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 كلمة افتتاحية

 

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

 .والتابعين وصحبه آله وعلى محمد رسوله على ونسلم ونصلي

 …وبعد 

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

 ثينللباح القانوني الفكر مجال في بحثية آفاق فتح في ورهابد لتساهم ،لرابع و األربعينا

 املختصين،و  األكاديميين بين املعرفي التواصل ربط في فاعلة قناة تكون  أن نأمل كما والدارسين،

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

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

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

 انونيةالق الكتب ومراجع والندوات، املؤتمرات بتقارير أيضا املجلة وترحب. التشريعية الساحة

 .عليها والتعليق الحديثة

 رونيااللكت بريدها عبر يتقدموا بأن الكرام قرائها إلى واألعمال نون القا مجلة إدارة تتوجه

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

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

 

 السبيل يهدي وهو القصد وراء من وهللا

 واالعمال القانون  مجلة إدارة

 



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
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 املتقدم الوضع ضوء في قراءة: األوروبي واالتحاد املغرب عالقة في البيئي البعد

 مسؤولية الناقل عن سالمة البضائع في القانون الجوي الدولي:

 مقاربة مع القانون القطري  

 

 

 

 

 

 مقدمة

 

ويساهم  1يعد النقل الجوي أحد الدعائم األساسية التي يرتكز عليها النشاط االقتصادي الوطني والدولي في الوقت الحالي.

النقل الجوي بدور فعال في التطور االقتصادي واالجتماعي للدول نتيجة لإلنجازات التي حققها التطور التكنولوجي 

، ما أدى الى زيادة أهميته في مجال التجارة الدولية والصناعي للطيران، حيث أصبح الطيران أكثر 
ً
وسائل النقل أمانا

واألنشطة السياحية في مختلف دول العالم في شتى املجاالت، إذ أن تعظيم فرص التفوق في ميدان النقل الجوي  يتيح 

 2فرصا للتقدم في ميادين املنافسة التجارية في األسواق املختلفة.

تيازات التي يتمتع بها النقل الجوي، إال أن استغالل اإلنسان للمجال الجوي قد يثير املسؤولية، على الرغم من هذه االم

فالناقل الجوي أو أحد تابعيه عند تنفيذه لعقد النقل الجوي قد يخل بأحد التزاماته التي يفرضها عليه عقد النقل 

تعد مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل البضائع مما يؤدي إلى إحداث ضرر للطرف اآلخر املتعاقد معه. لهذا 3الجوي،

 ألهمية هذا املوضوع لجأ املجتمع الدولي الى تنظيم هذه  4من أبرز موضوعات القانون الجوي وحجر الزاوية فيه.
ً
ونظرا

 املسؤولية وتحديدها على املستوى الدولي منذ بداية ظهور النقل الجوي، وذلك من خالل إبرام العديد من املعاهدات

 في عقد 
ً
واالتفاقيات الدولية التي تحدد مسؤولية الناقل الجوي في مواجهة املتضررين بحدود قصوى معينة خاصة

  5نقل البضائع.

                                                           
 .917، ص 9110لبحري والجوي، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، علي البارودي، محمد فريد العريني، ومحمد السيد الفقي، القانون ا 1 

"تحديث نظام وارسو"، كلية الحقوق، جامعة الكويت: لجنة  0222محمود الكندي، النظام القانوني للنقل الجوي الدولي وفق اتفاقية مونتريال لعام  2 

 .0ص  ،9111التأليف والتعريب والنشر،

م الناقل الجوي بنقل الركاب؛ االلتزام بنقل البضاعة وتسليمها دون تأخير. واإلخالل بأحد هذه االلتزامات يرتب مسؤولية. من هذه االلتزامات: التزا 3 

 .739-729 علي البارودي؛ محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، مرجع سابق، الصفحات انظر:

 للقانونيين الكويتي واألردني واالتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، جامعة وضحة املطيري، مسؤولية الناقل الجوي الدولي في عقد نقل ال 4 
ً
ركاب وفقا

 https://meu.edu.jo/libraryTheses/58d77326d0762_1.pdf، متوفر على 0، ص 9100الشرق األوسط: كلية الحقوق، 

 ة:يمد محبوبي، والطاكي روشام، اإلعفاءات القانونية واالتفاقية ملسؤولية الناقل الجوي، املوقع اإللكتروني لوزارة العدل اململكة املغربمح 5 

 محمود موس ى دودينالدكتور 

 أستاذ القانون املدني املساعد، كلية القانون، جامعة قطر

 

 : مليمرام شو األستاذة 

 محامية، فلسطين        

 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/58d77326d0762_1.pdf
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في  6موحدة، قواعدتوجهت الجهود الدولية الى إبرام بعض املعاهدات الدولية لتنظم املالحة الجوية من خالل وضع 

ومن أهم هذه املعاهدات  7 مجال النقل الجوي، بما ييسر حركة النشاط التجاري.محاولة للقضاء على تنازع القوانين في 

(، والبروتوكوالت 0292اتفاقية وارسو "لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي" املبرمة في الثاني عشر من تشرين أول عام )

( لعقد مؤتمر 0297نسية عام )فقد جاءت هذه االتفاقية بناء على دعوة من الحكومة الفر  8واالتفاقيات املعدلة لها.

دولي في باريس لبحث مسؤولية الناقل الجوي، وتمحض هذا املؤتمر عن وضع مشروع اتفاقية بذلك وتأليف لجنة 

وكانت أعمال  9دولية فنية للخبراء القانونيين الجويين ملراجعة املشروع إلضافة األحكام الخاصة بوثائق النقل الجوي،

(، والذي أسفَر عن توقيع اتفاقية خاصة بتوحيد 0292تمر الثاني املنعقد في وارسو عام )هذه اللجنة هي محور املؤ 

ومن جملة األحكام التي عالجتها  10بعض القواعد املتعلقة بالنقل الجوي في الثاني عشر من تشرين أول في العام ذاته.

الناقل الجوي، والسقف األعلى االتفاقية نطاق تطبيقها، والتعريف ببعض مصطلحات النقل الجوي؛ ومسؤولية 

   11ملسؤوليته.

(، السبب األساس ي في تعرضها بعد ذلك لعدة 0292لقد كان لوضع حد أقص ى للتعويض في معاهدة وارسو عام )

انتقادات، وبالفعل فقد كان هذا الجانب من املعاهدة عرضة لعدة تعديالت حتى تساير القواعد القانونية التطور الذي 

(، 0277أيلول عام ) 93وتمت هذه التعديالت بمقتض ى البروتوكول املوقع في الهاي في 12النقل الجوي.يحدث في مجال 

(، ثم تممت أحكامها بمقتض ى االتفاقية املوقعة في "جواداالخارا" 0212والذي أصبح معموال به في آب من عام )

Guadalajara ( والتي أصبح نافذة في األول من 0210( أيول عام )03في ،)( ثم تم إدخال تعديالت 0219أيار عام ،)

(. يالحظ مما تقدم 0227(، وبروتوكوالت مونتريال األربعة لعام )0220جوهرية عليها بمقتض ى بروتوكول جواتيماال لعام )

تشُعب الوثائق القانونية املختلفة لنظام وارسو، ومدى التنازع الذي تحدثه هذه الوثائق فيما بينها من جهة، وبين 

فاقية األصلية من جهة أخرى، وهو األمر أدى إلى صعوبة تطبيق مثل هذا النظام الذي أصبح مدعاة للتناقض االت

                                                           
   .docwww.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude022005 
( الخطوة األولى نحو محاولة تنظيم حالة التوفيق بين حرية الدولة في استعمال فضائها 0202( أكتوبر لعام )02كانت معاهدة باريس املبرمة بتاريخ ) 6

خص الطيران مثل جنسية الجوي، وحرية الطيران. وقد اهتمت هذه املعاهدة بمبدأ سيادة الدولة على فضائها الجوي، وعالجت جملة من األمور التي ت

 انيا. أنظر: تي أملالطائرة، إال أنها لم تلق التأييد من قبل بعض الدول ذات الثقل في مجال الطيران آنذاك كالواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفي

ork, 2006, The UNCTAD Secretariat, Carriage of Goods by Air: A guide to the International Legal Framew

 http://unctad.org/en/Docs/sdtetlb20061_en.pdf 
 .231محمد السيد الفقى، مرجع سابق، ص  7
من اتفاقية وارسو، مجلة الحقوق  91ادة للمزيد أنظر: محمد الفقي، النطاق االجرائي ملسؤولية الناقل الجوي الدولي للبضائع: دراسة في تفسير امل 8

 .911 علي البارودي؛ محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص. أيضا 977-212، ص 9111، 0للبحوث القانونية واالقتصادية، عدد 
 .21-27ص ، 0222 ،0ط. أكرم ياملكي، القانون الجوي: دراسة مقارنة، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  9

(، حيث اعتبرت التشريع الرئيس في مجال النقل 0222شباط عام ) 02وقد دخلت هذه االتفاقية" اتفاقية وارسو"، حيز النفاذ على املستوى الدولي في  10

رودي؛ محمد علي الباظر: الجوي الدولي، والذي ال يقوى أطراف عقد النقل الجوي على مخالفته بمقتض ى شروط يتفقون عليها في العقد املبرم بينهم، أن

 .912 فريد العريني ومحمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص
 .02 ، ص9117طالب موس ى، القانون الجوي الدولي، الطبعة األولى، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  11
 .09 ، ص0239فايز رضوان، القانون الجوي، جامعة املنصورة: مصر،  12

http://www.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude022005.doc
http://unctad.org/en/Docs/sdtetlb20061_en.pdf
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والغموض، لذلك كان ال بد من تحديث وتوحيد وجمع هذه الوثائق في وثيقة قانونية واحدة حتى ال تكون هذه القواعد 

( بشأن توحيد بعض قواعد النقل 0222مونتريال لعام )الدولية مدعاة لالنهيار عبر الزمن، وعلى ذلك كانت اتفاقية 

 الواردة في االتفاقيات السابقة، مع ادخال بعض التعديالت عليها.  13الجوي،

وإلى بروتوكولي مونتريال  0277املعدلة ببروتوكول الهاي لسنة  0292لقد انضمت دولة قطر إلى اتفاقية وارسو لسنة 

وقد استند قانون الطيران املدني  0232.14( لسنة 29بموجب املرسوم األميري رقم )املكملين لها  0227لسنة  9، 9رقمي 

( من هذا جزءا 2في ديباجته على هذه االتفاقية والبروتوكوالت التي جعلتها املادة ) 911915( لسنة 07القطري رقم )

 0222فاقية مونتريال لسنة ، انضمت دولة قطر الت07/9/9119بتاريخ مكمال لهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص. 

( لسنة 92( من قانون التجارة القطري رقم )011وملا قضت املادة ) 09/0/9117.16وأصبحت سارية املفعول بدءا من 

بسمو قواعد االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها على نصوص قانون التجارة الوطني، فإن االتفاقيات  9111

جزءا من القانون الوطني القطري، وفي حال اختالف القواعد بينهما، يكون الرجحان ملصلحة  املشار إليها هذه أصبحت

 هذه االتفاقيات.

يلتزم الناقل الجوي بنقل البضاعة الى محطة الوصول دون تأخير غير مبرر، واملحافظة عليها أثناء تواجدها في حراسته، 

كما يلتزم الناقل الجوي،  17أو تلفها، أو تأخير تفريغها وتسليمها. وضمان الضرر الذي يقع في حالة تحطيمها، أو ضياعها،

بشحن البضاعة ورصها داخل مخازن الطائرة، لتعلق ذلك بسالمة الرحلة الجوية ككل، ملا للناقل من إمكانيات فنية 

 بتسليم البضاعة إلى املرسل إليه املحدد في عقد النقل، وأن يكون التس18لهذا الغرض.
ً
ناء الوصول ليم في ميويلتزم أيضا

 19ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.

                                                           
 (.97_99، ص )9111قانوني للنقل الجوي الدولي، جامعة الكويت: مجلس النشر العلمي، ، النظام المحمود الكندي 13

 .973، ص 0232، 00دولة قطر، الجريدة الرسمية، عدد  14 

 .  919-012، ص 9/2/9119، 9119، 9الجريدة الرسمية، عدد 15 

جوي التي انضمت أو صادقت عليها دولة قطر وتواريخ سريانها، أنظر: لالطالع على قائمة االتفاقيات واملعاهدات والبروتكوالت املتصلة بالنقل ال 16 

منظمة الطيران املدني الدولي على الرباط التالي، 

https://www.icao.int/secretariat/legal/Status%20of%20individual%20States/qatar_en.pdf#search=qatar 

. تبدأ املرحلة األولى من التزام الناقل 0222( من اتفاقية مونتريال 02، 02واملادتين ) 0292لعام  ( من اتفاقية وارسو 02، 03وذلك بموجب املادتين ) 17 

سليم ت الجوي من تاريخ موافقته على استالم البضاعة املراد نقلها، وهنا يقع على كاهله التحقق من البضاعة وصحة بياناتها وحجمها، وفي حال تم

(، ومنذ وضع 0292اته ريثما يتم النقل، فإنه يعتبر مسؤوال عن فقدانها وسالمتها وفقا ألحكام اتفاقية وارسو لعام )البضاعة للناقل لحفظها في مستودع

 
ً
 من البضاعة تحت حراسة الناقل يكون مسؤوال عن شحنها على الطائرة إلتمام عملية النقل، وأي ضرر يلحق البضاعة بسبب هذه العملية يعد إخالال

. بعد ذلك تبدأ املرحلة الثانية وهي عملية النقل ذاتها، من مكان القيام إلى محطة الوصول، فيلتزم خاللها الناقل بتنفيذ العقد جانبه بتنفيذ العقد

 تأتي املرحلة الثالثة والتي ينتهي بها التزام الناقل الجوي، وهي تسليم البضاعة للمرسل إلي
ً
الناقل  ، إذ يلتزمهبحسن نية وفي املواعيد املحددة. وأخيرا

على الناقل  نبتسليم البضاعة في محطة الوصول أو املكان املتفق عليه في العقد إلى املرسل إليه أو وكيله املعين في خطاب نقل البضاعة، وعندها يتعي

 .921-932ص  ،1972فكر العربي، القاهرة،لدار ا إخطار املرسل إليه بمجرد وصول البضاعة. أنظر: أبو زيد رضوان، القانون الجوي،

 .723علي البارودي، محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص  18 

 .92، ص 0222عدلي خالد، عقد النقل الجوي، االسكندرية: منشأة املعارف،  19 
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إن إخالل الناقل الجوي بهذه االلتزامات وما يتصل بها من قواعد، يرتب مسؤوليته. لهذا، جاءت هذه الدراسة لبيان 

 التفاقية وارسو وما جرى عليها من تعديالت، بحيث يقتصر نطاق الب
ً
ث على حاألساس القانوني لهذه املسؤولية وفقا

املسؤولية عن نقل البضائع دون التطرق ألحكام التعويض الناش ئ عنها، إال بقدر ما يقتضيه نطاق الدراسة، ودون بحث 

 مسؤولية الناقل عن نقل الركاب.

تهدف هذه الدراسة الى تحديد اإلطار القانوني الناظم ملسؤولية الناقل الجوي في مادة البضائع وفقا التفاقية وارسو 

(، باعتبارهما من أهم االتفاقيات التي نظمت 0222( وما جرى عليها من تعديالت، واتفاقية مونتريال لعام )0222)لعام 

هذا املوضوع. ومقاربة ذلك مع قانوني الطيران املدني والتجارة القطريين. هذا إلى جانب التعرف على التطبيقات 

والعربية. وفحص ما إذا كانت األحكام الواردة في االتفاقيتين  القضائية لهاتين االتفاقيتين من قبل املحاكم الدولية

الدوليتين موحدة من حيث أساس مسؤولية الناقل الجوي وحاالت قيام هذه املسؤولية، ومدى انسجام التشريعات 

 القطرية مع هذه االتفاقيات. 

 لكون موضوع النقل الجوي قد
ً
تم تنظيمه وتقنينه من خالل عدة  لتحقيق األهداف املرجوة من هذه الدراسة، ونظرا

( وما 0292اتفاقيات دولية، وباألخص موضوع مسؤولية الناقل الجوي، ارتأينا قصر املوضوع على اتفاقية وارسو لعام )

(، حيث سيتم بشكل خاص دراسة األساس القانوني ملسؤولية 0222جرى عليها من تعديالت واتفاقية مونتريال لعام )

 لالتفاقيتين، والتشريع القطري. وتوخيا الناقل الجوي فيما 
ً
يتصل بعقد نقل البضائع، وطبيعة هذه املسؤولية وفقا

من املناسب اللجوء الى إتباع املنهج الوصفي التحليلي بأسلوب مقارن، بحيث لحسن معالجة الدراسة ملوضوعها، كان 

ملسؤولية الناقل الجوي كما جاءت في  سيتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي لعرض النصوص القانونية الناظمة

(، وتحليلها في سياق التطبيقات القضائية الدولية ذات الصلة، 0222( ومونتريال لعام )0292اتفاقيتي وارسو لعام )

وذلك بأسلوب مقارن بين االتفاقيتين املذكورتين من جهة، وفيما يتصل بعرض األحكام القضائية بين الدول املختلفة 

ها ، وطرق دفعاملسؤولية وحاالتها تتناول تباعا شروط انعقاد ثالثة فروع. تم تقسيم هذه الدراسة إلى من جهة أخرى 

 وتشديدها.
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 شروط انعقاد مسؤولية الناقل الجوي الفرع األول: 

، أو غير عقدي، ولعل أهم االلتزامات املفروضة على عا
ً
ناقل تق الاملسؤولية هي جزاء اإلخالل بااللتزام سواء أكان عقديا

الجوي في عقد نقل البضائع هو التزامه باملحافظة على البضائع والعناية بها، كما يلتزم الناقل بإيصال البضاعة في 

 عن األضرار الناشئة عن هالك 
ً
امليعاد واملكان املتفق عليه في عقد نقل البضائع. وعليه فإن الناقل الجوي يكون مسؤوال

 عن التأخير في نقل البضاعة من جهة أخرى.البضائع، أو ضياعها، أو تعيبه
ً
 ا من جهة، ويكون، كذلك، مسؤوال

 :أوال: املسؤولية عن الضرر الالحق بالبضائع

يكون ( على أنه: "03/0( في مادتها )0220( املعدلة بموجب بروتوكول جواتيماال لعام )0292تنص اتفاقية وارسو لعام )

أ في حالة هالك أو ضياع أو تلف البضائع، إذا كانت الواقعة التي سببت الناقل الجوي مسؤوال عن الضرر الذي ينش

( منها. بموجب 03في املادة ) 0222الضرر قد وقعت خالل النقل الجوي". وهو أيضا ما أكدته اتفاقية مونتريال لعام 

 بالتزامه، وبالتالي مساءلته، إال عند ثبوت وقوع ضرر با
ً
و لبضاعة ناجم عن واقعة أهذا النص، ال  يعتبر الناقل مخال

 وهذه مسائل واقع يخضع تقدير انعقادها ملحكمة املوضوع التي تنظر النزاع. 20حادثة حصلت أثناء فترة النقل الجوي.

وقبل مناقشة الشروط الالزم توفرها لقيام املسؤولية، فإنه يجدر بنا القول بأن هالك البضاعة يعني فقدان صالحيتها  21

رض املعدة له، كليا كان أو جزئيا، ويدخل في املفهوم أيضا التهشم والكسر والتحطم ونحوه من لالستعمال وفقا للغ

األمور التي تؤدي إلى تغيير خصائص املنتج. أما في حالة التلف، فالبضاعة تصل كاملة من حيث املقدار أو الحجم، لكن 

نتيجة تعيبها ألي سبب أفقدها هذه القيمة، تفقد قيمتها، بالنظر إلى عموم امثالها لجهة الغرض من االستخدام، 

  22والضياع يعني فقدان البضاعة، كليا أو جزئيا، لدى الناقل ما يمنع تسليمها لذوي الشأن.

                                                           
. أنظر أيضا قرار 017-901، ص 9113عيس ى ربض ي، مسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الضرر الواقع على األشخاص وأمتعتهم، عمان: دار النشر،  20

 0277/أ ( من اتفاقية وارسو واملعدلة ببروتوكول الهاي لسنة )03محكمة التمييز األردنية والذي جاء فيه: "يستفاد من املادة )
ً
( ان الناقل يكون مسؤوال

د حدثت خالل النقل الجوي . كما نصت عن الضرر الذي ينشأ في حالة دمار أو ضياع أو تلف أمتعة مسجلة إذا كانت الواقعة التي سببت الضرر ق

 ( على ما يلي:03/9املادة )

واء أكان ذلك س )النقل الجوي باملعنى املقصود في الفقرات السابقة من هذه املادة يتضمن املدة التي تكون خاللها األمتعة أو البضائع في حراسة الناقل

وع أّن الشركة املميزة كناقل )لشحنة تحاميل الريفانين( قامت بتخزين البضاعة في في املطار أو على متن الطائرة...(. وحيث توصلت محكمة املوض

 ملا  91وفي ظرف درجة حرارة  03/1/9110مستودعاتها في مطار هواري بومدين بتاريخ وصول الشحنة في 
ً
درجة مئوية مما أدى إلى تلف الشحنة وخالفا

 لنص املادة ورد بوثيقة الشحن لوجوب حفظ البضاعة في مكان مبرد 
ً
من اتفاقية وارسو  03وتوصلت إلى أّن تلف الشحنة كان أثناء حراسة الناقل وفقا

 في محله وال تثريب على محكمة املوضوع خطأها في ذكر املادة القانونية". 
ً
محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم قرار فيكون قرارها واقعا

 شبكة قوانين الشرق.  ، منشورات2/2/9112، تاريخ 0301/9111
، وفقا لهذه املحكمة، فإن استخالص خطأ الناقل الجوي املوجب 21/2/0220(، تاريخ الجلسة 91راجع: الكويت، محكمة التمييز، الطعن رقم ) 21

. منللمسؤولية يدخل في السلطة التقديرية ملحكمة املوضوع، حيث تستقل في تقديره، وال معقب عليها في ذلك، ما دام إن االس
ً
شورات تخالص سائغا

 ./http://www.eastlaws.com شبكة قوانين الشرق 

، مجلة العدل، وزارة العدل، السودان، 0222واتفاقية مونتريال  0292أماني موس ى، تطور طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي ما بين اتفاقية وارسو  22 

. في هذا الصدد، وقد قضت محكمة النقض املصرية بثبوت مسؤولية الناقل الجوي عن عدم وصول 093-092، ص 9109، 01، السنة 99عدد 

ى قيامه لالبضاعة محل النزاع، بناء على ما ورد في تقرير الخبرة، ووفقا لسلطة محكمة املوضوع التقديرية في استخالص عدم تقديم الناقل ما يدل ع

http://www.eastlaws.com/
http://www.eastlaws.com/
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 الشرط األول: الواقعة )الحدث(

حتى تنعقد مسؤولية الناقل الجوي، يجب أن تصاب البضاعة بضرر نتيجة واقعة، ومصطلح "واقعة" الذي استخدمته 

(، والخاصة بنقل البضائع، يختلف عن مصطلح حادث الذي استعملته 0292( من اتفاقية وارسو لعام )03/0دة )املا

 عن  23( منها، والخاصة بالتزام ضمان سالمة املسافرين،02االتفاقية في املادة )
ً
حيث جاء بشكل ومعنى مختلف بعيدا

تشغيل الطائرة والتي تؤثر أو قد تؤثر في أمن وسالمة الترادف، إذ ُعرف الحدث بأنه واقعة، ليست بحادثة، متصلة ب

 24التشغيل، أما الحادث فقد عرف بأنه كل أمر مفاجئ، أو غير متوقع، متعلق بعملية النقل ذاتها يصيب الراكب في بدنه.

 على ذلك فإن الحادثة
ً
 مصطلح يستعمل لألذى الذي يحدث لألشخاص أثناء وجودهم على متن الطائرة حتى وترتيبا

النزول، بينما الحدث أو الواقعة ال يتقيد بضرورة وقوع أذى على األشخاص، بل هو كل ما يتعلق بتشغيل الطائرة 

فالواقعة من حيث املفهوم أوسع نطاقا من الحادث؛ فتشمل كل سبب يترتب عليه ضرر،  25ومتصل بأمنها التشغيلي.

 26السبب األساس في إحداث الضرر.سواء كان متصال بعملية النقل الجوي أم ال، طاملا كان هو 

                                                           
رسل إليه، وخلو أوراق الدعوى من بينات تصلح لتمسك الناقل بما يرفع مسئوليته. جمهورية مصر العربية، محكمة النقض، بتسليم البضاعة إلى امل

 ، منشورات شبكة قوانين الشرق. 2/2/9111قضائية، تاريخ  12لسنة  0171طعن مدني رقم 

  .192، ص 0229، 2، ع03ج (، مجلة الحقوق، م0292أحمد امللحم، نظرات في بعض أحكام اتفاقية )وارسو23 

 ، واملعنون بالتحقيق في حوادث الطائرات، املنشور على الرابط التالي:02اتفاقية شيكاغو، ملحق رقم وهذا التعريف بموجب  24 

http://www.acac.org.ma/ar/Documents/Publications/MunualAirInvstigation.pdf. 

 للحادث بأنه يشمل الحدث والحادث الذي يبلغ عنه، ثم عرف  )0232وقد أوردت الئحة التحقيق في حوادث الطيران املدني اإلنجليزي لسنة )
ً
تعريفا

 لسالمة 0239قانون الطيران االنجليزي لسنة )( من 27الحدث بأنه يشمل الواقعة الفجائية، أو غير املتوقعة، املتصلة باملادة )
ً
(، أي التي تسبب تهديدا

 يستوجب التبليغ عن بعض الوقائع "37الطائرة أو ألي من املسافرين. وقد تضمنت الالئحة في املادة )
ً
 آمرا

ً
" التي يبلغ  Reportable occurrence( حكما

 شخص آخر. عنها وهي تعني أي حدث متعلق بالطائرة أو شاغلها أو أي 

 راجع:

 .http://www.caa.co.uk/docs/33/CAP393.pdfThe air navigation order 1985,  

 تنشغل بموجبه ذمة الناقل باملسؤولية ذبول الزهور املنقولة بسبب انبعاث روائح كريهة من بضا  25 
ً
ى جانبها، ئع أخرى موجودة إلوعليه، فيعتبر حادثا

و أ أو تلف األقمشة بسبب انسكاب زيوت أو سوائل حمضية عليها، أو فقدان بضاعة بسبب سرقتها من مخازن الناقل باملطار )أي داخل مطار القيام

عولت املحكمة على تعريف  (،Saks. V. Air Franceوفي دعوى ) التفاقية شيكاغو واملعنون بالتحقيق في حوادث الطيران.  02الوصول(، أنظر ملحق رقم 

 كان األ 
ً
فإن املحكمة  مر،اتفاقية شيكاغو للحادثة بأنها واقعة متصلة بتشغيل الطائرة. وعلى هذا ال يشترط أن تكون الحادثة فجائية أو غير متوقعة. وأيا

 للمادة ) واستلزمت لقيامحكمة االستنناف ملالعليا في الواليات املتحدة األمريكية قد نقضت حكم 
ً
( من اتفاقية وارسو 02مسؤولية الناقل الجوي وفقا

 للمادة )0292لعام )
ً
( أن يقع هالك كلي أو جزئي للبضائع بسبب 03( وقوع أذى بدني له بسبب حادثة، بينما يتعين لقيام مسؤولية الناقل الجوي وفقا

 اجع:حدث، بما حاصله ربط الحدث بالبضائع والحادثة باألذى على األشخاص. ر 

United States court of appeals, ninth circuit, 724 F. 2d 1383. Oct 14, 1984: “the majority properly begins with the language of article 17 

of the Convention: "The carrier shall be liable for ... bodily injury suffered by a passenger, if the accident which caused the damage so 

sustained took place on board the aircraft...." Unfortunately, the majority finds no other language in the Convention to assist in defining 

"accident." Thus, the majority overlooks article 18, which does help define "accident": "The carrier shall be liable for damage ... to any 

checked baggage or any goods, if the occurrence which caused the damage took place during the transportation by air." The Convention's 

United States text thus contemplates carrier liability for accidents injuring people and for occurrences damaging goods. Available at 

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/724/1383/265013/. 

 .920، ص 9103الجوي للبضائع، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص، تموز مكاوي نعيمة، مسؤولية الناقل  26 

http://www.acac.org.ma/ar/Documents/Publications/MunualAirInvstigation.pdf
http://www.caa.co.uk/docs/33/CAP393.pdf
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/724/1383/265013/
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/724/1383/265013/
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مفاد ذلك أن املشرع في اتفاقية وارسو رغب في إطالق مسؤولية الناقل الجوي عن هالك، أو ضياع البضاعة، وتطلب 

أن يكون السبب املوجب للتعويض عبارة عن حدث أو واقعة، مما يعني أي سبب أفض ى إلى اإلضرار بالبضاعة يعود 

ألنه  27ق مع بعض الفقه الذي يرى بأن املقصود بالحدث هو كل أمر فجائي غير متوقع،للناقل أو تابعيه. وال نتف

االتفاقيات محل البحث لم تمنح أي صفة للحدث، وبقي على اطالقه دون تخصيص، كما أن اتفاقية شيكاغو للطيران 

لذا، يكون مفهوم الحدث لم تتطلب في الواقعة سوى أن تكون ناشئة عن تشغيل الطائرة.  0299املدني الدولي لسنة 

شامال لكل أمر فجائي أو غير فجائي، متوقع أو غير متوقع طاملا حصل أثناء فترة النقل، وأصاب البضاعة حتى ولو لم 

 عنها. وقد سار املشرع 
ً
يتعلق بعملية النقل ذاتها، فطاملا أن البضاعة ما زالت موجودة في حراسة الناقل فيكون مسؤوال

  28هج في التفريق بين الحادث والواقعة، فخص األول باملسافرين، والثاني بغيرهم.القطري على ذات الن

 الشرط الثاني: فترة النقل الجوي 

 للفقرة الثانية من املادة 
ً
املدة التي تكون فيها البضائع في  0292من اتفاقية وارسو لعام  03يتضمن النقل الجوي وفقا

على متن طائرة، أو في أي مكان آخر، عند الهبوط خارج املطار )أي حالة  حراسة الناقل، سواء كان ذلك في مطار، أو 

تمتد ما بين وقت استالم الناقل للبضاعة من املرسل وحتى تسليمها إلى  وذلك يعني أن تلك الفترة الهبوط االضطراري(.

لناقل الجوي للبضاعة وحدها يالحظ هنا أن االتفاقية أخذت بفكرة حراسة ا 29املرسل إليه، أو وكيلة، في مطار الوصول.

دون ربطها بفكرة مخاطر الطيران. فإذا تم إنزال البضاعة من الطائرة ووضعها في مخازن تابعة للناقل أو ألشخاص 

 عن األضرار التي تلحق بها.
ً
 لها، وبالتالي مسؤوال

ً
وكذلك في  30آخرين، فإن ذلك ال يعد تسليما لها، ويبقى الناقل حارسا

                                                           
 .099. أماني موس ى، مرجع سابق، ص 199أحمد امللحم، مرجع سابق، ص  27 

الذي  ين الوقتعّرفت املادة األولى من قانون الطيران املدني القطري حادث الطائرة بأنه: "كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة يقع في الفترة ما ب 28 

( وفاة أي شخص أو أ :يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع األشخاص للطائرة، ويحدث خاللها

ج( فقد الطائرة  .جسيم ( إصابة الطائرة بعطبب .إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي ش ىء مثبت فيها

ويستثنى من ذلك اإلصابات الناجمة عن أسباب طبيعية، أو اإلصابات التي يلحقها الشخص بنفسه أو التي يتسبب فيها  .أو استحالة الوصول إليها

ادث اقعة طائرة بأنها: "كل حأشخاص آخرون، أو التي تصيب األشخاص املتسللين الذين يختبئون خارج املناطق املهيئة للركاب والطاقم. كما عرفت و 

 ال ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر على سالمة التشغيل".

، منشورات شبكة قوانين الشرق على الرابط 2/2/9111(، تاريخ الجلسة 12(، سنة قضائية )0171محكمة النقض املصرية، طعن مدني رقم ) 29 

فترة الطيران بالوقت الكلي الواقع بين  9119. وقد حددت املادة األولى من قانون الطيران املدني القطري لسنة /http://www.eastlaws.com  التالي،

ريف غير وطها. ونرى أن هذا التعاللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية بغرض الطيران حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد إتمام هب

غم من ر كاٍف حيث كان يلزم مد الفترة إلى حين خروج املسافرين من املقصورة أو إيصال األمتعة والبضائع إلى الوجهة املخصصة لالستالم. وعلى ال

ها بتسليمها ألصحاب العالقة. فالقواعد ذلك، فإنه وفقا لقواعد حراسة األشياء، يبقى الناقل مسؤوال عن سالمة البضائع إلى حين رفع حراسته عن

 0279ويبدو أن املشرع القطري استقى هذا التعريف من اتفاقية روما لسنة العامة في القانون املدني كفيلة بمعالجة القصور الوارد في هذا التعريف. 

الئم لحكم األضرار التي عالجتها هذه االتفاقية، لكن ال املتعلقة باألضرار الواقعة للغير على سطح األرض من قبل الطائرات، حيث أن هذا املفهوم م

 يتماش ى مع ما نحن بصدده. 

إذا حدث نقل بري أو بحري أو نهري ( من اتفاقية مونتريال 03/9، واملادة )0292اتفاقية وارسو لعام  ( من03/2(تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا للمادة  30 

التسليم أو االنتقال من طائرة إلى أخرى، فإنه يفترض في الضرر الواقع، إلى أن يثبت العكس، أنه قد  عند تنفيذ عقد النقل الجوي بقصد الشحن، أو 

نون للقانجم عن واقعة حدثت خالل النقل الجوي. إال أنه يمكن للناقل االشتراط في العقد بتحديد مسؤوليته في هكذا حالة، أو االعفاء منها وفقا 

http://www.eastlaws.com/
http://www.eastlaws.com/
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الجوي بإعادة شحن البضاعة بوسيلة نقل أخرى دون موافقة املرسل، وأصيبت بضرر نتيجة لواقعة حال قام الناقل 

( من اتفاقية مونتريال، وكأن فترة النقل الجوي لم 03/2حدثت لوسيلة النقل هذه، فيعتبر مسؤوال استنادا للمادة )

قل حراسته على البضاعة ال تخضع ألحكام في املقابل، فإن أي أضرار تلحق باملرسل قبل بدء بسط النا 31تنقِض بعد.

االتفاقيات املذكورة، وإنما للقانون الوطني واجب التطبيق، لعدم بدء الرحلة وفقا ملا تم بيانه. وفي هذا املعنى قضت 

عض ( من اتفاقية توحيد ب09و 02من اتفاقية وارسو في املواد ) 90محكمة التمييز األردنية بأنه: "ال تنطبق أحكام املادة 

قواعد النقل الجوي على وقائع الدعوى كونها تتعلق بمسؤولية الناقل الجوي عن األضرار التي تحصل للراكب أثناء 

 32النقل، في حين لم يتم نقل املميز وأقيل العقد قبل ذلك".

: املسؤولية عن الضرر الناجم عن التأخير في نقل البضائع     
ً
 ثانيا

، يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن 0222( واتفاقية مونتريال 0292ارسو لعام)( من اتفاقية و 02وفقا للمادة ) 

ولقيام مسؤوليته هذه، ال بد من توفر ثالثة شروط: التأخير عن امليعاد؛ حدوت  ،التأخير في نقل األمتعة أو البضائع

ي التأخير تجاوز امليعاد إذا كانت هنالك يعن 33التأخير في فترة زمنية معينة؛ ووقوع ضرر ناش ئ عن التأخير في نقل البضائع.

 لتنفيذ عملية النقل، أو تجاوز املدة التي يقررها العرف وفقا للمجرى العادي لألمور، وعليه يعتبر 
ً
مدة محددة سلفا

                                                           
: حكم 092من مسؤوليته والنزول عن الحد املقرر في اتفاقية وارسو. أنظر: طالب موس ى، مرجع سابق، صالوطني واجب التطبيق، للتخفيف 

ً
. وأيضا

 ./http://www.eastlaws.com  . منشور شبكة قوانين الشرق 92/2/9119(، تاريخ الجلسة 929محكمة التمييز، دبي، الطعن رقم )

ان كهذا الصدد قضت محكمة النقض املصرية بأن: "...النقل الجوي...يتضمن املدة التي تكون فيها األمتعة أو البضائع في حراسة الناقل، سواء وفي 

تميزة املذلك في مطار أو على متن طائرة أو في أي مكان آخر عند الهبوط خارج املطار... مسؤولية الناقل الجوي مسؤولية من نوع خاص لها أحكامها 

ل و تقررت للتوفيق بين مصالح متعارضة مع مصالح شركات الطيران ومصالح الشاحنين، مسئولية عمادها التزام الناقل بكفالة سالمة الش يء املنق

ى القانوني في حكم املادة عنواملحافظة عليه أثناء فترة النقل الجوي حتى يتم تسليمها إلى املرسل إليه أو نائبه القانوني، وباعتبار أنها تظل في حراسته بامل

زن اسالفة البيان أي تحت سيطرته الفعلية وقدرته على التصرف فيها أو في شأنها طوال فترة هذا النقل التي تشمل فترة وجود بضاعة داخل املخ 03

نها ال القانونية ومن ثم فإن مسؤوليته عالجمركية حتى لو توقف عن ممارسة سيطرته املادية عليها أو لم يمارسها هو بشخصه طاملا بقيت له السيطرة 

ليه في استالم إ تنتهي بتسليمها إلى السلطات الجمركية وإيداعها مخازنها أيا كان مديرها أو املشرف عليها إذ ال تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن املرسل

 صة بها هي استيفاء الرسوم املستحقة عليها ولذلك ال ينقض ي عقدالبضاعة وإنما تتسلمها بناء على الحق املخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خا

لسيطرة ا النقل الجوي بهذا التسليم وال تبرأ به ذمة الناقل قبل املرسل إليه الذي ال يستطيع استالم البضاعة إال بأمر وإذن الناقل الجوي صاحب

، منشورات شبكة قوانين 21/0/0232قضائية، تاريخ  79لسنة  0722رقم  القانونية عليها...". جمهورية مصر العربية، محكمة النقض، طعن مدني

ر الوصول إلى مطاالشرق. وهذا أيضا ما قضت به املحكمة االتحادية العليا في اإلمارات العربية "... تحديد فترة النقل ال تنتهي إال بتسليم البضاعة في 

البضاعة إليه، وتدخل فترة تواجد البضاعة داخل املنطقة الجمركية ضمن فترة النقل، ويسأل املرسل إليه أو إلى الشاحن في مطار القيام في حالة رد 

يم كما يندمج النقل تسلالناقل عن األضرار التي تلحق بها أثناء تواجدها في هذه املنطقة، ألن االلتزام باملحافظة عليها وضمانها يظل قائما ال ينتهي إال بال

ن جزءا منه ويعتبر أن التسليم إلى املرسل إليه املعين في خطاب النقل قد تم متى مكنه الناقل من االستالم بجعله في وضع التابع في النقل الجوي ويكو 

، منشورات 97/00/0221قضائية، األحكام املدنية والتجارية، تاريخ  09لسنة  90يتمكن معه من ممارسة الحراسة املادية على البضاعة...". الطعن رقم 

 نين الشرق.شبكة قوا

 .022أنظر أماني موس ى، مرجع سابق، ص 31 

 ، منشورات شبكة قوانين الشرق. 97/7/9117قضائية، تاريخ  9117لسنة  022األحكام املدنية، الطعن رقم  32 

أثبت أنه أو وكالئه قد  وفي حالة حدوث ضرر ناجم عن التأخير في نقل البضائع، فاألصل أن الناقل الجوي ال يكون مسؤوال عن هذا الضرر إال إذا 33 

 اتخذوا جميع التدابير الالزمة لتفادي الضرر أو أنه كان من املستحيل بالنسبة لهم اتخاذ مثل هذه التدابير. أنظر:

 M.R.Franks. Airline liability for loss, damage , or delay of passenger baggage, Fordham journal of corporate & financial law, vol. 12, 2007, 

p. 742. 

http://www.eastlaws.com/
http://www.eastlaws.com/
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الناقل ملتزم بأن يقوم بتنفيذ عقد النقل الجوي للبضائع في امليعاد الذي يتم االتفاق عليه في عقد نقل البضائع، 

 يمكن على  34م وضوح هذا املبدأ إال أنه آثار صعوبات ترجع إلى عاملين:ورغ
ً
األول: إن اتفاقية وارسو لم تضع معيارا

والثاني: أن مبدأ املسؤولية عن التأخير لقي  ضوئه تحديد املقصود بالتأخير الذي يؤدي إلى مساءلة الناقل الجوي،

ي ملؤمني شركات الطيران بحجة أنه يؤدي إلى عرقلة املالحة الجوية معارضة شديدة من الناقلين الجويين واالتحاد الدول

ويعرضها للخطر، كون املالحة مرتهنة بظروف مختلفة ليس في إمكان الناقل الجوي السيطرة عيها؛ كالظروف الخاصة 

ل، وعلى أي حابالجو واملناخ، فقد ال تسمح أحيانا بالطيران، وكالظروف الخاصة بقدرة الطائرة على حمل البضائع.  

حتى لو لم يوجد أي تحديد في موعد النقل، فال يجب ان يستخلص من ذلك تحلل الناقل الجوي من مراعاة أي موعد 

 عن كل 
ً
وانعدام مسؤوليته عن التأخير بشكل مطلق، لتخلف النص على موعد محدد، بل يبقى الناقل الجوي مسؤوال

كل عملية نقل على حده، إذا كان التأخير يعود إلى تقصير الناقل او تأخير عن املوعد الطبيعي املعقول وفقا لظروف 

 بالتزامه، وانعقدت مسؤوليته عن التأخير 
ً
أحد تابعيه، فإذا حصل مجاوزة غير عادية لذلك امليعاد عّد الناقل مخال

 ألحكام املادة )
ً
   35( من اتفاقية وارسو.02وفقا

، بل يجب أن يحصل التأخير أثناء فترة النقل الجوي، فإن حصل وال يكفي حدوث التأخير العتبار الناقل الجو 
ً
ي مسؤوال

 لقواعد اإلسناد في قانون املحكمة املختصة بالفصل في النزاع.
ً
ونظرا ألن  36خارج نطاقها انعقدت مسؤولية الناقل طبقا

ها ترة الزمنية التي يحدث في( من اتفاقية وارسو لم تحدد فترة النقل الجوي، اختلف الفقه بشأن تحديد الف02املادة )

( من االتفاقية، والخاصة 02التأخير للقول بمسائلة الناقل، إال أن االتجاه الغالب يذهب إلى القول بأن املادة )

 إلى املادتين )
ً
( من االتفاقية ذاتها، ما يعني أن الناقل يكون مسؤوال 02،03باملسؤولية عن التأخير، قد أحالت ضمنا

   37أخير خالل الفترة التي تتواجد فيها البضاعة في حراسته، على النحو املوضح آنفا.متى وقع هذا الت

 أن ينشأ عن التأخير 
ً
عالوة على ضرورة توفر الشرطين السابقين للقول بانعقاد مسؤولية الناقل الجوي، ينبغي أيضا

 يجب لتحديده الرجوع الى القانون ضرر يلحق بالبضائع. وملا غفلت اتفاقية وارسو عن بيان املقصود بالضرر، فإنه 

الوطني واجب التطبيق، حيث تخضع هذه املسألة لتقدير محكمة املوضوع املختصة. وقد قض ى بعدم  التزام الناقل 

الجوي بتعويض املرسل إليه عن التأخير في نقل رسالة أقمشة من أملانيا إلى الكويت، كان املرسل اليه قد تعاقد مع 

ثمن معين، وعدل هذا األخير عن شرائها لتأخير وصولها، ألنه ثبت أمامها أنه كان بإمكان املرسل إليه تاجر على بيعها له ب

تجدر اإلشارة إلى أن  38بيعها لدى وصولها بذات الثمن الذي سبق وأن اتفق على بيعها به، دون تحمله أي خسارة.

ال بقيت قائمة على أساس الخطأ املفترض الذي ( من اتفاقية مونتري02مسؤولية الناقل عن التأخير في ظل املادة )

                                                           
  .19 ص سابق، مرجع ،وضحة فالح املطيري راجع:  34

 نحسن كيرة، مسؤولية الناقل الجوي في اتفاقية "فارسوفية" وبروتوكول "الهاي" املعدل لها، مجلة كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، العددا35 

 .91، ص 0272-0273األول والثاني، 

 .002ابق، ص أنظر: عيس ى ربض ي، مرجع س 36 

 للقانونيين الكويتي واألردني واالتفاقيات الدولية، مرجع 37 
ً
ابق، ص سوضحة فالح املطيري، مسؤولية الناقل الجوي الدولي في عقد نقل الركاب وفقا

19-17. 

 ة قوانين الشرق . منشورات شبك2/9/0239تجاري جلسة  923/0230محكمة االستنناف العليا، دائرة التمييز، الكويت، القضية رقم  38 

http://www.eastlaws.com./ 
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( من اتفاقية وارسو. وأيضا، لم تحدد أي من هاتين املادتين املقصور بالضرر، وبالتالي فإن تصنيف 02جاءت به املادة )

هذا الضرر إلى مادي ومعنوي، وبيان صوره، يظل خاضعا لسلطة قاض ي املوضوع الذي ينظر النزاع، وفقا ملا تجري به 

عادة أو العرف، وإن لم يتمكن من ذلك، فله الرجوع إلى قانونه الوطني لتقدير ذلك. من جهة ثانية، نرى أن الحد ال

األقص ى للتعويض املنصوص عليه في هذه االتفاقيات هو مقرر فقط للضر املادي، وليس هناك ما يمنع القاض ي الوطني 

لحدود عن األضرار املعنوية، إن ثبت وقوعها، وتمت املطالبة من الرجوع إلى قانونه الخاص لدفع تعويضات تفوق هذه ا

بها، وكان قانونه الوطني يعوض عن مثل هذه األضرار، على اعتبار أن هذه مسألة تخرج عن نطاق تطبيق االتفاقية من 

أحكام  الناحية املوضوعية. وهو ما يمكن اعماله في النظام القانوني القطري، حيث، والحالة هذه، ال تعارض بين

  39االتفاقيات والتشريعات الوطنية التي تأخذ بالتعويض عن الضرر املعنوي.

 طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل البضائعالفرع الثاني: 

لقد أسست اتفاقية وارسو مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل البضائع على أساس قرينة الخطأ املفترض القابل 

 41ها مكنت الناقل من إقامة الدليل على انتفاء خطئه املفترض، وبالتالي التخلص من مسؤوليته،إذ أن40إلثبات العكس،

من خالل اثبات نباهته وحرصه باتخاذ التدابير الالزمة لتتفادي وقوع الضرر، أو استحالة اتخاذها، أو أن سبب وقوع 

 ته، وفقا ملا سيأتي بيانه. الضرر عائد للمضرور، أو تقصير األخير في اخطار الناقل بأوجه مسؤولي

: اتخاذ التدابير الضرورية كافة لتالفي وقوع الضرر أو استحالة اتخاذها 
ً
 أوال

عند تحقق اخالل الناقل بتنفيذ االلتزامات التي يلقيها على عاتقه عقد نقل البضائع فإنه يفترض الخطأ في جانبه، 

ت قيامه وتابعيه باتخاذ كل التدابير الضرورية لتالفي وقوع الضرر إال إذا أثب 42وانشغال ذمته، وال يستطيع التحلل منها،

 لتصورين؛  43أو أنه كان من املستحيل عليهم اتخاذها.
ً
لقد تأرجح رأي الفقه عند تفسيره لعبارة التدابير الضرورية  وفقا

                                                           
التعويض عن الضرر املعنوي في نطاق املسؤولية العقدية بشكل صريح،  9119( لسنة 99( من القانون املدني القطري رقم )919أجازت املادة ) 39 

ي التعويض عن الضرر املعنوي في نطاق املسؤولية عن ( من القانون ذاته الباحثتين ف912، 919وأحالت بشأن آلية التعويض عنه إلى أحكام املادتين )

بإصدار قانون التجارة القطري اعتبرت القانون املدني مصدرا للقانون، يتم  9111( لسنة 92( من قانون رقم )9الفعل الضار. تجدر اإلشارة أن املادة )

 الرجوع إليه حال شغور النص أو عدم وجود عرف تجاري. 
، إذا أثبت أنه وتابعوه، اتخذوا كل التدابير الضرورية لتوقي الضرر  0292اتفاقية وارسو لعام ( من 91تنص املادة ) 40

ً
على أنه: "ال يعد الناقل مسؤوال

 أو كان يستحيل عليهم اتخاذها".

 .022للمزيد أنظر عيس ى ربض ي، مرجع سابق، ص 41 

 .191ص  علي البارودي، محمد فريد العريني، ومحمد السيد الفقي، مرجع سابق،42 

 .0277واملعدلة بموجب بروتوكول الهاي لعام  0292( من اتفاقية وارسو لعام 91/0املادة ) 43 
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لغلبة للجانب الذي وقد كانت ا45(.Conception extensiveواآلخر واسع )44(،Conception restrictiveأحدهما ضيق )

يوسع من نطاق املفهوم، على أن يقاس سلوك وجهد الناقل باتخاذ مثل هذه التدابير بعناية الشخص العادي متوسط 

الحرص واليقظة، ويترك لقاض ي املوضوع سلطة تقدير ذلك وفق ظروف كل نزاع على حدة؛ كنوع الطائرة، وصيانتها، 

 46لبضاعة ونوعها، وأجهزة الحماية واإلنقاذ في الطائرة ونحوها.والظروف الجغرافية واملناخية، وطبيعة ا

، نجد أن مسؤولية 0222واتفاقية مونتريال  47(،0227غير أنه بالرجوع الى موقف بروتوكول مونتريال الرابع املوقع عام )

ا رض، إذ وفقالناقل الجوي عن نقل البضائع أصبحت مسؤولية موضوعية أساسها الخطر )املخاطر(، ال الخطأ املفت

( منه ال يستطيع الناقل التحلل من مسؤوليته إال إذا أقام الدليل على أن هالك، أو تلف، أو ضياع البضاعة، 9للمادة )

يرجع إلى واحد أو أكثر من األسباب اآلتية: طبيعة البضاعة أو العيب الذاتي فيها، أو سوء تغليف البضاعة العائد إلى 

عيه، أعمال الحرب، أو النزاع املسلح )القوة القاهرة(، أو عمل صادر من السلطة العامة شخص غير الناقل، أو أحد تاب

( من قانون 39وقد تبنت املادتان ) 48ذو صلة بالبضاعة من حيث وصولها أو خروجها من املطار أو أثناء مرورها العابر به.

