
 

 

 

1 

 

 

 

 6102  أبريل  –  بعار ال  العدد
 ....................................................................................... لغة العربيةمحور الدراسات والأبحاث بال.......... 

 مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات واألبحاث في القانون واألعمال تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال
 )سطات –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية )جامعة الحسن األول 

 

 الوكيلي عزير               أي دور للجن الضريبية في حل المنازعات الضريبية وفق التوجه الجديد للمدونة العامة الضرائب ؟ 
  شحوررشيد                89.13و  99.11حماية المؤمن له من الشروط التعسفية على ضوء القانونية رقم 
  خزرونسميرة                   : الحصيلة واالنتظارات 13.10االتفاقية في ضوء القانون الوساطة 
 ساميةدايخ                 نظام الرخص كوسيلة قانونية وقائية لحمايـة الوسط البيئي و العقار   في ظل التشريع الجزائري 
 يحيفيصل                  ة مع حقوق اإلنسان بالمغرب وتقرير أمنستي األخيرــوقف 
 فاضيليبن بوعبيد الخاميس       القانونية خصوصيات منهج اإلستشارة 
 اسيدي اعمرموحى                         المغربي و االتفاقيات الدولية..أحكام االعتراف بالحكم الزجري األجنبي في التشريع 
 حمري سعيد            تطور الرقابة العليا على المال العام وأصولها التاريخية 
 افقيرمحمد            اريخصم األوراق التجارية كعملية بنكية في القانون التج 
  

 
 
 

 

 
   

  

 

 العلمية اإلدارةلتحرير                         ا إدارة
 ير خف ضاير  رو تكد لا                 د أفقيرممح 

 المسؤولدير الم
 مصطفى الفوركيالدكتور 

 

 ............................................................................. الفرنسيةمحور الدراسات والأبحاث باللغة .......... 
 

QUE FAUT-IL SAVOIR SUR LA GARDE DE L’ENFANT (HADANA) ?  ZNAIDI ZAKARIA  

 

...........................................................................................................العدد..ملف ........  

 51.83البيان الختامي للندوة الوطنية حول مشروع التنظيم القضائي رقم 

 



 

 

 

2 

 
 الأعامل و القانون للمجةل الاستشارية و العلمية اللجنة

 
-جامعة احلسن الأول-لكية احلقوق

 سطات

 -جامعة احلسن الأول-احلقوق لكية عبد القادرالتعاليت:د

 سطات

 همم د: أأبوبكر

 -جامعة احلسن الأول-احلقوق لكية

 سطات

 -جامعة احلسن الأول-احلقوق لكية نورادلين النارصي: د

 سطات

 عباد الكرمي عبد

 -جامعة محمد اخلامس -لكية احلقوق

 الرابط -السوييس

عبد الرحامن :د

 الرشقاوي

 -جامعة محمد اخلامس-لكية احلقوق

 الرابط -السوييس

 همدي منري :د

 احلسني بلحسايين:د وجدة-جامعة محمد الأول -لكية احلقوق بنارص حايج :د وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق

 امحد العاليل :د وجدة-جامعة محمد الأول–لكية احلقوق  اسامة عبد الرحامن:د وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق

 د: ادريس الفاخوري وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق دة: زينب اتغيا وجدة-محمد الأول جامعة-لكية احلقوق

 اندية قايدي ة:د وجدة -جامعة محمد الأول-لكية احلقوق فاطمة حداد ة:د سال -جامعة محمد اخلامس-لكية احلقوق

–جامعة احلسن الثاين  – لكية احلقوق هشام البخفاوي:د ااكدير-جامعة ابن زهر-لكية احلقوق

 البيضاء ادلار

 بنس يت عزادلين: د

 -جامعة موالي اسامعيل-لكية احلقوق

 مكناس

جامعة س يدي محمد بن  -لكية احلقوق عبد الرحمي مشيعة :د

 فاس -عبد هللا

 محمد خبنيف:د

 

 العلمية الادارة

 رايض خفري د: سطات( -جامعة احلسن الأول-)لكية احلقوق

 مصدق د: طارق سطات( -جامعة احلسن الأول-احلقوق)لكية 

 

دارة التحرير   املدير املسؤول ا 

 الفوريك مصطفى. د افقري  محمد. أأ 

 

 املنسق التقين والفين

 

 

 

 

 

 اجملةل حترير هيئة

 أأ: محمد أأمني اسامعييل

 طوير عايل. د

 بوزااك هللا عبد. ذ

 قرواوي العايل عبد.ذ

 جربان حس ناء. ذ

 

 عزادلين حيداذ: 

 افقري  فاطمة ذة: 

 بوصبار  ذ: حلسن

  هشام بلخنفرذ: 

 ابالغ يونس ذ: 



 

 

 

3 

 

 كلمة افتتاحية

المهتمة بالمعلومة القانونية و القضائية في المشهد الحقوقي بصفة عامة ،و  تتعدد المنابر العلمية 
بتعددها تشكل مرتعا خصبا لتداول المعرفة القانونية من جهة ، و التيسير على المهني  و 

و الطالب من أجل الاطلاع عليها و مواكبتها تحقيقا للأمن القانوني على الأستاذ الباحث 
 وجه الخصوص .

و أريد لهذه المجلة من جهة أن تبرز الاهتمامات القانونية و القضائية  و ابراز تصورات و 
اط في جميع النقاشات الهادفة في الساحة اسهامات مختلف المهتمين من خلال الانخر

 ية في اطار التعددية البناءة .الحقوقية و القضائ
، و الاقتناع مترسخ لدى ادارة مجلة القانون و الأعمال بأن تطل عليكم بهذا العدد الشهري 

ياتها و مضامينها .  حفاظا على استمراريتها المعهودة و جودة محتو
يل من مجلة القانون و الأعمال الاهتمام بالجانب العلمي  و تمكو يجسد هذا  ين عدد شهر ابر

الفاعلين في الحقل القانوني و القضائي قناة و الية لابراز المواهب العليمة في سبيل تيسير 
 نشر المعلومة و المعرفة القانونية .

هذا التقديم أن نخص بالشكر جميع المساهمين من ابحاث و  و في الختم نود من خلال
الل  ه من وراء كل  دراسات ، و كلنا أمل أن ينال هذا العدد رضى القارئ ال كريم و

 .قصد
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 ن الضريبية في حل المنازعات الضريبيةللجأي دور 
 ؟ التوجه الجديد للمدونة العامة الضرائبوفق 

 
 عزيز الوكيلي
 طالب باحث بماستر الوسائل البديلة لفض النزاعات
 بكلية الحقوق بفاس

 
ينة الدولة و كذا أداة لتنفيذ سياستها الاقتصادية و تعت يل خز بر الضريبة في جميع الدول مصدرا مهما لتمو

يعاأالاجتماعية , لذاك  ت الحديثة بعناية و اهتمام كبيرين . تجسد ذلك بشكل حاطتها مختلف التشر
ديلها كلما تبين عدم واضح في اصدار النصوص القانونية و التنظيمية الخاصة بها و كذا العمل على تع

عباء و التكاليف بصورة تأخذ بعين قصد ضمان تحمل الأمسايرتها لتحديات ورهانات الواقع العملي 
كما أن استعمال الضرائب كوسيلة اقتصادية في أيادي السلطات ، جبائية للملزم الاعتبار القدرة ال

 لي وحل المشاكل أي كان نوعها .اخي أو الدمفتاح عمومي لمواجهة الضعف الخارجالعمومية بمثابة 
يعد الميدان الضريبي بالمغرب بمثابة أرضية خصبة لوقوع العديد من النزاعات التي تكون ناتجة    هذا و

في غالب الأحيان عن استغلال الادارة الضريبية للصلاحيات التي خولها لها المشرع ، والتي تتعلق 
يق اخلالها ببعض الضمانات القانونية المخولة بالأساس بتأسيس الوعاء الضريبي ، وذلك عن طر 

ية  يح أسس الضريبية وغيرها ، مما بتصحللملزمين ،كالتبليغ بفرض الضريبة و احترام الاجراءات المسطر
 .   يؤدي الى نشوب نزاع بين الادارة والملزم

يدفع فيه كل و يقصد بالنزاع الضريبي في مفهومه الضيق هو خلاف بين طرفين هما الإدارة والملزم 
طرف بموقف متعارض مع موقف الطرف الآخر، أمام جهاز قضائي يفصل بينهما بإصدار حكم 

. وفي مفهوم أوسع للنزاع الجبائي يعرفه أحد الباحثين بأنه مجموع الأساليب القانونية التي 1ملزم تنفيذي
ارة الجبائية على يتم بمقتضاها حل النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون الضريبي من طرف الإد

 .2المكلف

                                                 
1 - philipe bern «  la nature juridique du contentieux de l’imposition L.G.D.J 1972 PP 6-7 . 
2 - - P.m Gaudemet et J.Molénier ; finance publique , 1988 P310. 
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ية خاصة نص عليها المشرع الضريبي، وتعد     إن فض المنازعات الجبائية يقتضي اتباع إجراءات مسطر
ية من بين أولى هذه الاجراءات التي يمر منها النزاع الضريبي قبل أن يصل الى القضاء ،  المرحلة الادار

نزاع الضريبي في اطار المسطرة التواجهية للتصحيح يتم ففي الحالة التي لا يتم التوصل فيها الى حل لل
اللجوء الى ضمانة أخرى  تعتبر من بين الضمانات التي أوجدها المشرع المغربي من خلال مدونة المساطر 
يط في حقوق الدولة ، هذه الضمانة تتجلى  الجبائية بهذف توفير الحماية اللازمة للملزم وبالمقابل دون التفر

 حكيم التي تتولى اللجان الضريبية القيام بها.في ألية الت
على احداث هيئات خاصة  3حيث عمل المشرع المغربي من خلال نصوص المدونة العامة للضرائبب 

ذات تمثيلية مختلطة بين الإدارة والقضاء وممثلي الملزمين وهو مايطلق عليها باللجان الضريبية ، التي أتى بها 
زم الضريبي من أجل عرض نزاعه على لجان مختصة بغية تسويته، هذه اللجان المشرع كضمانة إضافية للمل

 . على درجتين : لجان محلية لتقدير الضريبة ولجان وطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب
وتكمن أهمية هذه اللجن الضريبية في اطار ضمان حماية حقوق المكلف ، وكذا ضمان مراقبة الإدارة 

تبث من مدى شرعية الضريبة ومدى شرعية إجراءات استخلاصها من جهة ومن جهة الجبائية والت
 أخرى تخفيف العبىء على القضاء الإداري .

نقف عند لا يسعنا الا أن ،من خلال ملامستنا للأهمية التي يطرحها موضوع هذا المقال المتواضع و  
ية التي تت ضمان الى اي حد استطاع المشرع المغربي  جلى معالمها في التساؤل التالي :الاشكالية الجوهر
ية فعالة للنزاع الضريبي  يق سنه لاحدى أهم المحطات الأساسية التي يمر منها مسلسل النزاع تسو عن طر

قة الجبائية )الملزم بالضريبة ( وهل تستجيب هذه المحطة وتطلعات الطرف الضعيف في العلا؟ الضريبي 
 .؟ 

 ارتأينا تقسيمه على الشكل الأتي : وللاجابة عن هذه الاشكالية ،  
 

 ن المحلية ودورها في فض المنازعات الجبائية: اللج أولا
 ودورها في فض المنازعات الجبائين الوطنية : اللج ثانيا

 
 ن المحلية ودورها في فض المنازعات الجبائية: اللج أولا

يع الضريبي المغربي تعتبر اللجن المحلية لتقدير الضريبة احدى أهم الضمانات المخولة  في للملزم في التشر
السلطات والامتيازات المخولة للإدارة في اطار قيامها بمراقبة وتصحيح اقرارات الملزمين ، فاللجنة  مقابل

المحلية تشكل درجة مهمة وأساسية في درجات الحوار غير المباشرة مابين الملزم والإدارة لعرض وجهات 
                                                 

 . 6102المدونة العامة للضرائب  -3 
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فاعتبارها محطة أساسية من المحطات التي من قبل الإدارة الضريبية ، نظره في التصحيحات المعتمدة 
( وكذا أ مايدفعنا الى التطرق ل كيفية انعقادهاواختصاصتها )  هو.يمر منها مسلسل النزاع الضريبي 

 (. بالمسطرة المتبعة أمامها ) 
 واختصاصتها  : تكوين اللجنة المحلية أ

 :من  للضرائب تتكون اللجنةمدونة العامة المن  222طبقا للمادة 
ه رئيسا وتضم في عضويتها ممثل العامل الموجود بدائرة نفوذه مقر اللجنة المحلية الى جانب قاضي بصفت

مقررا للجنة وممثل الخاضعين للضريبة تابعا للفرع المهني الأكثر لية للضرائب بصفته صلحة المحرئيس الم
 . 4تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الملزم

يم من بين الاشخاص والاقلأم تعيين ممثلين بالتساوي لمدة ثلاث سنوات من طرف عامل العمالة ويتت
الطبعيين للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية لفروع النشاط المزاول والمسجلين في اللوائح المقدمة من طرف 

تقليدية ثم هذه المنظمات ومن طرف رؤساء غرف التجارة والصناعة و الخدمات وغرف الصناعة ال
تبع في تعيين الممثلين الرسميين بالنسبة يونفس الاجراء  ،5 البحريغرف الصيد الغرف الفلاحية و

وتعيين الممثلين يتم قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ  ، ملزميين اللذين يمارسون أعمال ومهن حرةلل
نع في تعيين ممثلين جدد وقع تلقائيا و ماأخلالها مهام في حظيرة للجان المحلية و اذا حصل أي تاخير 

الأعضاء لاتتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة تعذر تجديد انتداب ممثليين المنتهية مهامهم لفترة  تمديد انتداب
 . القدمى أو الجدد يجب اعلان الطاعنين بذلك بواسطة الطرق التبليغ القانونية

 نوعي : ويتأرجح اختصاص اللجنة المحلية بين اختصاص محلي وأخر
 : الاختصاص المحلي  1

عامة للضرائب في بندها الأول على أنه '' تحدث الادارة من المدونة ال 222في هذا الاطار تنص المادة 
لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد دائرة اختصاصها و ينعقد الاختصاص المحلي للجان المحلية لمكان فرض 

ية أو مقر الرئيسي بالنسبة للأشخاص الضريبة أي مكان المقر الاجتماعي بالنس بة للأ شخاص المعنو
الأقرب والأكثر  ةالاولى أمام الأجهز مراحلهذلك بهدف احتواء وفض النزاع في ، والطبعيين '' 

 .الواقعية المحلية بالخصوصيات  ةيدرا
 : الاختصاص النوعي2

                                                 
 المتعددة الكلية نظمتها التي الندوة أشغال ، المغربية الحقوق مجلة منشورات ، المنازعات لفض البديلة الوسائل ، التراب مصطفى -4 

 .62: ص ، 6106 ماي الرابع العدد ، بالناظور ااالختصاصات

 المدونة العامة للضرائب . 626وذلك بحسب ماجاء بالبند الثاني من المادة  -5 
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أن هذه اللجنة تختص في  نجد من المدونة العامة للضرائب 222حسب الفقرة الثانية من المادة 
الكائن بمقرهم الاجتماعي او مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة بات التي يقدمها الخاضعون للضريبة المطال

 اختصاصهم  في الحالات التالية :
خول والأرباح دالتصحيحات فيما يتعلق بالدخول المهنية المحددة حسب نظام الربح الجزافي و ال -

ية و الدخول وا   . لأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ووجبات التسجيل و التنبرالعقار
فحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذي لاتتجاوز رقم أعمالهم المصرح بها في حساب الحصلات   -

 والتكاليف عن كل سنة محاسبية عن الفترة غير المتقادمة موضوع الفحص عشرة ملايين درهم .
  ية المتبعة أمام اللجنة الاجراءات المسطر :  ب

تبليغية الثانية يتعين عليه أن يتقدم الفي الرسالة حينما يرفض الملزم اقتراحات الادارة الموجهة اليه 
 وصله بالرسالة التبليغية الثانية، يوم من تاريخ ت 03بالطعن في الموضوع أمام اللجنة المحلية داخل أجل 

بالتحقيق قصد احالتها على اللجنة المحلية ومن هنا تنطلق  توجه هذه الرسالة الى المفتش الذي قام
يعتبر استدعاء الاطراف اللجنة من طرف مقررها عن  لى للجنة المحلية لتقدير الضريبة ،الجلسات الاو و
يق رسالة  مجموع النزاعات الوصول وذلك بأمر من رئيس اللجنة  كما يتضمن هذا الاستدعاء مضمونة طر

جنة ونسخ هذه التقارير لهذه النزاعات والتي يقوم مفتش الضرائب باعدادها بمجرد التي ستبث فيها الل
أن تتضمن جميع أيضا  قرارات معللة ومفصلة كما يجب من تكون هذه الأكما يجب  ،حصول الطعن

 الدلائل والحجج التي تقدم بها الخاضعون للضريبة والادارة على السواء وكذا نقط الخلاف المتعلقة بالنزاع
ختصاصها حينما يتعلق ن تصرح بعدم اأكما يجب عليها ، والواقعية أسواءا تعلق الأمر بالمسائل القانونية 

ر فيها أما الجوانب التي تم الاتفاق حولها فأن اللجنة لاتنظ ير النصوص القانونية أوالتنظيمية ، الأمر بتفس
. 
بتدائية عوض امة الكمقر المحب ذه الأخيرةهتنعقد فجلسات اللجنة المحلية فيما يخص مقر انعقاد أما  

 ، أنفسهمالثقة في  احلالادارة الضرائب أو مقر العمالة وذلك بهدف احساس الملزمين بالطمأنينة و
يكون له صوت ان ايحق للجنة الى ذلك بالاظافة  ستدعى الأمر الاستعانة بخبير أو خبيرين على الأكثر و

 . 6استشاري فقط
ئيس اللجنة مرحلة رتوصل الى حل يرضي الطرفين ينهي ناقشة النزاع دون الوأخيرا بعد م       

هم أالمداولة و التي تبقى أخرى تدعى بمرحلة دفوعات الاطراف ويدخل النزاع مرحلة الاستماع الى 

                                                 
 على اثنين خبيرين اليها تضيف أن المحلية للجنة يمكن أنه: " فيه جاء الذس للضرائب العامة المدونة من 662 المادة من األول اليند ماتضمنه هذا -6 

 معقدة تقنية مسائل هناك كانت متى الخبرة الى اللجوء ويتم استشاري صوت لهما ويكون للضريبة الخاضعين أو الموظفين بين من تعينهما األكثر

 ". فهمها اللجنة على استعصى
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بأغلبية الأصوات و في حالة تعادل الأصوات يرجح مقررها لصدار اللجنة با تتويجال خلالها يتممرحلة 
 . لذي يكون فيه الرئيسالجانب ا

جل اعطاء أادرة من طرف اللجنة يجب أن تكون مفصلة ومعللة من صكما أن هذه المقرارات ال 
شهرا من تاريخ تسلمها  12ويجب أن يصدر مقرر اللجنة داخل أجل  الفرصة للطعن فيها أمام القضاء،

المحلية لتقدير الضريبة ولم تتخذ اللجنة اه لبات والوثائق من الادارة واذا انصرم الأجال المشار اليه أعلالمطل
خلال الشهرين المواليين مضمونة التوصل سالة شعر هذا الأخير الأطراف بذلك بواسطة ري، مقررها 

من المدونة العامة  212شهرا ( وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة  12لآنصرام الأجل المقرر )
 .الضرائب 

 ةدورها في فض المنازعات الضريبو : اللجنة الوطنية ثانيا
درجة استئنافية لمقررات اللجنة المحلية لم تعد تعتبر  للنظر في الطعون الضريبية بعدما كانت اللجنة الوطنية 

 تعتبر كذلك من بين أهم الضمانات  بحيث  ، 2312لسنة قانون المالية الجديد الحلول مجرد ذلك بك
للملزمين من أجل حماية حقوقهم المالية من أي تعسف محتمل من أقرها المشرع الضريبي المغربي التي 

ية أمام هذهونظرا لأهمية لذلك م عليها، ض نزاعهرو ذلك عبر ع ائبادارة الضر اللجنة سنوضح  التسو
 (ب )وأخيرا المسطرة المتبعة أمامها ( أاختصصاتها ) وكيفية تكوينها 

 واختصاصتها : تكوين اللجنة الوطنية أ
فيما يخص الجانب الشكلي لتشكيلة اللجنة من المدونة العامة الضرائب  222مقتضيات المادة  باستقراء

 الوطنية سنجد أنها :
الى جانب سبعة ، دل تتكون من قاضي بصفته رئيسا يعينه رئيس الحكومة باقتراح من وزير الع      
يعينهم رئيس  اة الى ثلاثون موظفبالاظافهذا يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل أيضا قضاة 

عمال يعينهم رئيس الحكومة لمدة شخص من ميدان الأ مئة، يضاف لها الحكومة باقتراح من وزير المالية 
لبحري ة المكلفة بالتجارة والصناعة التقليدية والصيد اثلاث سنوات بقرار مشترك لكل من الوزار

لون من بين الاشخاص الطبعيين أعضاء المنظمات المهنية ويختار هؤلاء الممث والوزير المكلف بالمالية ،
يا أو صناعيا أوخدماتيا أوحرفيا أو في الصيد البحري والمدرجين في  الأكثر تمثيلا المزاولين نشاط تجار
القوائم التي قدمها المنظمات المذكورة وكل من رئيس غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف 

أكتوبر من السنة السابقة  01وذلك قبل . فلاحة وغرف الصيد البحري الصناعة التقليدية وغرف ال
 عينين في حظيرة اللجنة الوطنية .التي تبتدئ خلالها مهام الاعضاء الم

تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق وقع تلقائيا مستوى طرأ تأخير على اذا ما وفي حالة    
 .أشهر 2لفترة لاتتجاوز تمديد انتداب ممثلين المنتهية مهامهم 



 

 

 

10 

على أن اللجنة الوطنية للنظر يتبين من مدونة العامة الضرائب  222البند الاول من المادة وبالرجوع الى 
 . (2( الاختصاص النوعي )1ع باختصاصين : الاختصاص المحلي )في الطعون المتعلقة بالضريبة تتمت

 : الاختصاص المحلي 1
ربوع جد أنها تحيلنا على النظر في جميع النزاعات التي تحدث في مجموع بالرجوع الى اسم هذه اللجنة ن

 .التراب الوطني 
 : الاختصاص النوعي 2

من المدونة العامة للضرئب ، نجدها تحدد الاختصاص  222بالرجوع الى الطرح الذي أتته المادة 
 :  بوالمتعلقة  لتاليةالنوعي للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ، في الطعون ا

أعلاه ، أيا كان  212فحص مجموع الوضعية الضريبية ، للخاضعين يالضريبة المنصوص عليها في المادة 
 مبلغ رقم الأعمال المصرح به .

يفوق رقم أعم  حسابالهم المصرح به في بفحص المحاسبة الخاضعين للضريبة الذي يساوي أو
 .ملايين درهم (13)ت المحاسبية موضوع الفحص عشرةالتكاليف برسم احدى السنواالحاصلات و

وترفع كذلك الى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الطعون التي لم تصدر اللجان المحلية 
 شهرا( مقررات في شأنها . 12لتقدير الضريبة داخل )

 
 : المسطرة المتبعة أمام اللجنة الوطنية ب

قة بالضريبة في صورة عريضة نه أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلخاضع للضريبة طعيقدم ال
توجه الى مفتش فس رسالة مضمونة مع اشعار بالتسليم, وبعد ذلك يتسلم المفتش المطلبات الموجهة 

ءات الى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالاجرا
تحدد هذه المطالبات موضوع الخلاف وكذا والمسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت فيها, 

كما يحدد أجل أقصاه ثلاثة أشهر لتسليم اللجنة الوطنية النظر في الطعون المتعلقة  عرضا للحجج المستند اليها
اريخ تبليغ الادارة بالطعن المقدم من بالضريبة والوثائق السالفة الذكر من طرف الادارة ابتداءا من ت

 طرف الحاضع للضريبة أمام اللجنة.
وفي حالة عدم توجيه العرائض والوثائق السالفة الذكر داخل الأجل المضروب لايمكن أن تتجاوز أسس 

أوقبولها من لدن الخاضعون للضريبة, ثم بعد ذلك تجتمع اللجنة وفق فرض الضريبة تلك التي تم اقرهرها 
راءات المنصوص عليها ثم بعد ذلك يخبر الكاتب المقرر للجنة الوطنية الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها الاج

)من  212قبل حلول موعده بما يقل عن ثلاثون يوما وذلك وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 
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ت مها المطلباشهرا يبتدئ من خلال تاريخ تسلي 12م ع ض(, كما يجب على للجنة أن تبث في أجل 
 والوثائق من الادارة كما يحق للطرفين أن ينازع قضائيا في المقررات الصادرة عن اللجنة.

 و للاشارة فقط لايمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحكمة وكذا أمام اللجنة
ية الن            زاعات خلاصة القول ، أن اللجان الضريبية بالرغم من أنها تلعب دورا مهما في تسو

الضريبية ، ذلك أن الغاية الأساسية من انشائها تهدف الى تخفيف الضغط على القضائي الاداري ، 
حيث تقوم باجراء بعض التصحيحات في المسائل الواقعية التي تتعلق بالضريبة واصلاح أخطاء الادارة 

نأمل أن قانون المالية كنا ، أو تأكديها اذا كانت مبنية على أسس صحيحة ومعقولة ، الا أنه مع ذلك 
التي الصعوبات والعراقيل  التي يمكن القول معها بتجاوزبعض التعديلات  سيحمل في طياتهلهذه السنة 

والتي مافتىء أن أبان عنها الواقع العملي كلما تم اللجوء اليها سواء من قبل الادارة تواجه عمل هذه اللجن 
جسد في طول الأجال المحددة لحل تهو قانوني والذي صعوبات لم تقف عند ما ،الضريبية أو الملزم 

ية التي يعرفها عملها وكذا   يلية الغير المتوازنة للأطرافالتمثالنزاعات بالاضافة الى بعض التعقيدات المسطر
اللجوء الى اللجان الضريبية من طرف المكلف في أن أبان عن ضعف  بعدا اخر مافتئ، بل تعدته لتشمل 
 . ل بوجودها أصلا، وذلك بسبب الجه

يعي قصد اعادة النظر في تشكيلة هذه  يدعو الى ضرورةأصبح الذي الأمر         المناداة بتدخل تشر
اللجان وكذا الأليات المخولة لها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة بالأساس في فض 

 النزاعات الجبائية .
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و  19.22ضوء القانونية رقم سفية على حماية المؤمن له من الشروط التع
01.33. 

 
  رشيد شحور 

 ماستر القانون المدني و الأعمال
 
 

مما لا شك فيه أن الأهمية التي يكتسيها التأمين في وقتنا الحاضر تزداد يوما بعد يوم، وذلك بسبب 
انية بالإنسان. التطور الصناعي و الآلي وما يرافقه من حوادث تتسبب في إلحاق أضرار مادية وجسم

ومن المعلوم أنه كلما انتشرت الأخطار وتطورت، كلما اتسع نطاق المسؤولية وازدادت رغبة الإنسان 
في البحث عن كل الوسائل التي تضمن سلامته وتساعده على مواجهة هذه الأخطار التي يتعرض لها 

 .7ت وأخطار المسؤولية المدنيةفي حياته اليومية بمختلف أنواعها، كالأخطار الشخصية وأخطار الممتلكا
ولقد سعى الانسان دائما إلى الاحتماء من هذه المخاطر بوسائل متعددة بدأت بالادخار الفردي 

بداع نظام التأمين  .8وبالتضامن العائلي أو العشائري أو القبلي، وانتهت بإ
ية، وحيث ترجع بعض هذه ال عناصر إلى نواحي وفكرة التأمين تقوم على العديد من العناصر الجوهر

قانونية وترجع الأخرى إلى عناصر فنية. أما العناصر القانونية فهي التي تتعلق بعقد التأمين وتتمثل 
عناصره في الخطر المؤمن منه و القسط و مبلغ التأمين أو العوض. وأما العناصر الفنية فترجع إلى دور 

به من مقاصة بين المخاطر وفقا لقوانين الإحصاء هيئات التأمين في تحقيق التعاون المشار إليه بما تقوم 
 .9وتبعا لاختلاف أنواع التأمين

يعي لتنظيم عمليات التأمين وبسط  ية التأمين وخطورته كانت الحاجة الماسة للتدخل التشر وأمام حيو
الرقابة عليها من جهة، وحماية الطرف الضعيف )المؤمن له( من تعسف شركات التأمين بما تفرضه من 

يمانا شر وط في العقد من جهة أخرى. بل إن الدولة الحديثة أصبحت تفرض بعض أنواع التأمين جبرا إ
يض في مجالات محددة  .10منها بنفعه وحرضا على ضمان حصول بعض الفئات على تعو

                                                 
 د محمد أوغريس، أحكام التأمين البري في التشريع المغربي الجديد، دراسة على ضوء مدونة التأمينات الجديدة، الطبعة االولى، مطبعة دار -7 

 .2، ص 6112القرويين بالدار البيضاء، 

في قانون التأمين، دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمين المغربية الجديدة، الطبعة االولى، دار أبي رقراق للطباعة و  د فؤاد معالل، الوسيط -8 

 .7، ص 6100النشر، 

 .9، دار المطبوعات الجامعية االسكندرية مصر، ص 6111د رمضان أبو مسعود، أصول التأمين، الطبعة الثانية  -9 

 .2مبادئ قانون التأمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية مصر، بدون سنة، ص د محمد حسنين منصور،  -10 
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يا في السنين الأخيرة  يع المغربي المتعلق بالتأمين تحولا جذر ولم يكن المشرع المغرب فقد عرف التشر
، والتي جرى تعديلها وتتميمها 19.22ذات القانون رقم  2332صدور مدونة التأمينات لسنة تحقق ب

. هذه المدونة جاءت لتضع حسب قول 2332فبراير  11المؤرخ ب  02.32بمقتضى القانون رقم 
ه الوزير الوصي إطارا مؤسساتيا فعالا يهدف إلى توفير التدبير المناسب لقطاع التأمين الذي يعتبر توازن

 .11وتدعيمه من العناصر الأساسية لتطور المناخ الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب
 

المتعلق بمدونة التأمينات توفير التدبير المناسب لقطاع يعتبر  19.22لقد كان الهدف من إصدار قانون 
يع توازنه وتدعيمه من العناصر الاساسية لتطور المناخ الاقتصادي و الاجتماعي ببلادنا، وتوفير ت شر

يستجيب أكثر لدور وخصوصيات صناعة التأمين، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار في قطاع يقوم بدور 
أساسي في حماية الأشخاص و الممتلكات وجمع الادخار وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر نجاعة  و 

 .12مردودية داخل الاقتصاد الوطني
 

ء القانون فيما يخص موضوع التأمين و بالتحديد ومن بين المواضيع التي أسالت مداد ال كثير من فقها
المستهلك أي المؤمن له كطرف ضعيف في هذه العلاقة التعاقدية التي تربط بين المؤن المتمثل في شركة 
التأمين ذات قوة اقتصادية و تقنية من جهة، والمؤمن له كطرف ضعيف وأمي و جاهل لحقوقه تجاه 

 هة ثانية.شركة التأمين في غالب الأحيان من ج
فحماية الطرف الضعيف في عقد التأمين كمستهلك يتعاقد من أجل تلبية حاجياته الشخصية هي صدد 

 كتابتنا لهذا المقال.
يعتبر حماية المستهلك من المحاور القانونية الهامة في الفترة الراهنة، لخصوصية المركز القانوني الذي يتواجد  و

اديا وفنيا، ذلك أن منظومة الاستهلاك تقوم على نظام فيه، بوصفه طرفا ضعيفا عقديا و اقتص
)الطوائف( الذي يتكون من محترفين وموزعين وبائعين، ويتمتعون بمركز قوي اقتصاديا وتقنيا، مما يتيح 
لهم تفوقا تفاوضيا في في معظم مراحل العملية التعاقدية الاستهلاكية، الى حد يمكن معه القول بأن 

 .13وط العقد قد بات منعدما تماماعنصر المفاوضة على شر
وتقتضي دراستنا لموضوع حماية المؤمن له من الشروط التعسفية على ضوء مدونة التأمينات المغربية، 
تقسيمه إلى مبحثين، نتناول في الأول بعض القواعد الموضوعية المتعلقة بالتأمين كالخصائص التي تميز 

لتركيز على المؤمن له كطرف ضعيف في هذه العلاقة هذا العقد عن غيره من العقود وأطرافه مع ا
                                                 

 .2د فِؤاد معالل، الوسيط في قانون التأمين، مرجع سابق ص  -11 

دمات التأمين،بدون ذ محمد الهيني، الحماية القانونية و القضائية للمؤمن له في عقد التأمين، دراسة في عقد التأمين البري، حماية مستهلكي خ -12 

 .7مطبعة االمنية الرباط، ص  6101طبعة، 

 .2، مكتبة الرشاد سطات، ص 6102نورالدين الرحالي، التطبيقات العملية في قضايا االستهالك، الطبعة األولى  -13 
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يف  التعاقدية.ثم نتناول في المبحث الثاني الشروط التعسفية في إطار مدونة التأمينات المغربية مع تعر
براز أركانها وأنواعها.  هذه الشروط و إ

 
 
 

 المبحث الأول: القواعد الموضوعية التي تحكم التأمين
بعض القواعد الموضوعية التي نراها أساسية في موضوع التأمين بصفة عامة  سموف نتناول في هذا المبحث

وفي عقد التأمين بصفة خاصة و في موضوع حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في مدونة التأمينات 
 المغربية بصفة أخص.

يف التأمين ووظائفه  )المطلب  ثم نتناول مقومات التأمين )المطلب الأول(وعليه سوف نتناول تعر
 الثاني(.

 المطلب الأول: ماهية عقد التأمين
يف التأمين  على  )الفقرة الثانية(ثم نتناول وظائفه في  )الفقرة الأولى(سوف نتناول في هذا المطلب تعر

براز خصائص عقد التأمين في   )الفقرة الثالثة(.أن نختم هذا المطلب بإ
يف التأمين  الفقرة الأولى: تعر

يفات غالبا ما يتم تركها للفقه للخوض فيها على أساس أن  من المتعارف عليه قانونا أنه مسألة التعر
يف و كان يتخلله خطأ أو حشو أو غموض يصعب تداركه و تصحيحه لتعقد  يع إذا قام بالتعر التشر
يعات قام  المساطر القانونية المتبعة في هذا الإطار، إلا أن المشرع المغربي على خلاف غالبية التشر

يف التأمين في مدونة التأمينات بأنه " اتفاق بين المؤمن و المكتتب من أجل تغطية خطر بتع ر
 ما.ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المحددة".

يعرف الفقه التأمين بأنه " عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المستأمن، نظير مقابل يدفعه و هو  و
من بدفع مبلغ لصالح المستأمن له أو للغير عند تحقق خطر القسط، على تعهد الطرف الآخر وهو المؤ

 .14معين، ويتحمل المؤمن على عاتقه مجموعة من المخاطر يجري المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء"
 الفقرة الثانية: وظائف التأمين

له من  لا يقتصر دور التأمين على تحقيق الأمان و الحماية للمؤمن عليه من خلال تغطية ما يتعرض
هذا فضلا عن كونه  )أولا(مخاطر، بل يلعب دورا فعالا في تنشيط الائتمان و تكوين رؤوس الأموال 

 )ثالثا(.فضلا عن توفيره للطمأنينة و الأمان  )ثانيا(عاملا من عوامل الوقاية 
                                                 

 .00د محمد حسنين منصور، مبادئ قانون التأمين، مرجع سابق ص  -14 
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 أولا: التأمين وسيلة لتجميع رؤوس الأموال

تأمين أموال ضخمة. هذه الأموال من الطبيعي أن فمن مجموع الأقساط المدفوعة يتكون لدى شركات ال
تعمل تلك الشركات على استثمارها في أوجه الاستثمار المختلفة التي من شأنها أن تدر ربحا عليها. وهذا 
ما يجعل الدولة تتدخل عادة لتباشر رقابتها على التصرف في تلك الأموال فتحدد كيفية استثمارها إما 

 .15ني، أو بإعطائها إلى الدولة في شكل قروض فتقوم هذه بإعادة استثمارهامباشرة في الاقتصاد الوط
 ثانيا: التأمين عامل من عوامل الوقاية 

يض التي تلتزم بدفعها،  يتجلى هذا الهدف من خلال قيام شركات التأمين بهدف الحد من مبالغ التعو
وعمل الاحتياطات التي يوصي بها على دراسة أسباب المخاطر وتلافي حدوثها باتخاذ الوسائل اللازمة 

الخبراء و الفنيون و التوعية بين المواطنين وذلك كالعمل على توقي الحرائق و إصابات العمل وحوادث 
 .16المرور

يق أو السرقة، تفرض شركات التأمين على المؤمن لهم اتخاذ  من ذلك مثلا في إطار التأمين من الحر
ية معينة، مثل أجهزة لل إشعار المبكر، أو اعتماد وسائل مقاومة معينة. وفي إطار حوادث تدابير احتراز

يق تخفيض القسط بنسبة معينة في حالة عدم  السير تقوم بحملات للتوعية للوقاية منها كذلك عن طر
يادة فيه في حالة ارتكابها، تحفز المؤمن لهم  ارتكاب حوادث لمدة معينة، أو على العكس من ذلك الز

 .17توقي الحوادث
 ثا: التأمين يوفر الطمأنينة و الآمانثال

يعد بث الطمأنينة والأمان في نفس المؤمن له أهم وظائف التأمين، حيث أنه يكفل للمؤمن له الأمان 
خاصة بعد أن أصبحت الحياة المعاصرة مليئة بالأخطار من جراء تقدم الحضارة، وما صاحب ذلك من 

ا. ومن المسلم به أن المخاطر التي تحيط بالإنسان انتشار الآلات الميكانيكية و السيارات وغيره
وال كوارث التي تحيق به تشعره بالقلق والتردد، فإذا ما أيقن أنه سيحصل من التأمين على ما يجبر ضرر 
هذه المخاطر ويخفف من أثر هذه ال كوارث، عادت الطمأنينة إلى نفسه وماله، فتزيد كفاءته الإنتاجية 

 .18ويتسع نطاق معاملاته
 
 

                                                 
 62أمين، مرجع سابق ص ذ فؤاد معالل، الوسيط في عقد الت -15 

 

 .02د محمد حسنين منصور مبادئ قانون التأمين، مرجع سابق، ص  -16 

 .62د فؤاد معالل الوسيط في عقد التأمين م س ص  -17 

 .7ص  6101د محمد عبد الرحيم الديب، أحكام التأمين، دراسة لعقد التأمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، مصر  -18 
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 المطلب الثاني: مقومات التأمين
يلتزم المؤمن في عقد التأمين بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا 
من المال أو ايرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد 

فالمستأمن يرمي من وراء التأمين  )الفقرة الثانية(دفعه المؤمن له وذلك في نظير قسط ي )الفقرة الأولى(
 )الفقرة الثالثة(.إلى ضمان مصلحة تتعرض للخطر، من أجل الحصول على مبلغ التأمين

 الفقرة الأولى: الخطر المؤمن منه
أمين لأنه تكمن العملية التأمينية في حماية المستأمن من خطر معين، ومن ثم فالخطر عنصر أساسي في الت

يشكل محل العقد ومبرر وجوده، والخطر هو كل أمر أو حادث غير محقق الوقوع لا يتوقف تحققه على 
 .19إرادة طرفي العقد

والخطر هو الركن الرئيسي في التأمين، إذ الغرض من هذا الأخير هو تأمين شخص في خطر يهدده 
وخاصة المؤمن له من شأنه في حالة وقوعه المؤمن له، لا يتوقف تحققه على ارادة أي من المتعاقدين، 

 .20أن يمس حقوقه المالية وغير المالية
ويشترط في الخطر أن يكون غير محقق الوقوع، أي أن يكون حادثا مستقبلا أو محتملا أما إذا كان قد 
يق بعد أن يكون المنزل قد  تحقق بالفعل فإنه يفقد وصف الاحتمال، فالتأمين على منزل من الحر

بالفعل يكون باطلا لانه لا يصادف محلا ونفسي الحكم بالنسبة للتأمين على حياة شخص  احترق
 .21متوفى

كما يشترط في الخطر أن لا يتوقف تحققه على إرادة أحد المتعاقدين، لذلك لا بد أن يكون أمر تحقق 
ن تحققه ل كي لا الخطر متروكا لمحض الصدفة، أما إذا كان متوقفا على إرادة المؤمن له فإنه سيحول دو

 .22يدفع مبلغ التأمين
ويشترط أخيرا في الخطر أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و حسن الآداب، إذ يجب ألا 
يكون الخطر المؤمن منه ناشئا عن نشاط غير مشروع، أي نشاط مخالف للنظام العام و حسن الآداب. 

ن التهريب أو الاتجار في المخدرات أو تهريب العملة وهكذا فإنه لا يجوز التأمين على الأخطار الناشئة ع
 .23أو التأمين على بيوت الدعارة ودور القمار

 
 الفقرة الثانية: قسط التأمين

                                                 
 .22حمد حسينين منصور، م س ص د م -19 

 .21د فؤاد معالل، الوسيط في قانون التأمين م س ص  -20 

 .27د محمد حسنين منصور، مبادئ قانون التأمين، م س ص  -21 

 .26د فؤاد معالل م س ص  -22 

 .22د فؤاد معالل، الوسيط في عقد التأمين م س ص  -23 
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القسط في عقد التأمين هو المقابل المالي الذي يحصل عليه المؤمن من المؤمن له مقابل تحمله تبعة الخطر 
 .24المؤمن منه وتغطيته

لأولى من مدونة التأمينات بأنه " مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل وقد عرفته المادة ا
 ضمانات يمنحها المؤمن".

فالقسط يعتبر الركن القانوني الثاني الذي يأتي مباشرة بعد ركن الخطر، والذي يشكل الالتزام المقابل 
 لتغطيته.

ياضية، ف يعتمد تحديد القسط في التأمين على عدة أسس ومبادئ ر على خلاف أسعار السلع و
ية الاحتمالات  والخدمات،لا يخضع تحديد القسط لقانون العرض والطلب وإنما يتحدد وفقا لنظر
ياضية في التأمين من تحديد  وقانون الأعداد ال كبيرة. وعلى ذلك يعهد بالعمليات المتعلقة بالنواحي الر

ياضيات يطلق عليهم الأقساط وتقدير للإحتياطيات إلى أشخاص على درجة عالية من ا لتخصص في الر
 .25اسم الخبراء

يلتزم المستأمن بدفع القسط بوصفه المتعاقد مع الشركة سواء بنفسه أو من خلال ممثله القانوني، وينشأ  و
 .26الالتزام بدفع القسط في ذمته ولو لم يكن هو المستفيد من التأمين

 الفقرة الثالثة: مبلغ التأمين
مؤمن أو عوض التأمين، هو ما يلتزم به المؤمن في إطار عملية التأمين. فهذا الأداء مبلغ التأمين أو أداء ال

هو الذي يجسد تغطية الخطر، فهو يشكل العوض الذي يتعهد به المؤمن نظير الأقساط التي يحصل عليها 
 .27من المكتتب

 من الاضرار. و لا بد من التمييز في تحديد مبلغ التأمين من التأمين على الأشخاص ثم التأمين
إن العنصر الذي يعتد به لتحديد أداء المؤمن في التأمين على الأشخاص هو المبلغ المؤمن به، فهذا المبلغ 
هو الذي يلتزم المؤمن بدفعه إلى المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الكارثة أو حلول الأجل المتفق 

 .28عليه
الناشئ عن الحادث المؤمن منه و المبلغ المؤمن به، ويتوقف مبلغ التأمين في تأمين الأضرار على الضرر 

فلا يستحق مبلغ التأمين في تأمين الأضرار إلا غذا حدث ضرر بالفعل نشأ عن وقوع الخطر المؤمن 
يضية، ولا يجوز أن يتجاوز  يضا عنه، باعتبار أن لتأمين الأضرار صفة تعو منه، فيكون مبلغ التأمين تعو

                                                 
 .20شريع المغربي الجديد، م س ص د محمد أوغريس احكام التأمين البري في الت -24 

 .622ذ رمضان ابو مسعود، أصول الـأمين، م س ص  -25 

 .021محمد حسنين منصور، مبادئ قانون التأمين، م س ص  -26 

 .22د فؤاد معالل ، الوسيط في قانون التأمين، م س  ص  -27 

 .017بة حي السالم أكادير، ص ، مكتبة قرط6101د الحين بلوش، شرح مدونة الـتأمينات،الطبعة األولى  -28 
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إلا كان إثراء بلا سبب وإذا لم يحدث ضرر فلا إلزام للمؤمن بشيئ وهذه مبلغ التأمين قيمة الضرر، و
 .29الأحكام تؤخذ من القواعد العامة

 المبحث الثاني: الشروط التعسفية في مدونة التأمينات المغربية
لا يمكن الحديث عن حماية حقيقية للمستهلك دون الحديث عن حمايته من الشروط اللتعسفية لأن 

هو الارادة و إن كان لتلك الارادة كقاعدة عامة أن تشترط ما شاءت لتحافظ على  مناط الالتزام
ية التعاقدية،  مصالحها في العقد، فإن المهني لن يجد بدا من صياغة شروط قد تبدو سليمة بمنطق الحر
ول كنها بميزان العدل وحسن النية هي شروط تعسفية تعكس حقيقة الهوة بين إرادة انكبت على تحضير 

يع و المصلحة، وإرادة لم تستطع سوى قبول هذه الشروط المجحفة ع قد يطغى عليه هاجس الربح السر
 إما لعدم كفاءتها وقصور خبرتها أو ضعف مكانتها الاقتصادية.

إن الطرف القوي في عقد التأمين وهو المؤمن يسعى بما أوتي من سيطرة إلى تحييد القواعد العامة 
يفرض القواعد ا يقلل أو يلغي حقوق الطرف للقانون، و لتي تحقق مصالحه وتنقص من أعبائه، و

الضعيف، أو يزيد من أعبائه من خلال العقد النموذجي الذي يضعه، وما على هذا الاخير إلا أن يقبل 
يوقع في المكان المحدد له.  و

يعات المقارنة، أمام تخلف أو ضعف الرضا ف بي و غيره من التشر ي الشروط كل هذا دفع المشرع المغر
النموذجية لعقد التأمين، إلى الوقوف إلى جانب الطرف الضعيف وإبطال البنود المجحفة لمصلحته تحقيقا 

 للتوازن العقدي ومراعاة لمبادئ العدالة و الإنصاف.
وما هي أنواع الشروط التعسفية في إطار  )المطلب الأول(فما هو مفهوم الشروط التعسفية و شروطها 

 ) المطلب الثاني(.ت المغربية و كيف حمى المشرع المغربي الطرف الضعيف منها مدونة التأمينا
 المطلب الأول: مفهوم الشروط التعسفية و أنواعها

يفه  على أن نبرز  )الفقرة الأولى(إن أهمية الشروط التعسفية في إطار عقد التأمين يقتضي منا تعر
 )الفقرة الثانية(.عناصره في 

يف  الشروط التعسفية الفقرة الأولى: تعر
إن فكرة مقاومة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك عرفت انطلاقتها الأولى في الولايات المتحدة 

بطال أي  1222الأمريكية منذ بداية الستينات وتحديدا منذ سنة  حيث تم إعطاء القاضي سلطة إ
 .30السبعينات شرط يتبين أنه تعسفي وانتقلت الفكرة بعد ذلك إلى الدول الأوربية في

                                                 
 .72د محمود عبد الرحيم ديب، أحكام التأمين دراسة لعقد التأمين، م س ص  - -29 

 د ادريس الفاخوري، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، -30 
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من أول قانون أصدره لتنظيم الشروط التعسفية في عقود  02المادة ولقد عرف المشرع الفرنسي في 
بأنها "الشروط التعسفية التي تبدو مفروضة من قبل المهني على المستهلك بالتعسف في  31الاستهلاك

 استخدام سلطته ألاقتصادية وتسمح له بالحصول على ميزات فاحشة".
بمثابة القانون الخاص بالتدابير الحمائية للمستهلك بأنه   " يعتبر شرطا  01.33من قانون  12لمادة وطبقا ل

تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال 
 كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك".

رط التعسفي بأنه كل بند في عقد استهلاكي يخلق على حساب المستهلك عدم ولقد عرف بعض الفق الش
 .32توازن واضح بين حقوق والتزامات الأطراف

 الفقرة الثانية: عناصر الشرط التعسفي
يفات السالفة الذكر أن للشرط التعسفي عنصرين أساسين لا ثالث لهما أما العنصر الأول  يتبين من التعر

أما العنصر الثاني فيتجلى في الميزة الفاحشة أو  )أولا(ل القوة الاقتصادية فهو التعسف في استعما
 )ثانيا(.المفرطة التي يحصل عليها المهني بمناسبة التعاقد 

 أولا: التعسف في استعمال القوة الاقتصادية
التي يتمتع بها  يتجلى معيار التعسف في استخدام السلطة الاقتصادية في القوة الفنية و الاقتصادية والقانونية

المهني انطلاقا من واقع خبرته واحترافه ومعرفته المعمقة بكل جوانب العملية التعاقدية وأيضا بحكم 
تخصصه و التي تخوله فرض إرادته وشروطه على الطرف الضعيف في العقد عديم أو على الأقل ضعيف 

 .33الخبرة و ال كفاءة و التجربة
ن القوة تكمن في السيطرة الفنية و التقنية أكثر منها في القوة وهذا العنصر تعرض لانتقاد شديد لأ

الاقتصادية وأن التفوق الفني هو الذي يمكن المهني من فرض شروط تعسفية، لأن هذا الأخير متعود 
يعرف به العمل في مهنته ويمتلك من الوسائل ما يمكنه من تحديد  برام العقود والصفقات و على إ

يفرض الشروط التي يراها مناسبة على المتعاقد معه ولذلك فإن الالتزامات التي يستطي ع تنفيذها، و
 .34اختيار هذا العنصر يبدو وكما يرى البعض غير ذي جدوى من الناحية العملية

 ثانيا: الميزة الفاحشة أو المفرطة التي يحصل عليها المهني بمناسبة التعاقد 

                                                 
 .0992، أي قبل صدور مدونة االستهالك الفرنسية عام 0972يناير  01الصادر في  62-72وهو القانون رقم  -31 

 .62د عبد العزيز حضري، العقود االستهالكية، بدون سنة و بدون مطبعة ص  -32 

 .020ذ محمد الهيني، الحماية القانونية و القضائية للمؤمن له في عقد التامين م س ص  -33 

، 0997، دار الفكر العربي بالقاهرةحمد هللا محمد حمد هللا: حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود االستهالك، دراسة مقارنة -34 

 .22ص 
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لغ فيها للمهني كيفما كان نوع هذه المزايا ما دامت المادة هذا العنصر هو موضوعي يتعلق بتوفير مزايا مبا
من قانون حماية المستهلك المغربي لم يشيرا إلى أي نوع من أنواع  12من القانون الفرنسي و المادة  02

 المزايا نقدية أو غير نقدية.
بالقوة الاقتصادية إن المتعاقد الذي يفرض شروطا تعسفية غالبا ما يكون في موقع قوة سواء تعلق الأمر 

 أو القوة الفنية أو القانونية.
يا في العقد بحكم وضعه الاقتصادي وبالتالي يفرض  فالقوة الاقتصادية قد تجعل من المهني طرفا قو

 شروطا تعسفية على المستهلك.
يعية والتي يتوفر عليها أحد طرفي العقد وب مقتضى أما القوة القانونية فتتمثل في العلم بالمقتضيات التشر

هذه المعرفة القانونية يفرض شروطا لا يستطيع المتعاقد الاخر )المستهلك( فهم آثارها عند التعاقد كما هو 
 الشأن بالنسبة للشرط الجزائي.

أما القوة الفنية فتعود إلى الحنكة و التجربة والخبرة الفنية و المهنية التي يتقنها أحد المتعاقدين دون 
رف جيدا قواعد وخبايا الأمور المرتبطة بمهنته خلاف المتعاقد الآخر الذي الآخر، كالمهني الذي يع

يجهل في غالب الأحيان مثل هذه الأمور الفنية، ولذلك فالتفوق المهني يكون سببا هاما وخطيرا في 
 إدراج الشروط التعسفية.

 لضعيف منها.المطلب الثاني: الشروط التعسفية في مدونة التأمينات المغربية و حماية الطرف ا
 تكون الشروط تعسفية غير مشروعة عندما تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو القانون.

