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 كلمة افتتاحية
 

 الرحمي الرحامن هللا بسم

 الاعامل و ونالقان جمةل من التاسع والعرشون العدد هذا لمك اقدم الاعزتاز و الفخر ببالغ

 املهمتني وسط ةالقانوني املعرفة نرش و  ابملس تجدات القانونية اال حاطةاىل  أأساساهيدف  واذلي

 . القانوين ابلشأأن

يد تتبع اجملةل للمس تجدات القانونية و حماوةل جتو  س ياق يف العدد هذا اصدار يأأيت و

 .  القانونية الغزيرة و اليت تشهدها الساحة القانونية مؤخرا  اال صدارات

ت من املقاالت متخصصة يف بعض اجملاال مجموعة دفتيه يف العدد هذا حمتوى ويضم

 الأخري و يف خصوصا يف قانون الاعامل سواء من انحية القانون املغريب او القانون املقارن

 قرير حول رساةل نوقشت الجل نيل شهادة املاسرت يفمللف العدد و اذلي اخرتان تقدمي ت

طفالموضوع امحلاية ادلولية    الالجئني للأ

 أأن و الكرمي، القارئ رضا الاعامل و القانون جمةل من العدد هذا ينال أأن  أأمل لكنا و

 . التوفيق ويل هللا ،و الكبرية الفائدة و اجلليل النفع فيه جيد

 

دارة   الاعامل و القانون جمةل ا 

 كلمة افتتاحية



  

 حاث باللغة العربيةمحور الدراسات واألب
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 العقاري  التحفيظ وظهير العينية الحقوق  مدونة بين التحفيظ طور  في العقار على املنصب الرسمي الرهن إشكاالت

 

 دراسة قانونية على الواقع الفلسطيني نظرية املوظف الفعلي

 

 د. عثمان يحيى أحمد أبو مسامح 

 ) فلسطين (  دكتوراه الفلسفة في القانون 

 يحيى أحمد أبو مسامح عمران 

 ) فلسطين (  ماجستير القانون العام

 

 امللخص:

استجدت مؤخرا على الساحة الفلسطينية مشكلة املوظفين الذين تم تعيينهم بعد االنقسام الفلسطيني 

م، والتي يدور فيها الحديث حول مدى قانونية املوظفين من عدمه، والتي طغت الحزبية على 8112عام 

خاصة وأن الحديث يدور حول شرعية هذه الفترة من عدمها، لكن في بحثنا هذا وضحنا  بعض اآلراء،

املوظف القانوني، ووضعنا الحلول لهذه اإلشكالية والتي طبقنا عليها نظرية املوظف الفعلي، حيث نراها 

 األقرب لحل هذه اإلشكالية.

 مقدمة:

ة الرتباطها بنظرية املوظف العام الذي يعد تبرز أهمية نظرية املوظف الفعلي في مجال الوظيفة العام

املحرك األساس ي إلدارات الدولة املختلفة، وبّين فقهاء القانون اإلداري أهمية هذه النظرية في مجال 

 الوظيفة العامة.
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وبما أن املوظف العام بالنتيجة هو مواطن أوال وآخرا، فإن صفة "العام" قد أضفت عليه مسؤوليات 

ف في مسلكه الوظيفي بطريقة مختلفة عن تصرفاته في مسلكه العادي، فهو األداة محددة جعلته يتصر 

التنفيذية لإلدارة العامة املكلف بالسهر على النظام العام، وتنفيذ القوانين واألنظمة، ومنع تجاوزها من 

 قبل األفراد أو الجماعات، وكل هذا ينطبق في ظل الظروف الطبيعية.

عامة بانتظام واطراد يسوغ الخروج على األصل السابق واألخذ بنوع آخر من لكن مبدأ سير املرافق ال

 املوظفين الذين ال تتوافر فيهم شروط التوظيف، وهم املوظفون الفعليون.

تتميز نظرية املوظف الفعلي بأنها من خلق وإبداع مجلس الدولة الفرنس ي بهدف الحفاظ على سير املرافق 

ية مصالح الغير حسن النية، ومن الصعب أن يقوم املواطن بالتأكد من العامة بانتظام واطراد، وحما

الوضع الوظيفي للموظف العام، وتنبع أهميتها أيضا من حمايتها للمصلحة العامة والخاصة على حد 

سواء، لذلك فإن دراسة املوظف الفعلي تهدف إلى استقرار املعامالت والحفاظ على الثقة في التعامل مع 

م متى كانت الدالئل والعالمات والشواهد املحيطة باألوضاع الظاهرة من شأنها أن تولد املوظف العا

 االعتقاد لدى الغير بمطابقة الظاهر للقانون.

 أهمية البحث:

يسلط هذا البحث الضوء على نظرية املوظف الفعلي وتطبيقها على الواقع الفلسطيني، وذلك من خالل 

انونية، ويورد الحلول لإلشكاليات التي تخص مشكلة املوظفين في معالجة عدة قضايا من الناحية الق

 فلسطين )سواء موظفي رام هللا أم موظفي غزة(.

 مشكلة البحث:
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يدور الحديث في الساحة الفلسطينية اليوم عن إشكالية كبيرة وهامة جدا تتعلق باملوظفين، خاصة 

تدور مشكلة البحث حول: َمن هو املوظف املوظفين الذين تم تعيينهم أثناء االنقسام الفلسطيني، ف

 القانوني؟ ومدى تطبيق نظرية املوظف الفعلي على املوظفين الذين تم تعيينهم بعد االنقسام الفلسطيني؟

 منهج البحث:

يعتمد البحث بشكل كبير على اتباع املنهج التحليلي للنصوص القانونية التي تنظم البحث، لفهم أبعادها 

 ئها، وذلك من خالل إلقاء الضوء عليها بشكل أوسع.وهدف املشرع من ورا

 هيكلية البحث:

تم عرض جميع األفكار املتعلقة بموضوع البحث بطريقة متناسقة ومتوازنة قدر اإلمكان، تكفل تغطية 

جميع جوانبها، وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتم تقسيم موضوعه إلى ثالثة مباحث، ووفقا لذلك 

 للبحث على النحو اآلتي: ستكون الهيكلية العامة

 املبحث األول: املوظف العام

 املبحث الثاني: ماهية نظرية املوظف الفعلي

 املبحث الثالث: تطبيقات نظرية املوظف الفعلي

 استنتاجات وتوصيات وحلول 
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 املبحث األول 

 املوظف العام

 املطلب األول: مفهوم املوظف العام

العام، وتدور جميع التعريفات حول الشروط األساسية  تصدى العديد من الفقهاء لتعريف املوظف

( أن املوظف العام هو "كل شخص يعمل m.walineالالزمة الكتساب صفة املوظف العام، فيرى الفقيه )

في خدمة سلطة وطنية ويسهم بصورة اعتيادية في تسيير مرفق عام بطريقة اإلدارة املباشرة ويشغل 

 .1داري"وظيفة دائمة مدرجة في الكادر اإل 

عهد إليه عمل دائم في خدمة مرفق عام  في حين يرى الطماوي أن املوظف العام هو "الشخص الذي ي 

 .2تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام"

أما موقف القضاء فيتبين من خالل تعريف القضاء اإلداري الفرنس ي املوظف العام بأنه "الشخص الذي 

. وعلى نحو مقارب من هذا 3ة ضمن كوادر الوظائف الخاصة بمرفق عام"يعهد إليه بوظيفة دائمة داخل

 النحو عرف القضاء اإلداري املصري واألردني املوظف العام.

أما موقف املشرع الفلسطيني، فإنه لم يقدم تعريفا شامال ودقيقا للموظف العام إال أنه أضاف بعض 

في املادة األولى من قانون الخدمة املدنية رقم  العناصر التي تساعد في تعريف املوظف العام، فقد جاء

على أنه يقصد باملوظف "الشخص املعين بقرار  8119( لسنة 4واملعدل بالقانون رقم ) 8551( لسنة 4)

من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف املدنية على موازنة إحدى الدوائر 

 ة أو مسماها".الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيف

                                                           
 .81، ص8991/8999علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، منشورات الجامعة األردنية،  1
 وما بعدها. 116، ص8911عة الثانية، سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، القاهرة، دار الفكر العربي، الطب 2
 .81، ص8911منصور العتوم، المسؤولية التأديبية للموظف العام، عمان، مطبعة الشرق،  3



 

 

12 

ويتضح من نص املادة السابقة أن املشرع الفلسطيني اعتبر املوظف العام هو ذلك الشخص الذي يعين 

من قبل سلطة مختصة كالرئيس أو الوزير أو وكيل الوزارة أو مدير مؤسسة عامة وذلك ليقوم بمجموعة 

بها  ات اإلدارية ذات العالقة وما يتعلقمن املهام املنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات والقرار 

 .4من صالحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات

ويتضح من نص املادة أيضا أن املهام املوكولة للموظف العام يجب أن تكون متعلقة باألمور املدنية 

زنتها خل موااملدرجة في نظام التشكيالت الوظيفية، وعلى موازنة وزارة أو إدارة أو مؤسسة أو أية سلطة تد

ضمن املوازنة العامة للسلطة الفلسطينية أو ملحقة بها أو مؤسسة عامة إدارية أو مؤسسة عامة 

اقتصادية أو شركة وطنية اختارت إخضاع العاملين فيها لهذا القانون، وبغض النظر عن طبيعة املهمة 

 .5إدارةاملوكولة لذلك الشخص سواء كان ذلك املوظف وزيرا في وزارة أو حارسا في 

تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على:  -سالف الذكر-وملا كانت املادة الثانية من ذات القانون 

املوظفين العاملين في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية  -8

قرارات خاصة فيما لم يرد املوظفين املعنيين بمقتض ى قوانين و  -8حسب نظام تشكيالت الوظائف. 

بشأنه نص فيها"، فإن القانون بذلك استبعد من نطاق تطبيقه العاملين في البلديات، واملجالس املحلية، 

والعاملين في الشركات الوطنية أو املختلطة، وكذلك العاملين في املؤسسات شبه العمومية كالجامعات، 

خاصة أو فردية إذا تضمن العقد نصا يفيد تطبيق أحكام  هذا باإلضافة إلى املتعاقدين مع اإلدارة بعقود

 القانون عليه في األمور التي ال ينظمها العقد املبرم بينهم وبين اإلدارة.

                                                           
علي سالم علي صادق، المبادئ التي أرستها محكمة العدل العليا الفلسطينية في مجال الوظيفة العامة، رسالة ماجستير،  4

 .20، ص5002لقاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، ا
، 5005عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري الفلسطيني، نشاط اإلدارة ووسائلها، المطبعة العربية الحديثة، القدس،  5

 .502ص
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وبعد العرض السريع لتعريف املوظف العام على الصعيد الفقهي والقضائي والتشريعي، فإنه يتضح أن 

الخدمة في مرفق عام، أن تكون الخدمة في عمل دائم  العناصر التي تقوم عليها فكرة املوظف العام هي:

 وأن يكون التعيين من السلطة العامة املختصة.

 املطلب الثاني: التعيين في الوظائف العامة في القانون الفلسطيني

إن تولي الوظائف العامة يعد حقا دستوريا للمواطنين، إال أن هذا الحق ال يكون بدون ضوابط 

األمر وضع الشروط العامة، وذلك بهدف كفالة قدرة من سيتم تعيينه في الوظيفة موضوعية، بل يتطلب 

 العامة على القيام بأعبائها تحقيقا للصالح العام.

موضوع التعيين في الوظائف العامة  8551( لسنة 4وقد تناول قانون الخدمة املدنية الفلسطيني رقم )

 قاء املوظفين.بشكل مفصل، فبين شروط التعيين وطرق اختيار وانت

 املطلب الثالث: الشروط الواجب توفرها في املرشح للوظيفة العامة في القانون الفلسطيني

بالرغم من التباين واالختالف في بعض أحكام قوانين الخدمة املدنية من دولة ألخرى، إال أنها تتفقد إلى 

ن لشغل الوظائف العامة في حد كبير على إلزامية توافر بعض الشروط العامة في األشخاص املتقدمي

 الدولة.

( منه فيمن يتولى 89، 84في املادتين ) 8551( لسنة 4فقد اشترط قانون الخدمة املدنية الفلسطيني رقم )

 الوظيفة العامة أن يكون:

 فلسطينيا أو عربيا. .8

 قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره. .8

منعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين خاليا من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي ت .3

فيها بموجب قرار من املرجع الطبي املختص، على أنه يجوز تعيين الكفيف في عينيه أو فاقد 
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البصر في إحدى عينيه أو ذوي اإلعاقة الجسدية، إذا لم تكن أي من تلك اإلعاقات تمنعه من 

جع الطبي املختص على أن تتوافر فيه القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة املر 

 الشروط األخرى للياقة الصحية.

متمتعا بحقوقه املدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة  .4

 بالشرف أو األمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

زام بمجموعة القواعد إذا تحققت الشروط السابقة، على اإلدارة لدى إقدامها على تعيين شخص االلت

 (، وهي:89الواردة في املادة )

ال يكون التعيين بأثر رجعي، ويعتبر تعيين املوظف في الخدمة من تاريخ إخطاره كتابيا بذلك من  .8

قبل الديوان بواسطة الدائرة الحكومية التابع لها ومباشرته العمل فيها، ويعتبر قرار تعيينه الغيا 

ثين يوما من تاريخ تبليغه كتابيا وفي هذه الحالة يعين من يليه في إذا لم يباشر عمله خالل ثال

 الترتيب إذا كان التعيين بموجب مسابقة.

 ال يجوز تعيين الطالب املتفرغ في الدراسة في وظيفة شاغرة في املوازنة. .8

ال يقبل مرشح للخدمة املدنية لوظيفة تتطلب رخصة بموجب قانون إال إذا كان املرشح حاصال  .3

 الرخصة املطلوبة من الجهة ذات االختصاص.على 

أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على أساسها أصلية أو مصدقة حسب األصول  .4

 صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة أو أية مؤسسة أخرى معترف بها.

لك وذتكون معادلة الشهادات من قبل وزارتي التربية أو التعليم العالي كل حسب اختصاصها  .9

 وفقا ألحكام القانون.

 أن ال يقل السن عن ثماني عشرة سنة. .6

 املطلب الرابع: طرق اختيار وانتقاء املوظفين في القانون الفلسطيني
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تتعدد طرق اختيار وانتقاء املوظفين وأساليب تعيينهم املتبعة في مختلف الدول، ولذلك قد تلجأ الدولة 

 االلتجاء إلى أكثر من طريق أو الجمع بينهما.إلى أحد هذه الطرق دون غيره، وقد تفضل 

 وقد أخذ املشرع الفلسطيني بطريقتين الختيار وانتقاء املوظفين، وهما:

 حرية اإلدارة في االختيار: .8

( من قانون الخدمة املدنية عندما أعطى 89وقد أخذ املشرع الفلسطيني بهذه الطريقة في املادة )

وتعيين رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية بقرار يصادق  رئيس السلطة الوطنية صالحية اختيار 

 عليه املجلس التشريعي.

( من ذات القانون لرئيس السلطة الوطنية الحق في 82/8، 86كذلك أعطى القانون في املادتين )

تعيين رؤساء الدوائر الحكومية املستقلة، وكالء الوزارات واملديرين العامين بناء على تنسيب من 

 لس الوزراء.مج

( من ذات القانون الصالحية ملجلس الوزراء فيما 82/8وقد أعطى املشرع الفلسطيني في املادة )

 .6يخص تعيين موظفي الفئة األولى من الوظائف العامة

 املسابقة: .8

تضمن قانون الخدمة املدنية الفلسطيني طريقة املسابقة كوسيلة الختيار من يشغل الوظائف 

وظائف التي تشملها الفئة األولى(، وأوضح اإلجراءات التي يجب أن تتبعها العامة )ما عدا ال

 :7الجهات املختصة في التعيين، وذلك على النحو التالي

                                                           
( الوظائف التي تشملها الفئة األولى وهي: الوظائف 9في المادة ) 8991( لسنة 1أوضح قانون الخدمة المدنية رقم ) 6

فية العليا، وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة اإلشراف على تنفيذ أهداف الدوائر الحكومية في المجاالت التخطيطية واإلشرا
 التخصصية المختلفة ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات واإلجراءات لتنفيذها.

 .8991( لسنة 1( من قانون الخدمة المدنية رقم )55-89المواد ) 7
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تعلن الدوائر الحكومية عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من الجهة  -

ألقل ويتضمن اإلعالن املختصة خالل أسبوعين من خلوها من صحيفتين يوميتين على ا

شعر الديوان بذلك.  البيانات املتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وي 

تقوم لجان االختيار باإلعالن عن أسماء املقبولين للتقدم ملسابقات التعيين في صحيفتين  -

 .يوميتين ليومين متتاليين على األقل بحيث يتضمن اإلعالن موعد ومكان املسابقة

ائف بحسب األسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج االمتحان، وعند يكون التعيين في الوظ -

، وتسقط 
ً
التساوي في الترتيب يعين األعلى مؤهال فاألكثر خبرة، فإن تساويا تقدم األكبر سنا

 .حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمض ي سنة من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان

 .دة شهر من تاريخ إعالن النتائج املذكورةيتم الشروع في عملية التعيين خالل م -

يجب االنتهاء من عملية التعيين للشواغر املعلن عنها خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ إعالن  -

 .نتيجة االمتحان

 8املطلب الخامس: الرقابة على التعيين في الوظائف العامة

 أوال: الرقابة القضائية

 نظمة املقارنة فيما يخص الرقابة القضائية على التعيين فيلم يخرج املشرع الفلسطيني عما تضمنته األ 

الوظائف العامة، فقد أقر املشرع للقضاء صالحية النظر في املنازعات املتعلقة بالوظائف العامة، فقد 

منازعات  -4على: " 8118( لسنة 9( من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم )33/4،9نصت املادة )

لعمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العالوات أو املرتبات أو النقل أو اإلحالة إلى املتعلقة بالوظائف ا

                                                           
 امة في فلسطين بين القانون والممارسة، رام اهلل، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان، سلسلةباسم بشناق، الوظيفة الع 8

 وما بعدها. 15، ص5085(، 28تقارير قانونية )
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رفض الجهة اإلدارية  -9املعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق باألعمال الوظيفية. 

 ألحكام القوانين أو األنظمة 
ً
 املعمول به".أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا

من هنا يستطيع أي شخص تضرر من قرارات اإلدارة الخاصة بالتعيين اللجوء إلى القضاء والطعن في 

 تلك القرارات، ويكون حكم القضاء ملزما للجهة اإلدارية املعنية.

 ثانيا: الرقابة البرملانية

رئيسية افة لوظيفته اليمارس املجلس التشريعي الفلسطيني دورا رقابيا على السلطة التنفيذية، إض

املتمثلة بالتشريع، وقد حدد القانون األساس ي أدوات ووسائل الرقابة التي تتيح ألعضاء املجلس التشريع 

أو لجانه املختصة محاسبة السلطة التنفيذية على أعمالها، من هذه األدوات: طرح السؤال، استجواب 

لجان خاصة لهذا الغرض، إقرار املوازنة  أعضاء السلطة التنفيذية، إجراء تحقيق عن طريق تشكيل

العامة والحساب الختامي، سحب الثقة من الحكومة أو بعض أعضائها وتلقي العرائض والشكاوى من 

 املواطنين.
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 املبحث الثاني

 ماهية نظرية املوظف الفعلي

ار التعيين فقر  إن قرار التعيين في الوظيفة العامة تحكمه مبادئ يترتب على مخالفتها بطالن التعيين،

يجب أن يمر بمراحل تمهيدية وتحضيرية متنوعة ومتعددة ال يجوز تجاهلها أو إغفالها باعتبارها ضمانة 

-مهمة ملشروعية قرارات التعيين، وبناء عليه فإن التعيين في الوظائف تحكمه شروط وإجراءات معينة 

 .9-كما وضحنا سابقا

هدفها خدمة املواطنين تحقيقا للمصلحة العامة، وذلك وفقا فالوظائف العامة تكليف للقائمين عليها، 

لألحكام القانونية النافذة، وينبغي أن تقوم الوظائف العامة على أساس رابطة قانونية صحيحة بين 

الدولة ومن يشغل هذه الوظائف، فإذا تبين عدم صحة تلك الرابطة، فإن من تولى الوظيفة عندها ال 

ل الوظيفة وتحمل أعبائها ومسؤولياتها، ويترتب على ذلك عدم مشروعية يكون صالحا ملمارسة أعما

األعمال التي يقوم بها، إال أن الفقه والقضاء اإلداريين قد استقرا على إضفاء املشروعية في بعض الحاالت 

على تصرفات من يتولى الوظيفة العامة دون توافر السند الصحيح، وذلك حفاظا على استمرار سير 

 وهي التعيين الرسمي–العامة بانتظام واطراد، وهذا ما يبرر الخروج على األصل والقاعدة العامة  املرافق

واالعتراف بنوع آخر من املوظفين الذين ال يشغلون الوظائف العامة بشكل قانوني  -في الوظيفة العامة

 .10وهم املوظفون الفعليون 

الفعلي ومغتصب السلطة وعيب عدم  املطلب األول: التمييز بين املوظف القانوني واملوظف

 االختصاص

                                                           
. عبد اهلل البطوش، نظرية الموظف 291، ص8999محمد أبو زيد، المرجع في القانون اإلداري، دار النهضة العربية،  9

 .21، ص5001ضاء، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الكرك، الفعلي فقها وق
 .201، ص5001حمدي القبيالت، القانون اإلداري، الجزء األول، عمان، دار وائل للنشر، الطبعة األولى،  10
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 أوال: املوظف القانوني

هو الذي يشغل الوظيفة ويمارس صالحياتها ويصدر القرارات اإلدارية التي تخوله إياها هذه الوظيفة 

عقب تأهيل قانوني مشروع )تعيين أو انتخاب مشروع( وفي الوقت الذي يكون هذا التأهيل القانوني 

 .11قائما

 املوظف الفعليثانيا: 

تعددت تعريفات الفقهاء للموظف الفعلي، وجميعها تدور حول املضمون نفسه، فمنهم من يعرفه بأنه: 

"الشخص الذي ال اختصاص له بصفة عامة في اتخاذ إجراء إداري معين إما لعدم صدور قرار بتقليده 

 .12الوظيفة، وإما لصدور قرار معيب بتعيينه فيها"

نه: "كل شخص يشغل الوظيفة بطريقة غير صحيحة، ويمارس اختصاصاتها ويزاول ( أJezeويعرفه جيز )

 .13أعمالها سواء كان البطالن يعود لسبب بطالن التولية أو انتهاء أثره"

ومنهم من يعرفه بأنه: "ذلك الشخص الذي عين تعيينا معيبا أو لم يصدر بتعيينه قرار إطالقا"، وبالرغم 

ي بطالن األعمال التي تصدر منه، لصدورها من غير مختص أو من من أن هذا األصل العام يقتض 

 .14مغتصب، فإن القضاء قد أعلن سالمة تلك األعمال في بعض الحاالت، وذلك على أسس مختلفة

                                                           
، 8991علي خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري األردني، الكتاب الثاني، عمان، األردن، مطبعة الجامعة األردنية،  11
 .569ص
 .211، ص8911رمزي طه الشاعر، تدرج البطالن في القرارات اإلدارية، القاهرة، دار النهضة العربية،  12
مجدي عزالدين يوسف، األساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، كلية  13

 وما بعدها. 61، ص8916الحقوق، 
 215، ص8929ي، مبادئ القانون اإلداري المصري والمقارن، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، سليمان محمد الطماو  14

 وما بعدها.
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وعلى هذا يوجد في حالة املوظف الفعلي تأهيل ملباشرة مهمات الوظيفة )تعيين وانتخاب أو تفويض(، 

، وتكون عدم مشروعية التأهيل أحيانا منذ البداية )التعيين أو االنتخاب ولكن هذا التأهيل غير قانوني

أو تفويض غير مشروع(، وأحيانا الحقة وتالية كما في حالة انتهاء خدمات املوظف العام ألي سبب من 

 .15األسباب أو في حالة حل املجالس املحلية أو انتهاء مدة التعيين أو االنتخاب أو التفويض

 السلطة )منتحل الوظيفة العامة( ثالثا: مغتصب

هو الشخص الذي يشغل وظيفة ويمارس صالحياتها ويصدر القرارات التي تخوله إياها هذه الوظيفة دون 

 .17. فهو بذلك يدعي انتماءه للوظيفة العامة دون وجه حق16أي تأهيل قانوني

 رابعا: عيب عدم االختصاص

بها متخذ القرار سواء كان عضوا أو هيئة أخرى في  يقصد باالختصاص: القدرة القانونية التي يتمتع

. 18إصدار قرار إداري، أو أنه السلطة أو الصالحية القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار في إصداره القرار

ويتضح من هذا أن كل عضو من أعضاء الهيئة أن يمارس الحق وفقا ملا تقتض ي به القواعد القانونية 

 املعمول بها.

يف االختصاص يتضح أن عيب عدم االختصاص بوجه عام هو "عدم القدرة القانونية على ومن تعر 

 .19القيام بتصرف معين"

                                                           
 .569علي خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري األردني، مرجع سابق، ص 15
 .569علي خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري األردني، مرجع سابق، ص 16
 .100ي القانون اإلداري، مرجع سابق، صمحمد أبو زيد، المرجع ف 17
 .281، ص8991ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  18
 .202، ص8911محمد رفعت عبد الوهاب وأحمد عبد الرحمن شرف الدين، القضاء اإلداري، المكتب العربي للطباعة،  19
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فاملشرع قد وزع االختصاصات اإلدارية على أعضاء السلطة اإلدارية على نحو معين، فإذا صدر القرار 

رف باطال وفي حاالت اإلداري من شخص أو هيئة معينة لم يمنحهما القانون سلطة مباشرته وقع التص

 .20معينة منعدما فيكون معيب بعيب عدم االختصاص وحري باإللغاء

أما إذا صدر القرار عن شخص أو هيئة منع القانون مباشرته على اإلطالق، فإننا ال نكون امام عيب عدم 

االختصاص، ففي هذه الحالة ال نكون أمام اعتداذ على اختصاص محدد ومعين، وإنما نكون بصدد 

 .21يب آخر إنه مخالفة القانون واللوائحع

أما إذا ترك املشرع اختصاصا معينا دون تنظيم بمعنى أنه لم يحدد جهة مختصة تتولى القيام به، فقد 

. أي أن 22ذهب الفقه والقضاء على أن يثبت للجهة التي تتفق طبيعة عملها مع طبيعة هذا االختصاص

ئة التي يتفق هذا االختصاص مع اختصاصها وواجبات يكون هذا التصرف في اختصاص الشخص أو الهي

 .23وظيفتها

 خامسا: أوجه التشابه واالختالف بينهم

يتشابه املوظف الفعلي واملوظف القانوني بوجود تأهيل بشغل الوظيفة، ولكن يختلفان عن بعضهما 

ي حالة روعا فالبعض بمشروعية التأهيل، فالتأهيل موجود في الحالتين، فيكون التأهيل قانونيا ومش

املوظف القانوني، بينما يكون التأهيل غير مشروع في حالة املوظف الفعلي، وبذا يختلف املوظف القانوني 

والفعلي عن مغتصب السلطة بوجود التأهيل القانوني الذي يتجرد من أي تأهيل ملباشرة الوظيفة، 

ويصدر القرارات اإلدارية ضمن وتفريعا عما سبق يتصرف املوظف الفعلي بموجب تأهيل غير قانوني، 

                                                           
أصول القضاء اإلداري في فلسطين، مكتبة بيسان للطباعة والتوزيع، غزة، الطبعة هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في  20

 .221، ص5081األولى، 
 .526، ص8960محمد الشافعي أبو راس، القضاء اإلداري، مكتبة النصر،  21
 .211، ص8912ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،  22
 وما بعدها. 526أبو راس، القضاء اإلداري، مرجع سابق، صمحمد الشافعي  23
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هذا اإلطار، هكذا يختلف عن املوظف القانوني ويقترب من مغتصب السلطة الذي يتجرد من أي تأهيل 

ملباشرة مهمات الوظيفة، ولكن يصعب في كثير من األحيان التمييز بين املوظف الفعلي ومغتصب السلطة، 

ص من التأهيل ملباشرة الوظيفة والحاالت التي وآية ذلك أنه يصعب تحديد الحاالت التي يتجرد الشخ

( يرى أن Jezeيكون فيها التأهيل قائما وموجودا رغم عدم املشروعية التي تلحق به، ولكن األستاذ جيز )

معيار التمييز بينهما هو أن تأهيل املوظف الفعلي يكون ظاهرا، فيمارس املوظف الفعلي مهمات الوظيفة 

ظاهر، بينما يكون الشخص مغتصبا للسلطة إذا كان يتجرد من أي تأهيل التي يشغلها بموجب تأهيل 

أو لم يكن تأهيله ظاهرا، ولكن تعتبر مسألة ظاهرية وعدم ظاهرية التأهيل مسألة نسبية يتعين على 

القضاء مراعاة الظروف السياسية أو االجتماعية التي تم فيها شغل الوظيفة والفترة الزمنية التي استمر 

 .24ل الوظيفةفيها شغ

ويعد مغتصب السلطة في حاالت استثنائية خاصة موظفا فعليا رغم انعدام سند شغل الوظيفة إذا 

توافرت مظاهر جادة على شرعية شغل الوظيفة كأن تأمر اإلدارة أحد األفراد بالقيام بمهمات وظيفة 

يح رسة أعبائها بمجرد ترشمعينة دون أن تتم إجراءات تعيينه فيها أو يقوم املرشح لشغل الوظيفة بمما

اإلدارة له وقبل صدور قرار التعيين، فال شك أن موافقة اإلدارة على شغل أحد األفراد للوظيفة دون 

صدور قرار تعيين بذلك، أو قيامها بترشيحه لشغل الوظيفة قد يكون من شأنه خلق مظاهر كاذبة تدفع 

ي يستوجب اعتبار هذا الشخص موظفا فعليا األفراد إلى االعتقاد بشرعية شغل الوظيفة، األمر الذ

 . وضمان استمرارية املرافق العامة بانتظام.25حماية للغير حسن النية

وال شك في وجود عالقة أكيدة بين عدم االختصاص ونظرية املوظف الفعلي بصفة عامة، فهذه النظرية 

ن على قواعد االختصاص، كما أ تعتبر استثناء أدخله القضاء على النتائج القانونية العادية املترتبة

                                                           
 .510علي خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري األردني، مرجع سابق، ص 24
 .95مجدي عزالدين يوسف، األساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، مرجع سابق، ص 25
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املوظف الفعلي يعتبر شخصا غير مختص باملعنى الواسع الصطالح عدم االختصاص بل وقد طبق القضاء 

نظرية املوظف الفعلي على بعض حاالت عدم االختصاص البسيط كحالة التفويض الباطل التي من 

كن تطبيق النظرية أيضا على حاالت ، ويم26( الشهيرةMontrougeأبرز أمثلتها قضايا زواج مون روج )

أخرى من حاالت عدم االختصاص، من ذلك أن يمارس أحد املوظفين اختصاصات الوظيفة بعد صدور 

 .27قرار بنقله منها أو ترقيته إلى وظيفة أخرى تتبع سلطة أخرى 

 املطلب الثاني: تطبيق نظرية املوظف الفعلي في الظروف العادية والظروف االستثنائية

 : تطبيق نظرية املوظف الفعلي في الظروف العاديةأوال

إن األساس القانوني لنظرية املوظف الفعلي في الظروف العادية هو فكرة الظاهر، فأساس االعتراف 

بشرعية األعمال والتصرفات الصادرة عن املوظف الفعلي وترتيبها ملختلف اآلثار القانونية، يعود إلى ما 

ظروف العادية من مظاهر خارجية تؤدي إليهام املتعاملين معه وتدفعهم هذه يتمتع به ذلك املوظف في ال

املظاهر إلى االعتقاد بصحة شغل املوظف للوظيفة، إذ ال يعقل أن نطلب من كل شخص يتعامل مع 

موظف عام أن يتأكد من صحة شغله للوظيفة العامة، فاالعتداد بالظاهر يستهدف توفير األمن 

ع، وضمان سير املرافق العامة بانتظام واطرد، ألن توفير األمن يتعلق بالثقة في واالستقرار في املجتم

التعامل مع اإلدارة، وهذه الثقة قد تختل إذا لم ترتب تصرفات اإلدارة مع األفراد مختلف آثارها في 

                                                           
ممارسة من الزيجات بناء على تفويض باطل يتعلق بتتلخص وقائع هذه القضية في أن مستشار البلدية قد قام بشهر عدد  26

بصحة  8112أغسطس سنة  6االختصاصات المتصلة باألحوال المدنية، ومع ذلك اعترفت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
فبراير من نفس العام، وذلك ألنه لم يكن من السهل على  52هذه الزيجات التي كانت محكمة السين قد قضت ببطالنها في 

فراد معرفة بطالن التفويض، كما أن هؤالء وحدهم هم الذين يستفيدون من االعتراف بصحة هذه التصرفات رغم قيامها األ
على أساس تفويض باطل، وتطبيق نظرية الظاهر في هذه الحالة هو الذي يؤدي إلى تفادي النتائج الخطيرة التي تترتب على 

 سرة ونسب األوالد في حالة التمسك بقاعدة بطالن ما يقوم على الباطل.بطالن الزيجات المشهرة فيما يتعلق بشؤون األ
 .121، ص8915فؤاد العطار، القضاء اإلداري، دار النهضة العربية،  27
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إلدارة، ا األحوال التي توحي بصحة تلك التصرفات، األمر الذي قد يدفع األفراد إلى العدول عن التعامل مع

 .28وهذا بال شك سيؤثر على املرافق العامة، ويفقد الثقة بها من جانب األفراد

ويرجع تخلف الصفة القانونية للموظف الظاهر في النظرية القضائية إلى إحدى حاالت أربع هي: عدم 

 .29يالتولية، بطالن التولية، االستمرار غير املشروع في الوظيفة واالختصاص الظاهر ملوظف قانون

ومثال نظرية املوظف الفعلي في األوقات العادية إذا عين شخص أو انتخب لشغل مهمات وظيفة معينة 

رغم تخلف أحد الشروط القانونية لشغل هذه الوظيفة أو للترشيح لذلك املنصب، وبذا يكون التأهيل 

يفية غير ة مهامه الوظالقانوني الذي اكتسبه الشخص املعين أو املنتخب غير مشروع، وتعد بالتالي مباشر 

مشروعة، ويندرج ضمن هذه الدائرة حاالت انتهاء العالقات الوظيفية ألي سبب من األسباب كاالستقالة 

. ومنها أن يعين املوظف 30واإلحالة إلى التعاقد، وفقدان الوظيفة والتسريح أو حتى الوقف عن العمل

صدر حكم من القصاء اإلداري بإلغاء قرار الفعلي بقرار رسمي، ولكن بعد أن يزاول أعمال الوظيفة ي

التعيين لعيب قانوني أصابه، كذلك قد ينتخب عضو املجلس البلدي ويبدأ في ممارسة اختصاصه، ثم 

يصدر حكم من القضاء بإبطال انتخابه وأنه لم يكن له الحق في العضوية، وأيضا قد يفوض الرئيس 

يس، وبعد أن يمارس املرؤوس املفوض إليه هذه اإلداري أحد مرؤوسيه في ممارسة بعض أعمال الرئ

 .31األعمال يصدر حكم قضائي بعدم قانونية هذا التفويض أصال

ورغم أنهم ليسوا موظفين رسميين معينين تعيينا صحيحا ساري املفعول في مجال الوظائف التي مارسوا 

ئف ألعمال هذه الوظا اختصاصاتها، ومع ذلك يعتبر القضاء تصرفاتهم خالل فترة ممارستهم الفعلية

                                                           
 206حمدي القبيالت، القانون اإلداري، الجزء األول، مرجع سابق، ص 28
 851، ص8990ة، دار القلم، دبي، اإلمارات العربية، ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون اإلداري في اإلمارات، دراسة مقارن 29

 وما بعدها.
 وما بعدها. 510علي خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري األردني، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 30
 .595، ص5085محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون اإلداري، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،  31
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صحيحة، رغم التطبيق الدقيق لقواعد املشروعية كان يقض ي عدم االعتراف بصحة هذه التصرفات، 

وذلك ليس فقط على أساس الحفاظ على مبدا دوام سير املوافق العامة بانتظام واطراد، وإنما كذلك 

 املوظفين الظاهرين بحسن نية لعدم استنادا إلى فكرة الظاهر وحماية املواطنين الذين تعاملوا مع هؤالء

 .32وضوح حقيقة أمرهم، وتسمى هذه النظرية في هذه الحالة "نظرية املوظف الظاهر"

وقد اعترفت محكمة العدل العليا األردنية بفكرة املوظف الفعلي في الظروف العادية إلضفاء صفة 

 للجنة املشكلة للتحقيق في الشكوى املشروعية على القرارات غير املشروعة، فقد قضت: "إن القول بأن ا

 8599( لسنة 8( من نظام موظفي البلديات رقم )82املقدمة ضد أحد موظفي البلدية بموجب املادة )

هي لجنة غير قائمة قانونا وإن قرارها بالنسبة لذلك يعتبر منعدما وحقيقا باإللغاء، هو قول غير وارد، 

يا القاض ي بأن تعيين هذه اللجنة كان غير قانوني قد ذلك ألن الحكم الصادر عن محكمة العدل العل

صدر بعد صدور قرار اللجنة املطعون به، ومن املبادئ التي استقر عليها الفقه اإلداري أن اإلجراءات التي 

 .33قام بها املوظف الفعلي تعتبر صحيحة ولو ثبت بعد ذلك أن قرار تعيينه كان باطال"

مدة املجلس قد انتهت عندما أصدر قراره باالستمالك بتاريخ وقضت في حكم آخر أنه: "وإن كانت 

إال أنه كان عند إصداره هذا القرار يقوم بمسؤولياته استمرارا لقرار تشكيله القانوني، فال  86/3/8528

يستطيع التخلي عن مسؤولياته ما دام لم يصدر قرار بتعيين مجلس قروي آخر، وبالتالي فإنه ينطبق 

إنه صادر عن موظف فعلي فهو مشروع بمقتض ى مبادئ  86/3/8128ك الصادر بتاريخ على قرار االستمال

الفقه اإلداري الذي استقر على أن اإلجراءات التي قام بها املوظف الفعلي تعتبر صحيحة ولو ثبت بعد 

 .34ذلك أن إقرار تعيينه كان باطال، أو لم يصدر بتعيينه قرار إطالقا"

                                                           
جد راغب الحلو، نظرية الظاهر للقانون اإلداري، مجلة الحقوق والشريعة بالكويت، العدد األول من السنة الرابعة، يناير ما 32

 وما بعدها. 12، ص8910
 .811، ص8965، مجلة نقابة المحامين، 2/85/8965عدل عليا،  33
 .215، ص8962، مجلة نقابة المحامين، 6/5/8962عدل عليا،  34
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 الفعلي في الظروف االستثنائيةثانيا: تطبيق نظرية املوظف 

إن األساس القانوني لنظرية املوظف الفعلي في الظروف االستثنائية تتمثل في الظرف االستثنائي ذاته، 

وفي ضرورة سير املرفق العام بانتظام واطراد، ففي حالة قيام الثورات والحروب والكوارث الكبرى تختل 

عاديون ويتعامل معهم الجميع وهم يعلمون أنهم ليسوا األمور، وقد يتولى الوظيفة العامة أشخاص 

موظفين عموميين، وليس لهم أي مظهر من مظاهر الوظيفة العامة، ومع ذلك يعترف بأعمال وتصرفات 

 .35هؤالء املوظفين ضمانا لسير املرفق العام بانتظام واطراد في هذا الظرف االستثنائي

ألفراد العاديين في الظروف االستثنائية البد من توافر عدة ولكي يتم إضفاء صفة املشروعية على أعمال ا

 :36شروط

 أولها: أن تختفي السلطات الشرعية كليا.

ثانيها: أن يكون تصدي األفراد العاديين ملزاولة مهمات الوظيفة العامة ضروريا لتسيير املرافق العامة 

 األساسية.

 ة من الخطورة والجسامة.ثالثها: أن تنطوي الظروف االستثنائية على درجة عالي

رابعها: يجب أن تقتصر مباشرة هؤالء األفراد على إصدار القرارات التي تندرج ضمن اختصاص املوظف 

 القانوني فقط.

ومن هنا يتعين على القضاء قبل الحكم بمشروعية القرارات اإلدارية الصادرة في الظروف االستثنائية 

ارية الصادرة والظروف واملالبسات الواقعية التي صدرت في التحقق والتثبت من طبيعة القرارات اإلد

ظلها هذه القرارات اإلدارية، هكذا يكون مبدأ دوام سير املرافق العامة بانتظام واطراد هو األساس 

                                                           
 206ت، القانون اإلداري، الجزء األول، مرجع سابق، صحمدي القبيال 35
 وما بعدها. 512علي خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري األردني، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 36
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القانوني إلضفاء صفة املشروعية على القرارات الصادرة عن املوظفين الفعليين في الظروف 

 .37االستثنائية

لدولة الفرنس ي هذه النظرية في الظروف االستثنائية في عدة مناسبات، منها حكمه وقد طبق مجلس ا

( والتي تتلخص وقائعها في أن مجموعة من Marionفي قضية ماريون ) 8541مارس سنة  9الصادر في 

األشخاص قاموا بتكوين لجنة لرعاية مصالح أحد األقاليم، على إثر تعرض هذا اإلقليم للغزو من قبل 

األملاني، والذي أدى إلى فرار أعضاء املجلس البلدي خوفا من الوقوع في أيدي سلطات االحتالل،  الجيش

وقامت هذه اللجنة املشكلة باالستيالء على البضائع واألغذية لضمان توفيرها للمواطنين، وعلى إثر ذلك 

 ندين على أن تصرفاتهاقام املذكور أعاله وآخرون بالطعن بهذه القرارات الصادرة عن هذه اللجنة، مست

ال تستند إلى أي أساس قانوني، وكان رد مجلس الدولة الفرنس ي على هذه الدعوى برفض هذا الطعن 

املقدم إليه رغم تسليمه بأن هذه اللجنة تشكل سلطة فعلية ليس لها أي صفة إدارية، وذلك استنادا 

ليم من شأنها إضفاء طابع الضرورة إلى أن الظروف االستثنائية التي نجمت عن هذا الغزو لهذا اإلق

واالستعجال على التصرفات التي قامت بها هذه اللجنة، مما يستتبع اعتبار هذه القرارات صحيحة 

 .38وسليمة وقانونية وكأنها صادرة عن سلطة إدارية

وقد اعترف القضاء اإلداري املصري بنظرية املوظف الفعلي في الظروف االستثنائية، فقضت املحكمة 

كما جرى بذلك –بأن "نظرية املوظف الفعلي  8564نوفمبر عام  85دارية العليا في حكمها الصادر في اإل 

ال تقوم إال في األحوال االستثنائية البحتة، تحت إلحاح الحاجة على االستعانة بمن  -قضاء هذه املحكمة

ة ، وحرصا على تأديينهضون بتسيير دوالب العمل في بعض الوظائف ضمانا النتظام املرافق العامة

                                                           
 .511علي خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري األردني، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 37
 .22ثالث، ص، القسم ال8911مجموعة سيري سنة  38
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خدماتها للمنتفعين بها، باضطراد ودون توقف، وتحتم الظروف غير العادية أن تعهد جهة الغدارة إلى 

 .39هؤالء املوظفين بالخدمة العامة إذ ال يتسع أمامها الوقت التباع أحكام الوظيفة في شأنهم"

 40املطلب الثالث: حكم تصرفات املوظف الفعلي

القانوني أو املوظف الفعلي أو منتحل الوظيفة العامة عمال يترتب على ممارسته عندما يمارس املوظف 

لذلك العمل أثر يختلف بحسب طبيعة الحال، فاملوظف القانوني تعتبر تصرفاته صحيحة ومنتجة آلثارها 

ما لم تكن مشوية بعيب من عيوب املشروعية، وتطبق عليه أحكام قانون العقوبات في حالة ارتكابه 

 .41ة من الجرائم املوجهة ضد اإلدارة العامة كالرشوة واالختالسجريم

أما منتحل الوظيفة فاألصل أنه ال يعتبر بحال من األحوال موظفا عموميا وال تلتزم اإلدارة بتصرفاته وال 

. إال إذا توافرت مظاهر 42تكون تصرفاته مع األفراد ذات صبغة قانونية فهي في أغلبها باطلة ومعدومة

. ولذلك فهو ال يستفيد من مزايا الوظيفة 43ى شرعية شغل الوظيفة حماية للغير حسن النيةجادة عل

العامة، وال يخضع ألحكامها وال يجوز له مطالبة اإلدارة بما أنفقه لحسابها إال على أساس اإلثراء بال 

 . ويتعرض لعقوبات جنائية رادعة تقررها في شأنه قوانين العقوبات.44سبب

 لى املوظف الفعلي فيقتض ي بيان حكم تصرفاته وعالقته باإلدارة وبالغير كما يلي:أما بالنسبة إ

 أوال: حكم تصرفات املوظف الفعلي

                                                           
 .99المجموعة، السنة العاشرة، ص 39
فرحان نزال حميد المساعيد، الموظف الفعلي وما يميزه في القانون اإلداري، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، كلية القانون،  40

 وما بعدها. 811، ص5085جامعة آل البيت، المملكة األردنية الهاشمية، المجلد الثامن، 
 .811مساعيد، الموظف الفعلي وما يميزه في القانون اإلداري، مرجع سابق، صفرحان نزال حميد ال 41
عبد المنعم محفوظ، الوسيط في القانون اإلداري، دراسات تأصيلية مقارنة في تنظيم ونشاط اإلدارة العامة، الكتاب الثاني  42

 .281، ص8961في النشاط اإلداري، الطبعة األولى، 
 .95القانوني لنظرية الموظف الفعلي، مرجع سابق، ص مجدي عزالدين يوسف، األساس 43
 وما بعدها. 811، ص8962محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامة، القاهرة، دار النهضة العربية،  44
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تصرفات املوظف الفعلي صحيحة استنادا إلى مبدأ دوام واستمرارية املرافق العامة وحماية الغير حسن 

 جسيما بجمهور األفراد املتعاملينالنية، فالحكم على بطالن تصرفات املوظف الفعلي قد يلحق ضررا 

مع املوظف الفعلي الذين اعتمدوا عن حسن نية على املظاهر الخارجية التي تسمح بتأكيد الظن بتوافر 

صفة املوظف العمومي لهذا الشخص، ويبدو في أعين الكافة وكأنه يشغل وظيفته على نحو قانوني على 

اشئة عن هذا التعامل مع هذا املوظف الفعلي ذلك خالف الحقيقة، لذلك يتعين احترام مصالحهم الن

أنه يصعب عمليا على األفراد التحقق من وجود مشروعية التأهيل القانوني الذي يتمتع به الشخص 

 .45الذي يجمع مظاهر املوظف الفعلي

عد يوفي الظروف االستثنائية تقتض ي املصلحة العامة أن يكون سير املرافق العامة بال توقف أو انقطاع، و 

مبدأ دوام سير املرافق العامة بانتظام واطراد ضرورة اجتماعية ال غنى عنها وهو األساس للتنظيم 

السياس ي واإلداري، ومن أجل حماية مصلحة الغير حسن النية وصيانة مبدأ سير املرافق العامة بانتظام 

ت في مقابل ذلك تصرفا واطراد يتغاض ى القضاء اإلداري عن تطبيق القواعد القانونية املجردة ويصحح

املوظف الفعلي، حيث تغطي نظرية املوظف الفعلي عيب عدم االختصاص وحده دون عيوب عدم 

 .46املشروعية األخرى 

ومن املبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء اإلداري: أن اإلجراءات التي قام بهام املوظف الفعلي تعد 

، وأوضحت محكمة العدل العليا األردنية أن: "إن القول صحيحة لو ثبت بعد ذلك أن قرار تعيينه باطال

( من نظام 82بأن اللجنة املشكلة للتحقيق في الشكوى املقدمة ضد أحد موظفي البلدية بموجب املادة )

هي لجنة غير قائمة وأن قرارها بالنسبة لذلك يعد منعدما وحقيقا  8599( لسنة 8موظفي البلديات رقم )

                                                           
 .581عبد المنعم محفوظ، الوسيط في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 45
 .261، ص8991اري اللبناني، بيروت، الدار الجامعية للمطبوعات والنشر، إبراهيم شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلد 46
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رد، ذلك ألن الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا القاض ي بأن تعيين هذه اللجنة باإللغاء، هو قول وا

 .47كان غير قانوني قد صدر بعد صدور قرار اللجنة املطعون به"

ومن التطبيقات التي يوردها القضاء املصري: "مباشرة شخص وظيفة مدرس وإن لم يصدر قرار تعيين 

منحه املرتب املستحق من الوزارة يجد سنده في حاجة من املرجع املختص، وممارسة اختصاصاته و 

وزارة التربية لشغل هذه الوظيفة على الرغم من تأخر صدور قرار التعيين، يطغى عليه صفة املوظف 

الفعلي الذي تربطه بالجهة اإلدارية عالقة الئحية، ...، ويعد موظفا عاما ألنه يشغل عمال دائما في خدمة 

 .48مرفق عام"

 قة املوظف الفعلي باإلدارة والغيرثانيا: عال

يرى الفقه اإلداري أن عالقة املوظف الفعلي باإلدارة تشبه إلى حد كبير عالقة املوظف القانوني باإلدارة، 

ألن له صفة مباشرة لوظيفته التي تقلدها، وإن كانت غير مشروعة إال أنها موجودة، ولذلك فإن اإلدارة 

. في حين أن القضاء اإلداري يضع املوظف الفعلي في مركز 49ا بامتيازاتهتلتزم بتصرفاته، وله أن يطالبه

قانوني وسط بين مركز املوظف القانوني ومركز منتحل الوظيفة العامة، وبناء عليه فهو ال يتمتع بكل 

 .50حقوق املوظف الرسمي وال يخضع لكل التزاماته

                                                           
 .811، ص8962، 801/8965مبدأ عدل عليا: رقم  47
 .112، ص8911-8918مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء اإلداري،  48
مجدي عزالدين يوسف، األساس القانوني . 501محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامة، مرجع سابق، ص 49

 .881لنظرية الموظف الفعلي، مرجع سابق، ص
 .506محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامة، مرجع سابق، ص 50
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 العامة، وفي ذلك تقول املحكمة اإلدارية فمن حيث الحقوق ال يتمتع املوظف الفعلي بكل حقوق الوظيفة

العليا املصرية: "إن املوظفين الفعليين ال يحق لهم اإلفادة من مزايا الوظيفة العامة ألنهم لم يخضعوا 

 .51ألحكامها ولم يعينوا وفقا ألصول التعيين فيها"

س العامة على أسا ويستحق املوظف الفعلي تعويضا أو مكافأة عما تكبده من نفقات في إدارة املرافق

خطأ اإلدارة بترك املوظف الفعلي يمارس اختصاصات الوظيفة التي يشغلها، وهذا الخطأ قد يكون 

 .52مصحوبا بخطأ من جانب املوظف الفعلي نفسه مما يقلل من مقدار التعويض

ويقيم بعض الفقهاء حق املوظف الفعلي في املطالبة بالتعويض على أساس الفضالة، في حين يرى 

 .53عضهم اآلخر أن حق املوظف الفعلي في املطالبة بالتعويض يكون على أساس اإلثراء على حساب الغيرب

أن الرأي الذي يقيم حق املوظف الفعلي في املطالبة بالتعويض على أساس  -وبحق–ويرى بعض الفقه 

عويض البة بالتاإلثراء على حساب الغير هو األقرب للصحة، ذلك أن تأسيس حق املوظف الفعلي في املط

أو املكافأة على أساس خطأ اإلدارة املتمثل في ترك املوظف الفعلي يمارس اختصاصات الوظيفة التي 

يشغلها يمكن قبوله في الظروف العادية، أما في الظروف االستثنائية وفي حالة اختفاء السلطات الشرعية 

يتمثل في إنجاز األعمال وتقديم بعض  فال يمكن قبوله، فاإلدارة عاد عليها نفع بفعل املوظف الفعلي

الخدمات واإلدارة في هذه الحالة أثرت على حساب املوظف الفعلي دون سبب مشروع لذلك يجب عليها 

 .54أن تعوضه

                                                           
 .99، ص80، السنة 8911نوفمبر سنة  59المحكمة اإلدارية العليا المصرية  51
 .12ق، صماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، مرجع ساب 52
 .506محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامة، مرجع سابق، ص 53
 .890فرحان نزال حميد المساعيد، الموظف الفعلي وما يميزه في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 54
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ومن حيث واجبات املوظف الفعلي فإنها أقل من واجبات والتزامات املوظف الرسمي، فإذا كان املوظف 

التي تحكم الوظيفة التي يشغلها فإنه في حالة إخالله بها ال يخضع  الفعلي يتعين عليه مراعاة القواعد

 .55للجزاءات التأديبية التي يمكن أن توقع على املوظف الرسمي

وفيما يتعلق بعالقة املوظف الفعلي بالغير فإن تصرفاته مشروعة ومنتجة آلثارها مراعاة ملصالح الغير 

رورة في الظروف االستثنائية، وعليه فإن القرارات الصادرة الذين اعتمدوا على الظاهر أو نظرا لحالة الض

 .56من املوظف الفعلي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها إذا شابها عيب من عيوب املشروعية

أما مسئوليته املدنية في مواجهة الغير بسبب شغله للوظيفة، فإنها ال تخضع لقواعد القانون اإلداري 

ملدني، وتكون مسئولية اإلدارة تجاه األفراد عن األخطاء املرفقية التي وإنما تخضع لقواعد القانون ا

. ولم تتعرض قوانين العقوبات في الدول املقارنة 57يرتكبها في حدود االعتراف بصحة تصرفاته في مواجهتهم

للموظف الفعلي ومدى محاكمته جنائيا، وإذا كانت قوانين العقوبات وضعت نصوصا يعاقب فيها منتحل 

يفة العامة فإن هذه النصوص ال تنطبق على املوظف الفعلي الذي يضعه القضاء اإلداري في مركز الوظ

وسط بين املوظف القانوني ومنتحل الوظيفة العامة ذلك أن الشخص الذي يأخذ على عاتقه القيام 

مة باستمرار عابإنجاز األعمال التي كانت ملقاة على عاتق املوظفين القانونيين بغية ضمان سير املرافق ال

 .58ال يتوافر في حقه الركن املعنوي لجريمة انتحال الوظيفة العامة

وملا كانت التصرفات التي يقوم بها املوظف الفعلي تعد تصرفات صحيحة أسوة بالتصرفات الصادرة من 

املوظفين القانونيين فإنه يعد في حكم املوظفين العموميين من حيث تطبيق النصوص الخاصة بجرائم 

                                                           
 .811مجدي عزالدين يوسف، األساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، مرجع سابق، ص 55
 .501ميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامة، مرجع سابق، صمحمد عبد الح 56
 .11ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 57
 وما بعدها. 150محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامة، مرجع سابق، ص 58
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. تطبيقا لفكرة العدالة واملنطق التي تقتض ي محاسبة املوظف الفعلي جنائيا 59ؤالء ضد اإلدارة العامةه

  .60على ما يرتكبه من جرائم اإلدارة العامة طاملا تم له االعتراف بمزايا الوظيفة العامة

                                                           
 .55، ص8915أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات، القسم الخاص،  59
 .811ين يوسف، األساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، مرجع سابق، صمجدي عزالد 60
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 املبحث الثالث

 تطبيقات نظرية املوظف الفعلي

 فعلي في مصراملطلب األول: تطبيقات نظرية املوظف ال

قيام املجلس األعلى للقوات املسلحة 8188يناير سنة  89تتجسد نظرية املوظف الفعلي في مصر بعد ثورة 

بإدارة البالد، وتوليه صالحيات رئيس الجمهورية وهو ليس كذلك، ويتولى بهذه املهام لضرورة تسيير 

ترك رئيس الجمهورية ملهامه تحت املرافق العامة بصورة منتظمة ومطردة لوجود حالة استثنائية وهي 

 يناير. 89الضغط الشعبي لثوار 

وبالتالي فإن السلطة الفعلية والتي قامت بتعطيل الدستور وإصدار قرارات بقوانين ومراسيم تشكيل 

 الحكومة هي تطبيق لنظرية املوظف الفعلي.

 املطلب الثاني: تطبيقات نظرية املوظف الفعلي في فلسطين

ي اليوم هو واقع استثنائي لكن ال يرقى إلى تطبيق نظرية الظروف االستثنائية عليه، الواقع الفلسطين

 النعدام توافر شروطها، غير أن االنقسام الفلسطيني جعل منه واقعا استثنائيا.

وللحديث عن نظرية املوظف الفعلي في فلسطين البد من دراسة السلطات الثالثة، ومدى قانونيتها وهل 

 رية املوظف الفعلي أم ال؟!تنطبق عليها نظ

 أوال: السلطة التنفيذية

يأخذ النظام الفلسطيني بثنائية السلطة التنفيذية، بالرغم من إفراده لرئيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية بابا مستقال، وحيث تتكون السلطة التنفيذية من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 والوزارة.

 طينيةرئيس السلطة الوطنية الفلس .أ
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( من القانون األساس ي الفلسطيني على أنه: "ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 34تنص املادة ) -

 ألحكام قانون االنتخابات الفلسطيني".
ً
 من الشعب الفلسطيني وفقا

ً
 ومباشرا

ً
 عاما

ً
 انتخابا

الشعب،  مباشر منيتضح من نص املادة السابقة أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ينتخب بشكل 

 وقد أحال القانون األساس ي آلية االنتخاب إلى قانون االنتخابات الفلسطيني.

قد تم انتخاب رئيس  8119وإذا أردنا أن نسقط الواقع على نص املادة، فإننا نجد أنه فعال في عام 

ورة في قانون ( من القانون األساس ي ووفق اآلليات املذك34السلطة الوطنية الفلسطينية وفق املادة )

 االنتخابات الفلسطيني.

( من القانون األساس ي على أنه: "يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية 39تنص املادة ) -

أمام املجلس التشريعي بحضور رئيس املجلس الوطني ورئيس املحكمة العليا )أقسم باهلل العظيم أن 

 للوطن ومقدساته، وللشعب و 
ً
تراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أكون مخلصا

 أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، وهللا على ما أقول شهيد(".

يتضح من نص املادة أنه لكي يؤدي الرئيس مهامه املناطة به البد قبل ذلك أن يؤدي اليمين الدستورية 

 ني ورئيس املحكمة العليا، وهذا ما كان بالفعل.أمام املجلس التشريعي بحضور رئيس املجلس الوط

( من القانون األساس ي على أنه: "مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع 36تنص املادة ) -

سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على أن ال يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين 

 متتاليتين".