هذه الحاالت صراحة. وهذا  9111( لسنة 92( من قانون التجارة رقم )021، و )9119الطيران املدني القطري لسنة 

                                                           
د عنه لفالنظرية الضيقة تتطلب الدليل السلبي على انتفائه، والذي يتمثل في ضرورة قيام الناقل بإثبات السبب الذي أدى الى وقوع الحادث املتو  44

هذا السبب ال يرجع الى خطئه. وبعبارة أخرى ينبغي وفقا لهذه النظرية، حتى يتسنى للناقل التحلل من املسؤولية، أن الضرر، وبإقامة الدليل على أن 

ن م يجتمع شرطان: األول، إثبات سبب الحادث الذي نشأ عنه الضرر، والثاني، إثبات أن هذا السبب بالذات ال يرجع إلى خطئه الشخص ي أو خطأ أي

ن هذه النظرية تؤدي، وبصفة تلقائية، الى تحمل الناقل املسؤولية في كافة الحاالت التي يظل فيها السبب الذي أدى إلى وقوع تابعيه. وهنا نستدل أ

 إذا لم ينجح الناقل، أو تابعوه، في إثبات أنهم اتخذوا كافة التدابير الضرورية 
ً
، ويكون الخطأ املفترض بموجبه واقعا

ً
القة ذات العالحادث مجهوال

اشرة بالحادث املسبب للضرر. فالناقل عليه اثبات أن سلوكه كان، عند وقوع الضرر، هو نفس السلوك املطلوب منه، ومن أي شخص عادي لو املب

-021، وأماني موس ى، مرجع سابق، ص 199علي البارودي؛ محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص ُوجد في نفس الظروف. أنظر 

022  . 

كافية لتطلب النظرية املوسعة الدليل اإليجابي على انتفاء الخطأ، فعلى الناقل الجوي أن يقيم الدليل على أنه هو، وتابعيه، قد بذلوا الهمة ات45 

 إذا لم ينجح في إثبات قيامه بتنفيذ عقد النقل بكل عناية مطلوبة
ً
ن الناقل الجيد، م والعناية املعقولة في تنفيذ االلتزام، ويكون الخطأ املفترض واقعا

 .092-099طالب موس ى، مرجع سابق، ص وفقا ملعيار الشخص العادي. أنظر 

 أن استخالص -في قضاء هذه املحكمة-. في هذا السياق، قضت محكمة التمييز الكويتية بأنه: "...من املقرر 022-023أماني موس ى، مرجع سابق، ص  46 

عدم اتخاذها من األمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة املوضوع، إال أن شرط ذلك يكون استخالصها  التدابير الالزمة واملعقولة لتفادي الضرر أو 

قضائية، تاريخ  9119لسنة  109سائغا وله أصله الثابت في األوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها...". األحكام املدنية والتجارية، الطعن رقم 

 قوانين الشرق.  ، منشورات شبكة01/0/9117
 .292، مرجع سابق، ص . راجع أيضا: محمود الكندي0227( أيلول عام 97البروتوكول الرابع املوقع في مدينة مونتريال في ) 47
االتفاقية  ، باستثناء أن0227( من بروتوكول مونتريال لعام 9فد جاء مماثال لنص املادة ) 0222( من اتفاقية مونتريال لعام 03نالحظ أن نص املادة ) 48

 آخر يؤكد نفس ا
ً
عنى وهو ملقد استخدمت، بالنسبة للدفع األول، عبارة وجود خلل كامن في البضاعة أو بسبب نوعيتها، بينما استخدم البروتوكول لفظا

ة على وإنما مسؤولية قائم"العيب الذاتي للبضاعة أو طبيعتها". وعليه، فإن مسؤولية الناقل عن األضرار التي تلحق بالبضاعة لم يعد خطأ مفترضا، 

. أنظر أيضا 099، مرجع سابق، ص أساس فكرة املخاطر، فهي مسؤولية موضوعية قوامها الضرر أو الخطر وتحمل التبعة. راجع: محمود الكندي

http://www.assa-بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، 0222اتفاقية مونتريال لعام 

 int.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/MontrealConvention1999.pdf. 

ذا إ ( من اتفاقية وارسو األصلية أهميتها، وسينحصر مجالها فقط في املسؤولية عن التأخير في نقل الركاب والبضائع واألمتعة،91وهكذا ستفقد املادة )

(، الدخول الى حيز النفاذ. راجع: علي البارودي؛ محمد فريد 0227(، وبروتوكول مونتريال الرابع لعام )0220ما قدر لكل من بروتوكول جواتيماال لعام )

 .192العريني ومحمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص

http://www.assa-int.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/MontrealConvention1999.pdf
http://www.assa-int.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/MontrealConvention1999.pdf
http://www.assa-int.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/MontrealConvention1999.pdf


 

 

21 

 9104ماي  99العدد 
 

ونرى  49النهج يحد من أهمية الخالف الفقهي حول ماهية وكنه التدابير الواجب اتخاذها من الناقل لدرء مسؤوليته.

أن املراد من عبارة استحالة اتخاذ هذه التدابير هو توفر حالة من حاالت السبب األجنبي الذي ال يد للناقل أو تابعيه 

تحال معه توقعها أو درئها ببذل جهد معقول، وفقا للقواعد العامة املألوفة في التشريعات الوطنية، حيث لم فيه، يس

 تضع االتفاقيات محل البحث معايير أو صور لهذه االستحالة. 

 

: نشوء الضرر عن خطأ املضرور 
ً
 ثانيا

( من اتفاقية وارسو. 90باملضرور، سندا للمادة )ملساءلة الناقل، يلزم توفر عالقة السببية بين خطئه والضرر الواقع   

وتنتفي مسؤوليته إذا أثبت أن خطأ الشخص املضرور هو الذي أدى إلى وقوع الضرر كله، وتخفف مسؤوليته في حال 

كان خطأ املضرور عامال مساعدا في وقوع الضرر، فعندها يكون للمحكمة تطبيقا ألحكام قانونها الخاص أن تستبعد 

( من قانون الطيران املدني 39وقد تبنت املادة ) 50لناقل في الحالة األولى، أو تخفف منها في الحالة الثانية.مسؤولية ا

واملالحظ أن اتفاقية  51القطري مبدأ تخفيف التعويض في حال مساهمة املتضرر أو تابعيه أو وكالئه في وقوع الضرر.

ض ي، في محاولة منها، على ما يبدو، للتقريب بين مواقف األنظمة وارسو قد أحالت في تحديد خطأ املتضرر إلى قانون القا

املختلفة من نظرية الخطأ املشترك أو واجب الدائن بتخفيف الضرر، ومعايير ذلك، بهدف تعزيز فكرة توحيد القواعد 

صل ان الذي حالقانونية قدر اإلمكان، من خالل تشجيع االنضمام ملثل هذه االتفاقات من جهة، وكون تبني قانون املك

فيه هذا الخطأ، يقض ي على احتمالية صدور أحكام مختلفة بشأن مفهوم واحد لـ "الخطأ"، من املحكمة الوطنية ذاتها، 

فيما لو أثير أمامها نزاع حول مفهوم مساهمة الدائن في احداث الضرر وفقا للتشريعات املحلية تارة، ووفقا التفاقية 

 وارسو تارة أخرى. 

اقل أن الضرر يعود إلى خطأ املرسل فيستطيع أن يدفع املسؤولية عن عاتقه، ويشترط في خطأ املرسل وإذا أثبت الن

عدم التوقع، وأن يكون غير ممكن الدفع، فإذا كان خطأ املرسل غير ذلك، فإن الناقل ال يستطيع دفع املسؤولية عن 

ه الناقل التعبئة والتغليف على نحو ظاهر ولم ينب نفسه لتقصيره في تالفي ما أخطأ به املرسل. فلو كانت البضاعة سيئة

                                                           
عن هالك االشياء وعن أي عيب فيها او نقصانها فيما خال االحوال الناشئة كون الناقل مسؤوال يفي هذا السياق قضت محكمة التمييز األردنية بأنه: "49 

من  29باملادة  عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في املنقول أو عن خطأ املرسل ،وعلى الناقل اقامة البينة على هذه االحوال املبرئة من التبعية عمال 

ذا لم يثبت الناقل أن نقصان البضاعة كان ناتجا عن قوة قاهرة او عن خطأ للمرسل كما انه ، وبناء على ذلك فا0211لسنة  09قانون التجارة رقم 

من قانون التجارة فان  9/22لم يثبت اي حالة من الحاالت املبرئة من املسؤولية بموجب اتفاقية وارسو التي تسري على النقل الجوي عمال باملادة 

الناقصة املتمثل باملبلغ املحكوم به يكون متفقا واحكام القانون". محكمة التمييز، األحكام املدنية، الطعن الحكم املميز القاض ي بإلزامه بثمن الطرود 

 قضائية، منشورات شبكة قوانين الشرق.  0233لسنة  321رقم 
 ير.وهذا حكم عام يشمل حاالت املسؤولية في نقل املسافرين والبضائع أو األمتعة املسجلة، واملسؤولية عن التأخ 50

 لتقدير  51 
ً
 وقد طبقت محكمة التمييز القطرية نظرية الخطأ املشترك في نزاع حول عقد نقل بحري بين الناقل والشاحن، واتخذته املحكمة أساسا

. منشورات البوابة القانونية القطرية )امليزان( 02/1/9113تمييز مدني، تاريخ  9113لسنة  70التعويض. أنظر الطعن رقم 

http://www.almeezan.qa/Default.aspx?language=ar.# 
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املرسل إلعادة حزم البضاعة، فإنه بقبوله البضاعة في حالتها هذه، يكون مهمال، وال يفيده التذرع بخطأ املرسل؛ ألن 

 52الخطأ جلي وظاهر كان بإمكانه توقعه ودفعه، كما حال أي متعاقد متوسط الحيطة والحرص.

 قبولها دون احتجاج إليه البضائع و  ثالثا: استالم املرسل

النزاعات التي قد تثور ضد الناقل الجوي، وحرصا منها على استقرار املعامالت وخدمات النقل  تعدد وتعقد لتجنب

( من اتفاقية وارسو لتضع مدد الحتجاج املرسل إليه تجاه الناقل عن تلف األمتعة والبضائع، 91الجوي، جاءت املادة )

لها، تبدأ من تاريخ التسلم الفعلي لها أو تاريخ الوصول املتفق عليه، بحسب األحوال، وبخالف ذلك، فإن او تأخير ايصا

ووضعت املادة املذكورة قرينة، لكنها قابلة  54ما لم يثبت تدليس الناقل. 53مض ي املدة يستدعي عدم قبول الدعوى،

هذا االحتجاج هو تسلم البضائع في حالة جيدة  إلثبات العكس، مفادها أن استالم األمتعة والبضائع دون ممارسة

 ملستند النقل.
ً
يجب أن يثبت كل احتجاج إما في شكل تحفظ على سند النقل، أو في صورة أي محرر آخر و  55ووفقا

 56خالل املدة املقررة.

ي هذه اع؛ ألنه، فواالحتجاج املذكور، قاصر على حالة تلف البضاعة، واألمتعة، أو تأخيرها، فال يمتد نطاقه لحالة الضي

الحالة، ال يمكن أن يكون هناك استالم للبضاعة باملعنى املقصود من االتفاقية إلمكان تطلب االحتجاج. لم تعالج 

االتفاقية حالة التلف أو الفقدان الجزئي للبضائع، فيما إذا كان يتطلب األمر احتجاجا بشأنها لدى الناقل، ما رأى معه 

                                                           
، وأن عدم استالمه  52 

ً
حكمت محكمة النقض املصرية بعدم مسؤولية الناقل الجوي لثبوت وصول الطرد، موضوع النزاع، إلى جهة الوصول سليما

، منشورات شبكة قوانين الشرق 19/09/023( قضائية تاريخ الجلسة 92( لسنة )232يرجع الى خطأ املرسل إليه الذي تقاعس عن االستالم. طعن رقم )

http://www.eastlaws.com/. 

 بمجرد اكتشافه )أي في حال كان 91كانت املادة ) 53 
ً
( من اتفاقية وارسو تقض ي بأنه في حالة التلف، يجب على املرسل إليه أن يوجه االحتجاج فورا

عة، وسبعة أيام بالنسبة للبضائع، تحسب من تاريخ استالمها. أما في حالة التأخير فيتعين ظاهرا وجليا(، وعلى األكثر خالل مهلة ثالثة أيام بالنسبة لألمت

 تحسب من اليوم الذي تكون فيه األمتعة، أو البضائع، قد وضعت تحت تصرفه. إال أن هذه 
ً
ملدد اتوجيه االحتجاج في مهلة أقصاها أربعة عشر يوما

(، فجعلها سبعة أيام في حال األمتعة، وأربعة عشر يوما بالنسبة للبضائع، محسوبة 07/9املادة )بموجب  0277عدلت بموجب بروتوكول الهاي لعام 

ملواعيد، ا من تاريخ االستالم الحقيقي، وواحد وعشرين يوما في حالة التأخير من تاريخ وضعها تحت تصرفه. تجدر اإلشارة إلى أنه ال يجوز تقصير هذه

( من اتفاقية وارسو لعام. على ان بطالن هذا الشرط ال يترتب عليه 92ن املسؤولية الباطلة وفقا لنص املادة )ألن ذلك من قبيل الشروط املعفية م

 ألحكام االتفاقية. إال أنه يجوز االتفاق على إطالة هذه املواعيد شريطة أن تبقى ضمن مبدأ املعقولية، 
ً
ى في ذلك ويراعبطالن العقد الذي يبقى خاضعا

 دة صالحيتها لتأدية وظيفتها.طبيعة البضاعة وم

التي تقض ي بجواز ارسال االحتجاج الى الناقل الفعلي، وأن له ذات اآلثار التي ينتجها في مواجهة  0220( من بروتوكول جواتيماال لعام 9أنظر املادة )54 

واملعدلة بمقتض ى  0292ملوقعة في وارسو لعام الناقل املتعاقد.  أنظر أيضا: بروتوكول بتعديل معاهدة توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ا

 ، متوفر على الرابط التالي:0220، املوقع عليه في جواتيماال في الثامن من آذار سنة 0277بروتوكول الهاي لعام 

http://www.jus.uio.no/lm/air.carriage.warsaw.convention.guatemala.city.protocol.1971/doc.html 

، بحث مسؤولية الناقل لعدم توجيه 99/7/0229(، بتاريخ 9، املحكمة الكلية، دائرة االستنناف )02/0229تية في الدعوى رقم رفضت محكمة كوي55 

( فور اكتشاف التلف، حيث تبين بعد تسلم املرسل البضاعة، وهي عبارة 0292من اتفاقية وارسو لعام ) 91احتجاج خالل املواعيد املحددة في املادة 

ي تلف منها اثنتا عشرة سجادة بسبب تسرب املياه إليها إثناء الرحلة وقبل التسليم، منشورات شبكة قوانين الشرق عن سجاد عجم

http://www.eastlaws.com/. 

التي تشير فيه إلى أن: "...من شروط دعوى  2/0/2320( قضائية، تاريخ الجلسة 72( لسنة )2129أنظر حكم محكمة النقض املصرية، الطعن رقم )56 

( من اتفاقية وارسو 91املسؤولية قبل الناقل الجوي تعويض التلف في األمتعة والبضائع توجيه املرسل إليه إلى الناقل االحتجاج النصوص عليه باملادة )

 laws.com/http://www.east.الشرق قوانين منشورات شبكة  ( في املواعيد املقررة(.0292لعام )

http://www.eastlaws.com/
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 في قيمة البضاعة، بحسب االستعمال الذي أعدت الفقه لزوم توجيه االحتجا
ً
ج إذا كان التلف أو الضياع الجزئي، مؤثرا

ونحن نؤيد الفقه فيما ذهب إليه، ونضيف إلى جانب معيار القيمة، معيار  57له، فيأخذ، عندئٍذ، حكم التلف الكلي.

و نسبة االنتفاع بها، مع عدم تغير املنفعة، فيمكن أن يترتب على فقدان أو هالك جزء من البضاعة تقليل مستوى أ

ثمنها جراء هذا الفقد أو الهالك. وأيضا، يشترط إلعمال ذلك أال يجرى العرف والعادة التجارية على التسامح بالجزء 

 الضائع أو التالف. 

سليم من ، يسأل الناقل عن الهالك الكلي والجزئي، والتلف، والتأخر في الت9111وفقا لقانون التجارة القطري لسنة 

وقت وضع البضاعة تحت تصرفه إلى حين التسليم في الزمان واملكان املتفق عليهما. واعتبر املشرع عدم تسليم الناقل 

للبضائع، أو عدم اخطار املرسل إليه الستالمها، أو عدم العثور عليها بعد انقضاء مدة معقولة من مض ي امليعاد املتفق 

  58البضاعة وتسلمها في حكم الهالك الكلي.عليه أو الذي يقض ي به العرف لوصول 

 االتفاق على تعديل أحكام الضمانالفرع الثالث: 

 

( من اتفاقية مونتريال ببطالن شروط اإلعفاء أو التخفيف 91اتفاقية وارسو، واملادة ) ( من92/0قضت كل من املادة )

 ألحكام االتف من مسؤولية الناقل الجوي، مع بقاء
ً
( 0277بروتوكول الهاي لعام )وقد استثنى 59اقية.العقد قائما وخاضعا

 60من حكم هذا البطالن الشروط املتعلقة بالضياع، أو الضرر الناتج عن طبيعة البضاعة، أو من عيب ذاتي فيها.

( من االتفاقية 29واملقصود هنا الشروط املتفق عليها وقت ابرام العقد وقبل وقوع االخالل، كما يستشف من املادة )

                                                           
 .927عيس ى ربض ي، مرجع سابق، ص  .112ص  علي البارودي؛ محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، مرجع سابق، 57

 . 9111( لسنة 92( من قانون التجارة رقم )039املادة )58 
هذا البطالن على الشروط التي تهدف إلى ذلك إذا كان املبدأ في االتفاقية هو بطالن شروط اإلعفاء من املسؤولية أو التخفيف منها، فال يقتصر  59

قوق ح بطريق مباشر، بل يمتد أيضا ليلحق كل شرط يهدف بطريق غير مباشر إلى مثل هذا اإلعفاء أو التخفيف، وهو باالنتقاص مما تقرر للمضرور من

حتجاج أو مدة سقوط أو تقادم الدعوى وشروط في سبيل تعويض ما يلحق من ضرر وعلى هذا النحو يجب أن تعتبر باطلة شروط تقصير مواعيد اال 

ملسؤولية ا نقل عبء اإلثبات بوضعه على عاتق املرسل بدال من الناقل إذ يحمل ذلك معنى التحايل على ما تقرره االتفاقية من بطالن شروط اإلعفاء من

، 91ءات القانونية واالتفاقية ملسؤولية الناقل الجوي، ص محمد محبوبي؛ الطاكي روشام، اإلعفانظرا لتعذر قيام املرسل بمثل هذا اإلثبات. راجع: 

 www.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude022005.doc   متوفر على الرابط 

( والتي تنص على: "ال تنطبق الفقرة االولى 0292( من اتفاقية وارسو لعام )92( املعدلة للمادة )0277( من بروتوكول الهاي لعام )09/9راجع: مادة ) 60 

( من اتفاقية 02/9من هذه املادة، على البنود املتعلقة بالضياع او بالضرر الناش ئ من طبيعة البضائع املنقولة، أو من عيب ذاتي فيها". تماثلها املادة )

لعام الذي أتت به اتفاقية وارسو، هو بطالن كل الشروط التي تعفي الناقل الجوي من املسؤولية أو تخفف منها، دون النظر . فاملبدأ ا0222مونتريال 

 أم بضائع أم أمتعة، لكن أتى بروتوكول الهاي لعام )
ً
( باستثناء على هذا املبدأ، حيث أجاز االتفاق 0277إلى ماهية محل عقد النقل سواء أكان أشخاصا

 في خطاب النقل الجوي يعفيه من على إعف
ً
اء الناقل الجوي من املسؤولية أو تخفيفها في نقل البضائع، بحيث أجاز للناقل الجوي أن يضع شرطا

 املسؤولية عن االضرار الناشئة عن طبيعة البضائع املنقولة أوعن عيب ذاتي فيها. 

http://www.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude022005.doc
http://www.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude022005.doc
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ونرى أن االتفاقية لم تعالج حكم االتفاق على االعفاء أو التخفيف من املسؤولية بعد تحقق وقوع الضرر، ما  61ذاتها.

  62يتعين معه الرجوع بشأن صحتها إلى القانون الوطني واجب التطبيق على النزاع.

 لجزئي، لكنه أجاز االتفاقحظرت املشرع القطري االعفاء من مسؤولية الناقل أو تابعيه عن الهالك والتلف، الكلي وا

على التخفيف من املسؤولية عنها، وأجاز أيضا االعفاء من مسؤولية الناقل عن التأخير، في غير حالتي الغش والخطأ 

 63الجسيم، شريطة أن يكون كل ذلك مكتوبا ومعلوما من قبل املرسل.

الحد  لية الناقل الجوي عن سالمة البضاعة، برفعفي املقابل، تجيز اتفاقيتا وارسو ومونتريال التشديد االتفاقي من مسؤو 

وغالبا ما يلجأ املرسل إلى هذا الخيار عندما  64األقص ى للتعويض عن طريق ما أسمته بـ إعالن املصلحة في التسليم.

 يكون التزامه مع املرسل إليه مستمرا إلى حين تسليم البضاعة في مطار الوصول، أو عندما تكون قيمة البضائع عالية.

 بالتعويض في حدود املبلغ فقد يرى أن مصلحته التحوط لضمان األضرار املتوقعة. 
ً
وفي هذه الحالة يكون الناقل ملزما

املعلن، ما لم يثبت أن هذا املبلغ يفوق املصلحة الحقيقية على التسليم، فعندها يخفض التعويض بمقدار الضرر 

قطرية ثالثة شروط إلعمال حق املضرور في التعويض بأكثر في هذا السياق، وضعت محكمة االستنناف ال 65الحاصل.

أن يتم اإلعالن بصفة خاصة ومقصودة بحيث ال يتطرق أي شك في أن الهدف من هذا -0مما هو مقرر في االتفاقية: "...

إلعالن أن يحرر هذا ا -9اإلعالن هو إلفات نظر الشاحن إلى ضرورة مراعاة الحيطة وتحقيق الغاية املرجوة من النقل. 

                                                           
باطلة جميع شروط عقد النقل وجميع االتفاقات الخاصة السابقة على وقوع الضرر  على أنه: "تكون  0292( من اتفاقية وارسو لعام 29تنص املادة )61 

 إذا خالف األطراف املتعاقدون بمقتضاها قواعد هذه االتفاقية، إما بتعيين القانون الواجب التطبيق أم بتعديل قواعد االختصاص".

 . 029راجع: عيس ى ربض ي، مرجع سابق، ص  62 

 . 9111( لسنة 92قانون التجارة رقم ) ( من029، 020املادتان ) 63 
( من اتفاقية مونتريال. ال يعد هذا االعالن، من قبيل االتفاق بين أطراف عقد النقل على وضع حد 97( من اتفاقية وارسو، واملادة )99/9املادة ) 64

ة، وإنما هو عبارة عن تصرف يقدر بمقتضاه املرسل أقص ى للتعويض أعلى من ذلك الذي قررته االتفاقية. وال يعد كذلك من قبيل تحديد قيمة البضاع

 مقدار الضرر الذي قد يصيبه نتيجة خطأ الناقل في تنفيذ عقد النقل، فيحتاط لذلك. وهذا االعالن ال ينتج أثرا إال إذا تم عند ق
ً
رسل يام املمقدما

 قل الجوي، وعليه فإن الناقل يستطيع رفض االلتزام بدفع املبلغبتسليم البضاعة، فإذا تم بعد ذلك، فيشترط لكي ينتج آثاره القبول من جانب النا

ى ما اقتض الزائد إذا أعلن بعد تسليمه األمتعة أو البضاعة. وأيضا يجب أن يتم هذا االعالن مقابل دفع رسم إضافي فوق أجرة النقل إلى الناقل، كل

 األمر ذلك.
ل في حلول القيمة املعلنة فيه محل الحد االقص ى للتعويض املنصوص عليه في االتفاقية، ومنى استوفى االعالن هذه الشروط أنتج أثره الذي يتمث 65

وإنما هي  ،ولكن ينبغي مالحظة أن هذه القيمة املعلنة ال تعد من قبيل التقدير الجزافي الذي يستحق بصفة تلقائية دونما نظر الى قدر الضرر الواقع

إال إذا كانت قيمة الضرر مساوية لها، أما إذا كانت أقل منها فال يلتزم الناقل إال بدفع القيمة االقل. بمثابة حد أقص ى للتعويض ال تستحق بأكملها 

رجع ي، مويقع على عاتق هذا األخير عبء إثبات نقصان قيمة الضرر عن القيمة املعلنة. أنظر: علي البارودي؛ محمد فريد العريني ومحمد السيد الفق

(، على: "يجوز للناقل أن يشترط خضوع عقد النقل لحدود مسؤولية أعلى 0222( من اتفاقية مونتريال لعام )97ادة ). أيضا تنص امل171سابق، ص 

 من الحدود املنصوص عليها في هذه االتفاقية أو أنه ال يخضع ألي حدود مسؤولية".

ل عن الحماية املقررة له، وذلك بوضع حدود أعلى للمسؤولية أو وعليه، فالناقل الجوي هو الطرف القوي في العالقة العقدية، فلهذا يجوز له أن يتناز 

ف في العالقة يحتى تكون هذه املسؤولية بال حدود، إال أن املرسل ال يستطيع أن يتنازل عن حدود املسؤولية املقررة له في االتفاقية، ألنه الطرف الضع

 .021-029 العقدية مع الناقل الجوي. راجع: محمد الكندري، مرجع سابق، ص
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إما على شكل ملحق في العقد أو بنص صريح في أحد بنوده على أن يتم ذلك في وقت التسليم أو قبل قيام الناقل بتنفيذ 

 66أن يتم الشحن لقاء مقابل رسم إضافي يتفق عليه...". -2مهمته. 

 اتخذت من نوعية وفي السياق ذاته، قض ى املجلس األعلى في اململكة املغربية بنقض حكم محكمة املوضوع الذي

البضاعة، وليس وزنها، أساسا لتقدير التعويض على سند من قول محكمة املوضوع بأن البضاعة )أجهزة الكترونية( 

( من اتفاقية وارسو. إال أن املجلس 99تم افسادها، ولم يحدث بها نقص أو ضياع، حتى يتم اعمال مفعول الفصل )

( من االتفاقية، طاملا لم يتم وقت شحن 03/9املذكور بداللة الفصل ) األعلى رأى في ذلك التسبيب مخالفة للفصل

البضاعة تقديم تصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة وفق مفهوم اعالن املصلحة في التسليم؛ إذ رأى بأن تحطيم، أو 

صرية بأنه: وقضت أيضا محكمة النقض امل 67ضياع، أو تعيب األمتعة املسجلة يبقى خاضعة ملبدأ تحديد املسؤولية.

وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها املرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة ..."

وإذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا املشار إليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه في شكل خاص  -الحقيقية 

 فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما في ذلك إث
ً
باته بوثيقة الشحن ما دام وروده بهذه الصورة ينبئ بذاته بما ال يدع مجاال

للشك أن املقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. ملا كان ذلك وكان الحكم املطعون فيه قد أقام 

 إلى أن 
ً
 وثيقة الشحن قد تضمنت بقضاءه بتقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية ملحتويات الرسالة استنادا

ً
يانا

 باألحرف الكبيرة بأن البضاعة املشحونة "منظمات ماسية" قيمتها 
ً
 وأن رسوم الشحن قد  2291خاصا

ً
 سويسريا

ً
فرنكا

بما قدره من داللة هذا البيان في اإلفصاح للناقل عن أهمية محتويات -حددت على أساس هذه القيمة ورتب على ذلك 

 للقيمة املحددة به والتي لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعي تقدير التعوي -الرسالة
ً
ض وفقا

 68على الحكم بمخالفة القانون والفساد في االستدالل يكون على غير أساس".

لضرر، افي الواقع، أن ما هو مبين آنفا يتفق مع القواعد العامة للمسؤولية، التي تسعي لتحقيق تناسب بين التعويض و 

تبعا ملا لحق املضرور من خسارة أو عما فاته من كسب. وبما أن مسؤولية الناقل الجوي عقدية، فال يكون التعويض 

إال عن الضرر املتوقع وقت التعاقد، ما لم يثبت غش وتدليس الناقل، فعندها يمكن للمضرور املطالبة بالضرر املباشر 

إال أن كل من اتفاقية وارسو ومونتريال قد خرجتا على هذا األصل، من حيث غير املتوقع وفقا ملبدأ التعويض الكامل. 

                                                           
 .9/09/0239قضائية، تاريخ  0239، لسنة 32محكمة االستنناف القطرية، الطعن رقم 66 

، 20، عدد 9109. مجلة قضاء محكمة النقض، اإلصدار الرقمي 2/2/0223، تاريخ 7202، القرار عدد 212/22املجلس األعلى، امللف التجاري عدد 67 

 .293-297ص 

قضائية،  31لسنة  09732. في نفس املعنى حكم املحكمة ذاتها في الطعن املدني رقم 92/9/0239قضائية، تاريخ  92لسنة  0992الطعن املدني رقم  68 

، منشورات شبكة قوانين الشرق. أنظر أيضا في املعنى ذاته املحكمة االتحادية العليا اإلماراتية، األحكام املدنية والتجارية، الطعن 92/2/9109تاريخ 

 ، منشورات شبكة قوانين الشرق.01/7/9111ئية، تاريخ قضا 91لسنة  27رقم 



 

 

26 

 9104ماي  99العدد 
 

 70بوضع حد أقص ى للتعويض عن األضرار التي تلحق بالبضائع، 69املبدأ، من خالل إقرار مبدأ املسؤولية املحدودة للناقل،

تسليم، الن املصلحة في الما لم يكن هنالك اتفاق سابق على وقوع الضرر بتشديد املسؤولية، ضمن ما تم تسميته بإع

لكن يشترط الستفادة الناقل من قواعد تحديد املسؤولية أن يلتزم بحسن النية في تنفيذه اللتزاماته  71كما سبق بيانه.

التعاقدية؛ وبخالف ذلك، يجازى برفع الحماية عنه من خالل استبعاد الحد األقص ى للضمان. وهذا ما أكدت عليه 

                                                           
ل قفالناقل ال يلتزم بدفع تعويض أكثر عما هو منصوص عليه مهما يكن مقدار الضرر، ومن املبررات التي سيقت لتحديد التعويض تعزيز نشاط الن 69 

 بحساب املخا
ً
طر التي قد تتعرض لها الرحل، ولعدم معرفتها مقدما بقيمة الجوي واستمراره، لتجنب افالس شركات النقل، الستحالة قيامها مقدما

أن للتحديد  االبضائع أو املبالغ التي ستدفعها. وبهذا التحديد، يستطيع ترتيب حسابته االقتصادية وابرام عقود التأمين من املسؤولية بشكل أيسر. كم

 الحد األقص ى للتعويض الذي يلتزم بدفعه املسبق للتعويض عن األضرار مميزات لكال طرفي العقد في عقد نقل البض
ً
ائع، فالناقل الجوي يقدر سلفا

يد دللمرسل نتيجة األضرار التي لحقت ببضاعته. فما عليه سوى أن يضرب وزن البضاعة بالحد القانوني للتعويض، أما املرسل فإنه من خالل التح

 ض الذي سيحصل عليه من الناقل الجوي.املسبق للتعويض عن األضرار التي تلحق بالبضاعة يقدر مدى التعوي

 أنظر:

Riese eT J.T la cour, précis de droit aérien international et Suisse, librairie génerale de droit de jurisprudence, Paris 1951 P. 275.   

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1951_num_3_4_8036                           

B.Krishna Mohan, A comparative study of Warsaw and Montreal convention, 1984, P.597. 

:
ً
(، السنة القضائية 927.  وحكم محكمة اإلمارات العربية املتحدة، املحكمة االتحادية العليا، رقم الطعن )32ق، ص عدلي خالد، مرجع ساب انظر أيضا

 .01/7/9111(، تاريخ الجلسة 91)

وحدة حقوق  (02( من اتفاقية وارسو هو )99/9( املعدلة للمادة )0222( من اتفاقية مونتريال عام )99/2الحد األقص ى للتعويض، بموجب املادة ) 70 

( 
ً
( دوالر أمريكي(. أنظر 0497( دوالر أمريكي. )وحدة حقوق السحب الخاصة تساوي )97سحب خاصة عن كل كلغم من وزن البضائع، أي تقريبا

 صندوق النقد الدولي، 

http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2010/pr10434a.pdf 

: حكم محكمة النقض، إمارة أب 
ً
 /http://www.eastlaws.com، 02/0/9100(، تاريخ الجلسة 327و ظبي، طعن رقم )أنظر أيضا

 See also: Anita khosla, Fordham international law journal, Warsaw convention limitation on liability the need for reform after cocciav 

Turkish airline, Vol.11, issue 1, 1987, P.135. 

. 00/1/9112(، تاريخ الجلسة 99(، السنة القضائية )311أنظر تطبيقا لذلك: املحكمة االتحادية العليا، اإلمارات العربية املتحدة، الطعن رقم ) 71 

تاريخ الجلسة (، 22(، السنة القضائية )019. املحكمة العليا، ليبيا، رقم الطعن )02/00/9112(، تاريخ الجلسة 092محكمة التمييز، دبي، رقم الطعن )

/. إال أن اتفاقات تشديد املسؤولية هذه، إن سرت في حق الناقل الذى أبرم  http://www.eastlaws.com. منشورات شبكة قوانين الشرق 3/1/0229

 عقد النقل، ال يكون لها أثر تجاه الناقل الفعلي، إن وجد، الذي يقوم بتنفيذ العقد، إال إذا قبلها صراحة أو ضمنا.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1951_num_3_4_8036
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وسوء  73( من اتفاقية مونتريال.99/7من اتفاقية وارسو، واملادة ) 72(97الهاي املعدلة للمادة )( من بروتوكول 02املادة )

النية غير مفترض، ويكون على من يدعيه اثباته، وغالبا ما يكون من خالل اثبات غش وتدليس الناقل، أو خطئه 

وقد قام املشرع القطري بتقنين لهم. الجسيم، أو أي من تابعية طاملا حصل أي من ذلك أثناء أو بسبب قيامهم بأعما

، إذ أحال بشأن الحدود القصوى للتعويض 9119( من قانون الطيران املدني لسنة 37، 29هذه األحكام في املادتين )

إلى هذه االتفاقيات الدولية، كما جعل مسؤولية الناقل غير محدودة عند ثبوت أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع 

بل تابعيه أو وكالئه بقصد إحداث الضرر، أو كان ذلك نتيجة خطأ جسيم أو برعونة مقرونة بعلم من قبله أو من ق

احتمال وقوع الضرر، وأيضا في حالة استيالء الغير بطريقة غير مشروعة على الطائرة، حيث تدخل الحالة األخيرة ضمن 

دأ رار املباشرة املتوقعة وغير املتوقعة وفقا ملبأحكام املسؤولية عن الفعل الضار، التي يتم بموجبها التعويض عن األض

 التعويض الكامل. 

                                                           
. ليس للناقل الجوي أن يتمسك بأحكام هذه االتفاقية التي تعفيه من املسؤولية أو تحد منها إذا كان الضرر قد تولد 0هذه املادة تنص على: " كانت 72 

د . وكذلك يحرم الناقل الجوي من هذا الحق، إذا أحدث الضرر في نفس الظروف أح9من غشه أو خطأ يراه قانون املحكمة املعروض عليها النزاع. 

صري هو تابعيه في أثناء تأديته ألعمال وظيفته". وقضت محكمة النقض املصرية بأن الخطأ املعادل للغش بموجب هذه املادة في النظام القانوني امل

 . منشورات شبكة قوانين الشرق. 92/9/0212قضائية، تاريخ  22لسنة  211الخطأ الجسيم. طعن مدني رقم 

"غشه أو خطأ يراه قانون املحكمة" صعوبات من الناحية العملية، واختالف الفقه والقضاء املقارن بشأن تفسيرها.  لقد أثار تحديد املقصود بعبارة

ي أوردها تفذهب فريق إلى القول بأن هذه العبارة تتضمن قاعدة إسناد الى القانون الداخلي، ما يترك للقاض ي الحرية املطلقة في استلهام الحلول ال

ا يتعلق بمفهوم الخطأ املعادل للغش. بينما ذهب آخرون إلى القول بأن هذه العبارة تتضمن قاعدة موضوعية مؤداها أن مسؤولية قانونه الوطني فيم

ي القوانين ف الناقل الجوي تكون مطلقة في حالة الغش وفقا للمفهوم الذي تتبناه القوانين الداخلية للغش أو في حالة الخطأ الذي يقترب من فكرة الغش

  .ي تجهل هذا املصطلح، وبموجب ذلك ُيحرم الناقل من التمسك بأحكام االتفاقية التي تعفيه من املسؤولية أو تحد منهاالت

طأ خوبالفعل تأثر القضاء الفرنس ي، وكذلك قضاء الدول التي تأثرت بالنظام القانوني الفرنس ي باملدارس الفقهية هذه، حيث قضت أحكامه بأن ال

-خطأ الجسيم من حيث أثره في حجب املسؤولية عن الناقل الجوي.  أما قضاء الدول التي تجهل فكرة الغش، كالدول األنجلواملعادل للغش هو ال

ر التي اسكسونية، فقد اعتنق املذهب الثاني، فقررت املحاكم اإلنجليزية بأن الخطأ الذي يشدد من مسؤولية الناقل الجوي ويلزمه بتعويض كل األضر 

؛ وهو كل فعل، أو امتناع إرادي، يعلم مرتكبه أن من شأنه أن يؤدي إلى اإلخالل بواجب " Willful misconduct " هو الخطأ اإلرادي أصابت الشاحنين

هذا الفعل ملقى على عاتقه، أو إلى احتمال إحداث ضرر للغير، أو أن يجهل مرتكبه عن عدم اكتراث ورعونة، أو ال يعنيه أن يعلم ما إذا كان من شأن 

ية الناقل ولو االمتناع أن يؤدي إلى ذلك. لذلك، وتجنبا الختالف قضاء املحاكم حول العالم، وسعيا منها لتعزيز فكرة توحيد القواعد املوضوعية ملسؤ أ

 للخطأ الذي يؤدي الى عدم استفادة الناقل من نظام املسؤول 0277( من بروتوكول الهاي لعام 02الجوي، جاءت املادة )
ً
ية املحدودة، لتضع تعريفا

سكسوني. -النجلوا ينسجم مع مفهوم الغش الشائع في القوانين التي تنتمي إلى العائلة الرومانية والالتينية، ومع مفهوم الخطأ اإلرادي املألوف في النظام

، عدلي خالد، مرجع 191، علي البارودي، محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص 900أنظر: عيس ى ربض ي، مرجع سابق، ص 

  .021، طالب حسن موس ى، القانون الجوي، مرجع سابق، ص 012سابق، ص 

Lawrence B. Goldhirsch, The Warsaw Convention Annotated: A legal handbook, second edition, Kluwer Law International, the Hague, 

2000, P. 151. 

( من اتفاقية وارسو هو ذاته الخطأ الجسيم املنصوص 97بأن الخطأ املعادل للغش املنصوص عليه في املادة )وكانت محكمة النقض املصرية قد قضت 

قضائية  22لسنة  219، والطعن رقم 0221يناير سنة  91قضائية جلسة  91لسنة  71( من القانون املدني املصري. طعن رقم 902عليه في املادة )

 /http://www.eastlaws.comق ، شبكة قوانين الشر 92/9/0212جلسة 

( متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ من فعل 99( من بروتوكول الهاي كما يلي: "ال تسري الحدود املنصوص عليها في املادة )02جاء نص املادة )73 

يترتب على ذلك، فإذا وقع الفعل أو االمتناع  أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر و إما برعونة مقرونة بإدراك أم ضرر قد

 إقامة الدليل على أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم".  وهو ما ينسجم مع املادة )
ً
( من بروتوكول مونتريال الرابع 2من جانب التابعين فيجب أيضا

 (. 0227لعام )



 

 

28 

 9104ماي  99العدد 
 

وقد تناول املشرع القطري حالة تعدد مسؤولية الناقلين، كهالك البضائع نتيجة حادث تصادم بين طائرتين، وقرر بعدم 

 دة، باستثناءجواز زيادة التعويض الكلي للمتضرر عن الحد األقص ى للتعويض الذي يحكم به على مسؤول واحد عا

  74حاالت سوء النية والخطأ الجسيم والرعونة، واالستيالء غير املشروع على الطائرة، كما سبق بيانه.

 

 الخاتمة

تناولت الدراسة األساس القانوني ملسؤولية الناقل الدولي عن مادة البضائع، وحاالت انعقاد هذه املسؤولية، وتشديدها 

لدولي. خلصت الدراسة إلى أن غاية إقامة توازن حقيقي بين املصالح املتعارضة والتخفيف منها في القانون الجوي ا

لطرفي عقد النقل، قد شهدت تطورا متسارعا تبعا لتطور صناعة النقل الجوي ذاتها وأنشطة التجارة الدولية. فتحول 

ية عناية ومسؤولية شخص التزام الناقل الجوي، في عقد نقل البضائع، باستثناء حال التأخير في التسليم، من بذل

قائمة على الخطأ املفترض القابل إلثبات العكس، إلى التزام بتحقق نتيجة، ومسؤولية موضوعية مستندة إلى الخطر 

وتحمل التبعة، ال يمكن للناقل دفعا إال بإثبات خطأ املضرور الشخص ي أو أحد تابعيه، أو وجود عيب ذاتي في البضاعة، 

عاب على طرق دفع املسؤولية هذه امكانية حدها من أهمية نظرية الخطر كأساس للمسؤولية. أو سبب أجنبي، وإن كان ي

وبتبيها فكرتي الغش والخطأ الجسيم لتعطيل مفعول الحدود القصوى املقررة للتعويض، وكذلك بإجازتها الخروج عن 

قول تريال قد حافظت على توازن معهذه الحدود بترتيب تعاقدي خاص بين طرفي عقد النقل، تكون اتفاقيتا وارسو ومون

 القتصاديات عقد النقل الدولي، وانسجمت مع التوجه السائد في معظم القوانين الوطنية، ومنها القانون القطري.  

وتبين أيضا أن اتفاقيتي وارسو ومونتريال أصبحتا جزءا من القانون الوطني القطري، النضمام الدولة إليهما، ولتبينها 

كل من قانوني الطيران املدني والتجارة القطريين. وفي حال وجود تعارض بين النظامين، يكون الرجحان باإلحالة في 

 ملصلحة هذه االتفاقيات في التطبيق أمام القضاء القطري. 

لغايات تكريس منهج توحيد قواعد النقل الجوي بين األنظمة القانونية املختلفة، ال سيما قوعد املسؤولية، ولتجنب 

ة تعدد تفسيرات النصوص واملفاهيم أمام محاكم البلدان املختلفة، ما قد يؤدي إلى خرق أحكام االتفاقيات مشكل

بشكل غير مباشر، فإنه يكون من املناسب تأسيس هيئة تفسير في إطار منظمة الطيران املدني الدولي، ينتخب أعضاؤها 

 ث تكون قراراتها التفسيرية جزءا مكمال لنصوص االتفاقيات.  دوريا من الدول املصدقة أو املنضمة لهذه االتفاقيات، بحي

 

 

 

                                                           
 . 9119( لسنة 07( من قانون الطيران املدني رقم )31املادة )74 
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 قائمة املصادر واملراجع

 

 اللغة العربية 

: األعمال القانونية
ً
 أوال

( بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، منشورة على املوقع اإللكتروني: 0222اتفاقية مونتريال لعام ) -

nts/Forms/AllItems.aspxhttps://www.icao.int/publications/Docume 

: (، منشورة على املوقع اإللكتروني0292اتفاقية وارسو "لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي " لعام ) -

https://www.icao.int/publications/Documents/Forms/AllItems.aspx 

      :(، املنشورة على املوقع اإللكتروني0212، 0322أعمال مؤتمرات الهاي األول والثاني، ) -

http://www.haguepeace.org/index.php?action=history&subAction=conf&selection=when 

(، 0292( أكتوبر عام )09وقعة في وارسو بتاريخ )بروتوكول بتعديل االتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي امل -

 .(0220( مارس )3(. واملوقع في جواتيماال في )0277( سبتمبر عام )93واملعدلة بالبروتوكول الصادر في الهاي في )

a1971.pdfhttp://www.mcgill.ca/files/iasl/guatemal 

 .9111( لسنة 92قانون التجارة القطري رقم ) -

 .9119( لسنة 07قانون الطيران املدني القطري رقم ) -

 . 9119( لسنة 99القانون املدني القطري رقم ) -

     

: املراجع العربية 
ً
 ثانيا

 .0229، 2، ع03(، مجلة الحقوق، مج 0292أحمد امللحم، نظرات في بعض أحكام اتفاقية )وارسو -

 .0222، 0أكرم ياملكي، القانون الجوي: دراسة مقارنة، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط.  -

، مجلة العدل، وزارة 0222واتفاقية مونتريال  0292أماني موس ى، تطور طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي ما بين اتفاقية وارسو  -

 .9109، 01، السنة 99العدل، السودان، عدد 

لية الناقل الجوي في اتفاقية "فارسوفية" وبروتوكول "الهاي" املعدل لها، مجلة كلية الحقوق، جامعة حسن كيرة، مسؤو  -

 . 0272-0273اإلسكندرية، العددان األول والثاني، 

 .9117طالب موس ى، القانون الجوي الدولي، الطبعة األولى، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -

 .0222االسكندرية: منشأة املعارف، عدلي خالد، عقد النقل الجوي،  -

 .9110علي البارودي، محمد فريد العريني، ومحمد السيد الفقي، القانون البحري والجوي، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،  -

 .9113ربض ي، مسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الضرر الواقع على األشخاص وأمتعتهم، عمان: دار الثقافة، عيس ى  -

 .0239ان، القانون الجوي، مصر: جامعة املنصورة، فايز رضو  -

من اتفاقية وارسو، مجلة  91محمد الفقي، النطاق االجرائي ملسؤولية الناقل الجوي الدولي للبضائع: دراسة في تفسير املادة  -

 .9111، 0الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، عدد 

http://www.haguepeace.org/index.php?action=history&subAction=conf&selection=when
http://www.mcgill.ca/files/iasl/guatemala1971.pdf
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، املوقع اإللكتروني لوزارة 9111ة واالتفاقية ملسؤولية الناقل الجوي، محمد محبوبي، والطاكي روشام، اإلعفاءات القانوني -

 www.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude022005.docالعدل اململكة املغربية: 

"تحديث نظام وارسو"، كلية الحقوق،  0222نقل الجوي الدولي وفق اتفاقية مونتريال لعام محمود الكندي، النظام القانوني لل -

 .9111جامعة الكويت: لجنة التأليف والتعريب والنشر،

 .9111محمود الكندي، النظام القانوني للنقل الجوي الدولي، جامعة الكويت: مجلس النشر العلمي،  -

 .9103ضائع، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص، تموز مكاوي نعيمة، مسؤولية الناقل الجوي للب -

 للقانونيين الكويتي واألردني واالتفاقيات الدولية، رسالة  -
ً
وضحة املطيري، مسؤولية الناقل الجوي الدولي في عقد نقل الركاب وفقا

، متوفر على 9100ماجستير، جامعة الشرق األوسط: كلية الحقوق، 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/58d77326d0762_1.pdf 

 

 )منشورات شبكة قوانين الشرق(:ثالثا: األحكام القضائية 

 .02/1/9113تمييز مدني، تاريخ  9113لسنة  70محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم  -

 .9/09/0239قضائية، تاريخ  0239، لسنة 32طعن رقم محكمة االستنناف القطرية، ال -

 ، شبكة قوانين الشرق.21/2/0220(، تاريخ الجلسة 91محكمة التمييز الكويتية، رقم الطعن ) -

 .01/0/9117قضائية، تاريخ  9119لسنة  109محكمة التمييز الكويتية، األحكام املدنية والتجارية، الطعن رقم  -

 . 2/9/0239( تجاري، تاريخ 923/0230كويت، القضية رقم )محكمة االستنناف العليا، ال -

 .99/7/0229(، تاريخ 9(، دائرة االستنناف )02/0229املحكمة الكلية، الكويت، دعوى رقم ) -

 .97/7/9117قضائية، تاريخ  9117لسنة  022محكمة التمييز األردنية، األحكام املدنية، الطعن رقم  -

 .2/2/9112(، تاريخ 0301/9111رقم ) محكمة التمييز األردنية، طعن حقوق  -

 .2/2/9111(، تاريخ 12(، سنة قضائية )0171محكمة النقض املصرية، رقم طعن ) -

 .91/09/0223( قضائية، تاريخ 92( لسنة )232رقم طعن ) محكمة النقض املصرية، -

  .2/0/0232( قضائية، تاريخ 72( لسنة )2129محكمة النقض، مصر، الطعن رقم ) -

 (.0221( يناير سنة )91( قضائية جلسة )91لسنة ) 71، مصر، طعن رقم محكمة النقض -

 .92/9/0212قضائية جلسة  22( لسنة 219محكمة النقض املصرية الطعن رقم ) -

 .21/0/0232قضائية، تاريخ  79لسنة  0722محكمة النقض املصرية، طعن مدني رقم  -

 . 92/9/0239ئية، تاريخ قضا 92لسنة  0992محكمة النقض املصرية، الطعن املدني رقم  -

 .92/2/9109قضائية، تاريخ  31لسنة  09732محكمة النقض املصرية، الطعن املدني رقم  -

 . 00/1/9112(، تاريخ 99(، السنة القضائية )311املحكمة االتحادية العليا، اإلمارات العربية املتحدة، رقم الطعن ) -

 .97/00/0221قضائية، األحكام املدنية والتجارية، تاريخ  09لسنة  90ن رقم املحكمة االتحادية العليا، اإلمارات العربية، الطع -

  .01/7/9111(، تاريخ 91(، السنة القضائية )927املحكمة االتحادية العليا، االمارات العربية املتحدة، رقم الطعن ) -

 . 02/00/9112(، تاريخ 092محكمة التمييز، دبي، رقم الطعن ) -

 . 92/2/9119(، تاريخ 929م الطعن )محكمة التمييز، دبي، رق -

 . 99/2/0222(، تاريخ 022املجلس األعلى، اململكة املغربية، طعن رقم ) -

http://www.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude022005.doc
https://meu.edu.jo/libraryTheses/58d77326d0762_1.pdf
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. مجلة قضاء محكمة 2/2/0223، تاريخ 7202، القرار عدد 212/22املجلس األعلى، اململكة املغربية، امللف التجاري عدد  -

 .20، عدد 9109النقض، اإلصدار الرقمي 

 . 3/1/0229(، تاريخ 22(، السنة القضائية )019ا، ليبيا، رقم الطعن )املحكمة العلي -
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 املتخصصة الدولية الوكاالت تأسيس باتفاقيات املضمن التحكيم شرط

 دراسة مقارنة  :  التحكيم الضريبي بين متناقضين ) املنع و الترخيص (

 

 

 تور مصطفى الفوركيالدك 

 أستاذ زائر بكليات الحقوق 

 محكم معتمد لدى محكمة االستنناف بوجدة 

 مدير مجلة القانون واألعمال

 

 

املنازعة الجبائية هي الحالة القانونية الناشئة عن وجود خالف بين امللزم واإلدارة الضريبية بمناسبة قيام هذا األخير 

أو تحصيلها، ومن جهة أخرى تعني املسطرة اإلدارية أو القضائية املقرر قانونا  بتحديد الوعاء الضريبة أو تصفيتها

كما يعرفها البعض األخر أنها : وسيلة دفاع حقيقية بيد امللزم تمكنه من إقامة توازن  75سلوكها لتسوية هذا الخالف

لك تمكن من خلق حوار دائم نسبي بين ما عليه من واجبات وماله من حقوق في املادة الجبائية، وهي إضافة إلى ذ

وتفاهم مستمر بين فرقاء العالقة الجبائية وتعطي املكلف فرصة املساهمة واملشاركة املباشرة في إعداد الدين الضريبي 

فهي مرتبطة بمقومات الدولة املالية واالقتصادية وتخضع مباشرة للسلطات العامة للدولة، وتتميز  76الواجب في حقه

علق بتطبيق امتيازات القانون العام كالتنفيذ والحجز واإلكراه البدني ومساطر التظلم وغيرها من بنظامها الخاص املت

. كما أثارت فكرة التحكيم الضريبي جدال واسعا وانقساما كبيرا بين مختلف 77الضوابط التي ال يمكن إسنادها للمحكمين

بشدة وبين مرحب بهذه الفكرة على اعتبار أنها تطور  التشريعات وكذا الفقه واالجتهاد القضائي بين معارض لهذا األمر 

حديث في القانون الضريبي املعاصر واستند كل من االتجاهين إلى مجموعة من الحجج والبراهين القانونية والعملية 

 لتدعيم وجهات نظرهم.