ومشروعية هذه الشروط ترتبط بالمجالات التي تجد فيها هذه الأخيرة غرضها وحدودها في حماية مصلحة 
ارا به ليجعل من كل ما عداها مشروعة للمؤمن، بأن تحبط كل محاولة للغش من جانب المؤمن له إضر

 شروطا غير مشروعة.
يكون الشرط غير مشروع، كلما كان يخالف القواعد الآمرة التي سنت لحماية الطرف الضعيف في  و
عقد التأمين أو تخالف الآداب العامة، كأن يعتبر أي عمل إنساني اتجاه الضحية اعترافا ضمنيا بالمسؤولية 

 من مدونة التأمينات(. 21ؤولية )المادة أو بداية لصلح أو قبولا للمس
وكيفى حمى )الفقرة الأولى( فما هي أهم الشروط التعسفية الواردة في صلب مدونة التأمينات الجدية 

 )الفقرة الثانية(.المشرع المغربي المؤمن له منها 
 الفقرة الثانية: الشروط التعسفية في مدونة التأمينات

تعسفية السائدة في إطار عقود التأمينات المبرمة، إنما سوف نركز فقط سوف لن نتناول مجمل الشروط ال
على أهمها. كما هو الشأن بالنسبة للشروط الاتفاقية المتعلقة بالسقوط أو الاستثناء من الضمان في التأمين 

ثم شرط السقوط للتأخير في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات  )أولا(عن حوادث السيارات 
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وكذلك بطلان الشروط التي تقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلام المؤمن ا( )ثاني
ثم بطلان الشروط التي تقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في تقديم المستندات  )ثالثا(بالحادث 

 )رابعا(.والوثائق اللازمة 
 ن في التأمين عن حوادث السياراتأولا: الشروط الاتفاقية المتعلقة بالسقوط أو الاستثناء من الضما

ية، فالمشرع قام  القاعدة العامة في قانون التأمين أن شروط انعدام الضمان أو السقوط ليست حصر
ية في الاتفاق على غيرها من  فقط بحظر بعض الشروط التي يعتبرها غير شرعية، وترك للمتعاقدين الحر

 الشروط.
ية عن حوادث السيارات فإن شروط انعدام الضمان ل كن في مجال التأمين عن المسؤولية المدن

ية، بحيث لا يمكن الاتفاق على غيرها من الشروط واعتمادها  والسقوط تعتبر شروطا قانونية حصر
 .            35كسبب لتقييد الضمان أو اسقاطه

قد من مدونة التأمينات على أنه يمكن أن تنص الشروط العامة العامة لع 122وهكذا نصت المادة 
يض، وهو ما يؤكد أن  التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق في التعو
كل استثناء من الضمان أو كل شرط متعلق بالسقوط غير منصوص عليه قانونا في مدونة التأمينات أو 

لمحرك يعتبر و:ان لم في الشروط النموذجية العامة المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات ا
 يكن.

 ثانيا: شرط السقوط للتأخير في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات                                                
على بطلان جميع الشروط التي تقضي بسقوط حق المؤمن له لمجرد تأخره  من م.ت.ج 02المادة نصت 

 في التصريح بالحادث للسلطات.
قوط يواجه هنا فقط الحالة التي يتأخر فيها المؤمن له عن التزامه بإعلان الحادث للسلطات لا حالة والس

 عدم الإعلان بالمرة.
يقع على عاتق المؤمن إثبات التأخر غير المقبول في حق المؤمن له، ويرجع لمحاكم الموضوع السلطة في  و

ا دام أن الأمر يتعلق بمسألة واقع، ولا يمكن تقدير وجود مبرر التأخر العادي أو البسيط من عدمه، م
للمؤن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه 

 .36بالتصريح داخل الأجل الاتفاقي المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة

                                                 
 .662ذ محمد الهيني، الحماية القانونية و القضائية للمؤمن له في عقد التأمين، م س ص  -35 

 .620ذ محمد الهيني، الحماية القانونية و القضائية للمؤمن له في عقد التأمين، م س ص  -36 
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دأ العدالة، حافظ المشرع على جزاء وحرصا على التوازن العقدي بين طرفي عقد التأمين تحقيقا لمب
يض  السقوط فيما يتعلق بالتأخر غير العادي عن اعلام السلطات ومنح المؤمن حق الحصول على  تعو

 يجبر الضرر كمقابل عن التأخر العادي و المقبول.
بلاغها بالحادث كل الأشخاص الممثلين لها الذين بحكم وظيفتهم ال رسمية والمقصود بالسلطات التي يتعين إ

ير المحاضر أو  يكونون ذوي شأن في نظر المؤمن للعلم بالحادث والذين يفرض عليهم القانون التدخل لتحر
إعداد شواهد طبية حماية لحقوقه ومصالحه في التأكد من طبيعة الحادثة وأهميتها وآثارها. ويدخل في 

 .37يةمفهوم السلطات سلطات الأمن و الدرك والنيابة العامة والوقاية المدن
 ثالثا: بطلان الشروط التي تقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلام المؤمن بالحادث

على أنه يجب أن يشعر المؤمن له بكل  من م.ت.ج( 2) فق.  23المادة نص المشرع المغربي في 
الخمسة حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال 

 أيام الموالية لوقوعه.
ويرجع السبب وراء ذلك إلى الرغبة في حماية المصالح المشروعة للمؤمن، حتى يتمكن من اتخاذ 
الإجراءات الرامية إلى الدفاع عن حقوقه، ول كي يتعرف أيضا على ظروف الحادثة، وحدود ضمانه 

 للمؤمن له والمسؤولية المترتبة عنها.
مقابل إلى حماية المؤمن له بمنع كل تخفيض لأجل الخمسة أيام، كما  لم يرتب ولقد سعى المشرع في ال

السقوط عن استحالة القيام بالتصريح داخل الأجل المحدد قانونا أو اتفاقا بسبب حادث فجائي أو قوة 
 قاهرة.

لام " وحيث إنه يجب على المؤمن له إع 12/12/23وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر في تاريخ 
يض عنه في أجل خمسة أيام على الأكثر ما لم يتوفر  المؤمن بكل حادث من شأنه إلزام الأخير بالتعو
حادث فجائي أو قوة قاهرة، ما دام الأمر لا يتعلق بمواجهة الضحية أو ذوي حقوقها بالإخلال الواقع 

يض للضحية دون إثبات قيام  حالة الحادث الفجائي أو بالحديث وإنما برجوع المؤمن له بما أداه من تعو
 .38القوة القاهرة"

رابعا: بطلان الشروط التي تقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في تقديم المستندات والوثائق 
 اللازمة

                                                 
 .626محمد الهيني، م س ص  -37 

 .622ذ محمد الهيني م س ص قرار أشار إليه  -38 
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الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له لمجرد  من م.ت.ج 02كذلك يقع باطلا بموجب المادة 
يض يتناسب مع الضرر الذي قد تأخره في الإدلاء بوثائق دون المساس بحق  المؤمن في المطالبة بتعو

 يكون لحقه نتيجة ذلك.
والمقصود هنا بالتأخر عن تقديم المستندات والوثائق اللازمة للمؤمن التأخر العادي و البسيط الذي يبرره 

 .39وجود عذر مقبول حال بين المؤمن له وبين تنفيذه لهذا الإلتزام في الوقت المحدد
ة الالتزام بتقديم المستندات من وجهة نظر المؤمن في كون هذا الأخير، خاصة في التأمين ويرجع أهمي

من المسؤولية تباشر حقوقه ومصالحه إيجابا أو سلبا، بال كشف عن المستندات أو إخفائها، مثل محضر 
وضوع، وذلك الضابطة القضائية والصور الفوتوغرافية للحادثة والشواهد الطبية والأحكام الصادرة في الم

ل كون شركة التأمين تهتم بكل ما من شأنه أن يدرأ مسؤولية المؤمن له، أو على الأقل يقلل من 
يضات التي ستلزم  جسامتها، وحتى تتمكن أيضا من تحديد أسباب الكارثة ومن تم تقدير كافة التعو

 .40بدفعها
التأخر إلى قوة قاهرة أو ويبقى للمؤمن له لتفادي آثار سقوط الحق في الضمان إثبات رجوع سبب 

حادث فجائي أو خطأ الغير أو خطا المتضرر أو أن يقوم بتدارك سبب السقوط إذا كان مما يمكن 
 تداركه وإما الاستفادة من التنازل الضريح أو الضمني للمؤمن.

 الفقرة الثانية: آليات حماية المؤمن له من الشروط التعسفية
برام تعتبر آليات حماية المستهلك من ال شروط التعسفية من أهم الأمور التي تخول للطرف الضعيف إ

عقد بينه و بين الطرف القوي يتميز بنوع من التوازن العقدي، كون أن شركات التأمين عندما ترى 
بأنها قد تجر عليها متابعات و احتجاجات إن هي خالفت مضامين مدونة التأمينات في هذا الخصوص 

وتتخلى عنها وتلتزم بتطبيق بنود الاتفاق مع احترام المقتضيات القانونية  )الشروط التعسفية ( ترتدع
الحمائية التي جاءت بها المشرع المغربي لحماية المؤمن له كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية اللهم بعض 

لا الأمور التي تم التساهل فيها سواء من شركات التأمين أو من طرف مكتتبي التأمين كما هو الشأن مث
بالنسبة للغة العقد التي ألزم القانون أن تكون باللغة العربية إلا أنه جرى العرف أن تكون بالفرنسية في 
الغالب. وتتعدد الآليات نظرا ل كون عقد التأمين يكتسي أهمية اقتصادية و اجتماعية لا يستهان بها، إلا 

 )ثانيا(.قضاء من خلال آلية التفسير ثم دور ال )أولا(أن سوف نركز على دور جمعيات حماية المستهلك 
 أولا: دور جمعيات المستهلك

                                                 
 .622ذ محمد الهيني، م س ص  -39 

 .622ذ محمد الهيني، م س ص  -40 
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يعتبر من الحقوق الدولية الأساسية للمستهلك الحق في تمثيله حين اتخاذ القرارات المتعلقة به والحق في 
 .41الدفاع عن مصالحه من خلال جمعيات حماية المستهلك المنشأة بوجه قانوني سليم

ياديا وفاعلا في الدفاع عن مصالح جمهور المستهل كين، وتلعب جمعيات حماية المست هلك في فرنسا دورا ر
حيث أصبحت من جماعات الضغط الاجتماعي سواء على المشرع الذي كثيرا ما دفعته إلى تبني 
سياسة حمائية، كما شكلت أيضا مجموعة ضغط على المهنيين من خلال الأساليب أو الطرق التي سل كتها 

لجماعية للمستهل كين، وذلك من خلال الدعاية المضادة ضد المشروعات التي تلحق الضرر لحماية المصلحة ا
بالمستهل كين أو من خلال الامتناع عن الشراء أو مقاطعة بعض المنتوجات أو الخدمات وأخيرا من 

 .42خلال الامتناع عن دفع ثمن المنتوج أو الخدمة
ها استقلال عن نشاط مهني أو سياسي أو نقابي يكون وتعتبر بمثابة جمعية لحماية المستهلك كل جمعية ل

هدفها ضمان أو تسهيل حماية المنخرطين والدفاع عنهم ودعم إخبار المستهلك وتربيته وتوجيهه وتمثيله 
 وكذا احترام حقوقه.

ية النسيج الاجتماعي  وتعتبر مشاركة المجتمع المدني في دعم حماية المستهلك علامة أساسية على حيو
صادي للدولة، لأنه أحد السمات الاساسية لبروز وعي حقوقي بأهمية الظاهرة الاستهلاكية، والاقت

يعية تعنى بشؤون المستهلك  وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وعامل من عوامل نجاح أي سياسة تشر
 وبحقوقه.

يعتبر ولوج جمعيات المستهلك إلى القضاء للدفاع عن المصالح الجماعية للمستهل كين أحد الأهداف التي  و
، 43من أجلها وجدت هذه الجمعيات إلا أن ذلك يتوقف على توفر الجمعية على شرط المصلحة العامة

                                                 
 ، وقد سعت هذه المبادئ إلى:0922المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة فيما يخص حماية المستهلك الصادرة سنة  -41 

 توفير السالمة المادية للمستهلك. -

 للمستهلك.تعزيز وحماية المصالح االقتصادية  -

 ضمان السالمة وجودة السلع االستهالكية والخدمات. -

 تحقيق تسهيل التوزيع للسلع االستهالكية والخدمات األساسية. -

 تشجيع التدابير التي تمكن المستهلك من الحصول على تعويض. -

 وضع برامج التثقيف واإلعالم. -

 .627ذ محمد الهيني، م س ص  -42 

من ق ح م قد ألزمت جمعيات حماية المستهلك المؤسسة وفقا للنصوص القانونية المعمول بها، والتي ترغب في الدفاع عن  260إذا كانت المادة  -43 

المصلحة الجماعية للمستهلكين بضرورة الحصول على صفة المنفعة العامة، وذلك عكس المشرع الفرنسي الذي ينص على مجموعة من الشروط 

 حق اللجوء إلى القضاء وال نجد من بينها شرط المنفعة العامة. لمنح جمعيات حماية المستهلك

 11.72المتعلق بتنظيم حق تاسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد، خاصة بموجب القانون  22/00/02وطبقا للمادة التاسعىة من ظهير 

ياسيىة يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن على أن كل جمعية باستثناء األحزاب السياسية و الجمعيات ذات الطبيعة الس

دة ال تقدم طلبا في الموضوع تجري السلطة االدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها. ويجب أن يتم الرد عليه باإليجاب أو الرفض معلال في م

ية، وتحدد الشروط الالزمة لقبول طلب الحصول على المنفعة العامة بنص تتعدى ستة أشهر تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة االدارية المحل

 تنظيمي.

 فغنه يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة ما يلي: 6.12.929رقم  6112يناير  01وحسب المرسوم الصادر بتاريخ 

(، وأن تسير وفق نظامها 0922نوفمبر  02) 0272جمادى األولى  2يخ الصادر بتار 0.22.272/ أن تؤسس طبقا ألحكام الظهير الشريف رقم 0

 االساسي.

العامة.  / أن تتوفر لديها الموارد المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من انجاز المهام المحددة في نظامها األساسي والتي تكتسي طابع الملحة6

 لمالية التي تضمن لها انجاز األهداف المحددة في نظامها األساسي.ومن أجل ذلك يجب أن تتوفر للجمعية الوسائل المادية وا

 / أن تسعى الجمعية إلى تحقيق أهداف لها طابع المصلحة العامة سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني.2
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كشرط أساسي بالإضافة إلى شروط أخرى كحصر غرض جمعيات حماية المستهل كين في الدفاع عن 
 ذجي.المستهل كين فقط، ثم خضوع النظام الاساسي لجمعية المستهل كين لنظام اساسي نمو

بطال الشروط التعسفية المنصوص عليها في  إحدى أهم الآليات  ق.ح.م 122المادة وتمثل دعوى إ
المستجدة المخولة لجمعيات حماية المستهلك للحد من الشروط التعسفية، والتي يكون هدفها _الدعوى_ 

تهلك، وهذا يعني حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه للمس
بل تشمل كل شرط يكون من شأنه  ،13المادة أن الأمر لا يقتصر على الشروط التعسفية الواردة في 

 المادة إحداث اختلال في التوازن بين حقوق والتزامات المستهلك والمهني، مادامت اللائحة الواردة في
  .44جاءت على سبيل المثال لا الحصر 13

جمعيات حماية المستهلك بحذف الشروط التعسفية تشمل الشروط الواردة  أضف إلى ذلك فإن مطالبة
في العقود المبرمة بين المهنيين والمستهل كين، وتشمل أيضا الشروط الواردة في العقود المقدمة من طرف 
هيئات المهنيين والمستهل كين، وتشمل أيضا الشروط الواردة في العقود المقدمة من طرف هيئات 

هؤلاء من أجل عرضها على المستهل كين فيما بعد، والمقوصد بدعوى حذف الشرط  المهنيين إلى
التعسفي هنا، تلك الدعوى التي ترفعها جمعيات حماية المستهلك من أجل الحذف المادي للشرط 

 التعسفي من العقد.
يع الفرنسي فقد كان سباقا لوضع إطار قانوني يخول للمستهلك المطالبة ب بطال أما فيما يخص التشر إ

، على أنه يمكن لجمعيات حماية المستهلك المنصوص عليها في الفصل الأول من نفس 45الشروط التعسفية
القانون أن تطلب من القضاء المدني استصدار أمر بإلغاء الشروط التعسفية من العقود أو نماذج العقود 

اق المطالبة بحذف الشروط غير التي اعتاد المهنيون اقتراحها على المستهل كين كما يمكنها في ذات السي
بطال  1233المشروعة هي الأخرى بعدما لم يكن قانون  يخولها ذلك في صيغته الأصلية، فدعوى إ

الشروط التعسفية أو غير المشروعة تؤسس على المصلحة الجماعية للمستهل كين، ولا تتطلب وجود جريمة 
القانون الفرنسي، وإنما هدفها الأول هو الوصول  جنائية كما هو الحالفي الدعوى المدنية المنصوص عليها في

 .46لحذف الشروط التعسفية أو غير المشروعة في العقود

                                                                                                                                                         
ية ونتائجها، وفقا للشروط المحددة بقرار / أن تمسك الجمعية محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المال2

 للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

بها / أن تلتزم الجمعية بتقديم المعلومات المطلوبة و الخضوع للمراقبة اإلدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري 2

 العمل.

القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، منشورات مجلة  20.12في ضوء القانون رقم  ذ المهدي العزوزي: تسوية نزاعات االستهالك،  -44 

 .076، ص6102القضاء المدني،دار نشر المعرفة،

 .0922من قانون  2من مدونة االستهالك الفرنسية المقابل للمادة  260-2الفصل  -45 
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ل كن التساؤل الذي يطرح في إطار القانون المغربي هو ما الغاية من وراء تنظيم هذا النوع من الدعاوى 
تنص على أنه "يعتبر باطلا التي  ق.ح.م 12للمادة ما دامت الشروط التعسفية تعتبر كأن لم تكن وفقا 

 ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك".
إن إقرار هذه الدعوى يعتبر النقطة الأكثر إيجابية في ق.ح.م لأنها ترمي إلى القضاء على الشروط 

التعسفية والشروط غير التعسفية على اعتبار أن بطلان الشرط التعسفي وسيلة غير فعالة لمحاربة الشروط 
المشروعة، ما دام المستهلك الذي وقع على العقد يعتقد بأنه ملزم بجميع شروطه ولا يمكنه التحلل من 
بطال الشروط التعسفية ليس بالدرجة  بطالها، لذلك كانت الغاية من إحداث دعوى إ بعضها وطلب إ

وإنما إلغاء و محو هذه الشروط من نماذج الأولى إلغاء الشروط التعسفية التي تحتوي عليها عقود مسبقة 
العقود و الاتفاقات، أي من الوثائق التي تشكل قاعدة للعقود المسبقة لذلك تكتسي دعوى إلغاء 

 .47الشروط التعسفية طابعا وقائيا، وحمائيا، وهذا ما يميزها عن الدعاوى الأخرى
ج عقد على شروط تعسفية فإنه يمكنها أن وهكذا عندما تعاين جمعية حماية المستهلك احتواء عقد أو نموذ

تقاضي المهني و ذلك أمام المحكمة المدنية بالنسبة للقانون الفرنسي وأمام المحكمة المختصة في القانون 
بطال  المغربي قصد المطالبة بحذف هذه الشروط، ول كفالة احترام الحكم الصادر عن المحكمة و القاضي بإ

ة يكون مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة على شكل مبلغ مالي الشرط التعسفي، فإن أمر المحكم
يدفعه المهني إذا لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر ضده خلال مدة زمنية محددة، ابتداء من اليوم الثامن 
يا، كما يمكن للمحكمة أن تحدد أجلا آخر لتطبيق الغرامة لا يتعدى  الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضور

 .48يوما ثلاثين
ولا يقتصر أثر دعوى الإلغاء على الحكم على المهني بإزالة الشروط التعسفية تحت طائلة غرامة تهديدية، 

من  122وإنما يمكن للمحكمة أن تأذن بنشر الحكم على نفقة المهني، وهو ما نصت عليه المادة 
زجر المخالف وثانيهما إعلام ، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن النشر يكتسي هنا ميزتين أولهما 49ق.ح.م

 المستهلك وتوجيهه لحقوقه.
غير أن هذه الدعوى قد لا تعطي ثمارها المنتظرة منها لعدة اعتبارات: أولها أن المشرع قيد سلوك هذه 
ية أمام نفس المحكمة وهو ما من شأنه المساس  الدعوى من طرف الجمعيات بضرورة وجود دعوى جار

ها أن حجية الأمر المقضي به تمنع من انتاج الأحكام الصادرة مفعولها على غير بفعالية هذه الدعوى، وثاني
يضعف قيمتها في الحد من الشروط التعسفية في العقود أو  المهنيين أطراف الدعوى مما قد يشل عملها و

                                                 
 .072ذ المهدي العزوزي، م س ص  -47 

 .072نفس المرجع السابق ص  -48 
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نماذجها، الشيء الذي يدفع جمعيات حماية المستهلك عادة إلى رفع أكبر عدد ممكن من الدعاوى ضد 
 .50هنيين، حتى تتحقق الحجية قبلهم جميعا، وتحقق الدعوى طابعها الوقائي والشموليالم

بضرورة إلزام إحداث قائمة  51ولتفعيل دور هذه الجمعيات في نطاق هذه الدعوى يرى بعض المهتمين
واضحة بالشروط المعتبرة تعسفية "لائحة سوداء" وليس فقط الممكن اعتبارها تعسفية، كما فعل المشرع 

 من ق.ح.م. 13لمغربي في المادة ا
ومن جانبنا لا نساير هذا الطرح كون أن إعداد لائحة أو قائمة سوداء بالشروط التعسفية كما هو الشأن 
يا الشروط المعتبرة تعسفية وغيرها  بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي اعتمد أسلوب اللائحة أي حدد حصر

مصلحة المستهل كين، حيث سيبدل المهنيين قصارى ليس كذلك سوف يخذم مصلحة المهنيين أكثر من 
جهدهم من أجل التلاعب بالشروط و البحث عن الثغرات التي من خلالها سوف يتهربون من المسائلة 

 القانونية حول إضفائهم صبغة الشروط التعسفية على أوردوه في عقودهم.
ية المطلقة للقضاة، أو ما يسمى  بالأسلوب التقديري القاضي بمنح كما نعتقد أن جعل السلطة التقدير

ية مطلقة في تحديد وإبطال الشروط التعسفية وهو الذي إعتمده المشرع المصري . 52القاضي سلطة تقدير
ليس فعالا كون القضاة ليسوا كلهم مؤهلين للبحث و التقصي حول تعسفية الشرط من عدمه و 

برمة في عالم اليوم، وبالتالي نعتقد أن كذلك ليسو كل القضاة ملمون بمختلف العقود الإستهلاكية الم
يراده للائحة من الشروط التعسفية في المادة  على سبيل  13المشرع الإستهلاكي المغربي كان ناجحا في إ

بطال اي شرط تبين لهم  المثال لا الحصر و أعطى للقضاة سلطة القياس على تلك الشروط من أجل إ
لضعيف في العلاقة العقدية الإستهلاكية، أو كما سماهم أنه تعسفي و يمس بحقوق المستهلك الطرف ا

هذه الفئة  12/30/1222الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي في خطابه أمام ال كونكرس بتاريخ 
)المستهل كين( بأنها تمثل ما يسمى بالأغلبية الصامتة التي تتحمل كل الضربات الارتدادية عن مخلفات 

الأسعار، لذلك يجب الاستماع إليها بإمعان قصد الاستجابة لمطامحها في الأزمات و الاحتكار وارتفاع 
 .53الحماية و الإعلام

 ثانيا: دور آلية التفسير في حماية المؤمن له من الشروط التعسفية
يقصد بالتفسير تلك العملية الذهنية التي يقوم بها المفسر بسبب ما اعترى العقد من غموض، للوقوف 

قية المشتركة للطرفين مستندا في ذلك لصلب العقد، والعناصر الخارجة عنه و المرتبطة على الإرادة الحقي
 به.

                                                 
 .077ذ المهدي العزوزي، م س ص  -50 
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ية في القانون المدني، إن لم يكن في  يعتبر موضوع تفسير العقد من الأهمية بمكان لأنه يشكل حجر الزاو و
للعقد، ومساعدة جميع فروع القانون الأخرى، ويرجع ذلك ل كون آليات التفسير القانونية تعتبر خادمة 

له على الوقوف والحياة في أرض الواقع، لأنه إذا كان الهدف من التعاقد هو تنفيذ ما تم التعاقد بشأنه، 
يقه، ومن بينها رفع الغموض في  فلن يتم هذا التنفيذ إن لم يتم رفع كل المعوقات التي تعترض طر

 .54العبارات أو المقاصد و المترجمة لعنصر الرضا في العقد
ور القاضي في تقصي إرادة الأطراف المشتركة عند عملية التفسير يبرز الخدمة الحقيقية التي يقدمها فد

ية سلطان الإرادة في هذا المجال، لأن احترام القاضي لإرادة الأطراف هو احترام للقانون الذي  لنظر
 ساوى في القوة القانونية بين الإرادة و القانون في شأن الالتزام.

لبيان أن دور القاضي في التفسير ينقسم إلى شقين، دوره في تفسير عباراة العقد الغامضة، ثم وغني عن ا
 دوره في تفسير عبارات العقد الواضحة.

 * تفسير العبارات الواضحة.
يعرف النص الواضح على أنه النص الذي تكفي قراءة واحدة لإظهار معناه، والغموض قد يتحقق إذا 

يان، أو معنى كانت عبارة النص أو أح د ألفاضه تحتمل أكثر من معنى واحد، بأن يكون له معنيان لغو
ية لفض العمل  لغوي ومعنى آخر اصطلاحي، ومن أمثلة ذلك أن لفظ الشغل يرادف من الناحية اللغو
إلا أنه من الناحية الإصطلاحية يقصد به العمل المأجور الذي يقوم به العامل لفائدة رب العمل تحت 

 .55الأخير في مقابل أجر يدفع للعاملسلطة هذا 
فالضروط الواضحة إذن هي التي تتضمن عبارات غير غامضة وغير متعارضة مع إرادة المتعاقدين، بحيث 
لا تناقض ولا لبس و لا شك حول نية الأطراف حولها، ولا يمكنها أن تثير أية منازعة فهي العبارات 

 تضيات منسجمة ومتلائمة مع الهدف العام من التعاقد.المفهومة من طرف إنسان عاقل و المتضمنة لمق
وعليه فمتى كانت الألفاض المستعملة في العقد واضحة الدلالة وجب الأخذ بها ويمتنع على القاضي 
يل، لأن الخروج عن المعنى الظاهر هو انحراف عن  يلها على خلاف معناها الظاهر تحت ستار التأو تأو

يعة المتعاقدين.الإرادة المشتركة للمتعاقدين   وطعن في المبدأ القائل بأن العقد شر
على أنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث  من ق.ل.ع 122وفي هذا الاتجاه نصت المادة 

 عن قصد صاحبها.
" إن قضاة الموضوع مكلفون بتطبيق  10/32/1222وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 

 .56ة، وليس من الجائز لهم تغييرها متى كانت شروطها واضحة وبينة"الاتفاقيات المبرم
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وقد تكون العبارة في ذاتها واضحة ول كن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال التعبير الواضح 
 فقصدا معنى وعبرا عنه بلفظ لا يستقيم في هذا المعنى.

يق أو وكثيرا ما يرد في عقود التأمين عبارات واضحة مثل ال ضرر أو الفعل الضار أو النار أو الحر
الانفجار أو السرقة أو الحادث أو الخطر أو المكتتب أو المؤمن له أو طالب التأمين، ل كن مع ذلك تثير 
مدلولاتها معاني مختلفة، إما بحسب استعمالاتها، أو بحسب ما قصده كلا المتعاقدين منها، مما يحتم اللجوء 

 .57المقصود منها بحسب النية المشتركة للمتعاقدينإلى التفسير لاستجلاء 
أن صراحة ألفاظ العقد لا تحول  39/31/1292وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 

يله إذا تعذر التوفيق بينها وبين الغرض الواضح المقصود من العقد  .58دون تأو
 * تفسير العبارات الغامضة.

افق بين الألفاظ والإرادة الحقيقية للمتعاقدين. والغموض قد يقع في يقصد بالشروط الغامضة عدم التو
الألفاظ دون الإرادة أو في الإرادة دون الألفاظ أو فيهما معا، فالألفاظ قد تأتي واضحة إلا أنها غير 
متطابقة مع النية المشتركة للمتعاقدين من جهة، ومن جهة ثانية قد تتعارض بعض شروط العقد الواضحة 

 .59اتها والمتفقة مع الإرادة الحقيقية للمتعاقدينفي ذ
يق التفسير لاستظهار النية الحقيقية للطرفين هي حالة  فالحالات التي تستدعي تدخل القضاء عن طر
غموض عبارات العقد ووضوح الإرادة، وحالة غموض الإرادة ووضوح العبارة، ثم حالة غموض 

 .60تثير الشك في مدى الالتزام المولد عن العقدالعبارة والإرادة معا. وكذلك الحالة التي 
ية في  122وفي ذات السياق، نجد الفصل  من ظهير الالتزامات والعقود نص على قاعدة تعتبر جوهر

، فهي تعني أن القاضي يتحتم عليه إعمال سلطته في التفسير بمجرد ما يثبت له أن التعبير الوارد 61التفسير
 عمل على تحديد ما يتناسب من المعنى مع الإرادة المشتركة في العقد.في العقد غامض، أي أن عليه ال

وهذا الموقف هو نفسه الذي قضت به محكمة النقض في إحدى قراراتها؛ إذ يمكن للقاضي وهو بصدد 
تفسير شروط العقد الغامضة أن يعمل على حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من الشروط 

يلها أو إلغائها، وكل ذلك تحت ستار التفسير، فتفسير شروط العقد الغامضة التعسفية، وذلك بتعد
يدخل ضمن سلطته المطلقة، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار جاء في ما يلي: "إن تقدير شروط 
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ية  لقضاة الموضوع، ولا يخضع لرقابة المجلس  العقد الغامضة أو المتناقضة يدخل ضمن السلطة التقدير
 .62الأعلى"

والقاضي بتفسيره العقد يصل إلى إحدى النتيجتين؛ فهو إما أن يوفق في إجلاء الغموض عن العبارة 
يصل بالتالي إلى الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وهذا ما هدف إليه المشرع من خلال إعطائه  المبهمة، و

حول العبارة المستعملة في هذه الآلية. وإما أن يتعذر عليه الوصول إلى هذه الإرادة عندما يحوم الشك 
؛ والمقصود بالشك هنا عدم إمكانية حسم التردد الذي لا يمكن معه تأطير وتحديد النية المشتركة 63العقد

 .64لأطراف العقد
من ق.ل.ع، فإنه في حالة الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم، مما  190فحسب الفصل 

 ستفيدا منها بحسب الأحوال.يجعل كل طرف من أطراف التعاقد م
ية التعاقدية،  وإذا كان مبدأ تفسير الشك لمصلحة المدين ينفع بالنسبة للعقود التي تبرم في جو من الحر
وتكون نتيجة مناقشات ومفاوضات بين أطرافها المتعاقدة فإنها تفقد ال كثير من قيمتها في العقود التي 

و. ففي عقد البيع الاستهلاكي مثلا، إذا كان مؤدي الشرط تجمع بين طرفين مركزهما القانوني غير متسا
الغامض أن يخفف المسؤولية على المدين كما تقتضي القواعد العامة أو يعفيه منها نهائيا، فلمصلحة من 

من ق.ل.ع.م، فإن الشرط  190سوف يفسر هذا الشرط الغامض يا ترى. وأخذا بمقتضيات الفصل 
يا في العقد لأنه هو المدين بالالتزام الغامض سيفسر لفائدة البائع ا لمهني، رغم أنه يعتبر طرفا قو

 .65بالمسؤولية
وعليه فإن سلطة القاضي في تفسير العقود الاستهلاكية؛ ما دامت مقيدة بالبحث عن إرادة الأطراف 
المشتركة وليس بمقتضيات العدالة فإن ذلك يؤدي إلى تفضيل الطرف القوي، في هذا النوع من 

، مما يجعل المستهلك لا يستفيد من هذه الآلية في التفسير ما عدا في حالة الشك التي يكون فيها العقود
 مدينا بالالتزام.

وهو ما يبين لنا عدم جدوى اعتماد قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدين، كما تنص عليه القواعد العامة، 
د المشرع المغربي نص في المادة التاسعة لأنها تبقى قاصرة عن توفير حماية قضائية للمستهلك، لذلك نج
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يل الأكثر فائدة  33/01من ق  على أنه في حالة الشك حول مدلول أحد الشروط يرجح التأو
 .66للمستهلك

؛ فإن المشرع راعى وضعية المستهلك الطرف الضعيف في 33/01وبالتنصيص على هذا المبدأ في ق 
صيانة أي شرط من شروط العقد على اعتبار أن مجمل المعادلة التعاقدية، هذا الأخير يفتقر لآليات 

عقود الاستهلاك كما سبقت الإشارة إلى ذلك تصاغ بعبارات غامضة وغير واضحة، وذلك راجع إلى 
اللغة المعقدة التي حرر بها العقد، بالإضافة إلى استعمال مصطلحات تقنية صعبة على غير المتعاقد 

الأساس إلى فتح منفذ التحايل من طرف المهني، وتغطية المتخصص، والهدف من اعتمادها راجع ب
الجوانب السلبية للتعاقد، والتي إن تم التعبير عنها بصراحة وتم كشفها للمستهلك بشكل واضح؛ لكان قد 

 أحجم عن التعاقد.
 
 

يتبين لنا في الأخير أن المؤمن له كطرف ضعيف في عقد التأمين ما زال ضحية شركات التامين من 
-العقود النموذجية المعدة مسبقا و من خلال البحث المستفيض من طرفهم كونهم ملمين خلال 

شركات التأمين_ بمختلف ظروف التعاقد عن الثغرات من أجل استغلال المؤمن لهم و عدم تطبيق 
قبل العدالة التعاقدية التي ينص عليها القانون الطبيعي قبل القانون الوضعي و تفرضها الأخلاق و الضمائر 

أن يلزم بها القانون. وبالتالي تبين لنا أن الشروط التعسفية و حماية المؤمن لهم منها أو المكتتبين بصفة 
القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ومع انتشار  01.33عامة قد اصبحت تؤتي أكلها مع صدور قانون 

القانونية في تراجع باستمرار. ل كن نتمنى أن ثقافة القانون شيئا فشيئا في المجتمع المغربي و اصبحت الأمية 
ية صارمة ايضا تؤدي إلى  يوفق المشرع المغربي في إيجاد قواعد قانونية صارمة و ذات عقوبات زجر
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جعل شركات التأمين يرتدعون أثناء تعاقداتهم مع مختلف فئات المجتمع خاصة الضعيفة منها و معاملتها 
ا يشوبها أي غموض و شرط عقد التأمين باللغة العربية كما ينص أحسن معاملة و استعمال لغة بسيطة ل

 على ذلك القانون.
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 : الحصيلة والانتظارات 33.32الوساطة الاتفاقية في ضوء القانون 
 

 سميرة خ زرون 
 طالبة باحثة بماستر الوسائل البديلة لفض النزاعات 

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس
 

من الملاحظ أن الوسائل البديلة لفض المنازعات أصبحت ذات أهمية بالغة في الوقت الراهن خاصة في 
ظل الاكراهات التي يعاني منها جهاز القضاء من كثرة القضايا المعروضة على المحاكم وتراكمها بالاضافة 

 اجراءات.الى البطء في اصدار الاحكام وبالتالي تأخر الوصول إلى الحق بسبب طول ال
كل هذه العوامل زكت الرغبة في الرجوع في نظرنا للآليات القديمة الحديثة لفض النزاع والتي تعد 
الوساطة احداها خاصة في ظل النجاح الذي حققته التجارب المقارنة في هذا الشأن ، اذ قطع اعتماد 

يطانيا وأمريكا.  الوساطة كآلية للانهاء الودي للنزاع أشواطا في دول كبر
، فنتساءل عن حصيلة هذا 33.32وفي ظل اعتماد المشرع المغربي للوساطة الاتفاقية  في القانون 

 التكريس ؟ والانتظارات؟
 واقع الوساطة الاتفاقية في التجربة المغربية: الحصيلة أولا :

، حيث  المتمم لقانون المسطرة المدنية 33.32نظم المشرع المغربي الوساطة والتحكيم بمقتضى القانون 
 من الفرع الثالث من نفس القانون للوساطة الاتفاقية. 029-22الى  029-22خصص الفصول من 

وقد شكلت الخطب المل كية لاصلاح القضاء  لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الل  ه و 
الوسائل البديلة الرسائل المل كية السامية في العديد من المناسبات الوطنية تحفيزا  للمشرع المغربي لتنظيم 

لفض المنازعات ومن ضمنها الوساطة ، الى جانب دخول وزارة العدل في شراكات عدة مع بعض 
المؤسسات الدولية من أجل ادراج الاليات البديلة لفض المنازعات في النظام القانوني والقضائي المغربي 

ين فيها للقضاة والمحامين وعدة والتفعيل المؤسساتي لهذه البدائل خاصة الوساطة مع توفير فرص التكو 
ية ،  كما تم تنفيذ برامج للتعاون بهذا الخصوص مع عدة مؤسسات كالمعهد  فعاليات حقوقية وجمعو

يطانية ، ثم برنامج  sfcgومنظمة البحث عن أرضية مشتركة  isdlsالأمريكي  بدعم من الحكومة البر
 التابعة للبنك الدولي. sfiثم المؤسسة المالية الدولية  usaidللتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية 
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وجدير بالذكر أن المشرع المغربي اقتصر في تنظيمه للوساطة على الوساطة الاتفاقية في اطار القانون 
يعات المقارنة التي نظمت الوساطة القضائية،  ما  33.32 دون اشارة للوساطة القضائية بخلاف التشر

انية التأسيس لتجربة مغربية فريدة في مجال الوسائل البديلة لفض النزاعات يخولنا الحديث عن امك
 والوساطة الاتفاقية خاصة.

ية الودية للنزاع لم تحقق لحد الآن المستوى المنشود نظرا  والملاحظ أن الوساطة الاتفاقية كآلية للتسو
 لعدة أسباب سنحاول ملامستها في النقط الاتية:

 ي المنظم للوساطة الاتفاقيةــ غموض النص القانون1
من المعلوم أن مرونة إجراءات الوساطة الاتفاقية لمن أهم الخصائص المميزة لها، بالتالي كيف تستوي 
هذه المرونة وغموض النصوص القانونية المنظمة لهذا الجانب ما يعد أبرز عائق أمام التفعيل الواقعي لهذه 

 الآلية؟
من قانون المسطرة المدنية نجدها تنص على  029-21لثانية من الفصل فبالرجوع مثلا للفقرة الأولى وا

 أنه:
طة وفقا لمقتضيات هذا ايجب على المحكمة المحال عليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وس

 الصراع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة.
ط لم يعرض عليه النزاع بعد، وجب على المحكمة أيضا أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن إذا كان الوسي

 اتفاق الوساطة باطلا بطلانا واضحا..."
 وبمقارنتها مع الفقرة الأخيرة من نفس الفصل نجد صياغتها جاءت كالتالي:

 "لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول..."
لمحكمة إثارته ول ا أن التصريح بعدم القبول طبقا للفقرتين الأولى والثانية ورد بصيغة الوجوب يتضح لن

دون قيد أو شرط، في حين أنه وطبقا للفقرة الأخيرة من نفس الفصل لا يمكن للمحكمة أن تصرح 
وهذا ما  بعدم القبول من تلقاء نفسها وإنما لابد من إثارة ذلك من قبل طرفي أو أحد أطراف النزاع

 يشكل تناقضا.
فالظاهر اذن أن على المحكمة ان تصرح تلقائيا بعدم القبول ، واستثناء بالقبول في حالة بطلان شرط أو 

 .33.32عقد الوساطة طبقا لمقتضيات القانون 
كما تثور تساؤلات في ذات الاطار نرى طرحها من الأهمية بمكان  كما الاجراءات المطلوب اتباعها 

فاق الصلح الناتج عن الوساطة بالصيغة التنفيذية؟ ثم ما مصير هذا الاتفاق حال رفض المحكمة لتذييل ات
 تذييله بالصيغة التنفيذية؟
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يع السويسري  يعات المقارنة ــ والتي كانت اكثر ايضاحا  بهذا الشأن ــ  كالتشر بخلاف بعض التشر
 رة المدنية على أنه:المعدل لقانون المسط 3201من القانون  91الذي نص في الفصل 

إذا كان الاتفاق كليا أو جزئيا، يتعارض مع السياسة العامة أو القانون الالزامي، فالقاضي يعطي -1
الأمر بتعديله إلى الأطراف مشيرا إلى النقط التي تستدعي التعديل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين 

 يوما، كما يبلغ الوسيط بأمر رفض المصادقة.
فإنه  1يلتزم الطرفان بما أمر به القاضي أو إذا ما كان الاتفاق الجديد لا يلبي متطلبات الفقرة إذا لم -2

 (.0)الفقرة  112يكون سببا في إصدار القاضي حكما وفقا للمادة 
أنها تطبق   33-32هذا من جهة ، ومن جهة أخرى  فيلاحظ على اجراءات الوساطة وفقا للقانون 

ت وكأنها من طبيعة واحدة، والحال أن هناك بعض النزاعات لها خصوصية على جميع أنواع النزاعا
ية بحيث كان من  متميزة كان من الأفضل أن تفرد لها نصوص قانونية خاصة بها كالنزاعات الأسر
ية الأسرة كركيزة أساسية داخل  المفترض إحاطتها بصرامة أكبر وتقديم ضمانات أوسع لنجاح استمرار

 المجتمع.
 فعالية الإطار المؤسساتي للوساطة الاتفاقيةــ  عدم 2

، 33.32إلى جانب  الإكراهات التي يفرضها عدم اكتمال أحكام الوساطة الاتفاقية وفقا للقانون 
 فهناك معيقات أخرى تقف حجر عثرة أمام نجاح تفعيل هذه الآلية واقعيا تتمثل في

لقصور بخلاف بعض التجارب المقارنة قلة مراكز الوساطة بالمغرب بحيث تعد من أهم مظاهر هذا ا
الرائدة في هذا المجال حيث تلعب فيها مراكز الوساطة دورا مهما في إشعاع هذه الآلية على أرض 

 الواقع.
ية لهذه المراكز في تردي واقع الآليات البديلة بالبلاد ومنها  كما يساهم ضعف الموارد المادية والبشر

 فة الوساطة يعد في نظرنا من أبرز  معيقات نجاح هذه الآلية .الوساطة، إضافة إلى أن انعدام ثقا
 بالتالي يبقى لنا أن نتساءل عن رهان تفعيل هذه الآلية في الواقع المغربي؟

 ثانيا : تفعيل الوساطة الاتفاقية في الواقع المغربي: الانتظارات
الواقع المغربي، نقسم  في محاولة للإدلاء ببعض المقترحات بخصوص تفعيل الوساطة الاتفاقية في

الحديث وفق شقين، يتمثل الأول في ضرورة إغناء مقتضيات قانون الوساطة الاتفاقية ، ثم إشراك 
 هيئات المجتمع المدني في القيام بعملية الوساطة:

   إتمام مقتضيات قانون الوساطة الاتفاقية1
قانوني لهذه الآلية البديلة لفض النزاع عبر يقتضي النهوض بآلية الوساطة الاتفاقية ضرورة إتمام التأطير ال

يل.  تفصيل مقتضياتها القانونية وتوضيحها لتخلو من الغموض والقابلية للتأو
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 إلى جانب ضرورة العمل على تأهيل الشخص الوسيط علميا وعمليا.
 ــ إشراك هيئات المجتمع المدني في تفعيل الوساطة 2

وعدم التكلفة وكذا السرعة في البث والفعالية في الحلول لجل بغية بلوغ عدالة سمتها العدل والإنصاف 
يلاء الاهتمام لكل الفاعلين في المجتمع المدني والمؤثرين في الحقل  المواطنين على حد سواء، ينبغي إ
الاقتصادي والاجتماعي، اعتبارا لدورهم في تفعيل مقتضيات قانون الوساطة الاتفاقية على أرض 

 على إشاعة ثقافة التصالح والحوار بين الأفراد والجماعات.الواقع، وكذا العمل 
وبناء على ما سبق ، يتضح أن ادماج الوساطة الاتفاقية في النظام القانوني المغربي خيار منطقي، وهكذا 
يكون المشرع المغربي قد أضاف لبنة أساسية في بناء العدالة التصالحية ، ل كون هذا القانون جاء 

يئة ل  ا يسعنا إلا أن نثمنها.بمقتضيات جر
إلا أن مجموعة من التساؤلات تبقى مطروحة وتتعلق بمن هم الأشخاص المخول لهم القيام بمهمة الوساطة 

 ؟ وماهي الشروط الواجب توافرها في هؤلاء؟وما هي أتعابهم؟
بحيث أنه وفي ظل غياب مثل هده المقتضيات قد يتم احتكار مهمة القيام بالوساطة من أشخاص 

يز المقتضيات القانونية الخاصة مح ددين ، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفتها. وهو ما بات يحتم ضرورة تعز
تحديد الشروط الأساسية لتعيين الشخص الوسيط وتحديد أتعابه والعمل على  ومنها بالوساطة الاتفاقية

وضوع الوساطة،  نشر ثقافة الوساطة عبر مختلف وسائل الاعلام و عقد ندوات علمية ولقاءات حول م
مع ضرورة النهوض بدور المحامي كوسيط نظرا لدرايته العلمية وتمكنه من التواصل و حل النزاعات 

 الموكولة له.
يعي  كما أن الرهان الأساسي في اعتقادنا للنهوض بهذه الآلية ـــ  الى جانب ضرورة سد الفراغ التشر

يتطلب التركيز في نفس الوقت على اعادة احياء على مستوى الاجراءات الخاصة بالوساطة كما أسلفنا  
يع الاسلامي ، كنموذج  ثقافة الحل الودي للنزاع بمفهومها الراسخ في التراث المغربي والتي تتماشى والتشر
ية الحفاظ ولحد الساعة على الحل الودي للنزاع في عدة مناطق من المغرب خاصة  ناجح   بدليل  استمرار

ة كقضايا الارث والمنازعات البسيطة ، بالتالي ضرورة العمل على ملاءمة في بعض المنازعات الخاص
يع مع الواقع والخصوصية المغربية انطلاقا من الموروث المغربي الغني  في اعمال  الحل الودي  التشر

 للمنازعات بين الأفراد
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في ظل نظام الرخص كوسيلة قانونية وقائية لحماي ة الوسط البيئي و العقار 

يع الجزائري  التشر
 

 دايخ سامية.
دكتوراه تخصص قانون إجرائي في كلية الحقوق و العلوم السياسية.  جامعة عبد الحميد ابن باديس 
 مستغانم /الجزائر.
 و أستاذة متعاقدة بالمركز الجامعي لولاية غليزان/ الجزائر.
 عضوة بمخبر القانون العقاري و البيئة

 
 

 مةمقد
على كافـــة  –تعد حماية البيئة مشكلة تحظى باهتمام أغلب الدول  و أمام الاهتمام المتزايد    

يات أصبحت الخطورة ال كبيرة للنشاط الإنساني محل عناية كل دولة، خاص ة  بالقضايا البيئية -المستو
لقياــم بمخ ت لف الأنشطــة الأفعال المختلــفة للفرد و التي تش كل تعس فا من خلال استعمال ح قــه في ا

العمرانية دون اعتبار لما يترت ب عن ه ده الأنش طة من أضرار، مما أدى بتدخ ل المش رع الجزائ ري 
لوضع حد لهده الظاهرة من خلال إفراز آلياــت متنوعة لتنظــيم النشاط العمراني مانحا الإدارة سلطات 

ق حمايــة فعال ة للبيــئة بإلزام الجميــع للحص ول على التدخ ل لفرض إحترام قواع د العمران ، و تحقي
ية مسبــقة للعقار و احترام الطبيعة القانونية للأراضي و ع دم المساس بعناصر البيئ ة.  تراخيــص إدار

و الت ي عالجت موضوع حماية البي ئة لغ رض الت نمية  بإق رار مجموعة من القوانين إلى جان ب قانون البيئ ة 
دام ة ، والمتمــثلة في كل من قانون التهيــئة و التعمير، قانون الغابات، قانون الص يد ، قان ون المست

الس ياحة ، قان ون تثميــن الساحل ، و هذه الأخيرة جاءت بمجموعة من الوسائل القانونية و الوقائية التي 
أجياــل المقب لة و التي تج سد من تستعــملها الإدارة من أجل الحفاظ على البيئ ة و حمايتــهاــ حتى لل

 خلالــها الرقاب ة السابق ة للمح يط البيــئي و الوسط الطبيعي وتتمثل هذه الوسائل في التراخيص.
 وبناءا على ما سبق يمكن طرح الإشكالية الآتية:

 ده البيئ ة والعقار ؟و هل حقا تــؤدي ه  إلى أي مدى تساهــم الرخص في تحقــيق حماية و سلامــة
 التراخــيص دورها كرقابة قبلية و كآلية وقائية لحماية البيئة و العقار ؟
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 المبحث الأول: مفاهيم أولية حول البيئة والعقار
ية تتحكم إلى حد بعيد في تطور       ية و قضية جوهر يقة استغلاله مسألة حيو تعد قضية العقار وطر

ة العقار في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشعوب بل وتؤثر أساسا على مستقبلها، ونظرا لأهمي
المرجوة وأمام الاهتمام المتزايد بالعقار والتوسع العمراني غير العقلاني ، قد يكون له تأثير سلبي على 
البيئة و عناصرها و على المحيط الذي يعيش فيه الإنسان ، لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى تحديد 

 لعقار .  المقصود بالبيئة  وا
يع الجزائري  المطلب الأول: مفهوم البيئة ومكانتها في التشر

مدى اهتمام  يتناول هذا المطلب المفاهيم المختلفة للبيئة و أسباب اختلالها وعدم توازنها كما سيبين    
 المشرع الجزائري بها

 
 الفرع الأول:مفهوم البيئة وأسباب اختلال توازنها

يف مختلفة للبيئة  وأسباب اختلال توازنيتناول هذا الفرع تع       ار
يف البيئة: -أ/  تعر

يف اللغوي و الاصطلاحي للبيئة    أولا : التعر
البيئة بمعناها اللغوي الواسع تعني الموضع الذي يرجع إليه الإنسان فيتخذ فيه منزله و عيشه، ولعل       

اشك أن مثل هذه الدلالة تعني في أحد جوانبها ارتباط البيئة بمعنى المنزل أو الدار له دلالة الواضحة، ول
تعلق قلب المخلوق بالدار و سكنه إليها. من هذا المنطلق يجب أن تنال البيئة بمفهومها الشامل غاية الفرد 
كما ينال بيته ومنزلته و غايته و حرصه  و اهتمامه ، فبيئة الإنسان الأولى هي الأرض، إذ أنها بهيئتها و 

و بالرجوع إلى معاجم اللغة  (67)ها وحول الشمس تعد الوسط المناسب لحياة الأولىدورانها حول نفس
العربية و قواميسها نجد بأنها تتفق على أن البيئة كلمة مشتقة من  الفعل )بوأ( وهو يعني المنزل أو 

 (68)الموضع، فيقال فلان تبوأ منزلا أي نزله.
يف الاصطلاحي لتعبير البيئة  و تحدي      د مجالاتها يثير خلافا في الرؤى و تضارب في أما تعر

يف عديدة أهمها:  الاتجاهات بشأن تحديد ماهيتها ، لذلك  تعرف البيئة كمصطلح علمي بتعار

                                                 
  - عارف صاحل خملف : اإلدارة البيئية و احلماية اإلدارية للبيئة ،دار البارودي للنشر و التوزيع ، األردن، 6112 ،ص01. 67
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يقصد بالبيئة كل ما يحيط بالإنسان من مكونات حية مثل النباتات و الحيوانات، ومكونات غير       
ي الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان بما حية مثل الصخور و المياه و غير ذلك.كما تعن

ية يتأثر بها و يؤثر فيها.  (69)يضم من ظواهر طبيعية و بشر
وتعني كذلك المحيط أو الإطار الذي يعيش فيه الإنسان أو الحيوان أو الكائنات الحية، ويمارس      

أثر لظروفها أحواله الصحية و النفسية و الاجتماعي وتت  صناعي و الزراعي و الاقتصادي فيها نشاطه ال
، و تتكون من الهواء  الذي يتنفسه فيصبح به البدن إذا كان نقيا و يمرض به إذا كان فاسدا ، والماء 

 (70)الذي يشربه و يغتسل به ، و الأرض الذي يدب عليها.
يعة الإسلامية  يف البيئة في الشر  ثانيا:  تعر

يمة نذكر منها:قوله تعالى:"وأوحينا إلى لقد ورد اشتقاقات البيئة ف        ي القرآن ال كريم في عدة صور كر
وكذلك مكنا  ، وهنا تبوءا بمعنى اتخذا. وقوله تعالى:"(71)موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا"

 اللغوي المعنى و ورد ،وهنا بوأنا بمعنى: أنزلنا أسكنا .(72)ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء( "
ية السنة في بيئةلل يف الذي الحديث في وذلك المطهرة النبو  عليه الل  ه صلى الل  ه رسول أن مسلم رواه الشر

 أي (النار من مقعده فليتبوأ متعمدا   علي كذب فمن ، أحد  على ككذب ليس علي كذبا إن) قال وسلم
 (73) .النار من منزله ينزل

يمة أن ال        إسلام جاء سباقا في رعاية البيئة وحمايتها، وإن والملاحظ من خلال هذه الآيات ال كر
ما يميز المنهج الإسلامي في مجال حماية البيئة هو الأمر بالتوسط والاعتدال والنهي عن الإسراف والتبذير 
وفقدا هذا المبدأ  يعد من أهم عوامل الخلل والاضطراب في منظومة التوازن البيئي المحكم الذي وهبه 

 والأحياء في هذا ال كون.الل  ه تعالى للحياة 
يف الفقهي للبيئة    ثالثا : التعر

يرى بعض الفقه أن هناك صعوبة في تحديد مفهوم البيئة وخاصة في الجانب القانوني باعتبارها       
قيمة من القيم التي يسعى القانون للحفاظ عليها، ومنهم من قال بأن البيئة "عبارة عن كلمة لا تعني شيئا 

( الذي يؤكد أن توجد صعوبة G.penatelل شيء"، ومن هؤلاء الأستاذين ج.بيانتيل )لأنها تعني ك
تقابل الباحث في مجال الإجرام البيئي تتعلق أساسا في كون مصطلح البيئة مبهما وغامضا ونطاقه البيئي 

