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 كلمة افتتاحية
 

 الرحمي الرحامن هللا بسم

يترشف الفريق القامئ عىل جمةل القانون و الأعامل أأن يقدم بني يدي القارئ الكرمي هذا العدد 

منتجاهتم  القانون و الأعامل و اليت متنح لاكفة الباحثني فرصة تقدمياجلديد من السلسةل الشهرية للمجةل 

 العلمية .

ننا كفريق معل ، نسجل ابرتياح و خفر ما صل اليه الباحث و  و بعد النجاح اذلي القته اجملةل ، فا 

 القانوين من جرأأة يف اختيار املواضيع اليت  تتسم حبس قانوين و فكر حقويق.

جمال يرتبط ابالقتصاد و الس ياسة مبا يؤطرها من قواعد و مبادئ  و حيث ان جمال الأعامل

ننا ننوه ابختيارات الباحثني املوفقة ، خصوصا و أأننا حباجة اىل  مشرتكة للقانونني العام و اخلاص، فا 

من يسرب أأغوار مواضيع القانون و الأعامل نسقهيا املاكرو و امليكرو حبثية بنظرة مشولية تعكس و حتاول 

 بة عىل ماكمن  اخللل و الضعف و اعداد يف افق جتويد النصوص القانونية .الاجا

ان اجملةل س تواصل سعهيا يف دفع الكثري من الباحثني و املهمتني دخل الوطن و خارجه للمسامهة 

 فهيا ابلكتابة و الرأأي و التوجيه بغرض الاس تفادة من التجارب و اخلربات .

ترحب بلك الأقالم اجلادة و املبدعة مضن الضوابط العلمية و و عىل هذا الأساس ، فان اجملةل 

املهنجية الأاكدميية للبحث القانوين ، كام ترحب بلك املالحظات و النقد البناء، و تسعى اىل التكيف 

 اكن ذكل ممكنا . لك ما

 . 501..( سورة التوبة : الآية  وقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسوهل واملؤمنون ) 

 

  جمةل القانون و الأعامل ةر ادا  
 

 كلمة افتتاحية
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 جوانب تراجع القوة امللزمة للسرية القانونية،

 ول على املعلوماتاملتعلق بالحق في الحص 31.13دراسة في ضوء القانون رقم: 

 

 محمد حفو 

 باحث في العلوم الشرعية والقانونية،

 متخصص في قوانين التجارة واألعمال  

 

 

ال يتصور مطلقا وجود أي مؤسسة، كيفما كانت، سياسية، إدارية،أمنية، اقتصادية، ثقافية،         

لقوانين التي بدأت أخالقية أودينية تحمي أسرارها،هذه ا أكاديمية، أو إعالمية...أو غيرها من دون قوانين

قبل أن تصير قانونية.وهذا ما ساقه لنا التاريخ حيث نجد أن الكنيسة ألزمت رجالها الذين يتلقون 

اعترافات املؤمنين بواجب كتمانها لكي يتجزأ املخطئ على البوح أواإلعتراف بخطئه أو خطيئته إلى الكاهن 

عا في املغفرة...أما الشريعة اإلسالمية الغراء فقد خصت حماية الذي يثق به، تفريجا عن كرب صدره وطم

األسرار بأهمية بالغة، مع تحديد وتدقيق حاالت التقيد بكتمانها، وحاالت التحلل من واجب هذا 

 .1الكتمان

لم يعطل السند الديني واألخالقي  -كما في السر املنهي -واملالحظ أن السند القانوني املعاصر لحفظ السر

ي سبقه والذي ظل مواكبا  ومشتركا معه في حاالت عدة، بل يرد االلتزام  بحفظ السر القانوني في الذ

شكل أداء قسم أو يمين، جامعا بين البعدين القانوني والديني ولعل أبرز مثال على ذلك تولي املهنة عند 

                                                           
 2ص  2112عبد الحق الجناتي االدريس ي، السر والعلن،مطبعة الجسور، وجدة،الطبعة األولى 1
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ن، التراجمة خبراء القضائييالقضاة، املحامين،املوثقين، األطباء ومن في حكمهم، املفوضين القضائيين، ال

املقبولين لدى املحاكم...وكل هذه الفئات مطالبة بالحفاظ على كل ما يطلعون عليه بحكم مهنتهم أو 

 2وملتزمين جميعا بعدم إفشائه خارج الحاالت واالستثناءات التي يفرضها أو يسمح بها القانون... وظائفهم

رية  في مختلف امليادين والقطاعات بشتى أنواعها، ولعل ما سبق ذكره كان سببا  لتجدر خاصية الس

وهو ما جعل من هذه السرية متسعة النطاق تستعمل بأي وجه كان، وخاصة للتغطية عن أمور غير 

مشروعة...لكن سرعان ما أثر املجتمع الحديث بعوامله التي ساهمت في تراجع ومحاصرة هذه السرية 

الشفافية والحكامة الجيدة وفي تقنين وتخليق الحياة العامة وتتمثل أساسا في البروز القوي ملفهومي 

والتصريح االجباري باملمتلكات هذا من جهة. وفي االنتشار أو التكريس الواسع للحق في الولوج إلى املعلومة 

، بقوله: " للمواطنات واملواطنين حق الحصول على املعلومات، 3وهو ما كرسه الدستور املغربي الحالي

في حوزة اإلدارة العمومية، واملؤسسات املنتخبة، والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام..." هذا  املوجودة

املتعلق بالحق في  31.13املعطى الدستوري بدوره أصل لبروز مولود جديد يتمثل في صدور القانون رقم 

 .4الحصول على املعلومات

ظف )النقابي والباحث( أن يتأرجح بين املحافظة ومن هنا تبرز إشكالية املوضوع، فإلى أي حد يمكن للمو 

 على السر املنهي ومواكبة العصر الحديث؟

 لإلجابة على اإلشكال املطروح إرتأينا دراسة املوضوع على النحو اآلتي:

 املطلب األول: تأصيل الحق في الحصول على املعلومات واالستثناءات الواردة عليه

 تفعيل الحق في الحصول على املعلوماتاملطلب الثاني: ضمانات وإشكاليات 

                                                           
 من مقتطفات مداخلة سبق أن تقدمنا بها ضمن أشغال الندوة ، املجتمع والقانون بين جدلية التأثير والتأثر، جامعة القاض ي عياض2
 .2111من دستور فاتح يوليو  22الفصل 3
 .2112مارس  12املوافق ل  1331، جمادى اآلخرة  1133ريدة الرسمية عدد الج4
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 املطلب األول: تأصيل الحق في الحصول على املعلومات واالستثناءات الواردة عليه

يعتبر الحق في الحصول أو الوصول للمعلومة  مبدءا عاما، في مقابل االستثاء الذي يتجسد في            

ا فتئ أن انقلب هذا االستثناء إلى قاعدة عامة لكثرة السرية أو باألحرى املحافظة على السر املنهي، لكن م

انتشاره في أغلب املجاالت الوظيفية، وعليه يجدر بنا أن نأصل أوال، للحق في الحصول على املعلومة ) 

 الفقرة األولى( على أن نتناول االستثناءات الواردة على هذا الحق في فقرة ثانية.

 على املعلومات الفقرة األولى: تأصيل الحق في الحصول 

من خالل الوقوف على مجموعة من اإلعالنات واملعاهدات الدولية، يتضح أن الحق في الحصول على    

املعلومات هو حق متجدر وأساس ي وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها أغلب املعاهدات الدولية، 

، وكذلك 11ضمن مادته  1132سنة بحيث تم تكريس هذا الحق في االعالن العالمي لحقوق االنسان ل

ثم انتقل هذا الحق إلى جل الدساتير، فإلى  1111في العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية لسنة 

الذي نص بدوره على هذا املقتض ى: "لكل  5، نجد دستور أملانيا2111جانب الدستور املغربي لسنة 

والتصوير، وأن يملك الحق في حرية الحصول شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه بالقول والكتابة 

على املعلومات من مصادر يمكن الوصول إليها بشكل عام". وحسب الدستور الفرلندي فإن كل الوثائق 

التي في حوزة السلطات تكون متاحة، إال إذا كان نشرها قد تم تقييده ألسباب ضرورية خاصة في 

 .6القانون 

                                                           
 الفقرة األولى من املادة الخامسة من دستور أملانيا.5
 .1111يونيو  11من الدستور الفرلندي الصادر في  12املادة 6
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هذا املبدأ في الفقرة الخامسة من مادته العشرين بقوله: "ال يجوز والدستور االسباني أكد بدوره على 

حظر املطبوعات والتسجيالت وأية وسائل أخرى للحصول على املعلومات إال بموجب حكم صادر عن 

 .7القضاء

 الفقرة الثانية: االستثناءات املقيدة للحق في الحصول على املعلومات

باستثناء على القاعدة املقررة في الفقرة األولى  2111ستور من د 22جاءت الفقرة الثانية من الفصل 

حيث ورد فيها " ال يمكن تقييد الحق في املعلومة إال بمقتض ى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع 

الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد، وكذا الوقاية من املس بالحريات 

وق األساسية املنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر املعلومات واملجاالت التي يحددها والحق

 القانون بدقة".

فإنطالقا من هذا املقتض ى الدستوري يتبين أنه يمكن تقييد الحق في الحصول على املعلومات، لحماية 

ة ءها يمس املصالح الحيوية للدولمصالح عامة  للدولة كأسرار الدفاع التي يتم حفظها بصرامة ألن إفشا

 112 -122 -122 -123- 121ويهدد كيانها وسيادتها، ولقد حدد القانون الجنائي املغربي في فصوله؛ 

من نفس  8311طبيعة أسرار الدفاع الوطني والعقوبات املقررة عند االخالل بسريتها.وكذلك الفصل 

 بات املطبقة عليهم في حالة إفشاءها " القانون املذكور، الذي يحدد أمناء األسرار والعقو 

وقد تكون مصالح خاصة باألفراد، كحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي، الذي أقره املشرع بموجب 

، بحيث يهدف هذا القانون إلى حماية الحياة الخاصة  2111فبراير  12الصادر بتاريخ  11.12القانون رقم 

ط وال مسؤول ملعطياتهم الشخصية، خصوصا في ظل التطور لألفراد وحرياتهم إزاء كل استعمال مفر 

التكنولوجي الكبير والسريع الذي يعرفه استعمال هذه املعطيات. وأيضا ما يتعلق بحماية سرية املراسالت 

                                                           

 .1122دجنبر  21الدستور األملاني الصادر في 7  
 على: األطباء والجراحون...من أمناء األسرار، بحكم مهنتهم أو وظيفتهم...من مجموعة القانون الجنائي  311نص الفصل 8
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والتواصل، نظرا لألهمية الفائقة التي تكتسيها املراسالت في حياة االنسان، وفي أداء املؤسسات واملرافق 

قتصادية، فإن سريتها من الحقوق املحمية تشريعيا بل ودستوريا. وتشمل هذه املراسالت االدارية واال

 .9الشخصية املراسالت البريدية، والورقية منها، والبرقية، وااللكترونية

أما األسرار املهنية فال تعد وال تحص ى لكونه، يستحيل أن نتصور مجتمع معاصر، مهما ترسخت فيه 

ة، من دون أسرار مهنية محمية؛ كحماية السر الطبي، والسر البنكي، وسرية قيمة وممارسة الشفافي

منه، يلزم كل موظف أو مستخدم  13، فبموجب املادة 10املتعلق باألرشيف  11.11األرشيف وفقا للقانون 

مكلف بجمع األرشيف أو باملحافظة عليها بكتمان السر املنهي فيما يتعلق بكل وثيقة ال يمكن قانونيا 

 ها رهن إشارة العموم.وضع

من مدونة الشغل، القانون  31وقد يطلق هذا االلزام حتى على األجراء في املقاوالت، بحيث نجد املادة 

، تعتبر إفشاء السر املنهي خطأ جسيم ويبرر الطرد متى نتجت عن هذا االفشاء خسارة 13.11رقم 

الذي ألزمه املشرع باملحافظة على السر  للمقاولة، بل يمتد األمر كذلك ملراقب الحسابات في الشركة،

تحت طائلة العقوبات الزجرية املنصوص عليها في  21.13من القانون رقم  313املنهي بموجب املادة 

 .11مجموعة القانون الجنائي

 :املطلب الثاني: ضمانات وإشكاليات تفعيل الحق في الحصول على املعلومات

الحصول على املعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ  نظرا  لألهمية القصوى التي يكتسيها حق

، قانون حق الحصول على املعلومات ليشكل ترجمة 31.13وممارسة، بادر املشرع إلى اصدار القانون رقم 

وقد جاء هذا القانون  فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية واملؤسساتية

                                                           
 .133عبد الحق الجناتي االدريس ي، مرجع سابق، ص 9

 .2112نونبر  31الصادر في 10
ن من قانون شركات املساهمة، واملنشور بمجلة القانو  313للتوسع أكثر يرجى االطالع على مقالنا املعنون ب نطاق تجريم املادة 11

 واألعمال.
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كما حمل في طياته العديد من االشكاليات،)الفقرة  ) نتطرق لها في الفقرة األولى(بمجموعة من الضمانات،

 الثانية(.

 األولى: ضمانات تفعيل الحق في الحصول على املعلومات الفقرة

إن أول ضمانة  أتى بها القانون املذكور، هو تحديده ملعنى " املعلومات" واملجاالت املعنية باألمر، حيث 

لثانية منه: " املعلومات: املعطيات واالحصائيات املعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم جاء في املادة ا

أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر،...املؤسسات والهيئات املعنية: مجلس االنواب؛ مجلس 

الجديد عدة  القانون  . كما تضمن12املستشارين؛ االدارات العمومية؛ املحاكم؛ الجماعات الترابية؛...

  ضمانات إجرائية:

نصت املادة العاشرة من نفس القانون على أنه: "يجب على   :مانة النشر االستباقي للمعلوماتض

املؤسسات والهيئات املعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم في حدود االمكان، بنشر الحد 

ضمن االستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة األقص ى من املعلومات التي في حوزتها والتي ال تندرج 

وقد  جميع وسائل النشر املتاحة خاصة االلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية .."

أوردت نفس املادة أمثلة عن املعلومات الواجب نشرها، من قبل: النصوص التشريعية والتنظيمية 

من أجل االتصال بها،الخدمات التي تقدمها  ومعلومات رحات القوانين،الخاصة بها، ومشاريع ومقت

 للمواطنين واملتعاملين معها، واملساطر املتعلقة بها، التراخيص واألذونات ورخص االستغالل...

وقد أحسن املشرع صنعا عندما أورد ضمانة النشر اإلستباقي كضمانة من ضمانات الحصول على  

ورغم أهمية هذه  لكن، اع املعلومات وجعلها على سبيل املثال ال الحصر.املعلومة وأورد بعض أنو 

املقتضيات، فإنه يتعين استكمالها ببعض املقتضيات الضرورية األخرى التي تجعل ممارسة الحق في 

، فإلزام الهيئات املعنية بنشر الحد األقص ى للمعلومات :الحصول على املعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة

                                                           

 31.13من القانون  2نظر املادة أ12 
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كون مقرونا باإلشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت املناسب الذي يجعل املعلومة يجب أن ي

 13مفيدة بالنسبة للمتلقي

من نفس القانون،على أن الحصول على  13نصت املادة  :مانات إجراءات الحصول على املعلوماتض

ه لومات يتم بناء على طلب يقدماملعلومات " ..يتم بتقديم طلب يقدمه املعني باألمر الحصول على املع

يتضمن  االسم الشخص ي  –لجنة الحق في الحصول على املعلومات  -املعني باألمر وفق نموذج تعده 

والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخص ي، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وبالنسبة لألجانب رقم 

جه ي طبقا للتشريع الجاري به العمل..." ويو الوثيقة التي تثبت االقامة بصفة قانونية فوق التراب الوطن

الطلب إلى رئيس املؤسسة أو الهيئة املعنية عن طريق اإليداع املباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد 

 العادي أو االلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

لى ملباشر عوقد حدد املشرع الكيفية التي يتم بها الحصول على املعلومات، فقد يتم إما باالطالع ا

املعلومات بمقر املؤسسة املعنية خالل أوقات العمل الرسمية، أو عن طريق البريد االلكتروني عندما 

كما أوجب القانون  .14يكون املستند أو الوثيقة املتضمنة للمعلومات املطلوبة متاحة على حامل إلكتروني

ين يوما تبتدئ من يوم تسلمه، وقد على املؤسسات املعنية، الرد على الطلب داخل أجل ال يتعدى عشر 

تقلص هذه املدة إلى ثالثة أيام في الحاالت املستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على املعلومات ضروريا 

.وكل ما سبق ذكره تحت طائلة تقديم شكاية من طرف طالب 15لحماية حياة وسالمة وحرية األشخاص

ة في غضون عشرين يوم عمل من تاريخ انقضاء األجل املعلومات، إلى رئيس املؤسسة أو الهيئة املعني

القانوني املخصص للرد على الطلب، أو من تاريخ التوصل بالرد، كما يتعين على متلقي الشكاية، دراستها 

                                                           

 .Maroc Droitونس بنهدي، حق الحصول على املعلومات، سياق الدسترة وآفاق التفعيل، مقال منشور بمجلةي13 

 سالف الذكر. 31.13من القانون  13ملادة ا14 

 سالف الذكر. 31.13من القانون  12املادة15 
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.كما يحق 16يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها 13واخبار املعني باألمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خالل 

تقديم شكاية أخرى أمام اللجنة املكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في  لطالب املعلومات

، رئيس اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع 17الحصول على املعلومات، والتي يرأسها

 .مع إمكانية الطعن أمام املحاكم اإلدارية داخل11.12من القانون  22الشخص ي، املحدثة بموجب املادة 

يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة بشأن شكاية طالب املعلومات، وإن كانت تتعدد الضمانات  11أجل 

 التي يمنحها املشرع، إال أن تمة مجموعة من اإلشكاليات تحد منها، وهو ما سنتطرق له في الفقرة املوالية.

 علوماتالفقرة الثانية: اإلشكاليات املتعلقة بقانون الحق في الحصول على امل

من خالل قراءتنا الفاحصة للقانون املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات، اتضح لنا أن هذا األخير، 

يحمل بين طياته مجموعة من االشكاليات، منها ما يتعلق بصياغة القانون، ومنها ما يولد الغموض في 

 معنى مقتضياته، وسنحاول الوقوف على بعض هذه االشكاليات.

املعلومات كما سبق ذكرها في املادة الثانية من القانون، بكونها املعطيات واالحصائيات...التي  إذا كانت

تنتجها أو تتوصل بها املؤسسات أو الهيئات املعنية في إطار مهام املرفق العام، فإن املشرع بحصره لهذه 

قيدة بالسرية، وال سيما الفئة في الجهات ذات صبغة املرفق العام، يكون قد أخرج زمرة من الفئات امل

السرية املهنية، علما أن هناك فرق شاسع بين السر املنهي والسر الوظيفي، فإذا كان األول يتعلق باملهن 

فإن الثاني هو من يدخل في نطاق املرفق العام. وبالرغم من هذا التمييز البديهي، نجد أن املشرع خلط 

من القانون املذكور،إلى ما يخرج عن نطاق املرفق العام، بين املفهومين، بحيث نص في املادة السابعة 

 .18كحقوق امللكية الصناعية أو حقوق املؤلف أو الحقوق املجاورة ...ومبادئ املنافسة الحرة واملشروعة...

                                                           

 سالف الذكر. 1331.من القانون رقم  11نظر املادة ا16 

 من القانون السابق فيما يتعلق بتكوين اللجنة. 23نظر املادة ا17 

 من القانون سالف الذكر. 2اجع املادة ر 18 
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فضال على أن االستثناءات الواردة في املادة السابقة، والواردة على سبيل الحصر طبعا، لكن ماذا عن 

لم يذكرها املشرع في هذه املادة، والتي تلزم باملحافظة على السرية تحت طائلة املساءلة  املجاالت التي

 ؟.19الجنائية، كما هو الشأن بالنسبة ملراقب الحسابات

لضمان تطبيق هذا القانون، كسائر القوانين، البد من وضع مقتضيات زجرية، وهو ما خصص له املشرع 

، التي نصت على إمكانية تعريض 22ون بالعقوبات، ابتداء من املادة في هذا السياق الباب السادس، املعن

األشخاص املكلفين بتقديم املعلومات، للمتابعة التأديبية، في حالة امتناعهم عن تقديم املعلومات 

املطلوبة للمتابعة التأديبية، إال إذا ثبتت حسن نيتهم، وما يثار في هذا الصدد هو إكتفاء املشرع باملتابعة 

لتأديبية دون فرض الغرامة، لتعزيز تطبيق هذا القانون، فضال عن االعفاء في حالة حسن النية، وهو ا

 ما يجرنا إلى متاهات لم تستطع محكمة النقض من حلها ألى وهي التمييز بين حسن وسوء النية.

تعملها شرع إسإن الغريب في األمر أن املقتضيات الزجرية التي يكون غرضها تطبيق القانون، نجد أن امل

و 22هنا للتأكيد على عدم افشاء السرية في الحاالت التي يوجبها القانون،وهو ما يظهر من خالل املادتين 

من القانون املذكور، وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على تمسك املشرع بالسرية، وإن كان األجدر  21

علومات، ال عن حق كتمانها، ونرى أن مبدأ أال يقحمها هنا ما دام يتحدث عن الحق في الحصول على امل

حسن النية الذي أدرجه املشرع إلعفاء املؤسسات التي امتنعت عن تقديم املعلومات، أولى به أن 

 يستعمله في هذا املحل، أي في حالة تقديم معلومات يمنع القانون تقديمها، وذلك بحسن نية.

 

 

                                                           

 من قانون شركات املساهمة. 313اجع مقالنا السابق، نطاق تجريم املادة ر 19  
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طالع، مسألة بديهية، تبررها عدة غايات، كما أن تبني إن اإلزدواجية بين السرية وحق اال  صفوة القول،

املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات، جاء من أجل الحد من السرية من  31.13املشرع للقانون 

جهة، ومن أجل تلبية مطالب االتفاقيات الدولية من جهة أخرى، كما تجدراالشارة أن هذا القانون 

بها بالخصوص ضعف الصياغة التي جاء بها القانون، فما يستورده يحمل بين طياته عدة إشكاالت سب

املشرع من قوانين يكون جيدا على األقل في صياغته، عكس ما يستحدثه بنفسه، وتبقى الضمانة الكبرى 

لتفعيل هذا القانون على أكمل وجه، هي تكوين مسيري املرافق العامة أحسن تكوين، فاملوظف عليه أن 

تكوين، على األقل ليميز بين ما يمكن تقديمه من معلومات وما يمنع عليه تقديمه، يكون مكونا أحسن 

وإال عزف عن كل تقديم، خوفا من العقوبات الجنائية املقررة تشريعيا كما هو الحال بالنسبة للفصل 

 من مجموعة القانون الجنائي. 311
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 ؟ضائية مع محاضرالضابطة الق كيف تتعامل السلطة القضائية   

 

 املختار السريدي 

  القانون الخاص باحث في 

 

 

 مقـــــــــــــدمة 

 

من لدن ضابط من ضباط الشرطة  -مستوف لشروطه الشكلية واملوضوعية  -إن إنجاز محضر          

القضائية ليس بالعمل السهل أو الهين كما يعتقد الكثير من الناس ، فهو يحتاج مهارة تقنية عالية 

را مهنيا متزنا ورجال ميدان أكفاء ومحنكين ، وأصحاب تجربة يقظين ومدربين بما فيه الكفاية مع وضمي

إملام تام ومعرفة دقيقة بالنصوص القانونية اإلجرائية منها واملوضوعية وكدا بالقرارات الجاري بها العمل 

نهي باإلضافة إلى تكوين م …والواجبة التطبيق في كل بحث أو تحقيق أو تحري أو تدخل كيفما كان نوعه 

وقانوني وإعداد نفس ي وداتي يليق برجالها ونسائها إن وجدن ، دون أن ننس ى الحالة املادية واإلجتماعية 

لهؤالء والتي بتحسنها تتحسن املردودية ويتحسن األداء والعطاء وتؤتي األمور أكلها كل حين ، بعيدا عن 

 أي مؤسسة الضابطة -أنها أن تمس بحرمة وهيبة املؤسسة املغريات واملؤثرات والتأثيرات التي من ش

وتقلص من فعاليتها وتؤثر بالتالي على مصداقيتها وتبعث على التشكك وعدم اإلطمئنان على  -القضائية 

تحرياتها وأبحاثها ، والتي غالبا ما تقطع أشواطا ومراحل قد تصل إلى أعلى درجات البحث والتحقيق 

ي مصير ملفات وقضايا عديدة ، وقد تكون سببا في اإلدانة أو البراءة أو قد يكون والتقاض ي ، وقد تؤثر ف
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( في انتظار من يحركها أويبعث فيها الحياة 1مآلها الحفظ لتبقى قابعة في رفوف مكاتب النيابة العامة )

 من جديد .

 :ولإلملام بهدا املوضوع فإننا سنتناوله من خالل  الفروع الثالثة التالية  

 

 : محضر الضابطة القضائية أمام النيابة العامة   الفرع األول       

 : محضرالضابطة القضائية أمام هيئة التحقيق   الفرع الثاني      

 (2: محضر الضابطة القضائية أمام هيئة الحكم وحرية اإلقتناع )   الفرع الثالث      

 

 امة  الفرع األول : محضرالضابطة القضائية أمام النيابة الع

 

يقع على عاثق النيابة العامة بوصفها ممثلة الحق العام مسؤولية تسيير و مراقبة أعمال 

الضابطة القضائية مراقبة عملية وفعلية وسابقة والحقة ، باعتبار أعضائها ضباطا سامين للشرطة 

األماكن خاص و القضائية والساهرين عن كثب على تتبع أشغالها وعملياتها التي يجب أن تراعي حرمة األش

بدون زيادة أو نقصان وبكل نزاهة وموضوعية “ محضرا “واملمتلكات وتضمن في وثيقة مكتوبة تسمى 

 (.3بعيدا عن كل تأويل أو استنتاج أو تحريف الكلم والحقائق عن مواضعها )

وهدا املحضر ينجز سواء في في إطار مسطرة البحث التمهيدي وهو بحث بوليس ي صرف يهدف 

وقوع الجريمة وجمع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ، أو في إطار مسطرة البحث التلبس ي  التثبت من

وهو بحث تكون فيه كل الظروف واألدلة والقرائن حية وحاضرة وماثلة دون أن يطالها تغيير أو تبديل أو 

 تحريف بحيث تتم عملية اإلنجاز بيسر وسهولة دون مشاق تدكر، 
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ال ونساء الضابطة القضائية أن إنجاز محضر في حالة التلبس أهون ومن تم يرى غالبية رج

عليهم من إنجاز محضر في حالة البحث التمهيدي ، نظرا لصعوبة هدا النوع األخيرمن املحاضر وما يتطلبه 

 من مجهود وإجهاد قد يوصل وقد اليوصل إلى الخيوط األولى للجريمة موضوع البحث .

ة ، فإن دور الضابطة القضائية يتمثل بوضوح في جمع األدلة الخام وكيفما كانت املسطرة املتبع

وتدوينها في محاضر تحت إشراف النيابة العامة التي تعمل على تنقيح وتمحيص وغربلة  كل ما يقدم لها 

 ، وتكييفه بل ووضعه في إطاره القانوني املناسب والسليم  ثم األخد أوعدم األخد به .

يجب على ضباط   : » من قانون املسطرة الجنائية بما يلي  23ادة وفي هدا الشأن جاءت امل

الشرطة القضائية أن يحرروا محاضربما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل امللك أو الوكيل العام 

للملك املختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح .  يجب على ضباط الشرطة القضائية بمجرد 

أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل امللك أو الوكيل العام للملك أصول املحاضر التي يحررونها  انتهاء عملياتهم ،

مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما لألصل ، وكدا جميع الوثائق واملستندات املتعلقة بها . توضع 

 (3« ) ...األشياء املحجوزة رهن إشارة وكيل امللك أو الوكيل العام للملك 

ل استقراء لنص هده املادة أنه يجب على ضابط الشرطة القضائية عند ضبط يتضح من خال

إما وكيل امللك باملحكمة   -وحسب درجة خطورتها  -الواقعة اإلجرامية أو الفعل الجرمي أن يخبر بها حاال 

 ماإلبتدائية أو الوكيل العام للملك بمحكمة اإلستئناف ، ثم يحرر محضرا بما أنجزه من عمليات وما قا

به من إجراءات ، ويختلف األمر بالنسبة لتوجيه هذا املحضر فيما إذا كانت الواقعة جناية أم جنحة أم 
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مخالفة ، وهكدا توجه محاضر الجنايات  إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف ، بينما توجه 

 محاضر الجنح واملخالفات إلى وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية .

 يف تتعامل النيابة العامة مع محضر الضابطة القضائية املرفوع إليها ؟لكن ك

إن النيابة العامة باعتبارها سلطة اإلتهام وأمينة املصلحة العامة وممثلة املجتمع ، هي من تتلقى 

املحاضر التي تنجزها الضابطة القضائية وتتخد بشأنها ما تراه الزما  ومالئما ، حيث أن وكيل امللك  

نفود محكمته اإلبتدائية  هو من يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة  اإلجراءات الضرورية للبحث عن  داخل

مرتكبي الجنح واملخالفات  ويصدراألوامر سواء بعدم  متابعتهم  بعد التكييف القانوني لألفعال التي 

ات م على هيئحررت بشأنها املحاضراملدكورة ،أو بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم ، ويمكنه أن يحيله

التحقيق بموجب ملتمسات ، أو يحيلهم مباشرة على هيئات الحكم املختصة ، كما يمكنه أن يجمد تلك 

املحاضر ويبطل مفعولها بما يدعو إلى ذلك بموجب قراريسمى ب " قرار الحفظ " طبقا ملا هو منصوص 

 من قانون املسطرة الجنائية .  31عليه في الفقرات األولى من املادة 

من  31ما على صعيد محكمة اإلستئناف فإن الوكيل العام للملك وحسب ما جاء في املادة أ

نفس القانون ، هو من يتلقى الشكايات والوشايات واملحاضر املوجهة إليه ويتخد بشأنها ما يراه مالئما 

أو يأمر  سهمن اإلجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل امللك املختص ، ويمكنه أن يباشر بنف

بمباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم ، ويمكنه أن 

 يحيلهم على هيئآت التحقيق أو هيئآت الحكم املختصة  أو يأمربحفظ القضية
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دا ما إبمقرر يمكن دائما التراجع عنه ، ويتعين على وكيل امللك أو الوكيل العام للملك في حالة  

( يوما ابتداء من تاريخ اتخاد 13قررا حفظ الشكاية أن يخبرا بها املشتكي أو دفاعه خالل الخمسة عشر )

 القرار املدكور.

 : ومن بين األسباب التي تدفع النيابة العامة إلى تجميد بعض املحاضرنذكرعلى سبيل املثال

 *  عدم توفر أركان الجريمة مجتمعة .

 املعروضة والحجج املقدمة والقرائن املعتمدة .  *  عدم كفاية األدلة

 *  عدم اإلقتناع كليا بما جاء في املحضرإما لسرعة البحث أو سطحيته أو ما شابه دلك .

 * عدم مراعاة بعض اإلجراءات الشكلية كتقديم شكاية أوإدالء بوشاية أو تقديم اإلذن .

سقوط  كالوفاة أو التقادم أو سحب   * وجود مانع من موانع املسؤولية أو سبب من أسباب ال

 الشكاية أو التنازل عنها.

وال شك أن دكر هذه األسباب على سبيل املثال ال الحصر، فيه توسيع لصالحيات النيابة العامة 

وتخويلها سلطات فضفاضة في تقديروتقريرمصير بعض محاضر الضابطة القضائية ، الش يء الذي قد 

من الجريمة املرتكبة . ومما زاد الطين بلة أن املشرع املغربي لم يلزم  يؤثر على حقوق بعض املتضررين

النيابة العامة بتعليل قرار الحفظ ، هدا األخير الدي  يمكن الرجوع فيه  أو التراجع عنه  عن طريق ما 

يسمى ب " العدول عن قرار الحفظ  " من أجل إحياء ملف القضية من جديد و تحريك الدعوى العمومية 

ي تعاد للمحضرالدي سبق إنجازه حركيته وقيمته التي تم تجميدها ، وهنا ليس للنيابة العامة أن ، ك

تتراجع بعد ذلك ألنها ال تملك حق التراجع . مع العلم أن الهدف األساس ي من اتخاد قرار الحفظ  ليس 

ما هو الرغبة في هو غض الطرف عن بعض املحاضرأو كثرة املحاضر التي ترد على النيابة العامة ، وإن

تجنب املتابعات التي الفائدة منها والتي تثقل كاهل العدالة أو التي ليست لها صبغة جنائية تدكر ، كما 
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أن بعض جرائم الخيانة الزوجية أو بعض الجرائم التي تكتس ي طابعا أسريا أو عائليا ويكون من شأن 

ة عكير صفو األجواء العائلية أو األسرية ورغبالتمادي فيها تشتيت شمل األسر أوتعريض األوالد للخطرأوت

في الحفاظ على الروابط والعالقات وعدم فصم عراها وما قد يترتب عن دلك من أحقاد وضغائن وتقيدا 

ببعض العادات والتقاليد التي تجنح إلى العفو والصلح والتسامح ، فإنه ال يمكن للنيابة العامة إال أن 

 حفظ القضية . تستجيب لداك وخير استجابة هي

ة ، فإنه بالنسب وفيما يخص الوصف القانوني للجريمة موضوع محضرالضابطة القضائية

للجنايات فإن النيابة العامة لدى محكمة اإلستئناف هي من تقرر متابعة املتهم أو إحالته على هيئات 

دائية ة لدى املحكمة اإلبتالتحقيق أو هيئات الحكم ، أما بالنسبة للجنح واملخالفات نجد أن النيابة العام

لها الحق كدلك وفي حدود اختصاصها أن تقرر املتابعة وتحيل املتهم مباشرة على هيئة الحكم دون 

تحقيق ، ما لم يكن هناك نص خاص يلزم بإجراء التحقيق ، مع اإلشارة إلى أن التحقيق ال يكون إلزاميا 

 : إال في الحاالت التالية

 ها باإلعدام .الجنايات املعاقب علي  - 

 الجنايات املعاقب عليها بالسجن املؤبد .  -                

 ( سنة .31الجنايات املعاقب عليها بالحد األقص ى املحدد في ثالثين ) -                

 

 

 الجنايات املرتكبة من طرف األحداث .  -              

 الجنح بنص قانوني خاص .  -              
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تحقيق اختياريا فيما عدا دلك من الجنايات وفي الجنح املرتكبة من طرف األحداث ، ويكون ال

 23وفي الجنح التي يكون الحد األقص ى للعقوبة املقررة لها  خمس سنوات أو أكثر، طبقا ملا ورد في املادة 

 من قانون املسطرة الجنائية .

 هما : ويتم عرض املتهم مباشرة على هيئة الحكم في حالتين اثنتين

وهي حالة تستدعي العجلة واإلسراع بعرض املتهم على الجلسة لتصدر  : حالة التلبس بالجريمة -

حكمها فيه ، دونما حاجة لإلنتظار والتريث ، اللهم إال إدا استدعت ضرورة البحث والتحقيق 

 غير دلك .

 :لتالية ، وهنا ال بد من توافر الشروط ا حالة عدم توفر ضمانات الحضورفي املتهم -

أال تكون للمتهم ضمانات الحضور، ويرجع للنيابة العامة الحق في تقدير توفرأو عدم توفر  -

 هذه الضمانات .

 أن يتعلق األمر بجنحة معاقبة بالحبس دون الغرامة . -

 أال يكون قاض ي التحقيق قد وضع يده على القضية . -

 لى الجلسة .استجواب املتهم من طرف ممثل النيابة قبل إحالته ع -

يطة في القضايا العادية أوالبس” اإلستدعاء املباشر“وفي الغالب ما تلجأ النيابة العامة إلى أسلوب 

خاصة في الجنح واملخالفات ، وذلك قصد إعالم املتهم بأنه في حالة متابعة وأن قضيته ستحال على 

 يه الحضور.الجلسة في التاريخ واملكان املحددين في اإلستدعاء ، حيث يتعين عل

وكيف ما كان األمرفإن النيابة العامة غالبا ما تأخد بمضمن املحاضر السيما تلك املتعلقة بالجنح 

واملخالفات ، ألن القانون واضح في هدا الشأن وألن املوظف الدي أنجزتلك املحاضر  وحررها هو موظف 

نونية قبل مزاولته ملهامه الضبطية سبق أن أدى اليمين القا -… شرطي أو دركي أو غيرهما  -عمومي محلف 

، وألن األظناء مجرد أشخاص عاديين غالبا ما يحاولون التملص من املسؤولية عن طريق خلق روايات 

(، مما قد يؤدي إلى التأثير على عناصر الضابطة القضائية 3مصطنعة وخيالية ال تمت للواقع بصلة )
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 “هدا الشأن ، والتي قد تعيدها النيابة العامة إليهم من  وبالتالي التأثير على محاضرهم التي أنجزوها في

أو إعادته من جديد كلما اكتشفت خلال في املحضر أو نقصا في التحريات أو بترا في “ أجل تعميق البحث 

(، ولو أن هناك من يؤاخد النيابة 1املعلومات التي قد تفيد العدالة في كشف الحقائق وايقاف املجرمين )

باعتباره مصطلحا واسعا وفضفاضا يصعب معه على “ من أجل تعميق البحث   “مصطلح العامة على 

 ضابط

 

 

الشرطة القضائية محرر املحضر أن يستوعبه بسهولة ، ومن تم يكون حريا بممثل النيابة  

العامة لو أنه حدد في مالحظاته النقط التي يجب تعميق البحث فيها وسبر أغوارها تفاديا لكل لبس أو 

 . غبش

خالصة ما سبق أن النيابة العامة هي صاحبة سلطة كبيرة في تقييم أهمية املحاضر املرفوعة 

إليها من طرف الضابطة القضائية والتصرف فيها في حدود الصالحيات املخولة لها بمقتض ى القانون 

ة (، وقد كان هذا محل انتقاد فقهي شديد ، دلك أن املشرع وعوض أن يوسع من سلطات النياب2)

 العامة كان عليه أن يوسع من سلطات الهيئة القضائية إحقاقا للحق وضمانا للعدل ودولة القانون .

 

 الفرع الثاني : محضر الضابطة القضائية أمام هيئة التحقيق

 

بعد تحرير املحضر من لدن ضباط الشرطة القضائية و إرساله إلى النيابة العامة املختصة ، فإن 

حيله مباشرة على هيئآت الحكم ، وإما أن تحيله على هيئآت التحقيق خصوصا إذا هذه األخيرة إما أن ت

تعلق األمر بالجرائم التي يستلزم فيها القانون إجراء التحقيق كما هو الشأن بالنسبة  للجنايات املعاقب 
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والجنح بنص ( سنة وكذا الجنايات التي يرتكبها األحداث 31عنها باإلعدام وباملؤبد وباملحدد في ثالثين )

 خاص في القانون .

وهكذا فالتحقيق هو مرحلة قضائية ذات أهمية كبيرة اليجريه القاض ي املختص إال بناء على 

ملتمس من النيابة العامة ، إذ في هذه املرحلة يتم تمحيص األدلة والحجج مع إعادة النظر في كل ما 

حقيق إما أن يساند و يزكي ويسايرما جاء في ضمن في املحاضر املحالة على النيابة العامة ، وبذلك فالت

يئة ليقرر املتابعة ويحيل امللف على ه -بعد القيام بجميع اإلجراءات والتحريات والتدابيرالالزمة  -املحضر

الحكم قصد النظر فيه ، وإما أن ال يقتنع بما جاء فيه من حجج وأدلة وبراهين وقرائن ويقررعلى ضوء 

 القاض ي املكلف بالتحقيق لقرار يسمى " قرار باألوجه للدعوى ". دلك عدم املتابعة بإصدار 

ومن تم فإن قرارات قاض ي التحقيق باملتابعة أو عدم املتابعة تؤثر بطبيعة الحال على قيمة 

محاضرالضابطة القضائية وحجيتها وتضع لها حدا قبل األوان ، أي قبل الوصول إلى هيئة الحكم ، 

ة الصادر عن النياب“ الحفظ ” وقرار“ األوجه للدعوى “ التحقيق املعروف ب ووجه الشبه بين قرار قاض ي 

العامة كونهما يضعان حدا للمسطرة ، لكن رغم ذلك فإنهما يختلفان من حيث الطبيعة واآلثار القانونية 

ذلك أن قرار الحفظ هو مجرد تدبير إداري يصدر عن سلطة إدارية وال يكتسب حجية ، أما قرار باألوجه 

لدعوى فهو قرار يصدرعن سلطة قضائية ويكتسب حجية الش يء املقض ي به كما يجب أن يكون مسببا ل

 و معلال عكس قرار الحفظ .

 

أما في مصر ومع أن التحقيق تجريه النيابة العامة إلى جانب قاض ي التحقيق فإن كال من قرار 

  الحفظ و قرار باألوجه للدعوى يمكن أن يصدرا عن النيابة العامة .

و عموما فإذا كان لهذين القرارين أثر كبير في الحد من قيمة وأهمية محاضر الضابطة القضائية 

، فكيف يكون الوضع لو تقررت املتابعة و اإلحالة على هيئة الحكم ؟ وهذا ما سوف نتعرض إليه بإسهاب 

 في الفرع الثالث املوالي .
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 حكم وحرية اإلقتناعالفرع الثالث: محضرالضابطة القضائية أمام هيئة ال

 

إن دور الضابطة القضائية يقتصر على النقل بصدق وتجرد وشفافية وطبقا ألحكام القانون 

لكل ما تعاينه أو تسمعه أو تقوم به وتترك التأويل واإلستنتاج إلى السلطة القضائية صاحبة القول 

 الفصل في كل ما يصلها من محاضر.

تحري ثم يتضح من هذه اإلجراءات أن األدلة ثابتة وقوية فبعدما يتم اتخاذ إجراءات البحث وال

وترتكز على أسس متينة وأن هناك وجه للمتابعة ، فإن الدعوى تحال على املحكمة املختصة لتقول 

هيئة الحكم كلمتها إما ببراءة املتهم أو إدانته ، وقد أوجب القانون على هيئة الحكم أن تعود من جديد 

لة ومن تغليب النظر فيها على كافة االحتماالت ، ثم من تكوين عقيدتها على ضوء إلى تحقيق وتدقيق األد

ما يستريح إليه ضميرها ووجدانها ، وذلك حتى يكون اقتناعها بثبوت التهمة مبنيا على الجزم واليقين ال 

فتطلق  هامهعلى الحدس والظن والتخمين ، أو تكون اقتناعها ببراءة املتهم إذا ما تسرب الشك إلى أدلة ات

سراحه دون متابعة ، وفي هدا الشأن جاءت املقولة الشهيرة : " إفالت الجاني من العقاب خير من إدانة 

 بريء خطأ وتسرعا " .

ومن املقررأن القاعدة العامة في اإلثبات في املادة الجنائية أن عبء اإلثبات يقع على عاثق  النيابة 

حاالت استثنائية جدا نص عليها القانون ، وملا كان الثابت أن عبء العامة ، وال يرتفع هذا العبء إال في 

اإلثبات يقع على هده النيابة العامة لذا تبدو أهمية هذا العمل بالنسبة لها خاصة ، كما تظهر هذه 

األهمية بجالء بمناسبة قيام قاض ي املوضوع بدوره في التعامل مع جميع األدلة التي يتم بسطها بين يديه 

لوصول إلى الحقيقة ، وهو في هذا املقام يملك سلطة املبادرة في اتخاذ الوسائل بالنسبة لجميع سعيا ل

األدلة والبراهين واستيفاء أي نقص في أدلة اإلتهام أو الدفاع سواء ، ولذا تبدو مهمته أكثر دقة  من مهمة 

دءا من املبادئ دائما ما يضع نصب عينيه مب –أي قاض ي املوضوع  –قاض ي التحقيق خاصة وأنه 
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قول بأن التي ت“ مبدأ قرينة البراءة ”األساسية التي أقرتها جميع الدساتير في البلدان الديمقراطية وهو

املتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وأن جميع األحكام الجنائية يجب أن تبنى دائما على الجزم واليقين ال على 

 (.2الظن واإلحتمال )

ام نظ“كم أو قاض ي املوضوع  في تكوين اقتناعه  أو ما يسمى ب  أما بالنسبة لحرية قاض ي الح

 اإلقتناع الذاتي للقاض ي " فيعني أن القاض ي الجنائـي يحكـم بحسب ما اطمـأن إليه ضميـره ،

            

يمكن إثبات الجرائم  »من قانون املسطرة الجنائية الدي جاء فيه :   221تمشيا مع مقتضيات الفصل 

من وسائل اإلثبات ، ما عدا في األحوال التي يقض ي القانون فيها بخالف دلك ، و يحكم بأية وسيلة 

من  2القاض ي حسب اعتقاده الصميم ، ويجب أن يتضمن املقرر ما يبرر اقتناع القاض ي وفقا للبند 

حكمت (، إدا ارتأت املحكمة أن اإلثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة املتهم و 1اآلتية بعده ) 313املادة 

 (11« ) .ببراءته 

فاإلقتناع هو حالة ذهنية تتمثل في إدراك القاض ي ، وهو إدراك  يسلم معه العقل تسليما جازما بثبوت  

الواقعة الجرمية  ونسبتها للمتهم أو نفي هده الواقعة عنه ، اعتمادا على قواعد املنطق القائمة على 

ه يتمتع بها قاض ي الحكم وحده وتتمثل في السلطة ( ، حرية اإلقتناع هذ11اإلستقراء و اإلستنتاج  )

التقديرية التي يملكها طبقا للقانون والتي يتمكن من خاللها من اإلستناد إلى الدليل الذي يراه محققا 

القتناعه ، ال يقيده في ذلك إال قيد واحد هو وجوب بناء الحكم على الجزم و اليقين ال على الظن 

 ل .والتخمين والتردد واإلحتما

 

أما في دولة مصر وطبقا لنظام اإلقتناع الذاتي للقاض ي ، فإن هذا األخير ال يخضع في تقديره لألدلة    

إلى رقابة محكمة النقض ، وكل ما لها أن تراقبه هو مدى صحة األسباب التي استدل بها على هذا 

 اإلقتناع .
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هى ببيان أسباب الحكم الذي انت فالقاض ي ليس مكلفا ببيان أسباب اقتناعه الشخص ي ، ولكنه مكلف

إليه أو نطق به ، وهو في هذا املقام البد أن يذكر األدلة التي اعتمد عليها وكانت مصدر اقتناعه ، ولكنه 

أيضا غير مكلف بتحديد علة اقتناعه بهذه األدلة بالذات . وقد تمكنت محكمة النقض املصرية عن 

 لية اقتناع قاض ي الحكم .طريق مراقبتها لصحة األسباب أن تراقب معقو 

من ق م ج ( وكذلك املشرع املصري، في اقتناع  222- 221وقد اشترط املشرع املغربي ) الفصالن 

قاض ي الحكم حتى يصل إلى  اليقين أال يعتمد إال على األدلة والحجج التي عرضت عليه أثناء مباشرته 

ألدلة والحجج املدكورة كافة األدلة التي إجراءات الجلسة  ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامه ، ويقصد  با

لها مصدر في أوراق القضية املطروحة أمام القاض ي سواء كانت في محاضر اإلستدالل أو التحقيق أو 

اإلحالة أو املحاكمة ، وهذا الشرط هو ضمان أكيد للعدالة حتى ال يحكم القاض ي بمعلومات  شخصية 

(، ولكن ال يجوز له اإلستناد إلى املعلومات العامة 12القضاء ) أو بناءا على ما رآه أو سمعه في غير مجلس

واألفكار الثابتة . وهدا هوالسر في اشتراط املشرع املغربي أن تناقش املحكمة أدلة الدعوى شفويا ، وهـذا 

 نالشـرط جاء نتيجة إلقرار مبدأ حرية القاض ي في اإلقتناع باألدلـة ألن املناقشـات الشفوية التي تجري بي

الخصوم بإشراف وتوجيه القاض ي هي وحدها التي تؤدي إلى اإلقتناع الوجداني وإلى التمييز ما بين الجد 

 والخادع من األدلة .

أن املحضر الصادر عن مؤسسة الضابطة القضائية ال تكون له أية قيمة قانونية  خالصة القول  

الحرية في التعامل معه وبإمكانها أن تأخذ إال إذا زكت العدالة وساندت ما جاء في مضمنه حيث لها كامل 

 أو ال تأخذ به .

غير أن األخذ أو عدم األخذ باملحضر ليس مطلقا ، فاألمر يختلف بحسب طبيعة كل محضر وبحسب 

الوصف القانوني للجريمة موضوع املحضر، ومن تم فإن هناك محاضر يوثق بمضمنها إلى أن يثبت 

، وهناك محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يطعن فيها بالزور ثم هناك العكس بأي وسلة من وسائل اإلثبات 



 

 

30 

محاضر تعد مجرد معلومات أوبيانات ال يؤخذ بها إال على سبيل اإلستئناس ، وهدا ما سوف نتعرض 

 إليه بالتفصيل الحقا .

 : هوامش

ر املنشو “ ؟ كيف تتعامل النيابة العامة مع محضر الضابطة القضائية “ انظر مقالنا تحت عنوان  - 1

  . 12ركن عدالة الصفحة  2111نونبر  11بتاريخ  1131بجريدة األحداث املغربية عدد 

تنص املحاضر على املعاينات املادية التي يقوم بها  »  : من قانون الدرك امللكي ما يلي 23 جاء في املادة - 2

اد كل شخص يظهر رجال الدرك وتتضمن بصدق ووفاء ما يدونونه في كناش التصريحات من إشه

 اإلنصات إليه مفيدا .

ويجب أن يكون إنشاء املحاضرواضحا دقيقا وأن يكون عبارة عن بيان للوقائع مجردا من كل حادث أو 

 كل تأويل خارج عن املوضوع .

وينبغي أن تشتمل املحاضرعلى جميع اإلرشادات التي من شأنها أن ترشد السلطة املخصصة إليها املحاضر 

شخاص الدين سجلت تصريحاتهم وعن سوابقهم العدلية وعن مستوى ثقافتهم  وتضمن عن هوية األ

 «   .في آخر املحضر أوصاف األشخاص املعتقلين وعند اإلقتضاء حالتهم العسكرية 

القوة الثبوتية ملحاضر الضابطة  : » بحث لنيل اإلجازة في الحقوق فرع القانون الخاص ، تحت عنوان - 3

، كلية  1112/1111إعداد الطالبين املختار السريدي وأحمد فرجية ،السنة الجامعية  من«   .القضائية 

 العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية بالدار البيضاء .

تحرر فيالق الدرك على وجه العموم  »  : من قانون الدرك امللكي 23جاء في الفقرة األولى من املادة  - 3

 «  .جميع محاضرها في نظيرين..

إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي ، ولعل أحدكم يكون ألحن   : » قال الرسول صلى هللا عليه وسلم - 3

بحجته من اآلخر ، فأقض ي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بش يء من حق أخيه فإنما أقض ي 



 

 

31 

السرائر  وهللا يتولى فالرسول الكريم يقض ي هنا بحسب الظاهر «  بقطعة من النار فليأخدها أو فليتركها 

 ويلقي بكامل املسؤولية على من قض ى له على نحو ما سمع منه صادقا كان أو كادبا .

من ق م  21و11ملن تمنح صفة الضبطية القضائية ؟ قراءة في الفصلين “ انظرمقالنا تحت عنوان  - 1

 . 2صفحة ركن عدالة  2111-13-13بتاريخ  231منشور بجريدة األحداث املغربية عدد “ ج 

 « .يمكن استفسار رجال الدرك لتأييد محاضرهم   »  : من قانون الدرك امللكي 21جاء في املادة  - 2

 . 333مؤلف الدكتور فتحي سرورفي املوضوع ، الصفحة  - 2

يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر  : » من قانون املسطرة الجنائية ما يلي 313جاء في املادة  - 1

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون . –: اململكة املغربية  آلتيةبالصيغة ا

األسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو   - 2... : ويجب أن يحتوي على ما يأتي  

 « ...األمر ولو في حالة البراءة 

يلي : " يحكم القاض ي في الدعوى من قانون اإلجراءات الجنائية املصري على ما  312نصت املادة  - 11

 حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته " .

عن محاضرات في قانون املسطرة الجنائية لألستاذ الحبيب بيه ، السنة الثانية من السلك الثاني  - 11

لشق الإلجازة في الحقوق ، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية جامعة الحسن الثاني عين 

 . 1111/1112بالدارالبيضاء ، السنة الجامعية 

كان أحد القضاة الفرنسيين جالسا في شرفة منزله ، فشاهد بالصدفة  1211في فرنسا وخالل سنة  -12

مشاجرة بين شخصين انتهت بمقتل أحدهما وهروب القاتل فورا ، فأسرع أحد األشخاص إلى مكان 

عافه ، لكن سرعان ما لفظ األخير أنفاسه ، فحضرت الشرطة الجريمة وحمل الضحية إلى املستشفى إلس

واعتقلت الشخص املنقد باعتباره القاتل املفترض وهو بريء من دلك ، ومن قبيل الصدف كان القاض ي 

املدكورالدي عاين الجريمة هو من سيحكم في القضية ، وحيث أن القانون الفرنس ي ال يعترف إال بالدالئل 

القاض ي على الشخص البريء باإلعدام على الرغم من أن القاض ي نفسه كان والقرائن ، فقد حكم 
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شاهدا على الجريمة التي وقعت وهو بشرفة منزله . وبمرور األيام ظل القاض ي يؤنب نفسه املعدبة بسبب 

إصداره لحكم على شخص يعلم علم اليقين أنه بريء ، ولكي يرتاح من عداب الضمير اعترف أمام الرأي 

نه أخطأ في هده القضية وحكم على بريء باإلعدام ، فثار الرأي العام ضده واتهمه بأنه ليس العام بأ

صاحب أمانة وال ضمير ، ودات يوم أثناء النظر في إحدى القضايا وكان هدا القاض ي هو نفسه رئيس 

:ملادا  اض ياملحكمة فاجئه محام وقف أمامه لكي يترافع في القضية مرتديا زيا أسود اللون  ، فسأله الق

:لكي أدكرك بما فعلته من قبل وحكمت ظلما على بريء  ترتدي هدا الزي األسود ؟ فقال له املحامي

باإلعدام ، ومند تلك الواقعة أصبح األسود هو الزي الرسمي في مهنة املحاماة ، ومن فرنسا انتقل إلى 

 .   2113/13/11اريخ بالفيس بوك بت“ املحاماة في  فلسطين “ باقي دول العالم . عن موقع 

 انتهى 
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 فقها وقانونا وقضاء االختصاص النوعي في القضايا األسرية

دراسة تأصيلية في ضوء مدونة األسرة وظهير التنظيم القضائي للمملكة ومستجدات مسودة مشروع قانون 

 املسطرة املدنية

 

  عبدهللا سكور 

 باحث في قانون األسرة

 

 مقدمة : 

ات األسرية قبل أن يبتلي هللا بالدنا باالستعمار تخضع ألحكام الشريعة اإلسالمية لقد كانت العالق 

، خاصة املذهب املالكي ، الذي يعتبر املصدر الوحيد الذي ينظم أحكام األسرة ، ويفض املنازعات األسرية 

. 

، ظهرت مجموعة من  1112وبعد فرض االستعمار الغاشم نظام الحماية على املغرب سنة  

، والتي تنظر في قضايا  1113يوليوز  2حاكم ، لعل أبرزها املحاكم الشرعية املحدثة بمقتض ى ظهير امل

األحوال الشخصية وامليراث بين املسلمين ، و قضايا العقار غير املحفظ . أما قضايا األحوال الشخصية 

 لليهود املغاربة فقد كان اختصاص النظر فيها يرجع إلى املحاكم العبرية .

بزوغ فجر االستقالل ظهرت الحاجة إلى وضع قانون موحد ينظم األحوال الشخصية ، ع وم 

خاصة بعدما تضاربت واختلفت األحكام الصادرة عن املحاكم الشرعية والعرفية نتيجة الختالف املصادر 

 املعتمدة في صياغة تلك االحكام .
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للتعارض و االختالف بين  لذلك سارع املغرب إلى إحداث قانون موحد لألحوال الشخصية درء

بجمع أحكام الفقه االسالمي ؛  القضاة ، وكان الهدف االساس من ذلك هو استرجاع السيادة الشرعية 

 في مدونة واحدة ، تصبح املرجع األساس الذي يعتمده القضاة في النظر في األحكام املعروضة عليهم .

املؤرخ  1-32-111رقم  الظهير بمقتض ى الشخصية باألحوال خاصة مدونة أول  بذلك فصدرت

، التي تعتبر املصدر األساس ي الذي يرجع إليه القضاة  1132غشت  11، املوافق ل  1322محرم  22ب 

 املغاربة أثناء نظرهم في قضايا األحوال الشخصية .

وقد كان اختصاص النظر في قضايا األحوال الشخصية في هذه املرحلة يرجع إلى املحاكم 

 اعتبارها صاحبة الوالية العامة للبت في جميع القضايا التي تقع في مجال اختصاصها .االبتدائية ، ب

، التي بصدورها ظهرت  2113واستمر الوضع على هذا الحال إلى غاية صدور مدونة األسرة سنة 

أولى بوادر ظهور قضاء أسري متخصص ، ويتضح ذلك من خالل خطاب ملك البالد املعتبر بمثابة ديباجة 

.. وحرصا من جاللتنا على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة األسرة : ".ونة إذ جاء فيه للمد

وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل . وقد أوضحنا فيها أن هذه املدونة مهما تضمنت من عناصر 

ن قد تبين ماإلصالح فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل ، وعصري وفعال ، ال سيما و 

خالل تطبيق املدونة الحالية أن جوانب القصور والخلل ال ترجع فقط إلى بنودها ولكن باألحرى إلى 

ماديا وبشريا ومسطريا ، لتوفير كل شروط العدل واإلنصاف ، مع  انعدام قضاء أسري مؤهل ،

 السرعة في البث في القضايا ، والتعجيل بتنفيذها ..."

ربي على تفعيله من خالل التعديل الذي لحق التنظيم القضائي للمملكة وهو ما عمل املشرع املغ

، حيث أحدثت بموجبه مقرات مستقلة خاصة بالقضاء األسري ، ومنفردة باختصاصات نوعية محددة 

. 
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ويقصد باالختصاص بصفة عامة صالحية املحكمة للنظر في الدعوى املعروضة عليها ، ويميز عادة          

 .  20النوعي ، ويسمى كذلك بالوظيفي ، وبين االختصاص املكاني أو املحلي بين االختصاص

أما االختصاص النوعي فيقصد به تلك الصالحية املمنوحة للمحكمة للبت في الدعاوي املعروضة 

 . 21عليها ، بناء على نوع الدعوى 

يا األحوال حصرا في : قضا 23-13وقد حدده التنظيم القضائي للمملكة بعد تعديله بالقانون  

الشخصية وامليراث ، والحالة املدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة ، وكل ما له عالقة برعاية 

 وحماية األسرة .