                                                           
. مجلة الحقوق املغربية العدد األول 90-41نجيب جيري : املنازعات الضريبية، النظام القانوني و االشكاالت التطبيقية على ضوء القانون  -75 

9100  

 –يوليوز  59-50 محمد ملروغي : القضاء االداري ومجال تدخله في حماية االستثمار. املجلة املغربية لالدارة املحلية و التنمية. عدد مزدوج -76 

  30ص  9113اكتوبر 

ص  9114مطبعة االمنية. الرباط  059عبد الرحمان املصباحي : املادة التحميمية او قابلية النزاع للتحكيم. مجلة القضاء و القانون العدد  -77 

49 
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هما هما وحججونحن بدورنا سنحاول في هذا الفرع تسليط الضوء على هذين املتناقضين ومحاولة مناقشة أدلت

 وصوال إلى الرأي الراجح بخصوص التحكيم الضريبي.

 املبحث األول:

 االتجاه املعارض لفكرة التحكيم الضريبي

لقيت فكرة التحكيم في النزاع الضريبي مجموعة من االنتقادات حيث تم اعتبارها من املسائل التي يستحيل 

ة الدولة ومداخيل الضريبة كما أنها مدعاة للتحايل واملماطلة في قبولها أو حتى مناقشتها نظرا إلى أنها تؤثر على سياد

 كما استندوا على مجموعة من الحجج واألفكار وهي : 78تطبيق القانون الضريبي

 

 املطلب األول: موقف التشريع الوطني واملقارن من حظر لجوء الدولة إلى التحكيم

والتي   ,خصوصا املسائل املتعلقة بالنظام العام , من املسائلال يختلف املشرع املغربي على نظيره املقارن في كثير 

مسألة الضريبة  ,تعتبرها مختلف التشريعات أنها ال يجوز املساس بها ومن بين املسائل التي تدخل في النظام العام

 .واملنازعة الضريبية إذن فما هو موقف املشرع املغربي واملقارن من لجوء الدولة إلى التحكيم الضريبي

 الفقرة األولى: موقف املشرع الفرنس ي من لجوء الدولة إلى التحكيم

 0119وأهمها املشرع الفرنس ي الذي نص صراحة في املادة  , اقرت هذا الحظر مجموعة من التشريعات املقارنة

ومن  ,نيابة العامةعلى أنه ال يمكن طلب التحكيم في املسائل التي تبلغ وجوبا إلى ال ,من قانون املسطرة املدنية القديمة

 " الدعاوى التي تهم الدولة والبلديات والهيئات العمومية " 32بين هذه املسائل حسب املادة 

على انه ال يمكن تدخل اطراف خارجية عن  ,من القانون املدني الذي ينص 799111وكذا من خالل املادة 

 لعامةألجل حل النزاع القائم مع السلطات العامة أو املؤسسات ا ,القضاء

كما يعود السبب في هذا الحظر إلى مسألة، ال تتعلق بالنظام القضائي وإنما بالنظام السياس ي أي انه يجب 

إخضاع املنازعة إلى قضاء الدولة واالبتعاد عن كل منافس له، خصوصا إذا كانت الدولة أو أحد مؤسساتها طرفا في 

 .80لبداية من النظام العام على املستوى الداخليالدعوى، لذلك كان يعتبر حظر اللجوء إلى التحكيم في ا

غير أن  ,وقد كرس هذا الحظر مجلس الدولة الفرنس ي الذي يعارض لجوء أشخاص القانون العام للتحكيم

من القانون املدني، مفادها أن بعض املؤسسات العامة  9111أضاف فقرة إلى املادة  0227يوليوز  2املشرع الفرنس ي في 

                                                           
78 - Lotfy Chedly : administration et arbitrage ( une lecture de l’article 7-5 du code de l’arbitrage ) etude juridique 2006 n 13 p 

178 

79 - l’article 2060 du Code civil français، « on ne peut compromettre sur les contestations intéressant les collectivités publiques 

et les établissements publics ». 
80 - PH. Fouchard ; E.gaillard ; B.goldman : traité de l’arbitrage commercial international ،éd ،Litec et delta paris 1996 p 333 



 

 

34 

 9104ماي  99العدد 
 

ناعي والتجاري يمكنها أن تخضع للتحكيم بموجب مرسوم، ويمكن توضيح ذلك من خالل قرار محكمة ذات الطابع الص

حيث تتلخص وقائع هذه النازلة، في إبرام عقد  0219أبريل  09الصادر في  81النقض الفرنسية، في قضية سان كارلو

بيا إلى و لنقل كمية من الحبوب، من أثيو بين املؤسسة العامة للحبوب بفرنسا وبين قبطان السفينة اإليطالية سان كارل

مارسيليا وتضمن سند الشحن شرط التحكيم، ونتيجة تعرض أجزاء كبيرة من الشحن للتلف ووصولها معيبة، قامت 

الشركة الفرنسية بدال من اللجوء إلى التحكيم برفع دعوى قضائية أمام محكمة مرسيليا للمطالبة بالتعويض، دفع 

اص لوجود شرط التحكيم لكن املحكمة رفضت الطلب وقضت ببطالن شرط التحكيم ملخالفته القبطان بعدم االختص

قانون املسطرة املدنية الذي يحظر على الدولة ومؤسساتها اللجوء إلى التحكيم، استأنف القبطان هذا الحكم أمام 

لة ت الداخلية أما في هذه الناز محكمة االستنناف بباريس التي ردت الحكم على اعتبار أن الحظر يتعلق فقط بالعالقا

فان األمر يتعلق بنزاع يختص بالتجارة الدولية الن القول بالعكس سيؤدي إلى استبعاد األشخاص املعنوية العامة 

الفرنسية من أسواق التجارة الدولية، فطعنت الشركة الفرنسية بالنقض في القرار أمام محكمة النقض التي أيدت هي 

يعتبر من النظام العام الداخلي  32و 0119أنف حيث قررت أن الحظر املنصوص عليه في املادتين األخرى القرار املست

 82وليس من النظام العام الدولي

كما سار القضاء الفرنس ي في اتجاه تجسيد صالحية اتفاق التحكيم حينما يكون أحد أطرافه من أشخاص 

دني وقانون املسطرة املدنية القديم يتعلق بالنظام العام الداخلي القانون العام، إذ اعتبر الحظر املوجود في القانون امل

 .وليس الدولي

وهكذا يتضح أن الفضل في إرساء هذه القاعدة يرجع إلى الدفع بالنظام العام، الذي تم استخدامه كوسيلة 

 .دولة هذه االتفاقاتإلبطال االتفاقات التي تبرمها الدولة ومؤسساتها حيث أقرت ظروف التجارة الدولية ومصالح ال

 الفقرة الثانية: تدرج املشرع التونس ي من التجاهل إلى املنع

لم يكن تكريس مبدء حظر التحكيم في النزاعات الجبائية وليد الصدفة في القانون التونس ي، بل مثل امتدادا 

املجاالت الحساسة، وخاصة لتدرج تاريخي انتهى باملشرع التونس ي إلى إقرار مبدأ إقصاء العدالة الخاصة من عدد من 

منها ما له مساس بكيان الدولة وعماد بنيانها وال يبتعد املشرع التونس ي في ذلك كثيرا عن جل القوانين األجنبية وال عن 

 83القانون االتفاقي املتكون من االتفاقيات الدولية ومنها ماصادقت عليه تونس بنفسها 

أهملت التحكيم وسكتت  0201دجنبر  99املدنية الصادرة في فالتشريع التونس ي من خالل مجلة املرافعات 

والراجح إلى أن هذا اإلهمال يعزى إلى رفضه لهذه املؤسسة ورغبته في منع اللجوء إلى التحكيم أصال. ثم جاءت  84عنه

الجنسية ة بمجلة املرافعات املدنية والتجارية فمنعت التحكيم في املسائل التي تهم النظام العام والنزاعات املتعلق

والنزاعات املتعلقة بالحالة الشخصية باستثناء الخالفات املالية الناشئة عنها واملسائل التي ال يجوز فيها الصلح واملسائل 

                                                           
 001ص  9119اياد محمود بردان : التحكيم و النظام العام، الطبعة االولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  -81 

 97ص  9101-9114ن الخاص. كلية الحقوق مراكش. محمد العفس : التحكيم و النظام العام. رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانو  -82 

  03، ص 9117احمد الورفلي : التحكيم و الجباية، املجلة التونسية للتحكيم،  -83 
84 - Farouk Mechri : les insuffisances du code de procédure civille et commerciale et les modifications qui s’imposent ،colloque 

international sur : les entreprise tunisiennes et l’arbitrage commercial international ،tunis 2. 3. 4 novembre 1981 p 365 
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التي يجب فيها عرض ملف القضية على النيابة العامة عدى ما إستثناه القانون كما منعت التحكيم في املعامالت املدنية 

 85التجارية وقصرته على املعامالت

ومن ناحية أخرى فان النزاعات الجبائية في القانون التونس ي تصنف عامة كأحد أصناف النزاعات اإلدارية إذ 

أنها تهم املنازعة في كيفية ممارسة اإلدارة لصالحياتها كسلطة عامة في وجه من أهم أوجه نشاطها السلطوي، وهو 

القاض ي بمنع التحكيم في النزاعات التي تهم الدولة والجماعات استخالص الجباية ويترتب عن ذلك تطبيق املبدأ، 

 86املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 الفقرة الثالثة : موقف املشرع املغربي من لجوء الدولة الى التحكيم

في  لها الحق ان املشرع املغربي ظل متمسكا بمبدأ حظر اللجوء الى التحكيم على مؤسسات الدولة، اذ لم يخول 

التحكيم ال في قانون املسطرة املدنية، تلتها بعض القوانين الجل التخفيف من وطأة هذا التعنة، منها التقنين البترولي 

املتعلق بميثاق االستثمار الى ان  03-21من القانون  02وكذا املادة  0239وقانون املالية لسنة  0273الصادر في سنة 

 للمقتضيات املتعلقة بالتحكيم في قانون املسطرة املدنية وأضاف اليها الوساطة االتفاقية. 9112جاء االصالح الهام سنة 

من قانون املسطرة املدنية الى امكانية  21387فقد ذهب املشرع املغربي الى ابعد من هذا حيث اقر في الفصل 

من نفس القانون واعتبر ان  201اللجوء الى التحكيم من طرف كل شخص طبيعي او معنوي ثم اتى بعدها في الفصل 

النزاعات االحادية للدولة ومؤسساتها فقط هي التي تقبل اللجوء الى التحكيم ما لم تكن هذه املنازعات ذات صبغة 

 مالية، اذن فالقاعدة العامة هي جواز لجوء اشخاص القانون العام الى التحكيم واالستثناء هو الحظر

قد برر موقفه بشأن حظر اللجوء الى التحكيم بخصوص املنازعات الضريبية،  وبمعنى اخر نجد ان املشرع املغربي

لتحقيق الحماية لالموال العامة حتى ال يؤدي خضوعها للتصرفات املدنية املختلفة، الى اعاقة تخصيصه لتحقيق 

ون الضريبي، يعد من . الن القان88املنفعة العامة او لتعريضه لخطر الضياع او التسبب في خسائر مادية لخزينة الدولة

الركائز االساسية للمداخيل التي بها وعن طريقها تسد حاجياتها الداخلية والخارجية. كما نجد من املبررات االخرى ان 

اللجوء الى التحكيم قد يعني عدم الثقة في القضاء االداري للدولة الذي أنشأ خصيصا للمنازعات الخاصة باشخاص 

لجوء اليه قد يمس بامتيازات واعتبارات السلطة العامة، كما ان الدولة التملك الحقوق التي القانون العام، وبالتالي ال

ترعاها وعليه فهي التملك ابرام عقود التحكيم، وان كانت تملك الحق في ابرام عقود الصلح الن كل طرف يعرف مسبقا 

الصلح لحل املنازعات الخاصىة باشخاص تنازالته، على خالف التحكيم الذي اليعرف ما سيؤول اليه، فاللجوء الى 

                                                           
  84ص  7منشور باملجلة اللبنانية للتحكيم العربي و الدولي العدد  0443مارس  07بتاريخ  98951قرار عن محكمة التعقيب التونسية رقم  -85 

86 - Lotfy Chedly : administration et arbitrage ( une lecture de l’article 7-5 du code de l’arbitrage ) etude juridique 2006 n 13 p 

179  

من قانون املسطرة املدنية على : " يجوز لجميع األشخاص من ذوي األهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن  318ينص الفصل  - 87

ق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق اإلجراءات واملساطر املنصوص عليها في هذا الباب وذلك يبرموا اتفا

( بمثابة قانون االلتزامات والعقود، كما وقع تغييره 0403أغسطس  09) 0330رمضان  4مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في

 منه" 49وتتميمه وال سيما الفصل 

 9103-9109حياة بوسكري : مشروعية التحكيم في النزاعات االدارية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص. كلية الحقوق مراكش.  -88 

 94ص 
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القانون العام يمثل مساسا بامتيازات السلطة العامة، ولها ان تلجأ الى الصلح بكامل ارادتها واستنادا الى قانون يجيز 

لها ذلك فضال عن أن كل ما يشترط في الصلح هو ان يتعلق بحقوق متنازع عليها بين االدارة والطرف االخر، وإال تكون 

 ومة بصفة نهائية وليست محل للنزاع.محس

السالف الذكر فاننا نجد بان النزاعات املالية التي تنتج عن تطبيق قانون جبائي  201وبالرجوع إلى الفصل 

حرمها املشرع من ان تكون محال للتحكيم، الن الدولة او الجماعات املحلية تعتمد في تسييرها على املوارد الجبائية 

كما تعد  89ا من مصادر االيرادات. كما تلعب كذلك دورا مهما في تحقيق أغراض السياسة واملالية،وتكون مصدرا رئيسي

السياسة الجبائية احدى االليات االساسية لتحقيق هذه الغايات، فالضريبة ليست فقط موردا اساسيا بالنسبة 

 ز االدخار.مليزانية الدولة، بل هي ايضا اداة لتوجيه االستثمار وتوسيع مردويته وتحفي

كما تعتبر الضريبة فريضة إجبارية يلتزم امللزم بأدائها للدولة تبعا ملقدرته على األداء بغض النظر عن الخدمات 

املقدمة من طرف الدولة، بتعبير أخر أنها وسيلة قانونية لتوزيع األعباء العامة سنويا فيما بين األفراد حسب طاقاتهم، 

 .90ولة بمالها من حق السيادة من دخول األفرادفهي ذلك املبلغ الذي تحصله الد

نرى بانه يجب االيكون التحكيم بعيدا عن املادة الضريبية حيث أن الدولة ليست كيانا مستقال عن األفراد 

وحريتهم في االختيار والتقرير، الن التطور القانوني والتشريعي يفرض التعاون والتكامل بين قضاء الدولة والهيئات 

بأنه ال يوجد هناك تطابق مطلق بين التحكيم واملادة الضريبية،  91وليس التنافر، خالفا لالعتقاد الشائع التحكيمية

على الرغم من انه من دون شك جزء من جوهر النظام العام فاختصاص التحكيم ال يتوقف على طبيعة القواعد التي 

القانون الضريبي يمثل مظهرا من مظاهر السيادة  يطلب تطبيقها بل على موضوع النزاع الذي يراد تسويته، فاذا كان

 فانه يجب أال يتم إخراجه من نطاق التحكيم بشكل عام ومطلق.

 املطلب الثاني : مبررات منع التحكيم في املنازعات الضريبية

تبنت مختلف التوجهات القانونية والفكرية مجموعة من املبررات ألجل السعي وراء منع التحكيم في  لقد

 زعات الضريبية وتركها حبيسة للقضاء الوطني بشكل حصري ومن بين هذه املبررات نذكر على سبيل املثال :املنا

 الفقرة األولى: سيادة الدولة في فرض الضرائب و طرق تسوية املنازعات

ضمانات  و إن أي دولة في العالم وأثناء اعدادها للقوانين الضريبية فانها تقوم بتحديد الوعاء الضريبي و أساليب 

التحصيل سواء الرضائي او الجبري مرورا بتحديد وسائل فض املنازعات الضريبية انتهاءا إلى القضاء و تخصصه الواسع 

بالفصل في املنازعات 4 ويتأتى هذا عن طريق صالحيات الدولة و مالها من سلطات واسعة مما يعطيها الحق الحصري 

ن تدخل أي من االغيار في هذا التنظيم املحكم الن أي تدخل سيؤدي إلى في تقرير وسائل فض املنازعات الضريبية دو 

                                                           
  5ص  9114عبد الفتاح بلخال : الضرائب في املغرب. مطبعة دار ابي رقراق. الطبعة االولى  -89 

يبي و انعكاساته على التنمية باملغرب. اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام. جامعة محمد الخامس كلية احمد حليبة : التهرب الضر  -90 

 7ص  9118-9117الحقوق اكدال. 
91 - Pascal ancel : Arbitrage et ordre public fiscal. rev. De. l’arb. 2001 N :2 p 269 
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ومن ناحية أخرى لو ترك األمر للتحكيم الدى ذلك إلى اختالف التفسيرات الفقهية  92التأثير على السيادة االقليمية للدولة

احد ومنها ما سيكون املعطات لكل نص ضريبي وفقا لكل حالة على حدة مما يؤدي إلى تعدد التفسيرات للنص الو 

متعارض مع مصلحة الدولة، فضال عن ان الطبيعة االلزامية لحكم التحكيم تؤثر على سيادة الدولة واستقالليتها ألنه 

 93قد يكون حكما خاطأ ال يمكن تدارك اثاره

 الفقرة الثانية: صعوبة تنفيذ الحكم التحكيمي االجنبي

طائل وال جدوى من ورائه ألنه ال يمكن الزام الدولة بتنفيذ حكم إلى القول التحكيم ال  94يذهب انصار هذا الرأي

، فضال عن أن القضاء في الدول األجنبية 95اجنبي على اراضيها الن ذلك من شأنه االنقاص من سيادتها على إقليمها

تربط بين  تياملقارنة وبعض الفقه تمنع القضاء الوطني من فحص قوانين الضرائب األجنبية والتدخل في العالقات ال

 96امللزم وبين الدول األجنبية

 الفقرة الثالثة: تحكيم البيسبول 

وفقا النصار هذا التوجه يعتبرون ان التحكيم يترتب عنه خطر عظيم الن طرفيه حتما سيكون احدهما خاسر 

سر لطرف األخر يخواالخر رابح، مما يعني ان نتيجة التحكيم قد تؤدي إلى عودة احد األطراف بكل املبالغ الضريبية وا

على هذه الطريقة النها كمبارات البيسبول التي التحتمل أال نتيجة  97دعواه ولذا تم اطالق مصطلح تحكيم البيسبول 

واحدة طرف فائز واالخر خاسر لذلك إن خسر امللزم دعواه امام التحكيم فلن يكون امامه اي طريق يسلكه للطعن على 

قانون باداء ما في ذمته من املبالغ التي تم الحكم بها في الحكم التحكيمي، كما حكم التحكيم، ويصبح ملزما بقوة ال

النستثني انه اذا خسرت ادارة الضرائب هي االخرى دعواها، فانها تفقد حقها في تحصيل الضريبة األمر الذي ينعكس 

تم اللجوء للقضاء الوطني الذي  . وهذا كله اليحدث اذا98سلبا على االيرادات الضريبية وعجز املوازنة العامة للدولة

يوجد به عدة درجات للتقاض ي يمكن من خاللها تدارك اخطاء التقاض ي في درجته االولى ففي املغرب، يوجد عدة 

درجات للتقاض ي سواء بالنسبة للقضاء العادي، ) املحكمة االبتدائية ومحكمة االستنناف وكذلك محكمة النقض ( او 

االبتدائية االدارية ومحكمة االستنناف االدارية والطعن بالنقض امام الغرفة االدارية القضاء االداري ) املحكمة 

 .بمحكمة النقض( وهو ما يوفر ضمانة حقيقية للملزم ومصلحة الضرائب

                                                           
92 - A. Christians : Sovereignty taxation and social contrat. Legal studies research paper. no 1063 august 2008 p 8  
93 - Daniel  Altman : Dispute resolution under tax treaties. IBFD amsterdam 2005 P 72 

 94صالح حامد : جدوى التحكيم في فض املنازعات الضريبية. م س. ص  -94 

 
96 - Y.Hadari : Compulsory Arbitration in international transfer pricing and other double taxation Disputes. 2009 P 89 

لضريبي اتعتبر الواليات املتحدة االمريكية من اشهر الدول التي تنص صراحة على االخذ بطريقة البيسبول في اتفاقياتها الثنائية ملنع االزدواج  -97 

 ومن أمثلة تلك االتفاقيات :

والتي نصت صراحة على التحكيم االلزامي في املادة  9118و املعدلة ببرتكول ديسمبر  0449اقية الواليات املتحدة االمريكية و املانيا سنة اتف - 

95  

  8و  7الفقرة  99في املادة  9118اتفاقية الواليات املتحدة االمريكية وبلجيكا سنة  - 

 95في املادة  9118دا واملعدلة ببرتكول اتفاقية الواليات املتحدة االمريكية و كن - 
98 - Richard Weise : Representing the corporation : Strategies for legal counsel. 1995. P 24 
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 الفقرة الرابعة: عنصر الضريبة وأداء النفقات العامة

حق املقدس للدولة او ان يتولى فرض الضرائب هي املورد االساس ي للدولة، وال يحق الي شخص ان يمس هذا ال

الضريبة وتحصيلها من االفراد. لذلك وانطالقا من هذا املبدأ اليمكن الي أحد ان يفصل في املنازعة الضريبية سوى 

الدولة نفسها ممثلة في القضاء للفصل في النزاع القائم بينها وبين امللزم كما ال تقبل الدولة ان يأتي أحد االغيار لكي 

 بفض النزاع الضريبي دون القضاء الوطني.يقوم 

وهذا مرده إلى الفكرة االساسيىة أن الدولة أصبحت هي املسؤولة عن اشباع الحاجات العامة ملجموعة من 

املواطنين ولذا يلقى على عاتقها اعداد املوازنة العامة التي تتطلب تدبير موارد مالية لتمويل عمليات االنفاق العام. وكذا 

 زعات القائمة في هذا املجال عن طريقها حصرافض املنا

 الفقرة الخامسة: الضمانات املكفولة لالدارة الضريبية في القوانين املحلية والقضاء الوطني

يعطي املشرع املغربي لالدارة الضريبية العديد من الضمانات والصالحيات التي تمكنها من تحصيل الضريبة ولو 

قرار التحصيل، وهو االمر الذي يصعب تحقيقه في ظل وجود التحكيم، الذي البد ان جبرا، حتى ولو طعن امللزم في 

 .تنتظر الدولة حتى صدور حكم نهائي ملزم لالطراف ينهي املنازعة

ففي ظل القضاء، تقوم ادارة الضرائب بتحصيل الضريبة التي قدرتها، وامللزم ان اراد الطعن في هذا القرار فلن 

الى ان يصدر الحكم النهائي من طرف  لتحصيل، اذ ستقوم ادارة الضرائب بتحصيل الضريبة،يؤثر طعنه على فكرة ا

القضاء سواء بتأييد قرار ادارة الضرائب او بتخفيض مبلغ الضريبة، او الغاء قرارات االدارة الضريبية، وفي كل االحوال 

لضريبية، وهذه الضمانة لن توجد لو تم فالطعن في حد ذاته ال يوقف اجراءات التنفيذ والتحصيل في املنازعات ا

 99اللجوء الى التحكيم

 الفقرة السادسة : الطبيعة املعقدة للقانون الضريبي

يعتبر القانون الضريبي من القوانين املعقدة واملتميزة في نصوصه القانونية بحيث تختلف طريقة تفسيره من 

الى تحقيق اهداف الدولة االقتصادية واملالية واالجتماعية شخص الى اخر، وان لهذا القانون طابعا مميزا يجعله يسعى 

مما ينتج عنه عدم تماسك هذا القانون وفي اطار اختالف التأويالت والتفسيرات فان الدولة تكون ملزمة باصدار القوانين 

الصعب  نالتنظيمية التي تفسر هكذا نصوص، وهذا االمر يصعب حدوثه في ظل تبني فكرة التحكيم الضريبي النه م

على املحكم االجنبي ان يفسر القانون الوطني دون ان يعي طبيعته وفلسفته وظروف اصدار هذا القانون حتى ولو كان 

هذا املحكم او الخبير وطني فقد تتعدد التفسيرات املتعلقة بالنصوص الضريبية ممايصعب معه صياغة صياغة احكام 

 100مستقبالتحكيمية يمكن تطبيقها على الحاالت املماثلة 
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 املبحث الثاني :

 االتجاه املؤيد للتحكيم الضريبي

بعيدا عن االتجاهات الكالسيكية املدافعة على تفنيد فكرة التحكيم الضريبي والتي تنادي بمنعه قطعا دونما 

انونية قالدخول في جدال حول جدوى هذا املنع في ظل التطور االقتصادي واملالي والقانوني الذي يفرض تليين القواعد ال

ومحاولة مواكبتها ملختلف هذه التحوالت الجل االرتقاء الى مصاف الدول الكبرى اقتصاديا وقانونيا وماليا وكما قلنا 

سلفا بان القانون الضريبي او الضريبة التي تعتبر من اهم موارد الدولة والتي تعتمد عليها اساسا الجل سد حاجياتها 

عدم قبول فكرة التحكيم الضريبي، ظهرت مجموعة من التشريعات املقارنة التي تؤيد الداخلية والخارجية وامام الدفع ب

متكامل في النزاعات الضريبية ملا قد يمتلكه املحكم من خبرات عملية وقانونية قد تكون احسن  قيام نظام تحكيمي

اهو واقعي لذلك نجد في مجموعة وارقى مما يملكه القاض ي االداري الذي ينحصر عمله في اطار قانوني وال يتعداه الى م

من الحاالت ان القاض ي يستعين بالخبير فيصبح هذا االخير هو الذي يحكم مكان القاض ي وهنا يثار اشكال قانوني من 

 القاض ي في النزاعات الضريبية هل الخبير ام القاض ي ؟

ض ي يأخذ وجوبا برأي الخبير لالجابة على هذا السؤال نجد ان القانون الضريبي له من الخصوصية ما يجعل القا

في احكامه عكس النزاعات األخرى والتي يكون فيها رأي الخبير فقط على سبيل االستنناس، فالذي يحكم إذن هو الخبير 

وليس القاض ي ومن هنا يمكن لنا القول بان التحكيم يكون مفيدا وذي جدوى في النزاعات الضريبية خصوصا عندما 

 سائل القانونية والواقعية في النزاع .يكون املحكم ذو دراية بامل

كما ظهرت مجموعة من االتجاهات التي تؤيد فكرة التحكيم الضريبي مدعمة بمجموعة من الحجج املنطقية 

 والقانونية التي تقوم في معظمها على الرد على حجج املعارضين لفكرة التحكيم في النزاع الضريبي.

 الضريبي للتحكيم في القوانين املقارنة والقانون املغربياملطلب األول: معايير قابلية النزاع 

لكل دولة من دول العالم نظرتها إلى النزاعات التي تقبل التحكيم خصوصا حينما تكون هذه االخيرة طرفا في 

 االنزاع، هذا النزاع وفي اطار انفتاح محتلف الدول على الوسائل البديلة لفض املنازعات في مختلف القطاعات وخصوص

عبر وسيلة التحكيم، يثار اشكال في هذه الوسيلة خصوصا على اعتبار ان الدولة هي التي تفرض الضريبية، وفق 

اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية لتراعي مصالح الدولة، بحيث يتوجب على التشريع والقضاء في هذه الدول 

تي يقض ي منها ابقاء منازعات معينة في نطاق اختصاص الحفاظ على خلق التوازن بين املصالح القومية املحلية وال

محاكم الدولة وحدها، وبين املصالح التي تستدعيها ضرورة الحفاظ على الرواج التجاري واالستثمار املحلي والدولي 

 101بتيسير حسم منازعاتها عن طريق التحكيم.

                                                           
  84ص  9115سنة  4محمد ابو العينين : قابلية املنازعات للتحكيم، سلسلة دفاتر املجلس االعلى، العدد  -101 



 

 

40 

 9104ماي  99العدد 
 

 ي للتحكيمالفقرة االولى : موقف التشريعات املختلفة حول قابلية النزاع الضريب

ان اغلب تشريعات العالم اتجهت الى ان املسائل التي تتعلق بالنظام العام تخرج من دائرة التحكيم لكن تحديد 

النظام العام امر يتسم بصعوبة بالغة مع اختالف نطاقه في كل دولة كما ان هناك اختالف بين نطاقه في كل من النظام 

 102ث يضيق نطاق النظام العام الدولي مقارنة مع النظام العام الداخلي.العام الداخلي والنظام العام الدولي، حي

فالنظام العام ليس هو املعيار الوحيد الذي تبنته التشريعات لتحديد قابلية محل النزاع للتحكيم وانما هناك 

نه ل فيه والتنازل عمعايير اخرى منها معيار الحق املالي، وهو الذي يمكن تقويمه بمبلغ من املال ومن ثم يمكن التعام

ويكون هذا الحق بناءا على عقد او واقعة قانونية ) كالضريبة ( او على فعل  103كما يمكن انتقاله الى الخلف بامليراث.

 104ضار او نافع وبغض النظر عن محله عقارا كان او منقوال، حقا عينيا او شخصيا.

كيم شرط ان يتم التأكد اوال من مالية الحق محل ومن هذا املنطلق فان كل نزاع ذا طابع مالي يكون قابال للتح

 105النزاع وذلك ان املنازعات املدنية غير املالية تخرج من نطاق قابلية النزاع للتحكيم الداخلي.

وقد أكدت مجموعة من التشريعات املقارنة على ان الحق املالي هو املعيار املميز للمنازعات التي تقبل التسوية 

على أن :) كل نزاع  106القانون الدولي الخاص السويسري من  022ن ذلك ما نصت عليه املادة عن طريق التحكيم وم

 من طبيعة مالية يمكن ان يكون موضوعا للتحكيم(.

وان كان ذلك في التحكيم التجاري الدولي وحده، أما التحكيم الداخلي فانه ينبني على معياري التصرف في 

 سويسرية.الحقوق واالختصاص الحصري للمحاكم ال

من قانون املسطرة املدنية على أن كل نزاع  012ابعد من ذلك عندما نص في املادة  االملانيوقد ذهب املشرع 

ذي طبيعة مالية يمكن ان يكون موضوع اتفاق التحكيم. وان اتفاق التحكيم الذي يتناول النزاعات الغير املالية ينتج 

 في التصالح في موضوع النزاع. اثاره القانونية عندما يكون االطراف احرارا

فباستقراء هذه املادة يتبين ان املشرع االملاني تبنى معيار الحق املالي في كل من التحكيم الداخلي والدولي بصفة 

 107اساسية فيما جاء معيار التصرف في الحق بصفة ثانوية.

أنه  ي املواد املدنية والتجارية علىفقد نص في املادة الثانية من قانون التحكيم ف املصري أما بالنسبة للمشرع 

يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون اذا انشأ النزاع عن عالقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت او غير 
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 00/0222كما تسمح بالتحكيم في الضريبة على القيمة املضافة كما هو الحال في ضريبة املبيعات املصري رقم 108عقدية

( منه، كما قد يسمح بالتحكيم في إطار قانون ضريبة الدخل عندما يكون طرفا التحكيم إدارة عامة كما 02)في املادة 

 في مصر. 0232لعام  22هو الحال في القانون رقم 

/ 23كما سمح املشرع السوري التحكيم في الضرائب الجمركية كما هو الحال في قانون الجمارك السوري رقم /

( وما بعد منه بان سمح الى اللجوء الى التحكي الجل فض املنازعات الجمركية القائمة بين 32) في املادة 9111لعام 

 املخالف وادارة الجمارك وعدم جعلها مقتصرة فقط على االختصاص الحصري للقضاء.

 ابريل سنة 90وسارت على نفس النهج االتفاقية االوروبية للتحكيم التجاري الدولي املنعقدة في جنيف يوم 

في املادة االولى حيث تشمل اتفاقيات التحكيم املنعقدة بهدف فض املنازعات الناشئة او التي ستنشأ نتيجة  0210

عمليات التجارة الدولية، فاذا كانت املنازعة املالية هي النطاق الذي يقبل التحكيم حسب هذا املعيار، فان الحق غير 

خل ايضا في هذا النطاق، فالحق املالي التابع الذي يتولد عن عالقة التقبل املالي الناتج عن عالقة قانونية غير مالية يد

 109بطبيعتها تسوية النزاع الناش ئ عنها عن طريق التحكيم يكون قابال للتحكيم وفق هذا املعيار.

 ةكما سمح بالتحكيم الضريبي في إطار النزاعات الضريبية الدولية كما هو الحال في إطار حل النزاعات الضريبي

بين الدول األعضاء في االتحاد األوربي إذ اتفقت الدول األعضاء على حل تلك النزاعات عن طريق التحكيم في اتفاقية 

 .0227ودخلت حيز التنفيذ في عام  0221وقعت فيما بينها عام 

 الفقرة الثانية: موقف التشريع املغربي

م باللجوء الى اللجان الضريبية قبل اللجوء الى القضاء نرى بان املشرع املغربي في املادة الضريبة قد الزم امللز 

املختص ) القضاء االداري ( تحت طائلة عدم قبول الدعوى اي بعد استيفاء الطعن في الضريبة التكميلية. أمام لجنة 

 سالتحكيم املحلية لتقدير الضريبة ثم امام لجنة التحكيم الوطنية للنظر في الطعون الضريبة كدرجة ثانية. عك

املنازعات في اصل الضريبة سواء تلك الناتجة عن املسطرة العادية لفرض الضريبة االولية ام مسطرة الفرض التلقائي. 

حيث يتم تقديم الشكاية من طرف امللزم امام ادارة الضرائب كاجراء الزامي قبل اللجوء الى املحكمة االدارية. ومن ثم 

 .دارة الضرائب داخل اجل يبتدئ احتسابه من تاريخ االمر بالتحصيليتعين على امللزم ان يقدم شكايته امام ا

ان القانون املغربي ولكي يغطي عن عجزه وعدم رغبته لتأسيس مبادئ التحكيم في القانون الضريبي أصبح 

يتشبث بلجان التحكيم الضريبية كلجان تقوم بمهمة التحكيم لكن تحكيم من نوع خاص، حيث ان املشرع املغربي 

صراحة على ضرورة االستفادة من املرحلة االدارية قبل بلوغ املرحلة القضائية والتي تكون اما امام االدارة ينص 

الضريبية في حالة انعدام مصطرة التصحيح، واما امام اللجان الضريبية في حالة فحص جبائي ادى الى مراجعة ضريبية 

غربي بين يدي امللزمين بالضريبة هذه االمكانية قصد عرض ملا توفره هذه املراجعة من ضمانات، لذا وضع املشرع امل

نزاعاتهم على االدارة الضريبية نتيجة لعدم املساواة بين امللزمين واالدارة والتي تتمتع بمركز اقوى من مركز االفراد مما 

تحكيم وء الى لجان اليجعلها تتعسف في مواجهتهم، فهي تقوم بفتح حوار ديموقراطي مع االدارة الضريبية، كما ان اللج
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الضريبية ليس مفتوحا في وجه جميع امللزمين، على اعتبار ان هذه املرحلة تأتي ضمن عملية مكتملة ال يستفيد منها اال 

 من احترم الضوابط املسطرية من بداييتها الى نهايتها.

كرات بين ي، نتيجة تبادل املذاليختلف اثنان على ان املسطرة االدارية في النزاعات الضريبية تتميز بطابع تواجه

امللزم واالدارة الضريبية التي تنتهي برسالة تبليغية ثانية صادرة عن مفتش الضرائب تتضمن االسس الجديدة املعتمدة 

لفرض الضريبة، هذه االسس التي يرفضها امللزم بالضريبة ويعتبرها مجحفة في حقه، وبهذا الرفض الصادر عن امللزم 

خالف بين الطرفين فاملشرع حاول حمايتهم بوضع لجان التحكيم الضريبية حتى التعمد االدارة الى يستمر النزاع وال

فرض الضريبة بناءا على اسس جديدة غير متوافق عليها، فهي تؤدي دورا تحكيميا قبل اللجوء الى القضاء لذا نجد 

هم على لجان ذات اختصاص وخبرة في املشرع حظر التحكيم في هكذا نزاعات، ومنح لألطراف امكانية عرض نزاعات

امليدان القانوني واالداري والضريبي ومنحت رآستها لقاض غير ان مايعاب عليها هي ان قراراتها تبقى ذات طابع اداري 

 110يطعن فيها امام القضاء. 

ة هكذا عبارة من قانون املسطرة املدنية بأنه اليجوز التحكيم في املادة الجبائي 201كما اتى املشرع قي املادة 

مطلقة وهذا غير صحيح، التحكيم جائز في النزاعات الجبائية ولكن مع التمييز بين املسائل املتعلقة باالوعية الضريبية 

ومعايير الضريبية اليتدخل فيها التحكيم لكن الجانب املالي الدارة الضرائب التي يجوز الدارة الضرائب ان تتصالح بشأنها 

يم وبذلك فان هناك مقولة قارة ومعروفة على انه كل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم فانه يجوز فيها التحك

وقد نص املشرع املصري في قانون التحكيم على ذلك صراحة، لذلك ادارة الضرائب يمكن لها ان تتصالح في كثير من 

قد قطع الطريق امام التحكيم الضريبي  االمور املالية من بينها الغرامات هذا من جهة ومن جهة اخرى نجد بأن املشرع

الذي كله يدور حول التحفيزات وحول االعفاءات الضريبية فبالرجوع الى املادة  03.27لكنه قد نس ي ميثاق االستثمار 

من قانون االطار لقانون االستثمارات، كان صريحا على انه كلما تعلق االمر بهذه النزاعات فيمكن الرجوع الى التحكيم  02

 أنها حسب االتفاقيات التي ابرمها املشرع وصادق عليها.بش

في قانون االستثمار مرجع اساس ي للتحكيم في املادة الجبائية الن اغلب املقتضيات  02وفي االخير نقول بأن املادة 

طائه عاملتعلقة بقانون االستثمار كلها تتعلق بالتحفيزات التي تقدم لالجانب باعفائه من مجموعة من الضرائب و ا

مجموعة من االمتيازات  ) الضريبة على القيمة املضافة، البتانتا ..( كلها تتحدث عن هذه االعفاءات وبالتالي فانه يجوز 

فيها التحكيم وهذه املسألة املتعلقة باملنازعات الجبائية التعرف هذا االشكال في بعض الدول كتونس، املسألة محسومة 

يز التحكيم في املنازعات الجبائية وال يكترث ملبدأ النظام العام الذي طاملا كان مظلة عندهم اصبح القانون التونس ي يج

املطالبين باسقاط التحكيم في املنازعات الجبائية وجعل هكذا نزاعات محتكرة من طرف القضاء االداري دونما قيمة 

 مضافة.

اجاز  0229لنقض املغربية صادر في سنة أما بالنسبة لالجتهاد القضائي املغربي فنجد ان هناك قرار ملحكمة ا

التحكيم في النزاعات الجبائية اذا ماتعلق بالجانب املادي للنزاع، نثمن على مثل هذه االجتهادات التي تساهم حتما في 

 ترسيخ مبادئ الحكامة الضريبية ومبادئ العدل الجبائي بين االدراة الضريبية وامللزم وكذا لتالفي الحقد والضغينة التي

 قد تتولد بينهما نتيجة طول املسطرة وتعقدها وهذا مايزيله التحكيم الضريبي الذي يتميز بالسرعة واالتقان والكفاءة.
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أما بالنسبة للفقه فهناك معادلة طاملا سار عليها تقول ان املنازعات التي تخضع وتدخل في اختصاصات القضاء 

قضايا االلغاء اليجوز فيها التحكيم مع بعض االستثناءات لكن كاطار الشامل يجوز فيها التحكيم واملنازعات املتعلقة ب

 111عام كلما تعلق االمر باملنازعات التي تختص بالقضاء الشامل يجوز فيها التحكيم.

 املطلب الثاني : التوجهات املؤيدة لجواز التحكيم الضريبي

ضريبية هناك طائفة اخرى ترى ان احسن على غرار التوجهات السابقة التي تبرر منع التحكيم في النزاعات ال

ملجأ للنزاع الضريبي يتجلى في فكرة التحكيم كوسيلة بديلة لفض املنازعة الضريبية لذلك تم االقتصار على مجموعة 

 من االفكار والتوجهات الجل اجازة التحكيم الضريبي.

 الفقرة األولى : فكرة سيادة الدولة

ريبة يعد عنصرا من عناصر السيادة االقليمية والسياسية للدولة اذ ال يرى مؤيدوا هذا االتجاه ان فرض الض

يجوز املساس بذلك الحق وال املنازعة فيه، لكن كلما يتعلق بأثر فرض الضريبة وكيفية تطبيقها وتحديد االوعية وكيفية 

ملنازعات لتحكيم الضريبي لتسوية احل املنازعات الناشئة عنها العالقة له بفكرة السيادة وبالتالي المانع من اللجوء الى ا

الضريبية خاصة اذا علمنا ان من خصوصية التحكيم الضريبي انه اليمكن اللجوء اليه اال اذا نص القانون على ذلك 

 112صراحة وهو ما تقرره الدولة بكامل حريتها.

وية عليه كوسيلة لتسومما الشك فيه ايضا ان التذرع بفكرة السيادة يضمحل وال يجد له سندا اذا ما تم النص 

املنازعات في اتفاقية ثنائية او متعددة االطراف اذ في هذه الحالة تصادق عليه الدولة وتقرر السماح باللجوء الى التحكيم 

 113كوسيلة بديلة لفض املنازعات.

ومن ذلك ما نصت عليه معاهدة تحسين الفصل في املنازعات الضريبية والتي اعدتها لجنة الشؤون املالية 

" من جواز اللجوء الى التحكيم الضريبي النهاء النزاع بين الدولتين  OECDالتابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية " 

 114طرفا املنازعىة الضريبية وذلك باعتبار التحكيم من أهم الوسائل واسرعها لحسم النزاع

 الفقر الثانية : صعوبة تنفيذ الحكم االجنبي

يرتكز عليها التحكيم الدولي هي مبدأ املعاملة باملثل والذي بمقتضاه أصبحت الدول تقبل ان اهم املبادئ التي 

تنفيذ االحكام التحكيمية االجنبية على اراضيها طاملا ان الدول االخرى تقوم بنفس الش يء فهذا املبدأ قد شجع مختلف 

من  طبيقها على اراضيها لذلك انتشرت مجموعةالدول الى القبول باالحكام التحكيمية االجنبية واملتعلقة بالضريبة وت

االتفاقيات الدولية الضريبية سواء الثنائية أو الجماعية والتي تعنى بالتعاون في مجال مكافحة التهرب الضريبي وكذا 

لذلك لم تعد هناك مشاكل تتعلق بصعوبة تنفيذ االحكام  115االزدواج الضريبي وحل كافة املنازعات عن طريق التحكيم

                                                           
  9105بائية للتحكيم، ندوة التحكيم الدولية املنظمة في اكادير عبد هللا درميش قابلية النزاعات االدارية و الج -111 

112 - Pascal Ancel : Arvitrage et ordre public fiscal ،Op cit. p 227-278 

 31صالح حامد : جدوى التحكيم في فض املنازعات الضريبية. م.س. ص  -113 
114 - Paul Hopkins : international enforcement of foreign judgments international business law consortium. P 240 
115 - Ibrahim Fadlallah : Arbitrage international et litiges fiscaux. rev de larb. 2001 N2 P 299 
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حكيمية األجنبية مادامت هناك اتفاقيات ثنائية او متعددة األطراف تنظم طرق تنفيذ االحكام على كل الدول الت

 املصادقة عليها 

 الفقرة الثالثة: اللجوء إلى التحكيم في املنازعى الضريبية يعتبر مغامرة 

ايا التي تم خسارتها امام هذا القول ايضا يصدق على اللجوء الى القضاء العادي الن هناك العديد من القض

املحاكم االدارية االبتدائية وال يجدي معها اللجوء الى اي طريق من طرق الطعن، ولذا يضاف هنا خسارة اخرى وهي 

 116خسارة الوقت واملجهود املتمثل في طول اجراءات التقاض ي والطعن وما يترتب على ذلك من خسائر مالية ايضا

 الضريبي الفقرة الرابعة: فكرة االحتكار 

الواقع العملي يؤكد عكس هذه النظرية ويعتبر هذه الحجة غير كافية الجل نفي التحكيم الضريبي كما يعتبرو 

معارضوا هذه الفكرة على ان املحكم قد يميل الى الحكم لفائدة االشخاص املنتمين الى القطاع الخاص على حساب 

حكيم الضريبي اصبح اللجوء اليه يزداد يوما بعد يوم نظرا لتفضيله الدولة واالدارة الضريبية، لكن املالحظ على ان الت

 117من قبل املستثمرين واللجوء اليه فيما يتعلق بعقود التجارة او االستثمار االجنبي.

 الفقرة الخامسة:الضمانات املكفولة الدارة الضرائب

ضريبي قد يقص ي مجموعة من الحقوق جائت هذه الفكرة للرد على انصار الفكر املحدود املعتقد بان التحكيم ال

املكفولة الدارة الضرائب وتفضيل امللزم سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا على حساب الشخص املعنوي العام املتمثل 

في الدولة واالدارة الضريبية، فعن طريق التحكيم تضمن ادارة الضرائب سرعة انهاء النزاع وضمان حق الخزينة العامة 

راكز القانونية للملزمين فضال عن توفير الوقت والجهد والتكاليف، بل ان التحكيم الضريبي يساعد على واستقرار امل

تحسين مناخ االستثمار داخل الدولة حيث ان مايهم املستثمر االجنبي هو فقط سرعة الفصل وانهاء كافة املنازعات 

قضائية املعقدة وكثرة الجدل في ساحات القضاء داخل الدولة مما يبعده عن فكرة الروتين القضائي واالجراءات ال

 118وتعدد درجاته.