ي ( أن الكلمة المستخدمة فlanvirsainغير واضح أو غير محدد بصورة دقيقة،و الأستاذ لانفيرسان )
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يف البيئة تطابق فكرة واضحة فعليا في مضمونها إلا أنها غير محددة تماما فيما يحيط بها. وتجب  تعر
يف البيئة وتوضيح مفهومها قد حظيت بأهمية خاصة أثناء مناقشات مؤتمر  الإشارة إلى أن مسألة تعر

عددت واختلفت ،حيث ت1293وارسوا بيولندا حول الحماية الجنائية للطبيعة الذي انعقد في جوان 
يف البيئة وصعوبته  .(74)الآراء حول هذه المسألة وقد كشف هذا التعدد والاختلاف عن دقة تعر

يف البيئة من الناحية القانونية    رابعا: تعر
يف البيئة من الناحية القانونية فهم الحقائق في جانبها العلمي، ثم استيعابها تمهيدا            يقتضي تعر

يف للبيئة يدرك أن الفكر القانوني يعتمد على ما يقدمه لإدراجها في الأف كار القانونية، فالباحث عن تعر
علماء البيولوجيا و الطبيعة في تحديد مفهوم البيئة و مكوناتها، لذلك كان لزاما أن يعترف لها بمضمون 

واجبا يقع على و عام ذي قيمة يسعى النظام القانوني للحفاظ عليها، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان 
يفها في   (75 )و الأفراد  عاتق الدولة  يع الجزائري ثم تعر يف البيئة في التشر وعموما سيتم التطرق لتعر

 مؤتمر ستوكهولم.
يف البيئة في القانون الجزائري:  تعر

ن لم يعرف المشرع الجزائري البيئة صراحة وإنما أشار إليها ضمنيا حيث نص على أنه: تتكون البيئة م      
ية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنباتات والحيوان بما  ية والحيو الموارد الطبيعية اللاحيو

 ..في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية
يف  فالبيئة تضم كلا من البيئة الطبيعية و الاصطناعية ، إذن        فالمشرع الجزائري لم يتعرض إلى تعر

يعات  يقة التي تعتمد عليها التشر البيئة إنما أعتمد على ذكر أهدافها دون التطرق إلى ماهيتها و هي الطر
يف فإنه يستند إلى ذكر صور الشيء أو الهدف، تاركا  ية غالبا فهو بدلا من أن يضبط التعار الجزائر

 (76)لفقه.المشاكل المتعلقة بالمفاهيم إلى ا
يف البيئة حسب مؤتمر ستوكهولم :  تعر

ظل الخلاف حول ماهية البيئة كتصور و قناعة لدى دول الشمال و دول الجنوب و التي قررت       
يا لفهم مشترك للبيئة، لإعطاء بعد عقلاني لقضايا البيئة ، و  انعقاد مؤتمر ستوكهولم أن يتم التفكير سو

ي الهواء و الماء و التربة وما يحدث من تلوث، أم هي بالمعنى الشامل الإجابة عما إذا كانت البيئة ه
ليست فقط البيئة الطبيعية بل البيئة الاجتماعية كجزء من البيئة المشيدة من قبل المجتمعات الإنسانية ، 

                                                 
 . 001،ص 6100عادل ناهر األلفي : احلماية اجلنائية للبيئة ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ،  - 74
، الصادر يف  00املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة،ج.ر ، عدد  00/21/6110املؤرخ يف   10/01من القانون رقم  10املادة  - 75
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ية و الموارد، وعرف المؤتمر  وبعد جدال كبير تم تقريب وجهات النظر لربط الصلة بين التنمية و البشر
البيئة بأنها لم تعد مجرد عناصر طبيعية، بل أنها رصيد الموارد المادية          و الاجتماعية المتاحة في 
زمان و مكان ما لتلبية حاجات الإنسان و تطلعاته. وصفوة للقول أنه على الرغم من كثرة الصعاب و 

يف للبيئة يجلي الإبهام و يكشف الغموض الذي جعل الفقيه  و  المشاكل التي تحول دون وضع تعر
المشرع يأخذ بالمعنى الضيق تارة، و بالمعنى الواسع تارة أخرى. لذا عرفت البيئة بأنها المحيط المادي 

، الذي تعيش فيه الكائنات الحية بما فيها الإنسان و ما يحيط به من ماء وهواء وتربة و ما يقيمه (77)
 و الاصطناعية.   الإنسان من منشآت اصطناعية، أي العناصر الطبيعية

 أسباب الاختلال البيئي:  -ب/ 
وهو ما يطلق عليه أيضا التدهور البيئي أو المساس البيئي، و يقصد به حدوث تغيير جوهري في       

عنصر أو أكثر من عناصر البيئة الطبيعية مما يؤدي إلى اضطراب العلاقات المتوازنة بين هذه العناصر، 
مشكلات بيئية وقد يرجع السبب الأول لذلك في العلاقة السلبية  وما يصاحب هذا الاضطراب من

بين الإنسان والبيئة في العصر الحديث ، والتي أدت إلى ظهور طائفة جديدة من الظواهر البيئية الخطيرة 
والتي استدعت اهتمام العالم أجمع ، رغبة في مواجهة هذه الظواهر الحديثة ودراستها للحد من أخطارها 

الضارة على الإنسان والبيئة ، فالإنسان في بداية نشأته لم يكن تعامله مع البيئة مثلما أصبح تعامله  وآثارها
معها الآن ،خاصة في ظل إغفاله التام للاعتبارات البيئية ومتطلبات التنمية ، مما ساهم ذلك بأسره في 

يلاتها في الوقت الراهن الأسباب المؤدية كذلك  .ومن(78)حدوث الظواهر البيئية التي نعاني من و
 :لاختلال التوازن البيئي مايلي

الأسباب الطبيعية :فالعديد من مناطق العالم هي عرضة لأخطار طبيعية كالزلازل والاضطرابات -
البركانية والجفاف والفيضانات والأعاصير والسيول والحرائق وهبوب الرمال...إلخ، وهي كلها أخطار 

 تفاقم تدهور البيئة من خلال آثارها المباشرة والإجمالية. تعيق عملية التنمية وتسفر عن
ية: فالإنسان على مر الزمن يسعى جاهدا إلى تطوير أسلوب حياته المعيشية، وتحسين  - الأسباب البشر

نوعية الأدوات التي يستخدمها، ول كن منذ ظهور الثورة الصناعية وبتطور الصناعة من خلال ظهور 
ية،مكنت الإنسان من السيطرة على البيئة فروع إنتاجية جديدة كال صناعات الإل كترونية وال كيماو

 وظهرت معها معالم اضطرابها وتدرجت حتى بلغت مرحلة الخطر.
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الأسباب الاجتماعية: مما لا شك فيه أن الإنسان وهو يمارس حقه الطبيعي في الراحة والاستجمام  -
وكياته الخاطئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تكون كثيرا ما يكون سببا من أسباب اختلال البيئة،فبسل

 عامل مساعد في خلق بعض المشاكل البيئية كالتلوث.
 أسباب أخرى: من بين الأسباب الأخرى المعاصرة التي ساعدت على انتشار المشاكل البيئية مايلي: -
يادة السكان على الانفجار السكاني:وهو السبب الرئيسي والمحرك لكل مشكلات اضمحلال البيئة، ف- ز

الأرض تحتاج إلى إنتاج هائل لمواجهة حاجات الإنسان غير المحدودة،الأمر الذي يشكل ضغطا على 
يؤدي إلى استنزافها بشتى صوره كالزحف السكاني على الغابات والأراضي الزراعية،و  الموارد البيئية و

 الرعي المكثف وغيرها مما يؤدي إلى اختلال توازنها.
فة العلمية عن البيئة وكذا عناصر النظام البيئي، فالفهم العميق لطبيعة المشاكل البيئية يساعد نقص المعر-

على وضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل من خلال البحث العلمي والوعي البيئي لدى الأفراد 
 والمجتمعات.
يع الجزائري الفرع الثاني:  مكانة البيئة في التشر

السياسة العامة لحماية البيئة من خلال مواثيقها ال كبرى كالميثاق الوطني لسنة  لقد انتهجت الجزائر     
والذي أشار إلى مكافحة التلوث وحماية البيئة وطرح هذا المشكل في إطار مخطط الدولة ونص  1292

ية التي سوف تتخذ وتنظم كل ما يلزم لصيانة المحيط والوقاية من كل ظاهرة مضرة  على التدابير الضرور
بصحة وحياة السكان، كما تطرق إلى مواصلة وتكثيف أعمل التشجير التي شرع فيها بغية إحياء الغابات، 

 .(79)وخلق مناخات صغيرة ملائمة للفلاحة
الذي أشار في مادته  1292كما ظهرت حماية البيئة من خلال الدساتير السابقة والمعدلة،كدستور      
يع القوانين الخاصة بالبيئة إلى الدور الذي يلعبه المجلس 121/22 ،ودستور (80)الشعبي الوطني في تشر

والذي جاء فيه أن المجلس الشعبي الوطني يشرع في المجالات التي يخولها الدستور لاسيما في  1232
لى القواعد المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية وحماية الثرات الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه كما أشار إ

ية  .و (81)النظام العام للمياه والنظام العام للمناجم والمحروقات والنظام العام للغابات والأراضي الرعو
منه والتي خصت البرلمان نفس الصلاحيات التي  122المعدل وتحديدا في المادة  1222أخيرا دستور 
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اعد المتعلقة بالتهيئة إضافة إلى ما جاء به التعديل فيما يخص القو 1232كانت موجودة في دستور 
 .(82)والتعمير

كما أنه تم عقد ندوة وطنية حول حماية البيئة تحت شعار"صحة البيئة من أجل ازدهار الإنسان"      
بر البحري وأدرجت عدة ملفات عن  1232ماي  22و  22خلال أيام  في قصر الأمم بنادي الصنو

ا من جراء التلوث وأنواعه وخلصت إلى مجموعة من الوضع البيئي في الجزائر والمشاكل التي يجب معالجته
اللوائح وتتمثل في: لائحة حول الحفاظ على البيئة وتسيير الموارد الطبيعية، لائحة خاصة بالنظافة العمومية 
وإطار الحياة، ولائحة سياسية حول حماية البيئة بصفة عامة.وغي نفس الشأن أشارت لائحة التهيئة 

ير الوطني المعقد في العمرانية والمنشآت ال إلى  12أساسية للمؤتمر الاستثنائي الأول لحزب جبهة التحر
إلى دعم السياسة العامة لحماية البيئة من خلال مجموعة من التوصيات تمثلت فيما  1233جوان  12غاية 

ير  يلي: التشجير وحماية الغابات والمحيط والأراضي، محاربة الانجراف ووقف زحف الصحراء، تطو
ناطق السهبية بتنظيم المراعي، استثمار الثروات المائية وتوسيع طاقات تسخيرها، صيانة المعالم الطبيعية الم

وحماية البيئة، ضف إلى ذلك المصادقة على برنامج الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني يوم 
وسائل الوقاية من  والذي أكد على تدعيم سياسة حماية البيئة والمحافظة عليها بتعزيز 19/33/1229

يعية  (83)1230أعمال المساس بالبيئة.كما شكل قانون حماية البيئة لسنة  القاعدة الرئيسية للمنظومة التشر
والتنظيمية آنذاك المتعلقة بهذا المجال، والذي أشار إلى السياسة الواجب إتباعها   في مجال حماية البيئة، 

ة وأهمها: حماية البيئة بحد ذاتها تشكل مطلبا أساسيا كما نص على عدة أهداف ومبادئ لحماية البيئ
للسياسة الوطنية للتنمية، المحافظة على الإطار المعيشي للسكان يعتبر النتيجة لوجود التوازن بين متطلبات 
النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة، تدخل الدولة ضرورة واجبة مشروعة لتحديد شروط إدماج 

يع في البيئ ة، إضافة إلى البعد الدولي الذي اعتمدته الجزائر من خلال مصادقتها على الاتفاقيات المشار
ية قانونية للبيئة.   الدولية التي تضمن حماية دور

وتظهر أهمية ومكانة البيئة لدى المشرع حاليا من خلال مجموعة القوانين التي أصدرها في هذا الشأن      
بطة بالبيئة وذلك لتجنب الإضرار بها من أي جانب كان، فقد جاء وفي مختلف المجالات والعناصر المرت

بقواعد قانونية تحمي البيئة آخذا في الحسبان أهمية العقار الحضري وحماية  (84)قانون التهيئة والتعمير
التراث العقاري الحضري، وأن تستند تلك الحماية للملاك والمستعملين إضافة إلى دور الدولة والجماعات 

ة أو المرافق المتفرعة عنها، على أن تبنى الإستراتيجية على البعد الاجتماعي ومساهمة المالك المواطن المحلي

                                                 
      .  0002، 22، ج ر، عدد   0002املتضمن تعديل دستور  12/06/0002يف  000-02املرسوم الرئاسي رقم  - 82
 .10/16/0000، املؤرخة يف  2، املتعلق حبماية البيئة ، ج ر ،عدد  16/16/0000املؤرخ يف  10-00القانون رقم  - 83
 .16/06/0001، املؤرخة يف 66املتعلق بالتهيئة والتعمري، ج ر، عدد  10/16/0001املؤرخ يف  60 -01القانون رقم  - 84
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ية وعلاقتها بالحقوق والواجبات في  في اكتساب ثقافة الديمقراطية عند تسيير العلاقة العائلية والجوار
اسية لقواعد تسيير البيئة وترقية الأوساط التي نعيش فيها.كما تضمن قانون حماية البيئة في مبادئه الأس

التنمية الوطنية المستدامة بتحسين شروط المعيشة والعمل على ضمان إطار معيشي سليم بالإضافة إلى 
الوقاية من كل أشكال الثلوت كما تضمن نفس القانون تحديد المقاييس البيئية وتخطيط الأنشطة 

يع التنمية  .(85)البيئية، ونظام الآثار البيئية لمشار
كما تدخل المشرع لحماية البيئة من خلال قانون تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها كغاية      

لتجميل المدن أو المباني السكنية الخضراء من أجل تحسين الإطار المعيشي الحضري، ومن أجل حماية 
عامة وتتعلق بحقه بالعيش في بيئة البيئة العمرانية، وذلك على اعتبار حماية البيئة تتعلق بحقوق الإنسان 

 .(86)سليمة وملائمة للحياة الخاصة
يع الخاص بالمال العام والبناء والتعمير بمقتضى         إضافة إلى ذلك تدخل المشرع في إطار التشر

العديد من القوانين والمراسيم التنفيذية بهدف إيجاد حلول فعالة لمشكلة التهيئة والعمران، وذلك من 
لمزج بين قواعد العمران وقواعد حماية البيئة.كما أن المشرع أضاف كحماية للبيئة قانون تسيير خلال ا

النفايات ومراقبتها وإزالتها وفقا لقواعد حمائية من الثلوت بالنفايات الناتجة عن مخلفات النشاط الإنساني 
ار البيئة العمرانية من المضار في حياته اليومية نتيجة التضخم السكاني بالدرجة الأولى، وحمايته في إط

يه النظم البيئية  .(87)ودرجة التأثير، وهذا نظرا لارتباط مصير الإنسان بما تحتو
ية مسايرا للمنظومة القانونية السابقة له، على أن يخضع نشاط      كما جاء قانون تنظيم نشاط الترقية العقار

ية في مجال التصميم والتهيئة والبناء  إلى القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء المحددة في الترقية العقار
ية مطابقا لمخططات التعمير التي تتوفر على  يع العقار يع المعمول به ،كما يجب أن يكون إنجاز المشار التشر
العقود والرخص المسبقة تماشيا مع أهداف الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية عندما تكون في المواقع 

ية والحظائر الطبيعية ومحيطاتها المجاورةالطبيعية و  .(88)المواقع الأثر

                                                 
 ية البيئة يف إطار التنمية املستدامة.املتعلق حبما 01 -10القانون رقم  - 85
، املؤرخة 00،املتضمن تسيري املساحات اخلضراء و محايتها و تثمينها ،ج ر، عدد  00/16/6112املؤرخ يف  12-12القانون رقم  - 86
 .00/16/6112يف
، املؤرخة يف  22، ج ر،العدد ،املتضمن تسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها  06/06/6110املؤرخ يف  00-10القانون رقم  - 87

06/06/6110. 
،املؤرخة يف 00،الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية ، ج ر ،عدد  02/16/6100املؤرخ يف  10-00القانون رقم  - 88
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إضافة إلى كل من القانون المحدد للنظام العام للغابات، والقانون المتعلق بحماية التراث الثقافي،      
وقانون تثمين الساحل ، وقانون تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ،وغيرها من القوانين الأخرى والتي جاءت 

 ئما في إطار مهمة حماية البيئة.دا
 
  المطلب الثاني:مفهوم العقار وأثره على البيئة 

ية تتحكم إلى حد بعيد في تطور       ية وجوهر يقة استغلاله من مسألة حيو نظرا لما تمثله قضية العقار وطر
وم العقار الشعوب وحتى في التأثير على مستقبلها، فقد حاولنا من خلال هذا المطلب التطرق إلى مفه

 وأهميته.
 الفرع الأول:مفهوم العقار وأنواعه

يف العقار: العقار هو الشيء الثابت المستقر في مكانه، غير قابل للنقل منه إلى مكان آخر بدون  أولا: تعر
:"بأنه كل شيء مستقر (90)من القانون المدني  230.وقد عرفه المشرع الجزائري     في المادة (89)تلف

ولا يمكن نقله من دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول". إذن  بحيزه وثابت فيه
فالعقار هو الشيء الثابت غير القابل للنقل من مكانه إلى مكان آخر بدون تلف وهذا خلافا للمنقول 

 .(91)الذي يعد بحكم طبيعته قابل للنقل والحركة
عقارات بطبيعتها، والعقارات تبعا لموضوعها، والعقارات ثانيا: أنواع العقار: للعقار ثلاثة أنواع و هي: ال

 بالتخصيص.
العقارات بطبيعتها: وهي كل الأشياء المادية التي يكون لها بالنظر إلى كيانها موقع ثابت غير متنقل، -1

 .(92)فتشمل بذلك الأرض وما يتصل بها على وجه الاستقرار من مباني ونباتات وأشجار
يا كل حق  231ها:عرفتها المادة العقارات بحسب موضوع-2 من القانون المدني أنها"يعتبر مالا عقار

عيني على عقار بما في ذلك حتى المل كية،وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار". فالحقوق 
العينية الأصلية كحق المل كية وحق الانتفاع وحق الارتفاق وحق الاستعمال وحق السكن والحقوق 

الرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق التخصيص وحقوق الامتياز تعتبر عقارا إذا كان العينية التبعية ك
  .(93)موضوعها عقارا

                                                 
  - حممد حسني: الوجيز يف نظرية احلق بوجه عام، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،0006، ص89.612

  - األمر رقم 26-60 املؤرخ يف 0006/00/62 ،املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم،ج ر، عدد 20،املؤرخة يف 90.0026/00/01
  - محدي باشا عمر: نقل امللكية العقارية ، طبعة منقحة مزيدة، دار هومه للنشر والتوزيع، اجلزائر،بدون سنة نشر، ص91.00

  - محدي باشا عمر: املرجع السابق،ص 92.06
 - حممد الصغري بعلي: مدخل للعلوم القانونية ، نظرية القانون ونظرية احلق، دار العلوم للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، بدو ن سنة نشر ، ص010 إىل 93

000.  
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العقارات بالتخصيص: وهي منقولات منحت على سبيل المجاز صفة العقار لأنها معدة لخدمة عقار -0
يفها في القانون المدني كالتالي:"غير أن  المنقول الذي يضعه أو استغلاله أو مخصصة له، وقد جاء تعر

 .(94)صاحبه في عقار يمل كه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص"
وعليه واستنادا إلى هذه المادة يجب توافر أربعة شروط ليصبح المقول عقارا بالتخصيص وهي: أن       

و مالك المنقول في الوقت نفسه، أن يكون لدينا منقول بطبيعته وعقار بطبيعته، أن يكون مالك العقار ه
 ترصد هذه المنقولات لخدمة العقار،توفر رغبة مالك العقار في أن يخلق رابطة بين المنقول والعقار.

 
 

                                                                  الفرع الثاني:أزمة العقار وتأثيرها على البيئة
تصنف العقارات في الجزائر إلى عقارات سكنية مثل الشقق والمنازل، وعقارات                      

ية كمحلات البيع، وعقارات زراعية و فلاحية، إضافة إلى عقارات الإدارات العمومية  تجار
ية مل كيتها  والحكومية، وأخيرا العقارات الصناعية. وتعتبر مشكلة العقارات وآليات الوصول إليها وتسو

لمعضلات المطروحة في الجزائر، فقد أصبح مصدرا لمضاربات ومساومات لا تنتهي، إضافة من أهم ا
إلى وجود ال كثير من العقارات الصناعية في وضع غير قانوني، حتى أن المناطق العمرانية ال كبيرة 

ء كالجزائر العاصمة تفتقر لمخططات مسح الأراضي ، كما تبقى نسبة هامة من المساحات المهيأة للبنا
ية أمر مل كيتها  .(95) عرضة للمنازعات القضائية لعدم تسو

و كسد للنقص المسجل في هذا الميدان شرعت الدولة منذ الثمانينات في سياسة تشجيع البناء      
الفردي، وذلك بتسليم قطع أراضي للبناء بأسعار مدعمة إلى جانب مساعدات أخرى في مجال التهيئة، 

يل الأراضي الزراعية لغرض وهنا لوحظ عدم تحكم السلطا ت المحلية في الثرات العقاري إلى جانب تحو
البناء، وهذا ما أدى إلى خلق عدة مشاكل تؤثر بصفة خاصة على البيئة ونذكر منها مثلا: المشاكل التي 
أصبح يعاني منها العقار السياحي والتي تتمثل في تقلص مساحات مناطق التوسع السياحي وانتشار 

ية وغير الشرعية بهذه المناطق، تدهور المحيط الطبيعي كنهب الرمال والتلوث وغياب البناءات ا لفوضو
يل الموارد عن طبيعتها السياحية، وأيضا تعرضه لأطماع مختلفة ترتب  قواعد العمران مما أدى إلى تحو

ية المتعلقة بقطع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع ال سياحي عنها مضاربة في الصفقات العقار
يع المتعلق بالبيئة والتعمير  .(96)وذلك خرقا للتشر

                                                 
  - املادة 200 من القانون املدين.94
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 المبحث الثاني: نظام الترخيص كوسيلة قانونية وقائية لحماية البيئة
يعتبر نظام الترخيص من بين أهم الوسائل المعتمدة من طرف الإدارة والتي تستعملها للموازنة بين      

ل مراقبة مختلف النشاطات خاصة الخطيرة وكذا حماية البيئة وحق استغلال العقار، وذلك من خلا
 التحكم في مستعملي هذه النشاطات لما لها من ضرر على الإنسان والبيئة.

 المطلب الأول:مفهوم نظام الترخيص والسلطة المختصة به
يتناول هذا المطلب تحديد المقصود بنظام الترخيص وكذا بيان الهيئات التي خصها المشرع بمنح هذه     

 ترخيص وذلك كما يلي:ال
 
 

يف بنظام الترخيص  الفرع الأول: التعر
يعتبر نظام الترخيص من بين أهم الوسائل المعتمدة من طرف الإدارة والتي تستعملها للموازنة بين       

حماية البيئة وحق استغلال مواردها ،وذلك من خلال مراقبة مختلف النشاطات خاصة الخطيرة وكذا 
ي هذه النشاطات لما لها من ضرر على الإنسان والبيئة. و يقصد بنظام الترخيص التحكم في مستعمل

و بمعنى آخر فهو نظام لا يسمح فيه للأفراد  (97)الإذن الصادر من الإدارة المختصة لممارسة نشاط معين
و (98)بممارسة نشاط معين إلا بعد القيام بإجراءات رسمية، و عليهم استيفاء شروط ينص عليها القانون

ترخيص ما هو إلا وسيلة من وسائل الضبط الإداري ، كم أنه أسلوب وقائي يتم اللجوء إليه عندما 
يكون من المحتمل أن ينجم عن النشاط قدر من الضرر و ذلك لتمكين الإدارة من فرض ما تراه 

 (99)مناسب من الاحتياطات التي من شانها تواتي هذا الضرر.
 صة بمنح الترخيص الفرع الثاني : الهيئات المخت 

لقد وزع المشرع الاختصاص في منح الرخص و ذلك لاختلافها و اختلاف النشاطات التي تمنح      
من اجلها و عليه سنذكر فقط الهيئات المختصة بمنح الرخص في إطار موضوع دراستنا والتي تتمثل فيما 

 يلي:

                                                 
سياسية بن محودة حمبوب وبن قانة إمساعيل: أزمة العقار يف اجلزائر ودوره يف تنمية االستثمار األجنيب ، جملة الباحث،كلية احلقوق والعلوم ال - 97

 .20، ص16،جامعة ورقلة،العدد 
 .26بن محودة حمبوب و بن قانة إمساعيل : املرجع السابق ،ص  - 98
 .002نبيل أقوجيل : املرجع السابق،ص  - 99
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المتعلق بالتهيئة و التعمير  22-23ون من قان 22رئيس المجلس الشعبي البلدي: فقد جعلت المادة  -أ/
من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص الأصلي بمنح رخصة البناء بصفتيه كممثل للبلدية وممثل للدولة 

 في حالات أخرى.
كممثل للبلدية: وذلك في الحالات التي تكون فيها البنايات موضوع طلب رخصة البناء واقعة في قطاع -

اضي فيكون من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي منح رخصة البناء، يغطيه مخطط شغل الأر
يلزم فقط إطلاع الوالي بنسخة من الرخصة.  و

كممثل للدولة:يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخص البناء حتى ولو لم يكن البناء واقعا -
صة ول كن ليس بصفته ضمن قطاع يغطيه مخطط شغل الأراضي وعندها يصدر القرار المتعلق بالرخ

يكون اطلاع الوالي قبل اتخاذ هذا القرار الذي يجب أن يكون  ممثلا للبلدية بل بصفته ممثلا للدولة و
 موافقا لرأي الوالي على عكس الحالة السابقة.

-23من القانون رقم  23كما يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة الهدم وهذا طبقا للمادة 
22. 

يختص الوالي بمنح رخصة البناء والتجزئة في  22-23من القانون رقم  22طبقا للمادة  ب/الوالي:
الحالات الآتية:البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية،منشآت الإنتاج 

يع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الإستراتيجية،اقتطاعات الأراضي والبنايات  الواقعة في والنقل والتوز
السواحل والأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة والأراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي 

 العالي أو الجيد والتي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي.
يع البناء يكون الوزير المكلف بالتعمير مختصا بمنح كل  ج/ الوزير المكلف بالتعمير: فإذا تعلق الأمر بمشار

ن رخصة البناء ورخصة التجزئة وذلك بعد أخذ رأي الوالي أو الولاة المعنيين، وهذا طبقا لنص م
 ، السابق الذكر.22-23من قانون  29المادة 

المحدد للنظام العام للغابات، حدد المشرع  12-31د/الوزير المكلف بالغابات:فبموجب القانون رقم 
ها اختصاص منحها إلى الوزير المكلف بالغابات من أجل مجموعة من النشاطات والأفعال التي يرجع في

.إضافة إلى الوزير المكلف (100)الحصول على رخصة مسبقة وذلك بعد أخذ رأي الجماعات المحلية المعنية
بالبيئة والذي له أيضا صلاحية منح الرخص فيما يخص أي نشاط متعلق بالبيئة وهذا من الأمور المسلم 

 بها والمنصوص 
 

 لثاني:أنواع الرخص ودورها في حماية البيئة والعقارالمطلب ا
                                                 

 .002،ص6110،  10، دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،ط 10محدي القبيالت : القانون اإلداري ،ج  - 100
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 الفرع الأول:الرخص العمرانية
 رخصة البناء :   -أ/

تعتبر من أهم التراخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة على المحيط البيئي و الموسط الطبيعي، وقد      
خصة البناء التي تمنحها الإدارة المتعلق بالتهيئة والتعمير الحصول على ر  23/22اشترط القانون رقم 

المختصة قبل الشروع في إنجاز أي بناء جديد أو ترميم أو تعديل يدخل على البناء .وعرفت رخصة البناء 
بأنها"قرار إداري صادر عن سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحق لشخص طبيعي أو معنوي بإقامة 

 .(101)عمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون العمران"بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في أ
السابق الذكر حصر أعمال البناء التي  22-23من القانون رقم  22و حصر المشرع الجزائري في المادة    

تستلزم رخصة البناء إذا تعلق الأمر بإنشاء مباني جديدة، تعلية الحيطان، تغيير الواجهة المفصلة على 
مومية، تدعيم المباني أو تسييجها، تمديد البنايات الموجودة. وقد وسع المشرع في نطاق المساحات الع

ية والعمل على تنظيم وتطوير مجال التهيئة  منح رخصة البناء، وهذا بغية القضاء على البناءات الفوضو
الوطني خاصة والتعمير والسهر على حماية البيئية من الاستعمال اللاعقلاني للأراضي عبر كامل التراب 

ية والأراضي الفلاحية نظرا للدور الذي تلعبه على جميع الأصعدة الثقافية،  في المناطق السياحية والأثر
 .(102)السياحية،الاقتصادية،والبيئية

وقد حدد المشرع إجراءات وشروط صارمة لمنح رخصة البناء في بعض المناطق الخاصة التي نتناولها 
 كالآتي:

ى مناطق التوسع السياحي والمناطق السياحية: و هي كل منطقة أو امتداد من الإقليم بالنسبة للبناء عل-1
ية وإبداعية مناسبة للسياحة، مؤهلة لإقامة أو تنمية  يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشر

دة منشأة سياحية ويمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات مردودية. وقد نصت الما
، على أن منح (103)المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية 30-30من القانون رقم  21

رخصة البناء داخل المناطق هذه المناطق تخضع لرأي مسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة وبالتنسيق مع 
ورأي الوزارة في هذا المجال الإدارة المكلفة بالثقافة عندما تحتوي هذه المناطق على معالم ثقافية مصنفة، 

يعتبر إجراء مسبق، فالرخصة تمنح من طرف الإدارة. وعليه فإن أي استغلال للأراضي القابلة للبناء في 
يقصد  مناطق التوسع السياحي والمناطق السياحية يجب أن يخضع لمواصفات مخطط التهيئة السياحية، و

                                                 
 .660،ص0000،  10الواقع، دار املنهل اللبناين، لبنان، طعيسى بريم : احلريات العامة و حقوق اإلنسان بني النص و  - 101
 .002املرجع السابق ، ص  نبيل أوقوجيل:  - 102
، املؤرخة يف 00، املتعلق مبناطق التوسع السياحي و املواقع السياحية ،ج ر ،عدد 02/16/6110املؤرخ يف  10-10القانون رقم  - 103
00/16/6110. 
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منجزة من أجل السماح بالاستغلال السياحي بالتهيئة السياحة جملة من التجهيزات والأشغال ال
، ويهدف إلى تحديد المناطق القابلة للتعمير والبناء، ويتضمن نظاما يتعلق بحقوق البناء (104)للشواطئ

 .(105)والارتفاقات
وفيما يتعلق برخصة البناء فإنه يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي قبل تسليمه رخصة بناء أو      

هديم مؤسسة فندقية متواجدة في مناطق التوسع العمراني والمناطق السياحية الحصول تعديل أو تهيئة أو ت
على المصادقة على مخططات مشروع البناء من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة فيقوم صاحب المشروع 

يع الفندقية ، والتي تصدر قرارها  (106)أو المستثمر بإعداد ملف ليعرض على لجنة مختصة بدراسة المشار
بالقبول أو الرفض أو التحفظ والغرض من الاستشارة هو الحفاظ على الطابع السياحي والثقافي لمناطق 

 .(107)التوسع السياحي والمواقع السياحية
بالنسبة للبناء على المناطق السياحية، لقد أولاها المشرع حماية خاصة بحيث قيد حق البناء فيها وفرض -

المتعلق بحماية  32-32انين العامة المتعلقة بالعمران والقانون شروطا وذلك من خلال استقراء القو
 وتتمثل فيما يلي: ( 108)الساحل وتثمينه

يط الساحلي على مسافة - يمنع التوسط الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكانية الموجودة على الشر
يط الساحلي وتشمل المسافة النسيج العمراني الموجود0تزيد عن  والبناءات الجديدة، وبمنع  كلم من الشر

كلم على الأقل على 2التوسع في مجمعين سكنيين متجاورين إلا إذا كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلغ 
يط الساحلي.   الشر

يجب أن لا يخضع أي بناء سواء يتعلق بالسكن أو المنشآت إلى مخططات تهيئة الإقليم ، فالساحل -
ية وذات ية وبحر  تنوع بيولوجي يجب الحفاظ عليه. يضم منطقة محمية بر

تمنع البناءات والمنشآت والطرق وحظائر توقيف السيارات والمساحات المهيأة للترقية فإجراء المناطق -
الشاطئية المهددة والتي تكون التربة والخط الشاطئي هشين أو معرضين للانجراف وهذا الإجراء تقرره 

ية المختصة لحماية وضمان اس  تقرارها.السلطة الإدار

                                                 
 .060،ص2 محاية البيئة و العمران، جملة املفكر ، كلية احلقوق  والعلوم السياسية ،جامعة بسكرة ، العدد عفاف حية: دور رخصة البناء يف - 104
 املتعلق مبناطق التوسع السياحي و املواقع السياحية. 10-10من القانون رقم  6املادة  - 105
ملختصة بدراسة سلطات املشاريع الفندقية و طريقة ، الذي حيدد تشكيلة اللجنة ا 00/12/6111املؤرخ يف  000-6111املرسوم رقم  - 106

 . 00/12/6111، املؤرخة يف  06عملها ، ج ر، العدد 
، املؤرخة يف  2والذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالفندقة ، ج ر ، عدد  12/10/0000املؤرخ يف  10 -00من قانون رقم  00املادة  - 107
01/10/0000. 
، املؤرخة يف  01، املتعلق حبماية الساحل وتثمينه ، ج ر ، عدد  16/16/6112املؤرخ يف  16-16ن قانون م 01-00-06-01املواد  - 108
06/16/6116. 
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ية: يعد تراثا ثقافيا للأمة جميع الممتلكات الثقافية والعقارات -2 بالنسبة للبناء على المناطق الأثر
بالتخصيص والمنقولات الموجودة على أراض عقارات الأملاك الوطنية وفي داخلها المملوكة لأشخاص 

يين تابعين للقانون الخاص والموجودة كذلك في الطبقا ت الجوفية للمياه الداخلية طبيعيين أو معنو
والإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا 

 .(109)هذا
وتخضع كل أشغال الحفظ والترميم والتصليح والإضافة والتغيير والتهيئة المراد القيام بها على المعالم        

المصنفة      أو على العقارات الموجودة في المنطقة المحمية إلى ترخيص التاريخية المقترحة للتصنيف أو 
المتعلق بحماية  31-23من القانون رقم  21مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة وهذا طبقا للمادة 

من نفس القانون الحصول على رخصة البناء إذا انصبت الأشغال  20التراث الثقافي،كما تشترط المادة 
راد القيام بها على معلم تاريخي مصنف أو مقترح تصنيفه أو عقار يستند إلى معلم تاريخي مصنف أو الم

ية  .(110)واقع في منطقته المحمية، و هو الأمر نفسه بالنسبة للمناطق الأثر
السابق الذكر،فالأراضي  22-23من القانون  1بالنسبة للبناء على المناطق الفلاحية: طبقا للمادة -0

يا أو من خلال عدة سنوات إنتاجا يستهل كه البشر أو الفلاح ية هي كل أرض تنتج بتخل الإنسان سنو
يله.وبحسب المادة  من نفس القانون لا  01الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحو

صبة جدا أو يمكن إنجاز أية منشأة أساسية أو بنايات داخل المستثمرات الفلاحية الواقعة في أراضي خ
خصبة إلا بعد الحصول على رخصة صريحة تسلم حسب الأشكال والشروط التي تحددها الأحكام 

يعية المتعلقة بالتعمير وحق البناء.  التشر
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع خص الأراضي الفلاحية بأحكام خاصة تتعلق بتسليم رخصة          

ف الغرض من البناء وإمكانية الأرض )خصبة أو ضعيفة البناء واعتمد مقاييس خاصة تختلف باختلا
الخصب( ومنها على سبيل المثال:البناءات المعدة للتجهيز حيث يجب أن لا تتجاوز مساحة القطعة 

ية لمنشآت التجهيز والمرتبطة بالاستغلال الزراعي  من  23/1الأرضية التي تنشأ فوقها البنايات الضرور
 هكتارات. 2ه الأخيرة أقل من مساحة المل كية عندما تكون هذ

المحدد  12-31من القانون رقم  3بالنسبة للبناء على المناطق الغابية: والتي عرفها المشرع في المادة -1
للنظام العام للغابات ،بأنها"جميع الأراضي المغطاة بأنواع غابية في حالة عادية"،ونظرا لأهمية الثروة الغابية 

اصة، حيث يجب الحصول على ترخيص لإقامة كوخ أو ورشة لصنع فقد أولاها المشرع بحماية خ

                                                 
 - املادة 16 من القانون رقم 00- 10 املؤرخ يف 06 /0000/12 ، املتعلق حبماية الرتاث الثقايف ، ج ر، عدد 00 ، املؤرخة يف 109

02/12/0000.  
  - املواد 00 و 06 من القانون رقم 00-10 املتعلق حبماية الرتاث الثقايف .110
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الخشب، وبالتالي لا يتم البناء إلا بعد ترخيص الوزارة المكلفة بالغابات وبعد مطابقتها للقواعد العامة 
من نفس القانون  01المنصوص عليها في قانون التهيئة والتعمير والقوانين المنظمة له وهذا ما أقرته المادة 

 (111)كور أعلاه.المذ 
رخصة الهدم: عرفت رخصة الهدم بأنها القرار الإداري الصادر من الجهة المختصة والتي تمنح  -ب/

يق  بموجبه للمستفيد حق إزالة البناء كليا أو جزئيا متى كان البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طر
شاء دون الحاجة إلى ترخيص،  التصنيف. إذن الأصل أن المالك حر في هدم عقاره كليا أو جزئيا متى

يق التصنيف.وعليه فالمالك مقيد برخصة الهدم في المناطق التاريخية أو  إلا في المناطق المصنفة أو في طر
ية أو السياحية أو الثقافية    أو الطبيعية،كذلك إذا كان عقاره مصنفا كمعلم تاريخيا فهو مجبر  المعمار

م هو المحافظة على المناطق المصنفة، ولتتمكن الإدارة من لاستصدارها، والهدف من وضع رخصة الهد
الموازنة بين مختلف أصحاب البنايات إذا كانت البناية الآيلة للهدم وتمثل سندا للبنايات المجاورة لتجنب 

  (112)الأخطار والتي قد تسببها تنفيذ الأشغال.
 الفرع الثاني: الرخص الأخرى

 لال الغابات:الفرع الثاني : رخصة استعمال واستغ
نظرا للخصوصيات التي تتمتع بها الأملاك الغابية  فقد خص المشرع الفصل الثالث من الباب        

لموضوع الاستعمال داخل الأملاك الغابية مفردا له ثلاث مواد وهي المواد  (113)الثالث لقانون الغابات
ديد مجال الاستعمال والذي حصره في ، كما انه ذكر المستعملين باتخاذه للمعيار المكاني وتح01،02،02

بعض المنتجات للحاجات المنزلية وتحسين ظروف المعيشة.كما أنه لم ينص صراحة على وجوب وجود 
الرخصة من أجل الاستعمال الغابي إلا انه بالرجوع لقواعد الاستعمال كحق عيني فإن الرخصة واجبة، 

تنظم الاستعمال الفردي والتي توجب الرخصة  وهذا ما يؤدي بنا إلى الأخذ بالقواعد العامة التي
 .(  114)الممنوحة من طرف الإدارة

أما نطاق الاستعمال فهو محصور في المنشآت الأساسية للأملاك الغابية الوطنية، منتجات         
الغابة، الرعي،بعض النشاطات الأخرى المرتبطة بالغابة ومحيطها المباشر،تثمين أراضي جرداء ذات طبيعة 

ير الأنشطة غير الملوثة المعلن عن أولويتها في المخطط الوطني، وهذا طبقا لنص س يق تطو بخية عن طر
المتعلق بالنظام العام للغابات.أما عن  02/32/1231المؤرخ في 12-31من قانون  02المادة 

                                                 
 .62/12/0000، املؤرخة يف  62، املتضمن النظام العام للغابات ، ج ر ، عدد  60/12/0000املؤرخ يف  06-00القانون رقم  - 111
 و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم ، حيدد كيفيات حتضري شهادة التعمري 62/16/0000املؤرخ يف  022 -00من املرسوم رقم  20املادة   -112

 .  10/16/0000، املؤرخة يف 62وشهادة املطابقة رخصة البناء ورخصة اهلدم،  ج ر، عدد 
 املتعلق بالنظام العام للغابات. 06-00القانون رقم  - 113
 .000نبيل أوقوجيل : املرجع السابق، ص  - 114
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لفصل على الاستغلال با 12-31الاستغلال والذي يعني بالمفهوم البسيط قطع الأشجار فقد نص قانون 
،محيلا قواعد القلع ورخص الاستغلال ونقل المنتجات إلى التنظيم،  12و 12الثالث مخصصا له المادتين 

الذي يتضمن الموافقة على الترتيبات  32/32/1232المؤرخ في   193 -32وبالفعل صدر المرسوم رقم 
ية العامة والشروط التقنية لإعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال  الغابات ، حيث جاء فيه أنه الإدار

قبل تسليم رخصة الاستغلال الغابي من طرف إدارة الغابات تقوم هذه الأخيرة ببعض الترتيبات 
ية العامة ويشاركها الوالي وإدارة أملاك الدولة  .(115)الإدار

 الفرع الثاني: رخصة استغلال الساحل و الشاطئ 
 12فنصت المادة  23/03نية بحكم نص القانون لقد استمدت السواحل صفتها كأملاك عمومية وط    

منه أن من بين مشتملات الأملاك الوطنية العمومية شواطئ البحر وقعر البحر الإقليمي وباطنه والمياه 
الداخلية وطرح البحر. هذا ما يؤدي بنا إلى القول أن الساحل عبارة عن جزء من الأملاك الوطنية 

ية المختصة العمومية الذي يخضع للقواعد العام ة المتعلقة بحمايتها وتسييرها، بحيث تتمتع السلطة الإدار
 .( 116) بسلطة إدارة هذه الأملاك بغرض حمايتها

يتم من طرف الأشخاص إما بصفة مباشرة أو        فاستغلال هذه الأملاك يخضع إلى رخصة مسبقة و
يق مرفق معين، غير أن الاستعمال الجماعي للجمهور لهذه الأمل اك يخرج عن هذه الأحكام عن طر

يطة أن يكون هذا الاستعمال موافقا للغرض الذي خصصت له هذه الأملاك، وعادة ما يكون  شر
.  (12 )شغل هذه الأملاك برخصة أو بعقد إداري أو في إطار اتفاقية وهذا الشغل يكتسي طابع مؤقت

وما يليها على أنه  19ي مادته ليكرس هذه الأحكام، بحيث أورد ف 32/32وفي هذا الإطار جاء القانون 
يخضع للتنظيم كل شغل للأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، كما تتخذ المصالح المختصة جميع التدابير 
ية للحفاظ على الشواطئ والأشرطة الرملية. وبغرض حماية و تثمين الشواطئ.كما نص القانون  الضرور

تغلال السياحيين للشواطئ على منع كل مستغل المحدد للقواعد العامة للاستعمال و الاس 30/32
الشواطئ القيام بأي عمل يمس بالصحة العمومية أو يتسبب في إفساد نوعية مياه البحر أو إتلاف قيمتها 
النوعية، ونظرا لما أصبحت تشكله ظاهرة استنزاف رمال البحر من مساس بالمظهر الجمالي للشواطئ 

ذا القانون على أنه يمنع استخراج الرمل والحصى والحجارة من وتقدم لمياه البحر اتجاه البر نص ه
والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه التوسع الطولي  32/32من قانون  12، كما منعت المادة (117)الشواطئ

                                                 
  - نبيل أوقوجيل : املرجع واملوضع السابقني.115

 -  يشمل الساحل حسب املادة 12 من القانون رقم 16-16 املتعلق حبماية الساحل و تثمينه مجيع اجلزر و اجلزيرات ، اجلرف القار ي ، وكذا 116
م( على طول البحر. 011شريطا ترابيا بعرض أقله مثان مئة )  

  - املادة 06 من القانون رقم 10-16 احملدد للقواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيني للشواطئ .117
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يط الساحلي، على مسافة تزيد عن ثلاثة  للمحيط العمراني للمجمعات السكانية، الموجودة على الشر
يط الساحلي.كلم( من 0كيلومترات )   (118)الشر

 الفرع الثالث: رخصة استغلال المنشآت المصنفة
على أنها تلك المصانع و الورشات و  30/13عرف المشرع الجزائري المنشآت المصنفة في القانون      

المشاغل و ومقالع الحجارة و المناجم       و بصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يمل كها كل شخص 
نوي عمومي أو خاص و التي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية و النظافة والأمن طبيعي أو مع

تخضع  ، و(119)و الفلاحة والأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و المواقع و المعالم و المناطق السياحية
ن المنشآت المصنفة،حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها،لترخيص م

يع المعمول  الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها في التشر
به،ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي 

المشرع الجزائري ، وقد قسم المعني ، المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير
 .(120)المنشآت المصلفة إلى فئتين: منشآت خاضعة لترخيص و منشآت خاضعة للتصريح

 الخاتمة: 
يولي المشرع الجزائري اهتماما كبيرا لمشاكل العمران والبيئة من أجل تحقيق نوع من التوازن بين النمو    

ة العمرانية مع المقاييس البيئية، مع إرساء العمراني والمحافظة على البيئة وحمايتها بتكييف مخططات التهيئ
يفية دون تمييز. ية والر  شبكة عمرانية متناسقة ومنسجمة تعمل على دمج الحياة الحضر

كما تعتبر قوانين التهيئة والتعمير والبناء متضمنة لشروط السلامة والأمن والصحة للمواطنين، والدولة    
لضبط للحفاظ عليها وتنظيم حركة البناء والعمران و الوقاية من بمختلف سلطاتها تملك ما تشاء من قواعد ا

ية أحيانا وضعفها  كل أشكال الاختلال المتعلقة بالبناء الفوضوي، إلا أن عدم وجود آلية للرقابة الإدار
 أدى إلى أوضاع أصبحت تشكل خطورة على مبدأ التوازن الإقليمي.

جية الجزائر في حماية البيئة وتنظيم العمران، فإن الأمر و للخلاص من هذا المشكل وتجسيد إستراتي      
 يتطلب ما يلي:

 تفعيل دور وحدات شرطة العمران وحماية البيئة وذلك من خلال التنسيق مع المصالح التقنية.
يعية والتنظيمية في مجال العمران وحماية البيئة.   السهر على تطبيق الأحكام التشر

                                                 
 - يشمل الساحل  حسب املادة 12 من القانون 16-16 املتعلق حبماية الساحل و تثمينه مجيع اجلزر و اجلزيرات ، اجلرف القاري ، وكذا شريطا 118

م ( على طول البحر.011ترابيا بعرض أقله مثان مئة )  
  -  املادة 00 من قانون  رقم 10-01 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة.119
  - املادة 00 من قانون رقم 10-01  املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة.120
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والتجمعات السكنية، ومنع كل أشكال البناء الفوضوي ومحاربتها،  السهر على احترام جمال المدن
 ومحاربة كل أشكال ومظاهر التجاوز التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية.

 تكثيف عملية الرقابة وتنظيم حملات تحسيسة وإعلامية لفائدة المواطنين لصيانة النظام العام. 
البيئة بمختلف عناصرها ومشروعاتها خطط التنمية لتحقيق المصلحة  يجب إيجاد نوع من التوازن بين 

 المشتركة و المتبادلة بينها.
تحقيق القدر اللازم من المتابعة و المراقبة البيئية المستمرة لمشروعات التنمية من خلال تفعيل سلطة 

يعات البيئية.  الإدارة في تطبيق التشر
لحماية المنشودة للبيئة و عناصرها المختلفة بتوفير ميزانية اللازمة للجهات الارتقاء بالنوعية البيئية لما يحقق ا

يل الكافي لشراء المعدات اللازمة لضبط ورصد التجاوزات و الحد من  المعنية بحماية البيئة و دعمها بالتمو
 أضرارها.

ات التعليمية في المراحل إدماج  برامج التوعية المتعلقة بكيفية حماية البيئة و المحافظة عليها ضمن المقرر
 الدراسية المختلفة بما يغرس في نفوس الكافة الاهتمام بالبيئة و الاعتناء بها.

الاستعمال الإيكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية و العقار، وكذلك استعمال التكنولوجيات الأكثر 
 نقاء،و الاستعمال الطاقة المتجددة    و النظيفة

 
 
 

 قائمة المراجع:
 لقرآن ال كريم*ا
 ال كتب:-/1
يع ،  -   ية للبيئة ،دار البارودي للنشر و التوز عارف صالح مخلف : الإدارة البيئية و الحماية الإدار

 .  2339الأردن، 
يع ، الجزائر ، ط صباح العشاوي : -    .1المسؤولية الدولية عن حماية البيئة ، دار الخلدونية للنشر و التوز
 .، 31ج ، البخاري مللإما الباري فتح -   
ية ،  -   . 2311عادل ناهر الألفي : الحماية الجنائية للبيئة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندر
يع ، عمان ،  -  . 2332حسين عادل الشيخ : البيئة مشكلات و حلول ، دار البارودي للنشر و التوز
ية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطني -   . 1232ة للكتاب، الجزائر،محمد حسين: الوجيز في نظر
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يع، الجزائر،بدون  -  ية ، طبعة منقحة مزيدة، دار هومه للنشر والتوز حمدي باشا عمر: نقل المل كية العقار
 سنة نشر.

يع ،  - ية الحق، دار العلوم للنشر و التوز ية القانون ونظر محمد الصغير بعلي: مدخل للعلوم القانونية ، نظر
 الجزائر ، بدون سنة نشر .

يع ،الأردن ،ط 31حمدي القبيلات : القانون الإداري ،ج  -  .2333،  31، دار وائل للنشر والتوز
يات العامة و حقوق الإنسان بين النص والواقع، دار المنهل اللبناني، لبنان، ط - ،  31عيسى بيرم : الحر

1223. 
 -/2 الرسائل الجامعية: 
مصر،  المنوفية، جامعةالحقوق ،كلية ، ماجستير رسالة ، للبيئة الإجرائية الحماية : لبيت محمد رائف - 

2339.   
 المقالات: -/0

نبيلة أقوجيل : حق الفرد في حماية البيئة لتحقيق السلامة و التنمية البيئية ، مجلة المفكر ، جامعة  -  
 .2بسكرة ، العدد 

ه في تنمية الاستثمار الأجنبي ، بن حمودة محبوب وبن قانة إسماعيل: أزمة العقار في الجزائر ودور -    
 ،  32مجلة الباحث،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة ورقلة،العدد 

عفاف حية: دور رخصة البناء في حماية البيئة و العمران، مجلة المفكر ، كلية الحقوق  والعلوم  -   
 .2السياسية ،جامعة بسكرة ، العدد 

ية: -/1  المعاجم اللغو
 نشر. سنة بدون ، 31ج ، 30ط ، القاھرة ، المعارف دار ، منظور لأبن ،لسان العرب -
  النصوص القانونية: -/2 

،  2،ج ر ، عدد  1232المتضمن دستور  20/32/1232المؤرخ في  13-32*  المرسوم الرئاسي رقم 
 .31/30/1232المؤرخة في 

، ج ر، عدد   1222ستورالمتضمن تعديل د  39/12/1222في  103-22المرسوم الرئاسي رقم  * 
92 ،1222 

،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،ج ر، عدد  22/11/1232المؤرخ في  23-92الأمر رقم  -  
 .03/11/1292،المؤرخة في 93

،  21، المتضمن نشر الميثاق الوطني ، ج ر، عدد  32/39/1292المؤرخ في  29-92الأمر رقم  - 
 .03/39/1292المؤرخة في 
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، المؤرخة  21، ج ر ،عدد 1292، المتضمن دستور  22/11/1292المؤرخ في  29-92الأمر رقم   -
 .21/11/1292في 

، المؤرخة في  2، المتعلق بحماية البيئة ، ج ر ،عدد  32/32/1230المؤرخ في  30-30القانون رقم  - 
33/32/1230. 

