غري القانوين اعتبار ترصيحات املمث

 كوسيلة إثبات.

وبناء عىل ذل  تكون الهيئة التحكيمية قد خرقت قواعد ال اإلثبات مام يجعل الحكم التحكيمي معرضا 

 للبطالن ومن ثم يتعني رفض الطلب.

 مية.بخصوص التمسك بلغة يجهلها المطلوب األول واإلقرار بعد ذلك من قبل الهيئة التحكي 

إن العقد املضمن لرشط التحكيم ينص رصاحة عىل أن لغة التحكيم هي اللغة االنجليزية وأنه ما فتئ يف 

 مراسالته يشدد عىل أنه يجهل اللغة املذكورة.
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وإن الهيئة التحكيمية قد اعرتفت وأقرت بجهل العارض للغة االنجليزية، وهنا يتضح أن حقوق الدفاع منتفية 

 قد استقر عىل أن األمي هو الذي ال يعرف لغة التحكيم حسب االجتهادات املتواترة يف هذا وأن القضاء املغريب

 533الباب.

وتأسيسا عىل ما تناولناه من خالل هذا األمر القضايئ نستشف أن حقوق الدفاع ال ميكن حرصها، فبالرغم 

، إال أن القضاء 02-02نون من قا 210.20من تحديد املرشع لبعض حاالت اإلخالل بحقوق الدفاع ضمن الفصل 

ميكنه أن يستنبط بعض الخروقات املتعلقة بحقوق الدفاع واملرتبطة بالنظام العام عند بته يف الطلبات املوجهة إليه 

 عموما، وطلب الحصول عىل الصيغة التنفيذية خصوصا.

 عدم احترام المحكمين للمهمة المخولة لهم من قبل األطراف .2

 يف نشأته ومبا أن اتفاق التحكيم يعد مبثابة خريطة الطريق  التي تسري عىل هديهاإن التحكيم نظام اتفاقي 

الهيئة التحكيمية، فإن هذه األخرية ملزمة باحرتام إرادة األطراف وعدم تجاوز الحدود املرسومة عىل اتفاق 

يف النزاع  اف أو فصلالتحكيم، فإذا حدث أن بت املحكم يف نزاع مل يتم االتفاق عىل عرضه أمامه من قبل األطر 

، فيجوز يف هذه 534املعروض عليه واملضمن أساسا باتفاق التحكيم لكنه تجاوز حدود االتفاق موضوع التحكيم

 الحالة أن يلجأ الطرف املنفذ عليه الحكم التحكيمي أن يرفع دعوى بطالن الحكم التحكيمي.

 مسألة ال يشملها االتفاق أو حكم مبا ملفإذا صدر حكم التحكيم خارقا لهذه الحدود كأن يفصل املحكم يف 

إذن فالربغم مام توفره النصوص القانونية  ،535يطلب منه الخصوم، ميكن حينها املطالبة ببطالن هذا الحكم

واالتفاقيات الدولية من مرونة واضحة الحتواء كافة جوانب النزاع دون الوقوف عند العرض األويل ملوضوع النزاع 

إن اإلشكال يطرح يف تحديد ما يدخل يف صلب النزاع من طلبات عارضة فيجوز قبوله ،وما وفق اتفاق التحكيم، ف

 يخرج عن نطاق الخصوصية يرفض حاال وإال كان الحكم باطال لتجاوزه نطاق املسألة املعروضة عليه.

ملحكمني ا  نستنتج مام تقدم أن مبدأ التفسري الضيق التفاق التحكيم من ناحية تحديد موضوع النزاع ال مينع

من البت يف املسائل التبعية  التي تعد جزءا ال يتجزأ من النزاع، إذ يسلم االجتهاد القضايئ الفرنيس بأن: "اختصاص 

املحكم ميتد بطبيعة الحال إىل كل الطلبات امللحقة أو التبعية، يشرتط أن تكون مرتبطة بالطلب األصيل برابطة 

ن دما يعهد إليهم مبهمة تصفية الحسابات بني األطراف فإنه ميكنهم دون أ وثيقة عىل أنه طلب لوقف التنفيذ، وعن

 536يعتربوا متجاوزين لحدود مهمتهم إجراء املقاصة.

                                                           
 ، )غير منشور(.1121/1/2122، ملف رقم 1121/11/12، بتاريخ  111أمر صادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالرباط، رقم  -533

 .221، م.س، ص تنفيذ أحكام المحكمينأحمد هندي:   534

 .12.12من القانون  1، البند  117.11راجع الفصل   535

، منشور،أشار إليه مرجع، ممدوح عبد 211، ص 2124مجلة التحكيم سنة  2124/4/27فرنسي الغرفة التجارية، محكمة النقض ال 536

، 1112، س 2،بدون ذكر المطبعة، ط 2،مجلد -دراسة مقارنة - بطالن القرار التحكيمي التجاري الدولي األسباب والنتائجالعزيز العنزي: 

 .244ص 
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وعليه فإن رئيس املحكمة بصفته قاضيا للتذييل بالصيغة التنفيذية يحق له إما أن يرفض طلب التذييل أو أن 

لوجود منازعة جدية يف املوضوع، ما دام نطاق وحدود يستجيب له من غري إمكانية الحكم بعدم اإلختصاص 

اختصاصه ال ميتد إىل جوهر النزاع من جهة، وألن اختصاصه للنظر والبت مقرر بنص خاص ال يرجع بشأنه إىل 

، وتكريسا لهذه القاعدة جاء يف قرار ملحكمة االستئناف 537القواعد العامة املؤطرة للقضاء االستعجايل أو الواليئ

 لبيضاء ما ييل:بالدار ا

"وحيث أن اختصاص رئيس املحكمة االبتدائية املقدم له طلب التذييل بالصيغة التنفيذية ملزم فقط بالتأكد  

 من أن الحكم التحكيمي غري معيب ببطالن يتعلق بالنظام العام.

ما إوحيث أن اختصاص رئيس املحكمة منعقد للبت يف طلب تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية وله 

 538الترصيح برفض الطلب وليس له مناقشة جوهر النزاع والقول بوجود منازعة جدية من عدمه.

 عدم صحة تشكيل الهيئة التحكيمية أو اإلجراءات التحكيمية. .1

مل  إذا أثبت املنفذ ضده أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن القواعد اإلجرائية للتحكيم يف حالة عدم االتفاق

كيم فإن القايض يرفض تنفيذ ذل  الحكم التحكيمي، إذ إن من أهم الضوابط املطلوبة تراعى يف عملية التح

لتنفيذ هذا الحكم أن تكون مسطرة التحكيم غري مشوبة بعيب إجرايئ ابتداء من إبرام اتفاق التحكيم ومرورا مبرحلة 

 تشكيل الهيئة التحكيمية وصوال إىل صدور الحكم التحكيمي.

أن إخضاع تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم للقانون املتفق عليه من  يتضح من خالل هذا النص

قبل األطراف يتامىش مع الطابع االتفاقي و الرضايئ للحكم الذي تم تفعيل إرادة األطراف فيه، والتي يدخل 

ع، كام ميل  ا ضمنها عالوة عىل ذل  تحديد القانون الواجب  التطبيق عىل اتفاق  التحكيم ذاته وعىل موضوع النز 

األطراف أيضا اختيار القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم والذي يحدد كيفية تشكيل الهيئة التحكيمية وطريقة 

 539مامرستها  لسلطاتها يف النزاع.

كل هذه  540فإذا كان املحكم الذي تم تعيينه شخصا قارصا أو محجورا عليه )كاملجنون أو السفيه أو املعتوه(،

أوردناها إذا توفرت إحداها أو جلها يف املحكم الذي أصدر الحكم فإن هذا األخري يكون معرضا الحاالت التي 

، باإلضافة كذل  إىل أن قيام أحد أسباب التجريح يف شخص املحكم  عند تعيينه بدون إخبار الطرفني 541للبطالن

                                                           
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة -قراءة في التشريع والقضاء -لداخلي والدولي بالمغربالتحكيم التجاري اعمر أزوكار:  537

 .112-117، ص 1122األولى، سنة 

، 422-1124، ملف رقمه بمحكمة االستئناف 1124/21/12/ استعجالي، بتاريخ 711قرار محكمة االستئناف بالدار البيضاء رقم   538

 .121، صلتحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغربامنشور،عمر أزوكار، 

 .271، م.س، ص تنفيذ أحكام التحكيم وفقا للتشريعات الداخلية والدوليةناصر أحمد صالح:   539

دى اختصاص القضاء الدولي باتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية في المنازعات الخاصة بالدولة المتفق بشأنها حفيظة السيد الحداد: م 540

 .22، ص 2112"، دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية، الطبعة غير موجود ، سنة لى التحكيمع

 .12.12من القانون  111راجع في هذا السياق الفصل   541
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ذل ، فإن الحكم الصادر عن هذا  أو قبول املحكم للمهمة املسندة إليه بالرغم من 542املتنازعني بأسباب التجريح

 املحكم يعد مخالفا للقانون مام يدعو إىل بطالنه بناءا عىل الطلب الذي متس  بهذا األمر.

ومن جهة أخرى تعد من األسباب الرئيسية التي تؤدي إىل بطالن حكم التحكيم بعد صدوره، تشكيل الهيئة 

دال من عدد فردي كأن يحدث تخلف أحد املحكمني بعدد مزدوج فإذا بارشت هيئة التحكيم عملها بعضوين ب

لظروف شخصية أو قوة قاهرة، كان الحكم الصادر  باطال لعيب يف تشكيل الهيئة التحكيمية وعدم قانونيتها، عىل 

 543اعتبار أن العدد مل يصبح فرديا وبالتايل تبطل كافة اإلجراءات التي تتم يف ظل التشكيل املزدوج لهيئة التحكيم.

ن عدم قانونية تشكيل الهيئة التحكيمية فقد اتجهت محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء إىل ويف شأ 

اعتبار أن الهيئة التحكيمية املشكلة خالفا التفاق األطراف يعد الحكم  الصادر عنها باطال، حيث جاء يف حيثيات 

كم عن ىل القضاء االستعجايل من أجل تعيني محالقرار ما ييل: "وحيث أنه من  املعلوم أن املستأنفة التي لجأت إ

رشكة التأمني ضدا عىل إرادتها  ورغم علمها هذا قد جعلت هيئة التحكيم مشكلة خالفا ملا هو متفق عليه ويف ذل  

 544إهدار لحقوق الدفاع.

عدم  نمن خالل استقرائنا لهذا القرار الذي يصب يف جوهر القواعد الالزمة لتشكيل هيئة التحكيم، يتضح أ 

احرتام إرادة األطراف من خالل اتفاقهم عىل تعيني محكم محدد يعد سببا من أسباب بطالن الحكم التحكيمي 

 البات يف النزاع ويشكل بالتايل رضبا يف حقوق الدفاع.

 المطلب الثاني: عدم قابلية النزاع للتحكيم وأثره على منح الصيغة التنفيذية.

تقع عىل عاتق أي من أطراف الخصومة التحكيمية إثبات توفرها، وإمنا تدخل من املسلم به أن هذه الحالة ال 

يف صلب اختصاصات املحكمة املراد تنفيذ حكم التحكيم  يف دائرتها والتي تعمل عىل إثارتها من تلقاء نفسها إذا 

 تبني لها أن موضوع النزاع ال يجوز فيه التحكيم،

لحكم يف مواجهته بعدم قابلية النزاع للتحكيم ويف هذه الحالة وقد يحدث أن يتمس  الطرف املراد تنفيذ ا 

يستوجب عىل املحكمة أن تتحقق من توفر هذا الرشط دون أن تطالب بتقديم دليل عليه، أما إذا مل يتمس  أي 

طرف ومل يرث هذا األمر فإن محكمة دولة التنفيذ تكون ملزمة بالبحث يف مدى تحقق املسألة من عدمها عىل 

ر أنها رشوط سلبية إلصدار  األمر بتنفيذ حكم التحكيم، والواقع أنه ليس من املنطقي  أن يستشف القايض اعتبا

مانح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي أن هذا األخري صدر يف شأن نزاع غري قابل للتسوية عن طريق نظام 

                                                           
 .12.12من القانون  111راجع كذلك الفصل   542

القانون الخاص، قانون المنازعات،  ، رسالة لنيل شهادة الماستر فيالتحكيم في منازعات العقود اإلداريةعبد المجيد المراكشي:   543

 .211، ص 1121-1111كلية الحقوق بمكناس، جامعة موالي إسماعيل، السنة الجامعية 

، منشور،عمر أزوكار، التحكيم التجاري 1122/21/22، الصادر بتاريخ 2122/1122قرار محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم   544

 .122، م.س، ص  -التشريع والقضاء دراسة في -الداخلي والدولي
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ولته ومع ذل  يأمر بتنفيذ الحكم ي دـــس بقواعد النظام العام فــالتحكيم وأن هذا الحكم يتعارض ومي

 545التحكيمي.

بناء ا عىل ذل  فإن املقصود باألحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ هي تل  األحكام اإليجابية التي تقيض بإثبات 

 دحق أو إقراره أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل أو أداء مبلغ، فأحكام التنفيذ تنفرد عىل وجه االستئثار بفكرة السن

التنفيذي، هذا األخري الذي تربز أهميته يف مجال التنفيذ الجربي من زوايا متعددة، ومفاد ذل  أن نتائج التنفيذ 

رهينة بصحة أو بطالن السند فإذا كان السند التنفيذي صحيحا كانت اإلجراءات تتسم بالصحة والتحصني، يف 

 546حني إذا كان السند باطال أو منعدما كان التنفيذ كذل .

ويبقى قابلية املنازعة للتحكيم مفهوم يستعمل للداللة عىل بيان أي طوائف من املنازعات التي ميكن أن 

يحسم يف شأنها عن طريق التحكيم، ومرد ذل  هو متييزها عن تل  املنازعات التي يرجع اإلختصاص بالبت فيها 

تعلقة باإلعرتاف بأحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها امل 2922ملحاكم الدولة وحدها، فبالعودة إىل اتفاقية نيويورك لسنة 

يف مادتيها الثانية والخامسة وكذل  القانون النموذجي الذي اعتمدته لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 

نصتا عىل أن أحكام هذه األخرية تطبق عىل املنازعات التي ميكن حسمها عن  22و 24يف املادتني  547)األونسرتال(

 طريق نظام التحكيم.

ويتحدد يف كل دولة عادة نطاق املنازعات التي يجوز حسمها بواسطة التحكيم وذل  يف ضوء العوامل 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية العليا للدولة، ويقع عىل املرشعني والقضاة يف مختلف الدول مسؤولية تحديد 

وبني  يض إبقاء منازعات معينة يف نطاق اختصاص محاكم الدولة،التوازن بني املصالح القومية املحلية والتي تقت

 548املصالح التي تتطلب العمل يف حسم منازعاتها برسعة وبطرق يسرية بواسطة التحكيم.

ويتطلب بحث قابلية النزاع للتحكيم الغوص يف التنقيب عىل القوانني التي تحكم أطراف املنازعة وما إذا كان 

ة أو أحد األشخاص التابعة لها، وكذل  بحث حدود النظام العام فيها، باإلضافة إىل تحديد االتفاق مربما مع الدول

القانون الذي يرسي عىل اتفاق التحكيم وقانون مكان التحكيم فضال عن القانون الذي يرسي عىل تنفيذ حكم 

 التحكيم.

الفرنيس يف  فقد متيز النظاموإىل جانب حظر التحكيم يف بعض املنازعات بالنسبة إىل موضوعها وطبيعتها 

هذا الصدد وأقر عىل أنه ال يجوز للدولة أو الهيئات العامة إبرام اتفاق التحكيم إال بناءا عىل مرسوم أو قانون يجيز 

لصالح الرشكة الفرنسية الوطنية للسك   2921من ق.م.م الفرنيس وقد صدر مرسوم سنة  1020ذل  طبقا للامدة 

                                                           
 .212، م.س، ص التحكيم في منازعات العقود اإلداريةعبد المجيد المراكشي:  545
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لرشكات اململوكة للدولة فإنها تختلف عىل املؤسسات العامة وبالتايل ال تخضع ملقتضيات ،أما اS.N.C.Fالحديدية 

وقد أحسن املرشع املغريب صنعا بوضع نص متوازن يكاد أن يتطابق مع نصوص  549من ق.م.م الفرنيس. 1020املادة 

 209 الفصل يث نص يفبعض الدول العربية وإن كان قد تجاوزهم عىل مستوى الصياغة الفنية للنص القانوين ح

" ال يجوز أن يربم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة األشخاص وأهليتهم  02-02من القانون رقم 

 أو الحقوق الشخصية التي ال تكون موضوع تجارة".

 ةمن نفس القانون "عىل أنه ال يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات املتعلق 220وكام جاء يف الفصل 

 عمومية".تعة باختصاصات السلطة البالترصفات األحادية للدولة أو الجامعات املحلية أو غريها من الهيئات املتم

وال ش  أن كل الصياغات التي جاءت يف القانون ترتك املجال واسعا أمام القضاء لتحديد ما ميكن أن يكون 

وء املعايري والحدود التي وضعها املرشع، موضوع تحكيم وما يخرج عن ذل  وفقا لكل حالة عىل حدة ويف ض

 وانطالقا من هذا الطرح يتبني لنا جليا أن النزاعات التي ال يجوز أن تكون محل تحكيم تكمن فيام ييل:

 املسائل املتعلقة بالنظام  العام. -

 النزاعات املتعلقة بالجنسية. -

 اشئة عنها.باستثناء الخالفات املالية النالنزاعات املتعلقة باألحوال الشخصية التي التخضع للتحكيم  -

 املسائل التي ال يجوز فيها الصلح تكريسا لقاعدة ما ال يجوز فيه الصلح ال يجوز فيه التحكيم. -

النزاعات املتعلقة بالدولة واملؤسسات العمومية والجامعات املحلية إال إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن  -

ا فالقابلية للتحكيم ليست فقط رشطا لصحة اتفاق التحكيم وإمن ادي أو تجاري...ية ذات طابع اقتصعالقات دول

من  199، فقد نصت املادة 550عالوة عىل ذل  تعد رشطا لتنفيذ الحكم التحكيمي وال ميكن الفصل بني األمرين

درا يف مسألة اقانون املرافعات املرصي الذي أقر عىل أنه " يجب أن يكون حكم التحكيم الصادر يف بلد أجنبي ص

 يجوز فيها التحكيم".

من قانون املرافعات املدنية الفرنيس هذه  2201أما القانون الفرنيس مل يذكر املرشع ضمن مقتضيات املادة 

الحالة ضمن أسباب الطعن باالستئناف يف حكم التحكيم، ولكن هناك بعض املواضيع التي يتعذر إعامل التحكيم 

 . 551بصددها
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  .121 ص ،1122 سنة األولى، الطبعة ، الرباط ، األمنية مطبعة ،المقارنة والقوانين المغربي
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أنه رغم تحديد القوانني الوطنية املتعددة يف مختلف الدول املسائل التي ال ميكن أن وميكن القول عىل 

تكون محل تحكيم، فإنه ينبغي حرص هذه املسائل يف أضيق نطاقها خاصة بعد استئثار هذا النظام وتطور أدواته 

ل أغلب الدول يعمودقة أحكامه، لذل  نالحظ من خالل ما سبق من األحكام قضائية أن القضاء الوطني  يف 

 552جاهدا عىل تيسري تنفيذ أحكام املحكمني من خالل التفسري الضيق لحاالت رفض التنفيذ.

وبالرجوع إىل اتفاقية نيويورك التي أرشنا إليها سابقا يتبني لنا أنها أوردت ضمن مضمون املادة الخامسة الفقرة 

ن ترفض ذل  ه اإلعرتاف والتنفيذ للحكم التحكيمي أ الثانية عىل أنه يجوز للسلطة املختصة يف البلد املطلوب من

إذا اتضح لها أن قانون ذل  البلد ال يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فمن خالل هذا النص نجد أن هذه 

االتفاقية باعتبارها الرشيعة العامة يف مجال اإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم أعطت لدولة التنفيذ سلطة رفض 

التحكيم الذي صدر يف مسألة  ال تقبل التسوية بواسطة التحكيم وفقا ملفاهيمها الخاصة عىل أساس  تنفيذ حكم

 553أن هذا األمر يتعلق بالسياسة الترشيعية يف دولة التنفيذ.

ويالحظ يف هذا املجال أن القرارات القضائية قد ساهمت هي األخرى يف تفسري الفقرة الثانية )أ( من 

تنفيذ حكم تحكيمي صادر   district countin washingtonالقضاء األمرييك يف واشنطن  االتفاقية، فقد رفض

التي اتخذتها ليبيا  554يف سويرسا ضد الحكومة الليبية  يتضمن تعويض رشكة أمريكية للنفط بسبب قرارات التأميم

 أن االتفاق عىل حيث أشارت إىل، وقد دفعت ليبيا بتمسكها بالحصانة الدولية لكن املحكمة مل تأخذ بالدفع املذكور 

 التحكيم يفيد معنى التنازل أو رفع الحصانة.

إال أن املحكمة املذكورة قررت رفض طلب تنفيذ الحكم بعلة أن املوضوع املتنازع فيه والذي هو التأميم يندرج 

 555ضمن خانة املواضيع التي ال ميكن حسب القانون الوطني )األمرييك( تسويته عن طريق التحكيم.

كذل  الحال بالنسبة للقضاء األردين حيث قضت محكمة التمييز األردنية تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر ضد 

، وذل  ألن موضوع النزاع الناتج عن عقد مشارطة السفن ال ميكن خضوعه كريسدان شينغ كومباين"رشكة "

ينص عىل بطالن كل رشط أو اتفاق  2922لسنة  22للتحكيم، ألن القانون األردين الخاص بالتجارة البحرية رقم 

ينزع اختصاص املحاكم األردنية من النظر يف الخالفات الناشئة عن النقل البحري وبذل  يكون االتفاق عىل حل 

 556النزاع الناشئ عن عقد مشارطة السفن من األمور التي ال ميكن االتفاق عىل حسمها بالتحكيم.

                                                           
 .22 ص سابق، مرجع: النوحي منال  552

،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون  دور العمل القضائي في تحقيق فعالية التحكيم:  الساقوط يوسف  553

 .211، ص 1117-1112السنة الجامعية  -السويسي -، جامعة محمد الخامسالخاص، كلية الحقوق بسال

 إطار في عادة الدولة بها تمر مرحلة وهي العام، القطاع إلى تحويله أي الدولة ملكية إلى خاصة ملكية نقل هو: التأميم معنى  554

 .الملكية نقل عملية

555 Hans Harnik : recogniyion and enforcement of foreign arbitral awards, the American journal of comparative law 

31, 1983, p 70 www.jstor.org  , visité le 02/05/2018 à 03:13. 
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القرارات الصادرة عن محاكم دول مختلفة، أن كل نظام يتعامل  إذن ميكن القول من خالل استعراضنا لهذه

مع تنفيذ األحكام التحكيمية بدافع أن املوضوع الذي تم الفصل فيه عن طريق التحكيم ال يتامىش مع فلسفة 

 املنازعات التي أباح املرشع اللجوء فيها إىل هذا النظام، ومرد ذل  أن كل دولة عىل حدة ترسم الحدود التي ال

 ميكن من خاللها االعتداء عىل االختصاصات الحرصية ملحاكمها الوطنية.

 المبحث الثاني : ضوابط النظام العام وموقعها في تنفيذ األحكام التحكيمية.

بديهي أن األخذ بفكرة تعارض الحكم التحكيمي مع النظام العام كسبب لرفض منحه الصيغة التنفيذية تجد 

الح األساسية للمجتمع، وتوجيه السياسة القضائية لخدمته من خالل الوقوف يف أساسها يف الحفاظ عىل املص

وجه األحكام التي تنته  املبادئ األساسية أو تتعارض مع مصالحه الجوهرية، األمر الذي يدعون ملالمسة املفاهيم 

يف بلده  لهذا النظام العاماملتعددة لقواعد النظام العام من خالل )املطلب األول(، ثم حدود رقابة القايض الوطني 

 عرب )املطلب الثاين(.

 المطلب األول: مؤسسة النظام العام ودورها في تنفيذ أحكام التحكيم.

تربز أهمية فكرة النظام العام سواء كان داخليا أو دوليا عندما نصطدم بحكم تحكيمي ميس األسس و املصالح 

 عليها كيان املجتمع، األمر الذي يؤدي إىل رفض اإلعرتاف أوالسياسية أو االقتصادية أو االجتامعية التي يقوم 

تنفيذ حكم التحكيم كليا أو جزئيا مام يطرح التساؤل حول الجدوى و الغاية التي يبتغيها األطراف من اللجوء إىل 

 . 557التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزعات بعيدا عن تعقيدات القضاء

تمع صامم األمان بيد القايض الوطني الذي يحمي اللبنة األساسية يف املجكام أن فكرة النظام العام تعد مبثابة 

من القوانني األجنبية، إذ أن هذا النظام بطبيعته مفهوم مرن يتغري و يتطور مبرور الوقت و تغري القوانني مام يصعب 

هو تل  القواعد املعيارية  إىل اعتبار أن النظام العام 558ميدان التحكيم تحديده و حرصه، فقد اتجه أحد الدارسني يف

  .559التي تعترب مبثابة الحد األدىن أو القيايس التي يفرضها واقع املجتمع الدويل لحامية حقوق اإلنسان

إذن فمن الرضوري التمييز بني مبادئ النظام العام وقواعد النظام العام، فاألوىل كام هو الحال بالنسبة ملبدأ 

يل حقيقي أو عرب دويل، و للمحكم سلطة إهدار السلوك املخالف لحسن النية حسن النية تنتمي إىل نظام عام دو

الذي يجب أن يتبوأ الصدارة يف عالقات التجارة الدولية، يف حني تتمثل قواعد النظام العام يف صورة قواعد قانون 

بالنسبة  موعة الدولاملنافسة مثال فهذه األخرية ال تعرب يف الغالب إال عن نظام خاص بدولة معينة، و كذل  مج

 لقانون املجموعة أو املشرتك.

                                                           
 سنة ،2 العدد ،2 ط والتحكيم، للوساطة المغربية المجلة ،الدولية التحكيم أحكام تنفيذ على وتأثيره العام النظام : بحقاوي هشام 557

 .242 ص ،1122

 القاهرة،بدون ذكر الطبعة، مصر، والنشر، للطباعة العربي الفكر دار ،الدول التجاري التحكيم في العامة األسس: رضوان زيد أبو  558

 .211 ص ،2122 ةسن

، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي في ضوء الفقه والقضاءمنير عبد المجيد:   559

 .112، ص 1111األولى، سنة 
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بصفة عامة ميكن القول أن النظام العام هو مجموعة من املصالح األساسية أو االجتامعية أو االقتصادية التي 

يقوم عليها كيان املجتمع، و التي يهدف من ورائها تحقيق مصلحة عامة و من ثم وجب عىل جميع األفراد أن 

 يتعلق بالنظام العام حتى ولو كان ذل  تضحية مبصالحهم الخاصة. يحرتموا كل ما

و إذا كانت أحكام التحكيم الداخلية ال تطرح إشكاالت كثرية عىل مستوى تذييلها بصيغة التنفيذ عىل اعتبار 

 مكان رصيحا يف هذه املسألة ناهي  عىل أن العمل القضايئ أفرز النزاعات التي تدخل يف صمي 02.02أن قانون 

هذا النظام من عدمها، غري أن تنفيذ األحكام الصادرة يف مجال التحكيم الدويل يثري بعض الصعوبات تتطلب 

 توضيح بعض األمور و الوقوف عند بعض اإلشكاالت التي ال ميكن تخطيها أو تجاوزها.

ىش مع فلسفة يتام و مبا أن التحكيم الدويل يرتبط غالبا مبصالح التجارة الدولية فإن البحث عن نظام عام 

هذه التجارة أثار جدال داخل األوساط املهتمة بالتحكيم التجاري، و مرد هذا الجدل االختالف حول وجود نظام 

قانوين للتجارة الدولية و النظرة التقليدية لبعض الرشاح ملفهوم النظام العام الذي ال يتصور يف نظرهم إال يف إطار 

أطروحة نظرية مفادها عدم وجود نظام قانوين للتجارة، ولذل  ال يكمن يف نظرهم الدولة مام جعلتهم يدافعون عىل 

 .560تصور وجود نظام عام إال إذا كان مرتبطا بنظام القانوين للدولة

وقد أدى تطور مصالح التجارة الدولية إىل إعادة النظر يف مفهوم النظام العام حيث سارعت مختلف الدول 

القتصادية الدولية مام حتم عليها التخيل عن جملة من الخصوصيات و القيود التي قيد إىل االندماج يف املنظومة ا

عمليات التجارة الدولية، كام عملت معظم الدول عىل تعديل جل قوانينها بكيفية تنسجم مع روح و مصالح التجارة 

عامالت  مستوى املالدولية، فتم التخفيف من حدة الرقابة عىل العرف، وكذل  اإلعرتاف ببعض الرشوط عىل

التجارية الدولية كرشط الوفاء بالذهب و رشط التسعري، أضف إىل ذل  إعادة النظر يف مدى قابلية فض منازعة 

التجارة الدولية عن طريق التحكيم، و التي كانت قد أثارت نقاشات جدية بشأن املنازعات التي تكون الدولة طرفا 

 بحكم أهمية تدخل الدولة يف املجال االقتصادي، ليس عىل سبيل التوجيه فيها قبل الوصول إىل جواز هذه املسألة

فحسب بل يف واقع املامرسة العملية إذ أن هذا األمر سنتناوله بنوع من الدقة و التفصيل خاصة عىل مستوى 

ل الاإلختصاص الرئايس يف منح الصيغة التنفيذية ألحكام التحكيم الناتجة عن مامرسة الدولة للتحكيم من خ

 الفصل الثاين من هذا البحث.

فمهام تعددت التسميات و املفاهيم فإنه يتعني إعطاء النظام العام تفسريا ضيقا و محدودا، وأن يقترص عىل 

النظام العام الدويل و تبقى مسألة تحديد مضمون النظام العام من اختصاص القضاء الوطني الذي يعمل عىل 

 أكدته محكمة االستئناف بباريس يف قرارها حيث جاء يف هذا القرار عىل أن:تحديده طبقا لقانون بلده وهو ما 

                                                           
 ليةك الخاص، القانون في المعمقة العليا الدراسات لنيل رسالة ،الدولي التجاري التحكيم في العام النظام: االدريسي السالم عبد  560

 .221 ص ،1112-1117 سنة الخامس، محمد جامعة بسال، الحقوق
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من ق.م.م.ف ي يعني التصميم الفرنيس للنظام العام الدويل،  2021"النظام العام الدويل مبفهوم املادة 

خصية شمبعنى مجموعة القواعد و القيم يف النظام القانوين الفرنيس التي ال ميكن جهلها حتى يف الحاالت ال

 .561الدولية"

بنيودلهي  562وقد تبنت لجنة التحكيم التجاري الدويل التابعة لجمعية القانون الدويل يف دورتها السبعني 

بعض التوصيات حول النظام العام كسبب لفرض اعرتاف أو تنفيذ أحكام التحكيم الدولية، وتتجىل  1001سنة 

 شكل من عنارص اآلتية:خالصة التوصية أن النظام العام الدويل لدولة ما يت

 املبادئ العامة املتعلقة بالقانون و اآلداب و التي تهدف الدولة إىل حاميتها. -

 القواعد املتعلقة باملصالح السياسية و االجتامعية و االقتصادية للدولة. -

 واجب الدولة احرتام التزاماتها يف مواجهة باقي البلدان أو املنظامت الدولية. -

ات الوطنية و االتفاقيات الدولية تؤكد عىل رضورة مطابقة الحكم التحكيمي للنظام لدى فإن جل الترشيع

العام من أجل اإلعرتاف به أو تنفيذه و إن اختلفت يف تحديد مضمون هذا النظام، فإن التساؤل املطروح يتمثل 

 عام؟يف مدى حدود رقابة القايص الوطني للحكم التحكيمي الدويل عندما يكون مخالفا لنظام ال

 المطلب الثاني: حدود رقابة القاضي الوطني لمطابقة الحكم التحكيمي للنظام العام

بديهي أن األخذ بفكرة تعارض الحكم التحكيمي مع النظام العام كسبب لرفض منحه الصيغة التنفيذية تجد 

الل الوقوف يف خأساسها يف الحفاظ عىل املصالح األساسية للمجتمع، وتوجيه السياسة القضائية لخدمته من 

وجه األحكام التي تنته  املبادئ األساسية أو تتعارض مع مصالحه الجوهرية، و أمام غياب إجامع ترشيعي حول 

حدود الرقابة التي ميارسها القايض الوطني عىل الحكم التحكيمي ومدى مطابقته للنظام العام، ميكن أن نقول 

مر كيمي مع النظام العام يف دولة القايض تفرض عىل القايض اآل بأن العربة يف نفي أو تقرير تعارض الحكم التح

مبنح الصيغة التنفيذية، أن يراجع حيثيات الحكم التحكيمي ومنطوقه ليتأكد من عدم مخالفته لقواعد النظام العام 

 يف دولته.

فيذ من قيود تتعلق نإذن فالسلطات املمنوحة للمحكم مرشوطة باحرتامه ملا يفرضه عليه القانون التابع لدولة الت

بالنظام العام التي تخضع لرقابة القضاء الالحقة عىل صدور الحكم التحكيمي، ليامرس رئيس املحكمة املختصة 

سلطات واسعة يف الرقابة من خالل فكرة النظام العام التي يعمل عىل إثارتها من تلقاء نفسه دون توقفها عن 

تق كل من املحكم من جهة و القايض الوطني من جهة أخرى عبئ متس  الخصوم بها، األمر الذي يلقي عىل عا

                                                           
561 C.A.S, Paris, 14 juin 2001, revue de l’arbitrage, 2001, P 773. « l’ordre public international, au sens de l’article 

1502.5 du nouveau code  de procédure civile, s’entend de la conception française  de l’ordre public international, 

c’est-à-dire de l’ensemble des règles et des valeurs  dont l’ordre juridique française ne peut souffrir la 

méconnaissance, même dans des situations à caractère international ».www.legalnewsinternational.com 

562- sur ces recommandations veuillez consulter ,la revue de l’arbitrage, 2002, n° 4, p 1061. 
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االلتزام بقواعد النظام العام التي تختلف باختالف الزمان و املكان، سواء كان التحكيم وطني أو دويل باعتبارها 

 فكرة قانونية و ليست واقعية إذ ال تتوقف عىل إثبات الخصوم ملضمونها أو عىل رغبتهم يف إعاملها.

إن النظام العام يعد من األهمية مبكان يف إطار النظرية العامة للقانون الدويل الخاص مبفهومه الواسع، إذن ف

فهو أداة الستبعاد القانون األجنبي الذي تثري قاعدة اإلسناد تطبيقه، كام أنه يف بعض األحيان وعىل سبيل االستثناء 

نص عليها  مخالفة النظام العام أحد األسباب التي تيعد وسيلة تثبيت اإلختصاص لقانون القايض، وأيضا تعترب

، وكذل  عدم اإلعرتاف وتنفيذ حكم  210.22من الفصل  2القوانني الوطنية لرفض تنفيذ الحكم الداخيل طبقا للبند

 .02.02من القانون   210.49من  الفصل  2التحكيم الدويل طبقا للبند 

 التنفيذ عىل أنها مجرد إجراء رقايب شكيل، بل إنه ميارسوترتيبا عىل ذل  فإنه يصعب تصور مهمة قايض 

سلطة رقابية موضوعية عىل عمل املحكم تتجاوز الرقابة الشكلية أو مجرد تحسس األوراق، غري أن هذه الرقابة 

ليست مطلقة وبدون حدود فقايض الصيغة التنفيذية ال يعد جهة استثنائية وال يعيد فحص النزاع أو الفصل يف 

وال يتدخل يف معاينات املحكم وتقديراته ومالمئة ما خلص إليه، فيد القايض مقيدة بالتثبت من توفر الحكم 

الرشوط القانونية لصحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ دون أن يتدخل إلعادة تقييم الوقائع أو مراجعة النتيجة التي 

 توصل إليها.

لإلعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم عدم مخالفته للنظام العام  وإذا كان املرشع املغريب قد اشرتط كقاعدة عامة

الوطني أو الدويل، فإن بعض الترشيعات املقارنة استثنت النظام العام الوطني ونصت عىل عدم مخالفة الحكم 

 من القانون املدين الفرنيس وأيضا 2429التحكيمي للنظام العام الدويل، ونذكر عىل سبيل املثال ال الحرص املادة 

 . 09.92مكرر من املرسوم الترشيع  422من قانون التحكيم التونيس ،ناهي  عن املادة  22الفصل 

وتكريسا ملا سبق اإلشارة إليه فقد اتجهت مجموعة من القرارات القضائية الفرنسية عىل هذا املنوال، حيث 

 أنها ال تخالف ام الفرنيس غريقضت بتنفيذ العديد من األحكام التحكيمية وإن كانت تتضمن مخالفة للنظام الع

" حيث ردت محكمة النقض الفرنسية الطعن  DALICOالنظام العام الدويل ويأيت عىل رأس هذه القرارات قضية "

ضد الحكم التحكيمي الصادر يف القضية املذكورة مؤكدة مبوجب قاعدة مادية يف القانون الدويل يكون البند 

ه ية عن العقد األسايس الذي يتضمنه مبارشة أو باإلشارة، وأن وجوده وفعاليتالتحكيمي مستقل من الناحية القانون

تقدران تحت رشط احرتام القواعد اآلمرة يف القانون الفرنيس والنظام العام الدويل استنادا إىل إرادة األطراف 

 املشرتكة، ودون أن يكون من الرضوري االستناد إىل القانون الداخيل.

إىل أن القضاء الفرنيس يضيق من مفهوم النظام العام، واعترب أن مخالفة الحكم وكام سبقت اإلشارة 

التحكيمي له ال تكفي الستبعاده، بل يجب أن تكون هذه املخالفة مادية وملموسة، وبالتايل فإن رقابة القايض 

نني القايض ومن االوطني ملدى مطابقة حكم التحكيم للنظام العام يجب أن تكون شكلية حتى لو تعلق األمر بقو 

 ثم ال ميكنه البحث يف موضوع النزاع.



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

239 

وبناءا عىل ما تناولناه من أحكام قضائية أجنبية فالبد أن نشري إىل بعض القرارات الصادرة عن املحاكم الوطنية 

وكيف تعامل القضاء الوطني املغريب مع فكرة النظام العام، فقد جاء يف قرار صادر عن محكمة النقض عىل أنه 

صدر يف غرفة التحكيم بلندن حكم تحكيمي دويل قىض عىل  مؤسسة مغربية و لفائدة ربان باخرة بأداء مبلغ :"

 وتم تذييل هذا الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وتم تأييده استئنافيا. %0( دوالر ولفوائد بنسبة 122.242.90)

تشطيب عليها كمشرتطة من اتفاق جددت املحكوم عليها أمام محكمة النقض متسكها بكونها سبق ال

التحكيم، ورغم ذل  منحت الصيغة التنفيذية للحكم وهذا فيه مساس بالنظام العام،  فأقرت محكمة النقض قرارها 

بالنقض واإلحالة بعلة أن محكمة املوضوع ذيلت الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية دون التحقق من وجود رشط 

 ابط بني الطرفني".التحكيم يف عقد املعاملة الر 

وعليه فعىل من ادعى مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام أن يثبت مظاهر هذه املخالفة التي يرجع صالحية 

تقديرها لقايض التذييل بالصيغة التنفيذية، حيث جاء يف قرار ملحكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء ما ييل: " 

بني رشكتني وإن ال يشء يف الحكم التحكيمي ميس مبا هو محظور مبقتىض وحيث إن األمر يتعلق بنزاع تجاري 

وال بالنظام العام  وال حقوق الدفاع فإن ما قىض به األمر املستأنف من تذييل الحكم  02.02من القانون  202الفصل 

 التحكيمي املذكور بالصيغة التنفيذية يف محله ويتعني تأييده."

ارات التي تتأرجح بني األجنبية والوطنية يثبت لنا أن كل دولة تتعامل مع مدى من خالل استعراضنا لهذه القر 

مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام من خالل السلطة التقديرية التي ميارسها القايض املطلوب منه التنفيذ 

األكرث من ذل  بهذا و  وتفحصه للحكم التحكيمي وبالتايل إصدار أمره املانح للصيغة التنفيذية أو الرافض لها، بل

 بالنظام العام حسب تقدير القايض.الشأن فإن هذه األوامر قد تنقض إذا كانت متس 

 خاتمة:

تأسيسا عىل ما سبق اليسعني إال أن أؤكد عىل أهمية الدور القضايئ الوطني يف اإلعرتاف وتنفيذ أحكام 

هدف من ال ميس باستقاللية التحكيم والغاية والاملحكمني الداخلية والدولية، غري أن هذا التدخل القضايئ يجب أ 

اللجوء إليه حتى ال يصبح النظام العام مثل الورقة الحمراء تشهر يف وجه األحكام التحكيمية املراد تنفيذها وبالتايل 

ي تإفراغ القواعد املنظمة للتنفيذ من محتواها، بل يتعني عىل القايض مانح الصيغة التنفيذية يف إطار الرقابة ال

ميارسها عىل هذه األحكام أن يضيق من مفهوم النظام العام للتقليص من درجة التدخل يف متحيص األحكام 

التحكيمية وذل  من أجل خلق التوازن بني الغاية من نظام التحكيم وحق الدولة يف مامرسة رقابتها، ألن مقياس 

 كام التحكيمية الداخلية و األجنبية.مدى مرونة أي نظام قانوين رهني بضامن عملية تنفيذ يسرية لألح
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 القانون التجاري: تطور المفهوم واستقالل القواعد القانونية 

 "دراسة مقارنة في التشريعين القطري واللبناني"

 جامعة قطر –أستاذ القانون التجاري المشارك كلية القانون 

 

 مقدمة

 القانون املتطور دوما مع بيئة االعامل، املتوائم مع حركة االقتصاد املحيل، الساعي ملجاراة يتميز القانون التجاري بانه

حركة التجارة الدولية، مع تحول االقتصاد اىل املعرفة كسلعة او خدمة يتنافس وراءها مجتمع املستهلكني، ليس هذا 

 وق الفكرية.واالنتقال نحو االستثامر يف الحق وحسب بل والتحول نحو العرص الرقمي والجوانب التجارية املرتبطة به،

قانون ابرزها صدور  لعل يف دولة قطر ما فتأت التطورات الترشيعية تتالحق يف مجال التجارة واالقتصاد واالستثامر، 

بشأن  1029( لسنة 1بتنظيم استثامر رأس املال غري القطري يف النشاط االقتصادي وقانون رقم ) 1029( لسنة 2رقم )

بشأن  1022( لسنة 10عم تنافسية املنتجات الوطنية ومكافحة املامرسات الضارة بها يف التجارة الدولية وقانون رقم )د

( 24بشأن تنظيم متل  غري القطريني للعقارات واالنتفاع بها وقانون رقم ) 1022( لسنة 22تنظيم السياحة وقانون رقم )

( لسنة 12بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 1022( لسنة 9نون رقم )بشأن السجل االقتصادي املوحد وقا 1022لسنة 

بتنظيم  1020( لسنة 11بشأن املناطق الصناعية وقانون رقم ) 1022( لسنة 2بشأن السجل التجاري وقانون رقم ) 1002

 جارية، إضافة اىلبإصدار قانون التحكيم يف املواد املدنية والت 1020( لسنة 1أعامل الوساطة العقارية وقانون رقم )

بإصدار قانون التجارة،  1002( لسنة 10بإصدار قانون الرشكات التجارية، وكذل  قانون رقم ) 1022( لسنة 22قانون رقم )

 بإصدار قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية. 1020( لسنة 22واملرسوم بقانون رقم )

وتم إضافة نصوص قانونية عديدة  4/21/2941تاريخ  204اعي رقم ويف لبنان صدر قانون التجارة الربية باملرسوم االشرت 

 19/02/1029الصادر بتاريخ  212اليه وتعديله. ولعل التطور األبرز الذي لحق هذا القانون جاء مبوجب القانون رقم 

ه بالجريدة والنافذ بعد ثالثة أشهر من نرش  2/04/1029بتاريخ  22واملنشور يف عدد الجريدة الرسمية اللبنانية رقم 

الرسمية. وقد رافق هذه التعديالت تطور آخر عىل صعيد املنظومة القانونية اللبنانية لبيئة االعامل كصدور قانون 

وقانون تعديل نظام  ،20/20/1022الصادر بتاريخ  22املعامالت االلكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص رقم 

، وقانون الوساطة 20/20/1022الصادر بتاريخ  22ات أوف شور( رقم الرشكات املحصور نشاطها خارج لبنان )رشك

الصادر  02، وقانون الغاء األسهم لحامله واألسهم ألمر رقم 20/20/1022الصادر بتاريخ  21القضائية يف لبنان رقم 

 ، وغريها من األطر الترشيعية.10/20/1022بتاريخ 
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ور مل يعد يقترص عىل االعامل التجارية التقليدية بل أنه تطور بتطمن هنا نجد ان القانون التجاري مبفهومه الواسع 

صور النشاط االقتصادي ليشمل مسائل التجارة التقليدية وكذا االلكرتونية واالستثامرية والتنموية وما تقوم به 

 املرشوعات الصغرية واملتوسطة وكذا أنشطة الرشكات التجارية مبختلف أنواعها.

املاثل يهدف اىل معالجة تطور مفهوم القانون التجاري وشموله للمسائل املستحدثة واستقالل  لذا فإن موضوع البحث

 القواعد القانونية الحاكمة لالنشطة التجارية املختلفة ومستجداتها.

وتتمثل إشكالية البحث يف مدى تطور هذا املفهوم الستيعاب املستجدات يف امليدان االقتصادي ومظاهر استقالل 

القانونية املنظمة للحلول الخاصة باملسائل القانونية التجارية املختلفة يف ضوء تطور األنشطة التجارية وتعدد  القواعد

 صورها.

 خطة تقسيم البحث

 القانون التجاري: تطور املفهوم واستقالل القواعد القانونية "دراسة مقارنة يف الترشيعني القطري واللبناين"

 ن التجاري وتطور مفهومهاملبحث األول: ماهية القانو  -

o املطلب األول: تعريف القانون التجاري وخصائصه 

o  املطلب الثاين: تطور مفهوم القانون التجاري 

 املبحث الثاين: فلسفة القانون التجاري وتاريخه -

o املطلب األول: فلسفة القانون التجاري 

o املطلب الثاين: تاريخ القانون التجاري 

 عد القانونية املنظمة لالعامل التجارية ومتايزها عن االعامل املدنيةاملبحث الثالث: استقالل القوا -

o املطلب األول: استقالل القواعد القانونية الحاكمة للمسائل التجارية عىل الصعيد املوضوعي 

o املطلب الثاين: استقالل القواعد القانونية الحاكمة للمسائل التجارية عىل الصعيد االجرايئ 

 

 املبحث األول

 القانون التجاري وتطور مفهومه ماهية

نتناول يف هذا املبحث التعريف بالقانون التجاري وموضوعاته وخصائصه وتطور مفهومه يف ظل ما ينتهجه املرشع 

التجاري الدويل والوطني من توجه يوسع من نطاق اعامل القانون التجاري ليشمل موضوعات مستجدة عىل النحو 

 الذي سنعرضه تاليا.
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 ولاملطلب اال 

 التعريف بالقانون التجاري وخصائصه

 نعرض فيام ييل لتعريف القانون التجاري وموضوعاته فخصائصه كمدخل أساس لتبيان تطور مفهوم هذا القانون.

 الفرع األول

 تعريف القانون التجاري وموضوعاته

املنظمة ية القواعد القانون القانون التجاري بأنه ذل  الفرع من فروع القانون الخاص والذي يتكون من مجموعةيعرف 

فئة معينة من املعامالت هي األعامل التجارية، وتنطبق عىل طائفة معينة من األشخاص يحرتفون القيام باألعامل ل

كام تنظم هذه القواعد القانونية االموال التي يستعني التاجر يف عمله ببعضها وهي تتكون  563التجارية هم التجار.

يتكون من مجموعها ما يسمى باملؤسسة التجارية. وتحكم هذه القواعد ايضا  األعامل  من عنارص مادية ومعنوية

التجارية التي يقوم بها االشخاص املعنويون /االعتباريون واملتمثلون بالرشكات التجارية. ولعل هذا التعريف يعترب 

 موسعا  نسبة اىل ما يتضمنه. 

كام  564بأنه مجموعة القواعد القانونية املنظمة لالنشطة التجارية. ويذهب جانب من الفقه اىل التعريف بهذا القانون

وذل   565يعرفه البعض االخر بأنه عبارة عن االحكام القانونية املختصة بالتجارة وباالشخاص الذين يزاولون التجارة،

التي يتعرض لها هذا فاالعامل  566فيام يتعلق يف العالقات املتبادلة بني التجار أنفسهم او يف عالقاتهم مع عمالئهم.

القانون واملتمثلة باالنشطة التجارية هي تل  االعامل املتضمنة ألنشطة اقتصادية تتمثل يف التوسط يف تداول السلع 

وهذا التعريف لالنشطة التجارية يلحظ الجانب االقتصادي والقانوين يف هذه  567واملنتجات بهدف تحقيق الربح،

                                                           
الشركات التجارية"، منشورات الحلبي  -التجار -محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، القانون التجاري "االعمال التجارية 563

-الشركات التجاري -التجار –ال طه، اساسيات القانون التجاري"االعمال التجارية . انظر ايضا مصطفى كم2، ص1112الحقوقية، بيروت، 

 .1112الملكية الصناعية"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 وما بعدها والمراجع المشار لها لديه. 2ص ، 1112القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، هاني دويدار،  564 

صفا، محاضرات في القانون التجاري اللبناني، ألقيت في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانيةـ منشورات صيداني، بيروت، بيار وايلي  565 

 .2دون ذكر لسنة النشر، ص

 الملكية –المؤسسة التجارية –التجار –أدوار عيد وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، الجزء االول " االعمال التجارية  566 

 .1، ص1117، منشورات صادر الحقوقية، بيروت، 2صناعية"، طال

 .2ص القانون التجاري، مرجع سابق، هاني دويدار،  567 
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وهو بهذا املعنى ينرصف اىل حكم الروابط التي تنتج عن القيام باالعامل  568تجاري.االنشطة التي تعد محال للقانون ال

  569التجارية، وكذل  اىل تنظيم نشاط افراد بعينهم وهم التجار.

جار" ، وعىل التويف هذا االطار فإن قانون التجارة القطري يشري اىل ان هذا القانون يرسي عىل طائفة معينة هي " 

 570ل هي "األعامل التجارية التي يقوم بها أى شخص  بغض النظر عن كونه تاجرا من عدمه.نوع معني من االعام

وكام ينص قانون التجارة اللبناين عىل انه يتضمن القواعد املختصة باالعامل التجارية التي يقوم بها أي شخص ايا 

لتجارة خاص الذين اتخذوا ااالحكام التي تطبق عىل االش -عالوة عىل ذل  –كانت صفته القانونية كام يتضمن

مبا يعني ان جزءا من احكام هذا القانون تحكم االعامل التجارية بينام خصص جزء من االحكام لتنظيم  571مهنة،

 572املركز القانوين للتجار. 

اىل ان املصطلح االكرث حداثة وتطورا واتساعا وتنوعا  وداللة للقانون الحاكم  –نؤيده  – ويذهب اتجاه فقهي حديث

جوانب االنشطة االقتصادية بكافة مظاهرها هو "قانون االعامل"، بحيث ان مصطلح "قانون االعامل" بدأ يفرض ل

  573نفسه بدال  من مصطلح "القانون التجاري".

هذا ويتنازع تعريف القانون التجاري مفهومان االول مضيق والثاين موسع؛ فوفقا  للمفهوم املضيق لنطاق هذا القانون 

جة القانون التجاري اما عىل االعامل التجارية او عىل االشخاص الذين ميتهنون الحرفة التجارية اي تقترص معال

 التجار.

تجاري يرى ان االرتكاز يف القانون ال االتجاه االولونجد ان املؤيدين لألخذ بهذا املفهوم ينقسمون اىل اتجاهني ،  

فإن  574ه املؤيد لالخذ بهذا املفهوم )املذهب املادي او املوضوعي(واقع اساسا عىل االعامل التجارية، ووفقا لرأي الفق

وقد انتقد  575محور احكام القانون التجاري يتمثل يف طبيعة العمل ذاته ايا كانت مهنة القائم به )النظرية املادية(،

                                                           

 .2، ص2112، المطبعة الرحمانية، القاهرة، 2محمد كامل امين ملش، شرح قانون التجارة"اهلي ومختلط"، ج568 

حقوق الملكية الصناعية  –االعمال التجارية والتاجر  –ل " مقدمة عامة أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، الجزء االو 569 

 .2، ص2122والمتجر"، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

 المادة األولى من قانون التجارة القطري 570 

 المادة االولى من قانون التجارة البرية اللبناني. 571 

على أن " تسري أحكام هذا القانون على األعمال  1121نون االسترشادي العربي التجاري لسنة نصت الماّدة الثانية من مشروع القا 572 

 التجارية والتجار".

، 1122، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2سعيد البستاني وعلي عواضة، الوافي في اساسيات قانون التجارة والتجار، ط 573 

 .2، هامش 21ص

 ، والمراجع المشار لها لديه.7اري، مرجع سابق، ص هاني دويدار، القانون التج 574 

 .22العريني والفقي، القانون التجاري، مرجع سابق، ص 575 
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هذا امر لداللة، و هذا الرأي انطالقا  من ان االخذ به يتطلب حرصا  لكافة االعامل التجارية بصفة حرصية وقاطعة ا

يف استحالة عىل املرشع عالوة عىل انه ليس من وظيفته، يف ظل تطور االنشطة االقتصادية والتحوالت التي 

تشهدها الحياة التجارية كل يوم، عالوة عىل قصور هذا املفهوم والنظرية التي تقوم بتبنيه عن تفسري بعض االحكام 

  576تمثلة بالقيد يف السجل التجاري ومس  الدفاتر التجارية.املتعلقة بالتجار خاصة لجهة موجباتهم امل

فريى بأن نطاق القانون التجاري يتحدد باالشخاص الذين ميارسون الحرفة التجارية وهم  االتجاه الثايناما 

التجار)املذهب الشخيص( فمحور القانون التجاري يتمثل يف االشخاص الذين يتخذون من النشاط التجاري حرفة 

ىل وجه االعتياد، اما يف حال قيام اشخاص التتوفر فيهم صفة التاجر مبامرسة اعامل تجارية فال ينطبق لهم ع

وقد انتقد هذا االتجاه انطالقا من صعوبة وضع تعريف  577عليهم القانون التجاري ) النظرية الشخصية او الذاتية(،

تجارية ، عالوة عىل حرمان طائفة معينة من جامع مانع ملفهوم الحرفة التجارية خاصة يف ظل تطور االنشطة ال

االشخاص الذين يزاولون انشطة تجارية بصفة منفردة وليسوا ممن اتخذوا هذه االعامل حرفة لهم من الخضوع 

لقواعد القانون التجاري لعلة عدم اتخاذهم هذه االعامل حرفة لهم، يف الوقت التي تتامثل هذه االعامل مع االعامل 

 لتجار انفسهم، وهذا ايضا يضيق نطاق القانون التجاري ويجعله قارصا  عىل التجار فقط. التي ميارسها ا

عرب رفع اوجه النقد وتجاوزها لصالح ايجاد  578لذل  كان البد من محاولة التوفيق بني االتجاهني، او الجمع بينهام،

م ، وكذل  التجار، وهذا هو املفهو ، حيث يشمل نطاق هذا املفهوم االعامل التجاريةمفهوم موسع للقانون التجاري

 الذي انحاز اليه املرشع اللبناين يف قانون التجارة الربية وضمن ضوابط املفهوم املوسعاالخر للقانون التجاري وهو 

معينة وكذا قانون التجارة القطري، بحيث شمل تنظيام لالعامل التجارية من جهة وتنظيام للحرفة التجارية من جهة 

 اخرى. 

نظرنا اىل موضوعات القانون التجاري بشكل عام نجدها يف القانون القطري قد توزعت بشكل أساس بني قانون وإذا 

التجارة وقانون الرشكات التجارية، وغريها من القوانني ذات الصلة، بحيث ان قانون التجارة وقانون الرشكات تضمنا 

 موضوعات تجارية مختلفة عىل النحو التايل:

 القطري يتضمن املوضوعات التالية:قانون التجارة  -

 االحكام العامة املوضوع األول: 

                                                           

 .4ادوار عيد وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، مرجع سابق، ص 576 

 .21انظر: العريني والفقي، القانون التجاري، مرجع سابق، ص 577 

 .4عيد، الوسيط في القانون التجاري، مرجع سابق، صانظر: ادوار عيد وكريستيان  578 
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 األعامل التجارية والتاجراملوضوع الثاين: 

 املتجر والعنوان التجاري واملنافسة غري املرشوعةاملوضوع الثالث: 

 االلتزامات التجارية رابع: املوضوع ال

 العقود التجارية املسامةاملوضوع الخامس: 

 وأنواعها األوراق التجارية املوضوع السادس:

 اإلفالس والصلح الواقي املوضوع السابع:

اص بها عىل بقانون خ –وعىل خالف املرشع اللبناين  –اما موضوعات الرشكات التجارية فقد خصها املرشع القطري 

 النحو التايل:

 التجارية القطري قانون الرشكات -

 التعاريف واألحكام العامة للرشكات التجاريةاملوضوع األول: 

  رشكة التضامناملوضوع الثاين: 

  رشكة التوصية البسيطةاملوضوع الثالث: 

  رشكة املحاصةاملوضوع الرابع: 

  رشكة املساهمة العامةاملوضوع الخامس: 

  رشكة املساهمة الخاصةاملوضوع السادس: 

  رشكة التوصية باألسهمالسابع: املوضوع 

  الرشكة ذات املسؤولية املحدودةاملوضوع الثامن: 

  الرشكات القابضةاملوضوع التاسع: 

  تحول الرشكات واندماجها وتقسيمها واالستحواذ عليهااملوضوع العارش: 

  انقضاء الرشكةاملوضوع الحادي عرش: 

http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2572&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2572&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2572&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2572&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2572&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2572&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2572&language=ar
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  الرقابة عىل الرشكاتاملوضوع الثاين عرش: 

  االحكام الخاصة بالعقوبات واألحكام الختاميةضوع الثالث عرش: املو 

اما يف القانون اللبناين فإننا نلحظ أن املرشع اللبناين مل يخصص قانونا مستقال للرشكات التجارية وامنا الزالت 

بناين. ويف هذا لاالحكام القانونية املنظمة للرشكات التجارية منضوية يف جلها ضمن اطار قانون التجارة الربية ال

اإلطار تنقسم موضوعات القانون التجاري بشكل عام وبحسب ترتيب مواد قانون التجارة الربية اللبناين الصادر 

 اىل ما ييل: 1029وتعديالته وبخاصة التعديل األخري عام  14/21/2941بتاريخ  204باملرسوم االشرتاعي رقم 

ام واملؤسسات التجارية: حيث تعرض نصوص القانون بداءة اىل : خصصه القانون للتجارة بوجه عاملوضوع األول

 احكام عامة ومن ثّم االعامل التجارية، فالتجار، ثّم املؤسسة التجارية. 

: خصصه القانون التجاري للرشكات التجارية: حيث عرض هذا القانون يف البدء اىل احكام عامة، ثم املوضوع الثاين

، املغفلة ورشكات التوصية، ثم عرض للرشكات التي لها رؤوس مال قابلة للتغيريعرض لرشكات التضامن، والرشكات 

 ورشكات املحاصة والرشكات املحدودة املسؤولية.