 الفقرة السادسة : تطور الفكر القانوني واملجتمعي حتم لزاما اللجوء الى التحكيم الضريبي

نتيجة الزدياد تدخل الدولة في النشاط االقتصادي وولوجها مجاالت كانت محظورة عليها من قبل، ادى ذلك 

لدولة لتمويل نفقاتها في هكذا مجاالت مما ادى الى كثرة اعتمادها على الضرائب كمصدر هام جدا الى ازدياد احتياج ا

لتمويل امليزانية العامة. ولذا اصبحت ادارة الضرائب في كل دولة معنية بفحص انشطة امللزمين واقراراتهم وتتولى كذلك 

، وهذا ادى الى كثرة وتعدد املنازعات الضريبية مهمة التحصيل الضريبي املستحق والحد من ظاهرة التهرب الضريبي

وتشعب اركانها، ولم تعد الطرق التقليدية صالحة للفصل فيها ملا تتسم به من بطء وتعقيد وطول في اجراءات التقاض ي 

                                                           
116 - Adrian Rodriguer : international arbitration claims against domestic tax measures deemed expropriatory or unfair and the 

inequitable ،2006 P 182 
117 - William Park : Arbitrability and tax. Kluwer lax international ،2009 ،P 182 
118 - Chloe Burnett : international tax arbitration : Australian tax review : Vol 35 n : 3 ،2007 p 180 
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فضال عن صدور احكام متعارضة او متناقضة تؤدي الى ضياع حق الخزينه العامة وحق امللزم ولذا اصبح البحث عن 

 119بديلة وأكثر فعالية ضرورة ملحة أملتها الظروف وتطور االحداث وسيلة

 خاتمة

خالصة ملا سبق نعتقد بان التحكيم في املنازعات الضريبية اصبح امرا ضروريا وحتميا الجل فض النزاعات من 

ن مسائل م طرف محكمين مختصين في القانون الضريبي ونظرا للطبيعة املعقدة للقانون الضريبي وما يدخل فيه كذلك

واقعية باالضافة الى ماهو قانوني كان حري بمختلف التشريعات التي التزال ترفض الفكرة التمعن والتفكير العميق الن 

املحكم في املنازعة الضريبية مفترض فيه باالضافة الى النزاهة واالستقامة، املعرفة القانونية الضريبية وكذا الخبرة في 

كتمل هذه الشروط نكون امام تحكيم ضريبي بصفة متقدمة تراعى فيه مصلحة االدارة املسائل الواقعية، عندما ت

الضريبية وكذا مصلحة امللزم، كما تكون أحكام اللجنة التحكيمية اجود واحسن من القضاء التقليدي نظرا لتتبعهم 

 وخبرتهم العلمية والعملية في فض هكذا نزاعات.

بها االتجاه املؤيد الطروحة التحكيم الضريبي اليسعنا سوى ان نقبل  وأمام منطقية وكثرة الحجج التي استدل

، كما يؤيد اتجاهنا هذا 120بهذا االتجاه في ظل تنامي ظاهرة التحكيم الضريبي وأنها اصبحت واقعا فعليا في العالم

 مجموعة من االتفاقيات واملنظمات والجمعيات الدولية نذكر منها ما يلي :

اللجوء  9100( في نموذج اتفاقياتها الضريبيىة واملعدلة في سنة  UNتحدة ) قيام منظمة االمم امل -

 الى التحكيم الضريبي بين الدول الراغبة في ذلك الجل حل منازعاتها الضريبية

( بتشجيع التحكيم الضريبي الجل تجنب االزدواج الضريبي  IFAقامت جمعية الضرائب الدولية )  -

 حكيموكذا فض املنازعات عن طريق الت

( اللجوء الى التحكيم كوسيلة بديلة لحسم  OECDأيدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )  -

املنازعات الضريبية وتم النص عليه في معضم نماذج اتفاقيات التجنب الضريبي واتفاقيات ضرائب الدخل 

 والرأس مال

وأصدرت في سنة  0227سنة ( مبادرة تشجيع التحكيم الضريبي  ICCتبنت غرفة التجارة الدولية )  -

مشروع مادة تضاف الى اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي تتيح اللجوء الى التحكيم لحل املنازعات  9119

 121الضريبية

 

  

                                                           
 37ص  9100االباحة والحظر في التشريع املقارن و املصري .القاهرة، مصر رمضان صديق : التجنب الضريبي بين  -119 

120 - Chloe burnett : International tax arbitration. australian review ،vol 36 no 3 2007 P 180 

 35: م س. ص     صالح حامد : جدوى التحكيم في فض املنازعات الضريبية -121 



 

 

46 

 9104ماي  99العدد 
 

 

 حكم التصرفات الغامضة في الزواج والطالق

 

  : مصطفى رمضان عبد القادراألستاذ 

 خصيةاألحوال الش –قانون الخاص في الماجستير  -مدرس مساعد

  معهد تقني ئاكري  –جامعة دهوك التقنية 

 

 امللخص

 

الزواج  هو العقد الذي يربط بين الرجل واملرأة غايته انشاء رابطة للحياة املشتركة والنسل ، لذا يشترط ان يكون      

تكون هنالك عقد الزواج واضحا ومفهوما للطرفين وغير غامضا اي ان تكون غايته االستقرار والدوام لألبد وان ال 

وقت محدد او غايات معينة كما هو الحال في الزواج املؤقت و الزواج املحلل ألنه لو تضمن عقد الزواج لوقت محدد 

 او غاية معينة فأن عقد الزواج يكون غير صحيحا . 

املآل كذلك الحال بالنسبة للطالق فأن الطالق هو حل عقد الزواج بألفاظ محددة ومخصصة له شرعا في الحال او 

ويشترط ان يكون ايقاع الطالق باأللفاظ املخصصة له شرعا دون النظر الى النية الزوج عند الطالق الن النية مسألة 

كامنة في النفس ومن الصعوبة االطالع عليها او اثباتها ، وألنه قد يكون الزوج في حالة غضب ويطلق زوجته بألفاظ 

دم ويدعي انه لم يكن ينوي تطليقها حينها يكون من الصعوبة معرفة نيته، كنائية وينوي ذلك ولكن قد يهدأ الزوج وين

 وال يجوز للزوج ان يوقع الطالق بالحلف الن هذا األمر غير جائز شرعا وقانونا .

ففي جميع الحاالت الغامضة التي تم ذكرها سواء في الزواج او الطالق يجب ان يزال الغموض في ذلك الحاالت لكي  

 او الطالق صحيحا وغير غامضا وبرتب اثاره القانونية والشرعية  يكون الزواج
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 املقدمة

بسم هللا والصالة والسالم على حبيبنا وسيدنا ورسولنا محمد )صلى هللا عليه وسلم( شفيعنا وقائدنا ومنقذنا من النار، 

 وعلى اله وصحبه وسلم ومن وااله الى يوم الدين.

ــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ــ ــــــا بعد :         امـ  ـ

الزواج والطالق ملا لهذا املوضوع من اهمية  لقد اهتمت الشريعة االسالمية اهتماما كبيرا بموضوع               

اجتماعية في مجتمعاتنا، وبكي يكون الزواج صحيحا يجب ان يكون عقد الزواج والشروط التي تتضمنها صحيحة 

د فسخ عقد الزواج يجب ان يتم بصورة صحيحة وواضحة دون غموض ، وواضحة دون غموض، وكذلك الحال عن

لكي يرتب على كل من الحالتين اثاره الصحيحة ، لكن هنالك حاالت غامضة قد تطرأ على كل من الزواج والطالق 

او مما قد يؤثر على اثارهما ونتائجهما، وقد يكون الغموض الذي يكتنف كل من الزواج والطالق متعمدا عن قصد ، 

 قد يكون من غير عمد ودون معرفة النتائج التي قد تترتب على تلك الغموض .

 أهمية موضوع البحث :

في توضيح الحاالت الغامضة التي قد تطرأ على كل من الزواج والطالق وبيان نية  تكمن اهمية موضوع البحث      

وكذلك بيان النتائج التي تترتب على تلك الزوج في تلك الحاالت هل هي بتعمد وقصد او من غير تعمد او قصد ، 

الحاالت من نتائج قانونية او شرعية وكذلك بيان األثار القانونية والشرعية املترتبة على حاالت الغموض التي قد 

 تكتنف كل من الزواج والطالق .

 

 سبب اختيار موضوع البحث :

لجأ الى اتباع تلك الحاالت الغامضة في كل من ان الزوج قد ي ان السبب الرئيس الختيار موضوع البحث هو       

الزواج والطالق ملأرب خاصة به دون ان يعلم ما قد يترتب على فعله من نتائج واثار قانونية وشرعية على تلك 

 الحاالت ، وكذلك بيان الشرعية القانونية والدينية لتلك الحاالت وهل من الجائز اتباعها .

 منهجية البحث :

وب الذي اتبعته في هذا البحث هو االسلوب التحليلي املقارن، حيث قمت بتناول املوضوع ثم اجراء أن االسل     

مقارنة بين االحكام الشريعة االسالمية وبيان موقف التشريع العراقي وموقف التشريعات العربية في تلك املوضوع، 

 لتشريع العراقي.للوصول الى نتائج الصحيحة للبحث، ولسد النقص التشريعي الحاصل في ا

 أهداف البحث :
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 يهدف البحث الى ما يأتي:     

 الحاالت الغامضة في الزواج والطالق التي قد يتم اتباعها. بيان -0

 بيان النتائج واألثار القانونية والشرعية لتلك الحاالت الغامضة في الزواج والطالق. -9

 لك الحاالت.بيان موقف الشريعة اإلسالمية وموقف القوانين التشريعية من ت -2

 : البحث صعوبات

يتناول تلك  مل العراقي التشريع ان ببعض املواضيع التي تم تناولها في البحث خاصة املتعلقة القانونية املصادر قلة -0

 .تشريعاته في املواضيع

 .وندرتها املحاكم في ببعض املواضيع التي تم تناولها في البحث املتعلقة القضائية القرارات وجود قلة -9

 

 خــــطة  البحث :

 التصرفات الغامضة في مسائل الزواج املبحث االول/

 الزواج املؤقت  –املطلب األول 

 زواج التحليل  –املطلب الثاني 

 (الطالق بنية الزواج) االستمرار عدم بنية الزواج  -املطلب الثالث 

 التصرفات الغامضة في مسائل الطالق املبحث الثاني/

 (الكنائي الطالق)  معتادة غير بألفاظ طالقال -املطلب األول 

 بالطالق الحلف  -املطلب الثاني 

 (بالنية الطالق)  اللفظ دون  باإلرادة الطالق  -املطلب الثالث 

 

 في مسائل الزواجالتصرفات الغامضة املبحث األول: 

 زواج املؤقت -0

 

 تعريف الزواج لغة واصطالحا:

 

 تعريف الزواج لغة/ 
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بأنه ) الزواج مأخوذ من الزوج، الزاء والواو والجيم، وهو اصل يدل على مقارنة الش يء بالش يء من  يعرف الزواج لغة 

 (27هارون، دون سنة الطبع:  -) بن زكريا: تحقيق }الزوج بمعنى زوج املرأة{ذلك 

 

 تعريف الزواج اصطالحا/

ى وجه املشروع() الخطيب، الكبيس ي، يعرف الزواج اصطالحا بأنه ) حل استمتاع كل من الرجل واملرأة باألخر عل 

 (99م: 0231 -هـ 0911السامرائي، 

 

 تعريف التوقيت لغة/

املؤقت مأخوذ من الوقت ومن التوقيت ، حيث يعرف التوقيت بأنه ) الوقت املعروف، وامليقات الوقت املضروب  

ته، فهو موقوت، اذا بين للفعل وقتا يفعل فيه، والتوقيت تح
َ
ته ليوم كللفعل ، وتقول: وق

ّ
ذا، ديد األوقات، وتقول: وق

 (091م: 9112 -هـ 0921تامر، الشامي، احمد،  -اي اجلته() الجوهري: تحقيق

 

 تعريف زواج املؤقت اصطالحا/

 يتداول الفقهاء ثالثة اسماء لهذا الزواج وهي كاألتي: 

 م الذي ليس له وقت معين.الزواج املؤقت: هو الزواج الذي له وقت معين متفق عليه ويقابله الزواج الدائ -0

العقد املنقطع: وهو العقد الذي ينتهي اثره وينقطع اتصاله بأنتهاء األجل املعين املضروب له ويقابله العقد  -9

 الدائم الذي يبقى اثره .

 -هـ 0921زواج املتعة: واملراد منه نكاح املتعة، وهو النكاح املنعقد بمهر معين الى اجل معلوم.)العطوي،  -2

 (2م: 9112

 

 التوقيت في الزواج: 0-0

 

 التوقيت في الزواج واقع على نوعين هما:

التوقيت املذكور باللفظ او النص في عقد الزواج، وهو ما يعبر عنه الفقهاء في الغالب بالزواج املؤقت وهذا  -0

ه ما يعرف عن التوقيت لفظي، وهو إما توقيت زمني وهو ما يعرف عنه بأسم زواج املتعة، او توقيت بفعل الجماع وهو 

 بالزواج التحليل.

نية التوقيت عند ايقاع عقد الزواج او قبله، من دون ذكر لذلك حال العقد، وهذا التوقيت حكمي وهو ما  -9

 (19: 9109عرف بأسم الزواج املؤقت بالنية.)الجبوري، محمد،

 

 شرط الزواج املؤقت: 0-9

 

شخصين يملكان األهلية املناسبة حينها توصف في حال عدم وجود تعاقد لفظي املتضمن للقصد والصادر من 

العالقة الجنسية بين الرجل واملرأة بالزنا والسفاح، وتكون كذلك حينما ال يتقيد الطرفان بقيد من دين او عرف، اما 

في الزواج فهو ش يء اخر مختلف عن ذلك تماما، فالزواج املؤقت كما في الزواج الدائم عقد قائم على القصد والرضا 

 قق باللفظ األيجاب والقبول من العاقدين بالغين ، رشيدين، اصالة او وكالة، يتح
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ففي الزواج املؤقت يجب ان تتوافر في الزوجين جميع ما يتوفر في الزواج الدائم حيث يترتب على الزواج املؤقت 

 األحكام التالية:

 يتزوج الرجل من إمرأة ذات بعل وال ال يحل التزوج من املحارم نسبا او رضاعة وال يجمع بين األختين، وال  -0

 ذات عدة وال من مشركة.

في الزواج املؤقت يتحمل الزوجان الحمل بالجنين ثم مسؤولية نسبه و حضانته وتربيته، ويتحمل والده  -9

 األنفاق عليه ورعايته.

ليه ع الحقوق وعفي الزواج املؤقت يعتبر الولد املولود عن تلك الزواج انسانا كامال وشخصية محترمة لها جمي -2

 جميع الواجبات كما هو الحال في الولد الناتج عن الزواج الدائم.

في الزواج املؤقت تنعقد العصمة بين الزوجين برباط وثيق وميثاق غليظ، فليس للمرأة ان تتزوج ما دامت  -9

 (01-3م: 9112 -ـ ه0921معقودة عليها، وليس لها ان تتزوج بعد املفارقة بينهما بأنتهاء عقد زواجهما.) عطوي، 

 

 حكم الزواج املؤقت: 0-3

 

ان من شروط صحة عقد الزواج هي تأبيد عقد الزواج، فأن كان العقد مؤقتا بمدة كأن يقال ) تزوجتك ملدة عام( 

او كان عقد املتعة كأن يقال) اتمتع بك ملدة اسبوع بكذا من املال( كان العقد غير صحيح، الن هذا العقود تتنافى مع 

الشرعي من الزواج وتتناقض مع ما قصده املشرع من ان يكون عقد الزواج محققا لدوام العشرة وتكوين الغرض 

 (21: 0231األسرة وتربية األوالد ) الخطيب، الكبيس ي، السامرائي، 

 

 لذا فأن فقهاء املسلمين اختلفوا في الحكم الشرعي في الزواج املؤقت الى ما يأتي:

 

الفقهاء حيث ان الزواج املؤقت باطل، إذ ان الغرض من النكاح املؤقت هو عين الغرض الفريق األول/ وهم جمهور 

من املتعة، واقتران الصيغة بما يدل على التوقيت وتقييدها بالوقت جعلها غير صالحة ألنشاء الزواج.) ابو زهرة، 

0272 :93) 

 

جاء عن األمام الصادق )عليه السالم( انه الفريق الثاني/ وهم فقهاء الجعفرية حيث اباحوا الزواج املؤقت، حيث 

حب للرجل منكم ان يخرج من الدنيا حتى يتزوج املتعة ولو مرة(، دليلهم 
ُ
قال: ) يستحب للرجل ان يتزوج املتعة وما ا

 (99ايضا في ذلك فوله تعالى )) فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضة(( )سورة النساء، األية 

 

( فنرى بأن املشرع العراقي لم ينص على 0272( لسنة )033نون األحوال الشخصية العراقي املرقم )اما عن موقف القا

الزواج املؤقت، ونرى بأن املشرع العراقي كان املفروض النص على الزواج املؤقت بنص قانوني يحرم العمل بالزواج 

الغرض املشروع من الزواج من تأبيد عقد املؤقت وايقاع عقوبة على تلك الزواج، الن الزواج املؤقت يتنافى مع 

 الزواج وعدم توقيته بوقت معلوم مهما طالت تلك املدة.
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اما بالنسبة للقوانين العربية لألحوال الشخصية فنرى بأن املشرع األردني قد نص على الزواج املؤقت في قانون 

ملشرع األردني في ذلك منعا للتضارب في ضمن الزيجات الفاسدة، وقد وفق ا 0221األحوال الشخصية األردنية لسنة 

 ( حيث نص على ما يأتي:21( من املادة )1تلك املسألة، حيث نص على ذلك في الفقرة )

  الزواج )يكون 
ً
 : التالية الحاالت في فاسدا

 . العقد حين األهلية شروط على حائز غير أحدهما أو الطرفان آان إذا. 0

 . 

. 

. 

. 

 املؤقت( جالزوا أو ، املتعة زواج. 1

 9112 لسنة 11 و 9119 لسنة 92 و 0221 لسنة 10أرقام  بالقوانين أما قانون األحوال الشخصية الكويتي املعدل

حيث نرى بأن املشرع الكويتي قد نص على التوقيت في الزواج من ناحية األيجاب والقبول بالرفض وعدم جواز العمل 

 لك القانون على ما يأتي:( من ت01به حيث نص في الفقرة )أ( من املادة )

 :والقبول  اإليجاب في )يشترط

 (.التوقيت على دالين غير منجزين يكونا أن. أ

 

( من القانون الكويتي بأنه قد اشار الى الزواج املؤقت بأشارة غير مباشرة وما 92وما يالحظ في الفقرة )أ( من املادة )

( على ما 92لزواج الباطل حيث نص في الفقرة )أ( من املادة )يالحظ بأن املشرع الكويتي قد اعتبر الزواج املؤقت با

 يأتي:

 (.العقد انعقاد يمنع العاقد أهلية في أو الصيغة، في خلل حصل إذا -أ)

ونرى بأن املشرع الكويتي قد اشار الى الزواج املؤقت اشارة ضمنية حيث خصه بالخلل في الصيغة، وكما هو معلوم ان 

والقبول، اضافة الى انه قد ذكر بصريح العبارة الى انه يجب ان يكون صيغة األيجاب صيغة عقد الزواج هو األيجاب 

 والقبول منجز غير دالين على التوقيت معين 

وما يختلف به املشرع الكويتي عن املشرع األردني هو اعتبار الزواج املؤقت زواجا فاسدا في القانون األردني ، في حين 

 باطال.اعتبره املشرع الكويتي زواجا 

 بحسب رأينا الشخص ي نرى بأن املشرع الكويتي ادق في اعتبار الزواج املؤقت باطال ال يترتب عليه اي من نتائج.

 زواج التحليل:  -9

 

 تعريف زواج التحليل: 9-0

 

قبل البدء البحث عن الزواج التحليل البد لنا من ان نفسر معنى كلمة املحلل، حيث يعرف املحلل بأنه ) هو الفرس 

ثالث في الرهان، إن َسَبَق أخذ، وان ُسبق فما عليه من ش ي، ومتزوج الطلقة ثالثا لتحل للزوج األول، واملحلل ال



 

 

52 

 9104ماي  99العدد 
 

( ) األبادي: تحقيق
َ
م الش ي اليسير، وكل ماء حلته األبل فكدرته، وَحّل امر هللا عليه يحل حلوال

ّ
الشامي،  -كُمَعظ

 (221م: 9113 -هـ 0992احمد، 

 

وع الثاني من نوعي التوقيت اللفظي الذي ورد في السنة النبوية والذي  تكلم عنه الفقهاء، وهو نكاح التحليل هو الن

توقيت بزمن او بفعل معين، هو الجماع ، قال محمد القلعجي) التحليل: األباحة ورفع الحظر، وتحليل الطلقة 

 لزوجها: يكون بزواج ثان منها والدخول بها ثم طالقها

سر الالم األولى مع التشديد: أسم فاعل من حلل الش ي، جعله حالال الذي ينكح الطلقة ثالثا، واملحلل بضم امليم وك

 (902-099: 0233بشرط التحليل ملن طلقها، والزوج الطلق ثالثا هو املحلل له()قلعجي، قنيبي، 

 

 حكم الزواج التحليل: 9-9

 

 وفقا ألراء فقهاء املسلمين وعلى النحو األتي:سنتناول في هذا املجال بيان الحكم الشرعي ملسألة زواج املحلل 

فقهاء املالكية/ يعتبر زواج التحليل عند فقهاء املالكية زواجا فاسدا ويجب الفسخ هذا الزواج سواء قبل  -

 الدخول او بعده، وبعد الفسخ فأنها ال تحل لزوجها األول.

 

تحليل املطلقة ثالثا، فأن مالكا قال: هو نكاح حيث قال ابن الرشد ) وأما نكاح املحلل: اعني الذي يقصد بنكاحه 

 (737: 9112البكري،  -مفسوخ(.) القرطبي: تحقيق

 

فقهاء الشافعية/ يذهب فقهاء الشافعية الى ان اشتراط التحليل في عقد زواج الثاني يبطل النكاح، حيث  -

ح ضرب من نكا -وهللا تعالى اعلم –لعنه عندنا  -صلى هللا عليه وسلم–ذكروا ) ونكاح املحلل الذي يروى ان الرسول 

 -املتعة .....، كما في عقد، أنكحك ألحلك أنى اذا اصبتك، فال نكاح بيني وبينك بعد ان اصبتك( ) الشافعي: تحقيق

 ( 917م: 9110 -هـ  0999عبد املطلب، 

 

ان واج حيث ذكر الشافعي ) و وقد اشار فقهاء املسلمين الى حالة اذا كان التحليل بالنية فقط فأنه ال يؤثر في عقد الز 

قدم رجل بلدا واحب ان ينكح إمرأة ونيته على نيتها اال يمسكها إال مقامة بالبلد، او يوما او اثنين او ثالثا، كانت على 

هذا نيته دون نيتها، او نيتها دون نيته، و نيتهما معا، ونية الولي غير انما عقد النكاح مطلق، ال شرط فيه فالنكاح 

 تفسد النية من النكاح شيئا، ألن النية حديث النفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به ثابت، وال 

 (911م: 9110 -هـ 0999عبد املطلب،  -انفسهم(.)الشافعي: تحقيق

 

فقهاء الحنفية/ يرى فقهاء الحنفية أن زواج الرجل الثاني من املرأة الطلقة بشرط تحليلها لزوجها األول  -

لل لعن هللا املحلل واملح –) واذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله عليه السالم  مكروه حيث ذكر الغيني

له( وهذا هو محمله، فأن طلقها بعد وطئها حلت لألول لوجود الدخول في النكاح الصحيح، اذ ان النكاح ال يبطل 

 بالشرط،
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 فيه، وال يحلها لألول لفساده،وعن ابي يوسف )رحمه هللا( انه يفسد النكاح ألنه في معنى املؤقت 

وعن محمد بن الحسين )رحمه هللا( انه يصح النكاح ملا بينا وال يحلها على األول لفساده ألنه استعجل ما اخره الشرع 

 (911م: 0221 -هـ 0900الرامفوري،  -فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل املورث(.) الغيني: تحقيق

 

 انقسموا الى فئات ثالثة من حيث مسألة حكم الزواج التحليل وعلى النحو األتي:حيث نالحظ بأن فقهاء الحنفية قد 

الفئة األولى: يرى بأن زواج املحلل مكروه، وفي حال طلقت املرأة من زوجها الثاني فأنها تحل لألول ألن زواج  -

 الصحيح والشرط باطل.

يقها، وفي حال طلقت من زوجها الثاني الفئة الثانية: ان الزواج املحلل فاسد، الن فيه توقيت معين لتطل -

 فأنه ال تحل لزوجها األول لفساد عقد الزواج الثاني ) وهو رأي ابو يوسف(.

الفئة الثالثة: ان الزواج الثاني صحيح، ولكن في حال طلقت املرأة من زوجها الثاني فأنها ال تحل لزوجها  -

 ي محمد بن الحسين(.األول، ألن الزوج األول استعجل في تطليق زوجته ) وهو رأ

فقهاء الحنابلة/ يرى فقهاء الحنابلة ان الزواج التحليل باطل وحرام في حال اقتران عقد الزواج بشرط  -

التحليل حيث اشاروا الى ) ان تزوجها بشرط انه متى احلها لألول طلقها، او فال نكاح بينهما، لم يصح العقد، 

 (.022هـ :  0999التركي،  -على األصح(.) املقدس ي: تحقيقكشرطه، وعنه: بلى وكذا نيته او اتفقا قبله، 

 على ينص لم العراقي املشرع بأن ( فنرى 0272( لسنة )033اما بالنسبة لقانون األحوال الشخصية العراقي املرقم )

 الن ، لالتحلي بالزواج العمل يحرم قانوني عليه بنص النص من األجدر كان العراقي املشرع بأن ونرى  التحليل، الزواج

 بأنه مقيد بشرط تحليله للزوج األول. من الزواج من املشروع الغرض مع يتنافى التحليل الزواج

اما بالنسبة للقوانين العربية لألحوال الشخصية فنرى بأن املشرع األردني فنرى بأن املشرع األردني ايضا لم ينص على 

الة تقييد العقد بشرط ينافي مقصوده الشرعي وتم مسألة زواج التحليل بأي نص قانوني معين، فقط  نص على ح

 ( على ما يأتي:02( من املادة )2تحديد تلك الشروط بحاالت معينة ولم يتركها بصورة عامة  حيث نص في الفقرة )

 اآلخر الزوجين على أحد يشترط آأن شرعا محظور  هو بما فيه يلتزم أو مقاصده ينافي بشرط العقد قيد إذا أما. 2)

  الشرط آان أحد والديه يقاطع أن أو الخمر يشرب أن أو األزواج معاشرة يعاشره ال أن أو يساآنه ال أن
ً
 والعقد باطال

 
ً
 .(  صحيحا

 9112 لسنة 11 و 9119 لسنة 92 و 0221 لسنة 10 أرقام بالقوانين املعدل الكويتي الشخصية األحوال قانون  أما

ذا اقترن العقد بشرط منافي لعقد الزواج ، ومسألة تحليل الزوجة الكويتي قد نص على حالة ا املشرع بأن نرى  حيث

لزوجها األول امر منافي ملقتضيات عقد الزواج لذا يعتبره القانون الكويتي زواج باطل وهذا ما نص عليه في الفقرة )أ( 

 ( من القانون الكويتي حيث نص على ما يأتي:91من املادة )

 العقد(. بطل أصله نافيي بشرط الزواج عقد اقترن  إذا. ) أ

 الزواج بنية عدم االستمرار )الزواج بنية الطالق( : -3
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في البداية وقبل الخوض في ثنايا هذا املطلب البد من تعريف الزواج بنية الطالق لغة واصطالحا، فمن الناحية 

بالنية لغة ليكتمل اللغوية قد سبق وان وضحنا املقصود من الزواج والطالق لغة، لكن بقى ان نوضح ماملقصود 

 املقصود من الزواج بينة الطالق لغة، وسنبين املقصود بالنية من الناحية اللغوية وعلى النحو األتي:

 

 النية من الناحية اللغوية: 0-3

رب 
ُ
وى الوجه الذي ينويه املسافر من ق يعرف النية لغه بأنها ) نوى ينوي نية، ونواه عزم وانتوى مثله والنية ايضا والنَّ

نث وجمعه انواء(.) الرازي، 
ّ
كر ويؤ

ّ
 (931، 0231او بعد وهي مؤنثة ال غير، واما النوى هو جمع نواة التمر فهو ُيذ

ويعرف ايضا بأنها ) توجه النفس نحو العمل، ويقال: فالن نّيتي: اي قصدي والحاجة والبعد واملكان الذي ينوي اليه  

ت بهم 
ّ
ف: رحلة بعيدة ونوو نية قذفا: اي مكانا بعيدا(.)املسافر قريبا كان او بعيدا، ويقال شط

ُ
ذ

ُ
، Anounنّية ق

 (211م: 9119 -هـ0997

 تعريف الزواج بنية الطالق اصطالحا: 9-3

يعرف الزواج بنية الطالق اصطالحا بأنه ) ان يتزوج الرجل املرأة وفي نيته طالقها بعد انتهاء دراسته او اقامته او  

 (92هـ : 0993العيثيمين واللحيدان والفوزان،  –حاجته(.)ال منصور : تقريظ 

ويعرف ايضا بأنه ) ان يتزوج الرجل امرأة زواجا تاما مستكمال اركانه وشرائطه اال انه ينوي ان يطلقها بعد مدة من 

الزمن دون علم الزوجة، فهو يتزوج ال بقصد استدامة الحياة الزوجية بل يقصد احصان نفسه خشية الوقوع في 

بقصد املتعة وقضاء الشهوة مدة من الزمن، ويحصل ذلك غالبا مع الطالب املغتربين في البالد الغربية حيث الزنا او 

يتزوج الطالب قاصدا امساك زوجته فترة الدراسة وعندما يرغب العودة الى اهله بعد انهائه للدراسة 

 (079م:9117-هـ0991يطلقها(.)األشقر، 

مين ) ان  بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة اي في األجازة من الدروس وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العيثي

الى بالد اخرى ليتزوجوا فقط بنية الطالق، وحكي لي ان بعضهم يتزوج عدة زوجات في هذه األجازة فقط، فكأنهم 

ظر على ين –ين ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه ان يكون زنا والعياذ باهلل(.) فتوى للشيخ محمد بن صالح العيثيم

 www.islamway.com )املوقع األتي: 

ويعرف ايضا بأنه ) هو ان يعقد الرجل على امرأة تحل له شرعا عقد زواج مطلقا عن الوقت مستوفيا لشروطه 

زواج ان يطلق هذه الزوجة بعد الشرعية ولم ينص فيه على التوقيت لوقت ما، اال ان الزوج ينوي في نفسه عند ال

مدة من الزمن قد تمتد الى سنوات، وقد تقصر الى اشهر وايام، وهذه النية قد تكون معلومة لدى الزوجة وقد تكون 

 (93م:9117-هـ0991غير معلومة(.) الكردي، 

 حكم زواج بنية الطالق: 3-3

 لى فريقين هما كاألتي:اختلف فقهاء املسلمين وعلماؤها في بيان حكم زواج بنية الطالق ا

http://www.islamway.com/
http://www.islamway.com/
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وهم كل من جمهور الفقهاء، وهو اختيار الشيخ ابن باز )رحمه هللا تعالى( فقد قيل له من سافر ليتزوج  الفريق األول:

في اسبوعين ثم يرجع؟ فقال: تركه احوط، فقيل: هل يصح؟ فقال: األصل صحة، وقال:) األولى تركه( )الصحيح ال 

: )ال حرج في ذلك اذا تزوج في محل السفر وفي نيته ان يطلقها اذا اراد الرجوع يضر ولو طلق بعد ساعة ( وقال

 (0129هـ :0991............. فليس هذا من باب النكاح املتعة على الصحيح(.)د.ال حامد، 

القول ذهب اليه الوزاعي الى عدم صحة هذا النكاح، واعتبره نوعا من انواع نكاح املتعة، وهذا هو   الفريق الثاني:

املتبع عند الحنابلة، كما عزاه ابن العربي الى األمام مالك، وذهب اليه من املحدثين الشيخ محمد رشيد الرضا، حيث 

لو تزوجها بغير شرط ولكنه نوى ان ال يحبسها اال شهر او نحوه فيطلقها، فهي متعة وال خير  ( يقول األمام األوزاعي

 (999م: 9111 -هـ0991فيها(.) األشقر، 

وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العيثيمين ) ان الزواج بنية الطالق اعظم األسباب التي تضر بالضرورات الخمسة 

التي جاءت بها الشرائع السماوية وال سيما الشريعة األسالمية، باملحافظة على الدين والنفس والعقل واملال والنسل 

ه، فأن قواعد األسالم واصوله ومقاصد الشريعة األسالمية التي .......، اذا من لم يقل بتحريمه من العلماء او اجاز 

 –يعمل بها تلزمه بالقول بتحريم الزواج بنية الطالق، وهو في الحقيقة يقول ذلك بلسان حاله(.)ال منصور: تقريظ 

 (72هـ: 0993العيثيمين واللحيدان والفوزان، 

األقرب الى الصواب، حيث يجب تحريم الزواج بنية  ارى ان ما ذهب اليه اصحاب الفريق الثاني الراي الراجح:

الطالق الن من املقاصد األساسية في الزواج هو دوام العشرة وتكوين األسرة واملجتمع، في حين نرى بأن الزواج بنية 

الطالق ينافي هذا املقصد، فيقوم على اساس اقامة الزواج على اسس فاشلة ومؤقتة مما قد يتسبب في عدة مشاكل 

ماعية وقانونية ومنها الطالق والحقوق املتعلقة بالزوجة بعد الطالق ومسائل نسب الطفال الناتجين عن هذا اجت

 الزواج ومسائل امليراث في حالة وفاة احد الزوجين قبل الطالق، لذا من األرجح تحريم هذا النوع من الزواج.

( وقانون اقليم كوردستان نرى بأنه لم ينص 0272ة )( لسن033بالرجوع الى قانون األحوال الشخصية العراقي املرقم )

على هذا النوع من الزواج، وعلى املشرع العراقي واملشرع الكوردستاني ان ينص على تحريم هذا النوع من الزواج لكي 

 ال ينتشر هذه الظاهر في املجتمع. 

أرقام  نبالقواني خصية الكويتي املعدلاما بالنسبة للقوانين العربية لألحوال الشخصية نرى بأن قانون األحوال الش

قد نص على ان يكون عقد الزواج منجزين غير دال على وقت  9112 لسنة 11 و 9119 لسنة 92 و 0221 لسنة 10

ان يكون منجزين  -( على ما يأتي: ) يشترط في اإليجاب والقبول ....أ01معين عند انعقاد الزواج حيث نص في املادة )

قيت ...( حيث يفهم من ذلك على ان املشرع الكويتي قد منع عقد الزواج بنية الطالق ضمنا غير دالين على التو 

 وبصورة غير مباشرة ، وذلك الن الزواج بنية الطالق يدل على ان العقد غير دائم ويكون الزواج بنية عدم االستمرار .

فأن املشرع الجزائري قد نص في مادة  9117 فبراير لسنة 92املؤرخ في  -19- 17اما قانون األسرة الجزائرية املرقم 

( على انه ) يبطل الزواج اذا اشتمل على مانع او شرط يتنافى ومقتضيات العقد  ( حيث نرى ان املشرع الجزائري 29)

لم ينص على الزواج بنية الطالق مباشرة وانما اشار الى انه في حالة اقتران العقد على شرط يتنافى مع مقتضياته فأن 

 قد باطل حيث انه اشارة ضمنية الى ان املشرع الجزائري يبطل عقد الزواج الذي يتضمن نية الطالق.الع
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 املبحث الثاني/ التصرفات الغامضة  في مسائل الطالق

 الطالق بألفاظ غير معتادة ) الطالق الكنائي( -0

يث انه يشمل الطالق الكنائي، فيمكن قبل الخوض في هذا املحور البد من بيان املقصود من االلفاظ غير املعتادة ح

القول بأنه اللفظ غير املستعمل في الطالق وغيره، لذلك بأطالقه ال يقع الطالق اال عند قصده وارادته، والفاظ كثيرة 

 منها: الحقي بأهلك، خليت سبيلك، وغيرها من الفاظ املستخدمة في هذا املجال.

( في الحديث ان لفظة )الحقي باهلك( استعملت للطالق، فهذا وقد ورد عن النبي محمد )صلى هللا عليه وسلم

الحديث يدل على ان اللفظة الواحدة يمكن ان تكون طالقا ويمكن ان تكون لغير الطالق، والذي جعل اللفظة 

الواحدة تختلف في داللتها بين حين واخر هو النية، لذلك من نطق بها ونوى الطالق وقع طالقه، ومن نطق بها ولم 

 (729م: 9119 -هـ 0992وي الطالق لم يقع، وهذا هو املعنى في اللفظ الكنائي.)د. الرافعي، ين

 

وعن االوزاعي انه قال: سالت الزهري: اي ازواج النبي استعاذت منه؟ قال: اخبرني عروة عن عائشة)رض ي هللا عنها( 

قالت: اعوذ باهلل منك، فقال لها: )لقد  انها قالت: ان ابنة الجون، ملا ادخلت على الرسول )صلى هللا عليه وسلم(

 (9109البغا، دون سنة الطبع:  -عذت بعظيم، الحقي بأهلك(.)البخاري، تحقيق

 (930هـ : 0207ومن الفاظ الكنائية ايضا ايضا ) انت حرة، اغربي، اخرجي، .........( .)الزيلعي، 

 حكم الطالق الكنائي:

 طالق الكنائي، لذا سنبين تلك األراء كما يأتي:كان لفقهاء املسلمين اراء في بيان حكم ال

انهم يرون ان الطالق الكنائي هو الطالق الذي ال يستعمل فيه لفظ الطالق صريحا ولكن تستعمل الفاظ  الحنفية: 

منها ما يفهم منها الطالق، ويشترط لوقوع الطالق بهذه الكنايات وجود نية الطالق سواء كان الزوج في حالة الغضب 

 ي حالة الرضا.او ف

فأنهم يقسمون الكناية الى )الخفية والظاهرة(، فالكناية الخفية هي التي تكون داللتها على الطالق غير  املالكية:

 ظاهرة، اما الكناية الظاهرة فأنهم يقسمونها الى انواع منها كاألتي:

 ع بتاتا.لفظين اذا تلفظ بهما الزوج وقع الطالق ثالثا وهي: )انتي بتة( ومعناها القط -0

قول الزوج لزوجته انت طالق واحدة بائنة، فهنا يقع الطالق ثالثا على الزوجة املدخول بها، اما اذا لم تكن  -9

 مدخول بها فأنها تطلق طلقة واحدة.

هناك كنايات ظاهرة يقع بها الطالق ثالثا بغض النظر عن نية صاحبها كقول الزوج: انتي كامليتة والدم  -2

 رط حتى يقع الطالق ان يكون العرف جاريا على استعمالها للطالق.واللحم الخنزير، ويشت

هناك الفاظ ما يلزم بها الطالق الثالث كقوله: اخليت سبيلك ، مع األشارة ، ولكن يجب ان تكون تلك  -9

 العبارات متداولة عرفا وان تكون هناك نية الطالق.

 ن ذلك كقوله: اعتّدي، فارقتك.الفاظ يقع بها الطالق طلقة واحدة اال اذا نوى الزوج اكثر م -7
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فأنهم يشترطون في الكناية ان تكون محتملة للطالق حتى يقع اذا نواه الزوج، وهناك عدة الفاظ نبىء عن  الشافعية:

 الطالق كقوله: اطلقتك ، انت طالق، انت خلية، انت برية، انت بائن.

اما األلفاظ  (والظاهرة الخفية)ن الكنايات فأنهم قد وضعوا الفاظ معينة للكنايات وهناك نوعين م الحنابلة:

الظاهرة )انت خلية، حبلك على غلبك، تزوجي من شنت، ال سبيل لي عليك، ال سلطان لي عليك، اعتقتك، امرك 

 بيدك(.

اما األلفاظ الخفية هي التي تستعمل عرفا كقوله ) اخرجي، اذهبي، خليتك، استبريء رحمك( ويشترط هنا في اللفظ 

اء سواء كانت ظاهرة او خفية وجود نية الطالق لدى الزوج اثناء اللفظ بهذه العبارات وليس بعد ذلك.) الكنائي سو 

نعيمة تبودشت، الطالق وتوابع فك العصمة الزوجية، رسالة ماجستير مقدمة الى معهد الحقوق والعلوم األدارية، 

 (22 – 20: 9111-0222جامعة الجزائر، 

( 0( نرى بأن املشرع العراقي  في الفقرة )0272( لسنة )033قي لألحوال الشخصية املرقم )اما بالنسبة للقانون العرا 

  ( قد نص على ما يأتي :) .......ال 29من املادة )
ً
( حيث ان املشرع العراقي ال يقع الطالق إال بالصيغة املخصصة له شرعا

بمعنى الطالق الكنائي حيث ان الفاظ التي يجيز الطالق الذي يستعمل فيه الفاظ غير معتادة إليقاع الطالق أي 

تستعمل كناية اليقاع الطالق كما في حالة قول الزوج لزوجته )الحقي بأهلك( او )خليت سبيلك( ال يعتد بها املشرع 

 العراقي وال يقع به الطالق .

أرقام  نبالقواني ملعدلاما بالنسبة للقوانين العربية لألحوال الشخصية نرى بأن قانون األحوال الشخصية الكويتي ا

قد نص على الفاظ الطالق في مادتين قانونيتين وهما في املادة  9112 لسنة 11 و 9119 لسنة 92 و 0221 لسنة 10

( حيث نص ) الطالق هو حل عقدة الزواج الصحيح بإرادة الزوج او من يقوم مقامه بلفظ مخصوص( وكذلك في 22)

ى ) يقع الطالق باللفظ الصريح فيه عرفا وال يقع باللفظ الكتابة اال بالنية (  ( حيث نص عل019الفقرة )أ( من املادة )

من خالل املادتين القانونيتين اعاله يتبين لنا ان املشرع الكويتي قد نص على ان الطالق الكنائي غير جائز قانونا وال 

 يمكن ان يقع اال باللفظ الصريح املخصص للطالق لحل عقد الزواج. 

قد نص صريح العبارة على الطالق الكنائي في  9101األحوال الشخصية األردني في القانون املؤقت لسنة  اما قانون 

 ( حيث نص على ما يأتي:39املادة)

  الطالق معنى تحتمل التي الكنائية وهي وباأللفاظ4  نية إلى الحاجة دون  الصريحة باأللفاظ الطالق ) يقع

 بالنية(  وغيره

ملشرع األردني بأن موقفه يختلف عن موقف املشرع العراقي والكويتي بأنه اجاز ايقاع الطالق حيث ما يالحظ على ا

بألفاظ غير مخصصة للطالق اي بمعنى اجاز للزوج تطليق زوجته كناية دون الحاجة الى استعمال اللفظ املخصوص 

تعمال الفاظ غير معتادة إليقاع للطالق ، وما يالحظ ايضا بأن املشرع األردني قد اعتمد على نية الزوج عند اس

 الطالق حتى لو لم يلفظ الزوج كلمة الطالق حيث انه مجرد وجود النية لدى الزوج إليقاع الطالق فأن الطالق يقع.

( نرى ان املشرع السوداني قد اتفق مع املشرع األردني بأيقاع 0220اما قانون األحوال الشخصية السوداني لسنة )

بالكناية اذا نوى الزوج  -( على ما يأتي ) يقع الطالق :........ب092في الفقرة )ب( من املادة ) الطالق كناية حيث نص
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ايقاع الطالق( حيث ان املشرع السوداني نص صراحة على ان الطالق الكنائي يقع اذا نوى الزوج ، اي انه يعتمد 

 ايقاع الطالق كناية على نية الزوج اي نفس موقف املشرع األردني.

ين لنا من موقف املشرع العراقي وموقف املشرعين في القوانين العربية لألحوال الشخصية بأن املشرع العراقي يتب

واملشرع الكويتي لم يوقعا الطالق الكنائي غير الصريح حيث انهما لم يشيرا الى ايقاع الطالق كناية، في حين الن املشرع 

ق كناية عند توافر النية لدى الزوج وقد نص على ذلك صراحة في األردني واملشرع السوداني قد اجازا ايقاع الطال 

 قوانينهما لألحوال الشخصية 

ونرى بأن موقف املشرع العراقي والكويتي هو األصوب ، وذلك الن الطالق يجب ان يقع بألفاظ صريحة وال يجوز ان 

 يستعمل الفاظ اخرى غيرها اليقاع الطالق وذلك لسببين :

ل الزوج الفاظ غير معتادة اليقاع الطالق كما في قوله )الحقي بأهلك ( او )خليت سبيلك( قد ال حيث ان استعما -0

 تفهم الزوجة ان زوجها قد طلقها وان عقد الزواج قد فسخ.

ان ايقاع الطالق كناية اعتمادا على النية غير دقيق ، وذلك الن النية مسألة كامنة في النفس وال يمكن ان يطلع  -9

 عليها. 

ان الزوج قد يستعمل الزوج الفاظ غير معتادة لتطليق زوجته كناية وفي نيته تطليقها في حالة غضب ، ولكن بعد  -2

 ذلك قد يندم الزوج على طالقه ويدعي بأنه لم يكن ينوي تطليقها لذا من مستحيل التعرف على الحقيقة.

 الحلف بالطالق -9

 تعريف الحلف لغة:

طلب البد من بيان كلمة الحلف لغة الستكمال املعنى اللغوي للحلف بالطالق، وذلك بعد قبل الخوض في ثنايا هذا امل

 ان سبق بيان معنى الطالق لغة .

 محلوفة، اي: قسما، 
ُ

 َيحِلف حلفا، ويكسر وَحِلفا، ومحلوفة باهلل، اي : احِلف
َ

ف
َ
حيث يعرف الحلف باللغة :) َحل

 بالكسر: العهد بين القوم(.) األبا
ُ

 (222م: 9113 -هـ 0992الشامي، احمد،  -دي: تحقيقوالِحلف

 حكم الحلف بالطالق:

تأتي صيغة اليمين بالطالق في صورة قسم فيها تعليق لفظي ومثاله ) قول الرجل لزوجته: علي الطالق آلفعلن 

 يها اداة الشرطكذا()وقوله : الطالق يلزمني الفعلن كذا( )وقوله: علّي الحرام الفعلن كذا( فهذه الصيغة لم تذكر  ف

صراحة ولكنها مستفادة معنى، والطالق بهذه الصيغة يعتبر لغواوهذا من القول عند اهل الظاهر والشيعة األمامية، 

 (921م: 9101 -هـ 0920الن الطالق ال يقع اال على الوجه املشروع وال يكون اال بالصيغة املنجزة.) السرطاوي، 

يمان، فأن هذا اليمين بأتفاق اهل اللغة صيغة القسم، وهو  لذا فأن الحلف بالطالق يدخل في مسائل
ّ
الطالق واأل

احمد،  -يمين ايضا في عرف الفقهاء لم يتنازعوا في انها تسمى يمينا ولكن تنازعوا في حكمها.) اين تيمية: تحقيق

 (10م: 0233 -هـ 0913تقديم: بن منيح، 
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، وعليه فيلزم من حلف بأيمان املسلمين ثم حنث كفارة يمين وقد جرى العرف ان يكون الحلف املعتاد باهلل والطالق

وبت من يملك عصمتها، وال يلزمه املش ي الى مكة وال صيام كما كان في العصور األولى، وقال األبهري: يلزمه األستغفار 

 (22م: 9112 -هـ 0999فقط، وقيل يلزمه كفارة كما يرى الشافعية.)الطهطاوي، 

غة اليمين املقصود لتقوية العزم على فعل ش يء في املستقبل او تركه او تقوية تصديقه في وقد يكون الطالق على صي

األخبار عن ش ي مض ى مثل ) علّي الطالق آلسافرن غدا او ال اسافر غدا( وحكم هذا الطالق الوارد على صيغة اليمين 

عل او ترك او حمل مخاطبة ش ي.) انه لغو ال يقع به ش ي ألنه ليس الغرض به حل قيد الزواج بل حمل نفسه على ف

 ( 023م: 0221 -هـ 0901خالف، 

ففي حالة قول الزوج لزوجته: اذا حلفت بطالقك فأنت طالق، ثم قال: ان خرجت فأنت طالق، طلقت في الحال، 

ألنه حلف بطالقها، وكذلك الحال لو قال الزوج لزوجته: ان لم تخرجي فأنت طالق، او ان لم يكن هذا القول حقا 

 نت طالق، او قال: ان طلع الشمس او قدم الحجاج فأنت طالق، ففيه وجهان هما كاألتي:فأ

الوجه األول: ال تطلق الزوجة حتى تطلع الشمس او يقدم الحجاج، ألن الحلف ما قصد به املنع من الش ي او الحنث 

 ي املجرد وقول ابن عقيل.عليه او التصديق، وليس لطلوع الشمس او قدوم الحجاج ش ي من ذلك، وهو قول القاض ي ف

الوجه الثاني: انه حلف ألنه تعليق على شرط فكان حلفا، كما لو قال: ان خرجت فأنت طالق، وهذا هو قول القاض ي 

 (027م: 0229 -هـ 0909فارس وسعدني،  -في الجامع وابي الخطاب.) املقدس ي: تحقيق

( قد نص 21( فان املشرع العراقي في املادة )0272لسنة ) (033اما بالنسبة للقانون العراقي لألحوال الشخصية املرقم )

على ما يأتي ) ال يقع الطالق غير املنجز او املشروط او املستعمل بصيغة اليمين( حيث يتبين لنا ان املشرع العراقي قد 

 نص بصريح العبارة الى عدم جواز ايقاع الطالق بصيغة اليمين او الحلف بالطالق.

( 21ين العربية لألحوال الشخصية نرى بأن قانون األحوال الشخصية األردني قد نص في املادة )اما بالنسبة للقوان

على ما يأتي ) اليمين باللفظ علَي الطالق وعلَي الحرام وامثالهما ال يقع الطالق بهما مالم تتضمن صيغة الطالق 

 مخاطبة الزوجة او اضافته اليها وينبة ايقاع الطالق(.

بأن املشرع األردني لم يجيز ايقاع الطالق باليمين اي ان الحلف بالطالق غير جائز قانونا وال يقع به  يالحظ مما تقدم

 الطالق .