ة السابقة على أن مدة تولي الرئيس لرئاسة السلطة الفلسطينية هي أربع سنوات، يتضح من نص املاد

 تنتهي املدة بانتهائها، ومن ثم يتم العمل على انتخابات جديدة تفرز رئيس جديد وفق القانون.
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لكن املالحظ ومن خالل تطبيق النص على الواقع، نجد أن رئيس السلطة الفلسطينية قد تجاوز املدة 

ة له وفق القانون األساس ي لتوليه رئاسة السلطة، ونجد أيضا أن الرئيس مازال متمسك بمنصبه املمنوح

( سنة، وهذا يدلل على أن ذلك اختراق واضح لنص القانون 88إلى وقتنا الحالي حيث تجاوزت مدة توليه )

القانون  ابقة مناألساس ي، وبالتالي يعتبر أنه انتهت واليته وغير دستوري طبقا ألحكام نص املادة الس

 األساس ي.

 ( من القانون األساس ي على أنه:32تنص املادة ) -

 . يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في أي من الحاالت اآلتية:8"

 أ. الوفاة.

 ب. االستقالة املقدمة إلى املجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.

لك بناء على قرار من املحكمة الدستورية العليا وموافقة املجلس التشريعي ج. فقد األهلية القانونية وذ

 بأغلبية ثلثي أعضائه. 

. إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحاالت السابقة يتولى رئيس املجلس التشريعي 8

 تجرى خال
ً
ات حرة لها انتخابالفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا ملـدة ال تزيد عن ستين يوما

 لقانون االنتخابات الفلسطيني".
ً
 ومباشرة النتخاب رئيس جديد وفقا

يتضح من نص املادة السابقة أنه يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في ثالثة حاالت حددها 

 القانون األساس ي وهي:

 أ. الوفاة.

 بلت بأغلبية ثلثي أعضائه.ب. االستقالة املقدمة إلى املجلس التشريعي الفلسطيني إذا ق

ج. فقد األهلية القانونية وذلك بناء على قرار من املحكمة الدستورية العليا وموافقة املجلس التشريعي 

 بأغلبية ثلثي أعضائه. 
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ومن املالحظ أن القانون األساس ي لم يعتبر حالة ما إذا انتهت مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية 

من حاالت شغور مركز رئيس السلطة الوطنية  -تم العمل على انتخابات جديدةولم ي-)أربع سنوات( 

 الفلسطينية.

وقد أوكل القانون األساس ي مهام رئاسة السلطة الوطنية لرئيس املجلس التشريعي وذلك في حالة شغور 

وما تجرى يمركز رئاسة السلطة الوطنية في الحاالت السابقة، على أن تكون مدة توليه مؤقتة وملدة ستين 

 خاللها انتخابات حرة ومباشرة النتخاب رئيس جديد وفقا لقانون االنتخابات الفلسطيني.

ومن املالحظ أيضا أن هناك فراغ ونقص دستوري في حالة ما إذا تعدت املدة أكثر من ستين يوما ولم 

الستين  خاللها بعدتتم خاللها االنتخابات النتخاب رئيس جديد، فلم يضع القانون األساس ي آلية للعمل 

 يوما.

، وذلك 8115أما في الواقع فنرى أن مدة تولي رئيس السلطة الفلسطينية )محمود عباس( قد انتهت سنة 

( من القانون األساس ي، وعلى فرض أنه قد تولى مركز رئاسة السلطة الوطنية 36وفقا ألحكام نص املادة )

، وبالتالي تكون مدة توليه بعد ذلك غير قانونية 8183لدورتين متتاليتين فإن مدته تكون قد انتهت سنة 

 وغير دستورية.

وعند تطبيق نظرية املوظف الفعلي على هذه الحالة فإننا نجد أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

مازال يمارس أعمال الوظيفة بعد انتهاء مدة واليته الوظيفية املحددة في القانون األساس ي، وبالتالي تعتبر 

الحالة من حاالت نظرية املوظف الفعلي في الظروف العادية )االستمرار غير املشروع في الوظيفة(، هذه 

وبالتالي تعتبر تصرفاته خالل فترة ممارسته الفعلية ألعمال الرئاسة صحيحة وذلك استنادا إلى الظاهر 

 د.وحماية للمواطنين وإعماال لقاعدة استمرار سير املرافق العامة بانتظام وإطرا



 

 

38 

وقد تناولت بعض التشريعات حالة ما إذا شغل الشخص الوظيفة رغم انتهاء العالقة الوظيفية، فقد 

( منه بقاء العمدة أو نائبه بصفة 18في املادة ) 8114ابريل سنة  89أجاز القانون الصادر في فرنسا في 

ون مستقيلين . وفي مصر يعد املحافظ61مؤقتة في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين شخص محله

بحكم القانون بانتهاء رئاسة الجمهورية ويستمرون في مباشرة وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية 

 .62املحافظين الجدد

في حين أن الفقه في فرنسا ومصر يرى أن الحكمة من االستثناءات التشريعية ضمان سير املرافق العامة 

تقتض ي استمرار املوظف في وظيفته رغم انتهاء خدمته  بانتظام واطراد وعدم تعطيلها فإن تلك الحكمة

بصفة مؤقتة، وتصرفاته يتعين االعتراف بشرعيتها حماية للغير الذي يتعامل معه فمثل ذلك املوظف 

يمارس الوظيفة في نفس الظروف التي يمارسها املوظف الشرعي مما يجعل جهل الغير بحقيقة مركزه 

 .63مبنيا على أسباب معقولة

قف القضاء اإلداري الفرنس ي واملصري واألردني، فقد أيد مجلس الدولة الفرنس ي موقف الفقه أما مو 

بشرعية اإلدارة للموظف الذي انتهت خدمته بصفة مؤقتة لضمان  8528أكتوبر سنة  88حيث قض ى في 

 و سير املرافق العامة طاملا لم يتم تعيين من يحل محله حتى ولو لم يكن هناك أي نصوص تشريعية أ

 .64الئحية تجيز ذلك

في حين جاء في أحد أحكام مجلس الدولة املصري أنه: "وإن كان مجلس بلدي الجيزة قد فقد وجوده 

، إال أن األمر يقتض ي بحكم الضرورة سير املرافق 8545لسنة  849واختصاصاته بصدور القانون رقم 

                                                           
 .895مجدي عزالدين يوسف، األساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، مرجع سابق، ص 61
. مجدي عزالدين 8918لسنة  828في المادة الخامسة والمعدل بالقانون رقم  8910لسنة  851قانون اإلدارة المحلية رقم  62

 .895ألساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، مرجع سابق، صيوسف، ا
 .895مجدي عزالدين يوسف، األساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، مرجع سابق، ص 63
 .892مجدي عزالدين يوسف، األساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، مرجع سابق، ص 64
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 زة أعماله باعتباره نائبا عن مجلسالعامة واملصالح اإلقليمية دون تعطيل، وأن يباشر مجلس بلدي الجي

بلدي مدينة القاهرة ... وفي هذه الفترة تكون القرارات الصادرة من مجلس بلدي مدينة الجيزة قرارات 

 .65صحيحة"

وجاء في حكم ملحكمة القضاء اإلداري املصري أنه: "إذا صدر قرار مد الخدمة بعد بلوغ السن القانوني 

الرابطة الوظيفية بقوة القانون ... أي صدر في وقت انتهت فيه خدمته فإنه يكون قد صدر بعد انتهاء 

( من قانون التوظيف، وعليه فإن عالقة املدعي بالحكومة في املدة 812األصلية طبقا لنص املادة )

الجديدة تكون قائمة على خدمة من نوع خاص أو كما يسميها البعض خدمة واقعية وليست قانونية، 

 .66عنها راتبه املقرر لها ويلتزم فيها بمستلزمات الوظيفة وواجباتها"وهو عندئذ يتقاض ى 

وفيما يتعلق بموقف محكمة العدل العليا األردنية فقد جاء في حكم لها أنه: "إذا كانت مدة املجلس 

القروي عند إصداره قرار االستمالك قد انتهت إال أنه كان يقوم بمسئولياته بحيث ال يستطيع التخلي 

دام أنه لم يصدر قرار بتعيين مجلس قروي آخر، لذا فإن ما ينطبق على قرار االستمالك أنه عنها ما 

 .67صادر عن موظف فعلي فهو مشروع بمقتض ى مبادئ الفقه اإلداري"

 لذا نرى أنه على املشرع الفلسطيني تدارك عدة مسائل دستورية، أهمها:

 ة الوطنية الفلسطينية من الحاالت التيالنص على أن تكون فترة انتهاء مدة تولية رئاسة السلط .8

 يكون فيها مركز رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية شاغرا.

سد النقص الدستوري املتمثل في حالة ما إذا لم يتمكن رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني  .5

 من إجراء االنتخابات خالل مدة ستين يوما.

                                                           
 .8260مجموعة السنة العاشرة، القضية رقم  ،8921مايو  82حكم محكمة القضاء اإلداري المصري في  65
 .95، ص8558، مجموعة السنة العاشرة، القضية رقم 8921ابريل  80حكم محكمة القضاء اإلداري المصري في  66
 .295، ص805/65عدل عليا: رقم  67
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 ب. الوزارة

 اس ي الفلسطيني على أنه:( من القانون األس69تنص املادة ) -

. فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خالل 8"

 ثالثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط.

م يحصل على ثقة املجلس . إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خالل األجل املذكور أو ل8

التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خالل أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ 

( 8جلسة الثقة حسب مقتض ى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد األحكام الواردة في الفقرة )

 أعاله".

 ( من القانون األساس ي على أنه:66تنص املادة ) -

. فور اختيار رئيس الوزراء ألعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى املجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة 8"

للتصويت على الثقة بهم بعد االستماع واالنتهاء من مناقشة البيان الوزاري املكتوب الذي يحدد برنامج 

 وسياسة الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب.

. يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر األغلبية املطلقة 8

 خالف ذلك.

 . تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس التشريعي".3

وقبل مباشرة أعمالهم ( من القانون األساس ي على أنه: "بعد الحصول على الثقة بهم 62تنص املادة ) -

يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية املنصوص عليها في 

 ( من القانون األساس ي".39املادة )

يتضح من املواد سابقة الذكر، أنه لكي يكون تشكيل الحكومة وفق القانون األساس ي البد من األمور 

 التالية:
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 تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية.البد وأن يتم  .8

 البد وأن تعرض الحكومة على املجلس التشريعي لنيل الثقة. .8

 البد وأن تحصل الحكومة على األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس التشريعي. .3

 حصول علىالبد وأن تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية وذلك بعد ال .4

 الثقة من البرملان وقبل مباشرة أعمالها.

وبتسليط النص على الواقع، يتضح أن الحكومة )الوفاق الوطني( غير دستورية وغير قانونية وفقا 

 لألسباب التالية:

 لم تعرض الحكومة على املجلس التشريعي لنيل الثقة. .8

 قامت الحكومة بتأدية أعمالها ومباشرتها قبل نيل الثقة. .8

 اوز الحكومة االختصاصات والصالحيات املرسومة لها وفق القانون.تتج .3

وعند تطبيق نظرية املوظف الفعلي على هذه الحالة فإننا نجد أن الحكومة تمارس أعمالها بالرغم من 

عدم دستوريتها، وبالتالي تعتبر هذه الحالة من حاالت نظرية املوظف الفعلي في الظروف العادية )بطالن 

وعلى الرغم من بطالن قرار التعيين النطوائه على أكثر من عيب من عيوب القرار اإلداري )عيب التولية(، 

في الشكل لعدم اتباع الشكليات واإلجراءات التي يتطلبها القانون لصحة التعيين وعيب في املحل ملخالفة 

ذلك كومة صحيحة و قرار التعيين للقانون( تعتبر تصرفاتها خالل فترة ممارستها الفعلية ألعمال الح

 استنادا إلى الظاهر وحماية للمواطنين وإعماال لقاعدة استمرار سير املرافق العامة بانتظام وإطراد.

وتعتبر حالة بطالن تولية املوظف في وظيفته أهم حاالت نظرية املوظف الظاهر وأكثرها قبوال وحدوثا في 

 .68ليهاالعمل، وال يتردد القضاء أو يتشدد في تطبيق النظرية ع

                                                           
 .859ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون اإلداري في اإلمارات، مرجع سابق، ص 68
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ويذهب الفقه والقضاء إلى أن هذا الشخص يعتبر من املوظفين الفعليين على أساس فكرة األوضاع 

الظاهرة، حيث يتوافر له فعال مظهر التعيين في الوظيفة العامة ويبدو في أعين الكافة وكأنه يشغل 

 املوظف األصيل وظيفته على نحو قانوني على خالف حقيقة األمر، وهكذا يتوافر لهذا الشخص مظهر 

 .69ظاهريا وإن لم يكن في حقيقة األمر موظفا من الناحية القانونية

وفيما يتعلق بأعماله وتصرفاته الصادرة عنه أثناء شغل الوظيفة، مشروعة ما دام أنها غير مشوبة بأحد 

ا و أوجه عدم املشروعية أسوة باألعمال والتصرفات التي يقوم بها املوظفون الرسميون الذين تقلد

الوظيفة العامة طبقا ألوضاعهم القانونية، وذلك حماية ملصالح الغير الذي تعامل معه واعتمد على 

. أما األعمال والتصرفات الصادرة بعد صدور 70املظاهر الخارجية التي توحي فعال بأنه موظفا قانونيا

ال يلتمس  ات باطلة حيثالحكم بإلغاء التعيين أو االنتخاب فال تعتبر بالطبع صحيحة وإنما تصبح تصرف

 .71في هذه الحالة عذر حسن النية والجهل بعدم مشروعية هذه التصرفات

وتطبيقا ملا تقدم قضت محكمة العدل العليا األردنية في حكم لها: "بأن اللجنة املشكلة للتحقيق في 

( لسنة 8) ( من نظام موظفي البلديات رقم82الشكوى ملقدمة ضد أحد موظفي البلدية بموجب املادة )

هي لجنة غير قائمة قانونا وأن قرارها بالنسبة لذلك يعتبر منعدما وحقيقيا باإللغاء هو قول غير  8599

وارد أن الحكم الصادر من محكمة العدل العليا القاض ي بأن هذه اللجنة كان غير قانوني قد صدر بعد 

فقه اإلداري أن اإلجراءات التي قام بها صدور قرار اللجنة املطعون به، ومن املبادئ التي استقر عليها ال

 .72املوظف الفعلي تعتبر صحيحة ولو ثبت بعد ذلك أن قرار تعيينه كان باطال"

                                                           
. محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير 262دئ وأحكام القانون اإلداري اللبناني، مرجع سابق، صإبراهيم شيحا، مبا 69

 .891المرافق العامة، مرجع سابق، ص
 .896محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامة، مرجع سابق، ص 70
 .811، ص9228توفيق شحاتة، مبادئ القانون اإلداري، دار النشر للجامعات المصرية،  71
 .811، ص801/8965مبدأ عدل عليا: رقم  72
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 ثانيا: السلطة التشريعية

 ( من القانون األساس ي الفلسطيني على أنه:42تنص املادة ) -

 . املجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية املنتخبة.8"

 يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى املجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه . بما ال 8

 املبين في نظامه الداخلي.

. مدة املجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري االنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة 3

 دورية".

على أنه: "تنتهي مدة والية املجلس التشريعي القائم عند مكرر( من القانون األساس ي  42تنص املادة ) -

 أداء أعضاء املجلس الجديد املنتخب اليمين الدستورية".

 ( من القانون األساس ي على أنه:41تنص املادة ) -

. ينتخب أعضاء املجلس التشريعي انتخابا عاما حرا ومباشرا وفقا ألحكام قانون االنتخابات، ويحدد 8"

 األعضاء والدوائر والنظام االنتخابي.القانون عدد 

. إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء املجلس التشريعي يتم ملء الشاغر وفقا ألحكام قانون 8

 االنتخابات".

( من القانون األساس ي على أنه: "قبل الشروع باألعمال يقسم كل عضو اليمين التالية 45تنص املادة ) -

 للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب واألمة أمام املجلس: "أقسم باهلل ال
ً
عظيم أن أكون مخلصا

 ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام وهللا على ما أقول شهيد".

( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني: "يعقد املجلس بدعوة من رئيس 86تنص املادة ) -

دية السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر تبدأ األولى في األسبوع السلطة الوطنية دورته العا
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األول من شهر آذار )مارس( والثانية في األسبوع األول من شهر أيلول أو في دورات غير عادية بدعوة من 

دع رئيس املجلس إلى  رئيسه بناء على طلب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء املجلس فإذا لم ي 

مثل هذا االجتماع يعتبر االجتماع منعقدا حكما باملكان والزمان املحددين في طلب أعضائه أو طلب 

 مجلس الوزراء".

 يتضح من النصوص السابقة ما يلي:

السلطة املنوطة بالتشريع هي السلطة التشريعية املنتخبة املتمثلة باملجلس التشريعي  .8

 الفلسطيني.

 خابا عاما حرا ومباشرا.يتم انتخاب املجلس التشريعي انت .8

مدة والية املجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجرى االنتخابات مرة كل أربع  .3

 سنوات بصورة دورية.

 تنتهي مدة والية املجلس التشريعي القائم عند أداء املجلس الجديد املنتخب اليمين الدستورية. .4

 ة بدعوة من رئيس السلطة الوطنية.يعقد املجلس التشريعي دوراته العادية السنوي .9

يعقد املجلس التشريعي دوراته غير العادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من مجلس الوزراء  .6

دع رئيس املجلس إلى مثل هذا االجتماع يعتبر االجتماع  أو من ربع عدد أعضاء املجلس فإذا لم ي 

 و طلب مجلس الوزراء.منعقدا حكما باملكان والزمان املحددين في طلب أعضائه أ

وبتطبيق النصوص على الواقع، يتضح أن املجلس التشريعي تم انتخابه انتخابا عاما حرا ومباشرا من 

الشعب، غير أن املالحظ أن مدة املجلس التشريعي الحالي تجاوزت األربع سنوات، وذلك بسبب عدم 

أنه تنتهي مدة والية املجلس التشريعي مكرر( ب 42إجراء انتخابات تشريعية جديدة، ولهذا عقبت املادة )

في حال أداء أعضاء املجلس الجديد املنتخب اليمين الدستورية، وهذا يعطي شرعية دستورية للمجلس 

 التشريعي الحالي.



 

 

45 

وبتطبيق نص النظام الداخلي للمجلس التشريعي نرى أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قام 

لتشريعي ولم يقم بافتتاح الدورة الثانية للمجلس ألسباب سياسية، بافتتاح الدورة األولى للمجلس ا

وهذا ما ثار حوله الخالف حول قانونية ودستورية الدورة الثانية وما تلتها من دورات، إال أنه يمكن 

اعتبار الدورات التي افتتحها املجلس التشريعي دورات غير عادية في ظل الظروف التي يمر بها املجلس 

 وهذا ما يعطيها سندا قانونيا سليما. التشريعي،

ودار خالف قانوني حول توكيالت النواب املعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي وسط غياب الكتل 

البرملانية بخالف كتلة التغيير واإلصالح، فاتجه البعض إلى أن هذه التوكيالت غير دستورية وغير قانونية 

في القانون األساس ي الفلسطيني وال في النظام الداخلي للمجلس مستندين إلى أنه ال يوجد لها سندا 

التشريعي الفلسطيني، واتجه البعض األخرى إلى أن هذه التوكيالت دستورية وقانونية مستندين إلى أنه 

ال يوجد نص يحظر التوكيالت، وقياسا على الوكالة في القانون املدني، وأيضا موافقة املجلس التشريعي 

 تباره أنه صاحب الصالحية في تنظيم أموره الداخلية.على ذلك باع

ونحن نرى أن التوكيالت غير دستورية وغير قانونية، استنادا إلى القاعدة ال تفويض )أو إنابة( في 

االختصاصات الدستوري إال بناء على نص دستوري يجيز ذلك، إال أنه من املمكن الخروج من هذا 

لتشريعي يجيز إنابة النواب لبعضهم البعض خاصة في ظل الظروف الخالف بإصدار قانون من املجلس ا

التي نحياها في الواقع الفلسطيني، أو تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني بما يجيز 

 ذلك.

وبتطبيق نظرية املوظف الفعلي على التوكيالت نجد أنها تتمثل في حالة االختصاص الظاهر ملوظف 

تعلق بموظف رسمي الشك في إجراءات توليته أو تمتعه بصفة املوظف العام، يتجاوز قانوني، والتي ت

اختصاصات وظيفته بالقيام ببعض التصرفات التي تخرج عن إطارها مما كان يقتض ي بطالنها لعدم 

االختصاص، ومع ذلك رأي القضاء ملصالح قدر أهميتها اعتبار هذه التصرفات صحيحة في بعض الحاالت، 
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شأنها نظرية املوظف الظاهر، نظرا ألن التصرفات املذكورة تدخل في االختصاص الظاهر مطبقا ب

للموظف، أي تبدو كما لو كانت ضمن سلطاته أو صالحياته القانونية، فال يثور الشك في نفوس املتعاملين 

 2اريخ بت. ويمكن االستناد إلى السابقة الفرنسية الصادرة من محكمة النقض الفرنسية 73في هذا الشأن

والتي طبق القضاء الفرنس ي عليها  -سبق ذكرها–واملعروفة بقضايا زواج مون روج  8113أغسطس سنة 

 نظرية املوظف الفعلي.

 ثالثا: السلطة القضائية

( من القانون األساس ي الفلسطيني على أنه: "السلطة القضائية مستقلة، وتتوالها 52تنص املادة ) -

ا ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها املحاكم على اختالف أنواعه

 للقانون، وتعلن األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني".
ً
 وفقا

( من القانون األساس ي على أنه: "القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم في قضائهم لغير 51تنص املادة ) -

 خل في القضاء أو في شؤون العدالة".القانون، وال يجوز ألية سلطة التد

 ( من القانون األساس ي الفلسطيني على أنه:55تنص املادة ) -

. تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة 8"

 القضائية.

 طة القضائية".. القضاة غير قابلين للعزل إال في األحوال التي يجيزها قانون السل8

على أنه: "القضاة غير قابلين للعزل  8119( لسنة 89( من قانون السلطة القضائية رقم )4تنص املادة ) -

 إال في األحوال املبينة في هذا القانون".

 ( من قانون السلطة القضائية شروط تعيين القضاة، حيث نصت على أنه:89أوضحت املادة ) -

                                                           
 وما بعدها. 820ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون اإلداري في اإلمارات، مرجع سابق، ص 73
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 "يشترط فيمن يولى القضاء:

 . أن يكون فلسطينيا كامل األهلية.8

 .. أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين من عمره8

 على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات املعترف بها3
ً
 .. أن يكون حاصال

 ه. أال يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتبار 4

 .أو شمله عفو عام

 لشغل الوظيفة.9
ً
 طبيا

ً
 . أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والئقا

 . أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياس ي.6

 . أن يتقن اللغة العربية".2

 ( من قانون السلطة القضائية جهة تعيين القضاة وترقيتهم، حيث نصت على أنه:86أوضحت املادة ) -

ينش ئ مجلس القضاء األعلى لجنة لتعيين القضاة تسمى لجنة التعيينات، ويشكلها من بين قضاة . 8"

 .املحكمة العليا ومحكمتي االستئناف من غير أعضاء املجلس

. يعين أو يرقى القضاة، بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى 8

أو من دائرة التقييم والترقية، بحسب الحال وتكون الترقية على أساس  بعد توصية من لجنة التعيينات،

 .األقدمية وعناصر الكفاءة بما فيها نتائج الدورات التدريبية

 . يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك.3

 . تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية".4

 قانون السلطة القضائية إجراءات تعيين القضاة، حيث نصت على أنه: ( من82أوضحت املادة ) -

"يكون شغل وظيفة قاٍض بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناًء على تنسيب من مجلس 

 ملا يلي:
ً
 القضاء األعلى، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على األقل وفقا
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 . بطريق التعيين ابتداًء بناء على مسابقة بين 8
ً
املتقدمين تشرف عليها لجنة التعيينات املشكلة وفقا

 .( من هذا القانون، وترفع توصياتها ملجلس القضاء األعلى التخاذ القرار86ألحكام املادة )

 في محاكم الصلح والبداية واالستئناف:8
ً
عّين قاضيا  . يجوز أن ي 

 .أ. القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون 

 ب. املحامون.

 ضاء هيئات التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، واملستشارون القانونيون.ج. أع

 ( أعاله.8. التعيين من النيابة العامة بموافقة وزير العدل مع مراعاة أحكام البند )3

. يحدد مجلس القضاء األعلى القواعد العامة للخبرة الالزمة لتعيين القضاة الجدد في املحاكم على 4

 .كافة درجاتها من حيث املدد وطبيعة األعمال التي يعتبرها نظيرة للعمل القضائي

. االستعارة من الدول العربية الشقيقة على أن تتوفر في القاض ي املستعار كافة الشروط املنصوص 9

 ( من هذا القانون فيما عدا شرط أن يكون فلسطينيا.89عليها في املادة )

 لى أماكن عمل القضاة، ويصدر وزير العدل قرارا بذلك".. يحدد مجلس القضاء األع6

( من قانون السلطة القضائية آلية وشروط تعيين رؤساء املحاكم، حيث نصت 81أوضحت املادة ) -

 على أنه:

. يعين رؤساء املحاكم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى 8"

 بأغلبية ثلثي أعضائه.

 في:8
ً
عّين رئيسا  . يشترط فيمن ي 

أ. محكمة البداية أن يكون قد جلس للقضاء بمحاكم البداية مدة ال تقل عن ثالث سنوات، أو مارس 

 مهنة املحاماة مدة ال تقل عن عشر سنوات متتالية.
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ب. محكمة االستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكم االستئناف مدة ال تقل عن ثالث 

 .وات، أو مارس مهنة املحاماة مدة ال تقل عن اثنتي عشرة سنة متتاليةسن

ج. املحكمة العليا أو النائب األول له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر املحكمة العليا مدة ال تقل عن 

 ثالث سنوات. أو مارس مهنة املحاماة مدة ال تقل عن عشرين سنة متتالية".

السلطة القضائية آلية وشروط التعيين في املحكمة العليا، حيث نصت  ( من قانون 85أوضحت املادة ) -

 على أنه:

 باملحكمة العليا أن يكون قد شغل وظيفة قاض بمحاكم االستئناف مدة 8"
ً
عّين قاضيا . يشترط فيمن ي 

 مدة ال 
ً
ثالث سنوات على األقل، أو عمل بالنيابة العامة مدة ال تقل عن عشر سنوات أو عمل محاميا

 .ل عن خمس عشرة سنة متتاليةتق

. إذا شغر منصب رئيس املحكمة العليا يتولى مكانة أقدم نوابه لفترة ال تزيد عن ثالثة أشهر، وعلى 8

 من بين قضاة املحكمة العليا أو محام مارس 
ً
مجلس القضاء األعلى أن يختار بأغلبية الثلثين مرشحا

ة، وينسب ذلك إلى رئيس السلطة الوطنية إلصدار مهنة املحاماة ملدة ال تقل عن عشرين سنة متتالي

 للمحكمة".
ً
 املرسوم بتعيينه رئيسا

( من قانون السلطة القضائية آلية التعيين في القضاء من النيابة العامة، حيث 81أوضحت املادة ) -

 نصت على أنه:

 (:82( من املادة )8"مع مراعاة أحكام البند )

عّين وكالء النيابة 8 ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على األقل قضاة في . يجوز أن ي 

 .محاكم الصلح

عّين رؤساء النيابة ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على األقل قضاة في 8 . يجوز أن ي 

 .محاكم البداية
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عّين مساعدو النائب العام ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على ا3 ألقل . يجوز أن ي 

 .قضاة محاكم استئناف

. تراعى في التعيين تقارير نتائج الدورات التدريبية، وتقارير لجنة التقييم والترقية الخاصة بأعضاء 4

 النيابة العامة".

 ( من قانون السلطة القضائية أداء القضاة لليمين، حيث نصت على أنه:88أوضحت املادة ) -

في املرة األولى اليمين اآلتية: )أقسم باهلل العظيم أن احترم . يؤدي القضاة قبل مباشرتهم لعملهم 8"

 الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل(.

. يكون أداء اليمين من رئيس املحكمة العليا أمام رئيس السلطة الوطنية، ويكون أداء اليمين لباقي 8

 تا الحالتين".القضاة أمام رئيس مجلس القضاء األعلى وبحضور وزير العدل في كل

( من قانون السلطة القضائية آلية وشروط تعيين النائب العام، حيث نصت على 69أوضحت املادة ) -

 أنه:

ن النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناًء على تنسيب من وزير العدل 8" عيَّ . ي 

 العام وواجباته.ومصادقة املجلس التشريعي ويحدد القانون اختصاصات النائب 

. النائب العام مسئول أمام وزير العدل، بما ال يمس بسير العدالة وقيام النيابة بواجبها في حماية الحق 8

 العام.

 للشروط الواردة في املادة )3
ً
 أن يكون مستكمال

ً
 عاما

ً
ن نائبا عيَّ  ( من هذا القانون.89. يشترط فيمن ي 

مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النيابة العامة  . في حالة غياب النائب العام أو قيام4

 بقرار من وزير العدل وتكون له جميع اختصاصاته ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر.

( أعاله، إذ شغر منصب النائب العام، يتم تعيين نائب عام جديد خالل 4. مع مراعاة أحكام البند )9

 ألحكام القانون".فترة الثالثة أشهر املذكورة أعاله وفق
ً
 ا
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( من قانون السلطة القضائية آلية وشروط التعيين في النيابة العامة، حيث نصت 66أوضحت املادة ) -

 على أنه:

. تشكل لجنة لتعيين أعضاء النيابة العامة الجدد تسمى لجنة التعيينات يتم اختيارها من بين 8"

م، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بناء على مساعدي النائب العام ورؤساء النيابة، ومدير املحاك

 تنسيب من النائب العام.

. يعين أو يرقى أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس السلطة الوطنية، وذلك بناء على تنسيب من وزير 8

 العدل بموجب اقتراح من النائب العام بعد توصية من لجنة التعيينات، أو من لجنة التقييم والترقية،

 بحسب الحال.

. يحدد وزير العدل بالتشاور مع النائب العام القواعد العامة للخبرة الالزمة لتعيين وكالء أو رؤساء 3

النيابة العامة ومساعدي النائب العام الجدد من حيث املدد وطبيعة األعمال التي يعتبرها نظيره للعمل 

 في النيابة العامة.

كيل نيابة ووكيل نيابة ورئيس نيابة إال بموجب مسابقة يعلن عنها . ال يجوز التعيين بوظيفة معاون و 4

 وتتم من قبل لجنة يعينها وزير العدل بالتنسيق مع النائب العام.

 ألحكام البند )9
ً
ن وكيل النيابة العامة من أتم الخامسة والعشرين 89( من املادة )8. خالفا عيَّ ( يجوز أن ي 

 من عمره.

ن م6 عيَّ  للشروط املبينة في املادة ). يشترط فيمن ي 
ً
 في النيابة العامة أن يكون مستكمال

ً
( من هذا 89عاونا

 ( منها.8القانون، باستثناء البند )

 ألحكام هذا 2
ً
 إلجراءات التعيين املنصوص عليها في قانون الخدمة املدنية وطبقا

ً
. يتم التعيين وفقا

 القانون.

 لرسمية".. تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة ا1
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( من قانون السلطة القضائية أداء أعضاء النيابة والنائب العام اليمين، حيث 62أوضحت املادة ) -

 نصت على أنه:

. يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرتهم لعملهم في املرة األولى اليمين اآلتية: )أقسم باهلل العظيم 8"

 مانة وإخالص(.أن احترم الدستور والقانون وأن أقوم بواجبي بأ

 . يؤدي النائب العام اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور وزير العدل.8

 . يؤدي باقي أعضاء النيابة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام".3

 يتضح من نصوص املواد السابقة:

 السلطة القضائية مستقلة. .8

 ن.القضاة مستقلون ال يخضعون لغير القانو  .8

 ال يجوز التدخل في سلطة القضاء. .3

 تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون وفق قانون السلطة القضائية. .4

 القضاة غير قابلين للعزل إال وفق ما بينه قانون السلطة القضائية. .9

ب يشغل الوظائف القضائية يكون بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنس .6

 من مجلس القضاء األعلى.

تعيين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية بناء على تنسيب من وزير العدل  .2

 ومصادقة املجلس التشريعي.

يعين أو يرقى أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس السلطة الوطنية، وذلك بناء على تنسيب من  .1

م بعد توصية من لجنة التعيينات، أو من لجنة التقييم وزير العدل بموجب اقتراح من النائب العا

 .والترقية، بحسب الحال
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وبتطبيق النصوص على الواقع، نرى أن أثر االنقسام قد وصل إلى التأثير على السلطة القضائية، فبإيعاز 

من حزب استنكف القضاة عن أعمالهم، وبقرار من آخر تم تعيين آخرين بدال منهم، وبهذا أصبحت 

طة القضائية ليست بمعزل عن دوامة االنقسام واملصالح الحزبية، وأصبحت التعيينات بناء على السل

 املصالح ال على أساس قانوني سليم، وبالتالي أصبحت السلطة القضائية بمعزل عن القانون واالستقالل.

تولية، بطالن م الوبتطبيق نظرية املوظف الفعلي على السلطة القضائية، نجد أنها تنطبق في حاالتها )عد

التولية، االستمرار غير املشروع في الوظيفة واالختصاص الظاهر ملوظف قانوني(، وتعتبر التصرفات 

الصادرة عن موظفي السلطة القضائية صحيحة ومشروعة استنادا إلى فكرة الظاهر وحماية للمواطنين 

 باإلضافة إلى الحفاظ على سير املرافق العامة بانتظام واطراد.
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 استنتاجات وتوصيات وحلول 

لقد أثرت حالة االنقسام الفلسطيني على كافة سلطات الحكم في فلسطين، من السلطة التنفيذية إلى 

السلطة التشريعية وليس انتهاء بالسلطة القضائية بل امتد أثره ليشمل مؤسسات املجتمع املدني 

ا ملا تحابيه األحزاب السياسية الفلسطيني، فأصبحت خارجة عن اإلطار الدستوري والقانوني وفق

املختلفة الخاضعة لها، وليس بناء على االلتزامات املناطة بها وفق القانون األساس ي الفلسطيني والقوانين 

 الفلسطينية األخرى.

إن تبرير نظام الحكم في فلسطين بنظرية املوظف الفعلي بالرغم من عدم دستوريته وقانونيته ال يعني 

ال على ما هو عليه، بل حماية للجمهور واملواطنين وللحفاظ على سير املرافق العامة استمرار دوام الح

 بانتظام واطراد.

إن دوام الحال على ما هو عليه من شأنه أن يؤدي إلى كثير من السلبيات التي باتت تتراكم يوما بعد يوم 

 قه املسؤولية.ويتحملها املواطن دون أدنى شعور باملسؤولية من املسؤول أو من على عات

وفيما يلي مجموعة من التوصيات والحلول التي نرى ضرورة تبنيها واإلسراع في تنفيذها للخروج من األزمة 

 الفلسطينية الراهنة:

تجاوز مشكلة املوظفين بتطبيق نظرية املوظف الفعلي، حماية لهم وللجمهور واملواطنين  .8

 وللحفاظ على سير املرافق العامة بانتظام واطراد.

النص على أن تكون فترة انتهاء مدة تولية رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية من الحاالت التي  .8

 يكون فيها مركز رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية شاغرا.

سد النقص الدستوري املتمثل في حالة ما إذا لم يتمكن رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني  .3

 يوما.من إجراء االنتخابات خالل مدة ستين 
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إصدار قانون من املجلس التشريعي يجيز توكيل أو إنابة النواب لبعضهم البعض خاصة في ظل  .4

 الظروف التي نحياها في الواقع الفلسطيني.

تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني بما يجيز توكيل أو إنابة النواب لبعضهم  .9

 البعض.

من قضاة فلسطينيين وغير فلسطينيين،  -ريةإدارية ودستو –تشكيل محكمة خاصة مؤقتة  .6

مهمتها النظر في مدى دستورية السلطات الثالث في فلسطين، ومدى قانونية التصرفات الصادرة 

 عنهن، وتنتهي املحكمة بانتهاء عملها.

مراجعة شاملة لكافة القوانين املعمول بها في فلسطين والعمل على توحيدها وتعديل وإلغاء  .2

 يتوافق مع املتطلبات الفلسطينية الحالية. بعضها وذلك بما

مراجعة القانون األساس ي الفلسطيني، والعمل على إصدار الدستور الفلسطيني مع تدارك  .1

 املسائل الدستورية الخالفية والناقصة.

إجراء انتخابات شاملة وموحدة في فلسطين، بحيث يتم االعتراف بشرعية االنتخابات وإفرازاتها  .5

 تشريعي وحكومة.من رئيس ومجلس 
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 املراجع

 القوانين:

 .8113القانون األساس ي الفلسطيني املعدل لسنة  .8

 .8551( لسنة 4قانون الخدمة املدنية الفلسطيني رقم ) .8

 .8119( لسنة 89قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ) .3

 النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. .4

 الكتب القانونية:

ادئ وأحكام القانون اإلداري اللبناني، بيروت، الدار الجامعية للمطبوعات إبراهيم شيحا، مب .8

 .8554والنشر، 

 .8568أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات، القسم الخاص،  .8

 .8599توفيق شحاتة، مبادئ القانون اإلداري، دار النشر للجامعات املصرية،  .3

 .8111ار وائل للنشر، الطبعة األولى، حمدي القبيالت، القانون اإلداري، الجزء األول، عمان، د .4

 .8561رمزي طه الشاعر، تدرج البطالن في القرارات اإلدارية، القاهرة، دار النهضة العربية،  .9

 .8566سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية،  .6

صري واملقارن، دار الفكر العربي، الطبعة سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون اإلداري امل .2

 .8595الثالثة، 

عبد املنعم محفوظ، الوسيط في القانون اإلداري، دراسات تأصيلية مقارنة في تنظيم ونشاط  .1

 .8526اإلدارة العامة، الكتاب الثاني في النشاط اإلداري، الطبعة األولى، 

اإلدارة ووسائلها، املطبعة العربية عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري الفلسطيني، نشاط  .5

 .8118الحديثة، القدس، 
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 .8551/8555علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، منشورات الجامعة األردنية،  .81

علي خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري األردني، الكتاب الثاني، عمان، األردن، مطبعة  .88

 .8556الجامعة األردنية، 

 .8568القضاء اإلداري، دار النهضة العربية، فؤاد العطار،  .88

 .8554ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  .83

 .8519ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، دار املطبوعات الجامعية، االسكندرية،  .84

ة، دار القلم، دبي، اإلمارات ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون اإلداري في اإلمارات، دراسة مقارن .89

 .8551العربية، 

 .8555محمد عبد الحميد أبو زيد، املرجع في القانون اإلداري، دار النهضة العربية،  .86

 .8521محمد الشافعي أبو راس، القضاء اإلداري، مكتبة النصر،  .82

 محمد رفعت عبد الوهاب وأحمد عبد الرحمن شرف الدين، القضاء اإلداري، املكتب العربي .81

 .8511للطباعة، 

محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون اإلداري، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،  .85

8188. 

 .8529محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير املرافق العامة، القاهرة، دار النهضة العربية،  .81

 .8514شرق، منصور العتوم، املسؤولية التأديبية للموظف العام، عمان، مطبعة ال .88

هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في أصول القضاء اإلداري في فلسطين، مكتبة بيسان للطباعة  .88

 .8186والتوزيع، غزة، الطبعة األولى، 

 الرسائل العلمية:
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مجدي عزالدين يوسف، األساس القانوني لنظرية املوظف الفعلي، دراسة مقارنة، رسالة  .8

 .8512قوق، دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الح

عبد هللا البطوش، نظرية املوظف الفعلي فقها وقضاء، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الكرك،  .8

8116. 

علي سالم علي صادق، املبادئ التي أرستها محكمة العدل العليا الفلسطينية في مجال الوظيفة  .3

 .8119العامة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

 بحاث والدوريات:األ 

باسم بشناق، الوظيفة العامة في فلسطين بين القانون واملمارسة، رام هللا، الهيئة الفلسطينية  .8

 .8188(، 38املستقلة لحقوق اإلنسان، سلسلة تقارير قانونية )

فرحان نزال حميد املساعيد، املوظف الفعلي وما يميزه في القانون اإلداري، دراسة مقارنة، مجلة  .8

 .8188ق، كلية القانون، جامعة آل البيت، اململكة األردنية الهاشمية، املجلد الثامن، الحقو 

ماجد راغب الحلو، نظرية الظاهر للقانون اإلداري، مجلة الحقوق والشريعة بالكويت، العدد  .3

 .8511األول من السنة الرابعة، يناير 

 

 ال

 

 ع العمليبنوك التشاركية بين غموض النص القانوني وتحديات الواق

 

 القضاء االستعجالي في املادة التجارية "دراسة في القانون املوريتاني واملغربي
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  شكارمحمد 

 باحث في سلك الدكتوراه تخصص القانون الخاص،

  بكل الحقوق ـ سطات املغرب 

 

 

 مقـــــــــــــدمة 

 قات االجتماعية، األمر العال  وتعقدت  التجارية  املعامالت  تطورت الحياة االقتصادية وتشعبت

الـــذي  فرض واقعـــا لم يجـــد  املشـــــــــــــرع بـــدا  من البحـــث لـــه عن حلول تواكـــب هـــذا التطور ،تمثلـــت في  

اســـــــتحداث مؤســـــــســـــــة جديدة للقضـــــــاء، تعنى بالتدخل القضـــــــائي الفوري ،قضـــــــاء ســـــــريع، يطوي اآلجال 

ية وق واملصــالح بكيفويختصــر اإلجراءات املســطرية العادية من أجل اســتصــدار قرار كفيل بصــيانة الحق

هذه الحقوق وتلك املصــالح الذي يظل النزاع بشــأنها معروضــا على املحاكم   مؤقتة دون املســاس بجوهر

 العادية املختصة التي تتولى الحسم النهائي. 

و القضـــاء االســـتعجالي عرفته األنظمة القضـــائية املختلفة للحاجة إليه من أجل حماية الحقوق 

ز تركها دون حماية ،ومن أجل حســـن ســـير إجراءات التقاضـــ ي العادي وهو ليس غاية يجو  واملراكز التي ال

في حد ذاته وإنما هو وسيلة وأداة لتسهيل الوصول للحق وإشاعة الطمأنينة في نفوس املتقاضين و عدم 

 اإلضرار بهم حتى يصدر حكم في أصل النزاع محل الخصومة.

ر بتوفير الضـــــــــــمانات للمتقاضـــــــــــين واألمر باتخاذ وقد كانت الشـــــــــــريعة اإلســـــــــــالمية ســـــــــــباقة إلى األم

التدابير الحترازية الكفيلة بحماية حقوق الناس وعدم اإلضـــــــــــــرار بهم من أجل إعطاء كل ذي حق حقه ، 
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ففي الحديث النبوي الشــــريف )ال ضــــرر وال ضــــرار( والقاعدة الفقهية )الضــــرر يزال( والقاعدة األصــــولية 

 74.)ماال يتم الواجب إال به فهو واجب(

وتظهر الحاجة إلى القضاء االستعجالي في املادة التجارية ،نظرا ملا تتطلبه املعامالت التجارية من 

ســــــرعة وأهمية في نفس الوقت ، مما ينعكس على حقوق  و مصــــــالح الخصــــــوم املعرضــــــة للخطر املحدق 

ملختص اتخاذ الذي ال يمكن تداركه ويؤدي إلى إلحاق الضــــــــرر بها ، مما يحتم على قاضــــــــ ي االســــــــتعجال ا

التــدابير التحفظيــة الوقتيــة لحمــايــة حقوق ومراكز األطراف شـــــــــــــريطــة قيــام عنصـــــــــــــر االســـــــــــــتعجــال وعــدم 

 املساس بأصل الحق املدعى فيه.

قد ال  -وخاصــــــة فاملادة التجارية -ونظرا لعدم تالءم القضــــــاء املوضــــــوعي الذي ينظر في أصــــــل الحق        

دخال فوريا للقضـــــــــــــاء ، مما أظهر فكرة الحماية الوقتية ، وهي يوفق  في الحاالت العاجلة التي تتطلب ت

عبارة عن تدبير عملي اتخذه القضــاء حســب إجراءات ضــبطها القانون لحماية حق أو مركز قانوني معين 

 .75مهدد بالزوال لحين الحصول على الحماية املوضوعية

 وسأتناول هذا املوضوع وفق التصميم التالي :

 القضاء االستعجالي بشكل عام  املبحث األول : مفهوم

   املبحث الثاني :خصوصية االستعجال في املادة التجارية

                                                           

نما  الغرب  فقهاء  أفكار  بنات  من  ليست حديثة وال هي  مؤسسة القضاء االستعجالي، على خالف ما يزعمه البعض، 74  ع هي من إبدا  وا 
الي إلى القضاء االستعج  أصل  يرجع  خاصة  ر القانوني اإلسالمي الذي كان سباقا في هذا المجال، ذلك أنه إذا كان الفقه الغربي الفرنسيالفك

( أبدع فكرة القضاء االستعجالي قبل ستة قرون ونيف حسب ما جاء في 8028-998، فإن اإلمام الماوردي ) 8112يناير 55األمر المؤرخ في
أدب القاضي" في معرض بحث زمان القضاء، قال : " فان تجدد في غير يوم النظر ما ال يمكن تأخيره ، نظر فيه ولم يؤخره". وقال في كتابه " 

 معرض آخر: " فان وردت فيما عداه أحكام خاصة، لم يؤخرها إن أضرت".

 

ر المستعجلة ونشر عالم كتب المعرفة، طبعة السادسة، ص محمد علي راتب، ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق، قضاء األمو -انظر :  75-  

03.. 



 

 

61 

 البحث األول : مفهوم القضاء اإلستعجالي بشكل عام

القضـــاء االســـتعجالي هو : " مســـطرة مختصـــرة تمكن األطراف في حالة االســـتعجال من الحصـــول 

كما  76في البت فيها مما تســـبب من ضـــرر محققا" على قرار قضـــائي في نوع من القضـــايا ال يســـمح بالتأخير 

عرف أيضــــــــا بأنه " مســــــــطرة اســــــــتثنائية وســــــــريعة تســــــــمح للمدعي برفع دعوى اســــــــتعجاليه أمام قاضــــــــ ي 

          . 77مختص بالبت بصورة مؤقتة في كل نزاع يكتس ي صبغة استعجالية"

 املطلب األول : تعريفه القضاء االستعجال وخصائصه 

و فرع من القضــاء املدني متميز ومســتقل عن العمل القضــائي العادي ، ذو القضــاء املســتعجل،ه

مسطرة مختصرة واستثنائية ، يختص بالبت بصورة مؤقتة ودون املساس باملوضوع في كل نزاع يكتس ي 

 صبغة االستعجال من أجل استصدار أمر وقتي.

 الفقرة اولى : تعريف القضاء االستعجالي

وتنفيذها، والســـهولة واملرونة في اإلجراءات املســـطرية، بدأت تتضـــاءل  العجلة في إصـــدار األحكام   

حيث إننا اليوم في عصــــــــر الســــــــرعة التي شــــــــملت مختلف ميادين الحياة، إال أن القضــــــــاء أصــــــــبح يتســــــــم 

بالبطء وتنوع اإلجراءات وتشـــــــــــــعبها وتعقدها، فبقدر ما تزداد الحضـــــــــــــارة اإلنســـــــــــــانية تطورا تتباطأ خطى 

جال القانون إلى البحث عن الســــــــــبل الكفيلة الســــــــــتنباط الطرق اإلجرائية لتحقيق القضــــــــــاء، مما دفع بر 

  78االنسجام بين سير القضاء وسير املعامالت، فظهر القضاء املستجل .

وقد تجنب املشــــرع املوريتاني وكذلك املغربي إعطاء تعريف للقضــــاء االســــتعجاليق لذلك لم يبقى 

 من الفقه والقضاءق وهكذا تم تعريف القضاء اإلستعجالي:بأنه  أمامنا سوى استحضار التعاريف املنبثقة

                                                           
 .023، ص 5991عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء األول، طبعة 76 

  .541، ص 5911الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي، طبعة 77 
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" إجراء مختصــــــر واســــــتثنائيق يســــــمح للقاضــــــ ي باتخاذ قرار وقتي في املســــــائل املتنازع عليها والتي ال تحتمل 

          التأخير في إصدار القرار بدون حصول ضرر". 

ء االســــــتعجالي: " كلمة تطلق عادة على مســــــطرة وجاء في منشــــــور لوزارة العدل املغربية  بأن القضــــــا       

مختصـــرة تمكن األطراف في حالة االســـتعجال من الحصـــول على قرار قضـــائي في الحين، ومعجل التنفيذ 

 .79في نوع من القضايا ال يسمح بالتأخير البت فيها من دون أن تسبب ضررا محققا"

برفع دعوى اســـتعجاليه أمام  كما عرف أيضـــا بأنه " مســـطرة اســـتثنائية وســـريعة تســـمح للمدعي

            قاض ي مختص بالبت بصورة مؤقتة في كل نزاع يكتس ي صبغة االستعجالية ".

وانطالقا من التعاريف السالفة الذكر يمكن القول بان القضاء املستعجلق هو فرع من القضاء 

ية ق يختص بالبت املدني متميز ومســــــتقل عن العمل القضــــــائي العادي ق ذو مســــــطرة مختصــــــرة واســــــتثنائ

بصـــــــــــــورة مؤقتة و دون املســـــــــــــاس باملوضـــــــــــــوع  الحق املتنازع عليه ،و املهدد بخطر الفوات إن لم يتدخل 

القضــاء بشــكل مســتعجل وقد يكون هذا التدخل  مفارف للطرف الثاني ،وبشــرط أن ال يكون هذا القرار 

 يمس جورهر النزاع .

  الفقرة الثانية خصائص القضاء االستعجالي  

 يز القضاء االستعجالي بمجموعة من الخصائص نذكر منهايتم

الســـــــرعة في إصـــــــدار األوامر: فقد خول املشـــــــرع املوريتاني للقاضـــــــ ي إمكانية البت في أيام  -أ

العطل وحتى قبل تقييد امللف ســـــــــــــواء أكان متواجدا بمقر املحكمة أو ببيته ،ودون أن يقوم باســـــــــــــتدعاء 

من قانون اإلجرائية املدنية  836و 839انظر املواد : الخصـــــــــــــوم وذلك في حالة االســـــــــــــتعجال القصـــــــــــــوى 

 والتجارية واإلدارية.
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اعتماد املســــــــطرة الشــــــــفوية: وذلك راجع لبطء املســــــــطرة الكتابية والذي يتنافى وطبيعة   -ب

القضـــــاء االســـــتعجالي الذي يتطلب الســـــرعة في إصـــــدار األوامر وهذا بطبيعة الحال ال يمنع الخصـــــوم من 

من قانون اإلجرائية املدنية  841ي شكل مذكرات ومستنتجات وتأكيدها شفويا املادة اإلدالء بمرافعتهم ف

 والتجارية واإلدارية.

مرونة شــروط رفع الدعوى االســتعجالية: يتطلب رفع الدعوى أمام القضــاء االســتعجالي  -ج

توافر الشــــروط الالزمة لقبولها من صــــحة ومصــــلحة وأهلية،والقاضــــ ي االســــتعجالي يبحث شــــرط الصــــفة 

 .80وذلك باالكتفاء بالتثبت من وجودها حسب ظاهر األوراق دون أن يتوغل في صلب املوضوع

األوامر االســـتعجالية  وإن جعلها املشـــرع املغربي مشـــمولة بالنفاذ املعجل بقوة القانون )  -د

من ق . م . م ( فهي ليســـــت كذلك في منظومتنا اإلجرائية حيث تنفذ األوامر االســـــتعجالية  893الفصـــــل 

من قانون اإلجرائية املدنية والتجارية واإلدارية وبالتالي كلما  831ة مؤقتة وهي قابلة للطعن املادة بصـــــــــف

 81خلت هذه الطلبات من أحد الشروط يتعين الدفع بعدم االختصاص.

األوامر االســــــتعجالية وإن منع املشــــــرع املغربي الطعن فيها  بالتعرض  وأجاز الطعن فيها   -ه

يوما عدا الحاالت التي يقرر فيها القانون خالف ذلك،فاألمر  89االســـــتئناف في  باالســـــتئناف وقصـــــر آجال

خالف ذلك في قانون اإلجرائية املدنية والتجارية واإلدارية املوريتانية حيث إن األوامر االستعجالية قابلة 

خ تبليغ تاريللطعن  باملعارضـــــــــة واالســـــــــتئناف ، علي أن يقام بالطعن باالســـــــــتئناف في أمد ثمانية أيام من 

   من قانون اإلجرائية املدنية والتجارية واإلدارية. 831األمر االستعجالي  املادة : 

وفي ما يخص القضاء االستعجالي في املغرب فهو قضاء استثنائي ويتميز عن القضاء العادي، ذو 

شـــــرع بأن املاختصـــــاص ضـــــيق و مقيد، فمن حيث الجهة املوكول إليها بالبت في األمور املســـــتعجلة، نجد 

املغربي قـــــد أســـــــــــــنـــــد لرئيس املحكمـــــة االبتـــــدائيـــــة أو لرئيس املحكمـــــة اإلداريـــــة أو للرئيس األول ملحكمـــــة 
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االســتئناف بحســب األحوال، االختصــاص بالبت في األمور املســتعجلة ، أما من حيث ضــيق االختصــاص، 

 . االنتظارفال ينعقد اختصاص قاض ي األمور املستعجلة إال عند الضرورة التي ال تحتمل 

 ويتميز القضاء االستعجالي في املغرب بالخصائص التالية :

السرعة في إصدار األوامر: فقد خول املشرع للقاض ي إمكانية البث في أيام العطل وحتى قبل  -ا 

تقييد امللف ســــــــواء أكان متواجدا بمقر املحكمة أو ببيته ،ودون أن يقوم باســــــــتدعاء الخصــــــــوم وذلك في 

 القصوى. حالة االستعجال

اعتماد املسطرة الشفوية: وذلك راجع لبطئ املسطرة الكتابية والذي يتنافى وطبيعة القضاء  -ب

االســــــــتعجالي الذي يتطلب الســــــــرعة في إصــــــــدار األوامر وهذا بطبيعة الحال ال يمنع الخصــــــــوم من اإلدالء 

 بمرافعتهم في شكل مذكرات ومستنتجات وتأكيدها شفويا .

لدعوى االســـــــتعجالية: يتطلب رفع الدعوى أمام القضـــــــاء االســـــــتعجالي مرونة شـــــــروط رفع ا –ج 

 توافر الشروط الالزمة لقبولها من صحة ومصلحة وأهلية.

اختصــــــــاص قاضــــــــ ي األمور املســــــــتعجلة من النظام العام: إن اختصــــــــاص قاضــــــــ ي املســــــــتعجلة  -د

.م . م و بالتالي من ق  898و  845يتمثل في البث في الطلبات التي حددت شـــــــروطها بمقتضـــــــ ى الفصـــــــلين 

 كلما خلت هذه الطلبات من ا حد الشروط يتعين الدفع بعدم االختصاص.

األوامر االســــــــــــتعجالية مشــــــــــــمولة بالنفاذ املعجل بقوة القانون : لقد جعلها املشــــــــــــرع املغربي  –ه 

 من ق . م . م ( 893مشمولة بالنفاذ املعجل بقوة القانون ) الفصل 

بـــل الطعن بـــالتعرض: منع املشـــــــــــــرع الطعن بـــالتعرض في األوامر األوامر االســـــــــــــتعجـــاليـــة ال تق -ت

يوما عدا الحاالت التي يقرر  89االســــتعجالية وأجاز الطعن فيها باالســــتئناف وقصــــر آجال االســــتئناف في 

 فيها القانون خالف ذلك.

 ال يأمر قاض ي األمور املستعجلة باإلحالة على الجهة املختصة: عند اختالل النزاع للشروط –ث 

الالزمة الســـــتصـــــدار أمر اســـــتعجالي من قاضـــــ ي األمور املســـــتعجلة ق وجب على هذا  األخير التصـــــريح بعدم 
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اختصــــــاصــــــه للبت في الطلب ق دون أن يحيل امللف إلى الجهة املختصــــــة ق ألنه ال يوجد نص قانوني يفيد 

ألضاف نص أو  من ق . م . مق فلو أراد املشرع ذلك 86السماح لقاض ي املستعجالت بمقتضيات الفصل 

 فقرة تسمح لقاض ي املستعجالت بتطبيق تلك املقتضيات.

وقد ميز املشــــرع القضــــاء االســــتعجالي ببســــاطة اإلجراءات، وقصــــر اآلجال، و أعفى الخصــــوم من  

بعض الشـــــــكليات، و جعل أوامر قاضـــــــ ي األمور املســـــــتعجلة مشـــــــمولة بالنفاذ املعجل بقوة القانون، و لم 

 .82ق التعرضيسمح بالطعن فيها عن طري

 املطلب الثاني: شروط اللجوء للقضاء االستعجالي 

من ق . ا .م .ت . ا .  إلى أحــد شـــــــــــــروط القضــــــــــــــاء  838لقــد تطرق املشـــــــــــــرع املوريتــاني في املــادة 

من  ق .  833االستعجالي وذلك بقوله " في جميع حاالت االستعجال  ..." وأشار إلى شرط آخر في املادة   

ســـب النص ال تبت األوامر االســـتعجالية إال في اإلجراءات الوقتية وال تمس بما يمكن ا .م .ت . ا .  وهو ح

 أن يقض ي به في الجوهر.

من ق م .م إلى احد شــرو ط القضــاء االســتعجالي ونصــه  845و تطرق املشــرع املغربي في الفصــل 

شــــــرط  أشــــــار إلىما يلي يختص رئيس املحكمة االبتدائية وحده بالبت بصــــــفته قاضــــــيا للمســــــتعجالت.... و 

من ق م. م وهو حســــب النص ال تبت األوامر االســــتعجالية إال في اإلجراءات الوقتية 898أخر في الفصــــل 

وال تمس بمــــا يمكن أن يقضـــــــــــــ ي بــــه في الجوهر.من خالل مــــا ورد يتبين لنــــا ان االختصــــــــــــــــاص قــــاضـــــــــــــ ي 

ل الحق و إذا اختاملستعجالت منوط بتوافر شرطين هما توافر عنصر االستعجال وعدم املساس بجوهر 
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شـــرط من هدين الشـــرطين ال يكون قاضـــ ي األمور املســـتعجلة مختصـــا بالنضـــر في النازلة املعروضـــة عليه 

 ويتعين عليه الحكم بعدم االختصاص.

وملعرفة شــــــــوط اللجوء للقضــــــــاء االســــــــتعجالي ،وذلك في الفقرتين التاليتين ،الشــــــــروط الشــــــــكلية 

 والشروط املوضوعية :

 روط الشكلية للقضاء االستعجالي الفقرة االولي :الش

إن مســـطرة التقاضـــ ي أمام القضـــاء االســـتعجالي تخضـــع مبدئيا لقواعد املســـطرة التي تخضـــع لها 

الدعوى عادة. فالدعوى االســتعجالية كغيرها من الدعاوى يشــترط لقيامها توافر مجموعة من الشــروط 

 .ت .إ كما يلي: من ق . إ . م  8الشكلية وهي الشروط التي نصت عليها املادة 

ويجـب أن تكون للمـدعي  >> ال يصـــــــــــــح التقـاضـــــــــــــ ي إال ممن توجـد فيـه الصـــــــــــــفـة واألهليـة إلثبـات حقوقـه.