: خصصه القانون التجاري للعقود التجارية بوجه عام وبعض العقود التجارية بوجه خاص: حيث عرض املوضوع الثالث

خصص حيزا واسعا لالحكام املتعلقة بالعقود التجارية؛ الرهن التجاري، كام العادة يف البدء اىل احكام عامة، ثم 

 الوكالة التجارية والوساطة والسمرسة، الحساب الجاري، ثم عرض لالحكام الخاصة بعمليات املصارف.

ام ك: خصصه القانون التجاري لالسناد التجارية وغريها من االسناد القابلة للتداول: حيث عرض لالحاملوضوع الرابع

ثم السند المر فالشي  ثم عرض لالحكام املتعلقة بسائر االسناد القابلة لالنتقال  الخاصة بالسفتجة او سند السحب

 بطريقة التظهري، ومن ثّم للقيم املنقولة.

: خصصه القانون التجاري للصلح االحتياطي واالفالس: حيث عرض اوال  لقواعد الصلح املوضوع الخامس

فالس، ثم عرض لالحكام املتعلقة بأصول املحاكمة املوجزة، ثم لالحكام املتعلقة باالفالس االحتياطي، ثم لال 

 579التقصريي او االحتيايل، ومن ثّم العادة االعتبار، وختاما لالحكام الخاصة بافالس الرشكات.

                                                           

الى ما يلي: الكتاب األول: التجارة والتجار: ويتضمن الباب األول:  1121ينقسم مشروع القانون االسترشادي العربي التجاري لعام 579 

األول: األعمال التجارية، الفصل  حكام عامة؛ الفصل األول: تعريف المصطلحات، الفصل الثاني: نطاق القانون، الباب الثاني: الفصل

جر(، الفصل المت –الثاني: التاجر، الفصل الثالث: أهلية التاجر، الفصل الرابع: دفاتر التجارة، الفصل الخامس: المحل التجاري )األصل التجاري 

ل الثامن: المنافسة غير المشروعة السادس: سوق األوراق المالية )البورصة(، الفصل السابع: اإلسم التجاري والعالمات التجارية، الفص

ثاني: لواإلحتكار. الكتاب الثاني: اإللتزامات والعقود التجارية: الباب األول: اإللتزامات التجارية، الفصل األول: القواعد العامة، الفصل ا
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 الفرع الثاين

 خصائص القانون التجاري

نان وهذا ينطبق عىل القانون التجاري يف قطر ولب –ي عموما إذا ما أردنا معرفة الخصائص التي تطبع القانون التجار 

 تتمثل فيام ييل:الخصائص الرئيسة للقانون التجاري فإننا نجد أن  –

 :من فروع القانون الخاصالقانون التجاري  (2

قانون املدين ليُعرّف القانون الخاص بانه ذل  القانون الذي يهتم بتنظيم العالقات القانونية بني االفراد، ويعترب ا    

أقدم فروع القانون الخاص، كام ظهرت قوانني اخرى يف هذا اإلطار كقانون العمل واصول املحاكامت املدنية 

وكذل  القانون التجاري، ويهتم هذا االخري بوصفه فرعا  من فروع القانون الخاص بتنظيم العالقات القانونية بني 

 ذل  ملا يف هذا التنظيم من اهمية ملجتمع التجارة الذي يعد أحد دعائمالتجار او فيام يتعلق باالعامل التجارية، و 

 املجتمع ككل. 

 يتمتع بذاتية متميزة:القانون التجاري قانون مستقل و (1

                                                           

. البيع بطريق التخفيض 1بيع بالتقسيط . ال2البيع التجاري، الفرع األول: أحكام عامة، الفرع الثاني: أحكام خاصة ببعض البيوع التجارية: 

. البيع بطريق التوريد. الفصل الثالث: 2. البيع بطريق المزايدة العلنية اإلختيارية للسلع المستعملة 4. البيع بطريق التصفية 1الموسمي 

فصل السادس: السمسرة. الباب الرهن التجاري. الفصل الرابع: اإليداع في المستودعات العامة. الفصل الخامس: نقل التكنولوجيا. ال

. 1. الوكالة بالعمولة 2أحكام عامة. الفصل الثاني: بعض أنواع الوكالة التجارية:  –الثاني: العقود التجارية: الفصل األول: الوكالة التجارية 

ألشياء. الفرع الثاني: نقل األشخاص. . التمثيل التجاري الفصل الثالث: النقل أحكام عامة: الفرع األول: نقل ا1وكالة العقود وعقد التوزيع 

لفصل االفرع الثالث: الوكالة بالعمولة للنقل. الكتاب الثالث: األوراق التجارية: الباب األول: الكمبيالة؛ الفصل األول: إنشاء الكمبيالة، 

حتياطي، الفصل السادس: الثاني: التظهير، الفصل الثالث: مقابل الوفاء، الفصل الرابع: القبول، الفصل الخامس: الضمان اإل

ًا: الوفاء ثاإلستحقاق، الفصل السابع: الوفاء، الفصل الثامن: الرجوع، الفصل التاسع: التدّخل: أواًل: أحكام عامة. ثانيًا: القبول بالتدّخل. ثال

اب لثالث عشر: التقادم. الببالتدّخل. الفصل العاشر: تعّدد النسخ. الفصل الحادي عشر: الصور. الفصل الثاني عشر: التحريف. الفصل ا

 الثاني: السند ألمر. الباب الثالث: الشيك: الفصل األول: اإلصدار، الفصل الثاني: تداول الشيك، الفصل الثالث: الوفاء، الفصل الرابع:

فصل م، الالشيك المسطر والشيك المقّيد في الحساب، الفصل الخامس: الرجوع، الفصل السادس: التحريف، الفصل السابع: التقاد

 رالثامن: العقوبات. الباب الرابع: أحكام مشتركة. الكتاب الرابع: اإلفالس والصلح الواقي منه: الباب األول: اإلفالس؛ الفصل األول: شه

اإلفالس، الفصل الثاني: األشخاص الذين يديرون التفليسة، الفصل الثالث: آثار اإلفالس: الفرع األول: آثار اإلفالس بالنسبة إلى 

 المدين. الفرع الثاني: آثار اإلفالس بالنسبة إلى الدائنين. الفرع الثالث: آثار اإلفالس بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو

إمتياز على منقول. الفرع الرابع: آثار اإلفالس بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز على عقار. الفرع الخامس: أثر 

في العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره. الفرع السادس: اإلسترداد. الفرع السابع: حقوق زوج المفلس. الفرع الثامن: اإلفالس 

التقادم في دعاوى اإلسترداد. الفصل الرابع: إدارة التفليسة: الفرع األول: إدارة موجودات التفليسة. الفرع الثاني: تحقيق الديون. 

ة لعدم كفاية األموال. الفصل الخامس: إنتهاء التفليسة: الفرع األول: بزوال مصلحة جماعة الدائنين. الفرع الفرع الثالث: إقفال التفليس

ختصرة. مالثاني: بالصلح القضائي. الفرع الثالث: بالصلح مع التخّلي عن األموال. الفرع الرابع: بإتحاد الدائنين. الفصل الخامس: اإلجراءات ال

ركات. الفصل السابع: رّد اإلعتبار التجاري. الباب الثاني: الصلح الواقي من اإلفالس. الباب الثالث: جرائم الفصل السادس: إفالس الش

 اإلفالس والصلح الواقي منه.
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اىل أن القانون التجاري هو قانون قائم بذاته مستقل عن غريه من القوانني  -نؤيده  -يذهب جانب كبري من الفقه    

، ذل  أن البيئة التجارية التي يحكمها القانون التجاري ليست ذات البيئة التي يحكمها وخاصة القانون املدين

ءات املتصلة يحتاج اىل تيسري االئتامن وتبسيط االجرا -وكام ذكرنا سابقا   -القانون املدين، فمجتمع التجارة والتجار

يذ االعامل ل الهدف املبتغى من وراء تنفباالعامل التجارية وتنفيذها بالرسعة التي تتالءم مع تل  االعامل. ولع

التجارية أو ما يقوم به التجار وهو الربح يوضح مدى االختالف ويربز الخط الفاصل مع الهدف املراد من وراء 

تنفيذ االعامل يف البيئة أو الحياة املدنية والتي قد تتمثل يف االستهالك والوفاء بالحاجات اليومية الفراد عاديني 

 باملضاربة أو املخاطرة الجل الربح كام يفعل التجار. ال يقومون

لذل  فالتجار يقبلون عىل االعامل التجارية ولهم اساليبهم وعاداتهم وأعرافهم وطرائقهم يف العمل وكيفية انجاز     

ون لهذا العمل، ويف الزمن الذي يرتأونه، والغالب أن يكون خالل وقت رسيع، بعكس االفراد العاديني الذين يقب

عىل االعامل املدنية بعد تفكري وروية وال يهمهم يف الغالب انجاز اعاملهم بالرسعة التي تتطلبها االعامل 

التجارية. لذا كان لزاما أن يحكم التجار واالعامل التجارية قانون ينظم العالقات املتصلة بالتجارة والتجار 

بشكل يعزز الحركة التجارية يف املجتمع )هذا ما ويحرتم ما ارتىض التجار أن يحكمهم قواعد يف اعرافهم و 

 .580يطلق عليه نظرية ذاتية القانون التجاري( 

بحيث يصبح القانون الخاص وحدة  581بيد أن جانبا  آخر من الفقه ينادي بوجوب اندماج القانونني التجاري واملدين،   

رية عامل القانونية. ذل  أن االعامل التجاواحدة وكال  اليتجزأ، ونطاق تطبيقه عىل االفراد كافة وعىل جميع اال 

التي ينادي أنصار ذاتية القانون التجاري برضورة وضع قانون تجاري متخصص مستقل يحكمها، ذاعت وانترشت 

بني االفراد العاديني كفتح الحسابات التجارية والتداول يف االوراق التجارية، وعمليات البيع والرشاء الجل 

فصل القانون التجاري عن القانون املدين واالعرتاف له بذاتية مستقلة يؤدي اىل رضورة  الربح. عالوة عىل أن

انشاء قضاء خاص لتطبيق احكامه والفصل يف املنازعات املتعلقة باالعامل التجارية أو التي يكون التاجر أحد 

عترب من لتعرف عىل ما قد يأطرافها، ومن املعلوم أن من الصعوبة مبكان اقامة فواصل دقيقة ومعايري منطبطة ل

 قبيل االعامل التجارية الخضاعها للقضاء التجاري، وتل  االعامل املدنية التي تخضع للقضاء املدين.

                                                           

. وانظر ايضا في ذاتية القانون 2، ص2122، دار نشر الثقافة، االسكندرية، 2، ط2محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري، ج 580 

اعية"، الملكية التجارية والصن -االعمال التجارية والتجار-ي دويدار، اصول القانون التجاري اللبناني "التنظيم القانوني للتجارةالتجاري: هان

. انظر ايضًا: فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 7، ص1112دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، 

 .12وت، دون ذكر لسنة النشر، صبير

 27أشهر من نادى بهذا االتجاه االيطالي فيفانتي. مشار اليه في كتاب فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، مرجع سابق، ص 581 
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زايا عن له من امل -يف حال االعرتاف له بخصيصة الذاتية –اىل ذل  اىل أنه وان كان القانون التجاري  يضاف   

 اطة االجراءات، وتشجيع االئتامن، فان ذل  أدعى بأن يأخذ القانون املدينالقانون املدين واملتمثلة بالرسعة وبس

بهذه املزايا يك تطبق عىل املعامالت املدنية والتجارية حال اندماج القانونني ضمن وحدة واحدة هي القانون 

ن املفيد مالخاص، ويف حال وجود قيود شكلية موجودة يف القانون املدين كاشرتاط الكتابة يف بعض العقود ف

 582مد نطاق هذه القيود لتشمل االعامل التجارية )هذا ما يطلق عليه نظرية وحدة القانون الخاص(. 

وخالصة القول أن القانون التجاري ليس فرعا من فروع القانون املدين بل هو قانون له مقوماته الخاصة به وذاتيته   

فروع  خاصة بني مختلف العلوم القانونية بشكل عام وبني املتميزة واستقالله الواضح، االمر الذي وضع له مكانة

القانون الخاص بشكل خاص، يك يحكم مجتمع التجارة بنطاقه املوضوعي املتمثل باالعامل التجارية ونطاقه 

  الشخيص املتمثل بالتجار.

 بني التجار: االئتامنالقانون التجاري يُدعم  (2

شاطه لالئتامن بني التجار. فالتاجر بحاجة اىل االئتامن اثناء مامرسته لن يتميز القانون التجاري يف اعتباره مدعام     

التجاري، سواء متثل هذا االئتامن مبنحه اجال  للوفاء بثمن بضاعة اشرتاها، او متثل مبنحه قرضا  لتسيري اعامله 

ئتامن حسب بل ان منح اال التجارية، االمر الذي يجعل من هذا االئتامن امرا  جوهريا بالنسبة للتاجر. ليس هذا و 

يُعترب من االهمية مبكان الزدهار النشاط التجاري بصفة عامة، حيث ان هذا االئتامن يعد امرا رئيسا بالنسبة 

ملانح االئتامن أيضا  والذي يجب ان تتوفر لديه اسباب الثقة يك يُقدم عىل منح االئتامن وهو مطمِئ، لذاك 

ل الكفيلة بدعم االئتامن وذل  عن طريق افرتاض وجود التضامن يف حال عنى القانون التجاري بتهيئة الوسائ

تعدد املدينني بحيث يكون كل واحد منهم مسؤوال  تجاه الدائن عن الوفاء بكل الدين التجاري، يُضاف اىل ذل  

ري ومس  اتنظيم املرشع لقواعد افالس املدين التاجر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا، والقيد يف السجل التج

الدفاتر التجارية، والغرض من ذل  حامية الدائنني واهتامم القانون التجاري بحامية االوضاع الظاهرة توطيدا 

  583.للثقة املتولدة لدى مانح االئتامن وتدعيام الستقرار املعامالت

 االعامل التجارية وتنفيذها برسعة ويرس: يشجعالقانون التجاري  (4

                                                           

 .42أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، مرجع سابق، ص 582 

سن يونس، القانون التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، دون ذكر لسنة النشر، انظر تفصيال في فكرة تدعيم االئتمان: علي ح 583

 .22ص
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 584التجاري انه قانون يقوم بتشجيع القيام باالنشطة التجارية وتنفيذها بالرسعة واليرس، من أبرز خصائص القانون   

االمر الذي يتواءم مع ما تتطلبه طبيعة هذه االعامل، مع ما يتصل بذل  من تبسيط االجراءات القانونية املتعلقة 

انون املدين، ومل يقيد االثبات كام القفقد وضع قاعدة حرية االثبات يف املسائل التجارية  بهذه االعامل التجارية.

عالوة عىل تيسري اجراءات التنفيذ يف حالة الرهن التجاري، عالوة عىل تنظيم املرشع لالوراق التجارية لجهة 

 تكوينها وتداولها والوفاء بها بشكل متوائم مع ما تقتضيه مصالح التجارة.

 املطلب الثاين

 تطور مفهوم القانون التجاري 

لقانون التجاري قانونا متسارع التطور واسع املضامني كثري االرتباط بالقوانني األخرى، له من الخصوصية ما اليزال ا

جعلته يتمتع بذاتية مستقلة عن بقية فروع القانون الخاص وتحديدا القانون املدين، حيث تجلت اهمية وجود قانون 

 عاة العتبارات الرسعة التي تطبع االعامل التجارية،متخصص معني بالتجارة والتجار يف ان هذا القانون اىت مرا

عالوة عىل محاولته تشجيع االئتامن والذي يعترب رضورة للتجار يف معامالتهم، ومواءمته ملقتضيات التطور يف 

مناحي الحياة االقتصادية. فلجهة اهميته يف مراعاة اعتبارات الرسعة التي تطبع االعامل التجارية، نجد ان هذه 

امل ما فتئت كل يوم تتم بني اشخاص يعترب عامل الوقت امرا يف غاية االهمية ان بالنسبة البرام عقودهم او االع

فهؤالء االشخاص وهم التجار يعتمدون االنشطة التجارية حرفة ام مهنة لهم، يسعون من ورائها  585بالنسبة لتنفيذها،

 ارية بنجاح يؤدي اىل تعطيل االنشطة التجارية، منتحقيق الربح، فإي عامل تأخري يف انجاز هذه االنشطة التج

هنا كانت اهمية وجود قانون تجاري يتضمن قواعد تلبي احتياجات رواج هذه االنشطة لجهة تبسيط االجراءات 

 وتسهيل حركة التعامل، يف ظل جو من الثقة املسيطر عىل عملية االئتامن الرضورية لتسيري مثل هذه االعامل. 

االعامل  وبعد ان كان يقترص عىل معالجة -تتمثل يف كونه قانونا  مظاهر تطور مفهوم القانون التجاريولعل من أبرز 

ضمن موضوعات اصبح يت -التجارية بطبيعتها وكذل  بالقياس وغريها من املوضوعات التقليدية كاملحل التجاري 

تجاري الدويل لجنة األمم املتحدة للقانون الومستحدثة ذات جوانب تتعلق بالتنمية والتجارة الدولية، فبحسب   جديدة

التي تعني مبهمة " اصالح القانون التجاري عىل النطاق العاملي" و" عرصنة ومواءمة القواعد املتعلقة باألعامل 

فإن من املوضوعات األبرز يف اطار تطوير وتحديث القوانني التجارية تل  املسائل املتعلقة  586التجارية الدولية"،

                                                           
، 2، ط2انظر تفصيال في فكرة تشجيع االعمال التجارية واتصالها بالسرعة واليسر: محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري، ج 584

 .4، ص2122دار نشر الثقافة، االسكندرية، 

 .21، ص2112مبادئ العامة في القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، جالل وفاء محمدين، ال 585 

  https://uncitral.un.org/ar/aboutانظر: لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي االونسترال، نبذة عن األونسيترال:  586 

https://uncitral.un.org/ar/about
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ب القانونية للتجارة االلكرتونية ، واالطر القانونية املنظمة للمنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة، وموضوعات بالجوان

السجل التجاري ومسائل اإلعسار، واملدفوعات التجارية الدولية والبيع الدويل للبضائع والنقل الدويل للبضائع 

والوساطة  ويب املبارش، إضافة اىل التحكيم التجاري الدويلوواملصالح الضامنية، وتسوية املنازعات باالتصال الحاس

 587التجارية الدولية كآليات لتسوية املنازعات التجارية الدولية. إضافة اىل موضوعات االشرتاء وتطوير البنية التحتية.

ن استخدام أ أصدرت األمم املتحدة اتفاقية األمم املتحدة بش فعىل سبيل املثال ويف ميدان التجارة االلكرتونية

ووضعت توصيات إىل الحكومات واملنظامت الدولية بشأن  1002،588الخطابات اإللكرتونية يف العقود الدولية عام 

. إضافة اىل ان األمم املتحدة طورت قوانني منوذجية تستطيع الدول 2922القيمة القانونية لسجالت الحواسيب عام 

حيث وضعت األمم املتحدة قانون األونسيرتال النموذجي بشأن  ان تستند اليها عند اعدادها لترشيعات مرتبطة،

، وقانون األونسيرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية عام 1020السجالت اإللكرتونية القابلة للتحويل عام 

ية ارة اإللكرتونكام طورت وثيقة تعزيز الثقة بالتج 2992وقانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية  1002

 1000.589املتعلقة باملسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع اإللكرتونية عىل الصعيد الدويل عام 

وتتضمن هذه املعايري الدولية التي وضعهتا األمم املتحدة يف هذا املوضوع أحكاما تفصيلية ترعى كيفية اجراء 

رشع وصحتها واثباتها والقيمة القانونية لها واالثار املرتتبة عليها، ومبا يضمن إعامل املاملعامالت التجارية االلكرتونية 

الوطني ألحكام هذه املعايري الدولية يف النصوص الترشيعية الوطنية، إضافة اىل تطبيق القايض الوطني للنصوص 

 االلكرتونية.املستندة اىل هذه االحكام يف تطبيقه للحلول القانونية عىل مسائل التجارة 

ويف هذا اإلطار نجد ان املرشع القطري استند اىل قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية يف وضعه 

وخاصة يف القواعد املتعلقة مبفهوم  590بإصدار قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية، 1020لسنة  22للمرسوم بقانون رقم 

 ات املعامالت االلكرتونية واثارها وحجيتها والتوقيع االلكرتوين وحجيته.التجارة االلكرتونية ومتطلب

                                                           

  https://uncitral.un.org/ar/textsر في تفصيالت هذه الموضوعات المستجدة في القواننين التجارية: انظ 587 

، 1112ر تشرين الثاني/نوفمب 11تاريخ اعتماد اتفاقية األمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات اإللكترونية في العقود الدولية :   588 

 :  1121آذار/مارس  2اما تاريخ بدء سريان االتفاقية فهو: 

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications  

 ذه المعايير الدولية ومدى االخذ بها في مختلف الدول:انظر حالة ه 589 

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce  

والمنشور  21/12/1121بإصدار قانون المعامالت والتجارة االلكترونية، الصادر بتاريخ  1121( لسنة 22قطر: مرسوم بقانون رقم ) 590 

 :22، ص  12/11/1121بتاريخ  1في الجريدة الرسمية القطرية عدد 

http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2678&language=ar  

https://uncitral.un.org/ar/texts
https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications
https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce
http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2678&language=ar
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اما املرشع اللبناين فقد اعمل قواعد اتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام الخطابات اإللكرتونية يف العقود الدولية، 

ذجي بشأن ونسيرتال النمو وكذل  قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية إضافة اىل قانون األ 

معامالت االلكرتونية لالقواعد املنظمة لالتوقيعات اإللكرتونية ضمن إطار نصوص الترشيع الوطني وبخاصة ما يتعلق ب

بشان املعامالت اإللكرتونية والبيانات ذات الطابع  20/20/1022الصادر بتاريخ  22والصادرة مبوجب القانون رقم 

عد اثبات االسناد االلكرتونية والقاوعد املنظمة لعقود التجارة االلكرتونية وغريها من والذي يتضمن قوا 591الشخيص،

كام تم ادماج املعايري الدولية ذات الصلة باملعامالت االلكرتونية يف قواعد قانون التجارة الربية  املوضوعات املرتبطة

مية جر مبس  الدفاتر التجارية باستخدام الوسائل الرقيتعلق بالتزام التاخاصة فيام  1029اللبناين املعدلة مبوجب قانون 

حيث الزم املرشع اللبناين كل تاجر مبس  الدفاتر التجارية االلزامية عرب تطبيق رقمي خاص بعد مرور سنتني من 

ية ناستخدام الوسائل االلكرتو إضافة اىل نص القانون عىل  592تاريخ صدور قانون تعديل قانون التجارة الربية اللبناين.

كام ان املرشع اللبناين اعرتف  593يف معامالت اإليداع والتسجيل املتعلقة بالرشكة املغفلة لدى امانة السجل التجاري،

بالقيمة القانونية الستخدام الوسائل االلكرتونية وبخاصة تقنية االتصال املريئ واملسموع يف احتساب نصاب حضور 

  594العمومية للمساهمني.اجتامعات مجلس اإلدارة واجتامعات الجمعية 

قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية الذي اعتمدته األمم املتحدة عام يشار يف هذا السياق اىل ان 

اما قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية لعام  595دولة، 01قد تم االستناد اليه او التأثر به يف  2992

اما قانون األونسيرتال النموذجي بشأن السجالت اإللكرتونية القابلة  596دولة يف ترشيعاتها، 22تندت إليه فقد اس 1002

فقد تم االستناد اليه يف وضع ترشيع لدى دولة واحدة حتى االن هي البحرين وذل  يف القانون  597، 1020للتحويل لعام 

                                                           

، منشور في الجريدة الرسمية  21/21/1122تاريخ :  22والبيانات ذات الطابع الشخصي  رقم لبنان: قانون المعامالت اإللكترونية 591 

 :4222-4242،الصفحة:  22/21/1122، تاريخ النشر:  42اللبنانية عدد ، 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=278573  

 .2/4/1121ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  11/1/1121صدر هذا القانون بتاريخ  592 

 من قانون التجارة اللبناني بصيغتها الجديدة 12نص المادة  593 

 من قانون التجارة البرية.222والتي عدلت المادة  1121من قانون تعديل قانون التجارة البرية اللبناني  42المادة 594 

، وتظهر  2112انظر: قائمة بالدول التي استندت في تشريعاتها الى قانون االونسترال النموذجي بشان التجارة االلكترونية  595 

 دولة قطر من ضمنها:

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce/status  

، وتظهر 1112انظر: قائمة بالدول التي استندت في تشريعاتها الى قانون االونسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية  596 

 دولة قطر من ضمنها:

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures  

انظر قائمة بالدول التي استندت في تشريعاتها الى قانون األونسيترال النموذجي بشأن السجالت اإللكترونية القابلة للتحويل  597 

 :1127لعام 

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records/status  

http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=278573
https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce/status
https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures
https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records/status
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ة املتعلقة باستخدام الخطابات اإللكرتونية يف العقود الدولي اتفاقية األمم املتحدةأما بشأن  1022.598الصادر فيها عام 

 599دولة . 22فإن عدد الدول األطراف فيها بلغ   1002التي اقرتها االم املتحدة يف نيويورك عام  

ويف االطار ذاته فلقد ادمجت األمم املتحدة موضوعات ضمن العمل عىل تطوير القانون التجاري الدويل واعامله 

بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة، فاالمم املتحدة خصتها بدليل األونسيرتال نجد ذل  جليا وطنيا ، و 

، بحيث انها واءمت بني رضورات السجل التجاري واعتبارات 1022الترشيعي بشأن املبادئ األساسية للسجل التجاري

انون داثة يف هذا االمر ان املفهوم التقليدي للقتيسري مامرسة االعامل التجارية بالنسبة لهذه املنشآت، ووجه الح

التجاري كان يعنى باملحل التجاري وضوابط تسجيله بينام األبرز حاليا هو املواءمة بني هذه الضوابط وحاجات التجارة 

، والجوانب االلكرتونية يف هذا السجل وبيانات السجل وعالقة السجل التجاري بشفافية يف تيسري مامرسة االعامل

 600تعامالت املنشآت التجارية.

األمم  هذا امليدان جزءا مهام من التجارة الدولية، فقد اعتمدت وعىل اعتبارالبيع الدويل للبضائع،  مليدانوبالنسبة 

ملربمة يف اتفاقية فرتة التقادم يف البيع الدويل للبضائع اومن ذل  املتحدة العديد من املعايري الدولية ذات الصلة، 

لة عام  2904م نيويورك عا اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع املربمة يف فيينا ، وكذل  2920واملعدَّ

ومن ابرز ما عرضت له هذه االتفاقية كيفية تكوين عقد 601دولة . 92والتي بلغ عدد الدول األطراف فيها  2920عام 

ضائع وحقوق خاصة تسليم البضائع واملستندات وكذا مطابقة الب البيع الدويل للبضائع والتزامات البائع يف هذا العقد

الغري  والجزاءات املرتتبة عىل مخالفة البائع للعقد. إضافة اىل التزامات املشرتي بدفع الثمن والتزامه باستالم املبيع 

ك املبيع وكذل  الوالجزاءات التي ترتتب عىل مخالفة املشرتي للعقد. كام تعرض االتفاقية ألحكام انتقال تبعة ه

                                                           

 لكترونية القابلة للتداول:بشأن السجالت اإل 1122( لسنة 22مرسوم بقانون رقم )البحرين:  598  

http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L5518.pdf  

 انظر: قائمة بالدول الموقعة والمنضمة الى االتفاقية: 599 

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications/status  

فاقية لغاية ، بينما لم توقع او تنضم دولة قطر الى هذه االت1112مايو  11وتظهر لبنان دولة موقعة على هذه االتفاقية بتاريخ     

 تاريخه.

انظر: لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي االونسترال، دليل األونسيترال التشريعي بشأن المبادئ األساسية للسجل  600 

 :1122(، منشورات األمم المتحدة، فيينا، 1122التجاري)

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/lg_business_registry-a.pdf  

 انظر: قائمة بالدول المنضمة الى االتفاقية:601 

https://uncitral.un.org/ar/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status  

 بينما لم تنضم دولة قطر لغاية تاريخه الى هذه االتفاقية. 2/21/1111وقد انضمت لبنان الى هذه االتفاقية بتاريخ  

http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L5518.pdf
https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications/status
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/lg_business_registry-a.pdf
https://uncitral.un.org/ar/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status
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مسائل اإلخالل املبترس للعقد وعقود التسليم عىل دفعات وقواعد التعويض واحتساب الفوائد وآثار فسخ العقد وغريها 

 602من االحكام املتصلة. 

الدويل للبضائع فإن األمم املتحدة اعتمدت اتفاقية األمم املتحدة للنقل البحري للبضائع وذل  يف  النقلاما بشأن 

وتعرض هذه االتفاقية ملوضوعات مسؤولية الناقل البحري وكذل  603دولة،  24، ويبلغ عدد اطرافها 2902رغ عام هامبو 

مسؤولية الشاحن إضافة اىل االحكام املنظمة لوثائق النقل وبخاصة سند الشحن البحري إضافة اىل القواعد الخاصة 

  604بالدعاوى املتعلقة بالنقل البحري.

 املبحث الثاين

 القانون التجاري وتاريخه فلسفة 

نعرض يف هذا السياق للفلسفة التي يتبناها القانون التجاري وتاريخ هذا القانون، وذل  يف محاولة لفهم السياق 

 الذي تطور من خالله مفهوم القانون التجاري الذي عرضنا له.

 املطلب األول

 فلسفة القانون التجاري 

 لعموميات ومعرفة االصول االوىل والعلل التي تؤدي اىل االشياء. وفلسفةتتمثل الفلسفة كام عرفها ارسطو بعلم ا

تتمثل يف دراسة القانون مبختلف جوانبه وابعاده للوصول اىل كل ما هو مشرتك بني االنظمة  -أي قانون -القانون

 605لوضعي وقيمته.انون االقانونية املختلفة مع االستعانة بالقوانني املقارنة انطالقا من محاولة فهم أساس دراسة الق

                                                           

م عبدالله، نحو إعمال قواعد القانون المدني والتجاري الدولي: دعوة النضمام دولة قطر الى اتفاقية األمم عبدالله عبدالكري 602 

، بحث مقدم ضمن مؤتمر لجنة االمم المتحدة للقانون التجاري 2121المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع )اتفاقية فيينا( 

 .121، ص 1127، منشورات األمم المتحدة، فيينا، 4/7/1127ي ،  فيينا، الدولي بعنوان :تحديث القانون التجاري الدول

 http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/17-06783_ebook.pdf  

 انظر: قائمة بالدول المنضمة الى االتفاقية:603 

https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/hamburg_rules/status   

 اية تاريخه الى هذه االتفاقية.بينما لم تنضم دولة قطر لغ 2/22/2111وقد انضمت لبنان الى هذه االتفاقية بتاريخ  

قواعد هامبورغ : خطوة   2172فاتن حسين حوى، مسؤولية الناقل البحري وفقا التفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع  604 

ؤتمر :ممن اليونسترال نحو تحقيق توازن المصالح وتوحيد الحلول، بحث منشور ضمن اعمال المؤتمر اإلقليمي حول " توحيد القانون 

الهاي ، معهد توحيد القانون الخاص، لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي" مؤتمر نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .112، ص1122، منشورات زين الحقوقية ، بيروت، 21/1/1121بجامعة بيروت العربية في بيروت بتاريخ 

 .2، ص2121باريس، -، منشورات عويدات، بيروت1رجمة سموحي فوق العادة، طهنري باتيفول، فلسفة القانون، كتاب من ت  605

http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/17-06783_ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/17-06783_ebook.pdf
https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/hamburg_rules/status
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ولعل هذا االمر هو حال فلسفة القانون التجاري حيث تراعي مثل هذه الفلسفة أمرين هامني، يتمثل االول فيام هو 

كائن أي الوضع الحايل للقانون التجاري، واالمر الثاين فيام يجب أن يكون أي الوضع املقرتح أو الواجب اتباعه يف 

يف هذا اإلطار بدراسة القانون التجاري مبختلف جوانبه سواء لجهة نطاقه املوضوعي  حكم القانون التجاري. وتعنى

املتصل باالعامل التجارية او لجهة نطاقه الشخيص املتصل بالتجار، للوصول اىل غاية مؤداها تطور التجارة مبا يخدم 

، االمر الذي ارة يف العامل الغريباملجتمع ككل. وبنظرة تاريخية، فقد كانت ايطاليا يف العصور الوسطى مركز التج

جعل منها حافلة بالحياة القانونية، فكان أن انترش هذا االمر يف اوروبا برمتها، ولعل هذا االمر ساهم يف ظهور قانون 

 606خاص للتجار بصفتهام طبقة من طبقات املجتمع لها قانونها املستقل نتيجة الرصاع بني التجار واالقطاع.

ت وتطور االنشطة التجارية والتقدم الذي رافق هذه االنشطة من تقدم وسائل املواصالت ومع تطور املجتمعا

واالتصاالت والنشاط الفردي، اصبحت فلسفة القانون التجاري تنطلق من واقع تطور البيئة التجارية، وبعد ان كانت 

تمثل د لها قواعد متخصصة تاالنشطة التجارية محكومة بقواعد موحدة تخضع لها كل االنشطة، أصبح املرشع يفر 

بالقانون التجاري، نظرا ملا تتمتع به املعامالت التجارية من خصائص املرونة والرسعة واالئتامن عىل النحو الذي 

عرضناه سابقا. ولعل فلسفة القانون التجاري مرتبطة برباط وثيق بالتطور الذي لحق هذا القانون ابتداءا من نشاته 

 وحتى االن.

لشواهد عىل الفلسفة املرتبطة بتطور القانون التجاري ما يتبناه املرشع التجاري الدويل من مقاربات نحو ومن ابرز ا

توحيد القواعد القانونية الحاكمة للمعامالت التجارية ذات الطابع الدويل ، حيث تقوم لجنة األمم املتحدة للقانون 

والتي سبق  – United Nations Commission on International Trade Lawالتجاري الدويل )األونسيرتال( 

بجهود حثيثة  يف هذا املجال حيث تقوم هذه اللجنة املهمة عىل الصعيد الدويل بصياغة قواعد  -وعرضنا لعملها 

متوامئة مع التطورات الترشيعية يف امليدان االقتصادي يف كافة الدول وكذا فيام بينها، ويشمل ذل  اعداد "اتفاقيات 

ني منوذجية ، وأدلة قانونية وترشيعية وتوصيات ذات قيمة عملية كبرية،  معلومات محّدثة عن السوابق القضائية وقوان

وسن قوانني تجارية موحدة،  تقديم املساعدة تقنية يف مشاريع اصالح القوانني" يف مجال تحديث القوانني التجارية 

.607 

 املطلب الثاين

                                                           

، منشورات 2122، اكتوبر 112ثروت انيس االسيوطي، فلسفة القانون التجاري، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، العدد  606 

 .122، ص2122الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، القاهرة، 

 : معلومات محدثة وتفصيلية عن جهود لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: الموقع االلكتروني للجنة انظر 607 

https://uncitral.un.org/ 
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 طورهت –نشأته –تاريخ القانون التجاري 

مّر القانون التجاري بثالث حقبات تاريخية منذ نشوئه، الحقبة االوىل تتمثل بالعصور القدمية، ثم الحقبة الثانية 

 وتتمثل بالعصور الوسطى، أما الحقبة الثالثة فتتمثل بالعرص الحديث واملعارص.

الفينيقني والبابلني املرصيني القدماء و  ففي الحقبة االوىل املتمثلة بالعصور القدمية كانت نشأة القانون التجاري عند

واالشوريني، حيث عرفوا الكثري من القواعد الناظمة للتجارة انطالقا من االنشطة التي كانت تقوم بها هذه الشعوب 

ومع تطور التجارة عىل الصعيد الداخيل طورت قواعد تتصل برهن االرايض لضامن وفاء الديون وهذا ما ابتدعه 

كام تم تنظيم معدل الفوائد وعقد الرشكة وبعض العمليات الشبيهة بالعمليات التي تقوم بها 608اء،املرصيون القدم

املصارف كالقروض املضمونة برهون عند البابليني، وكذل  تطورت قواعد التجارة البحرية التي كانت اساس اعامل 

لعديد من موانئ قاموا مخازن للبضلئع يف االفينيقيني املعروفني بعالقاتهم التجارية مع غريهم من املجتمعات حيث أ 

البحر املتوسط وأرسوا بعض القواعد املتعلقة بالتجارة البحرية كام يف تقريرهم القاء بعض حمولة السفينة عند سوء 

حيث عرفوا ما يشبه نظم الخسائر املشرتكة يف التجارة البحرية ، عالوة 609االحوال الجوية يف حال الرحلة البحرية،

قدمه االغريق من ارث قانوين يف هذا املجال كنظام القرض البحري املربوط بفائدة مرتفعة. أما الرومان فقد عىل ما 

أخذوا منحا  مغايرا  عىل اعتبار أن العمل التجاري وما يحكمه من ضوابط أمر اليعنيهم بل هو يعني العبيد الن املهنة 

رومان عالقات تجارية خارجية أفضت اىل ظهور بعض االنظمة التجارية باالساس ال تليق بهم، ومع ذل  فقد كان لل

 القانونية ذات الصلة كنظام كفالة البن  لعميله.

بعد ذل ، ويف الحقبة الثانية املتمثلة بالعصور الوسطى، تطورت االعراف التجارية نتيجة تطور االعامل التجارية 

وانشاء  المر الذي لزم معه اعداد لوائح تنظم اعامل التجار،وانشاء مدن ومراكز تجارية فتزايد حجم التبادل التجاري ا

قضاء تجاري متخصص يف حال نشوء نزاعات بني التجار، كام شهد هذا العرص ذيوع نظام الكمبيالة ورشكة 

 ومع ظهور الحضارة االسالمية وانتشارها اىل الهند والصني واسبانيا وبالد املغرب، منت حركة التجارة وكان 610التوصية.

النبي محمد صىل الله عليه وسلم يعمل بها. كام عمل خلفاؤه عىل تسهيل املواصالت خاصة لتيسري مواسم الحج 

اىل مكة املكرمة. ولقد كان للحضارة االسالمية فضل كبري يف تطور النظم التجارية، كنظام الكمبيالة التي كانت 

أما يف الحقبة الثالثة واملتمثلة  611بطه وكذل  االثبات.تسمى حينها السفتجة ونظام الحوالة وكذل  نظام القرض وضوا

بالعرص الحديث واملعارص فقد تم تقنني القانون التجاري بعد أن نشأ وتطور يف الحقبتني املاصيتني يف القانون 

                                                           

 .21، ص 2121محمد حسني عباس، القانون التجاري، الكتاب االول، دار النهضة العربية، القاهرة،  608 

 .11محمد حسني عباس، القانون التجاري، مرجع سابق، ص 609 

 .11محمد حسني عباس، القانون التجاري، مرجع سابق، ص 610 

 .14، ص1122سمير عالية و روال عالية، الوجيز في القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  611 
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ولعل ذل  يرجع اىل محاولة توحيد النظام القانوين املطبق داخل الدول خاصة مع تعاظم نفوذ الرشكات  العريف.

 ستثامري الكربى.اال 

تقنني االحكام الخاصة بالرشكات واالوراق  2202ولقد كانت فرنسا ابرز الدول الرائدة يف هذا املجال حيث تم يف سنة 

صدر امر مليك يتعلق بقانون خاص بالتجارة البحرية  2222التجارية واالفالس، وذل  مبوجب امر مليك ويف عام 

اكتسب القانون التجاري تدريجيا صفة مادية فأصبح  2200ويف عام  612البحرية،وتم التطرق فيه اىل أحكام الغنائم 

يحكم االعامل التجارية بغض النظر عن صفة االطراف يف العالقة القانونية فصدر عىل أثر ذل  املجموعة التجارية 

والقانون  2222لقديم سنة ا الفرنسية والتي تأثرت فيها العديد من التقنينات العربية حيث صدر التقنني التجاري املرصي

، ولحقته تعديالت كثرية  2941، أما يف لبنان فقد صدر قانون التجارة الربية سنة 2999التجاري املرصي الحايل سنة 

 عالوة عىل الكثري من القوانني اللبنانية ذات الصلة.  1029لعل ابرزها التعديل األخري عام 

 1002( لسنة 10قانون رقم )ب -كام اسلفنا  –طة التجارية محكوم أساسا  اما يف دولة قطر فإن الوضع الحايل لالنش

بإصدار قانون الرشكات التجارية، وقد كان الوضع قبل صدور  1022( لسنة 22بإصدار قانون التجارة وكذل  قانون رقم )

وكذل  قانون الرشكات  2902( لسنة 22هذه القوانني محكوما بقانون املواد املدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم )

، 2922( لسنة 22وقبله قانون الرشكات التجارية الصادر بالقانون رقم ) 1001( لسنة 2التجارية الصادر بالقانون رقم )

بتنظيم رشكات املساهمة، والقوانني املعدلة  2922( لسنة 2وقبل ذل  القانون رقم ) 2992( لسنة 9املعدل بالقانون رقم )

 له.

 

 الثاملبحث الث

 استقالل القواعد القانونية املنظمة لالعامل التجارية ومتايزها عن االعامل املدنية

تتميز االعامل التجارية عن االعامل املدنية تبعا  للخصائص التي تطبع االعامل التجارية والقانون الذي ينطبق عليها ونعني 

من وجود نظام قانوين خاص بتل  االعامل، هذا النظام القانون التجاري، فمراعاة لعنرصي االئتامن والرسعة كان البد 

 نجده يطبق سواء عىل الصعيد املوضوعي وكذل  عىل الصعيد االجرايئ.

نعرض يف هذا السياق ملا تتميز به االعامل التجارية عن االعامل املدنية يف املسائل املوضوعية املتصلة بقواعد التضامن 

 واعد االفالس.والقواعد الحاكمة ملعدل الفائدة وق

                                                           

 .22، ص1127ارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الياس ناصيف، االعمال التجارية والتجار، دراسة مق  612 



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

258 

 املطلب األول

 استقالل القواعد القانونية الحاكمة للمسائل التجارية عىل الصعيد املوضوعي

 نعرض فيام ييل الستقالل القواعد القانونية التجارية يف مسائل التضامن والفائدة واالفالس عىل النحو الوارد تاليا.

 الفرع األول

 التضامن

عامل املدنية من حيث افرتاض التضامن سواء كان هذا التضامن تضامنا  سلبيا  اي بني تتميز االعامل التجارية عن اال 

وقد تم النص عىل التضامن السلبي بنص املادة  613املدينني بدين تجاري او تضامنا  ايجابيا اي بني الدائنني بدين تجاري،

لعقود اللبناين، بينام يرجع اىل افرتاض التضامن بني من قانون املوجبات وا 14من قانون التجارة الربية اللبناين واملادة  122

الدائنني اىل العرف التجاري. بيد انه يجوز بنص قانوين او مبقتىض اتفاق االطراف عىل مخالفة هذه القواعد والنص عىل 

تجارية عىل سائل الوقد اتت هذه القواعد املتعلقة بالتضامن فيام يتعلق بامل 614عدم وجود التضامن بني الدائنني او املدينني.

نحو مغاير ملا هو مقرر يف القواعد العامة الواردة يف قانون املوجبات والعقود التي التعترب التضامن مفرتضا  بشكله االيجايب 

 615او السلبي اال إذا كان هناك نص قانوين يقرره او اتفاق بني االطراف عىل مثل هذا التضامن.

ي ء اللبناين بشأن معاملة تجارية مضمونها بضاعة جرى جلبها لغاية بيعها بربح أ وتطبيقا لذل  قىض حكم صادر عن القضا

من قانون التجارية التي  122من قانون املوجبات والعقود اللبناين وكذل  نص املادة  14الهداف تجارية بتطبيق نص املادة 

ني بدين مبا يجعل من املدينني امللزمتنص عىل ان " املديونني معا مبوجب تجاري يعدون متضامنني يف هذا املوجب" و 

                                                           

للتضامن نوعان، سلبي وهو الشائع ويكون بين المدينين، ويعني الوصف الذي يلحق االلتزام او الموجب  الذي يتعدد فيه المدينون  613 

ن دائن يبرئ ذمته وذمة سائر المدينيبحيث يصبح كل مدين مسؤوال تجاه الدائن عن كل الدين في مقابل ان وفاء اي مدين بالدين الى ال

اما التضامن االيجابي فهو نادر الوقوع  ويكون بين الدائنين، ويعني الوصف الذي يلحق االلتزام او الموجب  الذي يتعدد فيه الدائنون 

عتبر هم بكل الدين ويبحيث يصبح المدين مسؤوال تجاه كل الدائنين والي منهم مطالبة المدين  بكل الدين وللمدين او يوفي ألي من

 وفاء منه بهذا الدين، وقد يكون التضامن سلبيا كان او ايجابيا اما بنص قانوني او باالتفاق.

، 2112احكام االلتزام في القانون المصري واللبناني، دار النهضة العربية للنشر، بيروت،  -1انظر: نبيل سعد، النظرية العامة لاللتزام، ج

 وما بعدها. 121ص 

 .11، ص 2122راد فهيم، القانون التجاري، الدار الجامعية للنشر، بيروت، م 614 

من قانون الموجبات والعقود اللبناني )ان التضامن بين المديونين ال يؤخذ باالستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة  14تنص المادة  615 

يكون حتما في الموجبات المعقودة بين التجار في  من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية. على ان التضامن

من ذات القانون على )ان التضامن  21شؤون تجارية إذا لم يتحصل العكس من عقد انشاء الموجب او من القانون(. كما تنص المادة 

 بين الدائنين ال يؤخذ باالستنتاج بل يجب ان ينشأ عن عقد قانوني أوعن القانون أو عن ماهية العمل(.
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تجاري واحد يكون يف عالقته بالدائن مسؤوال عن كل الدين ومبا مينح للدائن الحق يف مطالبة أي من املدينني 

 616املتضامنني بكل الدين.

 االلتزامات يف فقد افرتض قانون التجارة القطري التضامن –فالحال كام القانون اللبناين  –أما الوضع يف القانون القطري 

" امللتزمون معا  بدين تجاري، يسألون عىل وجه التضامن، ما مل ينص القانون أو  حيث 04التجارية بحسب نص املادة 

حيث أشار اىل أن " التضامن  201املادة يف  املدين القطري فلم يفرتض التضامناالتفاق عىل خالف ذل ". أما القانون 

ال يفرتض وإمنا يكون بناء  عىل اتفاق أو نص يف القانون، وذل  مع مراعاة قواعد التجارة". بني الدائنني أو بني املدينني 

وهذا يعني أن التضامن اإليجايب بني الدائنني او السلبي بني املدينني ال يفرتض بل أن مصدره إما يف نص القانون أو يف 

 617اتفاق املتعاقدين عليه.

 األصل يف االلتزام أن يكون بسيطا  فيقترص عىل رابطة بنيالقطري أن " وتطبيقا لذل  قىض حكم صادر عن القضاء 

دائن واحد ومدين واحد، إال أن ذل  ال يحول دون أن يكون االلتزام متعدد األطراف بتعدد طرف الدائنني أو طرف 

تحد مصدر التزامهم، ذا ما ااملدينني، فليس مثة ما يحول دون إلزام املدينني املتعددين بدين واحد وبالتضامن فيام بينهم إ 

 618أو بالتضامم فيام بينهم إذا ما اختلف مصدر االلتزام".

 الفرع الثاين

 الفائدة

                                                           

 :22/22/1112صادر بتاريخ  222/1112تمييز مدني رقم  –القضاء اللبناني: محكمة التمييز اللبنانية  616 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=68691&selection=  

 بعض التطبيقات القضائية اللبنانية األخرى لفكرة التضامن: االحكام القضائية التالية:انظر في  

 22، تمييز مدني رقم 12/1/2121/ تاريخ  2121لسنة  21، تمييز مدني رقم 22/21/2121/ تاريخ  2121لسنة  221تمييز مدني رقم 

/ تاريخ  2121لسنة  2، تمييز مدني رقم 21/2/2171يخ / تار 2171لسنة  1، تمييز مدني رقم 11/1/2121/ تاريخ  2121لسنة 

، تمييز مدني 21/2/2171/ تاريخ  2171لسنة  1، تمييز مدني رقم 22/4/2122/ تاريخ  2122لسنة  11، تمييز مدني رقم 21/2/2121

لسنة  22مدني رقم  ، تمييز12/22/1112/ تاريخ  1112لسنة  222. تمييز مدني رقم 22/22/1112/ تاريخ  1112لسنة  222رقم 

. واالحكام منشورة الكترونيا على الموقع التالي 22/2/2111/ تاريخ  2111لسنة  122، إستئناف مدني رقم 12/1/1112/ تاريخ  1112

 :www.legallaw.ul.edu.lb  

األحكام العامة لاللتزام في القانون القطري، منشورات كلية القانون  -ء الثاني الجز -جابر محجوب علي، النظريةالعامة لاللتزام  617 

 .121، ص1122بجامعة قطر، الدوحة، 

، منشور في المجموعة العشرية 11/22/1122جلسة  1122لسنة  224و244القضاء القطري: تمييز مدني، الطعنان رقما 618 

، 1124وحتى نهاية ديسمبر  1112حكمة التمييز في المواد المدنية من اول يناير المدنية األولى للقواعد القانونية التي قررتها م

 412، ص1122الجزء األول، منشورات المكتب الفني بمحكمة التمييز القطرية، الدوحة، 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=68691&selection=
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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مبلغ نقدي يضاف إىل أصل الدين ، يلتزم املدين بدفعه مقابل انتفاعه مببلغ الدين خالل مدة معينة او تعرف الفائدة بأنها 

ة من اصل بلغ من النقود يف املوعد املحدد، وتتمثل الفائدة بنسبة مئوية معيننتيجة تأخر املدين يف الوفاء بالتزامه بدفع م

 يز االعامل التجارية عن االعامل املدنية ، من خاللوالفائدة بهذا املعنى تعترب من املسائل التي مت 619الدين تضاف اليه.

خر املدين عن أ ية التي تستحق يف حالة تالنظام القانوين املتعلق بحساب وتحديد معدل الفائدة، فمعدل الفائدة القانون

ويف الديون املدنية اليجوز  620،%9سداد دينه النقدي دون االتفاق عىل تحديدها يف الديون مدنية كانت او تجارية يكون 

بينام يجوز االتفاق عىل معدل اكرث من هذه الفائدة بالنسبة للديون  %9االتفاق عىل معدل للفائدة أكرب من هذه ال

ية، عالوة عىل السامح بتقايض فائدة عىل متجمد الفوائد اي تقايض فوائد مركبة بالنسبة للدين التجاري. كام ان التجار

الفوائد القانونية بالنسبة للديون التجارية يبدأ رسيانها من تاريخ االستحقاق عىل عكس الديون املدنية التي تبدأ رسيان 

 621.الفوائد بشانها منذ املطالبة القضائية بها

وتطبيقا لذل  قىض حكم صادر عن القضاء اللبناين بتطبيق معدل الفائدة وفقا لتكييف العقد وطبيعة التعامل، حيث اعترب 

ان ذل  يقع من ضمن سلطة قايض املوضوع بحيث اعترب ان القرض مدين وتطبق عليه الفائدة القانونية بشأن املعامالت 

 623ن قرض ذي فائدة وطبقت عليه الفوائد املرصفية.ويف االتجاه ذاته تم الحكم بشأ  622املدنية.

بارها فاملرشــع القطري منع الفائدة يف املعامالت املدنية، باعتاما مســألة الفوائد يف القانون القطري فوضــعها جد مختلف، 

من قبيل  ممن قبيل الربا املمنوع يف الرشـــيعة اإلســـالمية، ســـواء كانت الفائدة من قبيل التعويض عن االنتفاع بالنقود ا

شرتط يف عقد  سداد مبلغ مايل محدد. ويف ذل  قرر القانون املدين القطري يف املادة أنه "إذا ا التعويض عن التأخري يف 

ـط وصـــح العقد". االمر الذي يعني  القرض منفعة زائدة عىل مقتىضـــ عقد القرض، عدا ضـــامن حق املقرض، بطل الرشــ

 كون من شانه تحديد فائدة معينة ، وذل  مع االخذ بعني االعتبار الحفاظبطالن الرشط املتضمن يف عقد القرض والذي ي

عىل حامية حق الدائن يف الحصـــول عىل تعويض عن الرضـــر الذي لحق به نتيجة تأخر املدين عن الوفاء بالتزامه بدفع 

ــايئ الذي يتمتع از  ــلطة تقديرية اءه القايضاملبلغ امللتزم به، عىل اعتبار ان هذا التعويض يعد نوعا من التعويض القض  بس

يف حال قام الدائن بإثبات الرضـــر املتحصـــل عن عدم وفاء املدين بدفع املبلغ املتوجب بعد اعذاره بذل ، وهو ما يتطلب 

                                                           

 .212جابر محجوب، احكام االلتزام، مرجع سابق، ص  619 

 .%21قصى للفائدة إذا كان الدين المدني مضمونًا بتامين عقاري يكون الحد اال 620 

. انظر ايضا ادوار عيد وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، مرجع 221هاني دويدار، القانون التجاري، مرجع سابق، ص 621 

 .11سابق، ص

 : 24/4/1111صادر بتاريخ  17/1111تمييز مدني رقم  –القضاء اللبناني: محكمة التمييز اللبنانية  622 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=79276  

 : 12/1/1121صادر بتاريخ  12/1121تمييز مدني رقم  –القضاء اللبناني: محكمة التمييز اللبنانية  623 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=80624  

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=79276
http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=80624
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ويف ذل   624 التأكد من توفر رشوط املسؤولية العقدية من خطأ ورضر وعالقة سببية بينت التأخر يف تنفيذ االلتزام والرضر.

ا من النقود، ومل يقم املدين بالوفاء به بعد  122ملدين القطري يف املادة نص القانون ا عىل أنه: "إذا كان محل االلتزام مبلغ 

إعذاره، وأثبت الدائن أنه لحقه بســـبب ذل  رضر، جاز للمحكمة أن تحكم عىل املدين بتعويض تراعي فيه مقتضـــيات 

 العدالة". 

ضت محكمة التمييز بأن " الفوائد التأخريية ... يف حقيقتها تعويض وقد عرب عن ذل  حكم القضاء القطري، حيث ق

يستحق للدائن عن تأخري الدين يف الوفاء مبا هو مستحق عليه يف موعد استحقاقه سواء تضمن العقد االتفاق عليها أم 

األموال التي يلبى  عىلال. كام أنه يستحقها أيضا  حتى ولو أنتهى العقد....البن  املقرض يتحمل عادة يف سبيل الحصول 

بها حاجة املقرتضني أعباء قد تكون أكرث فداحة من القرض العادي، فإن وقوع الرضر املوجب إلستحقاق الدائن للتعويض 

مبجرد التأخري يف الوفاء بالدين يضحى أمرا  واجبا  عىل املدين الوفاء به أخذا  مبا جرت عليه العاده يف التعامل مع البنوك 

ويف حكم آخر للقضاء القطري قضت  625معرفتها من قبيل العلم العام الذي ال يحتاج إىل دليل عىل قيامه...." والتي تعد 

وك أجاز الحصول عىل فوائد عىل القروض التي متنحها البن -ويف خصوص عمليات البنوك -محكمة التمييز بأن " املرشع

ق عليه ديد السعر مبعرفة املرصف أو بالسعر الذي يتم األتفالعمالئها بالسعر الذي يحدده مرصف قطر املركزي يف حالة تح

بني الطرفني يف عقود القروض والتسهيالت االئتامنية" مضيفا  أن الفوائد التأخريية "تستحق يف حالة االتفاق عىل 

دين يف الوفاء ملإستحقاقها عند اخالل املدين بالتزامه بالوفاء بالدين يف موعد السداد وتكون مبثابة تعويض عن تأخري ا

به"، وأشار الحكم اىل ان الفوائد عىل  نوعني "  تعويضيه وهي التي يتفق فيها الدائن مع املدين عليها مقابل االنتفاع 

مببلغ من النقود خالل أجل محدد، وفوائد تأخرييه تستحق يف حالة االتفاق عىل إستحقاقها عند اخالل املدين بالتزامه 

 626د السداد وتكون مبثابة تعويض عن تأخري املدين يف الوفاء به".بالوفاء بالدين يف موع

اذن فقد سمح املرشع القطري الحصول عىل فوائد عىل القروض التي متنحها البنوك لعمالئها بالسعر الذي يحدده مرصف 

 00املادة قطر املركزي، وذل  بعكس ما نص عليه القانون املدين بالنسبة للمعامالت املدنية، حيث ان 

                                                           

 .211جابر محجوب، احكام االلتزام، مرجع سابق، ص  624

 :12/21/1121جلسة  - 1121لسنة  224القضاء القطري: تمييز مدني، الطعن رقم  625

 http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=484&language=ar&selection=   

 

 

 :14/12/1122، تاريخ الجلسة: 1121/ 117رقم:  -الدائرة المدنية والتجارية  القضاء القطري: تمييز مدني،  626 

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=490&language=ar  

 :12/21/1121تاريخ الجلسة:  1121/ 224انظر أيضا: تمييز مدني قطري، الدائرة المدنية والتجارية، الطعن رقم 

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=484&language=ar  

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=484&language=ar&selection=
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=484&language=ar&selection=
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=490&language=ar
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=484&language=ar
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بإصدار قانون مرصف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات املالية تنص عىل أن " للمرصف ضبط  1021( لسنة 22من قانون رقم )

أسعار العوائد والفوائد ورشوط منح القروض وقبول الودائع يف مختلف املؤسسات املالية. وترسي الفائدة أو العائد الذي 

رضة املتعرثة أو املعاد جدولتها، ما مل يتم االتفاق بني املؤسسات املالية املقيحدده املرصف عىل التسهيالت االئتامنية 

وعمالئها عىل سعر آخر". مام يعني ان املرشع سمح يف حاالت معينة وبالنسبة للمعامالت املرصفية بتقايض فائدة اتفاقية 

 معينة.

 الفرع الثالث

 قواعد االفالس

االعامل املدنية تل  القواعد املتعلقة باالفالس، واالفالس نظام خاص بالتجار لعل أبرز ما مييز االعامل التجارية عن 

يهدف اىل تنظيم التنفيذ عىل اموال املدين التاجر املتوقف عن دفع ديونه التجارية يف املواعيد املحددة للدفع، ويهدف هذا 

بينام اليوجد مثل هذا  627ة بعضهم البعض.املدين املفلس وكذل  يف مواجه يف مواجهةالنظام اىل حامية حقوق الدائنني 

النظام يف حال توقف املدين غري التاجر عن الدفع. وقد وضع هذا النظام لدعم االئتامن التجاري وومتثل نتائجه مبعاقبة 

  628التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية بشهر افالسه مع ما يستتبع ذل  من نتائج واثار هامة.

من قانون التجارة الربية اللبناين عىل انه يعترب يف حالة االفالس كل تاجر ينقطع عن  429د نصت املادة ويف هذا اإلطار فق

 629دفع ديونه التجارية، وكل تاجر ال يدعم الثقة املالية به اال بوسائل يظهر بجالء انها غري مرشوعة.

توقف عن دفع ديونه التجارية عند حلول اجل أما يف القانون القطري فإن قانون التجارة أجاز شهر إفالس التاجر امل

استحقاقها، بسبب اضطراب املركز املايل له وعدم استقرار وضعه االئتامين، وتنشأ حالة اإلفالس بحكم قضايئ بشهره، 

 اموذل  بناء عىل طلب أحد دائني التاجر املفلس أو بناء عىل طلب التاجر املفلس نفسه أو بناء عىل طلب النيابة العامة، ك

اما بشان املعامالت املدنية  630يجوز للمحكمة الحكم بشهر إفالس التاجر من تلقاء نفسها وذل  فق الضوابط املحددة قانونا.