 أهمية املوضوع :

تتجلى أهمية موضوعنا هذا في الدور الكبير الذي يلعبه القضاء األسري في تفعيل بنود مدونة  

خصص سواء من الناحية البشرية أو املادية من شأنه الحفاظ األسرة ، ذلك أن تأهيل قضاء أسري مت

 على تماسك األسرة وتقويتها .

كما تتجلى في اإلشكاالت التي قد تطرح نتيجة تبعية أقسام قضاء األسرة للمحاكم االبتدائية ،  

 باعتبار الوالية العامة في االختصاص املمنوحة لهذه األخيرة .

 إشكالية املوضوع : 

حد وفق املشرع املغربي في تنظيم قضاء أسري متخصص بما يضمن تفعيل بنود مدونة إلى أي  

 األسرة ؟

                                                           

 23املطبعة والوراقة الوطنية مراكش ، ص :  ، 2111عبد الكريم الطالب ، التنظيم القضائي املغربي ، الطبعة الثانية  20 

 11،  مطبعة املعرفة مراكش ، ص :  2113عبد الكريم الطالب ، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية  ، الطبعة الثانية أكتوبر  21 
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 يتفرع عن هذه اإلشكالية سؤالين : 

 ما هي االختصاصات النوعية املسندة إلى القضاء األسري ؟

 وما عالقة قسم قضاء األسرة بباقي أقسام وغرف املحكمة االبتدائية ؟

 منهج تناول املوضوع : 

عيا إلى اإلملام بجميع جوانب موضوع اختصاصات القضاء األسري ، ارتأينا تناوله وفق منهج س 

ينا من سع وتحليلي حاولنا من خالله جمع النصوص القانونية واملواقف الفقهية واإلحاطة بها ، وصفي

 وتاريخي وراء إعماله دراسة املوضوع دراسة نقدية من أجل الوصول إلى حقائق ونتائج علمية رصينة ،

تفرضه طبيعة هذا البحث ألجل الرجوع إلى التطور التاريخي الذي عرفه قانون األحوال الشخصية املغربي 

 ، واالجتهاد القضائي .

 خطة تناول املوضوع : 

سعيا لدراسة موضوع االختصاص النوعي للقضاء األسري دراسة قانونية أكاديمية سنحاول  

 تناوله وفق الخطة اآلتية :

 ب األول : اختصاصات القضاء الفردي والجماعي في القضايا األسريةاملطل

 املطلب الثاني : عالقة قسم قضاء األسرة بباقي غرف املحكمة االبتدائية
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 املطلب األول : اختصاصات القضاء الفردي والجماعي في القضايا األسرية 

بعد تعديله وتتميمه  22ئي للمملكةتنص الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضا 

: " تنظر أقسام قضاء األسرة في قضايا األحوال الشخصية وامليراث والحالة على أنه  13.23بالقانون 

 املدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له عالقة برعاية وحماية األسرة ".

 : " تعقد املحاكم االبتدائية ،  ى أنهالفقرة األولى من الفصل الرابع من نفس الظهير عل وتنص 

بعده ، وكذا  3بما فيها املصنفة ، جلساتها مع مراعاة املقتضيات املنصوص عليها في الفصل 

االختصاصات املخولة لرئيس املحكمة بمقتض ى نصوص خاصة ، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب 

ألسرة وامليراث ، باستثناء النفقة ، الضبط ، ما عدا الدعاوي العقارية العينية واملختلطة وقضايا ا

 التي يبت فيها بحضور ثالثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمساعدة كاتب الضبط ".

إن التمعن في ثنايا هذه الفقرتين يبين مجال االختصاص النوعي لقسم قضاء األسرة ، ذلك أنها 

وميراث ، وحالة مدنية ، حصرت هذا االختصاص في كل ما له عالقة باألسرة ؛ من أحوال شخصية ، 

 وشؤون التوثيق والقاصرين .

، ومنها ما يدخل في نطاق ) الفقرة األولى ( وهذه القضايا منها ما يختص به القضاء الجماعي 

 .)الفقرة الثانية( اختصاص القضاء الفردي 

 الفقرة األولى : اختصاص القضاء الجماعي في القضايا األسرية 

                                                           

جمادى  21بتاريخ  3221د ( ، الجريدة الرسمية عد 1123يوليوز  13)  1313جمادى الثانية  23بتاريخ  1.23.332ظهير شريف رقم  22 

 2122( ، ص :  1123يوليوز  12)  1313الثانية 
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اختصاصات نوعية واسعة للقضاء الجماعي ، أو ما يطلق عليه بالهيئة  23أعطت مدونة األسرة لقد

الثالثية ، للبت في القضايا األسرية . ويظهر ذلك من خالل العديد من مواد املدونة ، لعل أبرزها تلك 

 املتعلقة بالزواج ، وانحالله ، والنسب ، والحضانة ، والنيابة الشرعية ، وتصفية التركة .

؛  يرجع االختصاص في بعض قضاياه إلى القضاء الجماعي ، كما في مسألة ثبوت فبخصوص الزواج 

من املدونة على أن املحكمة تنظر في دعوى الزوجية ، وتعتمد في ذلك  11الزوجية ، حيث تنص املادة 

 سائر وسائل اإلثبات والخبرة . 

ر عدد ، والتأكد من توفويختص القضاء الجماعي كذلك في قضايا الزواج بالبت في طلب اإلذن بالت

شروطه القانونية ؛ املتمثلة في املبرر املوضوعي االستثنائي ، والقدرة املادية على إعالة األسرتين ، وانعدام 

. هذا باإلضافة إلى االختصاص في إلغاء أو تعديل الشروط الواردة في عقد  24شرط االمتناع عن التعدد

من املدونة . ثم التصريح ببطالن الزواج  32م بها طبقا للمادة الزواج ، متى أصبح تنفيذها مرهقا للملتز 

 . 32سواء بمبادرة من املحكمة ، أم بطلب ممن يعنيه األمر حسب املادة 

أما بخصوص انحالل ميثاق الزوجية ؛ يرجع اختصاص البت في قضاياه إلى القضاء الجماعي ، سواء 

 لتطليق أو بالخلع ، وفق النحو التالي :تعلق األمر بالوفاة أو بالفسخ أو بالطالق أو با

 الحكم بوفاة املفقود ، أو إصدار قرار كونه باقيا على قيد الحياة .   -

 الحكم بفسخ عقد الزواج طبقا للشروط املنصوص عليها في مدونة األسرة . -

و أ النظر في طلب اإلذن بالطالق ، و القيام بمحاولة اإلصالح عبر انتداب حكمين أو مجلس العائلة -

 23إلى  21كل من هو مؤهل إلصالح ذات البين ، وتحديد مستحقات الزوجة واألطفال طبقا للمواد 

                                                           

بمثابة مدونة األسرة ،  21.13( بتنفيذ القانون رقم  2113فبراير  3)  1323من ذي الحجة 12صادر في  1.13.22ظهير شريف رقم  23 

 312( ، ص :  2113فبراير  3)  1323ذي الحجة  13بتاريخ  3123الجريدة الرسمية عدد 

 من مدونة األسرة  31إلى  31انظر املواد  24 
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من املدونة . دون أن ننس ى اختصاصه بمنح اإلذن بطالق التمليك ، وطالق الخلع ، والطالق االتفاقي 

. 

صوص ألخرى املنالبت في قضايا التطليق بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق ، أو بأحد األسباب ا -

 من املدونة . 1225عليها في املادة 

تذييل األحكام الصادرة عن املحاكم األجنبية بالطالق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ بالصيغة  -

من قانون املسطرة  332و  331و  331من مدونة األسرة ، ووفق للمواد  122التنفيذية طبقا للمادة 

 . 26املدنية

استثنت قضايا الطالق االتفاقي ،   27سودة مشروع التنظيم القضائي للمملكةوالجدير بالذكر أن م

وأجرة الحضانة ، والحق في زيارة املحضون ، والرجوع إلى بيت الزوجية ، وإعداد بيت الزوجية ، من 

 اختصاص القضاء الجماعي ، وأرجعت صالحية البت في هذه القضايا إلى القاض ي املنفرد .

إلى الطبيعة االستعجالية لهذه القضايا ، ذلك أن القضاء الفردي يتسم بسرعة  ويرجع ذلك في نظرنا

البت في القضايا املعروضة عليه ، وإن كان سبب إدراج قضية الطالق االتفاقي ضمن اختصاص القضاء 

الفردي يثير العديد من التساؤالت ، حيث إن قضايا الطالق تقتض ي التروي والثبات في معالجتها ، ال 

 ستعجال والتسرع .اال 

                                                           

 " للزوجة طلب التطليق بناء على أحد األسباب التالية : ونصها :  25 

 إخالل الزوج بشرط من شروط عقد الزواج -1

 الضرر  -2

 عدم اإلنفاق -3

 الغيبة -4

 العيب -3

 اإليالء والهجر " -1

( باملصادقة على نص قانون املسطرة املدنية ،  1123شتنبر  22)  1313رمضان  11بتاريخ  1.23.332ظهير شريف بمثابة قانون رقم  26 

 2231، ص :  1123شتنبر  31مكرر بتاريخ  2313منشور بالجريدة الرسمية عدد 

، تاريخ  www.justice.gov.ma املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، منشور بموقع وزارة العدل والحريات  13.32مشروع قانون رقم  27 

 11:  33، الساعة  2111نونبر  12االطالع : 

http://www.justice.gov.ma/
http://www.justice.gov.ma/
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وهذا ما قصده مشرع مدونة األسرة ، من خالل اعتباره الزواج ينعقد على وجه الدوام ، والطالق 

 استثناء ال يلجأ إليه إال عند الضرورة القصوى ، وفي حدود األخذ بقاعدة أخف الضررين .

 قي ، فإن ذلك منولئن كانت غاية واضعي هذا املشروع هي تسريع البت في قضايا  الطالق االتفا

 شأنه أن يقوض مكتسبات املدونة ، ويفرغ املساعي الرامية إلى تفعيل مسطرة الصلح من محتواها .

إضافة إلى االختصاص بالفصل في النزاع حول حمل املعتدة من عدمه ، باالستعانة بذوي الخبرة 

 للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه .

تعلق األمر بدعوى إثبات النسب أو نفيه ، فإن اختصاص البت وفيما يتعلق بقضايا النسب ؛ سواء 

 في هذه الدعاوي يرجع إلى هيئة قضائية ثالثية .

ويدخل في نطاق اختصاص القضاء الجماعي كذلك كل ما تعلق بالحضانة ؛ من تقدير ألجرتها 

 .28ومصاريفها ، وتحديد مستحقها بين األقارب متى لم يوجد بين مستحقيها من يقبلها

وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة الجماعية وهي تنظر في قضايا الحضانة ، ملزمة بالبت فيها بشكل مستقل 

 من املدونة . 112عن قضايا واجب السكن ، والنفقة كما هو منصوص عليه في املادة 

وفيما يخص الحجر ، فإن اختصاص الحكم بإثباته أو رفعه يرجع إلى الهيئة الثالثية اعتمادا على 

من مدونة األسرة . إضافة إلى اختصاصها  222الخبرة الطبية وسائر وسائل اإلثبات الشرعية حسب املادة 

بتعيين مقدم للمحجور عليه ، واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة للمحافظة على أموال املحجور ومصالحه 

 .  29املادية واملعنوية

                                                           

 من مدونة األسرة 113املادة  28 

 أنظر القسم الثاني من الكتاب الرابع من مدونة األسرة املتعلق بالنيابة الشرعية  29 
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، فتختص الهيئة الثالثية إذن  30مليراثويدخل في اختصاص القضاء الجماعي كذلك كل ما يتعلق با

واإلجراءات املستعجلة ، باملعروف باتخاذ كل ما يلزم من أداء نفقة تجهيز املتوفى عند االقتضاء 

اق املالية واألشياء ذات القيمة حسب النقود واألور  ، وإيداع ، وتقرير وضع األختام للمحافظة على التركة

ه اتفاق الورثة على اختياره أو إجبارهم على اختيار  صفي التركة بعد، وتعين م 323ادة املما تنص عليه 

 .إحصاء التركة ومراقبة تصفيتها  االطالع على . ثم 323إذا لم يتفقوا على أحد حسب املادة 

 الفقرة الثانية : اختصاصات القضاء الفردي في القضايا األسرية 

لجماعي ، كما نصت على ذلك الفقرة األولى إذا كان األصل أن قضايا األسرة من اختصاص القضاء ا

، فإن هناك استثناءات ترد على هذا األصل ، أبرزها  31من الفصل الرابع من التنظيم القضائي للمملكة

وشؤون التوثيق ، والقاصرين ، والحالة املدنية . ما تعلق بقضايا : النفقة ، واألذون املتعلقة بالزواج ، 

 ضايا يرجع للقاض ي املنفرد .ذلك أن االختصاص في هذه الق

وهذه القضايا منها ما يسند اختصاص النظر فيه إلى القاض ي املكلف بالزواج ، ومنها ما يبت فيه 

 القاض ي املكلف بشؤون القاصرين ، دون أن ننس ى اختصاصات قاض ي التوثيق .

 اختصاصات القاض ي املكلف بالزواج : .1

أبرز املستجدات التي أتت بها مدونة األسرة ،  تعتبر مؤسسة قاض ي األسرة املكلف بالزواج من

 . 32ويمارس مهامها قاض من املحكمة االبتدائية يعين ملدة ثالث سنوات بقرار من وزير العدل

                                                           

 . 2113فبراير  3، بتاريخ  13.23يله وتتميمه بالقانون بعد تعدالفقرة األولى من الفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي للمملكة  30 

 3سبقت اإلشارة إلى مضمونها في بداية هذا املطلب ، ص :  31 

 من قانون املسطرة املدنية  121الفصل  32 
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ويمكن إجمال االختصاصات املوكولة إلى قاض ي الزواج في كونه يعطي اإلذن بتوثيق عقد الزواج 

 من مدونة األسرة . 13ملادة أمام عدلين منتصبين لإلشهاد حسب ما جاءت به ا

بزواج الفتى والفتاة دون سن الثامنة عشرة ، مع بيان املصلحة واألسباب املبررة  كما له أن يأذن

 من مدونة األسرة .  21للمادة  لذلك في مقرر معلل تطبيقا

ل املصاب بإعاقة ذهنية ، ذكرا كان أو أنثى ، بعد تقديم تقرير حو  وله أن يأذن بالزواج للشخص

 من مدونة األسرة. 23طبيب خبير أو أكثر تطبيقا للمادة  حالة اإلعاقة من طرف

 12املادة  ومن بين اختصاصاته كذلك اإلذن بإبرام عقد الزواج بالوكالة وفق الشروط املحددة في

 من مدونة األسرة .

 

 اختصاصات القاض ي املكلف بشؤون القاصرين :  .2

صالحية البت في مجموعة من القضايا املتعلقة  33لقاصرينأسندت مدونة األسرة إلى قاض ي شؤون ا

 بشؤون املحاجير ، مشتتة بين قانون املسطرة املدنية ، ومدونة األسرة .

األسرة باملحكمة االبتدائية ملف لكل نيابة  "يفتح بقسم قضاءمنها على أنه :  123وينص الفصل 

لى قاض ي شؤون القاصرين إذن األمر فيتوجب ع.  "الغاية قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه

 بفتح النيابات القانونية ومراقبتها .

ملف النيابات القانونية ، في تجاوز قيمة أموال املحجور  وقد حددت مدونة األسرة شروط فتح     

ألف درهم ، هذا في حالة وجود الولي ، أما في حالة غيابه فإنه ينبغي فورا فتح ملف النيابة  211

                                                           

 ملدنية .من قانون املسطرة ا 122وهو قاض من املحكمة االبتدائية يعين ملدة ثالث سنوات بقرار من وزير العدل ، أنظر الفصل  33 
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، الذي يتخذ جميع التدابير اإلجراءات التي يراها مناسبة  34لدى قاض ي شؤون القاصرين القانونية

 للمحافظة على أموال املحجور ومصالحه . 

ومن بين هذه التدابير تعيين مشرف على على الوص ي أو املقدم ، مهمته مراقبة تصرفاته وترشيده ملا 

صير أو إتالف يمس أموال املحجور تطبيقا للمادة فيه مصلحة املحجور ، وتبليغ املحكمة ما يراه من تق

 من مدونة األسرة .  232

قاض ي شؤون القاصرين من أداء مهامه ، خوله القانون صالحية إصدار مجموعة من  وحتى يتمكن

حجز تحفظي  من مدونة األسرة ، واألمر بإجراء 212األوامر كاألمر بإقامة رسم عدة الورثة حسب املادة 

فرض غرامة تهديدية  الخاصة بالوص ي أو املقدم ، أو وضعها تحت الحراسة القضائية ، أوعلى األموال 

تقديم حساب حولها ، أو إيداع  عليه ، إذا امتنع عن تقديم إيضاحات حول إدارة أموال املحجور ، أو

واألمر من مدونة األسرة ،  231مابقي لديه ، إضافة إلى األمر بإحصاء التركة املنصوص عليه  املادة 

األختام على التركة ، وإيداع النقود واألوراق املالية واألشياء ذات القيمة إذا كان هناك وارث قاصر  بوضع

 . 323حسب املادة 

ومن بين اختصاصاته أيضا اإلذن للوص ي أو املقدم ببيع منقوالت املحجور ، أو عقاراته التي تتجاوز 

من مدونة األسرة  221عليها ، التصرف فيها طبقا للمادة قيمتها عشرة آالف درهم ، أو ترتيب حق عيني 

 من قانون املسطرة املدنية . 213إلى  211، ووفقا لإلجراءات املنصوص عليها في الفصول 

                                                           

 من مدونة األسرة 231املادة  34 
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هذا باإلضافة إلى اختصاص البت في الطلبات املتعلقة بكفالة األطفال املهملين ، واستصدار أمر 

تي قدمت الطلب ، وفق الشروط واإلجراءات املنصوص عليها في إسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة ال

 . 35املتعلق بكفالة األطفال املهملين 13.11القانون 

 اختصاصات قاض ي التوثيق : .3

لقد حددت مدونة األسرة مجموعة من االختصاصات التي يمارسها قاض ي التوثيق ، أبرزها خطابه 

ونة األسرة ، إضافة إلى قيامه بالخطاب على وثيقة من مد 12على رسم الزواج مع طابعه طبقا للمادة 

الطالق ، وتوجيه نسخة منها إلى املحكمة مصدرة اإلذن بالطالق حسب ماهو منصوص عليه في املادة 

 من مدونة األسرة . 22

كما يقوم قاض ي الثوثيق بالخطاب على وثيقة الرجعة ، بعد استدعاء الزوجة فخبار برغبة زوجها 

 من املدونة . 123يقا للمادة في إرجاعها تطب

 قضايا النفقة :  االختصاص في .4

أرجع املشرع املغربي اختصاص البت في قضايا النفقة إلى القضاء الفردي ، استنادا إلى الفقرة األولى 

 . 36من الفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي للمملكة

                                                           

أغسطس  11بتاريخ  3131( ، الجريدة الرسمية عدد  2112يونيو  13)  1323صادر في فاتح ربيع اآلخر  1.12.22ظهير شريف رقم  35 

 2312، ص :  2112

بعده ، وكذا  3املنصوص عليها في الفصل : " تعقد املحاكم االبتدائية ، بما فيها املصنفة ، جلساتها مع مراعاة املقتضيات ونصها  36 

االختصاصات املخولة لرئيس املحكمة بمقتض ى نصوص خاصة ، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط ، ما عدا الدعاوي 

العقارية العينية واملختلطة وقضايا األسرة وامليراث ، باستثناء النفقة ، التي يبت فيها بحضور ثالثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، 

 وبمساعدة كاتب الضبط ".
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ي ساس إلى طابعها املعيش ي وما يقتض ولئن كان إسناد البت في النفقة للقاض ي املنفرد ، يرجع باأل 

ذلك من سرعة البت فيها ، فإن استثناء قضايا واجب السكن وأجرة الحضانة التي يرجع فيها االختصاص 

لهيئة جماعية ، رغم االرتباط املكين بين تلك القضايا والتشابه بينها في الغاية واإلجراءات ، يثير تساؤالت 

 . 37ق بين هذه القضاياحول غاية املشرع من هذا التفري

وفي هذا الصدد يتجه العمل القضائي املغربي نحو بت قاض منفرد في قضايا واجب السكن 

وأجرة الحضانة متى قدمت بمعية طلب النفقة . ويظهر ذلك من خالل حكم صادر عن قسم 

 :قضاء األسرة بكلميم جاء فيه 

مبلغ النفقة بعد األخذ بعين  الفصل الرفع من املحكمة وفي إطار وبالتالي ارتأت" ... 

االعتبار حال الطرفين ومستوى االسعار واملعيشة ودخل األب تحديد واجب النفقة في املبلغ 

 املسطر بمنطوق الحكم أدناه .

 وحيث إن قضايا النفقة مشمولة بالنفاذ املعجل بقوة القانون .

حضانة هو مبلغ جد مناسب وحول طلب الزيادة في أجرة الحضانة : حيث إن املبلغ املقرر  لل

 مما يتعين معه عدم االستجابة  له.

وحول تكاليف السكن : حيث تبث للمحكمة من خالل اطالعها على الوثائق املدلى بها من  

طرف  املدعى عليه ، أن املدعية تقيم باملحل السكني الذي يتملكه معها وبالتالي يبقى الطلب 

 38غير مؤسس  ويتعين  رفضه ."

                                                           
،  2111 – 1332أستاذنا الدكتور عادل حاميدي ، الدليل الفقهي والقضائي للقاض ي واملحامي في املنازعات األسرية ، الطبعة األولى  37

 333مطبعة املعارف الجديدة ، الرباط ، ص : 

) غير منشور (  2112 – 12 – 12دائية بكلميم ، بتاريخ ، صادر عن املحكمة االبت  11/   11/  1321،في امللف رقم  1132حكم عدد  38 

. 
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ين إذن من خالل هذا الحكم أن القاض ي املنفرد بت في قضايا واجب السكن ، وأجرة الحضانة يتب     

، إلى جانب النفقة في حكم واحد ، دون اإلحالة على القضاء الجماعي كما توجب ذلك مقتضيات الفقرة 

 . 39الثانية من الفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي

ون هذه القضايا تروم تحقيق غاية واحدة ، مثمثلة في الطابع املعيش ي وإن كان ذلك يجد تبريره في ك     

 .  40الذي تتسم به ، و تخفيف األعباء عن القضاء الجماعي ليتفرغ لقضايا أهم وأعقد

وهو ما تنبه له واضعوا مسودة مشروع التنظيم القضائي للمملكة ، بإسنادهم اختصاص البت في      

 املحضون إلى القاض ي املنفرد .قضايا أجرة والحق في زيارة 

 االختصاص في قضايا الحالة املدنية :  .3

أرجع املشرع املغربي اختصاص النظر في قضايا الحالة املدنية إلى القاض ي املنفرد ، الذي يبت في 

طلبات تنقيح بيانات رسوم الحالة املدنية ، واستصدار األحكام التصريحية املتعلقة بالوالدات والوفيات 

 . 41املتعلق بالحالة املدنية 32.11اهو منصوص عليه في القانون وفق م

خالصة القول في هذا املطلب أن املشرع املغربي أحدث قضاء أسريا متخصصا الدعاوى األسرية ، 

سعيا للحفاظ على كيان األسرة ، ووعيا منه بخطورة املنازعات األسرية ، لكن في إطار الوالية العامة 

التي من شأنها أن تحدث نوعا من تنازع االختصاص بين غرف هذه املحكمة . وهو  للمحكمة االبتدائية

 ما سنحاول دراسته في املطلب املوالي.

                                                           

: " إذا تبين للقاض ي املنفرد أن أحد الطلبات األصلية أو املقابلة أو املقاصة يرجع االختصاص فيه إلى القضاء وتنص على أنه  39 

 والئي ..." الجماعي ، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر 

 33عادل حاميدي ، مرجع سابق ، ص :  40 

 2)  1323رمضان  2بتاريخ  3133( ، الجريدة الرسمية عدد  2112أكتوبر  3)  1323رجب  23صادر في  1.12.231ظهير شريف رقم  41 

 . 3131( ، ص :  2112نونبر 
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 املطلب الثاني : عالقة قسم قضاء األسرة بباقي غرف املحكمة االبتدائية 

عاة رامع م –: " تختص املحاكم االبتدائية من قانون املسطرة املدنية على أنه  12ينص الفصل 

بالنظر في جميع القضايا املدنية وقضايا األسرة  –االختصاصات املخولة إلى أقسام قضاء القرب 

 والتجارية واإلدارية و االجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق االستئناف " .

ميع في ج يتضح من خالل قراءة مقتضيات هذا الفصل أن املحكمة االبتدائية لها صالحية البت 

ير أن . غ) الفقرة األولى ( القضايا املدنية املعروضة عليها ، وهو ما يعرف بمبدأ وحدة الجهة القضائية 

املعدل للتنظيم القضائي للمملكة ، وتحديد  42 23.13إحداث أقسام قضاء األسرة بموجب القانون 

ملشكلة للمحكمة بالنظر إلى اختصاصاته قد يخلق نوعا من التنازع بين هذا القسم والغرف األخرى ا

 ) الفقرة الثانية ( .الوالية العامة املمنوحة للمحكمة االبتدائية ، 

 الفقرة األولى : مبدأ وحدة الجهة القضائية

يعتبر مبدأ وحدة الجهة القضائية أحد أهم السمات التي ميزت التنظيم القضائي املغربي منذ  

 تأسيسه .

تشكل بكل أقسامها وغرفها جهة قضائية واحدة من حيث الوالية ومفاده أن املحكمة االبتدائية 

العامة في تنظيم االختصاص النوعي العائد لها ، بحيث ال يتأثر مجال هذا االختصاص بمسألة تقسيم 

 . 43املحكمة إلى أقسام وغرف تبعا لنوع القضايا الرائجة وحجمها

                                                           

 وقد سبقت اإلشارة إلى مراجعه  42 

املتعلق  2113فبراير  3سرة ببقية غرف املحكمة االبتدائية بعد التعديالت الجديدة لظهير نجيب شوقي ، عالقة أقسام قضاء األ  43 

، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ص :  2112فبراير  –، يناير  112بالتنظيم القضائي للمملكة ، مجلة املحاكم املغربية ، عدد 

231 
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ف ضبط توزيع االختصاص ، بما يؤدي فهذا التقسيم هو مجرد تنظيم داخلي لتوزيع األدوار بهد

إلى ضبط سير العمل القضائي ، وتفادي الفوض ى عند توزيع امللفات على الهيئات القضائية ، وبغية 

تصريف القضايا الرائجة داخل آجال معقولة . هذا باإلضافة إلى كونه فرض حيويته وأهميته بالنظر إلى 

تدائية بقي واسعا رغم إحداث املحاكم اإلدارية والتجارية كون نطاق االختصاص املوكول إلى املحكمة االب

44 . 

الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهير  في املستعملة: " يمكن تقسيم " وهو ما تؤكده عبارة 

، ذلك أنها ال تفرض إلزامية  تقسيم املحاكم االبتدائية إلى أقسام وغرف متخصصة  45التنظيم القضائي

 جه اإلمكانية واالختيار .، وإنما جاءت على و 

مما يمكن معه تصور محاكم ابتدائية غير مقسمة إلى أقسام وغرف متخصصة ، مادامت هذه 

 املحاكم غير ملزمة بالخضوع لهذا النوع من التقسيم .

وعليه فإن وجود هذه الغرف واألقسام ال يعني بالضرورة اقتصار كل قسم أو كل غرفة بالبت في 

ا يمكن ألية غرفة أن تبت في أي نزاع أحيل عليها ، حتى ولو كان هذا النزاع تنظيميا حدود تخصصها ، وإنم

 . 46يعود أمر البت فيه إلى غرفة أخرى 

                                                           

 231نفسه ، ص :  44 

ذه املحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء األسرة ، وأقسام قضاء " يمكن تقسيم هونصها :  45 

 القرب ، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية ".

 131، مطبعة الجسور وجدة ، ص :  2112ادريس الفاخوري ، مدونة األسرة بعد ثالث سنوات من التطبيق ، الطبعة األولى  46 
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غير أن التعديل الذي لحق التنظيم القضائي للمملكة ، وما نتج عنه من إحداث أقسام قضاء  

ع باقي غرف املحكمة من البت في األسرة ، وتحديد اختصاصاتها بشكل دقيق ، بل ونصه صراحة على من

 . 47القضايا التي يختص فيها قسم قضاء األسرة

لكن قد يقع مثال أن تعرض إحدى القضايا األسرية أمام أنظار إحدى غرف املحكمة االبتدائية  

كالغرفة املدنية ، وتبت فيه . كما يمكن أن تعرض إحدى القضايا الجنائية املتعلقة باألسرة أمام أنظار 

قضاء األسرة كالخيانة الزوجية مثال ، خصوصا أن الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي بعد  قسم

وهنا نتساءل عن مدى صحة هذا " ... وكل ما له عالقة بحماية األسرة ".  :تعديله نص على عبارة 

 الحكم ونفاذه ؟ إذ من املمكن أن نتصور إثارة الدفع بعدم االختصاص النوعي .

 ثانية : الدفع بعدم االختصاص النوعي في القضايا األسرية الفقرة ال

يعتبر الدفع بعدم االختصاص النوعي ذلك الدفع الذي يتقدم به املدعى عليه ، ويطلب من خالله  

الحكم بعدم اختصاص املحكمة املعروض عليها النزاع للنظر في نوع القضية ، والقول باختصاص محكمة 

 . 48اأخرى متخصصة يتولى تحديده

وملا تدخل املشرع ونص صراحة على اختصاص قسم قضاء األسرة بالبت في القضايا األسرية ، 

للمحكمة االبتدائية بالفصل في أي نزاع يدخل في مجال  دون أن يسمح لباقي األقسام والغرف املشكلة

 اختصاص قسم قضاء األسرة .

                                                           

: " يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل تنص الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي للمملكة  عل أنه  47 

 القضايا املعروضة على املحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء األسرة " .

 112عادل حاميدي ، مرجع سابق ، ص :  48 
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ضاء األسرة وباقي غرف املحكمة فإن ذلك من شأنه ذلك أن يخلق تنازعا لالختصاص بين قسم ق 

االبتدائية ، كما لو بتت إحدى تلك الغرف في قضية من القضايا التي يختص فيها قسم قضاء األسرة ، 

 أو العكس ، وهو ما يطرح إمكانية الدفع بعدم االختصاص النوعي .

كانية الدفع : يذهب األول إلى عدم إم 49وقد أفرزت املمارسة العملية اتجاهان قضائيين مختلفين 

بعدم االختصاص ، واالكتفاء بإحالة القضية على رئيس املحكمة ، ليحيلها بدوره على قسم قضاء األسرة 

، مستندين في ذلك على كون قسم قضاء األسرة ليس جهة قضائية مستقلة ، بل هو مكون من مكونات 

 املحكمة االبتدائية .

صراحة عن كل الغرف البت في نزاع أسري ، فإنه  أما االتجاه الثاني فيرى أن املشرع عندما منع 

كان واضحا في إظهار موقفه من مسألة االختصاص ، مما يمكن معه القول بإمكانية إثارة الدفع بعدم 

 االختصاص .

وإن كان موقف االتجاه األول األقرب إلى الصواب ، مادامت أقسام قضاء األسرة لم تستقل بعد  

 ائية .من تبعيتها للمحاكم االبتد

من قانون املسطرة املدنية ، حينما أوجبت على من يثير الدفع بعدم  11وهو ما تؤكده املادة  

االختصاص أن يبين املحكمة التي ترفع إليها القضية . فالدفع بعدم االختصاص إذن يعتد به متى وقع 

 التنازع بين املحاكم ، وليس بين األقسام أو الغرف .

لرابع من ظهير التنظيم القضائي للمملكة ، الذي يوجب إحالة القضية كما أكده كذلك الفصل ا 

 املتنازع حول اختصاص البت فيها ، إلى رئيس املحكمة الذي يحيلها بدوره على الغرفة املختصة .

                                                           

 233مرجع سابق ، ص : ادريس الفاخوري ،  49 
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ويرجع السبب وراء هذا التضارب القضائي في نظرنا إلى عدم استقاللية أقسام قضاء األسرة عن  

التي تبقى لها الوالية العامة في االختصاص . مما يوجب على املشرع التدخل املحكمة االبتدائية 

 والتنصيص صراحة على قضاء أسري متخصص مستقل وقائم بذاته . 

 خاتمة :

 وهكذا في ختام هذا البحث خلصنا إلى النقط التالية :  

 ألسري ، أن التعديل الذي لحق التنظيم القضائي للمملكة حدد بدقة اختصاصات القضاء ا

وحصرها في قضايا األحوال الشخصية وامليراث ، والحالة املدنية وشؤون التوثيق والقاصرين 

 والكفالة ، وكل ما له عالقة برعاية وحماية األسرة .

  أن االختصاص النوعي في القضايا األسرية منها ما يرجع فيه االختصاص للقضاء الجماعي ، ومنها ما

 ي .يعود فيه إلى القضاء الفرد

  أن أقسام قضاء األسرة ليست جهازا مستقال بذاته ، بل هو تابع للمحكمة االبتدائية التي يقع في

 دائرة نفوذها ، شأنه في ذلك شأن باقي األقسام والغرف األخرى .

  أنه من املتصور وقوع تنازع لالختصاص بين قسم قضاء األسرة وباقي الغرف املشكلة للمحكمة

 للوالية العامة املمنوحة لها . االبتدائية ، استنادا

  أن العمل القضائي أفرز لنا اتجاهين متضاربين فيما تعلق بالدفع بعدم االختصاص النوعي بين قسم

 قضاء األسرة وباقي األقسام األخرى .

وفي هذا الصدد ال سبيل إلى تجاوز هذه اإلشكاالت التي يطرحها تنازع االختصاص هذا ، وال سبيل 

أحوال األسرة ورعايتها ، وإبعاد منازعاتها عن باقي املنازعات املدنية األخرى ، استنادا إلى إلى العناية ب

خصوصيتها وحساسية قضاياها ، إال بإحداث محاكم أسرية مختصة ومستقلة تماما عن املحاكم 

 االبتدائية ، وتأهيل قضاء أسري متخصص .
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على ارادة املستهلك ومدى تأثيرها اإلشهارات التجارية  

 

 يوسف كوبيتي 

 باحث في العلوم القانونية

 

 

 مقدمة:

مما ال شك فيه أن التحوالت االقتصادية الناتجة عن الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي كان لها آثار 

 هبالغة على القاعدة القانونية وطبيعة املعامالت ووسائل املبادالت ومن ثم على فكرة العقد ومفهوم

وشروط إبرامه، هذا االخير الذي اصبح عاجزا عن مواكبة املستجدات والتطورات التي يعرفها العالم، 

فعنصر التفاوض الذي كان يميز نمط التعاقد التقليدي في ظل بساطة الظروف االقتصادية املحيطة 

تصادي فوق االقلم يعد كذلك في الوقت املعاصر بسبب الت–التي نشأت في ظل مبدأ سلطان االرادة -به

والفني للصناع واملنتجين وعموم التجار املحترفين على حساب املستهلكين .وقد أدت كل هذه العناصر الى 

اختالل التوازن العقدي وهذا الوضع كان وراءه ابتداع آليات جديدة وحديثة لتنظيم عملية التعاقد 

جاد ادة وفقا ملفهومه التقليدي وبالتالي إيتنال نسبيا من سالمة االسس التي يقوم عليها مبدأ سلطان االر 

 تقنيات حديثة لضمان سالمة الرضا.

وهكذا عمل املشرع املغربي من خالل بعض القوانين الحديثة على سن مجموعة من القواعد القانونية 

 الرامية الى حماية املستهلك وملواجهة التحوالت االقتصادية والتطورات العلمية،بعدما تبين عدم كفاية

القواعد العامة للتعاقد في توفير رضا حر ومستنير حيث اهتم القانون أوال بتوفير سالمة الرضا)خلوه من 

أي عيب ووضوحه( إذ أعطى اهمية خاصة للمرحلة السابقة على التعاقد ما دامت إرادة املتعاقد ترتبط 
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انت اهتمام لهذه املرحلة،حيث ك ارتباطا وثيقا بهذه املرحلة، فعلى خالف النظرية العامة التي لم تولي أي

الحماية التعاقدية الحقة لنشوء العقد فإن قانون االستهالك وقانون حرية االسعار واملنافسة  تَبنوا 

منهجا وقائيا وجماعيا أكثر مالئمة لظاهرة االستهالك الجماعي بدل الحلول الفردية والعالجية التي 

خلق إرادة مفكرة وواعية عن طريق تمكينها من  يسطرها القانون املدني،محاوال من خالل ذلك

امليكانيزمات القانونية الضرورية، وذلك بالتنصيص صراحة على االلتزام  باالعالم  قبل التعاقدي ووضع 

ضوابط خاصة باالشهار بحيث منع االشهار الكاذب واملضلل وأجاز االشهار املقارن، من أجل توفير أكبر 

ستطيع املستهلك توجيه وتحديد اختياراته من بين السلع املتنافسة قدر ممكن من الحماية حتى ي

املوجودة في السوق، وما يهمنا في هذا املوضوع هو االشهار الذي أضحى يغزو كل املجاالت باعتباره فنا 

من الفنون التي تؤثر على نفسية املستهلك وتدفعه الى التعاقد من جهة ومن جهة أخرى يعتبر وسيلة من 

التي تعمل على تبصير ارادة املستهلك اذا كان االشهار صادقا ، ومن هنا يمكن طرح االشكالية  الوسائل

التالية،فالى أي حد استطاع املشرع حماية املستهلك  من االشهارات الخادعة أو املضللة؟وهذه االشكالية 

؟ ه؟وأين تتجلى أدوارهتثور حولها عدة تساؤالت فرعية ولعل  أهمها:ما املقصود باالشهار؟وما هي عناصر 

وما هي املسؤولية املثارة في حالة االخالل بضوابطه؟ وهذا ما سنحاول االجابة عليه في هذا املوضوع من 

خالل تقسيمه الى مبحثين بحيث سنتناول في املبحث االول ماهية االشهار ودوره في حماية املستهلك فيما 

 خالل بضوابط االشهار.سنخصص املبحث الثاني للمسؤولية املترتبة عن اال 

 املبحث االول:ماهية االشهار ودوره في حماية املستهلك

لقد انتشرت هذه التقنية في االوساط االقتصادية بأوروبا تحديدا منذ القرن التاسع عشر،الذي شهد 

تطورا صناعيا وازدهارا في االنتاج، فأصبح السوق الذي يضم فئة غير محدودة من املستهلكين من أهم 
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منها االشهار القومي واالشهار املشترك  50عناصر التي تحدد مفهوم االشهار،والذي يمكن تقسيمه الى أنواعال

ثم االشهار الخاص وهذا االخير هو الذي يهمنا لكونه يمارس من قبل املنهي العادي من أجل عرض 

حاول ابرازه في هذا منتوجاته أو خدماته في السوق،فما املقصود باالشهار وما هي عناصره وهذا ما سن

املبحث بحيث سنتناول مفهوم االشهار وعناصره في ) املطلب االول(،فيما سنخصص )املطلب الثاني( 

 للضوابط القانونية لالشهار.

 املطلب االول: مفهوم االشهار

لقد تعددت التعريفات التي صيغت حول مصطلح االشهار،ويعود السبب في ذلك الى االهمية التي يحتلها 

السوق االقتصادية خاصة في االونة االخيرة،من أجل ترويج السلع واملنتوجات على نطاق واسع،وهذا في 

ما يستدعي منا الوقوف على مفهوم االشهار من الناحية االصطالحية قبل تناوله من الجانب القانوني 

 )الفقرة االولى(،ثم االنتقال الى عناصره في )الفقرة الثانية(.

 التعريف االصطالحي لالشهارالفقرة االولى : 

(،  بحيث نجد البعض يعرفه بأنه وسيلة LA PUBLICITEلقد تعددت التعريفات  بشأن مصطلح االشهار)

شخصية وفن وتقنية لتقديم فكرة أو سلعة أو خدمة قصد جلب اهتمام املستهلك وااليحاء له بوجود 

 ره باملنتج.حاجة اليها وتلقينه كيفية اشباع هذه الحاجة،ثم اعادة تذكي

" االشهار بأنه فن حث االفراد على السلوك االستهالكي بطريقة CRAW FORD"   كراوفرودويعرف 

معينة،ومن خالل هذه التعاريف يتضح بأن الهدف االساس ي من االشهار هو دفع املستهلك للقيام بشراء 

طبة املشاعر،وغرائز املستهلك أي مخا   السلع والخدمات املعلن عنها وذلك باالعتماد على أسلوب االغراء

                                                           

،جامعة 2113/2113انظر مهدي منير،املظاهر القانونية لحماية املستهلك،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،السنة الجامعية  

 50 محمد

 وما بعدها. 232االول،وجدة ص 
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من أجل التأثير فيه،ومن بين أجود التعريفات االصطالحية العربية لالشهار نجد " االشهار هو ذلك النشاط 

الذي يؤدي الى خلق حالة من الرضا النفس ي نحو ما يعلن عنه من سلع أو خدمات  أو أفكار أو منشآت 

 فكار بين الجمهور لكي يقدم على الشراء أو يقنع باالفكار".بغرض الترويج لتلك السلع أو املنتجات أو اال 

نجده يعرف االشهار بأنه الفن الذي يستخدم   "LE PETIT Robert" وبالرجوع الى القاموس الفرنس ي "  

"  القاموسفي  ملمارسة التأثير النفس ي على العموم لتحقيق أهداف تجارية،وهناك تعريف آخر نجده

LAROUSSE"51  شهار عبارة عن مجموعة من الوسائل كيفما كان نوعها،للتعريف بمقاولة يعتبر اال

 صناعية أو تجارية،أو حرفية من أجل التباهي بمنتوج أو خدمة معينة .

وعلى الرغم من تعدد التعاريف التي أعطيت لالشهار،فانه من الصعب جدا وضع تعريف جامع ومانع له 

ين الخر،وبالنظر لحجم السلع والخدمات التي تكون بسبب تعدد صوره وأشكاله التي تختلف من ح

موضوعا للدعاية التجارية،وما ينبغي االشارة اليه هو أن االشهار في املعامالت االقتصادية يستعمل 

كوسيلة للتنافس،على غرار استعماله في القضايا ذات الطابع االجتماعي بحيث يكون الهدف هو التوعية 

 واالرشاد أو التبصير.

 ة الثانية : مفهوم االشهار من الجانب القانونيالفقر 

بعد قيامنا بوضع تعريف اصطالحي مبسط ملصطلح االشهار في الفقرة االولى،سنحاول تناوله من الجانب  

 القانوني في هذه الفقرة حتى تتضح الرؤيا ويرفع اللبس الذي قد يحوم حول املصطلح.

 أوال : التعريف التشريعي لإلشهار 

                                                           

 LAROUSSE ,Tome 3,page 350  51. 
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من أن مسألة وضع التعاريف ليست من اختصاص املشرع،وانما تعود الى الفقه والقضاء  على الرغم

من أجل تفادي التضارب الفقهي  31.12فان املشرع االستهالكي وضع الكثير من التعريفات ضمن القانون 

 املتعلق  بتحديد 31.12أو القضائي  الذي قد يلف مصطلحا معينا،وبالرجوع الى مقتضيات القانون 

منه نجده يعرف االشهار بشكل غير مباشر،بحيث يمنع  21تدابير لحماية املستهلك وبالضبط في املادة 

كل اشهار يتضمن باي شكل من االشكال ادعاءا أو بيانا أو عرضا كاذبا،كما يمنع كل اشهار من شأنه أن 

اصر التالية:حقيقة وجود يوقع في الغلط باي وجه من الوجوه،اذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العن

السلع أو املنتوجات أو الخدمات محل االشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها االساسية ومحتواها من 

 العناصر املفيدة...   .

املتعلق   22.13من القانون  12و 2وما يمكن مالحظته في هذه املادة هو التقييد الوارد في املادتين 

يث تمت االشارة في بداية املادة على أنه يتعين احترام املادتين باالتصال السمعي البصري،بح

نجدها تعرف االشهار على أنه "كل شكل من أشكال  22.13من القانون  2السالفتين،وبالرجوع الى املادة 

الخطابات املذاعة أو املتلفزة،والسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات املكتوبة أو 

يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره،املوجهة الخبار الجمهور أو الجتذاب اهتمامه اما بهدف  الصوتية والتي

الترويج للتزويد بسلع أو خدمات،بما فيها تلك املقدمة بتسمية فئتها في اطار نشاط تجاري أو صناعي أو 

 تقليدي أو فالحي أو مهنة حرة واما القيام بالترويج التجاري ملقاولة عامة أو خاصة.

 ثانيا : التعريف القضائي  لالشهار

يحتل االشهار مكانة بارزة في حياتنا اليومية على اعتبار أنه هو الذي يخلق السوق ويعمل على 

هو " كل الطرق التي  52توسيعه،واإلشهار حسب احدى القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية 

                                                           
52  cour de cassation chambre criminelle 12 novembre 1986 ,N° de pouvoir 85-95538,publié sur : 

www.legifrance.gouv.fr,rubrique:jurisprudence-judiciaire,mot clé " publicité". 
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بداء رأي حول ما يمكن انتظاره من االستعمال الذي يتم بها اخبار الزبون ومساعدته على تكوين فكرة أو ا

االشهار هو "كل الوسائل   53يجري على املنتجات أو السلع أو الخدمات تعد بمثابة اشهار، وفي قرار آخر

التي تمكن املستهلك من االملام بخصائص السلع أو الخدمات املعروضة عليه ،واإلشهار حسب مفهوم 

 ل صور الرسالة االشهارية سواء كانت مكتوبة أو مسموعة .القضاء الفرنس ي يتسع ليشمل ك

 ثالثا : التعريف الفقهي لإلشهار

لقد تعددت التعاريف الفقهية لالشهار،فهناك من عرفه  بأنه كل رسالة موجهة للجمهور من أجل تهييج 

الطلب على املنتجات والخدمات54 ،وهناك من اعتبر بأن االشهار وسيلة تهدف الى التأثير نفسيا على 

الجمهور تحقيقا لغايات تجارية،فهو يفترض لقيامه نوعا من التكرار وااللحاح وتسليط الفكرة على 

املتلقي،الستخدام كل ما من شأنه الهاب الخيال واجتذاب العين واطراء االذن،في نفس الوقت الذي يتم 

ستهالك تحقيقا لهدف فيه اظهار محاسن املنتوج أو الخدمة بقصد حث املستهلك وتحريضه على اال 

 تنشيط الطلب على املنتجات والخدمات والوفاء بهذا الهدف يفرض نوعا من السعي الدؤوب والنشيط55.

 

 املطلب الثاني : عناصر االشهار

انطالقا مما سبق يتضح جليا بان الهدف االسمى من االشهار هو احداث تأثير نفس ي على املستهلكين قد   

من جهة، ومن جهة أخرى يعمل االشهار على التعريف باملنتوجات و السلع و  يدفعهم الى التعاقد هذا

                                                           

 

،جامعة  2113امان التيس،التجارة االلكترونية وضوابط حماية املستهلك في املغرب،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،سنة  

 53 موالي

 .22يل مكناس،ص اسماع

jean Calais Auloy 54 ,Droit de la consomation,edition dalloz,(N°  édition non cité),paris 1980 page 205. 

ص  1111أنطوان الناشف:االعالنات والعالمات التجارية بين القانون واالجتهاد،دراسة تحليلية كاملة،منشورات الحبلى الحقوقية لبنان  

21. 55 
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الخدمات ملقاولة أو مشروع صناعي عن طريق مدحها وذكر محاسنها  من أجل ترويجها على نطاق 

 واسع،وهذا ما يتطلب توفر عنصرين أساسيين هما: العنصر املادي والعنصر املعنوي.

  لالشهار الفقرة االولى : العنصر املادي 

عنصر االتصال: فاالشهار له وقت معين ،كما أنه يتطلب استخدام وسيلة من وسائل التعبير يتم  -1

 .56اختيارها من بين األدوات املتاحة امام املقاولة

ففيما يتعلق بوقت االشهار فانه يكون قبل ابرام العقد الن الهدف منه هو تسهيل حصول االتفاق حول 

ستهلك لاللتزام بشروطه،وبخصوص وسائل االشهار فهي عديدة حيث يمكن أن العقد وذلك بجلب امل

تتصورها مكتوبة أو مسموعة أو مرئية سواء اتخذت كأداة الفتة أو  صحيفة أو منشور أو مطبوع أو 

 كانت عن طريق الراديو أو االنترنت أو السينما

أن يكن حقيقيا مبنيا على الصدق عنصر الرسالة االشهارية : ان مضمون الرسالة االشهارية يجب  -2

واألمانة وخاليا من أي اشارة أو عبارة من شأنها االضرار أو املس بكرامة الغير وغالبا ما يتم ذلك من خالل 

الصور أو االعتماد على الصوت والرسالة االشهارية شبيهة بأي رسالة عادية،بحيث تعتبر ترجمة شكلية 

 ملعلومة أو رأي حول ش ئ معين.

 راف اإلشهار: يضم االشهار ثالثة أطراف املعلن ،وكاالت االشهار،الجمهور)املستهلكين(.أط -3

+ املعلن : هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقرر اللجوء لالشهار من أجل التعريف بمنتوجه أو خدماته،أو 

 هار.شمن أجل تثبيت صورة مقاولته أو عالمته،أو بغية الحفاظ على زبناءه،فهو الذي يستفيد من اال 

                                                           

،جامعة محمد 2113/2113ير،املظاهر القانونية لحماية املستهلك،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،السنة الجامعية مهدي من

 56االول 

 232وجدة ، ص: 
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+ وكاالت االشهار : هي مقاولة تتألف من مختصين في مجال االعالنات التجارية،تتولى وضع تصور لرسالة 

 اشهارية تتماش ى مع ما يطلبه املعلن.

+ املستهلكين : مجموع االشخاص الذين يوجه لهم االشهار فهذا االخير يجب أال يكون موجها الى شخص 

 شهارية يفترض فيها أال  تكون خاصة.واحد بذاته،بحيث أن الرسالة اال 

 الفقرة الثانية : العنصر املعنوي لالشهار

الغاية االساسية من االشهار هي ترويج السلع والخدمات واملنتجات بشكل سريع وبالتالي تحقيق 

الربح،انطالقا من الوسائل املعتمدة والتي تستهدف نفسية املستهلك التي  تتعدد حاجياته 

ع الى التعاقد دون شعور أو احساس بما تعاقد حوله معتقدا بأن املعلومات التي قدمت ورغباته،ليندف

له صادقة وخالية من الضبابية وااللتباس،النه في الواقع ال يمكن أن يكون هناك اشهار بدون وجود 

أو الخدمة  جاغراء في الرسالة االشهارية،ويقصد بالغراء في االشهار تقديمه في أساليب اقناعية تجعل املنتو 

املعلن عنهما تجذب املستهلك وبالتالي يفضلها عن غيرها،وفي هذا السياق على االشهار أن ينصب على 

ايقاظ الغرائز والعواطف والدوافع الفطرية والعقد النفسية لدى املستهلك،وفي سبيل ذلك يصعب أن 

 يكون االشهار صادقا باملعنى الدقيق لكلمة الصدق.

 الضوابط القانونية لالشهار واملسؤولية املترتبة عن االخالل بهااملبحث الثاني :  

 13/11/1123يخضع االشهار في املغرب لتنظيم خاص منذ صدور قانون زجر الغش في البضائع بتاريخ 

املتعلق بتحديد تدابير لحماية املستهلك أصبح هذا التنظيم دقيقا  31.12اال أنه مع صدور القانون 

ع االشهار الكاذب واملضلل وسمح باالشهار املقارن،فأين تكمن ضوابط االشهار؟وما ومفصال بحيث تم من

هي املسؤولية املثارة في حالة االخالل بهذه الضوابط؟وهذا ما سنحاول االجابة عنه في هذا املبحث عن 
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طريق تقسيمه الى مطلبين بحيث سنتناول في املطلب االول ضوابط االشهار،فيما سنخصص املطلب 

 اني للمسؤولية املترتبة عن االخالل بهذه الضوابط.الث

 57املطلب االول : الضوابط القانونية لالشهار 

ان وضع النصوص القانونية لتنظيم بعض املمارسات التجارية التي تصدر عن املنهي ومن بينها 

يقي لحماية ر الحقاالشهار،بغية تحقيق التوازن في العالقات االستهالكية،يعد في واقع االمر بمثابة املظه

املستهلك،ومن هذا املنطلق يجب االلتزام بإصدار اعالن حقيقي ومشروع،غير مخالف للمبادئ التي تقوم 

عليها فكرة النظام العام،كما أنه يجب التواصل مع املستهلك بلغة يفهمها كاللغة العربية باعتبارها اللغة 

الوطنية وهذا ما أكده دستور اململكة املغربية،  الرسمية للبالد ولكونها تشكل رمزا من رموز السيادة

،وبعد تعريفنا لإلشهار والوقوف على عناصره في املبحث 58وذلك من أجل توفير االعالم بشكل مضبوط

االول ارتأينا التمييز ما بين االشهار املضلل والكاذب ومنعه، لرفع اللبس الذي قد يجوب ذهن القارئ 

 ة مبسطة عن االشهار املقارن وجوازه)الفقرة الثانية( .)الفقرة االولى(،ثم اعطاء نظر 

 الفقرة االولى : منع االشهار الكاذب واملضلل والتمييز فيما بينهما 

من أهم الخاصيات التي يجب أن يتميز بها االشهار هو الصدق والنزاهة  بحيث يجب أن يكون املعلن 

االساس منع املشرع املغربي كنظيره الفرنس ي  ،وعلى هذا59صادقا وأمينا فيما يصف به منتجاته وخدماته

 والذي يوقع املستهلك في غلط لواله ملا تعاقد.60االشهار الكاذب واملضلل 

                                                           

 57 للتوسع أكثر في هذه النقطة،انظر عمر محمد عبد الباقي،الحماية العقدية للمستهلك"دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون" 

 58 . 233ير،م س ص مهدي من 

 59 .111امان التيس،م س ص  

 60 أحمد أبران،حماية رضا املستهلك في ضوء القواعد العامة والخاصة،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في قانون االعمال، 

 .31ص  2111جامعة محمد االول،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،وجدة السنة الجامعية 
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واالشهار الكاذب معناه ادعاء أو زعم مخالف للحقيقة الهدف منه هو تضليل املستهلك عن طريق تزييف 

ة أو ناقصة أو ال يمكن الوفاء بها الحقيقة أو اصدار تأكيدات غير صحيحة،أو غير مطابقة للحقيق

عمليا،والكذب االصل فيه أنه عمل عمدي يهدف الى الغش،ومن الوجهة القانونية فالكذب هو عبارة 

عن  تأكيدات غير حقيقية تهدف الى الخداع،كقيام شركة عقارية باالشهار عن بيع قطعة أرضية تبلغ 

متر مربع،أو الالفتات االشهارية التي  231تتجاوز  متر مربع اال أن مساحتها الحقيقية ال  311مساحتها 

تحمل صور لدجاج بلدي وبجانبه البيض الذي يبيضه  كداللة على أن البيض املراد ترويجه يعود الى 

 الدجاج البلدي اال أن الحقيقة ليست كذلك.

 مكن أن يؤديأما فيما يخص االشهار املضلل هو ذلك االعالن الذي يكون من شأنه خداع املستهلك أو ي

لذلك،فاإلعالن املضلل ال يذكر بيانات كاذبة ولكنه يصاغ في عبارات تؤدي الى خداع املستهلكين وهذا ما 

بحيث نجد املشرع املغربي بدوره  31.12يميزه عن االشهار الكاذب،ونفس الش ئ يمكن مالحظته في القانون 

ادة باالشهار الكاذب جاء في الفقرة االولى من امل يميز ما بين االشهار الكاذب واالشهار املضلل،ففيما يتعلق

يمنع كل اشهار  22.13من القانون  12و  2" دون املساس بمقتضيات املادتين  31.12من القانون  21

يتضمن باي شكل من االشكال ادعاءا أو بيانا أو عرضا كاذبا،أما عن االشهار املضلل فقد جاء في الفقرة 

يمنع كل اشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه اذا كان ذلك الثانية من نفس املادة " 

حقيقة وجود السلع أو املنتوجات أو الخدمات محل االشهار  -يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية    

 وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها االساسية.

كان منظما بمقتض ى  31.12قبل صدور القانون  وما ينبغي االشارة اليه هو أن االشهار الكاذب واملضلل

،وبصدور 1123-11-13املتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتاريخ  13.23من القانون  11الفصل 

 .111بمقتض ى املادة  11ألغي الفصل  31.12القانون 

 لي:وحتى نكون أمام اشهار كاذب أو مضلل فإنه ينبغي أن يطال الخداع بعض العناصر منها ما ي
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+ وجود السلعة أو الخدمة : قد ينصب االشهار الخادع على سلع أو منتوجات وهمية ال توجد على أرض 

 الواقع.

+ أن ينصب الخداع على طبيعة ومميزات املنتوج أو الخدمة : ويقصد بالطبيعة واملميزات مجموع العناصر 

 .دافع وراء اقتناءها من طرف املستهلكالتي تمثل جوهر وحقيقة وذاتية املنتوج أو الخدمة والتي تشكل ال

 + أن ينصب الخداع على تركيب أو محتوى املنتوج أو الخدمة من العناصر املفيدة.

يقصد بتركيب البضاعة ذلك املزيج من عناصر مختلفة بنسب محددة حيث أن جل البضائع واملنتوجات 

 .61تحدد مكوناتها بشكل مسبق وبنسب مدققة تفاديا للتالعب

من العناصر املفيدة،فهو يقترب الى التركيبة بشكل كبير،اال أنه يتميز عنه في  محتوى البضاعة  أما عن

 .62كون هذه العناصر تمثل املزايا التي يشتمل عليها املنتوج والتي يشترى الجلها

 + أن ينصب الخداع على صفة املنهي : حيث يقدم املعلن نفسه بصفة مخالفة للواقع.

على ثمن املنتوج أو السلعة : فاالشهار الذي يعلن عن تخفيضات وهمية غير موجودة + أن ينصب الخداع 

،وهذا يتنافى مع االداب العامة ومع الطبيعة 63في الواقع يدخل في خانة االشهارات الكاذبة واملضللة

التي  ةالقانونية لالشهار الذي من بين أهدافه تبصير ارادة املستهلك واعطاءه فكرة عن السلعة أو الخدم

 ينوي اقتناءها أو الحصول عليها.