( 021فقد نص على الحلف بالطالق في الفقرة )ب( في املادة ) 0220اما قانون األحوال الشخصية السوداني لسنة 

 نث في اليمين بالطالق او الحرام( بالح -فقد نص على ما يأتي ) ال يقع الطالق ........ ب

 ان املشرع السوداني قد سلك نفس املشرع العراقي واملشرع األردني في عدم ايقاع الطالق بالحلف به 

 

مما تقدم يتبين لنا ان القانون العراقي والقوانين العربية لألحوال الشخصية قد اتفقت جميعها على عدم ايقاع 

 الطالق بالحلف به.
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 باألرادة دون اللفظ ) الطالق بالنية( الطالق -2

يعتبر الطالق باألرادة دون اللفظ  طالقا بالنية دون التلفظ بأي لفظ من الفاظ الطالق، لذا ال بد من بيان املقصود 

 بالنية لغة لكي ُيفهم معناها حيث يعرف النية لغة بأنه:

 (392م: 0271، ) نوى ينوي نواة نية، ونية الش ي: قصده وعزمه عليه(.) اليسوعي

ويعرف النيه ايضا لغة بأنه ) النية مأخوذة من النوى ينوي نية، ونواة عزم، وانتوى مثله، والنية ايضا(.)الرازي، 

 (931م: 0231

 تعريف الطالق بالنية:

في  جيقصد بالطالق بالنية هو كون املطلق قاصدا الطالق، هو كونه ناويا ايقاع الطالق عازما عليه، اي بمعنى ان الزو 

تلفظه بالطالق يكون قاصدا فعال ايقاع الطالق ومريدا هذا األيقاع، فال يكفي ألعتبار الطالق مجرد التلفظ باللفظ 

الدال عليه اذا لم يكن هذا اللفظ معبرا عن ارادة باطنة ونية مستترة وقصد الى ايقاع الطالق، وان هذا ليس بشرط 

ي املطلق باللفظ الدال على الطالق، فيكون ذلك قرينة قاطعة على العتبار الطالق صحيحا، وانما الشرط ان يأت

 م(.0222 -هـ 0902قصد املطلق وارادته ايقاع الطالق.) زيدان، 

ونوى الطالق واشار بأصبعه،  –اليقع الطالق بمجرد النية ألنه ازالة ملك، فال يحصل بمجرد النية، كما لو قال: انت 

ق وال صريحة وال يقع الطالق األ بالصريح او كناية، فالصريح لفظ الطالق وما لم يقع ألنه ليس من كنايات الطال 

فارس  -تصرف منه، ألنه موضوع له على الخصوص ويثبت له عرف الشرع واألستعمال.)املقدس ي: تحقيق

 (002م: 0229 -هـ 0909والسعدني،

الطالق باألشارة( وذلك في  –لكتابة لذا فأننا سنتناول الطالق بالنية في موضوعين منفصلين وهما ) الطالق با

 الفرعيين األتيين وهما كاألتي:

 الطالق بالكتابة: –الفرع األول 

ذهب جمهور الفقهاء الى ان من كتب الطالق ونواه وقع، ألن الكتابة حروف يفهم منها الطالق، فاذا اتى فيه الطالق 

لكاتب، بدليل ان النبي )صلى هللا عليه وسلم( كان مأمورا وفهم منها ونواه وقع كاللفظ، وألن الكتابة تقوم مقام قول ا

بتليغ رسالته، فيحصل ذلك في حق البعض بالقول وفي حق اخرين بالكتابة الى ملوك األطراف، واختلفوا فيما لو كان 

 كتب الطالق من غير نية الى األتي:

اال بالنية، الن الكتابة محتملة فأنه يقصد بها الرأي األول/ ذهب األمام مالك والشافعي الى ان كتابة الطالق ال تقع 

 تجربة القلم وتجويد خط فلم يقع من غير نية ككنايات الطالق.

 الرأي الثاني/ ذهب األمام احمد الى وقوع الطالق بالكتابة ولو من غير نية، وبه قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم.
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ا كانت على رسم الخطاب او رسالة بأن كتب في الرسالة او الخطاب )اما الرأي الثالث/ ذهب األحناف الى ان الكتابة اذ

بعد يا فالنة فأنت طالق( فأنه يقع بها الطالق من غير نية، ولو ادعى انه لم ينو الطالق ال يصدق، كما لو قال: انت 

 طالق باللفظ، ثم قال: نويت الطالق من وثاق ال يصدق في القضاء، ألنه خالف الظاهر.

 ط الفقهاء أليقاع الطالق بالكتابة:واشتر 

 ان تكون الكتابة مستبينة: اي ان تكون واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوهما. -0

ان تكون الكتابة مرسومة: اي مكتوب بعنوان الزوجة بأن يكتب اليها: يا فالنة انت طالق، فأذا لم يوجه  -9

 يقع الطالق اال بالنية ألحتمال انه كتب هذه العبارة الكتابة اليها بأن كتب عى ورق: انت طالق، او زوجتي طالق، فال 

 (23م:9112 -هـ 0999من غير ان يقصد الى الطالق، وانما كتبها لتحسين خطه مثال.)الطهطاوي، 

 

 الطالق باألشارة: –الفرع الثاني 

م كاألخرس فيقع طالقه ان القادر على الكالم ال يصح طالقه باألشارة عند جمهور العلماء، واما من ال يقدر على الكال 

باألشارة، النه ال طريق له الى الطالق اال باألشارة، فقامت اشارته مقام لفظه، واشترط بعض الفقهاء ان اليكون قادرا 

على الكتابة، ألن الكتابة ادل على املقصود من األشارة، فال يعدل عنها الى األشارة اال عند العجزن عنها.)الرافعي، 

 (721م:9119 -هـ 0992

واذا طلق الزوج زوجته باألشارة ال يقع بها الطالق اذا كان قادرا على النطق ألن األشارة التقوم مقام اللفظ والعبارة 

اال في حالة العجز عن النطق باللفظ او العبارة، واما من األخرس فأنه يقع بها الطالق فأن كانت واضحة يفهمها الكل 

ا البعض دون البعض كانت كالكناية بالنسبة اليه بحيث يبين انه نوى الطالق، كانت كاللفظ الصريح وان كان يفهمه

 (02م: 9112 -هـ0993وخالف املالكية في ذلك وقالوا ان الطالق يقع باألشارة املفهمة ولو من األخرس.)األسان، 

( 0نه قد نص في الفقرة)( فنرى بأ0272( لسنة )033اما بالنسبة للمشرع العراقي في قانون الحوال الشخصية املرقم )

( على انه )........... ال يقع الطالق اال بالصيغة املخصصة له شرعا( حيث نالحظ بأن املشرع قد التزم 29من املادة )

 الصمت في بيان احكام الطالق بالنية واكتفى فقط باألشارة الى الصيغة املخصصة للطالق اليقاعه.

( على ايقاع 31قد نص في مادته ) 0221ون األحوال الشخصية األردني لسنة في حين نرى بأن املشرع األردني في قان

 الطالق باللفظ او بالكتابة او باألشارة حيث نص على ما يأتي:

 ) يقع الطالق باللفظ او الكتابة ويقع من العاجز عنهما بأشارته املعلومة(

( من القانون الكويتي لألحوال الشخصية حيث 019اما املشرع الكويتي فقد نص على حالة الطالق بالنية في املادة )

 نص على ما يأتي:

 .بالنية اال الكتابة بلفظ يقع وال ، عرفا فيه الصريح باللفظ الطالق يقع -أ

 .به النطق عن العجز عند بالكتابة ويقع -

 .والكتابة النطق عن العجز عند املفهمة باالشارة ويقع -
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ويتي قد احسن في األشارة الى حالة الطالق بالنية وكان موقفه ممتازا في بيانها، حيث نالحظ مما تقدم بأن املشرع الك

 وذلك لرفع حالة الغموض واألرباك التي قد تحدث في القضاء في حسم تلك املسائل املتعلقة بالطالق بالنية.

 خاتمة

 ات الغامضة في الزواج والطالقالتصرففي نهاية البحث التي انصب على موضوع مهم من مواضيع األحوال الشخصية، وهو 

 4 توصلنا إلى جملة من النتائج التي نراها ضرورية الستكمال الغرض من هذا البحث، ومن هذه النتائج هي:

 

االختالف بين الزواج املؤقت والزواج الدائم هو ان الزواج الدائم يعقد العقد بصورة دائميه دون ان يرتبط بمدة معينة  -0

نين، بينما الزواج املؤقت يعقد العقد على اساس توقيت معين يتم االتفاق عليها بين الطرفين ولو كان ولو كان ملئات الس

 ملئات السنين.

زواج التحليل ينعقد على اساس اتفاق بين شخصين وهما الزوج األول الذي تم تطليق زوجته طالقا بائن بينونة كبرى  -9

د الزواج من طليقة الزوج األول لغرض تطليقها فيما بعد ليحل الزوجة وندم على الطالق ، وبين الرجل الذي سوف يعق

 للزوج األول.

يقوم فكرة الزواج بنية عدم االستمرار ) الزواج بنية الطالق( على ان يتزوج الرجل امرأة زواجا تاما مستكمال اركانه  -2

يتزوج ال بقصد استدامة الحياة الزوجية بل  وشرائطه اال انه ينوي ان يطلقها بعد مدة من الزمن دون علم الزوجة، فهو 

 يقصد احصان نفسه خشية الوقوع في الزنا او بقصد املتعة وقضاء الشهوة مدة من الزمن.

 الطالق يقع ال بأطالقه لذلك وغيره، الطالق في املستعمل غير الكنائي( اللفظ الطالق بألفاظ غير معتادة )الطالق يشمل -9

 .جالامل هذا في املستخدمة الفاظ من وغيرها سبيلك، خليت بأهلك، الحقي: منها كثيرة الفاظو  وارادته، قصده عند اال

 نلال فع الطالق علي: لزوجته الرجل قول )  ومثاله لفظي تعليق فيها قسم صورة في بالطالق اليمين صيغة تأتي -7

 الشرط اداة فيها  تذكر لم الصيغة فهذه( اكذ نال فعل الحرام عليّ : وقوله( )كذا نال فعل يلزمني الطالق:  وقوله()كذا

 معنى. مستفادة ولكنها صراحة

يقصد بالطالق باإلرادة دون اللفظ ) الطالق بالنية( هو ان يكون الزوج قاصدا فعال ايقاع الطالق ومريدا هذا اإليقاع،  -1

عبرا عن ارادة باطنة ونية مستترة فال يكفي العتبار الطالق مجرد التلفظ باللفظ الدال عليه اذا لم يكن هذا اللفظ م

وقصد الى ايقاع الطالق، وان هذا ليس بشرط العتبار الطالق صحيحا، وانما الشرط ان يأتي املطلق باللفظ الدال على 

 الطالق، فيكون ذلك قرينة قاطعة على قصد املطلق وارادته ايقاع الطالق. 

 

 التوصيات

 في بيان حاالت الغموض التي قد تكتنف الزواج والطالقانونية املتعلقة بإضافة النصوص الق الكردستانينوص ي املشرع 

ذلك بإيراد فصل خاص يبين فيها املسائل  الكردستانيفي قانون األحوال الشخصية كما هو موجود في مطالب البحث 

 بالحاالت الغامضة في الزواج والطالق.املتعلقة 
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 الئحة املراجع

 

 كتب اللغة:

دون ذكر القاموس املحيط ، م، 9113 -هـ 0992جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز، انس محمد الشامي. زكريا جبر احمد، األبادي، م -0

 الطبعة ، مطبعة دار الحديث ، القاهرة 

ن ذكر الطبعة ، دو  2، ج معجم مقاييس اللغة،  (دون سنة الطبع)عبد السالم محمد . و هارون، هـ .أبو الحسين أحمد بن فارس. ،بن زكريا -9

 ، مطبعة دار الفكر

 ، الطبعة الثانية، دار النفائس للطباعة والنشرمعجم لغة الفقهاءقلعجي ، قنيبي، محمد رواس. حامد صادق، )دون سنة الطبع(،  -2

 لبنان –ت ، دون ذكر الطبعة ، دار املعاجم في مكتبة لبنان، بيرومختار الصحاح، 0231الرازي، الشيخ األمام محمد ابي بكر.  -9

7- Anoun ،0997 الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية املعجم الوسيطم، 9119 -هـ ، 
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 بةالنيابة العامة بين االستقاللية واملحاس

 

  الدكتورة : حنان السكتاوي 

 باحثة في القانون املدني

 

 

 املقدمة:

يعتبر استقالل القضاء من املبادئ األساسية لكل نظام قضائي حديث، باعتباره مبدأ دستوريا تفرضه طبيعة 

قالل سواء ستالقضاء ذاته، ملا يمنح من ثقة للمتقاضين في قضاياهم وكذلك يمنح للقاض ي العمل في إطار محكم من اال 

تعلق األمر بقضاة الحكم أو أعضاء النيابة العامة. وهذه األخيرة هي جزء ال يتجزأ من السلطة القضائية التي كرس 

 استقاللها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية...  9100دستور 

عة من التعديالت إصالح منظومة العدالة، صادق البرملان على مجمو مسار وبعد نقاش دام لسنوات، وفي أعقاب 

السنة الفارقة في مسار إصالح هذه املنظومة، حيث تم بها  9102املتعلقة بالسلطة القضائية بالبالد. لكن تعتبر سنة 

تفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة باالستقالل املؤسساتي للسلطة من خالل تنصيب أعضاء املجلس األعلى للسلطة 

 العامة عن وزارة العدل بتسلم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئاستها.وفصل تبعية النيابة  ،القضائية

 يطرف رئيس  و  للحق العامالقانوني للنيابة العامة بازدواجية صفتها، فهي من جهة تعتبر ممثل مباشر  ويتميز اإلطار 

انعقاد املحكمة بدون ممثل  ، حيث ال يتصور في الدعوى، و من جهة أخرى، تعتبر جزءا ال يتجزأ من الهيئة القضائية

جية . وهذه االزدواباستثناء املحاكم اإلدارية التي ال ينص القانون املحدث لها على وجود نيابة عامة فيها للنيابة العامة،

 .هازذا الجالصالحيات املنوطة بهمختلف على  وأيضاعلى النظام القانوني للنيابة العامة،  تنتج مجموعة من اآلثار 

كالية فإن اإلشر الذي تزخر به النيابة العامة داخل الهيئة القضائية كان ال بد من استقالليتها لذلك نظرا للدو و 

، ستقالليةدد به هذه اال ح، وباإلطار القانوني والوظيفي الذي تتتهااستقاللي بمظاهر التي يطرحها هذا املوضوع، تتعلق 

ليتها.ولذلك سوف نعمل على تناول هذا املوضوع بالتحليل وإلى أي حد تمكن املشرع املغربي من تعزيز ضمانات استقال

من خالل مبحثين اثنين، نخصص املبحث األول لدراسة اإلطار القانوني للنيابة العامة. أما املبحث الثاني فسوف نتطرق 

 فيه ملظاهر استقالل النيابة العامة بين املسؤولية واملحاسبة.
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 ة العامة في التشريع املغربياملبحث األول:االطار القانوني للنياب

يعتبر جهاز النيابة العامة هيأة قضائية مستقلة تم تأسيسها لتدعيم اإلصالحات القضائية التي تروم النهوض 

 بقطاع العدالة من أجل السهر على التطبيق السليم للقانون صونا  وحفاظا على الحقوق. 

لك من خالل تعريفها في املطلب األول وكذا تحديد الوضعية ونظرا ألهمية هذه الهيأة سنتطرق إليها بالتفصيل، وذ

 القانونية لهذه الهيأة في املطلب الثاني.

 املطلب األول: مفهوم النيابة العامة

يتشكل جهاز النيابة العامة في النظام القضائي املغربي من فئة من رجال القضاء يوحدهم جميعا السلك القضائي 

. 0229122يوليوز  00ال القضاء، وذلك طبقا للظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في ويشملهم النظام األساس ي لرج

ويتولى مهام النيابة العامة قضاة بمختلف درجات املحاكم باململكة، كما جاء في تأليفها وتنظيمها في الظهير الشريف 

 (.01و 1و 9)الفصول 123ضائي للمملكةاملتعلق بالتنظيم الق 0229يوليوز  07. املؤرخ في 29. 0.223بمثابة قانون رقم 

نونبر  00) 0229شوال  91بتاريخ  0. 29. 912من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  124وحسب الفصل األول 

( الذي يكون النظام األساس ي لرجال القضاء، تعد النيابة العامة قضاء خاصا أوكل إليها املشرع مهمة التطبيق 0229

نه ترسيخ العدالة وحقوق اإلنسان والحريات األساسية لألفراد والجماعات.كما يتمثل السليم للقانون الذي ينجم ع

، وإقامتها وممارستها 125دورها التقليدي في التصدي للجريمة من خالل إشرافها وتسييرها لعمل الشرطة القضائية

أصليين أو شركاء أو ، سواء كانوا كفاعلين 126للدعوى العمومية في مواجهة الخارجين عن طوع القانون الجنائي

 مساعدين.

فوكيل امللك يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف األحداث والجرائم الخطيرة أو 

التي من شأنها أن تخل باألمن العام. وهكذا يمثل وكيل امللك أو الوكيل العام للملك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة 

ة نفوذ املحكمة االبتدائية أو االستننافية أو محكمة النقض املعين بها. ويمارس وكيل امللك الدعوى العامة في دائر 

                                                           
 .2207(، ص 0229نونبر  02) 0229شوال  93بتاريخ  2922عدد  الجريدة الرسميةالصادر ب - 122

 .9192(، ص 0229يوليوز  02) 0229جمادى الثانية  91بتاريخ  2991الجريدة الرسمية عدد الصادر ب -123

ة النقض ومحاكم يؤلف السلك القضائي باململكة هيئة واحدة تشمل قضاة األحكام والنيابة العامة بمحكمينص الفصل األول على ما يلي: " -124

 االستيناف واملحاكم".

 .يسير وكيل امللك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه"من قانون املسطرة الجنائية في فقرتها الثانية عل ما يلي: " 01تنص املادة  -125
يمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها يقيم الدعوى العمومية و من قانون املسطرة الجنائية على أنه: " 2تنص الفقرة الثانية من املادة  -126

 .املوظفون املكلفون بذلك قانونا"
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العمومية تحت مراقبة الوكيل  العام إما تلقائيا أو بناء على شكاية شخص متضرر. كما يمارس وكيل امللك سلطته على 

 مباشرة. نوابه، وله أثناء أداء مهامه الحق في تسخير القوة العمومية 

ويعد حضور القاض ي املمثل للنيابة العامة في الجلسات التي تعقدها هيأة الحكم في القضايا الجنائية إلزاميا 

ودائما، وذلك دون املشاركة في املداولة وإصدار األحكام، باعتبارها عنصرا أساسيا في تشكيلها، وضروريا لصحة انعقادها 

 لسابق ذكره(.من نفس القانون ا 00و  2و  9)الفصول 

باعتبارها جهازا ينوب أعضاؤه بعضهم عن بعض،  ومن أهم مميزات النيابة العامة االستقالل، ووحدة أعضائها

 من قانون املسطرة املدنية. 93و  22وهذا املبدأ يستفاد من الفقرة األولى للمادتين  ،127ويلزم قرار أحدهم املؤسسة كاملة

ينعتها بقضاء التعليمات التي غالبا ما تكون شفوية نظرا للسرعة واآلنية في  وخضوعها ملبدأ التسلسل الرئاس ي الذي

يلزم أعضاء النيابة العامة  128من الدستور  001اتخاذ القرار التي يتطلبها عمل هذه املؤسسة، بالرغم من كون الفصل 

يمات في ذلك ما دام أن التعلبتنفيذ التعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. فال ضير 

الصادرة إلى قاض ي النيابة العامة من السلطة التي يتبع لها حين مزاولته ملهامه مطابقة للمقتضيات القانونية وال تخالفها 

البتة، ما دام أنه ملزم بالتطبيق السليم للقانون تحت مراقبة ومسؤولية رؤسائهم األعلين الذين لهم سلطة عليهم 

القانوني. وينبغي أن يفهم من ذلك أن عضو النيابة العامة له قدر كاف من االستقاللية يضمن له القيام بصريح النص 

ولذلك يجب على أعضاء النيابة العامة بذل العناية الواجبة . بعمله بدون أية ضغوطات أو تدخالت منافية للقانون 

عليها، ومراعاة مالءمة التصرف للوقائع واألدلة  فيما يتخذون من إجراءات، والحرص على إنزال حكم القانون صحيحا

القائمة في األوراق، رعاية لجالل األمانة التي يشرفون بحملها. كما يجب عليهم التزام الحياد والنزاهة في كل ما يصدر 

 .129عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم في تمثيل املصالح العامة، وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون 

ى أعضاء النيابة العامة أن يتوخوا الوصول إلى الحقيقة في شأن املحاضر والشكايات والوشايات التي ويجب عل

يتلقونها وأن يتخذوا اإلجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة املتهم، إذ أن مهمة النيابة العامة ليست البحت عن 

إدارة العدالة.فمتى ما حصلت القناعة لوكيل امللك بأن تحقيق اإلدانة، وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن 

                                                           
ي إن مبدأ وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة، يعني أنه بإمكان أي عضو من أعضائها التناوب في حضور جلسة قضية واحدة4كما أن أل  - 127

لى العكس من ذلك يستقل قضاة األحكام بعملهم القضائي4وال يمكنهم التناوب فيه4 وتمارس النيابة عضو فيها أن يتمم إجراءات بدأها أعضاء آخرون4ع

، ”ةة الجنائيالعامة عملها في إطار وحدة ال تتجزأ لكن مبدأ عدم التجزئة هذا ال يعتبر عائقا لسير أعمالها. أنظر في هذا الصدد: "شرح قانون املسطر 

 .073، ص 9119، 9، العدد 3، ط.0منشورات وزارة العدل، ج.

يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليھم االلتزام بالتعليمات من الدستور في فقرته الثانية على ما يلي: " 001ينص الفصل  -128

 الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعونلھا".
فى مصلحة أحد الخصوم أو ضده وأن يجلس للفصل فى الدعوى وهو متجرد تماًما من كل مؤثر يجعل فحياد القاض ى بما يعنيه من عدم انحيازه  -129

وال ينطوي الحياد، عند ممارسة الوظائف القضائية، على الغياب الجلي لألفكار املسبقة فحسب، بل ينطوي  .له عقيدة مسبقة فيها أو ميال ألحد أطرافها

حاز فعال. ويتطلب الحياد من القاض ي، مهما كانت آراؤه، أن يكون قادرا على تلقي جميع وجهات النظر التي نوقشت أيضا وأساسا على انعدام املوقف املن

 .أمامه وأخذها في االعتبار



 

 

68 

 9104ماي  99العدد 
 

املشتكى به أو املشتكى بهم ارتكبوا مخالفات للقانون الجنائي، فإنه يصدر أمره بتقديمهم ومتابعتهم، ويعمل على إحالتهم 

وم حث التي تقعلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم املختصة. كما أنه إذا تبين للنيابة العامة من خالل إجراءات الب

بها إما مباشرة أو بواسطة الضابطة القضائية أن املشتكي به لم يقم بأي فعل مخالف للقانون الجنائي فإن وكيل امللك 

 .130يأمر بحفظ ذلك املحضر أو تلك الشكاية بمقرر يمكن دائما التراجع عنه

الحكم الذين يمكن التجريح فيهم ومن جهة أخرى فإنه ال يمكن التجريح في أعضاء النيابة العامة، عكس قضاة 

متى توافرت شروط التجريح املنصوص عليها في القانون. وعدم قابلية قضاة النيابة العامة للتجريح أساسه هو اعتبار 

التي  131من قانون املسطرة الجنائية 929النيابة العامة خصما شريفا ال ينبغي التجريح فيه حسب ما جاء في املادة 

  يمكن تجريح قضاة النيابة العامة".نصت على أنه: " ال 

 املطلب الثاني: الوضعية القانونية للنيابة العامة 

                                                           
 كما تناط بالنيابة العامة مهام متعددة من أهمها: 130

 بس. وتنجز األبحاث القضائية في الغالب بواسطةاإلشراف على األبحاث القضائية، سواء في إطار البحث التمهيدي أو في إطار حالة التل -

 الشرطة القضائية التي تتكون من ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، ومن موظفين مكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية.

 استقبال الشكايات واملحاضر والوشايات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات تتراوح في الغلب بين املتابعة والحفظ. -

مارسة الدعوة العمومية، وذلك منذ إقامتها إلى حين تنفيذ األحكام الصادرة بشأنه. مرورا بحضور الجلسات واملشاركة في املناقشات م -

 واستعمال طرق الطعن وتقديم امللتمسات املالئمة للمحاكم.

 لقانون املسطرة املدنية. ممارسة حق التقاض ي في بعض القضايا املدنية، إما بصفتها طرفا أصليا أو طرفا منظما وفقا -

التدخل في قضايا األسرة والحالة املدنية كطرف أصلي، وحماية الفئات الهشة كالقاصرين واألطفال في وضعية صعبة والنساء  -

 املحتاجات للمساعدة في بعض الحاالت، كحالة الطرد من بيت الزوجية أو تعريض املرأة للعنف...

 طبوعات دورية.تلقي التصاريح بشأن إصدار جرائد وم -

 تلقي طلبات رد االعتبار بنوعيه القضائي والقانوني واتخاد االجراءات القانونية بخصوصها. -

 اإلشراف على إدارة السجل العدلي باملحاكم. -

ى لمباشرة إجراءات اإلكراه البدني في الديون الخصوصية والديون العمومية، وإصدار األوامر بإلقاء القبض في إطارها، بعد عرضها ع -

 موافقة قاض ي تطبيق العقوبات.

مراقبة أماكن االعتقال واملحالت التي تتم بها الحراسة النظرية واملؤسسات السجنية ومراكز إبداع األحداث ومستشفيات االمراض  -

 العقلية.

  و تقديم امللتمسات القانونية الحضور االلزامي للجلسات الزجرية )جنحية، جنايات، أحداث، حوادث السير...( -

ممارسة الطعون في االحكام القضائية الزجرية وإعداد التقارير االستننافية ومذكرات النقض والسهر على توجيه امللفات الزجرية  -

 املطعون فيها للمحاكم االعلى درجة 

قررات حداث ومتنفيذ املقررات الزجرية فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية والسهر على تنفيذ اوامر قضاة التحقيق وقضاة اال  -

 هيئات الحكم 

 مباشرة اجراءات الصلح في بعض الجنح التي خول فيها املشرع امكانية الصلح  -

 االشراف على تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي واملساعدة املتباعدة بين الدول.  -

)فاتح  0991من شوال  93بتاریخ  7229یة عدد الجریدة الرسم 17.99والقانون رقم  17.92كما تم تعدیله وتتمیمه بمقتض ى القانون رقم  131

 (.9117دیسمبر
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تعتبر النيابة العامة مؤسسة تمثل املجتمع في الدفاع عن مصالحه العامة، وتمارس مهامها في احترام للقوانين 

النيابة العامة جزءا ال يتجزأ من  9100وتحرص على صيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية. لذلك جعل دستور 

السلطة القضائية املستقلة، ويتضح ذلك من عدة فصول وقعت فيها اإلشارة إلى النيابة العامة ضمن الباب السابع 

الذي أدمج الوكيل العام للملك في تشكيلة املجلس األعلى  001من الدستور املخصص للسلطة القضائية، كالفصل 

جلس الذي أسندت له مهام تدبير الوضعية املهنية لسائر القضاة)قضاة الحكم و قضاة للسلطة القضائية، هذا امل

 093و001و001النيابة العامة(. كما تمت اإلشارة إلى بعض الخصوصيات املتعلقة بقضاة النيابة العامة في الفصول 

 من الدستور.

لسلطة القضائية يخضع لها قضاة ومن جهة أخرى، نص الدستور على وجود سلطة مستقلة عن املجلس األعلى ل

على أنه: "يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين  001النيابة العامة. وفي هذا الصدد نص الفصل 

 عليهم االلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها".

ا يلي: "يراعي املجلس األعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم م 001كما جاء في الفقرة األخيرة من الفصل 

قضاة النيابة العامة تقارير التقييم املقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها". وهو ما يستفاد منه بوضوح أن النيابة 

س ملزم بمراعاة تقارير العامة تخضع في مهامها لسلطة أخرى غير املجلس األعلى للسلطة القضائية، وأن هذا املجل

 التقييم التي تضعها تلك السلطة بالنسبة لقضاة النيابة العامة بمناسبة تدبير املجلس لوضعياتهم املهنية. 

وإذا كان الدستور لم يسم السلطة التي يتبع لها أعضاء النيابة العامة صراحة، فإن القانون التنظيمي املتعلق 

من القانون التنظيمي  97.كما أكدت ذلك املادة 001و 11ينها بمقتض ى املادتين ع132باملجلس األعلى للسلطة القضائية

املتعلق بالنظام األساس ي للقضاة التي نصت على أنه:" يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة  011.02رقم 

 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين".

املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية ما يلي:"...عالوة  011.02القانون التنظيمي رقم من  11وقد جاء في املادة 

من الدستور، يراعي املجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، 001على ذلك وتطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل 

ادة فته رئيسا للنيابة العامة". كما نصت املتقارير التقييم املقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بص

من هذا القانون أن املجلس األعلى للسلطة القضائية يتلقى تقارير من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 001

 بصفته رئيسا للنيابة العامة. 

                                                           
املتعلق باملجلس  011-02( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 9101مارس  99) 0922من جمادى اآلخرة  09صادر في  0-01-91ظهير شريف رقم   -132

 .2092ص: 9101أبريل  09ق مواف 0922رجب  1بتاريخ  1971منشور بالجريدة الرسمية عدد  األعلى للسلطة القضائية.
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قد مكنه من  22-02وإذا كان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يرأس النيابة العامة، فإن القانون رقم 

من هذا القانون، املتعلق بنقل  9. وتبعا لذلك فإن املادة 133التوفر  على املوارد البشرية واملادية للقيام بمهامه

اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة 

بة العامة، نصت على أن تحديد البنيات اإلدارية واملالية والتقنية لرئاسة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيا

 .134النيابة العامة يتم بمقتض ى قرار للرئيس

، يتعلق بتنظيم بنيات 9102أكتوبر  19بتاريخ  02/0وفي هذا السياق أصدر رئيس النيابة العامة قرارا تحت عدد 

تم التأشير عليه من طرف وزير االقتصاد واملالية. وطبقا لهذا القرار،  إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها،

 وحدة. 21شعبة و 00فإن رئاسة النيابة العامة تتألف من كتابة عامة وأربعة أقطاب و

 كما ال يميز الدستور بين قضاة األحكام وقضاة النيابة العامة سوى في نقطتين:

إداري على رأسه سلطة رئاسية عليا هي الوكيل العام للملك لدى  +( انتماء قضاة النيابة العامة إلى تسلسل

وهذا ما يجعل كل مرؤوس خاضع لسلطة رئيسه األعلى وملزم بتنفيذ  محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

 001 لتعليماته، التي يجب أن تكون قانونية. وفضال عن ذلك فإن تعليمات رئيس النيابة العامة تكون كتابية )الفص

املتعلق برئاسة النيابة  22-02من القانون رقم  9من النظام األساس ي للقضاة واملادة  92و  97من الدستور واملواد 

 (.0229من قانون التنظيم القضائي للمملكة لسنة  91و  03و  01العامة. والفصول 

(، مع 013وحدهم )الفصل +( عدم التوفر على حصانة النقل والعزل التي خص بها الدستور قضاة األحكام 

 اإلشارة إلى أنه لم يرد في النظام األساس ي للقضاة أي استثناء من هذا القبيل.

وكما أنه يالحظ أن النيابة العامة ممثلة أمام سائر محاكم اململكة، باستثناء املحاكم اإلدارية التي ال ينص القانون 

العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة  املحدث لها على وجود نيابة عامة فيها. ويمثل النيابة

 النقض شخصيا أو بواسطة املحامي العام األول أو املحامين العامين.

                                                           
من هذا القانون على ما يلي: "تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية ومالية وتقنية، ملساعدة الوكيل العام  9تنص الفقرة األولى من املادة  -133

ب قرار يعده الوكيل العام للملك لدى للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموج

 .محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية املكلفة باملالية"

أنه: "يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، توظيف أطر إدارية وتقنية  9جاء في الفقرة الثانية من املادة  -134

من القانون  71املحددة بموجب النظام األساس ي املطبق على موظفي املجلس األعلى للسلطة القضائية املشار إليه في املادة  وفق الشروط والكيفيات

 .املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية، وتسري عليهم أحكام النظام األساس ي املذكور" 011.02التنظيمي السالف الذكر رقم 
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كما يمثل النيابة العامة أمام محاكم االستنناف العادية ومحاكم االستنناف التجارية، الوكالء العامون للملك 

م األولين أو نواب الوكيل العام للملك. أما أمام املحاكم االبتدائية واملحاكم لدى تلك املحاكم شخصيا أو بواسطة نوابه

 التجارية فيمثل النيابة العامة وكالء امللك شخصيا أو بواسطة نوابهم األولين أو نواب وكيل امللك.

 املبحث الثاني: مظاهر استقالل النيابة العامة بين املسؤولية واملحاسبة

بة العامة دورا مؤثرا في استقالل أعضائها من التأثير السياس ي، لذلك فإن استقالل النيابة تلعب استقاللية النيا

العامة يعد من أهم أشكال استقالل القضاء، باعتبارها جزء أساسيا من أجهزة السلطة القضائية ولكونها ممثلة للحق 

وا في مستوى املهام الجسام املناطة بهم. فإذا العام. واستقاللها ليس مطلقا، فمن واجب أعضاء النيابة العامة أن يكون

ثبت أن عضو النيابة العامة أخل بواجباته الوظيفية أو تجاوز صالحياته فعلى رئاسته أن تتخذ اإلجراءات القانونية 

 نحو مساءلته تأديبيا في نطاق املعايير املهنية والقانونية وطبقا ألسس موضوعية.

ة عن السلطة التنفيذية وتطوير أدائها الحقوقي يستلزم تحقيق وتفعيل املطالب استقاللية النيابة العام كما أن

 التي من شأنهاة قضائيالضمانات الالفصل بين السياس ي والقضائي فصال نهائيا مع توفير ضرورة ب التي نادتالدستورية 

 .املحاسبةو دعم املسؤولية 

امة من خالل مطلبين اثنين، نناقش في املطلب األول ونحن في هذا املبحث سنتطرق ملظاهر استقالل النيابة الع

 استقالل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل، ونفرد املطلب الثاني للمساءلة والتأديب.

 املطلب األول: استقالل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل

العدل، حيث كان الوزير يمارس خاضعة إلشراف وزير  9100ظلت النيابة العامة طيلة السنوات السابقة لدستور 

سلطات حقيقية على النيابة العامة، تتمثل في تسيير مهامها القضائية وفي تدبير الوضعيات املهنية لقضاتها كذلك. فقد 

كان القانون الجاري آنذاك يمنح الوزير إمكانية اقتراح تعيين ونقل قضاة النيابة العامة. كما كانت له صالحيات أخرى 

لقضاة بصفته نائبا لرئيس املجلس األعلى للقضاء السابق، وبهذه الصفة كان بإمكانه توقيف القضاة على كافة ا

وإحالتهم على املجلس التأديبي أو تعيين املقرر في املساطر التأديبية وإيقاع العقوبات من الدرجة األولى عليهم، وغيرها 

 من الصالحيات.

كما بالخارج نظرا ملساسها باستقالل القضاء الذي يعد مبدأ كونيا وقد ظلت هذه الوضعية محل انتقاد بالداخل 

تنص عليه وثائق األمم املتحدة ومواثيق حقوق اإلنسان، كما ينص عليه الدستور املغربي الذي رفع القضاء من جهاز 

 .135إلى مرتبة سلطة ثالثة في الدولة إلى جانب كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

                                                           
 على ما يلي: من الدستور  012الفصل ينص  135

 ."السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية 
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قاش االجتماعي والحقوقي، الذي صاحب التعديل الدستوري وانصب في مجمله على استقالل النيابة فهذا الن

العامة عن السلطة التنفيذية، استمر لغاية إقرار املشرع للقانونين التنظيميين املتعلقين باملجلس األعلى للسلطة 

هو الذي حسم في بعض الجزئيات  . كما أن املجلس الدستوري سابقا137وبالنظام األساس ي للقضاة 136القضائية

التصريح بمطابقتهما  الخالفية، عن طريق التأويل الذي أعطاه لبعض مواد القانونين التنظيميين املذكورين قبل

 للدستور.

يتضح إذن أن استقالل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية والتشريعية أصبح أمرا واقعا دستوريا وقانونيا، 

، بخصوص التقرير الذي يرفعه الوكيل 9101مارس  07الصادر بتاريخ  220/01جلس الدستوري رقم وقد زكاه قرار امل

العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة إلى املجلس األعلى للسلطة القضائية. فالدستور لم 

خالفة فإن بمجلس ي البرملان، وبمفهوم امليشترط عرض الوكيل العام للملك لتقريره أمام اللجنتين املكلفتين بالتشريع 

قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره ملناقشته أمام اللجنتين البرملانيتين مخالف للدستور ألنه يمس 

باالستقاللية. كما أكد املجلس الدستوري على أهمية مناقشة البرملان تقرير رئيس النيابة العامة باعتباره تقريرا يهم 

الشأن القضائي، مع إمكانية األخذ بما ورد فيه من توصيات، في مراعاة ملبدأ الفصل بين السلط واالحترام الواجب 

 للسلطة القضائية املستقلة.

ومما جاء في قرار املجلس الدستوري في هذا الصدد: "إن تطبيق املبدأ الدستوري القاض ي بربط املسؤولية 

يخص السلطة القضائية املستقلة عن باقي السلط بنفس الكيفية ونفس األدوات التي باملحاسبة ال يمكن أن يتم في ما 

يتم بها األمر في مجاالت أخرى، بالنظر لطبيعة السلطة القضائية واستقاللها وآليات اشتغالها والسبل املقررة لتصحيح 

 .138أخطائها"

املبررات الدستورية استنادا على ما جاء دعم فكرة استقالل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل من وقد 

التي كرست استقاللية سلطة القضاء عن السلطتين  9100فاتح يوليوز  تضمنته الوثيقة الدستورية بعد تعديل

(، وأنه من خالل القراءة العادية للفقرة األولى 9100التشريعية والتنفيذية في باب مستقل )الباب السابع من دستور 

 تاأن اإلرادة الدستورية توجهت نحو فك االرتباط نهائيا بين السلطة القضائية وباقي السلطيتبين  012من الفصل 

هم القضاء الجالس والقضاء الواقف ياستقالل كامل للسلطة القضائية بمثابة يعتبر الذي هذا االستقالل  .األخرى 

                                                           
 ".امللك هو الضامن الستقالل السلطة القضائية

املتعلق باملجلس  011-03( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 9104مارس  99) 0937من جمادى اآلخرة  09صادر في  0-04-91ظهير شريف رقم 136

 .09/19/9101 بتاريخ: 1971الجريدة الرسمية عدد  ة القضائية.األعلى للسلط

 بالنظام املتعلق 011.02 رقم التنظيمي القانون  تنفيذ 9101 مارس 99 لـ املوافق0922 اآلخرة جمادى من 09 في صادر  0.01.90 رقم شريف ظهير 137

 .2011(، ص 1910أبريل  09) 0922رجب  1بتاريخ  1971الجريدة الرسمية عدد .للقضاة األساس ي
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في الشق املتعلق بآليات اشتغال كل منهما، أن الدستور لم يميز بينهما، اللهم ذلك و  ،)قضاة أحكام و قضاة نيابة عامة(

الذي  من الدستور  001الفصل  على اعتبار أن للنيابة العامة خصوصيات تميزها عن قضاء الحكم، وهو ما يؤكده

ال يلزم قضاة األحكام إال بتطبيق القانون، وال تصدر أحكام القضاء إال على أساس التطبيق العادل " نص على أنه

 ."للقانون 

طار التوازن داخل السلطة القضائية نفسها ينبغي أال يتطابق قضاء الحكم مع قضاء النيابة العامة مما وفي إ

يفرض املراقبة املتبادلة بينهما، على أساس أن قضاء الحكم يبسط رقابته على أعمال النيابة العامة ويفحص شرعيتها 

الجالس من خالل آلية الطعن في األحكام والقرارات الصادرة في حين تعمل النيابة العامة على رقابة وتتبع أعمال القضاء 

 عنه لفائدة القانون، كما تسهر على ضمان تقيده بالضوابط القانونية وتبدي اعتراضها على كل ما يخالف القانون.

 املطلب الثاني: النيابة العامة بين املسؤولية واملحاسبة

ذية ال يعني االنفصال التام عن الدولة، فعدم الخضوع لحزب إن استقاللية النيابة العامة عن السلطة التنفي

من األحزاب أو جماعة من الجماعات أو تيار إيديولوجي... ال يعني العمل بمنأى عن أية مساءلة أو محاسبة، وال عدم 

لدولة ي االتعاون مع مؤسسات الدولة واملجتمع. فتكريس مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة يحيل على دولة القانون، أ

التي يسمو فيها القانون وتكون فيها السلطات مقيدة بالقانون في ممارسة سلطاتها وتكون فيها املساواة أمام القانون، 

 ويتم فيها الفصل بين السلطات واالعتراف بالحقوق والحريات . 

فساد طيعة لكل أشكال الواملالحظ أن تقدم املجتمع وتطوره رهين بربط املسؤولية باملحاسبة. فهذا املبدأ جاء ق

اإلداري والوساطة واملحسوبية...، كما جاء من أجل متابعة كل املفسدين وعدم إفالتهم من املحاسبة والعقاب عند 

ثبوت تورطهم في تقصير أو إخالل في النهوض بمهامهم. فاملسؤولية دائما تقابلها املحاسبة، بمعنى كلما كانت هناك 

 فهذه املحاسبة تطبق على الجميع، ما دام الكل متساوون أمام القانون. مسؤولية كانت هناك محاسبة. 

ولذلك فالنيابة العامة ورغم استقالليتها فهي جزء من سلطات الدولة، التي يقر الدستور على توازنها وتعاونها ملا 

ما ال اضعة للرقابة، بفيه مصلحة الوطن واملواطنين، وهي مؤطرة بقانون يحكم مختلف تدخالتها مما يجعل قراراتها خ

يخل باملسؤولية امللقاة على عاتقها. فأعضاء النيابة العامة وحتى رئاسة النيابة العامة، ليست بمنأى عن املحاسبة التي 

 نص عليها الدستور وإن كانت ال تتم بنفس اآلليات التي تحاسب بها السلطات األخرى.

ة النقض( يتم مساءلته من طرف رئيس املجلس األعلى للسلطة فرئيس النيابة العامة )الوكيل العام للملك بمحكم

، وكذلك من 139القضائية الذي هو صاحب الجاللة ملك البالد، وذلك بصفته السلطة التي تعين الوكيل العام للملك

 ةطرف املجلس األعلى للسلطة القضائية الذي يقدم إليه الوكيل العام للملك تقريرا دوريا حول سير النيابة العام

 وتنفيذ السياسة الجنائية.

                                                           
 املتعلق بالنظام األساس ي للقضاة.  011-02من القانون التنظيمي رقم  99املادة 139
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كما أن تعليمات رئيس النيابة العامة تهم مرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة وحدهم، وأن القرارات القضائية 

التي يتخذها هؤالء تخضع جميعها ملراقبة القضاء في أقرب اآلجال. وهذا املقتض ى فيه ما يشكل ضمانة عظمى 

 السلطة. للمتقاضين من كل تجاوز في استعمال

ففي هذا اإلطار، وباعتبار أعضاء النيابة العامة قضاة، فإنهم يتحملون واجب االستقالل املنصوص عليه في 

. فكل إخالل بالواجب امللقى على عاتق القاض ي يعتبر خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن املتابعات 140الدستور 

عن حماية حقوق  141من الدستور  002مقتض ى الفصل القضائية املحتملة. ومرد هذا التمييز أن القاض ي مسؤول ب

األشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم، وتطبيق القانون. وحتى يتسنى له االضطالع بهذه املسؤولية الجسيمة، فإن 

الدستور حمله واجب االستقالل والتجرد، ليس لشخصه، ولكن كحق من الحقوق املعترف بها دستوريا لألشخاص 

من كل تدخل في مهنته القضائية بأوامر أو تعليمات أو ضغوط. كما خول إلى املجلس األعلى والجماعات، وحصنه 

للسلطة القضائية صالحيات ضبط املسار املنهي للقاض ي وتطبيق الضمانات املمنوحة للقضاة فيما يخص التعيين 

 والترقية والتقاعد والتأديب.

تها وتماسكها كجسد واحد ال تنافر وال تنازع بين أعضائه وهو وباعتبار النيابة العامة تستمد قوتها كجهاز من وحد

ما يفرض أن تكون قيم االنضباط هي السائدة داخل الجهاز. وقد حافظ الدستور على نفس الروح الوحدوية 

 واالنضباطية من خالل إتباع واجب الطاعة. لذلك وجب أن يكون قضاة النيابة العامة في مستوى املهام الجسام املناطة

بهم. فعليهم بالتالي االلتزام بتطبيق القوانين بإنصاف واحترام لكرامة اإلنسان دون تحيز ألي نوع من أنواع التمييز، سواء 

 أكان تمييزا اجتماعيا أو سياسيا أو دينيا أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.

ته فعلى رئاسته أن تتخذ اإلجراءات فإذا تبث أن عضو النيابة العامة أخل بواجباته الوظيفية أو تجاوز صالحيا

القانونية نحو مساءلته تأديبيا في نطاق املعايير املهنية والقانونية وطبقا ألسس موضوعية، وتماشيا مع القاعدة 

األساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات وهي الصالحيات والرقابة واملساءلة عند اللزوم. فتطبيقا ألحكام 

من الدستور يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم االلتزام  001انية من الفصل الفقرة الث

 بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات املحددة في القانون.

                                                           
على القضاء؛ وال يتلقى القاض ي بشأن مهمته القضائية أي أوامر  من الدستور على ما يلي: "يمنع كل تدخل في القضايا املعروضة 012ينص الفصـل  140

ل إخالل ك أو تعليمات وال يخضع ألي ضغط.يجب على القاض ي، كلما اعتبر أن استقالله مهدد، أن يحيل األمر إلى املجلس األعلى للسلطة القضائية. يعد

عن املتابعات القضائية املحتملة. يعاقب القانون كل من حاول التأثير على من القاض ي بواجب االستقالل والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر 

 القاض ي بكيفية غير مشروعة."

 من الدستور على أنه: "يتولى القاض ي حماية حقوق األشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون. 002ينص الفصـل 141
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. كما يلزم 142ت القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليينويلتزم قضاة النيابة العامة باالمتثال لألوامر واملالحظا

على جميع العاملين بمختلف مصالح النيابة العامة ورئاستها التقيد بواجب كتمان السر املنهي في ما يطلعون عليه من 

اري به جمعلومات أو وثائق أو مستندات بمناسبة مزاولة مهامهم تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها في التشريع ال

 .143العمل

إلى التقليص من السلطة التقديرية املمنوحة لقضاة النيابة العامة في ما يتعلق  001كما اتجه الدستور في الفصل 

ذ نص على أنه: "يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات إباملتابعات، 

وهذا الفصل يحيلنا على الفصل السادس من الدستور الذي  ."السلطة التي يتبعون لها الكتابية القانونية الصادرة عن

ينص على أن: "جميع األشخاص ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمام القانون وملزمون 

تم إعادة النظر في السلطات باالمتثال له". وهذا ما يؤكد ويفرض أن تطبيقات القانون موحدة ومتساوية، وهو ما يح

التقديرية الواسعة وغير املضبوطة املمنوحة للنيابة العامة في إطار ما يعرف بمالءمة املتابعات والتي تعطي للنيابة 

العامة خيارات واسعة في املتابعة أو الحفظ، أو املتابعة في حالة اعتقال أو سراح. ألن ترك يد النيابة العامة مبسوطة 

ي حفظ الشكايات وعدم تحريك املتابعات بناء على اعتبارات ذاتية أو تقديرات شخصية فيه مساس خطير كل البسط ف

 بمبدأ املساواة أمام القانون املنصوص عليه في الدستور.

 الخاتمة:

يشكل موضوع استقالل النيابة العامة حلقة هامة في مسلسل توطيد دولة الحق والقانون والتطبيق الناجع 

 الذي أكد على استقالل السلطة القضائية عن باقي السلط. 9100تور ألحكام دس

قد وضع دعامة أساسية لتوطيد استقالل القضاء لكونه  22.02إصدار قانون رئاسة النيابة العامة رقم كما شكل 

  ة.لخالف الدائر بين تداخل السلطة التنفيذية والسلطة القضائيأسس استقالل النيابة العامة وحسم ا

ال يعني خروجها عن الضوابط القانونية التي تجعل من الضروري خضوعها لنظام  النيابة العامةأن استقالل غير 

فهي جزء من سلطات الدولة، التي يقّر الدستور على توازنها وتعاونها ملا فيه مصلحة الوطن واملواطنين، رقابة فعال. 

ها خاضعة للرقابة، بما ال يخل باملسؤولية امللقاة على وهي مؤطرة بقانون يحكم مختلف تدخالتها، ما يجعل قرارات

 .عاتقها

إلى أي حد يمكن أن يساهم استقالل جهاز النيابة العامة ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا املجال هو 

  ؟ساتيةؤساملقاربة الشمولية املرتكزة على الحكامة القانونية وامل وتفعيل في ترسيخ قيم الديمقراطية والتنمية

                                                           
 يمي املتعلق بالنظام األساس ي للقضاة.من القانون التنظ 92و 97انظر املادتين  142
املتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته  22. 02من القانون رقم  3املادة  143

 رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
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 السعودي السياس ي الدستوري النظام في السلطة انتقال في النظامية الضوابط

التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال 

 املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

 

  : لطيفة جبران  األستاذة 

 باحثة بسلك الدكتوراه 

  -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويس ي -                                                                     

 جامعة محمد الخامس بالرباط                                                                                            

                    

 مقدمة

تقوم سياسة التنمية االجتماعية بصفة أساسية على التضامن والتالحم االجتماعي ويعتبر تحسين املستوى 

املعيش ي والصحي أحد املكونات األساسية لهذه السياسة، لذلك فإن ضمان املساواة وتحقيق اإلنصاف بالنسبة لجميع 

ل إحدى أولويات الدولة في املجال االجتماعي، هذه األولوية السكان في مجال االستفادة من الحماية االجتماعية، يمث

أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماش ى مع التطورات الدولية، وذلك باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق 

 العدالة االجتماعية ومحاربة الفوارق.