وامنا اعترب حالة  631فال يوجد نظام مامثل فاملرشع القطري مل يأخذ بنظام اإلعسار القانوين وكذل  فعل املرشع اللبناين،

                                                           

عمليات البنوك"، منشورات  -العقود التجارية -االفالس –مصطفى كمال طه و علي البارودي، القانون التجاري" االوراق التجارية  627 

 .121، ص1112الحلبي الحقوقية، 

 .24سابق، ص فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، مرجع  628

 .22، ص1121، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2عفيف شمس الدين، االسناد التجارية واالفالس، ط 629 

 من قانون التجارة القطري. 211و 212و 217و 212المواد  630 

يال في هذا من القانون المدني المصري: انظر تفص 124- 141يعرف القانون المصري نظام االعسار وكرس له المواد من  631 

، 1111النظام: مصطفى الجمال و رمضان أبو السعود و نبيل سعد، مصادر واحكام االلتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 .222ص
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مام يعني ان   632من الرشوط املتطلبة يف استعامل وسائل حامية الضامن العام للدائنني،االعسار الواقعية للشخص املدين 

 633املرشع يرتب بعض االثار القانونية عىل حالة االعسار الواقعية هذه.

 املطلب الثاين

 استقالل القواعد القانونية الحاكمة للمسائل التجارية عىل الصعيد االجرايئ

العامل املدنية بنظام قانوين اجرايئ خاص يراعي الرسعة واالئتامن التي تختص بها االعامل تتميز االعامل التجارية عن ا

التجارية، وسوف يتم يف هذا اإلطار الحديث عن هذا اإلطار االجرايئ للتمييز بني االعامل التجارية واالعامل املدنية من 

ة، ومن حيث القواعد االجرائية الخاصة باالعذار حيث قواعد االختصاص القضايئ واالثبات يف املواد التجارية من جه

 واملهل القضائية والنفاذ املعجل وتنفيذ الرهن التجاري من جهة اخرى.

 الفرع االول

 قواعد االختصاص القضايئ

وتطبق قواعد االختصاص  634كمبدأ عام اليوجد قضاء مختص يف لبنان باملنازعات التجارية مستقل عن القضاء العادي ،

واصول املحاكامت املدنية اللبناين يف هذا الشأن، ونتيجة لذل  فإن محاكم  635الواردة يف قانوين القضاء العديل،القضايئ 

القضاء العادي )العديل( تكون مختصة بنظر املنازعات التجارية كام املنازعات املدنية، بيد انه ونظرا لوجود عدة غرف ضمن 

ال  ما مينع من توزيع املنازعات التجارية عىل غرف بعينها، وذل  باملراعاة هذه املحاكم فمن باب تقسيم االعامل ليس هن

 200و 90لقواعد االختصاص النوعي والوظيفي والدويل والقيمي. اما بالنظر لقواعد االختصاص املكاين فقد عرضت املواد 

                                                           

 .214جابر محجوب علي، احكام االلتزام، مرجع سابق، ص 632 

بين غياب  :سارفي القانون المدني القطريانظر في موقف األنظمة القانونية من نظام االعسار المدني : باسم ملحم، االع 633 

التنظيم التشريعي وترتيب بعض االثار، بحث منشور في المجلة الدولية للقانون والتي تصدر عن كلية القانون بجامعة قطر، العدد 

 :2، ص 1127سنة  -2رقم 

https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2017/1/irl.2017.2.pdf?expires=1563909846&id=id&accname=g

uest&checksum=EB7C27BE3009B2FC9A9536FAB051284B  

 .212، و علي عواضة، الوافي في اساسيات قانون التجارة والتجار، مرجع سابق، ص سعيد البستاني 634 

 )قانون القضاء العدلي( وتعديالته. 22/1/2121تاريخ  221الصادر بموجب المرسوم اإلشتراعي رقم  635 

https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2017/1/irl.2017.2.pdf?expires=1563909846&id=id&accname=guest&checksum=EB7C27BE3009B2FC9A9536FAB051284B
https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2017/1/irl.2017.2.pdf?expires=1563909846&id=id&accname=guest&checksum=EB7C27BE3009B2FC9A9536FAB051284B
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املنازعات املتعلقة باالعامل التجارية  وطبقا لذل  فإنه يف 636من قانون اصول املحاكامت املدنية اللبناين لهذا االمر، 202و

 فله ان يختار يف رفع الدعوى امام اي من املحاكم الثالثة التالية:  637فإن للمدعي حق الخيار،

( محكمة موطن املدعى عليه: ويُقصد مبوطن املدعى عليه يف حالة املنازعات املتعلقة باالعامل التجارية ذل  املوطن 2)

النشاط التجاري فإن تعلق النزاع بنشاط تجاري ميارس يف فرع لرشكة تجارية فإن موطن  التجاري الذي ميارس فيه

املدعى عليه هو مكان مامرسة هذا النشاط التجاري اي مكان الفرع برشط ارتباط النشاط التجاري محل النزاع بهذا الفرع، 

 ي وهو غالبا التاجر اي مكان اقامته. كام يُقصد مبوطن املدعى عليه ايضا املوطن االصيل للقائم بالعمل التجار 

( املحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان ابرام االتفاق وتسليم البضاعة، اي يجب يف هذه الحالة ابرام االتفاق وتنفيذه 1)

يف ذات املكان حتى ينعقد االختصاص للمحكمة التي يقع يف دائرتها النزاع التجاري املتصل، ويشرتط لتطبيق هذه 

 ان يكون هنال  مثة عقد تجاري سواء ارتبط ببيع بضاعة او تعلق بأي موضوع اخر يعترب محال لعقد تجاري.  القاعدة

( محكمة محل الدفع: ويقصد بها املحكمة التي يقع ضمن دائرتها املكان الذي تم االتفاق بني أطراف املنازعة التجارية 2)

 الوفاء بااللتزام )املوجب( العقدي ايا كان هذا االلتزام، مقابال نقديا او عىل ان يتم الوفاء به، ويعني الوفاء يف هذا اإلطار

 تنفيذا ألي نوع من انواع االلتزامات املتفق عليها مبوجب العقد.

نال  حاليا بدولة هأما يف دولة قطر فالوضع بالنسبة لوجود قضاء تجاري متخصص يكاد يقارب الوضع يف لبنان، بيد ان 

إنشاء محكمة االستثامر والتجارة كنوع من أنواع القضاء التجاري املتخصص بالنظر يف املنازعات قطر مرشوع قانون ب

                                                           
ي يقع في دائرتها مقام من قانون اصول المحاكمات المدنية في لبنان على ان )يكون االختصاص للمحكمة الت 17تنص المادة   636

المدعى عليه ما لم ينص القانون على خالف ذلك وإذا تعدد المدعى عليهم يكون االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام 

أحدهم بشرط أن يكون هذا األخير مختصًما بصورة أصلية. وال يشترط أن تكون الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة إلى سبب واحد 

أن تكون متالزمة. يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي. إذا كان بل يكفي 

قصد المدعي من اختيار محكمة أحد المدعى عليهم مجرد نزع االختصاص عن القضاء الطبيعي إضراًرا بالخصم، فيتعرض لرد ادعائه لعدم 

من قانون اصول  211من هذا القانون. كما تنص المادة  21كم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة االختصاص المكاني وللح

المحاكمات المدنية في لبنان على ان )في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري يكون االختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه 

العقد في دائرتها واشترط تنفيذ أحد االلتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها أو  الحقيقي أو المقام المختار أو للمحكمة التي أبرم

فتنص على ان  212للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها. يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين(. اما المادة 

يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء أكانت الدعوى على )في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون االختصاص للمحكمة التي 

الشخص المعنوي أم منه على أحد أفراده أو من أحد أفراده على اآلخر. تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع 

 للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله.

 .24، ص2117الوجيز في القانون التجاري، المنشورات الحقوقية "صادر ناشرون"، بيروت،  عبدالله فرحات،637 
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التجارية واالستثامرية. ويضع مرشوع القانون املشار اليه قواعد خاصة باملرافعات امام هذه املحاكم من حيث رفع الدعاوى 

 638كام.لزمنية الخاصة بالفصل يف النزاع وكيفية الطعن عىل االحواجراءاتها وقيمة الدعاوى املرفوعة وكذل  طبيعتها واملدة ا

ولعل من املقرتحات الجديرة باالخذ هو انشاء قضاء تجاري متخصص يف لبنان، خاصة وهو يحدث منظومة ترشيعاته توخيا 

ادي وهو ما اسلفنا صلجذب االستثامرت، وهو االمر الذي توج أخريا بإقرار سلسلة من الترشيعات التطويرية يف املجال االقت

 اإلشارة اليه. 

واىل ان يتم إقرار مرشوع القانون املشار اليه يف دولة قطر يظل قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ) 

ات املشار بتعديل قانون املرافع 1029( لسنة 2وتعديالته هو املنظم للمسائل املشار اليها وبخاصة قانون رقم ) 2990( لسنة 22

اليه، فاملحكمة االبتدائية الجزئية املشكلة من قاض فرد مختصة بالنظر والحكم ابتدائيا  يف الدعاوى التجارية التي ال تزيد 

فيها قيمة الدعوى عىل خمسامئة ألف ريال، ويكون حكمها يف هذا اإلطار غري قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى ال 

اما اذا كانت قيمة الدعوى تزيد عىل خمسامئة الف ريال او كانت مجهولة القيمة فحينها تزيد عىل ثالثني ألف ريال. 

تختص املحكمة االبتدائية الكلية املشكلة من ثالثة قضاة بالنظر فيها والحكم ابتدائيا ، عىل ان يكون حكم هذه املحكمة 

يا ام ان املحكمة الكلية تختص أيضا وحرصغري قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى ال تزيد عىل خمسني ألف ريال. ك

بالفصل يف دعاوى اإلفالس والصلح الواقي من اإلفالس بغض النظر عن قيمتها، إضافة اىل اختصاصها بالحكم يف 

 639االستئنافات التي ترفع إليها عن األحكام الصادرة من املحكمة االبتدائية الجزئية أو من قايض األمور املستعجلة بها.

 ثاينالفرع ال

 قواعد االثبات يف املواد التجارية

تعترب حرية االثبات مبدأ عاما  يف املواد التجارية، وذل  بخالف ما تنص عليه القواعد العامة يف االثبات والتي قررت يف 

تعلقة باملسائل من قانون اصول املحاكامت املدنية اللبناين انه اليجوز اثبات وجود او انقضاء الترصفات القانونية امل 124املادة 

 املدنية والتي التكون محددة القيمة او تزيد قيمتها عن خمسامئة ألف لرية لبنانية اال بالكتابة. 

                                                           

انظر في ضرورات ومبررات وجود قضاء تجاري متخصص ومحكمة خاصة بالمسائل التجارية: محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وعماد  638 

قارنة، بحث منشور في المجلة الدولية للقانون التي عبدالكريم قطان، استحداث محاكم تجارية متخصصة في دولة قطر: دراسة م

 :  1124سنة  –تصدر عن كلية القانون بجامعة قطر، العدد األول 

https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2014/1/irl.2014.4.pdf?expires=1563896476&id=id&accname=g

uest&checksum=C57131FE2B7896512D29BE30435D468F  

 : 1121لسنة 1القانون من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري بصيغتهما المعدلة بموجب  14و 11المادتان  639 

http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2492&language=ar  

https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2014/1/irl.2014.4.pdf?expires=1563896476&id=id&accname=guest&checksum=C57131FE2B7896512D29BE30435D468F
https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2014/1/irl.2014.4.pdf?expires=1563896476&id=id&accname=guest&checksum=C57131FE2B7896512D29BE30435D468F
http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2492&language=ar
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وسنعرض يف هذا اإلطار ملبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية واالستثناءات التي ترد عليه واملربرات التي ألجلها تم اقرار 

 املبدأ واستثناءاته.

حرية االثبات يف املواد التجارية، حيث تعترب القواعد العامة يف االثبات غري مالمئة ملتطلبات الحياة التجارية فاملبدأ هو 

وطبيعتها والتي تقوم بشكل اساس عىل عنرصي االئتامن والرسعة الذي يطبع االعامل التجارية التي تتم بشكل متتابع 

من قانون اصول املحاكامت  120يف املواد املدنية، لذل  فقد قررت املادة  ورسيع اليتناسب البتة مع القواعد العامة لالثبات

من قانون اصول املحاكامت  120املدنية استثناء املواد التجارية من القواعد العامة لالثبات يف املواد املدنية، حيث تنص املادة 

املواد  -2املدعى به يف املواد والحاالت اآلتية : املدنية اللبناين عىل انه )يجوز اإلثبات بشهادة الشهود مهام كانت قيمة

من قانون التجارة الربية يف لبنان عىل ذل  املعنى، حيث جاء يف نص هذه املادة  124التجارية .....(، كام نصت املادة 

االستثناءات ب)ليس اثبات العقود التجارية خاضعا مبدئيا للقواعد الحرصية املوضوعة للعقود املدنية فيجوز مع االحتفاظ 

الناتجة عن االحكام القانونية الخاصة اثبات العقود املشار اليها بجميع طرق االثبات التي يرى القايض وجوب قبولها بحسب 

 العرف و الظرف(. 

ووفقا  لهذه النصوص فإن تطبيقات مبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية تتمثل من جهة اوىل يف جواز اثبات الترصفات 

ومن جهة ثانية فإنه يجوز اثبات ما يخالف او يجاوز  640علقة باالعامل التجارية مهام كانت قيمتها بكافة طرق االثبات،املت

الثابت بالكتابة بكافة طرق االثبات، خالفا للمواد املدنية التي اليجوز اثبات ما يخالف الثابت بالكتابة او يجاوزه اال بالكتابة. 

اثبات تاريخ السندات العادية بالنسبة اىل الغري عرب كافة طرق االثبات يف حال اذا تعلقت هذه  كام انه من جهة ثالثة يجوز

خالفا للقواعد العامة بالنسبة للمواد املدنية التي تعترب السندات العادية غري سارية بحق الغري  641السندات باعامل تجارية،

او جرى ادراج خالصة السند يف سند رسمي. ومن جهة رابعة اال يف حالة تسجيلها او اثبات تاريخها يف سندات رسمية 

فإن تطبيقات مبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية تتمثل يف جواز اصطناع التاجر دليال لنفسه  وذل  استنادا اىل دفاتره 

اد اىل ما ورد يف ستنالتجارية يف االثبات ملصلحته مبناسبة نزاع تجاري يثور بينه وبني تاجر اخر، عالوة عىل جواز اال 

الدفاتر التجارية للتاجر ملصلحة خصم التاجر ولو كانت تل  البيانات ضد مصلحة صاحب هذه الدفاتر، ويعد هذا التطبيق 

عىل خالف القواعد العامة يف املسائل املدنية التي التجيز للشخص ان يصطنع دليال لنفسه وال يجوز اجباره عىل تقديم 

عىل ان الدفاتر التجارية اإلجبارية تكون حجة عىل صاحبها  222هذا االطار فقد نصت املادة دليل ضد مصلحته، ويف 

ملصلحة أي شخص سواء أكانت منتظمة أم مل تكن، ولكن ال يجوز ملن يريد أن يستخلص منها دليال لنفسه أن يجزئ ما 

                                                           

 .11ادوار عيد و كريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، مرجع سابق، ص 640 

في الوضع التجاري يجوز اثبات تاريخ المخطوطات الخاصة بالنظر الى قانون التجارة البرية في لبنان على ان ) من 122تنص المادة  641 

 الغير بجميع وسائل االثبات(



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

267 

ا لدعواه ، كام تكون حجة لصاحبها يف منتظمة  املعامالت املختصة بتجارته، إذا كانت ورد فيها ويستبعد منها ما كان مناقض 

 وكان الخالف بينه وبني تاجر .

ويف هذا اإلطار فإن مبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية اليتعلق بالنظام العام حيث يجوز االتفاق عىل مخالفته واشرتاط 

 642ان يكون االثبات بالكتابة.

قانون واد التجارية فيتمثل بقيود ترد عىل هذا املبدأ وتتمثل يف قيود مصدرها الأما االستثناء عىل مبدأ حرية االثبات يف امل

 وقيود اخرى مصدرها اتفاق املتعاقدين.

فالبنسبة للقيود القانونية، فهي قيود ترد عىل مبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية ويكون مصدرها نص القانون، حيث 

اء مبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية لعلة الرسعة املتطلبة يف االعامل التجارية، يحاول املرشع من خاللها الحد من غلو 

فالرسعة التتطلبها كافة االعامل التجارية، الن بعض هذه االعامل ترتتب عليها اثار جمة بحق اطرافها املتعاقدة، والرسعة 

ل الرتوي يف ابرام العقود املتعلقة مبثل هذه االعامفيها متثل خطرا عىل هذه االعامل ال ميزة تضاف اليها، مام يتطلب 

التجارية ، االمر الذي دعا باملرشع اىل تطلب افراغ هذه العقود بشكل كتايب، ولعل ذل  يتمثل فيام يتطلبه املرشع من 

ري، وعقد حكتابة الثبات عقد الرشكة، وعقد الرهن البحري، وعقد النقل البحري، وعقد التامني البحري، وعقد العمل الب

ايجار السفينة، واالسناد التجارية، فتح الحساب الجاري، وهي اعامل الميكن تصورها اال بتسليم صاحب الحق السند او 

اما القيود االتفاقية، فكام عرضنا سابقا فإن مبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية ليس متعلقا بالنظام  643الص  املثبت لها.

الخروج عليه باتفاق مخالف بني االطراف باشرتاط الكتابة لالثبات، ويرتتب عىل هذا االتفاق  العام، حيث يجوز ان يتم

بالخروج عىل مبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية امتناع االثبات بأي طريق كشهادة الشهود وغريها من طرق االثبات 

 644االخرى.

من قانون  22بدأ ذاته يسود بالنسبة للمواد التجارية حيث تنص املادة وإذا ما أردنا استقراء الوضع يف القانون القطري نجد امل

التجارة القطري عىل جواز اإلثبات يف املواد التجارية بجميع طرق اإلثبات، بغض النظر عن القيمة، ما مل يتطلب القانون 

 الية اثبات معينة فحينها يتوجب االمتثال لذل  كام يف اثبات عقد الرشكة بالكتابة.

                                                           

 وما بعدها. 24العريني و الفقي، القانون التجاري، مرجع سابق، ص 642 

 .22، ص 2122فوزي عطوي، القانون التجاري، دار العلوم للنشر، بيروت،  643 

 .11، ص2122مراد منير فهيم، القانون التجاري، الدار الجامعية للنشر، بيروت،  644 
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يف ذل  قضت محكمة التمييز القطرية بأن "اثبات الوكالة جائز بكافة طرق االثبات مبا فيها شهادة الشهود متى كانت و 

من قانون املرافعات املدنية والتجارية تحدد خمسة  120اما يف املسائل املدنية فالوضع مختلف حيث املادة  645الوكالة تجارية"

تابة ، بحيث انه ويف املسائل غري التجارية يف حال زادت قيمة الترصف عىل االف ريال كمعيار لتطلب االثبات بالك

الخمسة آالف ريال أو كان الترصف غري محدد القيمة، الزم املرشع إثبات وجوده أو انقضائه بالكتابة، بيد ان املرشع مل 

 قيض بغري ذل .يجعل من هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام حيث أجاز الخروج عليها باتفاق أو نص ي

 

 الفرع الثالث

 القواعد االجرائية الخاصة باالعذار واملهل القضائية والنفاذ املعجل وتنفيذ الرهن التجاري

نعرض فيام ييل لبعض القواعد االجرائية التي متيز االعامل التجارية عن االعامل املدنية، وهي تراعي ما لالعامل التجارية 

 من خصائص وطبيعة.

 املدين:(: اعذار 2)

وقد جرى العرف التجاري يف لبنان عىل ان االعذار ميكن ان  646يقصد باالعذار التنبيه عىل املدين برضورة الوفاء بدينه،

يتم بأي شكل كان سواء كان شفاهة او كتابة او بالهاتف.. ، مع ان العمل جار عىل ان يتم بالكتابة درءا ألي نزاع حول 

ل يف هذا االمر خروج عىل القواعد العامة املنصوص عليها فيام خص االعذار يف ولع 647مدى وقوع االعذار من عدمه.

أما يف دولة قطر فإن املرشع نص يف  648من وجوب ان يكون االعذار خطيا. 120قانون املوجبات والعقود اللبناين يف املادة 

ر سمية تقوم مقام اإلنذار ويجوز أن يتم اإلعذامن القانون املدين عىل أن " يكون إعذار املدين بإنذاره أو بورقة ر  122املادة 

مام يجعل قاعدة وجوب ان يتخذ االعذار شكال معينا غري  649عن طريق الربيد املسجل أو بأية وسيلة أخرى يتفق عليها"،

ة صوتية لمتعلقة بالنظام العام مام يفتح املجال لالتفاق عىل ان يتم االعذار بأي طريقة أخرى سواء كان ذل  هاتفيا او برسا

                                                           

منشور في ، 12/12/1112، تاريخ الجلسة: 1117/ 21الطعن رقم:  –القضاء القطري: تمييز مدني، الدائرة المدنية والتجارية 645 

وحتى نهاية  1112كمة التمييز في المواد المدنية من اول يناير المجموعة العشرية المدنية األولى للقواعد القانونية التي قررتها مح

 . 12، ص1122، الجزء األول، منشورات المكتب الفني بمحكمة التمييز القطرية، الدوحة، 1124ديسمبر 

 .222هاني دويدار، القانون التجاري، مرجع سابق، ص 646 

 .22ق، صأكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، مرجع ساب 647 

من قانون الموجبات والعقود اللبناني تنص على: ان تآخر المديون الذي بدونه ال يستهدف الداء بدل العطل والضرر،  127المادة  648 

وينتج في االساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطيًا )ككتاب مضمون او برقية او اخطار او اقامة الدعوى 

 امام المحكمة وان لم تكن ذات صالحية(. وان هذا االنذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن أصله او اصل بدل الضرر. عليه

 .71جابر محجوب علي، أحكام االلتزام، مرجع سابق، ص 649 
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او نصية او الكرتونية او حتى عرب محادثة بالصوت والصورة. والوضع ذاته اقره املرشع القطري بالنسبة للمسائل التجارية 

 22املادة يف 

من قانون التجارة القطري بأن إعذار املدين يف املسائل التجارية يكون عرب ارسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، 

جال فإن اإلعذار يكون بربقية أو ما يقوم مقامها، مام يعني ان املرشع القطري سمح باستخدام وسائل اما يف حاله االستع

  650أخرى تقوم مقام الربقية كالربيد االلكرتوين او غريه رشيطة ان تكون هنال  مثة حالة استعجال.

 (: املهل القضائية:1)

فقد منع املرشع اللبناين القايض  651ون املوجبات والعقود اللبناين،عىل عكس القواعد العامة يف القانون املدين املتمثل بقان

يف  120بالنسبة للمسائل التجارية ان مينح للمدين اي مهلة لاليفاء اال يف ظروف استثنائية. وقد ورد هذا املنع يف املواد 

ز به االعامل التجارية من رسعة يف من قانون التجارة الربية اللبناين، وذل  مراعاة ملا تتمي 401فقرتها االوىل واملادة 

 652تنفيذها وتدعيام لالئتامن الذي تقوم عليه مثل هذه االعامل.

منه املحكمة منح املدين بدين تجاري أي مهلة للوفاء بدينه أو  09اما يف القانون القطري فقد منع قانون التجارة يف املادة 

نونا او حاالت الرضورة القصوى، مشرتطا إلعامل هذه حتى تقسيطه، واستثنى من ذل  األحوال املنصوص عنها قا

االستثناءات عدم إلحاق رضر جسيم بالدائن. وهذا املنع اىت عىل عكس ما قىض به املرشع املدين القطري لجهة جواز 

ين هذه دمهلة من القايض للمدين وبغض النظر عن موافقة الدائن عليها يف حال وجود حاالت استثنائية تستدعي منح املإعطاء 

يف فقرتها الثانية من القانون املدين القطري:  202املهلة ومن غري ان يلحق بالدائن رضر جسيم، وذل  طبقا ملا نصت عليه املادة 

".. عىل أنه يجوز للقايض يف حاالت استثنائية إذا مل مينعه نص يف القانون، أن ينظر املدين إىل أجل مناسب أو يقسط الدين 

 653ت حالته ذل  ومل يلحق الدائن من هذا التأجيل رضر جسيم". عليه، إذا استدع

 (: النفاذ املعجل:2)

يقصد بالنفاذ املعجل تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء دون انتظار انقضاء مهل الطعن باالعرتاض او باالستئناف، وحتى 

العجلة،  دنية اال اذا توافر يف القضية عنرصدون انتظار نتيجة هذا الطعن يف حال حصوله، وهذا االمر غري جائز يف املواد امل

                                                           

 .22، ص1122عة قطر، الدوحة، نزال الكسواني و ياسين الشاذلي، مبادئ القانون التجاري القطري، منشورات كلية القانون بجام 650 

من قانون الموجبات والعقود اللبناني تنص على ان )للقاضي أن ينظر بعين اإلعتبار إلى حالة المديون إذا كان حسن  222المادة  651 

مة لم يكن ثالنية فيمنحه مع اإلحتياط الشديد مهاًل معتدلة إليفاء الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة مع إبقاء كل شيء على حاله، ما 

 نص قانوني مخالف(.

 .22أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، مرجع سابق، ص 652 

 .121جابر محجوب علي، احكام االلتزام، مرجع سابق، ص  653 
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وذل  بالنسبة للحكم الصادر يف هذه املسائل ودومنا  654بينام يف املسائل التجارية اجاز املرشع للقايض تقرير النفاذ املعجل،

حسب بهذا يف القانون اللبناين، بينام يختلف الوضع يف القانون القطري ، حيث انه و  655اشرتاط لصفة العجلة فيها.

فإن النفاذ املعجل واجب لألحكام  1029لسنة  2تعديالت قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادرة مبوجب القانون رقم 

الصادرة يف املواد التجارية وذل  بقوة القانون، رشيطة تقديم كفالة يحددها القايض، وذل  مع عدم اإلخالل بأحكام قانون 

 656التجارة.

 ليشء املوهون رهنا  تجاريا :(: التنفيذ عىل ا4)

ومبا ان الرهن يف هذه الحالة يتعلق مبسائل تجارية  657يعرف الرهن التجاري بأنه الرهن الذي يكون ضامنا  لدين تجاري،

تتطلب الرسعة، فإن املرشع وضع اجراءات مبسطة للتنفيذ عىل املرهون رهنا تجاريا مقارنة باجراءات التنفيذ عىل اليشء 

الحاالت املتعلقة باملسائل املدنية، وتتمثل هذه االجراءات املبسطة التي نص عليها يف التنفيذ عىل اليشء املرهون يف 

املرهون رهنا تجاريا ضامنا لدين تجاري يف قيام الدائن املرتهن بتنبيه املدين الراهن بالوفاء بدينه، فإذا مل يقم املدين 

قضايئ  ايام من حصول التنبيه، فيجوز حينئذ للدائن املرتهن الحصول عىل اذن بالقيام بالوفاء بالدين التجاري خالل مثانية

من رئيس دائرة االجراء ببيع الشيئ املرهون باتباع االجراءات القضائية الستيفاء حقه بالثمن باالولوية عن غريه من الدائنني 

 658الربية اللبناين. من قانون التجارة 102وعىل وجه االمتياز، وذل  بحسب ما نصت عليه املادة 

اما يف القانون القطري فإن قانون التجارة يجعل للدائن املرتهن رهنا تجاريا ويف حال مل يقم املدين بدفع الدين املضمون 

بالرهن يف تاريخ استحقاقه، طلب بيع اليشء املرهون، ويترشط لذل  انقضاء سبعة أيام من تاريخ التنبيه عىل املدين 

دم الدائن بعريضة إىل رئيس املحكمة بطلب بيع اليشء املرهون كليا او جزئيا، وللدائن املرتهن يف هذه بالوفاء، ومن ثم تق

الحالة حق امتياز يستويف مبوجبه أصل دينه واملرصوفات التي دفعها من الثمن املتحصل من البيع القضايئ لليشء 

 659املرهون.

 

                                                           

 على طلبمن قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني على ان )يجوز للمحكمة أن تحكم بالتنفيذ المعجل، بناء  271تنص المادة  654 

الخصم ذي المصلحة، في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيها العجلة. يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به أو في قسم 

منه .ويمكن المحكمة في الحاالت المعينة في الفقرة األولى أن تأمر بإيداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص 

 ل عند عدم اإليداع(.بالتنفيذ المعج

 .11ادوار عيد وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، مرجع سابق، ص 655 

 .1/1121من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري والتي عدلت بموجب قانون  174المادة  656 

 من قانون التجارة البرية اللبناني. 124م  657 

 .222مرجع سابق، ص هاني دويدار، القانون التجاري،  658 

 من قانون التجارة القطري. 141و 141المادتان  659 
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 خامتة

الله تطور مفهوم القانون التجاري واستقالل القواعد القانونية املنظمة عرضنا يف هذه الدراسة للمنظور الذي تم من خ

 ملسائله وذل  ضمن اطار مقاربة مقارنة يف قطر ولبنان.

 وقد خلصنا يف ختام هذه الدراسة اىل مجموعة من النتائج والتوصيات عىل النحو الوارد تاليا .

 أوال: النتائج:

توزعت بشكل أسايس بني قانون التجارة وقانون الرشكات التجارية،  ان موضوعات القانون التجاري القطري قد .2

والعديد من القوانني ذات الصلة، اما القانون اللبناين فلم يخصص قانونا مستقال للرشكات التجارية وامنا الزالت 

بناين، عىل الرغم لاالحكام القانونية املنظمة للرشكات التجارية منضوية يف جلها ضمن إطار قانون التجارة الربية ال

 .1029من التعديالت الجديدة التي طالت هذا القانون سنة 

ان مفهوم ومضمون القانون التجاري قد تطورا فبعد ان كان يقترص هذا القانون عىل وضع األطر القانونية الحاكمة  .1

مية والتجارة نلالعامل التجارية التقليدية اصبح يتضمن موضوعات جديدة  ومستحدثة ذات جوانب تتعلق بالت

الدولية، كالجوانب القانونية للتجارة االلكرتونية ، واالطر القانونية املنظمة للمنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة، 

وموضوعات السجل التجاري ومسائل اإلعسار، واملدفوعات التجارية الدولية والبيع الدويل للبضائع والنقل الدويل 

لدويل تسوية املنازعات باالتصال الحاسويب املبارش، إضافة اىل التحكيم التجاري اللبضائع وواملصالح الضامنية، و 

والوساطة التجارية الدولية كآليات لتسوية املنازعات التجارية الدولية. إضافة اىل موضوعات االشرتاء وتطوير البنية 

 التحتية وغريها من املسائل التي ترعى تطور نظمها لجنة االونسرتال.

األمم املتحدة يف تطور القانون التجاري اوجد حلوال موحدة يف موضوعات تجارية متنوعة بحيث ان  ان جهود .2

القوانني الوطنية كالقانون القطري والقانون اللبناين كام عرضنا تأثرا باملعايري الدولية املتصلة ببعض املوضوعات 

دويل ام يف مجال التجارة االلكرتونية والبيع الاملستحدثة وادمجا االحكام القانونية الدولية ضمن قوانينهام. ك

 والنقل الدويل أيضا. 

ان فلسفة القانون التجاري تأثرت بالتطورات التي لحقت بالقانون التجاري وعوامل التطور املحيطة وصوال اىل  .4

ادي يف كافة صاالخذ بعني االعتبار أهمية صياغة قواعد دولية متوامئة مع التطورات الترشيعية يف امليدان االقت

الدول ويشمل ذل  جهود لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل يف اعداد اتفاقيات دولية وقوانني 
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اسرتشادية ومنوذجية ، وأدلة قانونية وتوصيات توضيحية، ومعلومات موجزة وتفصيلية محّدثة عن السوابق 

 . القضائية يف دول مختلفة يف مجال تحديث القوانني التجارية

ان القواعد القانونية املنظمة لالعامل التجارية تتميز عن القواعد الحاكمة لالعامل املدنية من الناحية املوضوعية   .2

كام يف قواعد التضامن والقواعد الحاكمة ملعدل الفائدة وقواعد اإلفالس، وظهر من خالل البحث التاميز 

  هذا اإلطار.واالختالف يف الوضع القانوين بني دولة قطر ولبنان يف

ان القواعد القانونية الحاكمة للمسائل التجارية تتاميز عن القواعد الحاكمة للمسائل املدنية عىل الصعيد  .2

االجرايئ، وبدا ذل  واضحا يف قواعد االختصاص القضايئ واالثبات يف املواد التجارية وكذل  القواعد االجرائية 

  املعجل وتنفيذ الرهن التجاري.الخاصة باالعذار واملهل القضائية والنفاذ 

 ثانيا: التوصيات:

تطوير قانون مستقل للرشكات التجارية يف لبنان وفصله عن قانون التجارة الربية، ومبا يعزز تطوير الترشيعات  .2

 االقتصادية يف هذا البلد. 

لالطر القانونية  ةاالستفادة بشكل اكرب من جهود االونسرتال يف تطوير مضامني القانون التجاري خاصة بالنسب .1

 املنظمة للمنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة بدال من الرتكيز فقط عىل املؤسسة التجارية باملفهوم التقليدي.

النظر اىل وسائل تسوية املنازعات التجارية بطريقة اكرث تخصصية واالستفادة من التجربة القطرية يف محاولة  .2

 ءم مع خصائص وتطور هذا القانون .وضع قضاء متخصص للمسائل التجارية يتوا

العمل عىل تطوير قانون تحكيم مستند اىل املعايري الدولية التي وضعتها األمم املتحدة يف هذا الشأن دعام ملناخ  .4

 االستثامر. 

العمل عىل تعديل نصوص القانونني اللبناين والقطري لجهة وسائل اعذار املدين بدين تجاري والنص رصاحة  .2

 االلكرتونية يف جميع األحوال وعدم االقتصار عىل حاالت االستعجال.عىل الوسائل 

العمل عىل وضع قاعدة قانونية قاطعة يف املنظومة الترشيعية بدولة قطر بالنسبة ملسائل الفوائد يف العمل التجاري،  .2

ين التجاري من دإضافة اىل تحديد الحد األعىل للفائدة بشكل دقيق يف القانون اللبناين، وذل  حامية لطريف ال

 دائن ومدين.
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 املراجع بحسب ورودها يف البحث

 

ات الرشك -التجار -محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، القانون التجاري "االعامل التجارية .2

 . 1002التجارية"، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت، 

امللكية -الرشكات التجاري -التجار –مصطفى كامل طه، اساسيات القانون التجاري "االعامل التجارية  .1

 .1002الصناعية"، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت، 

 .1002هاين دويدار، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت،  .2

بيار واييل صفا، محارضات يف القانون التجاري اللبناين، ألقيت يف كلية الحقوق يف الجامعة اللبنانيةـ  .4

 .يداين، بريوت، دون ذكر لسنة النرشمنشورات ص

–تجار ال–أدوار عيد وكريستيان عيد، الوسيط يف القانون التجاري، الجزء االول " االعامل التجارية  .2

 .1000، منشورات صادر الحقوقية، بريوت، 2امللكية الصناعية"، ط –املؤسسة التجارية 

 .2912، املطبعة الرحامنية، القاهرة، 2ج محمد كامل امني ملش، رشح قانون التجارة "اهيل ومختلط"، .2

 –ر االعامل التجارية والتاج –أكثم الخويل، قانون التجارة اللبناين املقارن، الجزء االول " مقدمة عامة  .0

 .2922حقوق امللكية الصناعية واملتجر"، دار النهضة العربية للطباعة والنرش، بريوت، 

، منشورات الحلبي 2اسيات قانون التجارة والتجار، طسعيد البستاين وعيل عواضة، الوايف يف اس .2

 .1022الحقوقية، بريوت، 

 . 2922، دار نرش الثقافة، االسكندرية، 2، ط2محسن شفيق، الوسيط يف القانون التجاري، ج .9

امللكية  -التجاراالعامل التجارية و -هاين دويدار، اصول القانون التجاري اللبناين "التنظيم القانوين للتجارة .20

 .1002التجارية والصناعية"، دار الجامعة الجديدة للنرش، االسكندرية، 

 .فريد العريني، القانون التجاري اللبناين، الدار الجامعية للطباعة والنرش، بريوت، دون ذكر لسنة النرش .22

 .22عيل حسن يونس، القانون التجاري، دار الفكر العريب، القاهرة، دون ذكر لسنة النرش، ص .21

، 2992محمدين، املبادئ العامة يف القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنرش، االسكندرية،  جالل وفاء .22

 .22ص

عبدالله عبدالكريم عبدالله، نحو إعامل قواعد القانون املدين والتجاري الدويل: دعوة النضامم دولة قطر  .24

، بحث مقدم ضمن مؤمتر 2920فيينا(  اىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع )اتفاقية

، 4/0/1020لجنة االمم املتحدة للقانون التجاري الدويل بعنوان: تحديث القانون التجاري الدويل ،  فيينا، 

 .221، ص 1020منشورات األمم املتحدة، فيينا، 
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قواعد   2902ائع ضفاتن حسني حوى، مسؤولية الناقل البحري وفقا التفاقية األمم املتحدة للنقل البحري للب .22

هامبورغ : خطوة من اليونسرتال نحو تحقيق توازن املصالح وتوحيد الحلول، بحث منشور ضمن اعامل 

املؤمتر اإلقليمي حول " توحيد القانون :مؤمتر الهاي ، معهد توحيد القانون الخاص، لجنة األمم املتحدة 

 بريوت م السياسية بجامعة بريوت العربية يفللقانون التجاري الدويل" مؤمتر نظمته كلية الحقوق والعلو 

 .،1022، منشورات زين الحقوقية ، بريوت، 20/9/1021بتاريخ 

-، منشورات عويدات، بريوت1هرني باتيفول، فلسفة القانون، كتاب من ترجمة سموحي فوق العادة، ط .22

 .2920باريس، 

، اكتوبر 212مرص املعارصة، العدد  ثروت انيس االسيوطي، فلسفة القانون التجاري، بحث منشور يف مجلة .20

  .2922، منشورات الجمعية املرصية لالقتصاد السيايس واالحصاء والترشيع، القاهرة، 2922

 ، 2921محمد حسني عباس، القانون التجاري، الكتاب االول، دار النهضة العربية، القاهرة،  .22

 .1022ت الحلبي الحقوقية، بريوت، سمري عالية و روال عالية، الوجيز يف القانون التجاري، منشورا .29

 .1020الياس ناصيف، االعامل التجارية والتجار، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت،  .10

احكام االلتزام يف القانون املرصي واللبناين، دار النهضة العربية  -1نبيل سعد، النظرية العامة لاللتزام، ج .12

 .2992للنرش، بريوت، 

 .2922القانون التجاري، الدار الجامعية للنرش، بريوت، مراد فهيم،  .11

 :22/22/1002صادر بتاريخ  222/1002متييز مدين رقم  –القضاء اللبناين: محكمة التمييز اللبنانية  .12

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=68691&selection=  

، 02/2/2921/ تاريخ  2921لسنة  29، متييز مدين رقم 22/20/2929/ تاريخ  2929لسنة  221متييز مدين رقم  .14

، 22/2/2900/ تاريخ  2900لسنة  1، متييز مدين رقم 09/2/2921/ تاريخ  2921لسنة  22متييز مدين رقم 

، 22/4/2922/ تاريخ  2922لسنة  10، متييز مدين رقم 20/2/2920/ تاريخ  2920لسنة  2متييز مدين رقم 

. 22/22/1002/ تاريخ  1002لسنة  222، متييز مدين رقم 22/2/2900/ تاريخ  2900سنة ل 2متييز مدين رقم 

، 22/2/1002/ تاريخ  1002لسنة  22، متييز مدين رقم 02/22/1002/ تاريخ  1002لسنة  222متييز مدين رقم 

 :وقع التايل. واالحكام منشورة الكرتونيا عىل امل22/2/2991/ تاريخ  2991لسنة  122استئناف مدين رقم 

www.legallaw.ul.edu.lb  

، األحكام العامة لاللتزام يف القانون القطري-الجزء الثاين -جابر محجوب عيل، النظرية العامة لاللتزام  .12

 .1022منشورات كلية القانون بجامعة قطر، الدوحة، 

منشور يف املجموعة ، 11/22/1022جلسة  1022لسنة  224و244القضاء القطري: متييز مدين، الطعنان رقام  .12

 1002العرشية املدنية األوىل للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز يف املواد املدنية من اول يناير 
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، 1022، الجزء األول، منشورات املكتب الفني مبحكمة التمييز القطرية، الدوحة، 1024وحتى نهاية ديسمرب 

 492ص

 24/4/1009صادر بتاريخ  10/1009متييز مدين رقم  –بنانية القضاء اللبناين: محكمة التمييز الل .10

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=79276  

 12/2/1022صادر بتاريخ  22/1022متييز مدين رقم  –القضاء اللبناين: محكمة التمييز اللبنانية  .12

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=80624  

 :12/21/1020جلسة - 1020لسنة  224القضاء القطري: متييز مدين، الطعن رقم  .19

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=484&language=ar&selection=   

 :04/02/1022، تاريخ الجلسة: 1020/ 100رقم: -القضاء القطري: متييز مدين، الدائرة املدنية والتجارية  .20

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=490&language=ar  

 :12/21/1020تاريخ الجلسة:  1020/ 224متييز مدين قطري، الدائرة املدنية والتجارية، الطعن رقم  .22

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=484&language=ar  

 -ةالعقود التجاري -االفالس –مصطفى كامل طه و عيل البارودي، القانون التجاري" االوراق التجارية  .21

 .1002عمليات البنوك"، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .1020، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت، 2عفيف شمس الدين، االسناد التجارية واالفالس، ط .22

مصطفى الجامل و رمضان أبو السعود و نبيل سعد، مصادر واحكام االلتزام، منشورات الحلبي الحقوقية،  .24

 .1002 بريوت،

باسم ملحم، االعسار يف القانون املدين القطري: بني غياب التنظيم الترشيعي وترتيب بعض االثار، بحث  .22

 1020سنة  -2منشور يف املجلة الدولية للقانون والتي تصدر عن كلية القانون بجامعة قطر، العدد رقم 

https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2017/1/irl.2017.2.pdf?expires=1563909846&id=id&a

ccname=guest&checksum=EB7C27BE3009B2FC9A9536FAB051284B  

 .2990عبدالله فرحات، الوجيز يف القانون التجاري، املنشورات الحقوقية "صادر نارشون"، بريوت،  .22

 دولة يفمحمد بن عبدالعزيز الخليفي، وعامد عبدالكريم قطان، استحداث محاكم تجارية متخصصة  .20

قطر: دراسة مقارنة، بحث منشور يف املجلة الدولية للقانون التي تصدر عن كلية القانون بجامعة قطر، 

   :1024سنة  –العدد األول 

https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2014/1/irl.2014.4.pdf?expires=1563896476&id=id&a

ccname=guest&checksum=C57131FE2B7896512D29BE30435D468F  

 .2922فوزي عطوي، القانون التجاري، دار العلوم للنرش، بريوت،  .22
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 2922مراد منري فهيم، القانون التجاري، الدار الجامعية للنرش، بريوت،  .29

، تاريخ الجلسة: 1000/ 29الطعن رقم:  –القضاء القطري: متييز مدين، الدائرة املدنية والتجارية  .40

يف املجموعة العرشية املدنية األوىل للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز يف  ، منشور02/02/1002

، الجزء األول، منشورات املكتب الفني مبحكمة 1024وحتى نهاية ديسمرب  1002املواد املدنية من اول يناير 

  .1022التمييز القطرية، الدوحة، 

ر، ن التجاري القطري، منشورات كلية القانون بجامعة قطنزال الكسواين و ياسني الشاذيل، مبادئ القانو  .42

 .1022الدوحة، 
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في ضوء أحكام القانون الدولي وممارسة الدول قطع العالقات الدبلوماسية

  

 استاذ بكلية العلوم القانونية واالقتصادية بجامعة انواكشوط العصرية

 

 مقدمة

من أسوء مظاهر العالقات بني دولتني، ألنه إجراء عميل ينهي الصالت الودية  يعترب قطع العالقات الدبلوماسية

التي كانت قامئة بينهام قبل قطع العالقات، ولذا فإن الدول ال تقدم عىل اتخاذ اجراء انهاء الصالت، إال عندما 

أن املامرسات  ش  فيهتصل الخالفات واملنازعات درجة مل تعد وسائل االتصال املبارش مجدية لتسويته، ومام ال 

ثة التي يرتكبها الدبلوماسيون أحيانا والتي تيسء إىل املصالح األمنية واالقتصادية والسياسية للدولة املستقبلة للبع

  .الدبلوماسية، قد تؤدي إىل قطع العالقات الدبلوماسية بني الدولتني

شؤون مها الواسع ويف حالة التدخل يف الفي حالة القيام بعمل دبلومايس يشكل خطورة عىل أمن الدولة مبفهو ف

الداخلية للدولة قد يؤدي ذل  إىل قطع العالقات الدبلوماسية من طرف الدولة املعتمدة لديها البعثة الدبلوماسية أو 

من طرف دولة املبعوث الدبلومايس إذا اعتربت بأن سلوك الدولة املستقبلة تجاه دبلوماسييها يشكل ترصفا تعسفيا 

 .الدولة املستقبلةقامت به 

والواقع ان حرص الدولة عىل تحقيق مصالحها واملحافظة عىل تل  املصالح يحتم عليها إقامة عالقات  

دبلوماسية مع غريها من الدول، فمصالح الدول اليوم أصبحت متداخلة ومتشعبة ومتناقضة، فال تستطيع الدولة 

عبها ا الدويل واإلقليمي، وينعكس تداخل املصالح وتشالحديثة أن تعيش منغلقة عىل نفسها ومنعزلة عن محيطه

عىل مستوى وحجم العالقات الدبلوماسية والذي ينعكس هو اآلخر عىل خلفية دوافع قطع العالقات الدبلوماسية، 

هذا القطع الذي يتخذ صور متعددة كقطع العالقات الدبلوماسية بصورة منفردة أو جامعية، وبدوافع سياسية أو 

 التاليني: بحثنيوهذا ما سنعالجه يف املأو أمنية اقتصادية 

 األول: قطع العالقات كأداة جزائية انفرادية بحثامل

إقامة العالقات الدبلوماسية بني »عىل أن  2922تنص املادة الثانية من اتفاقية افيينا للعالقات الدبلوماسية عام 

 .«الدول وإيفاد بعثات دبلوماسية دامئة يتم برتايض الطرفني
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ال يحق ألية دولة أن تعتمد »م عىل 2912ويف هذا املضامر تنص اتفاقية هافانا حول املوظفني الدبلوماسيني عام 

موظفيها الدبلوماسيني لدى دول أخرى دون اتفاق مسبق معها، ومن حق الدول أن ترفض قبول موظف 

أن تكون ملزمة باعطاء االسباب  دبلومايس من دولة أخرى، كام وانه من حقها أن تطلب سحبه بعد قبوله دون

 .660«لقرار من هذا النوع

فإذا كانت إقامة العالقات الدبلوماسية تتم باتفاق بني الدولتني، فهل يكون قطع العالقات الدبلوماسية يتم 

 باتفاق الدولتني أيضا؟.

ملنفردة للدولة، وهذا لحة االواقع أنه ليس هناك التزام قانوين يف هذه االشكالية، فاملوضوع يقترص أساسا عىل املص

 التاليني: املطلبنيما سيتم تناوله يف 

 ألول: قطع العالقات كتعبري عميل عىل رد فعل معنياملطلب 

من املسلم به أنه إذا ما رأت الدولة أن استمرار العالقات بينها وبني دولة أخرى يشكل تهديدا ألمنها القومي من 

ولة املعنية حرصا منها عىل حامية  أمنها، ويف هذه الحالة فإن قطع العالقات حقها قطع عالقاتها الدبلوماسية بالد

 .661الدبلوماسية يعترب تجسيدا الرادة الدولة

وقد يكون قطع العالقات بصورة انفرادية، وقد يكون بصورة جامعية، وقد تكتفي الدولة بطرد املبعوثني 

 الدبلوماسيني دون الترصيح بقطع العالقات الدبلوماسية

من الوقائع التي تربهن عىل أن مسألة قطع العالقات الدبلوماسية تعترب من أوال: قطع العالقات بصورة انفرادية: 

املواضيع التي تدخل يف صميم االختصاص املطلق للدولة من جهة وترصف سليم من الناحية القانونية من جهة 

م،  فلقد 2922دبلوماسية باالتحاد السوفيتي سابقا عام أخرى، واقعة اتخاذ حكومة اوروكواي قرارا بقطع عالقاتها ال

اثريت هذه املسألة أمام مجلس عصبة  األمم بناء عىل طلب حكومة االتحاد السوفيتي مبينة وجهة نظرها عىل ان 

اتخاذ قرار قطع العالقات الدبلوماسية من جانب واحد يعترب اخالال بعهد عصبة األمم الذي يقرر أنه يف حالة قيام 

خالف بني أعضاء العصبة ميكن أن يؤدي إىل قطع العالقات، فعىل األعضاء ذوي الشأن أن يعرضوا هذا 

                                                           

 .171، ص 2171د. فاضل زكي محمد، الدبلوماسية في النظرية والتطبيق، مطبعة شفيق، بغداد،  -660 

 .212، ص2111د. فادي المالح، سلطات األمن والحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، مطبعة اطلس، القاهرة،  -661 
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محاوال أن يربهن عىل أن قطع العالقات الدبلوماسية من جانب  662الخالف عىل التحكيم وعىل مجلس العصبة

 .663رأي العامواحد يعترب عمال غري ودي يتعني عىل الدولة التي اقدمت عليه أن تربره أمام ال

وقد طالبت الحكومة السوفيتية مجلس العصبة أن يتخذ قرارا يطلب من اوروكواي ابداء االسباب التي دفعتها إىل 

 .664اتخاذ هذا االجراء وتقديم األدلة عىل صحة هذه األسباب

تحاد وجاء موقف حكومة اوروكواي عىل اعرتاض الحكومة السوفيتية عىل قطعها لعالقاتها الدبلوماسية باال 

السوفيتي عىل لسان ممثل اوروكواي يف عصبة األمم، فقد جاء يف هذا الرد أنه إذا كان األمن الداخيل لدولة ما 

مهددا فمن حق حكومة هذه الدولة اتخاذ جميع التدابري التي ترى رضورتها لصيانة أمنها وأنها ليست مطالبة بأن 

 .665 الدولة األخرى اتخاذ قرار مامثلتستشري سوى ضمريها الخاص، فارضة بهذا الترصف، عىل

لقد عرب مجلس العصبة إزاء قطع هذه العالقات عن أمله يف أن يزول سوء التفاهم الذي أدى إىل اتخاذ هذا 

 .666االجراء يف أرسع وقت ممكن

 نيومن األمثلة التي اقدمت فيها الدول عىل قطع عالقاتها الدبلوماسية بدول أخرى كتعبري عميل عىل رد فعل مع

 .667اتهمت به تل  الدول

م قطعت بلغاريا عالقاتها الدبلوماسية بالبانيا عىل اثر اتهامها املبعوثني الدبلوماسيني 12/0/2922بتاريخ  .2

 .668االلبانيني بالقيام بنشاط هدام ضد أمن بلغاريا

 يلم قطعت شييل عالقاتها الدبلوماسية باالتحداد السوفيتي عىل أثر اتهام شي12/20/2940بتاريخ  .1

 .669السفارة الروسية مبساعدة اللجنة املركزية الشيوعية الشيلية عىل االرضاب واحداث الشغب بالبالد

                                                           

 .211فس المرجع ، ص ن -662 

سعدن ولد سيد محمد ولد الحاج، نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم لدى الدول وتطبيقاتها الموريتانية، جامعة الجزائر، كلية  -663 

 .211،ص1112-1112الحقوق، بنعكنون، 

 211د. فادي المالح، المرجع السابق، ص -664 

 .244م، ص2111، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت  د. محمد المجذوب ، الوسيط في القانون الدولي -665 

 .211د. فادي المالح المرجع السابق، ص -666 

 .422د. سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، مطبقة االنشاء، دمشق، بدون تاريخ، ص -667 

 .212د. فادي المالح، المرجع السابق، ص -668 

 .211ظام التمثيل الدبلوماسي، المرجع السابق، صسعدن ولد سيد محمد ولد الحاج، ن  -669 
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م قطعت فنزويال عالقاتها الدبلوماسية باالتحاد السوفيايت، لتجاهل االتحاد السوفيتي 12/2/2921بتاريخ  .2

ثل اتنهاكا ي اعتربته فنزويال ميطلب فنزويال استدعاء دبلوماسيني يعمالن بالسفارة الروسية، األمر الذ

 لسيادتها.

م قطعت مرص عالقاتها الدبلوماسية بفرنسا وبريطانيا التهامهام بالتآمر ضدها واالعتداء 2/22/2922بتاريخ  .4

 .670عىل أراضيها دون مربر قانوين

 يف هافانا ينم قطعت كوبا عالقاتها الدبلوماسية باسبانيا عىل اثر اتهامها السفري االسبا 10/2/2920بتاريخ  .2

 بالقيام بنشاط ضد أمن كوبا.

قطعت تونس عالقاتها الدبلوماسية بسوريا عىل اثر اتهامها البعثة الدبلوماسية السورية  0/2/2922بتاريخ  .2

 بتحريض املواطنني التونسيني عىل ارتكاب افعال مضادة ألمنها.

  لغاريا،  عىل اثر اتهام الكونغوم قطعت الكونغوكينشاسا عالقاتها الدبلوماسية بب10/2/2929بتاريخ  .0

املبعوثني الدبلوماسيني البلغاريني باالشرتاك يف ارضابات حدثت يف نفس الشهر، وقيام السفارة 

البلغارية مبساعدة عنارص مطلوبة أمام العدالة إىل مغادرة الدولة يف مجموعة صغرية إىل صوفيا عرب 

 .671فرنسا

ا الدبلوماسية بكوبا، عىل أثر اتهام بريو سفارة كوبا يف ليام م قطعت بريو عالقاته20/21/2920بتاريخ  .2

 بالتدخل الهدام يف الشؤون الداخلية لبريو.

م قطعت السلفادور عالقاتها الدبلوماسية بكوبا عىل اثر اتهام السلفادور سفري كوبا بها 2/2/2920بتاريخ  .9

 .672بالتجسس وعقد لقاءات رسية مع الشيوعيني

 عت الربازيل عالقتها الدبلوماسية بكوبا عىل اثر اتهام الربازيل لكوبا بالتآمر ضدها.قط 22/2/2924بتاريخ  .20

قطعت بوليفيا عالقاتها الدبلوماسية بتشيكوسلوفاكيا عىل اثر اتهام بوليفيا سفارة  19/20/2924بتاريخ  .22

 .673تشيكسلوفاكيا بالتدخل يف شؤونها الداخلية

                                                           

 .212د. فادي المالح، المرجع السابق، ص  -670 

 .212د. فادي المالح، المرجع السابق، ص  671 

 .212د. فادي المالح، المرجع السابق، ص  -672 

 .27د. فاضل محمد زيكي، . المرجع السابق، ص -673 



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

281 

نوردوم سيهانوك بأن كمبوديا قطعت عالقاتها الدبلوماسية مع م اعلن األمري الكمبودي 2/2/2922بتاريخ  .21

م 2/4/2922الواليات املتحدة دفاعا عن رشف الوطن بعدما قامت مجلة نيوزوي  االمريكية بنرش مقال يف 

 . 674يتضمن االهانة والقدح تجاه والدة األمري الكامبودي سيهانوك

ة بكوبا، عىل اثر اتهام السفارة الكوبية بها بالتدخل م قطعت إيران عالقاتها الدبلوماسي0/4/2902بتاريخ  .22

 .675يف الشؤون الداخلية اليران

م قطعت جمهورية السودان عالقانها الدبلوماسية بليبيا وأمرت اعضاء السفارة الليبية بها 2/0/2902بتاريخ  .24

 .676سودانمبغادرة البالد خالل اربع وعرشين ساعة، اثر اتهام السفارة بتمويل مؤامرة ضد أمن ال

قطعت اململكة املغربية عالقاتها الدبلوماسية باملانيا الرشقية سابقا حامية لالماين  22/22/2902بتاريخ  .22

 .677الوطنية للشعب املغريب

اقدمت كل من جمهورية مرص العربية واململكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية  1020ويف عام  .22

طع عالقتهم الدبلوماسية بدولة قطر، اثر اتهام هذه الدول بأن قطر املتحدة واململكة البحرينية عىل ق

 .678تحي  التآمر ضد هذه الدول، وتدعم االرهاب وتأوي  العنارص املتطرفة

كام حذت موريتانيا واملالديف وموريشيوس حذو هذه الدول فاقدمت عىل قطع عالقتها الدبلوماسية مع  .20

 .679ل ودعم االرهاب والتطرفدولة قطر، بتهمة دعم الفوىض ونرش القالق

قطعت فينزويال عالقاتها الدبلوماسية مع كلومبيا اثر تقديم الحكومة الكولومبية الدعم املادي للمعارضة  .22

 .680الفينزويلية، واالعرتاف برئيس املعارضة الذي أعلن تنصيبه رئيسا لفينزويال

زاماتها ماسية صورة جامعية ضد دولة أخلت بالتقد يأخذ قطع العالقات الدبلو  ثانيا: قطع العالقات بصورة جامعية:

م طلبت منظمة الدول االمريكية 2924الدولية واتخذت نهجا سياسيا ال ينسجم مع سياسات دول أخرى، ففي عام 

                                                           

، 2111ة، القواعد والممارسات الدبلوماسية، بدون ذكر مكان نشر، وبدون ذكر دار نشر، د. عبد الواحد الناصر، العالقات الدولي -674 

 172ص .

 .212د. فادي المالح، المرجع السابق، ص  -675 

 نفس المرجع. -676 

 .171د. عبد الواحد الناصري، المرجع السابق، ص  -677 

 .2/2/1127بيانات صادرة عن وزارات خارجية هذه الدول بتاريخ  -678 

 .2/2/1127بيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية بتاريخ  -679 

 .1121فبراير  12الوكالة الفرنسية لألنباء،  -680 
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من الدول األعضاء فيها قطع عالقاتهم الدبلوماسية بكوبا بسبب اعتناق الحكومة الكوبية املذهب الشيوعي، ويف 

من ميثاق منظمة األمم املتحدة فرض  42لس األمن الدويل التابع لألمم املتحدة، وعمال باملادة قرر مج 2922عام 

عقوبات عىل روديسيا الجنوبية )زمبابوي حاليا(، ومن ضمنها قطع العالقات الدبلوماسية بسبب تطبيق سياسة 

 .681التمييز العنرصي

 يقيض بقطع العالقات اقرار  ،ية األوىلالتي تاسست عقب الحرب العامل ،وسبق وأن اصدرت عصبة األمم

 .682م2924الدبلوماسية بإيطاليا عقب احتاللها للحبشة )اثيوبيا حاليا( عام 

كام قطعت الدول العربية عالقاتها الدبلوماسية مبرص عقب اتفاقية كامبديفيد مع الكيان الصهيوين، وهذا ما 

 سيتم التطرق له بيشء من التفصيل الحقا.