 الفقرة الثانية : جواز االشهار املقارن 

                                                           

 61 .111-113امان التيس، م س ص  

انظر عباس ي بوعبيد،الغش التجاري عن طريق الخداع،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،جامعة القاض ي  

 62عياض،مراكش

 وما بعدها. 111ص  1111-1113السنة الجامعية 

 n Dalloz,Paris 1983.Gérard Fabre: Concurence,Distribition,Consommation,éditio 63 
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عرف االشهار املقارن على أنه اشهار يهدف الى اقناع املستهلك باقتناء سلعة أو خدمة دون سواها من ما 

الرجوع ،وب64هو معروض في السوق وذلك بالقيام بمقارنة صريحة،اي بانتقاد سلع وخدمات املنهي املنافس

نجدها تعرف االشهار املقارن بأنه كل اشهار يقارن بين خصائص أو  31.12من القانون  22الى املادة 

أسعار أو تعريفات السلع أو املنتوجات أو الخدمات اما باالشارة الى عالمة الصنع أو التجارة ...،ومن خالل 

هداف والتي من بينها أن يساهم في خلق التعريف املشار اليه يتضح بان لالشهار املقارن مجموعة من اال 

املنافسة وتنميتها،بحيث أن الخوف من القيام بمقارنة علنية يدفع املنهي للعمل أكثر من أجل أن يتفوق 

على منافسيه،ان على مستوى الجودة أو على مستوى االثمان،كما أن االشهار املقارن عندما يكون 

ات بشكل أفضل من االشهار العادي،ولكن هذا ال يعني أن حقيقيا،فإنه يكون قادرا على نقل املعلوم

االشهار املقارن ال يخلو من سلبيات عديدة قد تضر باملستهلك كما قد تضر في االن نفسه باملنهي 

املنافس،وهو ما استدعى من املشرع احاطته بتنظيم خاص يفصله،وهو ما حدث بالفعل في ظل 

التي اعتبرت أن االشهار املقارن هو :  22هار املقارن في املادة والذي نظم االش 31.12مقتضيات القانون 

"كل اشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو املنتوجات أو الخدمات اما باالشارة الى 

 عالمة الصنع أو التجارة.... .

علن أن يحترمها وما يالحظ على هذه املادة هو أنها تضمنت مجموعة من الشروط التي يتوجب على امل

قبل أن يقوم باعالن مقارن،ومن بينها أن يكون االشهار املقارن صادقا وأال يكون الهدف منه ايقاع 

املستهلك في غلط يدفعه للتعاقد،على اعتبار أن التضليل الذي قد يطرأ في ذهن املتلقي هو الذي من 

غربي سارعلى نفس النهج الذي نهجه شأنه ان يدفعه الى التعاقد،وما يمكن مالحظته هو أن املشرع امل

 .L 121  65- 8املشرع الفرنس ي في املادة

                                                           

 64 .112امان التيس،م س ص  
65" loi  de consommation Française"  Toute publicite qui met en comparaison des biens ou Services en identifiant 

implicitement ou explicitement un concurent ou des biens ou services offerts par un concurent n'est licite que si : 
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 املطلب الثاني : املسؤولية املترتبة عن االخالل بضوابط االشهار

إن استعانة املعلن أحيانا بأساليب غير مشروعة لترويج سلعه و خدماته، قد يدفع باملستهلك إلى    

ير أن ما اقتناه ال يتالءم مع رغباته  أو أن ما تلقاه كان ذا قيمة أقل اقتناءها، و عندما يكتشف هذا األخ

بكثير من الثمن الذي دفعه جراء حصوله على سلعة أو خدمة معينة،  تبرز معه ضرورة حماية املتضررين 

من اإلشهارات التجارية، التي من شأنها أن توهم املستهلك بأنها تشبع له حاجاته و في حدود إمكاناته 

الية، وذلك بفتح املجال أمام املستهلك بأن يسلك الطريق القضائي لدفع الضرر الذي لحقه،لذلك امل

كان من الضروري اثارة مسؤولية املعلن في حال اخالله بالقواعد املنظمة لالعالن التجاري،وهذه 

 املسؤولية قد تكون مدنية وقد تكون جنائية.

 الفقرة االولى: املسؤولية املدنية 

رتب املسؤولية اال اذا كانت ارادة املستهلك أو متلقي الرسالة االشهارية معيبة بعيب من عيوب االرادة ال تت

واملتمثلة في الخطأ والتدليس  31الى  31التي حددها املشرع املغربي في ق.ل.ع وبالضبط في الفصول من 

 66ولكن االرتكاز على هذه القواعدوالغبن واالكراه اضافة الى حالة املرض والحاالت االخرى املشابهة لها.

 يتطلب وجود عقد يجمع ما بين املنهي واملستهلك.

                                                           

1- elle n'est pas trempeuse ou de nature à induire en erreur. 

2- elle porte sur des biens ou service répondant aux mêmes besoin ou ayant le même objectif. 

3- elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristique essentielles,pertinentes vérifiables et représentatives de ses 

biens ou services,dont le prix peut faire partie. 

 وما بعدها.. 111وللتوسع أكثر بخصوص االشهار املقارن يمكن االستعانة بأطروحة امان التيس،م س ،ص 

ي القانون الخاص،جامعة أبي بكر بلقايد،كلية الحقوق حليس لخضر،مكانة االرادة في ظل تطور العقد،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ف 

 66 والعلوم

 وما بعدها. 23ص  2111/ 2113السياسية،السنة الجامعية 
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 .67وسنحاول اعطاء نظرة  مبسطة عن عيوب االرادة  ودورها في حماية املستهلك

إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل   االكراه: -1

من ق.ل.ع(، فهو عيب يمس اإلرادة في عنصر الحرية و االختيار، وحسب  31 عمال بدون رضاه )الفصل

نكون أمام عيب اإلكراه بتوافر عنصريه، املادي و املتمثل في استعمال وسيلة لإلكراه، يهدد  32الفصل 

بها الشخص، بخطر جسيم يقع عليه أو على غيره، بحيث تولد هذه الوسيلة الرهبة في نفسه، أما العنصر 

فس ي هو ذلك الضغط النفس ي الذي يمارس على الشخص بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع، و الن

من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن عيب اإلكراه ال عالقة له بالضرر الذي قد يلحق املستهلك من 

جراء تنفيذه لإلشهار التجاري، ذلك ألن اإلشهار يعد وسيلة للترغيب بشراء ما أعلن عنه من سلع و 

 خدمات، وليس وسيلة تهديد و ترهيب.

الغلط :  هو توهم يصور للشخص الواقع على غير حقيقته فيكون هو الدافع إلى التعاقد،بحيث لوال   -2

من ق.ل.ع ، و  33-31هذا االعتقاد املغلوط ملا أقدم على ابرام العقد ، وقد  نصت عليه الفصول من 

قد يقع في غلط يعود الى االشهار الذي قدمه املعلن،  من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن املستهلك

فإشهار هذا األخيرقد يكون صحيحا و صادقا وقد ال يكون كذلك،  و من ثم عيب الغلط ال عالقة له 

بالضرر الذي قد يلحق املستهلك من جراء تنفيذه لإلشهار التجاري،والغلط الذي يمكن أن يقع فيه 

لش ئ أو نوعه أو لصفة جوهرية فيه،أو الغلط في شخص املتعاقد،وما متلقي االشهار قد يتعلق بمادة ا

ينبغي االشارة اليه في هذا الصدد هو مسألة االثبات بحيث أن املتلقي ملزم باثبات الضرر الذي لحقه 

 نتيجة تعاقده.

                                                           

للتوسع أكثر فيما يتعلق بعيوب الرض ى،انظر محمد شيلح،سلطان االرادة في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي:أسسه ومظاهره في  

 67 

دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية  نظرية العقد،رسالة لنيل

 وما بعدها. 131ص  1122واالجتماعية الرباط السنة الجامعية 
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ور م+ الغلط الذي وقع فيه املستهلك يجب أن يكون هو الدافع للتعاقد،بحيث لوال االعتقاد الخاطئ لال 

 .68ملا أقبل على التعاقد

 + يجب أن ينصب الغلط على صفة جوهرية في الش ئ .

التدليس: هو عبارة عن استعمال ألساليب احتيالية تدفع الشخص الى التعاقد،وبالرجوع الى  -3

من ق.ل.ع يتضح بأنه يتعين توفر شرطين أساسين أال وهما الشرط املادي املتمثل  32مقتضيات الفصل 

ل املدلس لوسائل احتيالية بغية ايقاع املتعاقد في الغلط وتضليله كي يدفعه الى التعاقد،ولكن في استعما

ال يعتبر تدليسا مدح املنتوجات املراد ترويجها عن طريق ذكر محاسنها،أو كأن يصف املعلن املنتوج املراد 

 ترويجه بانه فعال وال أحد يضاهيه أو أنه االول في السوق.

املعنوي فانه يتمثل في الهدف املبتغى من وراء استعمال االساليب االحتيالية والتي  أما بخصوص الشرط

ترمي في كنهها الى تضليل املتلقي أو تكوين فكرة خاطئة لديه ولواله ملا تعاقد،ولكي تتحقق امكانية املطالبة 

ؤثرة بحيث ي اعالناته مبابطال العقد فانه يجب أن تكون تلك الوسائل االحتيالية التي استعملها املعلن ف

 لوالها ملا تم ابرام العقد.

والى جانب املسؤولية املدنية التي يمكن للمستهلك أن يسلك طريقها،تثار املسؤولية الجنائية،وهذا ما 

 سنحاول تناوله في الفقرة الثانية.

 الفقرة الثانية : املسؤولية الجنائية

                                                           

en ABDERAHIM DAKKAK,la publicité commerciale el la protection du Consommateur,mémoire pour l'obtention Desa  68

Droit Privée,Université sidi Mohamed Ben abdellah,Faculté des Sciences juridique economique et Sociale,fes année 

universitaire 2006-2007,page 99-100. 
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نفتاح االقتصادي وحرية املعامالت التجارية لقد تفاقمت ظاهرة الغش التجاري نتيجة سياسة اال 

كيفما كانت إضرارا   والصناعية، مع ظهور طبقة تسعى فقط إلى تحقيق الربح غير املشروع، وبأية وسيلة

  بمصلحة املستهلك.

وقد ازدادت خطورة هذه الظاهرة اإلجرامية بظهور تقنيات ووسائل تكنولوجية معقدة تستعص ي على 

األمر الذي جعل مصلحة املستهلك تحظى باألولوية من قبل جميع التشريعات الحديثة املراقبين ضبطها، 

ومن بينها التشريع املغربي الذي يضم ترسانة قانونية زجرية ال بأس بها ملواجهة عدد من األفعال التي 

 تمس هذه املصلحة.

جرية،يتضح لنا بأن املشرع  في القسم التاسع منه واملتعلق بالعقوبات الز  31.12وبالرجوع الى القانون 

نص على ثالث جرائم تخص االشهار ويتعلق االمر بجريمة االعالن الكاذب واملضلل،رفض االدالء بعناصر 

 . 69التبرير أو باالشهارات  التي تم بثها،اضافة الى الحالة التي يتم فيها مخالفة أحكام االشهار املقارن 

 ذب و املضللأوال: الركن املادي لجريمة اإلعالن الكا

أن الركن املادي لجريمة اإلعالن الكاذب و املضلل يتوقف  1123من ظهير  11يتضح من خالل الفصل 

 على شرطين:

الشرط األول: أن يكون اإلشهار مشتمال على ادعاء أو بيان عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغلط. 

ثر على رض ى املستهلك، أي أن الركن املادي مما يتضح معه أن املشرع يعاقب على مجرد الكذب ولو لم يؤ 

لهذه الجريمة ال يتوقف على حدوث النتيجة، إذ بمجرد صدور الفعل من الجاني تقوم الجريمة، وهي ما 
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يعرف بتقنية التجريم الوقائي الذي يواجه الفعل في بدايته دون انتظار النتائج التي يمكن أن تترتب عليه 

 .70اية أكثر للمستهلكوهي تقنية تساهم في توفير حم

وتضليل املستهلك في اإلعالن التجاري يمكن أن يتم بفعل ايجابي من املعلن كما يمكن أن يتحقق بالترك، 

أي باتخاذ موقف سلبي يمتنع فيه عن ذكر بيان ما يتعلق بالسلعة محل الدعاية، إذا كان لهذا البيان 

من القانون  11أن يوقع في الغلط..." املضمنة في الفصل أثر في اتخاذ قرار الشراء،ألن كلمة "...أو من شأنه 

 هي كلمة فضفاضة تحتوي حتى على التضليل بفعل سلبي. 13.23

ويبقى التساؤل بعد ذلك بصدد معيار تقدير التضليل، وهل هو معيار شخص ي ينظر فيه إلى شخص 

  . ي العادي؟املتلقي في كل حالة على حدة؟ أم هو معيار موضوعي يعتد فيه بشخص املتلق

الشرط الثاني: أن يرد اإلشهار الكاذب أو الذي من شأنه أن يوقع في الغلط على أحد العناصر املذكورة 

 31.12من القانون  21في املادة 

هذه العناصر  في وجود السلع والخدمات وطبيعتها وتركيبها وجودتها ومحتواها من  21لقد حددت املادة 

شئها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها و خصائصها وأثمان وشروط بيعها العناصر املفيدة ونوعها ومن

وشروط نتائج استعمالها وأسباب وأساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى االلتزامات وهوية 

 أو صفة أو أهلية الصناع والباعة واملنعشينن واملعلنين ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهالتهم.

د على سبيل الحصر على ما أعتقد، األمر الذي يحد من فعالية املادة السابقة في حماية وهو تعداد وار 

مستهلكي السلع والخدمات. باإلضافة إلى ذلك فإن حصر الحماية الجنائية على السلع والخدمات يثير 

ل ز إشكاال على مستوى تحديد مفهوم السلع، فهل تشتمل كذلك العقـارات "أراض ي زراعية مثال أو منا
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معدة للسكن، أو أراض ي صالحة للبناء" وغير ذلك أم أن االمر يقتصر على السلع والخدمات بمفهومها 

 الضيق.

وللتعمق أكثر في العقوبات الزجرية املرتبطة بمثل هذه الجرائم يمكن الرجوع الى القسم التاسع من 

 7131.12القانون 

 ل وعقوبتهاثانيا: الركن املعنوي لجريمة اإلعالن الكاذب و املضل

 الركن املعنوي لجريمة االعالن الكاذب واملضلل -أ

لم توضح طبيعة الركن املعنوي لجريمة اإلعالن الكاذب  13/11/1123من ظهير  11إن صياغة الفصل 

أو املضلل. ونفس الش يء نجده في مدونة االستهالك الفرنسية التي أثارت جدال واسعا بين الفقهاء 

ا إلى اتجاهين، اتجاه يرى بأنها جريمة عمدية مبررين موقفهم بأن العمد هو الفرنسيين الذين انقسمو 

كان يقتض ي سوء النية  1113األصل وأن الخطأ هو االستثناء في ارتكاب الجريمة، وأن النص امللغى لسنة 

وأن الوضع لم يتغير مع صدور مدونة االستهالك الجديدة ، وذهب اتجاه آخر إلى أن هذه الجريمة هي 

يمة غير عمدية مبررين موقفهم بأن املشرع حذف عبارة سوء نية املعلن من النص الحالي، فإن كان جر 

قد أراد إبقاءها ملا قام بحذفها في النص الجديد، واالتجاه الغالب في القضاء الفرنس ي ذهب مع هذا 

  املوقف األخير.

بر جريمة اإلعالن الكاذب جريمة ومن وجهة نظرنا الخاصة نرى بأنه يجب على القضاء املغربي أن يعت

مادية أي أنها تقوم فقط بصدور الفعل املادي دون األخذ بعين االعتبار وجود سوء نية املعلن، ألن 

استبعاد النية كركن معنوي لقيام الجريمة سوف يجعل املعلن أكثر حذرا وأشد حرصا فيما يصدر عنه 

هنيا متخصصا يتوافر لديه من الوسائل الفنية من إعالنات تجارية،على اعتبار أن املعلن بوصفه م

                                                           

 71 املتعلق بتحديد تدابير لحماية املستهلك. 31.12من القانون  121-123-123-123انظر املواد  



 

 

70 

والتقنية التي تسهل عليه العلم السابق بما تضمه الرسالة اإلعالنية، فال يتصور واألمر كذلك افتراض 

جهله بما تشمله اإلعالنات من بيانات كاذبة بل يفترض علمه بها، فإذا أهمل املعلن في اتخاذ االحتياطيات 

 قا بما تشمله إعالناته يعد مقصرا بما يستوجب مساءلته.التي تكفل له العلم مسب

 باإلضافة إلى أن الخطأ التقصيري يكون أكثر ضررا من الخطأ العمدي في بعض األحيان 

ومن ناحية أخرى ينبغي النظر إلى الركن املعنوي في اإلعالنات الكاذبة واملضللة بمفهوم اجتماعي ال بمفهوم 

ماية حقيقية للمستهلك، ذلك أن الدعاية التجارية بحكم انتشارها قانوني ضيق حتى تكون هناك ح

وتأثيرها، والدور الذي تلعبه في تسويق السلع والخدمات يفترض أن تكون صادقة . واشتراط سوء نية 

املعلن كركن معنوي لقيام الجريمة يعني تقييد هذه الحماية أو الحد منها وخاصة مع صعوبة إثبات 

 يته بما يفتح الباب على مصراعيه للتهرب من أحكام القانون.قصد املعلن وسوء ن

 عقوبة جريمة اإلعالن الكاذب و املضلل -ب 

املتعلق بزجر الغش في البضائع على تجريم كل إعالن  1123من ظهير   11بعد أن نص املشرع في الفصل  

ة أصلية وعقوبات تكميلي كاذب أو مضلل، فقد عاقب في آخر الفصل العاشر  معلن هذا اإلعالن بعقوبات

 أو تبعية.

درهم وهي عقوبة في نظرنا غير  2211إلى  211ففيما يخص العقوبة األصلية فقد حددها في الغرامة من  

فعالة ملواجهة اإلعالنات الكاذبة واملضللة فهي ضئيلة  مقارنة باألرباح  التي يحققها املعلن من وراء هذه 

 1.111.111بحيث أن الغرامة قد تصل الى  31.12بعد اصدار القانون   اإلعالنات،وهذا االمر تم تداركه 

درهم  اذا تعلق االمر بشخص معنوي،وما يمكن مالحظته هو أن املشرع حصر هذه العقوبات في الغرامات 

 .72فقط دون العقوبات السالبة للحرية
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في حالة املؤاخذة بنشر على أما العقوبة التبعية فقد حددها املشرع في إمكانية صدور أمر من املحكمة 

نفقة املحكوم عليه، بيان يعيد األمور إلى نصابها طبق نفس الكيفيات وفي نفس األماكن التي تم فيها 

 اإلعالن الكاذب.

وهذه العقوبة التبعية هي عقوبة تشهيرية تمس بأحد أهم عناصر املعلن، وهو سمعته ومركزه التجاري، 

هور فيه فيمتنع عن التعامل معه، و هو ما يمس جوهر التجارة وأهم وهو ما ينعكس سلبا على ثقة الجم

 عناصر املحل التجاري أال وهو االتصال بالعمالء.

كما أن نشر الحكم الصادر بإدانة املعلن يمثل رسالة موجهة إلى جميع املعلنين اآلخرين بعدم اللجوء  

 إلى الكذب والتضليل و إال  تعرضوا لنفس املصير.

هذه العقوبة  كان على املشرع املغربي أن يجعل منها عقوبة وجوبية بالنسبة للمحكمة  كما ولفعالية 

  1113يونيو 21من مدونة االستهالك  121فعل املشرع الفرنس ي في املادة 

كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف اإلعالن الكاذب واملضلل،حتى قبل صدور الحكم في الدعوى. وال شك 

ق وظيفة وقائية في مواجهة اإلعالنات الكاذبة، واملضللة، ذلك أنه من الصعوبة إزالة أن هذا الجزاء يحق

اآلثار التي تتركها اإلعالنات الكاذبة واملضللة في نفس وذهن املتلقي، وتزداد هذه اآلثار جسامة إذا ما 

اإلعالن  الحظنا بطء إجراءات التقاض ي، ومرور زمن طويل عادة ( قبل صدور الحكم في الدعوى يكون 

الكاذب قد حقق أهدافه بشكل كامل بحيث يأتي الحكم القضائي عديم األثر ) على صدور حكم في 

 القضية

لكن بالرغم من أهمية وقف اإلعالن قبل صدور حكم املحكمة، فإنه يجب مراعاة نتائجه باعتباره عقوبة 

ذلك أن وقف اإلعالن في غير هذه  وبالتالي عدم إعماله إال إذا كان اإلعالن ظاهر الكذب واضح التضليل،
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الحاالت يحدث ضررا بليغا للمعلن ويمس حرية اإلعالنات التجارية نفسها، ويقيد من حق التعبير وشروط 

         املنافسة التجارية املشروعة.                                                                                                  

 خاتمة:

،ان لم يكن 31.12يمكن القول بأنه من الصعب جدا تحقيق االهداف التي كانت منتظرة من القانون 

الفرد على وعي بحقوقه التي كفلها القانون اياه،على اعتبار أن التوعية وحدها هي التي بامكانها أن تدفع 

 ي حقيقي وادراكه لفهم حقائقبالفرد الى تفعيل أدواره في املجتمع،وبمجرد حصول املستهلك على وع

االنظمة السوسيواقتصادية،سوف يتمكن من تفادي بعض االضرار التي قد تحدق به لوال علمه بخبايا 

ما يتعاقد حوله،وبالتالي التأثير سلبا على نفسيته أو سلوكه االستهالكي،فالوعي بالحقوق واملطالبة بها هو 

في اآلن نفسه قد تستغل املعرفة كآلية ملمارسة الضغط الذي من شأنه أن يعيد للنص القانوني وزنه،و

على املهنيين للحصول على حقوق أكثر،واثارة انتباه كل الفاعلين االقتصاديين والسياسيين بشأن القضايا 

بصفة عامة واملستهلك بصفة خاصة على اعتبار أن املستهلك يشكل أهم حلقة في   املرتبطة باالستهالك

 هذا ما أكده الرئيس االمريكي جون كيندي في احدى خطاباته.الدورة االقتصادية و 

فمختلف االشهارات تتسم بعدم املوضوعية،ومن مظاهر ذلك أن معظمها يأتي خاليا من بعض املعلومات 

الهامة عن السلعة أو الخدمة املعلن عنها،أو تأتي بها غير دقيقة أو خاطئة وهو ما يحمل املستهلك مشقة 

بشأنها،فضال عن أن االشهار يهتم فقط بالجوانب االيجابية للسلعة من فوائد ومزايا اعادة االستفسار 

بينما الصمت ال يزال يحيط بمكوناتها السلبية أو الضارة،كما يحيط أيضا باالضرار التي تنجم عن 

 استخدامها،وهذا ما ينعكس سلبا على سالمة املستهلك.
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 الئحة املراجع

 في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي:أسسه ومظاهره في +  محمد شيلح،سلطان االرادة 

نظرية العقد،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم 

 .1122القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط السنة الجامعية 

ك،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،السنة + مهدي منير،املظاهر القانونية لحماية املستهل

 ،جامعة محمد االول،وجدة.2113/2113الجامعية 

+ أنطوان الناشف:االعالنات والعالمات التجارية بين القانون واالجتهاد،دراسة تحليلية كاملة،منشورات 

 الحبلى الحقوقية، لبنان .

العامة والخاصة،رسالة لنيل دبلوم الدراسات + أحمد أبران،حماية رضا املستهلك في ضوء القواعد 

العليا املعمقة في قانون االعمال جامعة محمد االول،كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

   . 2111واالجتماعية،وجدة السنة الجامعية 

+ امان التيس،التجارة االلكترونية وضوابط حماية املستهلك في املغرب،أطروحة لنيل الدكتوراه في 

 ،جامعة موالي اسماعيل مكناس. 2113لقانون الخاص،سنة ا

+ عمر محمد عبد الباقي،الحماية العقدية للمستهلك"دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"،مطبعة 

 القدس االسكندرية.

+ انظر عباس ي بوعبيد،الغش التجاري عن طريق الخداع،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون 

 . 1111-1113معة القاض ي عياض،مراكش السنة الجامعية الخاص،جا

+ حليس لخضر،مكانة االرادة في ظل تطور العقد،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون 

 . 2111/ 2113الخاص،جامعة أبي بكر بلقايد،كلية الحقوق والعلوم السياسية،السنة الجامعية 
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 اإلخبارية في قانون املسطرة املدنية

االعتمادات املستندية في ظل قواعد املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات 

 املستندية

 

 عبد الكريم العساف جمال 

 دكتور في الحقوق 

 -االمارات  –أستاذ مساعد في الجامعة األمريكية 

 

 املقدمة

لعمليات التجارية على مر الزمن توسعا ملحوظا وأصبحت تتخذ طابعا دوليا بحيث تتم توسعت ا 

بين طرفين بعيدين كل منهما عن اآلخر، األمر الذي ال يمكن أن يتم التصور فيه عمليا بأن يقوم كل 

رف ط طرف في العملية التجارية بتنفيذ إلتزاماته في وقت واحد، ونتيجة للمخأوف التي قد يفكر فيها كل

تجاه تنفيذ إلتزامه دون قيام الطرف اآلخر بالوفاء، كان البد من إبجاد وسيلة عملية ومضمونة تكون 

كفيلة بتوفير الضمانات ألشخاص العملية التجارية املتباعدين في املكان والتي ال يتم فيها تسليم املبيع 

بتدع املجتمع التجاري الدولي لتسوية وال قبض الثمن بصورة مباشرة باملنأولة. وإنطالقا من هذا األمر إ

البيوع التي تتم بصورة دولية ما يسمى باإلعتماد املستندي كأداة وفاء تحقق التوازن بين مصالح البائع 

واملشتري وتوفر الحماية الالزمة لكل منهما من سوء نية  االخر ومن الظروف اإلستثنائية التي قد تحول 

 زام التعاقدي بينهما.دون قيام أحدهما من تنفيذ اإللت
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وبعد نجاح فكرة إستخدام اإلعتماد املستندي كأداة وفاء في البيوع الدولية، وشيوع إستخدامه  

كنظام نشأ من واقع العمل التجاري الدولي، كان البد من وضع مجموعة من القواعد واألحكام التي تنظم 

حكامه في أغلب تشريعات الدول األمر الذي العمل به، إال انه لم يرد بشانه اي تنظيم خاص لقواعده وأ

 من 
ً
من شأنه أن أحدث إرباكا ألطراف املعامالت التجارية الدولية، وقد كان املشرع االماراتي افضل حاال

بعض  1113( لسنة 12غيره في هذا الشأن حيث ضمن في قانون ااملعامالت التجارية االتحادي رقم )

مثال بيان مفهومه وانواعه واطرافه وااللتزامات العامة املترتبة على  االحكام الخاصة باالعتماد املستندي

 73كل طرف، اال انها التعد كافية بحد ذاتها لتبيان جميع جوانبه واملشكالت التي قد تنجم عنه.

ونتيجة الحاجة إلى وجود ما ينظم العمل باإلعتماد املستندي بشكل خاص، بدأت معظم الدول بدراسة 

لجنة وضعت مشروعا أوليا تم إقراره في مؤتمر الغرفة  1926ملوحدة حيث شكلت في عام لوضع القواعد ا

، وبعد ذلك نشأت حركة توحيد نظام اإلعتماد املستندي 1926التجارية الذي إنعقد في أمستردام عام 

وقامت بوضع مجموعة من القواعد التي تنظم األعراف واملمارسات الخاصة  74في فينا 1933عام 

، 1993، 1983، 1974، 1962، 1952ماد املستندي وتم إعادة صياغتها عدة مرات في األعوام باإلعت

(، والتي كان الهدف من اصدارها تأليف مجموعة من UCPوالتي عرفت بإختصار) 2007وأخيرا في عام 

لى إ القواعد التعاقدية التي يمكن أن تؤسس لتوحيد أعراف وممارسات اإلعتمادات املستندية، باإلضافة

حذف اإللتباس الذي سببته بعض الدول نتيجة تفضيل تطبيق قوانينها الوطنية األمر الذي أدى إلى 

 إحداث تعارض ما بين املعامالت التجارية الدولية التي يمارسها األفراد والتشريعات الوطنية لتلك الدول.

يح النشرة الخاصة تنق 2007( في عام ICCوبعد أن أتمت غرفة التجارة الدولية في باريس ) 

، دخلت نشرة األعراف واملمارسات املوحد 500باألعراف واملمارسات املوحدة لإلعتمادات املستندية رقم 

                                                           
 (322-331، املواد من )1113( لسنة 12قانون املعامالت التجارية االتحادي رقم ) انظر في سبيل ذلك، 73
 .18، صفحة2001امل الوادي، اإلعتمادات املستندية وخطابات الضمان والقوانين املنظمة لها، الجزء الثاني، الطبعة األولى، الدوحة، ك 74
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، وقامت بعد ذلك لجنة األمم املتحدة 1/7/2007حيز النفاذ بتاريخ  600لإلعتمادات املستندية رقم 

بتبني وإقرار  2011ي واألربعين في فينا عام للقانون التجاري الدولي )األونسترال( خالل إجتماعها الثان

أحدث نشرة لغرفة التجارة الدولية الخاصة باألعراف واملمارسات املوحدة لإلعتمادات املستندية رقم 

دولة حول العالم لتصبح النظام الذي  175بصفة رسمية، والتي تم تطبيقها حتى اآلن في أكثر من  600

يحقق الوحدة الدولية املتعلقة بهذه املمارسات ويقلل من إمكانية يحدد إتجاه املمارسات املصرفية و 

ظهور أي غموض أو سوء فهم في سياق عقد الصفقات التجارية وإتمامها عن طريق إستعمال اإلعتماد 

 املستندي.

وألن تطبيق قواعد املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية ال يتم بصورة تلقائية  

لوفاء في املعامالت التجارية الدولية التي تتم بطريق اإلعتماد املستندي في الحالة التي ال على عملية ا

يفصح فيها أصحاب الشأن عن رغبتهم بذلك كون تلك القواعد هي ليست قواعد آمرة أو تشريعية صادرة 

التجارية من املشرع ومكملة إلرادة الطرفين، كان البد من اإلفصاح صراحة من قبل أطراف العملية 

الدولية على اتجاه ارادتهم إلى تطبيق هذه القواعد الخاصة حيث أوجبت تلك القواعد على أن يتم النص 

صراحة في اإلعتماد املستندي على خضوعه لهذه القواعد بحيث تكون ملزمة لجميع أطرافه بصورتها ما 

 .75لم يتم تعديلها إو إستثنائها صراحة في اإلعتماد

كر بأن عقد البيع الدولي املبرم بين البائع واملشتري يكون بطبيعة الحال سابقا ومن الجدير بالذ 

، وبالتالي كنتيجة لذلك تكون القواعد القانونية التي تحكم عقد البيع هي 76لفتح اإلعتماد ومنفصال عنه

ألطراف اليست ذات القواعد التي تحكم اإلعتماد املستندي وهذا األمر نتيجته إختالف املوضوع وإختالف 

                                                           
 .2007، 600نشرة رقم  –، املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية 1املادة  75
اإلعتماد بطبيعته عملية مستقلة ”على ان  ، 600نشرة رقم  –ادات املستندية من املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتم 4املادة  نصت 76

 .“عن عقد البيع أو غيره من العقود التي قد يستند إليها
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، أن املصرف املصدر ال 77في كل منهما، ويعني كون اإلعتماد منفصال ومستقال عن عقد البيع الدولي

يستطيع التحلل من إلتزامه بوفاء قيمة اإلعتماد في مواجهة املستفيد إستنادا إلى دفوع مستمدة من 

رف فهذه الدفوع ال تعفي املصعالقة البائع واملشتري التعاقدية الناشئة عن عقد البيع املبرم بينهما، 

املصدر من إلتزامه بالوفاء تجاه املستفيد في الحالة التي يقوم فيها املستفيد بتقديم مطابق لشروط 

 .78اإلعتماد خالل الفترة املحددة لذلك

 أهمية الدراسة:

اد من ازديتعود اهمية موضوع الدراسة الى التطور الهائل في عالم التجارة الدولية،  وما استتبعه ذلك 

البحث عن مصادر تمويل، ووسائل آمنة لتسوية املدفوعات، ويعتبر االعتماد املستندي اهم هذه 

املصادر، بحيث يمكن ان يجمع بين التمويل وتسوية املدفوعات، وبالتالي يحتاج هذا االمر الى غطاء 

 لفض ما قد ينشأ عن ذلك من نزاعات، ولهذا جاءت هذه الدرا
ً
سة لبيان التنظيم قانوني آمن ايضا

القانوني لالعتمادات املستندية في قواعد املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية، باعتبارها 

 القانون الدولي االتفاقي املنظم لها.  

 هدف الدراسة

ر و وتهدف هذه الدراسة، إلى تناول موضوع اإلعتمادات املستندية كأحد املواضيع الرئيسية التي تقوم بد

هام في العمليات املصرفية والتجارة الدولية في العصر الحديث ، والقاء الضوء على انواع هذه االعتمادات 

وبيان املشكالت القانونية التي تعتريها، باإلضافة إلى بيان الحلول التي من املمكن إسقاطها في الواقع 

                                                           
 .118، صفحة 85، الفقرة 1992جورجيت صبحي، مبدأ االستقالل في اإلعتماد املستندي، دار النهضة العربية، القاهرة،  77
 .2، صفحة2000في اإلعتماد املستندي، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، أحمد الزيادات، محاضرات  78
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ة لإلعتمادات املستندية التي نهجت العملي، مع التطرق إلى نصوص قواعد املمارسات واألعراف املوحد

 ا في تنظيم املسألة محل الدراسة.نهجا موفق

 

 مشكلة الدراسة

 العتبار التجارة الدولية عابرة للقارات ومتنوعة االطراف، وتباين التشريعات املنظمة لهذه العقود 
ً
نظرا

م جارية الدولية، وقد تمن دولة الخرى، ظهرت بعض االشكاليات املتعلقة بتسوية مدفوعات العقود الت

 صياغة مشكلة الدراسة على شكل فرضيات ستتولى الدراسة االجابة عليها، وهي:

 ماهي انواع االعتمادات املستندية ؟ -1

هل تعد قواعد االعراف املوحدة لالعتمادات الدولية كافية لفض النزاعات الناشئة عن  -2

 االعتمادات املستندية؟

 في حال كانت هذه القواعد غير كافية لحل نزاع معين؟ ماهي الحلول القانونية املتاحة  -3

 مدى الزامية املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية لالطراف؟   -3

 مدى استقاللية االعتماد املستندي ، عن العقد التجاري املبرم بين االطراف؟ -3

 اخلية للدول؟ ماهو الحل اذا تعارضت املمارسات واالعراف املوحدة، مع القوانين الد -1

 ماهي مراحل تنفيذ االعتمادات املستندية؟ -2

 منهج الدراسة

جاءت هذه الدراسة في إطار وصفي وتحليلي، لقواعد املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية، 

 لوجود تنظيم قانوني اتفاقي لها، يكفي بذاته في إطا
ً
ثار حولها نظرا

ُ
هذه  ر دون التعمق في الجدل الفقهي امل

 ة.إال بالقدر الالزم للدراسالورقة البحثية، وكذلك فإن الدراسة لن تتطرق إلى القوانين الداخلية للدول 
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 خطة الدراسة

 

تقسيم هذه الورقة البحثية إلى مطلبين رئيسين، األول  يتناول الحديث عن طبيعة اإلعتمادات املستندية  

اإلعتماد املستندي، وذلك في ظل قواعد األعراف  واملطلب الثاني يتنأول الحديث عن مراحل تنفيذ

 .  2007الصادرة عن غرفة التجارة الدولية عام  600واملمارسات املوحدة لإلعتمادات املستندية نشرة رقم 

 املطلب األول 

 طبيعة اإلعتماد املستندي

 تمهيد

 حدة لإلعتماداتإن التطرق ملوضوع اإلعتماد املستندي في ظل قواعد املمارسات واألعراف املو  

يتطلب بيان ماهية اإلعتماد املستندي وأهميته وأنواعه وأطرافه باإلضافة إلى  600املستندية نشرة رقم 

 بيان املستندات التي يتم تقديمها في اإلعتماد املستندي، وذلك من خالل الفروع التالية:

 الفرع األول 

 اإلعتماد املستندي ماهية

قواعد املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية نشرة  يعرف اإلعتماد املستندي وفق 

أي ترتيب، مهما كان إسمه أو وصفه، ويكون غير قابل للنقض وبالتالي يشكل تعهد محدد ”بأنه  600رقم 

. وإنطالقا من هذا التعريف يمكن القول بأن اإلعتماد 79“من املصرف املصدر وفاء بتقديم مطابق

                                                           
 .2007، 600نشرة رقم  –املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية  ،2املادة  79
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عن تعهد يصدره املصرف مصدر اإلعتماد بناء على طلب فاتح اإلعتماد وهو في العادة املستندي هو عبارة 

املشتري في عقد البيع التجاري الدولي ملصلحة شخص ثالث وهو املستفيد الذي يكون في العادة البائع، 

لتي ا يلتزم بموجبه املصرف مصدر اإلعتماد بقيمة هذا اإلعتماد أو يقوم بناء على العالقات املصرفية

عن طريق الدفع باإلطالع أو بالتعهد بالدفع اآلجل والدفع  80تربطه مع مصرف آخر بتفويض األخير بالوفاء

بتاريخ اإلستحقاق أو بقبول السحب املسحوب من قبل املستفيد ودفعه في تاريخ اإلستحقاق مقابل قيام 

رة املحددة ل الفتعتماد خالاملستفيد بتقديم مستندات بشكل مطابق ملا هو منصوص عليه في شروط اإل 

 املتفق عليها.

 الفرع الثاني

 أهمية اإلعتماد املستندي

تختلف البيوع التجارية الدولية عن البيوع التجارية املحلية في عدم توافر عنصر الثقة ما بين  

هيل سأطرافها، ومن هنا شاع إستخدام اإلعتماد املستندي كأداة للوفاء في البيوع التجارية الدولية وت

إتمام العالقات التعاقدية التجارية وتقليل املخاطر التي يمكن أن يتعرض لها األطراف وذلك نتيجة ملا 

يقدمه اإلعتماد املستندي من ضمانات كافية لألطراف بالشكل الذي يحفظ مصالحهم، فبالنسبة للبائع 

صرف املطابق إلى امل فإنه يضمن قبض ثمن البضائع وذلك بمجرد قيامه بتقديم املستندات بالشكل

الذي بلغه بتوافر اإلعتماد لديه وفي املقابل يضمن املشتري ان املصرف الذي طلب فتح اإلعتماد لديه 

لن يقوم بوفاء قيمة البضائع اال بعد تقديم املستندات املتفق عليها وفقا للشروط الواردة في اإلعتماد 

 81املستندي

                                                           
 .2007، 600نشرة رقم  –املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية  ،2ملادةا 80
 .٣ت في اإلعتماد املستندي، صفحة مرجع سابق،  محاضرا 81
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 الفرع الثالث

 نوع اإلعتماد املستندي

 

بأن اإلعتماد  600جاءت نصوص األعراف واملمارسات املوحدة لإلعتمادات املستندية النشرة رقم  

املستندي الذي تطبق هذه النصوص عليه هو إعتماد غير قابل للنقض حتى ولو لم ترد أي داللة على 

و الرجوع ، وأن إعتبار اإلعتماد املستندي غير قابل للنقض يعني أنه ال يمكن أن يتم إلغاؤه أ82ذلك

من قبل املصرف مصدر اإلعتماد في أي وقت شاء دون أن يترتب على هذا املصرف أي إلتزام، أي 83عنه

بمعنى أن املصرف في هذا النوع من اإلعتمادات يكون ملتزما بطريقة مباشرة في مواجهة املستفيد بوفاء 

در وال يمكن إلغاؤه إال عن طريق ، فهذا اإلعتماد يشكل تعهد نهائيا من قبل املصرف املص84قيمة اإلعتماد

 التراض ي بين املصرف املصدر واملستفيد واملصرف املعزز إن وجد.

وإن اإلعتماد املستندي غير القابل للنقض يمكن أن يتخذ إحدى الصورتين، األولى وهي التي  

د بأن يتم عتمايكون فيها اإلعتماد معززا أي بمعنى أن يطلب املستفيد إبتداًء من املشتري طالب فتح اإل 

تعزيز هذا اإلعتماد بواسطة مصرف آخر، ومعنى ذلك أن يقوم املصرف مصدر اإلعتماد غير القابل 

للنقض بطلب تعزيز هذا اإلعتماد من قبل مصرف آخر، وفي العادة يكون هذا األخير في بلد املستفيد 

طابق ما ندات املطلوبة بشكل يحيث يتعهد في مواجهة املستفيد بوفاء قيمة اإلعتماد مقابل تقديم املست

إتفق عليه في اإلعتماد، ويشكل تعزيز اإلعتماد املستندي بواسطة مصرف آخر ضمانا للمستفيد 

                                                           
 .2007، 600نشرة رقم  –املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية  ،3املادة  82
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. أما اإلعتماد غير 85بالحصول على قيمة اإلعتماد من خالل وجود مصرفين ملزمين بوفاء قيمة اإلعتماد

اء يه املصرف مصدر اإلعتماد ملزما لوحده بوفالقابل للنقض وغير املعزز فهو في املعنى البسيط يكون ف

 قيمته دون وجود تعهد إضافي للوفاء من قبل مصرف آخر.

ويمكن تقسيم اإلعتماد املستندي إلى أنواع أخرى بناء على طريقة الوفاء وفق ما ورد في املادة  

فإعتماد الدفع  ،600 نشرة رقم –املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية الثانية من قواعد 

باإلطالع هو اإلعتماد الذي يقوم املصرف بموجبه بوفاء قيمة اإلعتماد للمستفيد بمجرد تقديم 

املستندات املطلوبة، أما إعتماد التعهد بالدفع اآلجل والدفع في تاريخ اإلستحقاق هو اإلعتماد الذي يقوم 

حددة من تاريخ تسليم املستندات املطلوبة، املصرف بموجبه بالتعهد بوفاء قيمة اإلعتماد بعد مدة م

والعبرة من ذلك إتاحة الفرصة أمام املشتري لتسلم البضائع وإعادة بيعها وتسليم قيمة اإلعتماد إلى 

 صرف قبل التاريخ املحدد للوفاء.امل

أما اإلعتماد القائم على قبول السحب املسحوب من قبل املستفيد ودفعه في تاريخ اإلستحقاق  

إلعتماد الذي يشترط فيه بأن يقوم املستفيد بسحب قيمة اإلعتماد على املصرف بواسطة سند هو ا

سحب يستحق األداء بعد مدة من اإلطالع ويتعهد في نفس الوقت املصرف بقبول سند السحب هذا 

ري تمقابل إستالمه املستندات املطابقة ملا ورد في اإلعتماد، والعبرة من ذلك إتاحة الفرصة أمام املش

 صرف قبل التاريخ املحدد للوفاء.لتسلم البضائع وإعادة بيعها وتسليم قيمة اإلعتماد إلى امل

 الفرع الرابع

 راف اإلعتماد املستنديأط
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يربط عقد البيع السابق لإلعتماد املستندي طرفان رئيسيان هما املشتري الذي يستورد البضائع  

حل عقد البيع، أما اإلعتماد املستندي فإنه يشترك فيه محل عقد البيع، والبائع الذي يصدر البضائع م

 أطراف آخرون باإلضافة إلى أطراف عقد البيع على النحو االتي:

صدر اإلعتماد بناء على طلبه وهو في العادة املشتري الذي  طالب اإلصدار: 
ُ
وهو الطرف الذي أ

لعقد مجموعة من الشروط التي يشكل اإلعتماد عقدا بينه وبين املصرف مصدر اإلعتماد ويشمل هذا ا

 يجب أن تتوافر حتى يقوم املصرف املصدر بالوفاء.

وهو الطرف الذي صدر اإلعتماد لصالحه وهو في العادة البائع الذي يقوم بتنفيذ  املستفيد: 

 الشروط الواردة في اإلعتماد حتى يقبض قيمة هذا اإلعتماد.

بناء على طلب طالب فتح اإلعتماد بعد دراسة وهو املصرف الذي يصدر إعتماد  املصرف املصدر: 

الطلب واملوافقة عليه ويكون بذلك ملزما بوفاء قيمة هذا اإلعتماد ملصلحة املستفيد بمجرد قيام األخير 

 .بتقديم املستندات املطلوبة بالشكل املطابق ملا ورد في شروط اإلعتماد

رف ن توافر اإلعتماد بناء على طلب املصوهو املصرف الذي يقوم بمهمة تبليغ مكا املصرف املبلغ: 

 املصدر، حيث أنه يقوم مقام الوكيل ويقوم بنقل شروط وتعليمات املصرف املصدر إلى املستفيد. 

وهو املصرف الذي يضيف تعزيزه إلى اإلعتماد بناء على طلب أو تفويض من  املصرف املعزز: 

بوفاء قيمة اإلعتماد ملصلحة املستفيد املصرف املصدر، بحيث يصبح متضامنا مع املصرف املصدر 

 بمجرد قيام األخير بتقديم املستندات املطلوبة بالشكل املطابق ملا ورد في شروط اإلعتماد.

وهو املصرف الذي يكون اإلعتماد متاحا لديه، وإن تفويضه بوفاء قيمة  املصرف املسمى: 

 راحة وبعد تبليغ املستفيد بذلك.صاإلعتماد ال يشكل إلتزاما عليه إال عندما يوافق على ذلك 

 الفرع الخامس

 املستندات التي يتم تقديمها في اإلعتماد املستندي



 

 

85 

 

وهي التي يقوم املستفيد بإصدارها بإسم فاتح اإلعتماد والغاية من إصدار  :86الفاتورة التجارية 

جب نة، حيث يالفاتورة هو تمكين املشتري والسلطات الجمركية من معرفة تفاصيل البضاعة املشحو 

أن تصدر الفاتورة بنفس عملة اإلعتماد وهي ليست بحاجة إلى توقيع، ويجب أن يطابق وصف البضائع 

الوارد في الفاتورة التجارية لوصفها في اإلعتماد، ويشمل وصف البضاعة في العادة: نوعها، خصائصها، 

 ق، إسم املرسل اليه.تعبئتها، سعرها، شروط الشحن والتسليم، شروط الدفع، عالمات الصنادي

وهو مستند النقل الذي يشمل واسطتي نقل مختلفتين على  :87مستند نقل متعدد الوسائط 

األقل، حيث يجب أن يبين هذا املستند إسم الناقل، وأن يتم توقيعه من قبل الناقل أو الربان أو وكيل 

تسلمها بالعهدة أو تحميلها  أحدهما إن وجد، ويجب أن يبين هذا املستند بأن البضاعة تم إرسالها أو 

على متن السفينة في املكان املنصوص عليه في اإلعتماد وذلك بموجب عبارات مطبوعة مسبقا أو بموجب 

ختم أو تدوين يبين التاريخ الذي تم فيه ذلك ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الشحن، ويجب أن يبين املستند 

ل ومكان الوصول النهائي، املحددين في اإلعتماد ويجب أن مكان االرسال أو التسلم بالعهدة أو التحمي

يكون مستند النقل اما بأكثر من نسخة اصلية وذلك وفقا للتشريعات الواجبة التطبيق على عملية 

 النقل.

وهي وثيقة تصدرها شركة مرخصة لتعاطي أعمال الشحن البحري  :88مستند الشحن البحري  

كانت تسميته يجب أن يظهر أنه يبين إسم الناقل وأن يتم للشاحن، ومستند الشحن البحري مهما 

توقيعه من قبل الناقل أو الربان أو وكيل أحدهما إن وجد، وفي جميع األحوال يجب أن يبين مستند 

الشحن البحري من قام بتوقيعه، ويجب أن يبين أيضا أن البضاعة قد تم شحنها على متن سفينة 
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أو بموجب تدوين التحميل على املتن بالشكل الذي يبين التاريخ  مسماة بموجب عبارات مطبوعة مسبقا

الذي تم به التحميل، ويعتبر تاريخ اصدار سند الشحن البحري هو تاريخ الشحن ويجب أن يبين أيضا 

أن الشحن قد تم من ميناء التحميل إلى ميناء التفريغ املنصوص عليهما في اإلعتماد ويصدر مستند 

 سخ على أن تكون جميعها اصلية.الشحن البحري بعدة ن

، ومعنى ذلك أن مستند 89وتجدر االشارة إلى أن مستند الشحن البحري يشترط أن يكون نظيف 

النقل هذا يجب أن يخلو من أي عبارة أو إشارة تبين صراحة وجود عيب في حالة البضائع أو تغليفها، 

 .90اإلعتماد على ذلك على مستند النقل حتى لو نص“ نظيف”وال حاجة ألن تظهر كلمة 

وهو بوليصة النقل الجوي وتصدر بالعادة عن شركات الطيران أو وكالئها  :91مستند النقل الجوي  

املعتمدين يجب أن تبين إسم الناقل وأن يتم توقيعها من قبل الناقل أو وكيله، وفي جميع األحوال يجب 

لبضاعة قد تم قبولها للنقل، وأن تبين أن تبين بوليصة النقل من قام بتوقيعها، وأن تبين أيضا أن ا

تاريخ اإلصدار ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الشحن إال إذا تضمنت البوليصة تاريخ شحن فعلي، وأن تبين 

مطار اإلقالع ومطار الوصول املنصوص عليهما في اإلعتماد، ويجب أن تكون هذه البوليصة بنسخ اصلية 

 وتتضمن شروط وأحكام النقل.

إن هذا املستند يشمل وسيلة نقل برية سواء أكانت السكك الحديدية  :92النقل البري مستند  

أو بسيارات شحن، وإن هذا املستند مهما كانت تسميته يجب أن يظهر إسم الناقل وأن يتم توقيعه من 

ن أ قبل الناقل أو وكيله، وفي جميع األحوال يجب أن يبين هذا املستند من قام بتوقيعه، وأن يبين أيضا

إستالم البضاعة قد تم بموجب التوقيع أو الختم أو التدوين من قبل الناقل أو وكيله، وأن يبين هذا 
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املستند تاريخ الشحن أو تاريخ إستالم البضائع للشحن أو اإلرسال أو النقل من املكان النصوص عليه في 

ى أن هو تاريخ الشحن، باإلضافة إلاإلعتماد، فإذا لم يحتوي على هذا التاريخ فيعتبر تاريخ مستند النقل 

هذا املستند يجب أن يبين مكان الشحن أو مكان الوصول املنصوص عليهما في اإلعتماد ويجب أن يصدر 

 بنسخ أصلية.

إيصال الناقل الخاص يثبت  :93إيصال الناقل الخاص واإليصال البريدي وشهادة إرسال بالبريد 

إسم شركة النقل الخاص ويبين ختمها أو توقيعها ومكان  إستالم البضائع ليتم نقلها ويجب أن يبين

شحن البضاعة وتاريخ اإلستالم ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الشحن، وقد يبين أن أجور النقل الخاص 

 هي على حساب شخص آخر غير املرسل إليه.

ها، بحيث تم نقلأما اإليصال البريدي أو شهادة اإلرسال البريدية فهي تدل على إستالم البضائع لي 

يجب أن تكون مختومة أو موقعة ومؤرخة بأن البضاعة سوف يتم شحنها من املكان املنصوص عليه في 

 اإلعتماد ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الشحن.

وهو مستند يصدر بموجب غطاء تأمين مفتوح  يظهر أنه  :94مستند التامين والغطاء التاميني 

أو مكتتبي تامين أو وكالئهم أو املفوضين عنهم، فإذا كانت بوليصة  صادر وموقع من قبل شركة تأمين

التامين تشير بأنها صادرة من أكثر من نسخة أصلية فيجب أن يتم تقديم جميع النسخ األصلية، وال تقبل 

اء ادر بموجب غطإشعارات التأمين إال أنه تقبل بوليصة التأمين بدال من شهادة التأمين أو اإلقرار الص

 مين املفتوح.التأ

وتجدر اإلشارة إلى أن تاريخ مستند التامين يجب أن ال يتجاوز تاريخ الشحن، وإلى أن مبلغ التأمين املغطى 

 %10الظاهر في مستند التأمين يجب أن يكون بنفس عملة اإلعتماد وبنفس قيمة البضاعة مضافا إليها 

ستيراد وجزء من الربح املتوقع، ويجب وذلك بقصد تعويض املؤمن له بتغطية قيمة مصاريف عملية اإل 
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أن يبين مستند التأمين األخطار املغطاة املحتمل وقوعها بين مكان إستالم البضائع أو شحنها وبين مكان 

تفريغها أو مكان وصولها كما هو منصوص عليها في اإلعتماد، وقد ينص اإلعتماد على أن يكون التأمين 

 ضد كافة األخطار.