،  22م العام للغابات ، ج ر ، عدد ، المتضمن النظا 20/32/1230المؤرخ في  12-31القانون رقم  -
 .22/32/1231المؤرخة في 

، المؤرخة 22المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر، عدد  31/32/1223المؤرخ في  22 -23القانون رقم  -
  .32/12/1223في 

، يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة  29/32/1221المؤرخ في  192 -21المرسوم رقم   -
، المؤرخة في 22شهادة التقسيم وشهادة المطابقة رخصة البناء ورخصة الهدم،  ج ر، عدد  التجزئة و

31/32/1221  . 
،  11، المتعلق بحماية التراث الثقافي ، ج ر، عدد  32/1223/ 12المؤرخ في  31 -23القانون رقم  - 

 .19/32/1223المؤرخة في 
لذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالفندقة ، ج وا 32/31/1222المؤرخ في  31 -22القانون رقم  -  

 .13/31/1222، المؤرخة في  2ر ، عدد 
، الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة  11/32/2333المؤرخ في  101-2333المرسوم رقم  -  

يقة عملها ، ج ر، العدد  يع الفندقية و طر  . 13/32/2333، المؤرخة في  02سلطات المشار
،المتضمن تسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها ، ج  12/12/2331المؤرخ في  12-31ون رقم القان - 

  .12/12/2331، المؤرخة في  99ر،العدد 
،  13، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه ، ج ر ، عدد  32/32/2332المؤرخ في  32-32القانون  -

 .12/32/2332المؤرخة في 
،المتضمن تسيير المساحات الخضراء و حمايتها و  10/32/2339في  المؤرخ 32-39القانون رقم  - 

 .10/32/2339، المؤرخة في01تثمينها ،ج ر، عدد 
،الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية  19/32/2311المؤرخ في  31-11القانون رقم  - 

ية ، ج ر ،عدد   .32/30/2311،المؤرخة في 11العقار
، المتعلق بمناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية 19/32/2330ؤرخ في الم 30-30القانون رقم  -

 .12/32/2330، المؤرخة في 11،ج ر ،عدد 
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المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،ج.ر  12/39/2330المؤرخ في   30/13القانون رقم  -
 23/39/2330، الصادر في  10، عدد 
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 ان بالمغرب وتقرير أمنستي الأخيرمع حقوق الإنس ةــوقف
 

 فيصــل بجــــــــــي
 دكتور في القانون الخاص
 ناشــط حقــوقــي

 
ديسمبر  13نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في     

الأساسية، التي ينبغي أن ، على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1213
يتمتع بها الإنسان. سنوات بعد ذلك حظي هذا الإعلان بقبول واسع النطاق، باعتباره المعيار الأساسي 

 لحقوق الإنسان التي ينبغي للجميع احترامها.
يين، بالإضافة إلى العهد      يشكل كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختيار

، وإذا الشرعية الدولية لحقوق الإنسانلدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يسمى با
الدولي لحقوق الإنسان،  كانت المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي تشكل العمود الفقري للقانون

فإن هناك صكوكا أخرى مثل الإعلانات والخطوط التوجيهية والمبادئ المعتمدة على الصعيد الدولي 
 تساهم كذلك في تنفيذه وتطويره.

وإذا كان تحقيق ال كرامة الإنسانية يتطلب ترسيخ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، فإن     
يات؛ يستلزم من البلدان العمل على سن دساتير تنص على مقتضيات السهر على احترام ال حقوق والحر

تلزم بضرورة احترام هذه الحقوق كما هي متعارف عليها عالميا، مع ترجمتها على أرض الواقع من خلال 
يعاتها وممارساتها.  سياساتها وتشر

نب معايير أخرى بمدى احترام وبما أن مقياس تطور وتحضر الدول في العصر الراهن يرتبط إلى جا    
يات، فإن هذه البلدان تسعى إلى تحسين صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي،  منظوماتها للحقوق والحر
وبدون شك تشكل التقارير الدولية والوطنية حول مدى احترام هذه الحقوق فرصة مناسبة للإطلاع 

 على الوضعية الحقوقية السائدة في كل بلد.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2rev.1ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2rev.1ar.pdf


 

 

 

60 

يرها السنوي حول وضعية حقوق 121ذا الصدد قدمت منظمة العفو الدولية مؤخرافي ه     ، تقر
الإنسان بالمغرب، واعتبرت من خلاله أن هذا الأخير عرف خلال العام الماضي، تراجعا كبيرا في 
يات الأساسية على الرغم من الإصلاحات التي قام بها، وبذلك كانت المنظمة وفية لتقاريرها  مجال الحر

يرة حول الوضعية الحقوقية لهذا البلد، وطبعا هذه وجهة نظر المنظمة، ل كن هل تعتمد بالفعل على الأخ
 دراسات ومتابعات دقيقة ؟ وما مدى مطابقتها للممارسة الواقعية ؟ وماهي خلفيات هذه التقارير ؟

ستقل طبعا لن نناقش السؤال الأخير، ل كن سنحاول بسط الوضعية الحقوقية للمغرب بشكل م    
 ومحايد من وجهة نظر بحثية صرفة، لل كشف عما إذا كان هذا التقرير دقيقا أم لا.

معلوم أن المغرب من الدول التي حرصت منذ الاستقلال على التنصيص على احترام حقوق     
، ل كن التجاوزات التي عرفتها وضعية حقوق الإنسان في تلك 1222الإنسان منذ أول دستور لسنة 

لحقها في مرحلة ما يعرف بسنوات الرصاص، وما تبعه من مطالب ونضالات حقوقية؛ الفترة وما 
جعله يدخل في مرحلة أخرى منذ بداية التسعينات، عرف فيها انفراجا وتطورا مهما في الممارسة 
الديمقراطية والحقوقية، حملت معها المعارضة إلى السلطة برآسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي خلال 

 التناوب التوافقي في نهاية التسعينات.تجربة 
ل كن بعد وصول جلالة الملك محمد السادس إلى الحكم، سيعرف المغرب مداخل أخرى جديدة     

يعية والمؤسساتية،  ية والتشر يع الإصلاحية الدستور لحقوق الإنسان، توجت بإطلاق مجموعة من المشار
نصيب هيئة الإنصاف والمصالحة، المحطة التي استطاع ابتدأت بما أطلق عليه بالمفهوم الجديد للسلطة، وت

من خلالها المغرب فتح مجال للتصالح مع الماضي، بالإضافة إلى إحداث مؤسسات أخرى تعنى بحقوق 
، الفرصة الأبرز للمرور لمرحلة أخرى متقدمة 2311122الإنسان، وكان لآخر دستور بالممل كة لسنة 
يات، ولدسترة بعض هيئاــت حماي ة حق وق الإنساــن للتنصيص على جيل آخر من الحقوق والحر 

والنه وض بها، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، 
ية  والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، بالإضافة إلى إنشاء أخرى كالمندوبية الوزار

 .123تح المجال أمام هيئات المجتمع المدنيلحقوق الإنسان، وكذا ف

                                                 
 .4102فبراير  42خ يبتار  هار يتقر فرع المغرب  - منظمة العفو الدوليةقدمت  -121

يوليوز  .4) 0244ن من شعبا 42الصادر في  0..0.00الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  4100دستور  -122
 .4211(، ص 4100يوليوز  41) 0244شعبان  42مكرر،  4.22(، الجريدة الرسمية عدد 4100

 04يوم  هميقدتم تحول الشراكة بين الدولة والجمعيات،  وزارة العالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيلتقرير  حسب -123
ألف جمعية سنة  042أن عدد الجمعيات في المغرب قفز إلى  ،يد اليوم الوطني للمجتمع المدنيفي حفل تخل 4102مارس 
4102. 
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بذلك يمكن القول بأن هناك شبه إجماع بأن المغرب استطاع تجاوز مرحلة الانتهاكات الجسيمة     
لحقوق الإنسان، كما أنه خلال السنوات الأخيرة لم يتم تسجيل أي شكل من أشكال التعذيب الممنهج 

اء في المنطقة، وأصبح نموذجا يحتذى به، خاصة ، وهو يشكل بذلك  استثن124أو الاختطاف القسري
بيع العربي وما تلاها من اضطرابات بالعديد من البلدان العربية.  بعد مرحلة ما أصبح يعرف بالر

بعد مرور حوالي عقدين ونصف على انطلاق هذه المرحلة، لابد من الاعتراف بأن المغرب خطا     
نهائيا مع كل  ئه، ل كن مع ذلك لا يمكن القول بأنه قطعخطوة مهمة في البناء الحقوقي وترسيخ مباد

التجاوزات وأصبح جنة حقوق الإنسان على ال كوكب، فلازالت بعض الجمعيات الحقوقية تسجل 
تجاوزات وخروقات، ل كن بشكل محدود وغير ممنهج، وفيما يلي نعرض لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب 

ة الآنية لنقف عند دقة وواقعية تقرير منظمة أمنيستي من بشكل مختصر، وما استجد فيها خلال المرحل
 عدمه.

 أولا: على مستوى الحقوق الأساسية   
، 125من الدستور 23يعد الحق في الحياة أهم هذه الحقوق على الإطلاق، وقد نص عليه الفصل     

الإجهاض  وانطلاقا من ذلك ومن منظور شمولية وكونية حقوق الإنسان، فإنه يجب القول أولا بأن
يئة لم تر نور الحياة بعد، ولذلك فإن مطالب بعض  فعل مشين لا إنساني ينطوي على قتل نفس بر
الحقوقيين بإلغاء عقوبة الإعدام، تثير الاستغراب، باعتبارها مجهضة لحق الإنسان في الحياة، فيما 

واقف باستقلالية يطالبون بسلب الجنين البريء حقه في الحياة، ولأجل ذلك يجب مراجعة هذه الم
بي مع مراعاة بعض  وتجرد واستحضار روح المسؤولية الأخلاقية، ولذلك فقد جرمها القانون المغر

 الحالات كما في مشروع القانون الجنائي.
وبخصوص عقوبة الإعدام، فإن تقرير منظمة أمنستي تحدث على أن المحاكم واصلت فرض أحكام     

وأن المحاكم تواصل فرضها بشكل غير قانوني، وهذا إقحام في غير  الإعدام، وكأن هذه العقوبة ملغاة
ية في القانون المغربي، مع الإشارة إلى أن النقاش  محله، على اعتبار أن عقوبة الإعدام لازالت سار
لازال متواصلا حولها بشكل معمق وهادئ، وهو الموضوع الذي لم يعد من الطابوهات في المغرب، كما 

ن الجنائي قلص من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، مع استثناء المحاولة أو أن مشروع القانو
المشاركة من هذه العقوبة، وهو حل وسط في الإعدام بين المنادين بالإبقاء عليه والداعين لإلغائه، في 

                                                 
أكد األستاذ المصطفى الرميد وزير العدل والحريات في مداخلة له في أحد اللقاءات الحقوقية األخيرة، بأنه وعلى األقل  -124

 .لم تسجل أية حالة اختطاف بالمغرب 4104يناير  4منذ تاريخ 

 . »الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق «: ى أنمن الدستور عل 41ينص الفصل  -125
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هو ، و1220أفق إنضاج النقاش مستقبلا. ل كن هذا التقرير أكد على أنه لم ينفذ أي إعدام منذ 
 .126صحيح، لأنه يتم انتظار صدور العفو في حق المحكوم عليه، كما في الأعياد الدينية والوطنية

بالنسبة للاتفاقيات الدولية، فقد صادق المغرب على جميع الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي     
يد على ضرورة المصادقة تشكل عناصر قوة فيما يتعلق بالوضعية الحقوقية بالمغرب، غير أنه يجب التأك

 على اتفاقية روما.
وفيما يخص وضعية السجون، فيمكن القول بأنها تشهد تحسنا عاما، وهناك مجهودات تبذل في هذا     

المجال، غير أنه يجب الاعتراف بكون السجون لازالت تعرف جملة من الاختلالات، إذ هناك 
ضهم للتعذيب أو للمعاملات القاسية أو المهينة شكايات لعدد من المواطنين، يشتكون خلالها من تعر

لل كرامة الإنسانية في بعض السجون أو في بعض مخافر الشرطة، غير أن ما يجب التأكيد عليه، أن هذه 
الممارسات تظل فردية وبشكل غير ممنهج، لذا يجب مضاعفة المجهودات التي تبذلها الأجهزة المعنية في 

بعض السجناء لسوء المعاملة والتعنيف الجسدي والمعنوي والحرمان سبيل تجاوزها، وخاصة في تعرض 
من الحق في التطبيب، أو فيما يتعلق بالاكتظاظ الذي تعرفه أغلبية السجون، مما يستوجب ضرورة 

 العمل على تطوير المؤسسة السجنية بما يجعلها كمؤسسة لإصلاح سلوك السجين.
ب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بأن السلطات لم ل كن ما وصفه تقرير أمنستي حول التعذي    

تضمن توفير الحماية للموقوفين والسجناء من التعذيب، ولم تقم بإجراء تحقيقات عاجلة في مزاعم 
التعذيب أو ضمان مساءلة مرتكبيه، فهو أمر لا يستند إلى دلائل، على اعتبار أنه تم بالفعل فتح تحقيق 

متابعات في حق رجال شرطة ودرك وسلطة وأمن إضافة إلى الذين في مزاعم التعذيب، وتم توجيه 
 ثبت ضلوعهم في أعمال من هذا القبيل.

ية أخرى، لابد من القول بأن المغرب تأخر في إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب،      ومن زاو
المعاملة أو بعد مصادقته على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لأكثر من سنة، وفي هذا الصدد يجب التأكيد على ضرورة 
استقلالية الجهة التي سيعهد إليها بالإشراف على هذه الآلية، مع ضمان تدبيرها بشكل ديمقراطي، إضافة 

                                                 
سياسته الجنائية  لكنلغها بعد من الناحية القانونية، رغم كونه لم ي، عقوبة اإلعدام على أرض الواقعالمغرب ينفذ  ال -126

استنفاد كل إجراءات  وطبعا مع ضرورة ،ةاإلدانة بهذه العقوب تقييدالحالية، التي توجد في طور المراجعة، تنحو إلى 
ال يجري حكم اإلعدام إال بعد رفض طلب العفو الذي يتم تقديمه بشكل عفوي من طرف النيابة و االستئناف والنقض، 

 عقوبة، التي تتحول إلى السجن المؤبدالمبادرات المتعددة للعفو الملكي لفائدة المحكوم عليهم بهذه ال إلى باإلضافة ،العامة
 .بعدها إلى السجن المحددو 
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الإنسان وتعدديتها دون تمييز، وفي ظل  إلى ضمان تمثيلية هيئات المجتمع المدني المعنية بمجال حقوق
 احترام ميثاق باريس.

بخصوص مسألة الهجرة واللجوء التي تشكل ظاهرة القرن الحادي والعشرين بامتياز، بالنظر لارتباطها     
بأسباب متعددة على رأسها الإرهاب والمشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها العديد 

يعد المغرب كذلك من الدول التي تعرف هجرة واسعة، إذ لم يعد بلد عبور بل أصبح بلد من البلدان،  و
إقامة واستقرار، بسبب قرارات الاتحاد الأوربي بخصوص منع المهاجرين من الدخول لأراضيه؛ وفي 
هذا الإطار نص تقرير أمنستي على أن المهاجرين وطالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء واجهوا 

ية الاعت قال، وزعموا أن سلطات الحدود المغربية والإسبانية استخدمت ضدهم القوة غير الضرور
والمفرطة لمنعهم من دخول إسبانيا، وسمحت السلطات المغربية، بناء على إجراءات تعسفية، بإعادة 

 بعض المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الإسبانية بصورة غير شرعية.
ير يتجاه     ل القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة غير الشرعية، كما تجاهل بأن طبعا هذا التقر

المغرب عمل بشكل إيجابي مع موضوع الهجرة واللجوء بمقاربة أخلاقية وليونة كبيرة لا توجد في العديد 
ية وضعية العديد من المهاجرين. يقية أو الإسلامية، ومنها تسو  من البلدان العربية أو الإفر

والآن وبنفس النهج، فإن المغرب مطالب بضرورة استحضار المقاربة الحقوقية في كونيتها وعدم     
قابليتها للتجزئة في معالجة هذه الظاهرة، خاصة في شقها المتعلق بالإدماج، عبر بلورة استراتيجية مندمجة 

يين، من تشاركية، تضم جميع المتدخلين المعنيين بهذه القضية من فاعلين حكوميين ومؤسس اتيين وجمعو
أجل تسهيل اندماج المهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الوطني، مع ضرورة العمل 

 على إدماج أطفالهم في المنظومة الوطنية للتعليم، مع محاربة كل أشكال التمييز ضدهم.
 ثانيا: على مستوى الحقوق السياسية والمدنية   

هناك مكتسبات جديدة بخصوص الحقوق السياسية والمدنية بالمغرب منذ  يجب التأكيد على أن    
، يمكن الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المغرب تفاعل بشكل إيجابي مع المواثيق الدولية 2311

والآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان، ل كن يجدر التنبيه كذلك بأن عليه مواجهة التحديات 
ير احترامها، غير أن المقتضيات التي حملها الباب الثاني من الدستور تعد بمثابة الأساسية المطروحة لتطو 

يات، إلى جانب توقيع الممل كة على جل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا  تعاقد حقيقي للحر
يل للدستور ولهذه الاتفاقيات. يعات، كتنز  إصداره لجيل جديد من التشر
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يلا     ، الذي جعل من 127المتعلق بالقضاء العسكري 133.10ت، القانون رقم تبقى أهم هذه التنز
ية، ومنع محاكمة  يين بمناسبة ممارستهم لمهام عسكر ية محكمة متخصصة، تحاكم العسكر المحكمة العسكر
يع القوانين الجنائية والقانونين التنظيميين حول النظام الأساسي  المدنيين أمامها، بالإضافة إلى مشار

مجلس الأعلى للسلطة القضائية وقانون الصحافة، ومسودة مشروع قانون الوقاية من التعذيب، للقضاة وال
 هذه الخطوات الهامة تفرض كذلك السير على خطى الإصلاحات التي دشنها المغرب.

غير أنه بالرغم من ذلك، يجب الاعتراف بأن الوضع الحقوقي لازال يتسم ببعض الترددات، ففي     
ية جديدة، فلازال هناك الوقت الذي ار تقى فيه الدستور بمكانة المجتمع المدني ومنحه أدوارا دستور

ية تأسيس بعض الجمعيات وحرمان أخرى من وصولات تجديد مكاتبها،  استمرارا في التضييق على حر
واستمرار التضييق والمنع التعسفي لأنشطة بعضها الآخر لاعتبارات غير قانونية، وضرب الحق في 

يق بعض المظاهرات، دون التظاه ر، مع لجوء السلطات العمومية لاستعمال القوة غير المبررة في تفر
الالتفات إلى التزامات المغرب الوطنية والدولية في هذا المجال، الأمر الذي يطرح على جميع المعنيين من 

مثل هذه حكومة وبرلمان ومكلفين بإنفاذ القانون سؤال الحكامة الأمنية، وضرورة القطع مع 
 التجاوزات غير المسؤولة.

ير أمنستي على أن الهيئات الحقوقية التي انتقدت سجل الحكومة في مجال حقوق      ل كن ما اعتبره تقر
ية،  الإنسان قد تعرضت للمضايقات من قبل السلطات، التي منعتها من تنظيم فعالياتها الجماهير

ية أو باستخدام واجتماعاتها الداخلية، وأنه غالبا ما كان يتم ذل ك بصورة غير رسمية عبر تحذيرات شفو
قوات الأمن لسد السبل أمام من يريدون الوصول إلى أماكن الفعاليات، وأنها وضعت قيودا على 
الأنشطة البحثية من جانب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان؛ فهذا أمر مبالغ فيه بشكل كبير، صحيح 

بسبب انتقاد هذه الجمعيات لسجل الحكومة في مجال حقوق  هناك تجاوزات غير قانونية ل كن ليس
الإنسان، لأن انتقاد الحكومة أصبح أمرا عاديا ويمارس بشكل يومي بدون حظر أو منع، ل كن يجب 
التأكيد على أن بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تقدم صورا مغلوطة عن واقع الحقوق 

يات بالمغرب.  والحر
ير أمنس     ية التجمع، أن قوات الأمن قامت بفض احتجاجات نظمها سجل تقر تي فيما يخص حر

مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون سياسيون، باستخدام القوة أحيانا، وتم إلقاء القبض على بعض 
يين الذين دعوا إلى حق تقرير  المحتجين وتغريمهم وسجنهم، وأن السلطات استهدفت الناشطين الصحراو

                                                 
 02صادر في ال 0.02.022رقم  شريفالظهير ال ، الصادر بتنفيذهالمتعلق بالقضاء العسكري 012.04القانون رقم  -127

)فاتح يناير  0242ربيع األول  .الصادرة بتاريخ  2444الجريدة الرسمية عدد ، (4102ديسمبر  01) 0242من صفر 
4104). 
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اء، أو أبلغوا عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وقامت بفض التجمعات بالعنف، المصير في الصحر
يين إضرابا عن الطعام  وغالبا باستخدام القوة المفرطة ومحاكمة المحتجين، وخاض بعض السجناء الصحراو
احتجاجا على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وأن السلطات قيدت إمكانية وصول 

ية، ومنعت بعضهم من الدخول وطردت آخرين.الصحافيين ال  أجانب والنشطاء إلى الأقاليم الصحراو
ية التجمع حق دستوري، ويجب أن يمارس باحترام تام للقانون، ل كن يجب على السلطات      طبعا حر

يق الوقفات غير المرخصة، أما فيما يخص إلقاء القبض والتغريم  كذلك أن تلتزم بالقانون لدى تفر
يين، فإن هذه المزاعم خالية من الصحة ولم يتم تسجيلها والسجن  خاصة فيما يتعلق بالناشطين الصحراو

 من طرف أي من المنظمات الحقوقية بالمغرب، وتبقى مجرد ادعاءات لا ترقى إلى الممارسة الواقعية.
ية     ثالثا: على مستوى الحقوق الفكر

ير أمنستي إلى وجود محاكمة صحفيين ر     أت السلطات أنهم أهانوا شخصيات عامة ومؤسسات أشار تقر
الدولة وِسج ل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وأدانت بعضهم بتهم حق عام، كما رأت بأنها ملفقة 
وأن السلطات استمرت في تضييق الخناق على دعاة حقوق الإنسان والناشطين والفنانين، وأخضعت 

ية التنقل.  بعضهم للمقاضاة وتقييد حر
هذه الأحكام التي أصدرتها أمنستي تبدو غير قائمة على أساس وغير واقعية تماما، إذ أنه وإن كانت     

هناك متابعات لبعض الصحفيين لأسباب مختلفة، فإن الممارسة الواقعية تثبت أنه لا يتم متابعتهم بسبب 
النسبة للشخصيات تبخيسهم لِسج ل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، لأن آراءهم تضل حرة، أما ب

، كما أن المتابعة من طرف أعضاء الحكومة تستوجب مسطرة 128العامة فغالبا لا تتم المتابعة لهذا السبب
خاصة لا يتم اللجوء إليها إلا نادرا، وغالبا ما يتم التنازل عن الدعوى، ل كن مسألة إهانة المؤسسات 

يك المتابعة ضدها لأنها لا تمس بشخصيات عموم  ية أو سياسية ل كنها تمس بهيبة الدولة.فتستوجب تحر
واكب النقاشات المتعلقة بمسودة مشروع قانون الصحافة، يمكن تثمين المجهودات التي قام بها بمو     

المغرب في انتهاجه للمقاربة التشاركية، بالإضافة إلى ما جاء به المشروع من مكتسبات هامة يجب 
الاجتماعية للصحفيين، وحماية مصادر الخبر، وإقرار مبدأ حسن الاعتراف بأهميتها، كالحماية القضائية و

النية، وحماية الصحفيين من الاعتداءات، كما أن منع ومصادرة الصحف انتقل من يد الإدارة إلى يد 
القضاء؛ ل كن على أهمية هذه المكتسبات، فإنه بدون التنصيص على عدم الإحالة في المتابعة على قوانين 

لجنائي، يبقى الصحفي معرضا لمتابعات جنائية أخرى خارج قانون الصحافة، وهذا أمر أخرى كالقانون ا
ية الصحافة.  فيه تهديد لحر

                                                 
وجود متابعات أحيانا لبعض الصحفيين بتهم القذف في حق شخصيات عامة، أما بتهم اإلهانة  تجدر اإلشارة هنا إلى -128

 فغالبا ما ال تتم المتابعة.
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، بأنه 129كما أنه في نفس الاتجاه، وانسجاما مع انفتاح الحكومة على مقترحات حول تعديل المسودة    
ع المعنيين بمجال الصحافة، على أنه في إطار الديمقراطية التشاركية يجب العمل على توسيع النقاش أكثر م

يجب التنصيص على تمكي ن الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، مع إلغاء 
يلة، مع  الغرامات الثقيلة، والتنصيص بشكل صريح على عدم منع الصحفي من ممارسة المهنة لمدة طو

الإشهار كنوع من الحماية للفرد  حماية الحياة الخاصة، والحق في الصورة، ووضع مقتضيات تخص
والمجتمع، إلى جانب احترام قرينة البراءة، بالإضافة ضرورة تغطية كل مهن الصحافة والنشر، ومنها 

 الإذاعات والقنوات والوكالات.
أما بخصوص الحق في الحصول على المعلومة، فلازال هناك استمرارا في ضعف تجاوب الإدارة مع     

 وهيئات المجتمع المدني بالرغم من مجهودات الدولة المبذولة في هذا المجال.الصحافة والمواطن 
 رابعا: على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية   

لم يتطرق تقرير أمنستي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ل كن يجب الاعتراف بأن المغرب لم     
وق، ومرد ذلك أنها تعتبر مكلفة ماليا واقتصاديا، يستطع لحد الآن رسم معالم واضحة حول هذه الحق

ل كن مع ذلك لابد من الإشارة إلى المستجدات التي عرفتها الجوانب الاجتماعية مؤخرا، كإقرار 
، والذي 130الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة 112-12القانون رقم 

لعلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية، أو بالنسبة يعتبر خطوة مهمة لتكريس الحق الدستوري في ا
يض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود، والذي من شأنه الإسهام في الاستقرار  لإخراج قانون التعو
يض، كما يجب إخراج  الاجتماعي، غير أنه يجب العمل على تبسيط مسطرة الحصول على هذا التعو

، مع 131من الدستور 32الوجود، في إطار التزام الحكومة بالفصل  القانون التنظيمي للإضراب إلى حيز
ضرورة نهج المقاربة التشاركية مع جميع المعنيين، ولو أن المعادلة تبدو صعبة إلى حد كبير، خاصة وأنه 

يعية في   أكتوبر المقبل. 9تم تحديد موعد الانتخابات التشر
نها واجهت التمييز في القانون والممارسة العملية، بخصوص قضايا المرأة، تحدث تقرير أمنستي على أ    

ولم تتمتع بالحماية الكافية من العنف الجنسي، وغيره من أشكال العنف. ل كن في الواقع يجدر التأكيد على 
أن المغرب باشر إصلاحات متعددة للنهوض بحقوق المرأة وبأوضاعها، ومنها تمكينها من ولوج مناصب 

                                                 
 .السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومةمؤخرا كما صرح بذلك  -129

 .4102يناير  04في  بهذا القانونانطلق العمل  -130
تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور  «الدستور على أنه: من  22ينص الفصل  -131

وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل ال يتعدى مدة الوالية التشريعية األولى التي تلي صدور األمر بتنفيذ 
 .» هذا الدستور
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ر والمناصب السياسية، وتبني مقاربة النوع في العديد من المجالات، إضافة إلى تبني المسؤولية واتخاذ القرا
برامج لمكافحة العنف ضد المرأة، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة ورفع تحفظات 

ح تحديا كبيرا في الممل كة عليها، غير أنه بالرغم من هذه الإنجازات المهمة، يبقى الواقع المعيش يطر
يل النصوص القانونية المتقدمة، وتعزيز تمثيلية  مجال النهوض بهذه الحقوق، خصوصا فيما يتعلق بتنز
النساء داخل الأحزاب السياسية، على أنه يجب أن تحظى هيئة المناصفة ومحاربة التمييز بالاستقلالية 

 المطلوبة.
مكافحة العنف الذي لازالت تتعرض له العديد من في نفس الاتجاه، لابد من بدل جهود مضاعفة ل    

ية باعتبارهما أكثر عرضة لانتهاك حقوقهما الاقتصادية  النساء، خاصة المرأة العاملة والمرأة القرو
والاجتماعية، في ظل أوضاع تعليمية وصحية تتسم بالهشاشة والضعف، على أنه يجب العمل على 

المرأة ومنها المرأة السلالية، بناء  على مبدأ المساواة في الحقوق  الانخراط الجاد والفعلي للدفاع عن حقوق
 والواجبات كما هي متعارف عليها عالميا وفي نطاق أحكام الدستور وثوابت الممل كة وقوانينها.

ير أمنستي أن العلاقات الجنسية بالتراضي بين أشخاص من الجنس نفسه      في سياق آخر، أورد تقر
المنظمة أغفلت بهذه الملاحظة خصوصيات المغرب كبلد إسلامي محافظ ذو أعراف تعتبر جريمة، ل كن 

يقة غير  تنبذ مثل هذه الممارسات الشاذة، بل وتحاول هذه المنظمة بملاحظات كهذه إقحام نفسها بطر
 مرغوب فيها في مجتمع له ثقافته وتقاليده الخاصة التي هي محل إجماع.

ير المنظمة، فإن تنامي حالات الاعتداء المادي وفيما يخص حقوق الطفل التي ل     م يتطرق لها تقر
والمعنوي على الأطفال في ظل استمرار ظاهرة زواج القاصرات، يتطلب ضرورة العمل على بلورة 
استراتيجية وطنية لمحاربة الظاهرة، عبر تبني مجموعة من المقاربات وعلى رأسها تيسير ولوج هذه الفئات 

 له الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، وإدماجها في المجتمع.إلى التعليم بمراح
كما أن استمرار ترتيب المغرب في موضوع الهدر المدرسي في نسب عالية مقارنة مع الدول العربية     

حسب تقارير دولية؛ تعد مسألة مقلقة، فالتعليم يعرف مجموعة من الاختلالات أهمها الارتباك الواضح 
التدريس، ولذلك يجب تبني استراتيجية واضحة ذات مقاربة تشاركية من أجل مواكبة  في تبني لغة

 التطور العالمي في المجال.
ير المنظمة، فإنه بالرغم من ضرورة التشييد      في الجانب الصحي وهو الجانب الغائب كذلك في تقر

صحية من خلال برنامج المساعدة بمجهودات الدولة فيما يتعلق بتوسيع دائرة المستفيدين من المساعدة ال
الطبية راميد، فلابد من التأكيد على أن هذا المشروع لم يحقق بعد الأهداف المسطرة له، خاصة وأن 
ال كثير من المستشفيات والمراكز الصحية لازالت تعيق استفادة العديد من الفئات المستهدفة من هذا 
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ومنها توسيع دائرة التعبئة للمساهمة في إنجاح هذا البرنامج، والذي لازال يتطلب المزيد من الجهود 
يين الاقتصادي والاجتماعي.  الورش، بالإضافة إلى عملية التحسيس بأهميته وانعكاساته على المستو

ير المنظمة قد سلط عليه الضوء، فإن الدولة مسؤولة على      وفيما يخص قطاع التشغيل وإن لم يكن تقر
يق الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخارجي، وهو ما توفير مناخ الإقلاع الاقتصا دي عن طر

تحاول بالفعل العمل عليه من خلال مجموعة من البرامج، وبما أن هذا الإقلاع يتطلب تأهيل القطاع 
الخاص، فإنه للأسف لازال هناك استمرارا في خرق حقوق فئات عريضة من العمال والمستخدمين، 

ير المهيكلة، وهو الواقع الذي يتوجب مواجهته بالمبادرة إلى صيانة حقوق هذه ولاسيما بالمقاولات غ
ية التصريح بأجورهم في الصندوق الوطني للضمان  الفئات فيما يتعلق بتسجيلهم وضمان استمرار
يضات  الاجتماعي، كوسيلة لحفظ كرامتهم عبر ضمان استفادتهم من منافع التغطية الصحية والتعو

عد وغيرها، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجور ليتساوى مع أجور موظفي الدولة، ل كن العائلية والتقا
الأهم من هذا هو مراقبة الالتزام بهذا الحد لأنه للأسف هناك عدد كبير من المشغلين لا يحترمون هذه 

 الشروط.
يات بالم     غرب، فإن التطور غير أنه بالرغم من كل هذه الملاحظات المسجلة على واقع الحقوق والحر

ال كبير الذي عرفه هذا المجال في السنوات الأخيرة، ينبئ بتقدم إيجابي يتمثل في عدم التراجع عن 
المكتسبات كما حصل في العديد من الأنظمة المقارنة، علما أن المسألة الحقوقية بكل البلدان تتطلب 

لى سكته الصحيحة في هذا المجال، وأن عملية التراكم، ولذلك يمكن القول بأن المغرب قد وضع القطار ع
هذا القطار انطلق بالفعل بالرغم من بعض الارتدادات غير الممنهجة، وخير دليل على نجاح التجربة 
المغربية في مجال حقوق الإنسان، أن معظم الناشطين الحقوقيين بالعديد من الدول يتواجدون داخل 

راء ومسؤولين كبار بالدولة، وما التعيينات الأخيرة المعتقلات، ل كن بالمغرب يوجد العديد منهم وز
 للسفراء إلا دليلا على ذلك.

ير      أخيرا، يمكن القول بأن الوضعية الحقوقية بالمغرب كما تمت مناقشتها، لا تتناسب إطلاقا مع تقر
أمنستي الأخير الذي اعتبرت خلاله أن المغرب عرف خلال العام الماضي تراجعا كبيرا في مجال 
يات الأساسية على الرغم من الإصلاحات التي قام بها، كما أن التقارير الأخيرة الصادرة عنها  الحر
ير لم ينصف المغرب، ولم يعترف بالمجهودات  تتنافى مع الممارسة الواقعية وأنها أحكام قيمة، كما أن التقر

 التي يبذلها في مجال حقوق الإنسان.
يات، فإن صفوة القول أن تحقيق ال كرامة لا يتم إلا عبر وبعيدا عن التقرير وعن واقع ال     حقوق والحر

 سيادة العدل والقانون، وأن هذه السيادة لا تتم إلا عبر استكمال البناء الديمقراطي واحترام قواعده
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  ""القانونيةالقانونية  الإستشارةالإستشارة  خصوصيات منهجخصوصيات منهج""

  
 فاضيليبن بوعبيد الخاميس 

 محام وباحث في قانون الأعمال
 
  

 مقدمة:
إن العقل البشري مهما بلغ من الذكاء والقدرة والتمييز قد تستغلق عليه وجوه الأمور في المشكلات 
والمسائل حينا، فيحتاج إلى إعمال الرأي والاستشارة بآراء الآخرين واستجلاء نظرتهم، لتبين له وجه 

ي غيره أفضل من رأيه، الصواب فيزداد يقينا إذا وافق رأيه رأيهم، ويرجع إلى الأصوب إذا تبين له رأ
 .132ويستفيد بذلك من تجارب الآخرين ورجاحة عقولهم، وبعد نظرهم فيزداد بصرا وبصيرة

وتعدد مجالات الاستشارة لتشمل كل ميادين الحياة الإنسانية، سواء تعلق الأمر بمجال السياسة أو 
لات التي تعرف فيها الاستشارة التجارة أو الأسرة أو القضاء أو الأمور الخاصة، ولعل من أبرز هذه المجا

مرتعا خصبا، هو مجال القانون، الذي ينظم حياة أفراد المجتمع، وقد ازدادت أهميتها في عصرنا بسبب 
تطور المجتمع وازدياد العلاقات وتشعبها، وكثرة النزاعات سواء أمام القضاء العادي أو من خلال 

 الوسائل البديلة لفض النزاعات.
الاستشارة القانونية لا يجادل فيها أحد، وهذا ما تبرره الاعتبارات المذكورة، ولهذا فإن أهمية 

واعتبارات ودواعي عملية هي حاجة الناس إلى التوجيه والنصح والإرشاد في مسائل تحتاج إلى النظر 
 الثاقب للأمور.

له  كنظام قائم بذاتهوتأسيسا عليه، فإن موضوع نظام الاستشارة القانونية يتطلب منا التعرف على ماهيته 
 خصوصياته، ثم كذلك التعرف على ضوابطه وخطوات تحريره باعتباره بحث علمي له منهجيته.

يعة الإسلامية  المبحث الأول : ماــهية نظام الاستشارة في القانون والشر
 المبحث الثاني : ض وابط وخط وات تح رير الاستشارة القانونية 

 
يعة الإسلاميةالمبحث الأول : ماــهية نظام ال  استشارة في القانون والشر

                                                 
 .00، ص 0992لبحوث الحضارة اإلسالمية، مؤسسة آل البيت، عمان،  عبد العزيز الخياط، وأمرهم شورى، المجمع الملكي -132
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إن الاستشارة هي جهد فكري يقدمه المستشار بهدف إعطاء حل عملي لطالبها، وإذا كان نظام 
يعة الإسلامية الغراء جاءت بأحكام  الاستشارة له وجود وتنظيم في جميع النظم الوضعية، فإن الشر

بذاته يختلف على كثير من المفاهيم والأنظمة التي عظيمة في هذا الشأن، والاستشارة كنظام أصيل قائم 
 تقوم بأدوار قريبة منها. 

وعليه فإن دراستنا لهذا المبحث تقتضي منا التعرض لمفهوم منهج الاستشارة القانونية )المطلب الأول(، 
يعة الإسلامية )المطلب الثاني( ثم نتعرض بعد ذلك لتمييز الاستشار ة ثم لمفهوم الاستشارة في الشر

 (القانونية عن بعض النظم المشابهة لها )المطلب الثالث
 

 المطلب الأول : مفهوم منهج الاستشارة القانونية:
يف بالاستشارة القانونية )ثانيا(. يف بالمنهج )أولا( ثم إلى التعر  سنتعرض في هذا المطلب إلى التعر

يف المنهج / المنهجية: -أولا  تعر
يف الاستشا رة القانونية ارتأينا أن نتعرض للمقصود بالمنهج، وكذل المنهجية، قبل أن نتطرق إلى تعر

 حيث يطرح سؤال هل مصطلح المنهجية ترادف مصطلح المنهج، أم أن هناك اختلاف بينهما.
ونظائرها في اللغات الأوروبية الأخرى، وكلها تعود في النهاية إلى اللغة  méthodeالمنهج هو ترجمة لكلمة 

تعملها أفلاطون بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة، واستعملها أرسطو بمعنى اليونانية، حيث اس
 .133البحث

يق المؤدي إلى ال كشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من  يعرف المنهج، اصطلاحا بأنه : "الطر و
 .134القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى تصل إلى نتيجة معلومة"

ترجع خصوصا   méthodologieي يبحث في المنهج أو المناهج يسمى علم المناهج، هذه الكلمة والعلم الذ
إلى الفيلسوف كَانْت الذي قسم المنطق إلة قسمين : مذهب المبادئ وموضوعه شروط المعرفة الصحيحة 

 . 135وعلم المناهج الذي يشكل الشكل العام
علم المعرفة( تختص بدراسة المنهج والطرق التي تسمح أما المنهجية فهي فرع من فروع الابستيمولوجيا ) 

 .136بالوصول إلى معرفة علمية للأشياء والظواهر

                                                 
 .2، ص 0977عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، الناشر وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثالثة،  -133
 .2عبد الرحمن بدوي، المرجع السابق، ص  -134
 .2عبد الرحمن بدوي، المرجع السابق، ص  -135
منهجية ومناهج البحث العلمي وتطبيقاتهم في القانون، معهد العلوم القانونية قسطنينة، الجزائر، منشور على الموقع  بوذراع بلقاسم، -136
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أن يكون المرء عارفا  بأصول المنهج العلمي العام، وقواعد المنهج العلمي الخاص،  -المنهجية–ويراد بها 
وانين المنهجين ليصل إلى اللذين يناسبان موضوع بحثه، مع وجود القدرة لديه على هندسة بحثه وفق ق

 .137نتائج سليمة في بحثه
ية منظمة يقوم بها شخص يسمى )الباحث( من أجل تقصي  أما البحث العلمي فيعرف بأنه:" عملية فكر
يقة علمية تسمى )منهج  الحقائق في شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى )موضوع البحث( بإتباع طر

اج أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المسائل والمشكلات البحث(بغية الوصول إلى حلول ملائمة للعل
 . 138المماثلة، تسمى )نتائج البحث("

وإذا كان المنهج العلمي هو عبارة عن خطوات علمية يتبعها الباحث لتنظيم أفكاره وعرضها وتحليلها 
ها شكل من ، فإن الاستشارة القانونية باعتبار139تكون واضحة وموصلة إلى النتائج المرجوة من البحث

 أشكال البحث القانوني، لا تخرج عن الخطوات الضوابط المتبعة في المنهج العلمي.
يف الاستشارة القانونية:  ثانيا: تعر

يف اللغوي للاستشارة: -1  التعر
وشاوَرَه مُشاورَة وِشوارا ، واستشارة طلب منه المشورة... وأشار الرجل يشير إشارة: » قال ابن منظور:

ه الرأيإذا أراد ما  شارَ العسل » ، وقال الزمخشري:140«بيده...وأشار بالرأي، وأشار يشير: إذا ما وج َّ
وشاورته :» ، وجاء في المصباح المنير 141«واشتاره. واستشاره فأشار عليه بالصواب، وشاوره وتشاوروا 

 .142«في كذا واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه، فأشار علي بكذا: أراني ما عنده من المصلحة 
الاستشارة والإشارة مأخوذتان من الأصل الرباعي َشاوَرَ، ففي اللغة أشار عليه أمره ونصحه ودله على 
ُ في الأمر طلب منه المشورة، وفعل أشار إذا كان لازما أصبح معناه تَبَي َّنَ،  وجه الصواب، وشاوره

 .143وإذا كان متعديا أصبح معناه طلب منه الاستشارة
يهما معنى النصح، وغالبا ما تسمى المشورة والاستشارة بالنصيحة وإن كانت والمشورة والاستشارة ف

النصيحة لا تقدم إلا بناءا على طلب المستنصح والمشورة والاستشارة، كما جاء في القرآن ال كريم 
 .144(23﴿أبلغكم رسالات ربي وأنا ل كم ناصح أمين﴾ )سورة الأعراف الآية 

                                                 
 .621، ص0996بيروت الطبعة األولى،  عبد الهادي الفضلي، أصول البحث، الجامعة العالمية للعلوم اإلسالمية، مطبعة دار المؤرخ العربي، -137
 .07، ص 0996عبد الفتاح خضر، أزمة البحث العلمي في العالم العربي، الطبعة الثالثة،  -138
قانون المدني ) األسدس الرابع(، السنة  -عبد اللطيف هداية هللا، مناهج البحث العلمي، محاضرات ألقيت على طلبة ماستر قانون األعمال -139

 .6101-6119الجامعية 
، ذكره حسن ضياء الدين عتر، الشورى في ضوء القرآن «شور«محمد بن محمد مكرم األنصاري المعروف بابن منظور، لسان العرب، مادة  -140

 .62، ص6110والسنة، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي ، الطبعة األولى، 
 .69، ذكره حسن ضياء الدين عتر، المرجع السابق، ص« شور« محمود بن عمر الزمخشري، أسس البالغة، مادة -141
 .  69، ذكره حسن ضياء الدين عتر، المرجع السابق، ص«شور«أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير، مادة  -142
لقيت في قاعة المحامين بطرابلس، لبنان، بتاريخ محمد خالد مراد، االستشارة القانونية "آلية تكوين الرأي القانوني" واقع ومرتجى، محاضرة أ -143

 . law.net-www.fمنشورة على موقع  ،6، ص2/7/6111
 6محمد خالد مراد، المرجع السابق، ص -144
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يف الاصطلاحي للاستشارة ال -1  قانونية:التعر
ومن الناحية القانونية فالرأي القانوني والمشورة القانونية والاستشارة القانونية ثلاث تسميات مترادفة 
تدل على معنى واحد، هو بيان حكم القانون في مسألة ما أو بمعنى أدق بيان حكم القانون في شأن محدود 

 .145وبناءا على طلب أو سؤال أخذ في الاعتبار وقائع معينة
ي عبارة عن تحليل قانوني يقوم به رجل القانون بخصوص »عرف البعض الاستشارة القانونية بأنها و

 .146«واقعة تدخل ضمن اختصاصه لإعطاء الحل الملائم بكل موضوعية وحياد
هي قضية أو مسألة معروضة للتحليل من أجل »ويذهب البعض الآخر إلى أن الاستشارة القانونية : 

يقدمه من أحكام للمعاملات وتنظم المؤسسات  تقديم حل لها... تدخل في نطاق ما ينظمه القانون و
 .147«القانونية

حكومية أو غير -تفترض أن شخصا معينا أو جهة ما » في حين يعرف آخرون الاستشارة القانونية بأنها
 .148«تريد أن تعرف حكم القانون في مسألة معينة -حكومية

الاستشارة القانونية هي عبارة عن بحث أو دراسة لنقطة وبناءا على ما سبق يمكن أن نخلص بأن 
قانونية يتقدم بها شخص يسمى طالب الاستشارة إلى شخص يسمى المستشار القانوني من أجل استجلاء 

 وبيان حكم القانون في قضية معينة.
 2333بر نوفم 2الصادر بتاريخ  23-33ولقد استعمل المشرع المغربي في القانون الجديد للمحاماة رقم 

 :»حينما نص على القسم الذي يؤديه المترشح المقبول في لائحة التمرين  12عبارة الاستشارة في المادة 
 «.أقسم بالل  ه العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة ...

وبالتالي يظهر التداخل بين مهنة المحاماة والاستشارة القانونية لأن هذه المهنة تمارس من خلال سياقين 
يات، والثاني من خلال تقديم النصح أو الاستشارة والمشورة  متداخلين الأول الدفاع عن الحقوق والحر
أو الرأي في مجالات القانون سواء تعلق الأمر بالمجال التجاري أو المدني أو الجنائي أو الإداري أو 

 .149الدستوري أو الدولي
يعة الإسلام  يةالمطلب الثاني: مفهوم الاستشارة في الشر

يف الشورى :  ُ استخراج الرأي بمراجعة »قال الراغب الأصفهاني في تعر ُ والمَشورَة شاورُ والمُشَاورَة والت َّ
البعض إلى البعض من قولهم : شِرُْت العَسََل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه، قال ﴿ 

                                                 
 6محمد خالد مراد، المرجع السابق، ص -145
 .002، ص 6119ألولى، محمد العروصي، المختصر في المنهجية القانونية، الطبعة ا -146
  .22، ص 6110عبد الواحد شعير، منهجية القراءة القانونية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى،  -147
 .222، ص 6117عبد العال عكاشة محمد و سامي بديع منصور، المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -148
 0، صمحمد خالد مراد، المرجع السابق -149
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وأمرهم شورى  ( والشورى الأمر الذي يشاور فيه، قال: ﴿122وشاورهم في الأمر﴾ )آل عمران 
 .150( «03بينهم﴾ )الشورى/

يلا عن حكم المشورة وعن » التفسير الوسيط في قال محمد السيد طنطاوي  ولقد تكلم العلماء كلاما طو
معناها، وعن فوائدها، فقد قال القرطبي ما ملخصه : والاستشارة مأخوذة من قول العرب : شرت 

و غيره... وقد يكون من قولهم : شرت العسل واشترته الدابة وشورتها، إذا عملت خبرها وحالها يجرى أ
يعة، وعزائم الأحكام، والذي  ، إذا أخذته من موضعه... وأضاف القرطبي أن الشورى من قواعد الشر

 .151»فعزله واجب وهذا لا خلاف فيه  -والخبرة  -لا يستشير أهل العلم والدين 
» وقال: « المستشار مؤتمن»ير من الأمور، وقال: وقد استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في كث

ما شقي قط عبد من مشورة وما سعد باستغناء »وقال : « ما ندم من استشار ولا خاب من استخار
 152«رأي

وكانت الأمة بعد النبي صلى الل  ه عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور »وقال البخاري : 
 .153«المباحة ليأخذوا بأسهلها

وقال ابن العربي في أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى : ﴿ وشاورهم في الأمر﴾ إن المشورة هي 
 .154الاجتماع على الأمر، ليستشير كل واحد منهم صاحبه وليستخرج ما عنده

هي أن قاصد عمل يطلب ممن فيه » وقال محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير عن الشورى 
 .155«رأي والتدبير أن يشير عليه بما يراه في حصول الفائدة المرجوة من عملهصواب ال

توجه بعض المسلمين إلى بعض العدول » وقد ذهب حسن ضياء الدين عتر إلى أن الشورى هي: 
 .156«الأكفاء لموضوعهِ، للإفادة من ثاقب رأيهم في أمر ذي بال يهم جماعة من المسلمين

يم الرحمن في تفسير كلام المنان" أهمية وفوائد الاستشارةوفي  فإن في : » 157يقول صاحب "تيسير ال كر
ية ما لا يمكن حصره:  الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيو

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الل  ه... ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب 
يادة للعقول...ومنها كذلك كما تنتجه الاستشارة من الرأي : إعمالها فيما وضعت له فصار في ذلك  ز

المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب، فليس بملوم، فإذا كان 
                                                 

 أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بـ "الراغب األصفهاني"، المفردات في غريب القرآن، الجزء األول، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز، -150

 .222بدون تاريخ نشر، ص
 .comwww.islamport، مصدر الكتاب موقع الموسوعة اإلسالمية  722-722محمد السيد طنطاوي، التفسير الوسيط، ص  -151
 .722محمد السيد طنطاوي، المرجع السابق، ص -152
 محمد السيد طنطاوي، المرجع السابق، نفس الصفحة. -153
 .20حسن ضياء الدين عتر، المرجع السابق، ص  -154
 حسن ضياء الدين عتر، المرجع السابق، نفس الصفحة.  -155
 .26حسن ضياء الدين عتر، المرجع السابق، ص  -156
. 022ص  ، 6111بن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،  الرحمن بن ناصر عبد -157

  www.islamport.comمصدر الكتاب موقع الموسوعة اإلسالمية 
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: -وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما، وأفضلهم رأيا -صلى الل  ه عليه وسلم-الل  ه يقول لرسوله 
 «.كيف بغيره؟!﴿وشاورهم في الأمر﴾ ف

ية المطهرة أمورا كثيرا استشار فيها النبي صلى الل  ه عليه وآله سلم أصحابه  وقد بينت وقائع السيرة النبو
 .158وأهله

يكتب لعماله يأمرهم بالتشاور ويتمثل لهم فى كتبه بقول  -رضي الل  ه عنه  -ولقد كان عمر بن الخطاب 
 الشاعر : 

يانخليلي ليس الرأي في صدر واحد *** أش  يرا على بالذي تر
وقد تمدح الحكماء والشعراء بفضيلة الشورى وما يترتب عليها من خير ومنفعة ومن ذلك قول بشار بن 

 برد : 
 إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن *** برأي نصيح أو نصيحة حازم

 159ولا تحسب الشورى عليك غضاضة *** فإن الخوافي قوة للقوادم
 

 تشارة القانونية عن بعض النظم المشابهةالمطلب الثالث: تمييز الاس
يعة الإسلامية، يظهر لنا أنه لا بد من  بعد أن قمنا بتحديد مفهوم الاستشارة القانونية في القانون وفي الشر

 تمييزها عن بعض المصطلحات أو المفاهيم المشابهة لها.
 الخبرة )ثانيا(. وعليه سنعمل على تمييز الاستشارة القانونية عن الفتوى )أولا( ثم عن  

 أولا : تمييز الاستشارة القانونية عن الفتوى:
 الفتوى في اللغة: -1

يقال اْستَْفتَيْتُهُ فأفتاني : »  160قال الراغب الأصفهاني الفتيا والفتوى الجواُب عما يُْشكُِل من الأحكام، و
﴾ )النساء  استفتهم ﴾ )الصافات ( ﴿ف129بكذا، قال: ﴿ويستفتونك في الن ساء قل الل  ه يُفتيكم فيهن 

 («.02( وقال : ﴿ أفتوني في أمري ﴾ )النمل 11
بالواو بفتح الفاء وبالياء تضم وهي اسم من أفتى العالم إذا بي َّن الحكم  الفتوى» :  161وفي المصباح المنير

يقال أصله من الفَتِي  وهو الشاب القوي والجمع الفَتَاوِي بكسر الواو  على واستفتيته سألته أن يُفتِي و
 «.الأصل وقيل يجوز الفتح التخفيف

يف الاصطلاحي للفتوى: -2  التعر

                                                 
 .01حسن ضياء الدين عتر، المرجع السابق، ص  -158
 .722يد طنطاوي، المرجع السابق، ص محمد الس -159
 .226الراغب األصفهاني، الكرجع السابق، ص -160
المكتبة الوقفية  أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير، الناشر وتاريخ الطبعة غير مذكورين، نسخة مصورة على موقع -161
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 120رقم  162أما فيما يتعلق المعنى الاصطلاحي للفتوى فقد جاء في قرار لمجمع الفقهي الإسلامي
بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه وقد » ( حول شروط وآداب الإفتاء بأن الإفتاء هو: 2/19)

 «.حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهميكون بغير سؤال بيان 
 بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به والمُفتي هو العالِم

يلها على الوقائع والقضايا الحادثة   .استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وتنز
يث المصدر، فإن المفتي يستنبط فتواه من مصادر وتختلف الاستشارة القانونية عن الفتوى من ح

ية والقياس والإجماع، في حين أن الاستشارة تنبني على القانون  يعة وهي القرآن والسنة النبو الشر
 الوضعي في مسألة معينة.

والشروط المتطلبة في المفتي تختلف عن تلك المتطلبة في المستشار القانوني، ومن الشروط ما تعرض لها 
أن يكون المفتي عالما بكتاب الل  ه تعالى وُسنة رسوله صلى الل  ه » المجمع الفقهي المذكور أعلاه وهي:قرار 

والآراء  يتعلق بهما من علوم، وأن يكون عالما بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب عليه وسلم، وما
يعة، والعلوم المساعدة ومقاصد ال الفقهية، وأن تكون له المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده شر

وغيرها، و أن تكون له المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم،  مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق،
ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر، الذي لا يصادم النص، وكذا  وأوضاع العصر ومستجداته،

 . 163..«القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص.
يقتدي  والفتوى أمر عظيم، لأنها بيان لشرع رب العالمين، والمُفتي يوق ِع عن الل  ه تعالى في حُكمه، و

يعة  .164برسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم في بيان أحكام الشر
يقول في هذا المعنى الشاطبي في الموافقات : فالفتوى منصب عظيم الأثر، بعيد الخطر، فإن المفتي قائم  و

وهو نائب عنه في تبليغ « العلماء ورثة الأنبياء» النبي صلى الل  ه عليه وسلم فهو خليفته ووارثه مقام 
الأحكام، وتعلين الأنام وإنذارهم بها لعلهم يحذرون، وهو إلى جوار تبليغه في المنقول عن صاحب 

يعة، قائم مقامه في إنشاء الأحكام في المستنبط منها بحسب نظره واجتهاده فهو  من هذا الوجه الشر
 165شارع واجب إتباعه والعمل وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق.