 توفير الحماية ضد املخاطر التي قد تعترضهذا، وتفرض حماية األفراد في املجال االجتماعي على الدولة التزاما ب  

خاصة ما تعلق منها بضمان معاشات التقاعد وتوفير الخدمات الصحية وسهرها على تنظيم مجال تقديم  ،األفراد

خدمات طبية نوعية موزعة على سائر أرجاء التراب الوطني وضمان االستفادة من هذه الخدمات لفائدة جميع الشرائح 

 .144االجتماعية

                                                           
من الدستور املغربي على ما يلي: تعمل الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل  20 في هذا اإلطار ينص الفصل  -144 

 املتاحة لتيسير أسباب استفادة املواطنات واملواطنين على قدم املساواة من الحق في:

 العالج والعناية الصحية؛ *

 من التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة؛الحماية االجتماعية والتغطية الصحية، والتضا *

*... 

*... 

*... 

 السكن الالئق؛*

 الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛*

*= ... 

= 

 الحصول على املاء والعيش في بيئة سليمة؛ *



 

 

77 

 9104ماي  99العدد 
 

إطار هذا االلتزام الذي يكرس مبدأ الحق في الحماية االجتماعية والتغطية الصحية كما تنص عليه املواثيق  وفي

الدولية، وكذا العمل على توسيع هذه التغطية إلى الفئات غير املشمولة  بالحماية املذكورة، نجد أن ورش إصالح 

بمثابة  17.11هما منذ انطالقته بدخول القانون رقم منظومة التغطية الصحية األساسية باملغرب، قد عرف تطورا م

، وذلك بتفعيل التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض لفائدة األجراء 145مدونة التغطية الصحية األساسية حيز التنفيذ

، ودخول نظام 9109، وتعميم نظام املساعدة الطبية ابتداء من سنة 9117بالقطاعين العام والخاص منذ غشت 

 .9107اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر التأمين

العمال  تسري على مجموعة من الفئات من بينهمنجد أن مقتضياته ، املذكور  17.11القانون رقم وبالرجوع إلى 

 من أجل، غير مأجور خرين الذين يزاولون نشاطا املستقلين واألشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع األشخاص اآل 

 17.11من القانون رقم  9لكن هذا الحق في االستفادة علقته املادة ، 146هذا القانون تمكينهم من الحقوق التي جاء بها 

تحدد :" هعلى أن هذه املادة  نصتحيث على شرط واقف، هو ضرورة صدور تشريع خاص بهذه الفئات، السالف الذكر 

تخضع لها أنظمة التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، الخاصة بالطلبة  بموجب تشريعات خاصة، القواعد التي

 ."والعمال املستقلين واألشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع األشخاص اآلخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور 

يل من التي ظلت محرومة لوقت طو  - على تمكين هذه الفئات 9102سنة املغربي عمل املشرع وتبعا لذلك، 

م لقانون رقل هوذلك بإصدار  ،من االستفادة من هذه الحقوق   - نظام يوفر لها التغطية الصحية والحماية االجتماعية

الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير  يتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض 23.07

 .148للفئات املذكورة  املتعلق بإحداث نظام للمعاشات 22.07قانون رقم لوكذا ا 147األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

ويأتي هذين القانونين الستكمال اإلطار القانوني املتعلق بتوفير التغطية االجتماعية والصحية لتشمل فئات  

لى تحليل ال فقط عاملهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وسنركز في هذا املق

الذي يهدف إلى بلورة نظام للتغطية الصحية األساسية لفائدة  23.07املقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 

                                                           
 التنمية املستدامة."*

 2) 0992من رجب  97الصادر في  0.19.921لتغطية الصحية األساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بمثابة مدونة ا 17.11القانون رقم  -145 

  .2992( ص 9119نوفمبر  90) 0992رمضان  01، الصادرة بتاريخ 7173( الجريدة الرسمية عدد 9119أكتوبر 

 ساسية على ما يلي:" يسري التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض على:بمثابة مدونة التغطية الصحية األ  17.11من القانون رقم  9تنص املادة  -146 

-.... 

-... 

-... 

 العمال املستقلين واألشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع األشخاص اآلخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور...". -

حدد بموجب تشريعات خاصة القواعد التي تخضع لها أنظمة التأمين ...وتعلى ما يلي:"  ،من نفس القانون السالف ذكره 9كما تنص أيضا املادة 

 اإلجباري األساس ي عن املرض الخاصة بالطلبة والعمال املستقلين واألشخاص الذين يزاولون نشاطا غير مأجور...".

 

املتعلق بنظام التأمين اإلجباري  3.072( بتنفيذ القانون رقم 9102يونيو 92) 0923من رمضان  93الصادر في  0.02.07الظهير الشريف رقم   -147 

 1731األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاص، الجريدة الرسمية عدد 

 . 2211( ص 9102يوليو  02) 0923شوال  03الصادرة بتاريخ 

بإحداث نظام للمعاشات لفائدة  22.07( بتنفيذ القانون رقم 9102ديسمبر 7) 0922من ربيع األول  01 الصادر في 0.02.012الظهير الشريف رقم  -148 

من ربيع اآلخر  9الصادرة بتاريخ  1129فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الجريدة الرسمية عدد 

 .    . 2999( ص 9102ديسمبر  90) 0922
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فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا دراسة املقتضيات التي جاء 

 .149اسيم التطبيقية للقانون املذكور بها املشرع من خالل املر 

ولدراسة نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص   

السالف ذكره، سنتناول هذا املوضوع من  23.07غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا املنظم بمقتض ى القانون رقم 

ص املبحث األول لإلطار العام لنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات خالل مبحثين، حيث سنخص

املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، على أن نتطرق في املبحث الثاني 

   للخدمات التي يضمنها النظام املذكور.

لتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين املبحث األول: اإلطار العام لنظام ا

 واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين    23.07إن إصدار القانون رقم 

لذين يزاولون نشاطا خاصا، يأتي في سياق بلورة نظام للتغطية الصحية والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء ا

األساسية لفائدة الفئات املذكورة، التي ظلت ولوقت طويل محرومة من الحماية الصحية التي يضمنها الدستور وتقرها 

 جل املواثيق الدولية.

ن ن املرض وفقا ملقتضيات القانو وفي هذا اإلطار، سنتطرق لنطاق تطبيق نظام التأمين اإلجباري األساس ي ع

واملراسيم املتخذة لتطبيقه )املطلب األول( وكذا لتدبير هذا النظام الذي تم إسناده إلى الصندوق الوطني  23.07رقم 

 للضمان االجتماعي الذي راكم تجربة مهمة في هذا املجال )املطلب الثاني(.

ساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين املطلب األول: نطاق تطبيق نظام التأمين اإلجباري األ 

 واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض  23.07لقد سعى املشرع املغربي من خالل القانون رقم 

الذين يزاولون نشاطا خاصا إلى توفير تأمين إجباري  الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء

أساس ي عن املرض للفئات املذكورة، ويرتكز هذا النظام على مبادئ وتقنيات التأمين االجتماعي والسعي نحو تعميم 

 التغطية الصحية لتشمل فئات ظلت ملدة طويلة محرومة منها.

لفئات املستفيدة من هذا النظام )الفقرة األولى( وكذا السالف ذكره ا 23.07وفي هذا اإلطار حدد القانون رقم 

الشروط الواجب توفرها في هذه الفئات قصد قبول التسجيل بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص 

 بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا )الفقرة الثانية(. 

                                                           
املتعلق بنظام  23.07( بتطبيق القانون رقم 9102يناير 02)0991جمادى األولى  01الصادر في  9.03.199يتعلق األمر هنا بكل من املرسوم رقم  -149 

وم رقم ، املرسالتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

( بتحديد نسب االشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم 9102يناير 02)0991جمادى األولى  01الصادر في  9.03.192

ملرسوم اطا خاصا، وانظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نش

املتعلق بنظام التأمين اإلجباري  23.07من القانون رقم  02( بتطبيق أحكام املادة 9102يناير 02) 0991جمادى األولى  01الصادر في  9.03.199رقم 

 األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
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ولى: الفئات املستفيدة من نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال الفقرة األ 

 املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

الخاص بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض لفائدة  23.07 من القانون رقم 2طبقا ملقتضيات املادة   

من املرسوم رقم  01هنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا املادة فئات امل

بإحداث  22.07املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض والقانون رقم  23.07بتطبيق القانون رقم  9.03.199

فئات املستفيدة من نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض نظام للمعاشات الخاصين بالفئات املذكورة، فإن ال

الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تشمل ثالثة فئات 

 رئيسية وهي كالتالي:

 وهم األشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنة حرة؛ املهنيون املستقلون: *

ويندرج ضمنهم األشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو فالحيا، األشخاص الذاتيون   ستقلون:العمال امل*

أصحاب االستغالالت الفالحية والغابوية وتوابعها، العاملون بقطاع النقل الطرقي غير األجراء الحاملون لبطاقة السائق 

لسير والنصوص املتخذة لتطبيقه، املسيرون غير األجراء إلحدى بمثابة مدونة ا 79.17املنهي وفقا ألحكام القانون رقم 

املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم  7.21الشركات الخاضعة للقانون رقم 

غير  ي والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة، الفنانون الصناع التقليديون، العاملون بقطاع الصيد البحر 

 األجراء عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان االجتماعي.

املقاولون الذاتيون حسب مدلول القانون رقم  األشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا التالي بيانهم:*

درا م املتعلق بنظام املقاول الذاتي، األشخاص اآلخرون غير األجراء الذين يمارسون لحاسبهم الخاص نشاطا 009.02

 .150للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل وسواء يتوفرون على محل ملزاولة نشاطهم أو ال يتوفرون عليه

وعالوة على ذلك، يسري نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض على األشخاص الذين يستفيدون من 

ين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء معاش برسم نظام املعاشات الخاضعين له املحدث لفائدة فئات املهني

 .152، شريطة أن ال يكونوا خاضعين ألي نظام آخر للتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض151الذين يزاولون نشاطا خاصا

                                                           
 تحدد بمقرر لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية املعنية، قائمة األصناف واألصناف الفرعية لألشخاص املذكورين ويشار إلى -150 

 هؤالء األشخاص باسم "املؤمنين" ويصنفون حسب املهن واألنشطة التي يزاولونها. 

إلى الشخص الخاضع إلجبارية التأمين األساس ي عن املرض برسم النظام الذي ينتمي إليه يشمل التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض باإلضافة  -151 

املوجودين  ةأفراد عائلته املوجودين تحت كفالته، شريطة أن ال يكونوا من املستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل، ويعتبر في حكم أفراد العائل

سنة على األكثر مع مراعاة أحكام  90ملؤمن، األوالد املتكفل بهم من لدن املؤمن والبالغين من العمر تحت الكفالة كل من زوج أو زوجة أو زوجات ا

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، األطفال املتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل،  17.11من القانون رقم  9الفقرة األخيرة من املادة 

سنة بالنسبة لألوالد غير املتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا، شريطة اإلدالء بما يثبت ذلك، ويعتبر في حكم  91إلى  على أن حد السن يمكن تمديده

حيل تالشخص املتكفل به دونما تحديد للسن أوالد املؤمن املعاقون جسديا أو دهنيا واألطفال املتكفل بهم املوجودون في نفس الوضعية الذين يس

ورة كلية دائمة ونهائية بمزاولة أي نشاط مأجور، بل وأكثر من ذلك يمكن للمؤمن أن يطلب تمديد االستفادة من نظام التأمين اإلجباري عليهم القيام بص

 األساس ي عن املرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب االشتراك املتعلق بهما.

 

 23.07بين االستفادة من نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض املنصوص عليه في القانون رقم  تجدر اإلشارة هنا، إلى أنه ال يمكن الجمع -152 

 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية. 17.11من القانون رقم  007ونظام املساعدة الطبية املحدث بموجب املادة 
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تطبق على نظام التأمين  9.03.199وكذا مقتضيات املرسوم رقم  23.07هذا، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 

املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا عن املرض الخاص بفئات  اإلجباري األساس ي

 خاصا: 

 17.11القواعد العامة املشتركة بين جميع أنظمة التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض املنصوص عليها في القانون رقم *

 022و 029إلى  021واملواد من  93و 91و 91و 29و 2م املواد بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية باستثناء أحكا

 منه.  099و 090و

(، بتطبيق القانون رقم 9117يوليو 03) 0991من جمادى اآلخرة  00الصادر في  9.17.222مقتضيات املرسوم رقم *

 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية كما تم تتميمه؛ 17.11

( بتحديد نسب تغطية 9117يوليو 03) 0991من جمادى اآلخرة  00الصادر في  9.17.222مقتضيات املرسوم رقم *

الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض 

 كما تم تتميمه؛

( بتطبيق أحكام القانون 9117وليوي 03) 0991من جمادى اآلخرة  00الصادر في  9.17.291مقتضيات املرسوم رقم *

 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية املتعلقة بالتنظيم املالي للتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض. 17.11رقم 

الفقرة الثانية: شروط التسجيل بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال 

  ير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصااملستقلين واألشخاص غ

قصد التسجيل بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين 

ملشرع ا التسجيل التي حددها شروط في املعني باألمر  يجب أن تتوفر واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، 

 واملتمثلة في ما يلي:  23.07رقم  نون املغربي من خالل القا

أنه يجب أن يكون غير تابع ألي مشغل، ومعنى ذلك  الشخص نشاطه بصفة مستقلة وخاصة،يزاول أن  : الشرط األول *

وفي حالة وجود أي تبعية يمنع الشخص من االستفادة من خدمات هذا النظام، ويستوي في ذلك األشخاص الذين 

 . أو يزاولون مهن حرة صناعيا أو حرفيايزاولون نشاطا تجاريا أو 

ألي نظام آخر للتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، وفي حالة املعنيون باألمر خاضعين  أن ال يكون  : الشرط الثاني*

ال يحق لهم الولوج إلى هذا النظام ألنهم يستفيدون من التغطية الصحية ، فإنه لتأمينل آخر من نظام هؤالء استفادة

 .153ؤمنينفي خانة امل ويعدون 

 كل صنف أو صنفبالنسبة لداخل اآلجال املحددة بانتظام و شتراكات املستحقة لال  املسبق داءاأل    :الشرط الثالث*

الخاص بفئات املهنيين والعمال  23.07من القانون رقم  2أصناف من األشخاص املشار إليهم في املادة فرعي أو مجموعة 

 جراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.املستقلين واألشخاص غير األ 

وبتوفر الشروط أعاله، يتعين على كل شخص معني أن يطلب تسجيل نفسه لدى الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي باعتباره الهيئة املكلفة بتدبير نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال 

                                                           
بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين املتعلق  23.07من القانون رقم  9و  2املادة انظر مقتضيات   -153 

 واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
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، ويتعين على الصندوق املذكور تسجيله وتسليمه 154راء الذين يزاولون نشاطا خاصااملستقلين واألشخاص غير األج

، وفي حالة ما إذا رفض الصندوق 155يوما ابتداء من تاريخ طلب التسجيل 21بطاقة التسجيل داخل أجل أقصاه 

لطلب  فإن كل رفض 23.07الوطني للضمان االجتماعي تسجيل أحد األشخاص املعنيين بمقتضيات القانون رقم 

 التسجيل من جانبه يجب أن يكون معلال.

 1وفي مقابل ذلك، خول املشرع املغربي لطالب التسجيل الذي رفض طلب تسجيله، أن يطعن داخل أجل 

يوما من إرسال طلب التسجيل أمام اللجنة الذي يحدثها الصندوق الوطني للضمان  21أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء 

   .156االجتماعي

بمجرد توفره على معلومات أن املشرع املغربي خول للصندوق الوطني للضمان االجتماعي  هنا رةوتجب اإلشا

لم يطلب تسجيله رغم أنه يستوفي  23.07من القانون رقم  2أي شخص من األشخاص املشار إليهم في املادة أن تثبت 

يه، يدعوه املتوفر لد املعني باألمر  عنوانتوجيه رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل إلى شروط الخضوع للنظام املذكور 

الرسالة املضمونة، يقوم الصندوق توجيه يوما من تاريخ  21 انصرام أجلمن خاللها إلى تقديم طلب التسجيل، وبعد 

 وهذا ما يفيد أن التسجيل يمكن أن يكون تلقائيا بعد سلوك، تسجيل املعني باألمرب تلقائياالوطني للضمان االجتماعي 

 .ملسطرةاهذه 

ويسري أثر التسجيل الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تلقائيا ابتداء من اليوم األول من الشهر املوالي للشهر 

الذي يستوفي فيه هذا الشخص شروط الخضوع للنظام املذكور، على أن كل تغيير ملحل اإلقامة أو كل تعديل يدخل 

يوما  21لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي داخل أجل  على وضعية املؤمن أو أفراد عائلته، يجب التصريح به

 التالية للتغيير أو التعديل املذكور.

يتعين على الهيئات املهنية الجمعيات املهنية، غرف  23.07من القانون رقم  01هذا، وطبقا ملقتضيات املادة 

الصيد البحري، بريد املغرب ش.م ، التجارة والصناعة والخدمات، غرف الصناعة التقليدية، غرف الفالحة، غرف 

التعاونيات، كل جمعية أو مجموعة أو أي هيئة أخرى ينص نظامها األساس ي على تمثيل صنف أو أكثر من األشخاص 

املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض أن تقوم دوريا وكلما  23.07من القانون رقم  2املشار إليهم في املادة 

االسم الشخص ي والعائلي، رقم ا، بموافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باملعلومات التالية: طلب ذلك منه

                                                           
لم يطلب خالل اآلجال القانونية  23.07درهم كل شخص من األشخاص املعنيين بمقتضيات القانون رقم  7111إلى  0111يعاقب بغرامة من   -154

 فسه لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وتضاعف العقوبة املذكورة في حالة العود.تسجيل ن
 تجدر اإلشارة هنا أن مضمون بطاقة التسجيل يحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالشغل. -155

أي شخص من األشخاص املتوفرة فيهم  درهم، إذا رفض تسجيل 011111إلى  71.111تفرض على الصندوق الوطني للضمان االجتماعي غرامة من  -156

لزم يشروط التسجيل، أو في حالة ممارسة انتقائية للمخاطر واألشخاص أو إقصاء للمستفيدين من نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، كما 

 الصندوق باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتسجيل األشخاص املعنيين في أجل شهرين من = 

كم القاض ي بذلك، ويلزم أيضا عند االقتضاء بتغطية املخاطر واألشخاص املستفيدين دون أي انتقاء، على أن العقوبة املذكورة = تاريخ  صدور الح

 تضاعف في حالة العود.



 

 

82 

 9104ماي  99العدد 
 

التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي في حالة توفره، رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية، تاريخ 

الفرعي الذي ينتمي إليه املعني باألمر، تاريخ  الوالدة، العنوان الشخص ي، العنوان املنهي إذا وجد، الصنف أو الصنف

بداية النشاط أو املهنة، الوضعية املهنية للمعني باألمر )التوقف، التشطيب الوفاة(، وفي حالة عدم تقيد الهيئات 

 بهذا االلتزام، يوجه إليها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بآخر عنوان لها معروف لديها رسالة إنذار املذكورة 

 مضمونة مع إشعار بالتوصل يدعوها فيها إلى التقيد بهذه األحكام.

ويتعين أيضا على كل سلطة حكومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات  

دوق الوطني أن توافي الصن 23.07من القانون رقم  2األنشطة أو املهن التي ينتمي إليها األشخاص املشار إليهم في املادة 

للضمان االجتماعي باملعلومات املتوفرة لديها املتعلقة  بكل شخص من هؤالء األشخاص والالزمة لتسجيله، كما يتعين 

موافاة الصندوق   157والسلطات الحكومية والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية املذكورةكذلك على الهيئات 

 .158يطرأ على وضعية مزاولة املعنيين باألمر ملهنهم أو أنشطتهمالوطني للضمان االجتماعي شهريا بكل تغيير 

املطلب الثاني: تدبير نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين 

 واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال أوكل املشرع املغربي مهمة تسيير نظام التأمين اإلجباري 

املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وحتى يقوم هذا 

الصندوق باملهام املنوطة به البد من وجود تنظيم إداري يستجيب لخصوصية هذا النظام )الفقرة األولى(، وتدبير مالي 

محكم يمكنه من تقديم الخدمات املضمونة من طرفه لفائدة األشخاص املستفيدين من النظام املذكور، ومن تحمل 

 تكاليف التدبير )الفقرة الثانية(.  

 

                                                           
ين واألشخاص ليتعين على هذه الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية التي تسلم لفئات املهنيين والعمال املستق -157 

رتبطة رى مغير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، رخصة ملزاولة مهنة من املهن أو نشاط من األنشطة، أن تطلب من املؤمن قبل تسليمه أي وثيقة أخ

م نظام ضمان االجتماعي برسبمزاولته للمهنة أو النشاط، اإلدالء بالشهادة التي تثبت انتظام أداء واجبات االشتراك املستحقة للصندوق الوطني لل

ألصلية االتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض مرفقة بنسخة منها، وتقوم هذه الجهات بعد التأكد من مطابقة النسخة ألصل الشهادة بإعادة الوثيقة 

لوثيقة من مطابقة املعلومات الواردة بهذه ا للمعني باألمر، ويمكن للجهات املذكورة الولوج للموقع اإللكتروني الذي يضعه الصندوق رهن إشارتها للتأكد

وتسليم  كلتلك املتوفرة باملوقع اإللكتروني، وفي حالة عدم التطابق يتعين على الجهة املعنية إخبار الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فورا بذل

 الوثيقة املدلى بها من قبل املعني باألمر للصندوق املذكور.

درهم كل هيئة تمتنع عن موافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باملعلومات املتوفرة لديها، أو توافيه  71111إلى  1711تعاقب بغرامة من  -158 

درهم عن  911عمدا بمعلومات كاذبة، وتكون كل هيئة لم تقم بموافاة الصندوق باملعلومات املذكورة مدينة بالنسبة لكل حالة بغرامة تهديدية قدرها 

املوالي لتاريخ إرسال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لرسالة اإلنذار مع اإلشعار بالتوصل، وفي حالة عدم التقيد  21ابتداء من اليوم  كل يوم تأخير 

عني ملابهذا االلتزام  تصبح الهيئة املذكورة مسؤولة على وجه التضامن عن أداء الديون املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي على الشخص 

 على أن العقوبة املذكورة تضاعف في حالة العود.
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 الفقرة األولى: التنظيم اإلداري لنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض

ين الخاص بفئات املهني مين اإلجباري األساس ي عن املرضاملتعلق بنظام التأ 23.07طبقا ملقتضيات القانون رقم 

والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يعمل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

 على تسيير النظام املذكور بكيفية مستقلة عن تسييره وتدبيره لباقي األنظمة والخدمات األخرى التي يقدمها.

يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالنظر في جميع املسائل املتعلقة ي هذا اإلطار، وف

بتدبير نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء 

ة شات املحدث لفائدتهم، وكذا بالبت في جميع القضايا املرتبطالذين يزاولون نشاطا خاصا باملوازاة مع تدبيره لنظام املعا

 بهذين النظامين.

املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض  23.07من القانون رقم  02هذا، وتطبيقا ألحكام املادة 

ارة يتألف مجلس إد، الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عندما يدعى للنظر في تدبير نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض املذكور 

 من األعضاء اآلتي ذكرهم:

 الحكومية املكلفة بالشغل؛ ممثل واحد عن السلطة* 

 ممثل واحد عن السلطة الحكومية املكلفة باملالية؛* 

 عن السلطة الحكومية املكلفة بالصحة؛ممثل واحد  *

 ممثل واحد عن السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة؛*

 ممثل واحد عن السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة؛ *

 ممثل واحد عن السلطة الحكومية املكلفة بالنقل؛*

 ممثل واحد عن السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية؛ *

 د عن السلطة الحكومية املكلفة بالعدل؛ممثل واح* 

 ممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛*

ممثل واحد عن جمعية الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ممثل واحد  سبعة ممثلين عن املؤمنين كالتالي:*

بعة ممثلين عن الهيئات والجمعيات ممثل واحد عن جامعة الغرف الفالحية، أر  عن جامعة غرف الصناعة التقليدية،

 املهنية في حدود ممثل واحد عن كل قطاع كما يلي: قطاع الصحة، قطاع العدل، قطاع النقل، قطاع السياحة؛

 ممثالن عن النقابات األكثر تمثيلية.* 
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عين وي ويعين أعضاء املجلس اإلداري املشار إليهم أعاله، لوالية مدتها ثالث سنوات بمقرر لرئيس الحكومة،

األعضاء الرسميون ممثلو اإلدارة بناء على اقتراح من السلطات الحكومية املعنية من رتبة مدير مركزي على األقل، 

ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي باقتراح من نفس السلطات الحكومية، فيما يعين العضو الرسمي ممثل الوكالة 

نائب عن مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باقتراح من الوطنية للتأمين الصحي في شخص مديرها، ويعين عضو 

 هذا األخير.

ويعين األعضاء الرسميون والنواب ممثلوا املؤمنين من بين األشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 

 كما يلي: 23.07

 ها؛فيما يتعلق بجمعية الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات بناء على اقتراح من*

 فيما يتعلق بجامعة غرف الصناعة التقليدية بناء على اقتراح منها؛*

 فيما يتعلق بجامعة الغرف الفالحية بناء على اقتراح منها؛*

فيما يتعلق بممثلي الهيئات والجمعيات املهنية بقطاعات الصحة والعدل والنقل والسياحة بناء على اقتراح من *

 . 159اع املعني بعد استشارة الهيئات والجمعيات املهنية املعنيةالسلطات الحكومية التابع لها القط

وفي حالة وفاة أو إعفاء أو استقالة أحد أعضاء املجلس اإلداري أو فقدانه للصفة التي تم على أساسها تعيينه 

س فكعضو باملجلس اإلداري أو عندما يوجد في حالة التنافي املنصوص عليها في القانون، يعين عضو جديد وفق ن

 الشروط والكيفيات التي عين بموجبها سلفه وذلك ملا تبقى من مدة والية املجلس.

هذا، ويجتمع املجلس اإلداري كلما استلزمت الظروف ذلك، ومرتين على األقل في السنة للقيام على وجه 

سبية املوالية، نة املحاالخصوص بحصر القوائم التركيبية للسنة املحاسبية املختتمة ودراسة وحصر ميزانية وبرنامج الس

ويجب أن تنعقد هذه االجتماعات املتعلقة بتدبير نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض بكيفية مستقلة عن 

االجتماعات األخرى املتعلقة بتدبير خدمات نظام الضمان االجتماعي ونظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض لفائدة 

 ات بالقطاع الخاص.املأجورين وأصحاب املعاش

ويشترط لصحة مداوالت مجلس اإلدارة أن يحضرها ما ال يقل عن ثلثي أعضائه   وفي حالة عدم توافر هذا 

يوما املوالية على أبعد تقدير، وفي هذه الحالة  07النصاب، يوجه الرئيس الدعوة إلى املجلس لعقد اجتماع ثان خالل 

                                                           
يوما ابتداء من تاريخ  تقديم  21تجدر اإلشارة هنا أنه يتعين على كل جامعة أو جمعية الغرف املهنية السالفة الذكر أن تقدم اقتراحها داخل أجل  -159 

تقديم هذا االقتراح خالل األجل املذكور، يعين ممثل الجامعة أو الجمعية الطلب الذي توجهه إليها السلطة الحكومية املكلفة بالشغل، وفي حالة عدم 

يوما  21اخل أجل د املهنية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية الوصية عليها، كما يتعين أيضا على املركزيات النقابية األكثر تمثيال أن تقدم اقتراحها

السلطة الحكومية املكلفة بالشغل، وفي حالة عدم تقديم هذا االقتراح خالل األجل املذكور، يعين ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الذي توجهه إليها 

 ممثال املركزيات النقابية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالشغل.
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األعضاء الحاضرين، على أنه تتخذ مقررات املجلس بأغلبية أصوات  يتداول املجلس بكيفية صحيحة أيا كان عدد

 .160األعضاء الحاضرين وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا

 الفقرة الثانية: التدبير املالي لنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض

لفائدة فئات املهنيين والعمال   رضيتم تدبير النظام املالي الخاص بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن امل

ظمة عن التدبير املالي املتعلق باألناملستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا   بكيفية مستقلة 

وتتكون موارد النظام املذكور من اشتراكات ، 161التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والخدمات األخرى 

ة التوظيفات املالية، حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير، الهبات والوصايا التي يقبل مجلس املؤمنين، حصيل

 اإلدارة تلقيها، وجميع املوارد األخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي.

فئات خاص بال ي عن املرضلتأمين اإلجباري األساس وتدرج العمليات املالية واملحاسبية املرتبطة بتدبير نظام ا

 في ميزانية مستقلة تشمل:املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا 

اشتراكات املؤمنين، حصيلة التوظيفات املالية، حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير،  في باب املوارد:*

ا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، الهبات والوصايا التي يقبل مجلس اإلدارة االقتراضات املأذون في إصدارها وفق

 تلقيها، وجميع املوارد األخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي.

مات في هاملبالغ املدفوعة واملرجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يضمنها النظام املذكور، املسا في باب النفقات :*       

بمثابة  17.11من القانون رقم  13و منصوص عليها في املادة همصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كما 

 مدونة التغطية الصحية األساسية، نفقات التسيير و املبالغ املرجعة من االقتراضات.

اعي برسم نظام التأمين اإلجباري هذا، وتحدد نسبة االشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان االجتم

األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في 

من الدخل الجزافي املطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة األصناف الذي ينتمي إليه    % 1422نسبة 

االشتراك الواجب أداؤها من لدن أصحاب املعاشات برسم نظام التأمين اإلجباري األساس ي  املؤمن، فيما تحدد نسبة

سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة  -من املبلغ اإلجمالي ملجموع املعاشات  % 9497عن املرض في نسبة 

                                                           
يرها، ويجوز له أن يفوض إليها جزء من سلطه نشير هنا أنه يجوز ملجلس اإلدارة أن يحدث كل لجينة أو لجنة متخصصة يحدد تأليفها وطريقة تسي -160 

 واختصاصاته. 

الخاص بالتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء  23.07من القانون رقم  09املادة  -161 

 الذين يزاولون نشاطا خاصا. 
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املعني باألمر ويستثنى من ذلك معاش  املمنوحة من قبل أنظمة املعاشات التي ينتمي إليها -أو معاش ذوي الحقوق 

 .162التقاعد التكميلي عند وجوده

وإذا كان صاحب املعاش يستفيد من نظامين للمعاشات أو أكثر، وجب على الهيئة املكلفة بتدبير كل نظام من 

وفقا  بهذه األنظمة أن تقتطع من املنبع مبلغ االشتراك املطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني باألمر والذي يحتس

وأن تدفعه إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وتظل الهيئة املذكورة مدينة بهذا املبلغ  23.07ألحكام القانون رقم 

 .  163تجاه الصندوق 

هذا، ويكون املؤمن مدينا اتجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بمجموع واجبات االشتراك املستحقة 

 .164مسؤوال عن دفعها إلى الصندوق املذكور من تاريخ سريان أثر تسجيله و 

الوطني للضمان االجتماعي سنويا بالنسبة لكل مؤمن شهادة تثبت انتظام أداء واجبات  يعد الصندوق و 

االشتراك املستحقة لهذا الصندوق برسم نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض ويسلمها للمعني باألمر، وتعد هذه 

شهرا تبتدئ من فاتح  09املحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالشغل، وتكون صالحة ملدة الشهادة وفقا للنموذج 

شهر فبراير من كل سنة، كما يضع الصندوق نفس الشهادة رهن إشارة كل شخص قام بتسوية وضعيته بعد نهاية شهر 

 .165ناير من السنة املواليةيناير، وتكون هذه الشهادة صالحة من تاريخ تسوية وضعيته إلى غاية نهاية شهر ي

 

                                                           
 ديل نسبة االشتراك طبقا للشروط املعمول بها في هذا اإلطار.في حالة عدم وجود توازن مالي يتم تع -162 

، ويتعين على الهيئة 23.07درهم كل هيئة مدبرة لنظام معاشات عن كل اقتطاع لم يباشر طبقا ألحكام القانون رقم  0111تعاقب بغرامة قدرها  -163 

من  92مبالغها على عاتقها مضاف إليها زيادات التأخير تطبيقا ألحكام املادة  املذكورة القيام بدفع واجبات االشتراك التي لم يتم اقتطاعها والتي تبقى

ض ينفس القانون السالف الذكر، كما يحتفظ صاحب املعاش املعني في جميع الحاالت بالحق في اللجوء إلى القضاء املختص قصد الحصول على التعو 

 ادة منها، على أن العقوبة املذكورة تضاعف في حالة العود.عن األضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانه من االستف
فإنه يترتب عن كل تأخير في دفع االشتراكات املستحقة برسم نظام التأمين اإلجباري األساس ي   23.07من القانون رقم   92طبقا ملقتضيات املادة  -164

من  20شتراك شهر واحد عن كل سنة  كما أن الفقرة الثانية من املادة عن كل شهر تأخير في حدود سقف مبلغ ا  %0عن املرض تطبيق زيادة نسبتها 

درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه كل مؤمن لم يقم خالل اآلجال القانونية  9111إلى  911نفس القانون املذكور، قد نصت على تطبيق غرامة  من 

 لى أن العقوبة املذكورة تضاعف في حالة العود.بدفع واجبات االشتراك املسحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ع

 93تطبق فيما يخص استخالص الديون املستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وكذا صوائر املتابعات املتعلقة بها أحكام الفصل  -165

نظام الضمان االجتماعي وذلك وفق أحكام القانون رقم املتعلق ب 0229يوليو 92الصادر في  0.29.039من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 

من الظهير الشريف  21بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون املذكورة أحكام الفصل  07.22

 املعتبر بمثابة قانون املذكور.
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املبحث الثاني: الخدمات املخولة لفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا 

 خاصا

يهدف نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض إلى تقديم إعانة مالية ورعاية طبية للمؤمن له وذويه، حيث 

تغطية أغلبية املصاريف التي قد تنتج عن إصابة املؤمن له أو ذويه، بل وقد يغطي مصاريف يحاول النظام املذكور 

 العالجات الوقائية، أي قبل حدوث املرض.

فيما يتعلق بالخدمات التي يضمنها نظام التأمين اإلجباري األساس ي  23.07وفي هذا اإلطار، أحال القانون رقم 

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، والذي حدد مجموعة من  17.11عن املرض، على مقتضيات القانون رقم 

الخدمات التي يمكن للمؤمن له أو ذويه االستفادة منها )املطلب األول(، كما استثنى مجموعة من الخدمات من نطاق 

 تطبيق نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض )املطلب الثاني(. 

الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين  لتأمين اإلجباري األساس ي عن املرضاملطلب األول: خدمات نظام ا

  واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

نجدهما تحيالن فيما يتعلق بالخدمات التي  23.07من القانون رقم  9و 0بالرجوع إلى مقتضيات املادتين 

رض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء يقدمها نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن امل

بمثابة بمدونة التغطية الصحية األساسية، وطبقا  17.11الذين يزاولون نشاطا خاصا، على أحكام القانون رقم 

اء الذين منه، فإن فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجر 2ملقتضيات هذا القانون وخاصة املادة 

 مدونة التغطية الصحية األساسية.مثابة ب 17.11يزاولون نشاطا خاصا تستفيد من الخدمات التي يضمنها القانون رقم 

السالفة  2وفي هذا اإلطار يضمن نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض طبقا ملقتضيات املادة  

لخدمات االنظام الذي ينتمون إليه، تغطية للمخاطر ومصاريف  الذكر للمؤمنين وألفراد عائالتهم املتكفل بهم أيا كان

، كما يخول التأمين اإلجباري األساس ي عن رض أو حادثة أو والدة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفياملالطبية الناجمة عن 

الة الصحية الح إرجاع مصاريف العالجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيااملرض الحق في 

 :ةواملتعلقة بالخدمات التاليوعند االقتضاء تحمل تكاليفها مباشرة، للمستفيد، 

 ؛العالجات الوقائية والطبية املرتبطة بالبرامج ذات األولوية املندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة*

 ؛أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية*

 ؛ع الحمل والوالدة وتوابعهاالعالجات املتعلقة بتتب*

 ؛العالجات املتعلقة باالستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية*

 ؛التحاليل البيولوجية الطبية*

 ؛الطب اإلشعاعي والفحوص الطبية املصورة*

 ؛الفحوص الوظيفية*

 ؛األدوية املقبول إرجاع مصاريفها*

 .تهأكياس الدم البشري ومشتقا*
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رض أخذا في االعتبار طبيعة امل اآلالت الطبية وأدوات االنغراس الطبي الضرورية ملختلف األعمال الطبية والجراحية*

 أو الحادثة ونوعية هذه اآلالت واألدوات؛

 ؛األجهزة التعويضية والبدائل الطبية املقبول إرجاع مصاريفها*

 ؛النظارات الطبية*

 ؛عالجات الفم واألسنان*

 ؛األسنان بالنسبة لألطفال تقويم*

 ؛أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي*

 .األعمال شبه الطبية*

وتجدر املالحظة في هذا اإلطار أن الحق في االستفادة من التحمل بنفقات العالج واسترجاع املصاريف يبتدئ 

آثار التسجيل في نظام التأمين اإلجباري أشهر ابتداء من التاريخ الذي يسري فيه  1بعد مرور فترة التدريب املحددة في 

األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، 

على أنه يعفى من قضاء فترة التدريب املذكورة املؤمن الذي يتوفر عند تاريخ تسجيله على تغطية ضد املرض، وكذا 

 .166يتوفر على تغطية برسم نظام للتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض ويغير النظام الذي كان ينتسب إليهاملؤمن الذي 

ونشير هنا أن كل انقطاع عن مزاولة املهنة أو النشاط ملدة متصلة تفوق ستة أشهر ألسباب غير املرض أو  

ؤدي إلى وقف الحق في الخدمات املضمونة الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء ي

وبالتالي وقف تقديمها، غير أنه يتعين على الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إذا كان املؤمن املعني أو أحد من ذوي 

حقوقه مصابا بمرض طويل األمد أو مرض يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم عالجا خاصا ومكلفا االستمرار في تقديم 

 الء األشخاص.الخدمات لهؤ 

املطلب الثاني: الخدمات املستثناة من نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال 

 املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

ساس ي عن اإلجباري األ  لقد استثنى املشرع املغربي مجموعة من الخدمات من نطاق تطبيق نظام التأمين

التي أحال عليها   -بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية  17.11القانون رقم من  3استثنت املادة املرض، حيث 

 ما يلي: التأمين اإلجباري األساس ي عن املرضنظام من نطاق الخدمات التي يضمنها  - 23.07القانون رقم 

  ؛عمليات الجراحة التجميلية*

  ؛اماتخالعالج بال*

                                                           
جباري األساس ي عن املرض لفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين الخاص بالتأمين اإل  23.07من القانون رقم  02ملادة ا-166 

 يزاولون نشاطا خاصا.
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 ؛لوخز باإلبرا*

 ؛امليزوتيرابيا*

 ؛العالج بمياه البحر*

 ؛الطب التجانس ي*

 .الخدمات املقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ*

املغربي للخدمات السالف ذكرها من نطاق تطبيق نظام التأمين   هذا، و يرجع السبب في استثناء املشرع 

أو العالجات تتعلق بدرجة اهتمام كل شخص بصحته، كما  اإلجباري األساس ي عن املرض، إلى كون أن هذه الخدمات

أن الفرد يمكنه أن يعيش بدونها، إال أن هناك بعض الحاالت التي على املشرع أن ينتبه إليها، من ذلك الفرد الذي 

 ييصاب مثال بحادث حريق على مستوى الوجه وتكون حروقه خطيرة يحتاج معها إلى رعاية صحية باهظة ومكلفة وبالتال

ال يمكنه اللجوء إلى العمليات التجميلية، وذلك ملا تعرفه هذه العمليات من تقنية عالية وملا تتطلبه من تكلفة مالية 

مرتفعة، لذا على املشرع أن يأخذ بعين االعتبار كل الوقائع التي من شأنها أن تطرأ على صحة املؤمن له وذوي حقوقه 

 .  167مع تركه تقدير الحاالت املنضوية تحتها للخبرة الطبيةوأن يكتفي بالنص على الخدمات املضمونة 

تبقى األخطار الناجمة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية خاضعة للنصوص  وفضال عما سبق ذكره، 

 . 168التشريعية والتنظيمية املتعلقة بها

 خاتمة:

ص والعمال املستقلين واألشخاهكذا، فإن نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين 

، سيمكن 9102الصادر سنة  23.07غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي تم إقراره بمقتض ى القانون رقم 

العديد من الفئات من االستفادة من التغطية الصحية األساسية سواء لشخصهم أو لذويهم، وذلك وفق نظام خاص 

 من شأنه أن يرفع من نسبة الفئات املشمولة بالتغطية الصحية باملغرب.يتناسب مع وضعيتهم، األمر الذي 

 
  

                                                           
عيس ى أطريح، " التغطية الصحية، التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض نموذجا"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة جامعة محمد  -167 

 .93، ص 9112 – 9111ة، السنة الجامعية األول، كلية الحقوق وجد

 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية. 17.11من القانون رقم  2املادة  -168 
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 االستثمار عقد ألطراف القانوني األمان تحقيق في التشريعي الثبات شرط دور 

 مستقبل الدعوى املوازية في االجتهاد القضائي االداري املغربي؟

 

  : امليلود بوطريكـيالدكتور 

 أستاذ القانون اإلداري 

 التخصصات ة املتعددةبالكلي

 -الناضور  - بسلوان

 

 :مقدمة

املحدث للمحاكم اإلدارية على ما يلي:"ال يقبل الطلب الهادف  90-21من قانون  92املادة  من الفقرة األخيرة  تنص

ام مإلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع املعنيين باألمر أن يطلبوا بما يدلونه من حقوق بطريق الطعن العادي أ

 القضاء الشامل". وهو ما يطلق عليه الدعوى املوازية.

 

على أن الدعوى املوازية تعني أن ال يكون في وسع الطاعن اللجوء إلى طريق قضائي آخر يحقق  169ويجمع الفقه

 له نفس النتائج التي يريد الوصول إليها عن طريق دعوى اإللغاء. 

 

الذي تقرر  0319فبراير  9دولة الفرنس ي، فبعد صدور مرسوم ويعود أصل الدعوى املوازية إلى قضاء مجلس ال

بموجبه اإلعفاء من دفع الرسوم القضائية وتوكيل محام مجانا لرفع دعوى اإللغاء أمام املجلس نفسه تراكمت القضايا 

يخفف من  ، مما دفع االجتهاد القضائي إلى البحث عن حل قضائي آخر 170املتعلقة بإلغاء قرارات اإلدارة غير املشروعة

عدد قضايا اإللغاء من جهة، وتعويض املحامين املتضررين من جراء حرمانهم من امتيازاتهم بسبب املرسوم املذكور من 

جهة أخرى، فقلق مجلس الدولة الفرنسية أمام العدد املرتفع للطعون املتعلقة بتجاوز السلطة أمامه بعد صدور هذا 

، وتبقى إذن  171قف هذا الغزو ملحرابه فعثر عليها في استثناء الدعوى املوازيةاملرسوم، أدى به إلى البحث عن وسيلة لو 

 الغاية األساسية لهذه األخيرة هي الحد من دعاوى اإللغاء. 

                                                           
 .029، ص. 9112ثورية لعيوني، القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء، دار النشر الجسور، وجدة،  -169

Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, 6ème édition, édition La porte, 2003, p.724. 

 
، 0222شتنبر،  –يونيو 93إدريس الحالبي الكتاني، الدعوى املوازية في إطار إحداث املحاكم اإلدارية، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد  - 170

 .12ص.

 

 

-171-Charles (H.), Actes       rattachables et actes détachables en droit administratif français, thèse, Paris,L.G.D.J., 1968, P.162.  
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مع نهاية القرن التاسع عشر حيث كان الطعن باإللغاء  النظريةاالنتقادات املوجهة لها فقد تطورت هذه  ورغم    

وجود الدعوى املوازية يتضمن تبريرات  من املستخلصعدم القبول ويرتكز  حتياطيا.بسبب تجاوز السلطة طعنا ا

له بسلطة اإللغاء والتجاوز في استعمال السلطة على "  باالعترافمختلفة: فهو يجنب خطر أن يحصل مجلس الدولة 

أنها تحول دون وقوع  اكمعلى اختصاصات املحاكم اإلدارية األخرى أو املحاكم العادية،  بالتطاول " شامل اختصاص

 .172"القضاءبين أنواع   التمييز وأخيرا فإنها تحفظ  ،النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين املحاكم

 

ومع التسليم باألصل الفرنس ي للدعوى املوازية، فاملالحظ أنها قد قامت في املغرب على سند من القانون       

نصت نصوص  174من القانون املحدث للمحاكم اإلدارية 92إلى املادة إذ أنه إضافة  173خالفا ملا تميز به في بلد نشأتها

على  175املحدث للمجلس األعلى 0272شتنبر  92في الفقرة األخيرة من ظهير  09قانونية أخرى عليها، فقد جاء الفصل 

ى البة بحقوقهم لدأن: "ال تقبل دعوى اإللغاء املوجهة ضد القرارات اإلدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم األمر املط

 من قانون املسطرة املدنية لتؤكد نفس الصياغة. 211املحاكم العادية" وجاءت الفقرة األخيرة من الفصل 

 

هذه النصوص ال تجسد تجديدا تشريعيا ولكنها على العكس تكرار لقاعدة قديمة وكالسيكية أال وهي الدعوى 

  . 176املوازية

 

ر بوجود دعوى موازية وبالتالي إعفاء القرارات اإلدارية من الرقابة القضائية فعلى أساس أي معيار يتحتم اإلقرا   

عن طريق دعوى اإللغاء النعقاد االختصاص بشأنها للقضاء الشامل، وما هو مستقبل الدعوى املوازية ؟ وما جدوى 

نازعات قضاء اإللغاء و اإلبقاء على شرط الدعوى املوازية سيما وأن املحاكم اإلدارية  أصبحت مختصة بالنظر في م

 منازعات القضاء الشامل؟

  

 

 الفرع األول: مضمون الدعوى املوازية.

 الفرع الثاني: حدود الدعوى املوازية. 

                                                           
L afferrière (E.), Traité de la juridiction administratif… op.cit., p.518. - 172 

 
 .93، ص.0222شتنبر  -، يونيو93عدد  محمد صقلي حسيني، الدعوى املوازية بين القانون واملمارسة، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، - 173

، 0222شتنبر  01) 0909ربيع األول  99صادر في  997/20/0املحدث للمحاكم اإلدارية، صادر األمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  21/90قانون رقم  - 174

 (. 9012م ص  0222نونبر  2 0909جمادى األولى  03بتاريخ  9992ج.ر، عدد 

( يتعلق بإحداث املجلس األعلى والقواعد العامة للمرافعة لديه، ج.ر، عدد  0272شتنبر  0222ربيع األول  19مؤرخ في  292/72/0ظهير شريف رقم  -175

 .0297، ص: 0272أكتوبر  03، بتاريخ 9292

  

176- Payen (O.R.), l’expérience marocaine de l’unité de juridiction, L.G.D.J., Paris, 1964, p.232. 
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 الفرع األول: مضمون الدعوى املوازية

 

توجد هناك دعوى موازية لدعوى اإللغاء من أجل التجاوز في استعمال السلطة عندما يوجد طعن قضائي آخر  

 ي عن طريق دعوى مباشرة إلى إلغاء أو إبعاد تطبيق القرار املطعون في شرعيته.يؤد

 

يستفاد من ذلك أنه لتطبيق الدعوى املوازية يجب أن يتوفر الطاعن عن طريق قانوني آخر من شأنه أنه يؤدي 

القبول املستمد من هذا إلى نتيجة عملية تعادل على األقل النتيجة التي يوفرها الطعن باإللغاء. أي أن الدفع بعدم 

الشرط ال يقوم على أساس سليم إال إذا توفر للطاعن عن مسعى قانوني وقضائي، من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة عملية 

 .177تعادل على األقل النتيجة التي يوفرها الطعن باإللغاء

 الفقرة األولى:أخذ الطعن املقابل لصورة الدعوى 

 

ال تقبل دعوى اإللغاء يجب أن يكون الطريق اآلخر الذي نظمه القانون لكي تطبق نظرية الدعوى املوازية و 

عدم أخذ الطعن  لصاحب الشأن دعوى ال مجرد دفع أي أن يكون أداة هجوم وليس فقط مجرد وسيلة للدفاع. أي

في مرتبة  ليسدفع بعدم الشرعية، أو تظلم إلزامي، باعتبار أن الدفع  لصورةالقضائي الذي وفره القانون للمعني باألمر 

 .178للتجاوز في استعمال السلطة اإللغاءدعوى 

 

فالدفع بعدم الشرعية ال يقف عقبة في سبيل قبول دعوى اإللغاء ضد القرار اإلداري التنظيمي غير املشروع أو 

ة ملا طضد القرار الفردي الصادر تطبيقا له، باعتبار أن الدفع ليس في مرتبة دعوى اإللغاء للتجاوز في استعمال السل

بين الطريقين من تفاوت كبير في النتائج، إذ بينما تنتهي دعوى اإللغاء بحكم قضائي يلغي القرار اإلداري و يزيله من 

الوجود بالنسبة للكافة وذلك بطبيعة الحال إذا كان القرار غير مشروع، ال يترتب على الدفع بعدم الشرعية إال مجرد 

بالنسبة للنزاع املعروض على القاض ي ويظل القرار قائما وقابال للتطبيق على الحاالت االمتناع عن تطبيق القرار اإلداري 

 .179املشابهة

 

ومن ناحية أخرى فإن دعوى اإللغاء وسيلة هجومية، بينما الدفع بعدم الشرعية أداة دفاع، وشتان ما بين 

 ه اإلدارة قرارها غير املشروع بل يسارع إلىالهجوم والدفاع، إذ في الحالة األولى ال ينتظر صاحب املصلحة حتى تنفذ علي

الطعن فيها والوصول إلى إلغائها أما في الحالة الثانية، فالفرد ينتظر حتى تهاجمه اإلدارة وتنفد عليها قرارها أو تقدمه إلى 

ائج من نت املحاكمة إذا خالف هذا القرار، وحينئذ يتولى الدفاع بوسيلة الدفع بعدم الشرعية، وإذا أفلح في التخلص

                                                           
، 1دد مواضيع الساعة، الع اللي أمزيد، شرط انتفاء الدعوى املوازية في املنازعات اإلدارية، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلةالجي -177

 .0، ص.0221
 .91محمد صقلي حسيني، الدعوى املوازية بين القانون واملمارسة... املرجع السابق، ص. -178

، سليمان محمد الطماوي، القضاء اإلداري، 009، ص.0222إلداري، دراسة مقارنة، دارالنهضة العربية، القاهرة، محمود محمد حافظ، القرار ا - 179

 .119، ص.0221قضاء اإللغاء، دار الفكر العربي 
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القرار بامتناع القاض ي عن تطبيقه عليه في القضية املعروضة، فإن القرار مع ذلك يظل قائما ينتج أثاره في حق غيره 

 .180من األفراد بل وفي حقه في مناسبات جديدة

 

أم كما أن التظلم اإلداري ال يمنع من قبول دعوى اإللغاء سواء أكان في صورة التماس موجه إلى مصدر القرار 

في شكل طعن رئاس ي مرفوع إلى السلطة الرئاسية، إذ أن التظلم اإلداري يترتب عليه تعليق قبول دعوى اإللغاء على 

 شرط سلوك طريق التظلم اإلداري.