هي أية مستندات قد يتفق األطراف على وجوب تقديمها من قبل املستفيد و  مستندات اخرى: 

من أجل الحصول على قيمة اإلعتماد، ومنها على سبيل املثال شهادة التفتيش أو مهما كانت تسميتها 

والتي قد يطلب املشتري من البائع تقديمها حتى يتأكد من مطابقة البضائع التي تم شحنها للمواصفات 

 ليها في عقد البيع األصلي.      تفاق عالتي تم اإل

 املطلب الثاني

 مراحل تنفيذ اإلعتماد املستندي

إن عقد البيع الدولي هو األساس التعاقدي القائم بين البائع واملشتري الذي ينشأ عنه مجموعة من 

ة بين عاقديالعقود يتم إبرامها في مرحلة الحقة من أجل تنفيذه، حيث تترتب مجموعة من اإللتزامات الت

أطراف هذا العقد أهمها وفاء املشتري بثمن البضائع محل عقد البيع مقابل قيام البائع بتسليم البضائع 

إلى املشتري، ومن أجل تنفيذ تلك اإللتزامات التعاقدية كان البد من اإلتفاق في هذا العقد على آلية يتم 

ينهم، تطلبها الطبيعة الدولية لعقد البيع القائم بمن خاللها ضمان الوفاء بتلك اإللتزامات بالصورة التي ت

 مراحل تنفيذ اإلعتماد املستندي: وهذا املطلب سوفيتناول بثالثة فروع 

 الفرع األول 

 عقد البيع وفتح اإلعتمادإبرام 

عند إبرام عقد بيع دولي قد يتفق األطراف بناء على طلب البائع على قيام املشتري بوفاء ثمن  

يق اإلعتماد املستندي مقابل قيام البائع بتقديم مجموعة من املستندات املعينة إلى البضائع عن طر 



 

 

89 

، وقد يتم االتفاق أيضا على أن أحكام املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية هي 95املصرف

لشروط لالواجبة التطبيق، ونتيجة لذلك كان البد على املشتري القيام بفتح اإلعتماد املطلوب وفقا 

املتفق عليها في عقد البيع وبما يتناسب مع أحكام املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية، 

وذلك حتى يكون اإلعتماد املفتوح ضمانة للبائع بأنه سوف يستلم ثمن البضاعة التي قد باشر بإجراءات 

 .تجهيزها وشحنها بالشكل املتفق عليه لغايات إرسالها إلى املشتري 

وبعد إبرام املشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح اإلعتماد، فإنه يتوجه إلى مصرف يختاره ويكون  

في غالب األحيان مصرفا له تعامالت مصرفية سابقة معه، ويقوم بتقديم طلب لذلك املصرف يطلب 

ى إلعتماد إلفيه فتح إعتماد ملصلحة البائع مقابل مجموعة من الشروط الواجب توافرها لوفاء قيمة ا

البائع املستفيد من اإلعتماد، وبعد ذلك يقوم هذا املصرف بدراسة الطلب وفي حال املوافقة عليه يصبح 

هذا املصرف مصدرا لإلعتماد وملتزما بالتعليمات التي قدمها املشتري له والتي تشمل نوع اإلعتماد غير 

مصرف آخر أم ال، باالضافة إلى قيمة  القابل لإللغاء في حال طلب املستفيد ان يتم تعزيزه من قبل

اإلعتماد وإسم املستفيد وعنوانه وإسم طالب فتح اإلعتماد وعنوانه وتاريخ إنتهاء اإلعتماد واملستندات 

التي يجب أن يقدمها املستفيد وأية شروط أخرى من املمكن أن يراها طالب فتح اإلعتماد ضرورية حتى 

 .96تماد إلى املستفيديقوم املصرف املصدر بوفاء قيمة اإلع

إن قيام املصرف املصدر باملوافقة على طلب فتح اإلعتماد يرتب مجموعة من اإللتزامات  

اإلضافية عليه وتتمثل بتسلم املصرف املصدر املستندات التي يقدمها املستفيد وببذل العناية الالزمة في 

باإلضافة إلى قيامه بعد ذلك بوفاء ، 97فحص املستندات والتأكد بأنها تشكل في ظاهرها تقديما مطابقا

قيمة اإلعتماد إلى املستفيد بالصورة الصحيحة وفقا لشروط اإلعتماد، فإذا رفض املصرف املصدر 
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الوفاء بعد تقديم املستفيد للمستندات تقديما مطابقا فانه يعتبر مخال في التزامه تجاه كل من طالب 

در رفض الوفاء في هذه الصورة إال إذا لم يكن تقديم فتح اإلعتماد واملستفيد، فال يحق للمصرف املص

 ستندات مطابقا لشروط اإلعتماد. امل

 الفرع الثاني

 تبليغ اإلعتماد وتقديم املستندات

بعد قبول املصرف املصدر إصدار اإلعتماد وفقا لتعليمات العميل فانه في هذه املرحلة يقع عليه  

ديه وأنه ملتزم بوفاء قيمة اإلعتماد منذ وقت إصداره تجاه هذا إلتزام تبليغ املستفيد بتوافر اإلعتماد ل

، وفي هذه الحالة قد 98املستفيد شريطة أن يتم تقديم املستندات املنصوص عليها إليه تقديما مطابقا

يقوم املصرف املصدر بناء على عالقاته املصرفية بالتواصل مع مصرف آخر يتواجد عادة في بلد املستفيد 

ليغ توافر اإلعتماد، فإذا وافق هذا املصرف األخير على تبليغ اإلعتماد للمستفيد فإنه يعتبر ويطلب منه تب

في هذه الحالة مقتنعا بالصحة الظاهرية لإلعتماد وأن ذلك التبليغ الذي يلتزم بالقيام به يعكس بشكل 

عدم القيام بذلك  دقيق شروط وأزمنة اإلعتماد، أما إذا إختار املصرف الذي طلب منه تبليغ اإلعتماد

 . 99فإنه يجب عليه أن يعلم دون تأخير املصرف املصدر بذلك

فإذا قام املصرف املصدر بطلب تبليغ اإلعتماد من مصرف آخر يقوم بدور الوسيط بينه وبين  

املستفيد ووافق ذلك املصرف على أن يكون مبلغا بالشكل املبين سابقا فإنه في هذه الحالة له الخيار 

بتبليغ املستفيد فقط أو املوافقة على إضافة تعزيزه إلى اإلعتماد إذا اشترط ذلك مسبقا من  باإلكتفاء

قبل املستفيد إذا طلب األخير أن يقوم مصرف آخر بإضافة تعزيزه إلى هذا اإلعتماد كضمانة له على 
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يد بتبليغه تفالوفاء، وهنا يصبح املصرف املبلغ مصرفا مبلغا ومعززا في نفس الوقت ويلتزم تجاه املس

بتوافر اإلعتماد لديه وأنه قد أضاف تعزيزه إليه وبالتالي يكفل وفاء قيمة اإلعتماد بشرط قيام املستفيد 

بتقديم املستندات تقديما مطابقا وفقا لشروط اإلعتماد، وتجدر اإلشارة بأن املصرف املعزز هنا يصبح 

 ماد إلى املستفيد.وكيال عن املصرف املصدر ومتضامنا معه بوفاء قيمة اإلعت

وقد يتم اإلتفاق على تسمية مصرف معين وتفويضه بوفاء قيمة اإلعتماد إلى املستفيد وفي هذه  

الحالة فإن تفويض املصرف املسمى بالوفاء ال يشكل إلتزاما عليه إال عندما يوافق على ذلك صراحة، 

  يجعله ملتزما بالوفاء وبالتاليوأن إستالم أو فحص أو تمرير املستندات من مصرف مسمى ليس معززا ال 

يجب أن يقبل هذا املصرف تفويضه بالوفاء بحيث يضيف تعزيزه بشكل أو بآخر إلى اإلعتماد حتى يصبح 

 .100في هذه الحالة ملتزما بالوفاء مقابل أن يتم تقديم مستندات مطابقة للشروط الواردة في اإلعتماد

 الفرع الثالث

 فحص املستندات والوفاء

لغ املستفيد توافر اإلعتماد لدى املصرف املصدر أو املصرف املعزز في حال تعزيزه أو بعد تب 

املصرف املسمى في حال تسميته فانه في هذه الحالة يقوم بتجهيز املستندات املطلوب منه تجهيزها 

ائع ضكالفاتورة التجارية وبوليصة التامين على البضائع وبوليصة الشحن ووثيقة التاكد من مطابقة الب

للمواصفات املتفق عليها في عقد البيع في حال طلبها، ويقوم ايضا بشحن البضائع إلى املشتري وبعد 

اكتمال جميع املستندات بالشكل الظاهري املتفق عليه في العقد يقوم بالتوجه إلى املصرف الذي يكون 

 فيه اإلعتماد متوافر.
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 املستندات الواردة في شروط اإلعتماد، حيثعند توجه املستفيد إلى املصرف فإنه يقوم بتسليم  

يقوم املصرف بفحص املستندات املنصوص عليها في شروط اإلعتماد وحدها فقط، ليحدد فيما إذا 

، وتجدر 101كانت تشكل في ظاهرها تقديما مطابقا أم ال خالل خمسة أيام عمل مصرفية تلي يوم التقديم

دات ال يأخذ بعين اإلعتبار أي معلومات ترد على ظهر اإلشارة بأن املصرف في الفحص الظاهري للمستن

املستندات حيث أنه يهتم فقط بما ورد على وجه املستندات املقدمة، ويراعي املصرف أن هذا التقديم 

قد تم خالل مدة لم تتجاوز تاريخ إنتهاء اإلعتماد، ويتأكد من عدم وجود تعارض في أحد املستندات أو 

ه سوف يقوم بتجاهل أي مستند اضافي تم تقديمه دون ان ينص عليه كلها مع اإلعتماد حيث أن

، وان هذا الفحص يشمل التاكد من ان املستندات مؤرخة بتاريخ سابق لتاريخ التقديم وال 102اإلعتماد

يؤثر كون إحدى هذه املستندات مؤرخة بتاريخ سابق لتاريخ إصدار اإلعتماد طاملا أن هذا التاريخ ال يكون 

 . 103يخ تقديم املستنداتالحقا لتار 

ذلك أنه عند إستالم املصرف لهذا التقديم يجب عليه إذا كان مصرفا معززا أو مبلغا أو مسما  

أن يقوم بتبليغ املصرف املصدر خالل الفترة املحددة للفحص وإشعاره بقيام املستفيد بتقديم املستندات 

اإلعتماد وأن هذا التبليغ إما أن يكون تبليغا وأنه قام بفحصها ظاهريا  للتأكد من مدى مطابقتها لشروط 

بالفحص واملطابقة أو أن يكون بالفحص وعدم املطابقة، فإذا كانت نتيجة هذا الفحص أن التقديم 

كان مطابقا لشروط اإلعتماد، فيجب على املصرف املسمى أو املعزز اإللتزام بوفاء قيمة اإلعتماد إلى 

 .104املصدر وبصورة الوفاء املتفق عليها في اإلعتماد املستفيد بناء على تعليمات املصرف
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أما إذا كانت نتيجة هذا الفحص أن التقديم لم يكن مطابقا لشروط اإلعتماد فيمكن للمصرف  

املصدر أن يرفض الوفاء إلى حين الحصول على تعليمات من العميل بخصوص عدم املطابقة خالل 

ر فيها املصرف املصدر إشعار العميل بعدم املطابقة فله أو الفترة املحددة، أو في الحالة التي ال يختا

للمصرف املسمى في حال تسميته أو للمصرف املعزز في حالة إضافة تعزيزه إلى اإلعتماد رفض الوفاء 

مباشرة وإشعار املستفيد الذي قدم املستندات بأن املصرف يرفض الوفاء ويبين له املخالفات التي تم 

اء وفي هذه الحالة للمصرف أن يقوم باالحتفاظ باملستندات بإنتظار تعليمات بناء عليها رفض الوف

 .105املستفيد أو إعادة املستندات إليه في أي وقت

ومن الظروف التي تؤدي إلى إخفاق الوفاء بطريق اإلعتماد املستندي منها ما يتعلق بقيام  

جب أن يتم خالل يوم عمل مصرفي املستفيد بتقديم املستندات إلى املصرف، حيث أن هذا التقديم ي

، ويحدث في غالب األحيان ظهور بعض الظروف التي تؤدي إلى عدم 106وخالل ساعات عمل املصرف

قدرة املستفيد على تقديم املستندات إلى املصرف خالل الفترة املحددة للتقديم املنصوص عليها في 

للتقديم في يوم يكون فيه املصرف الذي  اإلعتماد، ومثال ذلك وقوع تاريخ إنتهاء التقديم أو أخر يوم

سوف يتم له التقديم مغلقا لكونه ليس يوم عمل مصرفي، وفي هذه الحالة يمدد التقديم إلى أول يوم 

مصرفي الحق ويجب هنا على املصرف الذي تم التقديم لديه أن يصدر بيانا يبين فيه بان التقديم قد 

 .107تم في حدود التمديد

التي قد تؤثر على تقديم املستندات خالل املدة املحددة إلى ذلك هي ظهور  ومن الظروف األخرى  

قوة قاهرة تحول دون قيام املستفيد للتقديم خالل تلك الفترة، ويقصد بالقوة القاهرة هي الظروف التي 
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تؤدي إلى إنقطاع املصرف عن عمله بسبب القضاء والقدر أو أعمال الشغب أو اإلضطرابات املدنية أو 

مرد أو الحروب أو أعمال اإلرهاب أو أي إضطرابات أو إغالقات تعجيزية أو أي أسباب أخرى خارجة الت

عن سيطرة املصرف، ففي هذه الحالة ال يتحمل املصرف أي إلتزام أو مسؤولية عن النتائج الناجمة عن 

اع الل فترة إنقطالقوة القاهرة ولن يقوم املصرف بعد إستئناف أعماله بوفاء أي إعتماد إنتهت مدته خ

 .108أعماله بسبب تلك األحداث

باإلضافة إلى أنه قد يظهر في بعض األحيان مجموعة من الفروقات فيما بين ما يرد في املستندات  

وبين شروط اإلعتماد فحتى لو كانت هذه الفروقات بسيطة فإنها قد تؤدي في بعض األحيان إلى إعتبار 

رفوضة لعدم مطابقتها شروط اإلعتماد، ولذلك تم إعطاء فترة هذه املستندات بالنسبة إلى املصرف م

كافية بين التقديم وبين فحص املستندات من قبل املصرف حتى يتم تدارك بعض اإلختالقات التي قد 

تظهر، وقد تشمل هذه اإلختالفات على سبيل املثال األخطاء املطبعية، اإلختصارات في األسماء، وتفسير 

 في بعض املستندات. كلمات الواردةبعض ال

وفي حالة ظهور نوع من الشكوك لدى املصرف الذي تم التقديم لديه بوجود إحتيال من قبل  

املستفيد فيما يتعلق باملعلومات الواردة في املستندات املقدمة فإنه يترتب في هذه الحالة بطالن عملية 

رط أن يكون االحتيال واضحا التقديم كاملة ومن واجب املصرف رفض الوفاء إلى املستفيد، ويشت

 ومحددا.

 الخاتمة

نتيجة التطور الهائل في ميدان التجارة الدولية،  وما صاحبه من تنظيم لألعمال التجارية  

الدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا املتعلقة باإلعتمادات املستندية بإعتبارها أعمال مصرفية تساهم 
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ة، والذي ادى الى ظهور فكرة توحيد ممارسات وأعراف اإلعتمادات في إتمام تلك األعمال التجارية الدولي

املستندية، نتيجة إنتشارها مقابل غياب التشريعات القانونية التي تنظمها، وإزدياد املشاكل التي قد تظهر 

 أثناء مراحل العملية التجارية والتي تبدأ بالتعاقد التجاري الدولي وتنتهي بالوفاء.

البحثية بصورة عملية ومبسطة موضوع اللجوء إلى إستعمال اإلعتماد املستندي  وتناولت هذه الورقة

إلتمام املعامالت التجارية الدولية وذلك في ظل قواعد األعراف واملمارسات املوحدة لإلعتمادات 

املستندية من خالل بيان طبيعة ما تعكسه أحكام هذه القواعد على الواقع العملي إلستخدام اإلعتمادات 

ستندية حيث تم التطرق إلى بيان طبيعة اإلعتمادات املستندية وماهيتها وأهميتها والضمانات التي امل

تكفلها لألطراف واملستندات التي تقدم بهدف تحقيق الوفاء، هذا باإلضافة إلى بيان املراحل التي يمر بها 

 لتزامات التعاقدية.اإلعتماد املستندي منذ تعاقد األطراف إبتداء إلى حين الوفاء وأداء اال

 وقد خلصت الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات اهمها:

: النتائج:
ً
 اوال

اعتبار االعتماد املستندي الوسيلة السهلة واآلمنة لتسوية املدفوعات املتعلقة بعقود  -1

 التجارة الدولية.

ة بعقود تعلقوجود قانون دولي اتفاقي يحكم العالقة بين االطراف في تسوية املدفوعات امل -2

 التجارة الدولية املبرمة بينهم.

تباين انواع االعتمادات املستندية وعلى الرغم من ذلك فان االعتماد الذي اقرته االعراف  -3

 املوحدة هو االعتماد غير القابل للنقض، سواء اكان معزز او غير معزز.

حظ ان عدم وضوح الية البنك لفحص املستندات عند دفع قيمة االعتماد، حيث نال  -3

 مجرد الشك بوقوع احتيال من املستفيد، يتيح للبنك االمتناع عن صرف قيمة االعتماد.
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في بعض الحاالت عدم قدرة املستفيد على تقديم املستندات إلى املصرف خالل الفترة  -3

املحددة للتقديم املنصوص عليها في اإلعتماد نتيجة ظهور بعض الظروف التي تؤدي إلى 

 لوفاء بقيييمة االعتماد لتجاوز املدة املحددة.امتناع البنك عن ا

ربط مسالة تقديم املستندات للبنك ، بان يكون ذلك في يوم عمل رسمي للبنك وخالل  -1

ساعات العمل، مما قد يؤدي الى التاخير في تقديمها من قبل الستفيد او اصابته باضرار 

ل التجاري للتقديم خال نتيجة لذلك، كان يكون في مكان اخر او يضطر الى تعطيل نشاطه

 الوقت املحدد.

: التوصيات:
ً
 ثانيا

السعي الدراج نصوص آمرة في قوانين الدول مفادها االحالة الى قواعد االعراف املوحدة  -1

 في مسالة تسوية املدفوعات لعقود التجارة الدولية.

قوق الو  اعتبار االعراف املوحدة ملزمة لالطراف في عقود فتح االعتمادات املستندية، دون  -2

 على ارادتهم بهذا الشأن.

، ومنها مايتعلق  -3
ً
تعديل بعض القواعد الخاصة باالعراف املوحدة، لتكن اكثر وضوحا

بامتناع املصرف عن صرف قيمة االعتماد للمستفيد اذا ساورته شكوك بوقوع احتيال، 

 وحصر االمتناع فقط في حال وجود دليل قاطع على هذا االحتيال.

 للتطور اله -3
ً
ائل واملستمر للتقنيات الرقمية الحديثة، تعديل االعراف املستندية نظرا

املوحدة ، بوضع مكنات لالطراف بابرام عقد االعتماد املستندي وتسوية املدفوعات 

 للنفقات.
ً
 على االطراف وتقليال

ً
، وذلك تسهيال

ً
 وصرفها الكترونيا
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ى التحسين والبناء عليه فإن أصبت فمن ان هذا الجهد هو جهدا إنسانيا خالصا يحتاج إل وأخيرا أقول 

هللا وإن اخطأت فمن نفس ي والشيطان آمال من الذين يرون أن هنالك مجاال لإلضافة أو التصويب أن 

ال يبخلوا باملساهمة املمكنة في هذا املجال الذي يساعد على تغيير املفاهيم االدارية البائدة الى املفاهيم 

  السائدة.

 املصادر واملراجع

 .2011جي ريموند، محاضرات القانون التجاري الدولي، جامعة لندن، ان -1

حسين الشيخ، التكييف الفقهي والقانوني لإلعتمادات املستندية، دار الفكر الجامعي،  -2

 2007االسكندرية، 

، غرفة التجارة الدولية، 600املمارسات واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية نشرة رقم  -3

2007. 

، اإلعتماد املستندي والتجارة االلكترونية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي مازن فاعور  -3

 .2006الحقوقية، بيروت، 

إبراهيم كشت وآخرون، دليل القانونين إلى االعمال املصرفية، منشورات البنك األردني الكويتي،  -3

2004. 

 .2001يروت، مصطفى طه وعلي البارودي، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، ب -1

كامل الوادي، اإلعتمادات املستندية وخطابات الضمان والقوانين املنظمة لها، الجزء الثاني،  -2

 .2001الطبعة األولى، الدوحة، 

 .2000أحمد الزيادات، محاضرات في اإلعتماد املستندي، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان،  -2

ات املصارف، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة عملي -1

 .1996منشورات العويدات، بيروت، 



 

 

98 
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  )دراسة مقارنة(ي عبر الهاتف النقال التوقيع االلكتروني املصرف

  .حسين شحادة الحسيند 

 أستاذ القانون التجاري املشارك،

 كلية الحقوق، جامعة دار العلوم، السعودية،  

 وكلية الحقوق بجامعة حلب.

 

  .علي خالد قطيشاتد 

 أستاذ القانون التجاري املساعد،

 جامعة االمام محمد بن سعود االســـالمية، 

 ملكة العربية السعودية.امل 

 

 ملخص البحث

 من      
ً

يعالج هذا البحث التوقيع االلكتروني املصــــــرفي عبر الهاتف النقال، بصــــــورة مقارنة بين كال

 النظام الســـــــــــــعودي والقانون االردني، وقانون منظمة األمم املتحدة الخاص بالتوقيع االلكتروني )قانون 

 االتحاد األوربي الخاص بالتوقيع االلكتروني. النموذجي(، وقانون منظمة االونسترال

وقـــد حـــاولنـــا التعرف على التوقيع االلكتروني املصـــــــــــــرفي عبر رســـــــــــــــائـــل الجوال، وذلـــك من خالل تعريف  

التوقيع االلكتروني الوارد في القوانين املقــارنــة، ومن خالل التعرف على أنواعــه، وشـــــــــــــروطــه، ووظــائفــه، 

توقيع االلكتروني املصـــــــــــــرفي، ومـــدى قـــدرتـــه على القيـــام بتلـــك وقيـــاس مـــدى توافر هـــذه الشـــــــــــــروط في ال

 لتحـــــديـــــد مـــــدى حجيـــــة التوقيع 
ً
الوظـــــائف املحـــــددة للتوقيع االلكتروني في القوانين املقـــــارنـــــة، وصـــــــــــــوال

 االلكتروني املصرفي عبر رسائل الجوال في اإلثبات.
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تعريف التوقيع االلكتروني وتوصـــــــــــلنا في هذه الدراســـــــــــة الى جملة من النتائج والتوصـــــــــــيات، أهمها أن     

ا يتســـــــــــــع لكــافــة أنواع التواقيع االلكترونيــة التي يمكن  لــدى كــافــة الجهــات موضـــــــــــــوع املقــارنــة، جــاء عــامــً

ا، أو في املســـــــــــــتقبــل، وأن هنــاك عــدًدا من الشـــــــــــــروط التي ينبغي أن تتوفر في التوقيع  اســـــــــــــتخــدامهــا حــاليــً

نــــا من خالل هــــذا البحــــث الى أن التوقيع االلكتروني، حتى يكون لــــه حجيــــة كــــاملــــة في اإلثبــــات. وخلصـــــــــــــ

 في اإلثبات في كافة األنظمة محل الدراسة.  
ً

 كامال
ً

 االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال ال يعد دليال

 املقدمة:

 للتطور التكنولوجي شمل كافة نواحي الحياة  وفاقت سرعته ما     
ً
 متزايدا

ً
يشهد العالم تسارعا

 مع شخص آخر رغم البعد كان يصعب تصوره قبل بضع
ً
ة قرون، فأصبح بإمكان اإلنسان أن يبرم عقدا

 للتوقيع 
ً
الهائل في املسافات، مع إمكانية اإللزام القانوني لكال املتعاقدين بالعقد املبرم بينهما وذلك سندا

ه دااللكتروني الذي تم على العقد. ومن هنا كان من الواجب على املشرعين العمل على مواكبة ما يشه

العالم من تطور تكنولوجي من خالل خلق تشريعات جديدة يتم فيها التنظيم القانوني لكل ما هو 

 مستحدث في عالم التكنولوجيا.

ويعد التوقيع االلكتروني من األمور املستحدثة تكنولوجيا، ونظًرا للتطور الهائل الذي يشهده القطاع      

األمر الذي ألزم املشرعين باإلسراع في تنظيم كافة ما يتصل  التكنولوجي، فقد ظهرت أنواًعا متعددة منه،

بانواع التوقيع االلكتروني، ومتابعة ما يشهده من تطور في العديد من املسائل املستحدثة املتعلقة 

 بأنواعه واشكالياته.

 الستخدام كل ما هو فعال و     
ً
في  سريعونظًرا ألن القطاع املصرفي يعتبر من أكثر القطاعات استعدادا

عالم التكنولوجيا، فقد ظهر إلى حيز الوجود ما يعرف بالتوقيع االلكتروني املصرفي بواسطة الهاتف 

النقال. ويثير هذا التوقيع الكثير من التساؤالت حول ماهية هذا التوقيع، ومدى حجيته في اإلثبات كونه 

ا لرسائل نصية تتعلق بقيود الحساب املصرفي.
ً
 يأتي مصدق
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 :حثأهمية الب

ن أهمية هذا البحث تنطلق من مدى حجية التوقيع املصرفي بواسطة الهاتف النقال في اإلثبات في إ    

حال بروز اي خالف بين املصرف والعميل حول مدى صحة املعلومات الواردة بالرسالة النصية التي تحمل 

وني مفهوم التوقيع االلكتر -رية من الناحية النظ -التوقيع االلكتروني للمصرف. لذا فإن البحث جاء ليحدد 

املصرفي عبر الهاتف النقال، ومدى تنظيمه في النظام السعودي والقانون األردني، ومدى حجيته في اإلثبات 

وفًقا لكل تشريع على حده، مما يضيف مادة جديدة للمكتبة القانونية في ميدان التوقيع االلكتروني بخاصة 

بحاث القانونية التي تناولت موضوع التوقيع االلكتروني املصرفي بواسطة إذا ماالحظنا أن هناك شًحا في األ 

الهاتف النقال، فأغلب الدراسات السابقة جاءت لتتناول موضوع التوقيع االلكتروني بصورة عامة، دون أن 

 من الجدة واإلضافة، وهذ تختص بمعالجة هذه النوع من التوقيع االلكتروني، مما
ً
 ايضفي على بحثنا شيئا

من شأنه ان يبرز األهمية النظرية للبحث. وهذه األهمية هي التي تنبثق عنها األهمية العملية للبحث، في 

الكشف عن تفاصيل التنظيم القانوني لهذا النوع من التوقيع االلكتروني سواء أكان ذلك في النظام السعودي 

اسطة في مجال التوقيع االلكتروني املصرفي بو  أو التشريع األردني لتوفير مادة علمية للباحثين ورجال القانون 

 الهاتف النقال.

 

 :   اشكالية البحث

إن االشكالية االساسية التي يقوم عليها هذا البحث تقوم على أسئلة اساسية تتجسد على النحو     

 التالي:

 ما هو التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال؟      

 وقيع االلكتروني املنظم من قبل التشريعات الخاصة بالتوقيع االلكتروني؟وما مدى اتصاله بالت    
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 وهل يمكن اعتباره صورة من صور التوقيع االلكتروني؟ 

 وما هي الحجية القانونية للتوقيع املصرفي االلكتروني عبر الهاتف النقال؟ 

لها لة االلكترونية التي يرسوبعبارة أكثر وضوًحا ماهي الحجية القانونية للتوقيع الذي تحمله الرسا 

 لقيود معينة في الحساب املصرفي؟ 
ً

 املصرف للعميل عبر الهاتف النقال، واملتضمنة تفاصيال

كافة هذه التساؤالت، وغيرها من التساؤالت االخرى، هي ما سوف تكون مادة للبحث لها عن إجابة     

 من خالل هذا البحث.

 :املنهجية

اتبعناه في هذا البحث، فقد وجدنا من الضروري اتباع املنهج التحليلي، حتى أما بشأن املنهج الذي     

نتمكن من تحليل النصوص القانونية املتعلقة بالتوقيع االلكتروني الواردة في األنظمة السعودية أو 

التشريعات األردنية ذات الصلة، حتى نتمكن من فهم هذه النصوص وتحديد مضمونها بما يؤدي لحل 

ات التي يقوم عليها هذا البحث، في تحديد مدى حجية التوقيع االلكتروني املصرفي بواسطة االشكالي

 الهاتف النقال. 

والى جانب املنهج التحليلي، فقد وجدنا من الضروري اتباع املنهج املقارن حتى نتمكن من املقارنة بين     

ل القوانين الدولية التي وضعت من قبما ورد من نصوص قانونية متعلقة بالتوقيع االلكتروني، سواء في 

 للكشف 
ً

املنظمات الدولية لتنظيم التوقيع االلكتروني، أو في النظام السعودي والتشريع االردني، وصوال

 عما شاب هذه النصوص من جوانب ايجابية وأخرى سلبية.
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 :التقسيم

 وقسمنا كل مبحث من املباحث عمدنا التباع التقسيم الثنائي بحيث قسمنا هذا البحث ملبحثين،        

ملطلبين، مع تقسيم كل مطلب من املطالب لفروع ونقاط، بما يلبي حاجة املوضوع وذلك على النحو 

 التالي:  

 املبحث األول: مفهوم التوقيع االلكتروني عبر الهاتف النقال 

 املطلب االول: تعريف التوقيع االلكتروني

 روني بالهاتف النقالاملطلب الثاني: عالقة التوقيع االلكت

 املبحث الثاني: دور التوقيع االلكتروني عبر الهاتف النقال في إثبات التعامل املصرفي

 االلكتروني التوقيع املطلب األول: وظائف

 املطلب الثاني: حجية التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال
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 املبحث االول 

 هاتف النقالمفهوم التوقيع االلكتروني عبر ال

يعد التوقيع االلكتروني من املسائل املستحدثة التي برزت إلى حيز الوجود نظًرا للتطور الهائل الذي     

شهده قطاع التكنولوجيا واالتصاالت. فالصورة التقليدية للتوقيع تتجسد في التوقيع العادي الذي يكون 

ابة اسمه أو بواسطة بصمة االصبع من خالل إمضاء الشخص باليد بصورة معينة، أو من خالل كت

 منهما من التوقيع 
ً

)اإلبهام(. إال أن هذا التوقيع يتطلب وجود املتعاقدين في ذات مجلس العقد ليتمكن كال

على العقد، وهذا أيًضا يتطلب أن يكون العقد على دعامة ورقية، وكل ذلك يخلق أزمة حقيقية أمام 

وسائل االلكترونية الحديثة والتي يعد االنترنت من أهمها. من يريد التعاقد مع شخص آخر من خالل ال

ومن هنا جاء التوقيع االلكتروني ليحل تلك االشكاليات، خاصة مع إدراك اهمية التوقيع االلكتروني من 

قبل الجهات التي تستند بصورة كبيرة الى استخدام الوسائل االلكترونية في التعامل مع الغير وأهمها 

بع لنشأة التوقيع االلكتروني بصورة عامة وحاالت استعماله، يلمس بصورة جلية أن هذا البنوك. فاملتت

التوقيع جاء لغاية أساسية تتجسد في توفير الوقت والجهد على املتعاقدين لغايات التعاقد الكترونيا عبر 

ع ون ان يجماالنترنت، بحيث يتم من خالله التعبير عن االيجاب والقبول على ما تم االتفاق عليه، د

املتعاقدين مجلس عقد واحد، وقد ظهرت أنواًعا مختلفة للتوقيع االلكتروني، وساعد على زيادتها 

 وانتشارها، اتساع وانتشار التجارة االلكترونية.

اال ان االشكالية التي تشترك فيها كافة انواع التوقيع االلكتروني تتجسد  في اشكالية واحدة وهي مدى  

 .109ة للتوقيع االلكترونيالحجية القانوني

                                                           
 .22ص –م 1112 –لبنان  –الطبعة االولى  –مخاطر املعلوماتية واالنترنت  –نعيم مغبغب  - 109
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ونظرا ألن دراستنا جاءت منذ البداية متخصصة بتحديد حجية نوع واحد من التوقيع االلكتروني،     

وهو التوقيع املصرفي الذي يكون عبر رسائل الهاتف النقال، فإن ذلك يستدعي منا العمل بداية على 

لهاتف النقال، وهذا ما سوف نعمد لدراسته تحديد مفهوم هذا التوقيع، وعالقة التوقيع االلكتروني با

من خالل هذا املبحث وذلك من خالل تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين نعالج في أولهما تعريف التوقيع 

االلكتروني وأنواعه، ثم نعالج في املطلب الثاني عالقة التوقيع االلكتروني بالهاتف النقال، مع تقسيم 

 جة. كل مطلب إلى فروع ونقاط حسب الحا

 املطلب االول 

 تعريف التوقيع االلكتروني

ا معينة ينبغي أن تتوفر في التوقيع التقليدي الذي     
ً
ال يخفى على أي باحث قانوني أن هناك شروط

يكون بصورة االمضاء على الورق حتى يمكن االعتداد به من الناحية القانونية، وُيعترف له بحجية في 

تداد به أمام القضاء. وتتمثل هذه الشروط في صدور التوقيع من ذي اإلثبات كدليل كتابي يمكن االع

صفة، وأن يكون املوقع بكامل ارادته وادراكه وقت التوقيع. فاذا شاب هذه الشروط عيب من عيوب 

 .110االرادة، كأن يكون املوقع مكرًها أومجنوًنا او سفيًها فإن التوقيع يفقد حجيته في اإلثبات

توقيع العادي صدوره من ذي صفة وهو بكامل إرادته وإدراكه، فإن التوقيع وإذا كان يشترط في ال

االلكتروني ومن ضمنه التوقيع املصرفي عبر الهاتف النقال ال يختلف في شروطه عن شروط التوقيع 

العادي، إذ يشترط في كل منهما أن يعبر عن رضاء من صدر منه بمضمون املحرر املذيل بالتوقيع، وأن 

 ق من هويته فيكتسب من ثم حجة في اإلثبات. يكفل التحق
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وحتى نتمكن من القيام بتحديد حجية التوقيع املصرفي عبر الهاتف النقال في اإلثبات، فإنه يتعين علينا 

العمل على تحديد تعريف التوقيع االلكتروني بصورة عامة، ثم العمل على تحديد أنواع التوقيع 

اع هذا التوقيع حتى نتمكن من تحديد مفهوم التوقيع االلكتروني االلكتروني مع تعريف كل نوع من أنو 

املصرفي عبر الهاتف النقال، وهذا ما سوف يكون مادة لبحثنا في هذا املطلب من خالل تقسيم هذا 

املطلب إلى فرعين. نبحث في الفرع األول  تعريف التوقيع االلكتروني لدى املنظمات الدولية، ثم نعالج في 

ي تعريف التوقيع االلكتروني في كل من التشريعين السعودي واألردني، وذلك كي نتمكن من الفرع الثان

  تحديد تعريف التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال وذلك على التفصيل التالي. 

 الفرع االول 

 تعريف املنظمات الدولية للتوقيع االلكتروني 

تروني آخذة باالزدياد نظًرا لالعتماد املتزايد على استخدامه، ويعتبر إن االهمية العملية للتوقيع االلك    

انتشار التجارة االلكترونية من أهم االسباب التي أدت من الناحية العملية النتشار وزيادة استخدام 

 التوقيع االلتكروني، والفضل في ذلك للتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم في قطاع االتصاالت.

وانطالقا من أهمية التجارة االلكترونية بالنسبة للمجتمع الدولي، وما لها من تأثير بالغ األهمية على  

االقتصاد العالمي برمته، فقد عمدت املنظمات الدولية إلى تنظيم كافة ما يتصل بالتجارة االلكترونية، 

رونية، وانتعاش التجارة االلكتومن ضمن ذلك تنظيم التوقيع االلكتروني باعتباره يمثل املرتكز لنجاح 

بما يعود بالنفع والفائدة على املجتمع الدولي برمته، ومن هنا جاءت أهمية بحث تعريف املنظمات 

الدولية للتوقيع االلكتروني. وسوف نسعى في هذا الفرع لبيان تعريف التوقيع االلكتروني لدى بعض 

لك من خالل فقرتين. نعالج في أولهما تعريف التوقيع املنظمات الدولية املعنية بالتجارة االلكترونية وذ

االلكتروني من قبل منظمة االمم املتحدة، ونعالج في الفقرة الثانية تعريف التوقيع االلكتروني من قبل 

 االتحاد األوروبي.
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ً

  تعريف منظمة االمم املتحدة للتوقيع االلكتروني: -أوال

تجاري الدولي)االونسيترال( إلى تعريف املقصود من التوقيع عمدت لجنة األمم املتحدة للقانون ال    

االلكتروني في املادة الثانية من قانون )االونسترال النموذجي (، حيث نصت على تعريف التوقيع 

 منطقًيا، بها مرتبطة أو إليها مضافة أو بيانات رسالة في مدرجة الكتروني في شكل بيانات االلكتروني بأنه: )

املعلومات  على املوقع موافقة ولبيان البيانات، رسالة إلى بالنسبة املوقع هوية لتعيين خدمأن تست يجوز 

 .111البيانات( رسالة في الواردة

ويتضح من خالل هذا التعريف أن لجنة االمم املتحدة للقانون التجاري الدولي في تعريفها     

وني معين، مما يعني أن التوقيع االلكترللتوقيع االلكتروني لم تربط بين التوقيع االلكتروني وشخص 

يمكن أن يصدر من أي شخص كان سواء أكان شخصا طبيعًيا أو معنوًيا، وهذا اتجاه حسن برأينا، ألنها 

 وسعت حاالت استخدام التوقيع االلكتروني ألقص ى درجة ممكنة. 

ة البيانات كتروني وبين رسالكما يالحظ على التعريف السابق أنه قد قام بالربط  بين بيانات التوقيع االل

االلكترونية التي أدرج فيها هذا التوقيع، وبرأينا فإن هذا الربط هو ربط صحيح وفي محله، ألنه ينسجم 

مع وظيفة التوقيع االلكتروني باعتباره يأتي معبًرا عن ايجاب أو قبول أو رفض من املوقع ملا ورد في 

الكترونية، ألن الرسالة هي رسالة الكترونية مما يعني أن الرسالة االلكترونية وذلك في صورة بيانات 

التوقيع عليها لن يكون إال في صورة بيانات الكترونية، وبالتالي فإنه وفًقا ملفهوم املخالفة فإن التوقيع 

ا برسالة الكترونية، فإذا 
ً
االلكتروني ال يمكن أن يرد إال بصورة الكترونية، وال يمكن إال أن يكون مرتبط

بخالف هذه الصورة التي عبر عنها التعريف السابق فإنه يعد غير مقبول، مما يؤدي لفقدانه الحجية  ورد

 في اإلثبات نظًرا ألنه ال يكون توقيع الكترونًيا باملعنى املقصود.
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ومن جانب آخر فإننا نالحظ أن التعريف السابق لم يحصر التوقيع االلكتروني ببيانات الكترونية     

بوسيلة الكترونية معينة، و نجد من جانبنا أن هذا املوقف ايجابي نظًرا لعدم إمكانية حصر  معينة، أو 

البيانات، أو الوسائل االلكترونية التي يتم من خاللها التوقيع االلكتروني، خاصة أن هذه الوسائل بتطور 

ا ًعا الكترونًيا. كممستمر وهذا من شأنه فتح الباب واسًعا ألية وسائل الكترونية جديدة لتكون توقي

يالحظ على التعريف السابق أنه أشار للغاية التي ألجلها يتم التوقيع االلكتروني وهي تعين هوية املوقع أو 

بيان موافقته على مضمون الرسالة التي يرتبط بها التوقيع اإللكتروني، وهو أمر محمود ألن التوقيع 

ا بما ورد في
ً
 الرسالة االلكترونية. االلكتروني جاء منذ األساس مرتبط

اال أن ما يؤخذ على التعريف السابق استخدامه عبارة )يجوز أن يستخدم( مما يوحي أن ما ورد     

من غايات الستخدام التوقيع االلكتروني إنما جاء على سبيل املثال، وهو ما ال نتفق معه حيث إننا نجد 

ة املوقع على ما جاء في الرسالة، أو لتعيين هوي أن التوقيع االلكتروني يستخدم فقط للتعبير عن موافقة

 أن املوقع من خالل توقيعه 
ً

املوقع، فال استخدام آخر للتوقيع االلكتروني، بل حتى لو افترضنا جدال

االلكتروني يعبر عن رفض الرسالة، فإن ذلك يعد تعبيًرا عن موافقته على فحوى رسالته الرافضة 

 اجد أنه كان من األفضل االكتفاء باستخدام مصطلح )ويستخدم( عوضً للرسالة املرفوضة، لذلك فإننا ن

 عن مصطلح )ويجوز( . 

 تعريف منظمة االتحاد األوربي للتوقيع االلكتروني: -ثانًيا 

عرفت منظمة االتحاد األوربي التوقيع االلكتروني وذلك في التوجيه األوربي الخاص بالتوقيع     

 .1111ديسمبر  13األوربي ومجلس االتحاد األوربي في  االلكتروني الصادر عن البرملان
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نص البند األول من املادة الثانية من التوجيه األوربي سالف الذكر على أن املقصود بالتوقيع     

 -أخرى  الكترونية بيانات أو بمعلومات منطقًيا ترتبط معالجة الكترونيا، معلومة أو االلكتروني هو )بيان

 (. 112والذي يصلح كوسيلة لتمييز الشخص وتحديد هويته -ر كالرسالة او املحر 

وقد نص البند الثاني من ذات املادة على أن املقصود بالتوقيع االلكتروني املتقدم هو التوقيع     

 االلكتروني الذي تتوافر به الشروط التالية:

 أن يخص صاحبه وحده دون غيره. -أ

 أن يسمح بالتعرف على هوية صاحبه.  -ب

 وسائل تمكن صاحبه من االحتفاظ به تحت سيطرته وحده دون غيره.أن يتم ب  -ت

 .113ان يتم ربطه بالبيانات التي وقع به عليها بحيث يمكن اكتشاف أي تعديل الحق لها"(  -ث

ومن خالل التعريفات السابقة يتضح أن االتحاد األوربي يعترف بنوعين للتوقيع اإللكتروني     

ا بصورة أحدهما عادي، واآلخر متقدم، أما 
ً
عن النوع االول فال يشترط فيه سوى أن يكون مرتبط

منطقية بما يعبر عنه هذا التوقيع وهو محتوى الرسالة االلكترونية. وقد أشار التعريف السابق 

للتوقيع االلكتروني للغاية من التوقيع االلكتروني العادي، وهي تمييز هوية الشخص صاحب التوقيع، 

ف التوقيع االلكتروني العادي لدى االتحاد األوربي يجد أنه ال يختلف في وعليه فإن املتتبع لتعري

مضمونه عن تعريف التوقيع االلكتروني لدى منظمة االمم املتحدة، فكل منهما لم يحصر التوقيع 
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االلكتروني بوسيلة الكترونية معينة، ولم يربط التوقيع االلكتروني بشخص معين، وقد اشترطا أن 

ا بالرسالة أو املحرر الذي يعبر عنه. يكون التوقيع ا
ً
 اللكتروني مرتبط

وكما الحظنا فإن االتحاد األوربي لم يحصر التوقيع االلكتروني بالتوقيع العادي، وإنما ذهب     

لالعتراف بنوع آخر من التوقيع االلكتروني إلى جانب التوقيع العادي وهو التوقيع املتقدم. وهذا 

روني يشترط فيه أن يكون مستخدما بواسطة وسائل تقنية قادرة على ضمان النوع من التوقيع االلكت

. إال إن ما  114سريته واكتشاف أي تحريف فيه، ويكون تحقيق ذلك من خالل شهادة توثيق معتمدة

ا أساسًيا من شروط التوقيع االلكتروني وهو أن يكون 
ً
يؤخذ على التعريف السابق أنه أغفل شرط

ع، فكان من األفضل أن يتم االشارة إلى هذا الشرط باعتباره وظيفة أساسية معبًرا عن إرادة املوق

ا بديهًيا وذلك كي نكون بصدد تعريف جامع وشامل للتوقيع 
ً
للتوقيع االلكتروني رغم أنه شرط

 االلكتروني.

ع يوأخيًرا فإنه ينبغي االشارة إلى أن االتحاد األوربي في املادة الخامسة من القانون الخاص بالتوق

االلكتروني قد منح الحجية الكاملة للتوقيع االلكتروني املتقدم. ومن جانبنا فإننا نتفق مع الرأي القائل 

بأنه نظًرا لسكوت االتحاد األوربي في قانون التوقيع االلكتروني عن اإلشارة إلى مدى حجية التوقيع 

 تحتاج إلى تعزيز، بقرينة بسيطة ى سو  يتمتع من حيث الحجية االلكتروني التقليدي، فإن هذا االخير ال

 .115برأي الخبراء مستعيًنا اإلثبات قوة تقدير في واسعة سلطة املوضوع فإن لقاض ي وعليه
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 الفرع الثاني

 تعريف التوقيع االلكتروني في النظام السعودي والقانون االردني

على املشرعين العمل على  إن التطور البالغ الذي يشهده العالم في املجال التكنولوجي، يحتم على    

تنظيم كافة ما يتصل باملسائل التكنولوجية املستحدثة، وهذا ما يضع املشرعين أمام تحد كبير يتجسد 

بضرورة املتابعة واإلسراع في وضع التنظيم القانوني لكافة املسائل التكنولوجية املستحدثة. وبناء على 

يتصل بالتوقيع االلكتروني بموجب تشريعات خاصة ذلك فقد عمدت التشريعات الوضعية إلى تنظيم ما 

 بالتعامل االلكتروني.

سوف ندرس في هذا الفرع تعريف التوقيع االلكتروني في النظام السعودي والقانون األردني من   

خالل فقرتين. نعالج في أولهما تعريف املنظم السعودي  للتوقيع االلكتروني، ثم نعالج في الثانية تعريف 

 ردني للتوقيع االلكتروني.األ املشرع 

 تعريف املنظم السعودي للتوقيع االلكتروني: -أوال

عرف املنظم السعودي التوقيع االلكتروني على أنه  بيانات الكترونية مدرجة في تعامل الكتروني أو  

 تستخدم الثبات هوية املوقع وموافقته على التعامل االلكتروني
ً
 مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيا

 .116واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه"

ومن خالل التعريف السابق يتضح أن املنظم السعودي عبر عن آلية التوقيع االلكتروني بأنه يكون     

في صورة بيانات إلكترونية، وهذا مايتوافق مع طبيعة التوقيع االلكتروني نظًرا ألنه يتم عبر وسيلة 
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ما يحتم صدوره في صورة بيانات االلكترونية. ومن ناحية أخرى فإن املنظم السعودي الكترونية، م

ا باملحرر االلكتروني الذي يحمله هذا التوقيع، كما أنه 
ً
اشترط في التوقيع االلكتروني أن يكون مرتبط

وقع وموافقته للغاية التي يستخدم ألجلها وهي التعبير عن هوية امل -في تعريفه للتوقيع االلكتروني -أشار 

على مضمون التعامل االلكتروني، وأن يكون ممكًنا اكتشاف أي تعديل يطرأ على التعامل االلكتروني 

لدى جهة توثيق معترف بها في  117بعد التوقيع مما يتطلب توثيق هذا التوقيع بموجب )شهادة تصديق(

 .118اململكة العربية السعودية

لم يذهب بعيًدا في تعريفه للتوقيع االلكتروني عن تعريف منظمة ومن جانبنا نرى أن املنظم السعودي     

األمم املتحدة، وتعريف منظمة االتحاد األوربي للتوقيع االلكتروني، فقد كان موفًقا في تعريفه للتوقيع 

االلكتروني بصورة تنم عن إحاطته في هذا التعريف بكافة الجوانب األساسية التي يتعلق بها التوقيع 

 ني من حيث  آليته والتي تفيد صدوره بوسيلة الكترونية، والغاية املرجوة منه.االلكترو

     تعريف املشرع االردني للتوقيع االلكتروني: -ثانًيا 

عرف املشرع األردني وعلى غرار نظيره السعودي، التوقيع االلكتروني في املادة الثانية من قانون     

 غيرها و تكون  أو إشارات أو رموز  أو أرقام أو حروف هيئة تتخذ التي ت)البيانااملعامالت االلكترونية بأنه 

 إليها مضافة أو رسالة معلومات في مماثلة أخرى  وسيلة أي أو ضوئي أو رقمي أو الكتروني بشكل مدرجة
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 توقيعه أجل من غيره عن وقعها و يميزه الذي الشخص هوية بتحديد يسمح طابع لها و بها مرتبطة أو

 .119مضمونه ( على افقةاملو  وبغرض

ومن خالل هذا التعريف يتضح أن املشرع األردني قام بتعريف التوقيع االلكتروني من خالل ثالثة     

جوانب. فقد أشار إلى اآللية التي يكون عليها التوقيع االلكتروني واملتمثلة بجملة من البيانات التي تكون 

تكون الوسيلة املستخدمة في التوقيع االلكتروني مدرجة بصورة الكترونية، وهذا ينم عن ضرورة أن 

وسيلة الكترونية وكل ذلك دون أن يحدد نوع معيًنا للتوقيع االلكتروني. ومن جانب آخر فقد أشار 

ا في النهاية أن يكون 
ً
لضرورة ارتباط التوقيع االلكتروني باملحرر االلكتروني الذي يحمله التوقيع، مشترط

ا على تمييز هوية الشخص الذي وقعه دون أن يشترط أن يكون التوقيع التوقيع االلكتروني قادرً 

االلكتروني مثبًتا لسالمة املحرر، وذلك على خالف تعريف املنظم السعودي للتوقيع االلكتروني، وعلى 

 خالف تعريف التوقيع االلكتروني املتقدم لدى منظمة االتحاد األوربي.

للتوقيع االلكتروني نجد بوضوح أنه لم يبتعد كثيرا عن تعريف  وعند تقييم تعريف املشرع االردني    

التوقيع االلكتروني لدى منظمة االمم املتحدة، أو تعريف التوقيع االلكتروني التقليدي لدى منظمة 

االتحاد األوربي، أو تعريف املنظم السعودي للتوقيع االلكتروني، إال أننا نجد أن هناك إطالة من جانب 

دني في تعريفه للتوقيع االلكتروني مقارنة بما سبقه من تعريفات وذلك من حيث تعريفه املشرع االر 

لطبيعة التوقيع االلكتروني، والوسيلة التي يتم من خاللها هذا التوقيع. وبرأينا كان من األجدر باملشرع 

رتبطة ارتباطا نية املاألردني أن يكتفي بتعريف التوقيع االلكتروني على أنه )مجموعة من البيانات االلكترو

 منطقًيا برسالة املعلومات ويكون له طابع   يسمح ...... ( .  

 املطلب الثاني
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 عالقة التوقيع االلكتروني بالهاتف النقال  

بعد أن رأينا في املطلب األول تعريف التوقيع االلكتروني سواء لدى منظمة األمم املتحدة، أو لدى     

في  -حظنا تعريف املنظم السعودي واملشرع االردني للتوقيع االلكتروني، فإننا منظمة االتحاد األوربي، وال 

سوف نتطرق بالدراسة والتحليل لعالقة التوقيع االلكتروني بالهاتف النقال، وذلك من  -هذا املطلب

 يحيث مدى إمكانية إجراء التوقيع االلكتروني بواسطة الهاتف النقال وفًقا لتعريف التوقيع االلكترون

 املوضح في املطلب األول.

االشكالية االساسية التي يعالجها هذا املطلب تتمثل بالسؤال التالي : هل يمكن أن يتم التوقيع  

االلكتروني بواسطة الهاتف النقال باعتبار أن األخير يعتبر وسيلة الكترونية؟ لإلجابة على هذا التسؤال 

 لتحديد  البد من التعرف على أنواع التوقيع االلكتروني
ً

والغاية من كل نوع من هذه األنواع، وصوال

العالقة املفترضة بين التوقيع االلكتروني والهاتف النقال. وبناء على ذلك فإننا سنعمد لتقسيم هذا 

املطلب لفرعين نعالج في أولهما أنواع التوقيع االلكتروني، ونعالج في ثانيهما تعريف التوقيع االلكتروني 

 ال وذلك على التفصيل التالي.عبر الهاتف النق

 الفرع االول 

 أنواع التوقيع االلكتروني  

إن التوقيع االلكتروني يختلف باختالف الوسلية االلكترونية التي يتم من خاللها التوقيع. فالتوقيع     

 الكترونًيا معيًنا، مما ي
ً

ني أن عااللكتروني بحد ذاته هو جملة من البيانات االلكترونية التي تتخذ شكال

كافة أنواع التوقيع االلكتروني تشترك من حيث الشكلية بأنها تعد بيانات الكترونية، واالختالف الجوهري 
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. ويمكن إجمال أنواع التوقيع 120يكمن في الوسيلة االلكترونية التي تؤدي لخلق التوقيع االلكتروني

 .االلكتروني على النحو التالي

 ة: التوقيع االلكتروني بالخواص الذاتي -أ

يعتمد هذا التوقيع على الصفات الشخصية ألحد أعضاء جسم املوقع كصوته، أو قزحية عينيه، أو     

بصمة أصابعه، أو عضو آخر من أعضاء جسم املوقع، حيث يتم تخزين بيانات عضو املوقع على ذاكرة 

خزنة، لبيانات املالحاسب اآللي بصورة دقيقة وذلك حتى يمكن التعرف على توقيع املوقع من خالل هذه ا

فيتجسد التوقيع االلكتروني بالبيانات االلكترونية املخزنة على جهاز الحاسب اآللي والتي تعود للموقع، 

 .  121ومن خاللها يتم التثبت من صحة التوقيع االلكتروني املنسوب للموقع

 لتي ارتبطت مباشرة)القياسات الحيوية ( مصطلح يستخدم للداللة على الوسائل ا والتواقيع البيومترية

 بالصفات املميزة والخواص الفيزيائية والطبعيية والسلوكية لإلنسان التي تختلف من شخص آلخر. 

ومن خالل هذا األســــــــــــلوب يمكن التغلب على مشــــــــــــاكل أرقام وكلمات الســــــــــــر مثل النســــــــــــيان أو التزوير أو 

ير الصـــــــوت نتيجة إصـــــــابة الشـــــــخص الســـــــرقة. اال أن التواقيع البيومترية التخلو من املشـــــــاكل في حالة تغ

باألنفلونزا أو نزالت البرد، كما يمكن تزوير بصـــــــــــمات األصـــــــــــابع، أو التأثير على بصـــــــــــمة العين باســـــــــــتخدام 

 مجموعة من العدسات الالصقة.   

باالضافة الى ذلك فإن التوقيع البيومتري وإن كان يعتمد على وسائل الكترونية بالغة الدقة، إال أن بعض 

تعتريه ، ومن أهمها إمكانية تعرض بيانات التوقيع االلكتروني للقرصنة، مما قد يؤدي التالف السلبيات 
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أو سرقة بيانات التوقيع االلكتروني، كما أن هذا النظام يعتمد على وسائل متطورة جًدا قد يصعب 

 توفرها في الكثير من الدول، وخاصة الدول النامية نظًرا لتكلفتها املرتفعة.

  لرقمي:التوقيع ا -ب

يعتمد على تقنية التشــــــفير باملفتاح العام باســــــتخدام العالقات الرياضــــــية التطبيقية التي تقوم بتحويل  

الرســــــائل االلكترونية إلى صــــــيغة تبدو غير مفهومه ، وترســــــل رســــــالة إلى املســــــتلم املقصــــــود ومن ثم يقوم 

مكن ملفاتيح .  املفتاح العام الذي  ياملستلم بإعادتها إلى صيغتها األصلية. ويقوم على استعمال زوج من ا

الذي ُيعرف من قبل املوقع  -ســـــــــــــري  –أن يعطى ألي شـــــــــــــخص ويعد منشـــــــــــــوًرا للجميع. واملفتاح الخاص 

 فقط الذي يستخدمه لتوقيع الرسالة التي ترسل من قبله ويتم التحقق منها فقط باملفتاح العام. 

على فكرة تشفير التوقيع االلكتروني من خالل  إن هذا النوع من أنواع التوقيعات االلكترونية يقوم

تحويل بيانات التوقيع االلكتروني إلى أرقام ومن هنا جاءت تسمية هذا التوقيع بالتوقيع الرقمي، ويعد 

 .122التوقيع الرقمي في الوقت الراهن من أهم أنواع التوقيعات االلكترونية

 العام املفتاح واستخدام الرسالة إرسال وآلية لكتروني،التوقيع اال إنشاء فيها يتم التي اآللية أما بشان   

 املفتاح وباستخدام الرسالة، ببصمة املبعثرة أو بما يعرف بالدالة الرسالة فإنها تتلخص بترميز والخاص،

 رسالة لكل أن هنا االستنتاج ويتم رقمي، إلى توقيع البعثرة نتيجة املوقع برمجيات تحول  للموقع يتم الخاص

ا الرسالة املبعثرة من مزيج واحد كون التوقيع االلكتروني هنا هو عبارة عن رقمي وقيعت بيانات
ً
 إليها مضاف

 بعثرة نتيجة بحساب إليه املرسل يقوم والرسالة التوقيع صحة من معينة، وللتحقق بتقنية الخاص املفتاح

املفتاح  باستخدام يقوم ثم املرسل، استخدمها التي نفسها البعثرة دالة بواسطة األصلية جديدة للرسالة

 تطابقتا فهذا فإن النتيجتين بين املقارنة وأخيًرا تتم املرسل، قبل من البعثرة املستعملة دالة الستعادة العام
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 أو تحريف تغيير أو أي عليها يطرأ لم بالرسالة التي البيانات وأن املرسل هوية من والتأكد يعني معرفة

 .123عبث

 التوقيع بالرقم السري:  -ت

ويقوم هذا التوقيع على فكرة قيام املوقع بالتوقيع بواسطة رقم سري يتكون من حروف أو رموز أو     

أرقام أو أي خليط منها، من خالل بطاقة الكترونية كبطاقة السحب النقدي أو بطاقة الشراء عبر 

 .124االنترنت

 التوقيع بالقلم االلكتروني:  -ث

 الكتروني قلم  باستخدام الشخص ي توقيعه بكتابة الرسالة ليقوم هذا التوقيع على أساس قيام مرس    

 بالتقاط البرنامج هذا ويقوم برنامج الكتروني معين، طريق عن اآللي الحاسب شاشة وخاص على حساس

 مع الرسالة، إرسالها ليتم الحاسوب على توقيعه مع التوقيع صاحب بيانات تخزين ويتم التوقيع وتخزينه،

 .125املخزن على ذاكرة الحاسب االلي التوقيع مع املرسل التوقيع مطابقة يتم وقيعالت صحة من وللتحقق

وبناء على ما سبق فاننا نجد أن هناك أنواًعا متعددة  للتوقيع االلكتروني والتي تشترك جميعها بذات    

يتم من  يالجوهر الذي يقوم عليه، وهي البيانات االلكترونية، واختالفها ينطلق من طبيعة الوسيلة الت

خاللها التوقيع االلكتروني. وعند تحديد موقف كل من املنظم السعودي واملشرع األردني من هذه 

التوقيعات االلكترونية فإننا ال نتفق مع الراي القائل بأن املشرع االردني قد اعترف فقط بالتوقيع الرقمي، 

 من املنظم السعودي واملشرع األردني قد اعتر 
ً

 فا ضمنًيا بكافة أنواع التوقيع االلكترونيوإنما نجد أن كال
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ا من عدم حصرهما للتوقيع االلكتروني ببيانات الكترونية معينة أو بوسيلة الكترونية معينة، 
ً
انطالق

وبناء عليه فإننا نجد أن تعريف املنظم السعودي واملشرع األردني للتوقيع االلكتروني يتسع ليشمل كافة 

 ملشار اليها آنًفا. أنواع التوقيع االلكتروني ا

 الفرع الثاني 

 تعريف التوقيع االلكتروني عبر الهاتف النقال 

بداية فإن املقصود بالتوقيع االلكتروني عبر أجهزة الهاتف النقال هو قيام املوقع بارسال رسالة نصية    

روف أو رموز حمل بيانات معينة وتكون مذيلة بتوقيعه، والذي غالًبا ما يتكون من ح( تSMS) تعرف بـ 

أو أرقام أو أي خليط منها، والتي تعبر عن اسم املرسل أو لقبه أو تكون اختصارا له. وقد جرى العمل 

املصرفي على إرسال مثل هذه الرسائل النصية إلى العمالء بخصوص قيود معينة موجودة في الحساب 

ل إلى عمالئها لبيان حساب البنكي، كما جرى العمل لدى شركات االتصال على ارسال مثل هذه الرسائ

 .126العميل لدى الشركة

ونرى أن هذه الرسائل ال تحتوي على السرية التامة، وال يمكن الجزم بصحة املعلومات املوجودة فيها     

حتى ولو كانت مذيلة بالتوقيع االلكتروني للجهة املرسلة، وذلك لوجود برامج الكترونية ووسائل من شانها 

ن اعتراض هذه الرسائل، وارسال رسائل مطابقة لها وفًقا لذات التوقيع االلكتروني أن تمكن القراصنة م

املصرفي الذي تحمله تلك الرسائل، مما يجعل من التوقيع االلكتروني املوجود على تلك الرسائل عاجزا 

 أن يكون سندا للثقة املطلقة بما تحتويه الرسالة من بيانات.
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ً

من املنظم السعودي واملشرع االردني بالتوقيع االلكتروني الذي يكون  وعند تحديد مدى اعتراف كال

عبر الهواتف النقالة، فإننا نجد أن هذا التوقيع يتكون من بيانات الكترونية، وهو ما ينسجم مع الشكلية 

م عبر تالتي يتكون منها التوقيع االلكتروني وفًقا لتعريفه في النظام السعودي والتشريع االردني، كما أنه ي

وسيلة الكترونية، وهذا أيًضا ما ينسجم مع تعريف التوقيع االلكتروني في النظام السعودي والتشريع 

ا منطقًيا بما تحتويه الرسالة االلكترونية من معلومات، لكنه يعتبر عاجًزا 
ً
االردني، كما أنه يرتبط ارتباط

اكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل عن اثبات هوية املوقع، وموافقته على التعامل االلكتروني، و 

بعد التوقيع عليه، مما يكون من شأنه اعتبار هذا التوقيع خارج دائرة التوقيعات االلكترونية التي اعترف 

من شأنه أن يثير التساؤل حول مدى حجية التوقيع  -كما سنالحظ الحًقا -بها املنظم السعودي، وهذا 

في اإلثبات أمام الجهات القضائية، خاصة وفًقا لتعريف التوقيع  االلكتروني عبر الهواتف النقالة

 .االلكتروني في النظام السعودي، وهذا ما سوف نتناوله بالبحث والتفصيل من خالل املبحث الثاني

 املبحث الثاني

 دور التوقيع االلكتروني عبر الهاتف النقال في إثبات

 التعامل املصرفي

ي يقوم به التوقيع االلكتروني يجد أن الهدف االساس ي من ورائه هو إثبات إن املتمعن في الدور الذ    

موافقة املرسل على ما ورد من بيانات في الرسالة االلكترونية، وهذا الدور االساس ي الذي يضطلع به 

وة ال التوقيع االلكتروني هو ما ورد في كافة تعريفات التوقيع االلكتروني التي أوردناها في املبحث األول، ع

 .127على إثبات هوية املرسل من خالل توقيعه االلكتروني املذيل في الرسالة وإثبات سالمة الرسالة
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إن بعض هذه األهداف للتوقيع االلكتروني يمكن أن نلمس وجودها بصورة واضحة في التوقيع     

رنا آنفا، ات كما اشااللكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال، وان كان تحقيقها يعتريه العديد من الصعوب

إال أن وجودها وارد في التوقيع االلكتروني املصرفي على الرسائل االلكترونية التي يرسلها املصرف لعمالئه 

 عبر الهاتف النقال.

 لتحقيق عدد من األهداف، فإن تحديد مدى حجية     
ً

واذا كان التوقيع االلكتروني قد وجد أصال

يكون عبر رسائل الجوال يتطلب منا بحث هذا املوضوع من خالل  التوقيع االلكتروني املصرفي الذي

زاويتين. أولهما تحديد وظائف التوقيع االلكتروني ومدى تحقق هذه الوظائف في التوقيع االلكتروني 

املصرفي عبر الهاتف النقال، ثم الشروع في تحديد مدى حجية التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف 

 
ً

المكانية تحديد الدور القانوني للتوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال في إثبات النقال، وصوال

 التعامل املصرفي.

االلكتروني،  التوقيع وبناء على ذلك فإننا سنعمد لتقسيم هذا املبحث ملطلبين. نبحث في أولهما وظائف 

 .النقال، وذلك على النحو التاليونبحث في ثانيهما حجية التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف 

 املطلب االول 

 الوظائف القانونية للتوقيع االلكتروني

أشرنا في بداية هذا املبحث إلى أن الهدف األساس ي للتوقيع االلكتروني يكمن في إثبات موافقة      

رسل لدى ة املاملرسل على ما ورد في الرسالة االلكترونية التي تحمل توقيعه، عالوة على هدفه إثبات هوي

 الجهة املرسل اليها، وإثبات سالمة املحرر املوقع.