                                                 
وآداب اإلفتاء، المصدر: موقع مجمع الفقه اإلسالمي  (، حول شروط6/07) 022قرار مجمع الفقه اإلسالمي، رقم  -162

www.fiqhacademy.org.sa  
 .6قرار مجمع الفقه اإلسالمي، المرجع السابق، ص -163
 .6بق، صقرار مجمع الفقه اإلسالمي، المرجع السا -164
: دار الفرقان، الطبعة األولى،  الناشر من يجوز له أن يفتي ومن ال يجوز له أن يفتي،  -محمد بن على بن حسين المكي المالكي، ضوابط الفتوى أشار إلى :  -165
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إذا كان منصب التوقيع عن » وفي أهمية الفتوى وخطورتها وعظمها يقول ابن القيم في إعلام الموقعين 
منصب الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب الس نيات، فكيف ب

 166«.التوقيع عن رب الأرض والسموات؟
 ثانيا : تمييز الاستشارة القانونية عن الخبرة:

الخبر العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر، وخبرتهُ خَبرا  خُبرة ، وأخبرت »قال الراغب الأصفهاني : 
ُ المعرفة ببواطن الأمر... وقوله تع ُبْرَة الي: ﴿ والل  ه خبير ما أعلمت بما حصل لي من الخبر، وقيل الخ

 .167«(. أي عالم بأخبار أعمال كم وقيل أي عالم ببواطن أموركم10تعملون﴾ )المجادلة/
يقصد بها في المجال الإجرائي  يقصد بالخبرة بصفة عامة المعرفة ببواطن الأمور، و استعانة القاضي »و

فنية أو العلمية التي تتعلق بأشخاص مختصين في مسائل يفترض عدم الإلمام بها للتغلب على الصعوبات ال
 .168«بوقائع النزاع، وذلك بالقيام بأبحاث فنية وعلمية واستخلاص النتائج منها في شكل رأي غير ملزم

في أساسها مجرد استنتاج لحقائق ونتائج معينة من الوقائع » وقد عرف أحمد الخمليشي بأن الخبرة 
رها على الإرشاد والمساعدة على إجلاء الغموض عن المعروضة على المحكمة وهي بطبيعتها هذه لا يزيد دو

 .169«بعض الوقائع في الملف
من خلال ما سبق يتضح أن الخبرة تختلف عن الاستشارة القانونية من حيث أنه ل كي نتحدث عن 
يْظهِر هذا النزاع صعوبات  الخبرة لابد من وجود نزاع معروض على القضاء العادي أو على التحكيم، و

خبيرا  -أو الهيئة التحكيمية –لى رجل فني يسبر أغواره، ففي هذه الحالة ينتدب القاضي فنية تحتاج إ
لاستجلاء النقط الغامضة في الملف، بخلاف الاستشارة القانونية حيث أنه قد يتقدم بها المستشار 

 القانوني في أي وقت و حين ولو لم يكن هناك أي نزاع معروض على القضاء أو على التحكيم.
ضافة إلى أن الخبير لا يسعى سوى إلى تبنيان الوقائع ومعرفة بواطن الأمور، دون أن يحاول البحث بالإ

يرا فنيا، بعكس المستشار القانوني الذي يسعى إلى إعطاء رأي  أن الرأي القانوني فهو رجل فني يقدم تقر
 لنازلة.قانوني، ويهدف إلى إلباس الوقائع لثوب النص القانوني الواجب التطبيق على ا

يع المغربي من وسائل الإثبات في المادتين المدنية والجنائية، وإجراءات التحقيق  تعتبر الخبرة في التشر
 .170المساعدة للقضاء

                                                 
 .20، ص 0922محمد جمال الدين القاسمي، الفتوى في اإلسالم، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى،  -166
 .022الراغب األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، المرجع السابق، ص -167
 وما بعدها 010، ص 0992علي الحديدي، الخبرة في المسائل المدنية والتجارية، دار النهضة العربية،  -168
 .612أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، ص  -169
إلى  092، وكذلك في قانون المسطرة الجنائية في المواد من 22إلى  29المشرع المغربي الخبرة في قانون المسطرة المدنية في المواد من نظم  -170

619. 
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وتتفق الاستشارة القانونية مع الخبرة في كونهما لا تتمتعان بأي قوة إلزامية، حيث أنهما تقتصران على 
بداء رأي قانوني )الاستشارة( أو  فني )الخبرة( غير ملزم للأطراف، ولا للقاضي، ولا للهيئة مجرد إ

 التحكمية إذا كنا أما قضاء التحكيم.
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 المبحث الثاني : ض وابط وخطوات تحرير الاستشارة القانونية
إذا كانت الاستشارة القانونية تهدف إلى بيان النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة القانوني وتفسيرها 

ا، فإن الأمر يتطلب الالتزام بضوابط علمية في البحث في الاستشارة، بالإضافة إلى ضرورة تفسيرا سليم
 إتباع منهج واضح في تحريرها.

لخطوات  المطلب الأول( ثمالاستشارة القانونية وأركانها ) ضوابطسنخصص هذا المبحث لدراسة 
 المطلب الثاني(.)تحرير الاستشارة القانونية 

 الاستشارة القانونية وأركانها بطالمطلب الأول : ضوا
الاستشارة القانونية )أولا( ثم لأركان الاستشارة القانونية  ضوابطهذا المطلب يفرض علينا التطرق ل

 )ثانيا(.
 أولا : ضوابط الاستشارة القانونية

وتفسيرها  إذا كانت الاستشارة القانونية تهدف إلى بيان النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة القانوني
 تفسيرا سليما، فإن هذا يجعلها تنفرد بمجموعة من الضوابط منها:

: وهذه الخاصية تعني أن الاستشارة القانونية تقوم على معرفة موضوعها الاستشارة القانونية تحليل قانوني
أو المدني  وطبيعة النزاع بغية تحديد مجالها ضمن القواعد القانونين وهل تنتمي إلى مجال القانون التجاري

 أو القانون الاجتماعي أو القانون الجنائي أو البحري... وإعطائها التكييف القانوني.
: والصراحة تفترض اجتناب الغموض، واستجلاء  الاستشارة القانونية تفترض الصراحة ووضوح الرأي

ياتها.  معاني النصوص وتوضيح مفاهيمها من أجل إعمالها ورفع اللبس عن محتو
ستلزم أن يوضح المستشار القانوني الهدف من الاستشارة والخطوات المتبعة والخلاصة التي والوضوح ي

 توصل إليها، ويتجنب الغموض في الأسلوب.
: ومفاد هذا المقتضى لزوم اعتماد العلة في إسناد الحكم تقديم رأي قانوني معلل ومبني بناء منطقيا

 .171سليموالتحصن بالحجة مع مراعاة ما يقتضيه المنطق ال
الاستشارة القانونية تقتضي عرضها على رجل مختص في الاستشارة القانونية يقوم بها رجل متخصص: 

، أو مستشار قانوني مختص، لأن 172القانون، وفي الغالب ما تطرح على محامي أو أستاذ في كلية الحقوق
طاء رأي قانوني مبني على هؤلاء هم الأكثر دراية ومعرفة بالقواعد القانوني وبكنهها، وهم الأجدر بإع

 تحليل عميق للواقعة محل الاستشارة القانونية.

                                                 
  .27عبد الواحد شعير، المرجع السابق، ص  -171
الث أساتذة جامعيين برأيهم القانوني في سؤال ، حيث تقدم ث6110، نونبر /دجنبر 70تفضلوا بالرجوع إلى: مجلة المحاكم المغربية، العدد  -172

 استشارة حول موضوع "حق المساهمين في مقاضاة الشركة"، هؤالء األساتذة هم: األستاذ محمد اإلدريسي العلمي المشيشي، واألستاذ عبد هللا

 درميش، واألستاذ عبد اللطيف هداية هللا.
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وتعني هذه الخاصية من جهة أولى أن الاستشارة القانونية قانوني: )علمي( الاستشارة القانونية هي بحث 
تتطلب البحث في نقطة قانونية أو في مجموعة من النقط القانونية التي تتصل بالقضية المعروضة على 

مستشار، حيث يتطلب الأمر من المستشار القانوني الوقوف على المراجع والأبحاث التي تناولت ال
الإشكال المطروح، ومعرفة الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية والمستجدات، ومن جهة ثانية فإن 

ج العلمي في تحرير الاستشارة القانونية هي بحث قانوني يجب أن يلتزم فيه المستشار القانوني بضوابط المنه
 الاستشارة. 

هذه الخاصية نتيجة لسابقتها فمادامت الاستشارة القانونية بحث الاستشارة القانونية من سماتها الموضوعية: 
قانوني يلتزم مقدمها فيه بضوابط المنهج العلمي، الذي تعد الموضوعية من أهم هذه الضوابط، حيث أنه 

ب أن ينظر الباحث )المستشار القانوني( لمادة البحث )طلب يكون التفكير تفكيرا علميا، يجل كي 
الاستشارة القانونية( نظرة موضوعية، أي بعيدة عن الذاتية والأهواء الشخصية، وهي تلك النظرة التي 

ية  .173يتساوى فيها الناظرون للشيء تحت الدراسة، مهما اختلفت زوايا الرؤ
يقصد بها الحياد  الموضوعية أصل:» 174وفي هذا المعنى يقول البعض من أهم أصول البحث العلمي، و

التام في البحث ]كيفما شكله[ والبعد أن الأهواء والانفعالات، وإثبات ما يتكشف للباحث بالحث 
ارتباطا شديدا   -وحسبما تقود إليه الأدلة وإن خالف ميله وهواه،...والموضوعية على هذا النحو ترتبط 

بداء الرأي، خاصة في  – ية إ مجال الدراسات التحليلية الإنتقادية، والاستشارة القانونية بحث قانوني بحر
 «.يتطلب التحليل

وبالتالي فعلى المستشار القانوني أن يلتزم بإعطاء رأي قانوني للواقعة المطروحة عليه بكل تجرد 
صولا إلى وموضوعية، بدءا  من تحليل موضوعي للوقائع، مرورا بإسقاط النص القانوني على الوقائع، و

 إعطاء الحل الملائم للإشكال القانوني.
 ثانيا : أركان الاستشارة القانونية

إن الاستشارة القانونية لها أركان، وبدون هذه الأركان لن تتحقق الغاية المتوخاة من الاستشارة، وهي 
ي طالب الاستشارة والمستشار القانوني مقدم الاستشارة وموضوع الاستشارة هذه الأخيرة الت

 سنخصص لها مبحث خاص حينما نتطرق للحديث عن خطوات تحريرها.
 طالب الاستشارة: -1

في البداية يجب طالب الاستشارة القانونية أن يقدم كافة العناصر الواقعية للمستشار القانوني، وأن يحدد 
وضة أو في المسألة هذه الوقائع بدقة تستلزم الإجابة على سؤال فحواه ما هو حكم القانون في الوقائع المفر

                                                 
 .2، ص0996يقة كتابته، الناشر المكتبة األكاديمية، الطبعة األولى، محمد الصاوي محمد مبارك، البحث العلمي أسسه وطر -173
 .62عبد الفتاح خضر، المرجع السابق، ص  -174
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المعروضة، إذ أن الواقعة أو الوقائع هي جوهر طلب الرأي القانوني، ولا يمكن القول بوجود هذا الطلب 
 .175دون وجودها

ويتعين على المستشار أن يطلب من طالب الاستشارة جملة من العناصر الواقعية المتوفرة لديه، وأن يقدم 
 .176طيع المستشار القانوني أن يعطي رأيه القانوني السديدكل الأسانيد والحجج، إذ على ضوئها يست

حيث أن اختلاف الوقائع المقدم تؤدي إلى اختلاف الرأي القانوني، كما أن إغفال بعض الوقائع يؤدي 
يدور وجودا  وعدما  وصحة  :» 177على إعطاء رأي قانوني في غير محله، فرأي القانوني في نظر البعض

 «.ضةوخطأ  مع الوقائع المعرو
إجمالا  يجب على طالب الاستشارة القانونية أن يقدم كافة العناصر بكل وضوح ودقة، ومهما كانت 

 بسطة وتافهة.
كذلك يجب على طالب الاستشارة القانونية أن يعطي سؤالا  واضحا  ومحددا  ل كي يساعد المستشار القانوني 

بداء رأيه القانوني في تلك النقطة بكل وضوح.   على إ
انت هذه مجموعة من المستلزمات يفترض أن تتوافر في طالب الاستشارة، فما هي إذن تلك المتطلبة إذا ك

 في المستشار القانوني؟.
 المستشار القانوني: -2

إذا كان طالب الاستشارة يقوم بتوضيح وتحديد الوقائع التي يعرضها على المستشار القانوني فإن هذا 
من المهارات منها: مهارة الإنصات وهي أن يستمع المستشار القانوني الأخير يجب أن يتوفر على مجموعة 

ية التي  للمشكلة التي يطرحها طالب الاستشارة القانونية بشكل جيد، وأن يوجه كافة الأسئلة الضرور
 تخدم موضوع الاستشارة بهدف معرفة وقائع الإشكال المطروح.

ار الاستشارة القانونية والإشكالات أو الإشكاليات ويتعين على المستشار القانوني أن يحدد بكل دقة إط
التي تثيرها، لهذا لابد أن يفحص الطلب جيدا  لتحديد العناصر الواقعية التي يرتب عليها القانون نتائج 

 محددة.
 المطلب الثاني : خطوات تحرير الاستشارة القانونية

مة من مقدمة وعرض وخاتمة، غير أن لها الاستشارة القانونية كسائر الموضوعات تحتفظ بالمنهجية العا
بعض الخصوصيات تفرضها طبيعة موضوع الاستشارة، وعلى هذا الأساس سنتطرق فيما يلي للخطوات 

 التي يخطوها المستشار القانوني ابتداء من المقدمة مرورا  من العرض وصولا  إلى الخاتمة.
 أولا : المقدمة :

                                                 
 .2محمد خالد مراد، المرجع السابق، ص  -175
 .222عبد العال عكاشة محمد و سامي بديع منصور، المرجع السابق، ص  -176
 .2محمد خالد مراد، المرجع السابق، ص  -177
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 منها: تشتمل المقدمة على مجموعة من العناصر
 :تحديد الوقائع )المعطيات(

الوقائع هي ، و178يشترط في محرر الاستشارة القانونية أن يضع على رأس المقدمة عرض وقائع النازلة
مجموعة الأحداث المادية والقانونية التي أدى تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع أو عناصر المسألة المعروضة 

 على المستشار القانوني.
ية( يجب على المستشار القانوني أن يعمل علىفي هذه المر  :حلة )التحضير

 تحديد الإطار العام للواقعة محل الاستشارة.
 .179تحديد الوقائع الكافية والمنتجة والصحيحة التي تعتبر الحجر الأساس في تكوين الرأي القانوني الصحيح

 في طلب الاستشارة. العمل على عرض الوقائع دون إعطاء حكم مسبق عليها بنقلها كما جاءت
 تحليل الوقائع إلى عناصرها المختلفة.

 بشكل واضح ووفق تسلسل زمني للأحداث المكونة للنازلة.الوقائع  عرض
 بسيط الوقائع المركبة والمعقدة.ت

 :تحديد المطلوب -2
 يشترط في المطلوب أن يكون متعلقا  بالوقائع المعروضة مرتبطا  بها حتى يمكن الإجابة عليه.

دما لا تستطيع الجهة طالبة الاستشارة، تحديد السؤال فيكون هنا من مهمة المستشار القانوني افتراض عن
السؤال في ضوء الوقائع المنتجة والكافية والصحيحة، أي أن المستشار يفترض نفسه مكان الجهة طالبة 

يطرح على نفسه السؤال الذي كان على الجهة طالبة الرأي طرحه  .180الرأي و
عض الأحيان قد يجتهد طالب الاستشارة القانونية فيقدم الرأي القانوني للمستشار، ويسأل عما إذا وفي ب

كان هذا الرأي على صواب أم لا، ولا يقتصر دور المستشار في هذه الحالة على الإجابة بنعم أو بلا، 
 بل لا بد من أن يحدد أسباب إجابته سواء كانت بنعم أم بلا.

 لقانون أن يحسن طرح السؤال أو الأسئلة التي سيجيب عنها في العرض.يجب على المستشار ا
 الإعلان عن التقسيم )التصميم(.

 ثانيا: العرض
 :تحديد الحقل القانوني )التكييف القانوني للوقائع( -1

ذي تحديد الحقل القانوني للواقعة بالتعبير عنها بالمصطلح القانوني الذي يربطها بما هو منظم قانونا، هو ال
 .181يحقق الانتقال من الوقائع إلى الإشكال القانوني

                                                 
  .22واحد شعير، المرجع السابق، صعبد ال -178
 .7محمد خالد مراد، المرجع السابق، ص  -179
 .7محمد خالد مراد، المرجع السابق، ص  -180
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إن مسألة تحديد الحقل القانوني للوقائع سواء أكان عاما  أم خاصا  تحتاج إلى دراية ومعرفة من قبل 
المستشار القانوني، وتتطلب إلماما  بالنظام القانوني بكامله ولهيكلية هذا النظام، وفي نفس الوقت مواكبة 

يعات ا  .182لمنظمة لمختلف المجالات والتعديلات التي تطرأ عليها، وآخر المستجداتالتشر
ية، ول كنه يعتبر  فالقانون التجاري هو قانون عام إذا نظرنا إليه من ناحية تنظيمه للتجار والأعمال التجار

يعة العامة، حيث يتم ا -الالتزامات والعقود -قانونا خاصا بالنسبة لقانون المدني لرجوع إليه باعتباره الشر
 عند غياب نص خاص في بعض النوازل.

وتحديد الحقل القانوني الخاص بالنقطة القانونية المطروحة لا يعني عدم الالتفات إلى الحقل القانوني 
 العام، فقد تنتمي الوقائع في جانب منها إلى كل من الحقلين.

فقانون الالتزامات والعقود في وهنا نعطي مثالا على التداخل بين الحقل القانوني العام والخاص، 
نظم أفعال المنافسة غير المشروعة وهو نص عام، إلى جانب هذا نجد تنظيما للمنافسة غير  31الفصل 

وهو قانون خاص،  19-29من قانون حماية المل كية الصناعية رقم  132و 131المشروعة في المادتين 
ين هل هو تضاد وتنافر أم انسجام وتكامل بين وبالتالي فهذا التجاذب والتداخل بين الحقلين القانون

 الحقلين؟.
واعي يجب على المستشار القانوني تحديد الحقل القانوني بدقة، لأن هذا التحديد له تأثير كبير  لهذه الد َّ
على مجرى التحليل وعلى نتيجة الاستشارة القانونية بصفة عامة، وهذا الأمر من الأهمية بمكان عندما 

 .183بيق النصوص على الوقائع أو إفراغ الوقائع في قوالب النصوصتأتي مرحلة تط
وإذا تم تحديد كل من الحقلين العام والخاص أو تحديد حقل واحد تنتمي إليه الوقائع بدأت عملية 

 .البحث عن النص أو النصوص ذات العلاقة بالوقائع
 تحديد النص الواجب التطبيق )القواعد المطبقة(: -2

ئع والحقل القانوني نصل إلى كيفية الوصول إلى القاعدة القانونية )النص( التي تطبق بعد تحديد الوقا
 على المسألة داخل الحقل القانوني المحدد والذي هو بالضرورة أحد فروع القانون الخاص أو العام.
لأساس وإذا حصلنا على القوانين ذات العلاقة بموضوع طلب الرأي القانوني فإننا نكون قد وضعنا حجر ا

الذي منه نصل إلى النص )القاعدة المطبقة على الموضوع(، نبدأ بعد ذلك بتفحص النصوص باحثين 
عن الخصوصية المطلوب الرأي فيها، مع مراعاة مبدأ الخاص مقدم على العام ثم النص اللاحق السابق 

 يلغي اللاحق عند التعارض.
                                                                                                                                                         

بحث منشور   محمد بلمعلم، منهجية تحليل االستشارة القانونية، مادة األشغال التوجيهية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، -181

  www.bellamallem.maktooblog.comقع على مو
 .2محمد خالد مراد، المرجع السابق، ص  -182
 .2محمد خالد مراد، المرجع السابق، ص  -183

http://www.bellamallem.maktooblog.com/
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 كيفية إعمال النصوص:
أو النصوص )القواعد القانونية( على الوقائع حيث لا يكفي أن نحدد أمام مرحلة كيفية تطبيق النص -

الحقل القانوني أو القانون أو النص الذي يحكم الوقائع التي بين أيدينا لنقول إن هذا القانون أو هذا 
النص هو الواجب التطبيق على هذه الوقائع بل لا بد من إنجاز إجراءات عدة لتأكد من أن القانون 

 و النص المذكور هو الواجب التطبيق فعلا  على هذه الوقائع.المذكور أ
على المستشار القانوني أن يعرف أن القانون أو النص الواجب التطبيق لا يزال ساري المفعول، وأنه لم  -

 يلحقه أي تعديل، ولم يلغى بأي قانون لاحق.
كما يرجع إليه المستشار القانوني  وكذلك لا بد من التقيد بمبدأ تسلسل القواعد الذي يرجع إليه القاضي

بداء رأيه عند عدم وجود نص في القانون  .عند إ
يفصل في :» فالمادة الثانية من مدونة التجارة نصت على هذا التسلسل في القواعد حيث جاء فيها  

ية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض  المسائل التجار
 .184«قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري 

 
 :تحليل النص القانوني -0

من المعروف أن القواعد القانونية لها صفة التجديد والعموم وهذا بمفهوم الاستشارة القانونية يجعل منها 
يها استبعد من قالبا  تقاس عليه الوقائع المختلفة فما انطبق عليها من الوقائع أخذ حكمها وما لم ينطبق عل

التطبيق عليها، وكل قاعدة قانونية تتكون من عنصر أو عناصر وتحليلها يعني ردها إلى هذا العنصر أو 
 .185هذه العناصر ويستوي في ذلك أن تكون القاعدة القانونية موضوعية أو إجرائية آمرة أم مكملة

 ية ولآراء فقهية.وأثناء تحليل النص قد يستند المستشار القانوني على اجتهادات قضائ
 :فهم النص وتفسيره -1

إن مهمة المستشار القانوني في التعامل مع النص هي تماما  كمهمة القاضي في التعامل مع النص حيث 
 .186يحاول المستشار فهم النص وتفسيره ليخرج بعد تطبيق الوقائع على النص برأي قانوني.

لمعروضة عليه، حيث يلجأ إلى طرق التفسير من وإذا كان القاضي له أدوات يوظفها لحل المنازعات ا
أجل الوصول إلى حكم النصوص القانونية، فإن المستشار هو الآخر يلجأ إلى النصوص القانونية أخرى، 

يقوم بنفس عمل القاضي.  و
 

                                                 
 184- المادة الثانية من القانون رقم 92-02 المتعلق بمدونة التجارة.

 .9سابق، ص محمد خالد مراد، المرجع ال -185
 .9محمد خالد مراد، المرجع السابق، ص  -186



 

 

 

84 

وبما أن اللغة هي وسيلة التعبير عن الإرادة، وطالما أن إرادة المشرع تظهر من خلال مفردات اللغة 
 . فإنه يجب على المستشار أن يكون ملما بمجموعة من القواعد التي تساعده على تفسير النص:187هاوتعابير

معرفة القواعد الآمرة من حيث اللفظ أو الغاية أو المعنى، والغاية منها هذه القواعد تحديد دائرة النظام 
 العام لتطبيق أحكام القانون.
 تمييز ألفاظ الوجوب والنهي.

ار القانوني ل كي يستطيع أن يفسر النص تفسير دقيقا الإلمام بمباحث الألفاظ ) أقسام يفترض في المستش
اللفظ الخاص والعام، والمشترك والحقيقة والمجاز، المتشابه، المجمل، المطلق، المقيد، الظاهر، المؤول، 

 .188 المحكم، ومفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة...(
 
 :تطبيق النص على الوقائع -2

لقواعد القانونية أشبه ما تكون بالقوالب وإن الرأي القانوني هو إفراغ للوقائع في قوالب القواعد إن ا
 القانونية.

ياضية إلى حد ما إلا  وعليه يمكن أن يعتمد المستشار عند تطبيق القواعد القانونية على الوقائع مبادئ ر
 .189عدة أو تلك هي الواجبة التطبيقأن هذا لا يعني انه يجب أن نحدد سلفا  ما إذا كانت هذه القا

ح قاعدة قانونية  يستلزم على الأقل أن يكون المستشار القانوني خلال كل هذه المراحل السابقة قد رش َّ
باعتبارها هي التي تنطبق على الوقائع وبعدها يأتي دوره في إعمال  القاعدة القانونية التي توصله إلى 

 ؟ 190على المسألة أم لا تنطبق النتيجة، هل تنطبق هذه القاعدة مثلا  
 ثالثا : الخاتمة :

 :صياغة الرأي القانوني
يق إفراغ الوقائع في قوالب  يخلص المستشار القانوني من إلى تطبيق النصوص على الوقائع عن طر

 النصوص وبالتالي إعطاء رأيه القانوني.
القانونية المعقدة لأن من  ويجب أن تكون صياغة الرأي القانوني بعبارات بسيطة تتجنب الاصطلاحات

 .يتلقى الرأي القانوني ليس بالضرورة أن يكون ملِما  أو عارفا  بالقانون
إذ المطلوب في الأخير إيجاد جواب أو حل مشكلة قائمة في قالب أو صورة موضوعية تحمل فائدة عملية 

 .191لطالب الاستشارة
                                                 

 .01محمد خالد مراد، المرجع السابق، ص  -187
- عبد الرحمن بلعكيد، نظرية العقود، محاضرات ألقيت على طلبة ماستر قانون األعمال- قانون المدني ) األسدس 188

.6119-6112األول(، السنة الجامعية   
 .00بق، ص محمد خالد مراد، المرجع السا -189
 .00محمد خالد مراد، المرجع السابق، ص  -190
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ن إذا كانت الوقائع تحتمل ذلك وإلا فإن ويجب أن يتيح الرأي القانوني لطالب الرأي بدائل ما أمك
 192الجزم والقطع هو ما يريده طالب الرأي ويرتاح إليه

 

                                                                                                                                                         
  .29عبد الواحد شعير، المرجع السابق، ص  -191
 .00محمد خالد مراد، المرجع السابق، ص  -192
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قانون  أهم مستجدات مشروع

التجارة المتعلق بمساطر صعوبات  مدونة من الخامس الكتاب وتتميم بتغيير يقضي
 المقاولة

 محمد برغاز
 باحث طالب 

 
ات المقاولة و تأثيرها سلبا و إجابا  على روح الاستثمار وعيا منه بالدور الذي تشغله مساطر صعوب     

،سارع المشرع المغربي إلى تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة ، حيث أنه يندرج هذا التعديل 
في إطار مسلسل الإصلاحات التي يتبناها المغرب وفق نهج يقوي الأعمال و يشجع الاستثمار وحافزا 

ة بلدنا له ، وتفعيلا لمضامين التوجيهات المل كية السامية الهادفة إلى تحديث قادر على الرفع من جاذبي
المنظومة القانونية و لاسيما ما يتعلق بمجال الأعمال و الاستثمار ،وتوفير مناصب الشغل إضافة إلى 

 تبسيط المساطر المرتبطة بالمقاولة؛
يل مقتضيات توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظو مة العدالة، و التي حظيت بالمصادقة وفي إطار تنز

 المل كية السامية؛
وبناءا على ما أفرزته الممارسة العملية لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة و المتعلق بمساطر 
صعوبات المقاولة من اختلالات، حيث اتضح من خلال الإحصائيات المنجزة على مستوى المحاكم 

ية للممل كة أن ما عدده ية تنتهي إلى التصفية القضائية؛ التجار  تسعة أعشار مساطر التسو
سواء للمستثمرين من جهة و للمتقاضين من   و اعتبارا لخاصية منح أهم الضمانات القانونية و القضائية

ية و مرنة في ذات الوقت، ومن خلال ما  جهة أخرى تتجلى و بدون شك في منح ترسانة قانونية قو
اولة و تشجيع الاستثمار و منح ضمانات قانونية و قضائية للمتعاملين معها و سبق وعلى نهج تحصين المق

الرغبة في تطوير مساطر صعوبات المقاولة من اجل إيجاد حلول منطقية عملية لما قد يستجد من 
يعية تسعى إلى التعديل  فق  منازعات في ظل سيادة القانون و استقلال القضاء، فهذه المبادرة التشر

 نتناولها وفق الشكل التالي:مستجدات س
   
 هيكلة مساطر الوقاية الخارجية على الشكل التالي :      - 1
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كما هو معهود فمساطر الوقاية الخارجية ترمي إلى فتح حوار و نقاش سري بين رئيس المقاولة و    
 وقد مس التعديل النقط التالية: رئيس المحكمة بمساعدة وكيل خاص 

 
 
 تفعل أمام كل : 213ة الوقاية الخارجية حسب المادة حيث أصبحت مسطر -أ
ية     ية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرار ية أو مقاولة فردية تجار "...شركة تجار

في  "حرفية" استغلالها، قصد النظر في الإجراءات ال كفيلة بتصحيح الوضعية." وقد تم حذف كلمة
 المشروع التعديلي.

 
ية الودية والمادة  223ادة شهدت الم -ب  المتعلقة بالمصالح : 220تعديلا وذلك بتوضيح حالة التسو

ية أو حرفية،من دون أن تكون في  حيت   ية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجار "يكون إجراء التسو
 وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن

يل يناسب إمكانات المقاولة، يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض  تغطيتها بواسطة تمو
يلية وكذا وسائل مواجهتها." ومع الحرص  فيه وضعيتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمو

ية الودية" على وضع صياغة قانونية صحيحة حيث تم استبدال "المصالحة"، كما تم حذف كلمة  بكلمة "التسو
ية القضائية.  "حرفية" حتى لا تختلط بمسطرة التسو

ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة  وقد شهدت مدة تعيين المصالح تعديلا  كذلك بحيث أصبح يعين لمدة
 .220بعدما كان التمديد لمدة شهر فقط حسب مدونة التجارة الحالية من خلال المادة  مماثلة

 
 د مهمة الوكيل الخاص و توسيع نطاق تدخله :تحدي -ج
وقد حدد المشرع في المشروع التعديلي مهمة الوكيل الخاص بشكل دقيق و المتجسدة في تخفيف     

يقاف إضراب مستمر( أو بين الشركاء، أو تلك الخاصة  الاعتراضات المحتملة اجتماعية كانت)كإ
ية استغلال المقاولة ، كما منح  بالمتعاملين مع المقاولة بل وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرار

المشرع لرئيس المحكمة صلاحيات تمديد اجل مهمة الوكيل الخاص و استبداله أيضا بعد موافقة رئيس 
ية مسطرة  المقاولة، موسعا بذلك من صلاحيات رئيس المحكمة في إطار مساطر الوقاية، مؤكدا على سر

،الوكيل   انت تتسم بتدخل أشخاص خارجيين عن المقاولة )رئيس المحكمةالوقاية الخارجية و إن ك
 الخاص(.
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التنصيص على إلزامية إشعار الدائنين الذين منح رئيس المحكمة بخصوص ديونهم أجلا دون أن  -د
ية الودية :  يشملهم إجراء التسو

ب إخبار الدائنين غير التي ألزمت من خلال الفقرة الأخير على وجو 222بموجب تعديل المادة     
 المشمولين بالاتفاق و المعنيين بالاتفاق بالآجال الجديدة

يودع لدى كتابة الضبط.  "عند برام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة و  إ
برام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا وأن يمنح للمدين  إذا تم إ

 جال الأداء الواردة في النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق.آ
  وفي هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة."

 
 إحداث مسطرة جديدة وهي مسطرة الإنقاذ :

فتحها بطلب من كل تاجر لا يكون في حالة التوقف حسب المشروع التعديلي فمسطرة الإنقاذ يمكن    
تهدف مسطرة  عن الدفع و التي من شأنها أن تؤدي به في اجل قريب الى التوقف عن الدفع، و

ية نشاط المقاولة،  الإنقاذ إلى تجاوز الصعوبات لضمان استمرار
الصعوبات التي من شأنها  و يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة ويبين فيه نوعية

ية نشاط المقاولة.  أن تخل باستمرار
 يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :

 القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات إن وجد؛ -   
 نسخة حديثة من السجل التجاري؛ -   
 مبلغ حقوق المقاولة وديونها والضمانات الممنوحة لها ؛قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى محل إقامتهم و -   
 قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى محل إقامتهم ومبلغ حقوقهم وديونهم والضمانات الممنوحة لهم . -   

 يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة.
تبين بشكل   ئيس المقاولة الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه،إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يمكن لر

 واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة.
في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، يجب على المدين أن يبين 

 الأسباب التي حالت دون ذلك.
يتم إفتتاحها بعد تلقي رئيس المحكمة طلب ف تح مسطرة الانقاذ مرفق بالمشروع يقوم بالاجراءات و

 إستدعاء رئيس المقاولة للمثول أمامه في غرفة المشورة للإستماع لأقواله : التالية
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يقوم بجمع المعلومات الخاصة بالحالة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة ولا يمكن مواجهته بأي 
 مقتضى يتعلق بالسر المهني

 الاستعانة بخبير لإعداد تقرير حول وضعية المقاولة. يمكن له
في تاريخ النطق بالحكم القاضي   إذا تبين، بعد فتح المسطرة ، أن المدين كان في حالة توقف عن الدفع

 .  233  المادة  بفتح مسطرة الإنقاذ، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات
يل مسطرة ية قضائية او تصفية قضائية ، حسب الحالات. تقضي المحكمة بتحو  الإنقاذ إلى تسو

ويمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من فترة الملاحظة كلما اقتضت الضرورة ذلك مع مراعاة مقتضيات 
 .292الفقرة الثانية من المادة 

 
 )مسطرة الإنقاذ( :من خصائص هذه المسطرة

 
 :التأكيد على أن هذه المسطرة إرادية -أ
بحيث يتم فتحها قبل مرحلة التوقف عن الدفع و يقوم المدين الذي يرغب في الاستفادة منها شخصيا    

 بتقديم مشروع مخطط الإنقاذ و اتحاد المبادرات التي يراها كفيلة بإنقاد مقاولته.
 

يان الفوائد: -ب   تمتيع ال كفلاء بمقتضيات مخطط الإنقاذ وبوقف سر
ية القضائية، كلما كان هؤلاء ال كفلاء اشخاصا طبييعين ومرد هذا  خلافا لما هو مقرر في    مجال التسو

 الى كون هؤلاء ال كفلاء غالبا ما يكونون هم مسيرو المقاولة انفسهم.
 

ية قضائية -ج يل مسطرة الإنقاذ إلى تسو  : حالة تحو
لإنقاذ، عكس الحالة التي يتم فانه لايتم التصريح بالديون إلا في حدود المبالغ المتفق عليها في مسطرة ا   

ية القضائية إلى تصفية قضائية والتي يشمل التصريح بمجموع الدين وذلك  يل الإنقاذ أو التسو فيها تحو
 تخفيفا من الأعباء المالية للمقاولة.

 
 
 

ية القضائية و التصفية القضائية:     -2  مستجدات مساطر التسو
 يرفع اللبس أثناء تطبيقها؛إعادة صياغة بعض النصوص لما            
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يق توضيح المقصود بالديون الناشئة بعد فتح المسطرة بكونها تلك المرتبطة بنشاط           وذلك عن طر
من المشروع التعديلي على انه يتم سداد الديون الناشئة بصفة  292المقاولة التجاري، بحيث نصت المادة 

المتعلقة بحاجات سير المسطرة وتلك المتعلقة بالنشاط  قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ ،و
التجاري للمقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة 

 أم لا بامتيازات او بضمانات.
الظهير  تؤدى هذه الديون عند تزاحمها وفقا للقواعد المقررة في القسم الثاني عشر من الكتاب الثاني من

يف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة  الشر
 من هذا القانون وباقي المقتضيات الخاصة الأخرى. 022

 الأخد بالمعيار الحديث لتحديد مفهوم التوقف عن الدفع :          -  
رنة بين أصول و خصوم المقاولة بحيث تثبت حالة التوقف عن الدفع في والتي تعتمد على المقا            

حالة عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها القابلة للتصرف 
بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليها في المادة 

222. 
 
 من طرف رئيس المقاولة: تمديد أجل المطالبة بفتح مساطر المعالجة          - 
يوما  من طرف  12يوما  الموالية للتوقف عن الدفع بعدما كانت  03وذلك داخل أجل            

 من المشروع التعديلي. 221رئيس المقاولة وهذا ما جاءت به المادة 
 
يف لإشهار و تسيير المسطرة :تحديد مبلغ لتغطية م          -   صار
يف  222وحسب المادة              من المشروع التعديلي فإن رئيس المحكمة يحدد مبلغا لتغطية مصار

الإشهار وتسيير المسطرة قبل ايداع طلب فتح المسطرة لدى كتابة الضبط، يودع طلب فتح المسطرة، 
 ورا  سواء كان رئيس المقاولة أو احد دائنيها، المبلغ ف

 لم يذكر المشرع النيابة العامة كطرف يمكنه فتح مسطرة المعالجة، 220وحسب المادة          
تعيين نائب للقاضي المنتدب تستند إليه مهام القاضي المنتدب إدا عاق هذا الأخير مانع قانوني حسب  

 من المشروع التعديلي. 223المادة 
 
 : 223ابة الضبط أو الغير حسب المادة حذف مزاولة مهام السنديك من قبل كت     -
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من مدونة التجارة الحالية، تزاول مهام السنديك من طرف كتاب الضبط بالمحكمة  223طبقا للمادة 
ية ويمكن عند  التجار

حذفت مزاولة مهام السنديك من قبل  الاقتضاء أن تسند إلى الغير، ل كن ومن خلال المشروع التعديلي
 كتابة الضبط أو الغير

وقد أبان الواقع العملي أن مهمة السنديك تسند لمراقبي الحسابات أو الخبراء المحاسبين وقدماء            
 مسيري المقاولات بدلا من كتاب الضبط.

 
 بخصوص التعرض و تعرض الغير الخارج عن الخصوم : 922تم تصحيح المادة      -

خارج عن الخصومة، وذلك على نهج القواعد بحيث تم الإبقاء فقط على تعرض الغير ال             
 العامة المقررة في قانون المسطرة

المدنية حيث لا يقبل التعرض غلا إذا كان الحكم غيابيا، ونفس الحكم على الأحكام و المقررات 
 الصادرة في مادة

لدى صعوبات المقاولة، وفي المشروع التعديلي فترض الغير الخارج عن الخصومة يكون بمقال مسجل 
 .كتابة ضبط المحكمة

 
المتعلقة بتسديد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح  292وقد تم تعديل المادة      -

 : مسطرة الإنقاذ
المتعلقة بحاجات سير المسطرة وتلك المتعلقة بالنشاط التجاري للمقاولة وذلك خلال فترة             

 إعداد الحل، بالأسبقية على كل
  .ون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضماناتدي
 

تؤدى هذه الديون عند تزاحمها وفقا للقواعد المقررة في القسم الثاني عشر من الكتاب الثاني من الظهير 
يف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة  الشر

 ن هذا القانون وباقي المقتضيات الخاصة الأخرىم 022
 

 : التفالس
حيث يدان بالتفالس في حال افتتاح إجراء المعالجة 921وبموجب التعديل الذي شمل المادة            

 الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية : 932الأشخاص المشار إليهم في المادة 
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ء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجئوا إلى وسائل مجحفة قصد قاموا إما بعمليات شرا  .1   
 الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة ؛

 اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين ؛  .2  
يادة في خصوم المدين ؛  .0    قاموا تدليسا بالز
وا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخف  .1  

 حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.
 
 
 

  المراجع :
 

 . 12.22مدونة التجارة 
 التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. مدونة من الخامس الكتاب وتتميم بتغيير قانون يقضي مشروع

 ة و المعالجة من صعوبات المقاولة الطبعة الأخيرةكتاب الأستاذة خديجة مضي مساطر الوقاي
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يع المغربي و الاتفاقيات ..أحكام الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي في التشر
 الدولية

وحى اسيدي اعمر م  
دكتور في القانون الخاص               

إطار لوزارة الداخلية             
 

 مقدمة : 
بي آلية من آلية التعاون الدولي وهو من أسمى مظاهر التقدم الحضاري يعد تنفيذ الحكم الزجري الأجن

للدول، ولعل أهم الأهداف التي ترمي إليها هذه الآلية هو حفظ السلم واستقرار الأمن من جهة 
ومكافحة الإجرام بشكل عام والأفعال الجرمية المنظمة والعابرة للحدود بشكل خاص من جهة أخرى، 

 بح يحدثه الإجرام الدولي والذي يهدد باستمرار أمن وسلام العالم.نظرا للخطر الذي أص
غير أن هذا الحكم الزجري الأجنبي لم يكن معترفا به في بداية الأمر، وذلك ل كون الدول كانت تأخذ 
يع واللذان يستلزمان أن كل الدول التي تأخذ بهما لا تعترف إلا  بمبدأ سيادة الدولة ومبدأ إقليمية التشر

 كام الصادرة عن محاكمها.بالأح
وبالتالي عدم الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي ذلك أن هذا الأخير يوفر الحماية الجنائية لمصالح الدولة 
الصادر عنها، إلا أن تفشي الإجرام الدولي وتطور أساليب ارتكاب الجريمة، وفي ظل تشبث الدول بهذه 

ذا الوضع، فعند عبورهم لدول أخرى يصبحون أشخاص المبادئ المتشددة، جعل الجناة يستفيدون من ه
 عاديين ولا يهتم حينها إلى سلوكاتهم وسوابقهم الإجرامية.

وللتصدي لهذه الوضعية استوجب الأمر الاعتراف بحجية الحكم الزجري الأجنبي لما له من آثار مهمة، 
كم الزجري الأجنبي من وهذا ما سنحاول دراسته في هذا الفصل الذي سنخصصه للأحكام العامة للح

 خلال تقسيمه إلى مبحثين أساسين ،وفق المنهج التالي :
 المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم للحكم الزجري الأجنبي.

 اني: ماهية الحكم الزجري الأجنبيالمبحث الث
 المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم للحكم الزجري الأجنبي.
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الحكم الزجري الأجنبي من أكثر الآليات تعقيدا بحيث أنها تواجه عدة إن آلية الاعتراف بتنفيذ 
صعوبات ذلك أن أغلب الدول ومنها المغرب يرفضون الأخذ بهذه الآلية نظرا لآثارها الإيجابية والسلبية 

 المتفاوتة.
عن محكمة إضافة إلى أن تنفيذ الحكم الزجري الأجنبي يراد به بالضرورة القصوى تنفيذ العقوبة الصادرة 

أجنبية محليا، وهذا التنفيذ يكون خاضعا للأوامر الصادرة من داخل الدولة ووسائل هذا التنفيذ تتباين 
يعاتها الداخلية.  من دولة إلى أخرى حسب تشر

و الرأي الغالب في هذا الصدد يذهب إلى أن أهم الصعوبات التي تعرقل تنفيذ الحكم الزجري الأجنبي 
يع الجنائي.هو تبني الدول لمبدأ   سيادة الدولة ومبدأ التشر

أما الرأي المقابل يذهب إلى وجوب الاعتراف بتنفيذ الحكم الزجري الأجنبي وفقا لإرادة الدول وذلك 
يعات الداخلية وكذا الاتفاقيات الدولية تطبيقا لعدة مبادئ أخرى مقبولة  لما هو منصوص عليه في التشر

 ا المجاملة الدولية. دوليا كالعدالة والأمن القانوني وكذ
وللقيام بدراسة هذا المبحث ارتأينا تقسيمه إلى مطلبين أساسيين نخصص المطلب الأول إلى الحديث 
يع الجنائي أمام تنفيذ الحكم الزجري الأجنبي، أما المطلب الثاني  عن مبدأ سيادة الدولة وإقليمية التشر

   بي.سنتعرض فيه إلى الأساس القانوني للحكم الزجري الأجن
يع الجنائي أمام الاعتراف بالحكم الزجري :المطلب الأول   الأجنبي.  مبدأ سيادة الدولة وإقليمية التشر

إن السيادة بمفهومها الواسع عند بعض الدول أصبحت تشكل عائقا أمام آلية الاعتراف الحكم الزجري 
ية ومكافحتها، ومنه منح المجرم الأجنبي مما يحول بينها وبين هدفها في الحد من خطورة الجريمة الدول

فرصة الإفلات من بلد يدنيهم إلى بلد آخر يحصنهم لعدم اعترافه بحجية حكم أجنبي عنه الذي يعتبره 
 مسا بسيادته.

ية، يعتبر نتيجة من نتائج الاعتداد بمبدأ سيادة  يع والأحكام الزجر ولا شك في أن مبدأ إقليمية التشر
دأ الثاني صورة من صور المبدأ الأول،وهذا ما سنحاول التطرق إليه من الدولة إن لم نقل أن هذا المب

خلال فقرتين، الأولى سنقف عند مبدأ السيادة والحكم الزجري الأجنبي، أما الثانية فنتناول فيها مبدأ 
يع الجنائي والحكم الزجري الأجنبي .  إقليمية التشر

 لأجنبي. الفقرة الأولى: مبدأ سيادة الدولة والحكم الزجري ا
إن السيادة هي القدرة على الانفراد بإصدار القرار السياسي في داخل الدولة وخارجها، وبالتالي القدرة 
الفعلية على الاحتكار الشرعي لأدوات القمع في الداخل وعلى رفض الامتثال لأية سلطة تأتيها من 

 الخارج. 
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ى الأشخاص وعلى إقليم الدولة,ومظهر خارجي وللسيادة مظهران : مظهر داخلي يتجلى في سلطان الدولة عل
ياتها في  يف شؤونها الخارجية وتحديد علاقاتها بمختلف الدول الأخرى وحر ية الدولة في تصر يتجلى في حر
التعاقد معها وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد، وممارسة أعمال السيادة تدخل ضمن المجال 

 (193)ل العالم.الخاص للجهاز التنفيذي في معظم دو
ولقد أكد ميثاق الامم المتحدة فكرة السيادة ونص عليها باعتبارها مازالت هي المميزة الأفضل للسلطة 
السياسية للدولة رغم الهجوم عليها، إلا أنها يجب أن تأخذ بمفهومها المعاصر الذي يضع لها إطارا في 

 (194)مدخل القانون الدولي يبعدها عن الإطلاق و التحكم.
يتر تب عن سيادة الدولة، الحق الكامل للدولة في تطبيق قانونها الجنائي على ما يرتكب في إقليمها من و

الأفعال الإجرامية سواء كانت قد ارتكبت هذه الأفعال الإجرامية من طرف مواطنيها أم من طرف 
 (195)أحد الأجانب.

فالقاعدة العامة المعمول بها في كل الدول هي أن كل دولة لا تعترف إلا بأحكام قانونها الجنائي الوطني 
 استنادا إلى مبدأ السيادة.

و ما دام أن الحكم الزجري الأجنبي ليس إلا تعبيرا عن سيادة الدولة التي أصدرته وانعكاسا لسياستها 
لجزائية المعاصرة إن لم نقل جزما كلها متمسكة إلى حد كبير الجزائية الخاصة بها فإن أغلب القوانين ا

بمبدأ إقليمية القوانين، والذي يقضي بضرورة رفض الدولة منح أي حكم زجري أجنبي عنها، ذات 
  (196)الآثار التي ينتجها حكمها الوطني على أراضيها.

العامة للدولة فكيف يمكن أن  و بالتالي فإن تنفيذ الحكم هو عمل من أعمال السيادة يلزم تدخل السلطة
نمارس سيادتنا والقول بعدم استقلالية الدولة لارتباطها بالدول الأخرى؟. خاصة أن الجريمة أصبحت 
لها أبعاد دولية في الآونة الأخيرة مما سعى إلى انتشار الأفكار الفقهية الحديثة المنادية بضرورة الاعتراف 

يعات الوطنية أن تقوم بتبني فكرة  ضاءبحجية الحكم الزجري الأجنبي أمام الق الوطني والتي جعلت بالتشر
 الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي وفقا لشروط وإجراءات معينة سنأتي على تبيانها فيما بعد.

                                                 

 . 72، دون ناشر ، ص  6111المختار مطيع، المختصر في القانون الدولي العام ،طبعة  - 193 

ن النظرية و التطبيق في الفكر الوضعي والشريعة االسالمية ،دار النهضة طارق عزة رخا ،قانون حقوق االنسان بي - 194 

 .  272العربية ،د ط ، القاهرة، ص 

من قانون المسطرة الجنائية المغربية على أن " محاكم المملكة المغربية تختص بالنظر في كل  712تنص المادة  - 195 

على أن " محاكم المملكة تختص  712كبيها "كما تنص المادة جريمة ترتكب على األراضي المغربية أيا كانت جنسية مرت

بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم المغربي وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي 

المرتكبة على متن ة بالنظر في الجنايات او الجنح كفقد جاء فيها " تختص محاكم الممل 712هذه الجرائم " أما المادة 

 طائرات مغربية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة " .

محمد وليد هاشم المصري، اآلثار الدولية لألحكام األجنبية في القانون البحريني دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق  - 196 

 .  022ص   6112. شتنبر  26الكويتية ، ع 
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ولا شك أن السماح بتنفيذ الأحكام الأجنبية يتناقض مع سلطان الدولة وسيادتها، إذ أن الفصل في 
 حاكم الوطنية دون غيرها.الخصومات من اختصاص الم

إلا أن ضرورة المعاملات الدولية تقتضي الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي أمام القضاء الوطني مع 
مراعاة عدة اعتبارات التي شكلت نقطة اختلاف بين الآراء الفقهية فبعض الفقه يرى أن الاعتراف 

لأجنبي لا قوة الحكم ذاته، وأن التزام المشرع بآثار الحكم في خارج بلده أساسه إرادة المشرع في البلد ا
 (197)هذا إنما يقوم على أن دولته عضو في الجماعة الدولية.

و بالتالي فإنه يمكن القول أن كل دولة تبقى مستقلة وممارسة لسيادتها على أراضيها فليس الموضوع هو 
 ولة الأجنبية.تنفيذ الحكم في الخارج وإنما العمل على تنفيذ هذا الحكم بمعرفة الد

مما ينفي فكرة أن الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي يتعارض مع سيادة الدولة ذلك أن التنفيذ لا يتم 
 إلا بعد موافقة الدولة المطلوب منها القيام بهذا التنفيذ.

ا ل كن هناك رأي فقهي آخر ينكر الآثار الدولية للحكم الزجري الأجنبي، فقد ترى الدولة التي يراد منه 
التمسك بآثار الحكم الأجنبي أن المحكمة التي أصدرته غير جديرة بأداء العدالة أو أن الاعتراف بهذه الآثار 
يمس النظام العام فيها، كما أن الحكم الأجنبي يكتسي صبغة الإجبار فهو أمر يصدر من سلطة عامة في 

عند الاقتضاء مما قد يجعلنا نسلم  الدولة هي سلطة القضاء، إلى سلطة عامة في دولة تنفيذ الحكم جبرا
 للقضاء سلطانا ممتدا يزيد على سلطان القانون.

لذلك ومن هذا المنطلق فإن فكرة التمسك بتنفيذ أو الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي يعد مساسا  
 بسلطان سيادة الدولة على إقليمها.

الصادرة عن القضاء المدني،  و من وجهة نظر أخرى يرى البعض وجوب إجراء تمييز بين الأحكام
والتي تصدر عن القضاء الزجري، بحجة أن القضاء المدني يفصل في مصالح خاصة فقط أما القضاء 
الجنائي يفصل في الدعوى العامة وذلك أن القاضي المدني لا ينشئ حقا وإنما يثبته أما القاضي الجنائي 

 (198)قانونيا جديدا.لا يقف عند الاثبات في حالة قائمة وإنما يخلق وضعا 
ومن ثمة يبدو أنه يمكن الاعتراف قانونا بالحكم الأجنبي وأن الدولة تبقى مستقلة وسيدة على أراضيها 
وأن التنفيذ الدولي للحكم الزجري لا يؤدي إلى التجاوز على سيادة الدولة التي ستقوم بالتنفيذ، كما أن 

                                                 

تنفيذ األحكام األجنبية في مصر ، دراسة متعمقة في القانون الدولي عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني ل - 197 

 07و  02ص 6117الخاص ، طبعة 

ضريف ، الحكم الجنائي الوطني في مواجهة الحكم الجنائي األجنبي، رسالة للمزيد من الإليضاح أنظر، نور الدين  - 198 

.، 6119 -6112القانونية و االقتصادية واألجتماعية بطنجة،  لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، العلوم

 .  02و 02ص 
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القبض على المحكوم عليه وأن تنفذ العقوبة الصادرة الأمر يتعلق بطلب ممارسة سيادة الدولة بأن تقوم ب
 بحقه في هذه الدولة وليس في الدولة مصدرة الحكم.

وبالتالي فإنه لا داعي إلى اعتبار تنفيذ الحكم الزجري الأجنبي اعتداء على سيادة الدولة ، ذلك أن هذا 
فيها مصلحة هي الحد من الجريمة  التنفيذ ما هو إلا تضامن دولي يتم بمحض إرادة الدولة المنفذة ولها 

 ومكافحتها.
يادة على ذلك أن تنفيذ الحكم الزجري الأجنبي، لا يكون إلا وفقا لشروط وإجراءات وقواعد تضعها  ز
الدولة صاحبة السيادة وهو ما تؤكدها لنا الأحكام المدنية ،ومن جهة أخرى فإنه لا يمس الدولة ولا 

أو يوصف سلطانها في إنزال العقاب لأنه حق شخصي في مواجهة الاحترام الواجب لسيادتها في شيء 
 ( 199)الجاني فلا تختلف الدولة المطالبة بهذا الحق عن أي فرض يطالب بحقه أمام القضاء.