القاتها الدبلوماسية مع جمهورية ايران بعد أن تأكد لديها أن حزب الله اللبناين ذا املرجعية قطعت املغرب ع

الشيعية، قام بتزويد )البوليزاريو( بأسلحة ومعدات قتالية وذخائر حصل عليها الحزب عن طريق سفارة ايران يف 

مايو عام  02جزيرة القطرية االخبارية يوم جية املغريب خالل ترصيح أدىل به لقناة الر الجزائر، أعلن هذا وزير الخا

 .683، كام استدعت الحكومة املغربية سفريها يف إيران وإغالق السفارة املغربية يف الجمهورية اإليرانية1022

قد تقوم الدولة بطرد املبعوثني الدبلوماسيني املعتمدين لديها دون أن تصل إىل قطع العالقات الدبلوماسية ثالثا: 

 نيروسي ني( دبلوماسي12) 1022مارس عام  24طردت الحكومة الربيطانية يوم ذرائع مختلفة فقد بحجج و  معها

يعملون يف البعثة الدبلوماسية الروسية املعتمدة لدى الحكومة الربيطانية بحجة أنهم جواسيس يعملون يف البعثة 

 مقيم يف ية محاولة اغتيال سيايس رويسجاء القرار الربيطاين اثر تحميلها الحكومة الروسو الدبلوماسية الروسية، 

لندن كالجئ سيايس، وارفق هذا القرار بقرار يقيض مبقاطعة ابريطانيا لاللعاب الرياضية لكأس العامل املقام يف 

 .684روسيا يف نفس العام

ين يطا ( دبلوماسيا ابريطانيا كردة فعل عىل االجراء الرب12قامت الحكومة الروسية بطرد ) 1022مارس  20ويف يوم 

بطرد الدبلوماسيني الروس، ويف نفس الوقت استدعت وزارة الخارجية الروسية السفري الربيطاين يف موسكو 

وقدمت له احتجاجا شديدا عىل االجراء الربيطاين، كام قامت الحكومة الروسية باغالق املركز الثقايف الربيطاين 

                                                           

 .242د. محمد المجذوب، المرجع السابق، ص -681 

لوم لعخالد محفوظ سيد احمد، البعثة الدبلوماسية بين الحصانة ومقتضيات األمن القومي، جامعة انواكشوط العصرية، كلية ا -682 

 .212المرجع السابق، ص 1122-1122القانونية واالقتصادية، رسالة ماستر، 

 12/12/1122قناة الجزيرة القطرية يوم  -683 

 .1122مارس  24قناة الجزيرة االخبارية القطرية،  -684 
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ا الدبلوماسية ة من الحكومة الربيطانية تقليص بعثتهوالقنصلية الربيطانية يف موسكو، وطلبت السلطات الروسي

 .685يف روسيا

( 0( دولة اوربية بطرد دبلوماسيني روس، وطرد حلف شامل األطليس )12وتضامنا مع ابريطانيا قامت )

 .686دبلوماسيني روس يف البعثة الدبلوماسية الروسية املعتمدة لدى حلف شامل األطليس تضامنا مع بريطانيا

 .687( دولة اوربية كمعاملة باملثل12لحكومة الروسية بطرد دبلوماسيني ينتمون إىل بعثات )كام قامت ا

دبلوماسيا روسيا مع عائالتهم بحجة  22م 19/21/1022وقد طردت الواليات املتحدة االمريكية يوم  -

 بالتدخل الرويس يف االنتخابات االمريكية شهر ابريل من نفس السنة، والتي اوصلت الرئيس اترام

 إىل سدة الحكم.

( دبلوماسيا روسيا من 20ويف إطار التضامن مع الحكومة الربيطانية أعلنت الحكومة االمريكية أنها ستقوم بطرد )

بعثتها املعتمدة لدى الحكومة االمريكية، احتجاجا عىل محاولة اغتيال الالجئ الرويس حسب تعبري الواليات 

ني لحكومة االمريكية وعدها بطرد الدبلوماسياوسيا، وعندما نفذت املتحدة االمريكية والجاسوس حسب تعبري ر 

( دبلوماسيا أمريكيا من البعثة الدبلوماسية االمريكية يف روسيا، واغالق 20الروس قامت الحكومة الروسية بطرد )

 .688القنصلية االمريكية يف مدينة سان بطرس برغ

لة عاملة يه كسفري لبالده لديها، وذل  اثر تدخله يف مشكاعلنت الكويت أن سفري الفيلبني مل يعد مرغوبا فكام 

منزلية فلبينية تعمل لدى ارسة كويتية تعرضت لالهانة عىل يد األرسة الكويتية حسب ادعاء السفري الفيلبيني، كام 

 689استدعت الحكومة الكويتية سفريها يف الفلبني

 الثاين: قطع العالقات إثر تغيري الوضع السيايس املطلب

د بالتغيري السيايس الذي يؤدي إىل قطع العالقات الدبلوماسية بالدولة ذل  التغيري الذي يتم خارج األطر يقص

القانونية والدستورية، أي انه يعني قلب األنظمة السياسية بوسائل تتعارض مع تل  التي نصت عليها الوثيقة 

ىل عالرشعية عن طريق عدوان خارجي، واألمثلة الدستورية، كاالنقالب العسكري أو الثورة أو االطاحة بالحكومة 

                                                           

 .1122مارس  27قناة بي بي سي االخبارية اللوندنية  -685 

 .1122مارس  11قناة بي بي سي االخبارية اللوندنية  -686 

 .1122مارس  11قناة الجزيرة االخبارية القطرية  -687 

 .1122مارس  11قناة بي بي سي االخبارية اللوندنية  -688 

 1122ابريل  12قناة الجزيرة االخبارية القطرية،  -689 
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كثرية نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص، النظام السيايس الذي تم تنصيبه يف افغانستان اثر التدخل ذل  

 .690م، ويف كمبوديا بعد التدخل العسكري الفيتنامي2909العسكري السوفيتي يف افغانستان أواخر عام 

ام تم اثر التغيري السيايس أداة سياسية جامعية تتخذ صور أساسية كيي ذلوماسية اليعترب قطع العالقات الدبو

يرى الدكتور عبد الواحد النارص أنه ميكن التمييز بني ثالث صور لقطع العالقات الدبلوماسية يف نطاق العمل 

جزاءات نوع من الالجامعي داخل املنظامت الدولية، الصورة األوىل تتمثل يف قطع العالقات الدبلوماسية ك

الجامعية، والصورة الثانية تتجىل يف قطع العالقات الدبلوماسية كأداة للضغط السيايس، والصورة األخرية تتمثل 

 691يف قطع العالقات الدبلوماسية كتعبري عن التضامن داخل التجمعات أو املنظامت الدولية أو االقليمية.

 زاءأوال: قطع العالقات الدبلوماسية كنوع من الج

كانت عصبة األمم أول منظمة عاملية دولية تدعو منتسبيها إىل قطع عالقاتها الدبلوماسية مع أي دولة عضو فيها 

ان »تقوم باعتداء عىل دولة أخرى، فقد نصت الفقرة األوىل من املادة السادسة عرش من عهد عصبة االمم عىل 

تعترب وكأنها قد ارتكبت عمال حربيا ضد  21،22،22واد الدولة العضو التي تلجأ إىل الحرب ومخالفة مقتضيات امل

جميع األعضاء اآلخرين يف العصبة، ويتعني عىل باقي األعضاء القطع الفوري لعالقاتهم التجارية واملالية ومنع 

 «.جميع الروابط بني رعاياها ورعايا الدولة املعتدية

 22ل تجربة عملية تقوم بها عصبة األمم بتطبيق املادةأو  2924وكان العدوان اإليطايل عىل الحبشة )اثيوبيا( عام 

إيطاليا دولة معتدية بسبب حربها التي شنت عىل  2922من العهد، فقد اعتربت عصبة األمم يف شهر اكتوبر عام 

 .692الحبشة متخذة قرارا بقطع الدول األعضاء عالقاتهم الدبلوماسية بايطاليا

مية فنذكر منها مثالني: مثال اتخذته منظمة الدول األمريكية ضد كوبا، أما الجزاءات التي اتخذتها منظامت اقلي

 .693واملثال الثاين اتخذته جامعة الدول العربية ضد مرص

م، توترت العالقات بني 2922بعد وصول القيادة السياسية الكوبية بقيادة الرئيس فيدل كاسرتو إىل السلطة عام 

وتر إىل ذروته بعد إعالن القيادة السياسية الكوبية تبنيها للفكر الدول االمريكية وكوبا، وقد وصل هذا الت

م والتي كادت ان تؤدي إىل حرب بني الواليات 2921املاركيس، واندالع أزمة الصواريخ السوفياتية يف كوبا عام 
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يدا لنظام داملتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي، هذه األسباب وغريها ادت إىل اعتبار الدولة الكوبية تشكل ته

األمن الجامعي داخل منظمة الدول االمريكية، مام دفع إىل عقد اجتامع لوزراء خارجية الدول األمريكية يف 

 .694العاصمة االمريكية واشنطن، وقد اتخذ االجتامع عقوبات اقتصادية ضد كوبا وقطع العالقات الدبلوماسية معها

هي الدافع األسايس   2900السادات إىل الكيان الصهيوين عام  أما بالنسبة ملرص، فإن زيارة الرئيس املرصي أنور

للدول العربية بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع مرص، وإن كانت ردود فعل الدول العربية عىل الزيارة متباينة 

ومتناقضة أحيانا، ففي الوقت الذي انتقدتها دول بشدة أيدتها دول علنية يف حني بقيت دول متفرجة، فقامت 

حكومة املرصية بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع الدول التي وصفت الزيارة بالخيانة، وهذه الدول هي: ليبيا ال

والجزائر والعراق وسوريا واليمن الجنوبية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فشكلت هذه الدول فيام بعد ما سمي 

مديفيد السادات بالتوقيع عىل اتفاقية كا جبهة الصمود والتصدي، ولكن بعد قيام رئيس الحكومة املرصية انو

ومعاهدة السالم مع الكيان الصهيوين عقدت جامعة الدول العربية قمة لها يف العاصمة العراقية بغداد، وقررت 

الدول األعضاء قطع عالقاتها الدبلوماسية مع مرص، باستثناء جمهورية السودان وسلطنة عامن وجمهورية 

 .695الصومال

 القات الدبلوماسية كأداة للضغط السيايس:ثانيا: قطع الع

استخدم اسلوب قطع العالقات الدبلوماسية كوسيلة ضغط من قبل الدول واملنظامت الدولية ضد دول معينة 

ان مجلس »من ميثاق منظمة األمم املتحدة عىل  42للرتاجع عن مواقف اتخذتها تل  الدول، فقد نصت املادة 

لتي تضمن استخدام القوة املسلحة وأن يدعوا الدول األعضاء يف األمم املتحدة األمن ميكنه اتخاذ التدابري ا

حرية  للعالقات االقتصادية واملواصالت الحديدية والبيئتطبيق هذه التدابري التي تشمل الوقف الكيل أو الجز 

 «.اسيةلوموالجوية والربيدية والتلغرافية والالسلكية وطرق االتصال األخرى وكذل  قطع العالقات الدب

م 2942يف حاالت عديدة ومن أهمها توصية الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  42وقد طبقت األمم املتحدة املادة 

برفض عضوية اسبانيا يف املؤسسات الدولية التابعة لألمم املتحدة ، وقد أوصت بقطع العالقات الدبلوماسية 

 . 696معها

سياسة جنوب افريقيا، حني أصدر هذا النظام ترشيعا عنرصيا ورفضت كام اتخذت األمم املتحدة موقفا رافضا ل

حكومة جنوب افريقيا الرتاجع عن هذا الترشيع، وعدم التعامل مع األمم املتحدة باعتبار أن املسألة داخلية وال 
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عامة ليحق للدول وال املنظامت الدولية التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، وبناء عىل ذل  اتخذت الجمعية ا

اإلجراءات  ةيلألمم املتحدة قرارا طالبت فيه الدول األعضاء يف فقرته الرابعة بأن تتخذ بصورة جامعية أو فرد

 .697التالية بهدف ارغام حكومة جنوب افريقيا عىل التخيل عن سياسة التمييز العنرصي

 ه العالقات.قطع العالقات الدبلوماسية مع حكومة جنوب افريقيا واالمتناع عن الدخول يف هذ .2

 اغالق موانئها يف وجه السفن التي تحمل علم جنوب افريقيا. .1

 اتخاذ القوانني التي متنع سفنها من الدخول إىل موانئ جنوب افريقيا. .2

 مقاطعة جميع البضائع الواردة من جنوب افريقيا واالمتناع عن تصدير السالح إليها. .4

 منع طائراتها من استعامل مطارات الدول األعضاء. .2

أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة لألمم املتحدة فتوى يحث الدول األعضاء يف األمم املتحدة  2902يف عام و 

االمتناع عن اعتامد بعثات دبلوماسية وقنصلية لدى جنوب افريقيا متتد صالحياتها إىل اقليم ناميبيا، عىل 

 .698سحبهم يف حال وجودهم واالمتناع كذل  عن ارسال ممثلني قنصليني إىل هذا االقليم، أو

 ثالثا: قطع العالقات الدبلوماسية كتعبري تضامني

قد تقوم دولة أو مجموعة من الدول بقطع عالقاتها مع دولة أو مع دل تضامنا مع دولة أو شعب تعرض ملوقف 

 .699يتناقض مع مقاصد القانون الدويل العام يف السلم واألمن الدوليني

دبلوماسية كتعبري تضامني كثرية ونكتفي باألمثلة التالية من هذا التضامن: قطع إن األمثلة لقطع العالقات ال

 2922الدول العربية لعالقاتها الدبلوماسية مع فرنسا وابريطانيا تضامنا مع مرص اثر العدوان الثاليث عليها عام 

قاتها مع ابريطانيا ردنية بعال فقد احتفظت اململكة اال باستثناء األردن  عقب تأميم الحكومة املرصية لقناة السويس

 .700يف حني قطعتها مع فرنسا
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كام قطعت الدول العربية عالقاتها الدبلوماسية مع كل من كوستاريكا والسلفا دور لنقل سفارتيهام إىل مدينة 

 .701القدس الرشيف

م عىل 2922 وقد قطعت موريتانيا ومرص والجزائر وجمهورية السودان العالقات الدبلوماسية مع ابريطانيا عام

 .702أساس التضامن مع دول وشعوب افريقيا بسبب قضية روديسيا

م قطعت كل من مرص والجزائر والعراق وسوريا العالقات الدبلوماسية مع الواليات املتحدة 2920ويف عام 

االمريكية وبريطانيا، وقد احتفظت الدول العربية األخرى بعالقات دبلوماسية عىل مستوى القائم باألعامل 

 .703باستثناء اململكة املغربية والسعودية واالردن والكويت وتونس التي احتفظت بعالقاتها عىل مستوى السفراء

ومن امللفت لالنتباه ان العالقات الدبلوماسية العراقية االيرانية مل تقطع بالرغم من اندالع  الحرب بينهام التي 

 .704دامت مثان سنوات

 ت الدبلوماسية قطع العالقا آثارالثاين:  املبحث

تقوم البعثة الدبلوماسية بوظيفة يف غاية األهمية للدولة املعتمدة والدولة املعتمدة لديها البعثة فهي االداة األهم 

لتعميق وانسيابية التعاون، وحامية وتشجيع امناء العالقات االقتصادية والثقافية والعلمية واالستعالم بالوسائل 

 االت يف البلد املضيف ونقل املعلومات إىل الدولة املرسلة.املرشوعة عن أوضاع تل  املج

لقد سبق أن قلنا أن الدبلوماسية وظيفة سياسية من الوظائف التي ترتكز عليها الدولة يف إدارة وتسيري شؤون 

 . التالينياملطلبنيالبالد الخارجية، وقطع هذه العالقات يؤثر عىل الدولتني، وهذا ما سنعالجه يف 

 اآلثار السياسية لقطع العالقات الدبلوماسيةألول: ا املطلب

إن تأثري قطع العالقات الدبلوماسية  عىل أطراف تل  العالقة تأثري مبارش وسلبي يف كثري من االحيان، فقطع 

العالقات الدبلوماسية الذي يعني االعالن الذي تصدره دولة معينة والذي يتضمن قطع العالقات الدبلوماسية مع 

 .705رى له تأثرياته وسلبياته عىل الطرفنيدولة أخ
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 وقد تكتفي الدول بسحب ممثليها الدبلوماسيني مع االبقاء عىل العالقات الدبلوسية قامئة.

ل يرتتب عىل قرار قطع العالقات الدبلوماسية انهاء التمثيأوال: آثار قطع العالقات عىل التمثيل الدبلومايس: 

دولة ملعنيتني، ويعهد عادة باسناد متثيل مصالحهام إىل دول أخرى بعد موافقة الالدبلومايس املبارش بني الدولتني ا

املعتمدة لديها بعثة الدولة الثالثة لرعاية تل  املصالح، وقطع العالقات الدبلوماسية ال يعني سحب االعرتاف 

 .706بالدولة من الناحية السياسية

ال أن عديدة منها اندالع حرب بني الدولتني املتنازعتني، إ إن الدول تلجأ إىل قطع العالقات الدبلوماسية ألسباب 

اندالع الحرب بني الدولتني ليس بالرضورة أن ينتج عنه قطع العالقات الدبلوماسية، فالحرب العراقية االيرانية 

ات ر م مل تقطع العالقات الدبلوماسية بني الدولتني، بل إن املذك2922م واستمرت حتى عام 2920التي اندلعت عام 

املتبادلة بينهام ظلت مستمرة، ومن هذه األسباب التي تؤدي إىل قطع العالقات الدبلوماسية مبدأ املعاملة باملثل 

كأن تقطع دولة عالقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى فتقوم الدولة األخرية بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع الدولة 

 .707وسيلة ارغام األوىل معاملة باملثل، وقد يكن قطع العالقات

ويكون قطع العالقات الدبلوماسية يف بعض األحيان وسيلة ارغام للدولة عندما تشعرها الدولة التي بادرت بقطع 

العالقات الدبلوماسية بأنها قد تستخدم قواتها املسلحة إذا مل تستجب إىل مطالبها، خاصة إذا رافق هذا االشعار 

 .708إجالء رعايا الدولة

العالقات الدبلوماسية كوسيلة ارغام تؤدي إىل تعكري جو العالقات الدولية لكونها تقيض عىل والواقع ان قطع 

الوسيلة الطبيعية التي تستطيع مبوجبها الدول حل مشاكلها وامناء عالقاتها الدولية، وبذل  يعترب اجراء قطع 

 .709العالقات الدبلوماسية يتعارض مع مهام منظمة األمم املتحدة

مقاصد األمم املتحدة هي امناء العالقات الدولية بني األمم عىل »أن منظمة األمم املتحدة عىل:  لقد نص ميثاق

أساس احرتام املبدأ الذي يقيض بالتسوية يف الحقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها، وكذل  

 .710«اتخاذ التدابري األخرى املالمئة لتعزيز السلم  العام
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ألمم املتحدة عىل اتخاذ ما تراه مالمئة بل إنها اجازت ملجلس األمن الدويل الطلب إىل الدول مل يقترص دور ا

األعضاء قطع العالقات الدبلوماسية بينها وبني الدولة املعتدية، ويجوز أن يتبع ذل  وقف العالقات االقتصادية، 

 :711وهذا ما أكده ميثاق األمم املتحدة حني نص عىل ما ييل

أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابري التي ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراته، وله  ملجلس األمن»

أن يطلب إىل اعضاء األمم املتحدة تطبيق هذه التدابري ويجوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية 

ئيا أوكليا غريها من املواصالت وقفا جز واملواصالت الحديدية والبحرية والجوية والربيدية والربقية والالسلكية و 

 .712«وقطع العالقات الدبلوماسية

يحق للدول أن تسحب ممثليها الدبلوماسيني دون أن تلجأ إىل قطع ثانيا: سحب املمثلني الدبلوماسيني: 

ل اوربا م، ومع االتحاد السوفيتي وباقي دو 2942العالقات الدبلوماسية، وهذا ما فعلته يوغسالفيا مع اليونان عام 

 الرشقية، كام يحق للدولة املعتمد لديها املمثل الدبلومايس أن تطلب استدعاءه إذا تأكد لديها قيامه بنشاط يتناىف

 : 713مع مقتضيات الوظيفة الدبلوماسية، واألمثلة عىل ذل  كثرية نذكر منها

 م2092طلب استدعاء وزير فرنسا يف الواليات املتحدة االمريكية  -

 ير ابريطانيا يف واشنطنطلب استدعاء وز -

 م.2910سوفيتي يف باريس عام لطلب استدعاء سفري االتحاد ا -

 .2940طلب استدعاء سفري االتحاد السوفيتي يف باريس أيضا عام  -

 م.2921طلب استدعاء سفري الواليات املتحدة االمريكية يف موسكو عام  -

كة العربية السعودية مصطفى املنصوري سفريها يف اململ 1029فرباير  2استدعت اململكة املغربية يوم  -

للتشاور واعترب السفري أن األمر يعترب عاديا يف العالقات الدبلوماسية حينام تعربها بعد السحب الباردة 

حسب ترصيحه لوسائل االعالم، وكانت القناة العربية قد بثت عرب استديوهاتها يف ديب باالمارات 

راء وجوالت املباحثات التي ترعاها األمم املتحدة مع دول املنطقة، العربية املتحدة تقريرا عن قضية الصح

وتضمن التقرير بث صور من علم )الجمهورية الصحراوية( وتحدث عن حدودها الجغرافية وأشار إىل أن 

                                                           

 .111جع السابق، صسهيل حسين الفتالوي، المر -711 

 م.2142من ميثاق األمم المتحدة، نيويورك عام  42المادة  -712 

 .421سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص -713 
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عي( )املمثل الرش  ادوليا بوصفه االبوليزاريو معرتف بهان املغرب تحدها من الشامل، كام أشار إىل 

 ي.صحراو لللشعب ا

كام سحبت املغرب رسميا قواتها العسكرية التي كانت تشارك يف حرب قوات التحالف العريب ضد املقاتلني 

 الحوثيني يف اليمن.

وكان وزير الخارجية املغريب قد شارك يف برنامج )بال حدود( الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية قبل اسبوعني من 

 الذكر. بث قناة العربية السعودية التقرير اآلنف

وتعود جذور األزمة بني الدولتني إىل موقف الحياد الذي اتخذته الحكومة املغربية من حصار بعض الدول لدولة 

 قطر.

 1029714فرباير  9ة االمارات العربية املتحدة يوم لكام استدعى املغرب سفريه من دو  -

م والتي تنص 2922ام عللعالقات الدبلوماسية واستندا إىل الفقرة األوىل من املادة الحادية عرشة من اتفاقية فيينا ل

يف حالة عدم وجود اتفاق رصيح عىل عدد أعضاء البعثة، يجوز للدولة املعتمدة لديها ان تطلب بقاء هذا »عىل أنه 

العدد يف الحدود املعقولة واملعتادة وفقا ملا تقدره بالنظر للظروف واألحوال السائدة يف هذه الدولة ولالحتياجات 

 «.ة بالبعثةالخاص

ويف ضوء  هذه املادة لجأت دول عديدة إىل املطالبة بتخفيض عدد املبعوثني إىل الحد املعقول، نذكر منها عىل 

 : 715سبيل املثال

م تخفيض عدد أعضاء بعثتها الدبلوماسية يف كامباال 2904طلبت حكومة اوغندا من ابريطانيا يف عام  .2

 من خمسني عضوا إىل خمسة أعضاء.

م بتحديد عدد أعضاء البعثات الدبلوماسية املعتمدة لديها بأال يتجاوز 2902مة الجابون عام قرار حكو  .1

 عرشة أعضاء.

طلب الرئيس الكويب السابق فيدل كاسرتو تخفيض عدد موظفي سفارة الواليات املتحدة االمريكية يف  .2

 موظف. 200كوبا إىل 

                                                           

 . 1121فبراير  1قناة الجزيرة القطرية االخبارية  -714 

 .211د. فادي المالح، المرجع السابق، ص -715 
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م تخفيض عدد أعضاء بعثتها 2920يف عام  طلب الحكومة الروماينة من الواليات املتحدة االمريكية .4

 الدبلوماسية إىل عرشة أشخاص.

طلب بريطانيا من بعض الدول العربية تخفيض عدد العاملني بسفاراتها يف لندن اثر اغتيال ممثل  .2

 منظمة التحرير الفلسطينية يف العاصمة الربيطانية.

خفيض البعثة الدبلوماسية األمريكية يف روسيا من الحكومة االمريكية ت 20/0/1020طلب الحكومة الروسية يوم 

 .716من البعثة االمريكية املعتمدة لدى روسيا 022بسحب 

يعترب قطع العالقات الدبلوماسية أو تخفيضها يف الواقع عمال قانونيا مرشوعا متارسه الدولة مبقتىض سيادتها 

نفاذ  وال يؤثر قطع العالقات الدبلوماسية عىلوسلطانها، دون أن يتعارض ذل  مع التزاماتها الدولية واالقليمية، 

املعاهدات املعقودة بني الدول املعنية وال يستتبع بالرضورة اتخاذ أي تدابري حيال رعايا كل منهام املقيمني لدى 

 .717الدولة األخرى، ما مل ينص عىل ذل  رصاحة

قات دولة عند ما يقرتن بقطع العال إن قطع العالقات الدبلوماسية بني الدول يكون أكرث خطورة عىل مصالح ال

 ني:التالياملطلبني االقتصادية ووقف املساعدات، وهذا ما سنعالجه يف 

 عىل الجانب االقتصادي الدبلوماسيةقطع العالقات أثر الثاين:  املطلب

هدف ب يقصد بقطع العالقات االقتصادية قيام دولة أو مجموعة من الدول بوقف عالقاتها التجارية مع دولة أخرى

 .718ارغامها عىل القيام بعمل معني او االمتناع عنه

ويعترب قطع العالقات االقتصادية من الوسائل املؤثرة واملستخدمة بشكل واسع، فقد لجأت إليها الدول يف العديد 

من االحيان، وتتخذ أوضاعا مختلفة ومتباينة فتأخذ أحيانا شكل قطع العالقات التجارية فيام يخص الواردات 

لصادرات، ويف أحيان أخرى ياخذ قطع العالقات االقتصادية املقاطعة التي تشمل جميع أنواع التعامل وا

 .719االقتصادي بحيث أنها تشمل قطع العالقات مع مواطني تل  الدولة

                                                           

 م1127يوليو  11خبارية يوم األحد انصات نشرات األخبار لقناة الجزيرة القطرية اال-716 

 .421د. سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص -717 

 .27، ص 2124د. قاسم سالم، الوطن العربي واألمن القومي، دار الحرية للطباعة بغداد،  -718 

 .111د. سهيل حسين الفتالوي، المرجع السابق، ص -719 
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إن استخدام املقاطعة االقتصادية يفرتض وجود وضع اقتصادي يسمح مبامرسة هذا الضغط وتأثريه عىل اقتصاد 

 .720لطرف اآلخرى واالرضار مبصالحهومصالح ا

واملقاطعة االقتصادية، إما أن تكون رسمية تقوم بها دولة ضد دولة أخرى، أو أن تكون شعبية يقوم بها األفراد 

 .721والرشكات ضد دولة معينة الجبارها عىل القيام بعمل أو االمتناع عن عمل

م احتجاجا عىل قيام حكومة 2902االمريكية عام  ومن أمثلة املقاطعة الشعبية مقاطعة الشعب الصيني للبضائع

امتنع التجار  2902الواليات املتحدة االمريكية وضع قيود ترشيعية عىل هجرة واستيطان الصينيني فيها، ويف عام 

م قررت اللجنة الوطنية للحزب االشرتايك 2922االتراك عن رشاء وتسويق البضائع النمساوية واملجرية، ويف عام 

 .722قاطعة البضائع الفرنسية والربيطانية احتجاجا عىل العدوان الثاليث عىل مرصالهندي م

وقد تكون املقاطعة االقتصادية جامعية، بناء عىل قرارات صادرة عن منظامت دولية واقليمية، ومن أهم امثلة 

 املقاطعة االقتصادية التي تعود إىل املنظامت الدولية واالقليمية هذه.

 تخذة من قبل األمم املتحدة:املقاطعة املأوال: 

من امليثاق أن يطلب من الدول  42لقد فوض ميثاق منظمة األمم املتحدة مجلس األمن الدويل استنادا إىل املادة 

 .723األعضاء وقف الصالت االقتصادية وقفا جزئيا أو كليا مع دولة معينة

ا صادية ضد جمهورية الصني الشعبية وكوريواستنادا إىل هذه املادة فقد طبقت األمم املتحدة املقاطعة االقت

م لهجومهام عىل كوريا الجنوبية، وطبقت املقاطعة االقتصادية ضد الربتغال يف عام 2920الشاملية يف عام 

م لرفضها قبول مبدأ حق تقرير املصري للشعوب االفريقية الخاضعة لالستعامر الربتغايل، كام طبقت املقاطعة 2922

م ملامرستها العنرصية، 2922التباعها سياسة عنرصية، وضد روديسيا عام  2921افريقيا عام االقتصادية ضد جنوب 

 .724م2922لقيامه باستمرار معاملة الفلسطنيني معاملة سيئة عام « االرسائييل»وضد الكيان 

 املقاطعة االقتصادية املتخذة من قبل املنظامت االقليمية:ثانيا: 

                                                           

 نفس المرجع. -720 

احث، التوازن بين االستقرار السياسي وتداول السلطة، المجلة الموريتانية للقانون واالقتصاد، كلية العلوم القانونية الب -721 

 .77، ص 1121، 11واالقتصادية، جامعة انواكشوط العصرية، العدد 

 .112د. سهيل حسين الفتالوي، المرجع السابق، ص -722 

 م.2142م من ميثاق األمم المتحدة عا 42المادة  -723 

 .111د. سهيل حسين الفتالوي، المرجع السابق، ص -724 



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

293 

أعضائها إىل فرض املقاطعة االقتصادية ضد دولة ترى هذه املنظامت أنها خرقت تقوم املنظامت االقليمية بدعوة 

القانون الدويل بصفة عامة وأهداف ومبادئ هذه املنظامت، ومن أهم هذه املنظامت التي طبقت املقاطعة 

 .725االقتصادية

إىل عام  2921منظمة الدول األمريكية، حيث اتخذت قرارا بفرض املقاطعة االقتصادية ضد كوبا عام  -أ

 م احتجاجا عىل قيام االتحاد السوفيتي بنصب صواريخ عىل األريض الكوبية.2902

استخدمت منظمة الوحدة االفريقية )االتحاد االفريقي( حاليا املقاطعة االقتصادية ضد نظام جنوب  -ب

 م.2922، كام استخدمت املنظمة االفريقية املقاطعة االقتصادية ضد رديسيا عام 2922افريقيا عام 

م 2922كام استخدمت املقاطعة االقتصادية من قبل جامعة الدول العربية ضد الكيان الصهيوين، ففي عام  -ج

قررت جامعة الدول العربية انشاء جهازا خاصا مهمته االرشاف عىل املقاطعة االقتصادية لهذا الكيان، ولهذا 

ية يف كل دولة عربية، وهذه املقاطعة ال الجهاز مكتب مركزي مقره العاصمة السورية دمشق وله مكاتب فرع

تقترص عىل )ارسائيل( فحسب، وإمنا تشمل األفراد والرشكات التي تتعامل معها، كام قررت جامعة الدول العربية 

 .726مقاطعة مرص اقتصاديا لثنيها عن توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوين 2909يف قمة بغداد عام 

الضغوط االقتصادية عن طريق التهديد بقطع املعونات االقتصادية الخارجية، مستغلة  وتلجأ بعض الدول إىل

بذل  ظروف الدول النامية وحاجتها إىل هذه املعونات، وتهدف هذه املعونات إىل مامرسة النفوذ عىل الحكومات، 

 األخري من القرنوهذا ما طبقته الدول األوربية عىل العديد من الدول االفريقية بصفة خاصة يف العقد 

 .*727العرشين

إن املقاطعة االقتصادية ضد دولة معينة، وإن كانت وسيلة فاعلة ضد الدولة املقاطعة، الجبارها عىل القيام بعمل، 

واالمتناع عن عمل، فإن لها تأثريها السلبي ايضا عىل الدولة التي تتخذ قرار املقاطعة االقتصادية،  غري أن الدول 

                                                           

 242د. محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص -725 

 .112د. د سهيل حسين الفتالوي، المرجع السابق، ص -726 

 72الباحث، المرجع السابق، ص -727 

ول االفريقية ومن ضمنها موريتانيا، هذه الضغوط متمثلة في أن الدول األوربية لقد مارست دول أوربية عديدة ضغوطا على الد  - *

ربطت مساعداتها االقتصادية والمالية للبلدان االفريقية بممارسة هذه البلدان للديمقراطية، وكأن الديمقراطية سلعة يمكن 

لية قيصرية على يد أطباء غير ماهرين، النعدام استيرادها وتصديرها، لذا ولدت الديمقراطية االفريقية مشوهة، فهي أقرب لعم

الوعي الثقافي الديمقراطي في معظم البلدان االفريقية، لكونها تميزت بأنها قارة االنقالبات العسكرية والتي تعتبر نقيضا للمارسة 

 الديمقراطية.



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

294 

السلبية من أجل مامرسة الضغط عىل الطرف اآلخر، ومن البديهي القول بانها وسيلة مرشوعة،  تتقبل هذه األرضار

 .728ألن العالقات االقتصادية تعد من أعامل السيادة للدولة

 

 الخامتة

يكتيس التمثيل الدبلومايس أهمية بالغة يف تدعيم العالقات بني الدول، وتعترب البعثة الدبلوماسية من األدوات 

 ية للدولة املرسلة.األساس

كام تعترب البعثة الدبلوماسية املصدر الرئييس للمعلومات التي تحصل عليها الدولة املرسلة عن الدولة املستقبلة، 

وهي وسيلتها يف تعميق عالقاتها وانسيابيتها وتحقيقا ملصالحها، لذا ميثل قطع العالقات الدبلوماسية بني الدول 

ية بصفة عامة والعالقات الدبلوماسية بصفة خاصة، ولذل  نجد أن الدول ال تلجأ إىل الوجه السلبي للعالقات الدول

قطع عالقاتها الدبلوماسية مع غريها من الدول إال عندما تجد أن مربرات إقامة العالقات الدبلوماسية مل تعد 

لوك ة إىل قناعة بأن سقامئة، وذل  عندما تصل الدولة التي تلجأ إىل اتخاذ إجراء قطع العالقات الدبلوماسي

 وترصفات الدولة األخرى أضحى يشكل خطورة عىل مصالحها أو أمنها أو سيادتها باملفهوم الواسع.

وإذا كانت الدولة متارس سيادتها بقيام عالقاتها الدبلوماسية مع الدول األخرى، فإن قطعها لتل  العالقات هو 

رسه ا الدبلوماسية كوقاية لسيادتها وأمنها القومي، وهذا ما متاتجسيد لت  السيادة، وال تعاب عىل قطعها لعالقاته

 الدول باستمرار.

  

                                                           

 .111د. سهيل حسين الفتالوي، المرجع السابق، ص -728 
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 املراجع

 .2902د. فاضل زيك محمد، الدبلوماسية يف النظرية والتطبيق، مطبعة شفيق، بغداد،  -

 .2992د. فادي املالح، سلطات األمن والحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، مطبعة اطلس، القاهرة،  -

ولد سيد محمد ولد الحاج، نظام التمثيل الدبلومايس الدائم لدى الدول وتطبيقاتها املوريتانية، جامعة  سعدن -

 .1002-1002الجزائر، كلية الحقوق، بنعكنون، 

 م.2999د. محمد املجذوب ، الوسيط يف القانون الدويل ، الدار الجامعية للطباعة والنرش ، بريوت  -

 الدويل العام، مطبقة االنشاء، دمشق، بدون تاريخ. د. سموحي فوق العادة، القانون -

د. عبد الواحد النارص، العالقات الدولية، القواعد واملامرسات الدبلوماسية، بدون ذكر مكان نرش، وبدون ذكر دار  -

 .2992نرش، 

 .2/2/1020بيان صادر عن وزارة الخارجية املوريتانية بتاريخ  -

اسية بني الحصانة ومقتضيات األمن القومي، رسالة ماسرت يف القانون خالد محفوظ سيد احمد، البعثة الدبلوم -

 . 1022-1022الدويل العام جامعة انواكشوط العرصية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية، 

 .2922د. سهيل حسني الفتالوي، املنازعات الدولية، القادسية، بغداد  -

 .2999سياسة الدولية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، د. كاظم هاشم نعمه، دراسات يف االسرتاتيجية وال -

 .2942املادة األوىل الفقرة الثانية من ميثاق األمم املتحدة عام  -

 .110سهيل حسني الفتالوي، املرجع السابق، ص -

 .2924د. قاسم سالم، الوطن العريب واألمن القومي، دار الحرية للطباعة بغداد،  -

ن بني االستقرار السيايس وتداول السلطة، املجلة املوريتانية للقانون واالقتصاد، كلية سامل محمد سامل،  التواز  -

 .1022، 10العلوم القانونية واالقتصادية، جامعة انواكشوط العرصية، العدد 

 ميثاق األمم املتحدة  -

 2922اتفاقية افيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  -
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Les cas d’ouverture de référé commercial 

 

Les cas d’ouverture de référé commercial 
 

 Etudiante chercheuse en doctorat, droit privé en français. 

FSJES OUJDA  
 

Le législateur marocain, conscient de la nécessité du référé commercial, s’est inspiré du 

législateur français, afin d’en définir la procédure à suivre sans lui accorder, en effet, aucune 

définition législative déterminée.  

Cependant, en vue de combler ce vide juridique, et devant le silence du législateur 

marocain, nous nous interrogeons sur la doctrine qui a attribué au référé tout un ensemble des 

définitions.  

Selon la doctrine marocaine, de façon générale, le référé se définit comme « une procédure 

simplifiée et exceptionnelle permettant au juge de prendre une décision provisoire en tranchant 

les affaires qui ne supportent pas le retard et la lenteur de la procédure normale, et ce avant 

qu’un préjudice soit survenu »729. 

En Egypte, et dans la même perspective, la doctrine a défini le référé comme « une 

procédure judiciaire provisoire ayant pour objet le maintien d’une protection provisoire »730 . 

Dans ce sens, la doctrine française a confirmé les approches sus visées, en définissant le 

référé comme une « procédure simplifiée et accélérée, soumise au principe contradictoire, grâce 

à laquelle une partie peut, dans certains cas définis par la loi, obtenir immédiatement une 

décision provisoire auprès d'une juridiction dédiée à cet effet, statuant généralement à juge 

unique »731. Plus précisément, cette procédure contradictoire permet, « principalement en cas 

d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse, d'obtenir du président de la juridiction ou de 

son délégué, sans examen du fond, une décision provisoire, exécutoire de plein droit »732. 

 Initialement reconnu au seul président du tribunal civil pour les matières relevant de sa 

compétence, le référé a progressivement été étendu à d'autres juridictions. Pour réaliser cette 

extension sans pour autant abandonner l'idée que le juge des référés ne doit pas avoir des 

pouvoirs plus étendus que ceux de la juridiction à laquelle il appartient, le législateur a procédé 

                                                           
، مطبعة النجاح ، القضاء المستعجل في القانون المغربيستاذ عبد اللطيف هداية الله في مرجعهعبد اللطيف هاللي، أورده األ.729

       11..، ص1998بالدار البيضاء، الطبعة األولى الجديدة 

 ، منشأة المعارف اإلسكندرية، مطبعة أطلس بالقاهرة، الطبعة الثانيةالوسيط في قضاء األمور المستعجلةمعوض عبد التواب، . 730

 11.، ص1988

731 . GUINCHARD, Lexique des termes juridiques, 2016-2017, Dalloz, Vo Référé civil, p. 915. 

732 . CABILLAC, Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, 8e éd., Lexis Nexis, Vo Référé. 
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au coup par coup et étendu le domaine des référés à travers la personnalité des présidents de 

juridiction733. 

C'est ainsi à la faveur de la loi  53-95 instituant les juridictions de commerce que la fonction 

de juge des référés a été reconnue au président du tribunal de commerce. L'extension 

du référé s'est ensuite poursuivie par la multiplication des pouvoirs reconnus au président puis 

par l'accroissement du nombre de saisines de cette juridiction734. 

A ce titre, une question principale venant à l’esprit de tout auteur    cherchant à comprendre 

la signification du référé commercial, mérite bien d’être posée :  

Ainsi,  qu’est ce que distingue le référé commercial de sa conception mère qui est le référé 

civil ? 

« Beau et grand jeune homme », le référé est rapidement devenu ce « colosse de la 

procédure que nous connaissons et qui monopolise tous les regards »735. La notion renvoie 

cependant à une diversité d'hypothèses tant du point de vue juridictionnel736 que substantiel737  

et procédural738. Il demeure néanmoins possible d'en dresser une présentation synthétique à 

partir d'une sorte de droit commun du référé dont rendent compte les articles : 149 à 153 du 

code de procédure civile. 

 À ces dispositions de portée générale s'ajoutent des textes spécifiques au tribunal de 

commerce : l’article 21 de la loi 53-95 instituant les juridictions de commerce, inspiré des 

articles 872 et 873 du code de la procédure civile français vient préciser les pouvoirs du 

président de la juridiction commerciale.  

 Forme particulière du référé, le référé commercial s'est finalement peu émancipé des 

fondements textuels du référé civil. Il en emprunte les dispositions de droit commun739tandis 

que les dispositions qui lui sont propres sont déterminées par l’article 21 de la loi 53-95 

instituant les juridictions de commerce.  

Du reste,il convient donc, pour déterminer les cas d’ouverture de référé commercial, d’en 

préciser les conditions générales et communes au référé civil (Partie I) ainsi que les conditions 

spécifiques à lui (Partie II). 

                                                           
733 . GUINCHARD, CHAINAIS et FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit européen du procès civil, 

33e éd., 2016, Dalloz, n° 

1887 à 1891, p. 1301 à 1303. – P. DIDIER et Ph. DIDIER, Droit commercial, t. 1, Introduction générale, 

l'entreprise commerciale, 2004, Economica, n° 210, p. 185. 

734 . Y. STRICKLER, « Référés », in CADIET [dir.], Dictionnaire de la justice 2004, PUF, p. 1127. 

735 . PERROT, La compétence du juge des référés, Gaz. Pal. 1974. 2. Doctr. 895. 

736 . le référé peut être civil, commercial, administratif,…. 

737 . il trouve à s'appliquer en toutes matières.  

738 . en raison de la diversité des cas d'ouverture : urgence, provision, dommage imminent… 

739 . C. pr. civ., art. 149 à 154. 
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Première partie : les conditions communes au référé civil 

Chapitre 1 : De l’urgence 

 L’urgence n’est pas une notion spécifique au référé commercial nous la retrouvons 

pratiquement dans toutes les branches du droit notamment, en droit pénal740, en droit civil741, et 

en droit administratif742. Cette expression empruntée par ailleurs au langage de tous les jours 

n’a rien de proprement juridique, d’où des difficultés pour la définir. Une telle notion fait 

beaucoup plus appel à l’imagination et à l’intuition qu’à la raison743.Ainsi, si l’urgence est une 

notion facile à concevoir elle est au contraire difficile à définir. 

Le législateur marocain a réglementé la notion d’urgence dans les articles : de 149 à 151 

du code de la procédure civile, tout en insistant sur la nécessité de l’existence de la notion de 

l’urgence dans les affaires à trancher en référé mais il ne l’a pas accordé une définition unique 

et spécifique. 

Ainsi, se comprend la prudence du législateur marocain à ne pas se hasarder dans la 

définition de l’urgence, notamment à l’article 149 du Code de Procédure Civile qui dispose que 

le juge des référés est compétent : « ..en vertu de l’urgence,…», idem pour le législateur français 

qui se borne à limiter la compétence du juge des référés «Dans les cas d’urgences… » Sans 

autre précision. Or, c’est justement pour déterminer l’étendue de sa propre  compétence que le 

juge des référés ressent la nécessité impérieuse d’un critère qui a certes le mérite  de la clarté 

mais qui prêche par son imprécision.  La doctrine n’a pas ménagé ses efforts pour cerner le 

concept de l’urgence ; nous nous limiterons, toutefois, à évoquer les définitions les plus 

importants. 

Il y a urgence pour MPREL : « Toutefois qu’un retard à statuer entraînerait pour une partie 

un préjudice irréparable »744. L’urgence est donc constituée de deux éléments : le retard à statuer 

et le préjudice qui en découle. L’analyse de ces éléments de la définition montre son 

insuffisance comme étant imprécise. Que faut-il entendre par retard ? Quelles est son ampleur, 

sa durée, son importance ? De telles précisions sont, en effet, plus que nécessaires. Car tout 

règlement de litige comporte des retards mais qui ne justifient pas pour autant le recours à la 

procédure de référé.  

Insatisfait des formules retenues jusque-là par la doctrine, Mr JESTAZ écrit « Au total, 

l’élément décisif de l’urgence n’est ni dans la gravité du préjudice redouté, ni dans le peu de 

temps dont on dispose pour le conjurer ; il est dans un rapport nécessaire que les mathématiciens 

exprimeraient peut être ainsi : urgence : préjudice / Facteurs temps. 

                                                           
740 . VOIN et LEAUTE. Droit pénal et procédure pénale Thémis. P. 10. 

741 . JESTAZ. L’urgence et les principes classiques de droit civil. LGDJ. 1968. 

742 . M. MAHIOU. Cours d’institutions administratives OPU P.281. L’urgence a pour effet dans tous ces cas de 

déroger aux règles de fond ou de procédure. 

743 . A. FILALI, L’urgence et la compétence de la juridiction des référés. Edition : Office National des Travaux 

Educatifs,2004 . P. 11. 

744 . Traité élémentaire de procédure civile. 1932 n°228. 
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 L’urgence varie en fonction du numérateur et en fonction inverse du dénominateur »745. 

Néanmoins, l’auteur constate de lui-même que « La référence aux mathématiques reste vaine 

du fait qu’en pratique les deux termes du rapport sont très difficiles à déterminer ». 

Malgré une utilisation très fréquente de la procédure de référé746, il ne faut pas espérer dans 

les solutions jurisprudentielles une définition de l‘urgence aussi générale que précise. 

D’ailleurs, l’apport de la jurisprudence n’est pas très original ; il n’est pas d’une grande utilité, 

car dans ses tentatives, les juges ne font que reprendre les idées déjà développées par la doctrine. 

C’est ainsi que dans un arrêt français de16 avr. 2013, n° 12-17.164  : il y a urgence lorsqu'un 

retard dans la décision judiciaire qui doit être rendue serait gravement préjudiciable aux intérêts 

d'une partie. L'urgence procède donc d'une appréciation concrète des juges du fond et implique 

une projection du juge sur les faits qui lui sont soumis, ainsi que sur l'utilité qu'il y a à ordonner 

une mesure en référé au regard de ce que l'on pourrait obtenir en temps opportun en saisissant 

par la voie ordinaire la juridiction compétente pour connaître du fond. Somme toute, afin 

d'apprécier la condition d'urgence, les juges doivent donc prendre en compte tous les éléments 

de fait de la situation qui leur est soumise, y compris l'attitude passée des parties pour décider 

d'accorder ou de refuser la mesure qui leur est demandée747. 

 L'urgence est une question de fait souverainement appréciée par les 748juges du fond. Ceux-

ci doivent vérifier que la condition d'urgence est remplie749, mais cette vérification est parfois 

sommaire, voire implicite, et résulte de la seule mention « vu l'urgence » 750ou des circonstances 

de fait ayant justifié l'intervention du juge des référés751 . 

Chapitre 2 :L'absence de contestation sérieuse 

Classée en 2ème degré après l’urgence, dénoncée par l’article 152 du code de procédure 

civile752, la contestation sérieuse est celle que le juge des référés ne peut pas trancher, c’est 

réservé uniquement au juge du principal753. 

                                                           
745 . GAZ-PAL. 1955-2. Doct. p. 45 et S. 

746 . La plupart des grands tribunaux sont dotés d’une section spécialisée pour les référés. 

747 . HÉRON, Le BARS, Droit judiciaire privé, 6e éd., 2015, LGDJ Montchrestien, n° : 406 et 334. 

: كتابة الضبط بالمحكمة صادر عن محكمة االستئناف بفاس 242/1111في الملف عدد  11/11/1111بتاريخ  211. قرار عدد 748

 المذكورة.

749 . Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-13.083.  

750 . Com. 18 juin 2013, no 12-13.255 , Rev. sociétés 2014. 88, obs. Poracchia.  – Com. 4 déc. 2012, n° 11-

25.408 , Rev. sociétés 2013. 150, obs. Viandier.  – Com. 25 sept. 2012, n° 11-20.061 , Rev. sociétés 2013. 152, obs. 

Couret.  

751 .LACABARATS, Compétence du juge des référés, in GUINCHARD [dir.], Dalloz Action Droit et pratique de la 

procédure civile 2017-2018, 9e éd., n° 125-151, p. 223. 

752 . l’article 152 du c.pro.civ. : « Les ordonnances sur référés ne statuent qu’au provisoire et sans préjudice de ce 

qui sera décidé sur le fond ». 

، مطبعة األمنية بالرباط، الطبعة الرابعة العمل القضائي لمحكمة النقض في المادة االستعجالية التجاريةبد اللطيف الشنتوف: . ع753

 .21. ص.1122



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

301 

 Il en résulte que la contestation sérieuse implique un débat contradictoire approfondi 

devant les juges du fond754.  

Cette imprécision a pu être dénoncée par la doctrine française : le premier président Drai 

fustigeait les juges qui « à la vue d'un épais dossier ont tendance à s'abriter frileusement derrière 

le paravent de la contestation sérieuse pour renvoyer au fond »755.  

De façon positive, l'absence de contestation sérieuse se ramène à l'évidence, à ce qui ne 

peut raisonnablement faire de doute dans l'esprit du juge qui peut alors prendre toutes mesures 

utiles756. Il ne suffit pas que les parties invoquent un différend, encore faut-il que celui-ci soit 

suffisamment sérieux. On entend par « contestation sérieuse » celle que le juge pourrait sans 

hésitation rejeter en quelques mots757, autrement dit, tout dépend de la plus ou moins grande 

évidence de la solution qu'appelle le point contesté758. 

Réciproquement, l'absence de contestation sérieuse est une notion négative dont 

l'appréciation reste délicate. La difficulté tient en partie à l'attitude adoptée par la Cour de 

cassation qui en contrôle l'existence759, mais ne la définit pas760.  

Elle en a cependant précisé les contours : la question de fond qui sous-tend la contestation 

sérieuse ne peut être tranchée par le juge des référés qui doit donc s'abstenir de se prononcer 

sur la mesure sollicitée. Le refus d'examiner la situation se justifie en raison du lien entre l'office 

du juge des référés et l'évidence, l'apparence de droit. En cas de contestation sérieuse, le juge 

des référés doit se déclarer incompétent761  et dire qu'il n'y a pas lieu à référé à moins qu'il existe 

un risque de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite762 (V. supra. Seconde 

                                                           
754 .BURGELIN, COULON et FRISON-ROCHE, Le juge des référés au regard des principes procéduraux, 1995, 

Dalloz, p. 67. 

755 .DRAI, Pour un juge qui toujours décide…, Gaz. Pal. 23 juill. 1987. Doctr. 512 ; même auteur, Le référé, in Le 

nouveau code de procédure civile, vingt ans après, 1998, Doc. fr., p. 209-2011. – BIOUX, Le référé commercial, 

Gaz. Pal. 1995. 1. 726. 

756 .MESTRE, PANCRAZI, Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, 28e éd., 2012, LGDJ, 

n° 195, p. 170. – Com. 22 mars 2005, no 02-13.310 . 

757 . GUINCHARD, CHAINAIS et FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit européen du procès civil, 

33e éd., 2016, Dalloz, n° 1907, p. 1314. 

758 . LACABARATS, Compétence du juge des référés, inGUINCHARD [dir.], Droit et pratique de la procédure civile, 

9e éd., 2017-2018, Dalloz, n° 125-161, p. 224. 

759 .Cass., ass. plén., 16 nov.2001, n° 99-20.114.  – PUIGELIER, Référé-provision : de l'absence de contrôle de la 

contestation sérieuse par la Cour de cassation, JCP 2001. II. 10647 ; D. 2002. 598, obs. Puigelier . – Com. 3 févr. 

2015, n° 13-26.528.  Com. 16 sept. 2014, n° 13-20.712.  – Com. 11 oct. 2016, n° 15-11.060.  – Com. 18 oct. 

2016, n° 15-14.229.  – Civ. 1re, 14 mars 2012, n° 10-19.114.  – Civ. 3e, 24 nov. 2016, n° 15-17.521 . 

760 .HÉRON et LE BARS, Droit judiciaire privé, 6e éd., 2015, LGDJ Montchrestien, n° 407, p. 334. 

761 . Com. 3 févr. 2015, n° 13-26.528 . 

762 .Com. 31 mai 2005, n°02-16.741.  
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partie). 

 Ainsi, l'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité constitue une contestation 

dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l'évidence 

des conditions de l'exonération763. 

Le président français LACABARATS relève que le juge des référés est juge de l'évidence 

et de l'incontestable, cela permet de dégager quelques idées directrices764 : 

– il y a une contestation sérieuse lorsque le juge des référés est contraint de trancher une 

question de fond pour justifier la mesure. – Par exemple lorsque la reconnaissance d'un 

préjudice pour le débiteur rend sérieusement contestable l'existence de la créance765 ; 

– il y a une contestation sérieuse lorsqu'il existe une incertitude sur l'interprétation ou la 

portée de certaines règles légales. – Ainsi, la Cour de cassation a censuré pour violation de 

l'article 872 du code de procédure civile français la décision du juge des référés d'appliquer une 

clause résolutoire766 ; 

– il y a une contestation sérieuse lorsqu'il existe une incertitude sur le sens dans lequel 

trancherait le juge du fond. – C'est la raison pour laquelle le juge des référés ne peut trancher 

une contestation relative à l'interprétation des clauses imprécises d'une convention767 ; 

– il n'y a pas de contestation sérieuse lorsque le juge des référés peut intervenir sans avoir 

à prendre parti sur l'existence des droits revendiqués ou sur les obligations des parties. – Le juge 

des référés ne peut ordonner les mesures prévues par la procédure de référé que dans la mesure 

où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence des droits revendiqués par les parties. Cette 

appréciation relève de la compétence des juges du fond768. L'absence de contestation sérieuse 

s'apprécie à la date de la décision et non pas à celle de la saisine du juge769. 

Seconde Partie : Conditions spéciales au référé commercial 

Le référé commercial se distingue du référé civil dans la mesure où le président du tribunal 

                                                           
763 .Civ. 1re, 29 juin 2016, n° 15-20.271 . 

764 . LACABARATS, Compétence du juge des référés, in GUINCHARD [dir.], Droit et pratique de la procédure civile, 

9e éd., 2017-2018, Dalloz, nos 125-162 à 125-164, p. 224 à 226. 

765 . Com. 5 avr. 2016, n° 14-24.380.  

766 . Com. 17 nov. 2009, n° 08-70.325.  

767 .Civ. 1re, 31 mars 1998, n° 96-13.781 , JCP 1998. IV. 2190. 

768 . Com. 6 mars 1985, no 83-17.039.  – Com. 28 févr. 1989, no 87-12.424.  – Com. 10 juill. 1990, n° 89-10.700.  – 

Com. 16 janv. 1996, n° 94-16.685 . 

769 . Civ. 3e, 22 févr. 1983, n° 81-11.440.  – Com. 12 oct. 2010, n° 09-13.006 , Rev. sociétés 2011. 440, obs. 

Granier.  – Com. 3 avr. 2001, n° 98-17.479.  
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peut trancher les affaires urgentes  même en cas de contestation sérieuse770. 

Dans certains cas, la contestation sérieuse, au lieu de porter sur les moyens qui servent de 

fondement à la mesure demandée, constitue l'objet même du différend sur lequel le juge 

des référés est appelé à se prononcer. Ainsi « la contestation sur la propriété d'un bien constitue, 

en principe, un obstacle à l'intervention du juge des référés, mais elle peut également justifier 

son intervention pour placer ce bien sous séquestre »771 

Dans cet esprit Cependant, à la différence des autres référés, et à l’instar de l’article 873 de 

la procédure civile français772, l’alinéa 3 de l’article 21 de la loi 53-95  stipule que « Le président 

du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en cas de contestation sérieuse, 

ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage 

imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». . Cet alinéa vise donc deux 

situations distinctes : le juge peut intervenir soit à titre préventif afin de mettre en place des 

mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent (Chapitre 1), soit pour la remise 

en état773 après la survenance du trouble pour y mettre fin (chapitre 2). 

Chapitre 1 : Le dommage imminent  

Le dommage imminent est celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement 

si la situation présente doit se perpétuer774. Il n'y a donc pas de référence à la licéité ou à 

l'illicéité de la situation, elle est fondée sur le préjudice que le demandeur va subir dans un bref 

délai775. 

L'imminence du dommage se suffit à elle-même. Le texte n'exige pas d'autres conditions. 

Il n'est même pas nécessaire que l'origine du dommage soit teintée d'illicéité776 : le juge peut 

ainsi ordonner l'arrêt de travaux même engagés de façon licite, ordonner l'arrêt de la 

commercialisation d'un produit… Néanmoins, lorsque le dommage imminent trouve son 

origine dans un comportement manifestement illicite, le juge est fondé à ordonner l'arrêt de 

                                                           

 2222ار المطعون فيه عدد عقب القر 227/1/1/1111في الملف عدد  24/7/1114صادر عن محكمة النقض بتاريخ  247. قرار عدد 770 

 .2124/11/4في الملف عدد  12/12/1111عن محكمة االستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 

771 . LACABARATS, Compétence du juge des référés, in GUINCHARD [dir.], Dalloz Action Droit et pratique de la 

procédure civile 2017-2018, 9e éd., no 125-171, p. 226. 

772 . « le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire 

en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage 

imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est 

pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation 

même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 

عقب القرار المطعون فيه  2271/1/1/1111في الملف التجاري عدد  11/11/1112الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  221قرار عدد 773 

 عن محكمة االستئناف بالرباط. 1/7/1111الصدر بتاريخ  121عدد 

774 . SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, t. III, Procédure de première instance, 1991, Sirey, n° 1289. 

775 . NORMAND, Dommage imminent et trouble manifestement illicite, in La justice au vingt et unième siècle, 2003, 

Edilaix, p. 293-324. –Com. 27 mai 2014, n° 13-10.360.  

776 . Com. 27 oct. 1992, n° 89-21.064.  
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celui-ci777. 

L'imminence du dommage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond778. 

Cependant, il ne suffit pas que le demandeur soit exposé à un préjudice potentiel ; le juge doit 

constater que ce dommage résultera de la violation d'un droit du demandeur. Le juge 

des référés doit encore vérifier que le dommage est certain, un dommage purement éventuel ne 

suffirait pas à justifier son intervention779. 

Chapitre 2 : Le trouble manifestement illicite 

En application de l'article 21 de loi instituant les juridictions de commerce, inspiré de 

l’article 873 du code de procédure civile français, le juge des référés peut, même en présence 

d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toute mesure conservatoire pour mettre fin à un 

trouble manifestement illicite780. De sorte que la demande en référé ne peut être rejetée sur le 

seul fondement qu'il existe une contestation sérieuse781. 

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou 

juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de 

droit782. En d'autres termes, le dommage est déjà réalisé lorsque le juge des référés est appelé à 

prendre des mesures destinées à faire cesser la situation provoquant une atteinte dommageable 

et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur783. Le juge ne peut donc pas se 

prononcer si, au moment où il statue sur le fondement de l'article 21, la situation dommageable 

a pris fin. 

Le juge doit rechercher s'il existe un trouble manifestement illicite784. Dans cette 

perspective, il doit caractériser : l'existence d'un trouble, l'illicéité de celui-ci et le caractère 

manifeste de cette illicéité785. Le juge des référés doit donc vérifier si la situation était licite 

sous peine de voir sa décision censurée pour violation de l'article 12 de la loi  instituant les 

juridictions de commerce786. 

 Il lui faut donc appréhender le fond et prendre parti sur celui-ci. Plus précisément, il doit 

                                                           
777 . NORMAND, Dommage imminent et trouble manifestement illicite, in La justice au vingt et unième siècle, 

Mélanges P. Drai, 2003, Edilaix, n° 14, p. 301. 

778 . Com. 19 nov. 2013, n° 11-25.131  et 12-26.954, RTD com. 2014. 458, obs. Delebecque.  – Com. 3 mai 

2012, n° 10-28.367  et 10-28.366 . 

779 . Com. 13 mai 2014, n°13-13.344.  