وحتى يمكن تحديد الدور القانوني الذي يحتله التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال، فإنه  

ا من الدور 
ً
البد من بيان الوظائف التي يضطلع بها التوقيع االلكتروني بصورة عامة، وذلك انطالق
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حدد للتوقيع االلكتروني سواء في االتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم التوقيع االلكتروني، التشريعي امل

أو من خالل النظام السعودي والتشريع األردني، ثم العمل على بحث مدى اضطالع التوقيع االلكتروني 

وقيع التاملصرفي بالقيام بتلك الوظائف، وذلك حتى نتمكن من الشروع الحًقا في تحديد مدى حجية 

االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال في اثبات التعامالت املصرفية. ونرى أن تحديد الدور القانوني 

الذي يحتله التوقيع االلكتروني املصرفي في إثبات التعامالت املصرفية ال يكون ممكنا إال بعد تحديد 

هذا حددة قانوًنا للتوقيع االلكتروني، و مدى قدرة التوقيع االلكتروني املصرفي على القيام بالوظائف امل

 يتطلب بحث الوظائف القانونية للتوقيع االلكتروني، وهو ما سوف يكون مادة لبحثنا في هذا املطلب.

إن املتتبع للتعريفات التي وضعت للتوقيع االلكتروني سواء بالنسبة لتعريفه لدى منظمة األمم     

و تعريفه في النظام السعودي والتشريع األردني، يجد بوضوح أن املتحدة، أو منظمة االتحاد األوربي، أ

كافة التعريفات السابقة جاءت لتشير بوضوح إلى أن هناك وظائًفا معينة ينبغي على التوقيع االلكتروني 

، وهذه الوظائف تتمثل في إثبات هوية املوقع، والتعبير عن إرادة املوقع، وإثبات سالمة 128أن يضطلع بها

 ملوقع، وتفصيل هذه الوظائف على النحو التالي.املحرر ا

 الفرع األول 

 إثبات هوية املوقع 

ا للتوقيع التقليدي الذي عرفه االنسان منذ القديم، فهو      
ً
 حديث

ً
يعد التوقيع االلكتروني شكال

لتي اصورة حديثة للتوقيع التقليدي تستند للوسائل التكنولوجية الحديثة. ونظًرا ألن من أهم االهداف 

يسعى التوقيع التقليدي إلثباتها، هو إثبات هوية املوقع والزامه قانوًنا بما يحتويه املحرر املوقع، فإنه 
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يمكن القول أن من أهم أهداف التوقيع االلكتروني، إثبات هوية املوقع وإلزامه قانوًنا بما يحتويه املحرر 

 .129االلكتروني

التوقيع االلكتروني، هو أن يتم من خالل هذا التوقيع  والقصد من إثبات هوية املوقع من خالل    

التعبير عن شخص املوقع، بحيث يمكن للمرسل إليه أن يتحقق من ان التوقيع االلكتروني املوجود على 

املحرر عائد لشخص معين، فيكون هذا التوقيع بمثابة املعبر عن هوية مالكه، وهذا يتطلب أن يكون 

 
 
ع معلوما عند األشخاص والجهات التي يتم إرسال املحرر االلكتروني املوقع التوقيع االلكتروني للموق

 إليها.

وبناء على ذلك فقد درج العمل لدى الكثير من األشخاص على أن يكون التوقيع االلكتروني الخاص بهم  

ه في سمعبًرا عن هويتهم من خالل شكليته املتكونة من حروف ترمز إلى تسمية املوقع أو لقبه، وهذا نلم

 التوقيع االلكتروني الخاص باملصارف والشركات واملؤسسات.

إن املتتبع لتعريف منظمة األمم املتحدة، ومنظمة االتحاد األوربي للتوقيع االلكتروني، يلمس بوضوح أن 

تعبير التوقيع االلكتروني عن هوية املوقع شرط أساس ي ينبغي أن يتوفر في التوقيع االلكتروني حتى يتم 

داد به قانوًنا، وهذا أيًضا ما نلحظه في تعريف املنظم السعودي واملشرع األردني للتوقيع االعت

 .130االلكتروني

ويعد من قبيل التوقيع االلكتروني غير املعبر عن هوية املوقع، التوقيع االلكتروني املكون من مجرد     

 اجًزا عن إثبات هوية املوقع.رقم، أو رمز، غير معلوم لدى املرسل إليه، فمثل هذا التوقيع يعد ع

                                                           
 .111ص –ي التعاقد عن طريق وسائل االثبات الفوري وحجيتها في االثبات املدن –عباس العبودي  - 129
ا عن هوية املوقع في تعريفها للتوقيع االلكتروني من خالل اســتخدام عبارة ن يكون التوقيع معبرً لقد اشــترطت منظمة االمم املتحدة أ - 130

تســــتخدم الثبات ن املشــــرع الســــعودي قد اشــــترط هذا الشــــرط من خالل اســــتخدام عبارة  )(، ونالحظ أ املوقع هوية لتعيين ســــتخدمي أن)

 هوية بتحديد يســــــــــــمحردني من خالل اســــــــــــتخدامه لعبارة ) وموافقته(، وهو ذات الشــــــــــــرط الذي نجده في تعريف املشــــــــــــرع األ   ملوقعهوية ا

 (. الشخص
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وعند تحديد مدى إمكانية توفر هذا الشرط في التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال، فإننا     

نجد أن ليس هناك ما يمنع من توفر هذا الشرط، إذا كان التوقيع معبًرا عن هوية املصرف، وأكثر ما 

يع املصرف من حروف تعبر عن اسمه، أو تكون اختصاًرا يتحقق ذلك في الحاالت التي يتكون فيها توق

السمه، وأكثر من ذلك فإننا نجد أن التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال يمكن أن يتوفر فيه 

شرط إثبات الهوية بصورة جيدة إذا كان املصرف قد أحاط العميل مسبًقا بتوقيعه االلكتروني، وأنه 

  -صية عبر الهاتف النقال في تاريخ معينسوف يرسل إليه رسائل ن
ً

وقيعه تحمل ت -كبداية كل شهر مثال

 -في مثل هذه الحالة -االلكتروني وكان قد أحاط العميل علما بشكل توقيعه االلكتروني مما يجعل 

 التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال مثبًتا لهوية املصرف.

فر هذا الشرط في التوقيع االلكتروني حتى يمكن االعتداد به، هو أمر وأخيرا فإننا نجد أن وجوب تو     

بديهي ألن التوقيع بصورة عامة سواء أكان توقيًعا تقليدًيا أو الكترونًيا يكون لغايات إثبات هوية املوقع 

حتى يمكن إلزامه بمضمون املحرر املوقع بما يودي إلى اطمئنان املرسل اليه، مما يعني أن التوقيع 

اللكتروني إذا كان عاجًزا عن إثبات هوية املوقع، فإنه ال يمكن التعويل عليه ألن الغاية منه تكون قد ا

قدت
ُ
 .ف

 الفرع الثاني

 التعبير عن ارادة املوقع 

إن التوقيع بصورة عامة يكون ألجل التعبير عن إرادة املوقع بقبوله أو رفضه ملا ورد في املحرر املوقع  

تقليدًيا او الكترونًيا، ألن التوقيع في أساسه وسيلة تستخدم للتعبير عن إرادة املوقع، سواء أكان التوقيع 

املوقع،  الشخص صادر عن املحرر  بأن الجزم معنى عليه من ينطوي  ملا للمحرر املوقع الروح فالتوقيع بمثابة

 اتجهت لقبول أو لرفض ما تضمنه املحرر.  قد األخير هذا إرادة وأن
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يد مدى أهمية توافر هذا الشرط في التوقيع االلكتروني حتى يمكن االعتداد به قانوًنا، وعند تحد     

 من النظام السعودي والتشريع األردني اشترطوا توافر هذا 
ً

فإننا نجد أن منظمة األمم املتحدة، وكال

 .131الشرط في التوقيع االلكتروني عند تعريفهم لهذا االخير

نه ال يوجد هناك ما يمنع من توافر هذا الشرط في التوقيع املصرفي عبر ومن جانب اخر فاننا نجد ا    

الهاتف النقال. فما دام التوقيع االلكتروني املصرفي الذي تحمله الرسالة النصية قد صدر من املصرف 

 الى العميل فإنه يكون بطبيعة الحال معبرا عن إرادة املصرف.

 الفرع الثالث 

 إثبات سالمة املحرر 

ضافة للوظائف السابقة التي يضطلع بها التوقيع االلكتروني، فإن هناك وظيفة بالغة األهمية باإل     

يقوم بها التوقيع االلكتروني، وهي الداللة على سالمة املحرر االلكتروني الذي يحمله التوقيع االلكتروني، 

 ا نرى أن سالمة التوقيعألن سالمة املحرر االلكتروني تعد من سالمة التوقيع االلكتروني. ومن جانبن

 االلكتروني تعد قرينة بسيطة على سالمة املحرر االلكتروني وما ورد فيه من بيانات.

    

وينبغي االشارة إلى أننا نرى أن قيام التوقيع االلكتروني بإثبات سالمة املحرر يعد وظيفة من الوظائف  

ا من
ً
ة شروط التوقيع االلكتروني، وذلك وفًقا للزاوي التي يقوم بها التوقيع االلكتروني، كما أنه يعد شرط

                                                           

رادة املوقع في تعريفها للتوقيع االلكتروني من خالل استخدام إا عن ن يكون التوقيع معبرً ألقد اشترطت منظمة االمم املتحدة  - 131

ذات الشـــرط من خالل اســـتخدامها عبارة )يصـــلح كوســـيلة لتميز  (، وقد اشـــترطت منظمة االتحاد األوربياملوقع قةمواف ولبيانعبارة )

تســتخدم الثبات هوية الســعودي من خالل اســتخدام عبارة ) املنظمالشــخص وتحديد هويته(، ونالحظ أن هذا الشــرط قد اشــترطه 

 (.مضمونه على املوافقة وبغرضردني من خالل استخدامه لعبارة )اال رط الذي نجده في تعريف املشرع (، وهو ذات الش املوقع
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التي ينظر منها لهذا التوقيع، فهو شرط ينبغي أن يتوفر في التوقيع االلكتروني، وهو بذات الوقت يعتبر 

 وظيفة يضطلع بها التوقيع االلكتروني. 

يع يكون التوقوقد اشترطت منظمة االتحاد األوربي في تعريفها للتوقيع االلكتروني املتقدم أن     

وهذا هو ذات الشرط الذي معلومات الرسالة االلكترونية  تغيير في أي كشف علىااللكتروني قادًرا 

اشترطه املنظم السعودي في تعريفه للتوقيع االلكتروني، بيد أننا ال نالحظ اشتراط منظمة االمم املتحدة 

 أو املشرع االردني لهذا الشرط في التوقيع االلكتروني.

ولذلك فإننا ال نتفق مع الرأي القائل أن املشرع األردني قد اشترط في تعريفه للتوقيع االلكتروني أن      

 على كشف أي تغيير في معلومات الرسالة االلكترونية، فاملتتبع لتعريف املشرع االردني 
ً
يكون األخير قادرا

لى التوقيع االلكتروني، وذلك ع للتوقيع االلكتروني يجد من الواضح أنه لم يشترط مثل هذا الشرط في

خالف املشرع السعودي الذي كان واضًحا في ذكر هذا الشرط عند تعريفه للتوقيع االلكتروني، وحبذا 

ا مهًما من شروط التوقيع 
ً
لو كان موقفه كموقف املشرع السعودي، ألنه بهذا املوقف أغفل شرط

 ثبات.    االلكتروني والذي من شأنه أن يقوي دور التوقيع في اإل

وعند تقيم مدى إمكانية توفر هذا الشرط في التوقيع املصرفي االلكتروني عبر الهاتف النقال فإننا     

نتفق مع الراي القائل بأن قيام التوقيع املصرفي بهذه الوظيفة غير وارد بقوة نظًرا المكانية تعرض رسائل 

لوجية الحديثة التي يمكن من خاللها الجوال للقرصنة، حيث إن هناك العديد من الوسائل التكنو 

 .132اعتراض تلك الرسائل والتبديل والتحريف فيها مع املحافظة على صحة التوقيع
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 املطلب الثاني

 حجية التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال

ى أن التوقيع لبعد أن اطلعنا على الوظائف التي ينبغي على التوقيع االلكتروني أن يضطلع بها، وخلصنا إ   

االلكتروني املصرفي عبر رسائل الجوال من شأنه أن يقوم ببعض تلك الوظائف، فإن السؤال الذي يطرح 

نفسه في هذا املقام هو مدى حجية التوقيع االلكتروني املصرفي في اإلثبات، وهذا ما يتلخص في التساؤالت 

ل له حجية كاملة في اإلثبات فيما يتعلق التالية: هل التوقيع االلكتروني املصرفي عبر رسائل الجوا

بالبيانات التي تحملها الرسالة االلكترونية املوقعة؟ أم أن هناك صعوبات تواجه مثل هذا التوقيع وتجعل 

منه قاصًرا عن اإلثبات؟ وما مدى سلطة القضاء في األخذ بهذا التوقيع كدليل في اإلثبات من عدمه؟ إن 

يرها من التساؤالت األخرى هي التي تمكننا من تحديد مدى حجية التوقيع االجابة عن هذه التساؤالت وغ

االلكتروني املصرفي عبر رسائل الهاتف النقال في إثبات التعامالت املصرفية. وللوصول إلى ذلك ينبغي 

الربط بين التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال، ومفهوم التوقيع االلكتروني املوضح آنًفا، 

والربط بينه وبين الوظائف التي ينبغي أن يضطلع بها التوقيع االلكتروني، وهذا ما سوف يكون مادة 

 لبحثنا في هذا املطلب.

إن املتمعن في تعريف التوقيع االلكتروني سواء لدى منظمة األمم املتحدة أو منظمة االتحاد األوربي،     

جد بوضوح أن هذه التعريفات لم تحدد نوًعا معيًنا أو في النظام السعودي، أو في القانون األردني ي

للتوقيع االلكتروني، مما يفتح املجال العتبار التوقيع املصرفي عبر الهاتف النقال توقيًعا الكترونًيا باملفهوم 

 الخاص بالتوقيع االلكتروني بصورة عامة. 

ا اال أن جميع التعريفات التي وضعت لتحديد مفهوم التوقيع االلكتر    
ً
وني تشير إلى أن هناك شروط

معينة ينبغي أن تتوفر في التوقيع االلكتروني حتى يكون األخير معتمًدا كتوقيع له حجيته الكاملة في 

اإلثبات، وهذه الشروط كما الحظنا آنًفا من شأن بعضها أن يتوفر في التوقيع االلكتروني املصرفي عبر 
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تثور لتكون أهم الصعوبات التي يمكن أن تعترض حجية الهاتف النقال. واالشكالية األساسية التي 

التوقيع االلكتروني املصرفي عبر رسائل الجوال هي إمكانية تعرض رسائل الجوال التي تحمل التوقيع 

املصرفي للقرصنة مما يودي لكشف بياناتها وتحريفها، وهذا من شأنه التأثير على حجية التوقيع 

حجية ضعيفة في اإلثبات نظًرا ألن هذا التوقيع ال ينم عن سالمة املحرر  االلكتروني املصرفي، مما يجعلها

 الذي يوجد عليه.

وعند تحديد مدى حجية التوقيع االلكتروني املصرفي في اإلثبات فإنه ينبغي التحقق من مدى مالءمة     

لنقال، وهذا ما تف االشروط القانونية للتوقيع االلكتروني لطبيعة التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الها

يستدعي تحديد حجية التوقيع االلكتروني املصرفي عبر رسائل الهاتف النقال وفًقا لكل تعريف للتوقيع 

 االلكتروني على حده.

 الفرع األول 

 حجية التوقيع املصرفي عبر الهاتف النقال لدى املنظمات الدولية

االلكتروني سوى أن يكون قد تم بوسيلة يالحظ أن منظمة االمم املتحدة لم تشترط في التوقيع    

الكترونية، وأن يتكون من بيانات الكترونية معينة وأن يعبر عن هوية املوقع، وإرادته، وهذه الشروط 

نجد تطابقها مع التوقيع االلكتروني املصرفي عبر رسائل الجوال، فهذا األخير يتم عبر وسيلة الكترونية 

تكون من بيانات الكترونية مميزة له، عالوة على أنه يكون معبًرا عن تتجسد بالهاتف النقال، كما أنه ي

هوية املصرف، وعن إادته. وعليه نرى وفًقا لتعريف التوقيع االلكتروني لدى منظمة األمم املتحدة، أن 

التوقيع االلكتروني املصرفي عبر رسائل الجوال يمكن أن تكون له حجيته الكاملة في اإلثبات وكل ذلك 

النطباق الوصف والشروط املوضوعة في تعريف املنظمة للتوقيع االلكتروني، على التوقيع يأتي 

 االلكتروني املصرفي عبر رسائل الجوال.
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وإذا كان هذا هو الحال بشان حجية التوقيع املصرفي عبر رسائل الجوال وفًقا لتعريف التوقيع    

لحال يختلف بالنسبة لحجية التوقيع االلكتروني االلكتروني لدى منظمة االمم املتحدة، فإننا نجد أن ا

املصرفي وفًقا لتعريفه لدى منظمة االتحاد األوربي، فقد الحظنا أن منظمة االتحاد األوربي وضعت 

تعريفين للتوقيع االلكتروني احدهما خاص بالتوقيع االلكتروني العادي واآلخر خاص بالتوقيع االلكتروني 

بالتوقيع االلكتروني العادي فإنه ال يشترط في التوقيع االلكتروني سوى أن  املتقدم. أما التعريف الخاص

يكون قد تم من خالل واسطة الكترونية، وأن يتكون من بيانات الكترونية معينة، وأن يكون معبًرا عن 

 هوية املوقع وعن إرادته، وهو ذات ما اشترطته منظمة األمم املتحدة في تعريفها للتوقيع االلكتروني،

وبالتالي فإن التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال تنطبق عليه الشروط الواردة في تعريف 

منظمة االتحاد األوربي للتوقيع االلكتروني العادي، مما يجعل له حجية كاملة في اإلثبات وفًقا لتعريف 

س على هذا النحو حسب تعريف التوقيع االلكتروني العادي لدى منظمة االتحاد األوربي. ولكن الحال لي

االتحاد األوربي للتوقيع االلكتروني املتقدم، حيث إنه اشترط في التوقيع االلكتروني املتقدم إضافة 

للشروط التي اشترطها للتوقيع االلكتروني العادي، ضرورة أن يكون التوقيع االلكتروني قادًرا على إثبات 

 التوقيع االلكتروني املصرفي عبر رسائل الجوال عن القيام به.  سالمة املحرر املوقع، وهذا ما الحظنا عجز 

وعليه فإن التوقيع االلكتروني املصرفي وفًقا لتعريف التوقيع االلكتروني املتقدم لدى منظمة االتحاد 

األوربي، ال يملك  الحجية الكاملة في االثبات وال يمكن الركون إليه كدليل كامل في اإلثبات، وانما يمكن 

 ستعانة به كدليل عادي يحتاج ألدلة وقرائن مساندة له.اال 
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 الفرع الثاني

 حجية التوقيع املصرفي عبر الهاتف النقال في النظام السعودي والقانون األردني 

وفًقا لنظام التعامالت االلكترونية السعودي فإنه "اذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو 

لكتروني الذي يتم وفًقا لهذا النظام يعد مســــــــــــتوفًيا لهذا الشــــــــــــرط، ويعد التوقيع نحوه، فإن التوقيع اال

 االلكتروني بمثابة التوقيع الخطي وله اآلثار النظامية نفسها"133.

أما بشأن حجية التوقيع االلكتروني املصرفي عبر رسائل الجوال وفًقا لنظام التعامالت االلكترونية  

السعودي قد اشترط في التوقيع االلكتروني أن يتم عبر وسائل الكترونية،  السعودي، فإننا نجد أن املنظم

وأن يتكون من بيانات الكترونية، عالوة على أنه ينبغي أن يكون معبًرا عن إرادة وعن هوية املوقع، ومثبًتا 

 ل. وهذه الشروط تتوفر كما الحظنا آنفا في التوقيع االلكتروني املصرفي عبر رسائ134لسالمة املحرر 

الجوال، باستثناء أن يكون التوقيع االلكتروني املصرفي مثبًتا لسالمة املحرر، فهذا الشرط ال يتوفر برأينا 

في التوقيع االلكتروني املصرفي عبر رسائل الجوال، مما يمكن معه القول أن التوقيع االلكتروني املصرفي 

في هذه الحالة سيكون قرينة أو يمكن وفًقا للنظام السعودي ال يملك الحجية الكاملة في اإلثبات و

االستناد إليه كمبدأ ثبوت بالكتابة يحتاج إلى أدلة وقرائن أخرى تسانده في اإلثبات، حيث ال يمكن 

 .135 للمحكمة أن ترتكن إليه كدليل وحيد في اإلثبات

                                                           

 من النظام. 13/1املادة  - 133

ايضا هـ. 1322( لسنة  12صادر باملرسوم امللكي رقم ) م/نظام التعامالت االلكترونية السعودي المن املادة االولى من  13البند انظر  - 134

 .1321من املادة األولى من الالئحة التنفيذية لنظام التعامالت االلكترونية لعام  13البند 

راعى ين نجد الدليل على هذا القول في نص الفقرة الرابعة من املادة التاسعة من نظام التعامالت االلكترونية وهذا نصها:" يمكن أ - 135

 عند تقدير حجية التعامل االلكتروني مدى الثقة في اآلتي:

 الطريقة التي استخدمت في انشاء السجل االلكتروني أو تخزينه أو إبالغه وإمكانية التعديل عليه. -)أ(

 )ب( الطريقة التي استخدمت في املحافظة على سالمة املعلومات.

 )ج( الطريقة التي حددت بها شخصية املنشأ.
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  لكترونيإال أن املادة الثامنة من نظام التعامالت االلكترونية السعودي نصت على:" يعد السجل اال
ً

أصال

بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سالمة املعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشأ 

فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني، وتسمح بعرض املعلومات املطلوب تقديمها متى طلب ذلك. 

 وتحدد الالئحة الوسائل والشروط الفنية.

 على أن: كما نصت املادة التاسعة منه

 في اإلثبات إذا استوفى سجله االلكتروني  -1
ً

يقبل التعامل االلكتروني أو التوقيع االلكتروني دليال

 متطلبات حكم املادة)الثامنة( من هذا النظام.

يجوز قبول التعامل االلكتروني أو التوقيع االلكتروني قرينة في اإلثبات حتى وإن لم يستوف  -2

 املادة)الثامنة( من هذا النظام. سجله االلكتروني بمتطلبات حكم

وبالتالي وفي ضوء هذه النصوص فإن التوقيع االلكتروني في النظام السعودي ستكون له حجية كاملة 

في اإلثبات إذا توفرت به الشروط  التي حددتها املادة الثامنة، أما اذا لم تتوفر فإنه يعد مجرد قرينة في 

 اإلثبات.

بالنسبة لحجية التوقيع االلكتروني املصرفي وفًقا للنظام السعودي، فإننا واذا كان هذا هو الحال     

نجد أن املشرع األردني قد اشترط في تعريفه للتوقيع االلكتروني أن يتم عبر وسائل الكترونية، وأن يتكون 

رط يشتمن بيانات الكترونية، عالوة على أنه ينبغي أن يكون معبًرا عن إرادة وعن هوية املوقع، دون أن 

في التوقيع االلكتروني أن يكون مثبًتا لصحة املحرر الذي يحمله، وبالتالي فإننا نجد أن التوقيع االلكتروني 

املصرفي عبر رسائل الجوال له حجيته الكاملة في اإلثبات وفًقا لتعريف التوقيع االلكتروني في القانون 

ثبات نظرصا لتوفر كافة شروط التوقيع األردني، ويمكن أن يتم االستناد إليه كدليل كامل في اإل

االلكتروني فيه. وعليه فإذا تمسك العميل بما ورد في الرسالة التي تحمل توقيع املصرف، فإن عبء 
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اإلثبات ينتقل إلى املصرف، وعليه أن يعمل على إثبات عدم صحة التوقيع املوجود على الرسالة 

 .دة في الرسالةااللكترونية، أو أنه تم تحريف البيانات املوجو 

 الفرع الثالث 

 حجية التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال واتفاق األطراف

أخيرا، ال بد من اإلشارة ملسألة بالغة األهمية، وتتخلص بالتساؤل التالي: ما مدى إمكانية إعمال مبدأ 

ذا في عبر رسائل الجوال؟ فإالعقد شريعة املتعاقدين عند الحديث عن حجية التوقيع االلكتروني املصر

ا بين املصرف والعميل على أن يقوم االول بارسال رسائل نصية عبر الهاتف الخلوي 
ً
كان هناك اتفاق

للعميل بصورة دورية، وتحمل توقيًعا معيًنا يعود للمصرف، فهل يمكن التعويل على هذا االتفاق في 

 في
ً

 كامال
ً

 اإلثبات؟ اعتبار التوقيع االلكتروني املصرفي دليال

لإلجابة على التساؤل السابق، فإننا نجد من جانبنا أن األصل في العمليات املصرفية املتبادلة بين    

املصرف والعميل هو الرضاء املتمثل بتطابق االيجاب مع القبول، فإذا وجد اتفاق مسبق بين املصرف 

، وتكون مذيلة بتوقيع معين والعميل على أن يقوم األول بإرسال رسائل نصية عبر الجوال للعميل

 في اإلثبات، سواء أكان ذلك 
ً

 كامال
ً

للمصرف يتم االتفاق واطالع العميل عليه، فإن هذا التوقيع يعد دليال

 .     136وفًقا للنظام السعودي، أو التشريع األردني ما دام أنه ال يوجد نص قانوني يمنع مثل هذا االتفاق

    

 

                                                           

لزامية نظام التعامالت االلكترونية مالم توجد موافقة صـــــــريحة او ضـــــــمنية ت االلكترونية الســـــــعودي على عدم إتعامال ال أكد نظام - 136

 و ن املوافقة صــــــــــــريحة أو ن تكأالتي تنص" اليلزم هذا النظام أي شــــــــــــخص بالتعامل االلكتروني دون موافقته، ويمكن  3/1وذلك في املادة 

 ضمنية".
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 الخاتمة

ني صورة حديثة للتوقيع التقليدي ويستند بصورة أساسية إلى الوسائل يعد التوقيع االلكترو

التكنولوجية الحديثة، ويأتي بأشكال مختلفة، منها التوقيع االلكتروني املصرفي عبر رسائل الجوال، وهو 

 توقيع املصرف على الرسالة النصية التي يرسلها عبر الهاتف الجوال لعمالئه.

سية تتجسد في التعريف بالتوقيع االلكتروني املصرفي عبر رسائل الجوال، إن هذا البحث جاء لغاية أسا

وتحديد مدى الحجية القانونية لهذا التوقيع وفًقا ملنظمة األمم املتحدة، ومنظمة االتحاد األوربي، 

 والنظام السعودي والتشريع األردني.

 صيات وهي على النحو التالي:وقد استطعنا من خالل هذا البحث التوصل إلى عدد من النتائج والتو  

 البحث: نتائج

أن التوقيع االلكتروني املصرفي غالًبا ما تستخدمه البنوك على الرسائل النصية التي ترسلها  -1

 لعمالئها، والتي تحوي معلومات تتعلق بقيود الحساب املصرفي العائد للعميل.

تكون من حروف، او رموز، أو أي أن التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال غالًبا ما ي -2

 خليط منها، تعبر عن اسم املصرف، أو تكون اختصاًرا السم املصرف أو شعاره.

إذا ما أرادت ارسال مثل هذه الرسائل لعمالئها، فإنها تحيط العميل علًما  -غالًبا  -أن البنوك  -3

 بالتوقيع االلكتروني الخاص باملصرف والذي ستحمله الرسائل النصية.

عريف التوقيع االلكتروني سواء لدى منظمة األمم املتحدة، أو لدى منظمة االتحاد األوربي، أن ت -3

أو في النظام السعودي والقانون األردني، جاء عاًما ليتسع لكافة أنواع التواقيع االلكترونية التي يمكن 

روني املصرفي ر التوقيع االلكتاستخدامها حالًيا أو التي يمكن ابتكارها في املستقبل، بما يعني إمكانية اعتبا
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عبر الهاتف النقال، توقيًعا الكترونًيا باملعنى املقصود من التوقيع االلكتروني إذا ما توفرت فيه شروط 

 التوقيع االلكتروني املحددة في كل قانون على حده.

 أن تعريف املشرع األردني للتوقيع االلكتروني جاء بصورة تفصيلية تنم عن بعض اإلطالة. -3

أن منظمة االتحاد األوربي في تعريفها للتوقيع االلكتروني املتقدم اشترطت أن يكون التوقيع قادًرا  -1

على إثبات هوية املوقع، وموافقته على املحرر، وإثبات سالمة املحرر، وهذه الشروط هي ذاتها التي 

 اشترطها املنظم السعودي للتوقيع االلكتروني.

منظمة االتحاد األوربي، في تعريفهما للتوقيع العادي اشترطتا  أن منظمة االمم املتحدة، وكذلك -2

في التوقيع االلكتروني أن يكون قادًرا على إثبات هوية املوقع، وموافقته، على ما ورد في املحرر، وهي ذات 

 الشروط التي اشترطها املشرع األردني في تعريفه للتوقيع االلكتروني. 

ا للتوقيع االلكتروني، كما أنها أن الشروط التي تم اشتراطها في ا -2
ً
لتوقيع االلكتروني تعد شروط

 تعد وظائًفا ينبغي على التوقيع االلكتروني أن يضطلع   بها.

أن تحديد مدى حجية التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال، يكون من خالل مدى  -1

 تطابق هذا التوقيع مع الشروط القانونية للتوقيع االلكتروني. 

أن التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال ال يملك الحجية الكاملة وفقصا لتعريف   - 11 

التوقيع االلكتروني املتقدم لدى منظمة االتحاد األوربي وفي نظام          التعامالت االلكترونية السعودي 

لكترونية(، ألنه عاجز عن القيام )مالم تتوفر الشروط املحددة في املادة الثامنة من نظام التعامالت اال

 بإثبات سالمة املحرر الذي يحمله.
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أن التوقيع االلكتروني املصرفي عبر الهاتف النقال يملك الحجية في           اإلثبات وفًقا لتعريفه  -11  

ربي، د األو لدى منظمة االمم املتحدة، ووفًقا لتعريف التوقيع         االلكتروني العادي لدى منظمة االتحا

 .وتعريفه في قانون املعامالت           االلكترونية األردني

 : التوصيات

نوص ي أن تنهج منظمة االتحاد األوربي نهج منظمة االمم املتحدة بوضع تعريف واحد للتوقيع  -1

.
ً

 االلكتروني بحيث يكون تعريًفا جامًعا وشامال

هج ي تعريفه للتوقيع االلكتروني، والنهج على ننوص ي املشرع األردني بالتخلي عن اإلطالة الواردة ف -2

.
ً

 املشرع السعودي في تعريف التوقيع االلكتروني بحيث يكون تعريًفا موجًزا وبذات الوقت جامًعا وشامال

نوص ي املشرع األردني بالنص صراحة في تعريفه للتوقيع االلكتروني على شرط " أن يكون التوقيع  -3

 رر الذي يحمله".االلكتروني مثبًتا لسالمة املح

نوص ي بعدم الثقة بالرسائل االلكترونية املوقعة من املصرف والتي تصل عبر الهاتف، نظًرا  -3

 المكانية تعرضها للقرصنة، ويتعين العمل على مراجعة املصرف للتثبت من صحة الرسالة عند الضرورة.
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 قائمة املراجع 

 : الكتب -

 م .2112 –الطبعة الثانية  –ر مص –التوقيع االلكتروني  –أمير فرج   -1

 م .2112 –الطبعة االولى  -مصر  –التوقيع االلكتروني  –ثروت عبد الحميد  -2

التنظيم القــانوني للتوقيع االلكتروني في االتفــاقيــات الــدوليــة والشـــــــــــــريعــات  –خــالــد مصـــــــــــــطفى  -3

 م .2112 –الطبعة الثانية  –مصر  –الوطنية 

 –اإلثبـــات الفوري وحجيتهـــا في اإلثبـــات املـــدني  التعـــاقـــد عن طريق وســـــــــــــــائـــل –عبـــاس العبودي  -3

 م.1112 –االردن  –الطبعة األولى 

 م .2113 –الطبعة الثانية  –األردن  –حجية التوقيع االلكتروني  –عالء نصيرات  -3

 م .1112 –لبنان  –الطبعة األولى  –مخاطر املعلوماتية  واالنترنت  –نعيم مغبغب  -1

 م .2112 –الطبعة األولى  –األردن  –اللكتروني حجية التوقيع ا –يوسف النوافله  -2

 البحوث العلمية والرسائل الجامعية: -

ر رسالة ماجستير غي –املعامالت املصرفية بواسطة الهواتف النقالة  –عماد الدين عبد الحليم  -1

 م .2111 –كلية الحقوق  –جامعة الشرق االوسط  –االردن  –منشورة 

مقــــــال منشـــــــــــــور على املوقع  -االلكتروني وتوثيق املعــــــامالتالتوقيع  –ممــــــدوح علي الهــــــذيلي  -2

 م .2111/ 3/12 –تاريخ الزيارة  – http://mylawyer1.com/new/?p=78االلكتروني التالي 

 :القوانين -

 م .2111 لسنة اعيودليله االشتر  االلكتروني بالتوقيع الخاص النموذجي االونسترال قانون  -1

 م .1111القانون العام للتوقيع االلكتروني الخاص بمنظمة االتحاد األوربي لسنة  -2

http://mylawyer1.com/new/?p=78
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/  2/3( وتــاريخ  12نظــام التعــامالت االلكترونيــة الســـــــــــــعودي الصــــــــــــــادر بــاملرســـــــــــــوم امللكي رقم )م/ -3

 هـ .1322

 وتعديالته .  2111( لسنة  23قانون املعامالت االلكترونية األردني رقم )  -3

 :ملواقع االلكترونيةا -

- http://www.cediti.be/fileadmin/content/directive_signa_elec.pdf. 

- http://mylawyer1.com/new/?p=78 

- www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts ... '

.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce2111/Model_signatures.html 
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 رقابة بنك املغرب على التمويل بين السياسة التقليدية والحديثة

 دراسة تحليلية تأصيليةدرات الركن املفـترض فى جنايـــات املخـــ

 

 املتولـى الشاعـر 

 دكتور في الحقوق 

 أستاذ القانون الجنائى املساعد

 بكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان 

 

 كلمـــــة

" الفكر البشرى اليجب أن يوضع فى قوالب مصبوبة سلفنا ، فالعقل البشرى قادر بإمكانته التى  

 ، ذلك ألن التقدم الب
ً
شرى وتقدم األمم اليتأتى إال بالفكر واإلبداع ، منحها هللا إياه ، على اإلبداع دوما

 وليس لألمم أن تتقدم إال باإلبداع املستمر ، مادامت تلك التخالف القواعد اإللهية والشرعية " 

 املقدمـــــة

 فى السموات واألرض ، فأسمه عز وجل الحق  
ً
 للملك وأساسا

ً
الحمد هلل الذى جعل العدل أساسا

لعدل واشهد أن ال إله إال هللا ، وحده الشريك له وأشهد أن محمد رسول هللا ، وحكمه العدل وأمره با

 عبده ورسوله ، واصلى وأسلم على رسوله األمين وأله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين .

 أمــــا بعــد : 

 ، فجاءت الش 
ً
ة بحفظ ريعلقد أنزل هللا تعالى إلينا شريعته تفضال ، فمن أعرض عنها عاقبه عدال

املصالح واملنافع فيها ، وجاءت كذلك لردع الظالم وإنصاف املظلوم ، وإقامة الحق حيثما أسفر وجهه ، 
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فالشريعة معين متجدد ، صالحة لكل زمان ومكان بل تصلح كل زمان ومكان ، ومتواكبة مع ما تنتجه 

 مدنية العصر وكل عصر من منفعة وخير .

 عليهما بل على املجتمع ومن أهم املجاالت التى تضر ال
ً
 ومظلما

ً
 قاسيا

ً
فرد والجماعة وتؤثر تأثيرا

بأسره ، املخدرات واملؤثرات العقلية ، لذا كانت الشريعة اإلسالمية وكل الشرائع السماوية ، سياقه فى 

هذا لتحريم من يقدم على التعامل فيها واالتجار فيها أو تعاطيها أو بمعنى آخر االتصال غير املشروع بها ، و 

جاءت القوانين الحديثة كلها ، فى معظم الدول تحارب وتجرم االتصال غير املشروع باملخدرات واملؤثرات 

 العقلية .

لهذا وألهمية هذا املوضوع حاولنا أن نتطرق إلى دراسة وبحث جرائم املخدرات واملؤثرات العقلية 

 ؤثرات العقلية .من جانب مهم أال وهو الركن املفترض فى جنايات املخدرات وامل

 أسباب اختيار املوضوع : 

 الحاجة املاسة إلى التثقيف والتوعية باملواد املخدرة ومعرفة أنواعها وصورها وأثارها . -1

الحاجة على تثقيف مأمور الضبط القضائى والقائمين على االستدالالت والضبط بماهية الركن  -2

 وعا أثناء قيامهم باإلجراءات الجزائية .املفترض فى جنايات املخدرة حتى يكون عملهم مشر 

خلو املكاتب العامة والقانونية من موضوع بهذا العنوان الدقيق على الرغم من االحتياج الشديد إليه  -3

فى الواقع العملى والتطبيقى لدى جهات مأمور الضبط القضائى واالدعاء العام والقضاء بصفة عامة 

. 

 أهميــــة البحــــث : 

 همية هذا البحث وهذه الدراسة فيما يلى : ـ تتمثل أ
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عرض التعريفات الفقهية املختلفة ملاهية املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ومناقشتها وهل تتفق مع  -1

 واقع املادة املخدرة واملؤثر العقلى أم ال ؟

 ملاهية املادة املخدرة واملؤثر العقلى وأن -2
ً
 ودقيقا

ً
 يكون هذا التعريف تعري ضرورة وضع تعريفا محددا

ً
فا

 ملبدأ 
ً
 فى التعريف بهما احتراما

ً
 وحاسما

ً
 لها بخالف التعريف القانونى الذى يجب أن يكون دقيقا

ً
عاما

 الشرعية الجزائية ، وهو ما نحاول أن نصل إليه بعون هللا وتوفيقه .

 ه .عناصره وتبيان حدودالتعريف بالركن املفترض فى جنايات املخدرات واملؤثرات العقلية ومعرفة  -3

مناقشة األحكام املتصلة بالركن املفترض فى ضوء أحكام املحاكم العليا إلظهارها أمام املشتغلين  -3

 بالقانون والقائمين عليه .

 أهداف البحــــث والدراســة : 

 التعرف على املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بأنواعها وصورها . -1

 فاصل للمواد املخدرات واملؤثرات العقلية وبين غيرها من املواد األخرى .الوقوف على تعريف  -2

إبراز أهمية الركن املفترض فى جنايات املخدرات واملؤثرات العقلية وتبيان كونه التقوم الجريمة إال به  -3

عنوى مل، خاصة فى هذا النوع من الجرائم بخالف الجرائم األخرى التى قد التتطلب إال الركن املادى وا

 لقيامها .

إبراز أهمية أنه ال تأثير على قيام الجريمة خاصة فى هذا النوع من الجرائم من عدم ضبط محل  -3

 الجريمة كما يعتقد البعض  .

 صعوبــــات الدراســـة : 

 قلة املراجع التى كتبت فى هذا املوضوع خاصة الركن املفترض محل الدراسة.  -1
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 لعدم تداولها فى املكتبات صعوبة الحصول على املرا -2
ً
جع العلمية حتى املوجودة فى هذا الشأن نظرا

 بشكل واسع .

 منهـــج الدراســـة : 

املنهج املتبع فى دراسة هذا املوضوع هو املنهج الوصفى باإلضافة إلى املنهج االستنباطى  

ر املادة املخدرة أو املؤثواالستقرائى ، وكذلك إلى الدراسة التأصيلية والتحليلية ، خاصة وأننا نصف 

العقلى ، كما نستنبط من خالل االستقراء وكذلك نأصل ونحلل كافة عناصر موضوع البحث فى كل 

 معالجة جزئياته .

 إشكاليات الدراســـة : 

 تتمثل إشكاليات هذه الدراسة فيما يلى : 

 ديد والتعريف .ما مدى تحديد ماهية املواد املخدرة واملؤثر العقلى وما يتضمنه هذا التح 

  ما مدى حدود الركن املفترض فى جنايات املخدرات واملؤثرات العقلية وما هى عناصره

 وأحكامه فى ضوء أحكام القضاء .

 من أجل ذلك ومن أجل اإلجابة على كل هذه التساؤالت ارتأينا الخطة التالية :

 خطــــــة البحــــث

عالجة للموضوع وتتضمن ثالثة مباحث ، تتألف خطة الدراسة من املقدمة والتمهيد وامل

 باإلضافة إلى خاتمة تتضمن النتائج والتوصيات وقائمة للمراجع واملصادر وذلك على النحو التالى :

 املبحث األول : مفهوم الركن املفترض فى جنايات املخدرات .

 املطلب األول : مفهوم الركن املفترض فى جنايات املخدرات واملؤثرات العقلية .
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 املطلب الثانى : التعريف باملادة املخدرة أو املؤثر العقلى .

 املبحث الثانى : محل الركن املفترض فى جنايات املخدرات واملؤثرات العقلية .

 املطلب األول : التقسيمات املختلفة للمخدرات واملؤثرات العقلية  .

 املطلب الثانى : أنواع املخدرات  .

 درات  وكيفية تعديلها .املطلب الثالث : جداول املخ

 املبحث الثالث : األحكام املتصلة بالركن املفترض فى جنايات املخدرات .

 املطلب األول : بيان نوع املخدر فى حكم اإلدانة   .

 املطلب الثانى : كمية املخدر .

 املطلب الثالث : إشكالية ضبط املادة املخدرة 

 بحث  وتتضمن النتائج والتوصيات خاتمة ال

 بحث األول امل

 مفهوم الركن املفترض فى جنايات املخدرات .

 تقسيم : يقسم هذا املبحث إلى مطلبين 

 املطلب األول : مفهوم الركن املفترض فى جنايات املخدرات واملؤثرات العقلية .

 املطلب الثانى : التعريف باملادة املخدرة أو املؤثر العقلى .

 املطلب األول 

 جنايات املخدرات واملؤثرات العقلية . مفهوم الركن املفترض فى

 وجود مادة مخدرة أو نبات مخدر أو مؤثر عقلى أو مال مكتسب منها "
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ويتمثل الركن املفترض فى جنايات املخدرات عامة وفى معظم التشريعات العربية وغيرها ، على 

 وجود مادة مخدرة أو نبات مخدر أو مؤثر عقلى أو حتى مال مكتسب منها .

 غير ويعنى 
ً
ذلك أنه عندما  يتصل شخص باملادة املخدرة أو النبات املخدر أو املؤثر العقلى اتصاال

مشروع ، بمعنى أنه ليس له الحق فى هذا االتصال أى بوجود املخدر أو املؤثر العقلى معه أى برخصة 

 من القانون ، فإن هذا الركن يصبح قائما ومتوافرا فى الجريمة .

 باملادة املخدرة أو املؤثر العقلى ، وهذا اليكون إال ملن  وعلى هذا ، فإن هناك
ً
 مشروعا

ً
اتصاال

أعطاه القانون هذا الحق ، وبناء عليه ، يكون له وحده حيازة وإحراز املادة املخدرة أو املؤثر العقلى دون 

 أن يمثل ذلك جريمة جنائية كالطبيب والصيدلى وغيرهم ممن رخص لهم القانون هذا الحق .

م من ذلك ، أن الركن املفترض فى جنايات املخدرات أو املؤثرات العقلية ، اليقوم إال فى حق ويفه

 شخص ليس له الحق فى أن يحوز أو يحرز املادة املخدرة أو النبات املخدر أو املؤثر العقلى .

ومصطلح مخدر ينصرف ـ حسب اللغة السائدة ـ إلى الجواهر الطبيعية والكيمائية التى عندما 

دخل جسم اإلنسان ، تحدث به تغييرات من خالل عمليات كيمائية فى البنية أو فى وظيفة أو أكثر من ت

 وظائفه مع التأثير على الجهاز العصبى وعلى املزاج بالنسبة للشخص الطبيعى .

نتقل إلى تحديد هذا 
ُ
وقد يتبادر إلى الذهن أن مفهوم كلمة مخدر واضح ومحدد إال إننا ، عندما ت

أو القوانين التى تنظم استعمال  (137)وم ، ندرك أنه اليوجد تعريف واحد متفق عليه ، سواء فى الفقه املفه

هذه املواد واالتجار فيها وكذلك االتفاقيات الدولية ، وربما يرجع ذلك إلى صعوبة حصر املادة املخدرة أو 

 أو املؤثر العقلى وإلى االستحداث املستمر إلى مواد مخدرة أو مؤثرات عقل
ً
 ية ، ومصنعة أو مركبة كيميائيا

 بأى طريق آخر .

                                                           

 تعريف من جانبنا للمادة املخدرة أو املؤثر العقلى ، انظر املطلب الثانى من هذا املبحث األول .  هذا البحث وضعسنحاول فى  (137)
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وإذا ألقينا نظرة على االتفاقيات الدولية التى أبرمت بشأن تنظيم واستعمال املواد املخدرة ، 

نالحظ أن املعمول به عند إبرام هذه االتفاقيات التى ستهدف مكافحة وإساءة استعمال املخدرات وقصر 

، تبين بها املواد ( 138)لعلمية والطبية ، أن يلحق بكل منها جدول أو جداول استخدامها على االستعماالت ا

من االتفاقية الوحيدة للمخدرات  (s)( بند 1املخدرة موضوع االتفاقية ، وعليه ، فإننا نجد أن املادة )

، تنص على أنه " يقصد بتعبير  1121م . وهذه االتفاقية والتى عدلت بيروتوكول سنة  1111لسنة 

 خدر كل مادة طبيعية أو تركيبية من املواد املدرجة فى الجدولين األول والثانى . امل

م ، نصت على أنه " يقصد  1121( بند )هـ( من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1كما أن املادة )

ية ببتعبير املؤثرات العقلية فيما يخص أحكام ، هذه االتفاقية ، كل املواد سواء كانت طبيعية أم تركي

 وكل املنتجات الطبيعية املدرجة فى الجدول األول أو الثانى أو الثالث أو الرابع " .

وعلى ذات النهج سارت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غير املشروع فى املخدرات واملؤثرات 

حكام هذه ( بند )ن( على أنه " يقصد بتعبير مخدر فى أ1م ، حيث نصت املادة ) 1122العقلية لسنة 

االتفاقية : أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية من املواد املدرجة فى الجدول األول والجدول الثانى من 

 1122م ، وهذه االتفاقية بصيغتها املعدلة بيروتوكول سنة  1111االتفاقة الوحيدة للمخدرات لسنة 

ة ه االتفاقية : أية مادة طبيعيأوضحت كذلك بأنه " يقصد بتعبير املؤثرات العقلية فى حكم نفس هذ

كانت أو اصطناعية أو أية منتجات طبيعية مدرجة فى الجداول : األول والثانى والثالث والرابع من اتفاقية 

 ( بند ص( .1م )املادة ) 1121املؤثرات العقلية لسنة 

                                                           

بنــد ش من االتفــاقيــة الوحيــدة للمخــدرات على أنــه " يقصـــــــــــــد بتعبير الجــدول األول ، والجــدول الثــانى والجــدول  1/1جــاء فى املــادة  (138)

خدرات واملســــــــــــتحضــــــــــــرات التى تحمل هذه األرقام واملرفقة بهذه االتفاقية ، كما جاء فى الثالث والجدول الرابع " قوائم امل

على أنه " يقصــــــــد بعبارات " الجدول األول " والجدول الثانى "  1121بند ذ من اتفاقية املؤثرات العقلية لســــــــنة  1/1املادة 

 هذه األرقام واملرفقة باالتفاقية  والجدول الثالث و" الجدول الرابع " قوائم املؤثرات العقلية التى تحمل
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 كما أن التشريعات العربية سارت على ذات النهج ، فاملشرع الليبى فى قانون املخدرات

، لم يتضمن أى تعريف للمادة املخدرة أو املؤثر العقلى ، وأورد فى  1111لسنة  2واملؤثرات العقلية رقم 

 مادته األولى على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون " 

ويقصد باملؤثرات العقلية املواد  -. ب 1يقصد باملواد املخدرة املواد املبينة فى الجدول امللحق رقم  -" أ

وتستثنى مما تقدم املستحضرات الطبية املبينة بالجدول امللحق  -. ج 2نة فى الجدول امللحق رقم املبي

 . 2رقم 

وينبغى اإلشارة فى هذا الصدد ، إلى أن املشرع الليبى لم يكن موفقا عندما اكتفى بالنص على 

حقة بقانون املخدرات أسماء املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ومشتقاتها املحظورة فى الجداول املل

واملؤثرات العقلية سالف الذكر ، مكتوبة باألحرف العربية دون ذكر اسمها مكتوبا باألحرف الالتينية ، 

فى حين أنه كان يجب عليه ، حتى يتمكن منفذ القانون ومطبقه من معرفة املادة املحظورة دون أدنى 

 باألحرف الالتينية إضافة  لبس أو خالف ، باعتبار أن األمر يتعلق بتجريم وعقاب ،
ً
أن يذكر اسمها مكتوبا

 أنه يوجد اختالف فى بعض األحيان وعدم دقة بين اسم 
ً
إلى نفس االسم باألحرف العربية ، خصوصا

املادة املحظورة املكتوب باألحرف العربية ومثيلتها باألحرف الالتينية ويرجع ذلك، إلى اختالف حروف 

 لغات .اللغة العربية عن غيرها من ال

ولذا يجب كتابة اسم املادة األصلى مكتوب باألحرف الالتينية ، ألن اللغة العربية وضعت ترجمة 

لهذا األصل وعليه ، فإنه كان األولى باملشرع الليبى أن يذكر فى الجداول امللحقة بالقانون اسم كل مادة 

ظورة اك أى التباس فى اسم املادة املحبحروفها الالتينية مقرونا به ترجمة باللغة العربية  حتى اليكون هن

 خاصة وأن األمر يتعلق بقواعد جنائية يجب أن تكون قطعية الداللة .

 إلى النباتات 
ً
ومكافحة املخدرات ـ فى التشريع الليبى ـ التقتصر على املواد املخدرة بل أنها تمتد أيضا

 حيث تضمن الجدول  املخدرة ، وعليه ، فإن بعض جرائم املخدرات يمكن أن يكون محلها
ً
 مخدرا

ً
نباتا
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امللحق بقانون املخدرات واملؤثرات العقلية النباتات املمنوع زراعتها والتعامل فيها بدون ترخيص  3رقم 

امللحق بنفس القانون أجزاء النباتات املستثناه من أحكام هذا  1بذلك ، فى حين تضمن الجدول رقم 

داول امللحقة بقانون املخدرات واملؤثرات العقلية على سبيل الحصر القانون ، واملواد املخدرة واردة فى الج

، وعليه فإنه اليمكن تعديلها إال من قبل املشرع أو من يفوضه بذلك وبالكيفية التى يحددها ، وبناء على 

ذلك ، فإنه فى كل مرة يراد فيها تحديد ما إذا كانت املادة مخدر أو مؤثر عقلى من عدمه ، فإنه يجب 

وع إلى الجداول امللحقة بالقانون والتى تحدد على سبيل الحصر املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، الرج

 والنسبة التى تتحقق بها مخالفة القانون .

ذا كانت املادة غير مدرجة بجداول املواد املخدرة أو املؤثرة عقليا امللحقة بالقانون ، فإن أما إ

 فى تطبيق أحكام قانون املخدرات واملؤثرات العقلية ولو 
ً
ذلك يعنى أنها التعد مادة مخدرة أو مؤثرة عقليا

 كان بها خصائص تلك املواد .

صدد تطبيق أحكام قانون املخدرات واملؤثرات وعلى ما تقدم ، فإنه على محكمة املوضوع وهى ب

 ، 
ً
 ، أن تتحقق من ماهية املادة موضوع الجريمة وهل هى مادة مخدرة أم مؤثرة عقليا

ً
 أبدا

ً
العقلية دائما

 فهل هى من النباتات املعاقب على االتصال بها ، طبقا للجدول رقم 
ً
أم من أجزاء  3وإن كانت نباتا

امللحق بقانون املخدرات  1م هذا القانون واملشار إليها فى الجدول رقم النباتات املستثناه من أحكا

 واملؤثرات العقلية 

م الخاص بإصدار قانون 1111لسنة  12وبالنسبة للمشرع العمانى ، فاملرسوم السلطانى  رقم 

ق فمكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ، والذى عمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وذلك و 

املادة الرابعة من مواد إصداره التى أشارت إلى ذلك ، وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية رقم 

وقد احتوى هذا القانون على اثنتين وسبعين مادة باالضافة إلى الجداول  13/3/1111الصادر فى  133

 امللحقة .
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د املخدرة وكذلك الجدول رقم ( وتضمن املوا1وقد تضمنت هذه الجداول ما يلى : ـ الجدول رقم )

( ويتضمن مستحضرات تحتوى على نسب ضئيلة من املواد املخدرة ، الجدول رقم 3( ، الجدول رقم )2)

( يتضمن النباتات املمنوع زراعتها أو 3( ويتضمن مواد مخدرة مخلفة كيميائيا ومركبة ـ الجدول رقم )3)

ت املستثناه من أحكام هذا القانون ، وكافة الجداول ( يتضمن أجزاء النباتا1استيرادها ، الجدول رقم )

 السابقة تقع تحت ما يسمى باملجموعة األولى .

( مواد 1أما املجموعة الثانية فهى قد اختصها القانون باملؤثرات العقلية ويتضمن الجدول رقم )

املنومة ، الجدول  ( يتضمن املهدئات3( يتضمن مواد املنشطات ، الجدول رقم )2الهلوسة ، الجدول رقم )

 ( ويتضمن مضادات التوتر .3رقم )

أما املجموعة الثالثة فقد اختصها القانون باملواد املتطايرة ، وأورد قائمة مختارة من املواد 

 املتطايرة والتى يمكن أن يساء استخدامها وقد احتوت على خمس مواد هامة تحت هذه املجموعة .

ى قد أورد فى كل الجداول مقابل كل مادة االسم الكيمائى لها والجدير بالذكر أن القانون العمان

واالسم التجارى ، االسم التجارى باللغة العربية واالسم الكيمائى باللغة الالتينية ، وحسن قد فعل 

 بعكس ما رأينا ، بالنسبة للقانون الليبى .

 للمواد املخ ولم يضع املشرع العمانى فى قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية
ً
درة أو تعريفا

املؤثرات العقلية ، وبناء على ذلك ، فإنه يجب دوما العودة إلى الجداول امللحقة بالقانون ملعرفة ما إذا 

كانت املادة املضبوطة من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية واملحظورة من جانب املشرع أم ال ، وذلك 

 جريم والعقاب حيث الجريمة وال عقوبة إال بناء على نص فى قانون احتراما ملبدأ الشرعية فى مجال الت

 كالقانون املصرى واإلماراتى 
ً
وبالنسبة للتشريعات العربية األخرى فهى تسير على ذات النهج تقريبا

، حيث البد من وجود جداول يشار فيها إلى املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، لكنها كذلك لم تعرف املادة 

 يجب العودة إلى املرجع األصل ملعرفة عما إذا كانت املادة تقع املخ
ً
 أبدا

ً
درة واملؤثر العقلى ، وعليه دائما
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تحت طائلة التجريم من عدمه إلى جداول املخدرات واملؤثرات العقلية امللحقة بقوانين املخدرات 

 واملؤثرات العقلية .

ات يتحدد بوجود مادة مخدرة أو مؤثر أن الركن املفترض فى جنايات املخدر  خالصة القول : ـ

عقلى أو مال متحصل منهما ، فى حيازة الشخص ، وأنه اليكون لهذا الشخص الحق فى االتصال بهذه 

 املواد أو األموال بمعنى أن يكون اتصاله بهذا غير مشروع أى يقع تحت طائلة التجريم والعقاب .

ى تلك التى حددها املشرع فى الجداول امللحقة أما عن ماهية تلك املواد أو املؤثرات العقلية فه

بقانون املخدرات واملؤثرات العقلية وحظر االتصال غير املشروع بها من جانب األفراد إال ما استثنى منهم 

 بذلك وفق أحكام القانون .

 املطلب الثانى

 التعريف باملادة املخدرة أو املؤثر العقلى

 صعوبــة التعريف : -1

امع مانع للمواد املخدرة ، وذلك بسبب تنوعها وتعددها من جانب ، وتوالى اليوجد تعريف ج

استحداث واختراع وتطوير أنواع جديدة منها باستمرار ، وكذلك بسبب اعتبارات أخرى قانونية ودينية 

 وطبية .

 أهميـــة التعريف : -2

شاد ا أهميتها فى توعية وإر يعتبر التعريف باملواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، من األمور التى له

األفراد على املفهوم املرعب واألثر املظلم لهذه املواد الخطرة على اإلنسان فى كيانه وصحته ونفسيته 

وأسرته ومجتمعه ، وبمثابة التحصين الوقائى لهم ، من الوقوع فى براثن هذا الداء الخطير الذى يدمر 

 الفرد واألسرة واملجتمع .
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 ملخدرة واملؤثرات العقلية : تعريف املواد ا -3

التعريف اللغوى : من الناحية اللغوية يتقارب مفهوم املخدر مع مفهوم املفتر ، وقد ورد فى لسان  -1

. 
ً
 شديدا

ً
 ، ضعف ضعفا

ً
 العرب " املفتر " بمعنى الضعف ، وفتر فتورا

يطيق  استرخى فال وفى املصباح املنير جاءت كلمة املخدر بمعنى االسترخاء ، وخدر العضو بمعنى 

 . (139)الحركة ، وخدرت عينة يعنى ثقلت ، واملخدر يصيب األعضاء وكل البدن 

 التعريف الفقهى : -2

يالحظ أنه قد اتجهت جميع التعريفات االصطالحية ملادة املخدرات إلى أثرها دون مادتها ، ذلك  

 فى شكلها مع مواد أ
ً
 خرى من الطبيات أو من األدوية .ألن املواد املخدرة تتشابه بل وتتماثل أحيانا

ومن هذه التعريفات على سبيل املثال : بأنها " هى مواد تشوش العقل دون الحواس مع عدم  

 السرور " وكذلك بأنها املادة التى يتولد عنها تخدير البدن وفتوره وطول سكوته " .

ى أثيرها على العقل حتكما عرفها البعض بأنها هى كل مادة يترتب على تناولها إنهاك للجسم وت

 تكاد تذهب به وتكون عادة اإلدمان التى تحرمها القوانين الوضعية .