وإجمالا فإنه يمكننا القول أن حجية آثار الحكم الزجري الأجنبي تصطدم بصعوبات خاصة عندما نكون 
يعات الداخلية والمتمثلة بصدد تنفيذ عقوبة صادرة عن محكم ة أجنبية، نتيجة للأسس الواردة في التشر

يع فإن كنا قد عرفنا الآراء الواردة حول مبدأ السيادة والحكم  في مبدأ السيادة ومبدأ إقليمية التشر
يع الجنائي وهو ما سنتناوله في الفقرة الموالية .  الزجري الأجنبي فماذا عن مبدأ إقليمية التشر

يع الجنائي والحكم الزجري الأجنبي.الفقرة الث  انية: مبدأ إقليمية التشر
يع الجنائي على أساس السيادة القضائية الوطنية، وينطبق هذا المبدأ على كافة  يقوم مبدأ إقليمية التشر
مراحل الإجراءات الجنائية انطلاقا من البحث التمهيدي والنهائي، وهكذا فإذا كان بإمكان معاقبة 

ئم عن الجرائم التي يرتكبونها خارج إقليم الدولة تطبيقا لمبدأ شخصية القانون الجنائي، فإن مرتكبي الجرا
ذلك يبقى رهين بمحاكمة هؤلاء الجناة داخل الإقليم، وبالتالي فإن القاضي يكون ملزما بتطبيق قواعد 

 200الشكل التي يفرضها القانون الإجرائي لدولته.
 ما خارج نطاق إقليم الدولة لأن ذلك يشكل خرقا لسيادة الدولة. لأن القانون لا يجيز مباشرة إجراء

و بالتالي فإن السلطات القضائية للدولة تتحدد بحدود إقليميها، رغم نطاق تطبيق القانون الجنائي يتجاوز 
من قانون  939والمواد  (201)من القانون الجنائي المغربي، 12حدود هذا الإقليم كما ينص الفصل 

  (202)ائية وما بعدها المتعلقة بالاختصاص في الجرائم المرتكبة خارج الممل كة المغربية.المسطرة الجن
                                                 

عبد الرحيم صدقي ، القانون الجنائي الدولي ، نحو تنظيم جنائي عالمي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة  - 199 

 وما بعدها  29، ص   0992

 .022،ص   0992جامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية ، طبعة القانون الدولي الخاص ، دار العكاشة محمد عبد العال ،  -200 

من القانون الجنائي المغربي على انه " يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج  06ينص الفصل  -201 

 المملكة إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية " 
نون المسطرة الجنائية المغربي على أنه " كل فعل له وصف جناية في نظر من قا 717تنص الفقرة األولى من المادة  -202

 القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ، يمكن المتابعة من اجله والحكم فيه بالمغرب " 
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ية تتعلق بسيادة الدولة على إقليمها ، ذلك أن  يع الجنائي باعتبارات جوهر ويرتبط مبدأ إقليمية التشر
وف إقليم حق الدولة في العقاب هو مظهر من مظاهر السيادة، وهي تحدد الجرائم والعقوبات وفقا لظر

 الدولة لأن الجريمة تمس نظام وأمن الدولة ومن حقها معاقبة ومتابعة مرتكبي الأفعال الجرمية.
ويتفرع عن هذا المبدأ نتيجتين: الأولى إيجابية تعني التطبيق الكامل للقانون الإقليمي داخل الإقليم، مما  

 يستتبع عدم الأخذ بالقوانين الأجنبية.
يمة ترتكب خارج أما الثانية فسلبية، و تعني رفض المبدأ القائل بتطبيق القانون الإقليمي على أية جر

حدود الإقليم، ونكون هنا إزاء نتيجة ينبغي رفضها حيث أن هناك أفعالا في الحقيقة لا بد أن يطبق 
 (203)عليها القانون الجنائي وإن ارتكبت في الخارج.

تقع في أماكن مختلفة مما يدفع إلى تحديد مكان  وتطبيق مبدأ إقليمية النص الجنائي  يجعل الجريمة
ارتكاب الجريمة وبالتالي معرفة الجهة القضائية المختصة، والمعروف أن المكان يتحدد بالمكان الذي تحقق 
فيه الركن المادي أي السلوك والنتيجة الإجرامية فإن دولة هذا المكان هي التي تكون مختصة بالنظر في 

قق الركن المادي في أكثر من دولة فإنها تكون مختصة مهما تعددت نظرا ل كون الجريمة، أما إذا تح
 الجريمة مست بنظامها.

أخذا بهذا المبدأ نظم المشرع المغربي اختصاص المحاكم الجنائية التي تنظر في كل الجرائم المرتكبة في  
 ( 204).من قانون المسطرة الجنائية 931المغرب طبقا لمقتضيات الفصل 

فالقضاء المغربي يختص بالبث في الفعل المكون للجريمة النافذ داخل المغرب أي أن الأفعال و منه 
 الإجرامية المرتكبة خارجه لا تدخل ضمن اختصاص قضائه.

و مسألة الاعتداد بفكرة تنفيذ الحكم الزجري الأجنبي أحال عليها المشرع في أحوال معينة والهدف منها 
التنفيذ يتم وفقا لرقابة تجريها الدولة الأجنبية للتحقق من سلامتها لتقرير تحقيق العدالة، إلا أن هذا 

 آثارها إيجابية كانت أم سلبية فوق إقليمها.
ية إلا بمقدار  وأما مساس الحكم الأجنبي بالنظام القانوني العام للدولة فقول لا ينطبق على الأحكام الزجر

يبقى للدولة كل الحق في أن تمتنع عن تنفيذ الحكم الزجري  انطباقه على الأحكام المدنية، وفي هذه الحالة
  (205)الأجنبي، كما لو كان الفعل المعاقب عليه في الخارج لا عقاب عليها في الداخل.

                                                 
 . 02لإلطالع أكثر أنظر ، نور الدين ضريف ، م . س ، ص   -203
رة الجنائية على أنه " تختص محاكم المملكة بالنظر في كل جريمة ترتكب في من قانون المسط 712ينص الفصل  -204

 األراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها " .
، مطبعة 0926الطبعة األولى، سنة  منذر كمال عبد اللطيف التكريتي ، آثار األحكام الجنائية األجنبية دراسة مقارنة، -205

  69، صمؤسسة الثقافة العالمية بغداد،  
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يع الجنائي لا يتأثر وتنفيذ الحكم الزجري الأجنبي ذلك أن الغرض  و ختاما نجد أن مبدأ إقليمية التشر
 دع والرقي إلى العدالة.من الحكم الأجنبي هو تحقيق الر

يع  وإن كنا قد رأينا الآراء التقليدية المبنية على اعتبار المبدأ بين سيادة الدولة من جهة وإقليمية التشر
الجنائي من جهة أخرى، وتنفيذ الحكم الزجري الأجنبي فإنه أصبح بالإمكان تبيان الأساس القانوني 

 الي.للاعتراف به وهو ما سنتناوله في المطلب المو
 
 

 المطلب الثاني: الأساس القانوني للحكم الزجري الأجنبي.
يع الجنائي ومبدأ سيادة  رأينا سلفا أن الحكم الزجري الأجنبي لا يتعارض إطلاقا مع مبدأ إقليمية التشر
الدولة، فمن الضروري إذن أن نبين الأسباب التي جعلت بالدول  أن تقوم بتبني فكرة الاعتراف بالحكم 

 الأجنبي ، وكذا الحجية والقوة التنفيذية للحكم الأجنبي أمام محاكمها.الزجري 
لذلك ولتبيان الأساس القانوني للحكم الزجري الأجنبي سنتطرق إلى أساس الاعتراف به وفق  

يعات الوطنية والمواثيق الدولية من خلال فقرتين أساسيتين، الأولى نتناول فيها الأساس القانوني  التشر
يعات الوطنية والثانية نبين فيها الأساس القانوني للحكم الزجري الأجنبي للحكم الزج ري الأجنبي في التشر

 في المواثيق الدولية.
يعات الوطنية.   الفقرة الأولى: الأساس القانوني للحكم الزجري الأجنبي في التشر

ية أضحت تلزم الدول بالأخذ بالقواعد الواردة في  إن ضرورة التعاون القضائي الدولي في المادة الزجر
يعات بعضها البعض وكذا الأحكام المنظمة في الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف.  تشر

 و بالتالي فإن مسألة الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي مشروط بوجود اتفاقية دولية أو اتفاقية ثنائية.
يعات الداخلية أج ازت الاعتراف بتنفيذ الحكم الأجنبي كما هو و من هذا المنطلق فإن بعض التشر

يع المصري من خلال ما نصت عليه المادة  من قانون مكافحة غسل الأموال  23الشأن في التشر
 (206)المصري.

أما المشرع الفرنسي فإنه لم يعترف بالحكم الزجري الأجنبي، بشكل تام فهو يعتبره أكثر مرونة من  
ائية الفرنسي في الفصل الثالث من الجزء الثاني ، فهي مقتضيات خلال مقتضيات قانون المسطرة الجن

خاصة بتنفيذ العقوبات الواردة عن السلطات الأجنبية ، وتهم العقوبات المالية المنطوق بها، من طرف 
والتي نصت   13D–13السلطات الخارجية دون غيرها من العقوبات من خلال ما جاءت به المادة 

                                                 

، آليات التعاون القضائي في المادة الجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في انظر في هامش ، رجاء بوبو  - 206 

-6101المهن القضائية والقانونية، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط 

 . 002ص  .6100.س6100
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ية يتابع تنفيذ991ت الفقرة الخامسة من الفصل على أنه"بتطبيق مقتضيا العقوبات المالية  ،وكيل الجمهور
 (207)المنطوق بها من طرف السلطات المختصة بإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي "

 والتطبيق في فرنسا يكون طبقا للقانون الفرنسي ...
ية يكيف الواقع الخاص بالعقوبات المالية ..."   وكيل الجمهور

على أن " العقوبة المالية والسند الذي يؤكد  13D–12ونصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 
ية المختص،  13D–11اختصاص سلطة إصدار القرار يتم نقلها حسب ما جاء في المادة  لوكيل الجمهور

ية  (208)."  وفي حالة تعذر ذلك لنائب الوكيل العام للجمهور
أفرد الباب الرابع من الكتاب الحادي عشر من قانون الإجراءات الجنائية أما عن المشرع الإيطالي فقد 

تحت عنوان " آثار الأحكام الجنائية الأجنبية وتنفيذ الأحكام الجنائية الإيطالية في الخارج " وتضمن 
فيذ ، والثاني بعنوان تن911 إلى 903فصلين، الأول بعنوان آثار الأحكام الجنائية الأجنبية في المواد من 

 .912إلى  912الأحكام الجنائية الإيطالية في الخارج من المواد 
بحيث تطرق المشرع الإيطالي في هذا الباب إلى شروط الاعتراف بتنفيذ الأحكام الجنائية والإجراءات 
المتبعة لتنفيذها ، وتحديد العقوبة في حالة الاعتراف بتنفيذ الحكم الأجنبي عند استبدالها بإحدى 

المقررة لنفس الفعل في القانون الإيطالي ، على أن تتفق مع تلك التي وقع عليها في الحكم  العقوبات
من قانون الإجراءات الإيطالي، كما نص على أن  902و 900الأجنبي، كما هو وارد في كلا من المادة 

 على أنه: 901يتم الاعتراف بالأحكام الأجنبية طبقا للاتفاقيات الدولية وهو ما جاء في نص المادة 
أن من واجب تنفيذ  –طبقا لاتفاقية دولية  –" يطلب وزير العدل الاعتراف بالحكم الأجنبي إذا رأى  

 حكم جنائي صدر في الخارج أو يجب ترتيب آثار أخرى عليه في الدولة ..." 

                                                 
207 - L’article D48-18 :  «En application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 707-

1, le procureur de la république poursuit l’exécution des sanctions pécuniaires prononcées par 

les autorités compétences des états membres de l’union européenne. L’exécution en France de 

ces sanctions pécuniaires est régie par le loi française de la même manière que les amendes 

pénales prononcées par les juridictions répressives françaises, saus réserve des dispositions du 

paragraphe 2 de la présentes section. 

Le procureur de la république qualifie les faits ayant donnée lieu à la sanction pécuniaire en 

application de la loi française et détermine de délai de prescription application en fonction de 

cette qualification. La prescription court en France, à compter de la réception du certificat 

concernant la sanction pécuniaire » .  

Gilbert AZIBERT, code procédure pénale 2009, 18ème Edition, Lexix Nexix, p.913 
208 - L’article D48-19 : « la sanction pécuniaire et le certificat émanant de l’autorité 

compétence de l’Etat d’émission sent transmis selon les modalités prévues à l’article D48-11, 

au procureur de la république territorialement compelent, le cas échéant par l’intermédiaire du 

procureur général, ibidem p 913. 
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ة إضافة إلى ذلك نظم المشرع آثار الاعتراف بالأحكام الأجنبية ولم يقتصر ذلك على تلك الموجه
للمواطنين المقيمين داخل الدولة، بل كذلك تجاه غير المقيمين من الأجانب الذين يحاكمون في ايطاليا 

 بالمقابل نظم تنفيذ الأحكام الإيطالية في الخارج.
ومن هنا نلاحظ أن المشرع الإيطالي قد تناول بشكل مفصل لمسألة الاعتراف بتنفيذ الأحكام الجنائية  

لإجراءات الجنائية الإيطالية بحيث نص بشكل صريح على الإجراءات الواجب الأجنبية في قانون ا
 (209)اتخاذها.

يع الجزائري فإنه لم يتطرق إلى مسألة تنفيذ الحكم الزجري الأجنبي شأنه في ذلك شأن المشرع  أما التشر
لدولة القطري في قانون الإجراءات فهما يعتبران أن الحكم الأجنبي ليست له قوة تنفيذية خارج ا

 المصدرة له، وبالتالي فإنه لا ينفذ أي حكم زجري أجنبي مهما كانت عقوبته.
أما بالنسبة للمشرع المغربي، فقد أفرد بابا كاملا بهذا الخصوص ضمن قانون المسطرة الجنائية وعنونه ب 

ية الأجنبية " إلا أنه نفس من  919و  912اقتصر فقط على فصلين  " الاعتراف ببعض الأحكام الزجر
بحيث لا يمكن تنفيذ المقرر  (210)منه على قانون المسطرة المدنية 919القانون وأحال بمقتضى المادة 

ية أجنبية إلا بعد أن تعطى لها الصيغة التنفيذية بمقرر تصدره محكمة مدنية  الصادر عن محكمة زجر
 .مغربية فيما يخص الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن على قانون المسطرة المدنية

ية دون الجنائية ذلك أن مصطلح  و تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد استعمل مصطلح الزجر
ية عام يضم المخالفات والجنح والجنايات عكس مصطلح الجنائية.   (211)الزجر

والملاحظ على المشرع المغربي لم يتطرق بشكل تفصيلي لمسألة الاعتراف بتنفيذ الأحكام الجنائية 
 الأجنبية.

عموما فقد شمل الشروط وإجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي في قانون المسطرة المدنية، بحيث سمح المغرب و
أن تنفذ على يد محاكمه الأحكام  والقرارات  –حتى في غياب نظام المبادلة في تنفيذ الأحكام  –

 (212)الصادرة عن المحاكم الأجنبية ، بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية.
يعات الداخلية لعبت دورا مهما في التطرق إلى مسألة تنفيذ الحكم الزجري وبالتالي فإن ه يتضح أن التشر

الأجنبي كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الإيطالي و المصري، رغم الموقف المحتشم للمشرع المغربي 
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، بعكس والفرنسي  في هذه المسألة، بحيث كان اعترافهما بحجية الحكم الزجري الأجنبي بشكل غير تام
 المشرع الجزائري الذي كان موقفه سلبيا بحيث لم يعترف بالقوة التنفيذية للحكم الزجري الأجنبي.

يعات الداخلية من تنفيذ الحكم الزجري الأجنبي، فما هو الأساس القانوني  هذا هو موقف بعض التشر
 وفقا للمواثيق الدولية ؟ وهو ما سنتناوله في الفقرة الموالية.

 في المواثيق الدولية.  انية: الأساس القانوني للحكم الزجري الأجنبيالفقرة الث
إن أهم خطوة ساهمت في تطبيق الأحكام الأجنبية هي اتفاقية فيينا بحيث نصت على أنه تطبق 

يعاتها الداخلية.  الأحكام الأجنبية داخل إقليم دولة وفقا لما تسمح به تشر
م الزجري الأجنبي المصدر الأول وهي تختلف بين الاتفاقيات وتعتبر الاتفاقيات الدولية المنظمة للحك

الثنائية التي أبرمها المغرب مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية وأخرى جماعية صادق عليها، وكمثال 
ياض العربية للتعاون القضائي ، 1239والتي صادق عليها المغرب سنة  (213)لهذه الأخيرة نجد اتفاقية الر

ية لدى الطرف  22ادة حيث نجد الم منها والمعنونة ب " تنفيذ الأحكام القضائية بعقوبة سالبة للحر
المتعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه " تنص على أنه " يجوز تنفيذ الأحكام القضائية بعقوبة سالبة 

ية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة الموجودة فيه المحكوم عليه   ... " للحر
فإننا نجد مثلا الاتفاقية العربية  –وهي عديدة  –أما بالنسبة للاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب 

من الباب السادس والمعنون ب "الاعتراف بالأحكام والإذن  21والتي نصت في فصلها  (214)البولونية
 بتنفيذها" على أنه : 

يأذن في بلده بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في يعترف كل واحد من الطرفين المتعاقدين و  – 1"
 بلد الطرف الآخر وهي الآتية: ...

يض عن  –ب  الأحكام القضائية النهائية القابلة للتنفيذ والصادرة في دعوى جنائية عندما تتعلق بالتعو
 الأضرار ..." 

لا يعتبر الحكم الجنائي الأجنبي ومما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد أن هناك من الفقهاء القانونيين من 
يض عن الأضرار حكما أجنبيا من شأن صفة الجهة التي أصدرته أن تؤثر في طبيعته، إذ  القضائي بالتعو

 (215)يبقى الحكم مدنيا على الرغم من صدوره من محكمة جنائية.
لأحكام فهي تعمل ومما لا شك فيه فإن هذه الاتفاقية تلعب دورا ايجابيا جدا في مجال النفاذ الدولي ل

على توحيد شروط الاعتراف بحجية الأحكام الصادرة عن محاكم الدول الموقعة على الاتفاقية ، كما 
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تعمل على تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام بين الدول الموقعة عليها بالإضافة إلى ذلك تعمل هذه 
، خصوصا بالنسبة للدول التي الاتفاقيات على تفادي بعض السلبيات تحول دون النفاذ الدولي للأحكام

 تتشدد في هذا المجال كالدول التي تأخذ بنظام المراجعة أو بنظام المعاملة بالمثل.
وهناك عدة اتفاقيات أبرمها المغرب إضافة إلى الاتفاقيات السالفة الذكر تشمل إطار تنفيذ الحكم الأجنبي 

 منها:
 تتعلق بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي.التفاقية المبرمة بين الممل كة المغربية واسبانيا 

ية   اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام الجنائية وتسليم المجرمين والمبرمة بين الممل كة المغربية وجمهور
 السنغال.

إضافة إلى ذلك اختلف فقهاء الدول حول أساس قبول تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي وساقوا مبررات 
 أهمها ما يلي: عديدة في ذلك

المجاملة الدولية، باعتبار أن الدول تجامل بعضها البعض في قبول اعتراف بالحكم القضائي وتنفيذه كرمز 
 للصداقة والتعاون واحترام النظم القانونية المختلفة ومبدأ المعاملة بالمثل.

وان المسألة ليست مجاملة  العدالة، باعتبار أن غاية القانون الدولي الخاص هي تحقيق العدالة للمتداعين
 (216)دولية .

ية يدعم الأمن القانوني بما يحققه من ضمانات تكفل المصلحة  وبالتالي، فإن الاعتراف بالأحكام الزجر
 العامة والعدالة.

والواقع أنه حينما يصدر حكم زجري أجنبي سليم بحيثياته وصائب في بنائه القانوني تكون له نفس قيمة 
ق هذه الأحكام بالنظام العام، هذا النظام الذي يتطلب دائما ان تكون المجتمعات الحكم الوطني لتعل

  (217)الدولية تعيش باستقرار قانوني دائم في ظل أمن دائم ومستتب.
 المبحث الثاني: ماهية الحكم الزجري الأجنبي. 

لزجري الأجنبي لدراسة ماهية الحكم الزجري الأجنبي لابد من أن نقف أمام تحديد المقصود بالحكم ا
الذي يمكن أن يكون محلا للاعتراف، وهو ما سنتحدث عنه في هذا المبحث بحيث سنتناول في المطلب 
يف الحكم الزجري الأجنبي وتمييزه عن صور أخرى لآليات التعاون الجنائي الدولي،  الأول تعر

يف يقتضي منا التطرق إلى مفهوم الحكم القضائي عامة والحكم الأجنبي  خاصة ومنه الحكم الزجري فالتعر
الأجنبي إضافة إلى تمييزه عن القرارات المنهية للخصومة الجنائية، عن بعض الصور المتشابهة الواردة في 

                                                 

غالب علي الداودي ، ،القانون الدولي الخاص تنازع القوانين القضائية الدولية، تنفيذ األحكام األجنبية، دراسة مقارنة،  - 216 

 . 22.، ص 6100دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة 

 .27منذر كمال عبد اللطيف التكريتي ، م س ص - 217 



 

 

 

104 

ية بعدها نبين الفرق بين اصطلاحي الاعتراف بالحكم الزجري  آليات التعاون الدولي في المادة الزجر
 الأجنبي و آثاره المختلفة  في المطلب الثاني.

يف الحكم الزجري الأجنبي وتمييزه عن صور أخرى لآليات التعاونا  الجنائي الدولي. لمطلب الأول: تعر
لم ينظر إلى الحكم الأجنبي نظرة واحدة منذ البداية إلى غاية اليوم بل اختلفت النظرة إليه بحسب 

مية القانون أو اختلاف مراحل تطور مفهوم العلاقات بين الأمم ومدى التمسك بالسيادة ومبدأ إقلي
 . (218)شخصية القانون

وللحديث عن الحكم الزجري الأجنبي يقتضي منا تحديد مفهومه وتمييزه عن بعض المؤسسات الأخرى 
يف الحكم  ية، وبالتالي فإننا ارتأينا أن نتناول تعر الواردة في التعاون القضائي الدولي في المادة الزجر

رق إلى التمييز الوارد بين الحكم الزجري الأجنبي وبعض صور الزجري الأجنبي في فقرة أولى بعدها سنتط
 آليات التعاون الجنائي الدولي فيما يلي.

يف الحكم الزجري الأجنبي.   الفقرة الأولى: تعر
قبل أن نخوض في مسألة تحديد مفهوم الحكم الأجنبي )ثانيا( لابد من تحديد مفهوم الحكم القضائي 

ية والقرارات المنهية للخصومة الجنائية  )أولا( بصفة عامة، وكذا تمييز هذا المفهوم عن الأحكام الزجر
 )ثالثا(.

 أولا: مفهوم الحكم القضائي. 
الحكم لغة : هو القضاء وهي تعني المنع لأن القاضي أو الحاكم يمنع عند الفصل في الخصومة أو في النزاع 

 ( 220).الحكم "هو القضاء بالعدلوعرفه أيضا الأزهري بأن  (219)المعروض عليه الظالم من الظلم
و منه فإن الحكم يعني القضاء، فمفهومه يعني بما يفيد الفصل بين المنازعات القائمة بين الناس بقوة 

 القانون.
يعة الإسلامية هو الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام   (221).والحكم في الاصطلاح عند فقهاء الشر

ات المعروضة على القضاء وهذا ما ذهب إليه بعض فقهاء فأصبح الحكم يقصد به الفصل في النزاع
القانون بحيث عرفوا الحكم أنه "قرار صادر عن جهة قضائية يترتب عليه إنهاء الخصومة بين أطراف 

 (222) النزاع
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وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا في 
 ( 223).بخصومات وقعت إليها وقف لقواعد المرافعات منازعات مطروحة عليها

و هناك رأي آخر يعرف الحكم بأنه النتيجة التي ينتهي إليها قضاء الحكم بعد تطبيق القانون الموضوعي 
والإجرائي على التنازع المعروض عليه وذلك لإثبات موضوع هذا النزاع أو نفيه في إطار اختصاصات 

 (224)المحاكم المختلفة.
عرف الحكم الجنائي بأنه القرار الصادر عن سلطة الحكم في موضوع الدعوة الجنائية أي الدعوى فيما ي

يمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو القوانين الجنائية المكملة له.  ( 225)المرفوعة بشأن جر
لمقضي به، إذن فالحكم له قيمة قانونية تحددها السلطة القضائية بما يطابق الحقيقة والملزم في الشيء ا

فالحكم يعتبر قرينة قاطعة على حجيته بما قضى في حقيقة الشيء أو دليل ثابت لما أفضى على الواقعة 
  (226)الموضوعية من حماية.

الحكم بالنسبة لما يقضي به يشمل حماية الصالح العام الداعي إلى استقرار الحماية القضائية الممنوحة من  و
يق الادعاء العام.طرف القضاء وبالتالي فإن الحكم   يرتبط بالنظام العام وهذا ما يجعل إثارته تتم عن طر

يف الحكم القضائي بصفة عامة أصبح بالإمكان تناول مفهوم الحكم الأجنبي فيما يلي.  بعد انتهائنا من تعر
 ثانيا : مفهوم الحكم الأجنبي.  

ادة دولة أجنبية بين أشخاص يعرف الحكم الأجنبي على أنه الحكم الصادر من هيئة قضائية باسم سي
 (227)معنيين بصرف النظر عن مكان صدوره.

لسنة  3أما في القانون الأردني فقد عرفته المادة الثانية من تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم 
هو كل حكم صدر من محكمة خارج الممل كة الأردنية بما في ذلك المحاكم الدينية يتعلق في  1222

 (228)إجراءات حقوقية.
أما في القانون الفرنسي فقد عرف الحكم القضائي الأجنبي أنه الحكم الصادر عن محكمة قضائية تعمل 
باسم سيادة أجنبية، أيا ما كان المكان الذي صدر فيه هذا الحكم، أي حتى ولو صدر داخل الإقليم 

 (229)الفرنسي.
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يع التونسي نجد أن المشرع التونسي وسع في مفهوم الحكم القضائي الأجنبي بحيث يشمل جميع  وفي التشر
الأعمال القضائية الأجنبية سواء أكانت هذه الأعمال صادرة من محاكم قضائية وفقا للمعنى الدقيق 

 (230)للكلمة أو كانت صادرة من جهات أخرى لا يصدق عليها الوصف المتقدم.
يع والفقه المغربيين يذهبان إلى التضييق من مفهوم الحكم الأجنبي الذي يمكن  في حين أن التشر

الاعتداد به وتنفيذه في المغرب، بحيث يقتصر على الأحكام الصادرة من المحاكم القضائية الأجنبية 
وفقا للمعنى الدقيق للكلمة، والملاحظ أن هناك قدر كبير من التشدد بحيث أن المغرب يستلزم 

اكمها القضائية ، فالأعمال القضائية الاعتراف بالدولة الأجنبية المعنية التي صدر الحكم المعني عن مح
الأجنبية لا يمكن تنفيذها على التراب المغربي إذا كانت صادرة من جهة أخرى لا يصدق عليها وصف 

  .المحكمة القضائية
فالحكم الصادر عن المحاكم القنصلية التي كانت موجودة في المغرب يعد حكما أجنبيا رغم صدوره في 

 ( 231)باسم سلطان دولة أجنبية. المغرب باعتباره أنه صدر
ففي كل الأحوال يجوز تنفيذ كافة الأحكام الأجنبية المتقدمة على التراب المغربي وفقا للشروط 

 .المقررة قانونا
و الأحكام الأجنبية كغيرها من الأحكام الوطنية فهي موضوع رقابة من جانب القضاء وفقا للتدرج 

 الشكلية.  القضائي لضمان سلامتها من بعض العيوب
من جهة أخرى ينصرف معنى الحكم الأجنبي في الدولة المركبة إلى الأحكام الصادرة باسم سيادة دولة 
أخرى بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم ولاية معينة بالنسبة إلى آثارها في ولاية أخرى داخل الدولة 

اعتبار أن هذه الولايات تتحد في سيادة المركبة، لا تعتبر أحكام أجنبية بالنسبة للولايات الأخرى على 
 واحدة ، فمعيار السيادة يبقى حاسما في اتصاف الحكم الأجنبي بهذه الصفة. 

فالحكم الأجنبي إذن هو كل قرار يصدر من محكمة شكلت تشكيلا صحيحا باسم سيادة دولة أجنبية 
 103ية وهذا ما دل عليه الفصل مختصة وفقا للقانون، للبث في الخصومة المرفوعة طبقا للقواعد المسطر 

من قانون المسطرة المدنية بعبارة " المحاكم الأجنبية " بقولها " لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة 
لموطن من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل 

  ". يذ  عند عدم وجودهماإقامة المدعى عليه أو لمكان التنف

                                                                                                                                                         

  

هشام خالد، ماهية الحكم القضائي األجنبي، دراسة فقهية قضائية مقارنة في النظم القانونية، الناشر منشأة المعارف، -- 230 
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و يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي 
ياته بالنظام العام المغربي. أصدرته، وأن تتحقق  ( 232)أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتو

ة أجنبية عن الدولة المراد فيها تنفيذ عموما فإن أي حكم أجنبي يقصد به الحكم الصادر عن سلطة قضائي
الحكم، وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن الحكم الزجري الأجنبي بدوره يجب أن يصدر عن سلطة 
قضائية أجنبية مختصة فهو لا يعتبر أجنبيا إذا ما كان صادرا عن سلطة قضائية تابعة لدولة التنفيذ أو 

 داخلها. 
ي الأجنبي حتى يتصف بهذه الصفة يجب أن تتوفر فيه ثلاث عناصر خلاصة القول فإن الحكم الزجر و

 أساسية وهي: 
 صدور الحكم الزجري الأجنبي عن سلطة قضائية مختصة  -
صدور الحكم الزجري الأجنبي في موضوع الدعوى المرفوعة بشأن فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه  -

 القانون الجنائي الأجنبي. 
 .(233)الأجنبي باسم سيادة دولة أجنبية غير دولة التنفيذ. صدور الحكم الزجري -
 

ية عن القرارات المنهية للخصومة الجنائية.  ثالثا :  تمييز الأحكام الزجر
إن الخصومة الجنائية لها أن تنهي مبكرا بصدور قرار الحفظ أو صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى 

ة من الحكم الزجري، وخاصة في إنهاء الخصومة العمومية، وهذه القرارات تتشابه في حدود معين
براز أوجه التفرقة بين الحكم الزجري والأمر بالحفظ، والحكم  الجنائية، لذلك ارتأينا انه من المفيد جدا إ
الزجري والأمر بالأوجه لإقامة الدعوى، ولعل أهمية هذه التفرقة تبرز في الوصول إلى تحديد أكثر 

 ل عام.للمقصود بالحكم الزجري بشك
 الحكم الزجري الأجنبي وقرار حفظ الأوراق.

                                                 

األحكام الصادرة عن  ى أته : من مدونة األسرة، بحيث تصت في فقرتها الثانية عل 062وأيضا ما أشارت إليه المادة  - 232 

المحاكم األجنبية بالطالق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على 

 أسباب ال تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، إلنهاء العالقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين

 226و 220و 221العموميين المختصين، بعد استيفاء اإلجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا ألحكام المواد 

 .من قانون المسطرة المدنية

ة أنظر عبد الصمد غيالن، إجراءات تنفيذ األحكام األجنبية ، بحيث لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني واألعمال كلي -     

 .  02و  02، ص  6119 – 6112الحقوق بطنجة لسنة 

فاطمة الزهراء أرباح .آليات التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية بين التشريع الوطني واالتفاقيات الدولية ،  - 233 

ية واالجتماعية بوجدة .سنة بحيث نهاية التكوين في ماستر القانون الجنائي والعلوم الجنائية  بكلية العلوم القانونية واالقتصاد
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إن الحكم الزجري عبارة عن قرار تصدره المحكمة في خصومة جنائية مطروحة عليها طبقا للقانون فصلا 
فالحكم بمجرد حيازته الصفة الباتة  234في موضوعها أو في مسألة يتعين حسمها قبل الفصل في الموضوع

ا يكون هناك محل لإعادتها من جديد إلا إذا توافرت حالة من حالات ينهي الخصومة الجنائية بحيث ل
 التماس إعادة النظر، والحكم عموما ذو طبيعة قضائية مع كل ما يترتب على هذه الصفة من النتائج.

يك الدعوى العمومية إما  أما الأمر بالحفظ فهو قرار إداري يصدر من سلطة التحقيق بعدم تحر
قعية، وإما لاعتبارات الملاءمة التي على أساسها تقدر النيابة العامة مدى ملاءمة لأسباب قانونية أو وا

يك الدعوى العمومية ، فإذا ثبت لجهات التحقيق أن أركان الجريمة غير متوافرة، أو توافر 235تحر
ة سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو عدم توافر أدلة على ارتكاب الجريم

و نسبتها إلى شخص معين أو توافر سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، أو عدم وجود شكوى 
يك الدعوى العمومية على شكوى.  من المجني عليه في الحالات التي يتوقف فيها تحر

وإجمالا إذا انتفى شرط من شروط سرعة الإجراءات الجنائية، أو إذا كانت مصلحة المجتمع تكون في 
يك الدعوى العمومية، فإن لجهة التحقيق أن تصدر أمرا بحفظ الأوراق.عدم تح  ر

وعلى الرغم من إنهائه للخصومة الجنائية، طالما ظل قائما، فإن قرار الحفظ يختلف عن الحكم الزجري، 
فالحفظ قرار إداري تستطيع النيابة العامة أن تعدل عنه في أي وقت، طالما لم تنقضي الدعوى العمومية 

أسباب الانقضاء، كما أنه يصدر من النيابة العامة ليس بوصفها جهة تحقيق وإنما بوصفها سلطة  بأحد
 استدلال ومن ثم فلا يتمتع بأية حجية.

بعكس الحكم الزجري الذي يصدر من قضاء الحكم ويحوز الحجية أو لا يمكن الرجوع فيه إلا بناء على 
 236إحدى طرق الطعن المحددة قانونا.

ليست له قيمة على المستوى الدولي، فمن جهة لا يعتد به على الإطلاق كسبب يحول دون وأمر الحفظ 
يك الدعوى العمومية من جديد لأجل ذات الواقعة وذات الأشخاص في دولة أخرى، فالذي يمكن  تحر
أن يقوم بهذا الدور هو الحكم الزجري البات، كما لا يوجد أي مبرر يدعو للاعتداد بقرار الحفظ على 

 لمستوى الدولي، لأنه لا يتضمن عقوبة أو تدبيرا يجب تنفيذه.ا
 الحكم الزجري الأجنبي والأمر بإقامة الدعوى العمومية.  

                                                 
، ص  6117جمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ األحكام الجنائية األجنبية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 234
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يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإقامة الدعوى العمومية، إذا ما أدى التحقيق إلى نتائج سلبية نتج 
ليس هناك ما يدعو لإحالة الدعوى إلى على أثرها أنه لا لزوم لاستمرار الإجراءات، ومن ثم ف

 (237)المحكمة.
فهو قرار قضائي يصدر من سلطة التحقيق باعتبارها جهة قضائية ويتعين تسبيبه، وهذا الأمر قد يصدر 

يترتب عليه إنهاء الخصومة الجنائية طالما ما زال أمرا قائما.  لأسباب قانونية أو واقعية و
يصدر من جهة وبالرغم من تشابهه والحكم الزجري ب اعتباره ينهي الخصومة، وله طبيعة قضائية و

التحقيق الابتدائي، فإنه لا يعتد به على المستوى الدولي، وخاصة كسبب يحول دون إعادة محاكمة 
الشخص من جديد في دولة أخرى، فهو لا يتميع بذات الحجية التي يهتم بها الحكم الزجري البات، وهو 

 (238)دلائل جديدة وإما بسبب الطعن. معرض للرجوع فيه إما لظهور
 الدولي.  الفقرة الثانية : تمييز الحكم الزجري الأجنبي عن صور أخرى لآليات التعاون الجنائي

ية يعد آلية من آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بصفة عامة، وهذا التعاون  إن تنفيذ الأحكام الزجر
ية و تسليم يتخذ العديد من الصور مثل : تبادل البي انات، الإنابات القضائية الدولية في المادة الزجر

ية.  المتهمين والمحكوم عليهم والتسليم المراقب والاعتراف بالأحكام الصادرة في المسائل الزجر
وبالتالي يتضح لنا هناك وحدة لأهداف هذه الصور المكونة لآليات التعاون الجنائي الدولي في محاربة 

رغم وجود هذا الإتحاد فإن ذلك لا يخلو من وجود تمييز بين كل آلية على حدا مما الجريمة، إلا أنه 
 يستدعي منا القيام بتفرقة وتمييز الحكم الزجري الأجنبي عن الإنابة القضائية الدولية من جهة 

 ) أولا ( وعن التسليم المراقب من جهة أخرى) ثانيا (.
 ضائية الدولية. أولا :  الحكم الزجري الأجنبي والإنابة الق

القيام بالتحقيق أو  –المطلوب منها اتخاذ إجراء  –أن يعهد للسلطات القضائية  –تعني الإنابة القضائية 
بالعديد من التحقيقات لمصلحة السلطة القضائية المختصة في الدول الطالبة، مع مراعاة احترام حقوق 

يات الإنسان المعترف بها عالميا.  (239)وحر
يض الذي يصدر من سلطة قضائية لسلطة قضائية  تبعا لذلك فإن الإنابة القضائية الدولية هي التفو

أجنبية للقيام نيابة عنها بالتحقيق في واقعة إجرامية معينة ومحاولة ال كشف عن أداة ارتكابها ونسبتها إلى 
 (240)فاعلها.

                                                 

طبوعات كلية الشرطة دولة االمارات ، ص عدنان زيدان، اإلجراءات الجنائية في دولة االمارات، الجزء األول، م - 237 
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يفها بكونها وسيلة تطل ب بواسطتها سلطة قضائية لدولة وبتعبير آخر فإن الإنابة القضائية الدولية يمكن تعر
يات التي لم تتمكن من القيام بها بنفسها، سواء كان  ما من سلطة قضائية أجنبية القيام ببعض التحر
ذلك من طرف النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي أو قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق 

 (241).الإعدادي أو من طرف المحكمة عند إجراء تحقيق تكميلي
و الملاحظ أن الإطار الذي يجمع بين تنفيذ الحكم الزجري الأجنبي والإنابة القضائية الدولية أن كلاهما 
يفترضان أيضا وجود رابطة دولية بين  ية وهما يفترضان سبق ارتكاب الجريمة و يتعلقان بالمادة الزجر

 الدولة الطالبة والدولة المنفذة.
يا كما يجمعهما أيضا مبدأ الرضائية  والمعاملة بالمثل إذ أن الدولة المطلوب منها التنفيذ لا تنفذ حكما زجر

أجنبيا على أرضها أو تتخذ أي إجراء يتعلق بالتحقيق الابتدائي على أرضها إل استنادا إلى اتفاقية جماعية 
لية هو أو ثنائية، وبالتالي فأهم هدف يجمع بين تنفيذ الحكم الزجري الأجنبي والإنابة القضائية الدو

مكافحة الجريمة ويندرجان ضمن آليات التعاون الجنائي الدولي ، إلا أن التساؤل يطرح حول أوجه 
الاختلاف الرئيسية بين الصورتين والمميزة لهما ؟ فالإنابة القضائية تنصب على إجراءات أو أكثر من 

  (242)إجراءات التحقيق .
 إجراءات ذلك خلافا لتنفيذ الحكم الزجري الأجنبي .أي أن الإنابة القضائية لا تكون إلا في مرحلة ال

 (243)فالإنابة القضائية تعد عملا قضائيا باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي.
و بالتالي فهي مختلفة تماما عن تنفيذ الحكم الزجري الأجنبي الذي يعد عملا تنفيذيا يخضع لإشراف 

 مستوى الدولي. سلطة قضائية خاصة على ال
يك الدعوى الجنائية أو في  وتنفيذ الحكم الزجري الأجنبي سواء في جانبه السلبي أي أن يحول دون تحر
جانبه الإيجابي أي تنفيذ ما قضى به من عقوبة أصلية أو فرعية فهو يمس سيادة الدولة على إقليمها، 

ابية أو السلبية للحكم الزجري الأجنبي على وهو الداعي وراء تشدد الدول كثيرا في الاعتراف بالقوة الايج
 أرضها.

وفي النهاية فإن تنفيذ الإنابة القضائية يخضع لسلطة وإجراءات الدولة المنفذة دون أدنى تدخل من 
الدولة الطالبة، بل إنه في حالة وجود اتفاقية دولية تنظم الإنابة القضائية فإن هذه الاتفاقية لا تتطرق 
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يقة المتبعة في تنفيذ الإجراء ل كيفية تنفيذ الإنا يقة واحدة، هي الطر بة في الدولة المنفذة، فهي تتم بطر
 (244)المماثل وفقا لقانون الدولة المنفذة.

أما تنفيذ الحكم الزجري الأجنبي فإنه يختلف عن الإنابة القضائية الدولية لأن تنفيذ الحكم يتخذ صور 
ترى دول أن الوسيلة المثلى في تنفيذه هي قيام الدولة التي مختلفة منظمة وفقا للاتفاقيات الدولية، فقد 

يوجد المحكوم على أرضها بتسليمه إلى الدولة التي أصدرت حكم الإدانة، ولذا يكون تسليم المحكوم عليهم 
هو الوسيلة لتنفيذ الحكم الزجري الأجنبي، وقد ترى دول أخرى القيام بنقل المحكوم عليهم بعقوبات 

ية  إلى بلادهم الأصلية ليقوموا بتنفيذ العقوبة في بلادهم رغم صدور الحكم من دولة أجنبية، سالبة للحر
ودول أخرى خاصة الإتحاد الأوروبي يتجهون إلى الاعتراف بالحكم الجنائي فيما بينها بحيث يصبح الحكم 

ئقا أمام تنفيذ هذا الجنائي ذو طبيعة دولية ولذا فإن عبور حدود الدولة التي صدر فيها الحكم لن يكون عا
 ( 245)الحكم في الدولة التي ذهب إليها المحكوم عليه.

 ثانيا :  الحكم الزجري الأجنبي والتسليم المراقب. 
بأن تمر  –بناء على اتفاق فيما بينها  –يقصد بإجراء التسليم المراقب أن تسمح دولة أو مجموعة من الدول 

و بيعها أو عرضها للبيع أو الاتجار فيها جريمة في ذاتها، كما هو في أراضيها أشياء تعد حيازتها أو صناعتها أ
الحال في المواد المخدرة والمواد المخلة بالآداب، حيث تظل هذه الشحنة تحت الرقابة الطبيعية لدول 

 (246)المرور حتى وصولها إلى الوجهة النهائية لها.
وكافة أعضاء التنظيم الإجرامي، فيتم  فالغرض من التسليم المراقب هو ضبط شبكات العصابات الدولية

السماح بمرور الشحن تحت مراقبة السلطات المختصة ومتابعتها من نقطة الانطلاق مرورا بمناطق العبور 
 إلى أن تصل إلى نقطة الاستهلاك أو الاستعمال.

ية  المبرمة بين وقد ورد في العديد من الاتفاقيات تحديد لمفهوم نظام التسليم المراقب نذكر منها الاتفاق
ية لنقل أو إرسال  سويسرا وايطاليا المتعلقة بالتسليم المراقب عبر الحدود التي عرفته بأنه المراقبة السر
المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود، وكذلك الوسائل المستعملة لصنعها أو سلع أخرى التي تستلزم 

 (247)ؤولين عن نقل أو إرسال المواد المحظورة.القيام بعملية التسليم، بغية كشف عن الأشخاص المس

                                                 
244 - P. SLHMID et autres .l entraide judiciaire  internationale en matière pénale rev .dr .suisse 

.1981.p.270 ; c . LOMBOIS, commission rogatoires internationales, art. prec. N 36.  

  22جمال سيف فارس،.م .س . ص  - 245 

 . 22-22فارس م . س .ص  جمال سيف - 246 

 .  26، ص رجاء بوبو، م.سللنظر أكثر انظر  - 247 

من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  00وقد نضمت المادة  -
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ية  و نظام التسليم المراقب يعد من أوجه التعاون القضائي الجنائي الدولي شأنه شأن تنفيذ الأحكام الزجر
الأجنبية، فكلاهما يهدفان إلى مكافحة الجريمة، ويتطلبان وجود دولتين أحدهما طالبة للتنفيذ وأخرى 

 ة جماعية أو ثنائية. منفذة ويتطلب وجود اتفاقي
إلا أن أوجه الاختلاف بين الصورتين أن التسليم المراقب يفترض الطلب من سلطات الدولة التي تمر 
بها الشحنة بالامتناع عن اتخاذ إجراء معين يدخل في اختصاصها، وقد يكون الإجراء المطلوب الامتناع 

فيما يتعلق بالحكم فإن المطلوب هو تنفيذ  عن القيام به هو القبض أو التفتيش أو ضبط الأشياء، أما
الحكم والاعتداد بآثاره الايجابية أو السلبية وبعبارة أخرى، فإنه في الحالة الأولى يكون المطلوب هو 
الامتناع عن اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، أما في الثانية فيكون المطلوب هو اتخاذ 

 (248)الجنائي الأجنبي. إجراء تنفيذي للاعتداد بالحكم
 المطلب الثاني: بيان التفرقة بين الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي وآثاره.

يترتب على الحكم الزجري مجموعة من الآثار الايجابية والسلبية هذه الآثار نتيجتها الحكم في ذاته، أي سواء 
 نظر إليها على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.

اء في معرض بحثهم عن إمكانية تعميم هذه الآثار، ل كي لا تقتصر على المستوى الوطني ول كن الفقه 
وقد يكون (  249)فقط وإنما تمتد إلى المستوى الدولي، استخدموا تعبير "الآثار الدولية للحكم الجنائي"،

 مرجع ذلك البحث فيما إذا كان الحكم الزجري ينتج ذات الآثار على المستوى الدولي أم لا. 
ويمثل هذا الاتجاه توجها تقليديا، يتفق مع معطيات الفترة الزمنية التي وجد فيها حيث كانت  

اعتبارات السيادة الوطنية هي الغالبة، ول كن اتجاها حديثا تدعمه اتجاهات دولية بدأ في الحديث عن 
لأجنبي ذات القيمة الاعتراف المتبادل بالحكم الزجري على المستوى الدولي، بحيث يكون للحكم الزجري ا

 التي تكون للحكم الزجري الوطني.
وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذه التعبيرات تدل على معنى وحيد أو تخبر عن ذات المضمون، والحقيقة  

غير ذلك، فالفارق يبدو كبيرا بين الحديث عن الآثار المختلفة للحكم ولاعتراف المتبادل بالحكم، وهو ما 
مطلب وذلك لمعرفة الفرق بين هذين الاصطلاحين، ثم نبحث الآثار المختلفة التي ستتناوله في هذا ال

 ينتجها الحكم باعتبار أن التعبير الأخير هو الذي يتفق مع الواقع العملي الغالب على المستوى الدولي.
 الفقرة الأولى : التمييز بين آثار الحكم الزجري الأجنبي والاعتراف به.

                                                                                                                                                         

بالرجوع إلى ما يتوصل إليه األطراف من اتفاقيات او ترتيبات وذلك ابتغاء كشف هوية األشخاص المتورطين في الجرائم 

 ، واتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة ضدهم ..." 2من المادة  0نصوص عليها في الفقرة الم

 . 27جمال سيف فارس ،م . س . ص  - 248 

 .29جمال سيف فارس، م. س ، ص  - 249 
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يدي، الذي يتمسك بمبدأ الاقليمية بكل نتائجه، لم يكن هناك ثمة ما يدعو إلى إجراء وفقا  للاتجاه التقل
تفرقة اصطلاحية في هذا الشأن، إذ إن المبدأ السائد لديهم هو أن الحكم الزجري ليست له أية قيمة 

 خارج الاقليم الذي صدر فيه.
ظل  وفي( 250)لاعتداد بأي حكم أجنبي،فمبدأ الإقليمية يحصر الحكم في نطاقه الإقليمي ولذا يمنع من ا 

ذلك، لم تكن هناك أهمية للتفرقة بين الاعتراف بالحكم الزجري الأجنبي، وأثار الحكم أو مدى أخذه في 
  الاعتبار خارج الإقليم الذي صدر فيه.

 ل كن عندما بدأت الأنظار تتجه إلى ما هو خارج النطاق الإقليمي حماية للمصالح الوطنية، ونزولا على
اعتبارات العدالة، بدأت الحاجة تظهر إلى إجراء التفرقة بين هذه المسميات، فالاعتراف بالحكم الزجري 

ذات القيمة وذات القوة التي تكون للحكم الزجري الوطني فلا تكون هناك ثمة   الأجنبي يعني منح الحكم
قضي به هذا الحكم تفرقة بين حكم زجري وطني وحكم زجري أجنبي، ومفاد ذلك ضرورة تنفيذ ما 

سواء على مستوى العقوبة الأصلية أو الفرعية أو الاستناد إليه كواقعة أو كمعلومة لتفريد العقوبة التي 
 (251)ينطق بها القاضي.

ية الكاملة بين الحكم الزجري  ولا شك أن ال كثير من الاعتبارات العقائدية و العملية تحول دون التسو
حو الذي سيتضح فيما بعد،ول كن على الرغم  من ذلك فإن هناك بعض الأجنبي ونظيره الوطني على الن

 الدول التي تعترف في حدود معينة بالحكم الزجري الأجنبي. 
أما تعبير آثار الحكم الزجري الأجنبي، أو الاعتداد  بآثاره فلا يقصد به الاعتراف للحكم الزجري الأجنبي 

الذي صدر هذا الحكم في ظله، وإنما جعل هذا الحكم منتجا بذات الآثار التي يقررها له القانون الأجنبي 
 للآثار التي يقررها القانون الوطني للحكم الزجري المشابه.

فالاعتراف يعني التنفيذ المباشر للحكم الزجري الأجنبي على الوجه الذي ينفذ به الحكم الوطني، ول كن 
جعة ومتابعة من القاضي الوطني، وتحديد الاعتراف  بالآثار يعني دخول الحكم من جديد في إطار مرا

مثل ما إذا ( 252)كونه من الممكن إنتاج هذا الحكم لبعض الآثار التي يقررها القانون الوطني أم لا،
يك الدعوى العمومية من  كان القانون الوطني يقرر إن كان الحكم  الزجري الأجنبي يحول دون تحر

جنبي يعد سببا لانقضاء الدعوى العمومية في إقليم جديد أم لا، أي تحديد كون الحكم الزجري الأ
أو كون الحكم الزجري الأجنبي يمكن الاعتداد به في تحديد كون المتهم عائدا أم   (253)الدولة أم لا،

 لا، أو كونه يصلح سببا لوقف التنفيذ.
                                                 
250  - R.GARRAUD , Traité théorique  et  pratique  du droit pénal français, Tome I.1914 p, 

424 . 

 . 26سيف فارس، م. س ، ص جمال  - 251 

 .22جمال سيف فارس، م.س  - 252 

 استنادا لقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين. - 253 



 

 

 

114 

ن حالة الاعتراف إن الاعتراف المتبادل بالحكم الزجري الأكثر اتساعا  وقوة  من مجرد الاعتداد بأثره لأ
لا يكون الحكم الزجري في حاجة إلى تدخل السلطة القضائية الوطنية لمنحه القوة التنفيذية في جميع 
الأحوال، وذلك عكس الاعتداد بأثر الحكم الزجري الأجنبي لأن الاعتراف يشمل تنفيذ الحكم فيما 

مباشرة أو غير مباشرة، أما  وكذلك كل الآثار التي تترتب على هذا الحكم سواء أكانت  قضى به،
الاعتداد  بالآثار فيقصد بها اصطلاحا الآثار الغير مباشرة للحكم كالعقوبات الإضافية وإمكانية الاعتداد 

 بها كواقعة.
ولما كان المجتمع الدولي كمبدأ عام لم يصل بعد إلى حد الاعتراف المتبادل بالحكم الزجري الأجنبي، لا 

يعات الوطن يع المغربي، حبيسة الفكر التقليدي وتعترف فقط ببعض زال جل التشر ية من بينها التشر
 . الآثار للحكم الزجري الأجنبي

 الأجنبي. الفقرة الثانية : بيان الآثار المختلفة للحكم الزجري
ية سواء  ية للحكم، أي تلك التي تتعلق بمسألة زجر إن الآثار التي تهمنا في هذا الصدد هي الآثار الزجر

 ( 254)الأمر بعقوبة أو تدبير وقائي أو تفريد العقوبة أو الاحتفاظ بالحكم في صحيفة الحالة الجنائية،تعلق 
فلا فائدة هنا لدراسة الآثار الاجتماعية للحكم، خاصة  الحكم بالإدانة ،وذلك من حيث مدى مساسه 

ل هنا لدراسة الآثار المدنية بالمركز الاجتماعي للمحكوم عليه في إطار أسرته أو نطاق عمله كما أنه لا محا
 كالاستناد عليه لطلب الأضرار الناشئة عن الجريمة.