 مصلحة مشروعة في الدعوى التي يمارسها... <<

والشروط الشكلية تخضع للشروط العامة في رفع الدعوى االستعجالية  في القانون املوريتاني  

 83من ق م م إ ت . 833و  838ملنصوص عليها في املواد  ،باالضافة إلى الشروط األخرى ا

وفي القانون املغربي ، و انســـــجاما مع حاالت االســـــتعجال التي تطبع هذا النوع من القضـــــايا فقد 

من ق.م.م للمتقاضـــ ي أن يقدم دعواه أمام قاضـــ ي املســـتعجالت في  150 أعطى املشـــرع بمقتضـــ ى الفصـــل

وعية أو العطل الرســــــمية وقبل التســــــجيل في كتابة الضــــــبط ودون ســــــائر األيام ولو في أيام العطل األســــــب

أداء الرســـــــــــوم القضـــــــــــائية مســـــــــــبقا، وتقدم الدعوى االســـــــــــتعجالية في بيت الرئيس في حالة االســـــــــــتعجال 

القصــــــــــــوى، وعلى الرئيس أن يســــــــــــتدعي كاتب الضــــــــــــبط ملنزله للبت في القضــــــــــــية على أن تؤدى الرســــــــــــوم 
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بيت الرئيس نادرة الوقوع إلى درجة االنعدام، وبعد تقديم  القضـــــــــــــائية فيما بعد، وعقد الجلســـــــــــــات في

املقال يعين الرئيس القضـية في إحدى الجلسـات ويسـتدعي لها األطراف بالطرق العادية املنصـوص عليها 

إال إذا كان هناك اســــــــــتعجال كبير يؤدي تأخير القضــــــــــية فيه إلى   من ق.م. م 35و  31و  32في الفصــــــــــول 

دفعها ويصــــــعب تداركها فيما بعد، فيمكن للرئيس الذي له كامل الســــــلطة في أضــــــرار يســــــتحيل   إحداث

تقدير حالة االستعجال أن يستغني عن استدعاء األطراف ويبت في القضية حسب الوثائق التي يدلي بها 

 . 84املدعي على شرط أن يحضر معه كاتب الضبط وأن تكون الجلسة علنية

 وء للقضاء االستعجالي الفقرة الثانية :الشروط املوضوعية للج

وتتلخص الشـروط املوضـوعية في اللجوء للقضـاء االسـتعجالي في توافر عنصـر االسـتعجال وعدم 

 املساس بالجوهر :

   االستعجال: أوال: شرط 

يعتبر االستعجال عنصرا أساسيا ومهما لتبرير إحداث قواعد إجرائية خاصة في ميدان التقاض ي 

تحكم في قواعد الشـــــكل املؤســـــســـــة على الســـــرعة وقواعد املوضـــــوع تعرف بمســـــطرة االســـــتعجال والذي ي

  الذي يميزها طابع التوقيت وعدم املساس بالجوهر.

من ق .ا . م  81لم يورد املشـــــرع املوريتاني تعريفا لالســـــتعجال وإنما اقتصـــــر على القول في املادة 

إلي الطلبات التي تعرض عليه  .ت .ا  إنه :  " في حالة االستعجال يمكن للقاض ي أن يستجيب حيثما كان

من ق .ا .م .ت .ا .  أنه: في جميع حاالت االستعجال أو إذا ما أريد البت مؤقتا  838وبين املشرع في املادة 

في الصــــــــــعوبات املتعلقة بتنفيذ ســــــــــند تنفيذي أو حكم فإن القضــــــــــية ترفع إلي رئيس املحكمة املختصــــــــــة 

 بوصفه قاض ي األمور املستعجلة.
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ملشـــــــرع شـــــــروط قيام االســـــــتعجال ولم  يضـــــــع معيارا ضـــــــابطا له األمر الذي نتج عنه ولم يحدد ا 

 :  85تعدد التعاريف التي أعطيت له من قبل الفقهاء ويبقى أهمها

اعتباره " الحالة التي تكون فيها مصالح مشروعة ذات طابع مادي أو معنوي مالي أو أدبي أو حتى 

حكمة املســـــــطرة العادية ".وهكذا يتحقق االســـــــتعجال عاطفي معرض للخطر إذا طبقت بصـــــــدده أمام امل

عند إمكانية حصـــــــــول ضـــــــــرر قد يتعذر تداركه أو إصـــــــــالحه ويســـــــــتنتج القاضـــــــــ ي االســـــــــتعجال من ظروف 

 ومالبسات كل قضية .

وعرفــه محمــد علي راتــب بــأنــه الخطر الحقيقي املحــدق بــالحق املراد املحــافظــة عليــه والــذي يلزم 

 .86في التقاض ي العادي ولو قصرت مواعيده درؤه عنه بسرعة ال تكون عادة

ورغم كل هذه التعاريف فإنه من الصـــــــعب إعطاء تعريف دقيق ومحدد لالســـــــتعجال ألن حالته 

تتــأثر وتتغير تبعــا لتغير ظروف الزمــان واملكــان املحيطــة بــالــدعوى وهكــذا فعنصـــــــــــــر االســـــــــــــتعجــال أو عــدم 

ه األســـباب التي أدت إلى توافره من عدمه توافره يخضـــع لتقدير القاضـــ ي وحده شـــريطة أن يبين في حكم

نة كاالســـــتعا  حتى يقف على تحديد اختصـــــاصـــــه بنظر الدعوى أم ال، ولهذا فله أن يصـــــدر قرارا تمهيديا 

 بذوي الخبرة أو االنتقال إلى مكان النزاع للمعاينة قصد التحقيق من توفر وجه االستعجال في الدعوى . 

مؤقتا دفعا للخطر الذي يخشـــــــــــــ ى حصـــــــــــــوله من انهيار البناء مثل ذلك طلب املالك إخالء العقار 

على ســـاكنه من خلل جســـيم تم دفع الســـكان بعدم االختصـــاص بدعوى أن املباني ليســـت متداعية وأنه 

ال خطر على حياتهم من اســــــتمرار انتفاعهم بالعقار فينبغي على القاضــــــ ي في هذه الحالة أن ينتدب خبيرا 

دى جسامة الخلل فإذا ثبت له إن حالة العقار تؤذن باالنهيار بكون هناك ملعاينة العقار والتحقيق من م
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يه كان عل  وجه استعجال في الدعوى ويصبح من املتعين إخالء العقار أما إذا تبين للقاض ي عكس ذلك 

 87أن يقض ي بعدم االختصاص لعدم توافر وجه االستعجال.

اضـــ ي املســـتعجالت في حالة ما إذا والســـؤال املطروح بخصـــوص االســـتعجال،هو الذي يقوم به ق

زال عنصــــــــــر االســــــــــتعجال، أثناء تداول الدعوى أو حال الفصــــــــــل فيها وفي هذا يقول الدكتور أحمد هاني 

مختار أنه " إذا كان االســـــــــــــتعجال ينشـــــــــــــأ من طبيعة الحق املراد حمايته  واملحافظة عليه ومن الظروف 

لى حكم في طلباته بســـــــرعة ق فيتعين أن يســـــــتمر املحيطة به ،ال مجرد رغبة رافع الدعوى في الحصـــــــول ع

االستعجال من وقت رفع الدعوى إلى وقت صدور الحكم ، فإذا رفعت الدعوى أمام القضاء املستعجل 

ق وقت توافر فيها ركن االستعجال ثم افتقدته قبل الفصل فيها ألي سبب وجب على املحكمة أن تقض ي 

 فيها أضحت مفتقرة إلى ركن االستعجال". بعدم اختصاصها طاملا أن الدعوى وقت الفصل

ومن هنا يتبين أن االســتعجال يجب أن يتوفر من وقت رفع الدعوى حتى وقت الحكم فيها ق كما 

الســـــلطة التقديرية لقاضـــــ ي املســـــتعجالت وحده ق وبالتالي ال يمكن   أن تقدير توافره من عدمه يرجع إلى 

متى شـــاءوا حتى يســـتفيدوا من املســـطرة الســـريعة للخصـــوم أن يســـبغوا على دعواهم صـــفة االســـتعجال 

 التي يمتاز بها القضاء االستعجالي .

و إذا كان املشـــــــــــــرع املغربي كغيره من التشـــــــــــــريعات املقارنة لم يضـــــــــــــع أي تعريف لهذا العنصـــــــــــــر  

من ق.م.م والذي اكتفى فيه بإبراز عنصــــــــر  845من ق.م.ت أو في الفصــــــــل  88األســــــــاســــــــ ي ســــــــواء في املادة

حاوال ســد الثغرة  والقضــاء كشــرط النعقاد اختصــاص قاضــ ي األمور املســتعجلة، فإن الفقهاالســتعجال 

بـإيجـاد التعريف املنـاســـــــــــــب حيـث وقع االتفـاق على أن االســـــــــــــتعجـال هو الخطر الحقيقي املحـدق بـالحق 

  .املراد املحافظة عليه والذي يلزم درؤه بسرعة ال تكون عادة في التقاض ي العادي ولو قصرت مواعيده
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واالســـــــــــــتعجال مبدأ مرن وغير محدد، وهو بذلك يســـــــــــــمح للقاضـــــــــــــ ي أن يقدر في وصـــــــــــــفه للواقعة 

ظروف كــل دعوى على حــدة، كمــا أن مرونــة املبــدأ ذاتــه وعــدم تحــديــده يتنــافيــان مع أي  ـــــــــــــ يء من كــل 

ذلك، ويتنافران مع أي تعريف منطقي ألن االســــــــــــتعجال ليس مبدأ ثابتا، بل هو حالة تتغير بتغير ظروف 

ويســـــــــــــتشـــــــــــــفـــه قـــاضـــــــــــــ ي  ن واملكـــان وتتالءم مع التطور االجتمـــاعي في األوســـــــــــــــاط واألزمنـــة املختلفـــة،الزمـــا

املســـــــــــــتعجالت من ظروف وقـــائع الـــدعوى الواردة في املقـــال االفتتـــاحي، ومنـــاقشـــــــــــــــة الطرفين بـــالجلســـــــــــــــة 

ويســـتنبطه من عناصـــر امللف فال يمكن أن يكون االســـتعجال من مجرد رغبة أحد الطرفين في الحصـــول 

  88حكم في الدعوى بأسرع ما يمكن.على 

وفي هذا الســـــــــــــياق، يطرح الســـــــــــــؤال حول إمكانية تقديم طلب إثبات حال بواســـــــــــــطة خبير أمام 

ق م م، وما هي اآلثار التي  845القضـــــاء االســـــتعجالي في إطار مســـــطرة تواجهية طبقا ملقتضـــــيات الفصـــــل 

 يمكن أن تترتب على ذلك؟

بكون املكري تقدم بطلب ضـــــــــــــد املكتري على إثر قيامـه  وجوابا عن ذلك، نشـــــــــــــير إلى نازلة تتعلق

بتغطية الســــاحة التي يتوفر عليها املحل املكترى، وإدخاله تغييرات جذرية عليه دون اســــتئذانه، والتمس 

تعيين خبير مختص في األمور العقارية ألجل الوقوف على عين املكان وتقديم وصف شامل وكامل للعقار 

من التغييرات بما يراه من وبعد جواب املدعى عليهم أصدر رئيس املحكمة  وبالخصوص لساحته والتأكد

 التجارية بصفته قاضيا للمستعجالت أمرا برفض الطلب في غيبة األطراف ودون استدعائهم.

وبعد الطعن باالســـــــــــــتئناف من طرف املكري قضـــــــــــــت محكمة االســـــــــــــتئناف التجارية بعدم قبول  

لقانوني للطلب يندرج فــــــي إطار األوامر املبنية على الطلب واملعاينات، االستئناف شكال بعلة " أن اإلطار ا

ـــــــــــــــه حســـب الفصـــل  من قانون املســـطرة املدنية يكون األمر الذي يصـــدره رئيس املحكمة في حالة  841وأنـ
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يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق األمر بإثبات حال، وبما  89الرفض قابل لالســـــــــــــتئناف داخل أجل 

 ."...89مي إلى إجراء خبرة يكون غير قابل لالستئنافأن األمر ير 

كان لها موقفا آخر من هذا االتجاه، حيث اعتبرت األمر الذي يصـــــــــــــدره  غير أن محكمة النقض

من قانون املســـطرة املدنية يكون  845رئيس املحكمة بصـــفته قاضـــيا لألمور املســـتعجلة في إطار الفصـــل 

الصـــــــــــــادر عنه بناء على طلب اســـــــــــــتعجالي يتم بعد اســـــــــــــتدعاء  قابال لالســـــــــــــتئناف في حالة الرفض، واألمر 

من نفس القانون، إذ أن  841األطراف وجوبا وإن كان صــــــــــادرا في إطار الحاالت املشــــــــــار إليها في الفصــــــــــل 

من نفس القانون  845إثبات حال ليس قاصرا على الفصل املذكور وإنما يمكن تقديمه في إطار الفصل 

  ه ال يمكنها تجاهل استدعاء األطراف.وعليه فإن الجهة املصدرة ل

   ثانيا: عدم املساس بجوهر الحق: 

إضــافة لشــرط توافر االســتعجال، فان اختصــاص قاضــ ي املســتعجالت مقيد بشــرط ثاني أال وهو 

من ق. ا . م .ت . ا . ، فأمر القاض ي املستعجل ما هو إال أمر وقتي  838عدم املساس بجوهر الحق املادة 

مس بما يمكن أن يقضـــــــــــــ ى به في الجوهر ق فإذا تبين للقاضـــــــــــــ ي من خالل فحصـــــــــــــه لظاهر ق ال يمكن أن ي

 املستندات .

وفي القضــــــاء املغربي وبإضــــــافة لشــــــرط توافر االســــــتعجالق فان اختصــــــاص قاضــــــ ي املســــــتعجالت 

من ق . م .م، فأما القاضــ ي املســتعجل ما  898مقيد بشــرط ثاني أال وهو عدم املســاس بجوهر الحق ف 

ر وقتي ق ال يمكن أن يمس بما يمكن أن يقضـــــــــــــ ى به في الجوهر ق فإذا تبين للقاضـــــــــــــ ي من خالل هو إال أم

فحصــــه لظاهر املســــتندات ق أن األمر الذي ســــيصــــدره فيه مســــاس بأصــــل النزاع فيجب عليه أن يقضــــ ي 

                                                           

قضت المحكمة الفرنسية، وتبعها كثير من الشراح والمحاكم في فرنسا وبلجيكا ومصر، بأن االستعجال ال يتوافر إال في  89

أشار إليه محمد علي رشدي  3881مارس  31األحوال التي يترتب على التأخير فيها ضرر ال يحتمل اإلصالح قرار بتاريخ 
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ظر أصال بن  بعدم اختصاصا نوعيا بنظر الدعوى ق وليس برفض الدعوى ،ألن الرفض يعني أنه مختص 

ع ولعدم أحقية املدعي في طلبه فانه يرفضـــــــــه وشـــــــــرط عدم املســـــــــاس بجوهر الحق ضـــــــــمانة لحقوق النزا

املتقاضــــــــــين إذ لواله لضــــــــــاعت حقوق عديدة بســــــــــبب ســــــــــرعة إجراءات القضــــــــــاء االســــــــــتعجالي من جهة ق 

وهفوات وســـــــــلبيات القضـــــــــاء الفردي من جهة أخرى ق لذا فان األمر االســـــــــتعجالي ال يعد ســـــــــوى أمر وقتي 

ت في نزاع يتوافر فيه عنصــــــــــــر االســــــــــــتعجال دون أن يمس بأصــــــــــــل الحق أو جوهر النزاع ق الذي هدفه الب

 يترك ألطرافه الخوض فيه أمام القضاء املوضوعي.

إال أنه يمكن للقاضــــــ ي االســــــتعجالي أن يبت في مصــــــاريف النزاع أو أن يأمر باالحتفاظ بالبت فيها 

 .90. من ق . م. م" 894هر " الفصل إلى أن تقع تصفيتها مع املصاريف املتعلقة بالجو 

 املبحث الثاني : خصوصية االستعجال في املادة التجارية 

يالحظ أن املشــرع التجاري ســن مجموعة من النصــوص يتدخل بموجبها القضــاء االســتعجالي في 

ل خالحياة التجارية وسنركز في هذا الجزء على أهمها تطبيقا .لذلك سنتناول في املطلب األول: مظاهر تد

القضــــــــــــــاء االســـــــــــــتعجــالي وفقــا للمــدونــة التجــاريــة . ثم نتنــاول في املطلــب الثــاني : مظــاهر تــدخــل القضــــــــــــــاء 

 االستعجالي بمقتض ى نصوص خاصة باملجال التجاري .

 املطلب االول : مظاهر تدخل القاض ي االستعجالي وفقا ملقتضيات املدونة التجارية

يعات املقارنة مجموعة من املواد ضــــمن املدونة لقد حدد املشــــرع املوريتاني على غرار جل التشــــر 

التجارية اســــــــند االختصــــــــاص بمقتضــــــــاها لرئيس املحكمة التجارية بصــــــــفته قاضــــــــيا للمســــــــتعجالت وقد 

 تطرقت هذه املواد لعدة مجاالت سنقتصر على بعضها فقط نظرا ألهميتها وذلك من خالل ما يلي :

 شركات التجاريةالفقرة االولى  : تدخل القاض ي االستعجالي في ال
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عالوة على الدور الكبير الذي يمكن أن يضـــــــــطلع به القاضـــــــــ ي االســـــــــتعجالي اســـــــــتنادا إلى القواعد 

العامة الختصـــــاصـــــه في مســـــاعدة الشـــــركات التجارية في حل كثير من األزمات املتعلقة بســـــيرها ونشـــــاطها، 

أتها التجارية سواء عند نش فقد حدد املشرع في املدونة التجارية بعض الحاالت التي تتعرض لها الشركة

أو ســـــيرها أو حتى عند حلها وأســـــند مهمة النظر فيها للقاضـــــ ي االســـــتعجالي املختص في القضـــــايا التجارية 

وذلك بمقتضــ ي نصــوص خاصــة مما أدى إلى توســيع مجاالت تدخل القاضــ ي االســتعجالي من جهة ودعم 

جل مراحل الشركة التجارية سواء سلطاته من جهة أخرى ، كل ذلك جعل القاض ي االستعجالي يواكب 

عند التأســـــــيس أو التســـــــيير أو الحل والتصـــــــفية كما شـــــــملت تلك الصـــــــور كل من هياكل املداولة وهياكل 

 التسيير واإلدارة وهياكل املراقبة.ومن مظاهر التدخل :

 تمديد أجل انعقاد الجمعية العامة:

الجمعية العامة العادية مرة في الســـــــــــــنة  على  من املدونة التجارية على أنه  : >> تنعقد 451تنص املادة 

األقل خالل األشــهر الســتة التالية الختتام الســنة املالية مع مراعاة تمديد هذا األجل مرة واحدة ولنفس 

 91املدة بأمر من رئيس املحكمة بصفته قاض ي االستعجال بناء على طلب من مجلس اإلدارة ... <<

 لالنعقاد وتحديد جدول أعمالها: تعيين وكيل لدعوة الجمعية العامة  

من  458من م . ت املتعلقة بالشـــــــــــــركات ذات املســـــــــــــؤولية املحدودة و 328هذا ما نصـــــــــــــت عليه املادتان 

 املدونة التجارية املتعلقة بالشركات خفية االسم .

                                                           

 812/5082وقد طبقت المحكمة التجارية هذا النص في أكثر من حالة ونذكر على سبيل المثال ال الحصر األمر القانوني رقم  91 
واألمر القانوني رقم  811/5082واألمر القانوني رقم  812/5082واألمر القانوني رقم  811/5082واألمر القانوني رقم 

899/5082 . 

أن تمديد أجل انعقاد الجمعية العامة يهدف إلى تفادي وتصحيح   Marie ANTOINETTE MONDO LONYوقد بينت الفقيهة 
 بعض االختالالت .
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وقد ســبق للمحكمة التجارية بمحكمة والية نواكشــوط أن قررت في غرفة مشــورتها تعيين وكيل 

لالنعقاد وذلك ملناقشـــــــــة جدول   HIMOSA.SAيام بدعوة الجمعية العامة العادية لشـــــــــركة قضـــــــــائي للق

 األعمال الذي يحدده الوكيل القضائي.

وقد بنت املحكمة قرارها على واقع أن الجمعية العامة لم تنعقد منذ ما يزيد على ســــــنتين وعلى 

 من املدونة التجارية. 458-451أحكام املادتين 

 عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير: تعيين خبير أو 

من املدونة التجارية واملتعلقة بالشـــــــــــركات ذات املســـــــــــؤولية املحدودة على أنه >>  319لقد نصـــــــــــت املادة 

يسوغ لشريك أو أكثر يمثلون ما ال يقل عن ربع رأسمال الشركة ... رفع طلب إلى رئيس املحكمة املختصة 

بوصـــــفه قاضـــــ ي االســـــتعجال لتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات 

 تتعلق بالتسيير...<<

من املدونة التجارية املتعلقة بالشركات خفية االسم على نفس املقتضيات  981كما نصت املادة 

 تعجالي. تقريبا مع فارق في نسبة رأس املال التي يمتلكها مقدم الطلب االس

وما تجدر اإلشـــارة إليه في هذا الســـياق هو أن هذه الخبرة ،هو إعالم الشـــركاء ويجب تمييزها عن 

 92الخبرة التحضيرية الهادفة إلى الحصول على دليل أو وسيلة إثبات واملنصوص عليها في ق.إ.م.ت.

رقم:  عجاليوقد ســـلكت املحكمة التجارية بنواكشـــوط هذا املنحى حينما رفضـــت في قرارها االســـت

انتداب خبير لتحديد الطريقة التي تســــير بها الشــــركة ومن يقوم بهذا  81/88/8183بتاريخ:  388/81833

التســـــــــــــيير والقيام بتفتيش محاســـــــــــــبة الشـــــــــــــركة. وبنت املحكمة قرارها على أن الطلب جاء في إطار تدافع 

                                                           

حيث بينت  810و 869على ضررررورة هذا التمييز في كتابها االسرررتعجال في قانون الشرررركات ص  Claudie LEFEUVREوقد أكدت الدكتورة إ92 
أن لخبرة التسررررريير والخبرة التحضررررريرية غايتان مختلفتان فاألولى عبارة عن إجراء إلعالم الشرررررركاء من أجل الحصرررررول على تقرير عن  810في ص 

 .إجراءات التحقيق  هدفها المحافظة على األدلة من الضياععملية أو عدة عمليات تسيير, أما الثانية فهي إجراء من 
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 وأن األمر بإجراء خبرة حولها ال للمسؤولية عن أخطاء التسيير وأن دعوى املسؤولية إنما تنظر في األصل 

 يمكن أن يتم إال بواسطة حكم تمهيدي بعد أن يفتح ملف للقضية في األصل .

من املدونة التجارية على إمكانية تعيين  488و 321تعيين مفوض الحصـــــــص: لقد نصـــــــت املادتان  -

حكمة مفوض حصــــص من اجل تقويم الحصــــص واملســــاهمات العينية بأمر قضــــائي صــــادر عن رئيس امل

 املختصة بوصفه قاضيا لألمور املستعجلة.

وقـد ســـــــــــــبق للمحكمـة التجـاريـة أن عينـت في أكثر من منـاســـــــــــــبـة مفوض حصـــــــــــــص للقيـام بـاملحكمـة 

واألمر  863/8188املذكورة أعاله ويمكن أن نذكر على ســـــــــبيل املثال ال الحصـــــــــر: األمر االســـــــــتعجالي رقم: 

 .59/8188رقم 

 من املدونة التجارية املتعلقة بالشركات خفية االسم ما يلي :  983حق االطالع: جاء في املادة 

 981و 986>> إذا رفضت الشركة إطالع املساهم عل تلك الوثائق جزئيا أو كليا خالفا ألحكام املواد 

أمكن للمســـــــــاهم املواجه بهذا الرفض ، أن يطلب من رئيس املحكمة بصـــــــــفته قاض االســـــــــتعجال  988و

على إطالعه، تحت طائلة غرامة تهديدية، على تلك الوثائق وفقا للشــــــــروط  إصــــــــدار أمر للشــــــــركة بالعمل

 املنصوص عليها في املواد املذكورة<<. 

وتجدر اإلشــارة هنا أن حق االطالع حق شــخلــ ي للشــريك وال يمكن ممارســته بالنيابة وهو ما أكدته 

بتـــاريخ  8188/ /383:املحكمـــة التجـــاريـــة بواليـــة نواكشـــــــــــــوط في تشـــــــــــــكلـــة غرفـــة مشـــــــــــــورتهـــا  بـــالقرار رقم 

86/88/8188 . 

 -بصــــــــــفته قاضــــــــــ ي األمور املســــــــــتعجلة-و في املشــــــــــرع املغربي، فقد أعطى رئيَس املحكمة التجارية 

مجموعة من االختصــاصــات في قانون شــركات املســاهمة، فإن مجموعة من اإلجراءات املســطرية لم يتم 

 بالنســـبة إلى املســـطرة التواجهية التي التنصـــيص عليها أثناء مباشـــرة هذه االختصـــاصـــات، كما هو الشـــأن
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تفتقر إليها جل النصـــــوص القانونية املنظمة الختصـــــاص قاضـــــ ي املســـــتعجالت، اللهم إذا اســـــتثنينا املادة 

على املســطرة التواجهية حينما يتم تعيين  -ولو باحتشــام-من قانون شــركات املســاهمة التي تحدثت  892

جلة بناء على طلب مســـاهم أو مســـاهمين يملكون ما ال يقل خبير التســـيير من طرف قاضـــ ي األمور املســـتع

 .عن عشر رأس مال شركة املساهمة

إذا كان قانون شركات املساهمة املغربي قد أعطى الحق ملجلس القيم املنقولة بتقديم طلب إلى قاض ي  -

عو تداألمور املســــــــتعجلة بغية اســــــــتصــــــــدار أمر اســــــــتعجالي لتجريح مراقبي الحســــــــابات إذا كانت الشــــــــركة 

الجمهور إلى االكتتــــاب، فــــإن املشـــــــــــــرع املغربي لم ينتبــــه إلى أن هــــذا األمر هو مجرد تكرار واجترار ملــــا تم 

س القــانون املتعلق بمجل-التنصـــــــــــــيص عليــه في القــانون املنظم لهــذا املجلس، حيــث يتوفر هــذا القــانون 

مراقــــــب أو مراقبي على نص خــــــاص يقضـــــــــــــ ي بمنح مجلس القيم املنقولــــــة حق تجريح  -القيم املنقولــــــة

 .الحسابات أمام رئيس املحكمة التجارية

 الفقرة الثانية  : حاالت االستعجال في مادة الكراء التجاري :

 من بين هذه الحاالت نجد : 

 من م . ت 12اإلذن بتنفيذ اإلصالحات الجسيمة على نفقة املكري طبقا ألحكام املادة 

 ع مقابل الكراء.فسخ عقد الكراء وإخراج املكتري عند عدم دف

من م . ت على أن املكتري يطـــالـــب بـــدفع مقـــابـــل الكراء وبـــاحترام بنود  883لقـــد نصـــــــــــــــت املـــادة 

وشـــــــــــــروط عقد الكراء. في حالة عدم دفع مقابل الكراء أو في حالة عدم تنفيذ بند من عقد الكراء يحق 

قع غلين من طرفه، ويللمكري أن يطلب من الجهة القضـائية املختصـة فسـخه وإخراج املكتري وكل الشـا

تطبيق الفسخ في ظرف شهر بعد أن يكون املكري قد سلم بواسطة كتب غير قضائي إنذارا باحترام بنود 

 وشروط العقد.
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والســــؤال الذي يطرح في هذا الصــــدد يتعلق بكيفية إعمال الفســــخ واإلخالء ؟ فهل البد من فتح 

قع بقوة القانون؟ ومن ثم أمكن للقاضـــــــ ي قضـــــــية في األصـــــــل للبت في الفســـــــخ واإلخالء؟ أم أن الفســـــــخ ي

 االستعجالي األمر بإخالء املحل دون حاجة لفتح قضية في األصل . 

لقد درج عمل املحكمة التجارية بنواكشـــــــــــوط في تشـــــــــــكلتها االســـــــــــتعجالية على أن اإلخالل بالتزام 

غير املحل لكل شـــــــــــــاغل ب دفع مقابل الكراء داخل اآلجال املتفق عليها يعتبر موجبا إلخراج املكتري وإخالء

  84الصــــــــــــــادر عن املحكمــة التجــاريــة بتــاريخ 98/8188وجــه شـــــــــــــرعي وفي هــذا الصــــــــــــــدد جــاء في األمر رقم 

أن االمتناع عن دفع مقابل اإليجار موجب لفسخ العقد وإخالء املحل طبقا ملقتضيات املادة  18/8188/

 من املدونة التجارية . 883

 88/14/8183بتاريخ:  51/8183خالء في أمرها رقم: وفي قضــــــية أخرى رفضــــــت نفس املحكمة اإل 

وقـد جـاء في هـذا األمر >> حيـث إن املكتريـة تـدفع مقـابـل الكراء بـانتظـام ، كمـا أن املـدعي لم يـدع إخالل 

 املكترية بعقد الكراء املبرم بينهما وإنما يطالب بزيادة معين الكراء وهي مسألة تتعلق باألصل.

جـــــديـــــد ال يمكن أن يتم إال في األصـــــــــــــــــل لتعلقـــــه بغرامـــــة الحرمـــــان وحيـــــث إن االعتراض على الت

 وتحديدها ما لم يتفق عليها الطرفان <<

وقد ســار فقه القضــاء املقارن في االتجاه ذاته، إذ صــرحت محكمة التعقيب التونســية في قرارها 

ة بعد اإلنذار أن : >>عدم خالص معين كراء مكتري التجار  81/8518/ 12املؤرخ في  3258التعقيبي رقم :

تعتبر العالقة مفسوخة وتكون  89/19/8522من القانون املؤرخ في  83وانقضاء األجل الوارد في الفصل 

إقـامـة املكتري بـاملحـل بـدون صـــــــــــــفـة ويمكن إخراجـه منـه بقرار اســـــــــــــتعجـالي بـدون احتيـاج للقيـام بـدعوى 
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ه  ال مطعن فيه وال وجه لنقضــأصــلية في طلب فســخ العقد وبذلك فإن القرار االســتعجالي الصــادر بذلك 

>>93 

أن اإلنــذار العــادي املوجــه إلى املكتري  -محكمــة النقض حــاليــا  -وقــد أكــد املجلس األعلى املغربي

 بسبب عدم أداء واجبات كراء محله التجاري يكون سببا إلفراغه منه.

أن:  8521/ يونيو 81املؤرخ في  555كما صـــــــــــــرحت محكمة التعقيب التونســـــــــــــية في قرارها رقم :

 مماطلة املتسوغ.

بدفع معين الكراء ضــــــــــرر يتأكد معه تدخل القضــــــــــاء املســــــــــتعجل لتفادي اســــــــــتفحاله وعلى ذلك 

 جرى فقه القضاء <<

 ياتملقتضـــــ يخضـــــع الحرفي أو  الصـــــناعي أو  التجاري  لإلســـــتعمال املحالت كراء املغرب،أصـــــبح وفي

 البرملان عليه صادق الذي 45.86 ديدالج القانون  بتنفيذ املتعلق شريف ظهير  بمقتض ى جديدة، قانونية

 .الحرفي أو  الصناعي أو  التجاري  لإلستعمال املخّصصة املحالت أو  العقارات كراء“ بـ واملتعلق أخيرا،

 قدع تضـــــــــمين حالة في الكراء آداء في للتماطل لإلفراغ إســـــــــتعجالية مســـــــــطرة على القانون  ونص

 أربكت لطاملا الّتي النوعي االختصــــــــاص ألةمســــــــ حســــــــم على أيضــــــــا القانون  ونّص  فاســــــــخا، شــــــــرطا الكراء

قــة النزاعــات في بــالنظر  التجــاريــة املحــاكم إختصــــــــــــــاص على بــالتنصـــــــــــــيص وذلــك املحــاكم،
ّ
 طبيقبت املتعل

 شـــــــروطل تســـــــتجيب ال  الّتي العقود إلى بالنســـــــبة االبتدائية املحاكم إلى االختصـــــــاص إســـــــناد مع القانون،

 94القانون. هذا في عليها املنصوص التطبيق

                                                           

 .12ص  – 3ج  – 3981 -7ط  –في قضاء األمور المستعجلة  –محمد علي راتب ومن معه 93 - 

 

المتعلق بكراء العقارات أو  19.81( بتنفيذ القانون رقم 5081يوليو  81) 8126من شوال  82صادر في  8.81.99ظهير شريف رقم 94 
 94المخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي المحالت
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 مطلب الثاني :أهم مظاهر تدخل القضاء االستعجالي بمقتض ي نصوص خاصة أخرى: 

نقصـــــــد بالنصـــــــوص الخاصـــــــة تلك القوانين التي ســـــــنها املشـــــــرع لتنظيم وضـــــــبط مجاالت متفرقة 

 متعلقة باملادة التجارية ولكن خارج املدونة التجارية، يمكن أن نذكر من هذه النصوص:

 8553الصـــــــــــــادر بتـاريخ: ينـاير  188/153غي ويحـل محـل القـانون رقم: الـذي يل 198/8188القـانون رقم: -

 املتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون املصارف ومؤسسات االقتراض بموريتانيا .

 _ وحاالت تدخل القاض ي بمقتض ى اتفاق "بانكي "

الفقرة األولى : حــاالت االســـــــــــــتعجــال الواردة في القــانون املتعلق بتحصـــــــــــــيــل ديون املصــــــــــــــارف 

 سات االقتراض:ومؤس

 من قانون تحصيل الديون املصرفية  املوريتاني على أنه: 2لقد نصت املادة 

>>بعد استالم عريضة املصرف أو مؤسسة االقتراض تبت املحكمة املختصة في طلبات الحجز التحفظي 

 95وتحقيق الضمان والتنفيذ الجبري للقرارات التنفيذية طبقا ملسطرة االستعجال <<.

 فظي:الحجز التح -

من القانون املتعلق بتحصــــــــيل الديون املصــــــــرفية ومؤســــــــســــــــات االقتراض على أنه >> بعد  6تنص املادة 

أعاله يحق للمصــــــــــرف ومؤســــــــــســــــــــة االقتراض أن تطلب من املحكمة  4اإلشــــــــــعار باإلنذار املحدد في املادة 

مان خصــــــصــــــة لضــــــاملختصــــــة القيام بالحجز التحفظي على ممتلكات املدين املنقولة ومن ثم العقارات امل

 املديونية إلى حد قيمة هذه األخيرة.

                                                           

 االقتراض بموريتانياالمتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات  8992الصادر بتاريخ: يناير  055/092القانون رقم:  95 
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إذا اثبت املصــــرف أو مؤســــســــات االقتراض بكافة الوســــائل املشــــروعة والتي ال تدع مجاال للشــــك 

أمام املختصــــة أن مدينها قام بالتنازل عن بعض أو جميع ممتلكاته لزوجه أو فرعه أو أصــــل أو إخوته أو 

وفاء بالتزاماته اتجاه املصـــــــــرف أو مؤســـــــــســـــــــة اقتراض فإنه يمكن أخواته بهدف إعالن عدم قدرته على ال

للقــــاضـــــــــــــ ي أن يــــأمر بــــالحجز التحفظي على املمتلكــــات التي كــــانــــت محال للتنــــازل إلى أن تبــــت املحكمــــة في 

 القضية<<.

في هذا الصــــدد أمرت املحكمة في كثير من الحاالت بالحجز التحفظي بناء علي الديون املصــــرفية 

واألمر  833/8188واألمر القضــــــائي رقم: 31/8188كثيرة نذكر منها: األمر القضــــــائي رقم:واألمثلة على ذلك 

 .855/8188واألمر القضائي رقم: 818/8188القضائي رقم:

 الرهن القضائي الرسمي أو الحيازي وطريقة  التسجيل القضائي:

ســســة القرض من قانون تحصــيل الديون املصــرفية انه )) يمكن للمصــرف او مؤ  5جاء في املادة 

التي تكون ديونها مضــــــــــمونة بعقود عرفية أن نطلب من املحكمة املختصــــــــــة القيام بتســــــــــجيل رهنها نهائي 

 علي ممتلكات املدين املنقولة والثابتة.

في هـذه الحـالـة يجـب علي اإلدارات املكلفـة بحفظ امللكيـة العقـاريـة والبحريـة والتجـاريـة واملكلفــة 

أن تقدم بصـفة مكتوبة بناء على أمر من رئيس املحكمة املختصـة بمسـك سـجالت العربات ذات املحرك 

بعد طلب املصـــــــــرف أو مؤســـــــــســـــــــة االقتراض الئحة املمتلكات العائدة إلى املدين وكذا التكاليف املحتملة 

 يوما من تاريخ الطلب املقدم بهذا الخصوص. 89املسجلة على هذه املمتلكات  في أجل ال يتعدى 

تصـة، على أسـاس الطلب املقدم من املصـرف أو مؤسـسـة االقتراض في ويبت رئيس املحكمة املخ

 صحة مبلغ الرهن واألموال التي يقوم عليها الرهن((.
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من نفس القانون على انه )) إذا كانت لدى املصـــرف أو مؤســـســـة االقتراض  81كما نصـــت املادة 

لعقاري يجوز للمصرف معلومات محددة عن عقار أو عقارات مملوكة للمدين غير مسجلة على السجل ا

أو مؤسـسـة االقتراض أن تقدم عريضـة للمحكمة املختصـة للحصـول على قرار يأمر بإصـدار سـند عقاري  

 للعقار أو العقارات املعنية وتسجيل رهن قضائي رسمي عليها ((. 

من قانون تحصــــــــيل الدين املصــــــــرفية على أنه:  88وفي ما يخص تحقيق الضــــــــمان نصــــــــت املادة 

جل اإلنذار وفي غياب اتفاقية بين األطراف يمكن للمصرف أو مؤسسة القرض أن تطلب "بعد انقضاء أ

 من املحكمة املختصة أن تأمر بتحقيق الضمان إذا كان الدين مضمونا برهن رسمي أو حيازي.

 ويبت رئيس املحكمة املختصة في تحقيق الضمان وفق مسطرة االستعجال"

ع املوريتاني نظم في قانون تحصـــــيل الديون املصـــــرفية يالحظ تأســـــيســـــا على هذه املادة أن املشـــــر 

ومؤسسات القرض إجراءات تنفيذ خاصة وهي إجراءات تتم دون سند تنفيذي وخارج إجراءات تصفية 

ومـــا بعـــدهـــا من قـــانون االلتزامـــات والعقود التي تعطي للمـــدين  8846الرهن الحيـــازي املنظمـــة في املـــادة 

 ة التي توقف البيع.وللغير املالك للمرهون حق املعارض

هــذا مــا جرى بــه عمــل املحــاكم التجــاريــة الوطنيــة، ومهمــا يكن من أمر فقــد يكون من املشـــــــــــــروع 

التســاؤل حول ما إذا كان بإمكان املطالب بديون مصــرفية القيام بهذه املعارضــة وخاصــة في ظل ســكوت 

 قانون تحصيل الديون املصرفية عن هذه املعارضة؟ 

وريتاني عند ما سن القانون املتعلق بتحصيل ديون املصارف ومؤسسات وال يخفى أن املشرع امل

االقتراض جعل من أول أهدافه حماية النظام املصرفي وحماية االئتمان واالستثمار ملا لذلك من ارتباط 

وتأثير خطير علي االقتصـــــــــــــاد الوطني لذلك يالحظ أن املشـــــــــــــرع أوغل في حماية مانحي القروض من خالل 

 ذكور أعاله.القانون امل
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من قــانون  81و 5وقــد تهيــأ للمحكمــة التجــاريــة بواليــة نواكشـــــــــــــوط تطبيق مقتضـــــــــــــيــات املــادتين 

حيث  883/8189و 888/8189تحصــــــــــيل الديون املصــــــــــرفية وذلك من خالل األمرين القضــــــــــائيين رقمي :

لتي ا أمرت في األول املحافظ العقاري بتســـــجيل رهون قضـــــائية رســـــمية حســـــب القيمة املحددة في الخبرة

 سيق أن أمرت بها املحكمة.

كما أمرت في الثاني املحافظ العقاري بإصــدار ســندات عقارية للعقارات املذكورة في رســالة إدارة 

 96العقارات وبتسجيل رهون قضائية رسمية عليها بالقيم املحددة في تقرير الخبرة.

ود لة في اطار العقوفي املغرب يختص رئيس املحكمة التجارية بصــــــــــفته قاضــــــــــ ي االمور املســــــــــتعج

من م ت أن  321التجــاريــة بــالبــت فيمــا يتعلق بعقــد رهن أدوات و معــدات التجهيز حيــت منحتــه املــادة 

يبت في النزاعات الناشئة عن الديون املرهونة و أن يصدر امرا يسمح بموجبه للدائن املرتهن بتتبع حالة 

 م ت. من 323معداته املرهونة و طلب استحقاقها حسب شروط املادة 

م ت االختصــــاص لقاضــــ ي املســــتعجالت مهمة ارجاع العقار بعد معاينة  439كما اســــندت املادة 

واقعة عدم االداء و ذلك في حالة عدم تنفيذ للمكتري اللتزاماته التعاقدية املتعلقة باداء املســـــــــــــتحقات 

 433ها في املادة الناجمة عن عقد اإلئتمان اإليجاري شــــــريطة اســــــتنفاد االجراءات الودية املنصــــــوص علي

من م ت أن هذه املســـــــــــــطرة تخص فقط االئتمان االيجاري للعقار دون  439من م تق و تضـــــــــــــيف ملادة 

 97املنقول.

 الفقرة الثانية : حاالت تدخل القاض ي االستعجالي بمقتض ى اتفاق" بانكي "

                                                           

 ، االستعجال يلسب على فيها يبت التي االستعجالية والدعوى الدعوى/ أحمدو ولد عبد الدائم مداخلة الدكتور/96 

 التطبيقية القانونية والممارسة النصوص خالل من التفرقة مظاهر

 الدعوى االستعجال التجارية /مقال منشور في مجلة المحكمة العليا موريتانيا  97 
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التــابع  من املرفق الثــالــث املتعلق بــالعالمــات التجــاريــة وعالمــات الخــدمــة 41لقــد نصــــــــــــــت املــادة  

التفاق بانكي على أنه: ))يجوز لصاحب العالمة أو صاحب حق استعمال استئثاري إن يكلف محضرا أو 

مأمورا عموميا أو موظفا عدليا أو موظفا جمركيا، بمساعدة خبير عند االقتضاء بإجراء وصف تفصيلي 

ن مراعاة ملصـــــــــــــلحته للمنتوجات أو الخدمات التي يزعم انه وضـــــــــــــعت عالمة عليها أو وردت أو قدمت دو 

ومخالفة ألحكام هذا املرفق مع توقيع الحجز عليها أوال، بما في ذلك على الحدود، وذلك بموجب أمر من 

 رئيس املحكمة املدنية التي يجب اتخاذ اإلجراءات في دائرة حدودها.

يصـــــــــدر األمر بمجرد تقديم الطلب وشـــــــــهادة تســـــــــجيل العالمة والدليل على عدم شـــــــــطب العالمة 

 ط الحق فيها.وسقو 

و في هذا الصـــــدد أصـــــدرت املحكمة التجارية عدة أوامر اســـــتعجالية نذكر منها على ســـــبيل املثال 

    68/8184واألمر القضائي رقم: 8118183األمر القضائي رقم:

ونالحظ  أن إجراء تجميد رســــــــــالة الضــــــــــمان البنكي ينطوي على مســــــــــاس باألصــــــــــل ألن القاضــــــــــ ي 

راء إال بعد أن يتأكد من وجود غش أو تعســـــــــــــف ظاهر وفي ذلك مســـــــــــــاس االســـــــــــــتعجالي ال يأمر بهذا اإلج

باألصــــــل الن في العملية تعرض ملســــــائل تمس باألصــــــل كمعرفة مدى وفاء اآلمر بالتزاماته تجاه املســــــتفيد 

كما أن القانون املتعلق بتحصــيل الديون املصــرفية تضــمن إجراءات اســتعجالية يأمر بها رئيس املحكمة 

قاض االســـتعجال تتعلق بإصـــدار ســـندات عقارية مملوكة ملديني املؤســـســـات املصـــرفية التجارية بصـــفته 

 81و 5من أجل تســــــجيل الرهون عليها لفائدة املصــــــارف املذكورة .و قد نصــــــت علي هذا اإلجراء املادتان 

 من قانون تحصيل الديون املصرفية.

ألمر باجراء الحجز أو أي شكل وقد منح املشرع املغربي لرئيس املحكمة التجارية امكانية اصدار ا

من اشـــــــــــكال التحفظ على االدوات و املواد و جميع الوتائق التي تســـــــــــاعد على اثبات التزييف ســـــــــــواء على 
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شــــكل أصــــول او نســــخق و كدا باملعاينة و بجميع الوســــائل املفيدة للوصــــول الى أصــــل املخالفة و طبيعتها و 

 مداها.

ناعية أنه يمكن لرئيس املحكمة التجارية أن من قانون امللكية الصـــــــــــــ 813كما ينص الفصـــــــــــــل 

يصـــــــــدر امرا اســـــــــتعجاليا بوقف االعمال غير املشـــــــــروعة بصـــــــــفة مؤقتة الى حين انتظار صـــــــــدور حكم عن 

 محكمة املوضوع.

و هكذا اصبحت االجراءات الوقتية و التحفظية لها اهمية قصوى في قانون امللكية الصناعية و 

   وم به رئيس املحكمة التجارية.ذلك من خالل الدور الهام الذي يق

 :خاتمة 

حاولت في هده األســـــــــــــطر بســـــــــــــط ما تيســـــــــــــر من املفاهيم املتعلقة بالقضـــــــــــــاء اإلســـــــــــــتعجالي  وأهم   

 االشكاالت التي يثيرها موضوع االستعجال بشكل عام وفي املادة التجارية بشكل خاص .

للنصـــــــــوص  فلقد مررت بتعريف القضـــــــــاء اإلســـــــــتعجالي وذكرت بعض خصـــــــــائصـــــــــه ثم تعرضـــــــــت

املنظمة له من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية املوريتناية وكذلك قانون املســـــــــــــطرة املدنية 

 املغربية .

وبعدما ظهر أن االكتفاء بااللتجاء إلى القضـــاء العادي و ضـــرورة اجراءاته قد يكون غير منتج في  

ل فيحصـــــــ’ يخشـــــــ ى عليها من فوات الوقت بعض الحاالت الخاصـــــــة التي تســـــــتلزم الفصـــــــل فيها بســـــــرعةق و 

بذلك ضـــــــــــــررا ال يمكن تالفيه، وتأكد األمر في املجال التجاري وما يتطلبه من تدخل ســـــــــــــريع،كان اللجوء 

للقضــــــــاء االســــــــتعجال هو الحل ملا فيه من مورونة وســــــــرعة وبســــــــاطة .ويمنح للقاضــــــــ ي من حرية وســــــــعة 

 املساس بجوهر الحق املتنازع فيه . التدخل من أجل اتخاذ القرارات في الوقت املناسب دون 



 

 

85 

وملا يطرح القضاء االستعجال من اشكاالت في املادة التجارية حاولت أن ابرز هم تدخل القاض ي 

 في االمور املستعجلة في املادة التجارية من خالل نصوص مدونة التجارة ،ونصوص أخرى خاصة .

ة ســـريعة لصـــيانة مصـــالح الناس دون وملا للقضـــاء االســـتعجالي من ســـلطة  اتخاد اجراءات وقتي 

التعرض الصــــــل الحقوق املتنازع عليها مما يميزه عن القضــــــاء العادي ميزتين اولهما ضــــــرورة توفر عنصــــــر 

االســـــــــــــتعجال و ثانيهما أن حكمه مؤقت ال يمس املوضـــــــــــــوع و ال يؤتر في اصـــــــــــــل الحقق فمتى تحقق هذان 

اع املعروض عليه ،ولذلك اعطى  املشـــــــــــــرع العنصـــــــــــــران كان القاضـــــــــــــ ي االســـــــــــــتعجالي مختص للبت في النز 

املغربي ونظرا للخصـــــــــــــوصـــــــــــــيات التي تمتاز بها املادة التجارية اعطى لرئيس املحكمة التجارية صـــــــــــــالحيات 

 .59-93من القانون  8واسعة أطرتها املادة 
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 التقاض ي عبر الوسائط اإللكترونية في التشريع  املغربي واملقارن 

 ي في الجزائرضمانات اإلستثمار األجنب

 

 كريمة عباس 

 دكتوراه في القانون الخاص

 –كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري  

 –قسنطينة 

 

 

 ملخص :

باعتبار اإلستثمار األجنبي عماد التنمية اإلقتصادية، فقد سعت بالدنا نحو استقطابه من خالل توفير    

 ازات .الحماية الالزمة، وذلك بإحاطته بمختلف الضمانات واإلمتي

حيث عملت على إصدار ومراجعة العديد من النصوص القانونية املشجعة لإلستثمار األجنبي تضمنت 

املتعلق بترقية اإلستثمار، وذلك وعيا منها بضرورة   15-86الكثير من الحوافز واملزايا، أحدثها القانون رقم 

ير ل التعهد بحمايته من املخاطر غتضمين تشريعاتها الداخلية آلليات حماية اإلستثمار األجنبي من خال

 التجارية التي يمكن أن تلحق به .

كما أبرمت وصادقت على العديد من اإلتفاقيات الدولية، الثنائية منها واملتعددة األطراف، هدفها 

 التشجيع على اإلستثمار في الجزائر.
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إرتفاعا  8186ائر سنة وقد حققت قفزة نوعية، حيث عرفت اإلستثمارات األجنبية املباشرة في الجز 

 محسوسا .

 الكلمات املفتاحية : اإلستثمار األجنبي، الضمانات، التشريعات الداخلية، اإلتفاقيات الدولية .

Résumé :  

    Le développement économique de notre pays doit passer inévitablement  par le savoir faire 

des pays industrialisés. Pour attirer  les investisseurs étrangers l’Algérie doit leurs offrir les 

garanties qui leurs permettent de s’installer sur le long terme. Des privilèges leurs sont 

accordés.  

   Une nécessité de la révision des textes et des lois était impérative pour les encourager à 

s’implanter durablement. Une loi  n ° 16-09 pour la promotion des investissements a été 

promulguée dans ce sens. Elle comporte des mesures incitatifs et autres avantages qui 

permettent leurs protection des risques non commerciaux.   

   L’Algérie a conclut et ratifié plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux visant à encourager 

les investissements étrangers. 

   Un saut qualitatif a été réalisé. En 2016 les investissements directe étrangers ont été 

concrétisés et ont connu un net progrès. 

Mots-clés: investissement étranger, garanties, promotion des investissements, accords 

bilatéraux et multilatéraux. 

 مقدمة : 
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يعد اإلستثمار اليوم أحد أهم آليات التنمية لتحقيق النمو اإلقتصادي في معظم الدول بمختلف    

مستوياتها اإلقتصادية، السيما الدول النامية التي تعتبر في أمس الحاجة إلى رؤوس األموال لتمويل 

ات إقتصادية تعتمد بشكل مشاريعها التنموية. األمر الذي دعى إلى اعتماد هذه الدول برامج وسياس

أساس ي على اإلستثمار األجنبي في التنمية كمصدر من مصادر التمويل الخارجية كبديل عن القروض 

األجنبية التي أثبتت عدم فاعليتها بالنظر للنتائج السلبية املترتبة عنها، وبالنظر ملا تحققه اإلستثمارات 

النامية ( باعتبارها أحد اآلليات األساسية لتحقيق  األجنبية األجنبية من فوائد لتلك الدول ) الدول 

اإلصالح والنمو اإلقتصادي في ظل اقتصاد السوق الذي اتجهت نحوه تلك الدول، فعالوة على ما توفره 

من رؤوس أموال ضخمة، فهي تحقق فوائد كبيرة في مجال التشغيل واإلنتاج ونقل التكنولوجيا وغيرها 

ملباشرة التي تعود على الدول املضيفة، لذلك سعت وال تزال الدول تسعى من الفوائد املباشرة وغير ا

لجذبه عن طريق توفير مختلف التشجيعات والحوافز ومحاولة القضاء على الحواجز والعقبات التي تقف 

 أمام استقطابه .

ى الطرق شتوقد عملت بالدنا والزالت تعمل جاهدة نحو جلب املستثمر األجنبي بغية اإلستثمار فيها ب   

من خالل تقديم مختلف الضمانات واإلمتيازات التي تشجع على ذلك، كون املستثمر األجنبي ال ينتقل إلى 

الدول إال إذا توافرت له الحماية القانونية الالزمة، إذ أنه ونتيجة عدم ثقته في وسائل الحماية الوطنية، 

إلستثمارات األجنبية التي تقوم على أساس وبالنظر كذلك لضعف الوسائل الدولية التقليدية لحماية ا

مسؤولية الدولة املضيفة عن األضرار التي تصيب األجانب، وعلى الرغم من وجود املبدأ الدولي املتعارف 

عليه واملتمثل في التزام الدول املستوردة لإلستثمارات بضمان معاملة املستثمر األجنبي وأمواله بشكل 

املة األجانب، يبقى دائما متخوفا من استثمار أمواله خارج بلده، وفي حاجة يتفق وقواعد الحد األدنى ملع

 دائمة لحمايته قانونيا لضمان حقوقه . 
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ومسايرة للتوجهات الجديدة التي سلكها اإلقتصاد الوطني واملتمثلة في اإلنتقال من النظام اإلقتصادي    

ملرتقب للمنظمة العاملية للتجارة، فقد املخطط نحو النظام اإلقتصادي الحر، وتحضيرا لإلنضمام ا

عمدت بالدنا على إصدار العديد من النصوص القانونية املشجعة لإلستثمار األجنبي تضمنت العديد من 

املتعلق بترقية اإلستثمار، وذلك وعيا   15-86الحوافز واملزايا للمستثمر األجنبي، لعل أحدثها القانون رقم 

الداخلية آلليات حماية اإلستثمار األجنبي من خالل التعهد بحمايته من  منها بضرورة تضمين تشريعاتها

 املخاطر غير التجارية التي يمكن أن تلحق به .

ومن جهة أخرى فقد سارعت بالدنا إلى إبرام والتصديق على عدة إتفاقيات دولية هدفها التشجيع على    

عددة تشجيع وحماية اإلستثمار الثنائية منها واملتاإلستثمار في الجزائر، سواء كان ذلك في شكل اتفاقيات ل

األطراف، أو كانت في شكل إتفاقيات ملنع اإلزدواج الضريبي أو لتسوية املنازعات الناشئة عن اإلستثمار 

املتعلق بترقية اإلستثمار ( إال نتيجة لإللتزامات  15-86وغيرها. وما قانون اإلستثمار الحالي ) القانون رقم 

ها الجزائر مع غيرها من الدول، وجسدتها في قانونها الداخلي، أي أن أصل الضمانات و اإلمتيازات التي أبرمت

 التي يتضمنها هي في الحقيقة إما  مبنية على التعهدات الدولية أو جاءت لتنفيذها .  

ستثمر فماهي إذا الضمانات املمنوحة لإلستثمارات األجنبية في الجزائر؟ وما مدى نجاعتها في جذب امل

 األجنبي ؟

 ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه في مداخلتنا هذه حيث سنقسمها إلى قسمين كما يلي : 

 الضمانات القانونية لإلستثمار األجنبي في الجزائر -

 الضمانات اإلتفاقية لإلستثمار األجنبي في الجزائر -

 أوال: الضمانات القانونية لإلستثمار األجنبي في الجزائر
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لضمانات القانونية مجموعة الضمانات التي تم النص عليها ضمن التشريعات الداخلية للدولة نعني با   

 املضيفة لإلستثمار ) الجزائر ( .

هذه الضمانات ( 8)املتعلق بترقية اإلستثمار8186أوت  3الصادر بتاريخ :   15-86حيث تناول القانون رقم 

إلى غاية املادة  88حة لإلستثمارات، وذلك من املادة في الفصل الرابع منه تحت عنوان الضمانات املمنو 

 منه، وذلك كما يلي :  89

 

 

 ضمان املعاملة املنصفة والعادلة :  -8

من القانون املذكور أعاله على أنه : " مع مراعاة أحكام اإلتفاقيات الثنائية والجهوية  88تنص املادة    

ائرية، يتلقى األشخاص الطبيعيون واملعنويون األجانب واملتعددة األطراف املوقعة من قبل الدولة الجز 

 معاملة منصفة وعادلة، فيما يخص الحقوق والواجبات املتعلقة باستثماراتهم " .

حيث يستخلص من هذه املادة أن املشرع الجزائري يساوي في املعاملة بين املستثمرين األجانب و 

لجميع األشخاص دون تفرقة بين الوطنيين منهم الوطنيين، بمعنى تسهيل ممارسة النشاط اإلقتصادي 

 واألجانب . 

فمعاملة اإلستثمار تقوم إذا على مبدأ املساواة، وهي املساواة في الحقوق والواجبات. ومصدر عدم التمييز 

في املعاملة هو القانون الدولي لإلستثمار الذي يشترط على الدولة املضيفة عدم تقضيل مستثمرها الوطني 

، وهذا معناه أن يخضع كال من املستثمر األجنبي والوطني واإلستثمار أيا كان نوعه ( 8)تثمر األجنبيعلى املس

إلى معايير موحدة قائمة على أساس املعاملة املتساوية، لهذا حرصت اإلتفاقيات الدولية املتعلقة بتشجيع 

ناولته اقدة، وتبعا للطريقة التي توحماية اإلستثمار على تقرير مبدأ املساواة بين مستثمري األطراف املتع
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فيها هذه اإلتفاقيات قد يتخذ هذا املبدأ عدة أشكال تتمثل في : املعاملة وفق مبدأ الدولة األولى بالرعاية، 

مبدأ املعاملة الوطنية للمستثمر األجنبي، مبدأ املعاملة باملثل ومبدأ املعاملة العادلة واملنصفة، دون أن 

املفهوم العام للمبدأ واملتمثل في عدم التمييز بين املستثمر األجنبي والوطني في تخرج هذه األشكال عن 

 .( 3)املعاملة 

املذكورة أعاله، نالحظ أن املشرع ضمن املساواة في املعاملة بين  88وبالرجوع إلى الفقرة األولى من املادة 

هم تفاقيات الدولية املبرمة مع دولاملستثمرين األجانب فيما بينهم، ما عدا األحكام التي تنص عليها اإل

األصلية، إذ يمكن أن تمنح امتيازات أفضل لرعايا الدول املتعاقدة، وبالتالي تطبق هذه اإلتفاقيات 

 استثناءا من املبدأ العام الذي يقض ي بعدم التمييز في املعاملة بين املستثمرين األجانب .

 ضمان استقرار أحكام القانون املعمول به : -8

املذكور أعاله أنه : " ال تسري اآلثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء  15-86من القانون  88تنص املادة    

هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبال، على اإلستثمار املنجز في إطار هذا القانون، إال إذا طلب املستثمر 

 ذلك صراحة " .