 

فالتظلم إلى جهة اإلدارة ينتهي بقرار إداري جديد صريح أو ضمني، أما دعوى اإللغاء فتنتهي بحكم القاض ي له 

هذه الحجية حجية مطلقة إذا صدر الحكم بإلغاء القرار. وال جدال أن الحكم القضائي بإلغاء  حجية األحكام وتكون 

القرار اإلداري يحقق ملن صدر في صالحه ضمانات ال يحققها له قرار جهة اإلدارة الصادر لصالحه بناء على تظلم مرفوع 

 إليها.

 

لشامل للطعن بصفة مباشرة أو غير مباشرة في فعندما ال يتوفر الطاعن على إمكانية ممارسة دعوى القضاء ا

شرعية القرار اإلداري، فإن الدعوى املوازية ال تطبق هنا بمعنى أن املتقاض ي يجب أن يتوفر على طعن قضائي أخر غير 

 ادعوى اإللغاء ملهاجمة القرار االنفرادي. وهذا ما ذهب إليه املجلس األعلى في تعليله لعدم قبول الطعن باإللغاء كلم

 181كان "في إمكان الطاعن املطالبة بحقوقه أمام املحاكم العادية والحصول على نفس النتيجة التي توفرها دعوى اإللغاء"

وفي قضية أخرى أكد أن: "مهمة املستأنفة تنحصر في القيام بدور كاتب رئيس ي مساعد، ولذلك فهو يعتبر من فئة 

القته التعاقدية مع بنك املغرب كما الحظ قضاة الدرجة األولى املستخدمين الخاضعين ألحكام القانون الخاص في ع

،وبذلك فإن قرار الفصل إن كان قرارا إداريا صادر عن سلطة إدارية قابال لإللغاء، إال أن هذه القابلية مشروطة بعدم 

ارية في نفس . وقد سارت املحاكم اإلد182وجود دعوى موازية، كما نص على ذلك القانون املحدث للمحاكم اإلدارية"

أن: "من شروط  183االتجاه، ففي قضية العلمي عبد الوافي ضد وزير الطاقة واملعادن أكدت املحكمة اإلدارية بمراكش 

 و أنه بإمكان املعنى باألمر املطالبة بحقوقه أمام القضاء الشامل". ،دعوى اإللغاء عدم وجود طعن مواز

 ايا دعوى اإللغاءالفقرة الثانية:تقديم الدعوى املوازية لنفس مز 

للمركز  معادلالشرط واضحة، ويعني أن الدعوى املوازية يجب أن تؤدي إلى حصول املدعي على مركز  هذا داللة

مقبولة إذا كان الطاعن يتوفر على دعوى  غير اإللغاء تعد  فدعوى الذي يمكنه الحصول عليه بواسطة دعوى اإللغاء، 

ه تقدم لو  أو إدارية غير تلك املختصة للنظر في دعوى اإللغاء، ديةعاقضائية أخرى تخضع الختصاص محكمة أخرى 

                                                           
 محمود محمد حافظ، املرجع نفسه. - 180

، منشورات املجلس األعلى في ذاكرة األربعين، مطبعة 0273/0222، عالل شعالي، قرارات املجلس األعلى 0227نونبر  12قرار املجلس األعلى بتاريخ  -181

 .222املعارف الجديدة، ص. 

 .092، ص: 0233، دجنبر 022مجلة القضاء والقانون عدد  0231دجنبر  93بالتاريخ  992قرار عدد  -182

 .77يه صقلي حسيني، مرجع سابق، ص أشار إل 29غ / 23في امللف  21/11/0227بالتاريخ  27حكم املحكمة اإلدارية بمراكش عدد   -183
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مجرد الحكم بالتعويض عن  إلىوال يكفي في هذا الصدد أن تكون الدعوى املوازية مؤدية  ء،اإللغانفس نتائج دعوى 

فدعوى  نتائج هذا القرار،بل يجب أن يترتب عليها إزالة أو محو  املشروع،النتائج الضارة املترتبة على القرار اإلداري غير 

 بالتعويضن الحكم أ تعد دعوى موازية من شأنها أن تمنع صاحب الشأن من رفع دعوى اإللغاء. إذ ال التعويض إذن 

 .184رالقراعن اإلضرار املترتبة عن القرار اإلداري غير املشروع ال يعني إلغاء هذا 

 

ازية محققة لنفس املزايا التي تحققها دعوى اإللغاء فحتى ال يتم قبول دعوى اإللغاء يجب أن تكون الدعوى املو 

 موضوع التعليق بقولها: "... أن يطالبوا بما يدلونه من الحقوق..." 92و هو ما عبرته عنه املادة 

 

فدعوى اإللغاء تعد غير مقبولة إذا كان الطاعن يتوفر على دعوى قضائية أخرى عادية أو إدارية غير تلك املتمثلة 

لغاء، تقدم له نفس نتائج دعوى اإللغاء، وبعبارة أخرى يجب أن تؤدي الدعوى املوازية إلى حصول املدعي في دعوى اإل

عن مركز معادل للمركز الذي يمكنه الحصول عليه بواسطة دعوى اإللغاء، ويستفاد من ذلك أن الدفع بعدم القبول 

عن على مسعى قانوني وقضائي من شأنه أن يؤدي املستمد من هذا الشرط ال يقوم على أساس سليم إال إذا توفر الطا

إلى نتيجة عملية تعادل على األقل النتيجة التي يوفرها الطعن باإللغاء، فال يكفي في هذا الصدد أن تكون الدعوى 

تب ر املوازية مؤدية إلى مجرد الحكم بالتعويض عن النتائج الضارة املترتبة عن القرار اإلداري غير املشروع، بل يجب أن يت

عليها إزالة أو محو القرار. فدعوى التعويض عن األضرار الناجمة عن قرار إداري غير مشروع ال تعتبر دعوى موازية تمنع 

 من قبول دعوى إلغاء هذا القرار.

 

ولكن إذا كان هذا الطعن األخير يمنح له نتائج ال يمكن أن يمنحها له الطعن املوازي، فإن عدم القبول يجب 

 دعم توفر شرط تعادل النتائج.رفضه نظرا ل

 

معتبرا أن: " املقررات الصادرة عن الجهات اإلدارية هي مقررات  185وهو ما أكد عليه املجلس األعلى  غير ما مرة

إدارية قابلة للطعن فيها عن طريق دعوى اإللغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة إال أن قابلية هذا الطعن مشروط 

، وأنه في إمكان الطرف الطاعن املطالبة بحقوقه أمام املحاكم العادية ويحصل على نفس بعدم وجود دعوى موازية

النتيجة التي يتوخاها من دعوى اإللغاء أي الرجوع إلى عمله إن اقتض ى الحال ذلك، األمر الذي يجعل الطعن غير مقبول 

 لوجود دعوى موازية.

 

                                                           
 وكثيرا ما استعمل القضاء الفرنس ي هذه الصيغة: -184

« Il ne suffit pas d’obtenir réparation des effets de l'acte, il faut encore pouvoir détourner ces mêmes effets ». 

ح باعتبارها مساوية لدعوى التعويض، كما أنه يعتبر التعويض الذي يمكن أن يحصل املالحظ أن القضاء املغربي يعطي للدعوى املوازية تعريفا غير صحي

 عليه املعني باألمر موازيا لإللغاء.
رقيب املعطى ضد وزير التربية الوطنية، منشور بمجلة قضاء املجلس  0211ـ09ـ12الصادر بتاريخ  79نذكر من ذلك مثال: قرار املجلس األعلى عدد  -185

نجيب املعتر ضد مدير الوكالة املستقلة للنقل الحضري  32، عدد 13/12/0221/ قرار املجلس األعلى بتاريخ 0213، نونبر 0السنة ، 9األعلى عدد 

بنجيكو املحجوب، ضد املكتب  920، عدد 13/09/0221قرار املجلس األعلى بتاريخ  022، ص99بالرباط4 منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى عدد 

 .91صالح للشرب، مجلة قضاء املجلس األعلى عدد الوطني للماء ال
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منسابة نزاع ناش ئ عن عدم تنفيذ املكتب الوطني للكهرباء ب 186وفي نفس االتجاه أكدت املحكمة اإلدارية بالرباط

شروط االتفاق الذي ربطه شركة مقاولة األشغال العمومية والعقارية بخصوص أشغال إعداد حوض جديد لرماد 

يتعلق  19/0227/ 91بتاريخ  le soir du marocاملولد الحراري للطاقة الكهربائية بجرادة وقيامه بنشر إعالن بجريدة 

نفس الصفقة والعملية التي تم التعاقد من أجلها إذ اعتبرت املحكمة أن: "طلب إلغاء الصفقة الذي تقدمت به الشركة ب

املذكورة يدخل في إطار املنازعة حول تنفيذ عقد إداري الذي يختص بالنظر فيه القضاء الشامل، والقرار املطعون فيه 

ال منفصال عنه، لذا فالدعوى املوازية متوفرة في هذه النازلة وكان بإمكان يعد قرار متصال بالعقد اإلداري موضوع النزاع 

الطاعنة أن تحصل على نفس النتائج بتقديم دعواها أمام القضاء الشامل وهو ما لم تفعله مما يتعين معه الحكم بعد 

 القبول". 

 

 الفرع الثاني :حدود الدعوى املوازية 

ة قد ولدت وهي تحمل في ثناياها عناصر هدمها، وذلك بسبب انعدام يمكن القول أن نظرية الدعوى املوازي

 التوازي بين دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الشامل وبسبب استحالة تعادل النتائج بين الدعويين.

 الفقرة األولى:مشكل وجود املوازية 

لذلك فإن إعمال فكرة  يستدعي تطبيق الدعوى املوازية وجود دعويين: دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الشامل،

الدعوى املوازية يفترض حتما انعقاد اختصاص املحكمة اإلدارية في الوقت الذي يوجد فيه دعوى موازية أمام املحكمة 

اإلدارية أو محكمة عادية وتكون هذه األخيرة سببا لعدم قبول الدعوى األولى، لكن من الناحية العملية ال يتصور تحقق 

القانون املحدث للمحاكم اإلدارية قد عمل على تحديد وتوزيع االختصاص بين الجهازين هذا الشرط ما دام أن 

القضائيين اإلداري والعادي، إذ أن النص القانوني املحدد لهذا االختصاص ال يترك أية إمكانية لتقدير التوازي بين طرق 

ن املشرع يهدف إلى تعويض هذه األخيرة، الطعن، فإذا كان يمكن استعمال دعوى أخرى بدل دعوى اإللغاء فذلك يعني أ

 .187فليس هناك تواز بين الطعنين ولكن حلول طعن خاص محل طعن عام

 

 هاملحدث للمحاكم اإلدارية باملغرب مادام أن 90-21الفعال للدعوى املوازية ظهر بقوة منذ قانون  غير الطابع  إن

 جدضاء الشامل، فلم تعد املسألة مسألة قاض "هو املختص في قضاء اإللغاء والق القاض يغالبا ما يكون نفس 

 ؟سهانف إلىإحالة القضايا التي تخضع الختصاصها في فنن املحاكم اإلدارية تت فلماذا ،قاض ي موازي" أو متخصص" 

 

في  ملحبالنظر فيها  اإلداريةتكفل القانون املحدث للمحاكم اإلدارية بتحديد املواضيع املختصة املحكمة " إن

لذلك فإن الدعوى املوازية  ،مسألة زائدة إليهااالستغناء عن قاعدة الدعوى املوازية، لذلك فإن إشارته  طياته معالم

                                                           
، شركة مقاولة األشغال العمومية والعقارية ضد املكتب الوطني للكهرباء، املجلة 0221-19-00بتاريخ  12حكم املحكمة اإلدارية بالرباط، عدد  -186

 .071.، ص0222يونيو –، أبريل02املغربية لإلدارة املحلية والتنمية عدد 

Charles (H.), op.cit., P.152.- 187 
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بالشروط األخرى املقررة لقبول دعوى اإللغاء للتجاوز في استعمال السلطة  االكتفاءدعوى غير صالحة للتطبيق، ويجب 

 .188"هي دعوى موجودة بقوة القانون  التي

 

وإلى قضاء اإللغاء، فحيث تتحقق دعوى اإللغاء  الشاملع ينتمي في آن واحد إلى القضاء أي نزا فليس هناك

 ففي الحالة التي تثير فيها دعوى اإللغاء املعروضة عمليا دعوى القضاء الشامل، تستبعدللتجاوز في استعمال السلطة 

بالبث في املادة اإلدارية بجميع صورها  والية القاض ي الشامل لنفس املحكمة اإلدارية ، فإن إنفراد القاض ي اإلداري 

يجعل من الصعب فهم الجدوى من التنصيص على هذه القاعدة ومدى قابليتها للتطبيق؟ فبمجرد ما أصبح في الوقت 

الراهن نفس القاض ي مختصا في أغلب األحوال بالبث في دعاوى اإللغاء ودعاوى القضاء الشامل، فإن شرط الدعوى 

سوى التمييز بين صنفي املنازعات، أي تمييز غير ذي أثر يذكر مادام نفس القاض ي مختصا إزاء  املوازية لم يعد يخص

 .189الصنفين معا

 

وفي حالة وجود الدعوى املوازية أمام محكمة عادية، فإن الدور املسطري لشرط انتفاء الدعوى املوازية يصبح  

االختصاص بين القضاء اإلداري والقضاء العادي، لكن ملا  مرتبطا بضرورة الحفاظ على النظام القانوني املتعلق بتوزيع

كان تنظيم توزيع االختصاص من النظام العام، فقد حرص املشرع على تحديد قواعده وضوابطه، لذلك فإن قاض ي 

اإللغاء يكون في هذه الحالة مقيدا بقواعد االختصاص أكثر مما يكون مقيدا بشرط انتفاء الدعوى املوازية، بل إن 

فإننا نصل إلى عدم إمكانية تطبيق  وبذلك، 190مال هذا الشرط يكون في غالب األحيان من قبيل تحصيل الحاصلإع

 . واحدة قضائيةفي الوضع الحالي الذي صارت فيه املادة اإلدارية بفرعيها من اختصاص جهة  املوازية،الدعوى 

 

يتطابق  ال  ألنهكرة التوازي في االختصاصات، فإنه يتم إبعاد هذا املفهوم الذي يستند على ف الحاالت،كل  في 

طبقا  أو املتوازي ملحكمتين املتآني االختصاصإطالقا مع مبادئ توزيع االختصاصات املحددة من طرف القانون، فقبول 

استثناء الدعوى  إنالقانون ويؤدي إلى نتيجة ال يمكن الدفاع عنها،  إرادةلنظرية الدعوى املوازية يسري على عكس 

 عن خطأ. إليهإال استثناء لعدم االختصاص الذي يجب أن يطبقه قاض ي اإللغاء ألنه يتم اللجوء  ليسوازية امل

 

ى إلى التنصيص عل الداعيةاألسباب  انتفاءاألستاذ محمد صقلي حسيني الرأي حينما أكد على:" نشاطر  لذلك

ازية عوامل التاريخية التي أدت إلى ابتكار الدعوى املو أن ال باعتبار الدعوى املوازية في النصوص املتعلقة باملجلس األعلى، 

تصاص كل اخ بقواعدبل إن تميز التنظيم القضائي في املغرب وخاصة في الجوانب املرتبطة منه  املغربال وجود لها في 

ت تصنف كانعلى املجلس األعلى وما إذا  املعروضةمن املجلس األعلى واملحاكم العادية كان يكفي لتمييز طبيعة الدعوى 

 .191… "فيها، أم تندرج ضمن القضاء الشامل للمحاكم االبتدائية  للبثاإللغاء املنعقد اختصاصه  ى ضمن دعاو 

 

                                                           
نية وهذا ما يؤكد من خالل بعض أحكام املحاكم اإلدارية حيث جاءت تارة مؤكدة على قاعدة الدعوى املوازية ومرتبة آلثارها، وتارة أخرى مستغ -188

 .(11عنها باملرة ومطبقة محلها قواعد توزيع االختصاص )بخصوص هذه األحكام أنظر محمد صقلي حسيني، مرجع سابق، ص.
 .070، ص.0221ميشال روس ي، املنازعات اإلدارية باملغرب، ترجمة محمد هيري، الجياللي أمزيد، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط،  -189
 .3الجياللي أمزيد، شرط انتفاء الدعوى املوازية في املنازعات اإلدارية...، مرجع سابق، ص. -190
 .93ن واملمارسة... املرجع السابق، ص.محمد صقلي حسيني، الدعوى املوازية بين القانو  -191
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ي النصف ف مستعملةالصعب أن يغيب عن نظرنا بأن استثناء الدعوى املوازية كان في فرنسا تقنية  فمن بالفعل

 فيه وفي مجال يبقى املغربففي "ذلك سابقا،  إلىكما أشرنا  اإللغاء ى الثاني من القرن التاسع عشر لحصر تدفق دعاو 

في قضاء اإللغاء عبر قناة  الشاملالقضاء  "انسكاب"التمييز بين أنواع القضاء موضوعا حديثا ومحل جدل واسع فإن 

يض يعتبر قضاء التعو ، ألن 192"( كان أفقا محتمال ومرعباالقانون الحالة الرابعة من حاالت قبول دعوى اإللغاء )خرق 

قضاء اإللغاء وهذا منذ أكثر من أربعين سنة بسبب وحيد هو أن أحدهما كان مسموحا  عنمميزا بصفة جد واضحة 

يثير الخوف هو أن دعوى اإللغاء "فإن أفقا كهذا كان ال يجب التطلع إليه. على العكس فإن ما كان ، 193واآلخر ممنوعا به

لى ذلك بأن إ أضفناإلى اإلطار السياس ي واالجتماعي الذي أسست فيه. وإذا ترجع إلى حداثتها و  ألسباب ءقد انطلقت ببط

اإلعفاء من مؤازرة املحامي الذي يعتبر غير موجود  علىفي فرنسا  0319استثناء الدعوى املوازية قد بني في فترة مرسوم 

   .194"نالحظ االختالف الكبير بين الوضعيتين أنفإنه ال يمكننا إال  املغرب،في 

 

 املوازية ال من طرف الفقه املعاصر للدعوى  املخصصةلذلك يجب تصحيح هذا االنطباع ألن الصفحات        

إال بقيمة ثانوية إن لم نقل منعدمة  تحتفظتعدو أن تكون مجرد رثاء، ويتفق الفقه على أن نظرية الدعوى املوازية ال 

 ال رام تقليد يرجع إلى تاريخ طويل ولكن هذا االحترام للتقليد إال من أجل احت املوازيةكليا. إذ ال يتم االحتفاظ بالدعوى 

 .Olivier Renard –Payen195يبدو أنه مفروض بصرامة في النصوص املغربية على حد تعبير األستاذ

 

 التشريعي لقاعدة قضائية في منتهى الضعف؟. التجسيدعن ماهية  نتساءل إذنأن  ويمكن

 

املوازية في الظهير املؤسس للمجلس األعلى  الدعوى من وجود خلص ملستنستنتج أن إدراج عدم القبول اهكذا 

اإلدارية مستوحى من االنشغال بالترجمة الحرفية للقواعد القضائية  للمحاكماملحدث  90-21 وقانون  0272سنة 

 مما هو مستوحى من الرغبة في مالءمتها مع الوضعية القائمة في املغرب. أكثر الفرنسية 

أن شرط الدعوى  بارات هي التي جعلت جل املهتمين بالقانون اإلداري املغربي يجمعون علىولعل هذه االعت

املوازية قد فقد أهميته بعد إحداث املحاكم اإلدارية، ألنه لم يعد هناك داع لحماية توزيع االختصاص عن طريق هذه 

 .196املؤسسة، لوجود قواعد دقيقة تحدد مجال اختصاص كل قضاء على حدى

 

                                                           
192- Payen, (O.R.), L’expérience marocaine de l’unité de juridiction… op.cit., p.234. 

املتعلق بالتنظيم القضائي للمغرب يمنع على املحاكم أن تعرقل بأية صفة من الصفات أعمال  0202غشت  09"كان الفصل الثامن من ظهير  -193

ى هذا األساس كانت تنعدم دعوى اإللغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة"، للمزيد من التفاصيل أنظر: عبد القادر باينة، اإلدارة، وعل

 .09-02، ص.0233تطبيقات القضاء اإلداري باملغرب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة األولى 
194- Payen, (O.R.), L’expérience marocaine de l’unité de juridiction… op.cit., p.234. 
195- Payen, (O.R.), Ibidem. 

، عبد هللا حداد، القضاء اإلداري املغربي على 70أنظر في هذا الصدد مؤلف ميشال روس ي، املنازعات اإلدارية باملغرب... سبقت اإلشارة إليه، ص. -196

، الجياللي أمزيد، شرط انتفاء الدعوى املوازية... مرجع سابق، 013، ص.0، ط 0229ضوء القانون املحدث للمحاكم اإلدارية، منشورات عكاظ، 

 .3ص.



 

 

98 

 9104ماي  99العدد 
 

 الدعوى "أن  ذلك، 197"… هناك حل مرض إال في التخلي النهائي عن نظرية الدعوى املوازية وتوابعها  فليس"

 قيمة فهي ليس لها إال … لوحدها  ش يءاملوازية تشكل جزءا من املفاهيم الوظيفية وليست املفاهيمية التي ال تفسر أي 

 .198"ةوظيفي

 املوازيةالفقرة الثانية :مشكل التعادل العملي لنتائج الدعوى 

اليوم مفهوم الدعوى املوازية وينكرون أية قيمة لها مستندين في ذلك على استحالة  199يرفض أغلبية الفقهاء

 توفر تعادل النتائج التي يمكن الحصول عليها عن طريق دعوى اإللغاء والطعن الذي يقال أنه موازي له.

 

طعون فيه في مواجهة الكافة أي زواله بأثر رجعي من فدعوى اإللغاء يمكن أن تؤدي إلى إلغاء القرار اإلداري امل

النظام القانوني، باإلضافة إلى تمتعه بقوة الش يء املقض ي به، باإلضافة إلى ما لدعوى اإللغاء من مزايا خاصة تتمثل في 

ريق طسهولة اإلجراءات وقلة النفقات، في حين أن دعوى القاض ي الشامل التي تطعن غالبا بصفة غير مباشرة أو عن 

االستثناء في شرعية مثل هذا القرار ال يمكن أن تؤدي إال إلى إلغاء بين األطراف للقرار أي زوال مؤقت وقت نزاع القضاء 

 الشامل ومحدود بين أطراف النزاع.

وإذا كان هناك نوع من القرارات ال يتوفر بشأنها شرط تعادل النتائج الذي يبرر قبول دعوى اإللغاء فإنه مبدئيا  

القرار التنظيمي املدمج في عملية خاضعة للقضاء الشامل )كالعملية التعاقدية مثال( ألن هذا القرار يمكن أن يتدخل  هو 

لفترة طويلة قبل تجسيد ما يمكن تسميته بجوهر العمليات املركبة الخاضعة للقضاء الشامل، ومن ثم فإن هذا القرار 

ى العموم شروط هذا التجسيد، وعليه فإن كان غير مشروع فإن هناك وبالنظر إلى لحظة إصداره، فإنه يحدد مقدما عل

 خطر أن يشوب كل العملية بعدم الشرعية التي يدمج فيها.

 

باإلضافة إلى أنه يمكن أن يطول ملدة أكثر ويصبح له طابعا دائما، وبالتالي يحدد مسبقا شروط سريان وتحقيق 

، ولذلك فإن عدم الشرعية يمكن أن تعيب شرعية عمليات ليس عملية واحدة فقط ولكن العديد من العمليات

متعددة، وهنا يطرح املشكل على اعتبار أن دعوى القضاء الشامل بسبب عدم شرعية قرار تنظيمي ممهد لها ال يسمح 

 حلقاضيها بإبعاد هذا القرار إال بالنسبة لهذا النزاع، في حين أن ممارسة دعوى اإللغاء ضد مثل هذه القرارات تسم

بزواله بأثر رجعي وفي مواجهة الكافة حتى بالنسبة لكل العمليات املعنية بواسطة هذا القرار سواء املاضية أو 

 .200املستقبلية

 

 

                                                           
197- Folliot (L.) Pouvoirs des juges administratifs et distinction des contentieux en matière contractuelle, thèse, Paris II, 1994, p.384. 
198- Ternicet (J.), le retour de l’exception de recours parallèle, R.F.D.A., 1993, p.720. 

 .21، ص.0273. سليمان الطماوي، القضاء اإلداري ورقابته ألعمال اإلدارة، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية، - 199

200-Charles (H.), op.cit., P.39-50 
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 خاتمة :

إن شرط الدعوى املوازية قد فقد أهميته بعد إحداث املحاكم اإلدارية ألنه لم يعد هناك داع لحماية توزيع 

جود قواعد دقيقة تحدد مجال اختصاص كل قضاء على حدة، كما أن قبول االختصاص عن طريق هذه املؤسسة لو 

االختصاص املتوازي ملحكمتين طبقا لنظرية الدعوى املوازية يسري عكس إرادة القانون ويؤدي إلى نتيجة ال يمكن الدفاع 

اء بالشروط األخرى واالكتف 201عنها، لهذا نفضل استبعاد فكرة الدعوى املوازية من بين شروط قبول الدعوى اإللغاء

 املحدد لقبول دعوى اإللغاء. باختصار فالدعوى املوازية لم يعد لها أي مستقبل.

 

  

                                                           
اري املغربي و الفرنس ي و املصري، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ، تخصص م. بوطريكي، القرارات اإلدارية املنفصلة:دراسة مقارنة في القانون اإلد -201

 .099،ص.9117اإلدارة العامة، كلية الحقوق بوجدة 
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 12.13 القانون  مقتضيات ضوء على دراسة اإللكترونية التجارة تجاه املستهلك لثقة أساس ي تحدي الشخصية املعطيات حماية

 ياسية بجريمة العدواناملحكمة الجنائية الدولية واالشكاليات القانونية والس
 

 

 الدكتورة منى كامل تركي 

 مستشار البحث العلمي بجامعة الحياة الجديدة االلكترونية

 عضو فريق عمل مجلة القانون واألعمال

 

 

 

 ملخص الدراسة 

صاصها تهدفت الدراسة الى ابراز ماهية املحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية مهمة في التاريخ االنساني  من حيث اخ

الذي انبثقت عنه لجنة نادت بتأسيس  0203في  النظر بجريمة العدوان حيث يعود تاريخ أنشائها الى مؤتمر باريس عام 

نهج املبمن فيهم رؤساء الدول ، اتبعت الباحثة  –"هيئة قضائية عليا" وتختص بمحاكمة من يرتكبون جرائم الحرب

عات من خالل تحليل اآلراء الفقهية، ومواقف حكومات الدول ومنظمة التحليلي والتطبيقي الذي يقوم بدراسة املوضو 

وعرض الهيئة القضائية الدولية الجنائية التي اقيمت من أجل حماية التراث املشترك لإلنسانية والحفاظ  األمم املتحدة

 كتسبة لإلنسانعلى سالمة وحياة االطفال والنساء في كل مكان لتحقيق السالم واالمان والحفاظ على الحقوق امل

 بأهداف ومبادئ وميثاق االمم 
ً
والتأكيد على حق كل دول العالم في االستقالل وسالمة اراضيها من االحتالل عمال

الجريمة الدولية وخصائصها واركانها وعرضنا في نشأة القضاء  املتحدة، من خالل ثالثة مباحث تعرضنا فيها بتعريف

ية الدولية مثل املحكمة العسكرية الدولية في نومبرج واملحكمة العسكرية الدولية الجنائي الدولي واهم املحاكم الجنائ

في طوكيو وكذلك مراحل التطور التي مر بها القضاء الجنائي الدولي واخيرا االشكال القانونية لجريمة العدوان وماهيتها 

كمة الجنائية الدولية وشملت بعض والطبيعة القانونية لجريمة العدوان واالختصاص والقانون الواجب امام املح

 النتائج والتوصيات 

Abctract: 

The study aimed at highlighting the nature of the International Criminal Court as an important judicial body 

in human history in terms of its competence to consider the crime of aggression as it dates back to the Paris 

Conference in 1918, which resulted in a committee calling for the establishment of a supreme judicial body 

to prosecute those who commit war crimes, The researcher followed the analytical and applied approach 

that examines the topics through the analysis of the jurisprudential opinions, the positions of the 

governments of the countries and the United Nations and the presentation of the international criminal 

judicial body established to protect the common heritage of humanity and preserve the safety and life of 

the Children and women everywhere to achieve peace and security and to preserve the acquired rights of 
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the human person and to affirm the right of all countries of the world to independence and territorial 

integrity from occupation in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United 

Nations. The international criminal courts such as the International Military Tribunal in Nuremberg and the 

International Military Tribunal in Tokyo as well as the stages of development of the international criminal 

judiciary and finally the legal forms of the crime of aggression and its nature and the legal nature of the 

crime. Aggression, jurisdiction and law before the International Criminal Court and included some 

conclusions and recommendations 

 

 

 مقدمة

شهدت املجتمعات البشرية قديما وحديثا شتى أصناف الجرائم، راح ضحيتها املاليين عبر العصور قبل أن توصف تلك 

الجرائم وتحدد أطر قانونية ملحاكمة املسؤولين عنها إذ يعد موضوع الجرائم الدولية من أهم املواضيع التي شغلت بال 

 نها تمثل تحديا للنظام القانوني الدوليالحكومات واملختصين في املجتمع الدولي لكو 

 التعريف بموضوع الدراسة

تمثل املحكمة الجنائية الدولية جهة قضائية مهمة في التاريخ االنساني  من حيث اختصاصها في  النظر بجريمة العدوان 

ية وخصائصها واركانها بالجريمة الدول ويشير البحث الى  التعريف 0203حيث يعود تاريخ أنشائها الى مؤتمر باريس عام 

ونشأة القضاء الجنائي الدولي واهم املحاكم الجنائية الدولية مثل املحكمة العسكرية الدولية في نومبرج واملحكمة 

العسكرية الدولية في طوكيو وكذلك مراحل التطور التي مر بها القضاء الجنائي الدولي واالشكال القانونية لجريمة 

ة القانونية لجريمة العدوان واالختصاص والقانون الواجب امام املحكمة الجنائية الدولية العدوان وماهيتها والطبيع

 واخيرا عرض النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة 

 أهمية موضوع الدراسة 

 ق االحداث الجسيمة والحروب الدولية واألهلية الدامية التي استبيحت الحقو تكمن أهمية البحث في إبراز تاريخ 

والحريات وانتهكت فيها الكرامة االنسانية لدرجة انه استقر في اذهان البعض مشروعية الحرب والعدوان خاصة مع 

تضارب املصالح السياسية واالقتصادية مما ادى باالنسان الى ان يعيش في عالم تتجاذبه التيارات السياسية وتتحكم 

وزائفة وديكتاتورية تنكر على االنسان ابسط الحقوق، فبرزت  فيه انظمة الحكم املختلفة ما بين ديمقراطية صادقة

 أهمية الحاجة الى مؤسسة قضائية لتحقيق حلم البشرية في ردع مرتكبي الجرائم الدولية وابراز النقاط التالية: 

( من نظامها األساس ي وهي 7اختصاص املحكمة الجنائية الدولية بنظر جرائم معينة محددة بموجب املادة ) .0

 ئم الحرب والعدوان واإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانيةجرا

افتراض ممارسة املحكمة الجنائية الدولية إلجراءاتها، يتضمن أمور ايجابية عدة وينتج عنها في ذات الوقت   .9

مجموعة سلبيات، مما يتوجب عرض تلك اإليجابيات والسلبيات من أجل التفضيل بينهما واختيار تخويل 

 نظر الجريمة من عدمهاملحكمة ب
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 أهداف الدراسة 

األحكام والقواعد والقوانين الدولية التي تحكم اجراءات عمل أجهزة يكمن الهدف الرئيس ي للدراسة في التعرف على 

 املحكمة الجنائية الدولية من خالل:

 مية.القانونية واإلعال دراسة ظاهرة الجريمة الدولية بإبعادها السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية و  .0

استنباط املسؤولية الجنائية الدولية التي يقرها قضاء املحكمة الجنائية الدولية مع مراعاة الخصوصية  .9

 والظروف املكانية والزمانية لكل تجربة.

 تعميق املفاهيم املوحدة ملصطلحات العدوان واملفاهيم املقاربة. .2

 من الضحايا املدنيين وتحصل التعّرف على  الجرائم ضد اإلنسانية واالعتد .9
ً
 كبيرا

ً
اءات التي تستهدف عددا

 ضمن سياسة محددة أو مخطط مدروس

 مشكلة الدراسة 

يعد مبدأ سيادة الدول من املبادئ األولى التي أرساها القانون الدولي، لحرية الدول في تسيير شؤونها الداخلية والخارجية 

الدولية وظهور التنظيم الدولي رّجح تقييد سيادة الدول باحترام قواعد  دون تدخل أطراف أجنبية،  ومع تطور العالقات

القانون الدولي بوصفها قواعد ملزمة تعلو على إرادة أي دولة وقد تعرض املجتمع الدولي خالل تاريخه الطويل الحداث 

انية وبرزت أهمية جسيمة وحروب دولية وأهلية دامية فاستبيحت الحقوق والحريات وانتهكت فيها الكرامة االنس

 وعند ذاك كان لزاما علينا أن نطرحالحاجة الى مؤسسة قضائية لتحقيق حلم البشرية في ردع مرتكبي الجرائم الدولية 

 سؤال رئيس ي نرى أنه بما يحتويه من أسئلة فرعية تجد إجابات لها كما سنبينه الحقا في طيات هذا البحث 

هي األحكام والقواعد والقوانين الدولية التي تحكم اجراءات  ماالتالي السؤال الرئيس ي فتتمثل مشكلة البحث في 

املحكمة الجنائية الدولية ؟ وما هي الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية ؟ وما هي عالقة عمل أجهزة 

 املحكمة الجنائية الدولية باالمم املتحدة؟

  تساؤالت الدراسة

 ائية لعمل اجهزة املحكمة الجنائية الدولية؟ ما هي القواعد املوضوعية واالجر  .0

 ما هو املركز القانوني للمحكمة الجنائية الدولية وسلطاتها؟ .9

 ما هي اختصاصات املحكمة الجنائية الدولية؟ .2

 هل تتخذ املسؤولية الجنائية الدولية نفس خصائص املسؤولية الجنائية الداخلية؟  .9

 مم املتحدة؟ما هي عالقة املحكمة الجنائية الدولية باال  .7

 ما هي الطبيعة القانونية لجريمة العدوان ؟           .1

اتبعت الباحثة في هذه الدراسة أسلوب املنهج التحليلي والتطبيقي الذي يقوم بدراسة املوضوعات منهجية الدراسة :

 عن قرارات 
ً
مجلس األمن من خالل تحليل اآلراء الفقهية، ومواقف حكومات الدول ومنظمة األمم املتحدة، فضال

والجمعية العامة، وكذلك نصوص املواد ذات الصلة بموضوع البحث، وذلك لإلملام بجميع تفاصيله والخروج بجملة 

 من النتائج والتوصيات
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 خطة الدراسة

 املبحث االول: النظرية العامة للجريمة الدولية 

 املطلب االول : تعريف الجريمة الدولية

 ة الدولية املطلب الثاني: خصائص الجريم

 املطلب الثالث : اركان الجريمة الدولية 

 نشأة القضاء الجنائي الدولي املبحث الثاني :

 املطلب االول :  الطبيعة القانونية للمحاكم الجنائية الدولية

 املطلب الثاني : املحكمة الجنائية الدولية  ) نشأتها وتطورها (

 ية باالمم املتحدةاملطلب الثالث: عالقة املحكمة الجنائية الدول

 املبحث الثالث: االشكال القانونية لجريمة العدوان

 املطلب االول : ماهية العدوان ومفهومه

 املطلب الثاني : الطبيعة القانونية لجريمة العدوان

 املطلب الثالث: االختصاص والقانون الواجب امام املحكمة الجنائية الدولية 

 

 

 

 املبحث االول 

 جريمة الدوليةالنظرية العامة لل

اذا كان االجرام نتيجة حتمية للصراع الدائم بين الخير والشر في املجتمعات الداخلية وان هذه الطبيعة من االزل فإنه 

اصبح ظاهرة واقعية موجودة داخل املجتمع الدولي حيث تم انتهاك قواعد واعراف الحروب عن طريق ما يسمى بجرائم 

وانية عن طريق ما يسمى بالجريمة ضد السالم وكذلك تم مخالفة القواعد املنظمة الحرب وكذلك ارتكاب الحروب العد

، لذلك فقد عرف املجتمع الدولي الجريمة الدولية ( 202)والحامية لحقوق االنسان عن طريق ما يسمى بالجرائم االنسانية

تقسيم  باملقاومة والكفاح وعليه فقد تم التي تناولها الفقهاء بالدراسة والتحليل وتناولتها العديد من املعاهدات الدولية

املبحث الي ثالث مطالب وهي في املطلب االول نظهر تعريف الجريمة الدولية وفي املطلب الثاني نوضح خصائص الجريمة 

 الدولية  وفي املطلب الثالث نوضح اركان الجريمة الدولية 

 

 املطلب االول 

 تعريف الجريمة الدولية

جريمة من جرائم القانون الدولي العام والتي تهدد النظام الدولي العام بهدف انتهاك املصالح  ان الجريمة الدولية هي

املحمية بمقتض ى قواعد هذا القانون ويطبق الجزاء على مرتكبيها بمقتض ى قواعد القانون الدولى الجنائي وهو احد 

رية وينص على الجزاءات بهدف الدفاع عن فروع القانون الدولي العام والذي يختص بالجرائم ضد السالم وأمن البش

 النظام العام الدولي 

                                                           
، احكام القانون الدولي الجنائي دراسة املحكمة الجنائية الدولية ، النظرية العامة للجريمة الدولية د. منتصر سعيد حمودة :  (202(

  02ص  9112، 0الجامعي اإلسكندرية، طتحليلية دار الفكر 
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هي الفعل الذي يرتكب إخالال بقواعد القانون الدولي العام ويكون ضارا باملصالح التي يحميها هذا  فالجريمة الدولية

لية بأنها عدوان كما عرفت الجريمة الدو  (203)القانون مع االعتراف لهذا الفعل بصفة الجريمة واستحقاق فاعله العقاب

 هناك قيم أساسية ومشتركة فيو على مصلحة يحميها القانون الدولي الجنائي تعتبر هامة وأساسية للمجتمع الدولي 

املجتمع الدولي قد تعمل الدول على صيانتها و منع االعتداء عليها ويتخذ هذا املوقف صفة العاملية كتزييف النقود أو 

فال لقد حرمتها مختلف الدول التي تعمل على محاربتها فإنها مع ذلك جريمة داخلية ينص االتجار بالرقيق والنساء واألط

عليها التشريع الوطني وتختص بها املحاكم الوطنية وهي بمثل هذه املفاهيم تختلف عن الجريمة الدولية التي تمس 

ية إلى هذا العرف وتنظر املحاكم الدول املصالح الدولية وتجد مصدرها في العرف الدولي واملعاهدات الدولية التي تستند

فان الجريمة الدولية هي الجريمة التي تقع مخالفة للقانون الدولي حيث يرتكبها الشخص الدولي بسلوك إيجابي  (204)فيها

 على املستوى الدولي، كما 
ً
 ضررا

ً
 بارتكابه محدثا

ً
 بحرمة السلوك وراغبا

ً
 اان الجريمة الدولية تسمد ركنهأو سلبي عاملا

الشرعي من خالل قواعد القانون الدولي الجنائي الذي يلعب دور كبير في تجريم بعض املظاهر الضارة باملجتمع الدولى 

مثل جرائم الحرب التي تشكلت لها محمتي نورمبرج وطوكيو عقب الحرب العاملية الثانية ومحكمة جرائم يوغسالفيا 

ملحاكمة مرتكبي جرام الحرب في البوسنة وكوسوفا منذ اول عام والتي عقدت في الهاي بهولندا  0222السابقة لعام 

0220(205) 

وعرفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية بانها االخالل بالتزام دولي على درجة كبيرة من االهمية لحماية املصالح 

 منها: (206)االساسية للمجتمع الدولي واوردت اللجنة عدة امثلة لهذا االخالل

 سيم بالتزام له اهمية سياسية في الحفاظ على السلم واالمن الدوليين مثل تحريم العدواناالخالل الج .0

 االخالل الجسيم بالتزام يهدف لحماية حق تقرير املصير مثل منع فرض السيطرة االستعمارية بالقوة. .9

 عنصرية والرق االخالل الجسيم بالتزام يهدف لحماية االنسان مثل تحريم ابادة الجنس البشري والتفرقة ال .2

 (207)االخالل الجسيم بالتزام يهدف الى املحافظة على بيئة االنسان وحمايتها مثل منع تلوث املاء والهواء .9

 

 

 املطلب الثاني

 خصائص الجريمة الدولية

ان معرفة خصائص الجريمة الدولية يساعد كل من القاض ي والفقيه على تحديدها بدقة ويقلل من صعوبة التعرف 

نه يميز بينها وبين االنواع االخرى من الجرائم ال سيما الجريمة الداخلية والجريمة العاملية وعلى ذلك نوضح عليها كما ا

 :فيما يلي خصائص الجريمة الدولية

                                                           
 2ص  – 1ص  0232، 0، دار النهضة العربية ،ط الجريمة الدولية د. حسنين عبيد:  (203(
 ، دراسة تحليلية للقانونين بهدفالجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدوليمنى محمود مصطفى: د.  (204(

  99الى ص  9ص 0232قاهرة ، دار النهضة العربية، فض االشتباك بينهما ، ال
 91مرجع سابق ص  املحكمة الجنائية الدولية ، النظرية العامة للجريمة الدوليةد. منتصر سعيد حمودة :  (205(
 3ص  9110، 0دار الكتب القانونية مصر ط  النظام القضائي الدولي،مصطفى احمد فؤاد:  (206(
 717ص  9ط  9100القاهرة دار النهضة العربية، انون الدولي العام املعاصر،مبادئ القد. عمر حسن عدس:  (207(
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تتميز الجريمة بعدة خصائص تعود في مجملها لطبيعة القانون الدولي من حيث كونه عرفي التكوين وأن ركنها  .0

ولي وال يمكن ان يستدل عليه في نصوص مكتوبة وان فكرتها تتسم بالغموض وعدم الشرعي مستمد من العرف الد

 الوضوح 

ان الجريمة الدولية يالزمها مبدأ عاملية حق العقاب بمعنى ان لكل دولة لها الحق في معاقبة مرتكبي الجريمة  .9

ظل هذا االختصاص تم انشاء الدولية داخل حدودها دون النظر الى جنسية الجناة او مكان ارتكابهم للجريمة وفي 

 (208)0223املحكمة الجنائية الدولية بموجب ميثاق روما لعام 

( من مشروع لجنة 02ان الجريمة الدولية تتميز بانها قد تكون جريمة جناية دولية وذلك وفقا ملا ورد في املادة ) .2

دولي يتعلق باملصالح االساسية مثل وجود انتهاك خطير اللتزام  0223القانون الدولي في دورته الثالثون لعام 

للجماعة الدولية فعدم وجود االعتراف يعتبر الفعل جنحة دولية من حيث جسامة الفعل دون النظر الى نوعية 

 العقوبة ومقدارها

  (209)ان الجريمة الدولية يالزمها مبدأ عدم تقادم العقوبات الخاصة بها .9

ما جعلها تتسم الغموض وعدم التحديد ومع ذلك فقد أكدت التجارب تبين لنا أن الجريمة الدولية انها جريمة عرفية، م

الدولية جملة من الحقائق أعطت للجريمة الدولية بعض الخصائص الذاتية والقانونية التي تميزها عن الجريمة 

 الداخلية، ومن هذه الخصائص: 

لداخلية جسامة وخطورة، ويظهر ذلك فالجريمة الدولية تفوق الجريمة ا أوال: خطورة الجريمة الدولية وجسامتها: 

في اتساع وشمولية آثارها فالجرائم الدولية تستهدف إبادة الشعب وتدمير مدن وقتل جماعات وتعذيب مجموعات ولقد 

وصفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية بمعيار الخطورة التي تتعلق بجرائم تمس املجتمع البشري نفسه وتكمن 

لفعل املجرم من حيث القسوة، أو الفظاعة، أو الوحشية، واتساع آثاره الضخمة والدافع الذي يتيح الخطورة في طابع ا

تحديد خطورة الفعل، فهذه الخطورة هي التي تكون الركن األساس ي للجريمة املخلة بسالم اإلنسانية وأمنها والتي تتميز 

 (210)بدرجة بالبشاعة والوحشية

أن الجرائم في القانون الوضعي قد تقسم إلى قسمين، جرائم عادية وجرائم الدولية: ثانيا: جواز التسليم في الجرائم 

سياسية حيث تجيز القوانين الوضعية التسليم في الجرائم العادية فقط دون الجرائم السياسية وهو ما ال نجده في 

ز وصف الجرائم، وبالتالي فإنه ال يجو  القانون الدولي الجنائي حيث ال يعرف القانون الدولي الجنائي تمييزا أو تفرقة بين

جريمة دولية بأنها جريمة سياسية في مقابل وصف جريمة دولية أخرى بأنها جريمة عادية وهذا ما يؤدي إلى أن جميع 

الجرائم الدولية تخضع لنفس املبدأ، فإما أنها جميعها من الجرائم التي يجوز فيها التسليم، وإما أنها من الجرائم التي 

فقد اعتبرت الجرائم الدولية من الجرائم السياسية التي ال يجوز التسليم فيها مثال ذلك امتناع  جوز فيها التسليم ال ي

                                                           
، القاهرة 0، مركز االهرام للدراسات االستراتيجية القاهرة، ط نحو منظومة عربية لدعم املحكمة الجنائية الدوليةاحمد فؤاد أنور:  (208(

  2ص  9119
 92مرجع سابق ص  ، النظرية العامة للجريمة الدوليةاملحكمة الجنائية الدولية  د. منتصر سعيد حمودة : (209 (
، القاهرة 0مركز االهرام للدراسات االستراتيجية القاهرة ، ط نحو منظومة عربية لدعم املحكمة الجنائية الدولية ،احمد فؤاد أنور:  (210 (

  2ص  9119
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هولندا عن تسليم اإلمبراطور غليوم، وامتناع إيطاليا عن تسليم املسؤول عن اغتيال ملك يوغسالفيا ووزير خارجية 

 (211)0229فرنسا عام 

أمام االتجاه املضاد الداعي إلى ضرورة التسليم في الجرائم الدولية فقد دعا املجتمع الدولي إال أن هذا االتجاه لم يصمد 

إلى ضرورة التمييز بين الجرائم اإلرهابية بوصفها جرائم دولية والجرائم السياسية، باعتبار أن الجرائم اإلرهابية على 

، وفي معاهدة 0329معهد القانون الدولي الصادر سنة عكس الجرائم السياسية يجوز التسليم فيها وهو ما جاء في قرار 

وقد أقر املجتمع الدولي بوجوب تسليم املجرمين الدوليين، وهو ما جاء في نص املادة  0222منع ومعاقبة اإلرهاب سنة

ادة وتأكد هذا االتجاه بصفة نهائية بعد الحرب العاملية الثانية في عدة نصوص منها امل 0202من معاهدة فارساي  993

وبالتالي فإن  0292امللحق باتفاقية جنيف  0222من البروتوكول األول  29، املادة 0293م معاهدة إبادة الجنس  2

التسليم جائز ومطلوب في الجرائم الدولية، وال يمكن االحتجاج بفكرة الجريمة السياسية في نطاق القانون الدولي 

 (212)م دوليةالجنائي ملنع تسليم األشخاص املطلوبين في جرائ

يقصد بالتقادم سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية  ثالثا: استبعاد قاعدة التقادم من نطاق الجريمة الدولية:

بمض ي مدة، وهي قاعدة تأخذ بها معظم التشريعات الوطنية أما على الصعيد الدولي فلم يتم إثارة هذه املسألة قبل 

دولي اتجه إلى إعادة النظر لقاعدة التقادم من حيث وجوب أو رفض تطبيقها الحرب العاملية الثانية، إال أن املجتمع ال

 91بأن قانونها الجنائي يأخذ بتقادم الجرائم بمض ي  0219فقد أعلنت أملانيا االتحادية عام  (213)على الجرائم الدولية

لم  لجرائم الدولية والذينسنة على ارتكابها، وبالتالي سقوط الدعوى العمومية لجميع األشخاص املذنبين بارتكاب ا

بأن الجرائم  01/19/0217يقدموا للمحاكم بعد إال أن موقف أملانيا أدى إلى إجماع اللجنة القانونية لألمم املتحدة في 

وافقت الجمعية العامة لألمم املتحدة على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب  91/00/0213الدولية ال تتقادم وفي 

والذي جاء في مجمله على أن التقادم ال يسري على جرائم  92ـ  2/  9220د اإلنسانية بقرارها رقم والجرائم املرتكبة ض

دولة محددة بغض النظر عن وقت ارتكابها، وهي جرائم الحرب الواردة في تعريفها في النظام األساس ي ملحكمة نورمبرج 

ية سواء في زمن الحرب أو زمن السلم الوارد تعريفها ، والجرائم املرتكبة ضد اإلنسان13/13/0297العسكرية الدولية في 

 (214)في النظام األساس ي ملحكمة نورمبرج العسكرية

العفو هو تنازل الهيئة االجتماعية عن كل أو عن بعض  رابعا: استبعاد نظام العفو من التطبيق في الجرائم الدولية :

عن العقوبة، وعفو شامل وهو عفو عن الجريمة ويتمثل حقوقها املترتبة على الجريمة، وهو نوعان عفو خاص وهو عفو 

أما العفو عن الجريمة فهو إجراء  العفو عن العقوبة في أنه سلطة تقديرية خاصة لرئيس الدولة ينص عليها الدستور 

 تشريعي الغرض منه إزالة صفة الجريمة عن كل فعل هو بذاته جريمة طبقا ألحكام القانون ، فخطورة الجرائم الدولية

                                                           
(211) La Rosa, Anne-Marie: Humanitarian Organizations and International Criminal Tribunals, or Trying to Square the Circle 

International Review of the Red Cross 861 (March 2006): 169–86 
(212) Wenqi, Zhu: On Co-operation by States Not Party to the International Criminal Court, International Review of the Red 

Cross 861 (March 2006): 87–110 
   21ص0222 ،0ط ديــوان املطبوعات الجامعية، الجزائر املقدمــات األسـاسية في القــانون الدولـي الجنــائي، عبـد هللا سـليمــان: ( 213 (
   92مرجع سابق ص ،الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي منى محمود مصطفى:د. ( 214 (
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وجسامتها تجعل نظام العفو أمرا مستحيل باإلضافة إلى غياب السلطة التي يكون لها الحق بإصداره  فكل من رئيس 

  (215)الدولة والسلطة التشريعية سلطتان غائبتان عن التنظيم الحالي للمجتمع الدولي

ة األشخاص في الدولة حصانتنص القوانين الوطنية على منح بعض  خامسا: استبعاد الحصانات في الجرائم الدولية

خاصة، بموجبها ال يحاكم من اقترف جريمة وذلك العتبارات تقتضيها املصلحة العامة أو العرف الدولي مثالها حصانة 

رئيس الدولة وأعضاء املجلس الوطني وحصانة رؤساء الدول األجنبية خارج بالدهم إال أن القانون الدولي الجنائي استقر 

الدولة أو الحاكم الذي يقترف جريمة دولية حتى ولو كان وقت اقترافها يتصرف بوصفه رئيسا  على عدم إعفاء رئيس

 (216)حاكما 

 املطلب الثالث

 اركان الجريمة الدولية

تقوم الجريمة الدولية على عدة اركان منها املادي واملعنوي والدولي اما الركن الشرعي فقد دار حوله جدل فقهي واختالف 

ناء محاكمة مجرمي الحرب العاملية الثانية في نورمبرج وطوكيو، وعليه نوضح أركان الجريمة الدولية قضائي السيما اث

 من حيث :

 : مبدأ املشروعية في القانون الجنائي الدولي
ً
إن القانون الدولي الجنائي يقر مبدأ الشرعية بطريقة مختلفة تبعا : أوال

قواعد القانون الوطني وبالتالي فان مبدأ الشرعية في إطار القانون  الختالف طبيعة قواعد القانون الدولي عن طبيعة

الدولي يوجد بصورة تتفق مع طبيعة قواعد هذا القانون وهذه الصورة تعني إن الفعل ال يشكل جريمة إال إذا  ثبت 

ي معينا بل يكف خضوعه لقاعدة من قواعد القانون الدولي تقرر له هذه الصفة وال يتطلب إن تأخذ هذه القاعدة شكال 

 ملبدأ انه ال جريمة وال عقوبة 
ً
مجرد التحقق من وجودها ولذلك  يمكن التعبير عن مبدأ الشرعية في القانون الدولي وفقا

كما إن مفهوم القاعدة العرفية في القانون الدولي الجنائي تتخذ على أساس إن الدول  (217)إال بناء على قاعدة قانونية

عدة معينة نظرا ألهميتها أو مخافة انتهاكها مجاال واسعا في التطبيق فإنها تطلق عليها وصف عندما ترغب في إعطاء قا

وبالتالي فان اعتماد هذه الحقيقة يؤكد انحراف معنى العرف الدولي من  (218)القاعدة العرفية إذا توافر فيه السبب

                                                           
  717ص مرجع سابق  مبادئ القانون الدولي العام املعاصرمر حسن عدس : د. ع( 215 (
إلى إقرار مسؤولية اإلمبراطور غليوم عن جرائمه الدولية  وفشل الطرح القائل بموجب تجنيب  0202فقد توصلت معاهدة فارساي  ( 216 (

إذ ال يمكن أن يسأل أمام سيادة أخرى لشعب آخر إال غليوم املحاكمة بحجة أنه يمثل شعبه وال يجوز محاسبته إال من قبل شعبه وحده 

 نأن مبدأ عدم  اإلعفاء من املحاكمة تعزز على أرض الواقع باملحاكمات التي جرت في نومبرج وطوكيو، وقدم إليها كبار مجرمي الحرب األملا

 واليابانيين دون أن تعفيهم مراكزهم ومناصبهم العالية من الخضوع للمحاكمة
 717ص مرجع سابق  مبادئ القانون الدولي العام املعاصرحسن عدس :  د. عمر  (217 (
( من التقنين الدولي قانون الشعوب ما يلي )) ال يعد الشخص مسئوال 22اشارت لجنة القانون الدولي الى مبدأ الشرعية في املادة ) (218 (

/ أ ـ ج ( ولم يشمل الفعل جريمة  91التي تنصص عليها املادة )  ـ أذا ما أتهم في جريمة من تلك الجرائم 0جنائيا بناء على هذا القانون : ـ

/ ه ( ولم يكن هناك تطبيق لالتفاقية الخاصة على  91ـ أذا ما أتهم في جريمة من تلك املنصوص عليها في املادة )  9طبقا للقانون الدولي .