إن كلمة الآثار ليست جامعة بالقدر الذي يجعلها شاملة لكل ما يترتب من آثار الحكم الزجري ، فالأثر 
أو أو النتيجة هو ما يترتب أو ينتج عن الحكم وليس ما يتضمنه الحكم، وفي ضوء ذلك فإن العقوبة 

التدبير الوقائي الذي قضى بهم الحكم، لا يعدان من آثار الحكم وإنما تمثل مضمون هذا الحكم، فالآثار هي 
يعات التي تقريرها عند الحكم بعقوبة  ما يترتب على الحكم بصفة تلقائية، ومثلها العقوبات التبعية في التشر

جرائيا آخر كإلغاء وقف التنفيذ استنادا إلى ويشمل الآثار غير المباشرة التي تستلزم تدخلا إ (255)معينة،
حكم زجري توافرت فيه الشروط اللازمة للإلغاء،  فإلغاء وقف التنفيذ لا يعد أثرا مباشرا للحكم، وانما هو 

 أثر غير مباشر، لأنه يستلزم تدخل عمل أخر.
على ما ينتج عن الحكم فإن تعبير آثار الحكم لا يقتصر فقط  (256)ووفقا للرأي الراجح في الفقه الفرنسي،

 الزجري، وإنما يمتد أيضا إلى ما يتضمنه هذا الحكم من عقوبة أصلية أو تدبير وقائي.

                                                 
254  - N. les conséquences  positives directes ou supplémentaires des jugements répressifs 

européens, Rev.Int.Dr.Pen, 1965.,  p 107. 

من قانون العقوبات الفرنسي تحظر  2-022سا لم تعد للعقوبات اإلضافية من حيث المبدأ وجودا، إذ إن المادة في فرن - 255 

 تطبيق أية عقوبة إال إذا نص عليها الحكم صراحة :

- «  Aucune peine ne peut etre appliquée si la juridictions ne l’expressément prononcée  » 
256  - C .LOMBOIS ,. Droit pénal international , 6ème éd , 1979, p 504. 
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وعليه، يمكن القول أن آثار الحكم تشمل ما قضى به من عقوبة أصلية أو إضافية وتشمل هذه الآثار الأثر 
المقامة عن ذات الواقعة وعن ذات السلبي، أي قوة الحكم الزجري الأجنبي في إنهاء الدعوى العمومية 

 (257)الأشخاص في دولة أخرى.
ويشمل الأثر المباشر للحكم، وهو ما يطلق عليه العقوبات الإضافية مثل، الحرمان من بعض الحقوق  

يطلق عليها البعض الآثار الإيجابية المباشرة أو المكملة للحكم الزجري، ويشمل الآثار غير  (258)والمزايا، و
 حكم الزجري.المباشرة لل

والفرق الأساسي بين الآثار المباشرة للحكم الزجري الأجنبي والآثار غير المباشرة أن الأولى تطبق مباشرة 
يان الآثار غير المباشرة  دون حاجة للتدخل من سلطة أخرى قضائية أو غير قضائية، بينما يستلزم سر

غالبا  على صدور حكم زجري في صدور تدخلا آخر بموجب حكم أو قرار قضائي، إذ تتوقف هذه الآثار 
 جريمة جديدة.

فإنه يمكن إيجاز آثار الحكم الزجري في الأثر الأصلي والتنفيذ للحكم الزجري الأجنبي، والآثار  وعموما،
غير المباشرة للحكم الزجري الأجنبي،  المباشرة للحكم الزجري الأجنبي أو القوة الإيجابية لهذا الحكم والآثار

وة السلبية للحكم الزجري الأجنبي، وهذه الآثار هي التي سيتم تناولها في الفصل الثاني من وأخيرا الق
 الدراسة.
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 تطور الرقابة العليا على المال العام وأصولها التاريخية.
 سعيد حمري 
 طالب باحث بماستر الحكامة القانونية و القضائية
 كلية الحقوق بالمحمدية.

 
 مقدمة:

.على اعتبار أن تعدد 259بة على المال العام مبحثا أساسيا من مباحث علم المالية العامةتشكل الرقا
المتدخلين في مجال المال العام فرض ايجاد أليات لمراقبة صرف المال العام و الحيلولة دون الممارسات 

يضه الى التبدير.في هدا الاطار ظهرت الحاجة ايجاد اليات و  أجهزة لمراقبة المعيبة التي من شأنها تعر
ية و المؤسساتية.تتدخل  صرف المال العام و أصبحت غالبية الدول تتوفر على العديد من الاجهزة الادار
في مختلف مراحل التعامل بالمال العام للتأكد من مدى مطابقة العمليات المالية العامة للقوانين و 

 .260لمسؤوليات و ترتيب الجزاءات اللازمةالانظمة و كدا تقييم نجاعة و جودة التدبير المالي و تحديد ا
ثم ان الرقابة لم تنشأ بين عشية و ضحاها و انما خضعت لتطورات تاريخية كبيرة حتى استقرت على ما 

يون القدماء261هي عليه في مختلف النظم السياسية المعاصرة والرومان و الاغريق  262.فقد عرفها المصر
ية. كما .و اتضح مدلولها في مسلة حمورابي التي اح توت على قواعد تنظم المعاملات المالية و التجار

عرفها العرب بعد ظهور الاسلام و أوجد الاسلام مؤسسات خاصة بتنظيم دقيق أوكلت اليها مهمة 
 الرقابة على الاموال العامة للمسلمين.

ام.فقد أنشا و في العصر الحديث تعد فرنسا من أوائل الدول التي أوجدت هيئة  للرقابة على المال الع
_ و خضعت لتطورات عديدة الى أن 1222الملك سانت لويس غرفا للمحاسبة _غرفة باريس سنة 

.و في انجلترا تم استحداث هيئة للرقابة عام 1339أصبحت تحمل اسم محكمة المحاسبات مند عام 
1322. 

نتقلت من الدولة الحارسة ثم ان موضوع الرقابة العليا على المال العام ارتبط بتطور دور الدولة. بحيث ا
التي يقتصر دورها على تأمين الامن الخارجي و الداخلي الى الدولة الراعية التي تعمل على تحقيق الرفاهية 

                                                 
 .0مطبعة العاني بغداد.ص:– 0922-0رقابة المالية العامة.طبعة -عبد هللا المقشيندي -259 
 .022طنجة ص:–مطبعة اسبارطيل  -0261 0ط–المالية العامة  -رشيد المساوي -260 

 .2-2منشورات حلبي الحقوقية.ص: 6112-0ط-الرقابة المالية العليا دراسة مقارنة-محمد رسول العموري -261 

 .02ص: 0922-0ط-الرياض -الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية-محمد عبد هللا الشريف -262 
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لمختلف الرعايا. الا أنه و بفعل المتغيرات العالمية التي فرضها النظام الجديد و تبني الدولة لفكر الخوصصة 
دة و أصبحت دولة مراقبة أي دولة دركية التي تتدخل لمراقبة بات للدولة دور جديد و وظيفة جدي

النشاط الاقتصادي للدولة.و بتالي غدا موضوع الرقابة المالية من أهم الموضوعات التي تمس كيان الدولة 
 الحارسة ... اعتبارا لدورها في حماية المال العام.

أنواع الرقابة و أكثرها فعالية .بحيث أنها تمارس  و رغم تعدد أنواع الرقابة الا أن الرقابة العليا تبقى أهم
يات التنظيمية و الرقابية.و تقدم نتائج اعمالها الرقابية الى السلطة التنفيدية.و أدى اهتمام  من اعلى المستو

و منظمات اقليمية للرقابة.تعمل على تطوير 263أغلب دول العالم بهده الرقابة الى ظهور منظمات دولية 
 حو تحقيق أهداف الرقابة.هده الاجهزة ن

 أولا:مفهوم الرقابة المالية:
ان الخوص في الاطار التاريخي للرقابة المالية العليا و أصوله لا يستقيم دون تحديد مفهوم الرقابة في 

مايزل يكتنفه صورتها العامة و الرقابة المالية على الخصوص.فمفهوم الرقابة حسب بعض الباحثين "
ية بارزة المعالمغموض ان لم نقل يعوز  .264"ه النضج القانوني ليصير نظر

 مفهوم الرقابة:-1
يا يا على المحافظة و الانتظار و الاحتراس. و الرقيب بمعنى الحافظ و المنتظر  -لغو يدل مفهوم الرقابة لغو

 و الحارس.
يف الاصطلاحية لمفهوم الرقابة يتعدد المشارب الفقهية للباحثين بحيث  -اصطلاحا نجد تعددت تعار

ان الفقهاء المسلمين يعالجونها تحت مسمى الحسبة. و هده العبارة عندهم شاملة لأمر بالمعروف و النهي 
 .265عن المنكر.و الاشارة الاصطلاحية هده لها دلالة هامة تفيد الوجوب أي وجوب الرقابة

 أما الفقه المعاصر فقد عرف مفهوم الرقابة تباينا بين ثلاث اتجاهات أساسية:
ا الاتجاه يعرف الرقابة انطلاقا من الجانب الوظيفي أي الاهداف التي تسعى الى تحقيقها. و هد -1

عنده ان الوظيفة الرقابة تشمل الانشطة التي تعمل على تحقيق الخطة الموضوعية. و عليه يكون جوهر 
 .266نجاز الخططالرقابة هنا متعلقا بقياس و تصحيح أعمال الافراد القائمين بالتنفيذ الفعلي لتأكيد ا

يفه للرقابة على الجانب الاجرائي. أي مجمل الخطوات التي يتعين اتباعها للقيام -2 يرتكز هدا الاتجاه في تعر
يق خطة  بعملية المراقبة. و تغدو الرقابة وفقه: " مجموعة اجراءات ترتكز على جمع البيانات التحليلية عن طر
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ياتها المختلفة بتنفيد اهدافها بأحسن وسائل الاداء التي بغرض متابعتها.و التحقق من قيام الوحدة بمست و
 .267تكفل كفاية اقتصادية

 
ثم انها جمع من الاجراءات التي توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ الفعلي للخطة الموضوعة.و دراسة 

 أسباب الانحراف في التنفيذ و اقتراح سبل معالجتها.
بالرقابة. و عنده أن الرقابة تتمثل في الاشراف و الفحص  _ يهتم هدا الاتجاه بالاجهزة التي تضطلع0

والمتابعة من جانب السلطة أعلى لها الحق في التعرف على كيفية سير العمل داخل الوحدة. و التأكد 
من حسن استخدام الاموال العامة في الاغراض المخصصة لها.و من أن الموارد تحصل طبقا للقانون و 

معمول بها.ثم ال كشف عن المخالفات و الانحرافات و بحث الاسباب التي تقف اللوائح و التعليمات ال
 ورائها. و اقتراح الحلول ال كفيلة بمعالجتها و منع تكرار حدوثها.

يف أدق فكرة التحقق من أن الفعل  فالرقابة و انطلاقا من استعراض هده الاتجاهات, تعني و بتعر
 المطبق لا يختلف عن الفعل المعلن عنه.

يفات تعددت في بع يفات التي اعطيت لمفهوم الرقابة. نخلص الى أن هده التعر د أن استعرضنا التعر
مضمونها بالنظر الى الاختلاف التوجه من باحث الى أخر.الا أنها رغم دالك تتوحد على مستوى 

هدفين  الهدف المنشود من الرقابة ألا و هو المحافظة على الموارد العمومية.هدا الهدف يختزل بدوره
أساسين فمن جهة يهم التحقق من أن الانفاق ثم وفق لما هو مسطر. و من جهة أخرى التحقق من أن 

 .268الموارد العمومية حصلت و استخدمت أفضل استخدام
 مفهوم الرقابة المالية: -2

يفا موحدا سواء بين الفقه المالي أ و بين على غرار مفهوم الرقابة لم يعرف مفهوم الرقابة المالية تعر
المنظمات الرقابية المتخصصة. بحيث نجد بعض الفقه يعتبرها مبحثا أساسيا من مباحث علم المالية 
العامة. في حين يعرفها البعض الاخر انطلاقا من وجود جهاز أو أجهزة يعهد اليها بواسطة نص قانوني 

يف نجده يتماشى يف الدي قدمته  أو دستوري بممارسة الرقابة على الاموال العامة. هدا التعر مع التعر
" الرقابة المالية تعني كل جهاز 269المنظمة الدولية لاجهزة الرقابة العليا على الاموال العامة}الانتوساي{: 

يعي و  يا أو قانونيا ممارسة الرقابة على المالية العامة.و الدي يزود كل من الجهاز التشر عال تناط به دستور
 فية حول كيفية ادارة و استعمال الاموال العامة".الجهاز التنفيدي بالمعلومات الكا
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و عرفها المؤتمر العربي الاول للرقابة المالية على أنها:" منهاج علمي شامل يتطلب التكامل و الاندماج بين 
ية.و يهدف الى التأكد من المحافظة على الاموال  المفاهيم القانونية و الاقتصاديةو المحاسبية و الادار

 .270كفاءة استخدامها و تحقيق الفعالية في النتائج المحققة العامة.و رفع
يف أنه أكثر شمولية. لأن الرقابة وفقه لا تهم فقط العناصر ذات الطبيعة  و الملاحظ في هده التعر
المحاسبية المحضة و انما تهم مختلف العوامل المؤثرة في صرف موارد الدولة و بتالي يكون من الصواب 

 لمراقبة.ادخالها في عملية ا
 الاشكالية:

فما أصول نظام الرقابة العليا على المال العام؟.و الى أي حد ساهم الاسلام في بلورة فكرة الرقابة على   
المال العام؟ و ما الاختلافات التي تميز المدارس الغربية في مجال المراقبة العليا ؟ ثم الى أي حد يمكن 

 اء مؤسسات الرقابة على المال العام؟القول أن المغرب عرف سيرورة في اتجاه بن
 التصميم: سنحاول الاجابة على هده الاشكاليات باعتماد التصميم التالي:

 المبحث الاول:التطور التاريخي للرقابة العليا على المال العام
 المطلب الاول:الرقابة العليا على المال العام في الاسلام

 العام في الفكر الغربيالمطلب الثاني:الرقابة العليا على المال 
 المبحث الثاني:تطور الرقابة العليا على المال العام بالمغرب 

 المطلب الاول:ابان فترة  الحماية
 المطلب الثاني: بعد الحصول الاستقلال

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 المبحث الأول: تطور التاريخي الرقابة العليا على المال العام:
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تنشأ بين عشية و ضحاها و انما هي نتاج صيرورة تاريخية. فقد ظهرت في  كما سبق و أن ذكرنا فالرقابة لم
الحضارات الفرعونية و الرومانية و الاغريقية. و على اعتبار أن هده الحضارات لم تعرف نظاما دقيقا 

لامية للرقابة العليا على الاموال العامة. سنقتصر في رصد التطور التاريخي للرقابة العليا  على المدرسة الاس
 و كدا المدرسة الغربية في شقها اللاتيني و الانجلوساكسوني.

 المطلب الاول: الرقابة على المال العام في الاسلام:
أولى الاسلام لأموال العامة عناية خاصة .و بتالي أحاطها بسياج من الرقابة يكفل الحفاظ عليها و تنميتها 

في الاسلام تطورا بتطور الدولة بحيث أصبح للدولة و انفاقها بشكل صحيح. و عرفت الرقابة المالية 
 أجهزة و دواوين تباشر رقابة فعالة على مالية الدولة بهدف الحفاظ عليها .

بخلاف ما كانت عليه الانظمة المالية في العصور الوسطى.فان النظام المالي في الاسلام كان يهدف الى 
عية و الاقتصادية.و يتالي أوجد نظام دقيق للرقابة تحقيق غايات الاسلام في مختلف المجالات الاجتما

المالية يقوم على أسس متكاملة.و من بين الاجهزة التي عنيت بهده الرقابة العليا في النظام الاسلامي. 
 ن المظالم.نجد ولاية الحسبة و ديوا

 الفقرة الاولى: ولاية الحسبة
 

لمون السبق فيها.و التي نقلها عنهم الصليبيون و تعد ولاية الحسبة من الانظمة الفريدة التي حاز المس
 .271الاوربيون

 مفهوم الحسبة و تطورها: -أولا
 في اللغة: تدل الحسبة على التدبير و حسن المظهر.

أما في الاصطلاح: فهي الامر بالمعروف ادا ظهرت تركه و النهي عن المنكر ادا ظهرت فعله.و تستمد 
 و اجماع الفقهاء. الحسبة شرعيتها من القران و السنة

و رغم ان نظام الحسبة عرف في عهد الرسول صلى الل  ه عليه و سلم الا أن نظامها لم يكتمل الا بعد 
الهجري.بعد توسع الاسلام و دخول أقوام جدد في الاسلام لم يكن لديهم الوازع  2منتصف القرن 

تولى الحسبة محتسب يعينه الخليفة.و الديني.الامر الذي تطلب احكام الرقابة على الاموال العامة.فكان ي
ياء عام  الهجري.هدا الامر  129تذكر ال كتب انه في عهد الخليفة أبو جعفر تولى الحسبة يحيى ابن زكر

 جعل الحسبة ولاية من ولايات الاسلام لا يسمح بها الا للمأذون بها من طرف الخليفة.
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اللشروط المتطلبة فيه من علم و فطنة.بل ان  و اعتبارا للدور المنوط بالمحتسب فقد تشدد الاسلام في
أهل الاندلس كانوا يجعلون المحتسب من القضاة.و تطورت سلطاته في عهد الفاطميين فصارت من 

 .272واجب الشرطة تلبية أوامره و تنفيد أحكامه
 اختصاص والي الحسبة في الرقابة المالية -ثانيا 

اصات سنقتصر على ذكر أهمها خاصة المتعلقة بمراقبة كان والي الحسبة يتوفر على مجموعة من الاختص
 المالية العامة.

 رقابته على تحصيل الايرادات العامة: -أ
تشمل اختصاصات المحتسب تحصيل ايرادات الدولة.في هدا الاطار يملك سلطة واسعة في تحصيل 

القوم عن اخراج نصيب  الاموال جبرا من الملزمين بها تجاه الدولة خاصة في الحالات التي يتمتع فيها
الدولة أو التهرب من دفع الزكاة يظهر انطلاقا من هده الامثلة ان المحتسب يمنع التهرب و التحايل عن 

 .273أداء ايرادات الدولة و اخفائها عن جبايتها دون وجه حق
 رقابة والي الحسبة على انفاق الاموال العامة: -ب 

اق الاموال العامة.و الحيلولة دون انفاقها في غير الابواب من مهام المحتسب أيضا مراقبة عمليات انف
المخصصة لها.و يكشف ما قد يكون من اسراف أو بدخ من جانب القائمين على انفاقها في غير الوجوه 
المخصصة لها و يعاقب كل من أنفقها في غير وجهها الشرعي.و كل من يحاول اخدها من غير 

 مستحقيها.
ن نظام الحسبة في الاسلام كان نظاما فعالا بالنظر الى الاستقلالية التي نخلص من خلال ما سبق أ

كان يتمتع بها المحتسب في مباشرة مهامه و أنه كان يستمد سلطته من الحاكم ثم ان ممارسته لمهامه تستند 
 الى القران و السنة.

ة يمكن الافادة منها و و عليه أمكن القول ان الحسبة تمثل جانبا بارزا من جوانب الحضارة الاسلامي
يرها بما يتماشى مع العصر الحالي.  تطو

 الفقرة الثانية :والي المظالم
 المفهوم و النشأة: -أولا

يفها: جهاز يلتجئ اليها المظلومين لرفع الظلم عنهم في شتى المجالات.و يعرفها ابن خلدون  : وظيفة تعر
 .274ممزوجة بين سطوة السلطة و نصفة القضاء

                                                 
 .92.أنظر هامش العموري مرجع سابق ص:72الهيئة المصرية للكتاب.ص: -0922القاهرة  -الحسبة في مصر االسالمية -سهام أبو زيد-272 

 .22سهام أبو زيد مرجع سابق ص:-273 

 .666ص: -المقدمة -ابن خلدون -274 



 

 

 

122 

عرف هده المؤسسة في عهد الرسول ولا في عهد الخلفاء الراشدين.و يرجع بعض الباحثين نشأتها:لم ت
 .275ظهورها يعود بالأساس الى جور الولاة الدين كان يتم تعيينهم من لدن الخلفاء

 اختصاص الرقابة المالية لديوان المظالم: -ثانيا 
 تتفرع هده الاختصاصات الى اختصاصين :

 لولي بنفسه:اختصاصات يتولاها ا -1
 جور العمال فيما يحصلونه من أجور.-أ

بحيث يراقب القائمين على جباية الايرادات العامة للدولة و مدى صحة جبايتها أو عدالتها من جهة 
أخرى.فادا رأى ظلمهم في جباية ايرد من الايرادات عمل على رد الحق الى أصحابه.و مثال دالك ما 

 .276مهدي لما رأى الظلم يلحق بأهل الخراج في العراق فأسقطه عنهمفعله الخليفة العباسي الامام ال
يين :  ب_تصفح كتاب الداو

و تهدف هده المراقبة الى التأكد من صحة ما يدرجه هؤلاء الكتاب باعتبارهم أمناء المسلمين في أموالهم 
من أن كل و مدى مطابقة الاجراءات و المصروفات مع القوانيين المعمول بها و التحقق من دالك 

 الايرادات تضاف من غير نقص 
 _ اختصاصات يتولاها بناءا على تظلم:2

 و تشمل:
 أ_ تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم و تأخرها عنهم.

 ب_رد الاموال التي اغتصبت من قبل الولاة.
 
 
 
 

 المطلب الثاني:تطور الرقابة العليا على الاموال العامة في الفكر الغربي:   
التاريخية لموضوع الرقابة العليا على المال العام لا تستقيم دون استحضار المدارس التاريخية  ان المقاربة

الغربية التي اهتمت بالرقابة العليا على المال العام.و المدارس الغربية تتوزع بين المدرسة اللاتينية و 
التجربتين يرجع الى اختلاف تجسدها فيها فرنسا النموذج و المدرسة الانجلوساكسونية.و استحضار هاتين 

 خصوصيتهما على المستوى النظري و العملي.
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 الفقرة الاولى:المدرسة الاتينية:
 أولا: خصوصية هده المدرسة:

 عشر في فرنسا و منها انتقلت الى بقاع الاوربية الاخرى. 10نشأت أساسا خلال القرن 
في اعتبار البرلمان مصدر الترخيص.فانها و ادا كانت هده المدرسة تتفق مع المدرسة الانجلوساكسونية 

تختلف عنها في كثير من المناحي الاخرى.مثال دالك:التمييز بين مهام الامر بالصرف و مسؤولية المحاسب 
 .277أمام أجهزة الرقابة العليا

ثم ان أول اختصاص مارسته هده الاجهزة كان يتمثل بالأساس في اختصاصها كقاضي للحسابات أي 
 حسابات المقدمة من لدن المحاسبين. تحقيق و فحص

أما باقي الاختصاصات الاخرى فانها ظهرت حديثا.ثم ان معظم الدول الاوربية تأثر بهدا النظام و 
 و سنتطرق الى النموذج الفرنسي.كممثل لهدا المصدر. 12اعتمدته مند القرن 

 ثانيا:النموذج الفرنسي في الرقابة العليا:
ل التي أخذت بالرقابة المالية العليا.و بالرجوع الى نشأة الرقابة المالية بفرنسا تعد فرنسا من أوائل الدو

.حينما أنشأ الملك سانت لويس غرف التفتيش و من بين الغرف التي 1222نجدها ترجع الى عام 
ضمتها غرفة محاسبة باريس. و تجلت وظيفتها في فحص حسابات الاملاك.الا انها كانت خاضعة بشكل 

ك.اعتبارا لعدم الفصل بين أموال الحاكم و الدولة أنداك. بعد دالك سيصدر أمر في عام كلي للمل
 يهدف الى سن نظام حقيقي لغرفة الحسابات. 1023

سيتم التخلي عن هده الغرفة في مقابل اعطاء مهمة المراقبة الى  1932و عندما جاءت الثورة الفرنسية 
قيام بمهمتها بالنظر الى غياب التخصص و عدم التفرغ أعضاء لجان برلمانية.ل كن هده اللجان فشلت في ال

. كهيئة 1921البرلمان الامر الدي جعل البرلمان يبادر الى انشاء مكتب للمحاسبة بموجب مرسوم 
يضها بهيئة  متخصصة تتولى الرقابة على المال العام و بدورها لم تثبث هده الهيئة فعاليتها ليتم تعو

 .278المحاسبات
تزايد النفقات العامة للدولة و تطور الفكر الدستوري و فرض اعادة التفكير في ايجاد مؤسسة الا أن ال

قضائية تتكلف بفحص الحسابات و الاشراف على جباية و انفاق أموال الدولة.فصدر قانون 
 .1232-1232-1229.المنشئ لمحكمة الحسابات.و عرف مجموعة من التعديلات سنوات 1339

                                                 
 .21ص: 6111-26عدد -منشورات المجلة المغربية الدارة  المحلية و التنمية-محاكم المالية بالمغرب-277 
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المحكمة تطورا مهما و أصبحت تمارس نوعين من الاختصاصات.اختصاصات و عرفت اختصاصات 
ية تتمثل بالاساس في مراقبة حسابات المحاسبين و تقديم المساعدة الى البرلمان و الحكومة. و  ادار

 اختصاصات قضائية تتعلق بالتأديب في ميدان المتعلق بالميزانية.
 الفقرة الاولى:المدرسة الانجلوساكسونية: 

 ا: خصوصية المدرسة:أول
في ظل هده المدرسة البرلمان يمنح الترخيص للحكومة و الحكومة تتولى التنفيذ. و بالتالي فالجهاز الدي 
يرخص الاولى له أن يراقب التنفيذ.بمختلف الوسائل و من بين هده الوسائل المراقبة العليا التي تكون 

يه ترفع تقاريرها التي تضمنها ملاحظات حول تنفيذ منبثقة من البرلمان الدي يمدها بوسائل العمل و ال
ية. و حسب أتباع هده المدرسة  الاموال العامة.فالمراقبة بهده الشكل لا تكتسي أية صبغة زجر

لا يفرق في عمليات تنفيذ الاموال  279الانكلوساكسونية فان المسؤولية كل لا يتجزأ. فهدا النظام
 المحاسب.العمومية بين مسؤولية الامر بالصرف و 

يطاني في الرقابة العليا على المال العام:  ثانيا:النموذج البر
. تسمى مكتب هيئة 1322تمارس الرقابة المالية العليا في انجلترا هيئة مستقلة عن الحكومة أنشئت سنة 

. و تعمل تحت رئاسة موظف كبير}المراقب المحاسب العام{. و تعد  national audit officeالمراقبة
لهيئة وسيلة البرلمان في الرقابة على المال العام.و دورها الاساسي فحص و توثيق كافة عمليات هده ا

.ثم ان المراقب العام يعين 280تنفيذ الموازنة. في حين تتولى لجنة الحسابات العامة في البرلمان سلطة البث
لا سلطة عليه من لدن من لدن الملك. و لا يعزل الا بناء على اقتراح من قبل مجلسي البرلمان ؟ و 

 الحكومة و ما يميز رقابة هده الهيئة أنها رقابة مزدوجة:
رقابة سابقة : بحيث أنه يراقب جميع أوامر الصرف التي تصدرها الوزارات.فالوزير حينما يصدر الامر 
بالصرف يكون لزاما رفع هدا الامر الى المحاسب العام.من طرف وزارة الخزانة ليتحقق منه يصدر 

 دن بالامر.الا
رقابة لاحقة :تتم هده الرقابة بواسطة المراقبين التابعين للمحاسب العام. و الموزعون على مختلف -

الادارات.بحيث يقومون بتدقيق كافة عمليات الصرف و تحصيل الاموال العامة.و التحقق من مدى 
 مطابقتها للقواعد القانونية.

ير يقدمه الى لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم. و على أساس هده الرقابة يضع المحاسب العام  تقر

                                                 
  279- من بين الدول التي تأخد بهدا النظام نجد واليات المتحدة االمريكية.و كندا.

 .096محمد رسول العموري مرجع سابق ص:-280 
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و ما يميز نظام الرقابة بانجلترا التعاون بين لجنة الحسابات و المحاسب العام ووزارة الخزينة. كما أن الهيئة 
 .281بمثابة عين البرلمان على الحكومة

 هدا النموذج الفريد يعكس تطور النظام الدستوري و الاداري في الدولة.
نخلص من خلال استعراض التجربة اللاتينية و الانجلوساكسونية الى أن كلا النظامين يتمايزان من 
النواحي التالية. محكمة الحسابات تتمتع بالاستقلالية التامة عن البرلمان و الحكومة. بخلاف هيئة المراقب 

 العام التي ترتبط مع البرلمان بعلاقة وثيقة.
ات على المحاسبين العموميين الفعليين.في حين يشمل اختصاص الهيئات اقتصار رقابة مكتب الحساب

 الاخرى جميع الاشخاص المرتبطين بالمال العام. 
و نخلص الى أن الاختلافات التي تميز هده النظم ترجع بالأساس الى  اختلاف الانظمة السياسية و 

 لأوضاع العامة لكل بلد.
 

 ال العام بالمغرب:المبحث الثاني: تطور الرقابة على الم
لم تكن الرقابة المالية العليا في المغرب وليدة مرحلة الاستقلال فقط بل اهتم المغرب قبل الحماية بالمالية 
العامة.و سبل مراقبتها ل كن هدا الاهتمام ليس بالنظر اليها كمفهوم و انما كمضمون لعقلنة تدبير شوؤن 

يضة فلسفية مبنية على مقابلة السلطة بالمحاسبة.ثم ان المغرب عمل في مرحلة من  الدولة المالية. و كفر
مراحل تطور الدولة المغربية بمؤسسة الحسبة و ديوان المظالم و قد تطرقنا اليهما في معرض حديثنا على 

 .282الرقابة المالية في ظل الاسلام
يرقى الى تأسيس نظام و يسجل بعض الباحثين على أنه بالرغم من هده البوادر الرقابية الى أن الامر لم 

 عام للمراقبة المالية.
 على العموم فالرقابة المالية العليا بالمغرب عرفت مرحلتين أساسيتين.

 المطلب الاول: في عهد الحماية:
و تعهدت فرنسا في وثيقة الحماية بادخال  1212فرضت الحماية الفرنسية على المغرب ابتداءا من سنة  

ية و المالية و التعليمية الى المغرب بهدف تأهيله على صعيد مجوعة من الاصلاحات ذات الط بيعة الادار
يات.  كافة المستو

إلا أن دالك كله كان مجرد غطاء استعماري فمباشرة بعد فرض الحماية ستشرع فرنسا في نهب خيراته و 
 استنزافها. و للوصول الى هدا الهدف كان من اللازم احداث آليات تكفل دالك.
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 الك بسط الرقابة الفرنسية على المالية العامة بالمغرب. و ثم بسط هده الرقابة على مرحلتين.و من بين د
ية الفرنسية:   الفقرة الاولى: بسط الرقابة الادار

ية الفرنسية على بعض المؤسسات. من دالك نذكر ظهير . و 2831209بسط رقابة الاجهزة المالية الادار
ية العامة للمالية و لرقابة الذي نص على خضوع التدبير المالي لل يف للتصدير لرقابة المدير مكتب الشر

 المفتشية العامة للمالية الفرنسية.
 

 الفقرة الثانية:بسط الرقابة العليا الفرنسية:
فتجسدت بالاساس في فرض رقابة الاجهزة العليا للرقابة على المالية العامة بالمغرب في هدا الاطار 

تطبيق رقابة لجنة الحسابات الفرنسية على مؤسسات الدولة التي  ليحدد شروط 922.02صدر ظهير
ية.لينص في المادة الثانية على أن ضباط الحسابات يقومون بمراجعة  تمسك محاسبتها وفق القواعد التجار
سلامة الحسابات و يشهدون على مطابقة هده الحسابات للميزان العام و البيان الختامي المقدمين للجنة 

 الحسابات.
و يرى بعض الباحثين أن اخضاع المالية هده الاجهزة للجنة الحسابات لم يكن فعالا بل أقرب منه الى 
تفتيش روتيني و تقييم سطحي لادارة.فاهتمام ادارة الحماية كان منصبا بالاساس على الاستغلال المباشر 

 لثروات البلاد دون أدنى اهتمام بالشكل الدي يتم به الاستغلال.
 لثاني: بعد الاستقلال:المطلب ا

 الفقرة الاولى: احداث اللجنة الوطنية:
و اعلان جلالة الملك أن المغرب يمر الى مرحلة الجهاد  1222بعد حصول المغرب على الاستقلال في 

الاكبر المتمثلة في اعادة بناء أسس متينة للدولة.لتجاوز الوضعية التي تركها المستعمر.ظهرت الحاجة الى 
للرقابة على المال العام.و ترجم على الواقع باحداث اللجنة الوطنية للحسابات سنة  اقامة نظام

.باعتبارها جهازا ساميا للرقابة المحاسبية.تعمل تحت مسؤولية رئيس معين بظهير و مفتشين 1223
 معينين من قبل وزارة المالية.ل كن هدا الجهاز كان مصيره الفشل بالنظر الى العوامل التالية:

 ودية اختصاصاته.محد-
 غياب أطر ذات كفاءة عالية. -
 .284تبعيته الى وزارة المالية بالنظر الى أنها التي تعين المفتشين به -
 احداثها كان شكليا فقط يهم سد الفراغ الناتج عن تنحي محكمة الحسابات. -
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 الفقرة الثانية: احداث المجلس الاعلى للحسابات: 
الجهاز سيتجه المشرع المغربي الى احداث المجلس الاعلى للحسابات  و تلافيا للنقص الدي اعترى هدا

.وأوكل اليه مهمة الرقابة العليا على تنفيد القوانين المالية.و مراقبة مشروعية 28592-12بموجب قانون 
عمليات موارد و نفقات الاجهزة الخاضعة للرقابته. بعد دالك ستتعزز وضعية المجلس الاعلى للحسابات 

ية.بحيث خصص له الباب العاشر تحت  1222 في دستور بالارتقاء به الى مصاف المؤسسات الدستور
فصول.و نصت هده الفصول تباعا على حق  1عنوان المجلس الاعلى للحسابات.و تضمن هدا الباب 

مة. المجلس في ممارسة الرقابة العليا على تنفيد قوانين المالية.و كدالك على بدل مساعدته للبرلمان و الحكو
ية للحسابات. و أناط بها مراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها  كما نص على احداث المجالس الجهو

 و كيفية قيامها بتدبير شؤونها. 
سيبادر المشرع المغربي الى أخراج قانون  1222و انسجاما مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها دستور 

الية.من أهم المستجدات التي جاء بها التنصيص على احداث المتعلق بمدونة المحاكم الم 28622.22
ية للحسابات و أناط بها مراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها. و لم يغب المجلس في  المجالس الجهو

ية.اد تمت معالجته في نفس الباب.و تأكيد على  2311ظل دستور  عن لائحة المؤسسات الدستور
بغية جعله في منأى عن  287ة العمومية.و التنصيص صراحة على استقلاليتهرقابته العليا على المالي

المزايدات السياسية. كما تم التأكيد على دوره في ارساء قيم الحكامة الجيدة و تدعيم المحاسبة و 
كما أن المجلس في ظل دستور الفاتح يوليوز أصبح بامكانه تقديم مساعدته للسلطة القضائية  288الشفافية.

 ة الى البرلمان و الحكومة.بالاضاف
 

انطلاقا مما نخلص الى أن الرقابة العليا على المال العام, بشكلها الحالي نتاج تطور تاريخي. فرض ايجاد 
أجهزة مستقلة تتولى الرقابة على صرف المال العام, وفق أسس سليمة. تفاديا للتلاعبات التي من شأنها 

الرقابة ارتبطت أيضا بالتطور الدي عرفته وظائف الدولة في اهدار أموال دافعي الضرائب.كما أن هده 
العصر الحالي.الامر الدي جعل من الرقابة العليا ضرورة ملحة.و سبيل من سبل تحقيق الحكامة المالية 

 في أبعادها القانونية و المحاسبية و الاقتصادية.
 

 لائحة المراجع:
 مطبعة العاني بغداد.– 1221-1رقابة المالية العامة.طبعة -عبد الل  ه المقشيندي

                                                 
 .0979شتنبر  02بتاريخ  -285 

 .6692ص:-6116أغسطس  02-0262جمادى  2تاريخ  2121الجريدة الرسمبة عدد-286 

  287- الفصل 027 من دستور6100.

 الفقرة الثانية. 027الفصل -288 
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 طنجة –مطبعة اسبارطيل  -2310 -1ط–المالية العامة  -رشيد المساوي
 منشورات حلبي الحقوقية. 2332-1ط-الرقابة المالية العليا دراسة مقارنة -محمد رسول العموري

يف ياض -الرقابة المالية في الممل كة العربية السعودية-محمد عبد الل  ه الشر   1232-1ط-الر
يم الخمال كلية الحقوق -رسالة ماستر القانون العام-22.22رقابة المحاكم المالية في ضوء قانون  -كر

 .2312-2311-المحمدية
ية للكتاب -1232القاهرة  -الحسبة في مصر الاسلامية -سهام أبو زيد  الهيئة المصر
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ية   كعملية بنكية في القانون التجاريخصم الأوراق التجار

 
 رمحمد افقي

 استاذ باحث في قانون الأعمال و المقاولات 
 
 

يرتبط بين المودعين الذين يودعون أموالهم لديه هادفين إما لاستثمارها أو المحافظة عليها، أو هما معا، 
ية ونحقيقها على أرض الواقع. يل مشارعهم التجار  وبين التجار الذين يحتاجون إلى تلك النقود لتمو

ن البنوك باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الائتمان، لها الحق في القيام بمجموعة من وكما هو معلوم فإ       
العمليات، من أكثر الحالات شيوعا في محال الائتمان البنكي المباشر الذي توزعه البنوك في شكل مبالغ 

ية. يكتسي عقد الخصم أهم نقدية تسلمها إلى المستفدين من ذلك نجد عملية خصم الأوراق التجار ية و
كبرى داخل المجال الاقتصادي منذ القديم، وتتجلى هذه الأهمية أو الدور الاقتصادي لعقد الخصم في 
كونه يوفر الأموال اللازمة للمقاولة قبل حلول الموعد للاستفادة منها، مما تجعله بمثابة قرض قصير الأمد 

قد على المستوى الاقتصادي تبرر ووسيلة لتعبئة بعض الديون القصيرة والمتوسطة الأمد.وأهمية هذا الع
الأهمية التي يكتسبها على المستوى القانوني بالنظر للعلاقة الوطيدة بين ما هو اقتصادي وما هو قانوني، 

تجدر  وعلى اعتبار أن أي تطور اقتصادي لا يمكن أن يكون تاما إن لم يواكبه تطور قانوني يحميه.
يفات متعددة سواء عل يع، وهكذا يمكن الإشارة إلى وجود تعر ى مستوى الفقه أو على مستوى التشر

يفات ال كثيرة المقدمة فقهيا بكونه عقد بين الزبون الحامل لورقة  يف عقد الخصم انطلاقا من التعر تعر
ية لم يحل بعد أجل استحقاقها والبنك الذي يقبل بتعجيل مبلغ هذه الورقة قبل حلول أجل  تجار

ة ناتجة عن عملية الخصم تعرف بسعر الخصم، وبمقتضى هذا الاستحقاق مقابل الحصول على فائد
الاتفاق تنتقل هذه الورقة والحقوق المترتبة عنها إلى البنك الذي يستفيد من قيمتها عند حلول أجل 

 استحقاقها.
 
يعي فقد عرف القانون التجاري المغربي الجديد من خلال المادة   التي  222أما بخصوص الجانب التشر

لخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها نصت على "ا
ية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم  مبلغ أوراق تجار

وعمولة". وانطلاقا من  برد قيمتها إذا لم يف الملتزم الأصلي. وللمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة
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يف يصح القول بأن عقد الخصم يفترض وجود كمبيالة في يد الزبون مستحق الوفاء بعد أجل  هذا التعر
معين، فيقوم بتظهيرها إلى البنك تظهيرا ناقلا للمل كية مقابل أن يصرف له البنك قيمتها مخصوما منها 

 أجره في العملية.
هي عملية إئتمانية بالنظر لطبيعة الخدمة التي يقدمها البنك للزبون  ونشير في الأخير إلى أن عملية الخصم

 وهي خدمة إئتمانية بالأساس، وهذا هو رأي الفقه الفرنسي.
إلا أنه رغم استقلالية عقد الخصم عن بعض العقود المتشابهة، فقد جرى العرف البنكي على شيوع 

يعة للمعاملات تنفيذ عقد الخصم داخل الحساب الجاري بسبب مزايا هذا  ية السر الأخير في التسو
   المتبادلة بين البنك والزبون. فكيف يتم ذلك؟

 
 هذا ما سنحاول الاجابة عنه من خلال التصميم التالي:

 المبحث الأول مستلزمات عقد الخصم وتمييزه عن النظم المشابهة.
ية. برام عقد خصم الأوراق التجار  المطلب الأول: مستلزمات إ

 اني: تميز عملية الخصم عن بعض الأنظمة المشابهة .المطلب الث
ية  المبحث الثاني: الاثار المترتبة عن عقد خصم الاوراق التجار

 دعوى الرجوع لعد الوفاء الناشئة عن السند المخصوم المطلب الأول:
 المطلب الثاني: القيد العكسي.

 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول عقد الخصم وتمييزه عن النظم المشابهة.
ية والحاجة إليه بالنسبة للتجارة، من أجل تحقيق أغراض تجارتهم،  إن المال هو عصب الحياة التجار

يع  تتسم بكونها ملحة، وليس أقدر من البنك على اشباع هذه الحاجة اعتبارا لوظيفته المتمثلة في توز
ية من أبرزها.  الائتمان بمختلف أشكاله، والذي يبقى خصم الأوراق التجار

ية، فإن هذا الاختلاف لم وإذا كان  فقهاء القانون قد اختلفوا في تكييف عقد خصم الأوراق التجار
 يكن له أثر على الصفة العدية لهذه الصورة من صور الائتمان.
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برامه توافر مجموعة من الأركان، إذ بدونها يكون العقد  ية عقد فإنه يلزم لإ وبما أن خصم الأوراق التجار
 باطلا.

ية.المطلب الأول: إ   برام عقد خصم الأوراق التجار
ية توافر مجموعة من الأركان منصوص عليها في إطار القواعد  يستلزم لإبرام عقد خصم الأوراق التجار

 العامة.
برام عقد الخصم إلا برضا طرفيه، ويجب أن يتصرف هذا الرضا إلى معنى الخصم ليثبت كل  فلا يمكن إ

ة أحد طرفي العقد عيب، ل كن بعض الفقه طرف الحقوق الناشئة عنه، وقد يشوب إراد
يرى انه ليس من مصلحة الزبون الذي عيبت إرادته إن يطالب بهذا الإبطال لان ذلك  [1] الفرنسي

 سيجعله ملزما برد ما قبضه تنفيذا لعقد الخصم.
أقتطعه البنك من أصل المبلغ  ل كن متى تمسك الزبون بالإبطال وحكم له بذلك فإنه لا يتحمل ما

ية كالفائدة مالم يكن ذلك على أساس الإثراء بلى  سبب، أو على أساس أخر فعقد خصم الأوراق التجار
باعتباره صورة من صور الائتمان المباشر، يقوم على الاعتبار الشخصي أي على ثقة البنك في الزبون فان 
بطال العقد الرابط بينه وبين الزبون،  لهذا البنك كذلك في الحالة التي تعاب فيها إرادته بغلط أن يطلب إ

بطال العقد، لان ل كن ما يحصل عملي ا إن البنك الخصم لا يعمدا حتى ولو وقع في غلط إلى المطالبة بإ
المطالبة تستدعي اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى ترمي إلى استصدار حكم يقضي بذلك وهذه الدعوى 
تستغرق مدة أطول من المدة المتبقية لحلول ميعاد استحقاق الورقة لعقد الخصم، فتقديم الأوراق 

ية من قبل الزبون للبنك لا يترتب عنه نشوء عقد بين الطرفين لان هذا التقديم ما هو إلا تعبير التجا ر
 . [2] عن إيجاب يستلزم اعتباره إن يقترن بقبول البنك

و تأسيسا على ذلك فان عقد الخصم لا ينشا إلا في اللحظة التي يبلغ فيها البنك زبونه عن موقفه عن 
يق إثبات تلك الموافقة بكافة طرق الإثبات.  طر

طة يتجلى بالأساس في الإجابة على التساؤل المطروح بصدد طبيعة الأوراق القابلة كما أن مناط هذه النق
من مدونة  322للخصم، ومن ثم فإنه يجب الرجوع إلى عبارة النص التي بها المشرع من خلال المادة 

ية أو غيرها من السندات القابلة للتداول" وبالت الي التجارة التي أوردت أن الخصم يرد على "أوراق تجار
ية ول كن جعلها تمتد حتى للسندات القابلة  فلم يحصر المشرع عملية الخصم فقط في الأوراق التجار

ية فيقصد منها "الكمبيالة والسند لأمر . ول كن [4]والشيك" [3]للتداول أما فيما يخص الأوراق التجار
أبرزت الممارسة العملية أن الكمبيالة هي أكثر السندات المعروضة للخصم، بحكم طبيعتها التي تجعل منها 

م وبالتالي يكون الخص [5]ل تاريخ استحقاقها""وسيلة ائتمان لا يمكن استفاء المبلغ الثابت فيها إلا بحلو
احد الطرق التي تمكن من استفاء مبلغها قبل تاريخ الاستحقاق هذا بالإضافة ما توفره هذه الورقة من 
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ضمانات للبنك وتقليل من مخاطر البنك.أما بالنسبة للشيك فعمليات خصمه نادرة جدا نظرا لاستحقاقه 
مما يسمح للمستفيد الحامل أن يستخلص قيمته مباشرة عند تقديمه للبنك المحسوب عليه  [6]بمجرد سحبه

خصم الشيك في بعض الحالات، حيث يستفيد حامله بسرعة من مبلغه مقابل ومع ذلك فإنه يمكن 
يقع ذلك عادة  اقتطاع المؤسسة البنكية الخاصمة قدرا معينا من هذا المبلغ كأجرها عن عملية الخصم، و
عندما تتطلب عملية تحصيل مبلغ الشيك بعض الوقت نتيجة لبعد مكان الحامل عن مكان البنك 

يكو بد من الإشارة إلى كون الشيك ولا [7]ن الحامل محتاجا لمبلغ الشيك بسرعةالمحسوب عليه و
موضوع عملية الخصم يجب أن يكون خاليا من أي عبارة تفيد عدم قابليته للتداول، وذلك كإدراج بيان 

هذا ويثور تساءل مقتضاه هو هل يجوز للبنك أن يرفض  [8]يفيد عدم قابلية الشيك للتداول بالتظهير
ية المقدمة إليه من أجل ذلك؟  خصم الأوراق التجار

إلى أن البنك يملك كامل الحق في رفض خصم أوراق  [9]في هذا الصدد ذهبت بعض الدراسات
ية مسحوبة على تجار معسرين أو ذوي سلوك مشبوه، أو ناتجة عن عمليات غير عادية، وتبعا لذلك تج ار

ية إلى مؤكدة وغير مؤكدة.  يمكن للبنك أن يصنف الأوراق التجار
ية التي لم تكن  ونضيف إلى هذه الأسباب إلى أن البنك يمكنه كذلك أن يرفض أداء الأوراق التجار

البنك و الزبون كما يمكنه رفض الأوراق التي تتجاوز المبلغ المتفق عليه في عقد  محل الإنفاق السابق بين
 الخصم.

 [10]ومن بين الإشكاليات التي تطرح بسبب عملية الخصم، هو مدى إمكانية خصم كمبيالة المجاملة؟
يف كمبيالة المجاملة، بأنها هي الكمبيالة التي يسحبها الساحب قصد  [11]ذهب بعض الفقهاء إلى تعر

هميا لعدم ارتباط الحصول على ائتمان دون مقابل الوفاء وقد يكون هذا الائتمان في بعض الحالات و
الساحب بالمسحوب عليه ارتباطا حقيقيا، يلزم هذا الأخير بالوفاء في الكمبيالة في تاريخ 

 .[12]الاستحقاق
أن الحكم يختلف باختلاف وضع البنك  [13]وجوابا على السؤال السابق، أشارت أحدى الدراسات،

 في العملية، أي أنه يجب التمييز بين البنك متى كان سيء النية أم حسن النية.
و بالتالي فإن الدعوى التي يقوم برفعها فإذا كان البنك سيء النية، فإن مال كمبيالة المجاملة هو البطلان 

 على الملتزم بمبلغ الكمبيالة لا تتبع أي أثر ولا يبقى له أنداك سوى دعوى استرداد ما دفع بغير حق.
أما إذا كان البنك حسن النية، فإن عقد الخصم يبقى صحيحا، وبالتالي يمكن للبنك أن يطالب أي موقع 

ع ذلك فإن حسن النية لا يمكن أن يقف حاجزا أما إثارة مسؤولية على على الكمبيالة للوفاء بقيمتها، وم
المتضرر من منح الائتمان للزبون   ،وذلك في مواجهة الغير [14]أساس عدم الحيطة و الحذر أو الإهمال

 المدين بسبب عملية الخصم .
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دائما وفي نطاق محل عملية الخصم تطرح تساؤلا آخر حول عبارة " السندات القابلة للتداول " فما هو 
 قابليتها لخصم ؟ المقصود منها؟ وما مدى

وهي تبعا  [15] 02.21لقد قام المشرع بتنظيم بعض السندات القابلة للتداول من خلال القانون 
يل التي تصدرها هذه الأخيرة ثم [16]لذلك ، شهادات الإيداع التي تصدرها البنوك ودون شركات التمو

 أوراق الخزينة .
ول كن لا تقتصر هذه السندات على ما تم ذكره في القانون فقط بل هناك إيصالات الإيداع في المخازن 

 بيل الأسهم.العمومية وكذلك القيم المنقولة من ق
، إلى أنه لا يمكن إيصالات الإيداع محلا لخصم لأنها لا تمثل [17]وفي هذا الصدد يذهب بعض الفقه

فلا يعدوا   تظهيرا ناقلا للمل كية  إلا بضاعة ولا ترد على مبلغ للنقود و بالتالي فإذا تم تظهير الإيصال
يخضع الآليات  [19] فإن تداولها [18] الأمر سوى أن يكون بيعا للبضاعة إلى البنك أما القيم المنقولة

 . [20]تختلف عن الخصم
ية دون باقي السندات القابلة لتدوال وذلك لأن  وبالتالي إن دراستنا ستنصب فقط على الأوراق التجار

 ية خصمها قلما نجدها في الحياة الملية بل وتكاد تنعدم.علم
ومن تم وإذا تم احترام كل المعطيات السابقة الذكر وتمت عملية الخصم بشكل نظامي فإن البنك يكون 

ية ثم يقوم بعد ذلك باستخلاص المبلغ الثابت   إما أن ينتظر إلى حلول ميعاد استحقاق الورقة التجار
المبالغ قبل ميعاد استحقاقها فيلجأ إلى عملية إعادة الخصم إما لدى بنك آخر أو لدى فيها وأما أنه يحتاج 

 [21]بنك المغرب .
 

 المطلب الثاني: تميز عملية الخصم عن بعض الأنظمة المشابهة .
 

من أجل استكمال العناصر الأساسية التي تساعد على تحديد الطبيعة القانونية لعملية الخصم لابد وأن نقوم 
ة منها من أجل رفع اللبس عن ما يمكن أن يشوبه بتمييزها عن بعض المؤسسات القانونية القريب

 اختلاط.
 * معايير تمييز الخصم عن الاستخلاص.

ية عن عقد الاستخلاص، بحيث أن البنك يتخذ في إطار  يختلف كل من عقد خصم الأوراق التجار
ية المخصومة، أما حينما يتعلق الأمر بعقد الاستخلاص فال بنك لا العقد الأول صفة مالك للورقة التجار

ية لتحصيل مبلغها عن  يعدو أن يكون سوى مجرد وكيل عن زبونه الذي قدم له الأوراق التجار
 المسحوب عليه.
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ية، فإنه على المستوى العملي يبقى التساؤل  وإذا كان التمييز لا يطرح أي إشكال من الناحية النظر
 لق بالخصم والاستخلاص.مطروحا حول المعايير التي يمكن الاعتداد بها للقول بأن الأمر يتع

لم ينص المشرع المغربي، سواء في إطار المواد التي خصصها الخصم أو الاستخلاص، على تلك 
تاركا ذلك المبادرة للفقه والقضاء، وهذين الأخيرين أوجدا مجموعة من المعايير على ضوئها  [22]المعايير

يمكن التفرقة بين الخصم والاستخلاص، ومن أهم هذه المعايير نجد معيار الدفع الاني )أولا( وشكل 
 هير )ثانيا(التظ

 أولا: معيار الدفع الاني للمقابل.
ية منح مقابلها بصفة آنية، بأن أدرج البنك قيمتها  وفقا لهذا المعيار، فإنه إذا صاحب تسليم الورقة التجار

بونه من   في حساب الزبون، فالعملية ية نمكين البنك لز خصم ، أما إذا لم يصاحبه تسليم الورقة التجار
 [23] فإن الأمر يتعلق بعملية استخلاص مقابلها بصفة آنية

ذا كان هذا المعيار بسيط في مفهومه والأخذ به مجدي في بعض الأحيان فإنه مع ذلك تجدر وإ
الاشااحيانا أخرى رة أن معرفة ما إذا كان الأمر يتععلق بعملية خصم، أم فقط تقديم للاستخلاص، 

ية  يصير مهمة صعبة خاصة في الحالة التي يتزامن فيها تقديم الورقة التجار للتحصيل، يدق أحيانا أخرى و
ية تسبيقا آنيا للمبلغ الذي تمثله، والذي، أي التسبيق الاني  يون مقدم الورقة التجار ومنع البنك للز

 [24] للمقابل، من سمات أو مترتبا عملية الخصم
 ثانيا: معيار شكل التظهير.