اإلستثمار في دولة معينة هو استقرار تشريعاتها، فمن أهم العوامل التي تدفع باملستثمر األجنبي إلى 

فالحماية التي أقرها املشرع الجزائري ملواجهة الوضعيات الناشئة عن تغيير أو تعديل القانون الخاص 

باإلستثمار، يسعى من خاللها إلى محاولة طمأنة املستثمر األجنبي بأنه في حالة تعديل أو إلغاء القانون 

املقتضيات الجديدة لن تطبق عليه، خاصة إذا تضمنت إنقاصا من اإلمتيازات  الخاص باإلستثمار فإن

أو زيادة في اإللتزامات، لذلك تكون الدولة الجزائرية ) الدولة املضيفة ( قد تعهدت من خالل هذه املادة 

تشريع لبتثبيت النظام القانوني الذي يحكم املشروع اإلستثماري األجنبي، على اعتبار أن مبدأ استقرار ا

الخاص باإلستثمار يتيح للمستثمر األجنبي العمل على أرضية قانونية ثابتة، كونه يفضل اإلطار القانوني 
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الذي ال يلحقه تغيير عميق، ألن التغييرات الفجائية في التشريع الخاص باإلستثمارات غالبا ما تضيع على 

 . ( 4)املستثمرين فرصة الربح 

لغاء الذي قام به املشرع الجزائري يخدم مصالح املستثمر األجنبي، بمعنى وفي حالة كون التعديل أو اإل

أن هذا األخير استفاد من التعديل يجوز له ) املستثمر األجنبي ( اإلستفادة من أحكام تلك التعديالت إذا 

 رغب صراحة في ذلك من خالل تقديم طلبه إلى الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار.  

 ع ملكية املشروع اإلستثماري :ضمان عدم نز  -3

املتعلق بترقية اإلستثمار على أنه : " زيادة على القواعد التي  15-86من القانون رقم  83تنص املادة    

تحكم نزع امللكية، ال يمكن أن تكون اإلستثمارات املنجزة موضوع استيالء إال في الحاالت املنصوص عليها 

 في التشريع املعمول به.

 هذا اإلستيالء ونزع امللكية تعويض عادل ومنصف " . يترتب على

لقد ضمن املشرع الجزائري من خالل هذه املادة للمستثمر األجنبي عدم حصول أي نزع للملكية إال في 

املحدد  8558أفريل  82املؤرخ في  88-58إطار ما نص عليه القانون املتعلق بنزع امللكية، وهو القانون رقم 

الذي حدد الحاالت التي يمكن فيها نزع  (9)بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، للقواعد املتعلقة 

امللكية وكيفيات ذلك وبشرط أن يكون مقابل تعويض عادل ومنصف، بحيث أن أي نزع للملكية خارج 

تلك الحاالت ودون احترام الشروط املنصوص عليها يعد باطال، وهذا ما يشجع املستثمر األجنبي على 

 ستثمار دون تخوف مادام أن امللكية محمية بموجب هذا القانون .اإل 

 

 ضمان تحويل الرأسمال املستثمر وعائداته :  -4
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املذكور أعاله والتي  15-86من القانون  89كرس املشرع الوطني هذا الضمان صراحة من خالل املادة    

عائدات الناجمة عنه، اإلستثمارات تنص على أنه : " تستفيد من ضمان تحويل الرأسمال املستثمر وال

املنجزة انطالقا من حصص في رأس املال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق املصرفي، ومدونة 

بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قيمتها أو 

ية للمشروع، ووفق الكيفيات املحددة عن طريق تفوق األسقف الدنيا املحددة حسب التكلفة الكل

 التنظيم .

كما تقبل كحصص خارجية، إعادة اإلستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح األسهم املصرح بقابليتها 

 للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما .

نجزة على الحصص العينية امليطبق ضمان التحويل وكذا األسقف الدنيا املذكورة في الفقرة األولى أعاله، 

حسب األشكال املنصوص عليها في التشريع املعمول به، شريطة أن يكون مصدرها خارجيا، وأن تكون 

 محل تقييم طبقا للقواعد واإلجراءات التي تحكم إنشاء الشركات .

لناتجة عن اويتضمن ضمان التحويل املذكور في الفقرة األولى أعاله، كذلك املداخيل الحقيقية الصافية 

التنازل وتصفية اإلستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال املستثمر في البداية" 

. 

منح إال لإلستثمارات  فمن خالل هذه املادة نالحظ أن ضمان تحويل الرأسمال املستثمر وعائداته ال ي 

ويل ومسعرة من قبل البنك املركزي، املنجزة بواسطة حصص في رأس املال بالعملة الصعبة حرة التح

وتكون مستوردة من الخارج بطريقة قانونية من قبل أشخاص طبيعية أو معنوية سواء من جنسية 

 جزائرية أو أجنبية، ويكون التحويل بسعر الصرف الرسمي املطبق بتاريخ التحويل.
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ه، وكذا األرباح الناتجة عن فيضمن إذا تحويل الرأسمال املستثمر وكذا العائدات الناتجة عن استثمار 

التنازل أو عن تصفية املشروع اإلستثماري حتى ولو كانت قيمة هذه األرباح تفوق قيمة رأس املال 

 املستثمر.

كما تستفيد من ضمان التحويل أيضا الحصص العينية ذات املصدر الخارري، بشرط أن تكون محل 

 لشركات. تقييم طبقا للقواعد واإلجراءات التي تحكم إنشاء ا

جوان  6املؤرخ في  13-19حيث أصبحت الوضعية واضحة بعد صدور نظام بنك الجزائر تحت رقم 

( تشترط  13-8111املتعلق باإلستثمارات األجنبية، حيث كانت في ظل النظام القديم ) نظام رقم  8119

( فقد فوض هذه  13-19إذن مسبق للتحويل من قبل بنك الجزائر، أما في ظل النظام الجديد ) نظام 

املهمة للبنوك واملؤسسات املعتمدة التي تلزم بإجراء وبدون آجال التحويالت املتعلقة باألتاوى،األرباح،  

 نواتج التنازل عن اإلستثمارات األجنبية،...

ينص على أن األرباح واألتاوى الناتجة عن اإلستثمار املختلط ) الوطني واألجنبي ( في  13-19فالنظام رقم 

 شاطات املؤهلة يمكن تحويلها بمبلغ يعادل حصة املساهمة األجنبية في الرأسمال اإلجتماعي .الن

وفيما يتعلق بالتنازل عن اإلستثمارت وتصفيتهم، يتم التحويل بمبلغ يعادل مبلغ التنازل أو بقيمة             

 الصافي للتسوية العائد للمستثمر األجنبي .

لجزائر بحق إجراء مراقبة الحقة للتحويالت املنجزة من قبل البنوك وعن املراقبات، فيحتفظ بنك ا

 األولية .  

 15-86هذا عن مختلف الضمانات القانونية املمنوحة للمستثمر األجنبي والتي جاء بها القانون رقم 

 املتعلق بترقية اإلستثمار .

 فيما يلي : أما عن الضمانات اإلتفاقية للمستثمر األجنبي في الجزائر فسنتناولها 
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 : ثانيا : الضمانات اإلتفاقية للمستثمر األجنبي في الجزائر

بالنظر لعدم كفاية الضمانات التشريعية وحدها لتحقيق الحماية الكافية للمستثمرين األجنبيين،    

 بالنظر لعدم استقرارها وقابليتها للتعديل واإللغاء، تلجأ الدول املصدرة لإلستثمار إلى وسائل قانونية

 أخرى أكثر قوة وضمان، تتمثل في عقد إتفاقيات ثنائية أو جماعية مع الدول املستقطبة لإلستثمار .

وفي هذا السياق فقد أبرمت بالدنا العديد من اإلتفاقيات الدولية في مجال حماية وتشجيع اإلستثمارات 

 تفاقيات:األجنبية سواء مع الدول العربية أو مع دول أخرى غير عربية ومن أهم هذه اال

، االتفاقية مع سوريا حول التشجيع (6)االتفاقية مع مصر حول التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

 ، وكذلك مع األردن والكويت .(2)والحماية املتبادلة لالستثمارات

 (1)اأما مع الدول غير العربية فنذكر االتفاقية الضريبية الجزائرية الفرنسية، االتفاقية مع بريطاني

 (5)وإيرلندا في مجال النقل الجوي الدولي، وكذا االتفاقية مع االتحاد االقتصادي اللوكسمبورغي

 البلجيكي، ومع إيطاليا واململكة اإلسبانية ومع الدانمارك.

أما فيما يخص االتفاقيات املتعددة األطراف فنذكر منها: االتفاقية املغاربية لتشجيع وضمان االستثمار 

، اتفاق الشراكة مع دول االتحاد (81)بين دول اتحاد املغرب العربي، اتفاق الشراكة من أجل تنمية إفريقيا 

ربي. إلى جانب اتفاقية سيول املنشئة للوكالة الدولية لضمان االستثمار، واتفاقية واشنطن التي األو 

 أحدثت املركز الدولي لتسوية املنازعات املتعلقة باالستثمار.

 االتفاقيات الدولية الثنائية : -8

التفاقيات التي أبرمتها ، ونظرا لتشابه معظم ا(88)إتفاقية ثنائية لحماية اإلستثمار 49أبرمت الجزائر    

الجزائر في مجال تشجيع االستثمارات واحتوائها على نفس املبادئ واملعامالت الخاصة باالستثمار األجنبي 

فسنختار االتفاق املبرم بين الجزائر والكويت واالتفاق بين الجزائر والدانمارك كنموذج من هذه 

 االتفاقيات.
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تشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات، والتي تم إبرامها في فعن االتفاقية الجزائرية الكويتية لل

املؤرخ في  321-13بالكويت، وتمت املصادقة عليها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  31/15/8118

، فقد قررت العديد من الضمانات املمنوحة للمستثمرين من كال البلدين، كضمان 83/81/8113

يمنح بموجبه املستثمرون التابعون ألحد املتعاقدين الذين التعويض عن الضرر أو الخسارة الذي 

تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف املتعاقد اآلخر ألضرار أو خسائر بسبب الحرب أو أي نزاع آخر أو في 

حالة الطوارئ أو ثورة أو أعمال شغب معاملة من الطرف اآلخر، إما إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه أو 

أو التعويض أو بأية تسوية أخرى ال تقل رعاية عن تلك التي يمنحها املتعاقد اآلخر ملستثمريه  يرد الخسائر 

 أو املستثمرين التابعين ألية دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية.

كما أضاف تعويضا آخر عن األضرار أو الخسائر التي تلحق باملستثمرين التابعين ألحد الطرفين نتيجة 

قت على ممتلكاتهم أو جزء منها أو تدميرها، بحيث يكون التعويض فوريا كافيا وفعاال ويجب لالستيالء املؤ 

 أن يسدد بعملة قابلة للتحويل بحرية أو يسمح بتحويلها بحرية وبدون أي تأخير.

وعن نزع امللكية، تذكر اإلتفاقية بأنه ال يمكن أن تكون االستثمارات املنجزة على إقليم أحد الطرفين 

نزع ملكية أو تأميم أو أي إجراء مماثل إال لغرض يتعلق بمصلحة وطنية للطرف املتعاقد، وأن  موضوع

يكون قد اتخذ على أساس إجراء عدم التمييز وفقا لإلجراءات املعمول بها، وبشرط أن يكون مقابل 

الستثمار بها ا تعويض فوري وكاف ويتم تحديده وفقا ملبادئ التقييم املعترف بها دوليا بالعملة التي يتم

 أو أية عملة أخرى قابلة للتحويل.

ويحق للمستثمر املتضرر الحق في املراجعة الفورية لقضيته من قبل سلطة قضائية محلية في البلد  

 املضيف لالستثمار أو سلطة مختصة مستقلة أخرى تابعة للطرف املتعاقد.

رف الطرفين للمستثمرين التابعين للط أما عن تحويل املدفوعات املتعلقة باالستثمار، فيضمن كل من

اآلخر التحويل الحر للمدفوعات املتعلقة باالستثمار داخل وخارج إقليميه بعد الوفاء بكل االلتزامات 

 الجبائية، وتتم التحويالت بدون أي تأخير أو قيود بعملة قابلة للتحويل بكل حرية.
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أشهر من تاريخ طلب التسوية الودية  16ذلك خالل  وعن تسوية املنزاعات، فتتم بالطرق الودية، وإذا تعذر 

إما إلجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها  فإن النزاع يعرض باختيار املستثمر طرف النزاع إلى

مسبقا، وإما إلجراءات تسوية املنازعات في االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال في الدول العربية 

 يق التحكيم الدولي.، وإما عن طر 8511سنة 

أما املنازعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية فتحل من خالل مشاورات دبلوماسية وفي حالة 

أشهر من تاريخ طلب عقدها يجوز ألي من الطرفين عرض النزاع على محكمة تحكيم  16فشلها خالل 

 لهذا الغرض بعد إخطار الطرف الثاني كتابيا.

من االتفاقية فإنه ال يقدم للمستثمرين التابعين للطرف  14لة باملثل، فحسب نص املادة وعن مبدأ املعام

 املتعاقد أي ميزة أو معاملة أو تفضيل على املستثمرين التابعين للطرف اآلخر.

 أما االتفاق املبرم بين الجزائر والدانمارك حول الترقية والحماية املتبادلتين لالستثمارات، فقد تم التوقيع

 989-13وقد تمت املصادقة عليه بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  89/18/8555عليه في الجزائر بتاريخ 

 .31/88/8113املؤرخ في 

ويهدف هذا االتفاق إلى تكثيف التعاون االقتصادي، وذلك من خالل توفير الشروط املالئمة ملستثمري 

 عاملة عادلة ومنصفة لالستثمارات املتبادلة.أحد الطرفين على إقليم الطرف املتعاقد اآلخر بناء على م

مادة، كما حدد عدة مفاهيم ومصطلحات خاصة باالستثمار وقد وسع من مفهوم  84وتضمن االتفاق 

املستثمر حيث شمل كل من شركة أو مقاولة أعمال أو الحصص االجتماعية أو األشكال األخرى للمساهمة 

 في شركة أو مقاولة أو سندات في شركة.

، فقد جاء في شأن ضمان استبعاد نزع امللكية الذي (88)الضمانات املقررة بموجب هذا االتفاق  وعن

التي تنص على مايلي:"ال يمكن أن تكون ملكية استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد  14تناولته املادة 

رض ثر مماثل إال لغعلى إقليم الطرف املتعاقد اآلخر موضوع نزع ملكية أو تأميم أو تخضع لتدابير ذات أ
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املنفعة العامة وعلى أساس غير تمييزي بناء على اإلجراء القانوني املطلوب مقابل تعويض سريع ومناسب 

 وفعلي".

أما عن ضمان التعويض فقد نص االتفاق على نوعين منه، تعويض عن نزع امللكية وهو تعويض سريع 

قيمة السوقية العادلة لالستثمار الذي وقع ومناسب ومسبق ناتج عن العملية ويجب أن يكون مساٍو لل

تحت نزع امللكية أو التأميم، ويحسب بعملة حرة قابلة للتحويل وفق سعر الصرف السائد في السوق 

 لهذه العملة

ويمكن مراجعته طبقا لقوانين الطرف املتعاقد الذي قام بإجراء نزع امللكية عن طريق جهة قضائية 

 مختصة به.

لتعويض هو تعويض الخسائر، والذي يكون سببه الحرب أو نزاع أو حالة طوارئ النوع الثاني من ا

ويستفيد املستثمر من تعويض ال يقل امتيازا ذلك التعويض الذي يمنحه الطرف اآلخر ملستثمريه أو 

 مستثمري دولة أخرى.

ن من اإلتفاق  منه تحت عنوا 16أما عن ضمان حرية تحويل رأس املال، فقد تضمنته املادة 

"التحويالت"، وهو أن يسمح كل طرف متعاقد بالنسبة لالستثمارات التي تنجز على إقليمه من قبل 

مستثمري املتعاقد اآلخر بحرية تحويل الرأسمال وكذا األرباح والتعويضات والفوائد بعملة قابلة للتحويل 

. 

يث اعتبرته كوسيلة قانونية من االتفاق بح 15أما عن ضمان اللجوء إلى التحكيم، فقد نصت عليه املادة 

في الدرجة األولى بعد استنفاذ طرق املفاوضات. فإذا ثار أي خالف بين الطرفين فيما يخص تفسير أو 

أشهر اعتبارا  16تطبيق هذا االتفاق، تتم تسويته بقدر اإلمكان من خالل املفاوضات، وإذا لم يسو خالل 

أشهر من استالم  13مة التحكيم التي تتشكل خالل من تاريخ بدايته يحال بطلب من الطرفين إلى محك

يكون و   طلب التحكيم من عضوين يمثالن الطرفان املتعاقدان اللذان يختاران رئيس محكمة التحكيم

 أشهر من تاريخ تعيينهما. 13من دولة أخرى في مدة 
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ية قراراتها بأغلب أما فيما يخص اإلجراءات، فإن كل محكمة تحكيمية تحدد اإلجراءات الخاصة بها وتتخذ

 األصوات، وتكون قراراتها نهائية ملزمة لكال الطرفين املتعاقدين.

 هذا عن اإلتفاقيات الدولية الثنائية، أما عن املتعددة األطراف فسنتناولها فيما يلي :

 االتفاقيات الدولية املتعددة األطراف : -8

ا الجزائر مع عدة دول فإننا سوف نسلط الضوء نظرا لتعدد االتفاقيات ذات البعد الدولي التي أبرمته   

على دراسة أهمها واملتمثلة في اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول اتحاد املغرب العربي، واتفاقية 

 الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوربي.

ر أبرمت الجزائ فعن اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين الجزائر ودول املغرب العربي، فنشير إلى أن 

معاهدة مع دول املغرب العربي تهدف إلى إقامة اتحاد املغرب العربي وبعد عام ونصف من دخول املعاهدة 

حيز النفاذ، فكرت هذه الدول في تعزيز هذا االتحاد أكثر فتم إبرام اتفاقية تتعلق باالستثمارات تطبيقا 

حيث تم توقيع هذه االتفاقية في  .رب العربيمن معاهدة إنشاء اتحاد املغ 13الفقرة  18لنص املادة 

وقد صادقت  83/12/8551الجزائر بين خمسة دول وهي: الجزائر، تونس، ليبيا، املغرب، موريتانيا، في 

 .88/88/8551املؤرخ في  481-51عليها الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم: 

ة تحويل الرساميل الذي نصت وعن الضمانات التي كرستها االتفاقية، فتتمثل في ضمان حري

والذي يسمح لكل طرف متعاقد بحرية تحويل وبدون (  83) من الفصل الثالث لالتفاقية 88  املادة  عليه

آجال رأس املال وعوائده أو أي مدفوعات أخرى متعلقة باالستثمار، وينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل 

 التحويل. بسعر الصرف الرسمي الجاري به العمل من تاريخ

أما عن ضمان التعويض عن األضرار، فقد أقرت االتفاقية تعويضا عما يصيب املستثمر املغاربي من 

ضرر ناتج عن قيام الطرف املتعاقد أو إحدى سلطاته العامة أو املحلية أو مؤسساته بالتسبب بأي فعل 

في  ة املكرسة في االتفاقية أو أو امتناع في إحداث ضرر للمستثمر املغاربي بمخالفته األحكام القانوني

 القوانين النافذة في الدولة التي يقع فيها االستثمار.
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أشهر من يوم وقوع الضرر وأن يدفع خالل سنة من تاريخ االتفاق على  16ويكون التعويض نقدي خالل 

أنه  89  ادةامل  مقدار التعويض وإال استحق املستثمر فوائد تأخيرية عن املبالغ غير املدفوعة كما أضافت

يترتب عن نزع امللكية أو التأميم أو أي إجراء مماثل تعويض عاجل وعادل وفعلي خالل مدة ال تزيد عن 

 سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع امللكية صفته القطعية وقابل للتحويل بكل حرية".

املزايا الخاصة على بعض  84وعن إقرار بعض االمتيازات الخاصة للدولة املستثمرة، فقد نصت املادة 

باملشروعات املشتركة بين دول االتحاد أو مواطني كل منها واالستثمارات ذات األهمية الخاصة والتي تحمل 

 طابع تنموي. وتتمثل هذه املزايا في إعفاءات ضريبية وجمركية خالل مرحلتي اإلنجاز واالستغالل. 

والخالفات التي يمكن أن تنشأ في مجال أما عن الضمانات القضائية، والتي تنصب في مجال النزاعات 

حيث  81االستثمار وحسب االتفاقية تكون هذه التسوية بطريقتين، إما ودية والتي نصت عليها املادة 

ذكرت بأنه "يقع بقدر اإلمكان تسوية النزاعات التي تنشأ بين األطراف املتعاقدة والخاصة بتطبيق أو 

حيث   81  املادة  لتسوية القضائية: وجاءت بها الفقرة الثانية  منتفسير االتفاقية بالطرق الودية". أو ا

نصت على أنه : "إذا تعذر تسوية الخالف بتلك الطرق يتم عرضه بطلب األطراف املتعاقدة أمام الهيئة 

القضائية لدول االتحاد أو على هيئة تحكيم" ، وبالتالي فإن التسوية القضائية تكون باختيار الطريقة 

ة املناسبة لألطراف وهي إما اللجوء إلى الهيئة القضائية لدول اتحاد املغرب العربي، أو اللجوء القضائي

تحكيم خاص، بحيث أن األطراف هم الذين  من االتفاقية 81   هيئة التحكيم والذي اعتبرته املادة  إلى

 ليم طلبيقومون بتأسيسه، حيث يعين كل طرف خالل شهرين عضو بالهيئة ابتداء من تاريخ تس

في طر  أن ال يكون من مواطني أحد  على  التحكيم ويعينان بدورهما خالل شهر رئيسا لهيئة التحكيم

 قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة.  النزاع ، وتكون 

أما عن  اتفاق الشراكة األورمتوسطية، والذي تم التوقيع النهائي عليه بفالونسيا اإلسبانية في 

 .(84) 8119يز النفاذ في الفاتح من سبتمبر ليدخل ح 88/14/8118
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وعن الضمانات التي جاء بها هذا اإلتفاق، فقد حرص الطرفان من خالله على إعطاء أولوية خاصة 

لالستثمارات املتبادلة عن طريق ترقيتها وحمايتها بهدف خلق مناخ مناسب لتدفق االستثمارات . حيث 

على أنه تمنح املجموعة األوربية  31املادة   لذي نصت عليهتضمن اإلتفاق ضمان املعاملة العادلة، وا

ودولها األعضاء للمستثمرين الجزائريين معاملة ال تقل رعاية عن تلك التي يحظى بها املمولون بالخدمات 

 األعضاء امللحقة باالتفاق العام حول   املماثلة وفقا لقائمة االلتزامات الخاصة للمجموعة األوربية ودولها

 للممولين بالخدمات التابعين للمجموعة األوروبية  الخدمات، وباملقابل تمنح الجزائر نفس املعاملة  تجارة

للفروع املستقلة والفروع التابعة لشركات املجموعة املنشأة على   ودولها األعضاء، وتمنح نفس املعاملة

 إقليم الجزائر.

كل ما يتعارض مع السير الحسن للتبادالت  من االتفاق أن 41أما عن املنافسة، فقد اعتبرت املادة 

التجارية مخال بمبدأ املنافسة والسيما االتفاقيات بين املؤسسات وكل تجميع للمؤسسات املتفق عليها 

 بين املؤسسات التي يكون هدفها أو من آثارها منع املنافسة أو تحديدها أو تعطيلها.

عدد منها بوضعية مسيطرة على كافة إقليم وكذا االستغالل املفرط من طرف إحدى املؤسسات أو 

املجموع أو في جزء هام منه أو كافة اإلقليم الجزائري أو في جزء هام منه. كما يعمل الطرفان على التعاون 

 في سن نصوص تشريعية خاصة في مجال املنافسة.

اعتبارا من وعن ضمان التداول الحر لرؤوس األموال،  فتضمن االتفاق التزام املجموعة والجزائر 

حيز التنفيذ، السماح بالتداول الحر لرؤوس األموال الخاصة باالستثمارات املباشرة في الجزائر   دخوله

وتعاون الطرفين على توفير كل الظروف الضرورية قصد تسهيل تداول األموال فيما بينها والتوصل إلى 

 تحريره التام.

ات طابع جبائي داخلي يؤدي بطريقة مباشرة أو غير أما عن ضمان التعويض، فإن أي تدبير أو ممارسة ذ

مباشرة إلى التمييز بين منتجات أحد الطرفين واملنتوجات املماثلة التي يكون منشأها الطرف اآلخر يلزم 

الطرف الذي ينوي اتخاذ مثل هذه التدابير بتقديم تعويض للطرف األخر على شكل تحديد املبادالت 
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ذا األخير، ويعادل التعويض اآلثار التجارية املجحفة الناجمة عن هذه حيال الواردات القادمة من ه

 التدابير، كما يقدم قبل اتخاذ التدبير الوقائي.

 االتفاقيات الدولية التي صاقتت عليها الجزائر -3

من أجل توفير الحماية القانونية للمستثمر األجنبي وضمان ثقته فإن الجزائر قد صادقت على عدة    

ت دولية أنشأت هيئات دولية متعلقة بضمان وحماية االستثمار أهمها: املركز الدولي لتسوية اتفاقيا

، والوكالة الدولية 8569املنازعات املتعلقة باالستثمار الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية واشنطن سنة 

 .8519لضمان االستثمار التي تأسست بموجب اتفاقية سيول لسنة 

، فقد وافقت الجزائر على اتفاقية واشنطن CIRDIية ملنازعات املتعلقة باالستثمار فعن املركز الدولي لتسو 

وصادقت عليها بموجب املرسوم  88/18/8559املؤرخ في  14-59املتضمنة إنشاءه بموجب األمر رقم 

 ( .89)31/81/8559املؤرخ في  346-59الرئاس ي 

املتعلق بتطوير  11-16املعدل واملتمم باألمر  13-18وقد كرست الجزائر ذلك في قوانينها السيما األمر 

االستثمار الذي منح ضمانا قضائيا يتمثل في إمكانية تسوية املنازعات املتعلقة باالستثمار بموجب قواعد 

 التحكيم التجاري الدولي. 

رس ما 81و قد أنش ئ هذا املركز بموجب اتفاقية واشنطن التي أعدها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في 

ويوجد مقره بمقر البنك أي بواشنطن، حيث يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي وأهلية  8569

التعاقد وأهلية التقاض ي كما يتمتع أيضا بالحصانة على أراض ي الدول املتعاقدة ليتمكن من تأدية 

 وظائفه.

غاية  ظرا لفعاليته فإنه إلىوقد اصطلح على تسمية التحكيم الذي يقوم به، بالتحكيم املؤسساتي، ون

 دولة. 891وصل عدد الدول األعضاء املصادقة على االتفاقية إلى  8118جوان  31

 من االتفاقية في كل من : 89وعن شروط اختصاصه، فتتمثل حسب املادة 
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أطراف النزاع : حيث يجب أن يكون أحد الطرفين تابعا لدولة متعاقدة وأن يكون الطرف اآلخر مواطنا  

 ي شخص طبيعي أو معنوي( من دولة أخرى متعاقدة. )أ

رضا األطراف : ويكون الرضا بالتحكيم أمام املركز ملزما وال يجوز الرجوع عنه باإلرادة املنفردة ألي من        

 الطرفين، كما يجب أن يكون كتابيا، وأن هذا الرضا يحرم األطراف من تقديم منازعاتهم أمام جهة أخرى.

ونية ومتعلقة باالستثمار: أي متعلقة بحق أو التزام قانوني مثل تطبيق بنود االستثمار بين املنازعة قان

أطرافه أو تفسيرها أو االعتداء على أي حق تقرره اتفاقية ثنائية بين الدولة املضيفة لالستثمار ودولة 

 املستثمر وأن تكون املنازعة ناشئة بطريقة مباشرة عن عقد االستثمار.

من اتفاقية واشنطن على وجوب تقديم طلب  36ت التحكيم أمام املركز، فتنص املادة وعن إجراءا

 كتابي إلقامة الدعوى، ويكون عبارة عن عريضة مقدمة من أحد الطرفين إلى األمين العام للمركز. 

بعدما يقوم األمين العام بتسجيل الطلب أو العريضة مع منح وصل بذلك وباملقابل يقوم بإرسال نسخة 

ن العريضة إلى الطرف اآلخر ثم يقوم على الفور بتكوين هيئة أو محكمة تحكيم التي يمكن أن تتشكل م

من محكم وحيد أو من عدد فردي من املحكمين، يتم تعيينهم بناء على اتفاق الطرفين، وفي حالة غياب 

ين ق املحكممثل هذا االتفاق تضم املحكمة ثالث محكمين كل طرف يعين محكم والثالث يعين باتفا

يوما من وقت إبالغ األمين العام األطراف بتسجيل الطلب مع مالحظة أنه يمكن لألطراف اختيار  51خالل 

 محكمين خارج القائمة التي يحتفظ بها املركز.

أما فيما يتعلق باستبدال املحكمين، فإن االتفاقية فصلت في عدم جواز تعديل املحكمة املشكلة متى بدأ 

ستقال أحد املحكمين سيتبدل بعضو آخر من قائمة املحكمين باختيار رئيس املجلس عملها، وإذا ا

 اإلداري.

أما عن طلب الرد في املحكمة، فإن املحكمين اآلخرين يفصلون في الطلب دون تدخل الطرف املراد رده، 

جلس وإذا تم ذلك أو حالة الحكم برد أغلبية أعضاء املحكمة يفصل في طلب الرد من قبل رئيس امل

 . ( 86)اإلداري 
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وعند انعقاد املحكمة فإنها تختص بنظر املنازعات التي تدخل في اختصاصها، طبقا للقواعد التي اتفق 

عليها طرفا النزاع، فيجوز لهم اختيار نظام قانوني متكامل أو يشترطوا تطبيق طائفة معينة من القواعد 

القانوني ألحد الطرفين أو حتى قانون دولة ثالثة  القانونية، كما يجوز لهم االتفاق على تطبيق النظام

وعند غياب االتفاق فيكون للمحكمة أن تطبق القانون الداخلي للدولة املتعاقدة الطرف في النزاع 

)املضيفة لالستثمار( بما في ذلك قواعد تنازع القوانين في تلك الدولة، وال يجوز للمحكمة أن ترفض 

 ونية قابلة للتطبيق.الفصل بحجة عدم وجود نصوص قان

وعند انتهائها من النظر في النزاع تفصل في كل مسألة بأغلبية أصوات أعضائها وأن يكون الحكم مسببا 

ويجوز لكل محكم أن يلحق رأيه الشخل ي الخاص بالحكم ويوضح فيه أسباب الخالف، ومن الناحية 

 وافقين عليه، ويبلغه األمين العامالشكلية يشترط أن يصدر كتابة وموقعا من قبل أعضاء املحكمة امل

إلى أطراف النزاع فور صدوره كما يجوز أن ينشر في املركز بموافقة األطراف، ويكون هذا الحكم ملزما 

لهم وله قوة الش يء املقض ي به وال يمكن الطعن فيه بأية طريقة إال بناء على حاالت خاصة نصت عليها 

 االتفاقية.

 88، فقد أنشئت بموجب اتفاقية سيول املبرمة في AMGIن االستثمار أما عن الوكالة الدولية لضما

املؤرخ في  19 -59، والجزائر ورغبة منها في ضمان االستثمارات وافقت عليها بموجب األمر 8519أكتوبر 

. وتعتبر 349-59بموجب املرسوم الرئاس ي رقم:  31/81/8559ثم صادقت عليها في: ( 82) 88/18/8559

قانونية تتمتع بالشخصية املعنوية الكاملة، ولها القانونية وأهلية التقاض ي، كما تتمتع الوكالة هيئة 

مليون دوالر من حقوق السحب الخاصة وكل حق سحب خاص  8111برأس مال قدر عند إنشائها بـ 

 مليون دوالر وهو قابل لالرتفاع كلما ارتفع عدد األعضاء. 8.118يساوي 

واشنطن كما يجوز لها إنشاء مكاتب أخرى في أماكن أخرى إذا اقتض ى  ويوجد املركز الرئيس ي لها في

 نشاطها ذلك وتتشكل من مجلس املحافظين، مجلس اإلدارة، رئيس الوكالة وموظفيها.
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ولقد أنشئت هذه الوكالة من أجل أن تتحمل التوابع املالية الناجمة للمستثمر نتيجة الخطر غير التجاري 

 و وذلك عن طريق إبرام عقود تأمينات وإعادة التأمين مع الدول األعضاء فيها.الالحق به في الدولة العض

وفي مفهوم االتفاقية فإن الخطر غير التجاري يتمثل في الخطر السياس ي كعدم القدرة على التحويل 

 النقدي، نزع امللكية أو التأميم، الحرب، قطع العالقة التعاقدية.

لالستثمارات األجنبية، فتتمثل في ضمان تعويض الخسارة، ففي وعن الضمانات التي تمنحها الوكالة 

حالة وقوع الكارثة املؤمن عليها يتقدم املستفيد من الضمان بطلب إلى الوكالة بعد استنفاذه لجميع طرق 

الطعن الداخلية املمنوحة له أمام الدولة املضيفة وبعدها تقوم بالتحقيق في صحة التصريحات التي 

 .(81) لى تسديد املبلغقدمها لها لتتو 

وعن ضمان الحلول محل املستفيد، فتقوم الوكالة بالحلول محل املستفيد من الضمان بعد تعويضه 

أو توافق على ذلك في كل حقوقه بما فيها حقوق التحويل والتحكيم، كما تتحمل كل ما له من االلتزامات 

ولية يرجع بها املستثمر على الدولة اتجاه الدولة املضيفة، وعموما يجب أن تكون هناك دعوى مسؤ 

املضيفة سواء كانت قائمة على مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية ويكون الحلول في حدود ما دفعته للوكالة 

 .(85)للمستثمر

وعن ضمان تسوية الخالفات، تتصدى الوكالة لكل الخالفات التي يحتمل أن تنشأ بين أعضاء الوكالة أو 

ما يخص تفسير أو تطبيق االتفاقية، أو في حالة انسحاب أحد األعضاء أو خالف أحد األعضاء والوكالة في

نا  ئ حول مبلغ الضمان، وتتم تسوية الخالفات في الوكالة أوال عن طريق املفاوضات وإذا فشلت يتم 

 اللجوء إلى التحكيم.

د وفرت بي فإنها تكون قوهكذا وبانضمام الجزائر ألهم الهيئات املكرسة للحماية الدولية لالستثمار األجن

الجو املناسب والشروط الكافية لضمان االستثمارات األجنبية والسيما وأنها في جوالت مع املنظمة العاملية 

 للتجارة التي تسعى جاهدة لالنضمام إليها. 
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 خاتمة :

 

 من خالل دراستنا هذه، يمكننا القول أن بالدنا تسعى جاهدة من أجل استقطاب املستثمرين    

األجنبيين وذلك من خالل توفير مختلف الضمانات و اإلمتيازات املشجعة على ذلك سواء على املستوى 

الداخلي من خالل املراجعة املستمرة لقوانينها املتعلقة بتشجيع اإلستثمار، بغية تضمينها أكبر قدر ممكن 

رام واملصادقة على العديد من من آليات حماية اإلستثمار األجنبي، أو على املستوى الخارري من خالل إب

 اإلتفاقيات الثنائية والجماعية املتعلقة بتشجيع وحماية اإلستثمار األجنبي .  

حول  8182ونشير إلى أن سعيها أتى بثماره، فحسب تقرير للندوة األممية للتجارة واالستثمار لسنة    

االستثمارات األجنبية املباشرة االستثمار في العالم والذي نشرته األمم املتحدة، فقد عرف تدفق 

مليار دوالر. حيث تحسنت األرقام بشكل  8.9مسجال ما قيمته  8186الجزائر ارتفاعا في سنة   باتجاه

جلت في سنة  ، والتي تميزت بتأثر االقتصاد بالصدمة البترولية 8189محسوس بعد النتائج السلبية التي س 

 .(81)التي كانت في بدايتها 

القوية للجزائر حسب املحللين إلى العديد من االعتبارات املوضوعية، ومنها على سبيل  و ترجع العودة

 الخصوص تحسن السياسات االستثمارية .

( ، الذي يعتبر عامل  15-86كما ثمنت الهيئة تبّني الجزائر قانونا جديدا حول االستثمار ) القانون رقم 

حسب لها في مجال استقطاب االستثمار الخا رري، حيث وفر التحفيزات الجبائية واملنشآت الضرورية آخر ي 

للمشاريع االستثمارية. وأجرت الهيئة األممية في تقريرها مقارنة للوضع، عكس باألرقام تدفق االستثمارات 

مليون  914مقابل  8186مليار دوالر في سنة  8.946األجنبية املباشرة التي استقطبتها الجزائر، والتي بلغت 

 .، إذ تضاعفت مرتين2015دوالر في 
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 الهوامش : 

 . 8186أوت سنة  3مؤرخة في:  46جريدة رسمية عدد ( 8)

: droit international de la coopération industrielle. O.P.E.Alger. Sans  Mahfoud BOUHACEN(2) 

numéro d’édition.1982.p.75. 

األجنبي، مذكرة ماجستير في القانون العام  ليلي سالم، الضمانات القانونية املمنوحة للمستثمر ( 3)

 . 58، ص 8188-8188اإلقتصادي، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

، مذكرة ماجستير في القانون، كلية 8118كريمة صبيات، مدى املستجدات في قانون اإلستثمار لسنة ( 4)

 . 11-25، ص ص  8116-8119الحقوق، جامعة الجزائر، 

 . 8558ماي  1مؤرخة في  88جريدة رسمية عدد ( 9)

االتفاقية بين الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية مصر العربية حول تشجيع  (6)

، ومصادق عليها بموجب 8552مارس  85والحماية املتبادلة لالستثمارات، موقع عليها في القاهرة بتاريخ: 

، حيث  8551لسنة  26، الجريدة الرسمية عدد 88/81/8551املؤرخ في:  381-51املرسوم الرئاس ي رقم: 

 سنوات. 81تقدر مدتها بـ 

، ومصادق عليها بموجب 84/15/8552االتفاقية بين الجزائر وسوريا موقع عليها في دمشق بتاريخ: ( 2)

، حيث 8551لسنة  52، الجريدة الرسمية عدد 82/88/8551املؤرخ في:  431-51املرسوم الرئاس ي رقم: 

 سنوات. 81مدة اإلتفاقية بـ تقدر 

قل الجوي الشمالية في مجال الن  االتفاق املبرم بين الجزائر واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا( 1)

 466-18بالجزائر ومصادق عليها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم:  8518ماي  82موقع عليها في:   الدولي

 .8518لسنة  16الرسمية عدد: الجريدة  8518ديسمبر  88املؤرخ في: 
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االتفاقية املتعلقة بالتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات بين الجزائر واالتحاد البلجيكي ( 5)

مؤرخ  349-981ومصادق عليها باملرسوم الرئاس ي:  84/14/8558اللوكسومبورغي موقع عليها بالجزائر في: 

 .8558سنة  46، الجريدة الرسمية عدد 19/81/8558في: 

الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، مصادق عليه في االجتماع األول للجنة رؤساء الدول والحكومات ( 81)

 . 83/81/8118بأبوجا نيجيريا، بتاريخ: 

 (88 ): guide investir en Algérie, janvier 2017, p 46. KPMG  

ردة في كل االتفاقيات املتعلقة بالحماية تعتبر الضمانات الواردة في هذا االتفاق، ضمانات عامة وا( 88)

 وتشجيع االستثمارات التي أبرمتها الجزائر مع مختلف الدول.

 املذكور آنفا. 481-51الرئاس ي رقم   من املرسوم 88انظر النص كامال في املادة ( 83)

 ربي املتوسطييتضمن التصديق على االتفاق األو  8119مؤرخ في أفريل  895-19املرسوم الرئاس ي رقم: ( 84)

، مؤرخة  38لتأسيس شراكة بين الجزائر واملجموعة األوربية والدول األعضاء فيها، جريدة رسمية عدد 

 .31/14/8119في: 

يتضمن املصادقة على اتفاقية تسوية املنازعات  31/81/8559املؤرخ في:  346-59املرسوم الرئاس ي ( 89)

، جريدة رسمية  8569مارس  81األخرى املعدة في واشنطن في املتعلقة باالستثمار بين الدول وربما الدول 

 .66عدد 

 .332-336، ص 8114عبد العزيز قادري، االستثمارات الدولية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ( 86)

يتضمن املوافقة على االتفاقية املتضمنة إحداث الوكالة  88/18/8559مؤرخ في:  19-59أمر رقم  ( 82)

 349-59املؤرخ في  349-59لضمان االستثمارات، مصادق عليها بموجب املرسوم الرئاس ي  الدولية

 .12جريدة رسمية عدد  31/81/8559املؤرخ في 

عبد العزيز قادري، دراسة في العقود بين الدول ورعايا دول أخرى في مجال االستثمارات الدولية، ( 81)

 .91، ص 8552سنة  18مجلة اإلدارة عدد 
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ئشة عينوش، ميكانيزمات ضمان االستثمارات األجنبية في الجزائر، مذكرة ماجستير فرع قانون عا( 85)

 .883األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص

جميلة أ. تقرير اللجنة األممية للتجارة واإلستثمار : ارتفاع اإلستثمارات األجنبية املباشرة في الجزائر في ( 81)

 . 8182جوان  81دة املساء، ، مقال منشور بجري8186
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 لنظام القانوني للضمانات البنكية املستقلةا

املتعلق بنظام التأمين   اإلجباري  51.89قراءة في مقتضيات القانون رقم 

األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير 

 األجراء

 

 محمد عماد الدين أغربي 

 تر قانون األعمالطالب باحث في ماس

 

 

 تقديم :

 لتعميم التغطية الصحية الشاملة ، والتي ما فتئ وزير  8188منذ سنة 
ً
ووزارة الصحة تسعى جاهدتا

لصحة تكريسا للحق في االصحة السابق البروفيسور "الحسين الوردي" يدافع عنها في مختلف الواجهات، 

وبعد صدور مدونة التغطية الصحية  ،38املغربي وبالضبط في الفصل  98املضمن في الدستور 

، تبين أنها لم تغطي جميع فئات املجتمع، السيما العمال املستقلين وأصحاب املهن الحرة 99األساسية

وقدماء املحاربين وجيش التحرير والطلبة، حيث أحالت على صدور تشريع يؤطر نظامها اإلجباري خاص 

ن عنيون ينتظرون صدور هذه التشريعات، إذا بهم يتلقو بتلك الفئات، وفي الوقت الذي كان املتتبعون وامل

خبر عقد اتفاقيات بين الوزارة الوصية وشركات التأمين للقيام بتلك املهمة، وال يخفى على الجميع أن 

الهدف األول واألخير لتلك الشركات هو تحقيق الربح، وليس منح التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض 

 .100لتلك الفئات 

                                                           
( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 2355يوليو  29) 5402من شعبان  21صادر في  5155195ظهير شريف رقم  98

 .  0333، ص 2355يوليو  03بتاريخ  1934
من  21الصادر في  51321293بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  31133القانون رقم  99

( ص 2332نوفمبر  25) 5420رمضان  53، الصادرة بتاريخ 1311( الجريدة الرسمية عدد 2332أكتوبر  0) 5420رجب 

0449  .   
، 531سعد الركراكي، التغطية الصحية بين إشكاليات التطبيق وإكراهات المحيط، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، العدد  100

 .   542، ص: 2352نونبر دجنبر 
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همنا من تلك الفئات هم املهنيين، والعمال املستقلين، واألشخاص غير األجراء، وما يدور في فلكهم، وما ي

وقد ظلت تلك الفئات محرومة لوقت طويل من نظام يوفر لها التغطية الصحية واالجتماعية، واستمر 

جباري األساس ي عن املتعلق بنظام التأمين اإل  51.89الحال على ما هو عليه إلى حين صدور القانون رقم 

املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا 

101. 

أثناء  51.89وقد عبر وزير الصحة السابق "الحسين الوردي" أثناء تقديمه ملضامين املشروع قانون رقم 

غطية الصحية لفائدة العمال املستقلين وأصحاب أن هذا األخير يهدف إلى إقرار التمناقشته بالبرملان، 

املهن الحرة، كما يخضع إللزامية االنخراط في هذا النظام، مع االستفادة من العالجات املماثلة لتلك 

املخولة لألجراء في القطاع الخاص، واعتماد مبدأ التدرج في إقرار هذه التغطية الصحية، إلى جانب 

جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه تحديد االشتراك على أساس دخل 

املستفيد، مضيفا أن تنزيل هذا القانون الجديد سيؤطر بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى 

 .102الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي األنظمة 

، وإن كان 51.89دنا األهمية التي يكتسيها القانون رقم  وال يخفى على املتتبعين للشأن االجتماعي ببال 

، حيث سيمكن هذا النظام الجديد العديد من الفئات من 8182صدر في وقت متأخر جدا أي في سنة 

االستفادة من التغطية الصحية سواء لشخصهم أو لذويهم وفق نظام خاص مالئم يتناسب مع وضعيتهم 

ن نسبة الفئات املشمولة من التغطية الصحية باملغرب، بشكل يتطابق املادية، وهذا من شأنه أن يرفع م

 مع نص الدستور، واالتفاقيات الدولية املرتبطة بهذا الجانب .

وبناء على هذا التقديم سنطرح بعض التساؤالت، وستمكن اإلجابة عليها من رفع الغموض عن هذا 

القانون وتوضيح هذا النظام الجديد للقارئ الكريم، وقبل ذلك وجب التذكير بأننا لن نتناول اإلشكالية 

عمال ة املهنيين والاملتمثلة في : إلى أي حد استطاع املشرع املغربي توفير الحماية االجتماعية لفائد

املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ؟ حيث اعتبرنا أن اإلجابة عليها في هذا 

الوقت أمر غير منطقي، السيما وأنه لم يمر على تاريخ صدور القانون إلى أشهر قليلة، أضف إلى ذلك أنه 

                                                           
خاص قلين واألشالمتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المست 91151القانون رقم  101

 20) 5401من رمضان  21الصادر في  5151151غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .   0933( ص: 2351يوليو  50) 5401شوال  51بتاريخ  3113(، الجريدة الرسمية عدد 2351يونيو 

، 51-39-2351تننيننفنني، تننم اإلطننار عننلننيننننه بننتنننناريننخ:  5 لننقننننننناة مننينننندي الننرسننننننننمنني منننشننننننننور فنني الننمننوقننع االلننكننتننروننني  102

http://medi1tv.ma/ar  . 

http://medi1tv.ma/ar
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هذه املقالة هو التعريف بهذا النظام الجديد  لم يدخل حيز التنفيذ بعد، من أجل ذلك فإن هدفنا من

 وبيان إطاره العام، وعليه سنجيب عن التساؤالت التالية :

ما هي الفئات املستهدفة من هذا النظام ؟ وما هي الشروط الواجب توفرها ليتمكن من الولوج إليه 

 ار هذا النظام ؟؟ وما هي طريقة التسجيل في هذا النظام ؟ وما هي التعويضات املمنوحة في إط

 وسنجيب عن هذه التساؤالت من خالل مطلبين :

املطلب األول : اإلطار العام لنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال 

 املستقلين واألشخاص غير األجراء

ين الخاص بفئات املهني املطلب الثاني : الخطوات العملية لنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض

 والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء

املطلب األول : اإلطار العام لنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين 

 والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء

لنظام، ات املستهدفة من هذا اارتأينا تناول هذا املطلب من خالل فقرتين، الفقرة األولى سنخصصها للفئ

 في حين سنتناول في الفقرة الثانية الشروط الواجب توفرها للولوج إلى هذا النظام .

 الفقرة األولى : الفئات املستهدفة من هذا النظام  

لفائدة العديد من الفئات التي كانت محرومة من التغطية الصحية  51.89صدر القانون رقم 

هذا الحرمان لسنوات طويلة، وبرجوعنا إلى ذلك القانون نجده يحدد الفئات  واالجتماعية، وقد دام

، ويالحظ على تلك املادة أنها تضمنت 3املستفيدة من التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، في املادة 

ثالثة فئات رئيسية، وأحالت على إصدار نص تنظيمي سيحدد بشكل دقيق كل صنف من أصناف الفئات 

ة وسيتم وضعه في أحد الفئات الرئيسية التي تناسبه، وهذه الفئات الثالث هي: أ ـ املهنيون املستهدف

 املستقلون؛ ب ـ العمال املستقلون؛ ج ـ األشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا .

وبغض النظر عن صدور نص تنظيمي فإن الفئات املستهدفة لن تخرج عن ما يلي : األشخاص الذين 

ولون نشاطا تجاريا أو حرفيا أو صناعيا بصفة مستقلة؛ كبائع املواد الغذائية، والنجار، والحداد، يزا

والجزار، والحرفيين في الصناعة التقليدية، وصانعي األسنان، وبائعي املنقوالت والعقارات، واملقاولين 
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صا، ويضاف إلى ذلك الذاتيين، والعمال املستقلين، وغيرهم من األشخاص الذين يزاولون نشاطا خا

األشخاص الذين يزاولون مهن حرة، من قبيل الطبيب، والعدول، واملحامي، واملفوض القضائي، واملوثق، 

 واملحاسب، والصيادلة، واملهندسين بجميع مشاربهم، وغيرها من املهن الحرة املنظمة .

ية للكثير من الفئات داخل سيوفر الحماية االجتماع 51.89ومن خالل ذلك، يتبين لنا أن القانون رقم 

املجتمع، والتي كانت ال تجد لها سبيال من قبل صدور القانون املذكور، األمر الذي يمكن اعتباره مكتسبا 

 تشريعيا بالنسبة لها .   

 الفقرة الثانية : الشروط الواجب توفرها لولوج هذا النظام

التعبير، فهذا ال يعني أنها ستلج مباشرة  يخاطب فئات معينة إن صح 51.89بالرغم من كون القانون رقم 

للنظام الخاص بالتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، بل يجب أن تتوفر فيها العديد من الشروط أوجبها 

 املشرع املغربي من خالل القانون املذكور ويمكن حصرها فيما يلي :

ة، أي أنه يجب أن يكون غير هو أن يكون الشخص يزاول نشاطه بصفة مستقلة وخاص ـ الشرط األول:

تابع ألي مشغل، وفي حالة وجود أي تبعية يمنع الشخص من االستفادة من خدمات هذا النظام، 

 ويستوي في ذلك األشخاص الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا، أو يزاولون مهن حرة .

شخاص املستفيدين من التأمين اإلجباري على أن األ 51.89من القانون  3أوجبت املادة  ـ الشرط الثاني:

األساس ي عن املرض أو من رسم املعاش، يجب أن ال يكونوا خاضعين ألي نظام آخر للتأمين اإلجباري 

من نفس القانون ال يمكن الجمع بين نظام التأمين عن املرض  4األساس ي عن املرض، وحسب املادة 

لة استفادة األشخاص من نظام التأمين آخر ال يحق ، وفي حا"RAMEDالخاص ونظام املساعدة الطبية "

وَن حسب هذا  َمن 
َ
ؤ
 
لهم الولوج إلى هذا النظام ألنهم يستفيدون من التغطية الصحية، ويعدون في خانة امل

 القانون .

من بين الشروط التي أوجبها املشرع املغربي لالستفادة من خدمات التأمين اإلجباري  ـ الشرط الثالث:

املرض الخاص بالفئات املعنية، أداء االشتراكات املستحقة بشكل مسبق، لدا بريد املغرب  األساس ي عن

أو شركائه من األبناك بالنسبة للمقاولين الذاتيين، والصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالنسبة لباقي 

صناف الفئات، داخل اآلجال املحددة بنص تنظيمي حسب كل صنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة األ 

(، ويتم تحديد 51.89من القانون  88التي ينتمي إليها التي ستحدد بنص تنظيمي هي األخرى )املادة 

االشتراك على أساس الدخل الجزافي املحدد لكل صنف من الفئات، ويتم تحديد املداخل الجزافية بنص 
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للتأمين الصحي وذلك (، وتقترح نسب االشتراكات من قبل الوكالة الوطنية 88تنظيمي كذلك )املادة 

(، ويمكن القول إذن، أنه على الفئات املعنية االنتظار حتى صدور النص 83بموجب مرسوم )املادة 

التنظيمي ليحدد دخلها الجزافي، ثم انتظار صدور املرسوم الذي سيحدد نسبة االشتراكات بشكل دقيق 

 حسب كل فئة على حدة .

َمْن عن أدا
ّ
ؤ
 
ء اشتراكاته في األجل املحدد بنص تنظيمي، تفرض عليه زيادة قدرها وفي حالة ما إذا تأخر امل

عن كل شهر تأخير، شريطة أن ال تتجاوز تلك الزيادات ما مجموعه مبلغ االشتراك لشهر واحد عن  8%

من نفس القانون نجدها بدورها  38(، وبعد استقرائنا للفقرة الثانية من املادة 82كل سنة ) املادة 

ِمنين الذين يتأخرون عن أداء االشتراكات في األجل املحدد، بغرامة من أوردت عقوبة ع
ّ
ؤ
 
إلى  811لى امل

درهم، إن هذا الوضع يجعلنا أمام عقوبتين مختلفتين لعدم أداء االشتراكات في األجل املحدد،  8111

جعلها ة و األمر الذي سيجعل العقوبة غير واضحة بالنسبة للفئات املعنية، لدا نطالب بتعديل العقوب

 موحدة .

املطلب الثاني : آثار نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص باملهنيين والعمال املستقلين 

 واألشخاص غير األجراء

إن نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص 

بعد ما يقوم املعني باألمر بالتسجيل فيه )الفقرة األولى( ليحق له بعد غير األجراء، ال ينتج آثاره إال من 

 ذلك االستفادة من التعويضات التي يمنحها )الفقرة الثانية( .

 الفقرة األولى : القيام بعملية التسجيل في هذا النظام

ليها ض، يجب عحتى تتمكن الفئات املعنية من االستفادة من خدمات التأمين اإلجباري األساس ي عن املر 

القيام بعملية التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وقد أوجب املشرع املغربي ذلك من 

، حيث يقوم كل شخص متوفر على الشروط أعاله بتوجيه طلب 51.89من القانون رقم  2خالل املادة 

ملحددة ندوق واآلجال االتسجيل لدى الصندوق املذكور، وسيحدد بنص تنظيمي كيفية التسجيل في الص

حسب كل فئة من الفئات وفروعها، وبعد إيداع طلب التسجيل والتوفر على الشروط املطلوبة يتوجب 

على الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تسجيله ومنحه بطاقة التسجيل، أما إذا رفض الصندوق 

ل الوقت أجاز لطالب التسجي تسجيله فإن املشرع املغربي أوجب أن يكون قرار الرفض معلال، وفي نفس
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أشهر تبتدئ من  6أن يطعن أمام اللجنة الذي يحدثها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي داخل أجل 

 ( . 1يوم من إرسال طلب التسجيل )الفقرة الثانية من املادة  31تاريخ انتهاء 

إن هذه  "يتعين"الشكل التالي،  التي جاءت على 2هذا وقد لفت انتباهنا الكلمة األولى الواردة في املادة 

العبارة في الحقيقة ال تبعث على اإللزام أو اإلجبار بل توحي على الخيار، والحال أن التسجيل لدى 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يعد إلزاميا وليس اختياريا، لذا كان من األفضل استخدام العبارة 

 عوض يتعين . "يجب"التالية 

ى أن املشرع املغربي خول للصندوق الوطني للضمان االجتماعي توجيه رسالة مضمونة وتجب اإلشارة إل

مع اإلشعار بالتوصل إلى العنوان املتوفر لديه، الخاص بالفئات املعنية، يدعوهم من خاللها إلى تقديم 

ان ضميوما من تاريخ إرسال الرسالة املضمونة، يقوم الصندوق الوطني لل 31طلب التسجيل، وبعد مرور 

االجتماعي بعملية تسجيل املعني باألمر بشكل تلقائي، وذلك بعد توفره على معلومات تقدمها له الهيئات 

واملؤسسات املهنية، والسلطات املحلية، تثبت أن ذلك الشخص لم يقم بإيداع طلب تسجيله مع أنه 

أن التسجيل يمكن أن يكون (، وهذا ما يفيد 2متوفر على الشروط املطلوبة )الفقرة الرابعة من املادة 

 تلقائيا بعد سلوك املسطرة املشار إليها أعاله . 

وقد عاقب املشرع املغربي الفئات املعنية التي لم تقم بتوجيه طلب التسجيل في الصندوق الوطني 

درهم )الفقرة  9111درهم و  8111للضمان االجتماعي خالل اآلجال املحددة "الحقا"، بغرامة تتراوح بين 

(، ومن حسنات هذا القانون، أنه عاقب أيضا الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 38ولى من املادة األ 

في حالة رفض تسجيله للمعنيين بدون مبرر مقبول، أو إذا مارس الصندوق انتقائية للمخاطر واألشخاص 

تتمثل ملعينة، و أو إقصاء للمستفيدين من نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بالفئات ا

درهم، ويبقى الصندوق ملزم بتسجيل  811.111درهم و  91.111عقوبة الصندوق في غرامة تتراوح بين 

(، ولإلشارة فقط فإن التسجيل ينتج آثاره في اليوم األول 38ذلك الطلب بالرغم من أدائه للغرامة )املادة 

 لشروط الواجب توفرها في هذا النظام .    من الشهر الذي يلي الشهر الذي يستوفي فيه املعني باألمر ا

 الفقرة الثانية : التعويضات املمنوحة في إطار هذا النظام

تستفيد الفئات املعنية من الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ألجراء القطاع 

َمنين، ويمكن حصر تلك الخدمات فيما يلي: الخدمات ا
ّ
ؤ
 
لطبية الناجمة عن مرض؛ الخاص وغيرهم من امل

أو حادثة؛ أو والدة؛ أو تأهيل طبي أو وظيفي؛ لتبقى العمليات املرتبطة بالجراحة التجميلية خارج 
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، أضف إلى أن حوادث الشغل واألمراض املهنية تبقى خاضعة للتأمين الخاص املقدم من 103التغطية

 طرف شركات التأمين .

لم يحدد سقفا أنه  51.89ن إيجابيات القانون رقم وحسب إحدى النائبات بمجلس النواب، فإن م

للتعويض عن املرض، كما أنه يعوض املنخرطين على جميع األمراض بما فيها السابقة عن تاريخ االنخراط 

104. 

حينما أوردت أن الحق في االستفادة من التحمل  51.89من القانون رقم  83هذا وقد فاجأتنا املادة 

أشهر تبدأ من  6ملصاريف يبتدئ بعد مرور فترة التدريب والتي حددتها في بنفقات العالج واسترجاع ا

 لحقوق الفئات 
ً
التاريخ الذي يسري فيه آثار التسجيل في هذا النظام، ليشكل بذلك هذا املقتض ى َمْضَيَعتا

َمنون بدون تغطية ص
ّ
ؤ
 
ية لهم حاملعنية، لذا يتوجب إعادة النظر في هذه املدة الطويلة التي يبقى فيها امل

ولذويهم، وقد استثنى املشرع املغربي حالتين، األولى حينما يكون للمؤمن التغطية ضد املرض )أي مستفيد 

سابقا(، والحالة الثانية عندما يتوفر املؤمن على التغطية برسم نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن 

 املرض، ويغير النظام الذي كان ينتسب إليه .