وعرفها البعض كذلك ؛ بأنها كل مادة خام أو مستحضره تحتوى على عناصر منبهة أو مسكنه 

ا همن شأنها إذا استخدمت فى غير األغراض الطبية والصناعية أن تؤدى إلى حالة من التعود واإلدمان علي

 
ً
 واجتماعيا

ً
 ونفسيا

ً
 . (140)، مما يضر بالفرد واملجتمع جسميا

 .  (141)ـ وعرفت بأنها " كل مادة تؤثر بحكم طبيعتها الكيمائية فى بنية الكائن الحى أو وظيفته " 

                                                           

 .   21ف ، ص  1113صالح بن محمد الحسن . املخدرات وحماية األسرة فى الفقه اإلسالمى ، مطابع دار الجسر ، سنة   (139)

 .  غربى ، مشار فيه إلى تعريف الدكتور / سعد امل 11د. أحمد الروس . مشكلة املخدرات واإلدمان ، دار املطبوعات الجامعية ، ص  (140)

 .   21، ص  1122هيلين فوليس . أضواء كاشفة على املخدرات ، بيروت  (141)
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ـ كما عرفت بأنها " كل مادة خام أو مستحضرة تحتوى على جواهر منبهة أو مسكنة من شأنها إذا 

غراض الطبية والصناعية املوجهة أن تؤدى إلى حالة من التعود أو اإلدمان عليها استخدمت فى غير األ 

 " 
ً
 واجتماعيا

ً
 ونفسيا

ً
 .(142)مما يضر بالفرد واملجتمع جسميا

ـ وعرفت كذلك بالقول " بأن املخدر مادة طبيعية أو مصنعة تفعل فى جسم اإلنسان متغير 

هذه املادة نتائج خطره على الصحة الجسدية  إحساساته وتصرفاته وبعض وظائفه ولتكرار استعمال

 .(143)والعقلية وتأثير مسود على البيئة واملجتمع " 

أما منظمة الصحة العاملية فقد عرفتها بأنها " املواد التى يتعاطها الكائن الحى بحيث يعزل وظيفة 

 أو أكثر من وظائفه الحيوية " .

 موقف التشريع من التعريف :  -3

 فعلت ، ألن وجود معظم التشريعات 
ً
 للمواد املخدرة أو املؤثرات العقلية وحسنا

ً
لم تضع تعريفا

تعريف فى التشريع سيقيد املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بمفهوم ضيق قد اليساير واليعاصر ما يستجد 

 من مواد مستحدثة من آن آلخر .

 ل
ً
 محددا

ً
كنه لمادة املخدرة أو املؤثر العقلى ، ولفاملشرع الليبى ـ على سبيل املثال ـ لم يضع تعريفا

اكتفى ببيان هذه املواد على سبيل الحصر فى جداول ملحقة ، وكذلك فتح الباب ملا يستجد من املواد 

املخدرة ، ذلك ألن التطور العلمى والتكنولوجى قد يؤدى إلى تقريب وجهات النظر فى مادة معينة واعتبارها 

على أنه " للجنة  (144)من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية الليبى 33مخدرة ، ولذلك نصت املادة 

                                                           

 .   33، ص  1113د. سعد مغربى . ظاهرة تعاطى الحشيش ، دار املعارف ، القاهرة ،  (142)

ماهيرية ، الطبعة البيئة والتراث  الج طبع بمصــــــــــلحة الجمارك ، جمعية أصــــــــــدقاءد. ماجد مكى البدراوى . محاضــــــــــرات املخدرات ،  (143)

 .  32ف ، ص  1111األولى ، 

(144 
ً
 .    ( هذا القانون مشار إليه سابقا
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الشعبية العامة أن تعدل بقرار منها بالجدول امللحق لهذا القانون بالحذف أو اإلضافة بتغيير النسب 

 الواردة فيها وذلك على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للصحة " .

قانون املخدرات جداول املواد املخدرة واملؤثرات وعلى ذلك ، فاملشرع الليبى ، عندما ألحق ب

العقلية ، وابتعد عن وضع تعريف يحدد تلك املواد ، فإنه قد راعى كثرة هذه املواد والخالف القائم حول 

 . (145)تحديدها 

ولكن تم تعريف املخدرات واملؤثرات العقلية طبقا ملا جاء فى مجموعة التشريعات الجنائية بأنها 

اإلنسان يترتب على تعاطيها وحيازتها وجلبها وتصديرها وإنتاجها واستخراجها وصنعها وشراؤها مادة ضارة ب

وبيعها والتعامل فيها بأى وجه إلحاق ضرر باملجتمع وقيمه وأخالقه وعقيدته وتعتبر هذه األفعال محرمة 

 يعاقب عليها وفقا للقانون .

يش والكوكايين وعقاقير الهلوسة ومن ثمن فإن املخدرات تشمل األفيون ومشتقاته والحش

 . (146)واملنشطات 

 للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، بل ترك  وفى مصرـ 
ً
 محددا

ً
، فإن املشرع لم يضع تعريفا

 التعريف ، وحدد فى جداول حصرية ملحقة بقانون املخدرات ، املواد املخدرة واملؤثرات العقلية .

ون املخدرات واملؤثرات العقلية املعمول به ، وهو املرسوم . نجد أن قان وفى التشريع العمانىـ 

والخاص بإصدار قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ، والذى تم العمل به  1111لسنة  12رقم 

، لم يضع تعريفا للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية ،  1111مارس سنة  13من تاريخ نشره أى فى يوم 

 ملخدرة واملؤثرات العقلية فى جداول ملحقة بالقانون .وإنما حصر املواد ا

                                                           

 .   33، ص  1113، الزاوية سنة انظر د. محمد رمضان بارة . شرح أحكام قانون املخدرات واملؤثرات العقلية ، مطبعة الوحدة  (145)

 .  121ف ، ص  2111لثة، سنة مجموعة التشريعات الجنائية . الجزء األول ، الطبعة الثا (146)
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؛ نجد كذلك أن قانون املخدرات واملؤثرات العقلية لم يعرف املواد  وفى التشريع اإلماراتىـ 

 
ً
 املخدرة واملؤثرات العقلية ، بل حصرها فى جداول ملحقة بالقانون أيضا

 تعريف الباحث للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية : -3

 يمكن 
ً
بعد استعراض التعريفات السابقة للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، لم تجد تعريفا

 للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، 
ً
قبوله يتفق وحقيقة وكنه تلك املواد ، لهذا حاولنا أن نضع تعريفا

 يتفق مع خطورة هذا األمر ، وكذلك اآلثار املترتبة على هذه املواد .

 احث أنه يجب التفريق بين أمرين : ـ ويرى الب

: التعريف للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية بشكل عام خارج النطاق القانونى ، يصرف  األول 

 النظر عن تجريم القانون أم ال .

ـ تعريف املواد املخدرة واملؤثرات العقلية باملفهوم القانونى لها ووفقا للقانون ، حتى  الثانى

الشخص عن فعله وذلك باتصاله غير املشروع باملواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، نستطيع محاكمة 

 ونعتقد أن األمر ـ هنا ـ مختلف عن سابقه .

 ونعرض تفصيل كل تعريف فيما يلى : 

: تعريف املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بشكل عام ، باعتبار أن املواد  بالنسبة للتعريف األول 

 ات العقلية هى مواد مؤثرة على اإلنسان بصرف النظر عن التجريم .املخدرة واملؤثر 

وفى هذا نعرف املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بأنها هى " كل مادة تدخل الجسم بأى شكل وبأى 

 لكل أعضاء الجسم أو 
ً
أسلوب ويكون من شأنها انعدام أو زيادة أو نقص لإلدراك أو اإلرادة أوهما معا

 طويلة من الزمن أو قصيرة " جزء منه لفترة
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وهذا التعريف ، يوضح ماهية املادة املخدرة أو املؤثر العقلى بصرف النظر عن تجريم القانون 

لها أم ال ، فكل مادة تدخل الجسم ويكون من شأنها فقد أو زيادة أو نقصان القدرة على اإلدراك أو اإلرادة 

 فترة طويلة أو قصيرة من الزمن سوا
ً
ء كان ذلك لكل أعضاء الجسم أو جزء منه ، فهى مادو أو هما معا

 مخدرة أو مؤثر عقلى .

 للمواد املخدرة واملؤثرات 
ً
 جامعا

ً
ونعتقد أن هذا التعريف ، هو األدق واألصح لدينا ، لتعريفا

 . (147)العقلية 

 بالنسبة للتعريف الثانى : تعريف املواد املخدرة واملؤثرات العقلية باملفهوم القانونى 

مكن تعريفها بأنها " كل مادة تدخل الجسم بأى شكل وبأى أسلوب ويكون من شأنها انعدام أو ي

 لفترة طويلة من الزمن أو قصيرة سواء كان ذلك 
ً
زيادة أو نقص القدرة على اإلدراك أو اإلرادة أو هما معا

 
ً
 .(148)لكل أعضاء الجسم أو جزء منه وتكون مجرمة قانونا

ل مادة سواء كانت مادة مخدرة أو مؤثر عقلى تدخل الجسم بأى شكل وشرح هذا التعريف : إن ك

سواء كانت فى شكل مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو بوردة وسواء دخلت الجسم بأى أسلوب وبأى طريق 

كالفم أو الحقن أو االستنشاق أو اللمس أو بأى أسلوب آخر ، املهم أنها دخلت الجسد ، ويكون من شأن 

نعدام أو زيادة أو نقصان لإلدراك ، ويقصد باإلدراك قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله هذه املادة ا

وتصرفاته )بعد دخول املادة الجسم( أو اإلرادة ويقصد بذلك قدرة الشخص على توجيه تصرفاته الوجه 

 التى يريدها .

( فترة طويلة أو سواء كان ذلك االنعدام أو الزيادة أو النقصان )لإلدراك أو اإلرادة أوهما م
ً
عا

 كانت الفترة الزمنية طويلة أم قصيرة ، ويستوى 
ً
قصيرة من الزمن ، فهذا اليهم ، املهم أنها فعلت ذلك أيا

                                                           

 . 13، ص  2112. شرح قانون املخدرات واملؤثرات العقلية الليبى ، مذكرات طالبية ، الدكتور/ املتولى الشاعر (147)

 . 11، ص  2112. شرح قانون املخدرات واملؤثرات العقلية الليبى ، مذكرات طالبية ،  ( انظر الدكتور/ املتولى الشاعر 148)
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كذلك أن يكون هذا التأثير لكل أعضاء الجسم أو جزء معين منه أو عضو معين منه ، وترجع أهمية هذه 

تؤثر على كل الجسم التكون مادة مخدرة ، وهذا خطأ الفقرة إلى أنه قد يعتقد البعض أن املادة إذا لم 

شائع ، بل أن املادة تكون مخدرة وحتى ولو كان تأثيرها على عضو واحد فقط من الجسم ، طاملا أنها 

 ، لهذا العضو وحده .
ً
 أدت إلى زيادة أو انعدام أو نقص لإلدراك أو اإلرادة أوهما معا

 ، ويقصد وأما الفقرة األخيرة من التعريف ، والت
ً
ى تؤكد على أن تكون هذه املادة مجرمة قانونا

بذلك أن تكون منصوص عليها بالتجريم فى القانون أى منصوص عليها بالجداول امللحقة ، وفائدة هذه 

الفقرة أنها تبين الفرق بين التعريف القانونى للمادة املخدرة أو املؤثر العقلى ، وهى أنها يجب أن يكون 

 عليها ف
ً
 كمبدأ الشرعية الجنائية ، وبين تعريف املادة املخدرة أو املؤثر منصوصا

ً
 احتراما

ً
ى الجداول مسبقا

 عليها بالتجريم ، ألننا نتحدث فى هذه الحالة عن 
ً
العقلى بشكل عام ، والذى اليتطلب أن يكون منصوصا

 .(149)املادة وأثارها فقط دون تجريمها ، وهذا يوضح الفارق بين التعريفين 

 بحث الثانىامل

 محل الركن املفترض فى جنايات املخدرات .

 تقسيم : يقسم هذا املبحث إلى مطالب ثالثة وذلك حسب ما يلى :  ـ  

 املطلب األول : التقسيمات املختلفة للمخدرات واملؤثرات العقلية .

 املطلب الثانى : أنواع املخدرات .

 .  املطلب الثالث : جداول املخدرات وكيفية تعديلها 

 

 

                                                           

 .  12،  11. املرجع السابق ، ص  املتولى الشاعر ( الدكتور/ 149)
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 املطلب األول 

 التقسيمات املختلفة للمخدرات واملؤثرات العقلية.

 خاصا به ويحظر إنتاج 
ً
للمخدرات واملؤثرات العقلية أنواع كثيرة ومتعددة ، ويحمل كل منها اسما

هذه املواد وصنعها وجلبها وتصديرها وتوزيعها واالتجار بها وحيازتها واستعمالها إال فى أغراض طبية 

ن سواها وبالطرق التى يحدها القانون وبواسطة األشخاص املرخص لهم بذلك ، وتحدث وعلمية دو 

املواد املخدرة تأثيرها الضار على جسم اإلنسان بأية طريقة تصل إليه سواء عن طريق الفم أو األنف أو 

 . (150)الحقن أو الشرج أو عن أى طريق آخر 

فى هذا املجال أهمية ملعرفة تقسيماتها  وتقسم املخدرات إلى عدة تقسيمات والتى يفيد ذكرها

 املختلفة : ـ 

 أوال : تقسيم املخدرات من حيث أصلها أو مصدرها : 

 تقسم املخدرات من هذا الجانب إلى ثالثة أنواع : 

: وهى مجموعة من املواد املخدرة التى مصدرها املباشر نباتات تحتوى  املخدرات الطبيعية أو النباتية -1

رة ، والحصول على املواد املخدرة يتم من هذه النباتات مباشرة دون حاجة إلى عملية على مواد مخد

صناعية وأهم املخدرات ذات األصل النباتى األفيون ويحصل عليه من ثمرة نبات الخشخاش ، 

 والحشيش ويحصل عليه من نبات القنب الهندى ، والقات ويحصل عليه من نبات القات .

                                                           

ـــــــــــــــــــــــ جرائم املخــدرات والتهريــب الجمركى والنقــدى ، الطبعــة األولى عــام 150) ،  1111( د. عوض محمــد عوض . قــانون العقوبــات الخــاص ـ

 .    2اإلسكندرية ، بند 
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: وهذه املواد املخدرة هى األخرى ذات أصل نباتى ، إال أنها  من النباتات املخدرات املستخلصة -2

 من نباتات طبيعية وأهم هذه العقاقير أو املواد املورفين والهيروين والكودائين 
ً
تستخلص صناعيا

 وتستخرج جميعها من األفيون ، والكوكائين ويستخرج من أوراق أشجار الكوكا .

تلك مواد مخدرة تحضر كيميائيا وأهمها املنشطات كاإلمفتينات والباربيتورات و  املخدرات الكيمائية : -3

 من املواد الكيمائية التى يساء استعمالها فى هذا املجال 
ً
 كبيرا

ً
ومواد الهلوسة ، وننوه هنا إلى أن جزءا

 ايعود إلى مصادر وقنوات تتصل بالتسويق املشروع لألدوية ، حيث أن بعض املواد التى يعد صنعه

لغرض االستعمال الطبى أو ربما قبل وصولها إلى هذه املرحلة ، توجه إلى التسويق غير املشروع أو 

البعيد عن املراقبة ، وتشير الدراسات التى تمت فى هذا املجال إلى أن هذه العمليات غير املشروعة 

وعة ألغراض اليمكن حصرها كما ال يمكن معرفة الكميات التى أنتجت من هذه املواد بصفة مشر 

 .(151)مشروعة ثم تحولت إلى التسويق غير املشروع البعيد عن املراقبة 

وقد الحظ البعض أن بعض املواد الكيمائية مثل )باربيتودرات ـ امغيتامين ـ مينا فيتامين( قد تم 

مواد  دإنتاجها فى معامل خفية مما جعلها بعيدة عن األنظار ، كما ظهر فى السنوات األخيرة إلى حيز الوجو 

كيمائية ذات أثر قوى ومدمر صنعت فى أماكن خارج النطاق القانونى ، وذلك كله نتيجة التجارة املربحة 

 فى مثل هذه املواد الغير قانونية .

ثانيا : التقسيم الطبى للمخدرات : يقسمها علماء الصيدلة )الفارما كولوجيا( إلى أربع مجموعات وهى 

 على النحو التالى : 

 ة املخدرات املسكنة األفيونية : ـمجموع -1

 وهذه املجموعة مهبطة للجهاز العصبى وتشمل األفيون ومستحضراته كاملورفين والهيروين .

                                                           

 .  32( دكتور محمد رمضان بارة . املرجع السابق ، ص 151)
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 مجموعة املخدرات املسكنة غير األفيونية : ـ -2

 وتضم هذه املجموعة : 

 نوم .أى الباربتيورات وهى مواد جالبة لل (Barbiturates) مركبات حامض الباربتيوريك -1

 وهى مواد مسكنة وجالبة للنوم . (Bromides) البروميدات -2

: وهى املخدرات التى تنبه الجهاز العصبى وتزيد فى النشاط ، وأهمها  مجموعة املخدرات املنبهة -3

 الكوكائين واملسكالين والبنزردين ومشتقاته 

 L.S.D 25: ومنها ما يطلق عليه  مجوعة املهلوسات -3

 املخدرات طبقا لخطورتها :  ثالثا : تقسيم

 لخطورتها إلى مخدرات ثقيلة ومخدرات خفيفة ، ويكمن االختالق بينهما  
ً
تصنف املخدرات طبقا

، فى أن املخدرات الثقيلة هى األكثر خطورة على اإلنسان حيث لها تأثير قوى مثل األفيون والهيروين 

عتماد الجسدى والنفس ى معا عليها بعد ذلك ، واملورفين ومشتقاته ، وتناولها يؤدى إلى نشوء حالة اال 

 مما يترتب على ذلك أثار مهلكة لجسد املتعاطى ونفسيته .

ويصعب على متعاطيها االنقطاع عنها ألنها تؤدى إلى اإلدمان ، ويؤدى التوقف املفاجئ عنها إلى 

 اإلصابة بآثار نفسية وجسدية حادة .

رها على اإلنسان أقل ، حيث يؤدى تعاطيها إلى حدوث أما املخدرات الخفيفة فهى التى يكون تأثي

حالة اعتماد نفس ى فقط دون االعتماد الجسدى ، ومن هذه املواد الحشيش ، حيث يمكن لإلنسان 

 من املخدرات الثقيلة  كما أن االنقطاع املفاجئ عن تعاطيه اليترك 
ً
التخلى عن تعاطيه بمعاناة أقل أثرا

 على املتعاطى .
ً
 حادا

ً
 أثرا

 رابعا : تقسيم املخدرات الذى أقرته  االتفاقيات الدولية :
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يتضح لنا من خالل االطالع على االتفاقيات الدولية التى عقدت فى إطار األمم املتحدة أنها قسمت 

 املواد املخدرة إلى قسمين أساسيين هما : ـ

 املـــــواد املخــــدرة : -1

حظيت باهتمام الدول واملنظمات الدولية ، حيث اعتبرت االتفاقيات الدولية مخدرات املواد 

سعت الدول املتضررة من هذه املواد قبل غيرها من الدول إلى فرض نظام للمراقبة الدولية عليها ، وقد 

اتجهت هذه الدول فى البداية إلى عقد العديد من االتفاقيات الثنائية والجماعية ملكافحة خطورة هذه 

م من إقرار اتفاقية موحدة للمخدرات تحل محل االتفاقيات  1111مارس  31املواد إلى أن تمكنت فى 

 السابقة متعددة األطراف .

وقد قسمت هذه االتفاقية املخدرات إلى أربع فئات وأدرجت كل فئة منها فى جدول وقد ألحقت 

 صوصهذه الجداول األربع باالتفاقية وأخضع كل جدول منها إلى إجراءات رقابية مميزة ، وبمقتض ى ن

هذه االتفاقية ، فقد تم إخضاع إنتاج القنب الهندى وأوراق الكوكا وكذلك الهيروين واملورفين واألفيون 

 لرقابة دولية .

كما تضمنت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غير املشروع فى املخدرات واملؤثرات العقلية 

اها إلى مخدرات ومؤثرات عقلية حيث جاء فى م ما يشير إلى تقسيم املواد املحظورة بمقتض 1122لسنة 

املادة األولى منها والخاصة بالتعاريف إلى أنه  يقصد بتعبير " مخدر " أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية 

 1122من املواد املدرجة فى الجدول األول والجدول الثانى من االتفاقية بصيغتها املعدلة بيروتوكول سنة 

م . وتناولت نفس االتفاقية تحديد املقصود باملؤثرات  1111وحيدة للمخدرات سنة املعدل لالتفاقية ال

 العقلية فى نفس املادة والفقرة بند )ص( .

 املؤثرات العقلية  :  -2
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 والتى 
ً
 أو نفسيا

ً
بعد الحرب العاملية الثانية لوحظ إساءة استعمال بعض العقاقير املؤثرة عقليا

نولوجى ، ومن أمثلة ذلك ؛ االمفيتامينات وامليثادون ، والتى لها أضرارها تم اكتشافها بسبب التقدم التك

 البالغة على اإلنسان ، لذا قد سعت الدول واملنظمات الدولية إلى إخضاع هذه املواد لرقابة دولية .

م ودخلت 1121لذا عقدت اتفاقية دولية عرفت باتفاقية املؤثرات العقلية تم التوقيع عليها عام 

 1121تنفيذ بداية شهر أغسطس حيز ال
ً
م ، وقسمت هذه االتفاقية املؤثرات العقلية إلى أربع فئات تبعا

ملدى تأثيرها وخطورتها وأدرجت كل فئة منها فى جدول ، حيث ألحقت باالتفاقية أربعة جداول وأخضعت 

  ئات واالمفيتاميناتكل مجموعة من هذه املواد إلجراءات رقابية مميزة ويأتى على رأس هذه املواد ، املهد

 والباربيتورات . L.S.Dو

 التفاقية األمم املتحدة لسنة 
ً
ملكافحة االتجار غير املشروع فى املخدرات واملؤثرات  1122وطبقا

العقلية فإنه يقصد بتعبير املؤثرات العقلية فى حكم هذه االتفاقية " أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية 

ة فى الجداول  : األول والثانى والثالث والرابع من اتفاقية املؤثرات العقلية أو أية منتجات طبيعية مدرج

 م . 1121لسنة 

 خامسا : تقسيم املخدرات فى التشريعات العربية 

التقسيم السائد للمخدرات واملؤثرات العقلية فى التشريعات العربية ، هو تقسيمها إلى قسمين : 

 القسم الثانى ويضم املواد املؤثرة على العقل أو املؤثرات العقلية .القسم األول ويضم املواد املخدرة ، و 

 للقانون رقم 
ً
م وتعديالته ، حيث يقصد فى تطبيق 1111لسنة  2فبالنسبة للمشرع الليبى وفقا

( ، بينما يقصد باملؤثرات 1أحكام هذا القانون باملواد املخدرة املواد املبينة فى الجدول امللحق به رقم )

 .( 152)( 2املواد املبينة فى الجدول امللحق به رقم ) العقلية

                                                           

 وتعديالته . 1111لسنة  2لقانون رقم ( املادة األولى من ا152)
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بإصدار قانون  1111لسنة  12ـ وذلك وفق املرسوم السلطانى رقم ( 153)وبالنسبة للمشرع العمانى 

مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية فقد قسم الجداول امللحقة إلى جداول تختص باملواد املخدرة 

( ، والجدول 3( والجدول رقم )3( والجدول رقم )2( والجدول رقم )1) والنباتات املخدرة ، كالجدول رقم

 ( وهو خاص بالنباتات املمنوع زراعتها أو استيرادها .3رقم )

 وقد أطلق على كل هذه الجداول باملجموعة األولى .

( 1ـ أما املجموعة الثانية من الجداول ، فأطلق عليها املؤثرات العقلية ، وتضم الجدول رقم )

( ويختص باملهدئات 3( ويختص باملنشطات ، والجدول رقم )2ختص باملواد املهلوسة ، والجدول رقم )وي

 ( ويختص بمضادات التوتر .3املنومة ، والجدول رقم )

ـ أما املجمعة الثالثة من الجداول ، فهو جدول ضمن فيه قائمة مختارة من املواد املتطايرة والتى 

 لك سمى هذا الجدول وأطلق عليه املشرع نفسه ، املواد املتطايرة .يمكن أن يساء استخدامها ، لذ

ـ وكذلك األمر بالنسبة للمشرع املصرى واإلماراتى فيما يتعلق بتقسيم املواد املخدرة واملؤثرات 

 منهما أورد جداول خاصة باملواد املخدرة ، وجداول أخرى خاصة باملؤثرات العقلية 
ً
العقلية ، فكال

 . املحظورة كذلك

 املطلب الثانى

 أنــــــــــــواع املخـــــــــدرات

، بتحديد  1111من خالل االتفاقية الدولية بشأن املخدرات والتى تم وضعها فى نيويوريك عام 

قائمة بأنواع ومسميات املواد املخدرة ، وكذلك من خالل البروتوكوالت التى أضافت على تلك االتفاقية 

                                                           

(153 
ً
 . ( وقد ذكرنا ذلك سابقا



 

 

160 

ددت هذه االتفاقية أكثر من تسعين مادة مخدرة يحظر بأى شكل من األشكال ، حيث ح(154)أو عدلت فيها 

تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إال لألغراض التى يحددها القانون ـ وصنفت هذه االتفاقية املواد املخدرة 

 كما يلى : ( 155)بقصد التعريف بها إلى ثالثة أصناف 

 أوال : املخدرات الطبيعية )النباتية( :

جموعة املواد املخدرة التى مصدرها املباشر نباتات تحتوى على مواد مخدرة ، ولذا فإن هى م

الحصول على املواد املخدرة يتم من هذه النباتات مباشرة دون الحاجة إلى أى عملية صناعية ، ومن 

 هذه املواد ما يلى : 

 الحشيش :  -1

ق على أية مادة ناتجة أو مصدر الحشيش كمادة مخدرة هو نبات القنب الهندى حيث يطل

 محضرة أو مستخرجة من أزهار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب الهندى .

وقد أكدت التجارب العلمية أن املادة الراتنجية املخدرة تكون أكثر تركيًزأ فى األزهار املؤنثة لنبات 

إال على نسبة ضئيلة جًدا يصعب عملًيا القنب ، أما األوراق لهذا النبات وسيقانه فإنها ال تحتوى 

استخراجها ، إال أن التجارب العلمية ، أثبتت أيًضا أن نبات القنب الهندى ذكًرا كان أو أنثى فى أى مكان 

نبت أو زرع فيه يحتوى على مادة مخدرة فى كل أجزائه ، سواء أكانت سيقان أو أوراق أو زهور ، وأن ما 

 ه هو تركيز املادة الفعالة ومدى تأثيرها على اإلنسان .يختلف بين أجزاء النبات ونوع

ويحتوى الراتنج وهى املادة املتخلصة من أزهار النبتة األنثى على وجه الخصوص والذى يكون 

 على شكل مسحوق على العنصر الفعال األساس ى فى الحشيش . 

                                                           

 . ( انظر عرضنا السابق ، فيما يخص االتفاقيات بشأن املخدرات واملؤثرات العقلية  154)

 .   13ف ، ص  1111( عبد السالم بشير الدوبى . الوعى األمنى ، الطبعة األولى ، مطابق العدل بالجماهيرية سنة 155)
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ة لى جو بارد وتربة رطبوينمو نبات القنب فى األرض ذات املناخ الدافئ املعتدل إذ أنه يحتاج إ

مشبعة باملادة ويزرع عادة فى أواخر مارس وأوائل مايو ويتم حصاده فى شهر سبتمبر بعد أن يكون قد أتم 

تزهيره . وعندما يزهر القنب يكون ألزهاره شكل عنقود أو سنبلة خضراء تميل إلى البياض ، والزهرة 

ملذكرة معتدلة مورقة ، وتحتوى كل زهرة على ثمرة املؤنثة منها رخوة ذات غالف زهرى ، بينما الزهرة ا

 صغيرة بيضاوية الشكل ذات لون رمادى يميل إلى األصفر وبداخلها حبة زيتية . 

ويناسب زراعة هذا النبات فى نصف الكرة األرضية الغربى مثل كولومبيا واملكسيك وكاليفورنيا 

كاملغرب ولبنان ومصر ، وكذلك يزرع فى قارة وجامايكا ، كما يزرع هذا النبات فى منطقة حوض املتوسط 

 .  (156)آسيا مثل أفغانستان وباكستان وتايالند وإيران 

ومن الجدير بالذكر هنا ، فيما يتعلق باألثر املترتب على تعاطى الحشيش ، أن كل الدراسات 

ن دون أتؤكد أنه ال يؤدى إلى االعتماد الجسمى حيث يمكن للشخص املتعاطى أن يمتنع عن تعاطيه 

يحدث له أية أثار جسمية إال أن تعاطيه قد يؤدى إلى االعتماد النفس ى والذى تختلف شدته من شخص 

إلى أخر تبًعا ملدة التعاطى وكمية الحشيش املستعملة وطريقة استعمالها ، إال أن أخطر أثاره تبدو فى 

 إمكانية تحول متعاطيه إلى أنواع أخرى من املخدرات أكثر خطورة . 

 

 ( :Oppioاألفيون ) -2

كلمة األفيون مأخوذة من كلمة " أبيون " اليونانية ومعناها مصادر وأطلقت عليه  -: ماهيته

 بسبب طريقة استحضاره من الخشخشاش .

                                                           

 .    33، ص  2113كتور محمد رمضان بارة . شرح أحكام قانون املخدرات واملؤثرات العقلية الليبى وتعديالته ، ( الد156)
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واألفيون مادة تستخرج من تجريح ثمرة نبات الخشخشاش ، وهو نبات حولى يزرع فى أوائل 

سم تقريًبا  133:  31ته ويتراوح طول نبتته ما بين الصيف وبجمع محصوله بعد مرور عام على زراع

 ويحمل نبات الخشخشاش ثماًرا ، وما األفيون إال عصارة هذه الثمار .

وعصارة ثمار الخشخشاش ناعمة لزجة مطاطية ، يلزم الستخراجها جرح الثمرة بشفرات خاصة 

مس بقليل بحيث تجرح بحيث ال يخترق الجرح قشرتها ، ووقت استخراجه يتم عادة قبل مغيب الش

الثمار وتترك لتفرز عصارتها طوال الليل بالتدريج حتى تتحول هذه العصارة إلى مادة صلبة يتم جمعها 

فى صباح اليوم التالى قبل ارتفاع درجة حرارة الشمس والتى قد تؤدى إلى التصاقها بقوة بالثمرة مما 

 يصعب نزعها بعد ذلك . 

م واحد من األفيون يحتاج األمر عادة إلى جنى ألف ثمرة من ويقال أنه للحصول على كيلو جرا

ثمار الخشخشاش ، وبذلك يتضح أن السائل األبيض اللون الذى يستخرج من ثمرة نبات الخشخشاش 

 . (157)يتجمد عند تعرضه للهواء ويتحول إلى مادة صلبة هى األفيون 

ى والنفس ى للشخص املتعاطى . يؤدى تعاطى األفيون إلى حدوث حالة االعتماد الجسم -أثاره :

إال أن أثره يختلف تبًعا لنوعه وللكمية املستعملة وعمر الشخص املتعاطى وتكوينه الجسمانى . ويتم 

تعاطيه عادة بإذابة حبوبه الصغيرة فى املاء وشربها أو بوضعه مع الطعام أو الحلويات وأكله أيًضا ، أو 

القهوة أو الشاى ، كما قد توضع قطعة صغيرة مع  بوضعه تحت اللسان واستحالبه ، وقد يوضع مع

 التبغ ويدخن بواسطة النرجيلة أو السجائر أو يستعمل بأى طريق أخر . 

واالنقطاع عن تعاطيه يؤدى إلى إصابة املعتمد عليه بأزمة عصبية ودموع وعرق ، ومن أهم 

 . (158)ل الجسد أعراضه كذلك ، االكتئاب والتوتر والقلق والتهيج العصبى واالرتعاش بك

                                                           

 .  31( انظر : محمد رمضان بارة ، املرجع السابق ، ص 157)

 .    21ف ، ص  1112( انظر : مصطفى مجدى هرجه . جرائم املخدرات فى ضوء الفقه والقضاء ، مطبعة رويال سنة 158)
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لقد أشارت االتفاقية الوحيدة للمخدرات  -: ـ زراعة الخشخشاش وفقا لالتفاقية الدولية

 / بند ع( .1إلى أنه يقصد باألفيون " العصارة املخترة لخشخشاش األفيون " )املادة  1111لسنة 

 ضوابطوقد أجازت هذه االتفاقية زراعة نبات الخشخشاش لألغراض الطبية والعلمية وفق ال

( وطبقا لنصوص هذه االتفاقية األخيرة فإن على كل دولة 23:  21املبينة فى هذه االتفاقية )املواد من 

طرف فى االتفاقية ، تريد البدء فى زراعة خشخشاش األفيون أو زيادة إنتاجه أن تتحرى مراعاة االحتياج 

 خدرات ، بحيث ال يؤدى إنتاجها له إلىالعالمى وفقا للتقديرات التى تنشرها الهيئة الدولية ملراقبة امل

حدوث إفراط فى إنتاجه فى العالم ككل . وعلى كل دولة طرف فى االتفاقية أن تمتنع عن السماح بإنتاج 

األفيون أو زيادة إنتاجه الحالى فى إقليمها إذا رأت أن ذلك قد يؤدى إلى االتجار غير املشروع به ) املادة 

 االتفاقية ( ./ بند ) أ ( و ) ب ( من 23

وبناء على ما تقدم ؛ فقد أجيز لكثير من الدول زراعة نبات الخشخاش إلنتاج األفيون ألغراض 

مشروعة ومن هذه الدول الهند واستراليا وتركيا ، إال أنه يقع على هذه الدول واجب ممارسة رقابة 

ض املشروعة ، وكذلك من صارمة على إنتاج وتصدير األفيون ، من أجل عدم الحصول عليه لغير األغرا

الدول املنتجة لهذه املادة على نطاق واسع أفغانستان وباكستان وإيران وتركيا ، وتايالند وبورما 

واملكسيك وتشير الدراسات إلى إمكانية نجاح زراعة الخشخاش فى كل من روسيا وأملانيا وفرنسا واملجر 

 وبلغاريا ويوغوسالفيا واليونان .

القات تنتشر فى دول عديدة منها ؛ اليمن والصومال وكينيا وأوغندا  ويقال فى بعض  القـــات : شجرة -3

الدراسات أن شجرة القات حبشية األصل ، وانتقلت من الحبشة إلى اليمن والدول األفريقية 

 املجاورة .
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هار ز ماهيته : شجرة القات ، شجرة صغيرة ال يتجاوز ارتفاعها متر أو مترين ولها أوراق متقابلة وأ

بيضاء تتجمع بشكل عنقودى وأكثر الطرق شيوعا لتعاطى القات الذى يتم عادة فى جلسات جماعية 

حيث يمضغ املتعاطى أوراق القات الطازجة ، فتمتص املواد املوجودة فيها وتبلع ، كما قد يتم التعاطى 

وراق القات بمفردها عن طريق التدخين وذلك بخلط أوراق القات مع التبغ ثم تدخن أو أن يتم تدخين أ

 كما يدخن التبغ .

ومشكلة القات ال تزال مشكلة محلية ، وليست على املستوى الدولى ، وذلك ألن القات ال يستهلك  

 وال يتم تعاطيه إال إذا كانت أوراقه طازجة ، ولذا فإن خطره ال يكاد يتعدى مناطق إنتاجه .

لك ، الحتوائه على مادة مخدرة من أشباه القلويات آثــــــاره : القات مادة مضرة بالصحة الشك فى ذ

ومن أعراضه ؛ اضطرابات فى الدورة الدموية ، كما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم ، كما يصيب املعدة 

بااللتهابات ويؤدى إلى قلة إفرازها وعدم القيام بوظيفتها كما يجب ، كما يؤدى إلى حدوث شلل فى األمعاء 

ويظهر على مدمن القات ضعف البنية واصفرار الوجه ، وال يظهر مفعول  (159) ، ويؤدى إلى قلة النشاط

القات على متعاطيه إال بعد عدة أسابيع من تعاطيه ، وهو يؤثر على املتعاطى بالشعور بالخفة والنشاط 

 واألرق ، كما يفقد الشهية ويضعف التركيز واإلدراك والذاكرة بشكل عام .

بر املشرع الليبى القات بجميع أنواعه وأصنافه ومسمياته من موقف بعض التشريعات : اعت ـ

ضمن النباتات املحظورة التى اليجوز االتصال بها إال لألغراض الطبية والعلمية وفى األحوال وبالشروط 

 من القانون املشار إليه سابقا (  31املنصوص عليها فى قانون املخدرات واملؤثرات العقلية )املادة 

شرع العمانى كذلك ؛ القات بجميع أصنافه ومسمياته من النباتات املمنوع زراعتها كما اعتبر امل

( الخاص بالنباتات املمنوع زراعتها أو 3أو استيرادها وذلك بالنص عليه باملجموعة األولى بالجدول رقم )

                                                           

 . 112، ص  1121انظر : عزت حسنين . املسكرات واملخدرات بين الشريعة والقانون ، دراسة مقارنة ، الطبعة األولى ، سمة  (159)
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واملؤثرات بإصدار قانون مكافحة املخدرات  1111لسنة  12استيرادها ، وذلك فى املرسوم السلطانى رقم 

 العقلية .

 : ـ  Cocaineالكوكايين  -3

يستخرج الكوكايين من أوراق أشجار الكوكا ، وهى أشجار حمراء الخشب ، ويحتاج نمو هذه 

األشجار إلى رطوبة ومناخ استوائى ، وهو ما جعل زراعتها تتركز فى أمريكا الجنوبية على هضاب الجبال 

واألكوادور وبوليفيا وكولومبيا ، والكواكيين مادة قلوية منبهة  وخاصة جبال األنديز الشرقية فى البيرو

 للجهاز العصبى املركزى وهو عبارة عن مسحوق ناعم أبيض بلورى ال رائحة له يشبه الثلج إلى حد كبير : 

استعماله : للكوكايين استعماالته الطبية ، كمخدر موضعى لألعصاب مما جعله مستعمال إلجراء 

فم واألسنان ، وفى الجلد واألطراف ، إال أن األضرار الناجمة عن سوء استعماله جعل عمليات جراحة ال

 املجتمع الدولى يخضع أوراق الكوكا لنظام املراقبة الدولية املفروضة على النباتات املخدرة . 

موقف املجتمع الدولى : نظرا لألضرار الكثيرة والناجمة عن سوء استعمال أوراق الكوكا ، فقد 

أوراق الكوكا وجعلتها من املواد املخدرة ، وذلك فى املادة  1111جت االتفاقية الدولية للمخدرات سنة أدر 

 من هذه االتفاقية . 21

أثــــره : مضغ أوراق الكوكا يدخل فى التقاليد القديمة لبعض سكان أمريكا الجنوبية ، وقد زاد 

جها بكثرة ، إذ أنه فى حين يقدر أن إنتاج هذه اإلقبال على مضغ هذه األوراق مما أدى إلى زيادة إنتا

إلى  1111م مائة وخمسون ألف طن ، وقد تم تجاوز هذا الرقم ليصل عام  1121األوراق قد بلغ عام 

ألف  11مائتى ألف طن ، ويقدر أن مائة ألف من هذا املحصول قد أنتج فى ألبيرو بينما أنتجت بوليفيا 

ول األخرى ، وللحصول على كيلوجرام واحد من الكوكايين يتعين طن ، وأنتجت بقية الكميات فى الد

استخدام حوالى خمسمائة كيلوجرام من األوراق ، وفى  الغالب ، فإن تعاطى الكوكايين يتم استنشاقه 
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عبر األنف أو عن طريق الحقن الوريدى بعد إذابة املسحوق باملاء أو بشربه مع املاء أو أكله مع الطعام ، 

 ريق تدخين عجينة الكوكا .وكذلك عن ط

ومن الجدير بالذكر ، أنه قد استخلص بعض الباحثين الكوكايين النقى من كلوريد الكوكايين 

وهذه املادة األخيرة أشد وأقوى أثرا من الكوكايين وتشير الدراسات   CRACKوأطلقوا عليه اسم الكراك 

تحدة األمريكية وأوربا ، والكراك ما هو إال إلى انتشار تعاطى هذا النوع على نحو واسع فى الواليات امل

 كوكايين خالص نقى تم الحصول عليه بتخليص الكوكايين القلوى من القاعدة الكلورية . 

موقف التشريعات العربية : معظم التشريعات العربية فى قانون املخدرات جرمت نبات الكوكا 

لتى يمنع زراعتها والتعامل فيها إال لألغراض بجميع مشتقاته ومسمياته وجعلته من النباتات املخدرة ا

الطبية والعلمية وفى األحوال وبالشروط املنصوص عليها فى قانون املخدرات واملؤثرات العقلية وذلك فى 

 كما اعتبر من املواد املخدرة الكوكايين والكوكايين الخام وكافة أمالحه . (160)منه  31املادة 

( بشأن النباتات املمنوع زراعتها أو 3نص فى الجدول رقم )وبالنسبة للمشرع العمانى ، فقد 

استيرادها ، والوارد فى املجموعة األولى ، على الكوكا بجميع أنواعه ومسمياته ، وجعله من املواد املخدرة 

لسنة  12، الواردة فى قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ، والصادر باملرسوم السلطانى رقم 

وذلك بالنشر فى الجريدة  (161)والذى عمل به من تاريخ نشره  1111من مارس سنة  1افق يوم املو  1111

 م .  13/3/1111الرسمية يوم 

 ثانيا : املخدرات املستخلصة صناعيا : 

                                                           

 بشأن املخدرات واملؤثرات العقلية وتعديالته . 1111لسنة  2القانون رقم  (160)

 من مواد إصدار هذا املرسوم التى نصت على ذلك . 3وذلك حسب املادة  (161)
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هى مجموعة من املواد املخدرة ذات أصل نباتى إال أنها تستخلص صناعيا من النباتات الطبيعية 

 فين والهيروين والكودائين وتستخرج جميعها من األفيون والكوكايين . ، وأهم هذه العقاقير املور 

 املورفــــين : -1

املورفين هو أهم قلويات األفيون شيوعا باعتباره هو العنصر الفعال ، ويتم تحضيره كيميائيا 

 ( ،162)على هيئة مسحوق بلورى أبيض اللون أو مائل إلى الصفرة قليال ، وهو مر املذاق له رائحة 

ويستخلص املورفين من األفيون والطريقة هى باستعمال مواد تحتوى على الجير الحى مع املاء بالتسخين 

وكلوريد األمونيا ثم رجها للترشيح ـ وقاعدة املورفين على شكل مسحوق ناعم امللمس أو تعد على شكل 

ت ه عن طريق الحقن تحأقراص ، والتى تكون له رائحة حمضية خاصة فى األصناف الرديئة . ويتم تعاطي

الجلد ويؤثر على الجهاز العصبى الرئيس ى واملعدة واألمعاء ويؤدى إلى ضعف الشعور واإلحساس ويجعل 

اإلنسان عصبيأ ، متقلب املزاج ، وقد يهمل نفسه فى سبيل الحصول على الجرعة بأى وسيلة ، وهو 

  (163) يؤدى إلى النشاط والحركة ثم الثمل ثم النعاس  وإلى اإلدمان .

 الهيروين : -2

هو مخدر يسبب ضرر ال يمكن تصوره ، ألن قوة تأثيره تبلغ عشرة أضعاف قوة املورفين وأقوى 

 منه ، ويعتبر من أكثر املخدرات خطورة فى العالم ، وذلك لكثرة التعاطى له .

ستنشاق ، ويتم تعاطيه بعدة طرق منها الحقن والبلع واال ( 164)ويتم إنتاج الهيروين من املورفين 

" الشم " وتبدأ طريقة الحقن فى البداية بالحقن تحت الجلد ثم فى املرحلة الثانية يكون الحقن فى الوريد 

ويؤدى فى بعض األحيان إلى الوفاة ، بسبب زيادة الجرعة أو التلوث ، أما بطريقة البلع فهى قليلة 

                                                           

 . 13أحمد أبو الروس ـ مشكلة املخدرات واإلدمان ـ دار املطبوعات الجامعية ص  (162)

 . 22د. مصطفى مجدى هرجه ـ جرائم املخدرات فى ضوء الفقه والتشريع ، مرجع سابق ـ صـ (163)

  وبعدها 12د. محمد فتحى عبيد ـ الهيروين " التنين القاتل " دار الفكر اللبنانى للطباعة والنشر ـ بيروت صـ  (164)
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طريقة االستنشاق أى الشم فيكون  االستخدام ويكون الهيروين فيها معدا على شكل أقراص صغيرة ، أما

الهيروين فيها على شكل بودرة ويتم استنشاقه عن طريق األنف ، ويختص متعاطيه باضطراب الشخصية 

مع سلوك ال اجتماعى مع تدهور اجتماعى وفشل حياتى مستمر سواء فى العمل أو غيره ، كذلك يصحبه 

وال أثر الحقن يبدأ املدمن فى اإلحساس بالتوتر قلة التركيز وحكة فى العيون واألنف والذقن ، وبعد ز 

 والعصبية والعرق ويصاحب ذلك إفرازات من العين واألنف . 

 الكودائين : -3

يستخلص من املورفين ويعتبر الكودائين من املواد الفعالة فى تسكين السعال ، ومسكن لآلالم 

 فى األغراض الطبية . ولبلوغ م
ً
رحلة اإلدمان يلزم تعاطيه ملدة طويلة حتى ، وهو أكثر األدوية استعماال

  (165)يمكن االعتماد عليه . إال أن مدمنى األفيون يتناولونه كبديل فى حالة تعذر حصولهم على األفيون . 

وطرق تعاطيه قد يؤخذ بالحقن تحت الجلد أو االستنشاق ، وله تأثيره التخديرى على الفرد . 

عور بحسن الحال والنشوة ، وينشط الجهاز العصبى ومن ويشعر الفرد فور تعاطيه بالنشاط والش

مظاهره على متعاطيه ؛ اتساع حدقة العين وشحوب اللون وسرعة ضربات القلب وارتفاع بسيط فى 

درجة الحرارة كما يشعر متعاطيه بمناعة ضد التعب واإلرهاق مع قوة عقلية واضحة والدقة والبراعة فى 

أهم أعراضه فى حالة التوقف عن تعاطيه األرق وزيادة ضربات القلب األفكار واتخاذ القرارات ، ومن 

 ( 166)واالتجاه العدوانى ويؤدى إدمانه إلى انهيار الحالة الجسمانية والعقلية . 

  -ثالثا : املخدرات الكيميائية :

                                                           

 . 13انظر . محمد رمضان بارة . شرح أحكام قانون املخدرات واملؤثرات العقلية ، مرجع سابق ، صـ  (165)

 .  13محمد رمضان بارة . املرجع السابق ، صـ  (166)
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هى املخدرات التى يتم تخليقها ابتداء وصناعتها داخل املعامل من تركيبات كيمائية ومنها 

قير املسكنة أو املنومة ومنها العقاقير املنبهة وكذلك العقاقير املهلوسة ، ومن هذه املخدرات واملؤثرات العقا

 العقلية ما يتم إضافة مواد مخدرة طبيعية إليه أو يستخلص منها كذلك . 

  -مجموعة املخدرات املسكنة األفيونية : -1

 . حضراته كاملورفين والهيروينوهذه املجموعة مهبطة للجهاز العصبى وتشمل األفيون ومست

  -مجموعة املخدرات املسكنة غير األفونية : وتضم هذه املجموعة : -2

 مركبات حامض الباربتيوريك وهى مواد جالبة للنوم . -أ

 البروميدات وهى مسكنة وجالبة للنوم . -ب

 الكحول بأنواعها وهى مهبطة للجهاز العصبى . -ت

  -مجموعة املخدرات املنبهة : -3

التى تنبه الجهاز العصبى وتزيد فى النشاط وأهمها الكوكائين واملسكالين ومشتقاته هى املخدرات 

. 

  -املهلوسات : -3

هى مواد إذا تناولها اإلنسان سببت له هلوسات سمعية وبصرية وحسية ، حيث يتأثر تفكير 

تماد النفس ى عاملتعاطى ويعيش فى خيال ويتحول الخيال إلى حقيقة فى ذهنه ويؤدى تكرار استعمالها إلى اال 
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عليها وينجم عن االمتناع عن تناولها حدوث حالة من التعب واالكتئاب الحاد الذى يتطلب العالج بل أن 

  (167)املتعاطى قد يقدم على االنتحار من شدة حزنه وتعاسته . 

وتعتبر هذه العقاقير أشد خطورة ؛ ومنها عقار فى أمريكا يسمى عقار اإلنهيار النفس ى وهو منتشر 

أمريكا وبعض دول أوروبا ويؤخذ على شكل محلول وبمقدار نقطة على قطعة من البسكويت أو السكر  فى

 أو فى مشروب . 

وعقاقير الهلوسة لها أعراض منها الدوار والغثيان والصداع وجفاف وتنميل الفم واضطرابات 

ذكر لعكس ، تغير املزاج وتاإلدراك وتغيير األلوان وحدود األجسام املرئية بحيث يصبح الكبير صغير أو ا

 ( 168)الحوادث املؤملة فى حياة الفرد ، وإعطاء تفاصيل وافية عنها وانحراف الحواس . 

ومصدر املهلوسات ـ كما ذكرنا ـ أما نباتات موجودة فى الطبيعة املحتوية على مهلوسات فطر 

وبا وأمريكا وهو يحتوى على ويتركز نمو هذا الفطر فى الهند وأور  Amanita Muscarislامانيتا مسكاريا 

 Psilocybe Mexicanaمادتى املسكارين والبيوفوتينين املهلوستين . وكذلك فطر بسيلوسيبى املكسيكى 

 Pshlocybinوينمو هذا الفطر أساًسا فى املكسيك وهو يحتوى على عدة مهلوسات أهمها بسيلوسيبين 

ى عدة مناطق عربية منها ليبيا ومصر والجزائر ، وكذلك نبات الحرمل الذى ينمو ف Psilocineوبسيلوسين 

 .  Harminحيث اكتشف أنه يحتوى على مادة مهلوسة ومهدئه عرفت باسم 

وهو من أشهر املهلوسات ،  L.S.D25أما املهلوسات املصنعة فمنها على سبيل املثال عقار 

ريق الفم أو االستنشاق أو عن ط (L.S.D)، ويتم تناول عقار  (P.C.P)و  (D.O.M)و  (D.M.T)وكذلك عقار 

بالحقن ويؤدى إلى حدوث اضطرابات سمعية وبصرية وهو ما يسمى بالهلوسة السمعية والبصرية ويشعر 

متعاطيه بأنه يسبح فى الفضاء بعيدا عن الواقع وبالنظر إلى أن هذا العقار ال يؤدى إال إلى االعتماد 

                                                           

 " ، مرجع سابق " .  11،  صـ 1112مصطفى محمد هرجه . املخدرات فى ضوء الفقه والقضاء ، مطبعة رويال ، سنة  (167)

 .  112عزت حسين . املسكرات واملخدرات بين الشريعة والقانون ، مرجع سابق ، صـ  (168)
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 D.M.Tالعالج منه ، كما أن عقار املسكالين وعقار النفس ى دون االعتماد الجسمى فإنه على األرجح يمكن 

  L.S.D . (169)لهما أثار مشابهة لتأثير عقار 

  -رابعا : املذيبات املتطايرة أو املستنشقات :

هى مواد إذا تركت مكشوفة تتطاير ذراتها ولذا فإن استعمالها يتم عن طريق االستنشاق ، 

ر ومزيل البقع والصموغ بأنواعها والغراء وأدوية السعال ومن هذه املواد الفازلين ومزيل طالء األظاف

والصق اإلطارات ومزيل الحبر ومزيل البويا وغيرها  وتحتوى هذه املواد على فحوم مائية متطايرة ، 

وتستنشق هذه املواد بطرق عدة منها االستنشاق املباشر من العبوات الخاصة ببعضها ، وكذلك أن 

من القماش واستنشاقه بعمق ، كما أنها قد تخلط مع العطور وتشم بعضها يمكن وضعه فوق قطعة 

وقد يحدث أن تخلط مع بعض املشروبات وتشرب ويؤدى تكرار استعمال هذه املواد إلى حدوث حالة 

االعتماد النفس ى ، أضف إلى ذلك ، إلى أن متعاطى هذه املواد قد يتجه إلى تعاطى أنواع أخرى من 

 إلى تعاطى الكحول وتنتشر ظاهرة تعاطى هذه املذيبات بين الشباب واألطفال .املخدرات أكثر خطورة أو 

هذه املواد من املخدرات املحظورة إال  1123وقد اعتبرت منظمة الصحة العاملية منذ عام 

أنه نتيجة لرفض الصناعيين املنتجين لهذه املواد فرض أى رقابة دولية عليها ، لم تتمكن الهيئات 

ة من اتخاذ أى قرار بهذا الخصوص . ووقف األمر عند اتخاذ بعض القرارات الفردية الدولية املعني

 لبعض الدول منها بريطانيا بصفة فردية 

باتخاذ قرارات إدارية تلزم تجار هذه املواد بعدم صرفها للقاصرين كما ألزمتهم بضرورة االحتفاظ 

 (170)ه ومهنته . بسجالت خاصة لضبط الوارد مع ضرورة قيد اسم الزبون وعنوان

                                                           

  .  31محمد رمضان بارة . املرجع السابق ، صـ (169)

 .  32محمد رمضان بارة . املرجع السابق ، صـ (170)
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 املطلب الثالث

 جداول املخدرات وكيفية تعديلها

 نتناول هذا املوضوع من خالل فرعين : 

نتناول فيه كيفية تعديل الجداول فى االتفاقية الدولية الخاصة باملخدرات أى على املستوى  -الفرع األول :

 الدولى . 

عض لتشريع الليبى والتشريع العمانى كمثالين لبنتناول فيه كيفية تعديل الجداول فى ا  -الفرع الثانى :

 لتشريعات العربية فى هذا الشأن .ا

 الفرع األول 

 )فى االتفاقية الدولية( كيفية تعديل جداول املخدرات على املستوى الدولى

تعديل جداول املواد املخدرة واملؤثرات العقلية أو ما يعرف على املستوى الدولى بتعديل نطاق 

بالحذف واإلضافة " فيما يتعلق بالجداول امللحقة باالتفاقيات الدولية التى أقرت من قبل املراقبة " 

األمم املتحدة ، فإنه يالحظ أن كل اتفاقية قد تضمنت الطرق الواجب اتباعها لتغيير نطاق املراقبة 

اقية ك أن االتفالخاص بها والذى ال يمكن أن يكون إال طريق دولى معين فى ذات االتفاقية الدولية من ذل

منها على األحكام التى يجب اتباعها لتغيير نطاق  3قد نصت فى املادة  1111الخاصة باملخدرات لسنة 

املراقبة " وفقا لهذه املادة فإنه إذا وصل إلى دولة من الدول األطراف أو إلى منظمة الصحة العاملية 

ل أن تخطر األمين العام وتزوده بجميع معلومات ترى أنها تقتض ى إدخال أى تعديل على أى من الجداو 

املعلومات املؤيدة لإلخطار ، وينهى األمين العام هذا اإلخطار وأية معلومات يراها مالئمة إلى الدول األطراف 

 واللجنة 
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" لجنة املخدرات لتابعة للمجلس االقتصادى واالجتماعى لألمم املتحدة " وكذلك إلى منظمة الصحة 

 من إحدى الدول األطراف . وإذا وجدت منظمة الصحة العاملية أن هذه العاملية إن كان اإل 
َ
خطار مرسال

املادة قد تؤدى إلى إساءة االستعمال وتحدث أثاًرا ضارة مماثلة ألثار املخدرات املدرجة فى أى من الجدولين 

ربعين ن أكثر من أاألول أو الثانى أو يمكن تحويلها إلى مخدر تنهى ذلك إلى لجنة املخدرات والتى تتكون م

دولة التى يجوز لها أن تقرر إضافة هذه املادة إلى أى من الجدولين األول أو الثانى وفقا لتوصية منظمة 

 بهذه املادة إلى جميع الدول 
ً
الصحة العاملية ويبلغ األمين العام أى قرار تتخذه لجنة املخدرات عمال

طراف فى االتفاقية ومنظمة الصحة العاملية والهيئة األعضاء فى األمم املتحدة والدول غير األعضاء األ 

الدولية ملراقبة املخدرات وينفذ هذا القرار بالنسبة إلى كل دولة طرف فى تاريخ ورود البالغ املذكور أعاله 

 وتتخذ الدول األطراف فوًرا جميع التدابير املطلوبة فى هذه االتفاقية . 

ائية ولكنها تخضع إلعادة النظر من قبل املجلس ويالحظ أن قرارات لجنة املخدرات ليست نه

االقتصادى واالجتماعى لألمم املتحدة بناء على طلب تقدمه أية دولة من الدول األطراف فى غضون 

تسعين يوما من تاريخ ورود إخطار بالقرار ويرسل هذا الطلب إلى األمين العام لألمم املتحدة مشغوًعا 

ا من هذا بجميع املعلومات ذات العالقة ال
ً
تى يستند إليها طلب إعادة النظر ، ويحيل األمين العام نسخ

الطلب وجميع املعلومات ذات العالقة إلى لجنة املخدرات ومنظمة الصحة العاملية وجميع الدول األطراف 

ويدعوها إلى تقديم مالحظتها فى غضون تسعين يوًما وتقدم جميع املالحظات إلى املجلس االقتصادى 

عى لألمم املتحدة للنظر فيها وفى هذه الحالة يجوز للمجلس االقتصادى واالجتماعى لألمم املتحدة واالجتما

النظر فيها وفى هذه الحالة يجوز للمجلس تأكيد قرار لجنة املخدرات أو تعديله أو إلغاءه ويكون قرار 

مم املتحدة والدول غير املجلس نهائًيا ، ويرسل إشعار بقرار املجلس إلى جميع الدول واألعضاء فى األ 

األعضاء األطراف فى االتفاقية ولجنة املخدرات ، وذات اإلجراء يجب اتباعه فيما يتعلق بنقل مخدر ما 

 من الجدول األول إلى الجدول الثانى أو العكس وكذلك شطب مخدر ما من الجداول . 
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 الفرع الثانى

 ىفى التشريع الليبى والعمان كيفية تعديل جداول املخدرات

  -أوال : بالنسبة للمشرع الليبى :

فقد أوكل االختصاص املتعلق بتعديل جداول النباتات واملواد املخدرة واملؤثرات العقلية إلى 

" أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل واألمن العام " والذى له إضافة مواد أو نباتات أخرى إلى الجداول 

و.ر بتعديل وإضافة بعض األحكام إلى القانون  311لسنة  23م املذكورة )املادة السابعة من القانون رق

 بشأن املخدرات واملؤثرات العقلية( .  1111لسنة  2رقم 

واملالحظ أن قانون املخدرات السالف ذكره قد بين السلطة املختصة باإلضافة  ولكنه لم 

 يبين السلطة املختصة بتعديل الجداول بالحذف أو بتغيير النسب الواردة في
ً
ها وهو ما يعد قصورا

 يتعين معالجته .
ً
 تشريعيا

وفيما يتعلق بتفويض املشرع الليبى للسلطة اإلدارية السالف ذكرها صالحية إصدار القرارات 

املتعلقة بتعديل جداول املخدرات واملؤثرات العقلية امللحقة بالقانون باإلضافة يعود إلى مكنة السلطات 

راراتها بالسرعة املناسبة دون التقيد باإلجراءات والشكليات الالزم اإلدارية بصفة عامة من إصدار ق

إتباعها فى حالة إصدار قوانين من الجهة التشريعية ، ولذا فإن السلطة اإلدارية املختصة بإمكانها إصدار 

قراراتها بما يتالءم ومقتضيات مكافحة إساءة استعمال املخدرات بجميع أنواعها ذلك أنه يفترض بأنه 

أن تجزم اللجنة املتخصصة التى يفترض أن يتم تشكيلها ملتابعة تنفيذ أحكام قانون املخدرات  ما

واملؤثرات العقلية والتى يجب أن تضم عناصر متعددة وتتولى متابعة ما يستجد فى املجال الدولى وتتابع 

ن لها خصائص املواد عمل اللجان الدولية والتى ما أن تجزم بأن مادة ما تؤدى إلى إساءة االستعمال وأ
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املخدرة أو املؤثرة عقليا حتى تقترح اللجنة املتخصصة السالف ذكرها على الجهة املختصة بتعديل 

  (171)الجداول امللحقة باملخدرات إصدار قرارها بما يتماش ى والقرارات الدولية . 