فإن المحدد الرئيسي لتمييز عملية الخصم  [25] حسب هذا المعيار الذي وجد تاييدا من قبل إغلبية الفقه
ية بين  عن عملية الاستخلاص هو شكل التظهير، فإذا كان التظهير الذي تم بموجبه وضع الورقة التجار

ية قدمت الاستخلاص، أما إذا كان ناقلا للمل كية اعتبر أن العملية  يدي البنك توكيليا فإن الورقة التجار
خصم، وتبقء هذه المعايير ما هي إلا قرائن بسيطة يمكن دحضها عبر إثباث ما يخالفها، ويخضع 

يمة الإثبات.الاثبات والحالة هاته للمبدأ المعمول به في المادة  ية والقائم على جر  التجار
وتتجلى الفائدة من تمييز الخصم عن الاستخلاص في الفائدة العملية والتي تكمن من تحديد امكانية أو 
ية،  عدم إمكانية التمسك بالدفوع، ثم تحديد إمكانية أو عدم إمكانية السنديك في استرداد الورقة التجار

 [26] وكذلك تحديد أجر البنك
في القطاع البنكي، أن البنك لا يعتمد في منح الائتمان على  من بين التقنيات المتعارف عليها والمعمول بها

أمواله الذاتية، إنما يعمل على استخذام الأموال المودعة لديه للاستجابة إلى طلبات الاعتمادات 
يلة الأمد، فإذا كانت هذه الاعتبارات تبرر من الناحية الاقتصادية والمهنية أن البنك  المتوسطة أو الطو

جارة الأموال مما يقتضي أن يبقىي له ربح من العمليات الائتمانية التي يقوم بها وذلك بعد تاجر يحترف ت
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يف المترتبة، لذا فحصول البنك على فوائد وعمولات كالخصم يثير عدة مشاكل على المستوء  خصم المصار
د دخول العملي نتيجة عدم الوضوح الذي يطبع كيفية احتساب هذه الفائذة وتحيد سعرها لاسيما بع

الإجراءات إل جو تنافسي بين المؤسسات البنكية بسعريها الثابت والمتغير، مما يبين مدى الإجحاف الذي 
بون من جراء هذه الممارسات ومدى الإمكانات المتوفرة لهذا الزبون.  يلحق الز

من ظ ل  391إن أساس التعامل بالفائدة في المجال البنكي يتمحور في القانون حسب ما تقتضيه المادة 
ية التي تشكل الفائدة أهم المرتكزات التي يقوم عليها  ع  أو الواقع الذي يفرض طبيعة عمل البنوك التجار

 نشاطها، كمبدأ تحريم التعامل بالفائدة بين المسلمين.
لذا فمن البديهي تقاضي البنوك الفوائد عن العمليات الائتمانية كعملية الخصم لعملائها، فالمهنة البنكية 
يعية وتنظيمية خاصة بها تجيز التعامل بالفائدة على خلاف ما هو مقرر بمقتضى  مستقلة بقواعد تشر
ية مجردة من الائتمان الديني ولا تخضع لمقتضيات المادة  القواعد العامة، على اعتبار أنها أشخاص معنو

ضاها وتمنح للزبناء ففي قرار ففوائد البنوك المغربية بقواعد خاصة تعلق بتحديد سعر الفائدة التي تتقا 393
قضى "بأن الفوائد البنكية عن المبالغ  1232يونيو  12صادر عن المجلس الأعل )محكمة النقض( بتارخ 

يا  يفرض اشتراطها إذا كان أحد الطرفين تادرا أو كلاهما بصرف النظر عن كون البنك شخصا معنو
فوائد الاتفاقية محرمة بين المشلمبن حسب وأحد الطرفين تاجرا فأوردت في تعليلها هذا ل كن حيث ال

ية مجردة من أي انتماء ديني وبالتالي لا  393المادة  من ق ل ع فإن المطلوب في النقض شخصية اعتبار
 من ق ل ع ... فإن الدالدفع لا أثر له ولحكمة غير ملزمة بالجواب.." 393تطبق المادة 

لبنوك في المغرب مع زبائنها المسلمسن بالفوائد من نطاق وعليه فالمبررات المعتمدة قضائبا إخراج تعامل ا
ية ليس لها انتماء ديني، فانعدام الأساس  393تطبيق أحكام المادة  من ظ ل ع بعلة أنها أشخاص معنو

من ظ ل ع في وجود نصوص قانونية  393القانوني لتعامل البنوك في المغرب بالفوائد طبقا للمادة 
با الذي يحرمه الشرع، ل كن تعايش تكرس تحريم التعامل بالفا ئدة على المسلمين ل كونها تدخل ضمن الر

 النصوص واقع يستدعي العديد من الممارسات القائمة على التعامل بالفائدة لاسيما في مجال البنوك.
ية.  المبحث الثاني: الاثار المترتبة عن عقد خصم الاوراق التجار

ا وسيلة لتحقيق غايات يتوخاها كل طرف من أطرافه ان عقد الخصم ليس غاية في حد داته، وإنم
 وتتمثل تلك الغايات في الاتار المترتبة عنه.

وهكذا فإن قيام عقد الخصم صحيحا ومستوفيا لأركانه يرتب التزامات متبادلة يتعين التقيد بها استنادا الى 
 القوة الملزمة للعقد.

ية للخصم من مبلغها مخصوما  وتأسيسا على ذلك يجب على المؤسسة البنكبة أن تمكن مقدم الورقة التجار
يف التحصيل  [27] منه الفائدة والعمولة ومصار
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يق  ية بين يدي البنك عن طر وبالمقابل يلتزم المستفيد من الخصم بوضع الورقة أو الأوراق التجار
ية  ية التصرف في الورقة التجار تظهيرها له تظهيرا ناقلا للمل كية مما يخول للمؤسسة البنكبة الخاصمة حر

ة خصمها لدى البنك المركزي أو لدى أي بنك آخر، أو تحتفظ بالورقة إلى المخصومة، إذ تستطيع إعاد
 [28] حين حلول أجل استحقاقها فتقدمها للمسحوب عليه قصد آداء مبلغها

ية بقيام البنك الخاصم بتحصيل مبالغ تلك الأوراق من  عادة ما تنتهي عملبة خصم الأوراق التجار
م كل طرف المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق، وبذلك فلا يطرح أي إشكال في هذه الحالة ما دا

ية المخصومة في  يكون قد نفد التزاماته واستوفى حقوقه، ل كن قد يقع أحيانا ألا يتم وفاء الأوراق التجار
تاريخ الاستحقاق بالرغم من تقديمها من قبل البنك الى المسحوب عليه من أجل الوفاء، مما يكون معه 

ك عدة اجراءات ودعاوى وذلك البنك الخاصم باعتباره حاملا شرعيا لتلك الأوراق محقا في سلو
 للحصول على ما سبق أن دفعه من مبالغ مالية للمستفيد من الخصم.

وتتمثل أهم تلك الاجراءات والدعاوى في، دعوى الرجوع لعدم الوفاء الناشئة عن السند 
 المخصوم)المطلب الأول( والقيد العكسي )المطلب الثاني(.

 لناشئة عن السند المخصومالمطلب الأول: دعوى الرجوع لعد الوفاء ا
من مدونة التجارة على أنه "للمؤسسة البنكية اتجاه المدنين الرئيسين  223تنص الفقرة الأولى من المادة 

للأوراق المذكورة )الأوراق التجاري( والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة 
 بالسندات المخصومة".

ية، فإن البنك الخاصم يمكنه وهكذا فمادام أن السند ات المخصومة تتمثل والحالة هذه في الاوراق التجار
في إطار دعوى الرحوع الصرفي لعدم الوفاء المنظمة بموجب المقتضيات المنصوص عليها في مدونة 
التجارة أن يرجع عن المستفيد من الخصم بوصفه مظهرا لتلك الأوراق المخصومة وكذا على كافة الموقعين 

 يها باعتبارهم ملزمين على وجه التضامن بوفائها.عل
 ويتحدد نطاق الرجوع الصرفي في:

ية المخصومة وغير المؤدات.-  مبلغ الورقة التجار
ية وذلك ابتداء من تقديمها للو وغيرهت فاء.-  الفوائد المترتبة على الورقة التجار
يف الاحتجاجات والاخطارات بعدم الوفاء وغيرها من المصار -  يف.مصار

 وتتمثل الاجراءات التي يتعين على المؤسسة البنك
 ة اتباعها في ٌامة الاحتجاح )فقرة أولى( وتوجيه الإعلام )فقرة ثانية(.

 الفقرة الأولى: ضرورة إقامة الاحتجاج.ا
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يعتبر الوسيلة  الاحتجاج محرر رسمي يجرره مأمور كتابة البذ لإثبات امتناع المدين الأصلي عن الوفاء، و
بدة التي يمل كها الدائن الصرفي )المؤسسة البنكية الخاصمة في جالتنا هاته(، للرجوع على الموقعين على الوح

ية غي إطار دعوى الرجوع الصرفي  [29] الورقة التجار
وقد حدد المشرع للاحتجاج أجلا لا يمكن للحامل أن يتجاوزه وإلا عد مهملا وعرض نفسه لسقوط 

بكمبيالة و سند لامر  حقه في الرجوع على الضامنين،ويختلف هدا الاجل بحسب ما ادل تعلق الامر
 من جهة و الشيك من جهة تانية

 *الاجل القانوني القانوني لإقامة الاحتجاج في الكمبيالة والسند لأمر.
يختلف أجل إقامة الاحتجاج الخاص بكل من الكمبيالة والسند لأمر بحسب التاريخ المحدد للاستحقاق، 

ية مستحقة الأداء في ي وم معين أو بعد مدة من الاطلاع أو بعد مدة وهكذا فإن كانت الورقة التجار
ية ،أن  من تاريخ إنشائها، فإنه يتعين على المؤسسة البنكية الخاصمة باعتبارها حاملا شرعيل للورقة التجار

 .[30] تقيم الاحتجاج داخل أحد أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق
هذه السنة وتأسيسا على ذلك فإن مدة تقديم الاحتجاج بالنسبة لهذه الورقة هي سنة ابتاء من تاريخها و

يادة أو النقصان حسب الشروط الوارة في الورقة، وإذا قدمت في آخر يوم للاستحقاق فإنه  قابلة للز
، وكل ذلك [31] يجوز إقامة الاحتجاج في اليوم الموالي لمهلة التفكير التي يستفيذ منها المسحوب عليه

من مدونة التجارة التي تقضي بتأخير ميعاد إقامة الاحتجاج الى أول  222مع مراعاة مقتضيات المادة 
 يوم عمل.

 *أجل تنظيم الاحتجاج في الشيك.
من مدونة التجارة نجدها تنص على ما يلي: "يجب أن يقام الاحتجاج قبل  231بالرجوع الى المادة 

 انقضاء أجل التقديم".
من مدونة التجارة يختلف بحسب ما إذا كان الشيك  223وكما هو معلوم فإن أجل التقديم طبقا للمادة 

ادرا خارج المغرب أو داخله، ففي الحالة الأولى يكون أجل التقديم المستحق الوفاء ف المغرب ص
محدد في ستون يوما، أما في الحالة الثانية فيتحدد أجل التقويم في عشرون يوما، على أن يقدم احتساب 

 الأجلين المذكورين ابداء من تاريخ انشاء الشيك.
ا للشيك، أن تبادر الى اقامة الاحتجاج قبا وعليه فإنه يجب على المؤسسة البنكية الخاصمة بوصفها حامل

انقضاء أجل التقديم القانوني إن هي أرادت أن تحافظ على حقها في الرجوع الصرفي ضد الملتزمين 
 [32]بالشيك المذكور.
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ية والتظهيرات والبيانات  وتجدر الإشارة إلى أنه يتضمن محرر الاحتجاج النص الحرفي للورقة التجار
الملزم بالوفاء حاضرا أو غائبا، وأسباب رفض  والإخطار والإنذار بوفاء قيمتها، وأن يذكر فيه ما إذا كان

 الوفاء، وكذلك العدز عن التوقيع أو رفضه.
يترتب عن تخلف هذه البيانات أو احداها بطلان الاحتجاج لأن شكله من النظام العام.  [33] و

 الفقرة الثانية الاعلام بعدم الوفاء.
من مدونة التجارة أن هذه المؤسسة البنكية  232و  122يتضح من خلال استقراء مقتضيات المادتين 

ة مرة أخرى في إطار التمهيد للممارسة حقها في الرجوع الصرفي بتوجبه اعلام بعدم الوفاء الى ملزم
 [34] ذظهرها والى الساحب وفقا لاجراءات معينة.

فماهي أحكام هذا الاجراء من حيث شكله والأشخاص المستفدين من )أولا( وماهو الجزاء المترتب عن 
 إهماله )ثانيا(.

 أولا شكل الإعلام والأشخاص المستفدون منه.
ية المقدمة للخصم، أن تقوم يجب على المؤسسة ا لبنكية التي رفض لها اداء الورقة أو الأوراق التجار

بإعلام من ظهر لها تلك الورقة داخل أجل ستة أيام العمل التي تلي إقامة الاحتجاج، أو يوم التقديم في 
يف بالنسبة للكمبيالة والسند لأمر ، وثمانية أيام بالنسبة [35] حالة اشتراط الرجوع بدون مصار

 .[36] للشيك
بلاغ المؤسسة البنكية يقوم هذا الأخير داخل أجل ثلاثة أيام العمل الموالية لتلقيه الاعلام  وبعدما يتم إ

يقة تصاعدية حتى نصل الى الساحب. بلاغه كذلك لمن ظهر له الورقة وهكذا بطر  بإ
يلزم بهذا الإعلام كل من يمكن الرجوع عليه صرفيا باستثناء أولئك الذين أعفو أنفسهم من المسؤولية  و

ة غي مقروءة، حيث يكفي في هذه الحالة الصرفية، وكذك المظهر الذي لم يعين عنوانه أو عينه بكيفي
 توجيه الاعلام الى المظهر السابق له.

يقة معينة  ية التي يتم وفاؤها بطر هذا وتجدر الإشارة الى أن المشرع المغربي لم يلزم حامل الررقة التجار
 [37] يتحتم سلوكها فيما يخص توجيه الإعلام

 ثانيا:جزاء عدم الاعلام:
بتوجيهه ول كنه يكون بالمقابل  لا يترتب على عدم الاعلام سقوط حق البنك الخاصم باعتباره ملزما

يض الضرر الناجم عن اهماله.  مسؤولا عن تعو
يف الرجوع مثلا بالنسبة للساحب الذي لم يبلغ بواقع عدم  يادة مصار ويمكن تصور هذا الضرر في ز
الوفاء على منح اعتماد جديد للمسحوب عليه، ويتعين على الطرف المتضرر من جراء عدم قيام المؤسسة 

 .[38] اعلامه أن يثبت الصلة السببية بين عدم إعلامه والضرر الحاصل لهالبنكبة ب
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 المطلب الثاني: القيد العكسي.
يق تقييد مبلغها في الجانب الدائن للحساب بالاطلاع  ية قد تم عن طر كلما كان خصم الأوراق التجار
المفتوح باسم المستفيد من الخصم لدى البنك الخاصم، فإن يكون من حق هذا الأخير في حالة عدم 

الأصلي، ادراء تقييد عكسي بمبلغها في الجانب المدين من الحساب البنكي لهذا وفائها من طرف الملتزم 
 .[39] المستفيد

ية  وتقنية القيد العكسي كثيرة التطبيق عمليا حيث تعمد الأبناك في حالة عدم أداء الأوراق التجار
المقدمة إليها، سواء للخصم أو للاستخلاص الى قيد مبلغها في الجانب المدين للحساب الجاري للزبون 

 .[40] المودع
ونية أن تتوفر محموعة من الشروط، وتتمثل هذه يشترط لصحة القيد العكسي، ومن تم انتاجه لآتاره القان

الأخيرة في ضرورة حلول أجل الاستحقاق وعدم الأداء )الفقرة الأولى(، وأن يرد في الحساب 
 بالاطلاع )الفقرة الثانية(، وألا يوجد شرط عقدي يمنع إجراءه 'الفقرة الثالثة(.

 الفقرة الأولى: حلول أجل الاستحقاق وعم الأداء.
يز الضمانات المتاحة للمؤسسة البنكية، فهي مرتبطة بحلول تاريخ باعتبار  القيد العكسي امكانية لتعز

من مدونة التجارة أذ بالرجوع  232، وقد أكدت هذا الشرط المادة [41] الاستحقاق وعدم الأداء
إلى مقتضياتها نجد أن المشرع المغربي قد علق خيار القيد العكسي أو متابعة الموقعين )الملتزمين بالورقة 

ية( الممنوح لمؤسسة  ية سجل مبلغها في الجانب الدائن لحساب الزبون التجار البنكية المقدم لها ورقة تجار
ية، وأن يسجل عدم الأداء في تاريخ الاستحقاق، أي في اليعاد الذي  على شرط عدم أداء الورقة التجار

 [42] كان ينودب فبه الوفاء بمبلغها من قبل الملزم بها.
 

 الفقرة الثانية: ضرورة إجراء القيد العكسي في الحساب بالاطلاع.
 محل عملية الخصم هو الحساب بالاطلاع وليس الحساب لأجل. إن الحساب البنكي

ولما كان الأمر كذلك فإن التساؤل يثار حول ما إذا كان بإمكان المؤسسة البنكية أن تعمد في حالة 
ية المقدمة للخصم في تاريخ الاستحقاق من قبل الملزم بها، وتفضيلها الرجوع  عدم الوفاء بالورقة التجار

يق ا  لقيد العكسي، إلى إجرائه في حساب آخر غير الحساب بالاطلاع.صرفيا عن طر
لم يشر المشرع المغربي ولا القضاء لا من قريب ولا من بعيد لهذه المسألة كع الفقه والقضاء والقضاء 
القضاء الفرنسي الذين يتفقان على أن القيد العكسي الذي يجري في حساب خاص لا يعتبر بمتابة وفاء 

ية من أجل متابعة الملتزمين بها. ولا يجرد البنك  من حقه في الاحتفاظ بمل كية الورقة التجار
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وبناءا على ذلك فالقيد العكسي لا يؤدي وظيفته ولا يرتب آتاره القانونية من انقضاء دين البنك تجاه 
ية غير المؤداة للزبون إلا إدا تم في الحساب بالاطلاع ول يس في الزبون، وإلزامه بإرجاع الورقة التجار

 [43]الحساب المسمى "حساب خاص".
 قرة الثالثة: عدم وجود شرط عقدي يمنع إجراء القيد العكسي.الف

حتى يعتبر القيد العكسي صحيحا ومنتجا لآتاره القانونية، يجب ألا يكون هناك شرط قانوني مدرج في 
الاتفاق القائم بين المؤسسة البنكية وزبونها يمنع هذه المؤسسة البنكية من إجراء هذا القيد العكسي في 

ية في أجل استحقاقها من قبل الملزم بها.حالة عدم آدا  ء الورقة التجار
أما إذا وجد ذلك الشرط المانع وقامت المؤسسة البنكية بخرقه فإنها تكون مسؤولة اتجاه زبونها عن هذا 

 الخرق مسؤولية عقدية.
ي، متى وعلى الرغم من امكانية ادراج شرط يقضي بمنع المؤسسة البنكية الخاصمة من إجراء القيد العكس

أرجعت الورقة المقدمة لها غير موفاة، في العقود التي تربطها مع زبنائها، فإنه ينبغي الاعتراف أن 
حالات توفره عمليا قليلة وما ذلك إلا مظهر من مظاهر التفاوت البين ي المركز الاقتصادي لطرفي 

آخر شروطه وليس العلاقة العقدية، إذ الطرف القوي هو الذي يستطيع أن يملي على الطرف ال
 [44]العكس.

                                                                                 
 
 

 خاتمة:
ية لم يتم خلقها من قبل المؤسسات البنكية وأن استعمالها ظل ولزمن  بالرغم من أن الأوراق التجار
يل خارج إطار العمليات الممارسة من قبل الأبناك، وعلى الرغم كذلك من أن القواعد القانونية  طو
المؤطرة لتلك الأوراق نشأت باستقلال عن تلك التي تحكم النشاط البنكي، فإن التطور الذي ما فتأت 
ية من جهة أخرى ما كان ليسمح  تعرفه المهمن البنكية من جهة وازدياد أهمية التعامل بالأوراق التجار

 ببقتء وضعية الاستقلال تلك.
ية حفاظا على السيولة، ل كن وعليه يمكن القول أن الخصم كعملية يقوم بها الب نك تحقق أرباحا تجار

يق تخفيظ سعر الخصم وتدارك النقص الحاصل بشأن  ينبغي للبنك اتباع سياسة نقدية توسيعية عن طر
 النصوص القانونية التي تنظمه بمدونة التجارة.
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 لائحة المراجع

 *ال كتب:
بي )البنيات و الفاعلون( دراسة قانونية و أحمد أيت الطالب، "التنظيم القانوني للسوق المالي المغر  -

استشرافية لهيكلة السوق المالي و لتدخلات الفاعلين فيه على ضوء آخر الإصلاحات الطبعة الأولى 
             .2332. مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2332

ية في ضوء مدونة التجارة المغربية دار وليلي ل - لطباعة والنشر مراكش الشافعي محمد الأوراق التجاار
 . 221ص 1223الطبعة الأولى 

يع الطبعة الأول -  ية في القانون المغربي" شركة بابل للطباعة والنشر والتوز بكون المختار " الأوراق التجار
ية سلسلة كرولوجيا الاجتهاد - 1222 الحسن ابو عيسى، كرونولوجيا الجتهاد القضائي في المادة التجار

 .2330جاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى القضائي مطبعة الن
 
ية وعمليات البنوك الناشر الدار الجامعية - جلال وفاء محمدين، " المبادئ العامة في العقود التجار

ية العدد الطبعة غير مذكور   1233الاسكندر
 
يعات البلاد علي جمال الدين عوض َعمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجدي- دة وتشر

 2333العربية دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الثالثة 
بتاء: أطروحة لنيل دكتراه الدولة في القانون - محمد الفروجي "القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الز

نة الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الس
 .1229 1222الجامعية 

 محمد جنكل مرجع سابق.-
ية"، الجزء الأول في آليات وأدوات الائتمان - أحمد شكري السباعي "الوسيط في الأوراق التجار

 "الكمبيالة والسند لأمر" الطبعة الثانية.
لجديدة الدار محمد جنكل :"العمليات البنكية"، الجزء الأول، العمليان البنكية المباشرة مطبعة النجاح ا-

 . 292،  291مرجع سابق، ص  2330البيضاء الطبعة الأولى 
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يعية والممارسة العلمية، سلسلة نافدة - ية المغرب بين المعالجة التشر نورة غزلان الشنيوي، "العقود التجار
ية و البنكية"، الطبعة الأولى،  ية العدد الأول ، دراسة لبعض العقود التجار -2311على العقود التجار

 الطباعة و النشر حي الداخلة أكادير.- 2312
 

 *الرسائل والأطروحات:
أحمد البدوي ولد محمد يحيى واجب الحذر البنكي "تأصيل وتحليل" رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون -

 .2332-2333الأعمال كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض، 
ية كعملي-  يع المغربي والمقارن" رسالة لنيل أوهروش محمد "خصم الأوراق التجار ة بنكية على ضوء التشر

دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات جامعة محمد الخامس أالسويسي كلية العلوم القانونية 
 والاقتصادية والاجتماعية الرباط.

 
لوم الماستر في قانون حليمة الهاشيمي، "المسؤولية المدنية للبنك عند منح الاعتماد رسالة لنيل دب-       

 .2332-2333الأعمال كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض، 
 
يع أطروحة لنيل الدكتراه في القانون - مبارك كلمومة "الالتزامات وحقوق حامل الشيك في التشر

اء الخاص" جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيض
 2331/2332السنة الجامعية 

 
محمد سعودي "الحماية العرفية لحامل الشيك" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون -

الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الربتط، السنة 
 .2339/2333الجامعية 

 
عض مظاهر الاجتهاد القضائي في مجال المسؤولية البنكية رسالة نهاية التدريب، محمد علي الهيثو، ب -

 -1222.2331المعهد الوطني للدراسات القضائية الرباط فتوة التدريب 
 
للبنكي على ضوء القانون المغربي و العمل القضائي" ، رسالة لنيل   صالح المحفوظي، "للمسؤولية الجنائية -

 .2332-2333ون الأعمال كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض، دبلوم الماستر في قان
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ية في حالة افلاس المسحوب عليه" رسالة لنيل دبلوم الدراسات - نجيب نعومي "أداء الأوراق التجار
العليا في القانون الخاص جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، 

 .1233/1232معية السنة الجا
 
 
ية على ضوء القانون والممارسة البنكية" رسالة لنيل -  باسين اساعف "عملية استخلاص الأوراق التجار

دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث العلمي وقانون التجارة 
 .2330/2331لسنة الجامعية لرباط اوالأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق السويسي ا

 
 

 المراجع المعتمدة 
 

يعات  [1] علي جمال الدين عوض َعمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديدة وتشر
 213ص  2333البلاد العربية دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الثالثة 

يع المغربي و المقارن رسالة   [2] ية فعملية بنكية على ضوء التشر اهروش محمد "خصم الاوراق التجار
ال والمقاولات جامعة محمد الخامس السويسي كلية العلوم القانونية لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعم

 . 13 02 03والاقتصادية والاجتماعية الرباط. م س ص 
بما أن السند لأمر يعتبر أداة ائتمان مثله في ذلك مثل الكمبيالة فإنه يخضع لنفس الأحكام التي   [3]

 تخضع لها الكمبيالة حتى بصدد عملية الخصم إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه الورقة.
حامله الشرعي في غنى عن اللجوء إلى تقنية الخصم  يعتبر الشيك أداة وفاء وهذه الخاصية تجعل من  [4]

 إلا في حالات استثنائية قليلة سنأتي على التطرق إليها فيما يلي.
ية للحصول على قيمة الورقة المخصومة كما أنه   [5] حيث يجد البنك في قواعد القانون الصرفي ضمانات قو

لدى كلما احتاج إلى المبلغ الثابت في الورقة ولم يصل بعد اجل استحقاقها أمكن له إعادة خصمها إما 
 بنك المغرب أو لدى بنك أخر.

يعتبره بيان  229نص المادة ت  [6] من مدونة التجارة على أنه: "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، و
مخالف لذلك كأن لم يكن. الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه في يوم 

 تقديمه"
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بتاء: أطروحة لنيل دكتراه الدولة في القانون   [7] محمد الفروجي "القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الز
ص، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الخا

 . 000ص  1229 1222الجامعية 
يد تمل كه ويتحمل بذلك مخاطر عدم وفائه، ل كنه    [8] وأحيانا يرفض البنك خصم الشيك لأنه لا ير

يقبل في الوقت نفسه أن يقدم لعملية قرضا بضمان تحصيل هذا الشيك، فيقيد فورا قيمته في الحساب 
ح العامل في نظير عمولة، وبهذه العملية يظل الشيك مملوك للعميل والبنك وكيلا في تحصيله. على لصال

 . 203جمال الدين عوض ص 
محمد جنكل :"العمليات البنكية"، الجزء الأول، العمليان البنكية المباشرة مطبعة النجاح الجديدة   [9]

 . 292،  291مرجع سابق، ص  2330الدار البيضاء الطبعة الأولى 
انون التجاري القديم و لا في مدونة المشرع المغربي لم يعرض لمفهوم كمبيالة المجاملة، لا في الق  [10]

التي ورد فيها  921التجارة التي اكتفت بالإشارة بصفة غير مباشرة إلى هذه السندات من خلال المادة 
الذين يتبين  932أنه يدان بالنقاش في حالة افتتاح إجراءات المعالجة الأشخاص المشار إليهم في المادة 

 أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية:
قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجلوا إلى وسائل مجحفة           -

قصد الحصول على أموال بغيت تجنب أو تأخير فتح مسطرة المجاملة ويذهب بعض الشراح في هذا 
الحصول على الصدد إلى أن هذه المادة تطبق على التاجر الذي يسحب كمبيالة مجاملة على شخص بهدف 

ية" كما الأموال، وتأخير مسطرة فتح المعالجة على الرغم من أن النص لم يذكر صراحة "الأوراق التجار
     201أحمد كويسي مرجع سابق ص  ينص غلى ذلك القانون التجاري القديم.

ية"، الجزء الأول في آليات وأدوات الائتمان   [11] أحمد شكري السباعي "الوسيط في الأوراق التجار
 .113الثانية ص "الكمبيالة والسند لأمر" الطبعة 

ة الأستاذ شكري السباعي. أن الفقه و القضاء اختلفا مبدئيا في مدى صحة أو وقد أتى في دراس  [12]
 بطلان كمبيالة المجاملة.

يق أول، إلى أن كمبيالة المجاملة صحيحة بالمعنى الفني والقانوني المنظم.  وهذه حالة  -حيث يذهب فر
ية التصرف المجرد واستقلال الالتزام يع الألماني، الذي يتبنى نظر لصرفي عن العلاقات السابقة ا  التشر

ية لأن الالتزام بالكمبيالة التزام صرفي ومجرد و حرفي ومستقل عن العلاقات  – لهذه الورقة التجار
 الأصلية السابقة زد على ذلك أن مقابل الوفاء أو المؤونة ليس بيانا إلزاميا يترتب عن تخلفه البطلان.
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ية حسب رأي الأس يق أخر، كان راجع الرؤ ية الفرنسية  –تاذ السباعي ويرى فر أن كمبيالة  –النظر
المجاملة باطلة ، لعدم مشروعية السبب، فالائتمان الوهمي يخالف الأخلاق و النظام العام ويدنس أو 

ية.      يدوس مبادئ الشرف و الثقة التي تقوم عليها التجار
 .292محمد جنكل ، مرجع سابق ص  - [13]
 للمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكن الاطلاع على : - [14]

كي " تأصيل وتحليل" رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون أحمد البدوي ولد محمد يحيى واجب الحذر البن -
 .2332-2333الأعمال كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض ، 

عند منح الاعتماد رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون   حليمة الهاشيمي ، " المسؤولية المدنية للبنك -
 .2332-2333الأعمال كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض ، 

للبنكي على ضوء القانون المغربي و العمل القضائي ، رسالة لنيل   صالح المحفوظي ، للمسؤولية الجنائية -
 .2332-2333دبلوم الماستر في قانون الأعمال كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض ، 

ية رسالة نهاية التدريب ، محمد علي الهيثو ، بعض مظاهر الاجتهاد القضائي في مجال المسؤولية البنك -
 .1222.2331المعهد الوطني للدراسات القضائية الرباط فتوة التدريب 

يف رقم  02.21القانون  - [15] المنشور  1222يناير  22بتاريخ  1.22.0الصادر بتنفيذ الظهير الشر
 المتعلق ببعض السندات القابلة للتداول . 221ص  1222في فبراير  1220بالجريدة الرسمية عدد 

ية المغرب بين  - [16] يعية أستاذنا ، نورة غزلان الشنيوي ، العقود التجار و الممارسة   المعالجة التشر
ية و البنكية ،  ية العدد الأول ، دراسة لبعض العقود التجار العلمية ، سلسلة نافدة على العقود التجار

 دار الطباعة و النشر حي الداخلة أكادير 102-103ص  2312-2311الطبعة الأولى ، 
ية في ضوء مدونة التجارة المغربية دار وليلي للطباعة والنش - [17] ر الشافعي محمد الأوراق التجاار

 . 221ص 1223مراكش الطبعة الأولى 
) 1111ربيع الآخر  1.صادر في 1.20.211المنظمة بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم  - [18]

 متعلق بورصة القيم(. 1220سبتمبر  21
فيما منقولة وذلك  21.02لا تعتبر سندات الدين القابلة للتداول المنظمة بموجب القانون رقم   - [19]

ا أنها بحكم نظامها المنظم لشركات المساهمة كم 19.22من القانون رقم  210بنص صريح يتمثل في المادة 
وكذا   القانوني غير قابلة للتعامل فيها إلا من قبيل مصدر بها ومؤسسات الائتمان وشركات البورصة

 صندوق الإيداع و التدبير .
 للاطلاع أكثر حول الموضوع راجع :  - [20]
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أحمد أيت الطالب ، التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي ) البنيات و الفاعلون ( دراسة قانونية و  -
سوق المالي و لتدخلات الفاعلين فيه على ضوء آخر الإصلاحات الطبعة الأولى استشرافية لهيكلة ال

 .2332. مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2332
[21] - 
يعي لأن   [22] وعدم تنصيص المشرع المغربي صراحة على معايير التمييز ليس من قبيل الفراغ التشر

يع المصري والفرنسي. يعات كالتشر  هذا الموقف هو ذاته الذي سارت عليه أغلبية التشر
 

ية على ضوء القانون والممارسة الب  [23] نكية" رسالة باسين اساعف "عملية استخلاص الأوراق التجار
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث العلمي وقانون التجارة 

ص   .2330/2331والأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق السويسي الرباط السنة الجامعية 
13. 

يع المغربي والمقارن"   [24] ية كعملية بنكية على ضوء التشر أوهروش محمد " خصم الأوراق التجار
ل دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات جامعة محمد الخامس أالسويسي كلية العلوم رسالة لني

 .22القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط ص 
ية وعمليات البنوك الناشر الدار الجامعية   [25] جلال وفاء محمدين، " المبادئ العامة في العقود التجار

ية العدد الطبعة غير مذكور   .21ص  1233الاسكندر
ية كعملية بنكية على  [26] يع المغربي والمقارن" م س  أوهروش محمد "خصم الأوراق التجار ضوء التشر
 .02إلى  03ص 
يع المغربي والمقارن" م س   [27] ية كعملية بنكية على ضوء التشر أهروش محمد " خصم الأوراق التجار
 .21ص 

يع الطبعة   [28]  ية في القانون المغربي" شركة بابل للطباعة والنشر والتوز بكون المختار " الأوراق التجار
 .232ص  1222الأول 
ية بفاس بتاريخ   [29] في الملف عدد  1233شتنبر  23ورد في قرار لمحكمة الاستئناف التجار

 ما يلي: 22/1223
الاحتجاج بعدم الدفع تحت طائلة سقوط دعوى الردوع،   "لا إجراء من طرف الحامل يغني عن إقامة

وللحامل الحق في تقديم دعوى ضد الساحب إذا أتبث عند الانكار أن من سحب عليهم الشيك كانت 
 لديهم مؤونة وقت إنشاء الشيك".
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ية سلسلة كرولوجيا الاجتهاد أورده الحاسن بو عيسى ، كرونولوجيا الجتهاد القضائي في المادة التجار
 .01ص  2330القضائي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 

 
من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي "يجب أن يثبت  129وهذا ما يستفاد من نص المادة   [30]

قبول أو احتجاج عدم الوفاء الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في محرر رسمس يسمى احتجاج عدم ال
"... 

 .22اهروش محمد م س ص   [31]
دي "الحماية العرفية لحامل الشيك" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون محمد سعو  [32]

الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الربتط، السنة 
 .232ص  2339/2333الجامعية 

 
 
 
 

 .033أحمد شكري السباعي "م س ص  [33]
يع أطروحة لنيل الدكتراه في الق  [34] انون مبارك كلمومة "الالتزامات وحقوق حامل الشيك في التشر

الخاص" جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء 
 .112ص  2331/2332السنة الجامعية 

 من مدونة التجارة. 122المادة   [35]
 من مدونة التجارة 232المادة   [36]
 .90محمد اهروش م س ص   [37]
 .110مبارك كلتومة م س ص   [38]
 .92محمد اهروش م س ص   [39]
[40] DIDIER MARTIN droit commercial et bancaire editoin almadoses 2003 p 
229. 
ية على ضوء القانون والممارسة البنكية م س  [41] ياسين أمساعف "عملية استخلاص الأوراق التجار
 .132ص 
 .139ياسين أمسعاف م س ص   [42]
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 .121مبارك كلتومة م س ص   [43] 
ية في حالة افلاس المسحوب عليه" رسالة لنيل دبلوم نجيب نعومي أداء ال  [44]ه أوراق التجار

الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
 .10ص  1233/1232والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 

DIDIER MARTIN droit commercial et bancaire editoin almadoses 2003. 
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QUE FAUT-IL SAVOIR SUR LA GARDE DE L’ENFANT (HADANA) ? 
 
Écrit par Me. ZNAIDI ZAKARIA  
Juriste d’affaires/Consultant juridique 
Titulaire du CAPA- Chercheur en Sciences Juridiques. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 163 de la loi n° 70-03 portant code 
de la famille, La garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait 
lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.  
La personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, prendre toutes 
dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité, tant physique que 
morale, de l'enfant soumis à la garde, et veiller à ses intérêts en cas d'absence de 
son représentant légal et, en cas de nécessité, si les intérêts de l'enfant risquent 
d'être compromis. 
La garde de l’enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux 
subsistent. 
 
QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE A LA GARDE ? 
Le candidat ou prétendant à la garde doit remplir les conditions de dévolution 
de la garde ci-après : 
 
1/La majorité légale pour les personnes autres que les parents, elles doivent avoir 
l'âge auquel elles sont juridiquement considérées comme civilement capables et 
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responsable et peuvent s'engager par les liens d'un contrat ou d'un autre acte 
juridique. 
2/La rectitude et l’honnêteté ; 
3/La capacité d’assurer l’éducation de l’enfant sous garde, sa préservation, sa 
protection sur le plan religieux, physique et moral, éducatif et scolaire ; 
Le non mariage de la candidate ou prétendante à la dévolution de la garde, sauf 
dans certains cas exceptionnels prévus par la loi. 
QUELLES SONT LES PERSONNES QUI ONT LE DROIT A LA GARDE ? 
La garde est réservée après la rupture du lien conjugal à : 
La mère ; 
Puis le père ; 
Puis la grand-mère maternelle de l’enfant. 
A défaut de ceux-ci, le tribunal confie la garde à celui qu’il estime être le plus 
apte à l’assumer parmi les proches, comme elle peut être confiée à un 
établissement habilité à cet effet. 
QUELLE EST LA DUREE DE LA GARDE ? 
L’article 166 stipule que : « La garde dure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 
la majorité légale, qu'il soit de sexe masculin ou féminin. 
En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l'enfant peut, à l'âge de 
quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde. 
En l'absence du père et de la mère, l'enfant peut choisir l'un de ses proches 
parents visés à l'article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas 
incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord. 
En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l'intérêt du 
mineur. » 
Au regard de ce qui précède, la garde de l’enfant se poursuit jusqu’à l’âge de 18 
ans (âge de majorité) pour le garçon comme pour la fille. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_juridique
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En cas de rupture du lien conjugal, le garçon ou la fille ayant atteint l’âge de 
quinze années révolues ont le droit, d’être placé sous la garde de leur mère ou 
celle de leur père. A défaut, ils peuvent choisir l’un de leur proches, à moins que 
cela ne porte atteinte à leur intérêt, et ce, avec l’accord de leur tuteur légal. A 
défaut de cet accord, le tribunal demeure compétent pour confirmer le choix de 
l’enfant gardé ou pour désigner le gardien qu’il estime le mieux indiqué. 
LE COUT DE LA GARDE 
Il appartient au redevable de la pension alimentaire de l’enfant de s’occuper de la 
rémunération de la garde. Les frais de logement de l'enfant soumis à la garde 
sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de 
l’allaitement et l’entretien.  
La mère ne peut prétendre à cette rémunération pendant le mariage ou pendant 
la période de viduité suite à un divorce révocable. 
LA DECHEANCE DE LA GARDE 
Le droit à la garde se perd par tout changement de nature à nuire à l’enfant, et 
particulièrement : 

1- Le mariage de la dévolutaire de la garde 
A –Le mariage de la mère qui assure la garde de son enfant n’entraine pas 
la déchéance de son droit à la garde dans les cas suivants : 
*Si l’enfant n’a pas dépassé l’âge de 7 (sept) ans ou si sa séparation de sa 
mère lui cause un préjudice, 
*Si l’enfant soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap 
rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère, 
*Si le nouvel époux est un parent de l’enfant avec lequel il a un 
empêchement à mariage, ou s’il est son représentant légal, 
*Si elle est la représentante légale de l’enfant. 
B- Le mariage de la femme qui assure la garde, autre que la mère, entraîne 
la déchéance de la garde sauf dans les deux cas suivants : 
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 Si son époux est un parent de l’enfant avec lequel il un 
empêchement à mariage ou s’il est son représentant légal, 
 Si elle la représentante légale de l’enfant. 

2- Le changement de résidence du dévolutaire de la garde à l’intérieur 
du Maroc 
La déchéance de la garde n’est pas encourue en cas de déménagement de 
la dévolutaire à l’intérieur du Maroc, sauf s’il est établi pour le tribunal, 
compte tenu de l’intérêt de l’enfant, que des circonstances motivent cette 
déchéance. 

LE DEPLACEMENT DE L’ENFANT EN GARDE A L’ETRANGER 
Le dévolutaire de la garde ne peut faire voyager l’enfant soumis à la garde à 
l’étranger qu’avec l’accord de son représentant légal. 
En cas de refus du tuteur légal de donner son accord pour emmener l’enfant en 
voyage à l’extérieur du Maroc, une requête est présentée au juge des référés qui 
ne peut autoriser le voyage projeté qu’après s’être assuré du caractère temporaire 
du déplacement et du retour de l’enfant au Maroc. 
COMMENT ORGANISER LA VISITE DE L’ENFANT SOUMIS A LA GARDE ? 
Le père ou la mère qui n’a pas la garde de l’enfant a le droit de lui rendre visite 
et de le recevoir. 
Les parents peuvent d’un commun accord convenir de l’organisation de visite. Ils 
communiquent au tribunal qui enregistre le contenu de l’accord dans la décision 
accordant la garde. 
A défaut d’accord entre le père et la mère, le tribunal fixe dans la décision 
accordant la garde, les périodes et précise le temps et les lieux de visites pour 
éviter tout éventuel litige pouvant naître de l’exécution de cette décision, en 
prenant en considération les circonstances et la situation particulière des parties. 
Il revient à tout intéressé de demander la modification de l’organisation de la 
visite, si de nouvelles circonstances le justifient amplement. 
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QUE FAIRE EN CAS DE DECES DE L’UN DES EPOUX ? 
En cas de décès du père ou de la mère soumis à la garde ou des deux, les devoirs 
des parents à l’égard des enfants précisés à l’article 54 du code de la famille sont 
transmis à la personne devant assurer la garde de l’enfant et au représentant 
légal, dans les limites de la responsabilité dévolue à chacun d’eux. 
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 ملف العدد
 03.12البيان الختامي للندوة الوطنية حول مشروع التنظيم القضائي رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية التي تواكب المستجدات القانونية على الصعيد الوطني، وفي وقت يشهد 
يات ومختلف الهيئات والفعاليات القانونية والحقوقية  فيه المغرب نقاشا واسعا بين وزارة العدل والحر

لعدالة"، نظم مختبر الدراسات القانونية المدنية والسياسية والنقابية حول موضوع "إصلاح منظومة ا
يعية والحكامة القضائية، وودادية  ية، وهيئة المحامين بمراكش، والمركز المغربي للمعالجة التشر والعقار
ية  موظفي قطاع العدل، ندوة وطنية في موضوع " قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء الجهو

برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  2312مارس  12و 13المتقدمة" و ذلك يومي 
بمراكش جامعة القاضي عياض. وقد افتتحت هذه الندوة الوطنية بآيات بينات من الذكر الحكيم، 
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تلاها ترديد النشيط الوطني تعبيرا من المشاركين والمنظمين والمتنادين عن تشبثهم بثوابت ومقدسات 
 .الأمة

يع بوزارة إثر  يات الدكتور بن سالم أوديجا مدير التشر ذلك أعطيت الكلمة للسيد ممثل وزير العدل والحر
يات الذي ألقاها نيابة عن الأستاذ المصطفى الرميد، أشار من خلالها إلى أن غنى هذه  العدل والحر

يعكسه المستوى الرفيع الندوة يعكسه الحضور المتميز لصفوة المهتمين بالموضوع على الصعيد الوطني، كما 
للمشاركين الذين يعتبرون من اللبنات الأساسية للعدالة. وأن هذه الندوة تكتسي راهنية كبرى لأنها 
تتزامن مع إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي على البرلمان الذي سيبدأ مناقشته على مستوى لجنة 

يع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ابتداء من   . مارس 22يوم الثلاثاء المقبل العدل والتشر

 

 
و قد اعتبر موضوع إصلاح منظومة العدالة من المواضيع الأساسية ضمن السياسات العمومية ببلادنا، و 

مة من طرف القوى الحية داخل المجتمع بمختلف مشاربها و أيضا من بين المحاور التي أحد المطالب المقد
حظيت بعناية بالغة في الخطب المل كية السامية، منوها بأهمية انعقاد هذه الندوة التي تكمن في راهنية 

 : موضوعها و في مجموعة من الغايات من أهمها
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 م و تخصصاتهمتبادل الرؤى بين كل المشاركين بمختلف مشاربه . 
 الوقوف على الإشكالات القانونية و الإكراهات الواقعية التي يثيرها موضوع الندوة. 
  الخروج بخلاصات و توصيات يمكن اعتمادها لتطوير التنظيم القضائي للممل كة تتجاوب

ية المتقدمة  .مع سياق الجهو

اجتماعية الدكتور يوسف البحيري ومن جهته رحب السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية وال
بالسادة الأساتذة وبالحضور ال كرام من مسؤولين قضائيين ومن محامين وموظفين بقطاع العدل وأساتذة 

 .باحثين وخبراء في الميدان وطلبة

وقد أبرز السيد العميد في كلمته أهمية الندوة التي تأتي في وقت انخرط فيه المغرب بشكل جذري في 
ية المتقدمة إصلاح منظومة يل مضامين الجهو  .العدالة مع تنز

وفي كلمة السيد النقيب الأستاذ مولاي عبد اللطيف احتيتيش أكد أن هيئة المحامين بمراكش وضعت 
مسؤولية المساهمة الفعالة  1229مايو  12على عاتقها ليس الأمس أو اليوم فقط بل منذ تأسيسها بتاريخ 

يع، وفي هذا الصدد ترى هيئة  والإيجابية إلى جانب كل الفاعلين والمهتمين خاصة في مجال التشر
يع لا يبسط قبل إحداثه أمام المعنيين ليبدوا ملاحظاتهم ووجهة نظرهم  المحامين بمراكش أن كل تشر
واقتراحاتهم على إثر المؤتمرات كما هو الشأن بالنسبة لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو ندوات 

 .غيرها لاستخلاص التوصيات الجديرة بالاعتبار كهذه الندوة أو

واعتبر في الأخير أن الأسئلة المطروحة في هذه الندوة تتمحور حول مدى استجابة مشروع التنظيم 
ية المتقدمة، ومدى تناسبها معها، وما تأثير ذلك على مستقبل القضاء  القضائي لأهداف الجهو

 المتخصص وإلحاقه بالمحاكم الابتدائية؟

يعية والحكامة القضائية الدكتور سمير أيت أرجدال  وفي كلمة للسيد رئيس المركز المغربي للمعالجة التشر
ية وحقوقية  أكد بأن القراءة الأولية للمشروع توحي بوجود مؤشرات إيجابية ذات امتدادات دستور

ت تخللتها مجموعة كتفعيل وتفصيل حقوق المتقاضي وتوسيع دور الجمعيات العمومية. غير أن هذه المؤشرا
من القواعد الإجرائية التي أثارت حفيظة بعض المهتمين الحقوقيين والقانونيين من قبيل تولي السلطة 
المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم واعتباره مدخلا من مداخل المس بمبدأ استقلال 

المحكمة الابتدائية بمثابة النواة الأساسية في  السلطة القضائية.وأضاف بأن اعتماد وحدة القضاء واعتبار
ية  ية والتجار مشروع التنظيم القضائي للممل كة والاكتفاء بإحداث أقسام متخصصة في القضايا الإدار



 

 

 

158 

جعل بعض المتتبعين يقرون بأن المشروع دشن لمرحلة التراجع عن مكتسب المحاكم المتخصصة التي 
د مرجعية والمساهمة الجدية في تحقيق الأمن بشقيه القانوني كان لها الدور ال كبير في إقرار قواع

 . والقضائي

وأكد في كلمته بأن اختيار المغرب لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية يستوجب تأهيل 
 .المنظمة القضائية لمواكبة الحكامة الترابية وفق مقاربة شاملة وكاملة لإصلاح منظومة العدالة

ه أبرز رئيس ودادية موظفي قطاع العدل الأهمية التي تكتسيها أبعاد هذه الندوة العلمية في ومن جهت
ير أدائها يز آفاق التعاون المشترك بين مختلف المتدخلين في منظومة إصلاح العدالة وتطو  .تعز

ض واستنادا إلى مضامين مشروع قانون التنظيم القضائي أكد المتدخل أنه تجاوب إلى حد ما مع بع
المقترحات التي عبرت عنها الودادية في جولات الحوار وخاصة ما تعلق منها بإعادة النظر في هيكلة 
المحاكم وماهية العلاقة بين الإدارة القضائية والسلطة القضائية والتي يفترض أن تحدد بالقانون وترتيب 

 .المسؤوليات

 
يعي  يبقى فرصة مواتية لتجويد هذا القانون وتدارك كما أشار رئيس الودادية في كلمته بكون المسار التشر

 1291ما يمكن استنادا إلى ما يعد ضرورة لإخراج نص يقطع مع منهج الترقيع الذي خضع له قانون 
 .في أكثر من مناسبة

وفي ختام الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور حسن زرداني نيابة عن رئيس شعبة القانون الخاص على 
لجنة المنظمة على اختيار موضوعها الذي تزامن مع ظرفية إحالة مشروع قانون التنظيم أهمية الندوة وهنأ ال

القضائي على البرلمان، كما ثمن دور الجامعة من خلال وظيفتها الثالثة المتمثل في خدمة المجتمع من 
ي ك خلال شراكة كلية الحقوق بمراكش بمجموعة من الشركاء على رأسهم هيئة المحامين بمراكش الشر

يعية والحكامة  الاستراتيجي للجامعة وودادية قطاع العدل بالإضافة إلى المركز المغربي للمعالجة التشر
ية في الانفتاح على مجموعة  القضائية، ونوه بالمجهودات المقتدرة لمختبر الدراسات القانونية المدنية والعقار

يم الطالب والذي ترأس ال جلسة الافتتاحية لهذه الندوة ممهدا من الشركاء بقيادة الدكتور عبد ال كر
 .لجلساتها العلمية

مداخلة موزعة على خمس جلسات علمية وعالجت موضوعات وقضايا  22واحتضنت هذه الندوة حوالي 
ية المتقدمة من خلال المبادئ العامة للتنظيم القضائي والإدارة  ترتبط بمشروع التنظيم القضائي والجهو
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ية المتقدمة، وقد ترأس هذه الجلسات القضائية والقضاء المتخصص و استقلال السلطة القضائية والجهو
باقتدار كبير كل من السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش الأستاذ مولاي عبد اللطيف احتيتيش، 
والأستاذ سمير عيشوبي رئيس ودادية موظفي قطاع العدل، والسيد النقيب أبو الزهور عمر، والدكتور 

بيعي سمير أيت أرجدال ر يعية والحكامة القضائية، والدكتور محمد الر ئيس المركز المغربي للمعالجة التشر
 أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش

ير الختامي والتي  وقد أعقبت هذه الجلسات العلمية نقاشات عميقة ومستفيضة جعلت لجنة صياغة التقر
يم الطالب تنتهي إلى عدد من الخلاصات. وقد تكونت اللجنة إلى جانب رئيسها  ترأسها الدكتور عبد ال كر

 :من السادة الأساتذة

 السيد النقيب الأستاذ الجيلالي حمومي 
 الدكتور حسن زرداني 
 الدكتور سمير ايت أرجدال 
 الاستاذ عبد المجيد كوبي 
 الدكتورة وفاء جوهر 
 الدكتور أشرف جنوي 

 : وانتهت اللجنة إلى صياغة مجموعة من التوصيات أهمها

إعادة النظر في عدد من الصياغات الشكلية والموضوعية الواردة في المشروع من قبيل  .1
ية وذلك لخلق الانسجام بين مختلف مواد  ية والمحاكم الابتدائية الإدار المحاكم الابتدائية التجار

 .المشروع وباقي القوانين ذات الصلة
ية مع ال .2 ية والمحاكم الإدار رفع من عددها تدريجيا انسجاما مع الإبقاء على المحاكم التجار

ية المتقدمة  .فلسفة الجهو
اعتبار إحداث الأقسام المتخصصة للقضاءين التجاري والإداري مرحلة انتقالية في أفق  .0

 .إحداث محاكم متخصصة قائمة الذات
يطة قضائية تساعد على التوازن الجهوي وعلى  .1 وضع معايير مضبوطة وموحدة لوضع خر

 .الية والنجاعة القضائية وتعزيز مبادئ الحكامة القضائية الجيدةرأسها القرب والفع
ية المتقدمة مع مراعاة خصوصيات مرفق  .2 التركيز في التدبير القضائي على مبادئ الجهو

 .القضاء
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يز الأمن القضائي والقانوني تماشيا مع التوجهات ال كبرى للدستور المغربي لسنة  .2 تعز
2311. 

ستوى دوائر الاستئناف مشكل من القضاة إحداث مجلس تنسيق جهوي على م .9
 .ومساعدي القضاء لخلق الملاءمة مع التقطيع الجهوي الجديد

 تحديد مهام الكاتب العالم للمحكمة بدقة تحول دون تداخل الاختصاصات  -8

يعية تم خلق لجنة للتتبع والترافع في مشروع التنظيم القضائي 9  .دعما للمؤسسة التشر
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