أشهر يفقد الحق في  6وقف أحد املسجلين في النظام عن مزاولة نشاطه ملدة تزيد عن وفي حالة ما إذا ت

االستفادة من الخدمات، باستثناء بعض األسباب املبررة والتي حددها املشرع املغربي على سبيل الحصر 

ء؛ ومن وهي : املرض؛ أو الحمل؛ وقوع حادثة؛ صدور قرار إداري مؤقت؛ اإلحالة على القضا 84في املادة 

النقط اإليجابية التي تحسب لهذا القانون، ما قام به املشرع املغربي حينما ألزم الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي بتقديم الخدمات إذا كان التوقف عن مزاولة النشاط يعود سببه إلى مرض طويل 

َمن أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل األمد أو مرض يترتب 
ّ
ؤ عنه عجز، أو مرض األمد للم 

 يستلزم عالجا خاصا ومكلفا .

يعد مكتسبا تشريعيا ال يمكن ألحد أن ينكر ذلك، حيث اعترف  51.89وخالصة القول فإن القانون رقم 

للعديد من الفئات بالحق في التغطية الصحية، وقد تم تدعيم الترسانة التشريعية الخاصة بتلك الفئات 

املحدث لنظام املعاشات لفائدة الفئات  55.89اعي، بصدور القانون رقم والتي لها عالقة باملجال االجتم

                                                           
 530ص:       ، 2333شتنبر  53عبد الكريم غالي، التغطية الصحية في إطار الضمان االجتماعي، مجلة القانون المغربي العدد  103

. 
 . /http://www.alittihad.info، 53-39-2351لي: تم االطار عليه بتاريخ: منشور في الموقع االلكتروني التا 104

http://www.alittihad.info/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-98-15-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/
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، حيث كال القانونين 105املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

سيدخالن حيز التنفيذ معا، وذلك بعد نشر جميع النصوص التنظيمية املتعلقة بهما في الجريدة الرسمية، 

 أكثر اإلحالة عليها .وما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون  99151القانون رقم  105

(، الجريدة 2351ديسمبر  1) 5409من ربيع األول  53صادر في  51511539نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .  1224( ص 2351ديسمبر  25) 5409من ربيع اآلخر  2بتاريخ  3302الرسمية عدد 
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 إجراءات التحقيق اإلخبارية في قانون املسطرة املدنية

 واستـــراتـــيجــيات تعـــــزيــــزه مفهوم األمــــــن الطـــــــاقي: أبعاده وتجلياته

 

 جــمـــــيلة مــــرابــــــط 

 كاتبة و باحثة

–طاقة ال-قانون العام والعالقات الدولية تخصص:

 التنمية-البيئة

 

 مقدمة:

 موقع سواء، يحتل حد على واملؤسسات واألفراد والشعوب الدول  حياة في ورئيسية هامة مسألة األمن

 مماأل  وتفكيرها السياس ي وداخل دوائر صناع القرار، الرتباطه باملصالح استراتيجيات الدول  في الصدارة

 يعني األمن فانعدام والثقافية. االجتماعية، قتصادية،السياسية، اال حياتها مجاالت جميع في والشعوب

من  يصيبها سوف ما بسبب الوجود قائمة من واختفاءها كيانها على القضاء وبالتالي ومكتسباتها األمة فناء

 ثم االنهيار. التفكك إلى تؤدي فوض ى

نجذ ، و ألي إدارةرجية يتصدر توجهات السياسة الخا لذا يعتبر مفهوم األمن بكل أبعاده ومراميه أولوية

يدرج ضمن األجندة السياسية للدول  على القائمة السياسات األمنية قضية األمن الطاقي الذي أصبح

الثورة الصناعية واعتماد الطاقة املركزة في املحرك البخاري نقلت منذ فمن أجل ضمان أمن إمدادها. 

لحضارة، شكلت العمود الفقري لالقتصاد، اإلنسان إلى عالم جديد لم يكن يحلم به، مست جميع ركائز ا

وأصبحت سلعة استراتيجية تأثر بشكل كبير في السياسة الدولية، ومحورا اهتمت به مؤسسات الفكر 

 والرأي الغربية واملؤسسات األكاديمية في كافة دول العالم.
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ه وسيكون محور  فالتاريخ البشري القديم والحديث، كان شاهدا على أن غالبية الصراعات الدولية كان

فهو املنتوج الوحيد املدرج في مادة األمن خاصة النفط،  106الطاقة وإن أخذ ألونة وأشكال وذرائع خفية.

الوطني "فهو قوة في زمن السلم على تطوير مؤسسات صناعية عظيمة، ولنقبل البضائع والناس برا وبحرا 

  107عبر مسافات شاسعة".وجوا. وقوة في زمن الحرب على توسيع الصناعة وممارسة القوة 

لذا غالبية الصراعات التي شهدها القرن العشرين كانت بسبب األمن مصادر الطاقة والتحكم بها، ألن 

أي خلل في إمدادات يؤثر سلبا على االقتصاد العالمي خاصة الدول العظمى؛ التي سعت بكل الطرق على 

اسات عدوانية وتارة أخرى دبلوماسية فرض سيطرتها على هذه املصادر، تارة بالقوة العسكرية وسي

 .108حسب التطورات الدولية سلمية تسعى من ورائها تحقيق املصالح

وفي هذا الصدد، بدأت تطرح الكتابات األكاديمية تعاريف ملفهوم األمن الطاقي، ويعتبر تشرشل أول من  

ومنذ ذلك  109نوع فقط"،طرح تعريفا ألمن الطاقة، إذ أشار إلى أن "أمن الطاقة يكمن في التنوع والت

الوقت حتى اآلن فمازال التنوع هو املبدأ الحاكم لقضية أمن الطاقة؛ فالتعريف التقليدي ألمن الطاقة، 

إال أن العقود القليلة األخيرة شهدت مجموعة من التحوالت ارتكز في البداية على تجنب أزمات الطاقة. 

طاقة. ودفعت باتجاه طرح تعريفات جديدة، جعلت التي كشفت عن عدم كفاية املقترب التقليدي ألمن ال

ديم تقاألمني الطاقي يتجاوز إطاره التقليدي املنحصر في تأمين وضمان مصادر الطاقة، إلى ضرورة 

                                                           
 .515، ص5009السنة  859كتاب( العدد  العربي )عرض والتعاون النفط مجلة االضطراب، عصر غرينسبان: أالن 106
 .88، ص 8915، أبريل 25 محمد الرميحي: العالقات الدولية والنفط مجلة عالم المعرفة، العدد 107
وفي محاولة لدراسة العالقة بين أمن الطاقة والصراع الدولي، ودفعها الدول لتبني سياسات تدخلية واالنخراط في صراعات خارجية،  108

ع"، بقلم جيمس انشرت دورية "رؤى إستراتيجية"، تحليال تحت عنوان: "النفط والصراع، جاذبية قاتلة... العالقة االرتباطية بين النفط والصر 
ماكنيلي، حيث سعى في هذا التحليل، إلى تقييم فرضية أن وفرة االحتياطات النفطية قد تكون دافعا لصراع عسكري، أو أن نذرة تلك 
االحتياطات، هي أحد العوامل المشجعة على المشاركة في صراعات عسكرية خارجية... . وخلص "ماكنيلي" أن الدول ذات الوفرة 

  التي تعاني نقصا في ذلك المورد اإلستراتيجي تكون هدفا أو مشاركا في صراع عسكري.) للمزيد من التفاصيل انظر:النفطية أو 
James E. McGinley: Oil and Conflict: Fatal Attraction? A Correlational Examination of Oil Resources 
and Armed Conflict, Strategic Insights, Volume VIII, Issue 5 (December 2009(. 

 
 .24، ص 4102خديجة عرفة محمد: أمن الطاقة وآثاره اإلستراتيجية.جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض الطبعة األولى  109
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استراتيجية أمن الطاقة جديدة تستجيب ملتطلبات البيئية وتحقيق تنمية شاملة تراعي أهداف الدول 

 الصاعدة التنموية.

إلى ربط مدى التأثير الذي تمارسه االجراءات األمنية املتخذة لضمان األمن الطاقي تسعى هذه الدراسة 

على السياسة العاملية وعلى العالقات الدولية بصفة عامة في ظل عدم التوازن في التوزيع. وفي هذا 

يخي ر في قالبه الكرونولوري، بتحديد التطور التا وضعهالسياق سنعمل على تأطير مفهوم األمن الطاقي و 

بينما نستعرض في الشق الثاني من هذه واالتجاهات الحديثة، من حيث طبيعته ومجاالته للمفهوم 

 ووسائل ضمانه.الدراسة املبادئ الحاكمة واالستراتيجيات املعززة ألمن الطاقة 

 فمن تم االعتماد على املنهج التاريخي وبأسلوب هندس ي، وبطريقة تحليلية واستنباطية،ولتوضيح األمر 

املؤكد في هذا اإلطار، أن البعد التاريخي يعد جزءا هاما في أي دراسة علمية جادة تتناول أي واقع معاش، 

ال تخضع  فدون هذا العمق التاريخي، تصبح األحداث املتعلقة بهذا الواقع القائم مجرد أحداث مفتعلة،

رف ستراتيجيات املتخذة من طألي تحليل علمي، دون أن ننس ى املنهج التحليلي لتبيان السياسات واإل 

 األطراف الدولية لضمان أمنها الطاقي وطرق صياغتها.

 املــبــحث األول: مرامي وأبعاد مفهوم األمــن الطاقي وتطوره التاريخي

 السياس ي الفكررغم أن بداية استخدام مفهوم األمن الطاقي يعود إلى فترة الحرب العاملية األولى، إال أن   

 في األمن كغيره من املفاهيم املتداولة ملوضوع التطرق  عن يغفل لم الحاضر وقتنا ىوحت القدم منذ

 الدولیة. العالقات

 وعلى عليها املحافظة وكيفية الدولة قوه عن يتحدث بأرسطو متمثال اليوناني السياس ي الفكر أن فنجد  

 باألمن والحديثة اهتم ملعاصرا السياس ي الفكر كذلك .تهددها قد التي األخطار ويحدد واستقرارها أمنها

  110جوانبه. وبين أنواعه وحدد

                                                           
 520، ص:5085ديسمبر  21صليحة كبابي: الدراسات األمنية بين اإلتجاهين التقليدي والحديث، مجلة العلوم اإلنسانية، عدد  110
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طرحت الكتابات األكاديمية مجموعة جديدة من املفاهيم األمنية في محاولة لتوسيع وفي السنوات األخيرة 

وتعميق مفهوم األمن، ومنها مفهوم األمن البيئي، واألمن اإلنساني، واألمن املجتمعي، واألمن الغذائي، 

قي. فهذا األخير، اتسمت الدراسات التي تناولته بالتمايز فيما بينها، ألنه مفهوم محير خاصة في األمن الطا

ظل صعوبة االتفاق على تعريف محدد له، فغالبية مؤسسات الفكر تناولت املفهوم من وجهة نظر 

 إلىوموقف دولها، وركزت مناقشة موقف األدبيات املختلفة من قضية أمن الطاقة، والتي انقسمت 

فريقين: األول تعامل مع أمن الطاقة كقضية حقيقية، بينما تعاملت املجموعة الثانية مع أمن الطاقة 

 111كمفهوم وهمي ال يرتبط بواقع محدد.

كما نسجل في هذا اإلطار، وحسب التوصيات التي أصدرتها املؤسسات الدولية كالبنك الدولي واألمم 

تبني اقترابات تعاونية على املستوى الدولي، وكذلك عدة  املتحدة أن تحقيق أمن الطاقة يتطلب منا

مبادرات محلية ودولية. وبالتالي فإن تحديد طبيعة هذا املفهوم تفرض علينا تقسيم هذا املبحث إلى 

مطلبين، األول نستعرض فيه املقاربات التقليدية السائدة في املراحل األولى من ظهور املفهوم حسب 

 أمل أن نتناول في مطلب ثاني اإلتجاهات الحديثة التي فرضتها التطورات الدولية. تطورها التاريخي، على 

 املــقاربــات التــقلــيدية لألمـــن الطــــاقــــي املـــطـــلب األول: 

 املعارف دائرة : فحسباصطالحا أما. الخوف" زوال و النفس "طمأنینة اللغة في كلمة األمن أصل 

 الالأمن بحالة أكثر ارتبط فاملصطلح 112أجنبیة"؛ ید على القهر خطر من األمة هو"حمایة البریطانیة

من اختصاص  تينالعسكري، لكون الدراسات األمنية في فترة الحربين العاملي التهديد عن الناتجة

                                                           
د من اإلشارة في هذا اإلطار أن هناك العديد من الدراسات الجانبية التي تناولت أمن الطاقة، كدراسة مستقبل أمن الطاقة والتي ال ب 111

تركز على حاالت أربع دول من منظور العرض والطلب، ودراسة التغيرات المناخية والتحول في عرض الطاقة العالمي، والدراسات التي 
ة في كبريات الدول، كدراسة أمن الطاقة األمريكي، وأمن الطاقة في الصين والهند، والدراسات التي تناولت الناتو ناقشت قضية أمن الطاق

وأمن الطاقة... يعاب على هذه الدراسات أنها أحادية الجانب حيث تناولت قضية األمن الطاقي من زاوية واحدة دون األخذ بالعوامل 
 تغيرات الدولية التي عرفها المجتمع الدولي.األخرى المؤثرة خاصة التطورات وال

 .528، ص: مرجع سابق صليحة كبابي: الدراسات األمنية بين اإلتجاهين التقليدي والحديث، 112
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العسكريين واالستراتيجيين، باإلضاقة إلى سيطرة املدرسة الواقعية في تفسير العالقات الدولية خالل 

رحلة وما بعد الحرب الباردة، حيث اتفق الواقعيين على أن األمن هو الهدف الدائم للسياسة هذه امل

الخارجية للدول املتمثل في حماية مصالح الدولة الوطنية من التهديدات الخارجية التي تحول دون 

لك تتحقيقها باستخدام القوة كوسيلة نهائية الستئصال مصادر التهديد وضمان استمرارية تحقيق 

 113املصالح.

وفي هذه الفترة)ما بين الحربين العامليتين( ارتبطت املصالح الحيوية ألي موقع قوة بتدفق الطاقة املركزة  

في النفط، فالسيطرة عليه تعني ضمان استمرار عمل اآللة الصناعية واآللة العسكرية مًعا، أي الرخاء 

ذه األهمية تعيد لنا إلى األذهان مقولة اللورد عامل مهم في تحديد ميزان القوى في الحرب. ه والقوة،

} أن الحلفاء عاموا إلى النصر على موجة من النفط وأن "كرزون" خالل الحرب العاملية األولى في

وفي نفس االتجاه يقول الدكتور "هربرت  114االفتقار إلى النفط كان من العوامل املهمة في هزيمة األملان{

}عادت تجربتنا لتأكد مدى  ملشتركة للنفط أثناء الحرب العاملية الثانيةفيز" رئيس اللجنة الحكومية ا

الحاجة إلى كميات كبرى من النفط لخوض الحرب، وكيف أنه عنصر حاسم في النصر 

هذه األهمية التي اكتسبتها الطاقة خاصة النفط انعكست بدورها على مناطق تواجده و 115والهزيمة{.

)بالشرق األوسط، والخليج العربي، وبعض الدول أمريكا الالتينية،  املحصور بشكل عام في مناطق محددة

ومن هنا جاء إعالن ونستون تشرشل قائد أول للبحرية البريطانية أن األمان والثقة في النفط وإفريقيا(. 

ارتكز املقترب التقليدي في التعامل مع قضية أمن الطاقة، على أمن العرض تكمن في التنوع وحده. بالتالي 

                                                           
ستراتيجية الدولية السياسية الخزرجي: العالقات كامل تامر 113  289ص  ، 2005، 1األزمات، ط إدارة وا 
 99، ص.8990حاضر والمستقبل.اتحاد الكتاب العرب ، دمشق  عبد العزيز سعيد: النظام العالمي الجديد 114
–السيطرة على النفط صراع بين الشرق و الغرب في الخليج)ترجمة علوي درويش كيال( عشتار للترجمة والطباعة كيغن بول ليمتد: 115

 .51، ص5008لندن 
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ن خالل التركيز على توافر اإلنتاج الكافي في تأمين الدخول للنفط واملصادر األخرى من الطاقة بكميات م

 كافية للحيلولة دون وقوع أزمات الطاقة. 

بالتالي فإن هذا التعريف يرتكز على أمن العرض. مما يثير عدة إشكاليات متعلقة بمدى استقرار أسواق 

ب. أضف إلى هذا التحوالت التي عرفها العالم ما بعد الحرب الباردة، الطاقة، وإشكالية السعر املناس

وأثر بشكل كبير على قضايا الطاقة حيث لم يعد غياب أمن الطاقة مرتبطا بوقف اإلمدادات كمصدر 

وحيد للتهديد، بل هناك معطيات دفعت بالدوائر البحث العلمي واألكاديمية على تجاوز املحددات 

تعريفات واسعة تمتد لتشمل التطور التكنولوري وعمليات النقل ومع األخذ باألبعاد  التقليدية نحو تبني

 البيئية واالجتماعية والتنموية واألوضاع السياسية للدول املنتجة... وغير من االعتبارات. 

 املـــطـــلب الثــانـــي: االتجاهات الحديثة املحددة لألمن الطاقي

ونة األخير أكثر اتساعا وتنوعا وأهمية وتعقيدا ألمن الطاقة، مما يستدعي ثمة تحديات جديد بارزة في اآل 

 وضع املفهوم في إطار يساعد على خلق استراتيجية متعددة األوجه ملعالجة هذه األخطار املتعددة.

فقد بدأت تطرح بعض الدراسات، قائمة طويلة من التهديدات ألمن الطاقة؛ ومن بينها النزاعات املسلحة 

رصنة وحتى الكوارث الطبيعية. ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى توزيع الطاقة الهيدروكربونية عامليا، والق
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 116توضح لنا أن النسبة األكبر من احتياطات عامليا ترتكز في مناطق تعاني من عدم االستقرار السياس ي

 ثمة أيضا مخاطر بيئية التي يطرحها التسخين العالمي والتغير املناخي. 

ضافة إلى ذلك، الخوف العام من كابوس أمن الطاقة األقل ى: أن تقع مواد نووية في أيدي املنظمات باإل  

اإلرهابية. تستطيع هذه املنظمات أن تنفذ هجمات لشبكات نقل مجمع الطاقة وأن تكون أهدافا مغرية 

 لهؤالء الذين يركزون على االضطراب املجتمعي...

والساسة إلى إعادة النظر في املفهوم التقليدي ألمن الطاقة، لكن  كافة تلك املتغيرات دفعت الباحثين

الغريب في األمر أننا ال نجد اتفاق حتى اآلن بشأن تعريف محدد للمفهوم، والصلة بينه وبين مفاهيم 

األمن الوطني والعالمي. ما رد ذلك إلى تباين بين الدول املستهلكة واملنتجة في تحديد املفهوم، إضافة إلى 

 جاه يميل أن قضية أمن الطاقي تتطلب تعامال فوق العادة تتجاوز البعد اإلقتصادي إلى قضايا أخرى.إت

وما يمكن استنتاجه مما سبق أن مفهوم أمن الطاقة يغير شكله وأبعاده املختلفة من فترة لألخرى ومن 

 ذي قدمته املؤسساتدولة ألخرى. ومن أهم التعاريف الحديثة والشاملة لكل لألبعاد السابق تعريف ال

 واألمم املتحدة. 118والوكالة الدولية للطاقة 117الدولية كالبنك الدولي

وكباحثة متخصصة في مجال الدراسات الطاقية بكل أنواعها، وعلى ضوء التحوالت التي شهدتها قضايا 

يكون  وف"إلى تلك أنظمة مرنة للطاقة، هذا النظام املرن سالطاقة يمكن القول أن األمن الطاقي يشير 

                                                           
    :صائيات الوكالة األلمانية للطاقةتوضح الخريطة عن أكثر المناطق في العالم غنا بالطاقة األحفورية، حسب اإلح 116

germany.com-in-madz-www.renewables 
وبسعر مناسب؛ بما يسهم  "التأكد من أن الدولة يمكنها أن تنتج وتستخدم الطاقة باستدامة عرفت دراسة للبنك الدولي المفهوم بأنه: 117

قيق النمو االقتصادي من خالل تقليل الفقر، وتحسين مستوى معيشة األفراد، من خالل تسهيل الدخول الخدمات الطاقة الحديثة". في تح
 كانت هذه الدراسة بعنوان قضايا أمن الطاقة، للمزيد أنظر:

 the world bank, energy security issues, Moscow  - washington.dc, December, 2005. 
 

د حددت وكالة الطاقة الدولية والدول األعضاء فيها كفاءة الطاقة كالوسيلة األسرع واألقل تكلفة لمعالجة أمن الطاقة والتحديات لق 118
البيئية واالقتصادية، حيث وضعت الوكالة مجموعة من خمسة وعشرون توصية لسياسات كفاءة الطاقة، والتي أثبتت أنها وسيلة فعالة 

على دعم سياسي رفيع المستوى... للمزيد يمكن االطالع على التقرير الصادر عن الوكالة بعنوان "توصيات  لزيادة الوعي والحصول
 .rue de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15, France 9.  5081للسياسات اإلقليمية لكفاءة الطاقة"، سنة 

http://www.renewables-madz-in-germany.com/
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وغير  -مثل املراقبة والحراسة-قادرا على تحمل التهديدات عبر مجموعة من التدابير األمنية املباشرة

 املباشرة مثل تنويع مصادر الطاقة واالعتماد على بنى تحتية أكثر أمنا وأقل تعرضا للمخاطر.

 ـهاستراتيجيات تعزيــز أمــن الطـــــاقة ووســائــل ضمانـاملبحث الثاني: 

مند الثورة الصناعية أصبح للطاقة دورا أساسيا وحاسما في االقتصاد العالمي، فمعظم الصراعات 

كانت حول التزويد والسيطرة على املوارد الطاقية، وكذا التحكم في املناطق التي تتوفر فيها هذه املادة، 

ن الطاقة أحد محددات حتى تتمكن من توفير إمداداتها في ظل تزايد الطلب عليها، ومن تم أصبح أم

السياسة الخارجية والدفاعية للدول السيما القوى الصاعدة، ببروز العبين جدد على الساحة الدولية 

 تحوالت في خريطة الطاقة على املستوى العالمي.أحدثت  واإلقليمية

 تأصبح التوتر والخوف من نقص اإلمدادات الطاقية، من مواضيع الساعة ومحورا رئيسيا في نقاشا

السياسة الدولية، وخصوصا لدى الدول الرئيسية املستهلكة للطاقة األحفورية، فأي خلل في إمدادات 

الطاقة إلى السواق العاملية أو االرتفاع في أسعار الطاقة، يؤثر بالسلب على االقتصاد. فال أحد يستطيع 

إلنتاج والنمو اإلقتصادي، من رعب توقف املصانع وتدني مستويات ا 8523إنكار ما خلفته أزمة الطاقة 

أن يصدر ما عرف  8511خاصة للواليات املتحدة األمريكية الش يء الذي دفع بالرئيس جيمي كارتر في يناير 

ليكن موقفنا مطلق الوضوح، إن أي محاولة من قبل أي قوة خارجية بـ" مبدأ كارتر" الذي جاء فيه:" 

على املصالح الحيوية للواليات املتحدة للسيطرة على منطقة الخليج الفارس ي سيعتبر هجوما 

 .119"األمريكية، وسيتم صد ذلك الهجوم بكل السبل الالزمة من ضمنها القوة العسكرية

شدة تتراوح بين التهديد والوهو ما أدى إلى تبني وصياغة استراتيجيات وسياسات لتعزيز األمن الطاقي، 

ة بما يخدم املصالح كل طرف. إال أن التطورات والنعومة، أو اعتماد برامج شراكات تعاونية وانفتاحي

 من املفاضلة بين االقتصاد والبيئةالتي عرفها العالم نقلت قضايا الطاقة وضمان أمن الحصول عليها 

                                                           

 .5، ص8002يونيو 6الفضاء الثقافي،  سني محمد أمين: أهمية النفط في صياغة اآلمن القومي األمريكي. 119
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الطاقة باعتبارها ضرورية من  أجل تحقيق التنمية. خاصة بالنسبة للدول األسيوية، التي تنظر إلى 

حدوث مجموعة كبيرة من اآلثار االقتصادية واإلستراتيجية وكذا البيئية  والطلب املتزايد عليها سيؤدي إلى

واالجتماعية، مما سيزيد من تكلفة تأمينها فأصبحنا أمام معطيات جديدة تفرض إجراءات جديدة تتالءم 

 معها.

ها يوبناءا على ما سبق، سنبين في املطلب األول من هذا املبحث األساليب واالستراتيجيات التي لجأت إل

الدول العظمى املسيطرة على النظام الدولي قبل وبعد الحربين العامليتين لتعزيز أمنها الطاقي، وفي املطلب 

الثاني وحسب التحوالت التي عرفها العالم فرضت حلول إجرائية تتالءم مع القضايا التي صاحب الطاقة 

 من تلوث والتنمية...

 رض األمن الطاقي املطلب األول: السياسات الجيواسراتيجية لف

الذي اهتم به جميع أقطار العالم فقيرها وغنيها، يعتبر التزود بالطاقة النفطية الهدف األول والوحيد 

لم يمر يوم على العالم، لم يكن فيه النفط أو تأثيراته املختلفة االقتصادية املتقدم منها أو النامي. ف

نشرة جديدة، أو مقال جديد في الدوريات والكتب والسياسية، واالجتماعية مجتمعة أو منفردة، موضوع 

  املتخصصة أو غيرها.

فقد كان سببا في إشعال الحروب التي عاشتها اإلنسانية خالل القرن العشرين، وغير من السمات 

الجيوسياسية للعالقات الدولية. فقد شهد مطلع القرن التاسع عشر تنافسا حاد  بين القوى العظمى 

ع التزود، خاصة اإلمبراطورية البريطانية التي سارعت إلى اعتماد عدة استراتيجيات لسيطرة على املناب

باتفاقيات ترسيم  ومن أبرزها استراتيجية وضع اليد الخفية، ولو من بعيد. ولنا نماذج فيما يعرف

التي فرضتها على مستعمراتها حتى تكرس نوعا من التفرقة وعدم االستقرار الداخلي بين  120الحدود

                                                           
ذلك أن شبه  الجزيرة العربية عبارة عن صحراء شاسعة دون حدود سياسية كما هو معروف في الغرب، ومن هنا قامت ابريطانيا  120

ل العربية. و بترسيم حدود دول وتسوية الخالفات بين المشيخات المتصالحة، والتي مازالت إلى يومنا هذا أحد أسباب النزاعات بين الد
والمثال األوضح في هذا اإلطار العراق، إذ يعتبر أهم كيان خلقته سلطة االنتداب البريطانية، فقد رسم المتفاوضون في باريس حدوده 
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طق نفوذها، وجاء هذا الترسيم حسب ما يخدم مصالحها عند االنسحاب من املنطقة ووضع اليد منا

 على املنابع النفطية لضمان أمنها الطاقي.

، رمز لإلستراتيجية األمريكية األمنية 8549فبراير  84الذي أبرم في  ميثاق كوينس يوفي نفس اإلتجاه نجد  

حيث اقترحت واشنطن على اململكة العربية السعودية ضمان الداعية للتواجد في املنطقة العربية، 

الدفاع عن أراضيها في حالة تعرضها العتداء خارري، في املقابل تستفيد واشنطن من األفضلية في مجال 

 121االمتيازات النفطية السعودية.

اطق ومن بين األهم االستراتيجيات املعتمدة لضمان ألمن إمدادات الطاقية، السيطرة على املن

الجيوبوليتيكية خاصة ممرات أو املنافذ املائية كالبحار واملحيطات والخليجان. فهذه املناطق تعتبر 

اختزاال مثاليا لتاريخ العالقات الدولية، خاصة الشرق األوسط فبسبب وفرة النفط والغاز، شكل مركز 

قة بحر قزوين، وهذه انجذاب، وأصبح ضمن األجندة السياسية الخارجية للدول العظمى، وأيضا منط

. هذه اإلستراتيجية تتخلص بتجنب إستراتيجية التنوع الجغرافي للمصادراملواقع تدخل في إطار 

االعتماد على عدد محدود من نقاط اإلمداد، أي أنها ال تعتمد على بلد واحد من اجل اإلمداد بالنفط، 

وقع نزاع أو ارتفاع أو نقص في  بل تكون معتمدة على عدة بلدان حتى تكون لها بدائل في حالة ما

 122اإلمدادات من جهة أخرى.

                                                           

بالمسطرة خالقين بذالك دولة تضم مختلف األجناس، ففي الجنوب يقطن ما يسمى بعرب األهوار الذين يرون أن طهران الشيعية أقرب 
ن بغداد السنية وفي الشمال يسكن األكراد في حزام جبلي يربط تركيا بإيران وكانت مطالبهم قد أهملت أيضا في إعادة رسم الحدود إليهم م

كيال:  علوي درويشاألمر الذي أدى إلى نشأة النزاع الذي أصبح يهدد استقرار المنطقة حتى يومنا هذا... للمزيد في هذا اإلطار أنظر، 
 .11ص ، 5002فط صراع بين الشرق والغرب في الخليج، عشتار للترجمة والطباعة، الطبعة األولىالسيطرة على الن

الطبعة  دمشق، دار المركز الثقافي للطباعة النشر والتوزيع، رندة بعث(، )ترجمة: السياسة األمريكية في الشرق األوسط براء ميكائيل: 121
 .85ص.8002 األولى

  /www.americas.org/5005يوليوز/ 2مريكية تعمل في كولومبيا"، جوليا أولمستيد "الشركات األ 122
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ر املصادوجل هذه املناطق ولألسف الشديد تعاني إلى يومنا هذا عدم االستقرار السياس ي بسبب  

 123الطاقية وإذا لم يكن هدفا معلنا يظل هدف خفي يصعب إنكاره.

 املطلب الثاني: الوسائل اإلجرائية لضمان األمن الطاقي

يقة أخذ مفهوم أمن الطاقة عند بداية القرن الحالي أبعاد أكثر اتساعا، فلم يعد يشمل مجرد في الحق

تدفق النقط، ألن الدول املستهلكة الرئيسية في العالم استطاعت تجاوز األمر من خالل إنشاء مخزونات 

ياسات إلى اعتماد سالنفطية االحتياطية، والذي يعد املخزون االستراتيجي األمريكي من أهمها. باإلضافة 

مقترح هجران املصادر الهيدروكربونية نحو املصادر طبيعية متجددة ترشيد استخدام الطاقة، خاصة 

 عبر سياسات االنتقال التدريجي.

الخصائص تعتريها  هذه املختلفة، إال أن مثل فرغم ما تتميز به مصادر الطاقات املتجدد من خصائص

فاألمر لم يعد مرتبط بالصعوبات مالية أو تقنية، بل تجاوزته إلى معوقات من الصعب بمكان تجاوزها؛ 

 والرياح مما له تأثير على اإلمكانية املياه ومشاكل والغيوم معوقات مرتبطة بالتغيرات املناخية كالغبار

وعن مدى نجاعتها في تلبية الطلب املتزايد للطاقة، خاصة النتائج التي  املستقبلية لهذه الطاقات الفنية

 متوسط في امللحوظة الزيادة معظم أن (حيث تأكدIPCCللهيئة ) الرابع التقييم تقرير فيجاءت متضمنة 

  الحرارة درجة
ً
  124البشري. النشاط إلى ترجع عامليا

 ط بينيربوفي إيجاد نموذج  املسألة أصبحت لها ارتباط بتطبيق األسلوب األنجع والتقنية الكفؤة،

والتوافق بأسلوب ناجع  السالم من عالية درجة تحقيقيعزز عنصر األمن و والبيئة، و  واملجتمع االقتصاد

 وكفؤ.

                                                           
123 Daniel Yergin, « The Epic Quest For Oil, Money and Power : Simon and Schuter , New York, 
1991,P14             

 الثالث، الفريق تغير المناخ، آثار من والتخفيف المتجددة الطاقة مصادر:  IPCCالمناخ بتغير المعنية الهيئة عن الصادر التقرير 124
 .9. صcombridge university priss  5081 النشر دار
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لذا نجد من الوسائل اإلجرائية املقترح على الصعيد الدولي، وأصبحت الدول مطالبة باعتمادها ما يعرف 

، كإستراتيجية لتنظيم طريقة العمل والتي تتطلب توفير مجموعة من الهجينة بالتنجيع الطاقي والنظم

 والترشيد املتكامل التخطيط املستلزمات، وجملة من الوسائل وكذلك التحكم في املجهودات. وهذا يتطلب

أنظمة الدمج بين أكثر من مصدر طاقة كأسلوب تأمين  كفاءة، بتطوير أقل ى لتحقيق الطاقة لقطاع

 125للطاقة وخدماتها وتمديدها عبر الشبكات الالمركزية حتى للمناطق النائية.

 ـاتـــــــــــــمــــــــة خــــــ

كانت قضايا الطاقة وسياستها موضوع جدل شديد وطويل، حول من يتحكم بهذه املوارد ومن يستفيد 

من استغاللها وعن النتائج البيئية لهذا االستغالل، وهذه القضايا مازالت إلى يومنا هذا، بل وأصبحت 

وبتكلفة مناسبة مع مراعات األبعاد  علق بالتزود بهاجزءا من نسيجنا التاريخي. خاصة الجانب األمني املت

البيئية والتنموية. لهذا نجد العديد من املعاهد واملؤسسات التي انصبت بالدراسة والتحليل على كل ما 

 يهم الطاقة لكونها عصب الحياة.

منية اسات األ ومن أهم هذه املعاهد التي اهتمت بالجانب األمني للطاقة نجد، مركز بروكنجز الخاص بالدر 

الذي يوجد مقره في نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية، مركز الدراسات الطاقة والتنمية في جامعة 

بولدر، معهد دراسات الطاقة في جامعة أكسفورد... فقد نتج عن هذه املراكز وغيرها في الدول  -كولورادو

كثر من التطورات االقتصادية واالجتماعية العربية ظهور العديد من الدراسات التي تناولت جانبا أو أ

والسياسية للقوة التي تحملها الطاقة وتأثيرها على مسار العالقات الدولية والنظام العالمي الحالي 

 واملستقبلي.

فالطاقة أصبحت تلعب دورا مهما على الصعيد الدولي فهي التي تقرر ما إذا كانت مصابيحنا ستبقى 

كانت زراعتنا وصناعتنا تمض ي قدما إلى األمام أو تتراجع، وفي الواقع ما إذا  مضاءة أو ستنطفي، وما إذا

                                                           
125Pierre Kohler: L’imposture verte, Paris, Albin Michel. (2007). p378. 
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كنا نستطيع الدفاع عن أنفسنا أو ال نستطيع، ولهذا السبب البسيط يجب أن تكون سياسة الطاقة 

ذات أهمية عظيمة في برامج التطوير في ما يتعلق  ألنهاواحدة من األولويات العليا بالنسبة ألي إدارة، 

 تطور مستقبل أمتنا.ب

 املــــــــراجـــــــع

 الكتب     

  علوي درويش كيال: السيطرة على النفط صراع بين الشرق والغرب في الخليج، عشتار للترجمة

  .8113والطباعة، الطبعة األولى

 :رندة بعث(، دار املركز الثقافي  السياسة األمريكية في الشرق األوسط )ترجمة: براء ميكائيل

 .8112 الطبعة األولى دمشق، عة النشر والتوزيع،للطبا

 1،2005 األزمات، ط إدارة وإستراتیجیة الدولیة السیاسیة الخزرري: العالقات كامل تامر . 

  عبد العزيز سعيد: النظام العالمي الجديد حاضر واملستقبل.اتحاد الكتاب العرب ، دمشق

8551. 

 الشرق و الغرب في الخليج)ترجمة علوي  كيغن بول ليمتد: السيطرة على النفط صراع بين

 . 8118لندن –درويش كيال( عشتار للترجمة والطباعة

  ،8111سني محمد أمين: أهمية النفط في صياغة اآلمن القومي األمريكي. الفضاء الثقافي 

  خديجة عرفة محمد: أمن الطاقة وآثاره اإلستراتيجية.جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض

 .8184لى الطبعة األو 

 املجالت

 السنة  885كتاب( العدد  العربي )عرض والتعاون  النفط مجلة االضطراب، عصر غرينسبان: أالن

8115. 
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  8518، أبريل 98محمد الرميحي: العالقات الدولية والنفط مجلة عالم املعرفة، العدد. 

 ية، وم اإلنسانصليحة كبابي: الدراسات األمنية بين اإلتجاهين التقليدي والحديث، مجلة العل

 8188ديسمبر  31عدد 

  ،"8118يوليوز/ 9جوليا أوملستيد "الشركات األمريكية تعمل في كولومبيا/www.americas.org 

 

 التقارير

 املناخ بتغير املعنية الهيئة عن الصادر تقرير IPCCآثار من والتخفيف املتجددة الطاقة : مصادر 

 .combridge university priss  8184 النشر دار الثالث، الفريق تغير املناخ،

 تقرير الوكالة األملانية للطاقة   :germany.com-in-madz-www.renewables  

  :الوكالة الدولية للطاقةwww.eia.doe.gov 

  حمر واملحيط الهندي:الخريطة البحر األ 

ahmr-al-bahr-www.worldmap.com/bingmaps/ar_africa_egypt_al  
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 عن تفويت الفرصة على املريض في ضوء القانون املغربي واملقارن  مسؤولية الطبيب

 مبدأ استقالل شرط التحكيم

 محمد الحبيب بداع 

 طالب باحث في سلك الدكتوراه

 

 مقدمة:

يعد التحكيم من املوضوعات التي تشغل مكانا بارزا في الفكر القانوني واالقتصادي على املستوى 

خيرة حركة تشريعية وفقهية نشيطة في مختلف الدول، فالتحكيم يتميز العالمي، ولقد شهدت اآلونة األ 

بأنه من أقدم الوسائل السلمية التي لجأ إليها األشخاص لحل خالفاتهم، فقد كان التحكيم قائما من 

 سالف العصور وإن اختلفت اإلجراءات واألساليب.

 الذي عليه اآلن: ولعلى أهم األسباب التي أدت إلى ظهور فكرة التحكيم على الوجه

  مطالبة التجار بوضع نظام خاص في النزاعات التجارية) الدولية والداخلية(  لسرعة

 الفصل في القضايا الناشئة بينهم.

 .تفعيل العدالة والحد من اآلثار السلبية الناجمة عن بطء التقاض ي وتعقيداتها 

 طبقة لحل نزاعهم بواسطة حرية إرادة ألطراف في تحديد القواعد اإلجرائية واملوضوعية امل

 املحكم.
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بمناسبة نزاع معين قائم  126وعليه فإن اللجوء إلى التحكيم قد يرد في صورة اتفاق على التحكيم

. كما قد يكون االتفاق على التحكيم تبعا لعقد معين 127بالفعل، ويسمى هذا االتفاق بمشارطة التحكيم

في املستقبل إلى التحكيم، والذي يسمى شرط  يذكر في صلبه ويتضمن إحالة ما قد ينشأ من منازعات

 التحكيم، وهذه الصورة الغالبة في تنظيم التحكيم هي التي يثار بشأنها مبدأ االستقاللية.

رغم أن شرط التحكيم يرد في العقد األصلي إال أن له ذاتية متميزة ومستقلة عن العقد األصلي، 

املعنى املادي، فهو ال يعني أن شرط التحكيم يجب ان  واملقصود من االستقاللية املعنى القانوني وليس

، وإنما بقصد بمبدأ االستقاللية 128يكون محال لرضا وقبول مستقل عن الرضاء والقبول في العقد األصلي

أن عدم مشروعية العقد األصلي أو عدم صحته أو بطالنه أو فسخه ال يؤثر على شرط التحكيم سواء 

د األصلي أم كان مستقال عنه في صورة اتفاق منفصل على العقد إال في كان هذا الشرط مدرجا في العق

 حالتين:

 :أن يكون اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم نفسه غير صحيح. األولى 

 :أن يكون األطراف قد اتفقوا على أن يكون شرط التحكيم جزءا ال يتجزأ من العقد  الثانية

 ا وعدما.األصلي يرتبط مصيره بمصير العقد األصلي وجود

إذا فأهمية استقالل شرط التحكيم في العقد األصلي الوارد فيه تكمن في الرغبة في تحقيق 

االقتصاد في الوقت واإلجراءات. إذ إن ارتباط شرط التحكيم وجودا أو عدما بالعقد األصلي الذي 

املنازعات  في يتضمنه يرتب عليه عدم إمكانية السير في إجراءات التحكيم، حتى يفصل القضاء الوطني

                                                           

 صدق كيمالتح إلى باللجوء األطراف التزام هو التحكيم اتفاق: " المغربي المدنية المسطرة قانون من 031 الفصل ينص -126 
 1تعاقدية غير أو تعاقدية معينة، قانونية عاقة عن ينشأ قد أو نشأ نزار حل

 "1 تحكيم شرط أو تحكيم عقد شكل التحكيم اتفاق يكتسي
 ذاه بعرض بينهم نشأ نزار أطراف فيه يلتزم الذي االتفاق هو التحكيم عقد:" المدنية المسطرة قانون من 054 الفصل -127

 111"1يميةتحك هيئة على النزار
 231:ص ،2335 طبعة االسكندرية، الجامعي، الفكر دار الحكيم، اتفاق بشأن المعاصرة االتجاهات الحداد، السيد حفيظة -128
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املتصلة باختصاص هيئة التحكيم، او بانعدام واليتها. بمجرد أن يطرح أي طرف عدم صحة العقد 

 األساس ي.

 وعليه ما عالقة شرط التحكيم بالعقد األصلي الذي يتضمنه و األتار املترتبة على تلك العالقة؟

 لبسط القول حول هذا املوضوع ارتأينا وضع التقسيم التالي:

 ث األول: موقف املشرع املغربي وقضاء التحكيم من مبدأ استقالل شرط التحكيماملبح 

 .املبحث الثاني: تكريس مبدأ في االتفاقيات الدولية، لوائح التحكيم ونتائجه 

 وال بأس من تحليل كل مبحث على حدى.

 

 املبحث األول: موقف املشرع املغربي وقضاء التحكيم من مبدأ استقالل شرط التحكيم.

رست معظم التشريعات الحديثة املتعلقة بالتحكيم صراحة مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم، ك

منها املشرع املغربي )املطلب األول( وكذا العديد من أحكام قضاء التحكيم )املطلب الثاني(، على اعتبار 

 أن هذا األمر يتعلق بمبدأ عام من مبادئ لقانون التجاري الدولي.

 ف املشرع املغربي.املطلب األول: موق

 8524عرف االعتراف شرط التحكيم باالستقاللية جدال إذ لم يتضمن قانون املسطرة املدنية سنة 

 129من ظهير االلتزامات والعقود 315احكام صريحة تكرس هذا املبدأ، مما جعل الفقه يأخذ بالفصل 

 أي أخذ بنظرية انتقاص العقد لتكريس املبدأ.

                                                           

 التوسع حول عاقة نظرية انتقاص العقد ومبدأ استقال شرط التحكيم أنظر: -129
كيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة ألحكام التح -

 .233، ص:2352طبعة 
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، أظفى املشرع هذه االستقاللية في النص الخاص 130سطرة املدنيةوفي إطار تعديل قانون امل

الذي ينص على أنه: " يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد  381بموجب الفصل 

األخرى، وال يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان 

 ته".هذا الشرط صحيحا في ذا

ويعتبر إصباغ املشرع لهذه االستقاللية على شرط التحكيم عند إبرامه صحيحا، أمرا إيجابيا بالنظر 

إلى أن شرط التحكيم هو مناط التحكيم وقوامه إرادة األطراف باللجوء إليه لفض النزاعات املحتملة 

 131بينهم بشأن االلتزامات موضع االتفاق.

 8554لسنة  82بدأ نجد التشريع املصري في قانون التحكيم رقم ومن بين التشريعات التي تأخذ بامل

منه على إنه: " يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى، وال  83إذ نصت املادة 

يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا 

 .الشرط صحيحا في ذاته "

مما يظهر جليا تأثر املشرع املصري في إقرار هذا املبدأ بالقانون النموذري الصادر عن لجنة األمم 

 مع بعض التغيير في الصياغة. 8519املتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة 

من أكثر التشريعات صراحة ووضوحا بتبنيه  8512أما القانون الدولي الخاص السويسري لسنة 

على أنه: " ال يمكن الطعن  821نص قانوني صريح حيث نص في الفقرة الثالثة من املادة  املبدأ بموجب

                                                           

ذي القعدة  59بتريخ  51311539الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  31-31بمقتضى المادة األولى من قانون رقم  -130

مصادق عليه بالظهير ( نسخت أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ال2331نوفمبر  03) 5421

( وحلت محلها أحكام 5914سبتمبر  21) 5094من رمضان  55بتاريخ  51141441الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

 هذا الباب.
حسن أمرير، دور التحكيم التجاري الدولي في تسوية المنازعات التجارية المغرب نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه  -131

، 5350/2354الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، سا،  في الحقوق، جامعة محمد

 .531ص:
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في صحة تفاق التحكيم بسبب عدم صحة العقد األصلي أو أن اتفاق التحكيم يتعلق بنزاع لم ينشأ بعد 

."132 

 املطلب الثاني: موقف القضاء التحكيم.

، ستقاللية اتفاق التحكيم وتطور نظامه القانونييعود الفضل إلى االجتهاد القضائي في بروز مبدأ ا

بأن القضاء الفرنس ي هو الذي أصل هذا املبدأ، ويرى جانب آخر بأن لفضل  133في حين يرى بعض الفقه

 134يعود للقضاء الهولندي في بروز قاعدة استقاللية اتفاق التحكيم عن العقد األصلي.

يتبين بأن االجتهاد  136وبعده األملاني 135لنديمن خالل دراسة أحكام الصادرة من قبل القضاء الهو 

القضائي في هذه الدول كان سباقا في بروز فكرة فصل اتفاق التحكيم عن العقد، وعدم تأثر الشرط 

التحكيمي املوجود في العقد الدولي بمصير هذا العقد سواء بانقضاءه أو بطالنه، إال أنه لم يأت بعبارات 

لية، لهذا يمكن القول أن الفضل يعود للقضاء الفرنس ي في تأصيل صريحة ومباشرة تقرر هذه االستقال

 مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم عن طريق تأثره بهذه األحكام.

، القاض ي 8563مارس  12هذا التأثر نتج عنه إصدار قرار هام عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

إذ جاء فيه: " في مجال التحكيم  Gosset 137باستقالل شرط التحكيم عن العقد األصلي في قضية 

                                                           
 القانونية مالعلو كلية األول، الحسن جامعة الحقوق، في الدكتوراه لنيل أطروحة التحكيم، شرط استقال حدود كروم، السالك -132

 021:ص ،2350/2354 سطات، واالجتماعية، واالقتصادية
133-Philippe, Fourchard, Emanuel Gaillard, Berton Robert, Martin, Arbitrage commercial 

international, Dalloz, Paris, 1986 Golden, traité de l’arbitrage commercial international. 
ي حة لنيل الدكتوراه فأحمد صلح علي مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، أطرو -134

 وما يليها. 222، ص:8002/8000، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، القاهرة، لحقوق
القاضي بأنه في حالة تنازر األطراف حول صحة أو بطان العقد،  2395ديسمبر  82حكم المحكمة الهولندية، بتاريخ  -135

 مال عدا صحة العقد الذي ورد به شرط التحكيم.فإن ذلك ال يمنع من اختصاص المحكم بالفصل في النزار رغم احت
 .222حكم أورده: أحمد صالح علي مخلوف، مرجع سابق، ص: -

بان مصير شرط التحكيم ينفصل تماما عن مصير العقد الذي يتضمنه، وهو ما  يقضي 2358ماي  21حكم بتاريخ  -136

 لنقض اإليطالية. أوردهم:الصادر عن محكمة ا 5919يناير  52قرره القضاء اإليطالي كذلك بتاريخ

 .559أحمد علي مخلوف، مرجع سابق، ص: -

 الحكم مع التعليق في: -137 
- Revue Gitique de droit international privé 1963, p :615. II, 13405, note Goldmen.Journal de 

droit international, 1964, p :82 , note Berdn. 
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الدولي، فإن اتفاق التحكيم سواء ورد مستقال أو مندمجا في تصرف قانوني له استقالل كامل مما يستبعد 

 138أثره بما قد يطرأ على التصرف من بطالن، وذلك فيما عدا حاالت استثنائية".

ة النقض إلى ذهبت محكم  141Menicucciوقضية  140Hechtوقضية  Impex 139أما في قضية 

 تأكيد املبدأ دون أدنى قيود.

حيث أن القضاء لم  Zanzi 142إن تطور مبدأ االستقاللية في التطبيق الفرنس ي تأكد في قضية 

يكثف بتكريس املبدأ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قرر صحة هذا االتفاق دون أي تحفظ متعلق 

 بالتجارية ".

                                                           
-531، ص: 2332تحكيم التجاري الدولي، دار الشروق، الطبعة األولى، القاهرة، خالد محمد القاضي، موسوعة ال -138

531. 
ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى تأييد قاضي الموضور، فيما ذهب إليه من اعتبار التحكيم، اتفاقا مستقا من الناحية  -139

ها الحبوب، إلى إيطاليا الذي صور على أنالقانونية، وفق للقانون الدولي الخاص الفرنسي، بالعقد الوارد على تصدير 
عملية بيع إلى البرتغال وسويسرا، ومنها إلى إيطاليا لاستفادة من القواعد والمزايا المقررة في داخل السوق األوربية 
المشتركة، بهدف التصدير للدول أخرى خارج السوق، ولقد رفضت السلطات الجمركية الفرنسية تراخيص التصدير 

 بسبب الغش.
وعندما أثيرت مسألة بطان العقود، نظرا لعدم مشروعية السبب، ومدى تأثر شرط التحكيم بهذا البطان انتهى القضاء 
الفرنسي إلى أن بطان العقود األصلية بسبب عدم مشروعية سببها لتوافر الغش، ال يؤثر على صحة شرط التحكيم، نزوال 

 رط بالنسبة للعقد األصلي.عن مبدأ االستقالية التي يتمتع بها هذا الش
- C.Cass, 17 Mai 1971, Revue Gitique de droit international privé 1972, p :124 note Mezger, 

journal de droit international 1972, p :62. 
140  - arrêt Hecht du 4 Juillet 1972, La cour de cassation décida : « qu’ayant rappelé le caractère international du 
contrat liant les partier et rappelé qu’en matière d’arbitrage international l’accord compromissoire présente 
une complète autonomie, l’arrêt attaqué en a justement déduit que le clause (compromissoire) litigieuse devait 
recevoir application ». 
-C.Cass, 7 Juillet 1972, journal du droit international 1972, p :842, Revue Gitique 1974, p :82. 

قرار محكمة االستئناف باريس:" يتصف العقد في القضية المعروضة أمامنا بالصفة الدولية،... ويتعلق بمصالح التجارة الدولية... ودون  -141 

ب التطبيق على موضور العقد، فغنه يكفي... التأكيد مع األخذ بعين االعتبار استقالية شرط التحكيم المنشئ للتحكيم في حاجة لبحث القانون الواج
ولي دالعقد الدولي، بان هذا الشرط يكون صحيحا ومستقا دون رجور لقانون أية دولة " وهذا بعد أن ذكرت بأن هذا االتفاق في مجال التحكيم ال

 تامة.يشكل استقالية 

« En matière d’arbitrage international, l’accord compromissoire présente une complète autonomie ». 
- Journal du droit international 1977, p :107, note Loquin, Revue Gitique 1976, p :506. 

142- C.Cass, 5 Janvier 1999, Revue de l’arbitrage, 1999, p :260. 
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مارس  81التجارية بمحكمة النقض الفرنسية قرار بتاريخ  ومن بين القرارات الصادرة عن الغرفة

ورد فيه: " بأن شرط التحكيم يشكل بالنسبة لالتفاق األساس ي املدرج فيه استقالال قانونيا عن  8113

 .143أي آفة قد تطرأ على هذا العقد إال إذا اتفق األطراف على خالف ذلك "

ر الذي نص على أن:" ... املتفق عليه في الفقه وهو ما كرسه كذلك القضاء املغربي الحديث كالقرا

والقضاء املقارن أن شرط التحكيم املضمن في العقد دولي يتمتع بصحة وفعالية مستقلين تقضيان 

تمديد تفعيله إلى كل األطراف املعنية مباشرة بتنفيذ العقد وبخصوص كل النزاعات املترتبة عن هذا 

 144قد...".العقد ولو لم يرد قبولها لصريح في لع

نرى من خالل هذا التطور في االجتهاد القضائي املضطرد، بان لقضاء حاول بكل قوة أن يجعل 

من شرط التحكيم اتفاقا صحيحا وفعاال، ال يخضع ال ملؤثرات العقد األصلي وال للقوانين التي من شأنها 

 أن تتسبب في عدم صحته أو بطالنه.

 قيات الدولية، لوائح ونتائجه.املبحث الثاني: تكريس املبدأ في االتفا

إن أهمية املبدأ جعلت مختلف االتفاقيات ولوائح التحكيم تتبناه وتكرسه في نصوصها )املطلب 

األول( باعتباره من أهم ضمانات اللجوء إلى التحكيم، فليست فكرة االستقاللية مقصودة لذاتها، وإنما 

 ملا تحققه من نتائج )املطلب الثاني(.

 : تكريس املبدأ في االتفاقيات الدولية ولوائح التحكيم.املطلب األول 

                                                           

 : أورده قرار143 
  361 ص سابق، مرجع كروم، السالك 

، ملف عدد 2014/2049، رقم 2014يوليوز  22قرار محكمة االستئناف التجارية بالدارالبيضاء، بتاريخ  -144

 ، غير منشور .4/13/2015
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يختلف موقف االتفاقيات الدولية من مبدأ االستقاللية من اتفاقية إلى اخرى، حيث أن بعض 

االتفاقيات لم تشر إلى هذا املبدأ، كنتيجة لتطور االجتهاد القضائي، في حين أقرت بعض االتفاقيات 

 اآلثار التي رتبها. ضمنيا باملبدأ، باالعتراف ببعض

التي لم  8591نبدأ باتفاقية نيو يورك املتعلقة باالعتراف وتنفيذ احكام التحكيم األجنبية لسنة 

 145تتناول أي نص يشير صراحة إلى املبدأ، إذا اكتفت في الفقرة األولى من املادة الخامسة باإلشارة إليه.

ه يمكن إخضاع اتفاق التحكيم لقانون من هذا النص بأن Schlosser 146يستخلص الفقه األملاني 

مختلف عن الذي ينظم العقد األصلي، ويصل في استنتاجه إلى أن اتفاقية نيويورك قد أقرت مبدأ 

االستقاللية ضمنيا، في حين يرد على هذا التفسير بعض الفقه ووصفه بالجرأة، فالواقع على ما يبدو أن 

 .147لتطبيق الحرية في الفصل في مدى صحة االتفاقاملعاهدة قد تركت لكل من القوانين املمكنة ا

لم يجانب الصواب، باعتبار أن االتفاقية أقرت بإعمال  Schlosserفي اعتقادنا، أن رأي الفقيه 

 148أحد أهم آثار مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم.

أشارتا صراحة في أحكامهم  150 8569واتفاقية واشنطن لسنة  149 8568أما اتفاقية جنيف لسنة 

إلى اختصاص املحكم بالنظر في اختصاصه )اختصاص باالختصاص(، والذي يتصل بشكل ويثق بموضوع 

                                                           
لسلطة هذا الخصم ل " ال يجوز رفض االعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إال إذا قدم -145

 المختصة في البلد المطلوب إليها االعتراف والتنفيذ الدليل على:
أن األطراف االتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي األهلية، أو أن  -أ-

عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي  االتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له األطراف أو عند
 صدر فيه الحكم ".

رأي أوردته: حفيظة السيدة الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية،  -146 

 .521، ص:2334بيروت، الطبعة األولى 
147-Fourchard Philippe, Goldman Berthold, Gaillard Emmanuel, traité de l’Arbitrage 

commercial international, Editeur, Lexis Nexis, 1996, p :558. 
 وهو خضور اتفاق التحكيم لقانون مختلف عن القانون المنظم للعقد األصلي. -148
 الفقرة الثالثة من المادة الرابعة. -149
 .45الفقرة األولى من المادة  -150
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استقاللية شرط التحكيم، على اعتبار أن مبدأ اختصاص املحكم بالنظر في اختصاصه يعتبر من أهم 

 آثار مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم.

ب التطبيق على االلتزامات التعاقدية، الخاصة بالقانون الواج 8511بخصوص اتفاقية روما لسنة 

فقد استبعدت من مجال تطبيقها شرط التحكيم باعتباره جزءا متميزا عن بقية االلتزامات الواردة 

 .151بالعقد، وأجازت للمتعاقدين وللقضاء أن يخضعوه لقانون مختلف عن ذلك الذي يحكم العقد

ي تشير إليها واملتضمنة مبدأ استقاللية إن لوائح التحكيم تستمد سلطتها من إرادة األطراف الت

شرط التحكيم مما يؤكد على أن إرادة األطراف قد اتجهت إلى أن يعامل اتفاق التحكيم بصفة منفصلة 

 عن املعاملة التي يلقاها العقد.

من أهم اللوائح التي نصت صراحة باملبدأ نجد الئحة التحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لسنة 

لتي تؤكد املبدأ ليس في حالة بطالن لعقد األصلي فقط ولكن  152من الفقرة الرابعة 6املادة في  8551

 153أيضا في حالة االدعاء لعدم وجود هذا العقد من أساسه.

أحكاما  154 8526أبريل  81تضمنت الئحة التحكيم التي أقرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة في 

وهو نفس املوقف الذي  155بالفصل في مسألة اختصاصه تكرس مبدأ استقاللية واختصاص املحكم

                                                           
لتحكيم في المادة التجارية على ضوء العقود النموذجية واالتفاقيات الدولية، أطروحة لنيل حرث عبد العالي، شرط ا -151

الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، 

 .11، ص:2331/2333
ان العقد أو الزعم بانعدامه ال يترتب عليه عدم اختصاص المحكم إذا ما لم يتفق على خاف ذلك فإن االدعاء ببط" -152

ارتأت صحة اتفاق التحكيم، وحتى في حالة انعدام العقد أو بطانه يستمر اختصاص المحكم لتحديد حقوق األطراف 
 والبث فيما يدعونه".

 .501لي، مرجع سابق، ص:حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدو -153
التي أعدتها لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وأوصت الجمعية العامة بتطبيق أحكامها في مجال المنازعات  -154

 التي تثور عنها العاقات التجارية الدولية.
و صحة العقد الذي يكون شرط على أنه: " تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود أ 25تنص الفقرة الثانية من المادة  -155

، ويعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد وينص على أجزاء التحكيم وفقا 25التحكيم جزءا منه، وفي حكم المادة 

لهذا النظام بوصفه اتفاقا مستقا عن شروط العقد األخرى، وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطان العقد ال يترتب 
 بطان شروط التحكيم".عليه بحكم القانون 



 

 

141 

، والذي اعتمدته العديد 86في الفقرة األولى من املادة  156أكده القانون النموذري للتحكيم التجاري الدولي

 من الدول في تشريعاتها.

 املطلب الثاني: نتائج مبدأ استقالل شرط التحكيم.