لى كل رض عويالحظ أن االتفاقيات الدولية التى تعقد بشأن املخدرات واملؤثرات العقلية تف

دولة طرف فيها أن تخضع أية مادة تؤدى إلى إساءة االستعمال وتحدث أثار ضارة بالفرد واملجتمع لجميع 

التدابير الرقابية السارية ولو بصورة مؤقتة إذا قررت لجنة املخدرات التابعة للمجلس االقتصادى 

نص فى قانون املخدرات واملؤثرات واالجتماعى لألمم املتحدة ذلك . وكان يجب على املشرع الليبى أن ي

العقلية على إلزام السلطة اإلدارية املختصة بتعديل جداول املخدرات امللحقة بقانون املخدرات واملؤثرات 

العقلية سواء باإلضافة أو الحذف أو تغيير النسب الواردة فيها بالتقيد بما تقض ى به االتفاقيات الدولية 

ا فيها أو 
ً
تصادق عليها حتى ال تتأخر هذه الجهة اإلدارية فى االلتزام بما أجمع عليه  التى تكون ليبيا طرف

 املجتمع الدولى فى شأن مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

 -ثانيا : بالنسبة للمشرع العمانى :

بإصدار قانون مكافحة  1111لسنة  12نود بداية اإلشارة إلى أن املرسوم السلطانى رقم 

م ونشر 1111مارس سنة  1ثرات العقلية هو املعمول به حاليا ، وقد صدر هذا املرسوم فى املخدرات واملؤ 

من مواد  3م وعمل به من تاريخ نشره وفقا للمادة 13/3/1111( فى يوم 133فى الجريدة الرسمية )برقم 

 إصدار هذا املرسوم . 

املواد املخدرة من هذا املرسوم االختصاص فيما يتعلق ب 1،  3،  3وقد أوضحت املواد 

واملؤثرات العقلية عموما ووضع سياسة لها وكذلك وضع خطط الوقاية والعالج . وأيضا حددت املخول 

                                                           

 . 31د. محمد رمضان بارة . املرجع السابق ، صـ  (171)
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له الحذف واإلضافة وتغيير النسب فيما يتعلق باملواد املخدرة واملؤثرات العقلية فى جداول املخدرات 

 واملؤثرات العقلية . 

ر ، على أنه " تشكل لجنة وطنية لشؤون املخدرات من املرسوم سالف الذك 3فقد نصت املادة 

واملؤثرات العقلية ، برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعضوية كال من: ـ مساعد املفتش 

وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية  –وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم  –العام للعمليات 

 –زارة الشؤون االجتماعية والعمل والتدريب املنهى للشؤون االجتماعية وكيل و  –وكيل وزارة العدل  –

نائب رئيس الهيئة العامة ألنشطة الشباب الرياضية والثقافية . ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من 

 الوزير .

على أنه : " تختص اللجنة الوطنية لشؤون املخدرات واملؤثرات العقلية باآلتى  1ونصت املادة 

:-   

وضع السياسة العامة الستيراد وتصدير وإنتاج وصنع وزراعة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  -1

 واالتجار فيها . 

تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية املعنية بشؤون املواد املخدرة  -2

 واملؤثرات العقلية .

غير املشروع للمواد املخدرة واملؤثرات  وضع خطط الوقاية والعالج فى مجال مكافحة االستعمال -3

 العقلية " . 

تشكيل لجنة وطنية لشؤون املخدرات  3فقد أوضحت املادة  -وتعليقا على املادتين السابقتين :

 واملؤثرات العقلية .
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اختصاصات هذه اللجنة ، أما فيما يتعلق بالسلطة املختصة بتعديل  1ثم أوضحت املادة 

ريع العمانى سواء كان ذلك بالحذف أو اإلضافة أو بتغيير النسب ، فقد أبانت جداول املخدرات فى التش

امللحقة  (172)من املرسوم ذلك ، حيث نصت على أنه: " يجوز بقرار من الوزير تعديل املجموعات  3املادة 

 بهذا القانون بالحذف أو اإلضافة أو تغيير النسب كلما اقتضت الظروف ذلك " . 

ملختص فى أحكام قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية العمانى ووفق واملقصود بالوزير ا

 ( من املرسوم السابق اإلشارة إليه هو وزير الصحة 1األحكام الواردة فى املادة )

وعلى ما تقدم ، يتضح أن السلطة املخولة بالحذف واإلضافة وكذلك تغيير النسب فى قانون 

ية العمانى هو وزير الصحة ، وهذا يتفق مع معظم التشريعات فى هذا مكافحة املخدرات واملؤثرات العقل

 الشأن يعكس املشرع الليبى الذى جعل ذلك فى يد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل واألمن العام . 

 املبحث الثـــــالث

 األحكام املتصلة بالركن املفترض فى جنايات املخدرات

 -ى ثالثة مطالب كما يلى :هذا املبحث يقسم إل

 املطلب األول : بيان نوع املخدر فى حكم اإلدانة .

 املطلب الثانى : كمية املخدر .

 املطلب الثالث : حول ضبط املادة املخدرة فى جرائم املخدرات .

 

                                                           

 انى ، التقسيمات املختلفة للمخدرات واملؤثرات العقلية لدى املشرع العمانى .انظر املطلب األول من املبحث الث ( 172)
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 املطلب األول 

 بيان نوع املخدر فى حكم اإلدانة

د حدد على سبيل الحصر فى جداول ملحقة به ملا كان قانون املخدرات واملؤثرات العقلية ق

املواد والنباتات املخدرة التى يحظر على أى شخص االتصال بها فى غير األحوال املرخص بها قانونا ، فإنه 

يتعين على القاض ى عند الحكم باإلدانة أن يبين نوع املخدر محل الجريمة فى الحكم ، وذلك حتى يمكن 

كمة قانون من أن تراقب صحة تطبيق أحكام القانون ، ذلك أن من واجب للمحكمة العليا باعتبارها مح

قاض ى املوضوع إذا لم يتبين كنه املادة على وجه التحديد أو إذا اتضح له أنها ليست من ضمن املواد أو 

النباتات التى يحظر القانون االتصال بها دون ترخيص بذلك ، فإنه يتعين عليه أن يحكم بالبراءة ، ولذا 

نه ينبغى لسالمة الحكم باإلدانة فى جرائم املخدرات واملؤثرات العقلية أن تتحقق املحكمة مما إذا فإ

( أم أنها نبات 2( أو مؤثر عقلى طبقا للجدول رقم )1كانت املادة املضبوطة هى مخدر طبقا للجدول رقم )

ى ال يعاقب عليها )وهذا وفقا والت 1أم هى أجزاء النباتات املبينة بالجدول رقم  3مخدر طبقا لجدول رقم 

لجداول املخدرات واملؤثرات العقلية الليبى مثال( وبالتالى فإن خلو حكم اإلدانة من بيان نوع املخدر يجعله 

قاصرا فى استظهار ركن من أركان الجريمة متعينا نقضه ، ما لم تكن املحكمة قد أوقعت على املتهم 

 التهام املنسوبة إليه . عقوبة فى إطار العقوبة املقررة ملادة ا

  -ومن أحكام القضاء فى هذا الشأن :

تطبيقا لذلك قضت املحكمة العليا الليبية بأن " قضاء هذه املحكمة قد استقر على التفرقة 

من قانون املخدرات وبين النباتات  1من الجدول رقم  12بين املادة املخدرة املنصوص عليها فى البند رقم 

 من القانون املشار إليه . 3يها فى الجدول رقم املخدرة املنصوص عل
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 إال أنه ال جدوى للطاعن من وراء منازعة فى كون ما ضبط معه ليس 

مادة مخدر وإنما وفقا ملا أثبته التحليل الكيماوى هو أجزاء لنبات القنب الهندى تحتوى على املادة 

 . (173)لعقوبة املقررة الفعالة ـ حشيش ـ مادامت العقوبة املقض ى بها تدخل فى نطاق ا

وكانت املحكمة العليا قد اتجهت إلى القول بأن القطع بأن املادة أو النبات هو مخدر من عدمه 

طبقا للجداول امللحقة بقانون املخدرات واملؤثرات العقلية وهى مسألة فنية ال يجوز ملحكمة املوضوع 

ا فإن الحكم إذا خال من الدليل الفنى كان القطع فيها برأى إال بالتحليل العلمى للمادة املضبوطة ولذ

 قاصرا فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه 

: " التحقق من كنه املادة املخدرة  وتطبيقا لذلك قضت املحكمة العليا الليبية بأن

املضبوطة والجزم بأنها مخدر مما ينطبق عليه قانون املخدرات والجدول املرفق به من عدمه إنما يكون 

لتحليل العلمى الذى ينفرد بتحديد ماهيتها ومدى اندراجها ضمن صنوف املخدر املحظور التعامل بطريق ا

فيها قانونا وال يصح الركون فى إثبات ذلك إلى إقرار املتهم الذى يعتقد بأن ما يحوزه مخدر فى حين أنه 

ء قام قضاءه فى استجالليس كذلك مما يتعين معه األحكام دائما للرأى العلمى . فإن خالف الحكم ذلك وأ

حقيقة املادة املضبوطة على غير هذا الدليل أو إقامة عليه دون إيراد مضمونه موضحا وصف املادة 

الخاضعة للتحليل وصنفها وكونها مما نص عليه فى قانون املخدرات والجدول املرفق به فإنه يكون مخالفا 

 .( 174)للقانون وقاصرا فى التسبيب 

تراط تحليل املادة للتأكيد من أنها جوهر مخدر ال يستلزم تحليل كل غير أنه يالحظ أن اش

كما جرى قضاء املحكمة العليا الليبية على أن بيان طريقة التحليل واملواد  (175)الكمية املضبوطة 

                                                           

 . 313، صـ  3و  3ع 23، مجلة املحكمة العليا ، س  21/11/1121املحكمة العليا الليبية جلسة  (173)

 . 231، صـ  2ع أو  23، مجلة املحكمة العليا ، س  11/2/1121املحكمة العليا الليبية ـ جلسة  (174)

 . 113، صـ  22رقم  23، مجموعة أحكام النقض ، س  11/2/1123محكمة النقض املصرية فى  (175)
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املستعملة فيها وغير ذلك من الوسائل التقنية ملعرفة كنه املادة محل الخبرة هى من شأن الخبير ، باعتبار 

من املسائل الفنية البحتة التى ال يلزم بيانها فى تقرير الخبير ، كما ان محكمة املوضوع غير ملزمة ذلك 

بنتيجة الخبرة وإنما لها أن تأخذ نتيجة الخبرة إذا اطمأنت إليها ولها أن تطرحها إذا لم تطمئن إليها 

وإبداء ما يعن لهم من لألسباب التى توردها فى هذا الخصوص ولذوى الشأن مناقشة تقرير الخبرة 

 .( 176)مالحظات بشأنه 

كما قضت محكمة النقض املصرية فى حكم لها بأن " الكشف عن كنه املادة املضبوطة 

والقطع بحقيقتها ال يصلح فيه غير التحليل وال يكتفى فيه بالرائحة وال يجدى فى ذلك التدليل على العلم 

لفنى الذى يستقيم به قضاؤه فإنه يكون معيبا متعينا من ناحية الواقع ، فإذا خال الحكم من الدليل ا

 (177)نقضه " . 

وال يعيب تقرير الخبير خلوه من نسبة املادة املخدرة املضبوطة إلى أحد الجداول املرفقة 

 بقانون املخدرات طاملا أنه أثبت كنها ووصفها بالوصف القانونى لها

الى بدأت تنحى منحى أخر مقتضاه أن غير أنه يالحظ فى هذا الصدد أن أحكام القضاء اإليط

اللجوء إلى التحليل العلمى ملعرفة كنه املادة املخدرة ليس أمرا ال يمكن االستغناء عنه ، من ذلك ما حكم 

به بأن " صفة املؤثر العلمى للجوهر محل الجرائم املنصوص عليها فى قانون املخدرات ال يجب إثابتها 

يمكن لقاض ى املوضوع إلثبات ذلك االلتجاء إلى وسائل إثبات أخرى بالضرورة عن طريق التحليل وإنما 

. كاعتراف املتهم أو أقوال الشهود أو اعتبار املتهم مساهما أو شريكا مع آخرين ومراقبة الهاتف أو أى 

 (178)عنصر أخر لوحده أو مع عناصر يصلح إلظهار ذلك . 

                                                           

 . 111صـ  2ع  22، مجلة املحكمة العليا س  11/12/1123املحكمة العليا الليبية جلسة  (176)

 . 1121صـ  11، مجموعة أحكام النقض ـ س  13/12/1131نقض مصرى جلسة  (177)

  -مشار إلى أحكام فى : 33جع السابق ، صـ ر .  املانظر محمد رمضان بارة  (178)
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 املطلب الثانى

 كميـــــة املخـــــدر

يطرح نفسه هنا ، هو إذا كانت املحكمة ملزمة ببيان نوع املخدر فى حكم اإلدانة  السؤال الذى

وذلك على النحو السابق اإلشارة إليه . فهل هى ملزمة ببيان كمية املخدر فى الحكم الذى تصدره ما لم 

 تكن الكمية عنصًرا فى الجريمة بمعنى ال تقوم إال بتوافر الكمية التى اشترطها القانون ؟ 

إلجابة هى أنه كقاعدة عامة املحكمة غير ملزمة ببيان كمية املخدر فى الحكم ما لم تكن وا

 الكمية عنصًرا فى الجريمة ال تقوم ما لم تتوفر الكمية التى اشترطها القانون .

وبناء على ذلك فإن جرائم املخدرات التى يكون محلها مادة حشيش تقوم مهما كانت الكمية 

ن املخدرات واملؤثرات العقلية لم يعين حدا أدنى للكمية املعاقب على االتصال بها ضئيلة وذلك ألن قانو 

 ولكن الجريمة تقوم مهما كان املقدار ضئيال . 

وتطبيقا لذلك حكم بأنه " ملا كان تقرير خبير التحليل أثبت وجود أثر خفيف جًدا من 

على محرز املادة املخدرة مهما كانت  الحشيش فى منقوع الفليون الخاص بالطاعن وكانت العقوبة واجبة

الكمية التى يحرزها ضئيلة إذ القانون لم يعين حدا أدنى للكمية املعاقب على إحرازها فمناط العقاب 

( امللحق بقانون املخدرات وجب 1هو كنه املادة وليس مقدارها فمتى ثبت أنها مخدر وفقا للجدول رقم )

 (179)ون الوزن . العقاب على محرزها ولو كان املقدار د
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أما فى الحاالت التى يحدد فيها القانون حًدا أدنى لكمية املخدر ال تقوم الجريمة إال به فإن 

محكمة املوضوع ملزمة قانوًنا ببيان كمية املخدر فى الحكم بحيث أنه إذا خال حكم اإلدانة من هذا 

 ت تعد عنصرا فى الجريمة البد منالبيان كان معيبا بالقصور واجبا نقضه ذلك أن الكمية فى هذه الحاال 

استظهاره فى الحكم حتى تتمكن محكمة النقض من أن تراقب صحة تطبيق القانون من ذلك أن جريمة 

من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية ال تقوم إال إذا زادت  33فروق األوزان املنصوص عليها فى املادة 

رات العقلية الناشئة عن تعدد عمليات الوزن عن النسب أو نقصت فروق كمية املواد املخدرة أو املؤث

 املسموح بها قانوًنا لألشخاص الذين أجاز لهم القانون حيازة أو إحراز هذه املواد . 

كما أنه وفى املقابل فيما يخص الحد األقص ى لكميات الجواهر املخدرة الذى ال يجوز لألطباء 

علمى معترف به من أمانة صحة تجاوزه فى وصفة طبية  البشريين وأطباء األسنان الحائزين على مؤهل

( ـ مثال ـ امللحق بقانون املخدرات واملؤثرات العقلية الليبى ال 3واحدة على النحو الوارد فى الجدول رقم )

 تقوم الجريمة إال بتجاوز الكمية املحددة فى الجدول .

حضرات املورفين املدرجة أو ( امللحق بالقانون فإن كافة مست1كما أنه طبقا للجدول رقم )

غير املدرجة فى قواميس األدوية ال يعد االتصال بها غير مشروع إال إذا احتوت على نسبة من املورفين 

 (180).  %2تزيد على أكثر من 

وعلى ذلك ؛ فإذا كانت القاعدة أنه يكفى لقيام الجريمة أن يكون محلها مادة مخدرة أو مؤثر 

ت أو املؤثرات العقلية دون اشتراط كمية معينة استناًدا إلى قاعدة أن كمية عقلى مدرجة بجداول املخدرا

 ( 181)الش ئ محل الجريمة ال يعتبر عنصًرا من عناصر التجريم . 

                                                           

 هذا وفقا لقانون املخدرات واملؤثرات العقلية الليبى املشار إليه سابًقا .  (180)

 .   12صـ  1111د. فوزية عبد الستار ـ شرح قانون مكافحة املخدرات  (181)
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إال أنه يالحظ : إذا خرج املشرع على هذه القاعدة واعتبر أن قيام جريمة يتوقف على كمية 

ال إذا توافرت بالنسبة التى حددها وإذا قلت على ذلك معينة من مخدر بحيث أن املادة ال تعتبر مجرمة إ

تعد عنصرا من العناصر املكونة فإنها تخرج من نطاق التجريم والعقاب ، فإن الكمية فى هذه الحالة 

للجريمة بحيث ال تقوم إال إذا تحققت فى املادة املضبوطة النسبة التى تطلبها القانون ويتعين على القاض ى 

مه نسبة املخدر حتى يخضع لرقابة محكمة النقض وإال فإن حكمه يعد قاصرا البيان أن يبين فى حك

مستوجب النقض . أما إذا كان القانون لم يحدد نسبة معينة من املادة املخدرة فإن بيان مقدار كمية 

 املخدر املضبوط فى الحكم ليس جوهريا وال يعول عليه . 

 املطلب الثالث

 ـــادة املخــدرةضبـــط امل

إذا كان األصل والقاعدة أنه من املقرر ملحكمة املوضوع حرية كاملة فى سبيل تقض ى ثبوت 

الجريمة من األدلة املطروحة فى الدعوى واألخذ بما تطمئن إليه عقيدتها وتطرح ما ال ترتاح إليه فإن 

 رق اإلثبات .جرائم املخدرات أسوة ببقية الجرائم يجوز إثباتها فى األصل بكافة ط

ولذا فإن عدم ضبط املادة املخدرة املحظورة مع املتهم ليس من شأنه أن يمنع املحكمة من 

إثبات ارتكابها بكافة طرق اإلثبات األخرى باعتبار أن القاض ى الجزائى له من حيث األصل تكوين عقيدته 

لخصوم مناقشة شفوية فى من أى دليل يراه مادام له أصله الثابت فى األوراق وتم مناقشته أمام ا

 الجلسة .

وتطبيقا لذلك حكم بأن " ضبط املادة املخدرة ليس الزًما فى جريمة إحراز بل يكفى إلثبات 

املطعون فيه ، أنه قد عول فى إدانة الطاعن عن الجريمة املدان بها على إقراره الذى يبرر ما رتبه األمر 

أن يكون وسيطا وأن إقراره ال يصلح ملا رتبه الحكم الذى يكون معه نعى الطاعن من أن دوره ال يعدو 
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لعدم ضبط املادة املخدرة ال يعدو أن يكون مجادلة فى القوة التدليلية إلقراره الذى اتخذ منه الحكم 

 (182)سندا لقضائه مما ال يقبل طرحه أمام املحكمة العليا " . 

ى حق املتهم أنه ضبط " متى أثبتت املحكمة ف كما حكم من محكمة النقض املصرية بأنه

 (183)وهو يدخن الحشيش فإن هذا يكفى العتباره محرًزا لتلك املادة من غير أن يضبط معه فعال " . 

" ضبط الجوهر املخدر ليس ركنا الزًما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه بل يكفى  كما حكم بأن

 أن يثبت بأى دليل كان أنه وقع فعال إلثبات الركن املادى وهو اإلحراز فى أى جريمة من هاتين الجريمتين 

 (184)ولو لم يضبط الجوهر املخدر " . 

: " متى استخلص الحكم فى منطق سليم من األدلة التى أوردها أن املتهم  كما حكم أيضا بأنه

ضالع فى واقعة إحراز املخدر الذى لم يضبط عنده بنقله املخدر أو إخفائه فى املنزل الذى ضبط فيه ، 

  (185)لى أنه محرز ال مخالفة فيه للقانون". فإن عقابه ع

: " ال يلزم لتوفر ركن اإلحراز أن تضبط املادة املخدرة مع املتهم بل يكفى أن  كما حكم بأنه

تثبت أن املادة كانت معه بأى دليل يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد 

ملتهم )الذى عوقب( قد دس األفيون للمتهم األخر الذى لم يعاقب األدلة التى من شأنها أن تؤدى إلى أن ا

فذلك يفيد أن ذلك املتهم قد أحرز األفيون قبل وضعه فى املكان الذى ضبط فيه وبذلك يتوفر ركن 

 ( 186)اإلحراز فى حقه". 

                                                           

 .  132صـ  2و  1ع  23مجلة املحكمة العليا س  13/1/1121املحكمة العليا جلسة  (182)

صـ  211قم ، ر  2س 22/11/1132، وأيضا جلسة  211صـ 222رقم  2قض سنجموعة أحكام الم 3/1/1131محكمة النقض جلسة  (183)

213  . 

 ق .1لسنة  1212طعن رقم  1/11/1131محكمة النقض املصرية جلسة  (184)

 ق .1لسنة  1212طعن رقم  1/11/1131محكمة النقض املصرية جلسة  (185)

 ق .13لسنة  321طعن رقم  13/2/1133محكمة النقض املصرية جلسة  (186)
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: " األصل أن الجرائم على اختالف أنواعها ـ إال  كما حكم من محكمة النقض املصرية بأن

ثنى فيها بنص خاص ـ جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن األحوال وملا كانت ما است

جريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد االتجار التى دين بها الطاعن ال يشملها استثناء فإنه يجرى 

 (187)عليها ما جرى على سائر املسائل الجنائية من طرق اإلثبات ". 

" أن إثبات جرائم املخدرات واملؤثرات العقلية فى حق مرتكبيها يخضع لكافة  ل وخالصة القو 

طرق اإلثبات لدى القاض ى الجنائى ، وليس بشرط أن تضبط املادة املخدرة بالفعل مع املتهم ـ طاملا أن 

 املحكمة أطمئنت إلى إثبات الجريمة فى حق املتهم بطرق أخرى وأن يكون لذلك أساس فى األوراق وطرح

 على بساط البحث فى الجلسة وتم مناقشته أمام الخصوم . 

أما وإن الواقع فى جرائم املخدرات وما تقوم به أجهزة الضبط من أنه البد من إمساك املتهم 

متلبسا بالجريمة ، هو فقط إلقامة الحجة املقنعة والدليل القاطع على إثبات الجريمة ونسبتها إلى 

اليفلت  حتى إلى الدليل وتحكم باإلدانة خاصة فى هذه الجرائم الخطيرةمرتكبيها حتى تطمئن املحكمة 

 .  صاحبها من العقاب

 الخاتمــــــــــــــة

تعد مشكلة املخدرات بجوانبها املختلفة واملتعددة من أهم املشاكل التى تواجه اإلنسان فى 

 مه ووجدت هذه املواد طريقها إليه .العصر الحديث ، وكلما تعقدت حياة اإلنسان ازدادت همو 

لذا كان تدخل الدول بالتشريعات الجزائية وإصدار قوانين ملكافحة ظاهرة املخدرات واملؤثرات 

 العقلية كان الزما وضروريا .

                                                           

 ق . 32لسنة  311طعن رقم  21/3/1122محكمة النقض املصرية جلسة  (187)
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ولهذا نجد كثير من الدول أصدرت قوانين خاصة بمكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية وذلك 

 االتصال غير مشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية .فى الحاالت التى يكون فيها 

وملا كانت جرائم املخدرات واملؤثرات العقلية هى جرائم ككل الجرائم فى التشريعات الجزائية 

، يتطلب القانون فى كل منها أركان معينة البد أن تكون قائمة حتى يكتمل البنيان القانونى للجريمة . إال 

ثرات العقلية تتطلب باإلضافة إلى األركان العامة للجرائم )وهما الركن املادى أن جرائم املخدرات واملؤ 

 خاًصا بها ، خاصة فى جنايات املخدرات واملؤثرات العقلية وهو الركن املفترض .
ً
 واملعنوى( ركنا

ولهذا كانت هذه الدراسة التى ألقينا فيها الضوء على الركن املفترض فى جنايات املخدرات 

العقلية ، وقد بينا من خالل هذه الدراسة تفاصيل هذا الركن بكل متطلباته القانونية ، وقد  واملؤثرات

استعنا فى إعداده بأحدث اآلراء الفقهية وأحكام القضاء ونصوص االتفاقيات الدولية التى عقدت فى 

ة ربية خاصمجال املخدرات واملؤثرات العقلية ، باإلضافة إلى إلقاء الضوء على بعض التشريعات الع

 التشريع الليبى والتشريع العمانى . 

 تائج والتوصيات مفادها كالتالى :وفى ختام هذه الدراسة ، فقد توصلنا إلى بعض الن

 -أوال : نتائــج البحـــــث :

أنه ال يوجد تعريف جامع مانع للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، وكافة التعريفات التى وجدناها ،  -1

هوًما دقيقا للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية . وقد حاولنا من خالل هذه الدراسة وضع ال تعطى مف

تعريف محدد للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية يعتمد على أثرها على مناط وأساس املسئولية 

هو الجنائية لدى الفرد منا . ونعتقد أن هذا التعريف هو األدق ، ألنه يجعل معيار املادة املخدرة 

 تأثيرها على مناط ومقياس املسئولية الجنائية وهما عنصرا اإلدراك واالرادة لدى كل فرد منا .
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ال يوجد تفريق لدى الفقه بين تعريف املخدرات بشكل عام وتعريفها القانونى ، وهناك فرق كبير  -2

 بينهما .

قبل ذلك ، بحثا بينا من خالل هذه الدراسة الركن املفترض فى جنايات املخدرات حيث لم نجد  -3

 يتعلق بهذا املوضوع ، وقد بينا من خالل هذه الدراسة ما هية هذا الركن وحدوده وفيما يتضمن .

تبين لنا كذلك التقسيمات املختلفة للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية وفق ما جاء فى االتفاقيات  -3

 الليبى والعمانى . الدولية املتعلقة بهذا الشأن ، وكذلك التشريعات العربية كالتشريع

من خالل هذه الدراسة تبين لنا كذلك بعض األحكام املتصلة بالركن املفترض والذى يجب على  -3

محكمة املوضوع أن تراعيها ، عندما تفصل فى موضوع املواد املخدرة واملؤثرات العقلية فى أية جريمة 

 تتعلق بها .

املتعلقة باملواد املخدرة واملؤثرات العقلية  تبين لنا كذلك من خالل البحث ـ كيفية تعديل الجداول  -1

سواء بالحذف أو اإلضافة سواء فى االتفاقية الدولية املتعلقة باملخدرات أو بعض التشريعات العربية 

 كالتشريع الليبى والعمانى . 

 -ثانيا : توصيات الدراســــة :

لى ، تلتزم به الدول ، من ضرورة وضع تعريف موحد للمخدرات واملؤثرات العقلية على مستوى دو  -1

 أجل وضع حد لتجارة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية فى الحاالت الغير مشروعة .

ضرورة أن يكون هذا التعريف يعتمد على أثر هذه املادة على عنصرى قيام املسئولية الجنائية لدى  -2

 الشخص وهما القدرة على اإلدراك والقدرة على اإلرادة . 
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ق بين التعريف العام للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، والتعريف الدقيق )القانونى( ضرورة التفري -3

للمخدرات واملؤثرات العقلية ، وأن يكون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية فى الدول واملجتمعات 

ا العام وليس هخاصة املنظمات األهلية واملدنية على التوعية باملخدرات واملؤثرات العقلية وفقا ملفهوم

القانونى ألنه هو األوسع فى التعريف باملادة املخدرة واملؤثر العقلى بينما التعريف القانونى للمخدرات 

 واملؤثرات العقلية هو تعريف ضيق .

ضرورة النص فى الجدول )أو املجموعات( التى تبين املواد املخدرة واملؤثرات العقلية وهى تلك امللحقة  -3

ملخدرات واملؤثرات العقلية فى الدول على اسم املادة باللغة الالتينية وكذلك اسمها بقوانين مكافحة ا

باللغة العربية )االسم التجارى لها( حتى يكون األمر دقيقا فيما يتعلق بالتجريم والعقاب ، ألن االسم 

دة غير للماالعربى قد ال يكون دقيقا خاصة املترجم إذا لم يكن االسم األصلى وهو املسمى الالتينى 

موجود مقابل االسم باللغة العربية ، ألن االسم العربى ما هو إال ترجمة للمسمى األجنبى ، وبالتالى 

األدق فى مجال التجريم والعقاب أن يذكر االسم األجنبى )الالتينى أو العلمى( ليكون هو الحاسم فى 

 هذا الشأن فى حالة وجود خالف بين املسميين . 

 -: خاتمة القــــول 

فى نهاية هذا القول نرجوا أن نكون من خالل هذه الدراسة قد أضفنا جديدا إلى املكتبة 

 القانونية والفكر القانونى ، آملين من هللا عز وجل التوفيق والسداد .

 إنه نعم املولى ونعم النصير،

 املصــــادر واملراجـــــــع

 -أوال : الكتب واملؤلفات والبحوث العامة :

  1122محمود نجيب حسنى ـ شرح قانون اإلجراءات الجنائية ـ الطبعة الثانية ـ  الدكتور  -1
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 . 1133الدكتور توفيق الشادى ـ فقه اإلجراءات الجنائية ـ الجزء األول ـ  -2

 . 1122الدكتور محمود مصطفى ـ القسم العام ـ  -3

  1121ية ـ الدكتور عبد الرءوف مهدى ـ القواعد العامة لقانون العقوبات ـ الطبعة الثان -3

 ـ  -3
ً
 وتحليال

ً
 . 1122الدكتور رمسيس بنهام ـ اإلجراءات الجنائية تأصيال

الدكتور أحمد صبحى العطار ـ حدود سلطة الدولة فى محاكمة رعاياها عن الجرائم التى ترتكب  -1

 . 1112ع يوليو  23خارج الدولة ـ مجلة العلوم القانونية واالقتصادية س

وسيط فى قانون العقوبات ـ القسم العام ـ دار النهضة العربية ـ طبعة الدكتور أحمد فتحى سرور ـ ال -2

1121 . 

الدكتور حسنى الجندى ـ الوجيز فى قانون العقوبات ـ الجزء األول ـ أكاديمية العلوم الشرطية ـ  -2

 . 2111/  2112الشارقة ـ الطبعة األولى ـ 

ئى ـ جامعة امللك سعود ـ السعودية ـ عام الدكتور عبد الفتاح الصيفى ـ األحكام العامة للنظام الجزا -1

1121  . 

الدكتور غنام محمد غنام ـ شرح قانون العقوبات االتحادى لدولة اإلمارات العربية ـ القسم العام ـ  -11

 . 2113جامعة اإلمارات العربية املتحدة ـ الطبعة األولى ـ 

ت العربية ـ الطبعة الثالثة ـ الدكتور محمود نجيب حسنى ـ قانون املساهمة الجنائية فى التشريعا -11

 .  1112عام 

 . 1121الدكتورة فوزية عبد الستار ـ املساهمة األصلية فى الجريمة ـ دراسة مقارنة ـ طبعة  -12

 -ثانيا : الكتب واملؤلفات والبحوث املتخصصة :
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صالح بن محمد الحسن ـ املخدرات وحماية األسرة فى الفقه اإلسالمى ـ مطابع دار الجسر ـ سنة  -1

1113 . 

 أحمد الروس ـ مشكلة املخدرات واإلدمان ـ دار املطبوعات الجامعية . -2

 .  1122هيلين نوليس ـ أضواء كاشفة على املخدرات ـ بيروت ـ  -3

 . 1113سعد مغربى ـ ظاهرة تعاطى الحشيش ـ دار املعارف ـ القاهرة  -3

اء البيئة والتراث ـ ماجد البداروى ـ محاضرات املخدرات ـ طبع بمصلحة الجمارك ـ جمعية أصدق -3

 . 1111الجماهيرية الليبية ـ الطبعة األولى ـ 

محمد رمضان بارة ـ شرح أحكام قانون املخدرات واملؤثرات العقلية ـ مطبعة الوحدة ـ الزاوية سنة  -1

1113  . 

 . 2112املتولى الشاعر ـ شرح قانون املخدرات واملؤثرات العقلية الليبى ـ  -2

قوبات الخاص ـ جرائم املخدرات والتهريب الجمركى والنقدى ـ الطبعة عوض محمد عوض ـ قانون الع -2

 ـ اإلسكندرية .  1111األولى عام 

 . 1113عبد السالم بشير الدوبى ـ الوعى األمنى ـ الطبعة األولى ـ مطابع العدل بالجماهيرية ـ  -1

 .  1112ة مصطفى مجدى هرجه ـ جرائم املخدرات فى ضوء الفقه والقضاء ـ مطبعة رويال ـ سن -11

 1121عزت حسنين ـ املسكرات واملخدرات بين الشريعة والقانون ـ دراسة مقارنة الطبعة األولى سنة  -11

. 

 أحمد أبو الروس ـ مشكلة املخدرات واإلدمان ـ دار املطبوعات الجامعية .  -12

 ت . ومحمد فتحى عبيد ـ الهيروين " التنين القاتل " ـ دار الفكر اللبنانى للطباعة والنشر ـ بير -13



 

 

191 

 .  1111فوزية عبد الستار ـ وشرح قانون مكافحة املخدرات  -13

 -ثالثا : مجموعة التشريعات وأحكام القضاء :

 . 2111مجموعة التشريعات الجنائية الليبية ـ الجزء األول الطبعة الثالثة  -1

 . 1111لسنة  2قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الليبى رقم  -2

 . 1123لسنة  2ى الصادر باملرسوم السلطانى رقم قانون الجزاء العمان -3

 . 1111لسنة  12قانون اإلجراءات الجزائية العمانى الصادر باملرسوم السلطانى رقم  -3

 وتعديالته . 1111لسنة  12قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية العمانى رقم  -3

 .  1121مجموعة أحكام املحكمة العليا الليبية  -1

 .  1123محكمة النقض املصرية حتى مجموعة أحكام  -2

 2111مجموعة املبادئ والقواعد القانونية التى قررتها املحكمة العليا فى سلطنة عمان ـ فى الفترة من  -2

 ـ الدائرة الجزائية . 2111حتى 

مجموعة األحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية باملحكمة العليا واملبادئ املستخلصة منها ـ فى عمان ـ  -1

 ـ السنة القضائية الثانية عشر .  31/1/2112وحتى  1/11/2111لفترة من فى ا
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 هندسة القواعد القانونية وتراتبيتها

 

  عصام كوثري  

 باحث في القانون العام الداخلي وإنتاج القواعد القانونية،  

 جامعة محمد األول بوجدة

  

 

 

 قدمة:م

، التي نادى بها كلسن، على أن  "la hiérarchie des normeالقانونية"تقوم فكرة تدرج القاعدة    

القاعدة القانونية تكتسب قوتها امللزمة من القاعدة التي تأتي في مرتبة أسمى منها، وعلى هذا النحو يتم 

تشكيل البناء القانوني على درجات يعلو بعضها فوق بعض، ويترتب على هذا التدرج بالضرورة تغليب 

، فالنصوص القانونية باملغرب 188مع مضمون قاعدة أخرى أقل مرتبة االقاعدة األعلى عند تعارضهحكم 

 توريشرع الدسحرص امل وقديشترط فيها أال تتعارض مع الدستور، بإعتباره أسمى القوانين في الدولة 

ن هو أسمى تعبير "القانو  أنمنه الذي ينص على  1على مبدأ سمو القواعد القانونية وتراتبيتها في الفصل 

هذا  189عن إرادة األمة"..."، تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة"

                                                           
املقررة في التشريع املصري، مطابع األهرام هشام علي صادق: تنازع القوانين، دراسة مقارنة في املبادئ العامة والحلول الواقعية  -188

 .23، ص.1113التجارية، مصر، 
( الجريدة 2111يوليوز  22) 1332شعبان  22بتاريخ  1.11.11صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ال، 2111، من دستور 1الفصل  -189

 .3112( ص.2111يوليوز  31) 1332شعبان  22مكرر،  3113الرسمية عدد 
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ما يؤكد أن دولة الحق والقانون تترسخ باعتراف كل السلطات العامة في الدولة بهذا املبدأ، وذلك لضمان 

وجد في قمة التشريع، باملعنى الحصري والذي ترتيبا عليه فالدستور يو  وحماية الحقوق من أي تعسف

ويليه في املرتبة الظهير الصادر عن امللك  190تتشكل منه الكتلة الدستورية في املقام األول وبشكل بديهي

م  وبعده يأتي النظامان الداخليان للبرملان ث العادية والقوانين واإلتفاقيات الدولية والقوانين التنظيمي

، ونضرا 191الفرعي ويشمل كل القرارات الصادرة عن الهيئات التنفيذية املختلفةفي النهاية التشريع 

الداخلي بباقي القواعد القانونية، سيتم التركيز على  النظاملوضوح العالقة بين االتفاقيات الدولية و 

العالقة بين كل من الظهير والقوانين التنظيمية والقوانين العادية والتنظيم الصادر عن السلطة 

مخالفة دستورية وكيف يتعامل املجلس  لألخرى مخالفة قاعدة قانونية  أو ، وهل يعتبر توغل لتنفيذيةا

الدستوري معه ،باعتبار القاض ي الدستوري يقوم عند رقابته ملختلف القواعد القانونية، بإعادة ترتيب 

 النصوص القانونية وضمان تطابق كل التشريعات مع الدستور.

أسال  رهباعتباملجال الدستوري للنصوص القانونية، يحظى بأهمية كبيرة إن البحث في موضوع ا

حبر املختصين لفك شفرة سمو القواعد القانونية وباعتبار أنه موضوع قديم و حديث نسبيا في املغرب، 

 مما شكل مجال واسعا لإلشكال الدستورية والقانونية الغامضة.

 نصيغ اإلشكال التالي:ومن كل ما سبق 

مكن يالقواعدالقانونية فإلى أي حد في مجال  أمرا واردابين قاعدتين قانونيتين تدخل اليعتبر  

 القول أن ذلك التدخل، تدخال دستوريا من عدمه؟

 تي:لإلجابة عن االشكال املطروح، ارتأينا اتباع التصميم اآل

                                                           
 .32، ص.2111روسيون: املجلس الدستوري، ترجمة محمد وطنه، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، هنري  -190
 السويس ي، كلية –عبد العالي بنلياس: املجال الدستوري للنصوص القانونية، رسالة لنيل شهادة املاستر، جامعة محمد الخامس  -191

 .2، ص. 2111/2112واالجتماعية، سال،  العلوم القانونية واالقتصادية
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املبحــــــــــــــــــــــــث األول: دخــــــــــــــــــــــــول قاعــــــــــــــــــــــــدة قانونيــــــــــــــــــــــــة دنيــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــي قاعــــــــــــــــــــــــدة قانونيــــــــــــــــــــــــة أعلــــــــــــــــــــــــى 

 سلطة"منها"اغتصاب 

 املبحث الثاني: دخول قاعدة قانونية عليا في قاعدة قانونية أدنى منها

 قاعدة قانونية علياقانونية دنيا في مجال املبحث األول: دخول قاعدة 

إن املجلس الدستوري املغربي ونظيره الفرنس ي يعتبران توغل قاعدة قانونية عليا بالتشريع في 

ال يشكل مخالفة دستورية، يختلف  األمر إذا توغلت قاعدة قانونية  مجال خاص بقاعدة قانونية دنيا

دنيا بالتشريع في مجال محفوظ لقاعدة قانونية عليا، إذ يعد ذلك عمال يفتقد للشرعية الدستورية فقد 

كرس املجلس الدستوري املغربي في قراراته اجتهادا مفاده عدم إمكانية أي قاعدة قانونية دنيا التوغل 

، 192ع في املجاالت املحددة حصرا في مجال القاعدة العليا وإال اعتبر ذلك عمال مخالفا للدستور بالتشري

وهذا ما يتطلب حتما البحث في عالقة كل قاعدة قانونية بأخرى، من خالل البحث في مدى إمكانية 

ة ى إمكانيفي الظهير الصادر عن امللك) مطلب أول( ،ثم البحث عن مد األدنىتوغل القواعد القانونية 

مي) القانون التنظي القانون العادي والقانون التنظيمي وكذلك القانون العادي في في التنظيم توغل 

 مطلب ثاني(

 القواعد القانونية في الظهير بعض املطلب األول: ولوج

و ذلك بمقتض ى ظهائر،  2111من دستور  32و  31يمارس امللك صالحياته بناء على الفصلين 

 ،أو عند إعالن حالة االستثناءحيث أن امللك يمارس هذه الصالحيات سواء التي تدخل في مجاله حصرا 

 انون ق وبالتالي فامللك بدوره له مجاله الدستوري الذي ال يمكن التوغل فيه سواء بقانون تنظيمي أو 

                                                           
يحي حلوي: العدالة الدستورية باملغرب محاضرات لطلبة السداس ي السادس من سلك اإلجازة، جامعة محمد األول، كلية العلوم  -192

 .2111 – 2111القانونية واالقتصادية واالجتماعية، وجدة، 
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بمناسبة  31بأي قاعدة قانونية أخرى،وقد جاء في مقرر للغرفة الدستورية باملجلس األعلى رقم  أو  عادي

، 193جواب على طلب تقدم به الوزير األول بشأن النظام األساس ي الخاص باملتصرفين بوزارة الداخلية

زمع أن بعض الفصول املما يلي: "حيث إنه بمراجعة الفصول املستفتى في شأنها فصال فصال يتبين 

تعديلها ال تدخل في املجال التنظيمي، إما باعتبارها تندرج في املجال التشريعي ،و إما لكونها تعتبر حسب 

 194من الدستور من السلطات امللكية". 31مقتضيات الفصل 

 وبالنظر إلى قرارات املجلس الدستوري التي تصدى بموجبها لكل ما من شأنه أن يتوغل في املجال

الدستوري الخاص بالظهير، نجده حريصا على حماية هذا األخير من توغل التنظيم في الظهير)فقرة 

 (.ثانيةأولى(، وكذلك توغل القوانين التنظيمية والقوانين العادية في الظهير)فقرة 

 الفقرة األولى: توغل التنظيم في الظهير

، ويمكن تعريفه بأنه "كل تصرف يعد املرسوم وسيلة من الوسائل القانونية للعمل الحكومي

قانوني إنفرادي صادر عن الحكومة، بناءا على الدستور أو القوانين ، ويحدث تغييرا في األوضاع 

ويعد مخالفة املرسوم للظهير الصادر عن امللك مخالفة دستورية وهذا ما يمكن استخالصه  195القانونية

القاض ي  33.13الذي قض ى بعدم دستورية القانون رقم  32.13196من خالل قرار املجلس الدستوري رقم 

ألرضية الخاصة املعدة بإحداث رسم على إقامة املحطات ا 2.11.322باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 

                                                           
(، بشأن النظام األساس ي الخصوص ي للمتصرفين بوزارة 1113فاتح مارس )  1323شوال  3صادر في  1.13.132الظهير الشريف رقم  -193

 . 323(، ص.1113مارس  13) 1322شوال  11، بتاريخ 2121الداخلية، الجريدة الرسمية عدد 
 3332(، الجريدة الرسمية عدد 1121أكتوبر  12، )1311ذي الحجة  2صادر بتاريخ  31مقرر الغرفة الدستورية باملجلس األعلى رقم  -194

 .1322(، ص.1121نوفمبر  21، )1311محرم  12بتاريخ 
، مقال منشور في دراسات وأبحاث قانونية وسياسية، مؤلف جماعي 2111يحي حلوي: إصدار املراسيم وفق دستور اململكة املغربية لـ  -195

 .112، ص.2113بمناسبة تكريم األستاذ أحمد بنكوكوس فبراير 
ربيع أالول  21بتاريخ  3221(، جريدة رسمية عدد 1113أغسطس 13) 1313صادر في ربيع االول  ،1332.قرار املجلس الدستوري رقم -196

 .1313(، ص.1113سبتمبر2) 1313
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وبالرجوع إلى مضمون هذا القرار،  ،197اللتقاط اإلشارات اإلذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار إصطناعية

معتبرين في ذلك  33.13أعضاء مجلس النواب طعنوا في دستورية هذا القانون رقم نائبا من  13يتبين أن 

، باعتباره صدر بعد 1112198من الدستور املراجع لسنة  33أنه لم يراعي عند إصداره أحكام الفصل 

وأكد  199من الدستور املراجع 111نهاية الفترة التشريعية، أي خالل الفترة التي كان يسري عليها الفصل 

جلس الدستوري في هذا الصدد أن الفترة التي شرعت فيها الحكومة ليست فترة فاصلة بين دورتين امل

نيابيتين عاديتين في مفهوم الدستور بقوله "...فهذه املدة ليست فترة فاصلة بين دورتين نيابيتين عاديتين 

بحكم  يعية إلى جاللة امللكفي مفهوم الدستور )...( وإنما فترة فراغ نيابي انتقلت خاللها السلطة التشر 

من الدستور )...(، واعتبر املرسوم على هذا األساس، اغتصابا لسلطة امللك، وبالتالي توغال  111الفصل 

 .200في املجال املحفوظ له

كما أن هناك عدد ال يستهان من القراران الفردية التي تصدر عن أعضاء الحكومة تتعلق بإعفاء 

من  2/فق.31ذين عينوا من قبل امللك بظهير شريف غير مكترثين للفصل عدد من املوظفين السامين ال

، 2.11.213قم من الظهير الشريف ر  2/فق.2واملادة  1111201دستور اململكة املراجع في التاريخ املوافق لـ 

                                                           
( بإحداث رسم على إقامة املحطات األرضية الخاصة 1112أكتوبر  13) 1313من ربيع اآلخر  13صادر في  2.11.322مرسوم بقانون رقم  -197

 3)  1313جمادى األولى  2، بتاريخ 3123املعدة اللتقاط اإلشارات اإلذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية، الجريدة الرسمية عدد 

 .1332.ص  (،1112نوفمبر 
جريدة (،1112أكتوبر  1) 1313من ربيع األخر  11بتاريخ  1.12.133بتنفيذه الظهير الشريف رقم  در صاال، 1112الدستور املراجع لسنة  -198

 .1232(، ص. 1112أكتوبر  13) 1313ربيع األخر  11بتاريخ  3122عدد  رسمية
يلي "إلى أن يتم تنصيب مجلس النواب املنصوص عليه في هذا الدستور على ما  1112من الدستور املراجع لسنة  111ينص الفصل  -199

 يتخذ جاللة امللك اإلجراءات التشريعية االزمة إلقامة املؤسسات الدستورية وسير السلطة العمومية وتدبير شؤون الدولة".
 –سبتمبر  31إلدارة املحلية والتنمية، عدد  يحي حلوي: األنظمة الداخلية للمجالس البرملانية واملجلس الدستوري، املجلة املغربية -200

 .123.ص 2111أكتوبر، 
من جمادى  23بتاريخ  1-11-132ه الظهير الشريف رقم ذبتنفيصادر ال(،1111سبتمبر 13)1312من ربيع األول  22الدستور املراجع ل -201

 .2222(،ص.1111أكتوبر 11)1312جمادى األولى  21بتاريخ  3321(،جريدة رسمية عدد 1111أكتوبر2)1322األولى
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الختصاص الذي تفيد في هذه الحالة، أن السلطة التي لها حق التسمية هي التي لها وكذا لقواعد توازي ا

 .202إلعفاءاحق 

 الفقرة الثانية: توغل القانون التنظيمي والقانون في الظهير

بخصوص العالقة بين القانون والظهير، فإن كل تدخل في املجال املحدد حصرا للملك، يعد 

الذي  23.11تدخل غير دستوري يستدعي أن يتصدى له القضاء الدستوري، وبالرجوع إلى القانون رقم 

سسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين وخاصة يقض ي بإحداث وتنظيم مؤ 

 204من الدستور" 31، التي تنص على أنه: "يعين رئيس املؤسسة وفقا ألحكام الفصل 203منه 3املادة 

وبالتالي، فمن الواضح من خالل هذه املادة أن البرملان قد صادق على هذا القانون الذي أضاف 

اختصاص جديد للملك يباشره بمقتض ى ظهائر وهو األمر الذي يؤدي بنا إلى اعتبار هذه املادة غير 

يغة ي صدستورية، وذلك راجع لكون األمر يتعلق باغتصاب السلطة والذي كان من املفروض أن يأتي ف

ظهير وليس مجرد قانون، وبالتالي يتضح أن هذا القانون قد تدخل في مجال الظهير وبالتالي مخالف 

 205للدستور.

صوت البرملان على مشرع قانون تنظيمي رقم  2111وفي ظل دستور اململكة للتاريخ املوافق لـ 

مين العام للمجلس االقتصادي التي كانت تنص على أن األ  21تضمن عدد من املواد منها املادة  122.12206

                                                           
(، مطبعة املعارف الجديدة، الطبعة األولى، الرباط، 2112-1113الدستوري املغربي،دراسة وتعاليق،)يحيى حلوي: املجلس  -202

 .323ص.،2112
يقض ي بإحداث وتنظيم مؤسسة ملحمد الخامس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه  23.11القانون رقم  -203

جمادى  21، بتاريخ 3121(، جريدة رسمية عدد 2111) فاتح أغسطس  1332من جمادى األولى  11 بتاريخ 1.11.112الظهير الشريف رقم 

 .2322(، ص.2111 أغسطس 11)  1322األولى 
، على ما يلي: "امللك هو القائد األعلى للقوات املسلحة امللكية، وله حق التعيين في 1111من الدستور املراجع لسنة  31ينص الفصل  -204

 الوظائف املدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق".
 .322-321ص. ، مرجع سابق، قتعاليو يحي حلوي: املجلس الدستوري املغربي، دراسات  -205
بتاريخ  1.13.123صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم اليتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،  122-12القانون التنظيمي رقم  -206

 .1321(، ص. 2113أغسطس  13) 1333شوال  12بتاريخ  3232(، جريدة رسمية عدد 2113يوليوز  31) 1333شوال 
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واالجتماعي والبيئي يعين بمرسوم، غير أن املجلس الدستوري اعتبر بأن هذه املادة غير مطابقة للدستور 

، 207ومستنتجا بأن التعيين في هذا املنصب ال يتبع "إلى من طرف سلطة أعلى تتمثل في امللك رئيس الدولة"

قد نزع اختصاصا من امللك ومنحه للحكومة بقانون تنظيمي،  األمر الذي يستفاد منه أن املشرع املغربي

ور قد وبالتالي فهو مخالف للدست اغتصاب للسلطة من طرفالقانون التنظيمي في مجال الظهير وفي ذلك 

 اغتصب سلطة ليست له.

 عالقة التنظيم بالقانون والقانون التنظيمياملطلب الثاني: 

نون و القا توغل كل من التنظيم في مجال القانون العاديسنتطرق في هذا املطلب الى إمكانية 

 في القانون التنظيمي)فقرة اولى(.القانون العادي قابل إمكانية توغل التنظيمي)فقرة ثانية(، في امل

 الفقرة األولى: ولوج القانون العادي في القانون التنظيمي

قد يبدو منذ الوهلة األولى أن القانون يوجد في مرتبة توازي القانون التنظيمي، باعتبار أنهما 

يصدران عن البرملان لكن من خالل الدستور وبعضقرارات املجلس الدستوري، يتأكد أن القانون يوجد 

 العتباراتذلك الثاني و في مرتبة أدنى من القانون التنظيمي وبالتالي ال يمكن لألول أن يتوغل بالتشريع في 

منها أنه إذا كان مسلسل القانون يلتقي بمسلسل القانون التنظيمي في عدد املحطات بدءا من املبادرة 

( فيجب التركيز على أن القانون 23و31( وإصدار األمر بتنفيذه )الفصالن 23.23التشريعية )الفصالن 

 األمور التي بدونها يعد القانون التنظيمي غير  التنظيمي يحتاج في املسطرة باإلضافة إلى ذلك لعدد من

مطابق للدستور، فكل اقتراح قانون تنظيمي يجب أن يودع أول األمر بمكتب مجلس النواب وأن هذا 

املجلس ال يتداول في شأنه إال بعد مرور عشرة أيام، ثم إن هذا القانون يخضع للرقابة على الدستورية 

                                                           
 11بتاريخ  1221( جريدة رسمية عدد 2113يناير  31) 1333من ربيع األول  22صادر في  ،م.د 133.13املجلس الدستوري رقم قرار  -207

 .2333(، ص.2113فبراير  11) 1333ربيع اآلخر 
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ث املوضوع فالقانون التنظيمي يدقق في أمور ذات قيمة دستورية ( ومن حي23بصفة إلزامية )الفصل 

 .208في نظر الدستور 

أحال الوزير األول  2111فبراير  13ومن خالل قرارات املجلس الدستوري وفي التاريخ املوافق لـ 

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،  13.12209)رئيس الحكومة( على املجلس الدستوري القانون رقم 

، 1111منه للدستور اململكة املراجع للتاريخ املوافق لـ  132أجل البث في مدى دستورية أحكام املادة من 

همة "يعتبر في حالة تنافي ملمارسة م :األولى كانت تنص على أنه ،منه تتضمن فقرتين 132وقد كانت املادة 

 مارس مهمة تمثيلية سواء املجالسرسمية أو تمثيلية كل من لم يؤد..." يتبين من هذه الفقرة أنه كل من ي

الترابية أو الغرف املهنية أو حتى في أحد مجلس ي البرملان فيوجد في حالة تنافي ولكن الدستور املراجع 

منه على أن حالة التنافي املتعلقة سواء بعضوية مجلس  32و  32كان ينص في الفصلين  1111لسنة 

قد  13.12ون تنظيمي األمر الذي يفيد أن القانون رقم النواب أو بعضوية مجلس املستشارين تحدد بقان

توغل في اختصاص القانون التنظيمي لكل من مجلس النواب ومجلس املستشارين وهو ما كشفه املجلس 

من الدستور  32بقوله "حيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل  322.2111الدستوري في قراره رقم 

من الدستور )...( وحيث إنه يبين من  32ي)...( وأن الفقرة الثانية من الفصل تنص على أحوال التناف

 13.12املعروضة على أنظار املجلس الدستوري وعلى باقي مواد القانون رقم 132اإلطالع على أحكام املادة 

م املادة أحكا وحيث إن صفة الشخص...، مع أنه لم تستثن نطاق املهمات التمثيلية املصرح بتنافي مزاولتها

 210السالفة الذكر تكون بورودها في قانون عادي مخالفة للدستور. 132

                                                           
يحي حلوي: دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، تطور القضاء الدستوري باملغرب، البنية والوظائف، مؤلف جماعي، سلسلة املعارف  -208

 .113القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق ،ص.
 3) 1321محرم  22، بتاريخ 1.11.123م املتعلق بتحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق 13.12القانون رقم  -209

 .1231(، ص. 2111يونيو  1) 1321صفر  22، بتاريخ 3211(، جريدة رسيمة عدد 2111ماي 
 13) 1321محرم  2بتاريخ  3221( جريدة رسمية عدد 2111مارس  13ذي الحجة ) 3صادر في  322.2111قرار املجلس الدستوري رقم  -210

 .111( ص.2111أبريل 
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 1112أبريل  23الصادر بتاريخ  12/212وكذلك يظهر من خالل قرار املجلس الدستوري رقم 

والذي قض ى فيه بطريقة غير مباشرة بتدني منزلة القانون العادي وعلو مكانة القانون التنظيمي، حيث 

 نتخاباتاال وتتلخص في كون املرشح الفائز في  االنتخابيةة تندرج في إطار املنازعات إن وقائع القضي

البهاليل "إقليم صفرو" قد أنفق أموال طائلة من أجل شراء الضمائر  –التشريعية املباشرة بدائرة صفروا 

تنظيمي انون المتجاوزا بذلك املبلغ املحدد للمصاريف اإلنتخابية، وقد رد املجلس الدستوري على أن الق

املتعلق بمجلس النواب ال يحدد سقفا للمصاريف اإلنتخابية في حين أن املأخذ غير قائمة على أساس 

لعدم اإلدالء بما يثبتها، وما يستفاد من قرار املجلس الدستوري حسب رأي األستاذ مصطفى قلوش، هو 

 لة تحديد املصاريف اإلنتخابيةكون القانون التنظيمي ال يحدد سقفا للمصاريف اإلنتخابية وأن مسأ

املتعلقة باإلنتخابات التشريعية العامة تعتبر من املسائل التي يختص بها القانون التنظيمي بمفرده وأن 

كل تحديد لهذا املجال بمقتض ى قانون عادي أو مرسوم يعتبر غير دستوري وما انتهى إليه املجلس 

الذي حدد سقف  1112أكتوبر  22الصادر بتاريخ  2.12.233الدستوري في هذا القرار يجعل املرسوم رقم 

ألف درهم غير مطابق للدستور أو القانون العادي وبما أن املرسوم قد  231111املصاريف اإلنتخابية بـ 

منه، فإن أثر بطالن  221املتعلق بمدونة اإلنتخابات وخصوصا املادة  1.12211صدر بناء على القانون رقم 

ألصل، ويخلص األستاذ في إطار تحديده لهذا القرار أن البرملان ال يجوز له أن املرسوم يمتد ليشمل ا

 212يتصدى في إطار القانون العادي ملسألة هي من اختصاص القانون التنظيمي.