780 . Com. 21 oct. 2014, n° 13-25.751.  – Com. 31 mai 2011, n° 10-13.541 , RTD civ. 2011. 590, obs. Perrot.  – Com. 

31 mai 2005, n° 02-16.741. 

ب القرار المطعون فيه عدد عق 2122/1/2/1114في الملف التجاري عدد  21/1/1112عن محكمة النقض بتاريخ  112. قرار عدد 781 

 .22/12/14عن محكمة االستئناف التجارية بالبيضاء والصادر بتاريخ  2217

782 . SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, 1961, Sirey, t. 1, 1289. – V. par ex., Com. 18 oct. 2016, n° 14-24.248 . 

783 . V. par. ex. Com. 23 juin 2015, no 14-14.687.  – Com. 13 juin 1995, no 93-18.269.  

784 . Com. 31 mai 2005, n° 02-16.741.  – Com. 29 janv. 2008, n° 06-20.311.  

785 . Com. 24 mai 2016, n° 14-25.210 . 

786 . Com. 28 sept. 2010, n° 09-16.413.  
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s'assurer de l'illicéité manifeste du comportement de l'un et de l'évident bien-fondé des 

prétentions de l'autre787. La seule méconnaissance d'une réglementation est à cet égard 

insuffisante : il doit donc sauter aux yeux que la règle de droit au sens large du terme a été 

violée dans des conditions justifiant sans contestation possible qu'il soit mis fin à l'acte 

perturbateur788. 

 Le Pr NORMAND relève qu'en présence d'une situation conflictuelle dans laquelle le juge 

ne peut diagnostiquer un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent mais qui, par 

nature ou en raison des circonstances, se renouvelle en permanence comme ce peut être le cas 

d’une perte de clientèle par exemple, il peut néanmoins prendre des mesures d'attente afin de 

sauvegarder les intérêts en présence jusqu'à ce qu'une solution amiable ou judiciaire soit 

apportée à ce différend789. Néanmoins, la formulation de l'article 21 laisse au président du 

tribunal de commerce une très grande latitude de choix des mesures provisoires. La notion de 

mesure est très large. Elle trouve ses principales limites dans l'interdiction faite au juge de 

trancher le fond et dans la pertinence de la mesure choisie pour prévenir un dommage imminent 

ou faire cesser un trouble manifestement illicite.  

Le juge apprécie souverainement la mesure propre à mettre fin au trouble constaté790. Il 

peut même estimer qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure. La Cour de cassation exerce 

cependant un contrôler, et le juge doit préciser en quoi la mesure sous astreinte tendrait à 

prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite791. La 

formulation de l'article 21 doit, à cet égard, être soulignée : la mesure doit « s'imposer » comme 

la plus efficace dans la situation soumise au juge. Celui-ci ne peut cependant prononcer que des 

mesures provisoires, une mesure définitive aurait pour effet de permettre au juge des référés de 

trancher le fond. 

Conclusion 

Les cas d'ouverture de la procédure de référé commercial se sont profondément élargis non 

seulement du point de vue juridictionnel, mais également du point de vue substantiel, au-delà 

du référé civil et des conditions classiques des articles 149 à 154 du code de procédure civile 

français et l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ces cas d'ouverture 

correspondent à des hypothèses particulières prévues par le code de commerce ainsi que 

d’autres textes spéciales de loi.   

De ce qui procède  une  question importante mérite d’être posée : quelles sont les retombées 

de l’intervention du juge des référés dans la vie commerciale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

                                                           
787 . NORMAND, Droit judiciaire privé, RTD civ. 2011. 193 . – Com. 23 juin 2015, n°14-14.687.  

788 . LACABARATS, Compétence du juge des référés, in GUINCHARD [dir.], Dalloz Action Droit et pratique de la 

procédure civile 2017-2018, n°125-221, p. 229. 

789 . NORMAND, Dommage imminent et trouble manifestement illicite, in La justice au vingt et unième siècle, 

Mélanges P. Drai, 2003, Edilaix p. 293-324. 

790 . Com. 24 nov. 2015, no 14-23.607 . 

791 . Com. 9 févr. 2016, no 14-24.122 . 
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La qualification juridique du contrat de gérance libre 

La qualification juridique du contrat de gérance libre 
 

La qualification juridique d’un contrat de gérance libre est possible même en 

l’absence des conditions et formalités de publicité prévues par l’article 153 du C. 

com. dans la mesure où ce contrat est un contrat consensuel qui ne nécessite 

aucune formalité pour sa validité. 
Cass. Ch. com. n˚ 116/2 du 1 mars 2018, dossier commercial n˚ 325/3/2/2016 

 

 Juriste d’Affaires 

FSJES-Souissi-UM5-Rabat  
 

Le caractère impératif des dispositions du chapitre V du Titre II du Livre II du code de 

commerce, relatives à la gérance libre de fonds de commerce, se voit source de nombreux 

problèmes, au moins jurisprudentiels, quant à ses effets juridiques. La publicité du contrat de 

gérance libre en rapport avec sa qualification juridique et avec le degré de la liberté de sa preuve 

en est éventuellement l’un d’eux. L’interprétation des articles 153 et 158 du code de commerce 

a donné lieu à une jurisprudence complexe et parfois confuse, comme en témoigne un arrêt 

rendu le 1 mars 2018 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. 

En l’espèce, un propriétaire d’un fonds de commerce l’a donné en gérance libre à une 

personne physique pour une durée d’une année renouvelable par leur accord. Voulant mettre 

fin à leurs relations contractuelles, le loueur dudit fonds a adressé à la gérante libre une lettre 

de mise en demeure dont elle a refusé la réception.  

Le contrat de gérance libre arrivé à son terme, la gérante libre a refusé de restituer le fonds 

à son propriétaire. Ce dernier l’a assignée alors, devant le tribunal du commerce en expulsion 

pour l’occupation sans droit ni titre dudit fonds. Apres que la défenderesse ait conclu qu’il ne 

s’agit pas d’un contrat de gérance libre mais d’un contrat de société renouvelé pour une durée 

indéterminée et que, par voie de conséquence, la mise en demeure reste sans objet, le tribunal 

de commerce a tranché pour la résiliation du contrat de société liant les parties et pour 

l’expulsion de la défenderesse du fonds. Le jugement du tribunal du commerce a été interjeté 

par la gérante et a fait également l’objet d’un appel incident formé par le loueur.  

La Cour d’appel de Casablanca, par un arrêt du 13 juillet 2015, a rejeté la demande de la 

gérante tout en infirmant le jugement en ce qu’il a admis la qualification du contrat de société. 

Ainsi, elle a retenu, après avoir apprécié les pièces du dossier et les termes du contrat, la 

qualification de gérance libre des relations contractuelles entre les parties. 

La gérante a alors formé un pourvoi en cassation en contestant le rejet de sa demande. Elle 

reproche à l’arrêt le défaut de base légale, la violation des dispositions de l’article 461 du D.O.C 

et des dispositions de l’article 3 du CPC ainsi que le défaut de motifs. Elle soutient que les juges 
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du fond, en retenant la qualification du contrat de gérance libre sans pour autant rechercher si 

ce dernier répond aux conditions et formalités juridiques prévues dans les articles 153 à 158 du 

code de commerce, ont méconnu les dispositions de ces articles et encourent, par voie de 

conséquence, la censure de la Cour de cassation.  

La Cour de cassation se trouve alors en face de la question de droit suivante : la 

qualification de contrat de gérance libre peut-elle être admise en absence des conditions et 

formalités juridiques prévues par les articles 153 à 158 du code de commerce ? 

La Haute juridiction du royaume a répondu positivement à cette question et rejette par 

conséquent le pourvoi. Dans un attendu d’espèce, elle a considéré que les juges du fond peuvent 

qualifier un contrat de gérance libre à partir des pièces produites devant eux et d’après les termes 

de contrat et que, même en l’absence des formalités juridiques prévues dans les articles 153 à 

158 du code de commerce, ce contrat produit tous ses effets juridiques entre les parties. 

Une telle solution de la Cour de cassation laisse dubitatif quant à ses précédents 

jurisprudentiels en la matière. Sur ce, il faut donc mettre en évidence ce lien entre les formalités 

juridiques du contrat de gérance libre et sa qualification juridique(I), qui a poussé la chambre 

commerciale à adopter un tel raisonnement constituant une vision jurisprudentielle innovante 

(II)792. 

I)  Le lien entre la publication du contrat de gérance libre et sa qualification juridique 

L’analyse minutieuse et attentive de la décision de la chambre commerciale de la Cour de 

cassation nous mène à avancer qu’une solution comme celle y apportée ne peut dépendre que 

d’un raisonnement ayant trait à favoriser la qualification du contrat de gérance libre fondée sur 

la liberté de la preuve (A) dans la lumière de laquelle il est nécessaire, de mesurer l’étendue du 

contrôle de la Cour de cassation (B) 

A) La publication et la preuve du contrat de gérance libre  

Pour mieux cerner ce lien entre la qualification de contrat de gérance libre avec sa publicité 

et la solution adoptée par la Cour de cassation concernant la consécration de la liberté de la 

                                                           
792Dans ce commentaire, nous allons nous limiter seulement à la publication du contrat de gérance libre en lien 

étroit avec sa qualification juridique sans traiter la distinction de ce contrat avec d’autres contrats voisins comme 

le contrat de société en participation. En effet, la distinction entre le contrat de gérance libre et l’apport en 

jouissance d’un fonds de commerce est délicate dans la mesure où ils ont des similitudes. La différence essentielle 

entre eux, c’est que l’apporteur en jouissance ne peut imposer à la société l’obligation d’exploiter le fonds. De 

plus, la société en participation est soumise est régie par les dispositions de l’article 88 et suivant de la loi n˚5-96 

relative à la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par action, la 

société à responsabilité limitée et la société en participation alors que la gérance libre est soumise aux articles 152 

et s du code de commerce. Pour plus d’illustrations là-dessus, V. Hugues KENFACK, location-gérance de fonds 

de commerce, Rép. Com. Dalloz, Oct. 2006 ; Francis LEMEUNIER, fonds de commerce, 17e édit. DELMAS, 2007 ; 

Gérard AZEMA, la gérance du fonds de commerce, collection Delmas Droit des Affaires, Dalloz, 1997 ; 
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preuve en la matière, nous allons mettre en évidence, dans un premier lieu, la nature juridique 

des formalités juridiques exigées par le législateur dans l’article 153 et suivants du code de 

commerce, avant de traiter, dans un deuxième lieu, la liberté de la preuve en matière de gérance 

libre. 

a) Les formalités juridiques du contrat de gérance libre 

L’article 153 du code de commerce dispose : «le gérant libre à la qualité de commerçant 

et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. 

Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d’extrait 

au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. 

Le bailleur est tenu, soit de se faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier 

son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre. 

La fin de la gérance libre donne lieu aux mêmes mesures de publicité». 

En effet, une lecture à la hâte des dispositions là-haut mentionnées porte à croire qu’elles 

sont faciles à comprendre et à appliquer. Mais, il n’en est pas le cas. L’observation des 

dispositions des articles de 152 à 158 du code de commerce porte à une confusion793 si une telle 

observation se fait à la lumière de la décision objet du présent commentaire. En effet, un contrat 

de gérance libre portant sur un fonds de commerce pour être qualifié de tel, il doit, au regard de 

ces dispositions, répondre à toutes les conditions et formalités juridiques y sont prévues. Cela 

dit, si l’on s’y réfère, ces dispositions renforcent l’idée que le contrat de gérance libre doive être 

soumis à une publicité dont l’absence entraîne sa nullité. 

En effet, le deuxième alinéa de l’article 153 du code de commerce marocain dispose : «tout 

contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d’extrait au Bulletin 

officiel et dans un journal d’annonces légales». La formulation de cet alinéa laisse entendre 

que le législateur marocain exige impérativement des parties, à un contrat de gérance libre794, 

de le publier sous forme d’un extrait dans le Bulletin officier et dans un journal d’annonces 

légales encore qu’il n’ait pas utilisé le verbe ‘’devoir’’795et qu’il n’ait pas précisé le modus 

operandi de cette publication796.Cet alinéa semble donc faire partie des dispositions juridiques 

impératives prévues dans ce chapitre du code de commerce797.  

En outre, l’article 158 du même code renforce cette hypothèse798 et prévoit la nullité, 

inopposable aux tiers, du contrat de gérance libre qui n’aurait pas respecté ces formalités 

juridiques de publicité contrairement au raisonnement juridique adopté par la chambre 

commerciale de la Cour de cassation dans la décision en cause.  

                                                           
  178ص. 1112، التسيير الحر لألصل التجاري في القانون المغربيمحمد مومن، 793

794 Ibid. 

يلية مقارنة ومعززة بأحدث االجتهادات القضائية الصادرة في المادة ، دراسة تأصالقضاء التجاري والمنازعات التجاريةعبد الرحيم بحار،  795

 .1124التجارية، الطبعة األولى، 

796 V. Mohammed MOUMEN, Op. cit.  

 .1111يوليوز  4، منشورات مجلة القانون المغربي، ع التسيير الحر لألصل التجاري في ضوء المدونة الجديدة للتجارةأحمد ادريوش، 797

  178ص. 1112، التسيير الحر لألصل التجاري في القانون المغربي، محمد مومن798
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En effet, l’article 158 précité dispose : «tout contrat de gérance libre consenti par le 

propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues 

aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à 

l’égard des tiers». Donc, l’examinateur de cet article le trouve clair et ne nécessitant aucune 

interprétation dans la mesure où il réserve la nullité à tout contrat de gérance libre ne respectant 

pas les conditions juridiques énumérées dans les articles allant de 152 à 157 du même code. 

Autrement dit, un contrat de gérance libre dont un extrait n’est pas publié au Bulletin officiel 

ni dans un journal d’annonce légales devrait être nul. Cette nullité demeure inopposable aux 

tiers, c’est-à-dire aux créanciers du propriétaire ou l’exploitant du fonds de commerce et ceux 

du gérant libre. Les parties peuvent l’invoquer entre eux-mêmes. D’ailleurs, certains auteurs799 

avancent qu’un contrat de gérance libre demeure inopposable aux tiers tant qu’il n’est pas publié 

selon les conditions juridiques prévues par l’article 153 du code de commerce. Or, la réalité est 

que la non-publicité de ce contrat n’empêche pas qu’il soit opposable aux tiers800. 

L’arrêt objet du présent commentaire aurait dû prendre en considération ce caractère 

impératif des conditions juridiques prévues par l’article 153 susvisé puisque l’une des parties a 

invoqué l’absence des conditions précitées ce qui aurait entraîné, ipso facto, la nullité du contrat 

de gérance les liant, au lieu d’admettre que, même en l’absence de formalités juridiques, le 

contrat de gérance libre peut être qualifié et produire tous ses effets juridiques entre les parties.   

Ce cas de nullité du contrat de gérance libre a fait l’objet d’un précédent jurisprudentiel de 

la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt du 2008 rendu par une chambre mixte de la Cour 

de cassation801, la haute juridiction du royaume s’est prononcée à la fois pour le caractère 

consensuel du contrat de gérance libre et pour sa nullité entre les parties faute de son respect 

des formalités juridiques prévues dans les articles 153 et 158 précités. Les juges de la Cour de 

cassation soutenaient que, nonobstant le fait que le contrat de gérance libre soit un contrat 

consensuel dont la validité n’exige pas l’écrit, le fait qu’il ne soit pas publié sous forme d’extrait 

dans le Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales  et qu’il ne soit pas inscrit au 

registre de commerce, comme le prévoit l’article 153 du code de commerce, le rend nul entre 

les parties. 

En outre, selon un autre arrêt802, plus récent que celui faisant l’objet du présent 

commentaire, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2018, lorsqu’un 

contrat de gérance libre est nul et qu’il a les conditions de validité d’une autre obligation, les 

juges du fond doivent appliquer les règles régissant cette nouvelle obligation803. Et la cause de 

                                                           
 .1112، التسيير الحر لألصل التجاري في القانون المغربيمحمد مومن، 799

 .وما يليها 212، ص. 1121، الجزء الثالث، الطبعة االولى، دار نشر المعرفة، الوسيط في االصل التجاريانظر أحمد شكري السباعي، 800

801 Cass. Ch. mixte, n˚651, dossier n˚1143/3/1/2006, en date du 7 mai 2008, publié au Bulletin de la cour suprême 

(actuellement la Cour de cassation), n˚21 du Juillet 2009, P. 100 et s. 

802 Cass. Ch. com. n˚240/2, 10 mars 2018, dossier commercial n˚1416/3/2/2016. 

803 L’article 309 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C) dispose : «L'obligation qui est nulle comme telle, 

mais qui a les conditions de validité d'une autre obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour 

cette obligation» 



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

310 

ladite nullité, ici mentionnée, n’est que l’absence de formalités juridiques prévues dans l’article 

153 précité. 

Dans la même lignée d’idées, un auteur a avancé que, même si le législateur n’a pas prévu, 

expressément, un écrit pour la validité du contrat de gérance libre dans le code de commerce, 

l’on peut le déduire implicitement des dispositions de l’article 153 dudit code concernant la 

condition de la publicité dès lors qu’une telle publicité ne peut être réalisée qu’après l’existence 

d’un écrit804. 

Le Doyen Mohammed Drissi ALAMI MACHICHI a considéré que les conditions et 

formalités juridiques prévues dans les 153,155 et 158 susvisés sont impératives.  

Ainsi, «le silence sur les conditions de forme ne signifie point leur absence. En effet, l’écrit 

et la publicité sont soit directement désignés soit indirectement exigés par les articles 155 

(l’écrit) et l’article 153 (la publicité). L’ensemble de ses conditions se caractérise par une force 

impérative de premier plan explicitement prévue par l’article 158. Ce texte édicte la sanction 

de la nullité en cas de leur inobservation tout en ménageant les droits des tiers. Il décide que 

tout contrat de gérance libre consenti par le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de 

commerce ne remplissant pas les conditions prévues dans les articles précédents est nul. 

Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l’égard des tiers. La sanction de 

nullité ne se limite pas à anéantir l’accord entre les parties, elle se dédouble d’une véritable 

responsabilité à l’égard des tiers. Ceux-ci restent protégés contre ses effets car les parties 

demeurent obligées à leur égard. Le texte leur interdit d’invoquer la nullité pour se libérer des 

effets de leur accord sur les tiers qui sont fondés à faire confiance à l’apparence»805 

Donc, une certaine doctrine806 soutient alors la nullité du contrat de gérance libre qui ne 

respecte pas ces conditions807. Une telle nullité empêche que ledit contrat produise ses effets 

entre ses parties808 et ne peut être qualifié, ipso facto, de gérance libre entre les parties.  

Cela faisant, la solution donnée par la Cour de cassation à la question qui lui a été posée 

semble donc basée sur la liberté de la preuve appuyée par le caractère consensuel du contrat de 

gérance libre. 

                                                           
، دراسة تأصيلية مقارنة ومعززة بأحدث االجتهادات القضائية الصادرة في القضاء التجاري والمنازعات التجاريةرحيم بحار، انظر عبد ال804

 .111، ص. 1124المادة التجارية، الطبعة األولى، 

805Mohammed Drissi ALAMI MACHICHI, droit commercial fondamental au Maroc, Dar Al Kalam, Rabat, 2006, P. 

508. 

يوليوز  4، منشورات مجلة القانون المغربي، عدد التسيير الحر لألصل التجاري في ضوء المدونة الجديدة للتجارةانظر أحمد ادريوش، 806

 يليها. وما 124، ص. 2111، الطبعة األولى، شرح القانون التجاري المغربي الجديدفؤاد معالل،  وما يليه. 22، ص. 1111

دراسة تأصيلية مقارنة ومعززة بأحدث االجتهادات القضائية الصادرة في  القضاء التجاري والمنازعات التجارية،بحار، انظر عبد الرحيم 807

 .111، ص. 1124المادة التجارية، الطبعة األولى، 

العربي، بيروت، لبنان،  ، نظرية االلتزام، الجزء الثاني، دار احياء التراثالوسيط في شرح القانون المدنيانظر عبد الرزاق السنهوري، 808

 وما يليها. 71ص. 
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b) La preuve de contrat de gérance libre 

Il s’avère, d’emblée, que si l’on prend en considération l’idée suivant laquelle tout contrat 

de gérance libre ne respectant pas les formalités de publicité prévues par l’article 153 du code 

de commerce est nul, l’on peut en déduire, par voie de conséquence, qu’il est difficile aux 

parties de prouver son existence entre elles. Car, selon les principes généraux de la nullité des 

obligations809, un contrat de gérance libre nul ne produit aucun effet entre ses parties810.  

Or, si la publication du contrat de gérance libre n’a pas une grande importance en matière 

de la preuve entre les parties, l’on mettrait en cause les dispositions des articles 153 et 158 déjà 

mentionnés et adhérait par conséquent à la solution adoptée par le présent arrêt.  

Etant donné que la solution susvisée énonce clairement que le contrat de gérance libre peut 

être qualifié comme tel même en l’absence d’une telle publicité. Autrement dit, il peut être 

prouvé par d’autres moyens dès lors qu’il n’encoure pas la sanction de la nullité. 

Force donc est de reconnaitre qu’il y ait une confusion et une difficulté de distinguer entre 

le caractère consensuel reconnu et incontestable du contrat de gérance libre et ses formalités et 

conditions juridiques dont l’irrespect entraînerait sa nullité entre les parties comme le prévoient 

expressément les articles 153 et 158 susvisés. Une autre confusion se pose : un contrat de 

gérance libre non publié encourt-il une nullité inopposable aux tiers ou bien ceux-ci ne peuvent-

ils pas invoquer ce contrat, prétendu nul, à l’égard des parties ?  

Ceci dit, le fait d’admettre que la non-publicité de ce contrat conformément aux 

dispositions des articles 153 et 158 susvisés n’entraîne pas sa nullité, c’est dire, par conséquent, 

qu’il est soumis à la liberté de la preuve. Ce qui aurait renforcé la position adoptée par la Cour 

de cassation en rendant sa solution, contenue dans l’arrêt en question, logique. En effet, la 

chambre commerciale fait sien ce raisonnement juridique concernant la liberté de la preuve en 

matière du contrat de gérance libre en épousant la décision des juges du fond qui ont fait preuve 

de leur pouvoir discrétionnaire en la matière.  

A dire vrai, abstraction faite des difficultés juridiques resultant de la lecture des articles 

153 et 158 susvisés, le législateur marocain n’a pas prévu expressément la condition de l’écrit 

pour la validité du contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce comme il l’a fait 

concernant sa vente811. Il s’ensuit alors que sa preuve demeure soumise au droit commun des 

                                                           
، الجزء األول، دار احياء الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزاماتانظر عبد الرزاق السنهوري، 809

 يليها. وما 422التراث العربي، بيروت، لبنان، ص. 

810 L’article 306 du D.O.C dispose : «l’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition 

de ce qui a été payé indument en exécution de cette obligation. 

L’obligation est nulle de plein droit : 

1. Lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ; 

2. Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé. » 

811 V. l’article 81 du code de commerce qui dispose : « la vente ou….». Cette disposition a été rappelée par l’arrêt, 

susvisé là-haut, rendu par une chambre mixte de la Cour de cassation. 
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contrats812. Autrement dit, la reconnaissance de la liberté de la preuve. 

Donc, la non-précision de cette condition signifie que la conclusion et la preuve de ce 

contrat restent soumises à la volonté des contractants. 

Du tout ce qui précède, nous pouvons nous demander comment expliquer le raisonnement 

adopté par les juges de la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi et approuver la solution 

donnée au litige par les juges du fond. 

B) Le contrôle de la qualification du contrat de gérance libre par la Cour de cassation 

A la question du droit qui lui a été posée, la Cour de cassation a apporté une solution. Cette 

solution réitère le raisonnement des juges du fonds qui se sont basés sur un certain nombre 

d’éléments pour qualifier le contrat en place de gérance libre. Cette qualification montre les 

contours du pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation des faits. 

a) Les éléments servant de qualification de contrat de gérance libre 

«La qualification813 suppose une double démarche. D’une part, déterminer de manière 

abstraite les éléments juridiques caractéristiques d’un type de contrat ; ainsi ce qui 

caractérise…le dépôt est l’obligation de garde…la vente, l’existence d’un prix et d’un transfert 

de propriété, etc. d’autre part, relever concrètement dans le contrat conclu par les parties les 

circonstances de fait qui qui correspondent à ces éléments de droit. La Cour de cassation exerce 

son contrôle»814.S’appuyant sur cet extrait, on peut avancer que les juges du fond, approuvés 

par la Cour de cassation, pour dire que les relations contractuelles litigieuse entre les parties 

s’apparentent à un contrat de gérance libre et non pas, comme le soutient la demanderesse au 

pourvoi, un contrat de société, ont suivi la même démarche.  

Tout d’abord, les juges du fond se sont appuyés sur les dispositions de l’article 152 du code 

de commerce qui dispose : «nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le 

propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la 

location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions ci-après». 

                                                           
812 Dans ce cas, l’article 401 du D.O.C dispose : «Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des 

obligations, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.  

Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune 

autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi.  

Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même forme est censée requise pour toutes les 

modifications de ce même contrat». Toutefois, la lecture du premier alinéa de cet article laisse subsister quelques 

doutes sur l’importance et les conséquences juridiques des formalités juridiques prévues par l’article 153 du code 

de commerce et renforcées par l’article 158 dudit code. 

813Philippe MALAURIE, Laurent AYNES et Pierre-Yves GAUTIER, les contrats spéciaux, 6e édit. Lextensoeditions, 

2012, P. 7 et s. d’après ces auteurs, la qualification est une difficulté que soulève toute règle de droit. Selon eux, 

pour appliquer le droit au fait, il est nécessaire de qualifier le fait, c’est-à-dire déterminer la catégorie juridique 

dans laquelle il entre. 

814 V. Idem, P. 8. 
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Il faut donc, pour qu’un contrat de gérance libre soit caractérisé, l’existence d’un fonds de 

commerce et que celui-ci soit donné en location à un gérant et que ce dernier l’exploite à ses 

risques et périls815.  D’après la décision en cause, les juges du fond ont caractérisé ses éléments 

juridiques à savoir l’existence d’un fonds de commerce appartenant au défendeur au pourvoi et 

qu’il a donné en location à la demanderesse au pourvoi pour qu’elle l’exploite. 

Ensuite, les juges du fond ont appliqué ces éléments juridiques aux faits du cas d’espèce 

qui leur est soumis. En fait, ils ont établi que le défendeur au pourvoi a donné son fonds de 

commerce en location gérance à la demanderesse au pourvoi pour qu’elle l’exploite dans la 

vente du prêt-à-porter en contrepartie d’une redevance mensuelle pour une durée d’une année 

renouvelable par leur accord. 

De ces constatations, les juges du fond ont tiré des conséquences très importantes. Ils en 

ont déduit que la volonté des parties est claire et qu’elle favorise vraisemblablement 

l’établissement du contrat de gérance libre. Sur ce, la caractérisation du contrat de gérance libre 

d’après les pièces du dossier produites devant les juges du fond et d’après les termes dudit 

contrat renforce fortement l’hypothèse de la liberté de la preuve en matière commerciale. 

Dans le domaine du droit commercial, et partant de l’idée que le gérant libre d’un fonds de 

commerce soit un commerçant de plein droit et que le loueur816 le soit également dans la plupart 

des cas817, la preuve est principalement libre. 

En effet, l’article 334 du code de commerce dispose : «en matière commerciale la preuve 

est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exigent». 

Cela dit, les parties à un contrat de gérance libre peuvent le prouver par tous les moyens. 

                                                           
815 Pour mieux comprendre le contrat de gérance libre et les problèmes qu’il suscite, V. Francis LEMEUNIER, fonds 

de commerce, 17e édit. DELMAS, 2007. Olivier BARRET, les contrats portant sur le fonds de commerce, LGDJ, 

2001. Jean DERRUPPE, le fonds de commerce, Dalloz, 1994. 

816 Pour la nature du contrat de gérance libre : est-ce un acte civil ou un acte de commerce ?, V. 

 ، ص1111يوليوز  4 انون المغربي، ع، منشورات مجلة القلتجاري في ضوء المدونة الجديدة للتجارةالتسيير الحر لألصل اأحمد ادريوش، 

64. 

817 Pour le loueur, la simple mise en location du fonds de commerce ne confère pas la qualité de commerçant, peu 

important qu’il soit ou non immatricule au registre du commerce. V. Hugues KENFACK, location-gérance de fonds 

de commerce, Op.cit. P. 8 et s. d’ailleurs le législateur marocain n’a pas prévu une obligation d’exploitation du 

fonds de commerce par son propriétaire, préalable a sa mise en location gérance. Ce qui veut dire qu’une 

personne puisse acquérir un fonds de commerce et le mettre en gérance libre par la suite sans acquérir la qualité 

de commerçant. Dans cas, la gérance libre constitue un acte mixte. Civil pour le loueur et commercial pour le 

gérant. 

De plus, le loueur de fonds de commerce peut se faire radier du registre de commerce et perd alors la qualité de 

commerçant. Voir : 

، دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن واالجتهاد القضائي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب محمد الفروجي،

 .111، ص. 2111ـالدار البيضاء،  عة الثانية، مطبعة النجاح الجديدةالطب



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

314 

C’est ce qui a fait dire à un auteur818 que, étant donné que le tribunal a autorisé l’une des 

parties à procéder à une enquête, il reconnait par voie de conséquence que les parties peuvent 

établir l’existence du contrat de gérance libre par tous les moyens et favorise alors la liberté de 

la preuve dans ce domaine.  

Or, une question se pose là-dessus. Il s’agit de savoir la vraie étendue du pouvoir de 

qualification des juges du fond surtout si l’on sait qu’une telle qualification est soumise au 

contrôle de la Cour de cassation819 et que l’article 158 susvisé fait des dispositions juridiques 

applicables à ce contrat des règles d’ordre public. 

b) L’étendue du pouvoir de qualification des juges du fond 

La lecture attentive de la solution apportée par la Cour de cassation à la question de droit 

qui lui a été posée montre que ladite solution semble avoir donné lieu à un contrôle léger820 des 

juges du fond. C’est ce qui résulte, au moins de sa formulation qu’on peut traduire821 comme 

suit :  

« Mais attendu que la Cour d’appel qui a rendu l’arrêt infirmatif attaqué, a constaté 

d’après les pièces du dossier produites devant elle et d’après le contrat, conclu entre les parties 

en vertu duquel le défendeur au pourvoi a donné son fonds de commerce à la demanderesse au 

pourvoi pour l’exploiter dans la vente du prêt-à-porter en contrepartie d’une somme de 6000 

Dh mensuellement après s’être mis d’accord sur la durée d’une année renouvelable par leur 

accord, et en a déduit exactement  que leur volonté se dirige vers la conclusion du contrat de 

gérance libre et non pas un contrat de société et que le fait de ne pas chercher si les parties ont 

respecté les formalités juridiques prévues dans les article 153 à 158 susvisés n’a pas 

d’influence sur sa décision dans la mesure où le non accomplissement des formalités n’empêche 

pas  le contrat de gérance libre de produire tous ses effets juridiques entre les parties». La Cour 

de cassation approuve donc les juges du fond qui ont tiré des conséquences juridiques de leurs 

constations d’après les pièces produites et d’après le contrat.  

Par ailleurs, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 

date de 2017822, celle-ci n’a pas pris en considération l’exception de nullité de contrat de 

gérance libre tirée du non-respect des dispositions des articles 153 et 158 du code de commerce.  

En l’espèce, les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt attaqué, dans la deuxième 

                                                           
، مجلة المحامي، دورية تصدر عن هيئة المحامين حرية اثبات عقد التسيير الحر من خالل التعليق على حكم قضائيعبد الرحيم الجمل، 818

العمليات الواردة على األصل التجاري ــ عمليات بنكية[ بمراكش، عدد خاص بالمنازعات التجارية ]شركات وصعوبات المقاولةـ كراء تجاري و

 وما يليها. 212، ص. 1122يوليوز  72العدد 

819 V. Philippe MALAURIE, Laurent AYNES et Pierre-Yves GAUTIER, les contrats spéciaux, Op.cit. P. 8 et s. 

820 Pour plus d’illustrations dans cette matière de contrôle exécré par la Cour de cassation V. Xavier BACHELIER, 

le pouvoir souverain des juges du fond, Bulletin d’information de la Cour de cassation du 15 mai 2009, p. 18 et s. 

Jean-François WEBER, comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile, Bulletin d’information 

de la Cour de cassation du 15 mai 2009, p. 6 et s. 

821 Cette traduction est personnelle et ne prétend pas à la rectitude des termes juridiques employés. 

822 Cass., ch. Com, n˚418/2 du 27 juillet 2017 dossier commercial n˚ 33/3/2/2015. 
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branche de leur moyen, le défaut de base légale au motif qu’il a répondu à leur exception de 

nullité tirée de non-respect par le contrat de gérance libre des conditions et formalités juridiques 

prévues dans les articles 153 et 158 précités en des termes vagues lorsqu’il a retenu que la non-

publicité du contrat de gérance libre entraîne sa nullité entre les parties et que cette nullité n’est 

pas opposable aux tiers sans pour autant déclarer la nullité dudit contrat. 

Les demandeurs au pourvoi soutenaient la nullité du contrat de gérance libre étant donné 

qu’il n’est pas publié et qu’il ne respecte pas toutes les formalités énumérées par les articles 

précités. La Cour de cassation leur a répondu que la Cour d’appel qui a relevé que le contrat de 

gérance libre est un contrat consensuel qui ne nécessite aucune forme pour sa validité et que sa 

publicité n’est qu’un moyen permettant, à la fois, la protection des créanciers du propriétaire 

du fonds de commerce et de l’invoquer à l’égard des tiers et non pas une condition de sa validité 

aurait justifié légalement sa décision. 

Dans un autre arrêt823, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dont le moyen unique 

reproche à l’arrêt attaqué la violation des articles 153, 154 et 158 susvisés qu’il a invoqué pour 

la nullité de contrat de gérance libre devant les juges du fond mais sans être retenus. Autrement 

dit, les juges du fond ont écarté son exception de nullité du contrat de gérance libre fondée sur 

lesdits articles 153, 154 et 158. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond dans leur 

raisonnement juridique vu le caractère non sérieux de telle exception basée sur la non-publicité 

dudit contrat. 

Il s’ensuit que, du moment où la nullité du contrat de gérance libre ne serait pas retenue 

même s’il ne respectait pas les conditions juridiques prévues dans les articles 153 à 158 précités, 

sa qualification juridique serait alors autorisée aux juges du fond encore qu’il ne soit pas publié 

dans les conditions déjà mentionnées.  

Force donc est de constater que la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi objet de l’arrêt 

en commentaire, a exercé un contrôle léger sur la motivation et le pouvoir de qualification du 

contrat de gérance libre des juges du fond. 

Pour revenir un peu vers la source de cette problématique de qualification, le contrat de 

gérance libre, pour être qualifié comme tel, doit être conclu valablement, c’est-à-dire 

conformément aux dispositions juridiques qui lui sont applicables. Il s’agit des dispositions 

juridiques prévues dans les articles 152 à 158 du code de commerce, déclarées d’ordre public. 

La lecture classique, voire littérale, de ces dispositions, surtout celles des articles 153 et 158, 

laisse entendre que tout contrat de gérance libre ne les respectant pas est nul entre les parties 

sans que cette nullité soit opposable aux tiers. Ce qui veut dire que ce contrat nul ne pourra pas 

faire l’objet de qualification dès lors qu’il est nul et n’a pas d’existence juridique entre les 

parties. 

Or, la solution donnée alors à la question de droit posée reflète une nouvelle vision 

jurisprudentielle voire, une innovation jurisprudentielle de la Cour de cassation consacrant donc 

                                                           
823 Cass. Ch. com. n˚1/2 en date du 9 janvier 2014, dossier commercial n˚586/3/2/2013.  
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une nouvelle lecture des articles 153 à 158 du code de commerce.  

II) La nouvelle vision jurisprudentielle en matière de qualification du contrat de 

gérance libre 

La Cour de cassation, à partir de sa solution, laquelle solution a écarté implicitement la 

nullité du contrat de gérance libre ne respectant les formalités juridiques prévues en la matière 

et, partant, reconnaît sa qualification, aurait apporté une nouvelle vision jurisprudentielle dans 

ce domaine. Celle-ci, se manifeste dans la nouvelle lecture faite des articles 153 à 158 du code 

de commerce (A), qui ne manque pas d’avoir des conséquences juridiques futures sur ledit 

contrat (B). 

A) La nouvelle lecture des articles 153 à 158 du code de commerce 

L’on peut déduire éventuellement de la solution de la problématique de droit contenue dans 

l’arrêt objet de ce commentaire, c’est que la qualification du contrat de gérance libre est possible 

en l’absence de sa publication. Sur ce, les dispositions de l’article 153 du code de commerce ne 

sont pas d’ordre public (a) et doivent être comprises autrement (b). 

a) L’article 153 du code de commerce et l’ordre public 

La confusion créée chez la doctrine concernant le caractère d’ordre public des dispositions 

du chapitre V du titre II du Livre II du code de commerce est d’une grande ampleur.  

Partant d’une lecture stricte des dispositions juridiques des articles 153 et 158 susvisés et 

à en croire l’avis d’une partie importante de la doctrine marocaine824, surtout la position du 

Doyen Mohammed Drissi ALAMI MACHICHI qui a considéré que les conditions et formalités 

juridiques prévues dans les 153,155 et 158 sont impératives825, on peut se poser, en effet, la 

question de la valeur juridique de la solution de la Cour de cassation. On peut se demander si 

une telle décision est conforme ou non au droit positif en place. Toutes sortes de questions sont 

admises toujours est-il que la position de la haute juridiction du royaume ne se prononce pas 

qu’en faveur d’une bonne application de droit et que cette application soit au service de 

l’évolution juridique et de l’économie nationale. 

De plus, les dispositions de l’article 158 du code de commerce confirment, semble-t-il, 

l’ordre public des règles juridiques applicables au contrat de gérance libre. L’attitude du 

législateur était sévère, la sanction encourue de toute tentative d’écarter ou de limiter les 

dispositions législatives concernant la gérance libre est la nullité826. 

                                                           
 .1111يوليوز  4، منشورات مجلة القانون المغربي، ع التسيير الحر لألصل التجاري في ضوء المدونة الجديدة للتجارةأحمد ادريوش،  824

، دراسة القضاء التجاري والمنازعات التجاريةعبد الرحيم بحار،  .2111طبعة األولى، ، الشرح القانون التجاري المغربي الجديدفؤاد معالل، 

 ، 1124تأصيلية مقارنة ومعززة بأحدث االجتهادات القضائية الصادرة في المادة التجارية، الطبعة األولى، 

825 V. Mohammed Drissi ALAMI MACHICHI, droit commercial fondamental au Maroc, Dar Al Kalam, Rabat, 2006, 

P. 508 et s.  

826 Les publications de la FSJES- Souissi-Rabat, les innovations du code de commerce  et leur impact sur 

l’entreprise marocaine, travaux de la journée d’études organisée par le département du droit privé avec le 

concours du Ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat le 24 mai 1997, colloque n˚2, P. 17. 



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

317 

Tout ce que l’on peut dire, c’est que cette confusion à propos des articles 153 et 158 a 

trouvé son écho, éventuellement évolutive, dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette 

dernière, exception faite de l’arrêt827 susvisé rendu par une chambre mixte de ladite Cour de 

cassation dans lequel la haute juridiction considérait que le non-respect par un contrat de 

gérance libre des formalités juridiques énoncées dans l’article 153 du code de commerce le rend 

nul et sans effets entre les parties mais dont la nullité reste inopposable aux tiers, s’allie à 

l’hypothèse selon laquelle la non-publicité d’un contrat de gérance n’entraine pas sa nullité 

entre les parties. Il en résulte, par voie de conséquence, que les dispositions de l’article 153 

précité ne sont pas d’ordre public. 

A n’en pas douter, dès lors que la Cour de cassation a approuvé, dans la décision objet de 

la présente étude, les juges du fond lorsqu’ils ont pu qualifier un contrat de gérance libre bien 

qu’il n’ait pas satisfait aux conditions juridiques et formalités du publicité contenues dans 

l’article 153 du code de commerce, le caractère non impératif de cet article est relevé.   

Force donc est d’insister sur le fait que l’absence de publicité du contrat n’entraîne pas la 

nullité de la gérance libre828.  

En effet, l’article 153 du code de commerce n’attache pas la sanction de la nullité à l’égard 

des parties au contrat de gérance829 libre qu’aux infractions commises contre les prescriptions 

impératives830de la loi concernant la conclusion même de ce contrat, et non pas à celles relatives 

à la publicité devant être donnée ensuite au contrat, qui n’ont pour objet que l’information des 

tiers831. 

Cela étant dit, la solution de la chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît 

expressément la possibilité de qualification d’un contrat de gérance libre dès lors que ce contrat 

                                                           
827 V. Cass. Ch. mixte, n˚651, dossier n˚1143/3/1/2006, en date du 7 mai 2008, publié au Bulletin de la cour suprême 

(actuellement la Cour de cassation), n˚21 du Juillet 2009, P. 100 et s. 

828Francis LEMEUNIER, fonds de commerce, 17e édit. DELMAS, 2007, P. 209. 

   506، ص1121، الجزء الثالث، الطبعة االولى، دار نشر المعرفة، الوسيط في االصل التجاريأحمد شكري السباعي، 829

830 V. Idem. En fait le code de commerce français prévoit dans son article R-144-1 que : «Les contrats de gérance 

définis à l'article L. 144-1 sont publiés dans la quinzaine de leur date sous forme d'extraits ou d'avis dans un journal 

habilité à recevoir les annonces légales. La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité». 

Du même, l’article 144-10 du même code dispose : «Tout contrat de location-gérance ou toute autre convention 

comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne 

remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent 

invoquer cette nullité à l'encontre des tiers. 

La nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à l'égard des contractants la déchéance des droits qu'ils pourraient 

éventuellement tenir des dispositions du chapitre V du présent titre réglant les rapports entre bailleurs et 

locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, 

industriel ou artisanal». Donc, la nullité prévue cet article ne vise que les dispositions déclarées d’ordre public. 

831 V. idem. 
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remplit tous les éléments substantiels prévus par le droit commun des contrats832et conforme 

aux caractéristiques juridiques prévues dans l’article 152 du code de commerce, sans rechercher 

néanmoins s’il est publié dans la forme qu’exige l’article 153 du même code. 

D’ailleurs, le code de commerce, même s’il est vrai qu’il réserve une grande importance à 

la publication de la gérance libre, il n’a pas déterminé pour autant le contenu de cette 

publication, d’une manière précise, pour confirmer et appuyer implicitement le caractère 

d’ordre public de cette publication. 

Enfin, il résulte clairement de la solution de la chambre commerciale de la Cour de 

cassation que la qualification de contrat de gérance libre est possible même dans l’absence des 

conditions juridiques prévues dans l’article 153 du code de commerce. Ce qui veut dire, 

autrement, que le caractère impératif, et de cela, d’ordre public de cet article est à écarter. 

Donc, il faut trouver comment la Cour de cassation interprète-t-elle les dispositions dudit 

article à la lumière de l’article 158 qui le renforce. 

b) La finalité juridique des dispositions de l’article 153 du code de commerce 

A vrai dire, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé les fondations d’une 

nouvelle lecture des dispositions de l’article 153 du code de commerce. En effet, il appert 

qu’elle fait sien le raisonnement juridique suivant lequel, les conditions et formalités juridiques 

prévues dans l’article 153 précité sont destinées à la protection des tiers, pour permettre aux 

parties de l’invoquer l’égard de ces tiers833 et, dès lors que ce n’est pas un tiers qui l’invoque, 

leur absence n’entraîne pas la nullité du contrat. Donc, la qualification dudit contrat demeure 

valable.  

Ce raisonnement juridique se base éventuellement sur la finalité et l’objectif attendus de 

telles dispositions et non pas sur leur lecture stricte et rattachée à l’article 158 du même code 

qui sanctionne leur défaut par la nullité. 

L’objectif essentiel des formalités de publicité du contrat de gérance libre est 

l’information834des tiers835. En effet, le législateur a fait en sorte que les créanciers du 

                                                           
832 L’article 2 du D.O.C dispose : «Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une 

déclaration de volonté sont :  

1° La capacité de s'obliger ; 

 2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;  

3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;  

4° Une cause licite de s'obliger» 

 .127، ص. 1122عة األولى، مطبعة األمنيةــ الرباط، ، الطبالوجيز في شرح القانون التجاريمحمد أطويف، 833

834 V. Hugues KENFACK, location-gérance de fonds de commerce, Op.cit. P. 28. 

835Décidant que la sanction de la nullité ne vise que les infractions aux règles légales ayant trait à la conclusion du 

contrat, non celles relatives à la publicité d’un contrat, qui n’ont pour effet que d’informer les tiers, CA Rouen, 20 

Oct. 1994, In Hugues KENFACK, location-gérance de fonds de commerce, Op.cit. 
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propriétaire ou de l’exploitant du fonds de commerce soient au courant de la situation dudit 

fonds. Car, une fois ce dernier mis en gérance libre, ses créanciers peuvent réclamer l’exigibilité 

de leurs dettes836. Dans les trois mois à dater de ladite publication du contrat, les créanciers du 

propriétaire ou de l’exploitant, selon les cas, peuvent introduire devant le tribunal de commerce 

une demande pour rendre immédiatement exigibles les dettes contractées par le loueur pour 

l’exploitation du fonds837. En effet, le troisième alinéa de l’article 152 précité édicte que la 

demande tendant à déclarer l’exigibilité desdites créances doit à peine de forclusion, être 

introduite dans le délai de trois mois à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l’article 

153 dudit code. 

Cela faisant, pour approuver les juges du fond qui ont caractérisé le contrat de gérance 

libre, lequel contrat aurait dû être déclaré nul dans le cas d’espèce faute des conditions et 

formalités juridiques prévues par la législation en vigueur, dont l’absence aurait normalement 

entraîné sa nullité, la chambre commerciale de la Cour de cassation a adopté un raisonnement 

juridiques innovant. Ce raisonnement soutient l’hypothèse d’après laquelle l’absence de 

publicité de contrat de gérance libre n’empêche sa qualification juridique, c’est-à-dire que ce 

contrat produit tous ses effets juridiques entre les parties. Il s’ensuit que la publicité dudit 

contrat vise la protection des tiers plutôt que sa validité entre les parties. Dans un arrêt838, 

antérieur à la décision présente, la même chambre de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi 

qui reproche à l’arrêt attaqué839d’avoir écarté une exception de nullité du contrat de gérance 

libre tirée de l’absence des formalités juridiques prévues dans les articles 153 et 158 du code de 

commerce et reproche aux juges du fond d’avoir caractérisé ce contrat sans prendre en 

considération sa nullité faute de l’accomplissement desdites conditions. La Cour de cassation a 

approuvé les juges du fond qui ont procédé à la caractérisation d’un contrat de gérance libre en 

s’appuyant sur les termes dudit contrat en écartant l’exception de nullité invoquée puisqu’elle 

n’a aucun effet sur sa validité.  

La Cour de cassation a adopté le même raisonnement juridique dans un arrêt relativement 

récent840. L’on peut déduire de cet arrêt, que le contrat de gérance libre peut être caractérisé par 

le fait que le loueur du fonds de commerce paie les factures de l’eau et de l’électricité, reçoit 

des redevances de gérance et qu’il est titulaire de la patente(ou l’autorisation nécessaire) lui 

permettant l’exploitation dudit fonds de commerce. Les conditions juridiques prévues dans les 

articles 153 à 158 dudit code sont des conditions de l’opposabilité et non pas de validité. 

A vrai dire, si l’on se fie à la solution de la chambre commerciale de la Cour de cassation, 

on peut avancer que la non-publicité du contrat de gérance libre n’empêche pas sa qualification 

juridique dès lors que ladite publicité a comme objectif la protection des créanciers du loueur 

du fonds de commerce et l’opposabilité aux tiers. 

                                                           
836 V. Gérard AZEMA, la gérance du fonds de commerce, collection Delmas Droit des Affaires, Dalloz, 1997, P. 40. 

837Francis LEMEUNIER, fonds de commerce, 17e édit. DELMAS, 2007, P. 218 et s. 

838 Cass. Ch. com. n˚ 1/2 du 4 janvier 2018, dossier commercial n˚ 361/3/2/2016. 

839 C.A de commerce de Fès, arrêt n˚1457 du 5 Nov. 2015 dossier n˚ 1624/2015/8202. 

840 Cass. Ch. Com. n˚157/2, 29 mars 2018, dossier commercial n˚728/3/2/2016. 
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D’ores et déjà, l’on peut se demander quel serait l’impact d’une telle solution sur les futurs 

contrats de gérance libre et sur les tiers. 

B) Les conséquences de la solution adoptée par la Cour de cassation 

La solution de la Haute juridiction du royaume donnée à la problématique de droit qui lui 

a été soumise ne manque pas d’avoir un certain nombre de conséquences soit d’ordre général 

soit en relation avec les parties au contrat de gérance libre en particulier. 

a) Les conséquences générales de la solution de la Cour de cassation 

Bien que l’arrêt objet de ce commentaire soit un arrêt d’espèce841 ce qui rend, par voie de 

conséquence, sa portée et son influence sur le droit positif minime. Il n’en demeure pas moins 

qu’il cache un certain nombre de conséquences de divers ordres. Il est évident que la présente 

solution de la chambre de la Cour de cassation a des conséquences juridiques sur des éventuelles 

qualifications de contrats de gérance libre que les juges du fond devraient prendre en 

considération dans des cas similaires. Cette solution a-t-elle un impact économique et social ? 

A vrai dire, quel soit un impact sur le droit positif, un impact économique ou un impact social, 

l’impact de la solution de la Cour de cassation demeure limité et réduit. Pourquoi ? 

Tout simplement, parce que la présente solution de la Cour de cassation ne constitue pas 

un vrai revirement jurisprudentiel stricto sensu et n’a pas procédé qu’à une simple interprétation 

du sens des dispositions juridiques des articles 153 et 158 du code de commerce. En outre, faut-

il le redire encore, cette décision ne concerne que les parties en cause même s’il est possible et 

envisageable que toutes les situations similaires trouvent un même sort et se résolvent de la 

même manière. Mais, il n’empêche qu’un certain nombre de conséquences juridiques, 

économiques et sociales peuvent en être tirées. 

Premièrement, le caractère supplétif des dispositions juridiques relatives à la publicité du 

contrat de gérance libre est désormais confirmé. L’on peut comprendre que la non-publication 

d’un extrait de ce contrat dans le Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales n’est 

pas d’ordre public et n’entraîne plus sa nullité entre les parties. C’est dire qu’un contrat de 

gérance libre peut être, dorénavant, qualifié comme tel même s’il n’est pas publié dans les 

conditions juridiques prévues dans l’article 153 du code de commerce. 

Concernant la nullité prévue dans l’article 158 du code de commerce, elle n’englobe pas 

les dispositions de l’article 153 et ne vise que les dispositions impératives. 

Enfin, une telle solution pourrait pousser le législateur à préciser exactement les règles 

juridiques régissant le contrat de gérance libre qui sont d’ordre public et dont le non-

accomplissement entraînerait la nullité du contrat. 

Deuxièmement, une telle solution aurait participé à l’encouragement de la pratique de 

gérance libre. Comment ?  

                                                           
841 Pour plus d’illustration quant à la structure, la nature, la portée, la valeur, etc. des arrêts de la Cour de cassation, 

V. Jean-François WEBER, comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile, Bulletin 

d’information de la Cour de cassation du 15 mai 2009, Op.cit. 
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En principe, le juridique est au service de l’économique. Et plus les regèles juridiques sont 

souples plus la volonté contractuelle des entrepreneurs se dilate, plus les opérations 

économiques s’en profitent. La solution permettrait alors aux relations économiques entre le 

loueur du fonds de commerce et le gérant libre de durer dans le temps dès lors que la non-

publication desdites relations ne les mette pas en cause. 

L’attitude sévère de législateur quant à la force juridique des dispositions juridiques 

applicables à la technique de gérance libre ne sert en rien les relations économiques entre les 

parties bien que l’objectif de telle attitude soit, en premier lieu, la protection des tiers. En effet, 

elle laisse un espace de doute dans lequel chaque partie serait menacée de l’action en nullité de 

l’autre partie. En n’acceptant pas une telle nullité entre les parties, les relations économiques 

seront stables et, c’est également un facteur de stabilité des relations sociales. 

Troisièmement, dans quelle mesure la solution de la chambre commerciale de la Cour de 

cassation participerait-elle à la stabilité des relations sociales entre les parties à un contrat de 

gérance libre ? La possibilité offerte à un loueur d’un fonds de commerce, dans le cadre d’une 

gérance libre non publiée, d’invoquer cette nullité en sa faveur pour faire expulser le gérant 

libre n’est plus envisageable vu l’interprétation faite par la Cour de cassation des articles 153 

et 158 du code de commerce. Le gérant libre ne serait plus privé de son activité commerciale 

par le seul motif que le contrat à la base de cette activité n’était pas publié. Donc, l’absence de 

nullité aurait profité en premier lieu au gérant mais encore aux autres personnes qui y sont liées 

par des relations contractuelles comme ses salariés, etc. et celles qui lui sont proches. 

Toutefois, l’impact de la solution influence également, et en particulier, les parties à ce 

contrat.  

b) L’impact quant aux parties à un contrat de gérance libre 

La solution apportée par la chambre commerciale de la Cour de cassation à la question de 

droit qui lui a été soumise, aurait impacté et la position juridique de loueur d’un fonds de 

commerce et la position digérant libre. 

Quant à un loueur d’un fonds de commerce, c’est sa responsabilité solidaire842 avec le 

gérant libre qui serait en cause843. En effet, si l’absence de publicité du contrat n’entraîne pas 

la nullité de la gérance libre, le défaut de ladite publicité a cependant des conséquences sur le 

départ de délai de six mois durant lequel le loueur est responsable solidairement des dettes 

contractées pour l’exploitation du fonds844. L’article 155 du code de commerce dispose : 

«jusqu’à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de 6 mois suivant 

la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant 

libre des dettes contractées par celui-ci a l’occasion de l’exploitation du fonds, sans préjudice 

                                                           
842 V. Gérard AZEMA, la gérance du fonds de commerce, collection Delmas Droit des Affaires, Dalloz, 1997, P. 40  

، سلسلة من مدونة التجارة المغربية 222التضامنية لمالك االصل التجاري والمسير الحر، قراءة في المادة  المسؤوليةمصطفى مالك، 843

 وما يليها. 72، ص. 1121، دجنبر 2االجتهاد القضائي، عدد 

844 V. Francis LEMEUNIER, fonds de commerce, 17e édit. DELMAS, 2007, P. 209. 
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de l’application des dispositions de l’article 60845». En effet, le commencement de délai précité 

sera différé faute de publicité et le loueur ne pourra, en plus se prévaloir de la connaissance par 

les créanciers de gérant libre de ladite gérance846.  

En outre, le loueur qui n’a pas procédé à une telle publication ne peut espérer échapper à 

la solidarité en invoquant la publication du contrat de gérance libre au registre de commerce847. 

Par ailleurs, en cas de procédure collective frappant le gérant libre, le défaut de publicité 

empêche le loueur du fonds de commerce de bénéficier de la dispense de revendication prévue 

par l’article 701 du code de commerce en faveur de celui qui est propriétaire d’un bien lorsque 

le contrat portant sur celui-ci a fait l’objet d’une publicité848. 

Quant à la position juridique de gérant libre, elle se voit renforcée par le biais de la présente 

solution. En effet, celle-ci vient constituer une garantie de plus octroyée au gérant dont la 

position par rapport au loueur est faible849. 

Dorénavant, il ne va pas faire l’objet d’une procédure d’expulsion de fonds de commerce 

qu’il gère dans le cadre d’une gérance libre non publiée puisque le loueur ne pourrait invoquer 

la nullité tirée de l’absence de publication à son encontre. 

Il peut se réjouir également de délai prolongé de la solidarité de loueur même s’il ne lui 

profite pas directement850. 

En gros, le gérant libre échappe à l’action en nullité que le loueur aurait pu exercer à son 

égard faute de la publication du contrat de gérance libre. 

Donc, cette décision de la Cour de cassation a fait une nouvelle lecture positive, au niveau 

de ses effets juridiques, des articles 153 et 158 du code de commerce régissant la publication 

de contrat de gérance libre. 

Cependant, il reste encore des doutes sur la vraie portée juridique et la valeur normative de 

cette décision dans la mesure où, récemment, la Cour de cassation851 n’a pas hésité à approuver 

les juges du fond qui ont donné suite à une demande de nullité de contrat de gérance libre sur 

le fondements de non-accomplissement des formalités juridiques prévues dans les articles 153 

                                                           
845 L’article 60 du code de commerce dispose : «en cas de la cession ou de location d’un fonds de commerce, la 

personne immatriculée reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant 

qu’elle ne s’est pas fait radier du registre du commerce ou qu’elle n’a pas fait modifier son inscription avec la 

mention expresse de la vente ou la location» 

، سلسلة من مدونة التجارة المغربية 222المسؤولية التضامنية لمالك االصل التجاري والمسير الحر، قراءة في المادة مصطفى مالك، 846

 81 ، ص.1121، دجنبر 2االجتهاد القضائي، عدد 

847 V. Olivier BARRET, les contrats portant sur le fonds de commerce, LGDJ, 2001, P. 278 et s. 

848 V. Francis LEMEUNIER, fonds de commerce, 17e édit. DELMAS, 2007, P. 209. 

 .211، ص. 1122يوليوز  21 انظر سمية رقبي، ضمانات والتزامات المسير في عقد التسيير الحر، منشور في مجلة المنارة، العدد849

850 Le gérant ne peut pas invoquer la solidarité de loueur puisqu’elle profite seulement à ses créanciers. 

851 Cass. Ch. com. n˚45/2 du 31 janvier 2019, dossier commercial n˚ 534/3/2/2017. 
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à 158 du code de commerce. 

En guise de conclusion, l’absence de la publication du contrat de gérance libre n’a aucun 

effet sur sa qualification juridique dans la mesure où les dispositions juridiques de l’article 153 

du code de commerce ne sont pas d’ordre public et ne constituent pas, partant, une condition de 

validité de ce contrat. 

Toutefois, il reste à savoir si cette position jurisprudentielle va être réitérée par la Cour de 

cassation dans ses futures décisions. 

  



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

324 

 محور تقارير عن أطاريح الدكتوراه
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 3 الخاص القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة حول  تقرير

 الخاص القانون في الدكتوراه لنيل أطروحة حول تقرير

 األسرة مدونة في المدنية القواعد خصوصيات

 ميثاقه وانحالل الزواج اللخ من 

 

 الرحيم الرحمن الله بسم

 محمد سيدنا الله، أنبياء خاتم عىل والسالم والصالة يعلم، مل ما اإلنسان علم بالقلم، علم الذي لله الحمد

 .واله ومن وصحبه آله عىل و عبدالله، بن

 بها قدمت الخاص القانون يف الدكتوراه لنيل أطروحة العدد هذال الجامعة عىل نافذة ركن ضمن لكم اخرتنا

 :عنوان تحت اعــــــــــــــمــــــــر اســـــــــيـــــــــــدي مـــــــــــوحـــى السيد

   " -ميثاقه وانحالل الزواج خالل من األرسة مدونة يف املدنية القواعد خصوصيات"

 األول حمدم بجامعة واالجتامعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية برحاب األطروحة هذه مناقشة متت وقد

 :السادة من مشكلة علمية لجنة طرف من بوجدة

 خرطة أحمدالدكتور 
 املتعددة بالكليةأستاذ التعليم العالي 

 بالناظور  التخصصات
 مشرفا ورئيسا

 اجويلل إدريس الدكتور 
ة يأستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانون

 بمكناسواالجتماعية واالقتصادية 
 عضوا

 املزرع عمر ةالدكتور 
 ةالقانوني العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ

 بفاس واالجتماعية واالقتصادية
 عضوا

 حاجي صليحة ةالدكتور 
  ةمؤهل ةأستاذ

 بالناظور  التخصصات املتعددة بالكلية
 عضوا

   
   

 جدا امليزة: مشرف تساعا 4مدة املناقشة: 

 .1022يوليوز  12وقد قررت اللجنة املذكورة بعد مداوالتها قبول األطروحة بعالمة مرشف جدا، وذل  بتاريخ 

 :املناقشة لجنة أمام الباحث ألقاه الذي التقرير ييل وفيام
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 مـقــدمـــة

باعتبارها  ، اعتنى اإلسالم باألرسة عناية فائقة، فحث عىل تكوينها و دعا إىل أن يعيش الناس يف ظاللها

الصورة الطبيعية للحياة املستقيمة التي تلبي رغبات اإلنسان وتفي بحاجاته ، فهي الوضع الفطري الذي ارتضاه الله 

لحياة الناس، كام خصها بترشيعات وأحكام بهدف تنظيمها و حاميتها بدء بلحظة التفكري يف إنشائها ومرورا بإقامتها 

 و بنائها.