 نجمل هذه النتائج في:

o لتحكيم بمصير العقد األصلي:عدم ارتباط مصير شرط ا 

 حيث أنه إذ بطل العقد أو ثم فسخه أو إنهاؤه مثال فال يمتد ذلك بالضرورة إلى اتفاق التحكيم. 

إال أنه ببطالن شرط الحكيم والعقد األصلي معا إذ كان البطالن يشملهما معا كأن يكون الذي 

ط التحكيم شرطا جوهريا لرضاهم بباقي بنود أبرمهما فاقد األهلية، أو إذا اتفق الطرفان على اعتبار شر 

 .157العقد، وأن بطالن شرط التحكيم يؤدي إلى بطالن العقد األصلي

نتيجة لعدم االرتباط فإذا لحق بالتزامات العقد األصلي وصف من أوصاف االلتزام كالشرط أو 

 األجل، فإن ذلك ال يلحق بالضرورة اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم.

ذا انتهت مدة العقد األصلي فإن اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم ال ينتهي بل يظل نفس األمر إ

قائما إلمكان استخدامه في تسوية حقوق األطراف بعد انتهاء. وقد تكون التفاق التحكيم مدة محددة 

 .158ينتهي بانتهائها وال تكون للعقد األصلي مدة

o :أحقية املحكم النظر في اختصاصه 

                                                           
 .5911اللجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الصادر بتاريخ  -156
 .93، ص:2331فتحي والي، قانون التجاري النظرية والتطبيق، منشاة المعارف، االسكندرية، طبعة األولى،  -157
، ملحق عدد الثامن، أكتوبر 1العالمية، عدد  محيي الدين علم الدين، اتفاق التحكيم: استقاله وصياغته، مجلة التحكيم -158

 .001، ص:2353
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ختصاص االختصاص أي صالحية النظر في كل الدفوع املتعلقة باختصاص ما يعرف بقاعدة ا

 هيئة التحكيم كالدفع بعدم االختصاص لبطالن العقد األصلي أو شرط التحكيم أو عدم وجوده.

o  :عدم تالزم بين العقد األصلي وشرط التحكيم في الخضوع للقانون لواجب التطبيق 

نظاما قانونيا معينا، ليتم تطبيقه على العقد األصلي،  وبالتالي يكون من حق األطراف أن يختاروا

كما أن لهم الحق في أن يختاروا قانونا آخر ليطبق على شرط التحكيم، وفي حالة غياب تحديد صريح 

للقانون الذي يخضع له شرط التحكيم فإنه يتم االعتداد بقانون اإلرادة الضمنية لألطراف أو الخضوع 

 .159لبيات املنهج التنازعيلقواعد موضوعية تجنبا لس

هذا األثر األخير يحقق الفاعلية في مجال استقالل اتفاق التحكيم، فلو اقتصر أثر االستقاللية 

فقط على ما قد يصيب العقد األصلي من بطالن، لكان مصير اتفاقية التحكيم مرتبطا بمصير العقد 

ر د يكون القانون الواجب التطبيق يحضاألصلي من ناحية القانون الواجب التطبيق، وفي بعض األحيان ق

شرط التحكيم وهذا يؤدي إلى بطالن اتفاقية التحكيم، وذلك بموجب املنع الوارد في القانون املطبق 

على العقد األصلي، فكان لزاما تكملة هذا الفصل وامتداده من االستقاللية املادية إلى االستقاللية 

 القانونية.

 

 

 

                                                           
 للتوسع أنظر: -159

فاضل حاضري، تقصي المحكم إرادة األطراف الصريحة والضمنية في خصوص اختيارهم للقانون الواجب التطبيق  -

 .211، ص:2353، يوليو وأكتوبر 02و 05على النزار في العقد الدولي، مجلة التحكيم العالمية، عدد 
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قاللية شرط التحكيم يحكمه نظام منطقي يشبه إلى حد بعيد معادلة نختم بالقول أن مبدأ است

رياضية منطقية تصب في نتيجة واحدة وهي إقرار صحة اتفاق التحكيم ، فنقول إذا كان اتفاق التحكيم 

مستقال عن العقد األصلي ، و اذا كان مصير اتفاق التحكيم غير مرتبط بتاتا بمصير العقد االصلي ، و إذا 

نون الذي يسري على اتفاق التحكيم مستقال عن قانون العقد  و أن هذا االتفاق يمكن أن كان القا

يستقل بقانون يحكمه ، و هذا القانون غير مرتبط بأي قاعدة وطنية أو قاعدة تنازع. وبما أن املحكم هو 

حيحا صاملختص بالنظر في اختصاصه وفي صحة العقد و صحة اتفاق التحكيم ،فإن هذا االتفاق يكون 

 في كل األحوال.
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 رقابة بنك املغرب على التمويل بين السياسة التقليدية والحديثة

 ورهان املقاوالت الصغرى واملتوسطة 8181قانون مالية 

 يونس مليح 

 كاتب وباحث بسلك الدكتوراه

 بجامعة محمد الخامس بالرباط

 

 مقدمة:

عظم إذ تكون الجزء األ  ،في عملية التنمية يةإستراتيجتحتل املقاوالت الصغرى واملتوسطة مكانة 

من النسيج الصناعي، وتؤمن قسطا وفيرا من فرص العمل، كما تشارك في إنتاج القيمة املضافة. وتمثل 

من مجموع املقاوالت الصناعية، كما تنشء في قطاع  %53املقاوالت الصغرى واملتوسطة في املغرب 

من  %38من االستثمار، و %31من اإلنتاج، و %13من فرص العمل، وتساهم ب  %49الصناعة 

 .161هكتارات 3من الضيعات تمتد على أقل من  %93، وفي القطاع الزراعي، 160الصادرات

هذه األهمية التي تحتلها املقاوالت الصغرى واملتوسطة باملغرب، تجلت بشكل واضح وقوي من 

قوم ي والذي، 8181لسنة نون املالية التوجهات الكبرى ملشروع قا خالل إدراجها كأحد أهم ما جاء في

تتمثل في دعم القطاعات االجتماعية )الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة  ،على أربعة عناصر أساسية

الء عناية خاصة للعالم القروي(. ودعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم االستثمار يالفوارق املجالية، مع إ

، ودعم ومواصلة سياسة تنزيل ت الصغرى واملتوسطةواملقاوال العمومي ودعم االستثمار الخاص 

  .الجهوية املتقدمة ومواصلة إصالح نظام الحكامة وإصالح اإلدارة، وتسريع مسار اإلصالحات

لفائدة برزمة من اإلجراءات الضريبية والتحفيزية  8181قانون املالية لسنة  جاءلذلك، فقد   

ف هذا باعتبار أن هد ،يد من تخفيض الضغط الضريبي، والتي ستستفاملقاوالت الصغيرة واملتوسطة

هو تحريك االقتصاد والقطع مع االنتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص، وبعث  القانون 

 .روح جديدة من الثقة

                                                           

، يف املغرب، تعرف املقاوالت الصغرية ومتوسطة احلجم بصفتها شركات تشغل أقل من www.cgem.maاالحتاد العام ملقاوالت املغرب،  -160 
 مليون درهم. 57عامل وهلا رقم مبيعات دون  022

   www.agriculture.gov.ma اه والغابات )املغرب(،وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملي -161 

http://www.cgem.ma/
http://www.agriculture.gov.ma/
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 ،بالنسبة إلى تشجيع املقاوالت ،8181قانون املالية لسنة ومن ضمن اإلجراءات التي جاء بها 

 81.111فادة من اإلعفاء لألجر الشهري اإلجمالي من الضريبة على الدخل في حدود تحسين شروط االست

سيمكن املقاوالت  اإلجراء،هذا  .درهم، ومن تحمل الدولة لالشتراكات االجتماعية في إطار برنامج تحفيز

حداث، عوض تاريخ اإل  ،حديثة النشأة من االستفادة من هذه االمتيازات ابتداء من الشروع في االستغالل

، وتمديد التي كان معموال بها 9أجراء عوض  81والتنصيص على االستفادة من هذا اإلعفاء بالنسبة إلـى 

 .8188162أجل هذا اإلعفاء للمقاوالت املحدثة إلى سنة 

تحفيز" الذي بمقتضاه الدولة تشجع املقاوالت "برنامج ب هذا اإلجراء يدخل في إطار ما يسمى

أشخاص بأجر  9في وقت سابق كان صاحب املقاولة الجديدة الذي يشغل ، فعلى التشغيلالجديدة 

، شهرا( تبتدئ من تاريخ تشغيل األجير 24) درهم يعفى من الضريبة ملدة سنتين 81.111 شهري يعادل

أشخاص وفق مسطرة تنجز مع الصندوق الوطني للضمان  81واليوم مع مشروع القانون انتقل الرقم إلى 

 .االجتماعي

عرف  فقد املقاوالت الصغرى واملتوسطة،اإلجراءات املخصصة لدعم وفي باب س السياق، وفي نف

ملقاوالت منها: لهذه امن اإلجراءات الضريبية التحفيزية املوجهة  عددإدخال  8181قانون املالية لسنة 

 عوض جدول األسعار  اإلعمال ألول مرة بنظام الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات،

يضخ س، و الضغط الضريبي على املقاوالت الصغرى واملتوسطةمما سيخفف النسبية املطبق حاليا، 

 .املقاوالت الصغرى واملتوسطة في خزينةإمكانات مالية معتبرة 

وبموجب هذا اإلجراء، الذي نادى به االتحاد العام ملقاوالت املغرب، سيكون السعر املطبق على 

ألف  311في املائة بخصوص الربح الصافي الذي يساوي أو يقل عن  81الضريبة على الشركات بنسبة 

في املائة للربح الصافي الذي يفوق  38درهم، و 8.111.111إلى  311.118في املائة بالنسبة إلـى  81درهم، و

 .163درهم 8.111.1111

شروع كانت تؤدى عن كل مالتي في املائة  8، ضريبة 8181تضمنها قانون مالية سنة  أخرى نقطة 

بموجب هذا  تم إلغاءهااستثماري مع انطالقه، وهي ضريبة "غير مبررة" )ضريبة رسوم التسجيل(، 

                                                           

 5..61(، بتنفيذ قانون املالية رقم 02.5ديسمرب  07) 341.ربيع اآلخر  6صادر يف  2...5...من الظهري الشريف رقم  75املادة  -162 
 .02.1للسنة املالية 

 5..61(، بتنفيذ قانون املالية رقم 02.5ديسمرب  07) 341.ربيع اآلخر  6صادر يف  2...5...الشريف رقم من الظهري  1.املادة  -163 
 .02.1للسنة املالية 
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 كان املقاول  والذي من أجل مشروع استثماري،  عند اقتناء قطعة أرضية تم إلغاء الرسم . كذلكالقانون 

 .في املائة كرسوم تسجيل 9يؤدي عنه 

كل مساهم في شركة  ، هو أن8181انون املالية لسنة ، من بين اإلجراءات التي نص عليها قأيضا

في املائة  4ما وفي حال ما إذا رغب في بيع أسهمه لشخص آخر، كانت الدولة تفرض على املساهم أداء 

ت آخر لفائدة املقاوال  إجراء تحفيزي ، حيث تم إلغاء هذا املقتض ى. من قيمة البيع بغض النظر عن أرباحه

لنشأة حديثة ا الضريبة لفائدة املنشآت التي تساهم في رأسمال املقاوالت التخفيض منوهو  الرقمية،

 . 164املبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 من املدونة العامة للضرائب.  IV – 6املادة  -164 
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 رة السيد املحافظ العام بشأة الحقوق العينية ومذك 4ت املادة راءة في مسق

 القانون الجنائي املغربي ها فيوعقوبات   "الخطأ شبه العمد"جرائم   

 .)بحث مقارن بالفقه اإلسالمي(

 

 حمد محمود بنم 

 الصديق

  في الحقوق دكتور 

 

 

 تقديم

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ذات  تميز  يدور موضوع هذا البحث حول جريمة من الجرائم الواقعة على اإلنسان
ٌ
؛ وهي جريمة

ِل ركنها النفس ي م"منزلة وسط" بين جريمتْي العمِد والخطأ، ومِ  تنبع من وقوعها في وخصوصية
ُّ
ن ن تشك

باينِتها في الج   ملة لكل منهما . وهذا ما جعلها تصطدم ببديهية العقل العادي ، بل والعلمّيِ املعنيْين، مع م 

 .وشرعاعقال أحيانا، حيث ذهب بعض الفقهاء والقانونيين إلى استحالة وجود هذا النوع من الجرائم 

  الناسكثير من ن السائد عند أذلك 
ً
سواها:  أو  أن السلوك اإلنساني، سواء كان جائزا أو ممنوعا، جريمة

ولكن األمر من الناحية التشريعية على خالف ذلك، . وال واسطة بين األمرين ، أو خطأ اإما أن يكون عمد

، متصور عقال،   هو بالخطأ املحضوال  ،فهناك نوع من السلوك واألفعال الجرمية ال هو بالعمد املحض

  رغم الخالف الذي سنذكره فيه. ،وثابت شرعا

 
 
 نضرب لذلك األمثلة التوضيحية التالية: ول
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لو أن شخصا ّما آذى شخصا آخر بلسانه ولم يزل يكيل له الشتائم حتى استشاط غضبا ،  -

لقوة ال تؤدي إلى املوت فأمسك الغاضب املغضوَب عليه وطرحه أرضا وركله برجله ركالت متوسطِة ا

ه من ذلك مجرَد االنتقام وإشفاِء الغيظ، دون قصد القتل ، ولكن حالة املضروب  عادة؛ وكان قصد 

 تطورت وانتهت بوفاته.

شعل النار في بيت غريمه بقصد إتالف ما فيه، وكان يعتقد أنه خال من  - ولو أن شخصا أراد أن ي 

خل املنزل، فالتهمته النيران دون أن يكون ذلك غرضا الناس، ولكْن صادف ذلك وجود شخص نائم دا

 للجاني.

تها الحامل دون قتلها، فدست لها مادة مجهضة في الطعام، وما  - ولو أن سيدة أرادت إسقاط َضرَّ

ها وانتهى األمر  بوفاتها.  إن تناولت املسكينة هذا الطعاَم حتى ساءت صحت 

على يده ضربا متوسطا بسوٍط أو نحِوه رب آخر ضإنسانا  لو أنوفي نطاق جرائم الجرح والضرب:  -

ّلِ يده أو ذراِعه ه لم َيقِصد إلى إتالف العضو، فتطّورتمما الظاهر منه أن
َ

ه وينتهي األمر  بش  .حالت 

ى ها إلمضاعفات   وآلت ن ذلك عين املضروب،م تأثر يَره على وجهه بيده، فتغفع لو أن آخر صَ و  -

 رها أو وَ عَ 
َ
 هاب بصرها..ذ

ه لو  أقول:  من هذه الجرائم حدث: فسيكون من السهل وصف 
ً
وخصوصا من غير  - اأن شيئا

كما  ؛ "سلوك عدواني مقصود"بأنه عمٌد محض، بناء على املنظر الكلي للجريمة املتمثل في  -املتخصص

ه ين لجمع ب. لكْن با "النتيجة التي وقعت لم تكن مقصودة"بالخطأ املحض، بناًء على أن  ايسهل وصف 

ث البسيط السابق، وبين النتيجة الجسيمة الالحقة: ؛ أو بتعبير آخر: بين الحَد الجريمة ونهايتها بداية

 شبه  عمد)يكون الوصف الدقيق لهذه الجرائم وأمثاِلها هو أنها: 
ٌ
ب التعبير الشرعي عن هذه ، حس(خطأ

 . الجريمة
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عبِّ  وتفكيك  هذه العبارة )الخطإِ 
 
 شبه العمد( يوضح لنا إلى أي مدى ت

 
 مة:نه هذه الجرير فعال عن ك

ي ، ولكّن مظهَرها املتمثَل في السلوك العدوان إليها هو الخطأ آلتفواقع الجريمة بالنظر إلى النتيجة التي 

 
َ

ْدنيها ش  املقصود ي 
ْ
طلَق على هذه الجرائم ك دة . وهكذا كان أصدق  وصف يمكن أن ي  ال من الجرائم املتعمَّ

 )و: انطالقا من ركنها املعنوي ه
 
عليه صالة وسلم في  رسول هللابر بذلك ، كما عَ ( شبه العمد الخطأ

ِرد أحاديث 
َ
 .قريبات

 

رفت ولدى رجال القانون    بـ)الجريم هذه الجريمة ع 
 ْ
 . (الضرب املفض ي إلى املوت)، أو  (يةعّدِ تَ امل

. نون ريعة أو في القاسواء في الش ،طمار بين املسؤوليتين العمدية والخطئيةندراج واال نمن اال  تعانوقد 

 .من أهمية وحيوية تشريعية وقضائية ارغم ماله

 

 واقعهوعن  ،املغمور  "الجنائيالنظام "عن هذا  الغطاء رفَع  -هللا  بعون  -حاول أوفي هذا البحث 

 وذلك عبر الخطة املنهجية التالية: ؟ وكيف كان تعامل املشرع معه ، في التشريع الجنائي املغربي

 

 القانون الخطأ شبه العمد في الشريعة و  : مفهوماملطلب األول 

 شبه العمد في الشريعة اإلسالمية الفرع األول مفهوم

 مفهوم ِشبه العمد لدى شراح القانون الفرع الثاني: 

 : مقارنة بين املفهومين الشرعي والقانوني لِشبه العمدالفرع الثالث

  هبش   املطلب الثاني:
 
 ائي املغربيه في القانون الجنالعمد وعقوبت

 جريمة "الضرب املفض ي إلى املوت" والجرائم  املماثلة لهاالفرع األول: 

 خارج نظامها القانونيفي القانون املغربي ية الفرع الثاني: الجرائم املتعّدِ 
 
 املدَرجة
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  املتعدية ائمجر الالفرع الثالث: 
َ
 لها القانون املغربيهَم التي أ

 

 املطلب األول 

 في الشريعة وفي القانون  لعمدمفهوم الخطأ شبه ا

 

 شبه العمد في الشريعة اإلسالمية مفهوم :الفرع األول 

 
َ
 أ

َ
 َم اسمن أول يوم قت الشريعة اإلسالمية على هذه الجريمة بمختلف أمثلتها وتطبيقاتها طل

فْتها بما يميزها عن جريمتْي العمد)الخطأ شبه العمد( صّ والخطأ  ، وَعرَّ
َ
ليها ع تها بأحكامها ورتبت، ثم خ

 أختار منها ما يلي: الفقهية . . وذلك عبر جملة من األحاديث النبوية، ثم النصوِص  عقوباتها

 

 :أوال. األحاديث النبوية

  أن رســــول هللا صــــلى هللا عليه وســــلم قال: ،عن عبد هللا بن عمرو بن العاِص رضــــ ي هللا عنه  .1

به العمد « تيَل الخطأ شــــــِ
َ
 في فيه ما -بالســــــوط والعصــــــا  -أال إن ق

ً
ة

َ
ِلف

َ
، منها أربعون خ

ٌ
ة

َ
ظ

َّ
ئة من اإلبل مغل

ها به العمد «. وفي رواية: »بطونها أوالد   الخطأ شـــــِ
َ
 من اإلبل،  -ما كان بالســـــوط والعصـــــا  -أال إن دية

ٌ
مائة

ها    .(165)»منها أربعون في بطونها أوالد 

                                                           
األولى  هخطبتَ  ته الثانية في املسجد الحرام، وليسجة الوداع )خطبتِ ام َح ورد هذا الحديث ضمن خطبة النبي صلى هللا عليه وسلم ع (165)

  وكثر  استفاض وتناقله الناس. ولذلك  فة(رَ بعَ 
 
همأخرجه . فقد  ه ورواياتهروات  الغليل إرواءفي صححه األلباني ). وقد  أصحاب السنن وغير 

 .(4183صحيح سنن أبى داود، برقم وفي ،  2/896
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َود إال أن  العْمد«عن بن عباس رضــ ي هللا عنهما قال: قال رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم:  .2
َ
ق

به العمد  َوَد فيه، وشـــــــــــــِ
َ
 َعْقٌل ال ق

 
  -قتيل  الســـــــــــــوط والَحَجر -َيعفَو وليُّ املقتول، والخطأ

ٌ
ظة

َّ
غل فيه الدية م 

 .(166)»من أسنان اإلبل

ْت إحـــداهمـــا األخرى «عن أبى هريرة رضـــــــــــــ ي هللا عنـــه قـــال:  .3 ٍل، فَرمـــَ يـــْ
َ
ذ ْت امرأتـــان من هـــ 

َ
اقَتَتلـــ

َتلْتها وما في بَ  ،َجربَح 
َ
 جنينها فق

َ
ى أن دية ضـــــــ َ

َ
ِنها ، فاختصـــــــموا إلى رســـــــول هللا صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم: فق

ْ
ط

 
ٌ
ة رَّ

 
َدها وَمْن معهم ،غ

َ
ها َوَول

َ
ث ِتها، وَورَّ

َ
ى بدية املرأة على عاِقل ضـــــ َ

َ
َمة، وق

َ
ى رســـــول  «: وفي لفظ.  »َعْبٌد أو أ ضـــــ َ

َ
ق

 َم 
َ
ط

َ
ق ْحَيان ســـــَ

َ
ة: عبٍد أو أمٍة ، ثم إن املرأة التي هللا صـــــلى هللا عليه وســـــلم في جنين امرأة من بني ل رَّ

 
تا بغ ّيِ

ها لبنيها وزوِجها، وأن الَعْقَل 
َ
ى رســول  هللا صــلى هللا عليه وســلم أن ميراث ضــ َ

َ
وفيت، فق

 
رة ت

 
َي عليها بالغ ضــ ِ

 
ق

 .(167)»على َعَصَبِتها

 «عن ابن شهاب مرسال، قال:  .4
 
 أ

َ
ِه صلى هللا عليه وسلم برجل قد ق

َّ
ول  الل  فقال ،رجالل تَ ِتي َرس 

  ، فأبى الرجل ،له خذ الدية
َ
ذهب ففلما مر بالرجل ليقتل، قال رسول هللا "قاتله في النار"،  .هفأمكنه قاتل

  الناس إلى الذي يريد أن يقتل وحدثه بما قال النبيُّ 
َ
 ، فرجع إلى النبي فذ
َ
 :ير له الذي بلغه، فقال النبك

 . (168)»قلت فأخذ الدية ."قلب "عمد يد وخطأ

                                                           
 «، والـدارقطني بلفظ قريـب من هـذا جـدا، وهو: راهويـه : إســــــــــــحـاق ابنلفظأخرجـه بهـذا ا (166)

َ
، َود اليـد، والخطـأ عقـل ال قود فيـهالعمـد ق

َية بحجر أو عصــا أو ســوط: فهو دية مغلظة في أســنان اإلبل تل في ِعّمِ
 
ن .»ومن ق  ،شــعيب األرنؤوط )في تعليقه على جامع األصــول  هوقد َحســَّ

 (.8841، وابن ماجه:  4113، والنسائي:  3113)صحيح أبى داود برقم  لبانياأل وصححه .( 221الحديث رقم 
م فيها بالدية على عاقلة الجانية رغم أن املوت  وهو  .الحديث متفق عليه (167)

َ
فعت إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وَحك تٍل ر 

َ
 ق

َ
َيحكي واقعة

 العتداٍء مقصوٍد  كانت
ً
ى وهو ما يعني أنه صلى هللا علي ؛نتيجة

َ
عدَم اكتمال شروط  -من خالل ظروف ومالبسات الواقعة  -ه وسلم َرأ

ْدوانها"العمد في َحّقِ الجانية رغم   ِشبَه عمد، وليست عمدا محضا "ع 
ً
 .؛ أي أّن جنايَتها كانت خطأ

 لقيمابن اوعزاه موطأ بن وهب، لم أعثر عليه إال في  :يد وخطأ قلب( الحديث بهذه الرواية التي اشتملت على هذا اللفظ الصريح )عمِد  (168)

في را كثي ةبألفاظ وروايات أخرى متداولَورد الحديث  . ولكّن  إلى اليوم، وهي كتاب ما يزال جزؤه األعظم مفقودا بن حبيبال ( ضحةالواإلى )

تل «ض ي هللا عنه قال: أبي هريرة ر عن ما في السنن،  ايات على سبيل املثال:. ومن تلك الرو  مختلف دواوين السنة، ومنها صحيح مسلم
 
ق

عه إلى ولي املقتول 
َ
فع ذلك للنبي صلى هللا عليه وسلم، فَدف ا رسول هللا ، فقال القاتل: ي رجل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فر 

ه، قال: وكان مكما أردت  قتله ، قال: فقال رسول صلى هللا عليه وسلم ِللولي: أما إن كان صادقا ثم قتلَته دخلَت النار، قال: 
َ
ى سبيل

َّ
ل

َ
توفا فخ

ْسَعة ِ
ّ
ي ذو الن ّمِ

 (2436، والنسائي برقم 4451صحيح سنن أبي داود برقم انظر: ) .»بِنْسعة فخرج يجر ِنْسعَته، فس 
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 :الفقهيةنصوص ا. الثاني

به العمد: » املذهب الحنفي:في   .1 عمْدَت ضـــرَبه بشـــِ
َ
 ؛الســـوط أو العصـــا أو الحجر أو اليدهو ما ت

فإنَّ في هذا الفعِل معنيين: الَعْمِد باعتبار قصــد فعِل الضــرب، ومعنى الخطأ باعتبار انعدام القصــد منه 

 الضـرب للتأ
 
ها آلة

َ
د كلَّ فعل بآلته، إلى القتل، ألن اآللة التي اسـَتعمل ديب دون القتل، والعاقل  إنما َيقصـِ

 
ً
 شــــبه  عمد صــــورة

ٌ
 التأديب دليٌل على أنه غير  قاصــــد إلى القتل ؛ فكان في ذلك خطأ

َ
ه آلة

 
من  ،فاســــتعمال

 .(169)»حيث أنه كان قاصدا إلي الضرب وإلى ارتكاب ما هو محرم عليه

كون عامدا في الفعل غيَر قاصـــــــــــــد للقتل، أما عْمد  الخطأ فهو: أن ي» وفي املذهب الشـــــــــــــاف ي:  .2

ل الذي  قَّ
َ
ث
 ْ
 من امل

َ
ط َوســـَّ

َ
وذلك بأن َيعمد بما ال َيقتل في األغلب وإن جاز أن يقتل، كالســـوط والعصـــا وما ت

ل ويجوز أن ال يقتل َبها من العمد للفعل، ويأخذ  يجوز أن َيقت 
َ

َبها من الخطأ لعدم قصــــده . فيأخذ شــــ
َ

شــــ

سمى َعْمَد  للقتل :  الخطأ ِلوجود صفة العمد في الفعل، وصفِة الخطأ في عدم القصد. وي  ؛ فصار العمد 

د، وِعْمد  الخطأ: ما كان عاِمدا في  صــــَ
َ
خطئا في فعله وق : ما كان م 

 
َد، والخطأ صــــَ

َ
دا في فعله وق ما كان قاصــــِ

 .(170)»فعله خاطئا في قصده

بـه  الخطـأ: فهو أن يكون « :وفي الـذهـب الحنبلي  .3 عـامـدا في الفعـل غيَر قـاصــــــــــــــد وأمـا العمـد شـــــــــــــِ

َرب رجال بخشـــــــــــــبة أو َرماه بحجر ي م من مثلها وأن َيتلفللقتل، كرجل ضـــــــــــــَ
َ
ى إلى جوز أن َيســـــــــــــل فضـــــــــــــ َ

َ
، فأ

 
َ
فهت
َ
 .   (171)»ل

                                                           
 .(59/26لألمام السرخس ي ) الحنفياملبسوط في الفقه  (169)

 .(210/12الحاوي الكبير في فقه اإلمام الشافعي للماوردي ) (170)

 .(309 )ص يعلى الفراء: يلقاض ي أبل األحكام السلطانية (171) 
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ه داخال اعتبار  و جملة، نظرية الخطأ شـــــــــبه العمد  رفض   هو فإن مشـــــــــهوره  أما املذهب املالكي: .4

 احدة إال في حالة و .  في العمد وتطبيقا من تطبيقاته
َ
 ل مالك بِ ق

ْ
 تك

َ
 هها بالخطأ شـــــــــــــبه العمد، و يف

 
 ي حالة

 . (172)دون قصد القتل(األدب  فعله بقصد حتمل التأويَل )قتل الوالد لولده على نحو يَ 

عد ما ب ،ريعة اإلســالميةبعدم وجوده في الشــ الف في شــبه العمد، والقوِل تخأنه ال معنى لال  والحق

ى حتى حك ،األمصــار زها من عمل الصــحابة والتابعين وفقهاِء زّ وما عَ  ،يه النصــوص الســابقةتضــافرت عل

 واقعية وشـــــــــــــرعية ، يؤيده املنطق والشـــــــــــــرع  القتل شـــــــــــــبه العمد:ف . (173)بعضـــــــــــــهم عليه اإلجماع
ٌ
حقيقة

ه. فلم يبق بعـد ذلـك مجـال لنفي وجوده في الشـــــــــــــريعـة 
 
والراجح في كـل مـذهـب ، حتى املـذهـب  املـالكي ذاتـ

 صفحة الخالف فيه.اإلسالمية، وحان الوقت لطي 

 

 :لعمدخالصة آراء الفقهاء حول مفهوم شبه اثالثا. 

: هو حنيفة ومن وافقهم من الفقهاء حمد وأبيأالشــافعي و مذهب    -
ً
 أقســام: أ إذا

 
ن القتل ثالثة

 :مذهب مالك في املشــــهور و  . صــــور شــــبه العمدحيانا في بعض أ اختلفوا عمد، وشــــبه عمد، وخطأ ، وإْن 

وصــاحبْي  عند الشــافعي وأحمدفالعمد  . ســواهمايوجد وال  ،: عمد وخطأفقط وعانالجرح نو أن القتل 

د الفعل القاتل بما يؤدي إلى القتل غالبا«ابِن وهب من املالكية هو:  وجماعِة بي حنيفة أ َعمُّ
َ
وشــــــــــبه   . »ت

د الفعل من غير قصــــــــــد إلى القتل، هو العمد د ضــــــــــرَبه بما ال َيقتل فأوذلك ب«: تعمُّ ن إي الغالب و ن َيَتعمَّ

                                                           
 وهب؛ ابن   :من تالميذ مالك هذا الرأَي  ر  صّد تَ . ويَ ذهب تقول مع الجمهور بشبه العمد رواية أخرى في املتوجد  ،على خالف املشهور و  (172)

ي . )انظر اإلشراف للقاض  ى املدرسة العراقية عموما. باإلضافة إل  والقرطبيُّ ، رشد بن  ، واللخميا محققي املذهب، مثل: وتبعه عليه بعض  

  (8/812 عبد الوهاب
 
 ملوريتانيين اضيف إلى هؤالء بعَض أعالم املذهب . ويمكن أن ن

َ
رف عن هؤالء من ت  ؛ فرغم ما ع 

َ
بمشهور املذهب  ٍث بُّ ش

ي اآلّبْيري.  محمد َبْيب العلوي ، و يمتال بِن مثل محمذا فال  . جحان دليله، إال أن ذلك لم يمنعهم من األخذ بشبه العمد لر   ، ومحمد بِن َبّدِ

 ابِن الَبراء اإلفتائية 851 ملحمد ولد سيدي محمد، ص ،ع: تاريخ القضاء في موريتانيا)راِج 
َ
 .(88/9519 . ومدونة

وي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي موس ى األشعري وامل«: الستذكار البن عبد البرافي  (173) شعبة رض ي هللا عنهم: أنهم  يرة بِن غر 

به العمد ه، إال اختالفهم في كيفية شوال مخالف لهم من الصحابة وال من التابعين فيما علمت  أثبتوا شبه العمد وقضوا فيه بالدية املغلظة.. 

 (.89/845) .». وعلى ذلك جمهور الفقهاء، وسفيان الثوري، واألوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور 
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إتيــان الفعــل القــاتــل من غير قصــــــــــــــٍد إلى االعتــداء «: هو والخطــأ . »ن يقتــل، كــالســـــــــــــوط والعصــــــــــــــاأجــاز 

ه في آلة القتل العمد ليس هو  :أما أبو حنيفة . (174)»صــــالأ
 
كما هو منهج  ،بها "املوِت  عموم  غلبِة "فشــــْرط

 تعمــد الضـــــــــــــرب بســـــــــــــالح ومــا «ه: . ولــذلــك َعرَّف العمــد بــأنــ نمــا هو: "أن تكون جــارحــة"إو  ؛الجمهور 
 
جِرَي أ

جِرَي مجرى الســـــــالح«وَعرَّف شـــــــبَه العمد بأنه:  ،»مجرى الســـــــالح
 
.  »تعمد الضـــــــرب بما ليس بســـــــالح وال أ

د)فاســـــــتبعد من القتل العمد القتَل بغير  من ره ب، واعتَ َيقتل غالبا تولو كان واآلالتمن الوســـــــائل  (املحدَّ

طأ الخع في املقابل نطاق ســــــــَّ إلى أبعد الحدود، وَو  القتل العمد يق بذلك نطاَق فضــــــــَ  ؛ قبيل شــــــــبه العمد

 .(175)ه العمدبْ ِش 

 ِلفعل مقصـــــــــــــود، ســـــــــــــواء تمت بما أما مالك -
ً
: فيعتبر الجناية قتال عمدا بمجرد وقوعها نتيجة

ال، إن تم ذلك ِلعداوة أو غضـــــــــــــب قَّ
َ
دا أو مث  فكل.  ال على وجه التأديب أو اللعب ،يقتل غالبا أو ال، محدَّ

الغضــــــــب والعدوان،  أن يقع على وجِه  -زيادة على القصــــــــد إليه  -شــــــــترطه مالك العتبار الفعل عمدا ما يَ 

التي تم  ةبين قصِد الضرب، وقصِد القتل ؛ ومن ثم لم َيلتفت إلى اآللة أو الوسيل ٍق دونما اعتباٍر أو تفري

لوســـــــــــــيلــة املســـــــــــــتعَملــة: هــل هي ممــا إلى نوع ا -زيــادة على ذلــك  -أمــا الجمهور فــإنهم ينظرون  .لبهــا القتــ

ســـــــــــــتخدم أو ال ، ليكتشـــــــــــــفوا من وراء ذلك هل  ،، أي: "مما يقتل غالبا"عادة في النتيجة التي أدت إليها ي 

 
َ
 م على الفعل قاصدا القتل، أم ال.ِد الجاني ق

  فالعمد
ً
ما شــــــــبه العمد أقصــــــــد  الفعل وقصــــــــد  العدوان وقصــــــــد  النتيجة.  :هو عند الجمهور إذا

كانت نية الفاعل فيه متجهة إلى العدوان وقصــــــــِد الضــــــــرر من غير قصــــــــٍد إلى القتل ؛ أي قصــــــــد  ما  :فهو

                                                           
 .(9/418املمتع في شرح املقنع ) :الحنبلي زين الدين املنجىو ( . 88/881: الحاوي الكبير في فقه الشافعي، )املاورديانظر:  (174)
د( (175) دعى غير  )املحدَّ ل( ، من األدوات في اصطالح الفقهاء:  ي  قَّ

َ
ث
 ْ
 بـ)امل

َ
 هو ما يؤ
ّ
 :األول . ف.والخشبة والعصامثل الحجارة ه. ّدِ وليس بَح  لهَق ر بثِ ث

ر و  الجسم ضُّ ر  ضغط ويَ يَ  ِ
ّ
ه والثاني.  ووقعهبِثَقِله فيه يؤث ّقل مهما  . َمْوٌر في الجسم وله نعَ طيَ و : َيجرح عكس 

َ
وهكذا فإن القتل العمد باملث

استعمال هذا النوع من ن أ :ه لذلكر  بّرِ م. و معه على أنه من قبيل ِشبه العمد امل، ويتعال َيستوجب قصاصا عند أبي حنيفة :كان حجمه

نة أو دوات الطاعهو األ  في عرف الناس، وإنما الذي جرى العرف باستعماله للقالد عَ وال م   إألنه غير  مهي، على انتفاء نية القتل اآلالت دليٌل 

 ب الجاني لألدوات املحدَّ نّ وهكذا كان تَج .  الجارحة
 
 دة واستعمال

ً
ّق  ه أداة

َ
 لمث

ً
الخطإ  دُّ وهذا بالضبط هو َح  ؛ القتلعلى أنه ال يريد  دليٌل  ة

رونها من عتب، ويَ  أبا حنيفة في هذه الفكرة -صاحبا أبي حنيفة  فيهم  -الفقهاء بمن  الضرر دون القتل( . ويخالف سائر   شبه العمد )قصد  

   ال مبرر له. ا"شذوذ"األمام األعظم 
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أو وقوع الفعل مع انتفاء قصــــــــد العدوان  فهو  :ما الخطأأالفعل وقصــــــــد العدوان دون قصــــــــد النتيجة . 

 .تيجةقصِد الفعل وقصِد الندوان و وباألحرى قصِد النتيجة ؛ أي: انعدام قصِد الع، صالقصِد الفعل أ

َبهَ أعند الجمهور يشـــــــــبه العمد ن أوواضـــــــــح 
َ

بالعمد املحض من جهة قصـــــــــد الفاعل إلى  هخذ شـــــــــ

َبهَ أكما ي ، قصــــِد القتل وينافيه من حيث انعدام ،الفعل
َ

املحض من جهة انعدام قصــــد  أبالخط هخذ شــــ

ن حسأن أ مدجمهور العلماء القائلين بشبه العى أوقد ر نافيه من جهة وجود قصد االعتداء . القتل، وي

هو  جة:العدوان دون النتي إلىالنتيجة، وقصِده  إلىطريقة للتعرف على نية الجاني ، والتمييِز بين قصده 

 التي يســـــتعملها في القتل ؛ أاآللة 
 
إذ الجاني يختار في الغالب اآللة املناســـــبة لتنفيذ قصـــــده ؛ »و الوســـــيلة

 مما يقتل إقتل عمدا محضــــــــا، و و الوســــــــيلة مما يقتل غالبا: كان الأذا كانت اآللة إف
 
ذا لم تكن الوســــــــيلة

بالغ أبو حنيفة فاشـــــترط في اآللة زيادة على شـــــرط الشـــــافعي . وهنا ( 176)«غالبا: كانت الجريمة شـــــبه عمد

عد للقتل"  " ؛ن تكون سالحا أو مما هو في حكم السالح"أ وأحمد:  أوذلك ب ؛أي: "مما ي 
ً
و أن تكون جارحة

 
ً
 .(177)طاعنة

 :الخطأ شبه العمد في الشريعة اإلسالمية عقوبةرابعا. 

ها  جريمة الخطأ ِشبه العمد هي من الجرائم "املسماة" في الشريعة اإلسالمية، لذلك كانت عقوبت 

 األ 
( بنص خاص ، على نحِو ما تضــــــمنه الحديث املضــــــاَعفة،وهي الدية  ،برز 

ً
َرة دَّ

َ
ق )أال إن دية : املتقدم )م 

به العمد ما كان بالســـــــــــــو  ة في بطو ها الخطأ شـــــــــــــ 
ن
ف ل 

ن
 منها أربعون خ

ٌ
 من اإلبل مغلظة

ٌ
ط والعصـــــــــــــا: مائة

ها(    .أوالد 

                                                           
 .(8/38) نون الوضعيالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقا :عودة عبد القادر (176)

 .(2/8) والكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .( 9/11) ، اختصار الجصاصوي: اختالف العلماءاانظر الطح (177)
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ي حقيقَتها وَيعكس   ِ
ّ
جل به العمد هي أوضـــــــــــــح ما ي   على جريمة شـــــــــــــِ

 
َبْتها الشـــــــــــــريعة  التي َرتَّ

 
والعقوبة

 ما في هذه الجريمة من معنى العمد، وما فيها من معنى الخ
 
َست هذه العقوبة

َ
 ؛ طأخصائَصها؛ لذلك َعك

أما جانب  العمد: فهو املتجلي في تغليظ الدية ورفِعها عن دية الخطأ العادي ، وأما جانب  الخطأ: فهو 

.
ً
 املنعكس في استبعاد القصاص والحكِم بالدية مؤجلة

 اإلســــــــــالمية جزاًء لهذه الجريمة ، وإن 
 
ّرْتها الشــــــــــريعة

َ
ق

َ
وليســــــــــت الدية هي العقوبة الوحيدة التي أ

لَحق بها  كانت هي العقوبة
 
عقوبات أخرى ؛ هي بالحصر:  - بمقتض ى نصوص عامة أخرى  -األهم ، وإنما ت

ة أو التاِبعة: الكفارة، الِح 
َ
رمان  من امليراث، الحرمان  من الوصـــية، والتعزير . بل إن هذه العقوبات امللَحق

ِقر لصــــال
 
 "العقوبة" ، أما الدية فهي تعويض َمَدني أ

 
ق عليها وصــــف  ح املتضــــرر وليس عقاباهي التي َيصــــد 

 ومن هنا كان مجموع ما يترتب على ِشبه العمد من جزاءات ينقسم تحقيقا إلى تعويٍض )َجَواِبر(.  للجاني

 العقوبات.  ، وإلى عقوباٍت )َزَواِجر(
 
له بقية ِ

ّ
مث

 
ْجر  ت له الدية ، والزَّ ِ

ّ
مث

 
 ؛ فالَجْبر  أو التعويض ت

به العمد على هذا يم  عقوبات شـــــِ ْقســـــَ
َ
ْولى في نظري من تقســـــيمه وت

َ
لية" النحو أ ا إلى "عقوبات أصـــــْ

َبِعيـة" أو "تكميليـة" ، وهي بقيـة العقوبـات. كمـا هو وهي الـديـة
َ
منهج عبـد القـادر عودة وَمن ، و"عقوبـات ت

كرتكما -. ذلك أن الدية في الراجح تابعه
َ
ريد به في  - ذ

 
 ، وإنما هي تعويض مدني خالص أ

ً
ليســــــت عقوبة

 الجاني. املقام األول 
 
عاقبة  جبر  الضرر الذي أصاب املجني عليه أو أولياَءه ، ال م 

كر  وإذا كنت  
َ
 عليه ، وإ تقد ذ

ً
به العمد عقوبة شـــــــــــــرع في مقابل شـــــــــــــِ

 
نما تعويضـــــــــــــا أن الدية لم ت

لفت االنتباه أِلولياء املجني عليه
 
ه بالعقاب إنما هو هذه الجزاءات ؛ فإنني أ إلى  يضـاأ، وأّن ما يمكن وصـف 

َدق  ما توصــــــف أن صــــــْ
َ
ه ليس أيضــــــا خالصــــــا للعقاب من هذه الجزاءات إال التعزير، أما بقية العقوبات فأ

َبع َضّمَنت معنى الزجر بالتَّ
َ
زية" بلغة الحقوقيين، وإن ت َحرُّ

َ
 .به: أنها "إجراءات ت
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به العمد لدى شراح القانون الخطأ مفهوم الفرع الثاني:   ش 

َبت النصـــــــوص  الجنائية الو 
َ
 باملدرســـــــة الفرنســـــــية  -ضـــــــعية َدأ

َ
رة ِ

ّ
 املتأث

َ
لى ع -وخاصـــــــة منها العربية

به العمد في "جرائم الجرح والضــرب واإليذاء" ، َبَدال من تناولها ضــمن  تنظيم األحكام املتعلقة بالقتل شــِ

ـــــــــ روا عنه  بـ ج الذى َعبَّ
َ
ض ي إلى املوت"بجرائم القتل. وذلك في صورة الّنَمْوذ

 
ف
 
ف خال . وهذا ب "الضرب امل

ْدَرجوا جريمة القتل ِشبه العمد ضمن جرائم القتل، ال الَجَرح.الشرعيين منهج الفقهاء 
َ
 الذين أ

ر منهــــا كــــل من الفريقين إلى هــــذه الجنــــايــــة ؛ فــــالفقهــــاء 
َ
ظ

َ
وَمَردُّ هــــذا االختالف هو الزاويــــة التي ن

لوها في جرائم القتل ، أ
َ
ْدخ

َ
فوها باعتبار نهايتها، وهي الوفاة ، فأ نَّ ار ما القانونيون فنظروا إليها باعتبصـــــــــــــَ

 بدايتها، وهي الضرب أو الجرح ، فَصّنفوها على أساٍس ِمْن ذلك.

من "ِجنايات  وإّن ِمَن الواضـــــــــح ْولى من إْدراجها ضـــــــــِ
َ
أن تصـــــــــنيف هذه الجريمة في جرائم القتل، أ

 األصـــل  هو النظر  إلى األشـــيا
ْ
ا التي ال باعتبار بداياته ،ل إليهء باعتبار نتائجها وما تؤو الَجْرح والضـــرب" ؛ إذ

َرة لهذه الجريمة   مستِقر. ثم إن طبيعة العقوبة املقرَّ
ٌ

ْيف
َ
 وال ك

ٌ
في نظر  حتى -ليس لها بالضرورة انضباط

  تأبى إدراَجها ضــمن جرائم الجرح والضــرب - القانون 
ً
ظة

َّ
 مغل

 
 ، بل الدية

 
؛ فهي في الفقه اإلســالمي: الدية

 
 
ْرح. وهي في القانون تختلف من تشريٍع آلخر، ولكّنها في كل األحوال  ، وتلك في األصل عقوبة النفس ال الج 

 أشدُّ من عقوبة الجرح والضرب. 

به العمد ال تقوم على جريمة  ال عن ذلك، فإن جريمة الخطأ شـــِ ضـــْ
َ
ْب،  ضـــربق مقصـــودوف وَحســـَ

 االعتداء  -وإنما تقوم على أّيِ جريمٍة أخرى مقصودٍة 
 
َمط

َ
 إنسان - فيهامهما كان ن

 
د  عنها وفاة

َّ
َتول

َ
 . ومن ت

ال ، وإنما هو القتل، بغض  بالضـــــــرب املفضـــــــ ي إلى املوتهنا فإنه ال معنى للتعبير عن هذه الجريمة  أصـــــــْ

م بها.
َ
 النظر عن الطريقة التي ت
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دون هذا القصـــــــور في التشـــــــريعات الجنائية ، ويعترفون بأن  هم يؤّيِ راح القانون أنفســـــــِ
 

وبعض شـــــــ

 »يمة هذه الجر 
َ
تنتمي إلى النظام القانوني الخاص بالقتل ، ِمْن هنا تقتضــــــــــ ي الدراســــــــــة املنهجية ضــــــــــرورة

 .   (178)«وضعها في إطار النظام القانوني لجرائم القتل، ال في إطاٍر سواه

ز  به العمد في القتل كقســــــــــم متمّيِ ْعترف بشــــــــــِ
َ
ورغم ذلك، فإن القوانين الوضــــــــــعية وإن كانت لم ت

جعل هذا النوع من القتل أال ، إعمد والخطأ بنفسه في مقاِبل ال
َ
فضيا إلى املوت"نها ت با م  ر 

ن
ف ، و "ض خّفِ

 
ت

ل بذلك  ، عقوبَته عن عقوبة العمد َتصــــِ
َ
لى الغرض الذي ترمي إليه الشــــريعة من إ -من هذه الناحية  -ف

د القتل د الضـــــــــرب، والقتِل بقصـــــــــْ هذه  ن من. فالخالف بين الشـــــــــريعة والقانو  التفرقة بين القتل بقصـــــــــْ

 الناحية يبدو خالفا في التسمية والتبويب، أكثر منه خالفا جذريا. 

 ِشبه العمد ِضمن جرائم الجراح( ، وهذا االصطالَح  ومن األمانة القول:
َ

ْصنيف
َ
إن هذا املنهج )ت

ربية لعا )تســـميَته بالضـــرب املفضـــ ي إلى املوت( ، إنما َينطِبق على املدرســـة القانونية الفرنســـية والقوانيِن 

رِة بهــا ، أمــا القــانونــان األملــاني واإليطــالي والقوانين األ  ِ
ّ
 ربيــة املتــأثرة بهمــا: فقــد تجــاوزت هــذه املرحو املتــأث

َ
لــة

بـه العمـد ضـــــــــــــمن جرائم القتـل ، وأطلقوا عليهـا في الفقـه اســـــــــــــم: "  القتـل شـــــــــــــِ
َ
فـت جريمـة نَّ الجريمـة وصـــــــــــــَ

د صـــ 
ن
ية الق  

جاو  " أو "املتعد 
ن
ت
 
ةالجريمة ذات  النتيجة امل

ن
ي القصـــد"، وفي التشـــريع: "ز  

، كما  "القتل املتعد 

ىأطلقوا على ركنها املعنوي تعبيَر: " دَّ عن
ن
ت
  
ز " أو القصد امل اون  .  (179))بالبناء للمفعول( املتجن

ر  القانوني لهذه الجريمة لدى أحسن  ى لنا التَصوُّ
َّ
وباإلْمعان في معاني هذه الصيغ وتفكيِكها: َيَتَجل

ني ( ؛ حيث َيَتَصّورون أن قصد الجانيواإليطاليا واقترابا من حقيقتها )األملان ة إْدراكا لهاملدارس القانوني

را على إحداث نتيجٍة  -أو بتعبير الفقهاء: عمَده  - ها أو مقتصـــــِ نة )ضـــــْرِب  كان متوّجِ ( املجني عليه مثال معيَّ

 ِلقصده لم تكن م
ً
ية َتَعدَّ  أو م 

ً
تجاِوزة  أخرى م 

ٌ
ت نتيجة

َ
 له وال مقصودة، فَحَدث

ً
 املجني عليه(  ،رغوبة

 
)وفاة

                                                           
 .(363جالل ثروت: نظرية القسم الخاص في القانون الجنائي املصري )ص  (178)

 . وما بعدها 845ري املقارن، ص: انظر: جالل ثروت: نظرية الجريمة متعدية القصد في القانون املص (179)
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اَوز  ى أو متجــَ دَّ َتعــَ ولى م 
 
 التي وقعــت  ،؛ وهكــذا كــان القصــــــــــــــد إلى النتيجــة األ

 
)بــالبنــاء للمفعول( ، والنتيجــة

 القصد.
ً
ية  أو متعّدِ

ً
 ِفعال متجاِوزة

َدقُّ من
َ
التعريف  وال شـــــــــــــــك أن التســـــــــــــميـــة والتـــأصـــــــــــــيـــَل اإليطـــالي واألمـــاني لهـــذه الجريمـــة أحقُّ وأ

 
 
ه عليهــا املــدرســــــــــــــة َعتــْ

َ
ل
َ
ِييف الــذي خ

ْ
رتــب عليــه: أْن تكون جريمــة  والتك

َ
ت
َ
الفرنســـــــــــــيــة . وأهمُّ نتيجــة َعَمليــة ت

َد ليست املثاَل الوحي -وهي أول  نموذج َعَرفه القانونيون عموما لِشبه العمد  -الضرب املفض ي إلى املوت 

 
َ
يــة في القــانون، بــل أيُّ جريمــة أ ْت على غير للجريمــة املتعــّدِ عــَ

َ
ة ، فَوق نــَ  نتيجــة مَعيَّ

َ
َداث راد فيهــا الجــاني ِإحــْ

ى َتَعدَّ ْصٍد م 
َ
 ق

َ
عتبر جريمة

 
: ت

ً
 لألولى وأشدُّ منها َجسامة

ٌ
 أخرى مغايرة

ٌ
كجريمة اإلجهاض  . قصٍد منه نتيجة

 غير  مقصودة.. وهنا تكون 
ٌ
ي الذي تنشأ عنه وفاة ي إلى الوفاة ، والحريِق املتعّدِ ْفض ِ

 ْ
عية القوانين الوضامل

ِييف الصحيح لِشبه العمد كما هو عليه في الفقه اإلسالمي.
ْ
 بدأت تقترب من املفهوم والتك

 والتطبيَق القـــانون       
َ

ِييف
ْ
 ي لهـــذه الجريمـــة ظـــل َمعيبـــا ونـــاقصـــــــــــــــاوعلى كـــل حـــال، فـــإن التعريف والتك

ٍز في جوانب ســنوضــحها في  ، رغم ما للفقه الوضــعي منا عما هو عليه في الفقه اإلســالميوقاصــرا جد َميُّ
َ
ت

 محلها املناسب من هذا البحث.

به العمد، أو  الخطأأن جريمة  والخالصـــــــــــــة  املتعدي الجريمةشـــــــــــــِ
َ
  ة

 
 حديثة

ٌ
القصـــــــــــــد: هي صـــــــــــــورة

ت بشـــــــــهادتهم  رجال القانون ااِلكتشـــــــــاف لدى 
ّ
ل
َ
 الحدود في «نســـــــــبيا ، وقد ظ

َ
 املعالم، متداخلة

َ
مطموســـــــــة

 
 
ز وتنفرد بخصائصهامناطق الخطأ األخرى، حتى أ بر 

َ
 .(180)»تيح لها في دراسات العلم الجنائي الحديث أن ت

َزْل إلى اآلن 
َ
ى(  -ولم ت دَّ َتعــَ

 ْ
 النطــاق والتطبيق،  -رغَم اكتشــــــــــــــافهم ألصـــــــــــــلهــا املعنوي )القصــــــــــــــد امل

َ
محــدودة

                                                           
 (.812)ص:  ، املصدر السابق ،جالل ثروت  (180)
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ع
َ
 في القانون الفرنســ ي والقوانين العربية املتفرعِة عنه التي لم ت

ً
به  بيقاِت وتط أمثلِة ِمن به ِرف تخاصــة شــِ

فض ي إلى املوت" سوى نموذِج العمد   .(181)"الضرب الذي ي 

هذا اإلغفال  أو اإلهمال  لهذه الجريمة ونظاِمها العام، حاصــــــــــل في الجانبين: النظري والتطبيقي و 

ق" لهذه الجريمة ونظاِمها القانوني 
َ
معا، وإن كان في األول أشـــــــدُّ منه في الثاني؛ حيث يالَحظ إغفاٌل "مطل

دون ذلك على مســـــــــتوى )النظرية الخاصـــــــــة( .  وإهمالعلى مســـــــــتوى )النظرية العامة للقانون الجنائي( ، 

عرَ 
َ
ــــــــــــ)ف أو تعترف بعد  بويتجلى ذلك في أن هذه القوانين لم ت ام قسما متميزا من أقس (القتل شبه العمدـ

 في هذه القوان
 
 الســـــــــــــائدة

 
مة زل الِقســـــــــــــْ

َ
نائية )العمد القتل في نظير العمد والخطأ ؛ بل لم ت

 
 ث

ً
ين قســـــــــــــمة

 والخطأ( ، على نحو ما هو معمول به في املذهب املالكي. 

به العمدالفرع الثالث  : مقارنة بين املفهومين الشرعي والقانوني لش 

به العمد كما هو في القوانين الوضـــــــعية   مفهوِم شـــــــِ
َ
ة

َ
قاَرن بما هو عليه في الفقه اإلســـــــالمي:  ،إن م 

بــدي أنواعــا من العال
 
ظِهر وجوهــا من الوفــاق التي ت

 
قــات اإليجــابيــة والســـــــــــــلبيــة أحيــانــا ؛ أو بعبــارة أخرى: ت

ى فيها الطرفان أحيانا في الغرض
َ
ف عن حاالت من ؛وإن اختلفا في املنهج واألســـــــــــــلوب  ،َيَتالق كشـــــــــــــِ

َ
 كما ت

 
 
ة

َ
ِظهر هــذه املقَرنــ

 
َق الفقــ االختالف والفوارق الصــــــــــــــارخــة بينهمــا في أحيــان أخرى . وفي كــل األحوال ت ه تفوُّ

ْبق ، خصـــــوصـــــا في الجوانب الفنية  ز وســـــَ ل  هذا األخير من تميُّ
ْ
اإلســـــالمي على نظيره الوضـــــعي ، وإن لم َيخ

 َوّضحه من خالل املحطات التالية.واملنهجية، كما أ

 

    
 
به العمد أوال. مقارنة  :باملفهوم الشرعي التسمية واملفهوم اإليطالي لش 

                                                           
ستثنى من ذلك (181) رهما بالشريعة اإلسالمية ، باإلضافة ل  -حسب اطالعي  - ي 

ُّ
ي ليس ذلسعودي اللقضاء االقانون السوداني واليمني لتأث

 .وهو من أكثر املذاهب تمثال وتوسعا في في أحكام شبه العمد واملذهَب الحنبلي خصوصا ،لها تشريع أصال غيَر الفقه اإلسالمي
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ر الفقه والتشريع  عّبِ
ْصد" ، وعن ي 

َ
ية الق ـــــــــــــ"الجريمة املتعّدِ اإليطالي والجرماني عن هذه الجريمة: بـ

ِييف هو ما بدأ ال
ْ
َتَجاَوز، ويبدو أن هذا التْعريف والتك

 ْ
ى أو امل َتَعدَّ

 ْ
ــــالقصد امل لوضعي فقه اركنها املعنوي: بـ

 به
 
ٍق على نظييميل إليه وَيأخذ وُّ

َ
ف

َ
ْرِب . ورغم ما لهذا التعبير من َمِزَيٍة وت ملفضــ ي ا ره الفرنســ ي الَعَربي )الضــَّ

م  بــه من فهٍم غيِر دقيق من  ســـــــــــــِ
ّ
 عمــا َيت

ً
ال ضـــــــــــــْ

َ
ف

َ
إلى املوت( ، إال أنــه ال يخلوا هو اآلخر من مــآخــذ ونقــد ؛ ف

ة مــَ
َ
ْحك ضـــــــــــــفي على الركن املعنوي لهــذه الجريمــة )الــذي هو  :نــاحيــة املضـــــــــــــمون، وصـــــــــــــيــاغــٍة غير م  فــإنــه ي 

ها( من الغموض أكثَر مما ى" ســــوى  جوهر  َتَعدَّ
 ْ
ــــــــــــــــ"القصــــد امل فيدنا التعبير بـ لِحق  به من التْحديد ؛ إذ ال ي  ي 

 مِل 
ً
 متجاِوزا

َ
نِبئنا هذا التعبير  عن عنصـــــــــر العمد املوجود في أنه  ـــــــــ يء حَدث َعْم قد ي 

َ
ريده الجاني . ن ا كان ي 

ى )القصـــــد   َتَعدَّ
 ْ
لنســـــبة إلينا  ـــــ يٌء معلوم ، إلى الَحَدث البســـــيط( ، وهذا با هذه الجريمة، وهو القصـــــد امل

 ، أم ال هذا وال ذاك؟ 
ٌ
ْصٌد آخر، أم خطأ

َ
َو ق ه 

َ
ي نفِسه )بالبناء للفاعل( ، أ فيدنا شيئا عن املتعّدِ  لكنه ال ي 

د( الذي اختاره القانونيون، يقابله التعبير  بـــــــــــــــــــــــ)الَعْمد( لدى  صــــــــــْ
َ
وإذا ال حظنا أن التعبير بـــــــــــــــــــــــ)الق

ْرَجَمة ال
َ
َرْدنا ت

َ
ى(الفقهاء، وأ َتَعدَّ

 ْ
  صــيغة القانونية اإليطالية إلى لغة الفقهاء، كانت هذه الصــيغ: )العمد امل

 
 
رشد إلى ركاكة هذا األسلوب وضعِف  أو املتجاِوزةِ  املتعديِة  النتيجِة  ذات   ، )الجريمة العمد(. وفي ذلك ما ي 

 صياغته.