القاض ي  23.11ونفس الش يء عمل املجلس الدستوري على تأكيده في قرار له بخصوص القانون 

ملتعلقة بتأجيل ديون املقاولين الشباب، فبما أن "املشرع لم يتبع من القانون املالي ا 21بتغير املادة 

وبالتالي للدستور  2.12مخالف للقانون التنظيمي رقم  23.11املسطرة املنصوص عليها فإن القانون رقم 

                                                           
أبريل  2) 1312من القعدة  23بتاريخ  1.12.23صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الاملتعلق بمدونة االنتخابات،  1.12رقم قانون  - 211

 .321(، ص.1112أبريل  3) 1312من ذي القعدة  23بتاريخ  3321(، جريدة رسمية عدد 1112
، 2112دجنبر  -، نونبر31ة املغربية للدارة املحلية والتنمية، العدد ل، املجمصطفى قلوش: اإلطار القانوني والفقهي للقوانين التنظيمية -212

 .11 .ص
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كما ورد في ذات القرار أن "تأجيل التاريخ املقترح في القانون املالية الحالي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض 

من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله، وبالتالي إلى خرق مقتضيات  11وارد الدولة، كما حددت في املادة م

من الدستور وإن عدم إعمال الحكومة لإلمكانية املخولة لها في نطاق هذا الفصل في إبانها  31الفصل 

 .213ليس من شأنه أن يحول دون مراقبة املجلس الدستوري"

املتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة  113.12214لقانون رقم ويبدو كذلك أن ا

التي  1ومحاربتها قد توغل في مجال القانون التنظيمي أو مجموعة من القوانين التنظيمية وذلك في املادة 

تنص على أنه "تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب في مجلس 

 حكمة الدستورية...".املستشارين في امل

وكذلك بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنس ي الذي يقر بعدم إمكانية توغل القانون العادي في 

الذي ألغى بموجبه مقتض ى  1121/1/12الصادر بتاريخ  D.C 21/112القانون التنظيمي في القرار رقم 

( يعينون في CNCLالعام لـ ) على أن األعضاء والرئيس واملدير  تعلق بحرية اإلتصال بحجة أنه ينصي

املجلس الوزاري يكون قد تطاول على املجال املخصص بقانون التنظيمي بموجب الفقرة الرابعة من 

حيث أن هذا الفصل أحال على القانون التنظيمي لتحديد قائمة الوظائف  215من الدستور  33الفصل 

دره، وبالتالي ال يمكن لقانون عادي أن التي يتم التعيين بها من طرف املجلس الوزاري بواسطة قرار يص

 من الدستور. 13من الفصل  3يضيف أسماء عديدة إلى هذه القائمة دون أن يخرق الفقرة 

                                                           
 11بتاريخ  3221(، الجريدة  الرسمية عدد 2111مارس  31) 1321ذي الحجة  23صادر في  ،321.2111قرار املجلس الدستوري رقم  -213

 .123( ص. 2111أبريل  13) 1321محرم 
 1.13.13املتعلقة بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  113.12قانون رقم  214

 .1123(، ص. 2113يوليوز  2) 1331رمضان  13، بتاريخ 1323ة عدد دة رسمي(، جري2113يونيو  1) 1331شعبان  21بتاريخ 
في ضوء قرارات القضاء الدستوري باملغرب وفرنسا، رسالة لنيل دبلوم  الدستورية للقوانين التنظيمية م: الطبيعةاعبد الرحيم منع -215

 .1 .ص، 2112واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط،  القانونيةالدراسات العليا املعمقة، كلية العلوم 
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 و القانون التنظيمي الفقرة الثانية: توغل التنظيم في مجال القانون 

ي، الحكومية توغل التنظيم في القانون والذي يعد إغتصابا للسلطة من طرف الجهاز أما إمكان

صدر الوزير األول)رئيس الحكومة( مرسوما يتعلق بتفويض اإلختصاصات انوفمبر  13بتاريخ  حيث أنهو 

الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف بالشؤون اإلقتصادية  السيد نزار بركة والسلط إلى

ولى عليها في املواد األ قد نصت املادة الرابعة منه على أنه"عالوة على اإلختصاصات املنصوص ،و 216والعامة

 ،يمارس الوزير املنتدب لدى الوزير االول املكلف بالشؤون اإلقتصادية والعامة ،والثانية والثالثة أعاله

ت م اإلستشارات والتوصياياإلختصاصات ذات الطابع اإلستشاري ألجل إبداء األراء وتقد ،بصفة مؤقتة

جلس عمله طبقا للنص املؤسس له" وإذا رجعنا إلى إلى أن يستأنف هذا امل ،املخولة ملجلس املنافسة

 11.11من القانون  11و  13اإلختصاصات املخولة إلى مجلس املنافسة نجدها محددة بموجب املادتين 

،وهنا يظهر بأن املرسوم أي أنها محددة بنص تشريعي اي بقانون  217املتعلق بحرية األسعار واملنافسة

وحيث ال ، مجال يعود أصال للقانون العاديومة( قد تدخل في حكالذي اتخذه الوزير األول )رئيس ال

 ،م بقانون تلك اإلختصاصاتيمكن ألي جهة غير السلطة التشريعية أن تنزع من مجلس املنافسة املنظ

 غير دستوري.  الش يء الذي يعتبر ن القانو التنظيم قد توغل في مجال  فإن وبذلك

يحدد بموجبه سقف املصاريف االنتخابية للمرشحين  2.12.233218كذلك يظهر أن املرسوم رقم 

بمناسبة الحمالت االنتخابية، قد توغل في مجال القانون التنظيمي وذلك لكون تحديد سقف املصاريف 

االنتخابية يحدد بالقانون التنظيمي وليس بمرسوم وهذا ما يستفاد من قرار املجلس الدستوري 

                                                           
 11) 1322ذو القعدة  2 ،بتاريخ3321عدد (،جريدة رسمية 2112نوفمبر13) 1322ذي القعدة  3صادر في  1222.2.12مرسوم رقم -216

 .3122،ص.(2112نوفمبر 
 3)1321ربيع األول  2يخ بتار  1.11.223الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ،املتعلق بحرية األسعار واملنافسة  11.11القانون رقم  -217

 .1131(،ص.2111يوليوز 1)1321الثاني ربيع  3بتاريخ  3211عدد (،جريدة رسمية 2111يونيو
جمادى اآلخرة  21بتاريخ  3322جريدة رسمية عدد (، 1112أكتوبر  22) 1312من جمادى اآلخرة  11الصادر في  2.12.233مرسوم رقم 218

 .3132(، ص.1112أكتوبر  23) 1312
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أخرى لكون القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ال  ، الذي صرح بأن "... ومن جهة 112.12219

يحدد سقفا للمصاريف االنتخابية..." وبذلك هذا املرسوم تدخل في مجال القانون التنظيمي الذي يعتبر 

 مخالفا للدستور.

 املبحث الثاني: دخول قاعدة قانونية عليا في مجال قاعدة قانونية أدنى منها

القواعد القانونية كان صاحبها يبغي من ورائها تقديم شكل ديناميكي  حينما ظهرت نظرية تدرج

للنظام القانوني في أي بلد باستعمال شكل هرمي، فالقواعد القانونية املتباينة من حيث قيمتها وطرق 

سنها، جعلت هانس كلسن يستعين بالشكل الهرمي لتقدير العالقة التراتبية التي تربط هذه القواعد فيما 

وكل إخالل بهذا التدرج ،ما هو في حقيقة األمر إال تجاوز للقانون وانطالقا من كل ذلك فإن  220بينها

مخالفة قاعدة قانونية دنيا لقاعدة قانونية عليا يعد من منظور القضاء الدستوري مخالفة دستوري 

ى القاعدة األدنوفي مقابل ذلك يطرح التساؤل في ما إذا كان بإمكان القاعدة األعلى أن تتدخل في مجال 

منها وهذا ما سنحاول معالجته من خالل ربط عالقة الظهير الصادر عن امللك بكل من القانون التنظيمي 

والقانون )مطلب أول(، وكذلك القانون التنظيمي والقانون العادي بالقواعد القانونية االخرى )مطلب 

 ثان(.

 خرى  املطلب األول: توغل الظهير في القواعد القانونية األ 

ا أو اديسيتم البحث في مدى إمكانية تدخل امللك في مجال أي قاعدة قانونية سواء كان قانون ع

 ية)فقرة ثانية(.ذمجال السلطة التنفي في ،أو قانون تنظيمي)فقرة أولى(

                                                           
محرم  23، بتاريخ 3322جريدة رسمية عدد(، 1112أبريل  23) 1312ذي الحجة  21، صادر في 212.12قرار املجلس الدستوري رقم 219

 .1311(، ص. 1112ماي  21)1311
 .11، ص.1112محمد معتصم: النظام السياس ي الدستوري املغربي، مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -220
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 ر في القانون والقانون التنظيمييولى: ولوج الظهالفقرة األ 

إمكانية توغل امللك بالتشريع في مجال القانون، هناك عدة نصوص يمكن اإلستدالل بها على 

من الدستور سابقا أو فصول أخرى، ومنه ظهير إحداث  11فقد اتخذ امللك ظهائر بناء على الفصل 

الذي حل محل املجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان، والحال أن  221املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

من املجاالت التي يختص البرملان  1111 املراجع ل ور دستالالتشريع في مجال الحقوق والحريات جعله 

: "يختص القانون 1111من دستور اململكة املراجع للتاريخ املوافق لـ  31بالتشريع فيها إذ نص الفصل 

الحقوق -باإلضافة إلى املواد املسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في امليادين اآلتية: 

 ة املنصوص عليها في الباب األول من هذا الدستور...".الفردية والجماعي

يظهر من خالل قراءة مجمل مواده التي ترتبط  1.12.212222وكذلك بالنسبة للظهير الشريف رقم 

بجانب مهم من حقوق وحريات األفراد والجماعات التي تعد من مجاالت اختصاص البرملان، حيث صوت 

يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة  11.13البرملان على مشروع قانون رقم  2111يوليوز  21بالتاريخ املوافق لـ 

ودخل حيز التنفيذ بعد إصدار األمر بتنفيذه ونشره بالجريدة   223العليا لإلتصال السمعي البصري 

منه "تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ إبتداء من  31الرسمية )النشرة العامة( وقد جاء في املادة 

من  22الصادر في  1.12.212لجريدة الرسمية وتنسخ وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم تاريخ نشره با

( القاض ي بإحداث الهيأة العليا لإلتصال السمعي البصري كما 2112أغسطس  31) 1323جمادى األخرة 

                                                           
 1311محرم  12، بتاريخ  3332(، جريدة رسمية عدد 2111)فاتح مارس  1332من ربيع األول  23صادر في  1.11.11ظهير شريف رقم  -221

 .1322 .(، ص1121نوفمبر  21)
الهيئة العليا لالتصال السمعي  ث(، يقض ي بإحدا2112أغسطس  31) 1323جمادى اآلخرة  22صادر في  1.12.212ظهير شريف رقم  222

 .2331(، ص. 2112سبتمبر  2) 1323جمادى اآلخرة  23بتاريخ  3133بصري، جريدة رسمية عددال
في  1.11.123بتنفيذه الظهير الشريف رقم  لإلتصال السمعي البصري، الصادر  املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا 11.13القانون رقم  -223

 .1211(، ص .2111سبتمبر  22) 1332ذو الحجة  21، بتاريخ 1312عدد جريدة رسمية (، 2111أغسطس  23) 1332ي القعدة من ذ 21
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في مجال  2111غشت  31وقع تغييره وتتميمه..." وهو ما يفيد أن الظهير تدخل في التاريخ املوافق لـ 

 .224القانون وأن هذا األخير استعاد مجاله عند لحظة نسخ الظهير

 1131مايو  13) 1322ذي القعدة  1الصادر في  1-32-331وكذلك بالنسبة لظهير الشريف رقم 

في  ، للنظر ول بإحالته على الغرفة الدستورية( بإحداث مصلحة التموين العسكري حيث قام الوزير األ 

تورية ، فصرحت الغرفة الدسالفصل الثالث من هذا الظهير التنفيذية ملقتضياتالطبيعة القانونية أو 

بأن هذا الفصل يدخل في عداد املواد التي يشملها اختصاص القانون كما حددها الدستور والسيما 

 225منه 33الفصل 

(، 1122دجنبر  21) 1311من محرم  21بتاريخ  11وكذلك بالنسبة ملقرر الغرفة الدستورية رقم 

-112في فقرته الثانية من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  21و  11لتي صرحت فيه بأن الفصلين ا

( واملتعلق بتنظيم الجامعات داخل في مجال 1123فبراير  23) 1313من صفر  13املؤرخ في  23-1

 .226القانون 

( 1112ماي  12) 1322من صفر  11الصادر في  122-12كذلك بالنسبة للمرسوم امللكي رقم 

بتحديد مسطرة تنقيط ترقي موظفي االدارات العمومية في الرتبة والدرجة حيث صرح املجلس الدستوري 

 1و  2و  ولى(األ )الفقرة  1و  2بأن بعض مقتضيات هذا املرسوم تدخل في مجال القانون ومنها الفصول 

 التشريعية بمرسوم، وبذلك فقد تدخل امللك في اختصاص السلطة 12و  12و  13و  12و  11و  11و 

 227. ملكي

                                                           
 .121. يحي حلوي: دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، مرجع سابق، ص -224
 1111مارس  3)1311ربيع األخر  12، بتاريخ 3313(، جريدة رسمية عدد  1121أبريل  2) 1311من ربيع األول  21بتاريخ  22مقرر رقم  -225

 .223ص. (، 
ربيع األول    3، بتاريخ 3332(، جريدة الرسمية عدد 1122دجنبر  21) 1311من محرم  21بتاريخ  11رقم  الغرفة الدستورية  مقرر  -226

 . 121( ، ص.1121يناير  31) 1311
صفر  13بتاريخ  3312(، جريدة رسمية عدد 1112يونيو  3)  1312من محرم  22صادر في  ،122.12رقم  املجلس الدستوري  قرار  -227

 .1111ص. ،(1112يونيو  11) 1312
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قد تدخل أيضا ضمن املجال الدستوري الخاص  1-12-212رقم  الظهير أن وكذلك فاملالحظ 

منه، التي تنص على أن: "ال يجوز الجمع بين مهام  2بالقوانين التنظيمية، إذ يتضح ذلك من خالل املادة 

داب إنتخابي أو منصب عام أو أي العضوية في املجلس األعلى لإلتصال السمعي البصري وبين أي انت

 نشاط معين دائم يدر ربحا..."

من دستور اململكة  32ويدخل في عداد " إنتدابإنتخابي " عضوية أعضاء البرملان، غير أن الفصل 

فقد نص على أنه: "يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب...  1111املراجع للتاريخ املوافق لـ 

يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس و منه نص على أنه: " 32والفصل وأحوال التنافي..." 

 التنافي...". حاالتو  املستشارين...

كل من القانون  2تمم ضمنيا بمقتض ى املادة  1.12.212وبالتالي فإن الظهير الشريف رقم 

وبذلك  املتعلق بمجلس املستشارين 32.12229املتعلق بمجلس النواب والقانون  31.12228التنظيمي رقم 

 ر تدخل في مجال القانون التنظيمي،دون اعتبار ذلك مخالفة دستورية.يستفاد أن الظهي

 الفقرة الثانية: توغل الظهير في التنظيم

دخل بالتشريع في مجال تيمكن إستنتاج خالصة من خالل ما سبق، حيث أنه يمكن للملك أن ي

ورية، فليس هناك ما يمنع امللك من أن يتدخل كل من القوانين التنظيمية والقانون وال تعد مخالفة دست

الذي أصدره  1.13.113بالتنظيم في مجال اختصاص السلطة التنظيمية، فمثال الظهير الشريف رقم 

، في شأن إختصاصات وتنظيم وزارة األوقاف والشؤون 2113دجنبر  3امللك في التاريخ املوافق لـ 

                                                           
 3) 1312، بتاريخ فاتح جمادى األولى 1.12.123صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ال ،يتعلق بمجلس النواب 31.12قانون تنظيمي  -228

 .3313(، ص. 1112سبتمبر  11) 1312جمادى األولى  2بتاريخ  3311(، جريدة رسمية عدد 1112سبتمبر 
 3) 1312، بتاريخ فاتح جمادى األولى 1.12.121صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ،يتعلق بمجلس املستشارين 32.12قانون تنظيمي  -229

 .3313(، ص. 1112سبتمبر  11) 1312جمادى األولى  2بتاريخ  3311(، جريدة رسمية عدد 1112سبتمبر 
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لم يقتصر هذا الظهير الشريف بتنظيم املديريات التابعة للوزارة وإنما فصل حتى في األقسام  230اإلسالمية

واملصالح التابعة لألقسام، وفي إطار دينامية القطاعات الوزارية املستجيبة لتطلعات البرامج الحكومية، 

ؤون اإلسالمية باألوقاف والشثم التفكير في تغيير وتتميم عدد من األقسام واملصالح، فثبت للوزارة املكلفة 

أن ذلك يدخل في مجال السلطة التنظيمية لها بالرغم من ورودها في شكل ظهير شريف، فغيرتها وتممتها 

وهذا  231بقرار بعد حصولها على موافقة امللك وهذا ما يستفاد من قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 لتشريع في مجال التنظيم، غير أنه يمكن للحكومة إسترجاعما يفيد أنه ليس هناك ما يمنع تدخل الظهير با

 13.13إختصاصها من خالل تقنية التجريد التشريعي وهذا ما يستفاد من قرار املجلس الدستوري رقم 

العامة للمجلس  باألمانةطلب الوزير األول من خالل رسالة مسجلة  1113أبريل  12حيث أنه في 

 3الصادر بتاريخ  1.23.322لظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم الدستوري ،التصريح بأن مضمون ا

والنظام املوضوعي لتهيئة مركز  3212و  3222رقم  التصميمينباملوافقة على نصوص  1123أبريل 

الشفاعية )إقليم آسفي( يندرج باعتبار طبيعته القانونية في إختصاص السلطة التنظيمية وإن ورد في 

 .232الشكلنص تشريعي من حيث 

، طلب الوزير األول في رسالة مسجلة 1113، حيث أنه في فاتح مارس 13.13وكذلك في القرار رقم 

الصادر بتاريخ  1.31.113باألمانة العامة للمجلس الدستوري التصريح بأن مضمون الظهير الشريف رقم 

بيعته ة يندرج باعتبار طباملصادقة على التصميم والضابط املوضوعي لتهيئة مركز عرباو  1132فبراير  12

 .233القانونية في إختصاص السلطة التنظيمية، وإن ورد من حيث الشكل في نص تشريعي

                                                           
( في شأن إختصاص وتنظيم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2113ديسمبر  3) 1323شوال  1صادر في  1.13.113ظهير شريف رقم  -230

 .3321(، ص. 2113ديسمبر  23) 1323بتاريخ فاتح ذي القعدة  3122جريدة رسمية عدد 
( بتغير وتتميم أقسام ومصالح املديريات 2111يناير  12) 1331صفر  2، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، صادر في 2231.11 رقم  قرار -231

 .333( ص.2111فبراير  12) 1331ربيع األول  3بتاريخ  3213املركزية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، جريدة رسمية عدد 
 .1123 ، ص.1113يوليوز  11بتاريخ  3212د ، جريدة رسمية عد1113ماي  1صادر بتاريخ  ،13.13ي رقم قرار املجلس الدستور  -232
 .112، ص.1111أبريل  3بتاريخ  3311، الجريدة الرسمية عدد 1113مارس  13صادر بتاريخ  ،13.13قرار املجلس الدستوري رقم  -233
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اء املجلس الدستوري حول مقتضيات املرسوم فتقام الوزير األول باست 1111نونبر  21وكذلك في 

ة عليا ولجان ( بإحداث لجن1111أغسطس  21)1321جمادى األولى  11الصادر في  121-11امللكي رقم 

صرح فيه بكون أحكام هذا املرسوم تقتصر على  111-11أصدر املجلس قراره رقم و محلية للسكان، 

إحداث هيئات ادارية تشكل من وزراء أو موظفين وتنحصر مهمتها في اعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في 

ستور من اختصاص السلطة ميدان يرجع الى اختصاصها وال تتناول أية مادة من املواد التي جعلها الد

تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية،  121-11التشريعية، وبذلك صرح بأن احكام املرسوم امللكي رقم 

 .234إذن فامللك تدخل في مجال السلطة التنفيذية

الصادر في  321.13، حيث أحال الوزير األول املرسوم امللكي رقم 122.2112235وكذلك في قرار 

( بشأن إحداث مدرسة استكمال تكوين املتصرفين بوزارة 1113سبتمبر  22) 1323فاتح جمادى اآلخرة 

الداخلية، قد صرح املجلس الدستوري بأن أحكام املرسوم امللكي ال تعدو أن تكون مجرد تدابير تطبيقية 

من الدستور، وبذلك فإنه يدخل في مجال  11تندرج في مجال السلطة التنظيمية بمقتض ى الفصل 

تنظيمية أي أن امللك تدخل في مجال السلطة التنظيمية لكن الوزير األول استرجع اختصاصه السلطة ال

 بواسطة تقنية التجريد التشريعي.

، لطلبعلى املجلس 1111يناير  11ونفس الش يء تأكد بمناسبة إحالة الوزير األول، بتاريخ 

بإحداث مركز الستقبال وتوجيه  321.12الدستوري يرمي إلى التصريح بأن مضمون املرسوم امللكي رقم 

املستثمرين يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية، وإن ورد في نص تشريعي 

                                                           
شعبان 12، بتاريخ 3313( جريدة رسمية عدد 1111ديسمبر  11) 1312 من رجب 21صادر في  ،111.11قرار املجلس الدستوري رقم -234

 .2212ص. ،(1111ديسمبر  23)1312
ربيع  23بتاريخ  3112(، جريدة رسمية، عدد 2112مارس  3) 1321من صفر  23صادر بتاريخ  ،122.2112قرار املجلس الدستوري رقم  235

 .121(، ص.2112مارس  31) 1321األول 
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من حيث الشكل، إال أن املجلس الدستوري، صرح بأن أحكام املرسوم موضوع اإلحالة ال تدخل في أية 

 .236ة التشريعيةمادة من املواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلط

 املطلب الثاني: ولوج القانون والقانون التنظيمي في القواعد القانونية األخرى 

للقوانين العادية، فان هذه االخيرة ن القوانين التنظيمية تدخل ضمن املجال الدستوري بما أ

ون فقرة ثانية(، وكذلك فالقاننها توجد في مرتبة أعلى منها)عدم مخالفة القوانين التنظيمية ألملزمة ب

التنظيمي والقانون العادي تعد مجاال دستوريا للتنظيم الصادر عن الحكومة وال يجب أن يخالف 

 حكامهم، غير أنه في املقابل يمكن للقانون والقانون التنظيمي التوغل في مجال التنظيم)فقرة أولى(.أ

 التنظيم الفقرة األولى: توغل القانون والقانون التنظيمي في

تأكيدا على ما سبق، تدخل القانون في قاعدة قانونية أعلى منه يعد مخالفة دستورية، لكن في 

مقابل ذلك فإن تدخل القانون في مجال القواعد القانونية األدنى درجة ال تعد مخالفة دستورية، وهذا 

ذي تتلخص وقائعه في أن ال 221.11237ما يظهر لنا من خالل قرارات املجلس الدستوري، ومنها قرار رقم 

إلى املجلس الدستوري بطلب  1111فبراير  11الوزير األول )رئيس الحكومة( تقدم بالتاريخ املوافق لـ 

املتعلق  21.22يهدف من خالله التصريح بأن أحكام الفقرة األولى من املادة الثانية من القانون رقم 

القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من ال تدخل في مجال  238بإحداث الوكالة الحضرية ألكادير

حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، األمر الذي جعل املجلس الدستوري يلجأ إلى 

                                                           
شوال  12خ ي، بتار  3332(، الجريدة الرسمية عدد 1111فبراير  12) 1311رمضان  22صادر في  ،113.11الدستوري رقم قرار املجلس  -236

 .331(، ص.1111مارس  2) 1311
ذي القعدة  21بتاريخ  3123(، جريدة رسمية عدد 1111فبراير  23) 1311ذي القعدة  2صادر في  ،221.11قرار املجلس الدستوري رقم  -237

 .311(، ص.1111مارس  12) 1311
من جمادى  13صادر في  1.21.223صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية ألكادير،  21.22قانون رقم  -238

 .1233(، ص.1112ديسمبر 11) 1313جمادى األخرة  21بتاريخ  3123رسمية عدد جريدة (، 1112نونبر 21) 1313األولى 
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من دستور اململكة املراجع للتاريخ  32أسلوب التجريد من الطابع التشريعي املنصوص عليه في الفصل 

قرر في  221.11أصدر املجلس الدستوري قرار رقم  1111فبراير  23، وبالتاريخ املوافق لـ 1111املوافق لـ 

ناك ، الذي يستنتج منه أنه ليس هالتشريعيةمنطوقه ضمنيا بقبول طلب التجريد القانون من صبغته 

لكن يمكن للحكومة أن  239ما يمنع القانون بالتدخل بالتنظيم في مجال اختصاص السلطة التنظيمية

ريق الدفع بعدم القبول أو التجريد التشريعي هذا ما يستنتج من مقرر تستدعي اختصاصها إما عن ط

متعلق ، الذي تتلخص وقائعه في أن رئيس مجلس النواب أحال مقترح قانون 33الغرفة الدستورية رقم 

من الدستور وقضت  31بمنع القمار واليناصيب الذي دفعت الحكومة بعدم قبوله في نطاق الفصل 

 .240ن موضوع املقترح من حيز النصوص التنظيميةالغرفة الدستورية بأ

وكذلك فالقانون التنظيمي يحتل مكانة خاصة بإعتباره من القواعد القانونية األعلى التي ال 

يسمح بالتدخل في املجال الخاص بها، لكونها محددة في أعلى قاعدة قانونية وهي الدستور، والعكس 

ما يظهر  ذاصحيح حيث يمكن للقانون التنظيمي أن يتدخل في القواعد الدنيا األخرى ومنها التنظيم، وه

، حيث أن الوزير األول )رئيس الحكومة( قد أحال بالتاريخ 312.2111241من قرار املجلس الدستوري رقم 

على املجلس الدستوري رسالة يطلب بمقتضاه منه التصريح بأن األحكام  2111غشت  23املوافق لـ 

املتعلق بمجلس  32 .12من القانون التنظيمي رقم  31و  32املضمنة في جزء من كل من املادتين 

املستشارين ال تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل تتدرج 

ضمن اختصاص السلطة التنظيمية، وبالتالي يمكن تغييرها بمرسوم وقد قض ى املجلس الدستوري في 

ي تنظيمي للدستور، الذمنطوق قراره "برفض الطلب" بسبب سبق بته في مطابقة أحكام القانون ال

                                                           
 .112نية وتراتبيتها، مرجع سابق، ص.يحي حلوي: دستورية القواعد القانو  -239
 ، منشور باملوقع اإللكتروني1113ماي  22املوافق لـ  1323محرم  22، بتاريخ 33مقرر الغرفة الدستورية رقم  240

www.Cour-constitutionnelle.ma 
بتاريخ  3232( جريدة رسمية عدد 211أغسطس  21)  1321من جمادى األولى  22صادر في  ،312.2111قرار املجلس الدستوري رقم  -241

 .2333.ص ،(2111سبتمبر  21) 1321جمادى األخرة  22

http://www.cour-constitutionnelle.ma/
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يستفاد منه ضمنيا أنه يقبل الطلب وينظر فيه من حيث املوضوع شريطة عدم سبق بته في مطابقة 

القانون التنظيمي، والقول بذلك معناه أنه ليس هناك ما يمنع القانون التنظيمي من أن يتدخل بالتنظيم 

 في مجال اختصاص السلطة التنظيمية.

 لقانون التنظيمي في القانون العاديالفقرة الثانية: توغل ا

يرى األستاذ محمد أشركي بأن القانون التنظيمي ينزل بين منزلين مرتكزا في ذلك على معيار مزدوج: 

مادي وشكلي، فمن الناحية املادية فهي تكمل الدستور ومن الناحية الشكلية فلها خصوصية تتمثل في 

ة من مسطرة القوانين العادية، مما يجعلها تستمد بعض املسطرة التي تتبعها والتي تعتبر أكثر صالب

 .242اإلمتياز عن القوانين العادية، وبالتالي تحتل مرتبة أعلى منها داخل سلم تدرج القواعد القانونية

يقرر  هوبالرجوع إلى قرارات املجلس الدستوري في إطار رقابته على القوانين التنظيمية يتضح أن

 عادي، ومن ذلك مثال قرار املجلس أن يتضمن مقتضيات لها قيمة تشريع ميبأنه يمكن للقانون التنظي

لقانون املالية، أجاز  2.12243بمناسبة فحص دستورية القانون التنظيمي رقم  231.12الدستوري رقم 

أن يتدخل هذا القانون التنظيمي في املجال الدستوري الخاص بالقانون العادي،حيث يقوله عن املادة 

والحالة هذه طابع قانوني تنظيمي في مفهوم الفصل ت عليه املادة املذكورة ليس له ما نص "وحيث إن 32

من الدستور الذي ال يسيغ هذا الوصف إال على األحكام املتعلقة بشروط التصويت على قانون  31

 املالية:

                                                           
 .22.ص ،122العدد األول،  القوانين التنظيمية باملغرب، املجلة املغربية للقانون واالقتصاد والتنمية، محمد أشركي: -242
(، 1112نوفمبر  21) 1311شعبان  2بتاريخ  1.12.132لقانون املالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2.12قانون تنظيمي رقم  -243

 .3212(، ص.1112دجنبر  3) 1311شعبان  13، بتاريخ 3133جريدة رسمية عدد 
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خالف ي وحيث إنه، بصرف النظر عن هذه املالحظة، فإن املادة املتحدث عنها ليس في مضمونها ما

 .244الدستور وبمجرد إقحامها في قانون ذي طابع تنظيمي ال يعد في حد ذاته مخالفا للدستور"

بمناسبة نظره في مدى دستورية القانون  332.2111وفي قرار آخر للمجلس الدستوري رقم 

تسيير املتعلق بطريقة  3.13القاض ي بتغيير وتتميم أحكام القانون التنظيمي رقم  33.11245التنظيمي رقم 

اللجان النيابية لتقص ي الحقائق، أشار فيه إلى أنه رغم التنصيص على عقوبة خاصة في هذا القانون 

التنظيمي والتي تندرج ضمن مجال القانون، أي ضمن القواعد العامة املنصوص عليها في قانون املسطرة 

يتضمن  13دخل على املادة الجنائية، فإن ذلك ال يشكل مخالفة دستورية، بقوله "وحيث إن التعديل امل

التنصيص على عقوبة خاصة تطبق في حاالت عدم حضور من يتم استدعاؤه بصورة قانونية من طرف 

إحدى اللجان النيابية لتقص ي الحقائق، أو اإلمتناع عن أداء اليمين أو عن اإلدالء بالشهادة املطلوبة، أو 

تقص ي الحقائق بشأنها دون عذر مقبول، بعد أن عدم تسليم الوثائق التي لها عالقة بالوقائع املطلوب 

املذكورة تحيل فيما يخص الجزاء الذي يترتب في الحاالت السالفة الذكر على القواعد  13كانت املادة 

العامة املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية...وبالتالي ليس في هذه التعديالت ما يخالف مقتضيات 

 .246الدستور"

الدستوري في نفس املنحى بتكريس إلمكانية تدخل القاعدة األعلى في القاعدة  وقد ذهب املجلس

لها عالقة بالنظر في مدى دستورية القوانين التنظيمية املتعلقة  247األدنى، حيث صدرت عنه ثالثة قرارات

                                                           
 1311شعبان  3، بتاريخ 3131(، جريدة رسمية عدد 1112أكتوبر  23) 1311رجب  3، صادر في 231.12قرار املجلس الدستوري رقم  -244

 .3233 .(، ص1112نوفمبر  23)
(، جريدة 2111نوفمبر  3) 1322شعبان من  11بتاريخ  1.11.211الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ، 33.11قانون تنظيمي رقم  -245

 .3221(، ص. 2111نوفمبر  2) 1322شعبان  22، بتاريخ 3132رسمية عدد 
، بتاريخ 3133(، جريدة رسمية عدد 2111سبتمبر  12) 1322من جمادى األخرة  21، صادر في 332.2111قرار املجلس الدستوري رقم  -246

 .3332(، ص 2111أكتوبر  12) 1322فاتح شعبان 
شوال  11، بتاريخ 3321رسمية عدد جريدة (، 2112سبتمبر  23) 1322رمضان  11، صادر في 131.2112قرار املجلس الدستوري رقم  -247

 .3332(، ص. 2112أكتوبر  22) 1322
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بتتميم القوانين التنظيمية األصلية لكن من مجلس النواب ومجلس املستشارين واملجلس الدستوري، 

لتي أضافت إختصاصا جديدا ملجال القوانين التنظيمية وهو التصريح باملمتلكات التي يدخل في األصل وا

من الدستور املراجع لسنة  21و 32، 32ضمن مجال القوانين العادية، نظرا لعدم وروده في الفصول 

 ين التنظيمية(املجلس الدستوري فإن تدخل قاعدة قانونية عليا )القوان اجتهاداتمن  وإنطاقا، 1112

 في مجال خاص بالقانون العادية، فإنه عمل دستوري وليس فيه ما يخالف الدستور.

 خاتمة

املغرب، ة القانونية بفي األخير يمكن أن نخلص إلى أن تدرج مكونات الكتلة الدستورية في املنظوم

والنظام  القوانين العادية االدستور ثم تليه القوانين التنظيمية وبعدهيسير وفق تسلسل يسمو عليها 

وبذلك فإن احترام  .وفي األخير نجد التنظيم الصادر عن الحكومة من مجلس ي البرملان،الداخلي لكل 

الشرعية القانونية والدستورية داخل الدولة يستلزم احترام مبدأ تدرج القواعد القانونية داخل الدولة، 

دة القانونية أعلى منها يعد مخالفة دستورية وفي مقابل وبالتالي فإن مخالفة قاعدة قانونية دنيا للقاع

ذلك يمكن لقاعدة قانونية أعلى أن تتدخل بالتشريع في مجال خاص بقاعدة قانونية أدنى وال يعد ذلك 

 مخالفة دستورية.

  

                                                           

شوال  11، بتاريخ 3321رسمية عدد (، جريدة 2112سبتمبر  23) 1322رمضان  11، صادر في 111.2111قرار املجلس الدستوري رقم  -

 .3331(، ص .2112أكتوبر  22) 1322

شوال  11، بتاريخ 3321رسمية عدد (، جريدة 2112سبتمبر  23) 1322رمضان  11، ٍ صادر في 111.2112قرار املجلس الدستوري رقم  -

 .3333(، ص. 2112أكتوبر  22) 1322
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  املغربية األسرة قانون  وفق الواجبة الوصية 

 

  جمال العزوزي  

 في الشريعة االسالمةدكتور 

  مندب قضائي اقليمي

 

 

 

 

ياته في ا الهالك في حالتي أوص ى به  من املعلوم أن حقوقا تتعلق بالتركة من هذه الحقوق تنفيذ الوصايا 

وهذه  ؛خر من الوصايا أوجبه القانون وهو ما يعرف بالوصية الواجبةآإال أن هناك نوعا  حدود الثلث؛

الوصية أوجبها قانون مدونة األسرة في تركة كل من توفي عن أوالد ابن أو أوالد بنت وقد توفي اإلبن أو 

فهذه املادة تبين أن الوصية  311املادة وتجب هذه الوصية للحفدة املذكورين في  ؛البنت قبله أو معه

وقد أخذ  ؛تياريةخوبين الوصية اإل  صارت واجبة بحكم القانون وتنفذ بقوة القانون وذلك للتمييز بينها

القانون املغربي بالوصية الواجبة بناء على اجتهاد فقهي الذي ذهب إلى القول بوجوب الوصية لالقربين 

 وليس املشرع املغربي هو أول  ؛سواء كانوا أوالد ابن أو أوالد بنت ؛الذين ال يرثون مراعاة ملصلحة األحفاد

كانت دولة مصر أول دولة عربية أدخلت الوصية الواجبة في مدونتها فقد  من قنن ونظم قانون الوصية

املعمول به في املحاكم الشرعية 1133وجاء القانون السوري سنة  ؛1131لألحوال الشخصية سنة 

نة ة سصيخوكذلك دولة تونس في مجلة األحوال الش ؛للجمهورية السورية ليقنن قانون الوصية الواجبة

 . 1121سنة والقانون الكويتي 1131
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فقد ظهر جليا أن مدونة األسرة املغربية أخذت بهذا القانون فأوجبت الوصية الواجبة                  

وهذا األخير جاءت به املدونة خالفا ملا  ؛من الحفدة سواء من جهة اإلبن أو البنتللمحرومين من اإلرث 

 ط                                يد منها الحفدة من جهة اإلبن فقالتي كان يستف السابقة كان عليه الحال في مدونة األحوال الشخصية

 ؛ففي نظام اإلرث ال يستحقون هؤالء الحفدة شيئا من امليراث لوجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة

تمشيا  ةوقد يكون الحفدة في فقر وحاجة فاستحدث القانون نظام الوصية الواجبة ملعالجة هذه املشكل

فإذا لم يوص الجد أو الجدة  ؛مع روح التشريع اإلسالمي في توزيع الثروة على أساس من العدل واملنطق

لهؤالء الحفدة بمثل نصيب أصلهم فإن الشرع اإلسالمي أوجب لهم حقهم في الوصية الواجبة مصداقا 

  لدين واالقربين باملعروفكتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خيرا الوصية للوا :)لقوله تعالى

    121سورة البقرة األية (حقا على املتقين

وبما أن الوصية ال تتوافر لها مقومات الوصية اإلختيارية لعدم اإليجاب من املوص ي والقبول من املوص ى 

ل فرعه ظ األنثيين ويحجب األصله فهي أشبه بامليراث فيسلك فيها مسلك امليراث فيجعل للذكر مثل ح

مع امليراث في أن كال منهما تكون والوصية الواجبة تشترك     ويأخذ كل فرع نصيب نصيب أصله فقط 

ال يقسم قسمة  وكذلك فإن كال منهما؛ وكذلك فإن كال منهما ال يحتاج إلى قبول  ؛بعد وفاة املوروث منه

             .امليراث

 ؛فإن الوصية الواجبة ثبتت باإلجتهاد والقانون مراعاة ملصلحة األحفاد :معه في أمور أخرى  وتختلف 

وكذلك في الوصية الواجبة األصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره بينما   ؛بينما امليراث ثبت بالشرع

وكذلك إذا أعطى الجد ألوالد ولده املتوفى في حياته  ؛امليراث االصل يحجب فرعه وفرع غيره مهما بعد

ه أما في امليراث فمهما تبرع الجد فإن ؛مقدارا من املال على سبيل التبرع فإنه يقوم مقام الوصية الواجبة

 .ال يغني عن امليراث



 

 

216 

ولعل الحكمة من وضع قانون الوصية الواجبة هي حفظا للتوازن والعدل وإال كان مصيرهم الفقر 

املتوفى قبل والده أو والدته فلعل هذه األمور إلحتياج في غالب األحيان وقد يكون املتروك من جهد وا

 .وغيرها صدر قانون الوصية الواجبة

فالوصية الواجبة قيدت بشروط ثالث أال يكون األحفاد وارثين ألصل موروثهم جدا كان أو جدة فإن كانوا 

صية الواجبة وأال يكون صاحب التركة أوص ى لهؤالء الحفدة قبل وارثين ولو بمقدار قليل لم تجب لهم الو 

وفاته بمقدار ما يستحقونه بالوصية الواجبة فإن أوص ى لهم بأقل مما تعطيه لهم الوصية الواجبة 

وجبت لهم وصية بمقدار ما يكمل حصتهم في هذه الوصية ةإن أوص ى لهم بأكثر كان الزائد موقوفا على 

عطية بغير عوض كالهبة أو الصدقة مما يساوي مقدار  يكون قد أعطاهم في حياته إجازة باقي الورثة وأال 

 .من مدونة األسرة املغربية 321الوصية الواجبة أو قد نزلهم منزلة أبيهم وهذه الشروط نظمتها املادة 

ألوالد على ما يلي:تكون الوصية  322للوصية الواجبة فقد نصت مدونة األسرة في املادة  فأما املستحقون 

اإلبن أو ألوالد البنت وألوالد ابن اإلبن وإن نزل واحدا كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ األنثيين يحجب فيها 

 أصل فرعه دون فرع غيره؛ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.كل 

 يتبين من هذه املادة أن الوصية الواجبة أصبحت تشمل أوالد البنت باإلضافة إلى أوالد اإلبن وأوالد ابن

اإلبن وإن نزل؛ أما فروع أوالد البنت فال يدخلون فيها؛وتكون الوصية الواجبة بين األحفاد للذكر مثل 

 حظ األنثيين؛وكل أصل يحجب فيها فرعه دون غيره ولو كان أسفل منه درجة.

 أمور ثالثة:فهذه املادة تضمنت 

كان من الطبقة األولى؛أما إذا كان  املستحق لهذه الوصية من أبناء البطون استحقها إذا إذا كان الفرع -

م الذين ينتسبون إلى امليت بأنثى؛ ه من أبناء الظهور استحقها مهما نزل في الدرجة؛وأوالد البطون 

والطبقة األولى من هؤالء هم أوالد البنات الصلبيات للمتوفى؛وعلى ذلك فالوصية الواجبة ال تجب إال 
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ن البنت وال ألوالد بنت البنت ألنهم من أهل الطبقة الثانية من ألوالد البنت الصلبية وال تجب ألوالد اب

 أوالد البطون.

أما أوالد الظهور فهم الذين ينتسبون إلى امليت بذكر كولد اإلبن وولد ابن اإلبن مهما نزلت درجته ما دام 

 توسط بينهما أنثى لم يكن من أوالد الظهور كولد ابن بنت اإلبن. لم يتوسط بين األصل وفرعه أنثى؛فإن

قسمت بينهم قسمة امليراث للذكر مثل حظ  إذا كانت الوصية الواجبة ألكثر من واحد من الفروع-

األنثيين؛هذا إذا كانوا جميعا من أصل واحد كأوالد ابن واحد؛فغذا تعددت األصول بأن كانوا أوالد ابنين 

 وبنت قسمت الوصية أوال بين األصول قسمة امليراث؛ثم يدفع لكل فرع ما يستحقه أصله. أو أوالد ابن

وترك كل منهما أوالدا قسمت فإذا كان لشخص ابنان وبنت؛ماتت البنت وأحد أخويها في حياة أبيهما 

إلبن قسمة ا الوصية أوال بين األصلين اإلبن والبنت؛لإلبن ثلثاها وللبنت ثلثها؛ثم يقسم الثلثان بين أوالد

 امليراث ويقسم الثلث اآلخر بين أوالد البنت قسمة امليراث أيضا.

إذاتعددت الفروع بتعدد أصولها؛واختلفت قربا وبعدا من صاحب التركة؛فإن األقرب يحجب األبعد -

 إذا كان فرعا له؛وال يحجب فرع غيره.

الد في حياة جده أيضا عن أسامة وخالد؛ثم مات خولو كان لشخص ابن مات في حياته وترك ابنين 

أوالد؛فإن الوصية الواجبة تكون بين أسامة وخالد مناصفة فحق خالد يكون ألوالده للذكر مثل حظ 

األنثيين؛فإبن اإلبن لم يحجب ابن ابن اإلبن هنا إلنه ليس فرعا له بل هو فرع لغيره وهذا بخالف امليراث 

 حيث األصل فيه يحجب فرعه وفرع غيره.

على مقدار الوصية الواجبة  321ستخراج الوصية الواجبة فقد نصت املدونة في الفصل أما طريقة ا

ى علأو أمهم عن جدهم أو جدتهم  مفاده أن مقدار الوصية الواجبة يكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم

 فرض موت االب أو األم إثر وفاة الجد أو الجدة؛بشرط أال يتجاوز ذلك الثلث.
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يقة استخراج مقدار الوصية الواجبة تقتض ي افتراض حياة األب أو األم بعد وفاة وبناء على هذا فطر 

ثم افتراض موت األب أو األم وتوزيع نصيبه على ورثته  الجد او الجدة وتوزع التركة على هذا األساس؛

 من أجل تحديد مقدار الوصية الواجبة ألوالده فقط دون غيرهم من الورثة كالزوج أو الزوجة مثال.

هذه الطريقة تتطلب سلوك عمليتين متتاليتين:عملية املناسخة وعملية الوصية اإلرادية؛هذا كله إذا و 

كان مع األحفاد ورثة آخرون إذا لم يكن لإلبن املتوفى وارث إال أوالده فإنهم يرثون جميع ما يرثه في أصله 

هم لة واحدة لورثة األصل ومععلى فرض حياته؛وهنا ال نحتاج إلى عملية املناسخة بل نكتفي بحساب مسأ

 اإلبن املتوفى.

وإن كان لإلبن املتوفى بنت واحدة أو بنات وليس له ابن فنصف البنت أو ثلث البناة يؤخذ من ميراث 

ذه هاإلبن املتوفى ويكون هو مقدار الوصية الواجبة؛وما بقي منه يضاف إلى ميراث ورثة األصل دون عمل ل

 اإلضافة وإنما بإلغاء الباقي.

أما إذا اجتمعت الوصية اإلرادية والوصية الواجبة؛إذا تساوت الوصيتان فال اشكال لعدم تفاوت قيمة 

الوصيتين.أما إذا زادت قيمة الوصية الواجبة على قيمة الوصية اإلرادية نفذت الوصية الواجبة في حدود 

 .وصية اإلرادية في حدود الثلثالثلث.وإذا زادت قيمة الوصية اإلرادية على قيمة الوصية الواجبة نفذت ال
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 محور الدراسات و األبحاث باللغة الفرنسية 
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La Dépénalisation du droit des affaires 

 323قراءة في القرار عدد  مدى إلزامية إتمام املسطرة أمام مفتش الشغل

 1111/1311/2111في امللف عدد  11/3/2112املؤرخ في 

 

 ن املوليعز الدي  

 بهيئة الدار البيضاءمحام  

طالب بسلك الدكتوراه كلية 

  الرباط -أكدال  –الحقوق 

 

 

املستجدات القانونية التي جاءت بها مدونة الشغل و التي  أهم لألجير تعتبر مسطرة الفصل التأديبي     

لقيت اهتماما كبيرا من مختلف الباحثين و املهتمين بالشان القانوني ، حيث جاءت هذه املسطرة بصيغة 

 ه الصادرة عنالعمل القضائي من خالل قرارات أكدهان صح التعبير و هو ما ما  اإللزامية أوالوجوب 

، و كبيرا بخصوص الوجوب من عدمه في غياب جزاء مخالفتها ن ما ثار جداال محكمة النقض. اال ا

من م.ش "إذا رفض احد الطرفين إجراء أو إتمام املسطرة يتم  12الفقرة الثالثة من املادة  خصوصا منها

 مفتش الشغل". إلىاللجوء 

ليثير هذه النقطة  1111/1311/2111في امللف عدد  11/3/2112املؤرخ في  323القرار عدد  حيث أتى

 من جديد .

 ألجلهالى ان تم طرده بصفة تعسفية و  2/2/2112و يعرض هذا القرار ان املدعي شرع في العمل منذ 

املسطرية  اإلجراءاتو انتهاء  األطرافالتمس الحكم له بالتعويضات املستحقة ، وبعد تبادل املذكرات بين 



 

 

221 

و الفصل و الضرر و العطلة السنوية و  اإلخطار املحكمة االبتدائية حكمها بالتعويضات عن  أصدرت

 .بتأييدهمة االستئناف كاملدعي عليها فقضت مح واستأنفهرفض باقي الطلبات ، 

، فان ما جاء به القرار الجديد يدفعنا للتساؤل عن  اإلجراءهذا  إلزاميةو حيث ان القرارات تواترت على 

مفتش الشغل طبقا للفقرة الثالثة من املادة السالفة الذكر؟ و هل  أماماملسطرة  إتمام لزاميةإمدى 

 يشكل هذا القرار بمثابة تطور او تراجع للقضاء املغربي ؟

سنقسم املوضوع الى مطلبين  اإلشكاليةلى هذه و غيرها و تسليط الضوء ع األسئلةعن هذه  لإلجابة

 : أساسيين

 إلزامية إتمام املسطرة أمام مفتش الشغل حين تعذر إتمامها  املطلب األول: مدى

 اإلتمام تراجع أم تطور؟ دون املطلب الثاني : اإللزامية من جهة اإلخبار فقط 

 

 املطلب األول : مدى إلزامية إتمام املسطرة أمام مفتش الشغل حين تعذر إتمامها

املسطرة يتم  إتماماو  إجراءاذا رفض احد الطرفين  "من م.ش 12تنص املادة الفقرة الثالثة من املادة    

، و رطش بأداة تبتدئ أنهاللفقرة السالفة الذكر يتبين  متأنيةاللجوء الى مفتش الشغل " و في قراءة 

 :الشرطان هما 

 .بعدم الحضور  التأديبيمسطرة الفصل  إجراءحالة رفض  -1

 . التأديبيمسطرة الفصل  إتمامرفض  حالة   -2

مفتش الشغل  إلىعن ذلك و لم يبين املراد من اللجوء  األثر هذا من جهة و من جهة ثانية انه لم يرتب 

 ت به املدعى عليها في مختلف املراحل .ك، وهو الدفع الذي تمس
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و اكد  ،التحضيرية له األعمالعنه القرار السالف الذكر انطالقا من  اإلجابةالذي حاول  األمر و هو    

 و  إتمامهابتعذر انجاز مسطرة االستماع و  إخبار هو مجرد  اللجوء الى مفتش الشغل من اية على ان الغ

عليها او مواصلتها و ان االمتناع عن الحضور او التوقيع يكتفي فيها فقط  اإلشرافليس مباشرتها او 

 ،ش الشغل ام مفتإتمام مسطرة االستماع اماملشغل باشعار مفتش الشغل ، اذ انه ال يمكن و ال يجوز 

داخل املقاولة ، داخل  في كون مسطرة االستماع تتممن مدونة الشغل  12ص املادة نو ذلك بصريح 

م من تاريخ ارتكاب الخطا الجسيم الن عكس ذلك من شانه ان يفرغ االجل املنصوص عليه ايا 2اجل 

 بالفقرة االولى من فحواه.

في العديد من قراراتها  أكدتمة النقض الذي كو يعتبر ما سلف تراجع عن االجتهادات السابقة ملح 

جنبر د 1الصادر بتاريخ   1211.كالقرار  إتمامهامفتش الشغل في حال تعذر  أماماملسطرة  إتمامضرورة 

ان تخلف املدعية عن جلسة االستماع اليها ال يجعل " 1311/3/1/2111في امللف االجتماعي عدد  2111

وء منه تجعل اللج األخيرةصل املذكورة برمتها ، بدليل ان الفقرة املشغل في حل من اتمام مسطرة الف

مفتش الشغل امرا ال محيد عنه اذا رفض احد الطرفين إجراء او إتمام املسطرة مما يرتب عنه ان  إلى

 الفصل يكتس ي طابعا تعسفيا."

في امللف االجتماعي عدد  2113فبراير  22الصادر بتاريخ  323القرار عدد  الى باإلضافة   

و املطلوبة في النقض و ان كانت قد استمعت للطاعن حول االخطاء املنسوبة اليه و  1311/3/2/2112

حررت محضرا في املوضوع فان امتناعه عن توقيعه ال يعفيها من اتمام املسطرة بالجوء الى مفتش 

 لخلل عمال باحكام الفقرة االخيرة من املادة املذكورة "الشغل لجبر ا

 مفتش الشغل في حال اماماملسطرة  بإتماماخرى تسير في نفس االتجاه و التي تلزم وقرارات و احكام 

 . إتمامهاتعذر 
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مفتش الشغل  أماماملسطرة  إتماماذن فمن خالل ما سبق تبين ان محكمة النقض تراجعت عن الزامية 

 مفتش الشغل . إشعار  بإجراءقط و اكتفت ف

 تطور ؟ أمتراجع  اإلتمامفقط دون  اإلخبار من جهة  : اإللزاميةاملطلب الثاني 

مفتش الشغل من عدمه عند  أماماملسطرة  إتمامضرورة  اه الجديد ملحكمة النقض حول االتج  بنى    

 نجملها في ما يلي : أسبابعلى عدة  ،رفض احد الطرفين

 : هو اإلخبار بتعذر انجاز مسطرة االستماع .من حيث الغاية  -

 املقاولة. حيث مكان وقوعها: انه يجب ان تقع بإدارة من -

 ايام( من فحواه.2القانوني لها ) األجلمفتش الشغل يفرغ   أمام إتمامها: ان  األجلمن حيث  -

 بعض املالحظات و هي كالتالي : إبداءو اعتمادا على ذلك نود 

قضائي محل النقاش الزال يؤكد على وجوب مسطرة االستماع في الشقين االولين / انه حسب القرار ال1

من م.ش في حين حاول تفسير غموض الفقرة الثالثة منها على ان املقصود منها هو اإلخبار ال  12للمادة 

  اإلتمام.

ي ير  و بالتالغير انه من خالل نازلة الحال التي هي رفض توقيع األجير عن املحضر ال عدم حضور االج   

ملاذا رفض التوقيع ؟ و حيث ان من يحرر املحضر هي ادارة  أساسياتعذر اتمامها، يطرح اوال سؤاال 

لتوقيع الذي هو ليس رفض ل فان تضمين وقائع غير صحيحة يدفع باالجير باالمتناع عن التوقيع  ،املقاولة

 رقابة على تحرير محضر االستماع ،و خصوصا في غياب الفي حد ذاته بقدر ما هو رفض  ملا ضمن به، 

وان الغاية من جلسة االستماع هي التحري حول الخطأ الجسيم ال تضمين أقوال و أسباب الطرد 

للمشغلة ) املشغل خصم و حكم(، و بالتالي فان امتناعه عن التوقيع أمر بديهي و يستدعي تدخل مفتش 

نوني و الرقابي في مراعاة تطبيق احكام مدونة الشغل التمام املسطرة امر ضروري بناء على دوره القا



 

 

224 

و اضفاء ذلك  من م.ش( 333الى  331)الشغل و دوره التصالحي و التوافقي و الحيادي في هذه الحالة 

 . لالجير من تعسف املؤاجر و تضمين املحضر وقائع غير صحيح  الطابع الحمائي

القول عكس ذلك ينفي عنه دوره الذي منحه القانون ، فضال عن ان التوقيع كبيان الزامي في  و ان   

 من م.ش يجعل املحضر و العدم سواء. 12املحضر حسب املادة 

 اضطراريةذلك ان اللجوء عادة ما يكون في حالة /  أن مفهوم  اللجوء يفيد اإلتمام ال اإلخبار فقط ، 2

لحالة تعذر اتمام مسطرة االستماع و  من طرف خارجي  انة على ايجاد الحلاو مكرها  من اجل االستع

ة استقرار العالق بدأمل أيضا و تكريساهنا ياتي دور مفتش الشغل التوافقي و التصالحي و الحيادي 

 الشغلية .

ياري تفي جزء منها و اخ التأديبيمسطرة الفصل  إجراءاتو من جهة ثانية فانه ال يمكن القول بوجوب     

القاعدة  القانونية التي كرستها محكمة النقض  ، حيث نستحضر قانوني أثار  أيفي جزء منها لعدم ترتيب 

في مجموعة من قرارتها   التي تقول  " ان القاعدة القانونية كيفما كانت تبقى مرتبطة بنفاذها و ال يصح 

  . غير عاملة " القول انه ما دام ان املشرع لم يرتب عليها اي جزاء فانها تبقى

لقول بان األجل قد يفقد جدواه في حالة اتمام املسطرة امام مفتش الشغل يضرب في مبدأ ا/ ان 3

 12أساس ي ملدونة الشغل الذي هو استقرار العالقة الشغلية  ، و ال يتماش ى مع الفقرة الثانية من املادة 

 جاء ملزما بنص املادة للمؤاجر  األجل أن أخرى . ومن جهة إلزاميامن م.ش التي تعتبر توقيع الطرفين بيانا 

ل او فص تأديبي إجراءانه اذا كان اللجوء الى مفتش الشغل في حالة اي  إلى إضافةال مفتش الشغل ، 

دون  من م.ش( تحت طائلة اعتباره طردا تعسفيا 332بموافقته ) رهيناو املمثل القانوني  اإلجراءملندوب 

 مامإتلتعذر ، فان اللجوء الى مفتش الشغل  و مكان وقوع جلسة االستماعا األجلبعين االعتبار  األخذ

و املؤاجر الذي ال يحمل اي صفة من ذلك يصبان في واد واحد هو حماية  األجير مسطرة االستماع بين 

ار االستماع، واتخاذ القر  ل و سلطته في تسيير و تضمين محضر جلسةايا كان من تعسف املشغ األجير 
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 13من املادة  األخيرةحضر االستماع يحد من السلطة التقديرية للمحكمة بصريح الفقرة خاصة و ان م

   الواردة في مقرر الفصل و ظروفه". األسباب" ال يمكن للمحكمة ان تنظر اال في 

و حتى ال يصبح اإلفراط في العدالة ظلما و  حفاظا على  توازن العالقة الشغلية  ربما من باب العدالة   

 ،لجلسة االستماع و عدم حضور األجير تستدعي إعادة النظر االستدعاء القانونيللمؤاجر ، فان حالة 

 اذ انه يجب على األجير و الحالة هاته تحمل مسؤوليته في الغياب غير املبرر لجلسة االستماع.

 وحتى ال يكون معظم  لألجيرمسطرة االستماع  إتمامت تعذر القول انه لتجنب حاال  يجدر  األخيرو في     

قرار جلساتها الفصل الن املشغل غالبا ما يسعى الى تضمين ما يدين االجير بعيدا عن الغاية منها التي هي 

 النظر في املادة السالف الذكر  إعادةو جب االستماع الى األجير و معرفة حقيقة األفعال املنسوبة اليه ، 

 كمفتش جهة محايدة  إلىمهمة السهر على تسييرها  إسناد حد لكل جدال مع االشارة الى ضرورة ووضع 

و  ، ة الشكل و املضمون لهسواء من ناحي ملحضر االستماع األخرى  اإللزاميةتحديد البيانات و ، الشغل 

ى تقدير يتبق السلطة الرقابية للقضاء عل زها ، و في انتظار ذلك التمييز بين الحاالت التي يتعذر فيها انجا

مدى عدالة و صوابية القرار املتخذ مقارنة مع الفعل املنسوب الى االجير، كما نود ان نشير أيضا إلى 

من اجل حماية مصالح االجير الذي ي يضمن ما راج بجلسة االستماع االستعانة بمفوض قضائ ايجابية 

م سلطة املؤاجر في تضمين و تحرير املحضر و سلطة توقيع يعتبر و الحالة هذه في موقف ضعف اما

 .الجزاء

 

 

 

 



  

 

 