ال الشخصية امللغاة استمدت معظم أحكامها من قواعد الفقه املاليك استجابة ملتطلبات وإذا كانت مدونة األحو 

األرسة املغربية ومتاشيا مع مبادئ وأحكام الفقه اإلسالمي يف الفرتة التي وضعت فيها ، فإن التطور الرسيع الذي 

رب عىل يف املجتمع ، وكذا انفتاح املغعرفته األرسة من تنامي دور املرأة وتبادل األدوار أحيانا بينها وبني الرجل 

املحيط الدويل وارتباط قضايا األحوال الشخصية باملجتمع الدويل يف بعض الحاالت جعل املرشع يغري بعض تل  

األحكام مبا ينسجم مع املرجعية الدولية فيام ال يتناقض ويتعارض مع املرجعية اإلسالمية ، وغني عن البيان أن 

ل الشخصية مسألة صعبة ومعقدة وشائكة يف كل املجتمعات، وتبقى من القضايا ذات الراهنية إصالح قضايا األحوا

 الدامئة واملتأججة نظرا الرتباطها بالقيم الدينية والثقافية وبالتحوالت املجتمعية واملؤرشات السياسية.

ت مدونة األحوال اوز سلبياويف إطار تحديث املرشع املغريب لرتسانته القانونية ، أصدر مدونة األرسة قصد تج

، والتي استمرت فرتة 2992شتنرب  20الشخصية امللغاة رغم التعديالت الجزئية التي أدخلت عليها مبوجب تعديالت 

 زمنية قاربت نصف قرن رغم التحوالت االجتامعية واالقتصادية والثقافية التي عرفها املغرب.

ور سواء عىل مستوى التعليم وخروج املرأة إىل العمل فاألرسة املغربية تعرضت ملظاهر متعددة من التط

ومامرستها الحقوق السياسية ، وكذل  عوامل الهجرة واملوارد االقتصادية وتغري وسائل الحياة االجتامعية ، أثرت 

بشكل كبري عىل التضامن األرسي والسلطة األبوية ، وهام املظهران األساسيان اللذان كانت تنطلق منها مبادئ 

ون األرسة ، إضافة إىل اعتبار األرسة خيارا اسرتاتيجيا لتحقيق التنمية البرشية مام استوجب التدخل لتطوير قان

املناخ الترشيعي عىل ضوء التحوالت الكربى والعميقة التي عرفها املجتمع املغريب عامة واألرسة املغربية عىل وجه 

 الخصوص.

االسرتاتيجي، إذ كان من املنتظر بل من املحتم أن تواكب هذه  وعليه جاءت مدونة األرسة معتربة هذا املعطى

التطورات الجذرية تحوالت أخرى موازية تهم الرتسانة الترشيعية الوطنية، مبا فيها تل  املنظمة لألحوال الشخصية 

ل مقاربة ظوشؤون األرسة، لتكون هذه األخرية يف مستوى هذه التطلعات وقادرة عىل مواكبة وتريتها املتسارعة يف 

ثنائية تحافظ وتزاوج كمبدأ بني روح االنفتاح والتسامح والحداثة، وبني التأكيد عىل التشبث بجدور األصالة الرتاثية 

 املستمدة روافدها من اإلسالم كمكون حضاري ومصدر ترشيعي أسايس ال ميكن االستغناء عنه.

كن ر وتشكيل قواعد األحوال الشخصية التي ميوانطالقا من هذه املعطيات، ولكون العوامل املؤثرة يف تطوي

حرصها يف األعراف والتقاليد االجتامعية املوروثة والتفسري الفقهي للنصوص القانونية والعرصنة جاءت مدونة األرسة 

 مرتكزة عىل املرجعية الدينية باعتبارها املصدر األسايس للترشيع املنظم للروابط األرسية، كام انفتحت عىل املرجعية
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الدولية باعتبار املغرب جزء من املنتظم الدويل مام يوجب عليه مالمئة تقنيناته الداخلية مع االتفاقيات الدولية، 

 إضافة إىل استفادتها من األنظمة السائدة يف القانون املدين عامة ونظام املسؤولية املدنية عىل وجه الخصوص.

نه من رسة ال ميكنه أن يلغي أهمية املرجعية الدينية، حيث إ فطابع التعدد يف املرجعيات املعتمدة يف مدونة األ 

الصعوبة تغيري النصوص القانونية املنظمة للروابط األرسية عامة، ووضعية املرأة عىل وجه التحديد مبعزل عن 

تشكل  ااألحكام واملقررات الرشعية والفقهية، السيام أن موادها تثري حساسية مفرطة يف املجتمعات الدينية ذل  أنه

ملجأ للخصوصيات الوطنية وتتحكم فيها عدة اعتبارات دينية دون إغفال معايري النموذج األممي التي أصبحت 

تفرض ذاتها يف الوقت الحايل بحكم عامليتها، وبحكم تبنيها من قبل منظامت دولية وقارية، تعد الدول اإلسالمية 

 عضوا فيها.

دويل يشكل عامال أساسيا يف أي مقاربة تغيريية للقانون املنظم  وملا كان الصدام بني ما هو ديني وما هو 

لألرسة، فإن الرصاع ميتد إىل أبعد من ذل  ليشمل إشكالية تطبيق خصوصيات القواعد املدنية العامة يف القانون 

سيام أن املرشع ال املدين عىل مدونة األرسة، يف جانبها املرتبط بتطبيق نظام املسؤولية املدنية عىل الروابط األرسية، 

املغريب أقر التعويض يف الخطبة والزواج حامية لإلرادة، وعمل عىل تحديد طبيعتها اعتامدا عىل قواعد ومبادئ 

الفقه اإلسالمي وانسجاما مع أحكام قانون االلتزامات والعقود بهدف الكشف عن الطابع املدين للخطبة والزواج 

 يهام.ومدى تطبيق قواعد املسؤولية املدنية عل

كام نجد املرشع املغريب أيضا أكد عىل الرشوط اإلرادية يف عقد الزواج اعتامدا عىل مبدأ سلطان اإلرادة يف 

من قانون االلتزامات والعقود، الذي أصبحت معه  120القانون املدين وتجسيدا ملا نص عليه املرشع يف الفصل 

اف بقوة تعادل قوة االلتزامات الناشئة عن القانون، فال اإلرادة املحدد األسايس ملضامني وآثار التزامات األطر 

يستطيع املتعاقد التحلل من االلتزام اإلرادي كام ال يستطيع التحلل من االلتزامات القانونية، وذل  حتى ال يتحول 

والرشوط ي االتفاقات ئهذا املبدأ إىل التعسف يف استعامل الحق بسبب اختالل التوازن يف املراكز القانونية ملنش

وقد عمل املرشع األرسي عىل تقييد هذه اإلرادة ببعض القيود من أهمها مبدأ الشكلية ومبدأ عدم التعسف  االتفاقية.

 يف استعامل الحق. 

ولهذا أعطت املدونة ملبدأ سلطان اإلرادة دورا هاما يف إنشاء وإنهاء الرابطة الزوجية، حيث منحت لإلرادة مكانة 

التي تهم الزوجني وذل  عن طريق االشرتاط عند إبرام عقد الزواج وأثناء قيام العالقة الزوجية، واسعة يف االتفاقات 

وأصبحت هذه االتفاقات والرشوط تتمتع بقوة إلزامية، حيث يؤدي اإلخالل بها إىل منح املرأة إمكانية طلب التطليق 

 مع حقها يف التعويض.

 يفية تنظيم عالقتهام ذات الطابع املايل، وهكذا جاءت مدونةكام منح املرشع املغريب للزوجني الحرية يف ك

األرسة بقاعدة اختيارية، تخضع ملبدأ سلطان اإلرادة مبفهومه املدين، فلطريف العالقة الزوجية الحق يف تحديد 

مستقل  دكيفية تنظيم عالقاتهام ذات الطابع املايل خالل الزواج وبعد انحالله وذل  بتوافق إرادتهام عىل إبرام عق

 عن عقد الزواج.
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إضافة إىل أن املرشع أخذ بعض األحكام القانونية الواردة يف قانون االلتزامات والعقود منها عيوب اإلرادة 

 املحددة يف الغلط واإلكراه والتدليس والغنب، وعمل عىل إدخالها يف املجال األرسي.

د عىل لزوجية نجد املرشع املغريب يتبنى االعتاموبالرجوع إىل خصوصيات القواعد املدنية يف إنهاء العالقة ا

قواعد املسؤولية املدنية والتعسف يف استعامل الحق يف إنهاء العالقة الزوجية ويركز عىل دور إرادة الزوجني يف 

إنهاء هذه الرابطة املقدسة، كام يؤكد عىل الطبيعة التعويضية للمتعة عند انتهاء الرابطة الزوجية، إضافة إىل 

 ويض يف حالة التطليق للشقاق والتطليق للرضر.التع

ويف ما يخص النيابة الرشعية نصت مدونة األرسة عىل مسؤولية الويص أو املقدم عند اإلخالل بالتزاماته يف 

 إدارة شؤون املحجور، وطبقت عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته باملجان. 

ة انفتاح املرشع املغريب عىل قواعد القانون املدين خاصة نظام املسؤولي والذي يبدو من خالل هذه املقتضيات،

املدنية، غري أن هذا األمر ال ميكن الحسم فيه، إذ البد من الرجوع إىل الفقه اإلسالمي والتقيص يف تراثه الفقهي 

وصية الفرع لخص عن إمكانية التعويض عىل ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية القامئة عىل العدل واإلنصاف نظرا

القانوين املنظم لألرسة الذي يحتم الحذر من متديد القواعد العامة للمسؤولية املدنية، يف نطاق الروابط األرسية 

 يف حالة إذا ما كانت تتعارض مع خصوصيتها الختالفها جذريا عن الروابط املدنية األخرى والروابط املالية.

أي مادة من مواد مدونة األرسة وفقا لهذا التنوع يف املرجعيات ال ومن هذا املنطلق ميكن القول أن دراسة 

ميكن أن ينطلق من مسلمة اعتناق مرجعية أحادية، بل البد من التعمق يف مختلف املرجعيات التي تحكم املواد 

 موضوع الدراسة بغية معرفة مدى اعتامدها عىل مرجعية معينة أو أخرى. 

ل ما يطبعه من خصوصية وما يأيت به من جديد أثناء تناوله، ولهذا ولعل أهمية كل موضوع تربز من خال

فأهمية هذا املوضوع تتمثل يف محاولة تحليل ودراسة مدى تطبيق قواعد القانون املدين عىل الخطبة والزواج، 

لقانون ا وذل  من خالل العمل عىل تحديد الطبيعة القانونية لهام يف مدونة األرسة، مع قياس درجة تأثرها مببادئ

املدين، خاصة ما يتعلق بالتعويض يف حالة العدول عن الخطبة ودراسة الطبيعة القانونية لها، ولعقد الزواج أيضا، 

باإلضافة إىل مدى تطبيق عيوب اإلرادة كاإلكراه والتدليس عىل الخطبة والزواج ومدى تجسيد قواعد املسؤولية 

 املدنية يف مجايل الخطبة والزواج.

أهمية موضوع خصوصيات القواعد املدنية يف مدونة األرسة، يف محاولة تأصيل التعويض، يف كام تكمن 

الروابط األرسية عىل ضوء الفقه اإلسالمي والقواعد العامة يف القانون املدين، خاصة املسؤولية املدنية بشقيها 

امة للقانون العتبار القواعد العالعقدي والتقصريي، حيث سأعمل عىل مقاربة النص فقهيا وقانونيا، أخذا بعني ا

املدين، دون إغفال موقف الفقه اإلسالمي السيام أن مدونة األرسة تبنت صياغة جديدة تطلبت تبني النظريات 

العرصية الواجب مراعاتها يف السلوك االجتامعي خاصة بني الزوج والزوجة، وبذل  امتزجت قواعد الفقه اإلسالمي 
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عترب يف الواقع غريبة عن قواعد الفقه اإلسالمي مثل القواعد التي تحكم التعسف يف األصلية بقواعد مدنية ال ت

 استعامل الحق وقواعد املسؤولية التقصريية.

وتكمن أهمية هذا املوضوع كذال  يف التطرق العتامد قواعد املسؤولية املدنية بشقيها العقدي والتقصريي 

سؤولية العقدية يف إطار التطليق لإلخالل برشط من رشوط عقد يف إنهاء العالقة الزوجية، من خالل دراسة امل

الزواج، باإلضافة إىل اعتامد املسؤولية التقصريية يف التطليق للشقاق، والتطليق للرضر نتيجة إخالل أحد الزوجني 

 بالواجبات القانونية الواجبة عليه تجاه الزوج اآلخر.

ني ة التي يحكم بها القضاء كتعويض عن الرضر الالحق بأحد الزوجهذا باإلضافة إىل دراسة قيمة املبالغ املالي

من جراء إنهاء العالقة الزوجية، حيث تضاربت األحكام بني محكمة وأخرى واختلف مقدار التعويض من منطقة 

 ألخرى نتيجة تحكم مجموعة من العوامل يف تحديده.

ل باطها باملجال األرسى، كام أنه موضوع تتداخباإلضافة إىل ما سبق، فإن أهمية هذه األطروحة تكمن يف ارت

فيه بعض األحكام القانونية املوجودة يف القانون املدين كالتعويض وعيوب اإلرادة والتي عمل املرشع عىل إدخالها 

يف الروابط األرسية، يضاف إىل ذل  أن مدونة األرسة وقانون االلتزامات والعقود كالهام ينظم العالقات التي تنشأ 

  األفراد وتتمثل بعض نقط التالقي بني هذين القانونني يف مبدأ سلطان اإلرادة.بني

كام أن مجرد البحث يف خصوصيات القواعد املدنية يف مدونة األرسة خاصة يف ما يتعلق باملسؤولية املدنية 

مام يقتيض  ةيشكل أهمية نظرية لكون نظامها من أصعب األنظمة القانونية التي عرفت تطورات كربى ومتالحق

 دراستها والبحث عن مدى استفادة مدونة األرسة منها خاصة فيام يتعلق بإنهاء الرابطة الزوجية

ولعل دوافع اختياري لهذا املوضوع هي إبراز خصوصية الرابطة األرسية التي يستوجب تحديد طبيعتها القانونية 

ثارته القانون الوضعي مع اإلحاطة بالجدل الذي أ قبل أي بحث عن إمكانية التعويض عىل ضوء الفقه اإلسالمي، أو 

 كل مسألة محل الدراسة بغية تقريب القواعد العامة إىل املهتمني بنصوص مدونة األرسة.

وبعد الكشف عن املرجعية املعتمدة يف التعويض الوارد يف مدونة األرسة الدافع األسايس الختياري لهذا 

ي هو مدونة األرسة بالعام الذي هو قانون االلتزامات والعقود والفقه املوضوع لكونه يحاول مقاربة الخاص الذ

اإلسالمي، للبحث عن مكامن التوافق بني القواعد العامة للمسؤولية املدنية وخصوصية مدونة األرسة من جهة، 

ألرسة اوبينها وبني الفقه اإلسالمي من جهة أخرى،  مام يجعل هذه الدراسة ال تنحرص يف نطاق معالجة مدونة 

من الداخل، بل ترمي إىل دراستها من الخارج عىل ضوء الفقه اإلسالمي وقانون االلتزامات والعقود ، كام أن هذا 

املوضوع  يستلزم البحث يف أصل التعويض املستحق ألحد الزوجني عند انتهاء العالقة الزوجية، نظرا لكون مدونة 

مي، تمثلة يف أحكام الرشيعة اإلسالمية واجتهادات الفقه اإلسال األرسة تحاول التوفيق بني املرجعية الدينية امل

وانفتاحها عىل مبادئ القانون املدين عامة وقواعد املسؤولية العقدية والتقصريية عىل وجه الخصوص، وذل  كله 

ة رابطإلنهاء التعسفي للمن أجل التأصيل لحق التعويض املستحق ألحد الزوجني جراء العدول عن الخطبة أو ا
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وعليه فاملرجو من هذه الدراسة هو الوقوف عىل حدود انفتاح مدونة األرسة عىل القانون املدين، خصوصا  الزوجية.

وأن مدونة األرسة عملت عىل توظيف بعض تقنينات القانون املدين، كاملسؤولية املدنية والبطالن، وعيوب اإلرادة 

 والتعويض والظروف الطارئة ومبدأ سلطان اإلرادة.

عد تواجد بعض آليات قانون االلتزامات والعقود يف املجال األرسي سببا ملعرفة مدى إمكانية اعتبار القانون وي

املدين كمصدرا ملدونة األرسة إىل جانب الفقه املاليك، مبعنى هل للقايض إذا مل يجد نصا يف مدونة األرسة والفقه 

 الرشيعة العامة لكل القوانني؟. املاليك إمكانية الرجوع إىل القانون املدين باعتباره

باإلضافة إىل اإلطالع عىل كيفية تعامل القضاء األرسي املغريب مع قواعد املسؤولية املدنية والتعويض القضايئ 

كأبرز مستجد جاءت به مدونة األرسة عند انحالل العالقة الزوجية، ثم الوقوف عىل العالقة بني املتعة والتعويض 

 هيا.ترشيعيا وقضائيا وفق

فخصوصيات القواعد املدنية يف مدونة األرسة يعني رصد ودراسة مظاهر القانون املدين يف مجال العالقات 

األرسية، ابتداء من نشأة هذه العالقة إىل انتهائها بل وحتى قبل نشأتها خاصة يف الخطبة، ومبعنى أدق يقتيض 

ة مدونة األرسة عىل القانون املدين ابتداء من الخطب هذا املوضوع محاولة دراسة مظاهر انفتاح املرشع املغريب يف

مرورا بعقد الزواج ليصل إىل الطالق، والتطليق بحضور مبدأ سلطان اإلرادة يف املجال األرسي، سواء قبل إبرام 

بطة اعقد الزواج أي يف الخطبة أو عند إبرام هذا العقد واالتفاق عىل الرشوط املتعلقة بهذا العقد أو عند انحالل الر 

 الزوجية.

ونظرا لعدم اتساع املجال للحديث عن جميع هذه املواضيع فقد اقترصت يف بعض األحيان عىل اإلشارة إليها 

فقط، كام أن كل مقتىض قانوين اقتبسه املرشع املغريب من قانون االلتزامات والعقود، ال بد لنا من البحث فيه 

 قوانني املقارنة.وتأصيله يف الفقه اإلسالمي تم مقارنته ببعض ال

كام أن التعامل املبارش مع املراجع الفقهية والقانونية التي تناولت موضوع املسؤولية املدنية بصفة عامة، وقواعد 

التعسف يف استعامل الحق، واستعراض آراء الفقهاء واملهتمني بهذا املوضوع وتطبيقها عىل إنهاء العالقة الزوجية 

ن ملَّ شتات هذا املوضوع عىل ضوء الترشيع املغريب واملقارن، وإيجاد مقاربة يتطلب الكثري من الجهد، حيث إ 

شمولية حوله ليس باألمر السهل والهني، وعىل ضوء ذل  كان من الالزم التعليق عىل كل املواقف الفقهية 

مني بهذا املوضوع توالقانونية ليتضح األمر املختلف فيه أكرث حتى ال يبقى أسري رسد واستعراض أقوال الفقهاء وامله

 واالستشهاد بأقوالهم وآرائهم.

كام أن تعدد املراجع يف املوضوع ، وكرثتها ليس من شأنه أن يسهل عملية البحث يف هذا اإلطار، ألن أغلب 

هذه املراجع ذات طابع عام ، وحتى تل  املراجع الخاصة و إن وجدت فإنه يغلب عليها الطابع الوصفي وال متكن 

 ر الكايف من تحليل اإلشكاالت التي يطرحها هذا املوضوع    الباحث بالقد
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وإىل جانب هذا نجد صعوبة هذا املوضوع تتمثل يف التطرق للتعويض يف حالة العدول عن الخطبة والتعويض 

يف عقد الزواج املشوب باإلكراه أوالتدليس ثم التعويض يف حالة إنهاء العالقة الزوجية تعسفيا، من قبل أحد 

 وما يعرفه هذا املوضوع من قلة املراجع املتخصصة فيه، خاصة إذا علمنا أن التعويض يعترب أهم مستجد الزوجني

 جاءت به مدونة األرسة.

لقد اعتمدت كأساس ملعالجة هذا املوضوع عىل املنهج الوصفي التحلييل النقدي مع اعتامد دراسة مقارنة بني 

ذهب إليه املرشع املغريب يف مدونة األرسة من جهة ثانية مع مقارنته ما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي من جهة، وما 

ببعض الترشيعات األخرى يف بعض األحيان، ثم توظيف املناقشة والنقد يف معالجة األفكار والنصوص القانونية 

 واالجتهادات الفقهية والقضائية يف املوضوع.

إذا  وضوع والتأسيس له واالستدالل عىل حجيتهكام اعتمدت أيضا عىل منهجية إبداء الرأي الشخيص يف امل

اقتىض األمر ذل ، وذل  من أجل إبراز مكامن االلتقاء والتشابه ونقط التنافر واالختالف بني ما هو مقرر يف مدونة 

األرسة وما هو مقرر يف بعض القوانني املقارنة يف تناولها ملدى انفتاح قوانني األحوال الشخصية عىل مبادئ وأسس 

 قانون املدين إىل جانب قواعد الرشيعة اإلسالمية واجتهادات الفقه اإلسالمي.ال

انطالقا مام سبق ميكن القول بأن هذا املوضوع يثري إشكالية كربى تتمحور حولها مجموعة من اإلشكاالت و

 األخرى وذل  وفق الشكل التايل:

 أين تتجلى خصوصيات القواعد المدنية في مدونة األسرة؟

ن هذه اإلشكالية املحورية مجموعة من التساؤالت الفرعية بغية اإلجابة عليها وهي: ما هي ويتفرع ع

خصوصيات القواعد املدنية يف مجايل الخطبة والزواج؟ هل تعد الخطبة عقدا يف الفقه اإلسالمي وما مدى 

خطبة عىل ضوء يض يف الإلزاميتها؟ ما هو الجدل الفقهي حول الطبيعة القانونية للخطبة؟ هل ميكن تأصيل التعو

الفقه اإلسالمي؟ ما هول الجدل القانوين الذي أثارته مسألة التعويض عن رضر العدول عن الخطبة؟ وما هو أساس 

 هذا التعويض يف الخطبة والزواج؟

ومن جهة أخرى ما هي الطبيعة القانونية للزواج من زاوية كونه عقدا أم نظاما قانونيا؟ وما طبيعته من زاوية 

تباره عقدا دينيا أم مدنيا؟ وما هو موقف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي من التعويض عن اإلكراه والتدليس اع

يف عقد الزواج وأساسه؟ أال ميكن اعتبارهام خطأين مصاحبان لتكوين العقد؟ وما مدى تأثريهام عىل مبدأ سلطان 

إلرادة، أال ميكن إعامل قواعد املسؤولية املدنية عند اإلرادة يف عقد الزواج؟ وإذا كان التعويض ممكنا لحامية ا

اإلخالل بااللتزامات الزوجية؟ وما هو األساس القانوين للحكم بالتعويض عند انتهاء العالقة الزوجية؟ أال ميكن 

 اعتبار التعويض مؤسسا عىل التعسف يف استعامل الحق؟.

 ملبدأ سلطان اإلرادة يف إنشاء وإنهاء الروابط األرسية ولعل من بني أهم ما جاءت به مدونة األرسة، هو توسيعها

منفتحة عىل القانون املدين، فام هو األساس الفقهي والترشيعي لهذا املبدأ؟ وما مدى إمكانية الجمع بني ما هو 

كمن تأرسي املتمثل يف رابطة العالقة الزوجية وما يتعلق بالقانون املدين واملتمثل يف مبدأ سلطان اإلرادة؟ أين 
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مظاهر تفعيل مبدأ سلطان اإلرادة يف تنظيم العالقة الزوجية؟ وما موقف الفقه اإلسالمي والترشيع املغريب من هذا 

 املبدأ؟ وما حدود هذه اإلرادة يف إنشاء وإنهاء الرابطة الزوجية؟.

 وقد قسمت موضوع هذه األطروحة إىل بابني وفق ما ييل:

 دنية في مجالي الخصبة والزواجالباب األول : خصوصيات القواعد الم

 الباب الثاني : خصوصيات القواعد المدنية في انهاء العالقة الزوجية

 الباب األول : خصوصيات القواعد المدنية في مجالي الخصبة والزواج

يعترب الزواج مبثابة عقد العمر الذي ال يجب أن ينبني عىل أسس غري سليمة ألنه عهد وميثاق بني الزوجني، 

بطان به ارتباطا وثيقا مدى الحياة ، ألنه يعقد بنية الدوام واالستمرار ليندمج كل واحد منهام يف ذات وكيان يرت

اآلخر، يف جو من السكينة املحفوفة باملودة والرحمة، فالزواج هو التعبري عن العالقة اإلنسانية الخاصة التي تنشأ 

 بانعقادها األرس.

ة والخطورة، كان البد من التمهيد له الختيار املقبل عىل الدخول يف العالقة وملا كان للزواج كل هذه األهمي 

الزوجية ملن يناسبه يف النواحي املختلفة التي من شأنها أن تساعد عىل االستمرار يف عالقة زوجية ناجحة، ومن 

 هنا يأيت دور الخطبة كوعد بالزواج يف املستقبل وتواعد عليه.

ي، من أهم املجاالت التي عكست تدخل املرشع املغريب يف اتجاه بلورة مبادئ ولهذا يعترب املجال األرس 

وقواعد جديدة معتمدا أسلوب التعدد يف املرجعيات خاصة يف مجايل الخطبة والزواج، حيث مل تكن املرجعية 

ساسيا يف أ  اإلسالمية املصدر الوحيد املعتمد يف صياغة نصوص مدونة األرسة، بل شكلت املرجعية الوضعية مصدرا

 بناء نصوص املدونة.

ومن أهم القوانني التي حاول املرشع االنفتاح عليها يف نصوص مدونة األرسة نجد القانون املدين باعتباره 

يشمل بعض أوجه العالقات املالية وغري املالية املرتبطة باألرسة، حيث تأثرت مدونة األرسة بالعديد من القواعد 

 باعتباره الرشيعة املؤطرة لكل العالقات التي تنشأ بني األفراد خاصة يف الخطبة والزواج.املضمنة يف هذا القانون، 

وهكذا فقد عمل املرشع عىل اقتباس مجموعة من األحكام القانونية الواردة يف قانون االلتزامات والعقود ، 

 بعض عيوب اإلرادة. ومن هذه األحكام مبدأ سلطان اإلرادة واملسؤولية املدنية إىل جانب التنصيص عىل

ولقد أعطت مدونة األرسة ملبدأ سلطان اإلرادة دورا هاما يف إنشاء عقد الزواج حيث منحت لإلرادة مكانة واسعة 

يف االتفاقات التي تهم الزوجني وذل  عن طريق االشرتاط عند إبرام عقد الزواج وأثناء قيام العالقة الزوجية 

 لزامية فيام بني الطرفني.وأصبحت هذه الرشوط تتمتع بالقوة اإل

فموضوع الباب األول املتعلق بخصوصيات القواعد املدنية يف مجايل الخطبة والزواج، قسمته إىل فصلني 

تناولت يف األول املسؤولية املدنية والتعويض يف مجال الخطبة، وخصصت الفصل الثاين للحديث عن املسؤولية 
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 إن وصول الخطيبني إىل التفاهم والتجاوب يف كل النواحي فيه. املدنية والتعويض يف عقد الزواج واالشرتاط

النفسية واالجتامعية والروحية، التي تؤطر أوارص املحبة والتآلف بني الخطيبني يعترب الهدف األسمى من الخطبة 

 ما مل يظهر تنافر بني الطرفني.

نظرا  مي أو القانون الوضعيولقد عرفت مسألة تحديد طبيعة الخطبة جدال سواء عىل صعيد الفقه اإلسال 

لألهمية الخاصة للخطبة اجتامعيا وقانونيا، السيام الدور الهام الذي تلعبه يف تحديد آثار الخطبة خاصة آثار العدول 

 عنها، مبا فيها إشكال تحديد أساس التعويض عن رضر العدول عنها.

مد ي تم اإلعالن عنه من قبل، حيث يعومن املعلوم أن الخطبة ال تنتهي دامئا بتحقيق الهدف األسمى الذ

أحد الطرفني إىل العدول عن فكرة الزواج بالطرف اآلخر يف الخطبة، ويرجع ذل  ألسباب مختلفة كعدم حصول 

التفاهم والتقارب بني الخطيبني، أو الكتشاف الطرف العادل عن الخطبة لعيوب أو أسباب أخرى خفية تجعل من 

يقدم عىل االرتباط بالطرف اآلخر، كام قد يكون العدول ال مربر له سوى عدم الرغبة غري املتصور بالنسبة إليه أن 

يف الزواج من الطرف اآلخر ولو مل يصدر منه يشء يدعو لذل  وقد يكون العدول عن الخطبة باتفاق الطرفني، 

 وهنا ال يطرح أي إشكال.

، وال ميكن الحكم به قضاء بحكم أن حق وما دام إلزام الطرفني بإبرام عقد الزواج أمر غري مستساغ رشعا

العدول عن الخطبة مكفول للطرفني معا، الرتباطه مببدأ حرية الزواج، وما دام أيضا الجدل الفقهي والقانوين قائم 

بخصوص الطبيعة الفقهية والقانونية للخطبة، فإن اإلشكال يثار حول التساؤل عن التكييف الفقهي للخطبة وما 

ونية للخطبة؟ وما هو األساس الفقهي والقانوين املعتمد يف التعويض عن رضر العدول عن الخطبة؟ هي الطبيعة القان

وإذا كان العدول يف حد ذاته، قد ترتتب عليه أرضار تصيب كال الطرفني أو أحدهام، فهل يستحق كل منهام أو 

 أحدهام تعويضا عن هذه األرضار وعىل أي أساس؟.

ا من خالل البحث يف طبيعة التكييف الفقهي والقانوين للخطبة يف املبحث كل هذه األسئلة سأتطرق إليه

األول عىل أن أتطرق بعد ذل  إىل الحديث عن أساس التعويض عن رضر العدول عن الخطبة يف الفقه اإلسالمي 

 والقانوين املغريب يف املبحث الثاين.

عي نظرا د الفقه اإلسالمي أو القانون الوضلقد عرفت مسألة تحديد طبيعة الخطبة جدال كبريا سواء عىل صعي

لألهمية الخاصة للخطبة اجتامعيا وقانونيا وفقهيا، السيام دورها الهام يف تحديد اآلثار املرتتبة عنها خاصة عند 

العدول عنها مبا فيها إشكال تحديد طبيعتها القانونية والفقهية، باإلضافة إىل ما تتميز به من خصوصيات تجعلها 

 ىل القواعد املدنية.أقرب إ

وتعد الخطبة من مقدمات الزواج التي رشعها الله سبحانه وتعاىل قبل االرتباط بعقد الزوجية ليعرف كل من 

الزوجني اآلخر، وليك يكون اإلقدام عىل الزواج عىل هدى وبصرية خاصة إذ أخذنا بعني االعتبار اآلثار التي ترتتب 

 عليها.
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يثه يرى عىل أن الخطبة ليست سوى وعد غري ملزم بالزواج، والخطبة يف إن الفقه اإلسالمي قدميه وحد

تكييفها الفقهي هذا مل تكن يف يوم من األيام، وخالل مسرية الفقه عرب السنني الطويلة موضع ش  أو تساؤل أو 

  .استفهام، كام جاء يف تنوير األبصار أن "الخطبة وعد بالعقد وليست بعقد"

لفقه اإلسالمي مجرد وعد بالزواج، وليست بزواج ألن الزواج ال يتم إال بانعقاد العقد، وملا كانت الخطبة يف ا

 فإن فقهاء الرشيعة اإلسالمية اختلفوا يف مدى إلزامية هذا الوعد من عدمه.

وإذا كان الفقهاء قد أجمعوا عىل اعتبار الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست بعقد ملزم بحيث ال يجوز تقييد 

د زواج ال يرغب يف إمتامه، ألن يف ذل  تدخال يف حرية االختيار، ومسا بقاعدة حرية الزواج، مام شخص بعق

جعل الخطبة كقاعدة، فإنه تم اعتبارها مبثابة عقد الزواج استثناء، وذل  يف فتاوى فقهاء النوازل إذا ما توافرت يف 

 د الزواج.هذه الخطبة بعض الرشوط الخاصة التي تجعلها ترقى إىل مستوى عق

ويعترب حق عدول أحد طريف الخطبة وتوقفه عن إمتامها حقا مكفوال له، ما دام هذا الحق مل يتعد حدوده 

املقررة لكال طريف الخطبة رشعا وقانونا، فالخطبة مجرد وعد بإبرام عقد الزواج يف املستقبل، مام يجعل حرية طريف 

ها إىل عقد زواج مع مراعاة عدم تعسف أحد طريف هذه الخطبة الخطبة مبنية عىل قناعته يف إمتام الخطبة وترجمت

 يف مامرسة هذا الحق.

 و لعل تأثر الترشيعات اإلسالمية بالرؤية الفقهية للطبيعة القانونية للخطبة جعل معظم ترشيعات البلدان العربية

ية يف هذا اإلطار ة اإلسالمواإلسالمية يف صياغتها لقوانني األحوال الشخصية تؤكد تشبتها مبا جاءت به الرشيع

 وترسخ مدى تفاوتها يف اإلعرتاف بآثار الخطبة من الناحية القانونية يف هذه الترشيعات.

إن إجامع الفقه اإلسالمي عىل عدم اعتبار الخطبة مبثابة عقد الزواج كقاعدة مل يحل دون احتدام الرصاع 

تخضع  وكذا حول النصوص واملبادئ القانونية التي يجب أنوالجدل حول الطبيعة القانونية للخطبة، ومدى إلزاميتها 

 لها أحكام الخطبة لرتتب عليها آثارها القانونية.

فغالبية الفقه مل تستقر عىل رأي موحد من الطبيعة القانونية للخطبة حيث انقسم إىل آراء متعددة متقاربة أحيانا 

ربها عقدا، وهناك من اعتربها مجرد وعد بالزواج، ومتناقضة إىل حد التضارب يف أحيان كثرية، فهناك من اعت

فالذين اعتربوها وعدا بالزواج مل يتفقوا عىل إلزاميتها، فمنهم من يرى يف الخطبة مجرد وعد غري ملزم، بحيث 

ميكن الرتاجع عنه باإلرادة املنفردة، فيام يرى آخرون أنه وإن مل يكن ملزما قضاء فإنه ال ينبغي تجريده من قيمته 

 دبية واألخالقية ، وعدم إساءة استعامل هذا الحق واإلرضار بالطرف اآلخر يف هذه الخطبة.األ 

وملا كانت الخطبة مجرد وعد بالزواج يف املستقبل وليست عقدا ملزما ميكن إنهاؤها باإلرادة املنفردة ألحد 

صوصيات قد أدخل بعض خ الخطيبني، فإن الترشيعات الوطنية لجل البلدان العربية واملرشع املغريب خاصة،

وأحكام القانون املدين يف تحديد الطبيعة القانونية للخطبة، وذل  من خالل إعطاء الهامش األكرب لإلرادة املنفردة 

 لطريف الخطبة، وتبيانه ملدى اختالف الخطبة عن الوعد بالعقد يف القانون املغريب.
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لرؤى د الطبيعة القانونية للخطبة، حيث اختلفت امل يكن للفقه بصفة عامة رأي واحد وموحد يف اتجاه تحدي

بهذا الشأن وتعارضت املنطلقات واألسس القانونية وحتى التاريخية التي اعتمدها، وتأثر بها كل فريق لدعم حجية 

رأيه حيث تعددت النظريات الفقهية حول الطبيعة القانونية للخطبة، وتراوحت بني اعتبار هذه األخرية مبثابة عقد 

يرتتب عن اإلخالل به مسؤولية عقدية يف جانب من أخل بااللتزامات امللقاة عىل عاتقه مبقتىض ذل  العقد،  ملزم

وبني اعتبارها عقدا باطال يتناىف مع مبدأ حرية الزواج الذي يستلزم الرضا التام عند انعقاده ، وذل  بالتحلل من أي 

ان اللتزام املسبق بإبرام عقد الزواج يف املستقبل سواء كقيد مادي أو معنوي قد يؤثر عىل ذل  الرضا ويف ذل  ا

هذا التاريخ محدد سلفا أم ترك أمر تحديده التفاق الحق، وبني هذين الرأيني وجدت آراء أخرى تعترب الخطبة إما 

تب أثارا ر مجرد التزام أديب وأخالقي ال يرتتب عنه أي أثر قانوين، أو وعد بالزواج غري ملزم لطرفيه، لكنه ميكن أن ي

 معينة ومحددة يف أحوال خاصة.

وبالرجوع إىل مدونة األرسة نجد الخطبة هي مجرد تواعد بالزواج بني الرجل واملرأة، ومن ثم فهي ال تخرج 

عن النطاق الذي وضعه لها الرشع اإلسالمي، باعتبارها وسيلة متهيدية للزواج وليست بزواج، غري أن الجانب 

ختلف، عىل اعتبار أن هناك جانب من الفقه يضفي الصبغة العقدية عىل الخطبة، وهناك النظري يف هذه املسألة ي

 من ينفي عنها هذه الصفة العقدية.

إن النظرية العقدية للخطبة تعترب الوعد بالزواج مبثابة عقد يلقي عىل عاتق الطرفني التزاما بإمتام الزواج يف 

دان الزواج عند إبرامه يف شكل قانوين بحيث يصبح الطرفان متقي املستقبل، األمر الذي من شأنه أن يحد من حرية

باالتفاق السابق بينهام يف هذا الشأن مام يعدم دور اإلرادة يف إنشاء عقد الزواج، وإذا كانت النظرية العقدية 

هناك  نللخطبة اعتربت عدم قيام أحد الطرفني بتنفيذ التزامه بالزواج يتحول إىل تعويض مدين للطرف اآلخر فإ

من قال بإمكانية العدول عن الخطبة باإلرادة املنفردة رشيطة عدم التعسف يف استعامل حق العدول، كام أن هناك 

 من يتشبث بكون عقد الخطبة له خصوصياته الخاصة به مام يجعله مختلفا عن الوعد بالعقد

ا وسيلة د الزواج، فالخطبة ال تعدو كونهوتنتهي الخطبة يف األحوال العادية كام كان مقررا لها ابتداء بإبرام عق

لغاية أال وهي االرتباط عىل أسس التفاهم واملودة واالحرتام، إال أنه قد يطرأ عىل تل  العالقة ما يجعلها تنتهي 

دون أن تؤدي الغرض الذي وجدت من أجله أساسا، ويكون ذل  إما خارجا عن إرادة الطرفني كأن تنتهي الخطبة 

بني أو أحدهام، أو لظهور مانع من موانع الزواج مل يكن الخطيبان عىل علم به عند الخطبة، كام بسبب وفاة الخطي

قد يكون إلرادة الطرفني دورا حاسام يف إنهائها، كأن يتم االتفاق عىل فسخ الخطبة بالتقابل بني الخطيبني، أو 

ن فكرة االرتباط بالطرف اآلخر يف باإلرادة املفردة ألحدها عن طريق فسخ الخطبة من جانب واحد والعدول ع

 الخطبة

وإذا كان االنتهاء الالإرادي للخطبة ال يثري جدال عمليا عىل اعتبار أن املرشع قد نظم أحكام اسرتداد املهر 

والهدايا بنصوص قانونية مستمدة يف جوهرها من الفقه اإلسالمي، وإذا كان التقابل بني الخطيبني يتم بطريقة 
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يتم االتفاق عىل كافة األمور األساسية قبله، فإن العدول من جانب واحد يثري إشكاال عمليا  ودية غالبا بحيث

 وقانونيا يرتبط مبدى إمكانية التعويض عن ذل  العدول وبشكل خاص إذا ما صاحبه أو نتج عنه رضر للطرف اآلخر.

املعنى أي التعويض ب -ن لقد أقر الرشع اإلسالمي الحنيف مجموعة من الضوابط الفقهية يف مجال الضام

وهي أحكام مستمدة باألساس من فلسفة الرشيعة اإلسالمية التي تعمل عىل حامية الطرفني قبل وأثناء  -القانوين 

الزواج، فمتى تعرض أحد الطرفني إىل الرضر من الطرف اآلخر نتيجة تعسف هذا األخري يف استعامل حقه، إال 

املسؤولية وعىل أساس التعدي يوجب الضامن كام ميكن أن يكون  وكان ذل  موجبا للتعويض طبقا ألحكام

 التعويض أيضا عىل أساس التعسف يف استعامل الحق 

إن ظهور مسألة التعويض عن رضر العدول عن الخطبة جعل الجهود الفقهية والقضائية تنكب عىل دراسة 

صوص تحديد ضاء الفرنيس جدال كبريا بخوتحديد األساس القانوين املفرتض لهذا التعويض، حيث عرف الفقه والق

األساس القانوين الواجب اعتامده للمطالبة بالتعويض يف حالة العدول عن الخطبة وهو ما انعكس جليا عىل موقف 

 ويتقرر التعويض بصفة عامة إثر إلحاق الرضر بالغري ملا يسببه ذل  الرضر من الفقه والقضاء يف الدول العربية.

ر التي كان عليها قبل وقوع الرضر، وما يرتتب عن ذل  من آثار مالية وغري مالية، والتعويض مساس بحالة املرضو 

 باعتباره أثر وجزاء املسؤولية املدنية، يتمثل يف إزالة أو جرب الرضر الذي أصاب املرضور. 

لرضر الناتج افاملرشع املغريب وعىل غرار ما ذهبت إليه بعض الترشيعات العربية، قد أقر مبدأ التعويض عن 

عن العدول عن الخطبة، األمر الذي يقتيض البحث يف األساس املعتمد للقول بإمكانية التعويض عن الرضر الناجم 

عن العدول عن الخطبة، والرشوط املتطلبة يف ذل  الستحقاق املترضر من هذا العدول للتعويض إضافة إىل تحديد 

 يس كل رضر حاصل لشخص ما يكون قابال للتعويض عنه.نطاق ونوع الرضر القابل للتعويض عنه، ألنه ل

ولعل تنصيص مدونة األرسة عىل التعويض عن العدول عن الخطبة يثري إشكاال نظريا مرتبطا باألساس الذي 

سيعتمد عليه للقول بالتعويض، فإذا تم اعتبارها عقدا حسب ما يذهب إليه أنصار النظرية العقدية فإن التعويض يتم 

واعد املسؤولية العقدية، أما إذا تم نفي الطبيعة العقدية عن الخطبة فإن أساس التعويض عن العدول بناء عىل ق

 عنها ال ميكن له أن يكون سوى بناء عىل املسؤولية التقصريية.

وعليه سأعمل عىل البحث يف األساس الذي ميكن اعتامده يف القول بالتعويض عن العدول عن الخطبة 

 ؤولية العقدية وكذا املسؤولية التقصريية. يف إطار كل من املس

يرتتب عىل اعتبار الخطبة عقدا ملزما للطرفني معا إلزامهام للقيام بتنفيذ ما التزمت به إرادتهام الحرة اتجاه 

بعضهام من القيام بعمل إيجايب وبحسن نية وجدية يف اتجاه إبرام عقد الزواج يف الوقت املناسب ويف التاريخ 

تنفيذا ملا اتفقا عليه يف مرحلة الخطبة، ملا يرتتب عىل اإلخالل بهذا العقد بالعدول عنه باإلرادة املنفردة  املحدد لذل 

ألحد الطرفني مسؤولية العادل منهام وتعويضه للطرف اآلخر نظرا ملا لحق الطرف اآلخر من أرضار جراء هذا العدول، 
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 ية تقتيض رضورة وجود عقد صحيح قائم عىل أركان ورشوطوتطبق عليه أحكام املسؤولية العقدية، وهذه املسؤول

 ...  .صحيحة وعموما فإن أركان املسؤولية العقدية هي الخطأ العقدي والعالقة السببية بني الخطأ والرضر. 

غني عن البيان أن إعامل قواعد املسؤولية التقصريية، يكون يف حالة اإلخالل بالتزام غري عقدي، وهو 

 ل يف إثبات عمل ضار بالغري أو ما يسمى بالعمل غري املرشوع.اإلخالل املتمث

من قانون االلتزامات والعقود، إذ ينص  02و  00وقد نظم املرشع املغريب املسؤولية التقصريية يف الفصلني 

عىل أن: "كل فعل ارتكبه اإلنسان عن بينة واختيار ومن غري أن يسمح به القانون فأحدث رضرا ماديا  00الفصل 

و معنويا للغري ألزم مرتكبه بتعويض هذا الرضر، إذا ثبت أن ذل  الفعل هو السبب املبارش يف حصول الرضر... أ 

من قانون االلتزامات والعقود عىل أن: "كل شخص مسؤول عن الرضر املعنوي أو املادي الذي  02"وينص الفصل 

وكل  الخطأ هو السبب املبارش يف ذل  الرضرأحدثه، ال بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا وذل  عندما يثبت أن هذا 

 رشط مخالف لذل  يكون عديم األثر.

 وذل  من غري قصد إلحداث الرضر". والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب اإلمساك عنه

عن  هوحسب هذين الفصلني فإن كل من أحدث رضرا للغري، سواء عن قصد أو بدونه، يعد مرتكبا لخطأ يلتزم بجرب 

 طريق تعويض املترضر.

 ؟ وبناء عليه ميكن التساؤل عن مدى إمكانية تطبيق القواعد املذكورة أعاله يف حالة العدول عن الخطبة

ولهذا يتضح أن املرشع املغريب من خالل املادة السادسة من مدونة األرسة قد حدد القاعدة املتمثلة يف أنه: " 

الخطبة، وأن مجرد العدول ال يرتب تعويضا"، وان من يستعمل حقه لكل من الخطيبني الحق يف العدول عن 

بدون تعسف ال يجوز مقاضاته ومطالبته بالتعويض عن أي رضر قد يلحق الغري نتيجة استعامل هذا الحق وذل  

 استنادا إىل قاعدة الجواز الرشعي ينايف الضامن.

ة قد كأن تكون املخطوب اء كان الرضر ماديالكن إذا ترتب عن العدول عن الخطبة رضر لحق الطرف اآلخر سو 

تركت عملها استعدادا للزواج، أو أن يكون الخاطب قد تكبد مصاريف إضافية إلعداد بيت الزوجية، أو كان الرضر 

معنويا كأن ينتج عن العدول مساس برشف أو بكرامة الطرف املتخىل عنه، ففي هذه الحالة هل يجوز لهذا املترضر 

 ويض عن الرضر الذي لحق به؟.أن يطالب بالتع

وبالرجوع إىل منطوق املادة السابعة من مدونة األرسة نجد املرشع حسم األمر وأقر بجواز التعويض عن العدول 

عن الخطبة، حيث نص رصاحة عىل أن: "مجرد العدول عن الخطبة ال يرتتب عنه تعويض، غري أنه إذا صدر عن 

 للمترضر املطالبة بالتعويض". أحد الطرفني فعل سبب رضرا لآلخر ميكن

هذا بخصوص الخطبة أخا فيام يخص عقد الزواج فيحتل موضوع املسؤولية املدنية مركز الصدارة ضمن قامئة 

 املواضيع القانونية التي اهتم بها الفقه والقضاء، ألنه ال ميكن إقرار التعويض إال بتحقق هذه املسؤولية.
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قد اهتم به الشارع اإلسالمي اهتامما وعناية بالغة مل تتوفر يف باقي العقود ونظرا ألهمية عقد الزواج ومكانته ف

املدنية األخرى ، إال أن اإلشكال الذي يثور هنا يتجىل يف تحديد الطبيعة القانونية لعقد الزواج، حيث إن اعتناق 

ولية العقدية عند قواعد املسؤ الطابع املدين واعتباره كباقي العقود املدنية األخرى سيكون مربرا قانونيا لتطبيق 

اإلخالل بآثار عقد الزواج، أما إذا استحرضنا الطابع الديني فإن جزاء اإلخالل يرتبه الشارع يف حالة ما إذا مل يوف 

أحد الطرفني بالتزاماته الزوجية، كام قرر املرشع التعويض عن اإلكراه والتدليس عند إبرام عقد الزواج مام يستوجب 

 اس هذا التعويض وعن موقف الفقه اإلسالمي منه.الحديث عن أس

ونظرا للدور الذي يضطلع به مبدأ سلطان اإلرادة يف مجال العقود عمل املرشع املغريب من خالل مدونة األرسة 

عىل التوسيع من إرادة الزوجني وترك مجاال واسعا للرتايض بينهام حول شؤونهام األرسية مبا يساهم يف استقرار 

ساح مجال االشرتاط يف مدونة األرسة ويجد أساسه يف الفقه اإلسالمي الذي يؤكد عىل حرية اإلرادة، األرسة وإف

ويعطيها مكانة مهمة مادامت ال تتناقض مع أصل من أصول الرشيعة اإلسالمية أو مبادئها، أو مصلحة من املصالح 

ا يف ذل  اق بينهام حول تنظيم حياتهام ملاملعتربة فيها، ومن ثم ليس هناك ما مينع الزوجني من الرتايض واالتف

 من توفري ضامنات مهمة لكل من الزوجني وتحصني حقوقهام.

إن للرابطة الزوجية مكانة خاصة من الناحية الدينية و القانونية، مام أثار جدال مزدوجا حول تحديد الطبيعة 

الم ملا كان عقد الزواج من العقود التي رغب اإلسو  بارها عقدا مدنيا أم عقدا دينيا.القانونية لهذه الرابطة ومدى اعت

فها ملا يرتتب عليا من آثار نافعة تعود عىل الفرد وعىل األمة بالنفع، وحامية لهذا العقد الذي عىل أساسه تبنى األرسة 

 واملجتمع، فإن املرشع أحاط طريف العالقة الزوجية بطابع حاميئ يضمن خلو إرادتهام من أي عيب قد يشوبها.

عرفت مسألة تحديد طبيعة الزواج من حيث كونه عقدا ذو صبغة دينية أو عقدا مدنيا رصفا جدال كبريا ، فالبحث 

يف الطابع املدين لعقد الزواج يقتيض البحث يف مدى إمكانية اعتبار الزواج عقدا مدنيا رصفا أم ال، ملا ملدنية الزواج 

اموية ي للزواج يقتيض الكشف عن طبيعته يف الديانات السمن مساس بقدسيته، كام أن البحث يف الطابع الدين

 خصوصا يف الديانة اإلسالمية.

فالزواج يف الرشيعة اإلسالمية، فال مير بطقوس أو إجراءات دينية خاصة رغم أن اإلسالم نظر إىل عقد 

عىل  ومن أجل ذل  حرصالزوجية واعتربه من أهم العقود واملواثيق التي يجب رعايتها وأال تتخذ آيات الله هزؤا، 

ترشيع كل ما يقوي هذا العقد العظيم ويجعله مؤديا كل الغايات املقصودة منه وهو بذل  ال يخلو من الطابع القديس 

حيت وصفه الله سبحانه وتعاىل بأغلظ ميثاق يربم بني الرجل واملرأة، فهو عقد مقدس ما بعده عقد أنبل منه لحكمة 

 إلنسان والوصول إىل أنبل املقاصد.يراها سبحانه وتعاىل ولسمو ا

ويقصد بالعقد املدين ذل  العقد الذي ال يخضع يف تنظيمه وأحكامه إىل أية مرجعية دينية، إذ أنه عقد ينظمه 

 القانون الوضعي ويتطلب لصحته رشوطا وأركانا حددها القانون، دون أن يخضع ألي طقوس أو مراسيم دينية.
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ود وهذا ما نصت عليه بعض النصوص القانونية الواردة يف مدونة األحوال وباعتبار الزواج عقدا من العق

الشخصية امللغاة ومدونة األرسة وإن كان املرشع املغريب مل يرش إليه يف الفصل األول من املدونة امللغاة عند تعريفه 

ل هو عقد الزواج؟ ه للزواج، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو من أي نوع من أنواع العقود ميكن أن نصنف فيها

 عقد مدين أم عقد ديني؟. 

إن عقد الزواج عقد مدين، ذل  ألن قانون  األحوال الشخصية يعترب فرعا من فروع القانون املدين، ويف هذا 

 اإلطار يقول أحد الفقهاء بأن عقد الزواج يف الرشيعة عقد مدين رصف ذو طابع علني بالنظر لخطورته.

ة األرسة لعقد الزواج نجد املادة الرابعة من املدونة تعرف الزواج بكونه " ميثاق تراض وبالرجوع إىل تعريف مدون

وترابط رشعي بني رجل وامرأة عىل وجه الدوام، غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أرسة مستقرة برعاية الزوجني طبقا 

ط فنص عىل أن "الزواج ميثاق تراب ألحكام هذه املدونة " أما الفصل األول من مدونة األحوال الشخصية امللغاة،

ومتاس  رشعي بني رجل وامرأة عىل وجه البقاء غايته اإلحصان والعفاف مع تكثري سواد األمة بإنشاء أرسة تحت 

 رعاية الزوج عىل أسس مستقرة تكفل للمتعاقدين تحمل أعبائها يف طأمنينة وسالم وود واحرتام".

ري واللذان كانا لنفس املرشع، يتضح بكل جالء مدى التباعد الكب فمن خالل هذين التعريفني املشار إليهام

 بينهام من حيث الفلسفة والروح، دون أن ننىس غلبة الطابع املدين عىل التعريف الجديد ملدونة األرسة.

ء ايعرف العقد يف الفقه القانوين بكونه "توافق إرادتني أو أكرث عىل إحداث اثر قانوين سواء كان هذا األثر إنش

التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه" كام أنه ارتباط إيجاب بقبول عىل وجه مرشوع يثبت أثره يف محله وقد ثار خالف 

فقهي يف القانون حول الفرق بني العقد واالتفاق، إذا أن هناك من فرق بينهام، وذل  بكون االتفاق تطابق إرادتني 

ق يرمي إىل إنشاء عالقات إلزامية يسمى عقدا، ومن ثم يتضح بأن االتفاق إلنتاج آثار قانونية، وإذا كان هذا التطاب

أعم وأشمل من العقد، ألنه إذا كان االتفاق هو كل توافق بني إرادتني أو أكرث بقصد إحداث آثار قانونية سواء أكان 

ىل توافق بني إرادتني عالهدف من ذل  إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه، فإن العقد أخص من ذل  إذ هو 

 إنشاء عالقات ملزمة فقط. 

 ملا كان عقد الزواج من العقود امللزمة لطرفيه، فإن إبرامه عىل وجه صحيح يقتيض أن تكون إرادة الزوجني

وإذا تعاقد أحد الزوجني تحت تأثري بعض عيوب اإلرادة، قام له الحق يف  سليمة من أي عيب من عيوب الرضا.

 لعقد ودون املساس بحقه يف الحصول عىل تعويض لجرب ما أصابه من رضر نتيجة لذل .املطالبة بفسخ ا

فعقد الزواج مثله مثل باقي العقود املدنية األخرى التي نظمها الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، ال ينعقد إال 

بالزواج من  كل طرف برتايض طرفيه عىل إبرامه، ويتم هذا الرتايض بإيجاب وقبول مطابق له ويتمثل يف رضا

يعرف اإلكراه يف الفقه اإلسالمي بكونه "حمل الغري بغري حق عىل أمر ميتنع عنه بتخويف يقدر الحامل و ...اآلخر.

 أي املكره عىل إيقاعه ويصري الغري خائفا به".



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

340 

لية أو و يطلق مصطلح التدليس يف الفقه اإلسالمي عىل التغرير حيث عرفه الفقهاء بكونه "اإلغراء بوسيلة ق

 فعلية كاذبة لرتغيب أحد املتعاقدين يف العقد وحمله عليه

ويشرتط الفقه اإلسالمي يف التدليس أن يكون صادرا من العاقد صاحب املصلحة أو ممن له صلة به عىل أن 

 يكون عاملا به.

سألة مل وإذا كان الفقه اإلسالمي قد عالج التدليس يف عقود املعارضات بكيفية مفصلة، فإنه مل يتعرض

التدليس يف عقد الزواج إال بكيفية متجزأة، حيث درس مسألة إخفاء وكتم أحد الزوجني عيبا فيه عن اآلخر ضمن 

أسباب الخيار يف النكاح، إذ أن للزوجني من الخيار إن مل يسبق العلم أو مل يرض وحلف بنفسه، بربص وعذيطة 

ر برشطني: أن يكون املرض موجود قبل الزواج وأن ال وجذام وغريها فهذه العيوب وغريها تعطي الخيار للمترض 

 يكون الطرف اآلخر عىل علم به، فإن حدث بعد الزواج فال خيار يف الفسخ النتفاء التدليس.

كام يدخل يف نطاق التدليس يف عقد الزواج ما يسمى يف الفقه اإلسالمي بالغرور، كام إذ قال العاقد زوجت  

ة أو هذه الحرة فإذا هي أمة انعقد النكاح وله الخيار، فإن أمسكها لزمه املسمى وإن هذه املسلمة، فإذا هي كتابي

فارقها قبل الدخول فال يشء لها، وإن فارقها بعد الدخول فلها املسمى إال أن يزيد عىل صداق املثل، فريد ما زاد، 

 وإن تزوج العبد عىل أنه حر فاملرأة بالخيار.

اإلسالمي درس التدليس يف عقد الزواج ضمن الخيار يف العقد. لكن ال يوجد يتضح مام سبق أعاله أن الفقه 

يف الفقه اإلسالمي من يقول بالتعويض عن التدليس حامية لإلرادة عند إبرام عقد الزواج شأنه يف ذل  شأن 

ن أحكاما ماإلكراه، ورغم ذل  فإن هذا ال يعني عدم استيعابه ملثل هذا التعويض، فمدونة األرسة وإن كانت تتض

غريبة شيئا ما عن قواعد الفقه اإلسالمي، إال أنها ال تصطدم مع مبادئه وأحكامه، وإمنا يف إطار ما تستدعيه مصالح 

 .الناس املرسلة يف الوقت الراهن

إن عقد الزواج مثله مثل باقي العقود املدنية األخرى التي نظمها الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، فال ينعقد 

رتايض طرفيه عىل إبرامه، ويتم هذا الرتايض بإيجاب وقبول مطابق له ميثل رضا كل طرف بالزواج من الطرف إال ب

 اآلخر.

ويف هذا السياق فإن مدونة األرسة بعدما نصت عىل رضورة انعقاد الزواج بإيجاب من أحد املتعاقدين وقبول 

 ت وطأة اإلكراه أو التدليس، إمكانية التعويض عنمن اآلخر يف مادتها العارشة خولت للطرف الذي أبرم العقد تح

 الرضر الذي يصيبه جراء ذل .

ويقصد بالتدليس استعامل طرق ووسائل احتيالية لتضليل املدلس عليه وإيقاعه يف غلط يدفعه إىل التعاقد، 

ذهنه املدلس وكذا  يففاملتعاقد تحت وطأة التدليس تكون إرادته معيبة، فهو ال يتعاقد إال نتيجة للوهم الذي أثاره 

 نتيجة للغلط الذي أوقعه فيه.