ي )  أن تســـــــــــــمية الركن املعنوي لهذه الجريمة بالخطأ املتعّدِ
 
بالبناء للفاعل(، أولى من والحقيقة

ة التســـمية اإلســـالمية 
ّ
ى )بالبناء للمفعول( . وفي ذلك ما يرشـــدنا إلى ِدق تســـميته بالقصـــد أو العمد املتعدَّ

بــه العمــد( ، فهو تعبير َيعكس بوضـــــــــــــوح البنــاء املعنوي لهــذه الجريمــة   و لهــذا الركن )الخطــأ شـــــــــــــِ
َ
 العالقــة

ه من املشـــــــــبه به . صـــــــــحيٌح أن "َوْجَه  املتداِخلة فيها بين العمد والخطأ، إذا ما  املشـــــــــبَّ
َ
اســـــــــتحضـــــــــرنا منزلة

َبه" هنا من القوة بمكان
َّ

ر شــــــــيئا من  الشــــــــ غّيِ
 
َبه ال ت

َّ
 الشــــــــ

َ
، ألنه يمثل املظهَر الخارري للجريمة ، ولكّن قوة

 في جوهرها، مهما 
ً
به العمد في نظر الفقهاء: خطأ ه . لذلك ظلت جريمة شـــــــــــِ بَّ

َ
شـــــــــــ ان كالحقيقة الثابتة للم 

ها العمد ر عنه اإلمام الشـــــــــــــافعي رحمه هللا بوضـــــــــــــوح وإيجاز َيْحِمل عمَق الفهم، حين  ظاهر  . وهذا ما َعبَّ

 في القتل»قال: 
ٌ
أ
َ
ط

َ
َهذا خ

َ
 يقول:  . والســـرخســـ يُّ «وإن كان عمدا في الضـــرب ،ف

ْ
، شـــِ »أيضـــا إذ

ٌ
ه  بْ ..فهذا خطأ
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ً
 من حيث القتل ، ألنه». واملحيط:  «عمد صـــــورة

ٌ
د قتله؛ فكان عمدا  ..ألنه خطأ د ضـــــْرَبه ولم يقصـــــِ صـــــَ

َ
ق

مل . ومهما عبر به املعبرون من الفقهاء، ومهما صــــــاغوه من ج   «من حيث الضــــــرب خطأ من حيث القتل

لشــرح فحوى هذه الكلمة الجامعة: )الخطِأ شــبه العمد(، فلن يصــلوا إلى ما وصــلت إليه وعبارات دقيقة 

في وله وهي ق ؛" كلمَته األولى "ســـــــــالم و عليه  رســـــــــول هللا صـــــــــلى هللا بها َبّين"الكلمة الجامعة" األخرى التي 

   .«عمد  يد وخطأ قلب»: الحديث السابق

ه البيــاني أيضــــــــــــــا في مقــابــل بعض التراكيــب  بــه العمــد( وتمّيز   هــذا التعبير )الخطــِأ شـــــــــــــِ
 
ظهر دقــة

َ
وت

ر بها بعض  بما َعبَّ زا : كـ"الخطأ املمزوِج بالعمرجال القانون األخرى التي ر  َجوُّ
َ
قَبل هذا التعبير ت  قد ي 

ْ
د" ؛ إذ

 وابتعدنا عن املجاز: فإن هذا التعبير يبدوا خاطئا، 
َ
قة َحّرْينا الّدِ

َ
ر الكلي للجريمة ، أما إذا ت

َ
بناء على املنظ

 ال يصـــــــــــــح أن يصـــــــــــــير العمد  
ْ
 هنا بين العمد والخطأ ، بل ذلك غير متاح أصـــــــــــــال ، إذ

ً
ألنه ال امتزاج حقيقة

 .بعَض الخطأ

لهذه الجريمة انطالقا من ركنها املعنوي  وهكذا يتهاوى أيُّ وصف أو تسمية أخرى دقيقة وصائبٍة 

به العمد"  من أوتي اليد وخطأ القلب"  ، أو "عمِد  غيَر "الخطأ شـــــــــــــِ
 
 "جوامع الكلم". وكيف ال وتلك عبارة

 صلى هللا عليه وسلم.

 

 ثانيا. مقارن    
ن
 ن

ٌ
بل ة  ه العمد: لمفهوم والتسمية الفرنسية لش 

مِكن أن نعتبرَ مِل  "املدرســـــــة""الضـــــــْرب  املفضـــــــ ي  إلى املوت" هو التعبير الشـــــــائع في هذه  ظيَر ما ه نا ي 

به العمد . وهو تعبيٌر أكثر  قصـــورا من ســـابقه ر عنه في الفقه اإلســـالمي بالقتل شـــِ عبَّ عبِّ  ي  به ، ألنه ي  ر عن شـــِ

. وَيرجع ذلــــك إلى أن القوانين  من أمثلتــــهواحــــد  من خالل مثــــاٍل  - وهو نظــــاٌم جنــــائي متكــــامــــل -العمــــد 

 
َ
ْته حديثا "جذوره"، لم تهتِد إلى هذا النظام من الوضـــــــــــــعية وخاصـــــــــــــة الفرنســـــــــــــية

َ
من خالل ، وإنما َعَرف

ها بالعمد وال بالخطأ، كما في  ،جزئياته و"فروِعه" عن طريق مالحظِة بعض الوقائع التي ال يمكن وصـــــــــــــف 

  نموذج الجريمة املذكورة.
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ل ما ناقش به األســـتاذ عبد القادر عودة هذه التســـمية، حيث يقول: ي هنا وحســـِب         الشـــك »أن أنق 

به  به العمد أصــــــحُّ منطقا من تعبير القوانين الوضــــــعية ، ذلك أن القتل شــــــِ أن تعبير الشــــــريعة بالقتل شــــــِ

والتغريق والخنق.. العمد يندرج تحته املوت النا ــ ئ عن الضــرب والجرح وإعطاء املواد الســامة والضــارة 

فعل تحت القتل العمد إذا انعدمت فيه نية القتل عند الجاني وانفرد قصـــــــــــــد  االعتداء، ولفظ  وكلُّ ما ي 

دخــــل تحتــــه كــــل مــــا يؤدى إلى املوت . فــــاختيــــار الفقهــــاء لهــــذا التعبير للــــداللــــة على هــــذه األنواع  القتــــل يــــَ

ق ألن
َّ
ها تنتهي جميعا باملوت . أما لفظ الضــــرب املفضــــ ي إلى املختلفة من االعتداء واإليذاء هو اختياٌر موف

املوت الذي َعّبرت به القوانين الوضعية: فإذا دخل تحته الضـرب باليد أو بأداة أخرى، فإنه ال يمكن أن 

ّراح القانون يعترفون 
 

يندرج تحته غير  ذلك من أنواع اإليذاء واالعتداء املختلفة الصــــــــور والوســــــــائل. وشــــــــ

 .(182)«عن استيعاب املعنى الذي يندرج تحته قانونا بقصور لفظ الضرب

  املطلب الثاني

  هبش  
 
 ه في القانون الجنائي املغربيالعمد وعقوبت

   َيخرج القانون الجنائي املغربي،ال 
ً
وهو حسب اطالعي من أكثر القوانين العربية تْحِديثا ومواكبة

دة القانونية وللنظريات  من جهة، للواقع عن املنهج الذي سارت عليه جل  ، أخرى من جهة املتجّدِ

ن في  ،املرجعية الفرنسيةالتشريعات العربية ذاِت   . املطلب السابقعلى النحو املبيَّ

وِمن خالل مراجعتي ِلنصوص )مجموعة القانون الجنائي املغربي( الحظت  أن جريمة "الضرب 

؛  انون ية في هذا القم الجرائم املتعّدِ املفض ي إلى املوت" ليست هي الجريمة الوحيدة التي تنتمي إلى نظا

عتبر داخلة في نطاق الخطأ شبه ال القانون الجنائي املغربي على عدد من وإنما اشتمل
 
جرائم أخرى ت

درْجها ضمن جرائم الجرح والضرب، كما  ها املشرع بهذا االسم، أو ي   في فلكه، وإن لم يسّمِ
ً
العمد، ودائرة

عل بالجريمة األم )الضرِب امل
َ
 فض ي إلى املوت(.ف

                                                           
 ( .8/811التشريع الجنائي اإلسالمي )  (182)
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َ
عتبر جريمة

 
 متع قتلوقبل تفصيل القول في هذه الجرائم، أنبه إلى أنه ت

ً
دية( شبه عمد )أو جريمة

طبقا ملا تم تأصيله في ما مض ى من هذا البحث: كلُّ جريمة تنتهي بالوفاة وكان قْصد  صاحبها مقتصرا 

ة لخطور جاني َيحتمل ذلك ؛ أي ليس من اعلى إلحاق الضرر باملجني عليه دون قتله ، إذا كان سلوك ال

. بغض النظر بعد ذلك عن نوع الفعل أو السلوك الذي تمت بواسطته بحيث يؤدي إلى القتل عادة

فذت بها؛ وبغض النظر كذلك عن طبيعة املحل الذي َوقعت عليه، 
 
الجريمة، وحتى عن نوِع اآللة التي ن

َضْت عليها
َ
د واملصلحِة التي ق عى لدى رجال القانون بــــ"جريمِة الضرب املفض ي إلى املوت" . صحيح أن ما ي 

 صحيح
ً
 ؛ ولكنها ليست إال )الجريمِة املتعدية(  ة ودقيقة لجريمة الخطأ شبه العمدتمثل نموذجا وصورة

 مثاال واحدا ال َيقتض ي الحصر.

ي هذا اإلطار، ا فهومن خالل متابعتي للقانون الجنائي املغربي تبين لي أن الجرائم التي يمكن تأطير  

درَ  بين جرائم اعَتبرها املشرع كذلك توزعت
َ
 وبين جرائم ينبغي أن جها ضمن إطارها املنهجي املعهود ،وأ

ها القانون باسمها وال َوضعها معها في نطاقها املنهجي في باب )اإليذاء والعنف  تكون كذلك وإْن  سّمِ لم ي 

 اي للمشرع أن يتعامل معها على أنها كذلك ولكنه أعطاهاملنتهي بالوفاة( . كما أن ثمة جرائم كان ينبغ

م . وثمة نوع رابع من الجرائ ، فضال عن تصنيفها في نطاق منهجي مغايرأحكاما وتكييفا آخر غيَر حكمها

َعلت قوانين عربية وأجنبية أخرى  -لم َينص عليها القانون املغربي 
َ
عد هي و  -وكان ينبغي أن َينص كما ف

 
ت

لك ونطاق نظرية الجرائم املتعدية . وفي إطار منهجيته في عرض الجرائم في صورتها األخرى مما ي
َ
دور في ف

فة: تالمست وتقاطعت عقوبات بعض الجرائم األخرى مع عقوبات  دِة واملخفَّ العادية، وفي صورتْيها املشدَّ

، وإن لم تكن
ً
 ومتشابهة عقوبة

ً
فة . كذلك تكييفا وص الجريمة املتعدية، بما يجعل تلك الجرائم متماثلة

 وهكذا اقتض ى املقام  أن أعرض أوال: 

، عبر أحوالها الثالثة )العادية، الدائرة في فلكها لجريمة الضرب املفض ي إلى املوت والجرائِم  -

فة(.  دة، واملخفَّ  واملشدَّ
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 بصيغة الجرائم املتعدية، وإْن  ثم أعرض ثانيا للجرائم األخرى التي تعامل معها املشرع املغربي -

 نفت خارج نطاقها املنهجي املفتَرض. ص  

ستعرض ثالثا الجرائَم التي لم َيذكرها املشرع ولم ترد في القانون أصال، أو وردت فيه بوصٍف  -
َ
ثم أ

 ية، والحال  أنها في بعض القوانين األخرى جرائم متعدية. وتكييٍف آخر مناف لتكييفها بالجرائم املتعّد 

 

 ملفض ي إلى املوت" والجرائم  املماثلة لهاجريمة "الضرب االفرع األول: 

 الجرائم املتماثلِة أو املتشابهة جدا، والتي أوردها 
َ
ورد في هذه الزمرة وتحت هذا الفرع: جملة

 
أ

املشرع في إطار منهجي متقارب )جرائِم القتل والجرح واإليذاء العمد(، وإن لم يضعها أو يجمعها في عنوان 

 رائم:فرعي خاص بها . وهي أربعة ج

 .413جريمة "الضرب املفض ي إلى املوت" ، املنصوص عليها بالفصل  -

 "اإليذاء الواقع على األطفال املنتهي بالوفاة"، املنصوص   -
 
( من الفصل 18عليها بالفقرة ) جريمة

(481.) 

من ( 19) ةعليها بالفقر  جريمة "إعطاء املواد الضارة بالصحة إذا ما انتهت بالوفاة"، املنصوص   -

 (.483) الفصل

-  
ً
ل إلي إال أنها من نفس النظام، وإن كان املشرع أعطها عقوبة خيَّ  ال ي 

ٌ
والجريمة الرابعة هي جريمة

 "التجمع الثوري املنتهي بقتل"
 
 من عقوبة جريمِة "الضرب املفض ي إلى املوت". وهي جريمة

َّ
 ،أخف

 (. 419)عليها بالفصل  املنصوص  

ْسَتعِجل  هنا ألقوَل بأّن هذه ا  
َ
لجريمة ربما تكون املثاَل الوحيد في هذه "الزمرة" األولى من وأ

ه بـ"ما ينبغي ميت  غربي في "ظاهر" التشريع امل كانت أن يكون جرائم متعدية" ، وإْن  الجرائم املتعدية، مِلا س 

 ليس كذلك.
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 أوال: جريمة الضرب املفض ي إلى املوت:

دية في القانون الجنائي املغربي وغيِره من هذه هي الجريمة "النمْوذجية" األولى للجرائم املتع

جمع كلَّ الشروط املادية واملعنوية الالزمة لقيام "الجريمة املتعدية". وذلك انين الوضعيةالقو 
َ
؛ ألنها ت

 األولى التي التفتت إليها أغلب التشريعات الوضعية، والءمت 
 
 كانت هي الحالة

َ
راجع إلى أن هذه الجريمة

ى فيها بين العقوبة وب ميزها. بل إنه "يمكن القول إن نظرية القصد املتعدَّ ين نوع الخطأ الخاص الذي ي 

خلصت من دراسِة هذه الجريمة دراسة تحليلية" . وأِلجل هذه الخاصية والشهرة: اقتصر جل  (183)قد است 

ها و الباحثين الجنائيين الذين طالعت لهم في نطاق القانون الجنائي املغربي، على هذه الجريمة، وظن

 . (184)"املثاَل" الوحيد للجريمة املتعدية في هذا القانون 

إذا كان »من القانون الجنائي املغربي كما يلي:  413 الفصلوقد ورد النص على هذه الجريمة في 

 الجرح أو الضرب أو غيره  
 
دون نية القتل، ومع ذلك  كب عمدا ولكْن ما من وسائل اإليذاء أو العنف قد ارت

 من عشر إلى عشرين سنة. فإن العقوبة تكون السجَن  :ترتب عنه املوت

  :السالح وفي حالة توفر سبق اإلصرار أو الترصد أو استعماِل   
 
 .«املؤبد السجَن  تكون العقوبة

 هذه الجريمة إلى  (:414وبمقتض ى الفقرة الثانية من املادة املوالية )
َ
َرفع املشرع املغربي عقوبة

صاحبها مع ذلك سنة، إذا كا 31إلى  81ما بين  ن املجنيُّ عليه أصال للجاني أو كافال له أو زوجا، ولم ي 

                                                           
 .988جالل ثرَوت ، املرجع السابق ، ص:  (183)
ى هذا لموضوع منشور على االنترنت ع ، (الضرب املفض ي إلى املوت في القانون الجنائي املغربي)محمد أنوار: انظر على سبيل املثال:  (184)

 أن هذا االتجاه هو السائد  في الساحة القانونية املغربية عموما .  (topic-http://ffesj.forumaroc.net/t267)الرابط: 
 
  ،والحقيقة

ً
قضائية

ف هذه الجرائم التي سأذكرها  صادف َمن يكّيِ
 
بأنها جرائم متعدية . وعليه  -جريمِة الضرب املفض ي إلى املوت  سوى  -وفقهية ؛ حيث لم أ

طمئنني: أنه اجتهاد موافق مِلا انتهيت  إليه في هذا البحث م  نفإنما سأقوم به هو اجتهاد "شخل ي" محتمل للخطأ والصواب . غير أنه مما ي 

نَ 
َ
د األهم ؛ إذ املدروس  هنا ليس هو جرائم  الخطأ شبه العمد تأسيٍس وتأصيل لنظرية الخطأ شبه العمد. وهذا في رأيي هو األساس واملست

 فعال في التشريع الجنائي املغربي أو غيِره ؛ وإنما هي أيضا "كما ينبغي أن تكون" . ولعل هذا م
ٌ
ْسدي  ا)أو الجرائم املتعدية( كما هي قائمة سي 

غ مداها وغا
 
ْبل

َ
 فقهية جليلة، ت

ً
 تشريعية.إلى التشريع والقضاء املغربي خدمة

ً
ّبه املشرع املغربي فأضفى عليها صبغة

َ
ن
َ
 يَتها: إذا ت

http://ffesj.forumaroc.net/t267-topic
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ها ظرف من ظروف التشديد الواردِة في املادة   آخر من ظروف التشديد . أما حين يقارن 
ٌ

)سبق   413ظرف

 املؤبد. السجَن فإن العقوبة تكون  (:السالح أو استعمال   اإلصرار أو الترصد  

 

 
 
 :تتلخص في اآلتي - أحوالها عبر -ة عقوبة هذه الجريم إذا

 .سنة 81إلى  81في الحالة العادية: السجن  من   51

 املؤبد اإلصرار أو الترصد أو استعماِل السالح: السجن   سبِق  وجودفي حالة   21

 على أحد األصول أو ضد الكافل أو الزوج: اوإذا كان العنف أو اإليذاء واقع  01

 سنة.  31لى إ 81في الحلة )العادية(: السجن  من   -

 املؤبد. ومع اإلصرار والترصد: السجن    -

ستويات عقوبة هذه الجريمة         :ةإذا ثالثفم 

، وهي الحالة سنة )في حالة واحدة: الجاني شخص أجنبي 81إلى  81السجن  من  -

 .("العادية"

نة باملجني  31إلى  81السجن  من  - سنة )في حالة واحدة: الجاني شخص على صلة معيَّ

 .عليه(

اإلصرار والترصد من طرف جاٍن  السجن املؤبد )في حالتين مترتبتين عن حالة واحدة: سبِق  -

دة باملجني عليه( االجاني ذ أجنبي، أو كوِن   .صلة محدَّ
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ها       ها  -وعلى هذ الجريمة وأحكام  أورد املالحظات  -من جهة املقارنة بالشريعة اإلسالمية وفقه 

 التالية:

ه الجريمة تمثل نموذجا ناصعا من أمثلة الخطأ شبه العمد كما هو في الفقه ال شك أن هذ .1

َرين الشرعي والوضعي، وإن كان رجال 
َ
ِييف هذه الجريمة مبدئيا متطابق بين النظ

ْ
اإلسالمي؛ وعليه فإن تك

قوا في إعطاء هذه الجريمة االسَم والعنوان املناسب لها، وترتب على ذلك عدم  ا
َّ
يق لتوفالقانون لم يوف

 واالهتداِء إلى اإلطار املنهجي املناسب لها، وهو جرائم القتل، ال جرائم الضرب والعنف.

2.  
 شدي في العقوبة التي وضعتها القوانين عموما لهذه الجريمة، والقانون 

ٌ
دة املغربي خصوصا: قساوة

 
 
ّرْتها الشريعة

َ
ق

َ
،  من منظور الفقه اإلسالمي؛ فإذا ما اسَتحضرنا العقوباِت التي أ

َ
لهذه الجريمة )الدية

، الحرماَن من امليراث ومن الوصية(: كانت العقوبة التعزيرية ينبغي أن تكون أخفض من هذا
َ
 .(185)الكفارة

رت املادة )  .3
َ
ك

َ
دة ِلعقوبة هذه الجريمة: "استعماَل 413ذ السالح"، وذلك  ( من ضمن الظروف املشّدِ

َود ، حسب املنهج عند جل الفقهاء يحّوِل هذه الجريمة تلقائيا إلى 
َ
املستِند إلى  الشرعيجريمِة عمٍد ق

ه معيار اآللة في تكييف جرائم العمد وشبه العمد معا ؛ على نحو ما سبق 
 
قال إن القانون بيان . وقد ي 

 القتل العمد 
 
د التي أقرها لهذه الحالة هي عقوبة املغربي راعى ذلك ِمن جهِة أن عقوبة السجن املؤبَّ

ِييف قائما، أِلن القانون َيعتبر استعماَل السالح املعتادة عنده. 
ْ
ولكْن يبقى االختالف في املنطلقات والتك

 على قيام العمد ؛ أي أنه 
ً
" وقرينة

ً
"ظرفا" منفصال عن الجريمة وكياِنها وأركاِنها، والفقهاَء يعتبرونه "أمارة

 جزٌء من عناصر الجريمة، اِلستناِد الركن املعنوي إليه.

                                                           
نات الجنائية ذاِت  ن املفيد التنبيه  مِ  (185)  منها  إلى أن املدوَّ

َ
 املحضة

َ
م ِمن عقوباٍت لهذه الجريمة إال تلك الجنائية ِ

ّ
نظ

 
املرجعية الوضعية: لم ت

 
ً
لتعويض لالعامة "قواعد الفهو مشمول ب :(الذى تقابله الدية)؛ أما التعويض  التعزيرنية(، والتي تقابل بمفهوم الفقهاء: َد كانت أو بَ  )مالية

مة بمقتض ى القانون املدني "عن الضرر 
َّ
  ؛ املنظ

 
فال  :من امليراث، ومن الوصية( ، املنِع العقوبات التي جاءت بها الشريعة )الكفارةِ  وأما بقية

عرف في القانون بإذا ما ستث، نظير لها أصال في القوانين الوضعية ن بعض م والحرماِن  ،، كاملنع من اإلقامة" يةعِ العقوبات التبَ ـ"نينا ما ي 

إلى العالقة املترابطة عادة بين الجريمة وبين الضمان في القسم العام من القانون في بعض األحيان  تشير القوانينوقد  . الحقوق املدنية

 19 ادةملاالحق في القانون املدني. مثل قول القانون اليمني في من مصادر مصادر كلضار" الجنائي بما يحيل ضمنيا على مقتضيات "الفعل ا

 : "ال يمس الحكم بالعقوبات املنصوِص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض".
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من حيث املقارنة بأحكام  -ناية بين األزواج سببا من أسباب تشديد: يحتاج هو اآلخر اعتبار  الج .4

  -الشريعة 
َ

 من الزوج على زوجته: قد يشكل ذلك ظرف
ً
 الجناية واقعة

إلى توضيح وتفصيل ؛ فكون 

 تخفيف، وليس ظرف تشديد ؛ مِلا للزوج على زوجته من حّقِ "القوامة" والِوالية الذي بمقتضاه خولته

الشريعة "حقَّ تأديبها" . وهكذا، فإنه إذا ما وقعت هذه الجريمة في نطاق استعمال هذا الحق بشروطه 

 خطٍأ شبِه عمد "معتادٍة" إذا َحصل فيها تجاوز معقول 
َ
وضوابطه املعروفة: فإن الجريمة تكون جريمة

 خطأ م
َ
حض ؛ بل هي عند بعض لحدود )األدب( . أما إذا لم يحصل فيها أي تجاوز: فإنها تكون جريمة

دة من فعٍل جائز ومأذوٍن فيه ،  ِ
ّ
العلماء ليست جريمة أصال، ال مؤاخذة عليها وال عقوبة، ألنها متول

رَر في القاعدة الفقهية . أما إذا كانت الجناية من الزوجة على 
َ
ق

َ
و"اإلذن  والجواز ينافي الضمان"، كما ت

بررها، أو كانت من الزوج خ ارج نطاق األدب: فإن اعتبار "الزوجية" حينئذ ظرفا الزوج من غير ما ي 

دا: أمر مقبول وسائغ.  مشّدِ

 

إذا هي جريمة الضرب املفض ي إلى املوت في صيغتها املعروفة، وفي إطارها املنهجي املعهود  هذه

)جرائِم الجرح والضرب املتطورة( . وثمت جرائم أخرى ميزها املشرع عنها لخصوصيٍة أو ميزة راعاها، 

ها  -كنها في الواقع ول
َ
ستفاد  -مثل   من مقارنتها ومطالعتها في ما يلي.جرائم  متعدية . على نحو ما ي 

 

د: عتداءق متعمَّ  ال 
 
 ثانيا. جريمة موت طفلق من غير قصدق نتيجة

دأبت التشريعات الوضعية الحديثة، ومنها القانون املغربي، على تنظيم جرائم العنف ضد 

ٍز لها عن الجرائم الواقعة على الكبار، وبمقتضياٍت وأحكام هي في الغالب األطفال، في "نطاٍق م نهجي" ممّيِ

دا من أحكام البالغين . بل إن من التشريعات من نظم الجرائم الواقعة على األطفال بتشريٍع  دُّ
َ

أكثر تش

را بما
ُّ
ميه يمكن أن نس منفصل عن القانون الجنائي ، كما فعل املشرع املوريتاني والتونس ي . وذلك تأث

 من الحكومات واملنظمات الغربية.
َ
 في أربا، واملدعومة

َ
 "ثقافة حقوق األطفال" املنتشرة
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وهكذا أعاد املشرع املغربي نْفَس املنهجية واألحكاِم تقريبا املتعلقِة بجرائم اإليذاء والعنف، والتي 

 في سياقها وردت الجريمة السابقة )
 
هي  ،أعادها بمقتضياٍت جديدة ؛(املفض ي إلى املوت الضرِب جريمة

 .(186)شدة في حالة وقوعها على األطفال، منها في حالة وقوعها على الكبار أكثر   في الغالب مقتضياٌت 

 

عيد املشرع ذاَت الجريمة السابقة املنصوِص عليها بالفصل  - 481الفصل وبمقتض ى  - وهكذا ي 

 »( على النحو التالي: 413)
َ
املشار إليه في  رح أو العنف أو اإليذاء أو الحرماِن تج عن الضرب أو الجإذا ن

  ه أو الحرمان  أو بتر   عضوٍ  ، فقد  411الفصل 
 
فإن  :عاهة دائمة أخرى  من منفعته أو عمى أو عور أو أية

 إلى عشرين سنة. من عشرٍ  عقوبته السجن  

     " 
ن
 أما إذا ن

ن
من عشرين إلى ثالثين  فإن عقوبته السجن   :هتج عنه املوت دون أن يقصد الجاني إحداث

 سنة.

     " 
 
فإن العقوبة  :معتادة عمالق أل   وفي حالة حدوث املوت دون أن يقصده الجاني، ولكنه كان نتيجة

 تكون السجن املؤبد.

  :أو الحرمان ،أو اإليذاء ،أو العنف ،أو الضرب ،وإذا كان الجرح"     
 
فإن  :كب بقصد إحداث املوتقد ارت

 .(187)«مالجاني يعاقب باإلعدا

 

                                                           
رك بين هذه الجريمة والجريمِة الوارد - إليه املشار   - املنهجي ق  النَس  (186)

َ
 أحكام الضرب والعنف عبر حاالت ومستوياٍت  ض  : هو عرْ ة قبلهااملشت

 البسيط الذي ال يترتب عليه عجز عن العمل مِلدة تزيد على  متصاعدة أربعٍة 
 

  81، هي: العنف
 

املتوسط الذي يترتب عليه عجز  يوما. العنف

  81تزيد على  دةٍ عن الحركة والعمل مِل 
 

هو الضرب أو العنف  :عاهة أو إعاقة دائمة . وخاتمة املطافالجسيم الذي تترتب عليه  يوما . العنف

،  هائالذي تترتب عليه الوفاة من غير قصد إليها . وهكذا تنتهي هذه األحكام بالنسبة للصغار كما انتهت بالنسبة للكبار بأخطِر حالتها وأسو 

 وهي )الوفاة(. 
 »فتتاحي في زمرة جرائم االطفال املذكورة: وهو الفصل اال ، الذي تحيل عليه املادة 811الفصل  ونصُّ ( 187)

َ
ث ب بالحبس من سنة إلى ثال يعاق

ر بصحته، أو ض  حرمانا يَ  رح أو ضرب عمدا طفال دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العنايِة من َج  كلُّ  :سنوات

 
َ
 «.ا عدا اإليذاء الخفيفم نوع آخر من العنف أو اإليذاء، في كب عمدا ضد هذا الطفل أيَّ ارت
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دد املشرع املغربي عقوبة هذه الجريمة، 488) وبمقتض ى الفقرة الخامسة من املادة املوالية
َ

(: ش

أو شخصا له سلطة ، أصول الطفل الجريمة أحَد  إذا كان مرتكب  كما شددها هناك ولكن بشدة أكبر، 

 حيث تكون العقوبة:  ؛ أو مكلفا برعايته ،عليه

 ، )وقوِع املوت دون قصد إحداثه(:481لفقرة الثانية من الفصل في الحالة املنصوص عليها في ا  -

 املؤبد. السجن  

، )وقوِع املوت دون 481في الحاالت املنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل   -

 أِلعمال اعتيادية(:
ً
 .السجن املؤبد، بدل تكون العقوبة اإلعدام قصد إحداثه ولكن نتيجة

 

 الجريمة السابقة )جريمة  الضرب إلى املوت( املنصوص  عليها هذه الجريمة إذ
 

ا، هي ذات

فة، اقتضاها وقوع  هذه الجريمة على 414بالفصل  ، ولكن بعقوباتق وأحكامق أشد، وظروفق مختل 

 
ن
غار" ، ونسمين السابقة  الضرب املفض ي إلى موت الصَّ

ن
األطفال ؛ بحيث نستطيع أن نسميها: "جريمة

ل: "  بين في املقاب 
 
ظهر من املقارنة التالية الفروق  الضرب املفض ي إلى موت الكبار" . وين

ن
جريمة

نن الكبار إلى الصغار(:  ها )م   الجريمتين ؛ أو على األصح: بين هذه الجريمة الواحدة عبر حالتي 

ها في الحالة العادية هناك )حالِة وقوعها على البالغين(:   - نا ، وهسنة 81إلى  81من  السجن  عقوبت 

 سنة. 31إلى  81من  السجن  )في حالة وقوعها على الصغار(: 

 هو   -
د خاص: تتطابق العقوبة بين الجريمتين )السجن  املؤبد(. والفرق  في حالة وجود ظرف مشّدِ

د ؛ حيث خص املشرع جريمة اإليذاء املفض ي إلى املوت الواقِع على الكبار  فقط في نوِع الظرف املشّدِ

ص جريمة اإليذاء بظروِف "اإلصرار وال
َ
ترصد وحمِل السالح" ، وذلك ربما ألنه الغالب  عليها . فيما خ

م املشرع 
َ
املفض ي إلى املوت الواقِع على األطفال بـ)االعتياد( ، ألنه كذلك ربما يكون الغالَب فيها. وَحك

د( للجريمتين في حالِة وجود ظرٍف آخر، هو بالن يمة األولى: سبة للجر كذلك بنفس العقوبة املتطاِبقة )املؤبَّ

 الجاني 
 املجني عليه أصال للجاني أو كافال له أو زوجا( ، و بالنسبة للثانية: )كون 

 لطفلأصول ا أحَد )كون 
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( . واملالَحظ أن نوع هذا الظرف املتعلق باملجرم متقارٌب بين أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته

 فقط هو في تحدي
 د وتعييِن األشخاص األكثِر عالقة بإحدى الجريمتين.الجريمتين كذلك ، والفرق 

 املجني عليه أصال للجاني أو كافال  -
وحين يجتمع في الجريمتين ظرفان مشددان في وقت واحد )كون 

 الجاني  اإلصرار أو الترصد أو استعمال السالحله أو زوجا، مع سبق 
 حَد أبالنسبة للجريمة األولى( ؛ )وكون 

ل له سلطة عليه أو مكلفا برعايتهأو شخصا  أصول الطفل ، مع كوِن الفعل معتادا للجاني(؛ حين َيحص 

 بالنسبة للثانية.  اإلعدامَ بالنسبة لألولى ، و املؤبد  تكون العقوبة السجَن  ذلك:

في حالة  -مفهوما بالنسبة لألولى ، ومنطوقا بالنسبة للثانية  -وأخيرا َميز املشرع بين الجريمتين  -

ها السجن املؤبد ، أما الثانية توافر نية العم د ؛ حيث تتحول الجريمة األولى إلى جريمِة عمٍد )عادية( عقوبت 

 ذاك هي اإلعدام
ْ
 . (188)فإن عقوبتها إذ

                                                           
 ويمكن  (188)

 
 :اآلتيعلى النحو  ،(413)الفصل  جريمِة باملقارنة و املقابلة ، مع الجريمة عبر )أحوالها( املختلفة أحكام هذهتلخيص إعادة

 سنة. 31إلى  81السجن  من عقوبتها هي العادية:  تهافي حال 51

 املؤبد : السجن  الجاني ِلفعله وفي حالة اعتياد 21

 ا إذا كان الجاني أحَد أصول الطفل أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته:محال في  01

 : السجن  املؤبد.(العاديةاألولى )في الحالة  -

  ِة حالوفي الحالة الثانية ) -
َ
 أِل

ً
 .: اإلعدام(اعتيادية عماٍل وقوع املوت نتيجة

 إذ       
 
  :ا

َ
في  -حيث ظهر في هذه الجريمة ،  أغلظ من السابقةتتميز بأنها ولكنها  درج مثل األولى إلى ثالث مستويات،تَ عقوبة هذه الجريمة ت

  - بعض أحوالها
 
 املستويات هي: وهذه.  اإلعدام عقوبة

 .األولى الجريمة سنة في  81إلى  81، مقابل:  سنة في حالة واحدة )الحالة العادية( 31إلى  81السجن  من   -

في  .ني(بالجا نةعيّ ه على صلة م  الجاني أجنبيا معتدا لهذا الفعل، أو كونِ  واحدة: كوِن السجن املؤبد )في حالتين ترجعان إلى حالة   -

 األولى إذا كان الجاني له صلة باملجني عليه.الجريمة في سنة  31إلى  81مقابل 

-  
 .ي الجريمة السابقةالجاني على عالقة بالجاني ومعتاٍد لهذه األفعال(، وال نظير لهذه العقوبة ف اإلعدام )في حالة واحدة: كون 

       :
 
أن املشرع خص  ظويالَح الجريمة الثانية تبدأ بالعقوبة الوسطى للجريمة األولى، وتنتهي بعقوبة اإلعدام التي ال نظير لها في األولى .  إذا

 "، و  الكبار( ظرف الترصد والسالح بالجريمة األولى )جريمِة 
َ

 (.ارالصغ بالجريمة الثانية )جريمِة  "االعتيادظرف
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د في جريمة القتل العمد.   من حاالت الحكم باإلعدام َبَدَل املؤبَّ
ً
هذا، وقد تضمنت هذه املادة حالة

 من حاالت "استثنائية" 
ً
ر في نطاق ويمثل ذلك حالة

َّ
ستحق أن تؤط

َ
وردت متفرقة في القانون املغربي ، وت

 منهجي واحد. 

جه إليه املالحظتان  ون
ن
ت
ن
 :يتاناآلتومن جهة املقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية، فإن هذا النص ت

و لم ول أن الحكم بعقوبة اإلعدام في حالة ما إذا كان القاتل املعتاد  على الفعل ذا صلة بالجاني األولى:

إال على أساس "التعزير بالقتل" ، وهو جائز عند  -من املنظور الشرعي  -يقصد القتل: ال يمكن تخريجه 

بعض العلماء دون بعض )ومنهم املالكية( . وليس هذا الحكم قطعا من باب "القصاص" ، ألن الجريمة 

 ليست قتال عمدا.

 مِلا عليه جمهور الفقهاء من أن في التشديد على الوالدين إذا املالحظة الثانية: 
ً
َضة

َ
تلوا أوالَدهم: مناق

َ
ق

قتل الوالد بالود( دا، استنادا إلى الحديث الشريف: )ال ي  شّدِ فا ال م  . فاعتبار  (189)اعتبار ذلك ظرفا مخّفِ

ظرفا مشددا يتضاعف معه تتضاعف معه العقوبة إلى حد  -في نطاق هذه الجرائم  -قتل اآلباء ألبنائهم 

بيح القصاص اإلعدام:  ال يمكن اإلقرار به في نطاق الفقه اإلسالمي، بما في ذلك املذهب املالكي الذي ي 

 -من اآلباء بشروط معروفة ال تتوفر في الجرائم املتعدية . بل إن الحالة الوحيدة التي اعترف فيها مالك 

ف 
َ
 قتِل األصول للفروع(. -كما َسل

 
ها وجميع  الجرائم التي صنفنا بالقتل شبه العمد: هي هذه الحالة )حالة

 هي بمعايير املالكية جرائم عمدية.  -ما عدى جناية األصول على الفروع  -ية في نطاق الجرائم املتعّدِ 

برره؛  جد ما ي  قبل نظريا التشديد  في نطاق الجرائم التعزيرية )بما دون القتل( إذا و  ومع هذا فقد ي 

 باإلعدام، فإن فيها مصا
 
 صريحة للحديث السابق ولإلجماعأما املعاقبة

ً
 . (190)دمة

                                                           
هم.. وصححه ، والبيهقيابن ماجه و  املوطأ ،مالك في رواه  (189)  . (2/828. )انظر: إرواء الغليل:  األلبانيُّ ، وغير 
قتل ولدها بعد الوالدة مباشرة ؛  - 352بمقتض ى الفصل  -استثنى املشرع املغربي  (190)

َ
 األم التي ت

 
 واحدة ، وهي حالة

ً
من هذا الحكم حالة

فف عنها الع
َ
ها "حيث خ

َ
 األب أو  "من خمس سنوات إلى عشر السجنن قوبة، وَجعل

َ
فف الفقهاء عقوبة

َ
. وواضح أن املغزى الذي ألجله خ

انين و األم القاتلة لولدها، بعيد جدا من املغزى القانونّيِ الذي َيستبطن محَو العار في حالة الحمل غير املشروع. كما جاء التصريح به في ق

َمر بقتلها ولو كانت "مشاِركة" ذه املرأة عند املشرع املوريتاني ذي الخلفية الشرعية الرأفة ؛ بل أخرى . ولهذا لم تستحق ه
َ
املادة ي ، كما فأ

821 :« 
َ
  «.باإلعدام سواء أكانت فاعلة أصلية أو شريكة في اغتيال ابنها أو قتله ب االمُّ تعاق
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ه" بتجاهل "حق األدب"  وعلى كل حال، فإن ما تضمنته هذه املادة بهذا الخصوص، يوحي "ظاهر 

ر شرعا لآلباء على آبائهم، تجاهال يصل حدَّ املناقضِة و"العمِل بمقتض ى النقيض"  .(191)املقرَّ

 ثالثا. جريمة إعطاء مواد ضارة تسبب الوفاة:

عبر الفقرة  -ْفس األسلوب واملنهجيِة املتَبعة في الجريمتين السالفتين: َعَرض املشرع املغربي بن

لجريمٍة أخرى من الجرائم املتعدية، بصيغٍة ال يميزها عن الجريمة األولى  - 483الخامسة من الفصل 

 الوسيلة املستعَملِة في اإليذاء . وذلك على النحو التالي:
 
 » )األم( إال خصوصية

َ
هر إلى ب بالحبس من شيعاق

ب لغيره مرضا أو عجزا عن األشغال بّ من َس  :مائة درهم ثالث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمس

  كانت، بدون قصد القتل، موادَّ  الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلٍة 
َ
 ر بالصحة.ض  ت

ه فعقوبت   :ه عشرين يومادتفإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن األشغال الشخصية تتجاوز م  "      

 الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

      " 
 
 عطيت مرض ال ي  وفي حالة ما إذا نتج عن املواد التي أ

َ
  ،عضوٍ  منفعِة  د  ْق ررى برؤه، أو ف

ٌ
 أو عاهة

 ه السجن من خمس إلى عشر سنوات.فعقوبت   :دائمة

      " 
ن
 .«إلى عشرين سنة ته السجن من عشرق فعقوب :ده الجانيقص  تج عنها املوت دون أن ين أما إذا ن

 

                                                           
تم بها الفصَل وال َيشفع للمشرع املغربي بهذا الخصوص: تلك اإلشارة الت (191)

َ
ثَنى 481الذي هو "مرِجعية" الفصل  411ي خ

َ
؛ حيث است

ِب لهذه الجريمة: " 411الفصل   " . وذلك أِلن هذا االستثناء ال َيخص اآلباء ، وإنما الخفيف اإليذاءَ من جملِة أنواِع الضرب والعنف املسّبِ

 لقيام املسؤولي
ٌ
ة أصال . وألن اإليذاء الخفيف أيضا ال يتحقق به في العادة أدب . )راجع هو شامٌل ِلعموم املعتدين ؛ فهو في ما يبدو شرط

 في الهامش الوارد قبل قليل(. 411 الفصل
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 هذه الجريمة 484وبمقتض ى الفقرة الخامسة من الفصل املوالي )
َ
دد املشرع عقوبة

َ
في  -(: ش

 ّقِ أو املستِح  ،هأو زوِج  ،هأو فروعِ  ،أصول املجني عليه أحَد إلى السجن املؤبد إذا كان الجاني  -حالة الوفاة 

 .(192)املكلف برعايتهأو  ،ن له سلطة عليهأو َم  ،في ميراثه

تشترك هذه الجرائم الثالثة في العلة التجريمية )موٍت غيِر مقصود ينشأ من إيذاٍء وهكذا، 

مقصود( . وتشترك األولى والثالثة وتختلفان عن الثانية في حجم ونوع العقوبة التي هي في الثانية أشد، 

ن . وتشترك الثانية والثالثة وتختلفان عوفي طبيعِة ومحل الجريمة الذي هو في الثانية خصوص  األطفال 

ه قبل قليل.  األولى منطوقا على األقل: في اعتبار قتل األصول للفروع ظرفا مشددا، على نحو ما شرحت 

 وتختلف الثالثة عن األولى والثانية في نوع الوسيلة املستعَملة.

فة أ  مخفَّ
ً
ة من "جريمة ومن املالحظ أن هذه الجريمة تمثل ما يمكن أن أسميه حالة

َ
ط و مبسَّ

دة 351التسميم" التي نص عليها القانون في الفصل   عمٍد مشدَّ
َ
 .(193)من هذا الباب ، واعَتَبرها جريمة

ع ثوري: م   رابعا. جريمة القتل غير  املقصود الناجم  عن مشاجرةق أو عصيانق أو تجن

و"إعطاِء املواد الضارة"؛ هذه الجريمة سابقة في الترتيب على جريمتْي "العنِف على األطفال" ، 

فهي تالية في ترتيب القانون الجنائي املغربي للجريمة األم )الضرِب املفض ي إلى املوت( . ولكْن نظرا ألّن 

ها . وقد َورَد بهذه  ها إلفرادها بما يميزها وَيخصُّ الجرائم الثالثة سواها أكثر  منها تشابها وتطابقا: فقد أخرت 

 أو تجمُّ  أو عصياٍن  من ساهم في مشاجرةٍ «يلي: كما  419الجريمة الفصل  
 
كب أثناءه عنف ع ثوري ارت

                                                           
ه أو ه أو زوِج أصول املجني عليه أو فروعِ  ( أحَد 483إليها في الفصل السابق ) الجرائم املشارِ  ب  إذا كان مرتِك »كامال:  484الفصل  نصُّ  (192)

 فعقوبته على التفصيل اآلتي: :برعايته و من له سلطة عليه أو املكلِف املستحق في ميراثه أ

 من سنتين إلى خمس. الحبس   :483في الحالة املنصوص عليها في الفقرة األولى من الفصل  51

  :483في الحالة املنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل  21
 

 عقوبة الحبس املقررة في تلك الفقرة. ضعف

 من عشر إلى عشرين سنة. السجن   :483وص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل في الحالة املنص 01

 «.املؤبد السجن   :483في الحالة املنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل  41
تي أيا كانت الطريقة ال ،بواسطة مواد من شأنها أن تسبب املوت عاجال أو آجال شخصى على حياة َد من اعتَ »: 351 نصُّ الفصل (193)

 است  
 
 .«جريمة التسميم ويعاقب باإلعداميعد مرتكبا ِل  :وأيا كانت النتيجة ،عطيت بها تلك املوادعملت أو أ
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َ
 أ

ْ
  :413الشروط املشار إليها في الفصل  بَق ِط  ،ى إلى موٍت ض َ ف

َ
ما لم  ؛ب بالحبس من سنة إلى خمسيعاق

 باعتباره مرتكبا للعنف. ستحق عقوبة أشدَّ يَ 

      " ِ
ّ
 :ع الثوريأو التجّم  ون على املشاجرة أو العصياِن ضرون واملحرِّ مون واملدبِّ أما الرؤساء واملنظ

 
َ
 فيعاق

َ
 .(194)»إليها كبوا أفعال العنف املشارِ بون كما لو كانوا هم الذين ارت

 متعدية ؛ وما 
ٌ
ومن الواضح أن هذه الجريمة هي من جهة األوصاف والعناصر والوقائع: جريمة

ِرست في الجانب الشرعي وجاء ت منصوصا عليها بالحديث النبوي الشريف: أشَبهها بتلك الجريمة التي د 

 الشيطان  بين الناس فتكون «
َ
ه، وذلك أن َينَزغ قتل صاحب   مثل َعْقِل العمد وال ي 

ٌ
ظ

َّ
َعْقل  ِشبه العمد مغل

ا في غير ضغينة وال َحْمِل سالح يَّ  .»دماٌء في ِعّمِ

 متعدية ؛ أو على األصح ال ومع هذا فإن املشرع املغربي ال َيعتبر هذه الجريمة في ما يبدوا جريم
ً
ة

عطيها نفس العقوبة إال إذا ثبت أن الجاني بذاته باشر العنف الذي أدى إلى  يتعامل معها كذلك ، وال ي 

عقوبة أشد باعتباره مرتكبا  ستحقَّ مالم يَ وفاة املجني عليه . وهذا في نظري هو معنى قول املشرع: "

عاَمل على أنه مرتِكٌب للعنف ب بعقوبتها . أما قبل  ". أي حينئذ سي 
َ
لجريمة ضرب مفض ي إلى املوت ويعاق

فف 
َ
ذلك، فإن املشرع أخرج هذه الجريمة من جنس الجرائم املتعدية؛ أو أنه اعتَبرها منها، ولكنه خ

 ، واالحتمال  الثاني أصوب  وأصح.. واالحتمال  األول  أقرب  وأرجحعقوبتها نظرا لـ)ظروفها( 

ن الجرائم املتعدية في نطاق "الجرائم الواقعة على هذا كلُّ ما    كره القانون الجنائي املغربي م 
ن
ذ

اإلنسان" عموما، و"جرائم  الجرح والضرب" خصوصا . ومن الواضح أن عامل الوحدة في هذه 

ترتب عليه وفاة 
ن
الجرائم يقوم على اتحاد "العلة" اإلجرامية في كل منها ، )وهي العنف املقصود الذي ت

لفت بعد ذلك أحيانا في مقادير العقوبات ؛ ألن مقدار العقوبة ال ينبغي أن  ير  غ
ن
 اخت

 
مقصودة( ، وإن

                                                           
من و ـ"جريمة الضرب املفض ي إلى املوت". هو للتذكير الفصل السابق املتضمن لِ ، في هذه املادةعليه الذي تمت اإلحالة  413الفصل  (194)

ن ساهم في مشاجرة أو َم »له، ونصه:  على الفصل الذي بين أيدينا ألنه مترتب عليه وتاٍل  السبَق  416 هنا الفصَل  ن نسوق تمام الفائدة أ

يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا  :عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح

 «.لهذا العنف
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ل في التمييز بين الجرائم ، ألنه يتأثر  صن    -تقديرا وتشديدا وتخفيفا  -يكون هو الفي 
 
رات أخرى غير  بمؤث

 "العلة اإلجرامية" التي يستند إليها الركن املعنوي للجريمة.

 خارج نظامها القانونيالفر 
 
 ع الثاني: الجرائم املتعدية املدرنجة

ما مض ى في الفرع السابق من الجرائم املتعدية هو كلُّ ما جاء به املشرع املغربي في نطاق "جرائم 

صص لها عنوانا )فرعيا( من باب "الجرائم الواقعة على اإلنسان". وهناك 
َ
القتل واإليذاء العمد" التي خ

تطابق مع هذه الجرائم في الوصف والعقاب معا، ولكن املشرع أدرجها في نطاٍق منهجي جرائم أخرى ت

لحقها بها. وهذه 
 
ميز هذه الجرائم عن سابقاتها، إال االختالف في التبويب فحسب، فإنني أ آخر. وأِلنه ال ي 

 الجرائم هي:

، في  445من الفصل "جريمة اإلجهاض املنتهي بوفاة األم" ، املنصوص عليها بالفقرة الثانية  -

 (.الجنايات والجنح ضد نظام األسرة واألخالق العامةباب )

" ، املنصوِص عليها بالفقر العاجزينواألشخاص األطفال  "جريمة الوفاة املترتبِة على إهمال -

 (.الجنايات والجنح ضد نظام األسرة واألخالق العامةباب ) في،  495الرابعة من الفصل 

ي بالوفاة ضد موظٍف عمومي" ، املنصوص عليها بالفقرة الرابعة من "جريمة العنف املنته -

 (.رتكبها األفراد ضد النظام العامالجنايات والجنح التي يَ باب ) من ،862الفصل 

  عنٍف "جريمة القتل الناتج عن  -
َ
من  8-311" ، الواردِة في الفصل ب أثناء تظاهرات رياضيةمرتك

 (مالعا األمن ضد والجنح الجناياتباب )

ِب من موظف عمومي ضد متَهم" ، املنصوص عليها  -
َ
ك

َ
و"جريمة التعذيب املفض ي إلى املوت املرت

 .(195)(الجنايات والجنح املاسة بحريات املواطنين وحقوقهم)باب  من 838-6الفصل ب

                                                           
 في  (195)

 
ى الجرائم املنضوية سمَّ

 
 هو ت

 
دة بالحَدث" ؛ وهذه التسمية وهذا الوصف هذه املجموعة لدى بعض رجال القانون بـ"الجرائم املشدَّ

 في الواقع دليل آخر على عدم هداية رجال القانون إلى أصل "النظام القانوني" الذي تستند إليه هذه الجرائم؛ حيث لم يستطيعوا إلى اآلن

ه من جذوره وأ
َ
صوِله ؛ وظلوا يتعاملون مع أمثلته وتطبيقاته التي تقذف بها األحداث في وجوههم تعامال فرعيا رؤيَته كما هو، واكتشاف
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 أوال. جريمة اإلجهاض املنتهي بالوفاة: 

 «: 445الفصل 
َ
 ،نها كذلك، برضاها أو بدونهبلى أو يظن أض أو حاول إجهاض امرأة ح  جهَ من أ

يعاقب بالحبس  :وسيلة أخرى  أو عنف أو أيِة  سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايٍل 

 إلى خمسمائة درهم. من مائتين وغرامٍة  ،من سنة إلى خمس سنوات

" 
ن
  :هاتج عن ذلك موت  وإذا ن

 
 .»من عشر إلى عشرين سنة ه السجن  فعقوبت

دد املشرع املغربي عقوبة هذه الجريمة  (:491املوالي ) وبمقتض ى الفصل
َ

 التي تنتهيفي الحالة  -ش

 .(196)؛ وبضعف عقوبتها املقررة لها في الحالة التي ال تنتهي فيها الوفاة سنة 31و  81إلى ما بين  -فيها بالوفاة 

هذه الجريمة : حاسب املشرع بنفس العقوبة )العادية( ل499وبمقتض ى الفقرة الثالثة من الفصل 

أو  ،ما كان نوعها من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء، كيف كلَّ في الصورة التي تنتهي فيها بالوفاة "

ة دأو عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع علمه أنها معَ  ،عهار ل على بيعها أو وز أو عمِ  ،ها للبيعضَ رَ عَ 

 .(197)"لإلجهاض

                                                           

جزئيا ، وذلك باستدعاء أوصاٍف َعَرضية ثانوية لهذه الجرائم ال تكشف عن جوهر اإلثم وطبيعة العدوان الكامن وراءها، والذي يصبغها 

ة هذا "الضالل" عن حقيقة النظام القانوني للخطأ شبه العمد، والتعامِل الفردي بصبغة جنائية موضوعية واحدة . وهكذا كان من عالم

والجزئي معه: تعدد  املسميات واألوصاف التي أطلقوها على بعض أمثلته وتطبيقاته ظنا منهم أنها تمثل جرائم مستقلة عن بعضها ، من 

دة بالحدث"، "الضرب املفض ي إلى املوت" ، "  الجريمة ذات النتيجة املتجاِوزة للقصد" ، و"الجريمة املتعدية"..نحو: "الجريمة املشدَّ

 
حبس ترفع عقوبة ال :إليها في الفصل السابق بصفة معتادة س األفعال املشارَ إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارِ «كامال:  491الفصل  نصُّ  (196)

سجن من عشرين إلى ثالثين سنة في الحالة املشار إليها في الفقرة ، وتكون عقوبة ال إلى الضعف في الحالة املشار إليها في الفقرة األولى

 .»الثانية
من مائتين إلى ألفي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين  يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامٍة (: »499النص الكامل لهذا الفصل ) (197)

 يجة ما. ض على اإلجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نترّ من َح  كلُّ  :فقط

ضها للبيع أو عمل على بيعها أو رَ أو عَ  ،كان نوعها ما  وتجري نفس العقوبات على كل من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء، كيف     

ترحة ياء املقوزعها أو عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع علمه أنها معدة لإلجهاض حتى ولو كانت هذه األدوية أو املواد أو األجهزة أو األش

 قادرة عمليا على تحقيقه. كوسائل فعالة لإلجهاض غيرَ 
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 :هم للخطرزين وتعريض  العاج  و األطفال  لى إهمال  ثانيا. جريمة الوفاة املترتبة ع

 الرابعة من الفصل
 
ض أو ترك رّ من عَ «، وذلك على النحو التالي:  495 وردت بهذه الجريمة الفقرة

حمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية، أو عاجزا ال يستطيع أن يَ  ،طفال دون سن الخامسة عشرة

  :ه على ذلكغيرَ  َل َم أو َح  ،خال من الناس في مكاٍن 
َ
بالحبس من سنة إلى ثالث  :جرد هذا الفعلب مِل يعاق

 سنوات.

فإن العقوبة  :تزيد عن عشرين يوما دةٍ فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز مِل "      

 هي الحبس من سنتين إلى خمس.

 أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببَ "      
ْ
فإن العقوبة هي  :مصابا بعاهة مستديمة أو عطب، أو إذا بقي رٍ ت

 السجن من خمس إلى عشر سنوات.

" 
ن
 وإذا ن

 
  :هتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موت

 
 .»إلى عشرين سنة من عشرق  السجنن  كانت العقوبة

ددت عقوبة هذه الجريمة )في حالة الوفاة( 461) املوالي الفصلوبمقتض ى الفقرة الخامسة من 
 

(: ش

 .(198)سنة 31إلى  81و الحبس  من بضعِفها، وه

، ولكْن بفارٍق واحد: 495َعرض املشرع ِلنفس الحالة التي تعرَّض لها في الفصل  468الفصل وفي 

إذا  وهو ترك  الطفل أو الشخص العاجز في )مكاٍن غيِر خال من الناس(، وَجعل العقوبة هنا )في حال ما

 إلى عشر سنوات. من خمٍس  السجَن  (:وتاملريض للخطر أو الترك التعْ  على ترتب

                                                           

 445فإن العقوبات املنصوص عليها في الفصل  :غير أنه إذا ما تحقق اإلجهاض على إثر العمليات واألعمال املشار إليها في املقطع السابق     

 «.ورةمن القانون الجنائي تطبق على القائمين بالعمليات أو األعمال املذك
  .وذلك في حالِة ما إذا كان مرتكب  الجريمة أحَد أصوِل الطفل أو العاجِز، أو أحَد األشخاص الذين لهم سلطة عليه، أو املكلفين برعايته (198)



 

 

180 

 في هذه الحالة أيضا 468املوالي ) الفصلوبمقتض ى الفقرة الخامسة من 
َ
ع العقوبة

َ
لنفس  -(: َرف

ِديدي 
ْ

 .(199)إلى عشرين سنة من خمٍس   -املوجب التش

ستحق هذه الجريمة بعضن املالحظات والتنبيهات التي أوردها في ما يلي:      
ن
 وت

ر املرء ب ِصلت هذه الجريمة وتميزت عن  -من الناحية املنهجية على األقل  -الغرابة َيشع 
 
كيف ف

د(،  إليذاء متعمَّ
ً
املنصوِص عليها بالفصل  الجريمة املتقدمة )جريمِة موت طفٍل من غير قصٍد نتيجة

ن والوقائع فرٌق ، سوى أن هذه الجر 481) وُّ
َ
 (؛ والحال  أنه ال يكاد يالَحظ بينهما من جهة التك

َ
يمة )جريمة

 )سلبية( بلغة رجال القانون. أما 891الفصل 
ً
ْرك" ِبلغة الفقهاء ، أو جريمة

َّ
ب بالت  "تسبُّ

َ
( قد تكون جريمة

 إيجابية( األولى فهي
ٌ
 مباشرة )جريمة

ٌ
. أو أنه أضيف إلى األطفال في هذه الجريمة َمن هو في حكمهم جريمة

 . (200)أو عقلي وعلى شاكلتهم، كالعاجزين ِلِكبٍر أو مرٍض جسمي

 
َّ

هر أثر هذا االختالف البسيط في األحكام والعقوبات، التي جاءت في هذه الجريمة أخف
َ
وقد ظ

 منها في  تلك، كما يالحظ من املقارنة التالية:

 في حالتْيهما العادية:  -
 
سنة  31 إلى 81 من السجن  و  ،في هذهسنة  81 إلى 81 من السجن  العقوبة

 .في تلك

 في حالة كون الج -
 
شدد العقوبة هنا: اني أصال أو راعيا أو له سلطة على الطفل أو العاجز: ت

د. 31إلى  81بالسجن من   ، وهناك باملؤبَّ

                                                           
به املشرع  (199)

َ
الجاني نية الطفل أو العاجز، وكانت لدى  موت   أنه إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترِك إلى ( 463في الفصل املوالي )وقد ن

 وهذه الفصول تحيل إلى جرائم القتل العمد. ، على حسب األحوال.352إلى  358فإنه يعاقب بالعقوبات املقررة في الفصول  :إحداثه
 هذه الجريمة كان هو املتبع في :ريمة السابقةجحتى الترتيب املنهجي والتسلسل السابق في جرائم اإليذاء العمد التي في سياقها جاءت ال (200)

 من إيذاٍء خفيف ال يترتب عليه عجز عن العمل، مرورا بإيذاٍء يترتب عليه عجز أو إعاقة، وانتهاء بإيذاء تترتب عليه املوت
ً
. كما (أيضا، )بدأ

 أن ظروف التشديد بينهما تكاد تكون متماثلة.
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  "االعتياد"في السابقة على ظرف  النصُّ  -
َ
 ، و د كذلكرتفع العقوبة إلى املؤبَّ الذي بموجبه ت

 
لو هذه خ

 من هذا الظرف

 هذه من هذا لقتل تكون العقوبة اإلعدام، وخلوُّ نية ا قيامالنص في السابقة على أنه في حالة  -

 الظرف.