 

 
 
 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 2102 غشت 23دد ــالع

341 

ونتيجة لذل ، وحامية إلرادة الزوجني عند التعاقد فإن املرشع املغريب أعطى للمدلس عليه من الزوجني الحق 

من مدونة  22يف املطالبة بفسخ عقد الزواج مع حقه يف الحصول عىل تعويض عام يصيبه من رضر وفقا للامدة 

 األرسة.

ن التدليس يف هذا الصدد ال يرتتب أثره القانوين إال إذا توافرت رشوطه املتمثلة يف استعامل وسائل غري أ 

 احتيالية إلخفاء الحقيقة عن املتعاقد، وأن تكون تل  الوسائل من شأنها أن تخدعه.

فعت د وال يكفي يف التدليس استعامل وسائل الخداع والحيل، بل يجب أن يثبت أن تل  الوسائل هي التي

من قانون االلتزامات والعقود وأخذت  21املدلس عليه للتعاقد، إذ لوالها ملا قبل إبرام العقد وهو ما ينص عليه الفصل 

 منها. 2به أيضا مدونة األرسة يف املادة  

 كام تشكل اإلرادة أساس الترصفات القانونية وال ينحرص دورها يف إنشاء هذه األخرية وإمنا تتعداه إىل تحديد

اآلثار الناجمة عن هذا الترصف وهذا ما يعرب عنه مببدأ سلطان اإلرادة والذي يقصد منه أن اإلرادة وحدها كافية 

 إلنشاء العقد وحرة يف تحديد اآلثار املرتتبة عنه.

وقد فتح املرشع باب االشرتاط بني الزوجني تاركا لهام حرية اشرتاط الرشوط املتفق عليها فيام بينهام يف 

مبدأ سلطان اإلرادة بني الزوجني، معتمدا يف ذل  عىل بعض الضوابط للحكم عىل الرشوط االتفاقية، إطار 

 ومحاوال فسح املجال إلرادة الزوجية يف تجسيد الرشوط 

استنادا إىل توسيع إرادة الزوجني يف اشرتاط الرشوط االتفاقية يف عقد الزواج، ونظرا للدور الذي يضطلع به 

ادة يف مجال الروابط الزوجية، عمل املرشع املغريب من خالل مقتضيات مدونة األرسة عىل تنظيم  مبدأ سلطان اإلر 

آثار عقد الزواج من خالل إعطائها هامشا أوسع إلرادة الزوجني يف هذا التنظيم باالتفاق والرتايض عىل املواضيع 

قية، يف حني ة للحكم عىل الرشوط االتفااملتعلقة بشؤونهام األرسية، معتمدا يف ذل  عىل بعض الضوابط املعتمد

 نجد إىل جانب هذه الضوابط بعض القيود التي تحد من حرية االشرتاط يف عقد الزواج فيام بني الزوجني. 

إن توسيع إرادة الزوجني يف مجال االشرتاط يف عقد الزواج، ال مينع أطراف العالقة الزوجية من تضمني 

قيق األمن واالستقرار لحياتهام الزوجية، برشط أن تكون هذه الرشوط يف عقد زواجهام رشوطا تساعد عىل تح

إطار ما يتامىش مع األحكام األساسية لعقد الزواج التي تشكل النظام العام، واملبادئ األساسية املقررة له، ، كام 

كم عىل حميكن اعتامد إضافة إىل مقتىض العقد للحكم بصحة الرشط أو بطالنه، كل دليل رشعي كضابط لل

 الرشط املقرتن بعقد الزواج. 

إن اشرتاط الرشوط االتفاقية يف عقد الزواج ال يثري أي إشكال مادامت هذه الرشوط ال تتناىف مع ما يقتضيه 

العقد، أما إذا كانت هذه الرشوط من شأنها اإلخالل مبا يقتضيه العقد أو تناىف حكام من أحكامه فإنه ال يصح 

 اشرتاطها.  
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ملوافق ملقتىض عقد الزواج هو ذل  الرشط الذي يكون جزء من مقتىض العقد ومؤكدا ملقتضاه فهو فالرشط ا

مكمال لحكمة املرشوط وعاضدا لها، بحيث ال يكون فيها منافاة لعقد الزواج كاشرتاط الزوجة الكفاءة أو اإلمساك 

حالة التعدد،  ينها وبني رضائرها بالعدل يفباملعروف أو الترسيع باإلحسان، أو بأن ينفق عليها زوجها أو بأن يقسم ب

فهذه كلها رشوط صحيحة ألن الغرض من اشرتاطها هو تحقيق التالحم والتوافق بني الزوجني وهذا ما يالئم 

 مقصود النكاح.

إن الخالف حول حرية االشرتاط عند التعاقد هو جزء من الخالف يف حرية التعاقد نفسها، وال ش  أن حرية 

بعة لحرية التعاقد، فإذا كانت العقود متوقفة عىل ما نص عليها الشارع الحكيم، فإن الرشوط املتعلقة االشرتاط تا

 بهذه العقود تكون هي األخرى متوقفة عىل ما نص عليه الشارع.

إن القيد األسايس عىل حرية االشرتاط يف عقد الزواج يف الفقه اإلسالمي هو عدم مخالفة الدليل الرشعي، 

رآن والسنة مل تبني لنا الحد الفاصل بني الرشوط املرشوعة والرشوط غري املرشوعة، ولهذا يجب البحث فنصوص الق

 يف بقية مصادر الترشيع اإلسالمي.

بينام نجد القوانني الوضعية تجعل من النظام العام القيد األسايس عىل حرية االشرتاط، وال يخفى بأن هذا 

منها  40ادة مرونة ونسبية النظام العام ثم إن قانون مدونة األرسة اكتفى يف امل املفهوم يقبل التوسع والتضييق بسبب

عىل النص عىل أن القيد األسايس عىل حرية الزوجني يف وضع الرشوط هو عدم مخالفة أحكام العقد ومقاصده 

 ثم القواعد اآلمرة للقانون.

دة عىل حرية االشرتاط يف عقد الزواج، وهذا ألن ويعترب قيد النظام العام واآلداب العامة من أهم القيود الوار 

 فال يجوز للزوجني تعديلها باتفاقات فيام بينهم. أغلب مواضيع األحوال الشخصية من النظام العام

وعىل هذا األساس يقع باطال كل رشط بني الزوجني يقيض بالتنازل عن أبوتهام البنهام، أو االتفاق عىل 

زوجته يف الطاعة واألمانة الزوجية بالتنازل عنها مثال، ويقع باطال أيضا كل رشط تعديل ما للزوج من حقوق عىل 

جني االتفاق ولهذا ليس للزو  نفي املهر أو عدم اإلنفاق عليها.يقيض بتعديل ما للزوجة من حقوق عىل زوجها كرشط 

ر ذل  ح شخصية، وتربيعىل مخالفة أحكام وقواعد النظام العام حتى ولو كانت هذه االتفاقات تحقق لهم مصال

 يكون بتغليب املصلحة العامة للمجتمع عىل املصلحة الخاصة.

أما املقصود مبراعاة اآلداب العامة فهو احرتام األصول األساسية لألخالق يف مجتمع معني وعرص معني، 

مع من االنحالل تبحيث يفرض عىل الجميع احرتام الحد األدىن من القواعد الخلقية التي تعترب الزمة لحامية املج

الخلقي، غري أن هذه الفكرة تبقى نسبية إىل حد ما، وذل  الختالف املعيار الذي نحدد به ما هو من اآلداب العامة 

 أو ليس كذل  من مجتمع ألخر بل ونجده يختلف حتى يف نفس املجتمع من عرص آلخر.

حكاما عامة غري محددة ، بل ويف منتهى من مدونة األرسة التي تضمنت أ  40لقد ورد هذا القيد يف نص املادة 

التعميم والشمولية، إذ نجد املرشع قد أباح للزوجني كقاعدة عامة أن يشرتط كل الرشوط التي يريانها رضورية، ثم 
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أورد عىل هذه القاعدة العامة استثناء يقيد العموم السابق، وهذا يعني أن مدونة األرسة قد أباحت للزوجني حرية 

  أن هذه اإلباحة مقيدة بعدم مخالفة أحكام العقد ومقاصده وكذا القواعد اآلمرة للقانون.االشرتاط، غري

وباإلضافة إىل عدم مخالفة القواعد اآلمرة للقانون كقيد من القيود الواردة عىل حرية االشرتاط بني الزوجني، 

من  الزواج هو أن يكون الهدفنجد ما يسمى بجدية املصلحة، واملقصود بها كقيد عىل حرية االشرتاط يف عقد 

االشرتاط تحقيق مصلحة مقصودة لكال الزوجني أو أحدهام، برشط أال يتناىف ذل  مع مقاصد عقد الزواج، فإذا 

كان الرشط موافقا لغايات ومقاصد العقد ومحققا ملصلحة مقصودة فيجب الوفاء به، أما إذا كان الرشط منافيا للغاية 

لقد وسعت مدونة األرسة من مجال اإلرادة أمام الزوجني ...ن أجلها فيبطل الرشط.األساسية التي رشع العقد م

حيث مددت من دائرة الرشوط االتفاقية يف عقد الزواج، إذ أصبح للزوجني كامل الحرية يف اشرتاط ما قد يحقق 

اقدين عىل للمتعمصلحتها مستقبال، طاملا أن هذه الرشوط ال تخالف النظام العام أو مقتىض العقد، فهل يحق 

الزواج أن يتفقا عىل رشوط إضافية يف عقد الزواج خصوصا أن عقد الزواج يختلف عن العقد املدين مبا ينتج عنه 

من آثار قانونية يحددها القانون؟ ، وقبل الحديث عن مظاهر االتفاق عىل تدبري األموال املكتسبة يف مدونة األرسة 

 ة يف عقد الزواج وقوتها اإللزامية.ال بد من التطرق إىل الرشوط اإلرادي

إن موضوع الرشوط االتفاقية يف عقد الزواج عرف اختالفا بني فقهاء الرشيعة اإلسالمية نتجت عنه اتجاهات 

مختلفة ومواقف متباينة حول رضورة الوفاء بالرشط املتفق عليه، وملا كانت املذاهب اإلسالمية قد اختلفت حول حرية 

ية االشرتاط يف العقد بني املتعاقدين، فام هو موقف املرشع املغريب من مسألة االشرتاط يف التعاقد وبالتايل حر

 عقد الزواج؟ وهل وسع من دائرة وإرادة املتعاقدين يف االتفاق عىل ما شاؤوا من الرشوط يف العقد؟.

حد الزوجني أل  إن الرشوط االتفاقية يف عقد الزواج ترد يف صور مختلفة، ويشكل الرشط الذي فيه مصلحة

محل اختالف فقهاء الرشيعة اإلسالمية، إال أن مصدر اختالفهم ال يكمن يف مدى تأثريه عىل عقد الزواج بل يف 

 مدى إلزامية الوفاء بالرشط من عدمه.

يرتتب عىل األخذ مببدإ العقد رشيعة املتعاقدين أن يتقيد املتعاقدين برشوط العقد وفقا للغرض املقصود من 

ووجوب اتفاق الطرفني لتعديل العقد أو إنهائه متى تغريت ظروف العقد وأصبحت بنود العقد األول ال تحقق  التعاقد،

 مصلحة العاقدين وتتعارض مع روح العقد.

واملرشع املغريب يف مدونة األرسة أقر من خالل املواد املنظمة للرشوط االتفاقية قاعدة مفادها أن الرشوط غري 

قد ومقاصده وللقواعد القانونية اآلمرة واملحققة ملصلحة مرشوعة ملشرتطها ملزمة ملن التزم بها املخالفة ألحكام الع

من الزوجني، اليشء الذي يقتيض تنفيذها من طرف امللتزم بها، إال أنه ال ميكن إعامل مبدأ سلطان اإلرادة يف 

شكل فيه ت مع طبيعة عقد الزواج الذي يعقود الزواج مبفهومه التقليدي باعتبار أنه قد ال ينسجم يف بعض الحاال 

 الزمان عنرصا مهام النعقاده عىل وجه الدوام.
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فالتوازن العقدي يف إطار العالقة الزوجية يقتيض يف بعض الحاالت تدخل اإلرادة لتعديل بعض املقتضيات 

ن التزم به من هاق ملاملتفق عليها والتي أصبح تنفيذها مرهقا، وأمام صعوبة تنفيذ الرشط الذي قد يكون فيه إر 

الزوجني ويف غياب نص قانوين يف مدونة األحوال الشخصية امللغاة بخصوص هذه املسألة نادى الفقه برضورة 

تقرير القانون إلمكانية مراجعة القضاء إلعادة النظر يف الرشط مع مراعاة مصلحة الطرفني باإلعفاء من الرشط أو 

 تعديله.

مة املالية التي أقرها الفقه اإلسالمي، جاءت مدونة األرسة بقاعدة أخرى استثناء من قاعدة استقالل الذ

اختيارية تخضع ملبدأ سلطان اإلرادة مبفهومه املدين وبهذا يكون املرشع املغريب قد منح لطريف العالقة الزوجية 

الل دور إرادة ذل  من خالحرية الكاملة يف كيفية تنظيم عالقتهام ذات الطابع املايل خالل الزواج وبعد انحالله، و 

الزوجني يف تنظيم األموال التي ستكتسب يف فرتة الزواج  ثم مصري هذه املمتلكات يف حالة عدم االتفاق عىل 

 كيفية تدبريها.

لقد أجاز املرشع املغريب للمقبلني عىل الزواج االتفاق عىل تدبري أموالهام التي ستكتسب أثناء الحياة الزوجية، 

راغه يف شكل تعاقدي مكتوب ومبني عىل سلطان اإلرادة، حيث يجوز لطريف العالقة الزوجية وذل  عن طريق إف

االتفاق بحرية كاملة عىل كيفية تنظيم عالقتها ذات الطابع املايل خالل فرتة الزواج وذل  بتوافق إرادتهام عىل 

 إبرام عقد مستقل عن عقد الزواج.

الزوجية وما تنبني عليها من مودة ورحمة و ثقة ، ال يفكر  يف كثري من األحيان ونظرا لخصوصية العالقة

الزوجني يف االتفاق حول األموال التي سيتم اكتسابها خالل الحياة الزوجية، وإذا كان عدم اتفاق الزوجني ال 

صيب نيطرح أي إشكال ما دامت العالقة الزوجية قامئة، إال أن النزاع يثور عادة عند انتهاء العالقة الزوجية حول 

 كل من الزوجني يف األموال التي تم تجميعها خالل مدة هذه العالقة.

 الباب الثاني : خصوصيات القواعد المدنية في انهاء العالقة الزوجية

لقد تطرقت يف الباب الثاين من هذه األطروحة لخصوصيات القواعد املدنية يف إنهاء العالقة الزوجية،فمامرسة 

بالطالق أو التطليق يجب أن يستند إىل سبب معقول ورشعي، وإال كان تعسفا وإساءة  حق إنهاء العالقة الزوجية

 يف استعامل الحق، لذل  كان لزاما رفع هذا الرضر وجرب خاطر املطلقة من خالل املتعة والتعويض.

ن م وإذا كان إنهاء العالقة الزوجية يف حالة تجاوز الحقوق واعتامد التعسف يف استعامل هذا الحق يتضح

خالل الطالق التعسفي، فإن اعتامد قواعد املسؤولية املدنية قد يتسم بنوع من التعسف ومجاوزة حدود حق إنهاء 

 هذه الرابطة املقدسة، اعتامدا عىل قواعد املسؤولية العقدية أو املسؤولية التقصريية.

تبارات ة خاصة ملا فيه من اعوملا كانت اإلرادة الركن األسايس يف العقود بصفة عامة ويف عقد الزواج بصف

شخصية وملا يرتتب عنه من أثار مهمة يف حياة األرسة واملجتمع، فإن املرشع وإحساسا منه بهذه األهمية ما فتئ 

يقوم بوضع العديد من املقتضيات الرامية إىل حامية إرادة طريف التعاقد خاصة يف إنهاء الرابطة الزوجية سواء من 
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عتامده عىل اإلرادة املنفردة ملوقعه وتوسيعه من مجال اإلرادة يف إنهاء العالقة الزوجية طرف الزوج أو الزوجة ال 

 سواء للزوج أو الزوجة متاشيا مع مبادئ وقواعد القانون املدين.

ولعل آثار اعتامد قواعد املسؤولية املدنية عند انتهاء العالقة الزوجية تتجىل من خالل تحديد مبلغ املتعة 

وجة املطلقة إىل جانب تحديد مبلغ التعويض املستحق ألحد الزوجني يف إطار اإلنهاء التعسفي للرابطة املستحقة للز 

 و التطليق للرضر. الزوجية خاصة يف التطليق للشقاق

ولذل  قسمت  هذا الباب إىل فصلني تناولت يف األول أساس إعامل قواعد املسؤولية والتعسف يف انتهاء 

 ة.الفصل الثاين للحديث عن آثار تطبيق قواعد املسؤولية املدنية يف إنهاء العالقة الزوجي العالقة الزوجية، وخصصت

ملا كان الرشع اإلسالمي يتسم باملرونة والواقعية، وكانت أحكامه مالمئة ملا قد يحصل من تغيري يف الحال، 

 ذي تعهدها منذ أن كانت فكرة حتىفإنه قد رتب عليه ما قد يطرأ عىل بناء األرسة من أحداث تهدد قيامها، وهو ال

صارت واقعا، فقد تتأصل جذور الشقاق والخالق بني الزوجني ويتجاوز مهمة الحكمني فيكون الطالق مرشوعا 

 يف هذه الحالة من أجل ف  الرابطة الزوجية.

عالج ذل  لوالطالق يعترب كأثر من آثار طبيعة العالقة املتوترة بني الزوجني وعليه فقد يكون الحل األمثل 

الشقاق والخالف، بل قد تخلف تل  العالقة آثارا وخيمة عىل الجانب النفيس ألحد الزوجني خاصة من طرف الزوج 

 املنفرد بالطالق أو الزوجة التي لجأت إىل القضاء ليطلقها من عصمة زوجها.

ق, خاصة وأن طال ولعل التساؤل يثار حول مدى استيعاب نظرية التعسف يف استعامل الحق لبعض جوانب ال

هذه النظرية تتجىل تطبيقاتها يف مدونة األرسة من خالل إمكانية التعويض عن اإلنهاء التعسفي للرابطة الزوجية، 

وما هي األسس واملعايري املعتمدة للقول باعتامد التعسف يف إنهاء العالقة الزوجية؟ وما هي معايري اعتامد املسؤولية 

 ة الزوجية ؟ وأين يتجىل دور اإلرادة عند الزوجني يف إنهاء الرابطة الزوجية؟.املدنية كأساس إلنهاء الرابط

إن التعسف يف استعامل الحق يجد أساسه يف رضورة خلق نوع من التوازن بني الترصفات البرشية واألوامر 

ع الترصفات يالرشعية، كام ينطلق من تحقيق روح العدالة ومراعاة مقاصد الرشع يف إيقاع األفعال حتى تكون جم

 حاملة للخري محققة للنفع واملصلحة ال محققة للرضر واألذى بالغري.

ولهذا قد يكون استئثار الزوج بحق الطالق مرتجام يف إيقاعه بوجه معيب وهو ما يعرف بالطالق التعسفي، 

 ق يف توقيعه؟حمام يؤدي إىل التساؤل حول صور الطالق التعسفي يف مدونة األرسة، وكيف تتم إساءة استعامل ال

يقصد باملسؤولية املدنية بصفة عامة مؤاخذة شخص عن األخطاء التي ترض بالغري وذل  بإلزام املخطئ بأداء 

ىل عقدية فاملسؤولية املدنية تنقسم إ تعويض للطرف الذي لحقه الرضر بحسب الطريقة التي يحددها القانون.

وفاء بالتزاماته ذ العيني ولو مل يكن من املمكن إجبار املدين عىل الوتقصريية، والعقدية ال تتم إال عند استحالة التنفي

املتولدة عن العقد عينا، فيكون املدين مسؤوال عن األرضار التي يسببها للدائن نتيجة عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة 

قم املدين بتنفيذه، مل ي عن العقد، وعىل ذل  فقيام املسؤولية العقدية يفرتض أن هناك عقدا صحيحا واجب التنفيذ
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وأن يكون عدم التنفيذ راجعا إىل فعله أو إىل خطئه فال تقوم املسؤولية العقدية إال إذا توافر الخطأ يف جانب املدين، 

 وهو ما يعرف بالخطأ العقدي.

غريب يف ملأما املسؤولية التقصريية فتتعلق بالنظام العام وال يجوز مخالفة أحكامها وفقا ملا نص عليه املرشع ا

من قانون االلتزامات والعقود من أن كل خطأ سبب رضرا للغري يلزم مرتكبه بالتعويض، وأن كل رشط  00الفصل 

مخالف لذل  يكون عديم األثر، وبذل  يكون املرشع قد أخذ مصلحة املجتمع بعني االعتبار، بحيث ال يجوز إهدار 

 قود. هذه املصلحة مبجرد أن شخصني قد أبرما عقدا من الع

فاملسؤولية املدنية تصنف إىل مسؤولية عقدية ميكن اعتامدها كأساس إلنهاء الرابطة الزوجية كام هو الشأن 

بخصوص التطليق لإلخالل برشط من رشوط عقد الزواج، إىل جانب املسؤولية التقصريية كأساس إلنهاء العالقة 

 الزوجية كام هو الحال بخصوص التطليق للشقاق. 

واعد املسؤولية العقدية كأساس للتعويض يف إنهاء العالقة الزوجية يستلزم توافر رشوط أساسية إن اعتامد ق

تتمثل يف رضورة وجود عقد زواج صحيح وقائم بني الزوجني، ثم نشوء الرضر بسبب اإلخالل بااللتزام العقدي أو 

 العقد املربم بني الزوجني ويكون هذا الرضر قد مس أحد طريف عقد الزواج.

تمثل املسؤولية العقدية يف جزاء اإلخالل بتنفيذ التزام ناشئ عن العقد، ولكنها ليست جزاؤه الوحيد إذا كان ت

العقد الذي ولده ملزما للجانبني، بل يضاف إليها يف نطاقه جزاءات أخرى، إذا أخل أحد العاقدين يف عقد ملزم 

لتي ولدها، ايطلب فسخ العقد لحل الرابطة القانونية  للجانبني بالتزام نشأ عنه يف ذمته جاز للمتعاقد اآلخر أن

 ويتخلص بانحاللها من االلتزامات الناشئة عنه يف جانبه.

وإذا كانت املسؤولية العقدية مصطلحا قانونيا مل يتناوله الفقهاء املسلمون تحت هذا العنوان، فإن هذا املصطلح 

 لكونها مصطلحا فقهيا، وإمنا باعتبار أن كال من املسؤوليةله داللة محددة يف اللغة والرشع وهذه الداللة ليست 

 والعقد له معنى ومفهوم بني من اقرتانهام وإضافة كل منهام لآلخر وهو املقصود يف الفقه اإلسالمي.

وال يكفي من أجل تطبيق قواعد املسؤولية العقدية بصفة عامة وجود رابطة عقدية موضوعية، بل يلزم إىل 

ن هناك إخالل بالتزام تعاقدي مضمن يف صلب العقد، وبتعبري آخر يشرتط يف املدعى عليه يف جانب ذل  أن يكو 

 املسؤولية العقدية أن يكون قد ارتكب خطأ عقديا.

فمن رشوط املسؤولية العقدية أن يكون الرضر ناتجا عن اإلخالل بالتزام ناشئ عن العقد، حيث إذا مل يكن 

فالقوة  ،دين لآلخر ناتج عن اإلخالل بالعقد تكون املسؤولية تقصريية ال عقديةالرضر الذي تسبب فيه أحد املتعاق

امللزمة للعقد تقتيض تنفيذه، حيث إن عدم التنفيذ يعترب عمال مخالفا للقانون ولهذا فإن للدائن أن يلجأ إىل جرب 

ىل التنفيذ العيني عذر الحصول عوقهر املدين عىل التنفيذ العيني، فيحصل قهرا عىل عني ما التزم به املدين، فإذا ت

 ...كان للدائن أن يلتجئ إىل التنفيذ مبقابل عن طريق التعويض.
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وتعترب املسؤولية التقصريية عن الخطأ الشخيص من أهم مظاهر املسؤولية املدنية عىل اإلطالق، فالتعايش 

التعدي  احرتام حقوق الغري وعدماالجتامعي يفرض عىل األفراد احرتام الضوابط التي يقوم عليها هذا التعايش ك

 عىل ممتلكاتهم وأي إخالل بهذا النظام يحمل صاحبه تبعات هذا اإلخالل.

وإذا كان اإلخالل بالتزام غري تعاقدي، أو بواجب عام يفرضه القانون عىل الكافة بعدم اإلرضار بالغري كانت 

 املسؤولية يف هذه الحالة مسؤولية تقصريية.

التقصريية يف إنهاء الرابطة الزوجية وإمكانية اعتامدها كأساس لهذا اإلنهاء، يستلزم  ولعل قيام املسؤولية

 رضورة توافر أركانها الثالثة املتمثلة يف الخطإ والرضر والعالقة السببية بني الخطأ والرضر.

إذا  هالخطأ هو كل عمل يعترب انحرافا عن سلوك الشخص املعتاد، وهذا االنحراف يكون واضحا ال لبس في

كان ينطوي عىل قصد إحداث الرضر بالغري، أي إذا كان الخطأ عمدا، وهو يكون يف مثل هذا الوضوح يف بعض 

صور الخطأ غري العمدي إذا كان الخطأ جسيام، وعىل العكس من ذل  يدق الحكم عىل السلوك بأنه خطأ أو 

 صواب إذا كان االنحراف يسريا أي يف حاالت الخطأ اليسري.

حاالت نشوء املسؤولية املدنية محصورة يف صورة خاصة كام كان الحال يف القوانني القدمية، وإمنا ومل تعد 

أصبح كل فعل ميكن وصفه بأنه خطأ مؤديا إىل نشوء هذه املسؤولية، وكذل  فإن ذكر صور للخطأ ال يعدو أن يكون 

 ة العملية.أمثلة للخطأ ميكن أن تضاف إليها كل الصور األخرى التي تظهر يف الحيا

كام ال يكفي أن يكون هناك خطأ ورضر لقيام املسؤولية بل يجب أيضا أن يكون الخطأ هو السبب يف الرضر، 

خاصة وأنه قد يكون هناك خطأ صادر من املدين، كام قد يكون هناك رضر أصاب الدائن، ولكن دون أن يكون 

، عقدية الدائن، فحتى تقوم املسؤولية بصفة عامة تعدي أو خطأ املدين هو الذي ترتب عنه الرضر الذي يشتيك منه

كانت أم تقصريية ال بد من قيام عالقة سببية بني كل من الخطأ والرضر، مبعنى أنه ال بد من إسناد املسببات إىل 

 أسبابها.

ينعدم  اوال صعوبة يف تربير مبدأ قيام املسؤولية عندما تنتفي رابطة السببية بني الخطأ والرضر، إذ أن الرضر هن

باعتباره ناتجا عن الخطأ ونكون بصدد خطإ وقع حتام من املدعى عليه، ولكن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث 

 الرضر فتكون مسؤوليته غري ذات موضوع فال تقوم.

وبالرجوع إىل العالقة السببية بني الخطأ والرضر يف إطار إنهاء العالقة الزوجية اعتامدا عىل قواعد املسؤولية 

نية، نجد هذه العالقة تتجسد يف اعتامد قواعد املسؤولية العقدية من خالل اعتبار الرضر الناشئ عن هذا اإلنهاء املد

ناتجا عن خطأ الزوج يف إطار التطليق لإلخالل برشط من رشوط عقد الزواج، أي اعتامد املسؤولية العقدية إلنهاء 

ل نشوء رضر للزوجة جراء إخالل الزوج بالرشوط املتفق هذه الرابطة، حيث تتجىل هذه العالقة السببية من خال

عليها يف بنود عقد الزواج، مام يؤكد عىل أن العالقة السببية بني الخطأ والرضر يف هذا النوع من التطليق قامئة 

 ألن الرضر الحاصل للزوجة كان سببه هو تطليقها إلخالل الزوج برشوط عقد الزواج.
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املسؤولية العقدية يف إنهاء العالقة الزوجية يقال أيضا بخصوص اعتامد قواعد  وما قيل بخصوص اعتامد قواعد

املسؤولية التقصريية، حيث تتجىل العالقة السببية يف إطار التطليق للشقاق مثال من خالل إخالل أحد الزوجني 

خطأ  الشقاق ناتج عنبواجباته تجاه الزوج اآلخر، وكذا استمرار الشقاق والخالف بينهام، ويكون هذا اإلخالل و 

تقصريي تولد عنه رضر للطرف اآلخر مام يؤكد أيضا بأن العالقة السببية بني خطأ أحد الزوجني والرضر الحاصل 

للزوج اآلخر قامئة ومحققة يف التطليق للشقاق خاصة، والتطليق للرضر عامة، إذا ما ثم اعتامد قواعد املسؤولية 

 التقصريية يف القول بوجوده.

ت نظرية التعسف يف استعامل الحق انطلقت يف الترشيعات الوضعية من تصور مطلق للحق، فقد ملا كان

يختلف األمر عن ذل  يف الرشيعة اإلسالمية لكون الحقوق مرتبطة بتصور ديني عام، من أجله اشرتط أن يكون 

 املقاصد. استعاملها موافقا ملقاصد الرشع، وبذل  اعترب التعسف يف استعامل الحق مناقضا لهذه

مجال األحوال الشخصية يف القانون املغريب تطورا ترشيعيا يف ما يخص الطالق التعسفي، حيث كام عرف 

عن التعسف وترك الطالق بيد الرجل يستعمله كيف  2920مل يتحدث املرشع يف مدونة األحوال الشخصية لسنة 

جاءت  2920عىل مدونة األحوال الشخصية لسنة  2992شتنرب  20ما شاء، إال أن التعديالت التي أدخلها املرشع يف 

مكرر الذي تحدث عن الطالق بدون سبب معقول، ونفس اليشء تعرضت  21منها، وهو الفصل  21بتعديل للفصل 

التي تتحدث عن  90وكذل  املادة  24له مدونة األرسة عندما تطرقت لعنرص التعسف عند تقدير املتعة مبقتىض املادة 

   التطليق للشقاق.

لقد منعت الرشيعة اإلسالمية التعسف يف استعامل الحقوق بصفة عامة والتعسف يف استعامل حق الطالق 

ولعل تأكيد هذا  ا تطرقت للتعسف يف توقيع الطالق.عندم 24بصفة خاصة، وهو ما أشارت إليه املدونة يف املادة 

ية والقانون طة الزوجية يف الرشيعة اإلسالماملبدأ ودراسته يستوجب التطرق لبعض حاالت اإلنهاء التعسفي للراب

 املغريب، ثم موقف القضاء األرسي املغريب وحدود سلطته يف تعويض املطلقني يف اإلنهاء التعسفي لعقد الزواج. 

إذا كان الطالق جائزا ومرشوعا متى كانت هناك مربرات واقعية تدعو إليه، فإنه يكون مشوبا باستعامل  

د الزوجني بدون مربر مرشوع، لذل  نجد بعض الحاالت التي يعترب أو يصنف معها الطالق التعسف متى أوقعه أح

 طالقا تعسفيا تتمثل يف الطالق البدعي،  ثم طالق املريض مرض املوت، وأخريا الطالق بدون مربر معقو.ل

ته يف حاال  الطالق البدعي هو ذل  الطالق الذي يكون مخالفا ألحكام الرشع والسنة النبوية، ومن أهمف

 الرشيعة اإلسالمية أن يطلق الرجل زوجته يف حيض أو يف طهر جامعها فيه، ومل يتبني أمرها أحملت أم ال.

مرض املوت فهو املرض الذي يضاف فيه املوت يف األثر الذي يعجز املريض عن رؤية مصالحه الخارجية أما 

ية يف داره إذا كان من اإلناث، وميوت عىل ذل  عن داره إذا كان من الذكور، ويعجز عن رؤية املصالح الداخل

الحال قبل مرور سنة صاحب فراش كان أم مل يكن، وإن امتد مرضه دامئا عىل حال ومىض عليه سنة يكون يف 
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حكم الصحيح وتكون ترصفاته كترصفات الصحيح ما مل يشتد مرضه ويتغري حاله، ولكن لو اشتد مرضه وتغري حاله 

 اعتبارا من وقت التغري إىل الوفاة مرض املوت. ومات يعد حاله يف هذا

ومن أهم حاالت اإلنهاء التعسفي بدون مربر مقبول، حالة الطالق الخلعي، حيث يعترب الخلع رخصة بيد الزوجة 

إلنهاء الرابطة الزوجية، والقرآن الكريم أوضح بأن الخلع ال يكون إال يف حالة الخوف من عدم إقامة حدود الله يف 

 الزواج

لقد جعلت الرشيعة اإلسالمية الطالق أبغض الحالل إىل الله عز وجل، لذل  فال ينبغي اللجوء إليه إال إذا 

 كانت هناك رضورة قصوى تقتيض التفريق بني الزوجني

كام اقتىض املرشع املغريب مبا رشعه اإلسالم من كون الطالق استثناء إذا ما تعذرت العرشة الزوجية بني 

ى التفاهم واالنسجام ورفعت املودة والرحمة وحل محلها الشقاق والخالف والكراهية ومل تنجح الزوجني، وانتف

املساعي الودية لعائلتي الزوجني يف إصالح ذات البني، بحيث جعله أبغض الحالل عند الله ملا يرتتب عنه من هدم 

 ملؤسسة األرسة وتشتيت لشملها.

متوقف عىل إرادة طرفيه وقبولهام لهذا العقد، فإن حل هذا األخري  وإذا كان إبرام عقد الزواج من حيث املبدأ

 تستأثر فيه اإلرادة بهامش واسع.

وانطالقا من هذا املعطى ومن التعديالت الواسعة التي أجراها مرشع مدونة األرسة عىل مختلف مساطر حل 

ل إنهائها لعالقة الزوجية، بل وحتى من خالالرابطة الزوجية، وتدعيام ملبدأ املساواة بني الزوجني خالل سائر مراحل ا

 أعطى إلرادة الزوجة هي األخرى كامل الحرية يف إيقاع الطالق كام هو الشأن بخصوص إرادة الزوج.

ولدراسة هذا املوضوع تناولت دور إرادة أحد الزوجني يف إنهاء العالقة الزوجية يف مدونة األرسة، ثم  اإلنهاء 

من مدونة األرسة عىل أن:"  02لقد نص املرشع املغريب يف املادة  .بإراديت الزوجني لعالقة الزوجيةاالتفاقي ل

الطالق حل ميثاق الزوجية ميارسه الزوج والزوجة كل بحسب رشوطه تحت مراقبة القضاء وطبقا ألحكام مدونة 

 األرسة".

دة بدور هذا العقد تتسم فيه اإلراوملا كان إبرام عقد الزواج من حيث املبدأ متوقف عىل إرادة الزوجني معا، فإن 

مهم، وهكذا فقد منح الفقه اإلسالمي للزوج حق إيقاع الطالق، ومل يغفل حق املرأة يف إنهاء الرابطة الزوجية التي 

أصابها الشقاق والتصدع، حيث أعطى الفقه اإلسالمي ومدونة األرسة إلرادتها الحرية الكاملة يف استعامل هذا 

 ي .الحق عن طريق التمل

ولعل دراسة إرادة أحد الزوجني يف إنهاء العالقة الزوجية يتطلب التطرق إلنهاء العالقة الزوجية باإلرادة املنفردة 

 للزوج ومسؤوليته، ثم التطرق ملسؤولية الزوجة عن إنهاء العالقة الزوجية بإرادتها املنفردة.
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عنى أن الزوج حر يف استعامل حقه يف إن األصل يف الطالق أن يخضع لحرية ومبدأ سلطان اإلرادة، مب 

الطالق وال يخضع يف ذل  ألي قيد يحد من إرادته، كام أن تعبري الزوج عن الطالق ال يجب أن يقرتن بوقت 

 معني أو بشهادة الشهود.

إال أن هذا الحق، أي حق الزوج يف الطالق، مقيد ببعض القيود الرشعية والشكلية من أجل الحد من إرادته 

ة وحريته املطلقة، يف إنهاء العالقة الزوجية، حيث يخضع للمبادئ العامة التي تحكم الترصفات االنفرادية املنفرد

 من قبيل عدم التعسف يف إيقاعه وصدوره عن إرادة سليمة خالية من أية عيوب.

ل البينت نصوص الرشيعة اإلسالمية أن العصمة يف الزواج بيد الزوج رشعا وجعلت ذل  من الثوابت من خ

مجموعة من اآليات القرآنية التي تؤكد عىل أن عصمة الزواج بيد الزوج، لكن الرشيعة اإلسالمية وقفت موقفا مرنا 

 من إنهاء العالقة الزوجية بإرادة الزوج، فحرمت عليه إنهاء العالقة بدون مربر مرشوع.

قرآنية، تقراء العديد من اآليات الولهذا رشع الله سبحانه وتعاىل الطالق وجعله بيد الرجل وذل  من خالل اس

 والحكمة من ذل  أن الطالق ترتتب عليه حقوق مالية يكون املطلق ملزما بأدائها كمؤخر الصداق ونفقة العدة.

فاألصل يف الحقوق اإلرادية أن يستعمل مبحض إرادة صاحبها، وما دام أن الطالق ترصف إرادي قانوين 

ة، فهو يخضع من الناحية القانونية للمبادئ العامة يف القانون املدين التي يصدر عن إرادة أحد الزوجني املنفرد

تحكم الترصفات االنفرادية، من قبيل عدم التعسف يف إيقاعه وصدوره عن إرادة خالية من أي عيب من عيوب 

 الرضا كام هي منصوص عليها يف قانون االلتزامات والعقود ويف مدونة األرسة.  

حا إال إذا كانت اإلرادة املنفردة للزوج عند إيقاع الطالق سليمة من كل عيب من عيوب ال يقع الطالق صحي

الرضا، ولهذا يشرتط يف الزوج أن يكون كامل األهلية، فاملشهور عند املذهب املاليك أن طالق الصبي غري البالغ 

 ال يصح.

زواج القارص بالحصول عىل اإلذن به سنة، فقد قيد  22ومبا أن املرشع املغريب قد حدد سن أهلية الزواج يف 

وبالرجوع إىل املادة  من املدونة. 12رشعي وفقا للامدة من طرف قايض األرسة املكلف بالزواج مع موافقة النائب ال

من املدونة فإن املتزوجني مبقتىض هذا الزواج يكتسبان األهلية املدنية ملامرسة كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج  11

 تزامات مبا فيها الطالق.من حقوق وال

هذا بالنسبة لناقص األهلية أما فيام يخص عديم األهلية كاملجنون، فإن جميع الترصفات التي يقوم بها مبا 

من مدونة األرسة التي تنص عىل أنه:" ترصفات عديم  114فيها الطالق تعترب باطلة وال تنتج أي أثر طبقا للامدة 

 األهلية باطلة وال تنتج أي أثر".

إن األصل يف حل ميثاق الزوجية أن الزوج ميل  الطالق، إال أن الفقه اإلسالمي يجيز أن متل  الزوجة هذا 

الحق عن طريق التوكيل أو التفويض أو التخيري مع االختالف يف هذا األمر بني املذاهب الفقهية، كام أن املرشع 
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األرسة مام يجعلنا ملزمني للتطرق ملوقف القانون  من مدونة 29املغريب نص رصاحة عىل جواز التملي  يف املادة 

 املغريب من مظاهر إرادة الزوجة يف إنهاء العالقة الزوجية عن طريق التطليق للرضر.

لقد اختلفت املذاهب الفقهية اإلسالمية حول متلي  الزوجة حق إيقاع الطالق، فاملذهب املاليك يرى بأنه ال 

د كأن تشرتط الزوجة أن الطالق بيدها أو أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت يصح اشرتاط التملي  عن إبرام العق

وكيف شاءت، فقد اتفق فقهاء املذهب املاليك أن هذا الرشط منايف ومناقض لعقد الزواج، فال يصح الوفاء بالرشط 

لقة بائنة ويثبت بعد طأما النكاح فقد اختلف فيه، فقيل يفسخ قبل وبعد الدخول وقيل يفسخ به النكاح قبل البناء ب

البناء بصداق املثل وهذا هو املشهور، ويضاف إىل هذه األقوال قول ثالث لإلمام الحطاب أن مشرتط الرشط إن 

 أسقطه صح النكاح وإن متس  به فسخ النكاح.

 ةإذا كان املرشع املغريب قد تبنى نهجا واضحا يف إعطاء سلطان اإلرادة دورا واسعا يف حل الرابطة الزوجي

 من خالل مساطر الطالق والفسخ، فإن األمر يبقى غامضا بخصوص التطليق للرضر.

وهكذا اعتربت مدونة األرسة الرضر كل ترصف من الزوج أو سلوك مشني أو مخل باألخالق الحميدة يلحق 

ن مدونة األرسة أ  بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غري قادرة عىل االستمرار يف العالقة الزوجية، ومنه نستنتج

قد أوردت نوع الرضر الذي يجعل استمرار العالقة الزوجية غري ممكنا وذل  بكونه كل سلوك أو ترصف يلحق 

بالزوجة اإلساءة سواء كانت مادية كالرضب مثال أو معنوية كالسب والشتم والخيانة وغريها من الحاالت التي ال 

ساغ ية امللغاة والتي اعتربت الرضر املربر للتطليق كل رضر ال يستحرص لها، وهذا عىل خالف مدونة األحوال الشخص

معه دوام العرشة بني أمثال الزوجة دون تحديد للمقصود من الرضر، وإمنا تركت ذل  للسلطة التقديرية للقضاء 

 وهو ما كان يؤدي إىل اختالفات متباينة يف تحديد مفهوم الرضر من خالل تطبيق هذه املسطرة.

ونة األرسة اعتربت كذل  أن الرضر الصادر من الزوج وحده دون غريه هو املربر لطلب التطليق حيث كام أن مد

يف فقرتها الثانية عىل ما ييل: "يعترب رضرا مربرا لطلب التطليق كل ترصف من الزوج ..." ولكن  99نصت املادة 

 ذين يسكنون معه أو من إخوته...، عىلالواقع املعاش يبني أن الرضر قد يتصور كذل  عن أفراد عائلة الزوج ال

اعتبار أن السب واإلهانة بحضور الزوج يعترب هو األخر قرينة عىل قبوله لذل  الرضر الذي يلحق زوجته ويتعني معه 

 متكينها من املطالبة بالتطليق بسببه.

صورة أن تظهر هذه الإن املقصود بالطالق باإلرادة املشرتكة، هو الطالق بإرادة الزوجني معا، ومن البديهي 

أسهل سبيل للوصول إىل الطالق، إذ هو تجسيد للمبدأ القايض بأن الزواج عقد رضايئ اشرتكت إرادتان يف إبرامه، 

ومن املعقول أن تكون لهاتني اإلرادتني أهلية حله متى اتفقا عىل ذل  بناءا عىل قاعدة املسؤولية املشرتكة التي 

اإلرادي لوضع حد نهايئ للرابطة التي كانت تجمعها، ويتم ذل  إما عن طريق  يلتزمان فيها، وفق مبدأ التوافق

 مسطرة الطالق اإلتفاقي، أو عن طريق مسطرة الطالق بالخلع. 
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ملا كان الزواج عقد إرادي يخضع يف إنشاءه لتوافر إراديت طريف العالقة الزوجية وموافقتها ورضاهام التام، 

بة، ا عىل كيفية إنهاء العالقة الزوجية الرابطة بينهام بالطريقة التي يرونها مناسفإن املرشع سمح للزوجني أن يتفق

برشط احرتام أحكام مدونة األرسة وعدم املساس بحقوق األطفال، كام أن املرشع وضع بعض القيود عىل إرادة 

 الزوجني يف إيقاع الطالق اإلتفاقي.

يتمثل يف منح الزوجني إمكانية إنهاء الرابطة الزوجية من مدونة األرسة مبقتىض مهم  224لقد جاءت املادة 

بينهام بشكل ودي، بدون رشوط أو برشوط ال تتناىف مع أحكام مدونة األرسة من جهة، وال متس مبصالح األطفال 

 من جهة أخرى.

نهام يوالطالق اإلتفاقي عقد يتم مبقتضاه توافق إرادة كل من الزوج والزوجة عىل الطالق من خالل االتفاق ب

عىل مبدأ إنهاء العالقة الزوجية وعىل اآلثار املرتتبة عىل حل هذه الرابطة األرسية، فالطالق يف مثل هذه الحالة 

يتم مبشاركة الطرفني معا إذ ال يقع من جانب الزوج وحده وبإرادته املنفردة وال برغبة الزوجة فقط وطلبها حل عصمة 

 ا وبإرادتهام املشرتكة، وذل  تكريسا ملبدأ العقد رشيعة املتعاقدين، فإذاالزوجية، وإمنا يقع مبشاركة الزوجني مع

كانت إرادة الزوجني هي التي أبرمت عقد الزواج بالرتايض فيام بينهام فإن األوىل أن تحرتم هذه اإلرادة عند الرغبة 

 يف إنهاء هذا العقد خصوصا بعد تأكد استحالة العرشة بني الطرفني.

لعي نوعا من أنواع الطالق باتفاق إرادة الزوجني عليه نظرا لصعوبة االستمرار يف الحياة يعترب الطالق الخ

الزوجية فيام بينهام، وقد يكون هذا الطالق الخلعي باتفاق الزوجني عىل رشوط معينة، رشيطة أن ال تخالف أحكام 

نة الخلعي ليس من مستجدات مدو الرشيعة اإلسالمية ومبادئ مدونة األرسة وأن ال ترض بها األطفال، والطالق 

 األرسة بل من أهم مؤسسات الفقه اإلسالمي مند القدم والتي نظمتها الرشيعة اإلسالمية.

لقد أجمع الفقهاء عىل مرشوعية الخلع، وأن للزوجة إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء عرشة أو نحو ذل ، 

 زوجها بعوض تفتدي به نفسها منه. تخالع وخشيت أن ال يؤدي حق الله يف طاعته، جاز لها أن

من مدونة األرسة عىل رضورة التوافق والرضا، وليك  222و 224لقد أكد املرشع املغريب من خالل املادتني 

يكون الرتايض صحيحا يستلزم توافر القواعد القانونية العامة املتمثلة يف أن تكون الزوجة أهال للتعاقد أن تكون 

عيوب الرضا، من إكراه وتدليس وغنب، وكل هذه األمور وإن كانت من القواعد القانونية إرادتها سليمة خالية من 

 224العامة املنصوص عليها يف القانون املدين، باعتباره الرشيعة العامة التي ميكن الرجوع إليها فيام يخص املادة 

ة وسالمة لع وذل  تأكيدا عىل رضور من مدونة األرسة إال أن املدونة أعادت التفصيل فيها فيام يخص الطالق بالخ

 الرضا من كل عيب.

وهكذا حاول املرشع املغريب صياغة مجموعة من النصوص القانونية الهادفة إىل حامية حقوق الزوج والزوجة 

 املطلقة، منها ما هو مخول لها بقوة القانون كاملتعة ومنها أيضا ما يكون متوقفا عىل طلبها كالتعويض.
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األرسة القضاء مبراعاة التعسف عند الحكم باملستحقات للزوجة املطلقة، بحيث إن تقدير  وقد ألزمت مدونة

من مدونة األرسة، كام نصت  24التعويض يأخذ فيه القايض بعني االعتبار مجموعة من املعايري نصت عليها املادة 

ملترضر ستحكم به للطرف ا أيضا عىل رضورة مراعاة مسؤولية كل من الزوجني عن سبب الفراق، وذل  لتقدير ما

 من تعويض عام لحقه من رضر.

ولعل آثار اعتامد قواعد املسؤولية املدنية عند انتهاء العالقة الزوجية تتجىل من خالل تحديد مبلغ املتعة 

 املستحقة للزوجة املطلقة اعتامدا عىل قواعد املسؤولية العقدية والتقصريية إىل جانب تحديد مبلغ التعويض املستحق

 الزوجية خاصة يف التطليق للشقاق.ألحد الزوجني يف إطار اإلنهاء التعسفي للرابطة 

فإىل أي حد توفق املرشع املغريب من خالل السلطة التقديرية التي منحها للقضاء يف تقدير املتعة الواجبة 

دة الطرف املترضر يض لفائللمطلقة اعتامدا عىل قواعد املسؤولية املدنية؟، وما هي سلطة القضاء يف الحكم بالتعو

من إنهاء الرابطة الزوجية؟، وهل فعال يتم أخذ قواعد املسؤولية املدنية عند تقدير املتعة والتعويض بعني االعتبار؟، 

 أم يتم االعتامد عىل قواعد التعسف يف استعامل الحق؟.

ة اإلسالمية أسهبوا ، فإن فقهاء الرشيعملا كانت املتعة من بني أهم اآلثار املالية املرتتبة عن الفرقة بني الزوجني

يف تفصيل أحكامها إال أنهم اختلفوا يف مدى وجوبها من عدمه، كام اختلفوا أيضا يف تحديد من التي تستحقها 

من املطلقات، باإلضافة إىل اختالفهم حول معايري وأسس تقديرها، حيث هناك من يرى رضورة األخذ بحال الزوج 

 ن هناك من قال بالنظر إىل حال الطرفني معا.دون حال الزوجة كام أ 

وإذا كانت مدونة األحوال الشخصية امللغاة تلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته بقدر يرسه وحالها، دون تحديد 

معايري تقديرها، فإن مدونة األرسة نصت رصاحة عىل مجموعة من املعايري، يجب عىل القضاة احرتامها عند تقدير 

 متعة الطالق.

لذل  فإن املوضوع يثري بعض اإلشكاالت العلمية املرتبطة باألساس بالحاالت التي تستحق فيها املطلقة  وتبعا

املتعة؟ ومبدى السلطة التقديرية للقضاة يف تقديرها؟  وبالكيفية التي تراعى بها هذه املعايري والضوابط من طرف 

 القضاء؟.

 اجبة عىل الزوج إزاء زوجته يف حالة إنهاء العالقة الزوجية إىلمبا أن املتعة تعترب من أهم الواجبات املالية الو 

جانب الصداق الواجب عليه يف بداية الزواج، والنفقة أثناء قيام العالقة الزوجية، فإن وجوبها يستمد رشعيته من 

ل ْيُكْم  ُجن اح   الَّ  "قوله عز وجل:  َّْقُتمُ  إِن ع  ل اء   ط  ا النِّس  وُهنَّ  ل ْم  م  سُّ ةً  ل ُهنَّ  ت ْفِرُضوا أ وْ  ت م  تُِّعوُهنَّ  ۚ   ف ِريض  م  ل   و  ْ  ع   ُموِسِع ال
ُرهُ  ل   ق د  ع  ُرهُ  الُْمْقِتِر  و  ت اًعا ق د  ْعُروِف  م  ا ۚ   بِالْم  قًّ ل   ح  ِسننِي   ع  ْ إِن( 122) امْْلُ َّْقُتُموُهنَّ  و  ل وُهنَّ  أ ن ق ْبِل  ِمن ط  سُّ ق ْد  ت م   و 

ةً  ل ُهنَّ  ف ر ْضُتْم  نِ  ف ِريض  ا ْصُف ف  َِّذي ي ْعُفو   أ وْ  ي ْعُفون   أ ن إاِلَّ  ف ر ْضُتْم  م  ةُ  بِي ِدهِ  ال اِح  ُعْقد  أ ن ۚ   النِّك  ُب  ت ْعُفوا و   ۚ   تَّْقو    لِ  أ ْقر 
ال   ُوا و  ْضل   ت نس  ا اهللَّ   إِنَّ  ۚ   ب ْين ُكْم  الْف  لُون   بِم  اِفُظوا (120) ب ِصيٌر  ت ْعم  ل   ح  اِت  ع  ل و  َل   الصَّ الصَّ ى   ِةو  ُقوُموا الُْوْسط  ِ  و   هلِلَّ
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إِْن ( 122) ق انِتنِي   االً  ِخْفُتْم  ف  إِذ ا ۚ   ُرْكب انًا أ وْ  ف ِرج  ا اهللَّ   ف اْذكُُروا أ ِمنُتْم  ف  ُكم ك م  َّم  ل ا ع  ( 129) ت ْعل ُمون   ت ُكونُوا ل ْم  مَّ
َِّذين   ال فَّْون   و  ُرون   ِمنُكْم  يُت و  ي ذ  اًجا و  ِصيَّةً  أ ْزو  اِجِهم و  ت اًعا ِّلِّ ْزو  ْير   اْْل ْوِل  إِل ى مَّ اٍج  غ  إِْن  ۚ   إِْخر  ْجن   ف  ر  ل ْيُكْم  ُجن اح   ف َل   خ   ع 

ا ِِف  لْن   م  ْعُروٍف  ِمن أ نُفِسِهنَّ  ِِف  ف ع  ُ  ۚ   مَّ اهللَّ ِزيٌز  و  ِكيمٌ  ع  اِت ( 140) ح  َّق  ل ِلُْمط  ت اعٌ  و  ْعُروِف  م  ا ۚ   بِالْم  قًّ ل   ح   الُْمتَِّقني   ع 
ا ي ا ". ثم قوله عز وجل كذل : 240 - 222 – 222 – 222 – 222اآليات:  –سورة البقرة " (142) َِّذين   أ يُّه  ُنوا ال  إِذ ا آم 

ْحُتمُ  َّْقُتُموُهنَّ  ثُمَّ  الُْمؤِْمن اِت  ن ك  ل وُهنَّ  أ ن ق ْبِل  ِمن ط  سُّ ا ت م  م  ل ْيِهنَّ  ل ُكْم  ف  ةٍ  ِمْن  ع  ا ِعدَّ ون ه  م   ۚ   ت ْعت دُّ ُحوُهنَّ  تُِّعوُهنَّ ف  رِّ س   و 
اًحا ر  ِميلً  س   42اآلية:  –سورة األحزاب  ". ج 

وبالرغم من كون هذه اآليات الرصيحة يف وجوب املتعة، فإن الفقه اختلف يف وجوبها من عدمه ويف  

 الحاالت التي تستحق فيها املطلقة املتعة.

ض الفقه ة بني الزوجني جربا لخاطر املطلقة، وقد عرفها بعتعترب املتعة من أهم اآلثار املالية الناتجة عن املفارق

بكونها ما يعطيه الزوج لزوجته عند الطالق تطييبا لخاطرها وتعويضها عام ميكن أن يلحقها من رضر، يف حني 

 عرفها البعض اآلخر بأنها كل ما يعطيه الزوج ملطلقته ليجرب بذل  األمل الذي حصل لها بسبب فراقهام.

لرشيعة اإلسالمية املتعة للتخفيف من األمل والرضر الذي يصيب املطلقة حني طالقها من زوجها، وقد رشعت ا

فهي مال يعطيه الزوج ملطلقته جربا لخاطرها وتعويضا لها عام ميكن أن يصيبها من رضر حال أو مستقبل وال خالف 

 بة، وهل هي حق لكل مطلقة ؟.حول مرشوعيتها عند الفقهاء، وإمنا الخالف من حيث أهي واجبة أم غري واج

لقد نصت مدونة األحوال الشخصية امللغاة رصاحة عىل أن املطلقة ال تستحق املتعة إال يف حالة كون الطالق 

مكرر من املدونة امللغاة الذي ينص عىل أنه: "يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته  21من جانب الزوج وذل  يف الفصل 

 رسه وحالها ...".إذا كان الطالق من جانبه بقدر ي

حيث ربط املرشع استحقاق املطلقة للمتعة بالطالق االنفرادي الذي يوقعه الزوج بإرادته املنفردة، اليشء الذي 

يعني بأن املطلقة ال تستحق أية متعة يف حالة مخالعتها لزوجها، وكذل  يف الحالة التي يحكم فيها القضاء بفسخ 

وج لعيب يف الزوجة، باإلضافة إىل حالة املرأة التي تختار الطالق يف حاالت نكاحها أو يف الحالة التي يردها الز 

مكرر  21التخيري أو التملي  أو التي رفعت فيها دعوى التطليق وحكم القضاء فيها وفق طلبها ما دام أن الفصل 

ومدونة  نفردة.دته املن جانب الزوج وبإرامن املدونة امللغاة يشرتط لحصول املطلقة عىل املتعة أن يكون الطالق م

األرسة أقرت هذا الحق يف حالة الطالق أو التطليق، كام وضعت مجموعة من املعايري القانونية واالجتامعية 

لتقديرها من طرف القضاء، بحيث أنها تتغري ارتفاعا أو انخفاضا بحسب تغري هذه املعايري، ويف نفس الوقت أعطى 

 ب التعويض عام لحقه من رضر من جراء إنهاء العالقة الزوجية.الحق للمترضر من التطليق يف تقديم طل

بالرغم من كون العالقة بني املتعة والتعويض ال تظهر إال من خالل اشرتاكهام يف مدلول واحد يتمثل يف 

اختصاص القايض بالحكم بإجبار الزوج عىل دفع مبلغ من املال نقدا أو عينا إىل مطلقته تعويضا عام أصابها من 
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كلام كان الطالق بسبب تعسفي، إال أنه مع ذل  فإن مجال استعامل كلمة املتعة يف الرشيعة اإلسالمية  رضر

 أضيف كثريا مام هي عليه كلمة التعويض يف القوانني الوضعية.

ويالحظ أن املرشع يخلط بني املتعة والتعويض الواجب أداؤه لجرب الرضر الناتج عن التعسف يف استعامل 

رابطة الزوجية فأوجب عىل املحكمة لزوما مراعاة التعسف عند تقدير املتعة، وهكذا يكون املرشع قد حق إنهاء ال

اعترب املتعة كال شامال للتعويض عن الرضر، وبذل  يكون قد خلط بني الزيادة يف مبلغ املتعة والتعويض عن 

 األرضار الالحقة بالزوجة من جراء الطالق التعسفي.

من مدونة األرسة لتقدير املتعة، نجد من بينها معيار مدى  24ملنصوص عليها يف املادة إىل جانب املعايري ا

 تعسف الزوج يف إيقاع الطالق الذي غالبا ما يؤثر يف تقدير املتعة ارتفاعا وانخفاضا.

ويقصد بالتعسف يف استعامل حق الطالق لجوء الزوج إىل حقه يف إنهاء العالقة الزوجية دون سبب، وإرصاره 

رغم املحاوالت الرامية إىل التوفيق واإلصالح بالرغم من عدم ارتكاب الزوجة أي ذنب، ويتحقق التعسف أيضا إذا 

اشتكت الزوجة من الترصفات املنحرفة والشاذة للزوج وتحديد ذل  من وسائل الواقع يستقل قايض املوضوع 

وجية البد من ة ومدى التعسف يف حل ميثاق الز ولتحديد املسؤولي كن إثباتها بجميع وسائل اإلثبات.بتقديرها ومي

اعتامد معايري تضمن العدالة وتوازن املصالح، ويقصد باملعايري تل  الضوابط التي يعرف بواسطتها توفر الوصف 

 التعسفي عند استعامل الحق. 