رغم تماثل هاتين الجريمتين تقريبا من جهة املوضوع واملحل الذي تقعان عليه، ومن جهة األفعال  .1

 من عقوبات الجريمة 
َّ

التي تتم بها: فقد كانت عقوبات هذه الجريمة في حالتي التشديد والتخفيف، أخف

َرة إلى  السابقة . ولعل ذلك عائد
َ

إلى ما أشرت  إليه من االختالف في األفعال اإلجرامية بينهما من  املباش

ب )جرائم إيجابية في السابقة، وجرائم سلبية في هذه( . َسبُّ
َّ
وترتب على ذلك أن هذه الجريمة صارت  الت

ّمِ األولى )جريمِة الضرب امل -من جهة العقوبات  -
 
بار( فض ي إلى املوت الكأكثَر قربا ومطابقة مع الجريمة األ

 ؛ وإن كانت من جهة املحل والوقائع: أشبَه بالجريمة الثانية )جريمِة الضرب املفض ي إلى موت الصغار(.

جه إلى نظيرتها السابقة )جريمِة الضرب املفض ي إلى موت طفل(، ِمن  .2 ه إلى هذه الجريمة ما و  وجَّ ي 

 تجاهِل حق اآلباء في تأديب أبنائهم.

 

 العنف املنتهي بالوفاة ضد موظفق عمومي:  ثالثا. جريمة

رتكبها الجنايات والجنح التي يَ باب )في  ،862الفصل وردت هذه الجريمة في الفقرة الرابعة من 

 ( . وذلك على النحو التالي:إهانة املوظف العمومي واالعتداء عليه( ، فَرع: )األفراد ضد النظام العام

     « 
َ
  :إلى سنتين ب بالحبس من ثالثة أشهر يعاق

َ
 من ارت

َ
من رجال القضاء أو  ضد أحٍد  ب عنفا أو إيذاءً ك

 القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها. أو رجاِل  املوظفين العموميين أو رؤساِء 
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     " 
 
كب مع سبِق  وإذا ترتب عن العنف إراقة

 
  دٍم أو جرٍح أو مرض، أو إذا ارت

 
كب اإلصرار أو الترصد، أو ارت

ضد أحٍد من رجال القضاء أو األعضاء املحلفين باملحكمة أثناء الجلسة: فإن الحبس يكون من سنتين 

 إلى خمس سنوات.

أو عوٌر أو أيُّ عاهة مستديمة:  مىً فإذا ترتب عن العنف قلٌع أو بتٌر أو حرماٌن من استعمال عضو أو عَ "     

 فإن العقوبة تكون السجَن من عشر إلى عشرين سنة.

وإذا ترتب عن العنف موٌت دون نية إحداثه: فإن العقوبة تكون السجنن من عشرين إلى ثالثين "     

 سنة.

 .«وإذا ترتب عن العنف موٌت مع توفر نية إحداثه: تكون العقوبة اإلعدام"     

 

ائم عَملها في نطاق الجر ومن الواضح أن املشرع استعمل في هذا "املثال" أقس ى العقوبات التي استَ 

عل في الجريمة الواقعة على األطفال . حيث َجعل العقوبة العادية لهذه الجريمة املتعدية
َ
؛ على غرار ما ف

 الضرِب املفض ي  81إلى  81، بدل  سنة 31إلى  81من  السجن  هي 
َ
، كما هو مقرر للجريمة األم )جريمة

افر نية القتل: هي اإلعدام، وليس إلى املوت( ونظائرها . كما جعل العقوبة في حالة قيام "العمد" لتو 

السجَن املؤبد . فالعقوبات بين هذه الجريمة وجريمِة االعتداء على األطفال السابقة متطابقة. وذلك 

َرض ، وهو  -إضافة إلى العنصرين املادي واملعنوي  -عائد إلى اشتراك الجريمتين 
َ
في عنصر إضافي مفت

 عمومي . وهكذا فإن محل الجريمة "صفة املجني عليه" ؛ حيث هو هناك طفل غي
ٌ

ر  بالغ ، وهنا موظف

 الجسم أو الحياة ، وإنما يتألف من أكثر من مصلحة 
 
هنا ال يتألف من "مصلحة" واحدة هي سالمة

 الوظيفة وكرامَتها. وبالتالي 
َ
"معتَبرة" ، حيث َيمس هذا العدوان إلى جانب سالمة الجسم والحياة، هيبة

 "العدوا
 

الضرب والجرح ن" بأنه "عدوان مركب"، ال عدوان بسيط ، كما هي حالة جرائم َيحق هنا وصف
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النظام وربما كان هذا هو الباعث على إدراج هذه الجريمة ضمن طائفة الجرائم املاسة ب .العادية 

 . (201)العام

 

 ا عنفق رابعا. جريمة القتل الناتج عن 
 
 :كب أثناء تظاهرات رياضيةرت

. وذلك كما  (202)"العام األمن ضد والجنح الجناياتمن باب " 8-311ل  َوَرد بهذه الجريمة الفص

  :الجنائية األشد دون اإلخالل باملقتضياِت »يلي: 
َ
ن م إلى خمس سنوات وبغرامٍة  ب بالحبس من سنٍة يعاق

من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها  كلُّ  :درهم 81.111 إلى 8.811

ِ أو أث
ّ

  ناء بث
 
 اٌل كبت خاللها أفعهذه املباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارت

 من هذا القانون. 413طبقا للشروط املنصوص عليها في الفصل  ترتب عنها موٌت 

      " 
َ
ملقررة في ابون بالعقوبة غير أن املدبرين واملحرضين على األفعال املذكورة في الفقرة السابقة، يعاق

 «.من هذا القانون  413الفصل 

 

َوّسع املشرع نطاق الركن أو "العنصرِ املفترض" في هذه الجريمة، بحيث  4-311 الفصلوبمقتض ى 

 إلى ما في الفصل السابق: "
ً
  أعماَل شمل إضافة

َ
 ِت أو محطا ،وسائل النقل الجماعيفي بة العنف املرتك

                                                           
سبق أن أشرت  إلى أنه توجد منها عدت حاالت تتضمن هذه الجريمة حالة أخرى من حاالت "العقاب باإلعدام" على القتل العمد ، لتي  (201)

 تضعها في إطار وسياق منهجي واحد.
ً
ستحق دراسة

َ
 متناثرة عبر أبواب وفروع القانون الجنائي املغربي، وت

 - ر مكرَّ  81الفرع وهو  -الفرع  هذا )العنف املرتكب أثناء املباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها( . وقد أضيف  :في فرعوذلك ( 202)

املتعلق بتتميم مجموعة  15.15باملادة األولى من القانون رقم  (الباب الخامس من الجزء األول من الكتاب الثالثهذا الباب )وهو إلى 

 . 8188يونيو  18 - 8438من جمادى اآلخرة  85بتاريخ ،  8.88.31شريف رقم الظهير الالقانون الجنائي، الصادر بتنفيذه 
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  ؛عموميةها من األماكن الأو غيرِ  ،نقل املسافرين
 
 كبت قبل املباراة أو التظاهرة أو البَ سواء ارت

ّ
و بعد أ ،ث

 .(203)"أو بالتزامن معه ،ذلك

  84-311الفصل وبمقتض ى 
َ
وكذلك عموم  ".دوْ العَ "في حالة هذه الجريمة  ضاعف املشرع عقوبة

 .(88-311إلى  8-311 هذا الفرع )منعليها في  لجرائم املنصوِص ا

زل 
َ
عن العقوبة العادية  -حتى مع التشديد  -بعقوبة هذه الجريمة  ومن الواضح أن املشرع ن

)جريمِة القتل الناجِم عن تَجّمع  419املقررة لسائر الجرائم املتعدية السابقة ، باستثناء جريمة الفصل 

 الرابعة ضمن جرائم الزمرة األولى من هذا املطلب . حيث تطابقت العقوبة بينها 
 
ثوري(، وهي الجريمة

 ه الجريمة تطابقا كامال، وذلك ربما لتشابه أفعالهما ومناِط العقاب فيهما.وبين هذ

ه هناك عن تلك الجريمة  ينطبق تماما  -من جهة مدى صحِة اعتبارها جريمة متعدية  -وما قلت 

( الذي يحمل 413على هذه الجريمة ، رغم اإلحالة املباشرة التي تضمنْتها هذه الجريمة إلى )الفصل 

 ب املض ي إلى املوت السابقة.جريمة الضر 

ر عنهم  ومن الالفت لالنتباه هنا، أن املشرع في هذه الجريمة عاقب "املشاركين" الذين َعبَّ

" ، بعقوبات تفوق عقوبات "الفاعلين" املباشرين . وهذا بخالف ما فعل في جريمة رين واملحرضيناملدبِّ بــــ"

 عاقب بها الفاعلين. التجمع الثوري، حيث عاقبهم بذات العقوبة التي 

                                                           
 »:  4-311 لفصللكامل لالنص ا (203)

 
  3-311و  8-311و  8-311طبق أحكام الفصول ت

َ
ة أثناء مباريات أو تظاهرات بَ على أعمال العنف املرتك

أو أثناء بث تلك املباريات أو التظاهرات أو بمناسبة هذا البث في الطرق العمومية أو الساحات العمومية أو في وسائل  ،رياضية أو بمناسبتها

ي أو محطات نقل املسافرين أو غيرها من األماكن العمومية، سواء ارتكبت قبل املباراة أو التظاهرة أو البث أو بعد ذلك أو النقل الجماع

حال  :8-311(: هو في الفصل 8-311املحال إيهما في هذ الفصل )باإلضافة للفصل  3-311 و 8-311ومضمون الفصلين:   . «بالتزامن معه

حوق  :3-311( . وفي الفصل أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو اإليذاء ضرب أو جرح) كون النتيجة
 
أضرار مادية بأمالك عقارية أو منقولة )ل

 .(مملوكة للغير
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عوقبوا بعقوبة الضرب املفض ي إلى  -دون املباشرين  -ومن الالفت كذلك، أن املشاركين هنا 

صوص عليها بالفصل 
 
املتقدم مع اإلحالة عليها . فهل هذا يعني أن املشرع يعتبر الجريمة  413املوت كما ن

 متعدية ، وبالنسبة للفاعلين واملب
ً
 منها ؟ أم أنه بالنسبة للمحرضين جريمة

َّ
 أخرى أخف

ً
اشرين: جريمة

 متعدية ، ولكنه خفف عقوبتها في حق املباشرين دون املحرضين ؟ أم 
ً
َيعتبر الجريمة في الحالتين جريمة

، والتماثل  الحاصل بين عقوبة املحّرِضين في الجريمة، وبين عقوبة يعتبرها كذلك في أي من الحالتين أنه ال 

 املوت، هو تماثٌل في "العقوبة" فقط ، وليس في "الجريمة" ونظاِم "املسؤولية"؟ جريمة الضرب املفض ي إلى

أسئلة ليس لدي جواب عنها، ولكْن َمْهَما يكْن األمر، فإنه نظرا للتشابه "املوضوعي" بين هذه 

ِم واأل 
ّ
اس سالجريمة والجرائم املتعدية ؛ ونظرا كذلك إلى إحالة املشرع في هذه الجريمة على الجريمة األ

" قوية أّن املشرَع 
ً
نش ئ "مظنة للجرائم املتعدية، )جريمِة الضرب الفض ي إلى املوت( ؛ ونظرا إلى أن ذلك ي 

 وأشدَّ 
َ
 في نطاق الجرائم املتعدية ؛ ونظرا ِلكون عقوبة الجريمة املتعدية أغلظ

ً
اعَتبر هذه الجريمة داخلة

ه  -األقل: فإن على القاض ي من العقوبة املقررة لهذه الجريمة في بعض أحوالها على  ِ
ّ
 لذلك كل

ً
 -مراعاة

ِديدا بالحد األقل ى ِلعقوبة هذه الجريمة ، وأن ال ينزل عنه بحال . وهذا هو ما يمكن أن 
ْ

ش
َ
أن يتقيد ت

 القانونية 
َ
" العملية، والنتيجة

َ
م من تصنيف هذه الجريمة ضمن الجرائ -املتاحة حتى اآلن  -نعتبره "الثمرة

زيل هذا االلتباس واإلشكال الذي يحوم حولها.املتعدية، إلى أ  ن يتدخل املشرع وي 

مين املفض ي إلى املوت:  خامسا. جريمة تعذيب املتهن

بحريات  الجنايات والجنح املاسِة )باب  من 838-6الفصل نص املشرع املغربي على هذه الجريمة ب

 الخاص بـــــ)الفرع (، في هماملواطنين وحقوقِ 
َ

 ش
َ
 و  استعمال سلطتهم إزاء األفراد ط املوظفين فيط

 
 ممارسة

  كلُّ  :بالعقوبات األشد دون اإلخالل«( ، على النحو التالي: التعذيب
ن
 تعذيب ن
ن
 :إحداثه دون نية   عنه موٌت  جن ت

 
ن
  .ب عليه بالسجن من عشرين سنة إلى ثالثين سنةيعاق
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 .(204)»املؤبد جَن الستكون العقوبة  :السالح وفي حالة توفر سبق اإلصرار أو استعماِل     

 

 متعدية، أم  -في الواقع  -في هذه الجريمة 
ً
 بين رجال القانون، من جهة اعتبارها جريمة

ٌ
اختالف

 عمدية، ال متعدية
ً
. ومن الواضح أن املشرع  (205)ال. إذ ِمن التشريعات الوضعية َمن اعتبرها جريمة

 متعدية حسب م
ً
ه "املغربي لم يعتبر ها كذلك، إنما اعَتبرها جريمة

 
، اثهإحد دون نيِة  موٌت ا تفيده عبارت

ض ي على جريمة الضرب املف -في الحاالت العادية  -ولكنه عاقب عليها بعقوبة أشدَّ من تلك التي عاقب بها 

إلى املوت، وهي "املرجِع" املثالي للجرائم املتعدية . وذلك مفهوم ومستساغ، مِلا تتميز به هذه الجريمة من 

لة للموظف العمومي . فالتشديد هنا إذا عائد إلى ظلم وبطش تحت مظلة ا لشرعية والسلطِة املخوَّ

"ظرٍف"، وليس إلى وصٍف، أو "علٍة" إجرامية . ويدل لذلك أن املشرع املغربي اعَتبر جريمة القتل بواسطة 

 عمدية، بل
ً
َهمين، جريمة رتكب من غير املوظفين العموميين، أو منهم على غير متَّ

 
دة م التعذيب التي ت شدَّ

 . (206)العمد، حيث عاقب عليها باإلعدام

هب إليه القانون  
َ
وبإعماِل ضوابط ومفهوم الخطأ شبه العمد كما هو عند الفقهاء: يكون ما ذ

املغربي هو األصح واألرجح، ولكن مع استحضارِ شروِط وضوابط الفقهاء املتمثلة في أن ال يكون التعذيب 

                                                           
 األجهزة واألدوات أو األشياِء  "جميع األسلحة النارية واملتفجرات، وجميِع ــحدد املشرع املغربي مفهوم السالح في نطاق هذا القانون: بـ (204)

َتح الفرع  الذي تندرج فيه هذه املادة باملادة )313قة". )الفصل عة أو الخانِ أو القاِط  ِة ة أو الراضَّ زَ الواِخ   مفهوم 838-8( . وقد افت 
 

عّرِف
 
( التي ت

قَصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع: كلُّ فعل يَ »حيث تقول:  ؛التعذيب وأبعاَده  ه عمدا برتكنتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفس ي يَ ي 

لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على اإلدالء بمعلومات  سكت عنه، في حق شخِص موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يَ 

شتبَ  بهدف معاقبته على عمٍل  أو بيانات أو اعتراٍف  َبه أو ي 
َ
ك

َ
لحق مثل هذا األلم أو العذارت ب اه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما ي 

 «.ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه
يفت هذه الجريمة على أساس ومِ  (205)

َ
 العمدن التشريعات التي ك

و أكل موظف : »اي جاء فيهت، ال 886العقوبات املصري في املادة  : قانون 

 م عمومي مستخَد 
َ
 أ ،ر بتعذيب متهمَم أ

َ
و السجن من ثالث سنوات الى أاألشغال الشاقة يعاقب ب :عل ذلك بنفسه لحمله على االعترافو ف

. وواضح من عبارة املشرع املصري أنه كان متأثرا بالخالف الدائر حول  «يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدا :ذا مات املجني عليهإعشر، و 

 ع
ً
رد أن يصرح بأنها "جريمة  مدية".هذه الجريمة، ولذلك عاقب عليها بعقوبة العمد، ولكنه مع ذلك لم ي 

 : "355كما في الفصل  (206)
َ
 ".يعد جناية ستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعماال وحشية لتنفيذ فعٍل من يَ  ب باإلعدام كلُّ يعاق
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يكون الفعل الذي أوقعه الجناة بالضحية من شأنه أن يؤدي إلى  قاسيا جدا ؛ فإذا كان كذلك، بحيث

 املوت عادة: فإن الجريمة حينئذ تتحول إلى جريمِة قتٍل عمد.

 الجرائم املتعدية.  هذا
َ
إذا هو كل ما يمكن القول بأن املشرع املغربي اعَتبره أو تعامل معه معاملة

ئي" جامع ، ولم ينظمها في "ِسلك منهجي" واحد: فإن وإذا كان املشرع لم يصغ هذه الجرائم في "نظام جنا

ه من أن نظام الخطأ شبه العمد و"نظريَته العامة"، و"تطبيقاِته الخاصة":  مرد ذلك إلى ما سلف ذكر 

 في نطاق التفكير القانوني عموما، والقانون الفرنس ي خصوصا . غير أن ذلك ال يحول بين الباحث 
ٌ
باهتة

املتعدية وعناصِرها: أن يستقرئ القانون الجنائي املغربي ويجمع شمل ما تفرق  املستوِعب لطبيعة جريمة

فيه مما يندرج في هذا اإلطار. ولعل في ذلك خدمة جليلة لهذا القانون قد يتنبه لها املشرع فيعتمد هذا 

 املنهجي واملوضوعي الجديد لهذه الجرائم، فيكون بذلك سابقا على كثير من ا
َ

نظمة أل التصنيف والتوصيف

 القانونية األخرى.

  املتعدية ائمجر الالفرع الثالث: 
َ
 لها القانون املغربيهَم التي أ

نفت  في القانون املقارن  ي بعض ، وف القانونيةفي بعض اآلراء  -اتفاقا أو اختالفا  -جرائم أخرى ص 

ية، وقد أهملها املشرع املغربي فلم يذكرها، أيضا التشريعات نفها أو جاء بها ولكنه ص، بأنها جرائم متعّدِ

ق  -على أساس أنها جرائم عمدية . وأسوق في ما يلي  رف من تلك الجرائم: -سردا دون تعمُّ  ما اشتهر وع 

 أوال. الجريمة املغايرة لقصد الشريك:

حرضه أو يساعده على  املثال التقليدي في الفقه الوضعي لهذه الجريمة هو: َمن يتفق مع آخر أو ي 

كون ، فيذهب الفاعل ومعه سالح. وعندما ينهض املالك للدفاع عن ماله: يقتله الفاعل سرقة منزل مس
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. ومن أمثلتها كذلك: َمن يتفق مع آخر على ضرِب أو جرِح شخص ثالث، وينتهي األمر بوفاة الضحية ؛ 

 .(207) وهو ما لم يكن متفقا عليه بين املجرمْين، ولم كن مقصودا وال مرادا على األقل للشريك

د لهذه الجريمة: أن يتفق شخص مع آخر )أو يحرضه أو يساعده( على ف خالصة "النموذج" املجرَّ

مساوية لها، أو ارتكاب جريمة معينة ، فتقع جريمة أخرى غير التي حصل عليها االتفاق ؛ سواء كانت 

َصدها الشريأخف منها، أو أشد
َ
 وقوع جريمة أشد من التي ق

 
ْرض  األخير )حالة

َ
ك(: هو الذي . وهذا الف

 تقترب فيه الجريمة املغايرة لقصد الشريك من الجريمة املتعدية القصد.

سأل عن النتيجة التي وقعت كما لو كان  والرأي  السائد في الفقه والتشريع معا: أن "الشريك" ي 

" الوقوع، 
َ
 األشدُّ التي حصلت كانت "محتملة

 
واء ـس"فاعال" مباشرا لها. ولكن بشرط أن تكون النتيجة

 . (208)لم يتوقعها مأ توقعها الجاني

فـــ"الرابطة السببية" في هذه الجريمة تقوم على معياِر "احتمالية" النتيجة في ذاتها، وليس على  

"توقعها" من الجاني، أحرى إرادِتها أو "قبولها". فإذا ما انتفى االحتمال انتفت العالقة السببية، وانتفت 

                                                           
وما بعدها . وأشير هنا إلى أن مصطلح "الشريك" في عرف  466انظرا: جالل ثروت، )الجريمة متعدية القصد( ، مرجع سابق، ص:   (207)

الجاني الذي لم يباشر تنفيذ أفعال الجريمة . وذلك في مقابل مصطلح "الفاعل" الذي  -في نطاق املساهمة الجنائية  - رجال القانون يعني

قصد به الجاني الذي تولى التنفيذ وباشر األفعال.  ي 
ها و »من قانون العقوبات املصري تنص على أن  43فمثال املادة: ( 208) ْيِه عقوبت 

َ
َعل

َ
ى لو كانت غيَر التي تعمد ارتكاَبها، متَمن اشترك في جريمٍة ف

 محتملة للتحريض أو االتفاِق أو املساعدة التي حصلت
ً
 من قانون العقوبات العراقي 93 واملادة   .«كانت الجريمة التي َوقعت بالفعل نتيجة

 » تقول:
َ
  الجريمة التي وقعت ولو كانت غيرَ  بعقوبِة  -فاعال أو شريكا  - م في جريمٍة ب املساِه يعاق

َ
 متى كانت الجر  ،د ارتكابهاصَ التي ق

 
التي  يمة

 وَ 
ً
 في ما يبدوا بهذا الرأي كذلك  . «محتملة للمساهمة التي حصلت قعت نتيجة

 
بل إن قانون العقوبات السوداني ذي املرجعية الشرعية يأخذ

 "راجحة" َيشترط في الجريمة التي وقعت مبايِ  -عكس ما سار عليه الفقه والتشريع الوضعي  -، إال أنه 
ً
 ِلقصده الشريك: أن تكون نتيجة

ً
َنة

 على ارتكاب من يحرِّ »على أن:  89من املادة  14مِلساهمته في الجريمة األصلية ، وليست مجرَد "محتَملة" . حيث نص في الفقرة 
ً
ض شخصا

 عن ارتكاب أي فعل آخر يشكل جريمة يَ  :فعل معين
ً
.  «اآلخر نتيجة راجحة للتحريضذا كان الفعل إ ،رتكبه ذلك الشخصيكون مسئوال

ن هذا القانون في املادة  حتمل إيقال عن الفعل »مفهوَم "االحتمال" بقوله:  13وبيَّ  أنه ي 
 

 ن تكون له نتيجة معينة، أو أثر معين: اذا كان حدوث

ستبعد عند الشخص العادي تلك النتيجة أو األثرِ   الشريك على الجريم. ولكّن القانون اليمني الشرعَي تجاوز كلَّ  «ال ي 
َ
ة ذلك، وَرفض معاقبة

 ملا كانا قد اتفقا عليه؛ حيث ينص في املادة 
ً
ه مخاِلفة

 
ساهم في الجريمة بوصفه  ْن َم  :في الجرائم التعزيرية»على ما يلي:  84التي ارتكبها شريك

ة في الجريم ذا اختلف قصد مساهٍم إنه أ غير  .يعاقب بالعقوبة املقررة لها مالم ينص القانون على خلف ذلك :شريكا حرضا اوو م  أفاعال 

 «.عوقب كل منهم حسب قصده عن قصد غيره من املساهمين
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ة للشريك عن النتيجة األعظم التي لم يكن َيقِصدها، واقَتصرت مسؤوليته بانتفائها املسؤولية الجنائي

 .(209)على النتيجة األخف التي كان يقصدها

ومساءلة الشريك عن النتيجة املغايرة لقصده، تشكل استثناء وخروجا على القواعد العامة في 

عتبر في نظر بعض رجاملسؤولية الجنائية التي تشترط توافر الركنين: املادي، واملعنوي. ولذل
 
ال القانون ك ت

 من تطبيقات "املسؤولية املوضوعية".

كون في الحالة التي ت -غير أن في الفقه الوضعي رأيا يميل إلى اعتبار املساءلة عن هذه النتيجة 

َصدها الشريك 
َ
ى )الخطأ شبه العمد(.  -فيها أعظَم من النتيجة التي ق  على أساس القصد املتعدَّ

ً
قائمة

 من عقوبة الفاعل في ضوء ما هو مقرر للجرائم شبه العمدية ولهذ
َّ

ا يجب أن تكون عقوبة الشريك أخف

 .(210)يِمن عقوبات في القانون . وبهذا أخذ القانون الجنائي اإليطال

وقد أهمل القانون الجنائي املغربي ذكَر هذه الجريمة، واكتفى باإلشارة العامة، كما في الفقرة األولى       

 "ك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة املقررة لهذه الجناية أو الجنحةاملشارِ ": 831لفصل امن 

 ثانيا. جريمة السكـران:

سأل صاحبه عن ما اقترفه  كر اإلجباري ال ي  ال خالف بين الفقهاء ورجال القانون معا، على أن السُّ

كره على تجرعها أو 
 
رر به حتى تجرعها وهو ال يعلم. وال خالف كذلك من جرائم أثناء انفعاله باملادة التي أ

 
غ

را بهدف تقوية عزمه وتنشيِط جسمه على اقتراف الجريمة  خّدِ ْسكرا، أو م  في املسؤولية التامة مِلن يتناول م 

 حاصل بين رجال القانون 
َ

في حالة السكر االختياري الذي يأتيه  -مثل بعض الفقهاء  -. ولكّن الخالف

ه لذاته، أي  : لــــ"غايِة" السكر، وليس إِلجل ارتكاب جريمة.صاحب 

                                                           
 . 889 رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، ص نظر:ي   (209)
 .451جالل ثروت، املرجع السابق، ص:  (210)



 

 

190 

واالتفاق حاصل بين رجال القانون في هذه الحالة أيضا على مسؤولية الجاني مبدئيا وصحِة 

سند 
 
إسناد الفعل إليه ما دام أتى السكر باختياره. غير أن عامَتهم يميلون إلى أن السكران ال يمكن أن ت

 عمد
ٌ
ية ؛ وإنما األقرب لحقيقة ما يقترفه من جرائم أن يكون من قبيل الجرائم إليه في هذه الحالة جريمة

 للقاعدة الفقهية "َعْمد  الصبي واملجنون خطأ"، وهم في 
ً
املتعدية . وكأنهم بذلك يصوغون قاعدة مماثلة

 ناقص
ٌ
 ةاملقابل يقولون: "عمد  السكران خطأ شبه عمد". وذلك ألن إرادة السكران في كل األحوال إرادة

 .(211)ومعيبة ، والعمد  يتطلب إرادة صحيحة وسليمة ، و"قصدا خاصا" ال يتوفر للسكران

ى، ويعتبر أن  وَينتقد بعض الشراح هذا الرأي، وَيرى أنه مناقض للواقع، وِلطبيعة القصد املتعدَّ

سند إليه الفعل بحسب ما أراده )عمدا كان، أم خطأ، أم شبَه عمد(، كالصحي ح السكران يمكن أن ي 

 . (212)تماما، بناء على تصرفاته وأفعاله الظاهرة . ويتفق هذا القول مع الري الشرعي

فّصل املشرع املغربي في موضوع جريمة السكران، واكتفى بالنص في قسم "األحكام  هذا،         ولم ي 

  ئ في أو الناالسكر وحاالت االنفعال أو االندفاع العاط»"، على أن املسؤولية الجنائية" العامة" في باب

 عِد ال يمكن بأي حال من األحوال أن ي   :عن تعاطي املواد املخدرة عمدا
َ
 «.هاصَ قِ نْ أو ي   ،م املسؤولية

 

                                                           
(، بواسطة جالل ثروت، مرجع 2/841اعد القانونية )، مجموعة القو  893وَرد مضمون هذا في حكٍم مِلحكمة النقض املصرية رقم  (211)

 .916سابق، ص: 
يف فجالل ثْرَوت، املرجع واملكان السابق . ويرى هذا القانوني ببصيرته القانونية املتميزة: أنه إذا كان املغَزى القضائيُّ من هذا هو تخ (212)

بٌل لتيسير العقاب من ال يمس ذلن "عقوبة" السكران نظرا لظروفه الشخصية: فإن من الواجب أ لتمس س 
 
ك نظاَم "املسؤولية"، وأْن ت

األدنى للجريمة. ورغم ما في هذا الكالم من وجاهة وانسجاٍم و األقل ى  ْينطرق أخرى، كاستعمال سلطة القاض ي املرنة في العقاب بين الحّد 

ة النقض املصرية ألحكام شبه العمد في هذه الحالة، هو مع الرأي الشرعي في هذه املسألة ، إال أنني ألفت االنتباه إلى أن "توظيف" محكم

لجأ إليه ويتمُّ ِإعمال  مقتضياته وأحكاِمه، وإن لم تتوافر كامل  مقوماته  إذا قِبلناتوظيف معقول ومقبول "مبدئيا"  أنَّ شبه العمد قد ي 

" محققا ملبدأ "العدل والتوسط" بين أحكام العمد املحض القاسيِة جدا، وأحكاِم الخطأ  وعناصره الفنية ؛ وذلك عندما يكون هذا "اإلعمال 

 ِشبه العمد" . أ
 
ِدَية

َ
ِزَمْت، أو ف

َ
جدت لدى الفقهاء أمثلة من ذلك كثيرة، يعبرون عنها عادة بقولهم: "ل طباملحض البسيطة جدا . وقد و 

َ
يق  ي ت

قيق لشبه عمد . فخاصية "التوسط" لدى هذا النظام على هذه الواقعة أحكام  شبه العمد، وإن لم تكن الواقعة كذلك باملفهوم الد

ها"، ويستعل ي إخضاعها  ل أمر 
 
ك

ْ
ه ألن يكون حال ِلبعض املسائل التي "َيش ئية إلحدى حاالت املسؤولية الجنا -على وجه بّين  -وأحكاِمه، تهيئ 

 الثالثة. 
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 ثالثا. الجرائم املتعدية احتماال:

   
ً
فضال عما تقدم من جرائم متعدية، فإن في التشريعات الوضعية، ومنها التشريع املغربي، طائفة

ب عل
َ
 أشدُّ جسامة من تلك التي أرادها الجاني  -يها أخرى من الجرائم يعاق

ٌ
بوصف  -كلما ترتبت فيها نتيجة

 الجريمة العمدية، ال املتعدية، غالبا . ومن أمثلة هذه الجرائم:

د الذي تترتب عليه أضرار بشرية -  جريمة الحريق املتعمَّ

 للعدوان على سالمة املواصالت وتخريِب الطرق العامة -
ً
 جريمة وفاة شخص نتيجة

-  
َ
 .عات واملتفجرات املفض ي إلى املوتاستعمال املفرق

 جريمة اإلخصاء املنهي بالوفاة. -

 جريمة هتك العرض أو االغتصاب عند ما يؤدي إلى وفاة املجني عليها. -

 جريمة شهادة الزور إذا أدت إلى الحكم على املشهود عليه باإلعدام. -

، فقد تكون في بعض  حاالتها لعمدوال اعتراض مبدئيا على العقاب على هذه الجرائم بوصف ا

 -صورها وحاالتها  في بعض -؛ بل قد يكون الغالب  عليها هو ذلك . ولكّنها مع ذلك قد تكون أيضا كذلك

 قد تكون جرائَم متعدية
 
عا مقصودة، والثانية

ْ
ط

َ
بتين، األولى منهما ق ِ

ّ
، خاصة أنها تتألف من جريمتين مترت

ي هذا االفتراض األخير تتكامل مواصفات عناصر الجريمة املتعدية، مقصودة وقد تكون غير مقصودة . وف

 هذه الجرائم: 
َ
ملة ال الجريمة العمدية . وهذا هو معنى وصفي إياها بـ"الجرائم املتعدية احتماال". أي أن ج 

كما تكون عمدا ، قد تكون شبه عمد، نظرا إلى طبيعة تركيبها من جريمتين متواليتين إحداهما أشدُّ 

 ظم  من األخرى. وتلك هي املواصفات الفنية للجريمة املتعدية.وأع
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قوباِت تقنين أحكاِم وع -بما فيها القانون الجنائي املغربي  -وقد تضمنت جل التشريعات الوضعية 

 االفتراض الثاني )شبه العمد(
َ
هَملت حالة

َ
ْرِض األول )العمد(، وأ

َ
. وهذا ما (213)هذه الجرائم في حالة الف

ب باملواءمة بين العقوبة والجريمة  -ض ي يجعل القا
َ
عرض عليه  -وهو مطال

 
في حيرة من أمره عندما ت

 ذاك 
ْ
ى فيها القصد  إلى الجريمة األشد . والواقع أنه ليس أمامه من حيلٍة إذ

َ
إحدى هذه الجرائم وقد انتف

 طبقا للحرية املتاحة له بين
 

ف يث حدي الجريمة بح إال حسن  استعمال سلطته في التقدير؛ أي التَصرُّ

 َينزل بها إلى حدها األدنى إن كانت لها َحدان. 

وال شك أن هذا اإلجراء، وإن كان يمكن اعتباره "حال مؤقتا" في ظل الوضع القائم لهذه    

ترك "نظام قانوني" بكامله  التشريعات، إال أنه ليس هو "الوضع األفضل" واألمثل؛ ألنه ال يمكن أن ي 

" وليس للقضاء وسلطِته ا لتقديرية، وإنما ذلك من مهمة املشرع، أما القاض ي فمهمته هي "التطبيق 

"التشريع" . وهذا من أمارات ومظاهر جهل أو تجاهل املشرعين الوضعيين لنظام الخطأ شبه العمد، 

 يوكأنهم حتى مع االعتراف الجزئي بوجود هذا النظام، ال يزالون يتهيبون من إعطائه مداه وتطبيقاِته الت

 تناسبه، واالعتراِف له بشخصيته وكياِنه القانوني. 

                                                           
ت (213)

َ
وكذلك  ؛416الفصل ، واقَتصر على "جريمة االغتصاب"، كما في القانون الجنائي املغربي عن جريمة "االغتصاب املنتهي بالوفاة" َسك

 . وعاقب على بقية الجرائم املذكورة باإلعدام، على النحو التالي:  365فعل مع جريمة شهادة الزور، كم في الفصل 

 «عداميعاقب الجاني باإل  :وت. فإذا نشأ عنها م يعاقب بالسجن املؤبد :رتكب جناية اإلخصاءمن يَ » جريمة اإلخصاء املنتهية بالوفاة: -

 (.488الفصل ) .

 شخٍص  ، إذا ترتب عن الحريق العمد موت  913 إلى 918في جميع الحاالت املشار إليها في الفصول » جريمة الحريق املنهي بالوفاة: -

عاقب باإلعدام على جريمة  -حوال األ في بعض  -بل إن املشرع املغربي ( . 914الفصل ) «.رتكب الحريق يعاقب باإلعدامفإن م   :أو أكثر

 .911ما في الفصل كالحريق املتعمد بذاته ولو لم يترتب عليه موت إنسان، 

وسيلة كانت  عمل أيَّ أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقالت، أو استَ  ضع في ممرٍ من وَ » جريمة التعدي على سالمة املواصالت:  -

إذا و  فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. :هاملرور أو مضايقت   أو تعطيل   ه من ذلك التسبب في حادٍث لعرقلة سيرها، وكان غرض  

فإن الجاني يعاقب باإلعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر  :أو عاهة مستديمة للغير إنسان أو جروٌح  نتج عن الجريمة املشار إليها قتل  

 (.958الفصل ) «.إلى عشرين سنة في الحاالت األخرى 

من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز » التفجير الذي ترتب عليه وفاة:جريمة  -

 .يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثالثين سنة. :أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآت املوانئ أو منشآت صناعية
َ
ار ج عن الجرائم املشتَ . وإذا ن

 (.916الفصل ) . «فإن الجاني يعاقب باإلعدام :رشخص أو أكث إليها موت  
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من أجل هذا، ومن أجل أن يستقيم الوضع في القوانين الجنائية تجاه الجرائم املتعدية القصد: 

 
َ
جنب الخلط ثبت لهذا النظام القانوني خصائصه، وي  صلح التشريع بما ي  يجب على املقنن أن يتدخل لي 

ويمد القاض ي باألساس القانوني الذي يرجع إليه في األحوال التي يترتب  بينه وبين نظم قانونية أخرى،

 فيها حدث جسيم يتعدى قصَد الجاني . وهذا التدخل يجب أن يحقق غايتين:

 املالئمة  الغاية األولى:
َ
يِة في القانون جريمة بعد جريمة، مقررا لكٍل منها العقوبة ي الجرائم املتعّدِ ِ

تقل ّ

 بينها جميعا، وإنما قد تخضع مبدئيا للتفاوت لها. وليس من الضرور 
ً
ي أن تكون تلك العقوبة موحدة

حسب حجم "العدوان" وطبيعِته؛ فضال عن ما قد تمليه "الظروف" املحيطة بالعدوان من مقتضيات 

 تشديدية. 

وضع  نص عام ومجرد يعترف باستقالل هذا النظام عن العمد والخطأ، ويضبط حدود  والغاية الثانية:

ى قصَد الجاني . وهذه الحاجة األخيرة أشدُّ ا  جسيمة تَتَعدَّ
ٌ
ملسؤولية والعقاِب في كّلِ مرة تقع فيها نتيجة

حتمل أن يكشف عنها  إلحاحا من األولى، ألنها هي التي تيهئ للمقنن فرصة اإلحاطة بكل الصور التي ي 

َنها يحصَرها مقدما، وتمد ا ا في لقاض ي بالتالي بالقاعدة التي يتمسك بهالعمل، ولم َيستطع املقنن أن َيَتبيَّ

  .(214)الحاالت التي يترك فيها املقنن من غير نٍص َحَدثا جسيما يقع متجاوزا قصَد الجاني

                                                           
 .948 املرجع السابق ، ص: انظر: جالل ثروت، (214)
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ن
هذه الجولة في القانون الجنائي املغربي واستقراِء نصوصه، ونظرا للحصيلة العامة التي  وبعد

ها من ذلك مما هو موجود وكائن فعال،   -أو مما ينبغي أن يكون: ندرك أن في القانون املغربي استخلصت 

 "كامنة" للخطأ شبه العمد ، ال ينقصها إال من يرتبها وينفض عنها غبار االنطمار  -بالفعل أو بالقوة 
ً
نظرية

واالنطماس ، ثم يميزها منهجيا وموضوعيا بما يناسبها. على غرار ما فعله القانون في القتل العمد والقتل 

 انتباه القاض ي واملشرع املغربي إلى ذلك.الخطأ 
ً
هة والفتة  . ولعل هذه الدراسة تكون منّبِ

 على غرار بعض التشريعات العربية األخرى  -هذا، ويالَحظ أن الجرائم املتعدية في التشريع املغربي 

 نظام املسؤولية من حيث أنها "وسط" بين -كاملصري والعراقي 
 
عقوبة ال نوعان: نوع تالئم فيه العقوبة

املقررة للجريمة املتعدية، والعقوبِة املقررة للجريمة العمدية ، وهذه هي الجرائم املتعدية بمعناها 

ث فيه املفارقة بين التكوين الفني للجريمة املتعدية، وبين العقوبة املقررة لها في  حد 
َ
الدقيق. ونوع ت

 االت ويكون الغالب عليها هو العمد.التشريع، وهذه هي الجرائم التي قد يتطرق إليها في بعض الح

 العقوبة 
 

ين سببا للفصل والتمييز ب -ناهيك عن اختالف التْبِويب  -ولكن يجب أال يكون اختالف

رها نظام جنائي واحد. فالتباين ِ
ّ
في العقوبة أو في  جرائم هي في الواقع تخرج من مشكاة واحدة، ويؤط

ر في ذلك ،  بين الجرائم األساس ي ز ميِّ ليس هو املبعض ظروف التشديد والتخفيف  ِ
ّ
 "الجريمة"و هوإنما املؤث

". أي هو نظام "الخطأ" أو "العدواِن" الذي َيستند إليه الركن املعنوي للجريمة، فضال عن العقوبة"وليس 

 طبيعة األفعال املكونِة لها، والتي يقوم عليها الركن املادي.
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La Dépénalisation du droit des affaires 

 الحماية الدولية لألطفال الالجئين  

 تقرير حول بحث لنيل شهادة املاستر في القانون الخاص

 

 فتيحة العاطفي  

طالبة باحثة في سلك  

  الدكتوراه كلية الحقوق فاس

 

 

 مقدمة

  في الوقت الذي يؤكد فيه املجتمع اإلنساني حقوق الطفل ويزداد االهتمام بالطفولة من الناحية

ال زالت هناك اختراقات لهذه الحقوق العتبارات متعددة،اجتماعية  النفسية واالجتماعية،

تارة،وسياسة تارة أخرى،وتعد ظاهرة العدوان والنزاعات املسلحة والصراعات والطائفية من أبرز 

املعاصر،وهذا االنتهاك ينتج عنه فقدانه ألهم حقوقه العالم ظاهر انتهاك حقوق الطفل  في م

األساسية كالحق في الحياة واالستقرار واألمن...،والعيش بحقوق بديلة يوفرها له القانون الدولي 

لحمايته،ولكون الطفل من الفئات الضعيفة التي ال تستطيع مواجهة هذه االنتهاكات والظروف 

القاسية،يضطر الى مغادرة بلده األصلي الذي يتعرض فيه لالضطهاد واملعاناة في اتجاه البحث 

 .عن ملجأ آمن في بلدان أخرى 

 ،رف بل إنه يعد من حقوق اإلنسان املعت ويتمتع الحق في اللجوء باهتمام كبير في األوساط الدولية

تعرضت  أو  باعتبار أن الالجئين هم أشخاص انتهكت حقوقهم اإلنسانية انتهاكا خطيرا، بها دوليا،
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حقوقهم هذه للتهديد الخطير أيضا، وبذلك تعتبر مشكلة اللجوء في العالم من أكثر القضايا 

حيث أن هناك ماليين من الالجئين أغلبهم من األطفال  املعروضة على األسرة الدولية تعقيدا،

ردون حول العالم يحتاجون للحماية والرعاية واملالذ اآلمن واالستقرار فضال هم أشخاص مش

نتيجة ما تعرضوا له في بلدانهم األصلية من معاناة  عن حاجاتهم الى الخدمات اإلنسانية األخرى،

    واضطهاد اما بسبب الحروب والنزاعات الدولية أو الداخلية أو بسبب الكوارث الطبيعية.

 ن أخطر موجات األطفال الالجئين كانت من نصيب الدول العربية والتي تعتبر ولسوء الحظ فا

من أكثر املناطق حساسية في العالم،والسيما في السنوات األخيرة،فبعد انتهاء الحرب الباردة 

وظهور القطب الواحد،وهيمنة الواليات املتحدة األمريكية على العالم والتي عرفت عدة تجاوزات 

برزت مظاهر جديدة الختراق هذه الحقوق بأشكال جديدة أكثر خطورة من  لحقوق األطفال،

 فباإلضافة إلى ما تعرض له األطفال الالجئون الفلسطينيون من طرد وتهجير من دولتهم،، ذي قبل

 وأيضا ما تعرض له األطفال العراقيون الالجئون خالل االحتالل األمريكي من انتهاكات جسيمة،

 نأطفال سوريا وما يتعرضون له كالجئين في مختلف الدول املجاورة والذي جاء الدور اليوم على

يفتقرون الى أبسط الحقوق التي يكفلها لهم  مليون طفل الرف، 8يقرب عددهم من حوالي 

 . القانون الدولي

  وقد اهتمت الشرعية الدولية بمسألة اللجوء والالجئين من خالل وضع ضمانات لحقوق األفراد

خاصة الفئات الضعيفة والهشة منهم كاألطفال والنساء،وذلك نتيجة لظاهرة والجماعات،و 

فأخذ األطفال الالجئون يتدفقون على كل البلدان بهدف الحصول  االنتهاك التي يتعرضون لها،

  على لجوء آمن األمر الذي يخلق مشكلة للبلدان املضيفة لهم وأعباء اضافية على اقتصادها.

 وضع هذه الضمانات من قبل املجتمع الدولي هو حماية حقوق األطفال  وكان الهدف الرئيس ي من

الالجئين وتوفير األوضاع الكريمة لهم،إضافة إلى خلق الظروف املالئمة لكي يتمكن املضطهدون 
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من ممارسة الحق في اللجوء والعثور على مالذ في دولة أخرى،وهذا ما أكد عليه املجتمع الدولي 

  لدولية والبروتوكوالت الدولية الخاصة بشئون الالجئين.من  خالل االتفاقيات ا

  وبالرغم من هذه الضمانات نجد أن هناك بلدان لجوء عديدة سئمت على ما يبدو من مشكلة

اللجوء،وأقامت مجموعة من الحواجز املادية والقانونية واإلدارية من أجل إعاقة وصول األطفال 

ها،وهذا ما ينتج عنه بقاء األطفال في بلدانهم األصلية الذين يرغبون في التماس ملجأ على اقليم

رغم الظروف غير اآلمنة السائدة فيها أو يواجهون عدة مشاكل وانتهاكات في البلدان املضيفة ان 

  استطاعوا الوصول إليها وخاصة اذا كانوا منفصلين عن ذويهم.

 األساسية للموضوع تحديـد املفاهـيــم (8

واإلجراءات القانونية والفعلية التي تهدف إلى التخفيف من املعاناة التي يكابدها كل التدابير  الحماية:

بالقيام في آن واحد بأعمال معينة ملصلحة األطفال الالجئين كتقديم العون املادي  األطفال الالجئين

يم دواملعنوي والصحي لهم،وتوفير الشروط والظروف اإلنسانية الالزمة لبقائهم على قيد الحياة،وتق

د وفي املقابل عدم القيام بأعمال معينة كالطر  املساعدات اإلدارية والقانونية احتراما ملصلحتهم الفضلى،

التعسفي أو رد األطفال الالجئين إلى بلدانهم التي قد يفقدون فيها حياتهم أو حريتهم،واالمتناع عن معاملتهم 

  معاملة قاسية أو تمييزية.

لهذه الكلمة لكون  دقيقاختلفوا في وضع تعريف  ألن العلماءللطفل  وال يوجد تعريف محدد الطفل:

واعتبارات سيكوسوسيولوجية عديدة كما اختلفوا في  مدلولها مثقل باعتقادات ثقافية ودينية مختلفة،

، فنجد تعريف علم النفس وتعريف علم االجتماع والتعريف الذي جاءت به نظرتهم للطفولة ومراحلها

 ية...الشريعة اإلسالم
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كل إنسان ”التي عرفته بأنه 8515وأهم تعريف جاءت به املادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

“.لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون املطبق عليه   

خارج بلد جنسيته أو الخاصة بوضع الالجئين تعرفه بأنه هو كل شخص يوجد  8598فاتفاقية  : الالرف

بلد إقامته،ولديه خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عنصري أو ديني أو القومية أو االنتماء 

إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأي سياس ي،وال يستطيع ذلك للخوف أو ال يريد أن يستظل بحماية 

    ذلك البلد أو العودة إليه خشية تعرضه لالضطهاد

،أو  هجر موطنه األصليالي فتعريف الطفل الالرف هو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ سن الثامنة عشر و وبالت 

واملساعدة. ابعد عنه بوسائل التخويف ولجأ إلى اقليم دولة أخرى طالبا للحماية   

 التطور التاريخي: (8

  الغرباء منذ قرون مضت،وعبر مختلف أرجاء املعمورة،كانت املجتمعات ترحب دائما بدخول

والخائفين واملتعبين من ضحايا العنف واالضطهاد،ولقد تناولت مختلف الديانات موضوع 

فا امللجأ كان معرو  ،فحق اللجوء،بل يكاد يجمع الباحثين على أن مفهوم اللجوء نشأ نشأة دينية

  بالكرم وحسن الضيافة. عرب الجاهليةوعرف عند عند اإلغريق و لدى الفراعنة 

  وبمجيء اإلسالم أصبح للملجأ طابع فلسفي وقانوني،ومرتبط ارتباطا متينا بحقوق اإلنسان

وضرورة احترامها، وواجب تقديم املساعدة لألشخاص املستضعفين خاصة النساء 

واألطفال،فقد حث اإلسالم األشخاص املضطهدين على السعي إليجاد ملجأ لهم في أرض هللا 

 . سالمي بمجموعة من املبادئ املعروفة في القانون الدولي كما أقر الفقه اال  ، الواسعة

  الخاصة  8598أما املجتمع الدولي فرغم ما جاء به من اتفاقيات في هذا املجال وخاصة في اتفاقية

بالالجئين إال أنه لم يميز في الحماية التي يوفرها لهذه الفئة بين األطفال والبالغين،وكان صدور 
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أهم وثيقة دولية جاءت بحماية  فعالة لألطفال في جميع مراحل حياة اتفاقية حقوق الطفل 

  الطفل.

  إال أن الخطوات األكثر أهمية والتي اتخذت في هذا الخصوص لم تبدأ فعليا إال مع انشاء مفوضية

األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين والتي وضعت مبادئها التوجيهية الخاصة بحماية األطفال 

 . 8598ذلك استنادا الى اتفاقية حقوق الطفل ومعايير دولية أخرى خاصة اتفاقية الالجئين و 

 أهمية املوضوع: (4

  لكونه يهم فئة ضعيفة من البشر تعرضت لالضطهاد واملعاناة والتشرد وفقدان الحق في االستقرار

 . واآلمان

 دولية ق بالحماية الرغبة منا منذ لحظة اختيار عنوان  البحث في اظهار مختلف الجوانب التي تتعل

وإيمانا ، التي يوفرها املجتمع الدولي للطفل الالرف اإلنساني وحقوق وواجبات الدول املضيفة له

منا بضرورة املساهمة في اغناء املكتبة القانونية ببحث يمكن أن يكون مرجعا يلجأ إليه للتعرف 

ية متخصصة في مجال على بعض جوانب هذا املوضوع وذلك لقلة ما كتب فيه من كتابات بحث

 . الطفل الالرف

 وقسمنا أهمية املوضوع في بحثنا إلى:

 :رصد ملختلف املواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية وأيضا معرفة مدى مالئمة  أهمية عملية

ما جاءت به القوانين الوطنية لهذه املعايير،من خالل ما تضمنته هذه األخيرة من حقوق 

  حماية لألطفال الالجئين. وضمانات تكفل بها

 :محاولة معرفة واقع األطفال الالجئين ومدى الحماية التي توفرها لهم الدول  أهمية نظرية

املضيفة على املستوى العملي ومدى التزام هذه الدول بما صادقت عليه من اتفاقيات ومواثيق 
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ية الألمم املتحدة دولية،ومعرفة الدور املهم الذي تلعبه املنظمات الدولية وخاصة مفوض

السامية لشؤون الالجئين في توفير حماية خاصة لهذه الفئة بتعاون مع باقي الفاعلين،لنخلص 

في األخير الى بعض املقترحات والحلول لتجاوز القصور الذي تعرفه حماية األطفال الالجئين على 

 املستوى القانوني والعملي.

  إشكالية البحث: (4

الدولي أن يوفر حماية فعالة لألطفال الالجئين على املستوى القانوني  إلى أي حد استطاع املجتمع

 والعملي؟

 املحاور الكبرى للبحث  (9

  الفصل األول:مظاهر الحماية الدولية لألطفال الالجئين              

  اإلطار القانوني لحماية األطفال الالجئين الفرع األول:

  الثاني:الحقوق األساسية لألطفال الالجئين الفرع

  واقع الحماية الدولية لألطفال الالجئين وآفاق تطويرها الفصل الثاني:

  آليات تفعيل الحماية الدولية لألطفال الالجئينالفرع األول: 

  محدودية تفعيل حماية األطفال الالجئين على املستوى العملي وأفاق تجاوزها الفرع الثاني:

 مة:خات (6

املتعلقة بحقوق الطفل وأيضا  8515لقد منح األطفال الالجئون مجموعة شاملة من الحقوق في اتفاقية 

املتعلقة بوضع الالجئين،وتؤكد هذه االتفاقيات على مجموعة من املبادئ، واملصالح  8598في اتفاقية 
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ي وتحقق حماية لألطفال الفضلى للطفل ومن املؤكد اليوم أن هذه الحقوق التي يكفلها القانون الدول

الالجئين،مهددة بشكل خطير،وهذا ما يجعل عشرات املاليين من األطفال الجئين ونازحين ومهاجرين 

يواجهون مواقف عصيبة جدا،وقد زاد واستفحل خطر انتهاك هذه الحقوق مع األحداث التي تعرفها 

راعات وحروب وأزمات برزت بعض الدول العربية وخاصة ما يحصل في سوريا حاليا،وما تعرفه من ص

فيها مظاهر انتهاك حقوق االنسان وخاصة األطفال بأشكال جديدة أكثر خطورة من ذي قبل،مما يدفعهم 

الى الهروب من هذه الظروف متوجهين الى بلدان أخرى قد يواجهون فيها أكثر مما كانوا  يعانون منه في 

املتقدمة قد سئمت من مشكلة املتشردين واألطفال بلدانهم األصلية،ألن هذه البلدان املستقبلة وخاصة 

الالجئين خاصة القادمين من دول العالم الثالث،مما جعلها تقيم مجموعة متنوعة وصلبة من الحواجز 

املادية واملساطير القانونية واإلدارية بهدف إحباط ملتمس ي اللجوء في أراضيها وخاصة منهم األطفال 

  الالجئين املنفصلين عن ذويهم.

وفي مقابل هذا الوضع نجد على املستوى العملي أنه ليست هناك منظمات غير حكومية وطنية أو 

جمعيات للمجتمع املدني تهتم باألطفال الالجئين وان وجدت فيكون عملها جد محدود أو ال تحصل على 

 تراخيص ملباشرة عملها. 

ما يتعرضون له من ايذاء جسدي وجنس ي ان كل هذه املشاكل والظروف التي يواجهها األطفال الالجئين و 

وما يقاسونه من متاعب ومعاناة تجعل منهم راشدين،يفقدون احساسهم بالطفولة،فال يتصرفون 

كأطفال  عاديين،حيث تجدهم يتحملون مسؤولية إعالة األسرة من صغرهم وخاصة اذا مات األب أو 

ن في متاجر ومزارع ويمارسون أعمال وضيعة األم أو كالهما في الحرب،أو انفصلوا عنهم،وغالبا ما يعملو 

وغير قانونية في مقابل أجور زهيدة جدا،ويعانون من اضطرابات نفسية وعقلية وخاصة من شاهد منهم 

 عائلته وهي تقض ي نحبها في حروب مروعة وانهارت منازلهم.
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الالجئين والالجئون بصفة وبالتالي فعلى كل الجهات،حكومات ومنظمات دولية أن يعوا أن قضية األطفال 

عامة،من قضايا حقوق اإلنسان،وإذا كانت الدول وخاصة الغنية منها تدعم هذه الحقوق وتشيد 

بفضائلها وتعتبر نفسها حارسة على املبادئ االنسانية ومبادئ الحرية،فعليها أن ال تحجم عن قبول 

لدانهم ويتجهون اليها ملطالبتها ومساعدة وحماية األشخاص الذين يحرمون من الحقوق األساسية في ب

بحمايتهم وصيانة حقوقهم،وعلى العالم واملجتمع الدولي برمته أن يعترف ويفهم بأن االستغالل 

االقتصادي والنظام التجاري العالمي والنظام االعالمي الدولي وتجارة األسلحة ومعضلة الديون ودعم 

من األسباب املباشرة التي تساهم في هروب األطفال األنظمة الديكتاتورية والعنصرية...،كل ذلك يعتبر 

من بلدانهم وتشردهم وبالتالي محاولة البحث عن مكان أكثر أمنا وأكثر رخاء يستعطون في أن يحيوا حياة 

  أفضل تليق باإلنسان.

 املقترحات: (2

 ضرورة اعتبار مشكلة اللجوء مشكلة اجتماعية وإنسانية من حيث الطابع وبالتالي ليست سببا 

  للتوتر بين الدول.

  أن تلتزم الدول املضيفة بإنشاء نظم وقوانين خاصة باللجوء من شأنها أن تحدد على نحو مسؤول

من هو الالرف ومن الذي ال يستحق الحماية،وهذا من شأنه أن يمنع املراوغات التي تقوم بها 

 . حمايتهمبعض الدول من أجل التهرب من استضافة  األطفال الالجئين على أراضيها و 

  يجب على الدول واملفوضية وشركائها أن يتخذوا التدابير الالزمة لضمان اشراك األطفال

واملراهقين الالجئين،بحسب االقتضاء،اشراكا منصفا في عملية صنع القرار في جميع مجاالت 

 حياة الالجئين وفي تنفيذ تلك القرارات،وضمان اتباع نهج الحماية ومراعاة عامل السن في كل

  مرحلة من مراحل وضع البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها
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 - كما يجب على الدول واملفوضية التعاون في مجال تقديم املساعدة االنسانية لألطفال

الالجئين،وأن يواصلوا برامج توعية هذه الفئة بحقوقهم،وأن يضعوا مثل هذه البرامج في حالة 

ركة في تحديد املشكالت املتعلقة عدم وجودها،وأن يشجعوا األطفال على املشا

  بالحماية،واإلجراءات الالزمة للتخفيف منها،والقرارات التي تؤثر فيها.

  يجب على كل الفاعلين أن يضعوا برامج تدريبية بشأن األطفال الالجئين استنادا الى اتفاقية

  حقوق الطفل وغيرها من معايير حقوق االنسان والقانون االنساني الدولي.

 -على املفوضية أن تنش ئ عملية رصد لقياس مدى تنفيذ املبادئ التوجيهية الخاصة  يجب

باألطفال الالجئين،فضال عن متابعة التوصيات املقدمة في التقييم الخاص بحقوق األطفال 

  الالجئين واحتياجاتهم من الحماية.

 مل طار مشروع العيجب على املفوضية أن تعزز شراكتها مع جمعيات وطنية للمجتمع املدني في إ

من أجل حقوق الطفل،وأن تولي األولوية لتدريب املنخرطين والنظراء في الدول والتابعين لهذه 

  الجمعيات.

  يجب على الدول الغنية أن تقدم مساعدات مالية للدول التي تستقبل أعداد كبيرة من الالجئين

ن التعليم يشكل أداة هامة من وخاصة الدعم املوجه في مجال التعليم والتوجيه،اعترافا منا بأ

  أدوات الحماية.

  وأخيرا ضرورة أن تساهم وسائل االعالم بمختلف أشكالها في توضيح حجم املعاناة التي يعيشها

األطفال الالجئون وما يرافقها من مظاهر االضطرابات النفسية واإلجتماعية ،باإلضافة الى 

ة ع على مستقبل األطفال،ومستقبل املجتمع بصفاملخاطر املادية والصحية التي يسببها هذا الوض

  عامة.
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