بينها التعويض  نإن إنهاء العالقة الزوجية بالطالق يؤدي إىل ترتيب بعض اآلثار القانونية لصالح املطلقة، وم

املحكوم به لها لجرب األرضار التي قد تكون لحقت بها، مام يجعل التساؤل يطرح حول ما مدى إمكانية اعتامد 

 قواعد املسؤولية املدنية عند تقدير هذا التعويض خاصة يف حالة الطالق التعسفي؟

ة، يتعني عىل نتهاء الرابطة الزوجيوألجل تفعيل الحامية القانونية املخصصة لحق الزوجني يف التعويض عند ا

املحكمة أن تتثبت من توافر املربرات الواقعية لهذا التعويض، ثم مدى توافر أسبابه ومداه، مام يطرح السؤال أيضا 

حول كيفية تعامل القضاء األرسي مع إشكالية التعويض عند إنهاء العالقة الزوجية؟ وما هي الصعوبات التي تعرتضه 

 ؟ يف هذا اإلطار

عىل خالف مدونة األحوال الشخصية امللغاة التي مل تكن تنص عىل إمكانية التعويض خالل قيام الرابطة 

الزوجية أو عند اإلنهاء التعسفي لهذه الرابطة من طرف أحد الزوجني، باستثناء التعويض عند العدول عن الخطبة 

عويضا، الزوجة يف املتعة التي ال ميكن اعتبارها تالذي نصت عليه املدونة امللغاة، وكل ما كانت تنص عليه هو حق 

فإن املرشع املغريب يف مدونة األرسة حاول تفادي سلبيات املدونة امللغاة لألحوال الشخصية وذل  بنصها رصاحة 

عىل إمكانية التعويض عند إنهاء الرابطة الزوجية وجعلت تحديد قيمة هذا التعويض من اختصاص املحكمة حسب 

 قديرية املخولة لها.السلطة الت
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إن أهم املستجدات الترشيعية التي جاء بها املرشع املغريب يف مدونة األرسة عن الحكم بالتطليق بسبب 

الشقاق هي ترتيب التعويض عىل املتسبب يف الفراق بني الزوجني، وهو ما نص عليه املرشع يف الفقرة األوىل من 

 من مدونة األرسة. 90املادة 

ويض لفائدة الزوج عن الرضر الذي لحقه من جراء التطليق للشقاق الذي تسببت فيه زوجته إن الحكم بالتع

يشكل مظهرا بارزا من مظاهر املوازنة بني حقوق الزوجني بعد انحالل الرابطة الزوجية بينهام، كام يجسد توجها 

  األرسة يف مسؤولية تفك قانونيا وقضائيا جديدا يرمي من خالله املرشع تجاوز التصور التقليدي الذي يحرص

ترصفات الزوج وحده دون الزوجة، فالزوجان يف ظل مدونة األرسة أصبحا متساويان يف تحمل املسؤولية املدنية 

 عند إنهاء الرابطة الزوجية، وأصبح من حق الزوج املطالبة بالتعويض عام لحقه من رضر جراء ذل .

 ر مسطرة الشقاق يأيت يف سياق تدعيم حقوقها املاليةكام أن استحقاق الزوجة املطلقة للتعويض يف إطا

املرتتبة عن انتهاء العالقة الزوجية كام أنه يعترب نتيجة حتمية إلحدى أهم املبادئ التي أسست عليها مدونة األرسة 

 أال وهو مبدأ املساواة واملسؤولية املشرتكة عن انحالل ميثاق الزوجية.

من قانون االلتزامات والعقود نجدها تنص عىل أنه: "يجب عىل  92لفصل وبالرجوع إىل الفقرة الثانية من ا

املحكمة أن تقدر األرضار بكيفية مختلفة حسبام تكون ناتجة عن خطأ املدين أو عن تدليسه" وتعليقا عىل هذا 

يض ألننا والفصل نرى بأن القاعدة العامة يف التعويض املدين أن جسامة الخطأ ال ينظر إليها يف تحديد هذا التع

 أمام جزاء مدين ولسنا بصدد ة عقوبة جنائية يعول فيها عىل جسامة الخطأ املرتكب.

إذا كان التعويض اإلتفاقي هو اتفاق مسبق عىل تقدير التعويض الذي يستحقه أحد الزوجني يف حالة ترضره 

ري املسؤولية ليق، فإن إمكانية تشطمن ترصفات الزوج اآلخر بل وإقدامه عىل إنهاء الرابطة الزوجية بالطالق أو بالتط

 بني الزوجني قد تؤثر يف تقدير التعويض يف حالة عدم اتفاق الطرفني عىل تقديره.

والتعويض اإلتفاقي هو إحدى الوسائل التي أوجدتها اإلرادة بغية تعزيز وعود املدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية، 

كام ايئ للتعويض.اجم عن التعيني القضعة من التهديد البسيط النوالتثبت بالنتيجة من التنفيذ بصورة أكرث نجا

يعترب التعويض اإلتفاقي أيضا ذل  التعويض الجزايف املسبق للرضر، أي أن املتعاقدين يحددان مبلغا يعد يف 

 .ينظرهام تعويضا موازيا للرضر املتحقق الذي قد يلحق أحد األطراف نتيجة إخالل الطرف اآلخر بالتزامه العقد

ولعل إعامل قواعد التعويض اإلتفاقي عند إنهاء العالقة الزوجية ال يخالف النظام العام األرسي املغريب وال 

بنود مدونة األرسة يف يشء مادام أن املرشع قد سمح للزوجني باالتفاق عىل مبدأ إنهاء الرابطة الزوجية برشوط أو 

 من مدونة األرسة. 224فقا للامدة بدون رشوط مع رضورة عدم اإلرضار مبصالح األطفال و 

إن الشخص املرضور من ترصف معني يف القواعد العامة إذا ارتكب بدوره خطأ معينا فإنه ميكن أن يؤدي إىل 

حرمانه كليا من التعويض، يف حالة كون خطأه هو السبب الوحيد يف الرضر الالحق به، وقد يكون الحرمان جزئيا 
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ط مع خطأ املطلوب يف إحداث الرضر الذي كان نتيجة اإلخالل بالتزام قانوين إذا كان ذل  الخطأ قد ساهم فق

 مام يجعل املرضور يتحمل نصيبه من املسؤولية وتخفيض التعويض الذي يستحقه بقدر نصيبه من املسؤولية.

ها، ب لقد جعل املرشع املغريب التطليق للرضر بيد الزوجة وحدها من أجل إنهاء العالقة الزوجية التي أرضت

باإلضافة إىل إمكانية حصولها عىل التعويض عن هذا الرضر، غري أن صعوبة مسطرة التطليق للرضر تكمن يف 

إشكالية إثبات الرضر الذي تدعيه الزوجة مام يجعل مسؤولية الزوج تنتفي حتى إذا أثبتت الزوجة الخطأ املرتكب 

 من طرف الزوج.

عىل أحقية املطلقة اللجوء إىل التطليق للرضر كسبب  دونة األرسةمن م 92لقد نص املرشع املغريب يف املادة 

من نفس املدونة أحقية املطلقة يف التطليق للرضر يف  202من أسباب إنهاء العالقة الزوجية، كام أضافت املادة 

 طلب التعويض عن نفس الرضر الالحق بها وأسندت تقدير هذا التعويض للمحكمة مبا لها من سلطة تقديرية يف

 هذا اإلطار.

مل تنص مدونة األحوال الشخصية امللغاة عىل إمكانية التعويض يف إطار التطليق للرضر ولو يف الحالة التي 

يثبت فيها للمحكمة أن الزوج ألحق بزوجته أرضارا بالغة بتطليقها، إذ كان املرشع يف املدونة امللغاة ينص عىل حقها 

 ضا.يف املتعة التي ال ميكن اعتبارها تعوي

ولعل القضاء املغريب رفض يف قضايا متعددة الحكم بالتعويض للزوجة املترضرة، وذل  بالرغم من أن املنطق 

القانوين يقتيض يف حالة الحكم بالتطليق للرضر أن يحكم بتعويض عن ذل  الرضر، وإال يكون من باب العبث 

 تعلق بالتعويض.أن يثبت الرضر للمحكمة وتطلق الزوجة بناء عليه وترفض الشق امل

 

 خــاتـمـــة:

إن مناقشة موضوع خصوصيات القواعد املدنية يف مدونة األرسة، وعىل امتداد صفحات هذه األطروحة قد 

يستنتج منه بوضوح مدى انفتاحه املرشع املغريب عىل مبادئ وقواعد القانون املدين بدأ بإنشاء وتنظيم العالقة 

 الزوجية وصوال إىل إنهائها.

ل دراسة خصوصيات القواعد املدنية يف الخطبة والزواج اتضح بأن تحديد الطبيعة القانونية ملؤسسة فمن خال

الخطبة وآثار العدول عنها يف الترشيع املغريب شأنه يف ذل  شأن الترشيع اإلسالمي مل يعترب الخطبة العمود الفقري 

ألمر الذي نتيجة ذل  إىل درجة العقد امللزم ألطرافه، اللزواج وال الركن األسايس له، فلم يتم االرتقاء بهذه املؤسسة 

 يفسح املجال أمام طريف هذه املؤسسة للعدول عنها، كام لهام حرية الدخول فيها إعامال إلرادتهام الحرة السليمة.

ولهذا فالخطبة يف الترشيع املغريب سواء يف مدونة األحوال الشخصية امللغاة أو مدونة األرسة ال تعدو أن 

كون وعدا بالزواج ال يكتيس أي صيغة إلزامية من الناحية القانونية، وهذا املنظور الترشيعي يتالءم مع رؤية املجتمع ت
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لها، ورغم ترتيب املرشع أثرا من آثار عقد الزواج عليها املتمثل يف النسب إذا ما توافرت رشوطه، فإن هذا اإلقرار 

 التكييف القانوين للخطبة.هدفه األسايس حامية نسب الطفل وليس تغيري 

وعليه يتبني بأن خصوصية رابطة الخطبة هي التي أفرزت الجدل القانوين حول أساس التعويض عن رضر 

العدول عنها، حيث انقسمت املواقف الفقهية واالجتهادات القضائية إىل اتجاهني أساسيني األول نادى باعتبار 

ة، ومن تم يعترب مجرد اإلخالل بإبرام عقد الزواج سببا موجبا أساس التعويض عن الخطبة هو املسؤولية العقدي

للتعويض، وهذا األساس العقدي للتعويض نظرا الصطدامه مببدأ حرية الزواج دفع بالفقه إىل اعتبار أن املسؤولية 

 العقدية تتمثل يف التعسف يف استعامل حق الفسخ وليس يف مجرد عدم إبرام عقد الزواج.

ين وهو الراجح والذي استقر عليه الفقه والقضاء إىل حد كبري فاعترب أساس التعويض عن رضر أما االتجاه الثا 

 العدول عن الخطبة هو األساس التقصريي لكون الخطبة مجرد واقعة قانونية ال تكتيس أي صبغة إلزامية.

ا هو إال تأكيد بة مهذا باإلضافة إىل أن النص الذي وضعه املرشع املغريب للتعويض عن رضر العدول عن الخط

للقواعد العامة يف نطاق املسؤولية التقصريية، إذ مل يكن يوجد مانع للمترضر يف ظل مدونة األحوال الشخصية 

يحول دون التجائه إىل القضاء للمطالبة بالتعويض يف إطار هذه القواعد، فاملرشع املغريب يف مدونة األرسة ارتأى 

مواقف املحاكم، وكذل  االستفادة من إمكانية رفع الدعوى أمام قضاء  وضع نص خاص لتفادي وقوع تضارب بني

 األرسة وليس القضاء العادي.

أما فيام يخص دراسة خصوصيات القواعد املدنية يف عقد الزواج فقد خلصت إىل أن تحديد الطبيعة القانونية 

قتيض ة الزواج الخاصة والتي تللزواج هو املحور األسايس للوصول إىل استنتاج بهذا الخصوص، حيث أن طبيع

الجمع بني نظريتي العقد واملؤسسة القانونية، تجعل الزواج عقدا كسائر العقود املنظمة يف القوانني الوضعية ويف 

الرشيعة اإلسالمية بخصوص ما يحتاج إليه تكوينه من رشوط وأركان تفرض اكتامل األهلية والرضا وصحتهام، 

ر هذا العقد محددة سلفا من طرف الترشيع فيام يسمى قانونا بالنظام القانوين ويف نفس الوقت نجد أن جل آثا

ورشعا باآلثار الجعلية والتي مفادها أن أغلب هذه اآلثار املرتتبة عن الزواج توضع عن طريق الجعل وال دخل لإلرادة 

اطات اإلرادية الواردة ل يف االشرت فيها كالنفقة واملساكنة الرشعية وغريها، عىل عكس النظام القانوين املدين املتمث

 يف عقد الزواج.

ولعل ما يؤكد الطابع املدين لعقد الزواج من حيث التكوين، كون املرشع املغريب أقر يف مدونة األرسة ضامنة 

ترشيعية هامة من أجل إبرام عقد الزواج بإرادة حرة سليمة خالية من أي إكراه أو تدليس، ويعد هذا انفتاحا عىل 

عد العامة التي يجب الرجوع إليها لتحديد رشوط اإلكراه والتدليس باعتبارهام خطأين موجبني للفسخ مع القوا

إمكانية التعويض ووجود استثناء بشأن مدة التقادم التي حددتها مدونة األرسة يف شهرين مراعاة لخصوصية الرابطة 

 ادم يف دعوى اإلبطال يف سنة.الزوجية عىل عكس قانون االلتزامات والعقود الذي حدد مدة التق
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ورغم الجدل حول أساس التعويض عن عيوب اإلرادة باعتبارها خطأ يصاحب تكوين العقد، فإن الرأي الراجح 

يبقى هو املسؤولية التقصريية ألن اإلكراه أو التدليس يدخالن يف نطاق العمل غري املرشوع، الذي يشكل خطأ 

 طأ والرضر.باقي رشوط املسؤولية املدنية وهي الرضر والعالقة السببية بني الخ تقصرييا موجبا للتعويض إذا ما توافرت

وهكذا ميكن القول بأنه رغم االنفتاح عىل قواعد املسؤولية املدنية إىل حد ما يف الخطبة والزواج، فإن املرجعية 

له استنادا إىل مقاصد يالدينية فيام يتعلق بالتعويض تبقى حارضة بشكل قوي يف مدونة األرسة، حيث ميكن تأص

 الرشيعة اإلسالمية املرتكزة عىل مبادئ رفع الرضر وجربه، تحقيقا للعدل واإلنصاف.

أما فيام يتعلق بخصوصيات القواعد املدنية يف إنهاء العالقة الزوجية، فاملالحظ أن املرشع املغريب يف مدونة 

قد الزواج وحل الرابطة الزوجية كلام أصاب إرادة األرسة سعى جاهدا لحامية اإلرادة يف هذا الباب فرتب فسخ ع

أحد الزوجني عيب من عيوب الرضا أثناء إبرام عقد الزواج، كام أن املرشع األرسي مل يعتد ال بطالق السكران أو 

 الغضبان أو كل من عابت إرادته حامية إلعامل اإلرادة السليمة يف هذا اإلطار.

لشق الثاين من املوضوع أن مدونة األرسة بانفتاحها عىل مقتضيات وهكذا فقد تبني لنا من خالل دراسة ا

قانون االلتزامات والعقود قد راعت حامية الطرف املترضر جراء إنهاء العالقة الزوجية، وذل  بإقرارها ملجموعة من 

لعمل ا األحكام التي تخول إمكانية الحصول عىل التعويض املدين عن الرضر الالحق بأحد الزوجني، وقد أصبح

القضايئ األرسي بدوره ينحو يف هذا االتجاه ، حيث يفعل بشكل إيجايب تل  املقتضيات حسب ما اتضح لنا من 

 خالل العديد من األحكام والقرارات الصادرة يف املوضوع.

ية لوتجدر اإلشارة أيضا إال أن تطبيق خصوصيات القواعد املدنية يف إنهاء العالقة الزوجية، خاصة قواعد املسؤو 

العقدية يف إنهاء العالقة الزوجية يتمثل يف إطار التطليق لإلخالل برشط من رشوط عقد الزواج، وذل  من خالل 

  ملسؤولية العقدية يف هذا اإلطار.إمكانية املطالبة بالتعويض بناء عىل أصول ا

ثل يف التطليق نجدها تتموبالرجوع إىل حاالت تطبيق قواعد املسؤولية التقصريية يف إنهاء الرابطة الزوجية، 

 للشقاق والتطليق للرضر باإلضافة إىل إمكانية التعويض يف حالة فسخ عقد الزواج املشوب باإلكراه أو التدليس.

ورغم أهمية املقتضيات التي جاءت بها مدونة األرسة يف موضوع املسؤولية املدنية يف إنهاء العالقة الزوجية 

د املدنية يف مدونة األرسة، فإن تطبيق هذه املقتضيات من طرف بعض القضاء، باعتبارها من أهم خصوصيات القواع

قد كشف عن وجود بعض مظاهر النقص خاصة فيام يتعلق بإمكانية الحكم بالتعويض إىل جانب املتعة املستحقة 

انون االلتزامات ق للمطلقة، وكذا تطبيق قواعد املسؤولية املدنية يف إنهاء الرابطة الزوجية كام جاء بها املرشع يف

 والعقود بالرغم من االنفتاح الذي سجلته املدونة بهذا الخصوص.

وبالرغم من كون أهم موضوع تثار بشأنه املسؤولية املدنية باعتبارها من أبرز خصوصيات القواعد املدنية يف 

ا رغم أن القا تعسفيمدونة األرسة، هو انحالل الرابطة الزوجية، فإنها قد أغفلت النص عىل تعويض املطلقة ط
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التعسف يف استعامل حق الطالق يشكل خطأ تقصرييا يستوجب التعويض وفق األحكام العامة املنصوص عليها 

 يف قانون االلتزامات والعقود.  

كام يتبني أيضا من خالل بعض األحكام القضائية أن بعض القضاء، يعترب حق املتعة تعويضا للزوجة املترضرة 

بالرغم من أن املتعة ال تكتيس صفة التعويض مبفهوم القانون املدين، كام الحظنا من خالل يف دعوى الشقاق 

مجموعة من األحكام أنه ثم تحميل الزوجة مسؤولية إنهاء العالقة الزوجية بناء عىل إرصارها ومتسكها بطلبها 

يه العالقة تسببة يف ما آلت إلالرامي إىل التطليق بالرغم من أن متس  الزوجة بذل  ال يفيد قطعا كونها هي امل

 الزوجية، إذ ال يستبعد أن يكون الزوج هو املتسبب الفعيل يف الشقاق القائم بينهام.

ولهذا سأقرتح بعض املقرتحات التي تبدو يف نظري وجيهة يف إطار تجاوز بعض الثغرات التي سجلتها يف 

 شكل التايل:هذا املوضوع عىل فلسفة املرشع يف مدونة األرسة وهي عىل ال

يف ما يخص إشكالية اإلثبات يف الخطبة، حبذا لو نص املرشع املغريب عىل صياغة وثيقة خاصة بالخطبة  

تسبق عقد الزواج، وتشكل أداة قانونية وفعالة يف اإلثبات لحسم النزاعات املثارة أمام القضاء دون أن يؤثر 

 د بالزواج.ذل  يف الطبيعة القانونية للخطبة من حيث كونها مجرد وع

التنصيص رصاحة عىل أحقية املطلقة تعسفيا يف االستفادة من التعويض عن الرضر وذل  إىل جانب حقها  

 الرشعي والقانوين يف املتعة.

دعوة القضاة إىل التعمق يف إجراء الصلح بني الزوجني وذل  قصد التأكد من الطرف الذي يتحمل املسؤولية  

 الحكم عليه بتعويض لفائدة الطرف املترضر من هذا الفعل. يف إنهاء الرابطة الزوجية، ألجل

مناشدة قضاة األرسة إىل رضورة تبيان أساس التعويض يف حالة الحكم به يف إنهاء الرابطة الزوجية، وذل   

 بتوضيح ما إذا كان أساسه عقديا أم تقصرييا.

تبار لحصول عىل التعويض، وعدم اعدعوة قضاة األرسة إىل رضورة الفصل بني حق املتعة املقرر رشعا وحق ا

املتعة شاملة للتعويض املستحق عن الرضر، وأيضا عدم تحميل الزوجة مسؤولية إنهاء العالقة الزوجية يف دعوى 

الشقاق ملجرد متسكها بطلبها ورفضها محاوالت الصلح، إذ أن العربة مبدى صدور عنرص الخطأ من جانبها من عدمه 

 ال لتمسكها بطلب التطليق.
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 1 الخاص القانون يف الدكتوراه لنيل أطروحة حول تقرير

 الخاص القانون في الدكتوراه لنيل أطروحة حول تقرير

 في وتنوع القضائي االختصاص ازدواجية بين العقاري المحافظ قرارات

 المسؤولية

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

 الحضور الكريم -السادة أعضاء لجنة املناقشة   -رئيسة ال ةالسيد

قرارات املحافظ العقاري بني »اسمحوا يل قبل أن أعطيكم نظرة موجزة عن أطروحتي التي تحمل عنوان 

 «ازدواجية االختصاص القضايئ وتنوع يف املسؤولية

 العمل. أن أتقدم بالشكر لله تعاىل عىل نعمة العلم والتعلم والتوفيق إلمتام هذا

اف عىل هاته لتفضله باإلرش  مرزوق أيت الحاجكام أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل فضيلة الدكتور 

األطروحة التي أغنى مضامينها بنصائحه القيمة ومواقفه البناءة عىل كل ما أسداه من خدمات للنهوض بالبحث 

 العلمي.

مل وعىل ما لقبولها مناقشة هذا الع جميلة لعامريلدكتورة كام أتقدم بأسمى عبارات الشكر الجزيل والتقدير ل

 ستبديه من توجيهات ومالحظات ستساهم ال محالة يف إغناء هذا العمل.

إمدادنا  عىل تكبده عناء السفر من أجل جعفر العلويكام أغتنم الفرصة لتقديم الشكر واالمتنان للدكتور  

 نيان هذا البحث.مبالحظات وأفكار ستساهم بال ش  يف استكامل ب

ه لقبوله مشاركتنا هذا اليوم العلمي مبالحظات هشام بوحوصوالشكر موصول أيضا إىل فضيلة الدكتور     

 وتوجيهاته السديدة التي ستساهم يف تطوير هذه األطروحة.

ا ملقبوله الحضور لهذه الجلسة العلمية وعىل  أحمد الجباريكام أتوجه بخالص الشكر إىل سعادة الدكتور  

 سيقدمه من إضافات لهذا العمل والتي ستساهم يف الرقي به إىل األحسن.

  .عملعىل قبوله الدعوة واملساهمة يف تنقيح هذا ال أمني أعزانوالشكر موصول يف االخري إىل األستاذ الدكتور 
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 وأخريا أتوجه بالشكر إىل كل من مد يل يد املساعدة والعون يف إمتام هذا العمل.   
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ش  أن غاية التحفيظ العقاري هو استقرار الوضعية القانونية للعقار باعتباره أداة لتحقيق التنمية ال     

الستقرار كام يساهم يف ا ‘االقتصادية وتوفري األمن العقاري فال ميكن تصور تنمية اقتصادية من دون العقار

الل املساهمة إىل الجانب السيايس من خ االجتامعي باعتباره النواة االساسية لحل األزمة السكنية. و متتد هذه

 توجيه السياسة العقارية للبالد. فأمن الدولة واستقرارها مرتبط مبدى حفظهام للعقار.

ويف هذا اإلطار ميتاز القرار اإلداري الذي يتخذه املحافظ العقاري بخصوصية مهمة يف العمل اإلداري.     

ملرفق املحافظة العقارية أن يشتغل ويدير شؤونه وميارس وظيفته فهو جوهر العمل اإلداري ذاته بحيث ال ميكن 

من دون اتخاد املركز القانوين الذي يحتله املحافظ العقاري داخل املنظومة القانونية فقد خصه املرشع املغريب بعدة 

إلدارية ونظرا زة امهام تتوزع ما بني مهام إدارية وقانونية ومهام قضائية ميارسها بشكل اعتيادي تحت مراقبة األجه

لكون قرارات املحافظ العقاري قرارات إدارية محضة فاملنطق يفرض أن تكون كلها معللة وخاضعة للرقابة القضائية 

 إال أن املرشع يعفي أحيانا بعض قرارات املحافظ من شكلية التعليل مام يعني أنها مستبعدة من الرقابة القضائية.

املتعلق بالتحفيظ العقاري ضامن استمرارية  00/24القانون العقاري  ويف هذا اإلطار استهدفت تعديالت

ونجاعة التحفيظ العقاري وتأمني امللكية العقارية وتعبئتها لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية وتشجيع 

 االستثامر من خالل ترسيع وتبسيط االجراءات املتعلقة بالتحفيظ.

دد أنه إذا كانت هذه التعديالت مست يف مجملها اإلجراءات املوضوعية ومام تجب االشارة اليه يف هذا الص

واملسطرية لحق امللكية فإن جانبا هاما من مسطرة التقايض واختصاص املحاكم لحقته تعديالت أساسية همت 

 توزيع االختصاص بني املحاكم االبتدائية واملحاكم االدارية.

افظ العقاري من حيث املبدأ تكون عن طريق سلوك دعوى اإللغاء ويف هذا االطار فإن الطعن يف قرار ات املح

التي تختص بالنظر فيها املحاكم اإلدارية باعتبارها صاحبة الوالية العامة للبث يف جميع طلبات االلغاء املوجهة ضد 

ث للمحاكم املحد 90/42من القانون رقم  10و واملادة  2القرارات اإلدارية استناد إىل مقتضيات كل من املادة 

اإلدارية. إال ما استثناه  املرشع بنص رصيح من خالل جعل بعض القرارات رغم طبيعتها اإلدارية من اختصاص 

املحاكم االبتدائية رغبة من املرشع يف توحيد الجهة القضائية التي تختص بالنظر يف املنازعات العقارية من منطلق 

   أن القايض العادي هو القايض الطبيعي للعقار.

عىل مستوى توزيع االختصاص بني املحاكم العادية واملحاكم  00/24وبالرجوع إىل تعديالت القانون العقاري 

االدارية يتضح أن املرشع العقاري حافظ عىل التوازن يف االختصاص بني الجهتني وإن قام بنقل بعض 

اختصاص ايا لكن مع متسكه باالختصاصات لجهة عىل حساب جهة أخرى، بغية توحيد االختصاص يف بعض القض

 القضاء اإلداري كاختصاص أصيل يف املنازعات اإلدارية واختصاص املحاكم العادية كإختصاص استثنايئ.

وبالعودة إىل القانون العقاري املذكور وبعض النصوص القانونية املكملة ميكن تصنيف قرارات املحافظ العقاري 

نوعني قرارات قابلة للطعن وقرارات غري قابلة للطعن. كام ميكن بحسب إمكانية خضوعها للطعن القضايئ إىل 
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تصنيف القرارات القابلة للطعن بدورها بالنظر إىل الجهة القضائية املختصة إىل نوعني قرارات قابلة للطعن أمام 

به املحافظ  وماملحاكم االبتدائية وقرارات قابلة للطعن أمام املحاكم االدارية وإميانا من املرشع بالدور الذي يق

العقاري والسلطات الواسعة التي ميارسها، فقد حمله مقابل ذل  مسؤولية يف غاية الجسامة نتيجة األرضار التي 

تتسبب فيها األخطاء التي ميكن أن يقع فيها هذا األخري أثناء مزاولته ملهامه. ولذل  فإن املرشع عندما فرض رقابة 

حافظ العقاري كان حكيام ومتوخيا من ذل  املصلحة العامة للمجتمع القضاء عىل القرارات التي يتخذها امل

 واملصلحة الخاصة للمتعاملني مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية باعتبارها مرفقا عموميا.

ولعل كرثة االختصاصات التي خولها املرشع للمحافظ العقاري وطبيعة العمل املنوط به جعله يتميز عن باقي 

وأعوان الدولة بوضعية خاصة. من خالل إصدار مجموعة من القرارات املهمة وذات أثار قانونية بعضها املوظفني 

يقبل الطعن والبعض األخر ال يقبل أي طعن وهي قرارات قد ترتتب عنها مجموعة من املسؤوليات املنفصلة أحيانا 

 واملتداخلة فيام بينها أحيانا أخرى.

اسعة التي يستقل بها والقرارات املهمة التي ينفرد بها فقد حمله املرشع مقابل وموازاة مع هذه االختصاصات الو 

ذل  مسؤولية جسمية تتجاوز خطورتها املسؤولية العادية لغريه من املوظفني, فإضافة إىل مسؤوليتة التأديبية 

صة. وأخريا ية شخصية خاوالجنائية واالدارية التي تحكمها القواعد العامة، أحاط املرشع العقاري املحافظ مبسؤول

 بحكم مهامه كآمر بالرصف ومحاسب عمومي يخضع ملسؤولية مالية ومحاسبية.

ولقيام مسؤولية املحافظ العقاري ال بد وأن تتخذ قرارات املحافظ العقاري صبغة الفعل غري املرشوع املفتقد 

ذة، عمل مادي يف القرارات املتخألي أساس قانوين سواء نتج عن ترصف قانوين كإصدار قرار غري مرشوع أو عن 

كون التعسف يف استعامل الحق له مظاهر متعددة، منها ما هو قانوين وهو األكرث شيوعا والذي يستغل املحافظ 

 من خالله موقع وظيفته ويتعسف يف استعامله تحت وطأة أو مظلة القانون.

وط به املحافظ العقاري بالنظر للمهام املنويف هذا اإلطار عمل املرشع املغريب عىل التشديد من مسؤولية     

 والتي لها ارتباط وثيق بحق امللكية املنصوص عليه دستوريا.

فقد حاولت طرحه للنقاش بالنظر إىل تخليق مرفق املحافظة العقارية من خالل  واقتناعا  مني بأهمية املوضوع

ت العقارية وذل  من خالل ازدياد أهمية قرارا إرساء قواعد املساواة بني املوظفني يف التعامل مع مرفق املحافظة

املحافظ العقاري ملا لها من تأثري عىل املراكز القانونية لألفراد العامة والخاصة تزداد معها األخطار واملنازعات املرتبطة 

 بقراراته وتزداد معها مسؤوليته.

 ختصاص القضايئ والتنوع يفكام تتمثل أهمية موضوع قرارات املحافظ العقاري بني االزدواجية يف اال 

املسؤولية يف املكانة التي منحها املرشوع العقاري لقرار التحفيظ وعدم قابليته للطعن رغبة منه يف تحقيق االستقرار 

والطأمنينة ملال  العقار واملتعامل به ومن ثم عدم زعزعة املعامالت سواء كانت اقتصادية أو مدنية، والتي يكون 
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ل  من خالل مقاربة املوضوع من زاوية مبدأ املرشوعية والذي يفرتض خضوع جميع القرارات محورها العقار وكذ 

 اإلدارية للقانون واالمتثال لضوابطه ومساطره كيفام كانت الجهة اإلدارية املصدرة للقرار وكيفام كان مضمونه.

ر دي وإمكانية املواطن املترض ـ و تتمثل أهمية املوضوع من خالل اجتهادات القضاء بنوعيه اإلداري والعا    

 من قرارات املحافظ العقاري الطعن فيه ملا يف ذل  من تجسيد ملدى مراقبة القضاء ألعامل مرفق املحافظة العقارية.

منه الذي يضمن  222ـ كام تتجسد أهمية املوضوع من خالل املستجدات الدستورية املتمثلة يف الفصل     

حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون وصالحية الطعن يف جميع  حق التقايض لكل شخص للدفاع عن

 21و  1القرارات اإلدارية وهو ما يتعارض مع بعض املقتضيات املنصوص عليها يف القانون العقاري خاصة املادتني 

 يف نيمنه وهو ما تم تأكيده يف الرسالة امللكية التي وجهها صاحب الجاللة املل  محمد السادس إىل املشارك

 . 1022دجنرب  2املناظرة الوطنية حول السياسة العقارية ودورها يف التنمية االقتصادية واالجتامعية املنعقدة بتاريخ 

ـ وإميانا منا بأهمية مسؤولية املحافظ العقاري وذل  من خالل تكييف األخطاء وضبط املسؤوليات وتوضيح     

بب االختباء وراء مسؤولية الدولة وذل  من خالل توجيه القضاء االختصاصات ومعالجة االختالالت املالحظة بس

إىل البحث عن األسباب الحقيقية لألخطاء املرتكبة من طرف املحافظ العقاري. و تكييفها التكييف القانوين السليم 

 بحيث مل يعد اليوم مقبوال النظر إىل الدولة باعتبارها ضامنا يف جميع الحاالت ولكافة االخطاء.

ـ كام تكمن أهمية هذه الدراسة من خالل إبراز وتحديد طبيعة الخطأ الواجب لقيام املسؤولية. كام تظهر     

و تتمثل  ية.ع االختصاص بني الجهات القضائأهمية تحديد طبيعة الخطأ يف توزيع املسؤوليات وبالتايل يف توزي

قاري فظ العقاري بحيث عمل املرشع املغريب العأهمية املوضوع أيضا من خالل حامية املترضرين من جراء خطأ املحا

عىل إحداث مؤسسة تحل محل املحافظني يف حالة ثبوت إعسارهم وهي صندوق التأمينات الذي أحدث مبوجب 

 وما يطرحه من إشكاالت عىل مستوى مسطرة الحصول عىل التعويضات. 00/24من القانون العقاري  200الفصل 

 الدواعي  الختيار الموضوع 

 ـ إن اختيارنا لهذا املوضوع يعود لعدة أسباب منها ذاتية وأخرى موضوعية.    

وتتمثل األسباب الذاتية يف رغبتنا يف معالجة موضوع قرارات املحافظ العقاري بني االزدواجية يف   

اريني من قاالختصاص والتنوع يف املسؤولية. وذل  ملا له من تأثري عىل استقرار للمركز القانون للمحافظني الع

خالل العقوبات التي ميكن أن يتعرضوا لها. والتي قد تصل أحيانا حتى الفصل وكذل  من خالل التغيري يف املراكز 

القانونية للمرتفقني نتيجة أخطاء يف قرارات املحافظ العقاري. فضال عىل ذل  من خالل توجيه وتبصري املحافظون 

تحليل النظام القانوين املغريب من خالل الوقوف عىل عدة استنتاجات العقاريون بخطورة املهام املوكولة إليهم و 

 ووضع توصيات من خالل هذا البحث.

ـورغبة منا يف إغناء الساحة القانونية املغربية واملساهمة يف تأطري ومأسسة مسؤولية املحافظ العقاري وذل      

  فهم أو تأويل محتوياتها.عىل النحو الذي يوضح النصوص والقوانني ويبعد عنها أي غموض يف
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ـ أما فيام يخص االسباب املوضوعية الختيارنا لهذا املوضوع فتتمثل يف ارتباطه بعنرص ورشيحة مهمة يف     

االدارة العمومية أال وهي رشيحة املحافظني العقاريني وما لهذه الرشيحة من أهمية يف تسيري وتفعيل نشاط 

 ا من التزامات ومسؤوليات من خالل مامرستها ملهامها.املحافظات العقارية وما يرتتب عليه

  :الصعوبات 

باحث  والتي ميكن أن يتعرض لها أي أثناء القيام بهذا البحث اعرتضتني مجموعة من العراقيل والصعوبات

 يف موضوع له ارتباط باملحافظ العقاري وقرارته ومسؤوليته عىل اعتبار أنه من املواضيع الحساسة والتي تهتم

بالجانب التطبيقي أكرث.  من أجل إيضاح املفاهيم واإلجراءات. والتي يتطلب فيها االستعانة بالوثائق واملعلومات 

عن قرارات املحافظ العقاري وإشكالية االختصاص فيها واملسؤولية املرتتبة عليها الصادرة عن األخطاء املهنية لهذه 

 الفئة من املوظفني.

القانون العقاري واإلداري والجنايئ واملدين باإلضافة إىل قوانني أخرى لها صلة  ـ فتشعب املوضوع ما بني  

 باملوضوع يخلق نوع من التشتت الفكري.

 ـ المناهج المعتمدة في البحث

فلدراسة هذا املوضوع فقد اعتمدت عىل مجموعة من املناهج التي تتامىش مع عنوان البحث ومن بينها     

 واملنهج النقدي. املنهج الوصفي التحلييل

ة التي فقد حاولت من خالله تحليل ووصف واستقراء النصوص القانوني ففيام يخص املنهج الوصفي التحلييل  

لها ارتباط باملوضوع سواء يف القانون العقاري  أو القانون املدين أو اإلداري أو الجنايئ أو يف قانون الوظيفة العمومية 

جلس األعىل للحسابات ومجالسه الجهوية. وذل  من أجل توضيح النتائج التي أو من خالل القانون املحدث للم

من شأنها املساهمة يف تقديم الحلول املالمئة إلشكالية ازدواجية االختصاص يف قرارات املحافظ العقاري والتنوع 

عقارية ة الالذي تعرفه مسؤولية هذا األخري وبيان مدى مساهامتها يف تكريس مبدأ ضامن حامية حق امللكي

 والحقوق املتعلقة بها من عدمه. 

فقد حاولت من خالله العمل عىل نقد مجموعة من النصوص القانونية واالحكام القضائية  ـ أما املنهج النقدي

نظرا لتداخلها يف بعض الحاالت أو تناقضها أحيانا أو عدم وضوحها، وذل  من خالل إبراز أهم االشكاالت التي 

التي أدت إىل انتهاك حق امللكية العقارية أو لعدم توفريها الضامنات القانونية والقضائية الالزمة يطرحها املوضوع و 

والكفيلة بحامية املرتفقني من تعد املحافظ العقاري أو مرفق املحافظة العقارية، وبالتايل سهولة االعتداء والتعسف 

 يف استعامل سلطة كل من املحافظ ومرفق املحافظة العقاري.

 ـ إشكالية الموضوع.   

نهدف من خالل هذا العمل إىل مناقشة إشكالية قرارات املحافظ العقاري بني االزدواجية يف االختصاص 

والتنوع يف املسؤولية وذل  بالنظر ألهمية القرارات االدارية ومتيزها عن غريها من األعامل املادية واألعامل 

 ل القانونية مع القرارات اإلدارية حيث يصعب التفرقة بينهام. القانونية والقضائية حيث تتداخل هذه األعام
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ويف هذا الصدد أوكل املرشع للمحافظ العقاري اختصاصات هامة وواسعة يف مجال حامية حق امللكية وعليه 

يقوم املحافظ العقاري بإصدار مجموعة من القرارات بعضها يقبل الطعن وبعضها غري قابل للطعن وبالتايل فإن 

شكال املطروح هو ما هو موقع قرار التحفيظ بني القرارات اإلدارية وما موقف املرشع والفقه من التعارض الحاصل اال 

من إمكانيات تحصني قرار التحفيظ من الطعن؟ وما  00/24بني املقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون العقاري 

 مل املؤثرة يف قرار التحفيظ؟هي االستثناءات الواردة عىل قرار التحفيظ؟ وما هي العوا

ـ كام عرفت مسألة ازدواجية االختصاص ما بني املحاكم العادية واملحاكم االدارية جدال واسعا بني أوساط 

الفقه والقضاء خصوصا خالل مرحلة إحداث املحاكم االدارية وهو األمر الذي دفع إىل التمييز بينهام بناءا عىل 

 معايري موضوعية محددة وواضحة.

وهو ما يدفعنا إىل طرح تساؤل آخر بهذا الخصوص وهو أين تتجىل معايري اختصاصات املحاكم االبتدائية 

 واالدارية للبث يف الطعون املوجهة ضد قرارات املحافظ العقاري؟

 وما هو نطاق الطعن يف قرارات املحافظ العقاري أمام املحاكم اإلدارية والعادية؟

ائية عىل قرارات املحافظ العقاري دفعت املرشع املغريب إىل منح سلطة واسعة كام أن محدودية الرقابة القض

للقضاء وذل  من أجل إقرار املوازنة بني العمل اإلداري والعمل القضايئ. وهو ما يدفعنا إىل طرح تساؤل أخر بهذا 

 الخصوص وهو.

 بتدائية واملحاكم اإلدارية؟ما هي حدود الرقابة القضائية لقرارات املحافظ العقاري أمام املحاكم اال 

وبالنظر إىل تنوع املهام التي يضطلع بها املحافظ العقاري من خالل إصدار مجموعة من القرارات املهمة وذات 

أثار قانونية وهي قرارات قد ترتتب عنها مجموعة من املسؤوليات املنفصلة أحيانا واملتداخلة فيام بينها أحيانا أخرى 

إىل  ات نجد املسؤولية املدنية واملرفقية وكذا املسؤولية التأديبية والجنائية واملالية باإلضافةومن بني هذه املسؤولي

 التظلم الرئايس أمام املحافظ العام.

ويف هذا الصدد ميكن طرح تساؤل أخر بهذا الخصوص عن طبيعة املسؤولية املدنية واملرفقية للمحافظ العقاري 

 ؟ وكذل  عن صور كل من الخطأ الشخيص والخطأ املرفقي؟واملعاير املعتمدة للتمييز بينهام

كام ميكن طرح إشكاال آخر حول طبيعة املسؤولية الجنائية والتأديبية واملالية للمحافظ العقاري؟ وعن القواعد 

املوضوعية املنظمة لها؟ وعن موقف املرشع املغريب من هذه املسؤوليات؟ كام ميكن طرح تساؤل بهذا الخصوص 

 ابة املجلس األعىل للحسابات ألعامل املحافظ املالية؟حول رق

وتظهر أهمية تحديد طبيعة الخطأ يف توزيع املسؤوليات وبالتايل يف توزيع االختصاص بني الجهات القضائية 

وذل  من أجل إيجاد حدود فاصلة بني هذه املسؤوليات وخصوصية التعويض فيها خصوصا بعد األخذ بنظرية الجمع 

ليات التي عملت عىل التقليص والحد من مسؤولية املحافظ العقاري وهو ما يدفعنا إىل طرح مجموعة بني املسؤو 
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من التساؤالت من بينهام. ما هو موقف الفقه والقضاء من عالقة املسؤولية الشخصية واملسؤولية املرفقية؟ وما هي 

ية عن املحافظ ن تتجىل حاالت انتفاء املسؤولالحدود الفاصلة بني املسؤولية الجنائية واملسؤولية التأديبية؟ وأي

 العقاري والضامنات املمنوحة له؟

ويف هذا اإلطار تتجىل خصوصية التعويض بالنظر إىل وجود جهتني قضائيتني ميكن أن تكونا مختصتني 

ىل تحقق عتبعا لنوع الخطأ الصادر عن املحافظ العقاري. وهو ما يدفعنا إىل طرح تساؤل آخر حول الجزاء املرتتب 

مسؤولية املحافظ العقاري خاصة ما يتعلق بنوع التعويض الذي ميكن الحكم به عىل املحافظ وعىل الجهات 

 املسؤولة عن أداء التعويض وما مدى مساهمة القضاء يف تحديد قيمة التعويض؟

 خطة البحث.

عىل  ل هذا البحث االعتامدلإلجابة عن كل هذه التساؤالت  واستجابة لإلشكاالت املطروحة ارتأيت من خال  

التقسيم الثنايئ وذل  انسجاما مع عنوان األطروحة،     وعليه فإنني وجهت  اهتاممي يف املحور األول للحديث 

عن ازدواجية االختصاص القضايئ يف قرارات املحافظ العقاري الذي عمدت  من خالله إىل الحديث عن اإلطار 

ي خصصته ملناقشة كل من اإلطار العام للقرارات اإلدارية الصادرة عن املحافظ العام لقرارات املحافظ العقاري والذ

العقاري تم واصلت الحديث بعدها عن مدى مرشوعية القرارات التي يتخذها املحافظ العقاري ألنتقل فيام بعد إىل 

ظ العقاري ملحافمعالجة توزيع االختصاص بني القضاء العادي والقضاء االداري للبث يف الطعون ضد قرارات ا

والذي ناقشت فيه كل من نطاق الطعن يف قرارات املحافظ العقاري أمام القضاء العادي والقضاء اإلداري تم 

 )القسم األول(.واصلت الحديث فيام بعد عن محدودية الرقابة القضائية عىل قرارات املحافظ العقاري 

يه اري يف القانون املغريب والذي ناقشت فويف مجهود ال حق خصصته للحديث عن مسؤولية املحافظ العق

تعدد مسؤوليات املحافظ العقاري وتنوعها والذي عملت من خالله إىل معالجة املسؤولية املدنية واملرفقية للمحافظ 

 العقاري ثم انتقلت بعدها إىل دراسة املسؤولية الجنائية والتأديبية للمحافظ العقاري.

الحديث عن محدودية أو حدود مسؤولية املحافظ العقاري وخصوصيتها كام عملت من خالل هذا القسم إىل 

والذي تطرقت فيه إىل مناقشة إشكالية التداخل بني املسؤوليات وموقف الفقه والقضاء من التداخل بينها. ثم 

واصلت الحديث بعدها عن حاالت انتفاء املسؤولية عن املحافظ العقاري ألنتهي يف هذا القسم بالحديث عن 

وصية التعويض كجزاء لتحقق املسؤولية ثم انتقلت بعدها إىل الحديث عن الجهات املسؤولة عن أداء التعويض خص

وختمته مبعالجة دور القضاء يف تقدير التعويض الذي ركزت فيه الحديث عن االختصاص يف دعوى التعويض 

 )القسم الثاين(.وعن مدى مساهمة القضاء يف تحديد قيمة التعويض 

 توى النتائج.وعلى مس

يتضح من خالل هذا البحث أن موضوع قرارات املحافظ العقاري بني االزدواجية يف االختصاص القضايئ 

وتنوع املسؤولية يكتيس أهمية بالغة عىل املستوى النظري والعلمي وذل  بالنظر إىل حجم املشاكل التي تعرتض 

ا من مدى الرقابة عليها خاصة أمام ازدواجية االختصاص عمل املحافظ العقاري والقرارات املتخذة بشأنه وما تطرحه
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وتعدد املسؤوليات كام اتضح لنا أن الطريقة التي يتم بها معالجة قضية الطعن يف قرارات املحافظ العقاري خلقت 

والزالت تخلق تشويشا عىل العمل القضايئ، فاملحاكم ليست عىل نهج واحد يف قرارتها سواء تعلق األمر بالقضاء 

إلداري أو القضاء العادي. اليشء الذي يفرض عىل محكمة النقض كلام سمحت لها الفرصة للتدخل العمل عىل ا

توحيد وجهات نظر املحاكم الدنيا عند مراقبتها لقرارات املحافظ العقاري كام وقفت عند أهم االشكاالت التي 

ه العميل وهو ما انعكس عىل موقف الفقتطرحها هذه القرارات سواء عىل املستوى الترشيعي أو عىل املستوى 

 والقضاء التي تضاربت مواقفه بخصوصه.

كام الحظنا وبالنظر لكون املحافظ العقاري سلطة إدارية وأن قراراته وإن كانت تعترب جميعها قرارات إدارية 

من القانون  92ل فصفإن الطعن فيها بدعوى اإللغاء يبقى رهينا بنوعية القرار انسجاما مع ما تم النص عليه يف ال

ألن القول أن جميع قرارات املحافظ العقاري تعترب قرارات إدارية، وبالتايل االختصاص بنظرها يرجع للقضاء  00/24

اإلداري دون غريه، فيه الغاء للمحكمة االبتدائية التي لها صالحية البث يف النزاع من الناحيتني الواقعية والقانونية 

غاء الذي يبقى قضاء مرشوعية دون أن يتعدى ذل  إىل توجيه أوامر إىل اإلدارة التي بخالف صالحية قضاء االل

يعترب املحافظ أحد موظفيها وعليه يتضح من هذا أن مجال اختصاص القضاء اإلداري يبقى أوسع نطاقا لكونه غري 

ورة قانونا. كام محصمقيد بنص قانوين كام هو الحال بالنسبة للقضاء العادي الذي ينحرص اختصاصه يف حاالت 

أن الحاجة امللحة إىل رضورة تعزيز الضامنات الدستورية دفع الدستور الجديد إىل دسرتة أو النص عىل حق التقايض 

منه وهو ما سيضع حدا ملسألة توزيع االختصاص ما بني القضاء  222ورقابة رشعية القرارات االدارية يف الفصل 

املكمل له  2922يونيو  2والقرار الوزيري املؤرخ يف  00/24أن القانون العقاري  العادي والقضاء االداري عىل اعتبار

من الدستور  222مينح االختصاص للقضاء العادي يف حني ينعقد االختصاص للقضاء االداري مبوجب الفصل 

ساطر املتعلقة بالطعن وبانعدام الدعوى املوازية. وهو ما يتطلب تحيني النصوص القانونية العقارية واالرساع بتوحيد امل

يف قرارات املحافظ العقاري حتى ال يتيه أصحاب الحقوق بني املقتضيات القانونية املختلفة واملساطر املزدوجة ورمبا 

 العمل عىل جعل مسطرة التحفيظ مسطرة قضائية.

ل من الصعب عوعىل مستوى مسؤولية املحافظ العقاري اتضح لنا تعدد النصوص القانونية التي تنظمها مام يج

تحديد أساس املسؤولية وبالتايل تبقى مجرد مسؤولية نظرية يف أغلب األحيان وال تكون لها من فائدة سوى حث 

املحافظني عىل اتخاد الحيطة والحدر عند قيامهم بأعاملهم كام اتضح لنا أن املرشع العقاري حاول من خالل 

 ث اعترب مسؤولية التحقق تبقى عىل عاتق الجهة التيالتخفيف من مسؤولية املحافظ العقاري بحي 02الفصل 

 أصدرتها.

وإطالقيته يشددان عىل مسؤولية املحافظ  00/24من القانون العقاري  90كام الحظنا أن عمومية الفصل 

العقاري بصفة شخصية وهو ما يدفعنا إىل القول أنه حان الوقت إلعادة النظر يف مقتضياته من خالل تحديد 

 رقابة الواردة يف الفقرة األخرية منه.املقصود بال
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كام اتضح لنا أن طبيعة املهام املوكولة للمحافظ العقاري الرامية إىل تحصني امللكية العقارية وحامية املرتفقني 

من جهة. وأيضا من أجل حامية استقرار املعامالت العقارية وتحقيق األمن العقاري والعدالة العقارية من جهة ثانية 

 دفعت املرشع املغريب إىل تشديد العقوبة عىل هذا األخري يف حالة ارتكابه فعال إجراميا. هي التي

كام أن مسألة الجمع بني املسؤوليات سواء بتعدد األخطاء أو وحدة الخطأ مسألة جد مستعصية ملا يشوبها من 

عرف جعل القضاء املغريب ي تداخل وترابط فيام يخص وحدة الخطأ. أو من خالل ارتباطه بالعمل الوظيفي وهو ما

تدبدبا وتضاربا يف األحكام والقرارات بخصوص مسؤولية املحافظ العقاري كام اتضح لنا أن املسؤولية التأديبية تعرف 

فراغا ترشيعيا يف بعض جوانبها األمر الذي يستدعي تدخل املرشع للحد من مسألة السلطة التقديرية يف تقرير 

 العقوبة املقررة لها كأحد جوانب الفراغات القانونية.وتكييف نوع املخالفة وكذا 

ـ أما فيام يخص ضامنات املحافظ العقاري فقد الحظنا أن مبدأ التناسب بني الخطأ والعقوبة يعترب أهم وأقوى 

 الضامنات املقررة للمحافظ لكونها تسمح له مبخاصمته اإلدارة أمام القضاء لتقدير مدى مالمئة الجزاء التأديبي مع

 الخطأ.

أما بخصوص التعويض فقد اتضح لنا أن مسؤولية املحافظ بهذا الخصوص هي مسؤولية ثانوية طبقا للفصل 

كام اتضح لنا أن التعويض النقدي هو السمة الغالبة يف دعاوى التعويض املوجهة  00/24من القانون العقاري  24

ؤولية ىل أساس الخطأ كام هو األمر بالنسبة للمسضد املحافظ ويقدر هذا التعويض عىل أساس الرضر وجسامته ال ع

الجنائية أما فيام يتعلق بالجهات املسؤولة عن أداء التعويض ومام يجب االشارة إليه أن الدولة ال تتحمل مسؤولية 

 االرضار الناتجة عن تدليس املحافظ وعن أخطائه الجسيمة بل يتحملها املحافظ شخصيا إال يف حالة إعساره.

 يخص االختصاص وأمام غياب نص قانوين يقوم بإسناد االختصاص لجهة قضائية معينة للنظر يف أما فيام 

التعويض املرتتب عىل مسؤولية املحافظ تبقى مسألة االختصاص مطروحة بقوة يف ساحة النقاش. أما عىل مستوى 

بارها تدخل يف قض باعتسلطة القايض يف تقدير التعويض فإنها تظل سلطة واسعة ال تخضع لرقابة محكمة الن

النطاق التطبيق السليم للقانون. أما فيام يخص التاريخ املعتمد من طرف القايض عند تقدير التعويض فقد ثار 

خالف فقهي حول زمن نشوء الحق يف التعويض ما بني تاريخ املطالبة بالتعويض الذي يتزعمه األستاذ مأمون 

 الكزبري وما بني تاريخ صدور للحكم. 

الختام لتجاوز هذه اإلشكاليات فقد توصلت إىل مجموعة من املقرتحات والتوجيهات التي قد تساهم يف ويف 

 تجاوز هذا الغموض وهي:

ـ رضورة الحسم يف مسألة ازدواجية االختصاص بني القضاء العادي والقضاء اإلداري ويستحسن تحويل  2

ضايا افظ نظرا للطبيعة الخاصة التي تتميز بها قاالختصاص للقضاء العادي للبث يف الطعون ضد قرارات املح

 التحفيظ العقاري.
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ـ رضورة إنشاء محاكم عقارية متخصصة تنظر يف جميع القضايا املرتبطة بالعقار وامللكية العقارية مام  1

 سيساهم يف تطوير نظام التحفيظ العقاري ويف فرض رقابة قضائية جد فعالة عىل قرارات املحافظ العقاري.

تبسيط اإلجراءات املسطرية سواء املتعلقة مبسطرة التحفيظ أو تل  الالحقة عىل تأسيس الرسم العقاري أو  ـ 2

 املرتبطة مبامرسة الطعون والعمل عىل توحيدها مع تعزيز ذل  بآجال معقولة.

حها االختصاص الصياغة التي ال متن 90/42ـ إعطاء املادة الثامنة من القانون املحدث للمحاكم اإلدارية رقم  4

 للبث يف كافة املنازعات اإلدارية مبا فيها قرارات املحافظ العقاري التي مل ترد ضمن تعداد املادة السابقة.

 ـ إعادة تنظيم قواعد دعوى اإللغاء بسبب الشطط يف استعامل السلطة لتصبح أكرث فعالية. 2

ذ ام كان نوعها خاضعة لرقابة القضاء، إ ـ رضورة تدخل ترشيعي حاسم يجعل قرارات املحافظ العقاري كيف 2

 أن تحصني قرار التحفيظ من أي طعن صار أمرا ال مربر له.

ـ وإلجبار مرفق املحافظة العقارية عىل تنفيذ األحكام القضائية الصادرة يف حقها عن طريق الحجز ينبغي  0

يوضح  وكذا رضورة تدخل املرشع بنص رصيحإقرار مبدأ قابلية األموال الخاصة لإلدارة الغري الالزمة لسريها للحجز 

 فيه األشياء الغري القابلة للحجز.

ـ رضورة التنصيص عىل املسؤولية الشخصية للمحافظ املمتنع عن التنفيذ باعتبارها الوسيلة األنجع ملعالجة  2

ية. وذل  بتجريم بظاهرة عدم امتثال اإلدارة ألحكام القضاء. باإلضافة إىل رضورة التنصيص عىل مسؤوليته التأدي

االمتناع العمدي عن التنفيذ لألحكام وكذا الرتاخي يف تنفيذها وهو ما تم تحقيقه يف مرشوع القانون الجنايئ 

 الجديد الذي أىت بتجريم االمتناع عن التنفيذ من طرف املوظف.

كوم بها لتهديدية املحـ رضورة إقرار مسطرة خاصة بالتنفيذ الجربي يف مواجهة اإلدارة ألن مسألة الغرامة ا 9

من قانون املسطرة املدنية ال يتأىت تنفيذها نظرا لتعنت اإلدارة. وذل  راجع لعدم توفر املحكمة  442طبقا للفصل 

عىل وسائل قانونية أخرى ناجعة لجرب اإلدارة وحملها عىل تنفيذ األحكام الصادرة يف مواجهتها. اليشء الذي يجرد 

 نوين وقوتها امللزمة.هاته األحكام من أثرها القا

ـ أمام ازدواجية املحاكم التي تبث يف طلبات التعويض املرتتبة عن خطأ املحافظ العقاري وتراوحها بني  20

املحاكم العادية واملحاكم اإلدارية بحسب طبيعة الخطأ. يتعني يف نظرنا االقتصار عىل جهة قضائية معينة دفعا 

خاصة عند تكييف الخطأ الصادر عن املحافظ العقاري الذي عىل أساسه ألي لبس قد يتبادر إىل ذهن املتقايض 

يتحدد االختصاص، بحسب ما إذا كان خطأ إداريا فينعقد االختصاص للمحاكم اإلدارية أو خطأ شخصيا فيكون 

 من اختصاص املحاكم االبتدائية.

 بالوكالة مختلف املسؤولني ـ رضورة التخفيف من املسؤولية امللقاة عىل املحافظ وذل  بتشطريها عىل 22

 الوطنية للمحافظة العقارية بشكل يجعل الكل يحمل هاجس األمانة امللقاة عىل عاتقه تبعا الختصاصاته.
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ـ يتعني إعادة النظر يف القواعد املنظمة لصندوق التأمينات خاصة ما يتعلق بآجال تقادم الدعوى ضده.  21

ة يف جميع ة الواقعية والتنصيص عىل حلول هذا الصندوق بصفة أصليوتبسيط مسطرة مطالبته بالتعويض من الناحي

الدعاوى الرامية إىل إثارة املسؤولية الشخصية للمحافظ حتى يقوم بالدور املطلوب منه. وهو تعويض املترضرين من 

 جزاء التحفيظ مع عدم إمكانية الرجوع عىل املحافظ إال يف حالة ثبوت سوء نيته أو تقصريه الشديد.

 90و 01و 24واملنظمة ملسؤولية املحافظ الشخصية كالفصل  00/24ـ تعديل بعض نصوص القانون العقاري  22

لتبديد الغموض الذي يقوم حولها وتوضيحها أكرث حتى يتمكن املحافظ القيام باملراقبة امللقاة عىل عاتقه عىل أحسن 

 وجه.

وبة ة يف تقرير وتكييف نوع املخالفة وكذا العقـ رضورة تدخل املرشع للحد من مسألة السلطة التقديري 24

 املقررة لها كأحد جوانب الفراغات القانونية.

ـ تشجيع املترضرين من قرارات املحافظ العقاري عىل تقنية التظلم الرئايس باعتبارها تقنية هامة والتي  22

سة القضائية من تخفيف عن املؤس تغيب عن األذهان كام ينبغي أيضا تبسيط إجراءات ومسطرة التظلم. ملا يف ذل 

 من كرثة امللفات املتعلقة بالتنفيذ.

ـ رضورة متديد أجل مامرسة الطعن يف قرارات املحافظ برفض تقييد حق عيني أو التشطيب عليه. وجعله  22

 .2922يونيو  2من القرار الوزيري املؤرخ يف  20أكرث من املدة املنصوص عليها يف الفصل 

ر يف القوة التطهريية لقرار التحفيظ، وذل  حتى يتمكن املترضر من أن يطالب بتصحيح بعض ـ إعادة النظ 20

 الحاالت. كتحفيظ عقار يف اسم مدلس.

ـ دعوة القانون الجنايئ إىل التعامل بخصوصية شديدة مع قرارات املحافظ العقاري ملسؤولية املحافظني  22

من  املنظومة القانونية املغربية ورد االعتبار ملن ترضروا الشخصية عن قراراتهم. ولخصوصية اختصاصاتهم يف

صكوك االتهام واملتابعة واالعتقال التعسفي مع أخذهم بالفهم الحقيقي للنصوص القانونية الصادرة يف مادة 

 التحفيظ العقاري.

ية التي رويف االخري سيدي الرئيس السادة أعضاء لجنة املناقشة هذه مجمل األفكار واإلشكاليات املحو  

يطرحها املوضوع، وسأبقى رهن إشارة اللجنة املوقرة فيام تبديه من مالحظات وتوجيهات والتي ستساهم بال ش  

يف تصحيح وإغناء هذا العمل. وسوف يكون من واجبي أن أعرب عن معاين املحبة والتقدير واالمتنان عىل سعة 

 السادة األساتذة الكرام.

 اىل وبركاته.والسالم عليكم ورحمة الله تع

 

  



  

 

 