النحو يشوبه الغموض وعدم الدقة األمر الذي يثير  وقد رأى البعض أن صياغة مبدأ الشرعية على هذا الفعل وقت حدوث الجريمة .

 الخالف على بعض األوصاف والصياغات ويثير القلق لدى الفقه الجنائي خاصة عند تحسس الرغبة لدى البعض بعدم احترام هذا املبدأ
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وان مبدأ شرعية الجريمة  (219)د عنصر اإللزاممعناه التقليدي إلى معنى جديد يقوم على رغبة املجتمع الدولي في امتدا

والعقوبة في القانون الدولي يوجد بصورة تتفق وطبيعة القانون الدولي فالفعل ال يمكن اعتباره جريمه اال اذا ثبت انه 

خاضع لقاعدة من قواعد القانون الدولي تثبت ان هذا الفعل يعد جريمة فالفقه الجنائي يرى ان قاعدة ال جريمة وال 

أما في القانون الجنائي الدولي فان قواعد التجريم من اهم قواعد القانون الدولي النها تحمي   (220)عقوبة اال بنص

وجرائم الحرب ضد االنسانية  0222الحقوق وتصون الحريات مثل جريمة االرهاب املنصوص عليها في اتفاقية 

وجريمة ابادة الجنس البشري املنصوص  0297لندن املنصوص عليها في الئحة محاكمات نورمبرج امللحقة باتفاقية 

والتي انضم اليها ثالثا  0297وان املحاكمات التي تمت بهذه الجرائم بناء على اتفاقية لندن (221) 0293عليها في اتفاقية 

وعشرون دولة باالضافة الى سلطات الدول االربع حاكمت مجرمي الحروب العظمى وهي روسيا والواليات املتحدة 

صفتها  اكتسبت مريكية وانجلترا وفرنسا والتي كانت نائبة عن املجتمع الدولي في محاكماتهم عن الجرائم الدوليةاال 

الجنائية من العرف الدولي الذي كان مدونا في معاهدات او اتفاقيات دولية اشارت اليها محكمة نورمبرج في حكمها 

،  0319وكذلك اتفاقيات جنيف عام  0212هاي املبرمة عام حينما اسندت في احكامه الى تصريح باريس واتفاقيات ال 

  (222)وكذلك تصريح موسكو 0292

: الركن املادي في الجريمة الدولية هو السلوك املادي الال مشروع الذي تولدت عنه الجريمة سواء ثانيا الركن املادي

 وهذا السلوك يعد املظهر الخارجي والداللة املادي
ً
ة امللموسة التي تخلق الجريمة الدولية من عالم كان ايجابيا ام سلبيا

العدم والتخطيط والفكر العقلي املجرد الى عالم الوجود والتنفيذ واالدراك امللموس وهو يتكون من ثالثة عناصر فعل 

ة غير ان الضرر او النتيجة الضارة في الجريمة الدولي (223)عمل او امتناع ونتيجة مادية ضارة وعالقة سببية بينهما 

 تصيب مصلحة دولية محمية بقواعد القانون الدولي الجنائي والسلوك الال مشروع يأخذ الصور االتية:

السلوك االيجابي وهو ما يحدث بحركات عضوية في جسد االنسان وهو ما تقع عليه االغلبية العظمي من  .0

 الجرائم

تب عليه عدم تحقق نتيجة يستلزم السلوك السلبي ويحدث باالمتناع عن عمل يلزم القانون القيام به ويتر  .9

القانون تحقيقها مثل جريمة انكار العدالة وسماح سلطات دولة ما لبعض الجماعات بالقيام بانشطة ارهابية 

 ضد دولة مجاورة

                                                           
ص " على انه: ال يسأل الشحص ( من النظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية وتحت عنوان " ال جريمة اال بن99نصت املادة ) (219 (

بؤول تعريف  -9جنائيا بموجب هذا النظام االساس ي ما لم يشكل السلوك املعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص هذه املحكمة ، 

 وال يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس وفي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق او 
ً
 الجريمة تأويال دقيقا

ال ترثر هذه املادة على تكييف اي سلوك على انه سلوك اجرامي بموجب القانون الدولي خارج اطار هذا النظام  -2املقاضاه او االدانة ، 

 االساسب 
 22ص  9111د. خليفة راشد الشعالي : شرح قانون العقوبات االماراتي الكتاب االول النظرية العامة للجريمة  (220 (
 92ص  0222شمس الدين: مبادئ القانون الجنائي الدولي دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الثانية  د. اشرف توفيق (221 (
ملا اورده نقال عن د. محمود نجيب حسني: دروس في القانون الجنائي الدولي   92د. عبد الفتاح بيومي حجازي : املرجع السابق  ص (222 (

  72ص  0211، 0دار النهضة العربية القاهرة ط
نقال عما اورده    21،  92مرجع سابق ص ،املحكمة الجنائية الدولية ، النظرية العامة للجريمة الدولية د. منتصر سعيد حمودة :  (223 (

   99ص  0272د. محمود نجيب حسني في كتابه دروس القانون الجنائي الدولي الطبعة االولى 



 

 

109 

 9104ماي  99العدد 
 

السلوك االيجابي باالمتناع ويحدث عندما يحجم شخص عن القيام بسلوك معين يؤدي الى تحقيق نتيجة  .2

تحقق النتيجة بين هذا السلوك والسلوك السلبيومن امثلة الجرائم التي تقع بهذا يمنعها القانون وبالتالي ت

 السلوك القتل عن طريق االمتناع عن تقديم الطعام واالدوية لالسير 

ويتخذ الركن املادي عدة صور فقد يقع في صورة تامة وقد يقع في صورة شروع وقد يقع في صورة مساهمة اصلية او 

قانون الدولي بين املساهمة االصلية والتبعية في كافة مراحل الجريمة الدولية املختلفة وهذا ما تبعية ولقد ساوى ال

( والنظام االساس ي 7( والنظام االساس ي ملحكمة طوكيو في املادة )1تضمنته النظام االساس ي ملحكمة نورمبرج في املادة )

ذ املساهمة االصلية من يرتكب الجريمة بمفرده او مع غيره وتأخ (32( و )11للمحكمة الجنائية الدولية في املواد رقم ) 

اذا كانت تتكون من جملة افعال فيأتي اكثر من شخص عمدا بفعل عمل من هذه االعمال املكونة للجريمة وفي هذه 

ب كالحالة يكون االشخاص الذين قاموا بدور اصلي في الركن املادي لهذة الجريمة ويعد الفاعل املعنوي الذي ال يرت

الركن املادي للجريمة بنفسه حيث سخر غيره للقيام بها وبذلك يكون مجرد اداة في يد الفاعل االصلي ويعد الفاعل 

وتأخذ املساهمة التبعية عن طريق التحريض خلق لفكرة الجريمة في ذهن الفاعل  املعنوي فاعل اصلي لهذه الجريمة

ثر على ارتكاب جريمة او عن طريق املساعدة بمعاونة الشريك االصلي او عن طريق االتفاق واتحاد نية شخصيين فأك

  (224)للفاعل االصلي سواء قبل وقوع الجريمة او اثنائها

 الركن املعنوي: 
ً
يقصد بالركن املعنوي للجريمة الدولية ان يرتكب الجاني السلوك االجرامي وهو يعلم انه مجرم ثالثا

ارادة حرة واعية وهو بذلك يتكون من عنصرين هما العلم واالرداة وال ومعاقب عليه جنائيا وبرغم ذلك ارتكب الجرم ب

يختلف الركن املعنوي في الجرائم الدولية عنه في الجرائم الوضعية اال من القصد الجنائي للفعل الجرمي، كما ان 

االتفاق بين  ائية ومحلاالكراه بصورتيه املادية واملعنوية يفسد القصد الجنائي لدى املتهم ويسقط عنه املسؤولية الجن

 الجرائم الدولية والجرائم املحلية على حد السواء

يكون الفعل املجرم في قواعد القانون الدولي الجنائي بواقعة الضرر او االعتداء على مصلحة دولية رابعا الركن الدولي: 

تدائها واضرارها باملصالح االساسية ضرورية محمية بقواعد القانون الدولي وان معيار دولية الجرائم يرجع إلى مقدار اع

للمجتمع الدولي وبقدر تعدد هذه املصالح تتعدد الجرائم حيث ان العالقة بينهما طردية فاذا زادت املصالح املحمية من 

قبل املجتمع الدولي زادت نسبة الجرائم املوجهة اليها كما ونوعا، فالركن الدولي كونه الفعل مجرم، يعاقب عليه 

كام وقواعد القانون الدولي دون النظر لكونه مجرم في التشريع الوطني للدولة  ام غير مجرم بها وهو ما بمقتض ى اح

ويشترط الركن الدولي لتحقق صفة  (225)يمثل استقاللية وذاتية لقواعد القانون الدولي عن قواعد القوانين الوطنية

يمس مصالح أو قيم املجتمع الدولية، أو إذا هرب مرتكبوا  الدولية في الجريمة أن يكون الفعل أو االمتناع املؤدي إليها

الجريمة إلى دولة أخرى غير الدولة التي ارتكبت بها الجريمة، كما يتحقق الركن الدولي إذا وقعت الجريمة الدولية بناءا 

ترتكبها بعض  على خطة مدبرة أو تدبير من دولة ضد دولة أخرى كما يتوافر هذا الركن في األفعال اإلجرامية التي

املنظمات اإلرهابية إذا كانت موجهة إلى دولة ما، فال يشترط لتحقق الركن الدولي أن تصدر األفعال اإلجرامية من دولة 

ما بل يكفي ارتكابه ضد دولة أو أن يفر الجناة إلى دولة أخرى كما في جرائم اإلرهاب، وتكتسب الجريمة صفة الدولية 

                                                           
 92 - 93ص  9119، 0دار الفكر الجامعي اإلسكندرية،ط لدوليةاملحكمة الجنائية اد. عبد الفتاح بيومي حجازي:  (224 (
 91ص مرجع سابق   املحكمة الجنائية الدوليةد. عبد الفتاح بيومي حجازي :  (225 (
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ي الدولي كالجريمة ضد السالم، وبث الرعب في نفوس البشر، أو ارتكابها فوق إقليم إذا وقعت على النظام السياس 

 (226)محدد وترتبت آثارها فوق هذا اإلقليم

 املبحث الثاني

 نشأة القضاء الجنائي الدولي

ك ، وكذل(227)0203تعود فكرة تأسيس محكمة جنائية دولية مختصة بنظر جريمة العدوان تاريخيا الى مؤتمر باريس عام 

وفي هذا املبحث نعرض في املطلب االول  (228)0223بإقرار نظام روما األساس ي الخاص باملحكمة الجنائية الدولية عام 

نشأة املحاكم الجنائية الدولية وفي املطلب الثاني نوضح تطور القضاء الجنائي الدولي وقسمناه الي فرعين في الفرع 

برج  وفي الفرع الثاني املحكمة العسكرية الدولية في طوكيو، اما في املطلب االول نبين املحكمة العسكرية الدولية في نوم

 الثالث نوضح عالقة املحكمة الجنائية الدولية باالمم املتحدة

 املطلب االول 

 الطبيعة القانونية للمحاكم الجنائية الدولية

بمدينة روما وكذلك سلطات  0223عام املحكمة الجنائية الدولية لها طبيعة قانونية حددها نظامها االساس ي الصادر 

 تساعدها في القيام بدورها التي انشنت من اجله وتتمثل في:

نصت املادة االولى من النظام االساس ي بان تكون هيئة دائمة  اوال االطار العام الختصاص املحكمة الجنائية الدولية:

رائم خطورة على املجتمع الدولي وهذا لها  سلطة بممارسة اختصاصها على االشخاص الذين يرتكبون اشد الج

وجاء هذ النص مكتمل باملزايا وااليجابيات فقد حدد  (229)االختصاص مكمل لالختصاصات القضائية الجنائية الوطنية

صراحة ان هذه املحكمة عبارة عن هيئة دائمة اي لها صفة الدوام واالستقرار كما ذكرت حالة االختصاص في املادة 

دأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي اصبح ال جريمة وال عقوبة اال بنص قائم بال خالف في القانون تطبيقا ملب، ( 7)

الدولي الجنائي شأنه شأن القوانين العقابية الوطنية، وان اختصاص املحكمة الجنائية الدولية مكمل لالختصاصات 

  (230)القضائية الجنائية الوطنية

                                                           
ى، الطبعة األول الجـرائـم الدوليـة، دراسـة تأصيلية للجرائم ضد اإلنسانية  والسالم وجرائم الحرب،محمد عـبد املنعـم عبد الخالـق:  (226 (

  293ص 0232القاهرة، 
بمن فيهم رؤساء الدول لكن النقاش حول بنود النظام الذي  –هيئة قضائية عليا: تختص بمحاكمة من يرتكبون جرائم الحرب (227 (

 0222، ليصار إلى تفعيله ثانية في العام 0271ستتشكل على أساسه تلك الهيئة القضائية توقف مع بداية الحرب الباردة في العام 
املحكمة الجنائية الدولية دراسة قانونية في تحديد طبيعتها، اساسها القانوني، د. طالل ياسين العيس ى و د. على جبار الحسناوي:  (228 (

 07ص  9112، عمان االردن 0مع تحديد ضمانات املتهم فيها دار اليازوري ،ط تشكيالتها، احكام العضوية فيها،
تموز يوليو واملصدر من سكرتارية االمم املتحدة تحت  02للمحكمة الجنائية الدولية املعتمد في  ( من النظام االساس ي0نص املادة ) (229 (

واصدرته تحت رقم )  0222/ مايو/03( والذي اعيد اصداره بعد تصويب االخطاء اللغوية عن طريق هذه السكرتارية في 2/032رقم )

2/0222 ) 
ة وتعاقب مرتكبيهاوهذا النص مفادة انها ال تعطيى للجناة فرصة للهروب واالفالت من ( الجرائم التي تنظرها املحكم7نص املادة) (230 (

مسئولياتهم الجنائية عن هذه الجرائم الدولية الخطيرة بدعوى عدم انشاء املحكمة الجنائية الدولية الخاصة التي كانت تشكل في تعيين 

واملحكمة الدولية  0222نائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة لعام املدعي العام لهذه املحكمة ومثاال على ذلك من املحكمة الج

وما حدث من خالل قضاء هاتين املحكمتين من تضحية للعدالة الجنائية الدولي لصالح التسويات  0229الجنائية الخاصة برواندا لعام 

 السياسية واملصالح الدولية املختلفة
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: املركز القانوني للمحك
ً
من النظام االساس ي للمحكمة الجنائية  9/0حددت املادة مة الجنائية الدولية وسلطاتها: ثانيا

الدولية مركزها القانوني حيث اعترفت بان لها شخصية قانونية دولية في حدود ممارسة سلطاتها واختصاصاتها ومنحت 

لتي في محاكمة ومعاقبة الجرائم الدولية ا لها االهلية القانونية الالزمة ملمارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها التي تتلخص

فقرة أ و ب و ج و د وهي على الترتيب جريمة االبادة  0( /7تدخل في اختصاص هذه املحكمة واملنصوص عليها في املادة )

الجماعية، الجرائم ضد االنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان وال يعني تمتع املحكمة الجنائية الدولية بالشخصية 

لقانونية الدولية انها صارت من اشخاص القانون الدولي العام كالدول واملنظمات ولكنها شخصية قانونية دولية خاصة ا

في حدود  ممارسة اختصاصها ولتحقيق اهدافها ومقاصدها حسب نظامها االساس ي الذي بموجبه انشنت املحكمة 

الدولية على انها تمارس سلطاتها ووظائفها في اقليم  من النظام االساس ي للمحكمة الجنائية 9/9وكذلك نصت املادة 

ايه دولة طرف في هذا النظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية،بموجب اتفاق خاص بين املحكمة وبين هذه الدولة 

ل و ، كما ان مقر املحكمة الجنائية الدولية يقع في مدينة الهاي بهولندا يبرمه رئيس املحكمة نيابة عن جمعية الد

 االطراف وال يدخل حيز التنفيذ اال بعد اعتماده والتصديق عليه من جانب جمعية الدول االطراف

 املطلب الثاني

 املحكمة الجنائية الدولية  ) نشأتها وتطورها (

إن إنشاء املحكمة الجنائية الدولية عبارة عن خالصة الجهد االنساني منذ القرن نشأة املحاكم الجنائية الدولية: 

(، حيث اتسمت كل الجهود إلنشائها بالفشل بسبب معارضة الدول الكبرى لها، حيث ظلت الحرب عمال من أعمال 03)

(، إلى أن تداعت الدول الكبرى، إثر الحرب العاملية األولى، 02السيادة التي لم يجرمها القانون الدولي حتى نهاية القرن )

دام القوة وتفضيل الطرق السلمية لحل النزاعات بينها في مؤتمر لوضع مبادئ قانونية جديدة تهدف الى تقييد استخ

، وقد انبثق عن هذا املؤتمر تشكيل عصبة األمم التي تضمن ميثاقها التفريق بين نوعين من الحروب 0202فرساي عام 

   (231)وهي الحرب املشروعة والحرب غير املشروعة

نبثق عنه على تسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء الذي نص البروتكول امل 0299تبع ذلك مؤتمر جنيف عام 

 الى الحرب اال في حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو بقرار من عصبة األمم 

ومبادرة  0292كيلوج عام  -وتتابعت الجهود لوضع تعريف لجريمة العدوان أو الحرب غير املشروعة في ميثاق بريان

ل وثيقة تحدد أركان وعناصر جريمة العدوان أو األفعال العدوانية، وقد نصت الوثيقة االتحاد السوفييتي التي شكلت أو 

على أن إعالن الحرب من قبل دولة على دولة أخرى، أو غزو أراض ي دولة أخرى حتى بدون إعالن الحرب يعد عمال من 

العدوان في ميثاق األمم املتحدة،  وحاولت الدول األعضاء في منظمة األمم املتحدة إدراج تعريف لجريمة أعمال العدوان

ورغم فشل كل  إال أن محاولتها باءت بالفشل أيضا وجاء ميثاق األمم املتحدة خاليا من أي تعريف لجريمة العدوان

الجهود املبذولة لوضع تعريف لهذه الجريمة، إال أن الئحتي محكمة نورمبرج، ومحكمة طوكيو ملحاكمة مجرمي الحرب 

انتصار الحلفاء في الحرب العاملية الثانية، وتم من خاللهما تقديم رؤساء الدول الى املحاكمة بتهمة  اللتان تشكلتا إثر 

التآمر على ارتكاب جرائم عدوانية وجرائم ضد السالم العالمي، وذلك على الرغم من أن ميثاق املحكمتين خال من 

، 0221عن الجمعية العمومية لألمم املتحدة عام تعريف جريمة العدوان لكن التعريف الذي وضعته اللجنة املنبثقة 

                                                           
  07جبار الحسناوي: مرجع سابق  ص د. طالل ياسين العيس ى و د. على  (231 (
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والذي شكل أساسا قانونيا يمكن االعتماد عليه لتعريف تلك الجريمة على الرغم من عدم موافقة جميع الدول االعضاء 

 (232)على كافة بنوده

مبرج يتان نور مع فكرة انشاء قضاء جنائي دولي تولدت املحكمتان العسكريتان الدولتطور القضاء الجنائي الدولي 

وطوميو على الصعيد الدولي ملحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية لكن املحكمتين كانتا وقتيتين انتهيتا بعد انجاز املهام 

املوكلة اليهما اال ان االحكام التي صدرت منهما شكلت سوابق قضائية مهمة على صعيد القانون الدولي ونوضح كل منهما 

 على حدة:

تشكلت املحكمة من أربع قضاة أصليين، وأربع احتياط، على  :(233)كمة العسكرية الدولية في نومبرجالفرع االول: املح

أن يحل العضو االحتياط محل األصلي عند غيابه ألي سبب من األسباب وتتولى كل دولة من الدول األربعة املوقعة على 

وقد أخذت  (234)باالتفاق تتولى هذه الدول األربع  اماالتفاقية تعيين قاض ونائب له من بين مواطنيها وتعيين ممثل لالته

هذه املحكمة الطابع العسكري ضمانا لسرعة الفصل في القضايا املطروحة أمامها، وهي غير مقيدة من حيث االختصاص 

مبرج من الئحة لندن، الجرائم التي يحق ملحكمة نور  1، وقد قسمت املادة (235)املكاني باألقاليم التي وقعت فيها الجريمة

أن تفصل فيها أو التي يمكن محاكمة مجرمي الحرب عنها إلى ثالث طوائف وهي الجرائم ضد السالم، وجرائم الحرب، 

  (236)والجرائم ضد اإلنسانية 

من قانون املحكمة اختصاصاتها، بمحاكمة ومعاقبة األشخاص الذين ارتكبوا الجرائم بصفتهم  1وحددت املادة 

في منظمة تعمل لحساب دول أخرى فعال إجراميا يدخل في نطاق الجرائم ضد اإلنسانية الشخصية أو بوصفهم  أعضاء 

وبذلك عدت محكمة نورمبرج مساهمة فعالة بالقانون الجنائي الدولي حيث  (237)والجرائم ضد السالم وجرائم الحرب 

 ومة والقوات املسلحةاسست مبادئ وتجارب يمكن ان يقاض ي ويعاقب االفراد الذين يشغلون مناصب رفيعة في الحك

                                                           
اتخذت مدينة نورمبرج االملانية مقرا للمحكمة وقد وضع النظام االساس ي للمحكمة والذي تكون من ثالثين مادة قانونية موزعة على  (232 (

 باإلعد 20/3/0291وبتاريخ  91/00/0297سبع اقسام وقد باشرت املحكمة عملها في 
ً
ام شنقا من بين انتهت بمعاقبة اثنى عشر شخصا

اربعة وعشرون شخصا اتهمتهم املحكمة وحصل ثالثة من املدعى عليهم على البراءة وحكم على ثالثة بالسجن املؤبد وصدر على الباقين 

 احكاما بالسجن مدة متفاوتة  
تي يقع مقرها في برلين وأجريت وال 0297إن إنشاء املحكمة العسكرية نورمبرج كانت من مستحدثات مؤتمر يلتا واتفاقية لندن لعام  (233 (

أول محاكمة في نورمبرج، وقد أحالت هذه االتفاقية بيان كيفية تشكيل املحكمة وصالحياتها واإلجراءات الواجب إتباعها أمامها وحسب ما 

 9جاء في نص املادة 
س ي) دي فاير(، والروس ي) فيكتشنو(، وقد وتشكلت هذه املحكمة من القاض ي األمريكي )بيدل(، واالنجليزي )لورانس( والفقيه الفرن( 234 (

تولى االنجليزي لورانس رئاسة هذه املحكمة، انظر د. ضاري خليل وباسل يوسف : املحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون ام قانون 

    وما بعدها 29ص  9112الهيمنة بيت املحكمة بغداد الطبعة االولى 
العدل البريطاني إن من املسلم به في القانون الدولي، أن قوانين الحرب تسمح للقائد املحارب أن وهو ما صرح به اللورد سيمون وزير  (235(

يعاقب  بواسطة محكمة عسكرية  كل من يثبت ارتكابه لعمل عدائي مخالف لقوانين الحرب و عاداتها أينما كان مكان ارتكاب هذا العمل 

 21ص ، لي في عالم متغير، إيتراك للطباعة و النشر، مصرعلي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدو د.، انظر 
 ،مرجع سابق الجـرائـم الدوليـة، دراسـة تأصيلية للجرائم ضد اإلنسانية والسالم وجرائم الحرب،محمد عبد املنعم عبد الخالق،  (236(

 12ص
ة دكتوراه مقدمة الى قسم العلوم السياسية اطروحمشكلة املسؤولية الجنائية الشخصية في القانون الدولي د. يونس العزاوي :  (237 (

 وما بعدها  091الطبعة االولى ص  0212في جامعة تنس ي في الواليات املتحدة االمريكية لعام 
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وحددت اساس مسؤولية الفرد دوليا  في الجرائم ضد السالم وجرائم الحرب واالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 

االنساني، وقد ساعدت املحكمة على ترسيخ ونشر معاهدتي االبادة الجماعية والفصل العنصري التي اعتمدتها االمم 

/أ بتاريخ 072الجمعية العامة لالمم املتحدة قد تبنت في قرارها الصادر تحت رقم  وهكذا نجد ان( 238)املتحدة فيما بعد

 تبنت مجموعة من املبادئ واالسس الذي اعتمدتها محكمة نورميرج والتي أهمها: 00/09/0291

 لكل شخص يرتكب او يشترك في ارتكاب فعل يعد جريمة طبقا للقانون الدولي يكون مسؤوال عنه ويستحق العقاب .0

ذا كان القانون املحلي ال يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب فان هذا ال يعفي من ارتباكها من املسؤولية بحسب إ .9

 احكام القانون الدولي

إذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجريمة بوصفه رئيسا للدولة او مسؤوال فيها فان هذا ال يعفيه من املسؤولية  .2

 طبقا للقانون 

حكومته او من رئيسه االعلى فان هذا ال يعطيه من مسؤولياته حسب احكام القانون إذا تصرف الفاعل بأمر من  .9

( من شرعة 3الدولي ولكن من املمكن ان يساعده ذلك بوصفه احد الظروف املخففة لصالحه حسب املادة )

 املحكمة 

 كل متهم بجريمة دولية له الحق بمحاكمة عادلة طبقا ألحكام القانون الدولي .7

ذي يقول ال جريمة وال عقوبة اال بنص واملطبق في القوانين الوضعية يمكن التجاوز عن تطبيقه في ان املبدأ ال .1

   (239)القانون الدولي 

قاضيا وتم اختيار قضاة املحكمة من  00: تشكلت املحكمة من الفرع الثاني: املحكمة العسكرية الدولية في طوكيو

وقد  (240)حدود قائمة األسماء املقدمة له من الدول اإلحدى عشرقبل القائد األعلى للسلطات املتحالفة ولكن في 

يقض ي بالقبض على املتهمين واملحاكمة وتنفيذ العقوبات  12/19/0291أصدرت لجنة الشرق األقص ى قرارا سياسيا في 

 معلى مجرمي الحرب في الشرق األقص ى وقد تم تقسيم الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة طوكيو إلى ثالثة أقسا

من الئحة طوكيو وهي جرائم ضد السالم، والجرائم ضد اإلنسانية،والجرائم املرتكبة ضد معاهدات  7بموجب املادة 

وواجهت محكمة طوكيو مجموعة من االنتقادات منها أنها لم تنشأ بموجب معاهدة، و إنما استنادا لقرار  (241)الحرب

م تحديد أسماء املتهمين بناءا على اعتبارات سياسية األمر الذي القائد األعلى لقوات الحلفاء في الشرق األقص ى، كما ت

انعكس على عدالة األحكام ، وأن تنفيذ العقوبات كان محكوما بإرادة القائد األعلى لقوات الحلفاء الجنرال ماك آرثر 

 (242)بصفته صاحب السلطة في تخفيض العقوبة أو إصدار العفو الخاص

                                                           
توصية بإدخال املبادئ التي تمخضت عنها محاكمات نورمبرج  99/010291تضمن التقرير املقدم من االمين العام لالم املتحدة بتاريخ  (238(

 ة القانون الدولي بقصد تأمين السالم العالمي وحماية البشرية من ويالت الحروب الجديدة في مجموع
املحكمة الجنائية الدولية دراسة قانونية في تحديد طبيعتها، اساسها القانوني، د. طالل ياسين العيس ى و د. على جبار الحسناوي:  (239 (

 03مرجع سابق ص تشكيالتها، احكام العضوية فيها، 
بعد هزيمة اليابان وتوقيعها على  02/10/0291أصدر القائد األعلى لقوات الحلفاء في الشرق األقص ى الجنرال األمريكي ماك آرثر في  (240 (

إعالنا يقض ي بتأسيس محكمة دولية عسكرية ملحاكمة مجرمي الحرب في الشرق األقص ى وبصفة خاصة  9/12/0297وثيقة االستسالم في 

 00مثلون يديد النظام األساس ي للمحكمة بميثاق ألحق بهذا اإلعالن وعقدت املحكمة أول جلساتها في مدينة طوكيو من اليابانيين وتم تح

 كما في املحكمة العسكرية في نومبرج، دولة حاربت، منها اليابان ودولة واحدة وهي الهند كانت من دول الحياد
د السوفييتي، بريطانيا، الهند، فرنسا،الصين، استراليا، كندا، هولندا، نيوزلندا، هذه الدول هي: الواليات املتحدة األمريكية، االتحا(241 (

 الفلبين
 22صمرجع سابق  القانون الجنائي الدولي في عالم متغيرعلي يوسف شكري،  (242 (
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 املطلب الثالث

 الجنائية الدولية باالمم املتحدةعالقة املحكمة 

( من الباب االول من النظام االساس ي للمحكمة على تنظيم العالقة بين املحكمة واالمم املتحدة بموجب 2نصت املادة )

اتفاق اعتمدته جمعية الدول االطراف وابرمته بعد ذلك رئيس املحكمة نيابة عنها وعليه فان هذه املحكمة كونها هيئة 

مستقلة من الناحية القانونية لها شخصية قانونية دولية في مجال وحدود ممارسة سلطاتها ووظائفها  قضائية فهي

ولكنها تابعة ملنظمة االمم املتحدة اداريا وهذه التبعية االدارية ال تؤثر في استقاللية هذه املحكمة، فمحكمة العدل 

مستقلة في اداء سلطتها وممارسة وظائفها املنوطة بها ومما  الدولية هي احد االجهزة التابعة ملنظمة االمم املتحدة وهي

من نظامها االساس ي التي اعطت االمين العام لالمم  092/0يؤكد تبعية هذه املحكمة لالمم املتحدة ما ورد في نص املادة 

  (243)املتحدة حق النظر في ايه تعديالت لهذا النظام بعد مرور سبع سنوات من بدء نفاذ 

االمم املتحدة بموضوع انشاء محكمة جنائية دولية، بعد ان اقرت بواسطة جمعيتها العامة االتفاقية اهتمت  فقد

وقد احالت موضوع انشاء محكمة دولية الى اللجنة  0293من ديسمبر  2في  البشرية  الدولية منع وعقاب ابادة االجناس

املتهمين بارتكاب جرائم دولية تحددها وتنظمها  ( لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة ملحاكمة كافة1)

وقررت اللجنة انشاء دائرة جنائية بمحكمة العدل الدولية لكون ذلك يتطلب تعديل في ميثاق  (244)االتفاقيات الدولية 

مة كاالمم املتحدة والنظام االساس ي ملحكمة العدل الدولية، وطلبت الجمعية العامة من اللجنة مواصلة دراستها عن املح

 (245)الجنائية الدولية وانتهت في اجتماع بجنيف عرضت الربع مقترحات النشاء هذه املحكمة وهي 

 انشاء املحكمة عن طريق اتفاقية دولية جماعية .0

 انشاء املحكمة عن طريق تعديل ميثاق االمم املتحدة والنظام االساس ي ملحكمة العدل الدولية  .9

 من الجمعية العامة لالمم املتحدةانشاء املحكمة عن طريق قرار يوص ي بذلك  .2

انشاء املحكمة عن طريق قرار يوص ي قرار بذلك من الجمعية العامة لالمم املتحدة مع عقد اتفاقية دولية جماعية  .9

 (246)لهذا الغرض

وفضلت لجنة القانون الدولي الطريقة التي تنش يء املحكمة عن طريق اتفاقية دولية جماعية تحت رعاية االمم املتحدة 

خالل مؤتمر دبلوماس ي دولي ثم عادت وارجأت اللجنة تنفيذ هذا االقتراح لحين تعريف العدوان الذي تم التوصل  من

اال ان التوصل النشاء محكمة جنائية دولية لم يتم وضع  0229ديسمبر  09في  2209اليه بموجب قرار الجمعية رقم 

وذلك بالطريقة التي فضلتها لجنة القانون  0223ا عام نظامها االساس ي اال بعد مرور ما يقرب من ربع قرن في روم

 (247)الدولي

                                                           
 099، ص9111، املجلس األعلى للثقافة  القاهرة  0ط املحكمة الجنائية الدولية,إبراهيم محمد العناني:  (243 (
 22صمرجع سابق  املحكمة الجنائية الدولية ، النظرية العامة للجريمة الدوليةد. منتصر سعيد حمودة  (244 (
(، 021(4 ع )99مؤسسة األهرام، املجلد ) مجلة السياسة الدولية،، املحكمة الجنائية الدولية, الرهانات واملعوقاتد. إدريس لكريني:  (245 (

   79، ص9112(4 القاهرة، 97السنة )
 071، ص9111، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0، طاملحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدوليةفيدا نجيب حمد:  (246 (
، بيت الحكمة، بغداد، 0، طاملحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنةد. ضاري خليل محمود وباسيل يوسف:  (247 (

 29، ص9112



 

 

115 

 9104ماي  99العدد 
 

أما عن العالقة بين املحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية الوطنية على العكس من املحاكم الجنائية الدولية 

اصها بار اختصالخاصة، في أنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية صدارة على االختصاصات القضائية الوطنية، وباعت

 لألنظمة املحلية مما يعني أنه ال يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها إذا ما كانت قضية ما تخضع 
ً

القضائي مكمال

للتحقيق أو املحاكمة من قبل دولة لها والية عليها. ويمكن تجاوز هذه الحالة إذا ما استطاعت املحكمة إثبات أن 

املسؤولية الجنائية أمام املحكمة الجنائية الدولية أو في حال عدم وجود  اإلجراءات قد نفذت بهدف حماية املتهم من

من نظام روما  91و 02تأخير غير مبّرر في اإلجراءات الوطنية، أو في حال عدم تنفيذها بصورة مستقلة ونزيهة )املادتان 

 غير قادرة على تنفيذ التحقيقاألساس ي(. ويحق للمحكمة أيًضا ممارسة اختصاصها القضائي إذا كانت الدولة املعنية 

، بسبب انهيار كلي أو جوهري أو بسبب عدم توفر نظام قضائي وطني فيها )النظام األساس ي، املادة 
ً

-02أو املحاكمة مثال

2) 

 

 املبحث الثالث

 االشكال القانونية لجريمة العدوان

مة دولية فحسب، إنها الجريمة وصفت محكمة نومبرج جريمة العدوان بقولها )) إن شن حرب االعتداء ليس جري

الدولية العظمى التي ال تختلف عن غيرها سوى أنها تحتوي على كل الجرائم(( ، والعدوان مجرم بموجب معاهدات 

واتفاقيات دولية مثل اتفاقية الدفاع املشترك بين النمسا وانجلترا و فرنسا التي كانت أول معاهدة أشارت إلى العدوان 

الذي منع  0299منه، وبروتوكول جنيف  01عدة نصوص منها، عهد عصبة األمم العدوان في املادة  وتلى هذه االتفاقية

الذي اعتبر العدوان جريمة دولية، والئحتي نومبرج وطوكيو،  0292اللجوء إلى الحرب العدوانية، وقرار عصبة األمم 

،ولتوضيح (248)تجاهات متعددة في تعريف العدوانوقانون مجلس الرقابة على أملانيا، وميثاق األمم املتحدة، وقد وجدت ا

ذلك قد تم تقسيم املبحث الى ثالثة مطالب ففي املطلب االول نبين ماهية العدوان ومفهومه وفي املطلب الثاني الطبيعة 

 القانونية لجريمة العدوان وفي املطلب الثالث نعرض االختصاص والقانون الواجب امام املحكمة الجنائية الدولية

 طلب االول امل

 ماهيــــــــــــــــــــــــــة العدوان ومفهومه

يعد مفهوم العدوان مفهوما شائكا وواسعا يشتمل على العديد من العوامل واألركان وتعريف جريمة العدوان بأنها 

جدة مست جريمة واسعة ال يمكن تغطية جميع أركانها في زمن محدد كونها جريمة متجددة قد تحتوي على أركان وعناصر 

ال يمكن التنبؤ بها وأن املفهوم املتفق عليه أي انتهاك سيادة الدولة على وحدة أراضيها أو الفعل الذي ترتكبه دولة ذات 

سيادة ضد دولة أخرى ذات سيادة لسبب غير مبرر هو مفهوم ضيق ال يغطى نواحي جانبية تعد أعماال عدوانية، مثل 

ة أخرى، أو العدوان الثقافي واأليديولوجي واالستغالل الذي تمارسه دولة ما حق الشعوب بالحرية وعدم الخضوع لدول

                                                           
( ما يلي : استخدام للقوة 0والذي جاء في املادة ) 09/09/0229الصادر في  0/2209الجمعية العامة العدوان في قرارها رقم كما عرفت  (248 (

 ،بواسطة دولة ضد السيادة أو السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياس ي لدولة أخرى أو بأية طريقة كانت تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة"

ف أنه صيغ بأسلوب واضح ومنطقي وترك التعريف ملجلس األمن استخالص العدوان من بعض الوقائع التي لم ترد فيه ويتميز هذا التعري

وال يمكن التنبؤ بها ، فأتاح بذلك الفرصة ملالحقة التطور القانوني واالستفادة منه بخصوص بعض املجاالت التي قد تظهر مستقبال وقد 

، وتنص نفس املادة في فقرتها الثانية على أن املحكمة الجنائية الدولية تمارس 7لعدوان في املادة نص نظام روما األساس ي على جريمة ا

يعرف العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس  092و  090اختصاصها على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 

 يجب أن يكون هذا الحكم متطابقا مع األحكام ذات الصلة بميثاق األمم املتحدةاملحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، و 
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بحق دولة أخري باإلضافة إلى انه يحصر أعمال العدوان بالدول ذات السيادة وال يشمل األعمال العدوانية التي ترتكبها 

 (249)دول ستباقية التي تقوم بها بعض الاملنظمات االرهابية التي ال ترتقي الى مصاف الدول، كما أنه ال يشمل الضربات اال 

هناك العديد من املعوقات التي تقف أمام الوصول إلى تعريف شامل لجريمة العدوان منها ما هو  تعريف العدوان:

سياس ي ومنها ما هو قانوني فاملعوقات السياسية لها نظرا لطبيعة جريمة العدوان ومسؤولية القادة عنها فجريمة 

ساء الدول كونهم املعنيون بإصدار القرارات املتعلقة بشن الحروب واملسؤولية عنها تطال كل من العدوان يرتكبها رؤ 

اتخذ قرار الحرب، أو شارك في اتخاذه، وكل من عمل على التحضير له وكل من قام بتنفيذه، فان عملية الوصول إلى 

فيه نفور ما بين رؤساء الدول وممثلي تعريف لهذه الجريمة يتسنى من خالله تقديم رؤساء تلك الدول للمحاكمة 

املنظمات الدولية الذين نادوا بضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية مختصة بمحاكمة مرتكبي جريمة العدوان  فالدول 

أما  (250)عادة ما تصر على إبقاء مصالحها العليا وقراراتها املتعلقة بحماية األمن القومي خارج نطاق السلطة القضائية

القانونية، لها أسباب مرتبطة بطبيعة القانون الدولي الذي يرى العديد من املختصين أنه قانون يفتقر الى  املعوقات

سلطة مركزية عليا قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة ونزيهة بخصوص النزاعات الدولية، وتنفيذ تلك القرارات، فاملجتمع 

ية، والتعاون بين الدول فال يوجد هناك نظام قوي قادر على الدولي قائم على مبدأ سيادة الدولة، والحقوق املتساو 

إجبار الدول على احترام القانون الدولي دون رغبتها الحقيقية في التعاون من أجل تنفيذ القرارات الدولية، وأكبر مثال 

الجنائية  فأن طريقة تشكيل فريق العمل الخاص بتعريف جريمة العدوان ضمن املحكمة  (251)على ذلك دولة اسرائيل

الدولية يشوبها القصور وعدم املصداقية حيث أن املحكمة الجنائية الدولية هي هيئة تشريعية باإلضافة إلى كونها هيئة 

قضائية، فهي تختص بصياغة القوانين الخاصة بها وتعديلها وتطبيقها، مما يجعل الدول األطراف هيئة ذات صفة 

   (252)ّرع توفر املناخ التشريعي املستقل عن السلطة السياسيةتشريعية ومن املبادئ األساسية لعمل املش

فجريمة العدوان، تدل على الصبغة السياسية التي يتسم بها فريق العمل الخاص بتعريف جريمة العدوان ضمن 

املحكمة الجنائية الدولية، فأعضاء الفريق معينون من قبل حكوماتهم لتمثيل مصالح دولهم، وهم ال يتمتعون 

اللية تمكنهم من اتخاذ القرارات بمعزل عن النظام السياس ي للدول التي ينتمون إليها، مما يجعل عملهم ألجل باستق

تحقيق املصلحة القصوى للمجتمع الدولي وهو الهدف األسمى لتشكيل املحكمة الجنائية الدولية أقل أهمية من غايتهم 

  (253)في تغليب مصلحة دولهم في مسار املناقشات

                                                           
، 9112، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 0ط جريمة العدوان في ظل نظام املحكمة الجنائية،د. نايف حامد العليمات:  (249 (

 971ص
 099، ص9111املجلس األعلى للثقافة  القاهرة   ،40 طاملحكمة الجنائية الدوليةإبراهيم محمد العناني:  (250 (
، دار 0ط املحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساس ي،د. محمود شريف بسيوني:  (251 (

 20، ص9119الشروق، عمان، 
 729، ص9101، دار النهضة العربية، القاهرة، 0ط، النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائيد. احمد محمد املهتدي باهلل:  (252 (
والدليل على ذلك االنقسام الحاد الذي ظهر بين الدول في اللجنة التحضيرية ملؤتمر روما، وأثناء مناقشات املؤتمر، حيث انقسمت  (253 (

ت اختصاص أوتوماتيكي ومدعي عام الدول األطراف الى ثالث مجموعات وهي املجموعة األولى بقيادة كندا وأستراليا وطالبت بمحكمة ذا

قوي ومستقل، واملجموعة الثانية بقيادة الواليات املتحدة األمريكية وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي وطالبت 

ل عدم ة وضمت دو بأال يكون للمحكمة اختصاص أوتوماتيكي وان تنحصر صالحية تحديد أفعال العدوان في مجلس األمن واملجموعة الثالث

االنحياز التي طالبت بأال يكون ملجلس األمن حصريا صالحية تحديد ارتكاب فعل العدوان، وبأن تمنح املحكمة صالحيات مستقلة 

( كما أن عضوية الفريق مفتوحة أمام كافة الدول سواء تلك التي صادقت على نظام روما األساس ي أم لم تصادق  فنوايا 253وقوية)
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مبدأ القانوني في كل من القانون الجنائي العام والدولي، ال يجوز بموجبه محاكمة شخص مرتين عن الجريمة وفًقا لل

نفسها وعدم جواز املحاكمة مرتين عن التهمة نفسها وهذا املبدأ هو واحد من الضمانات اإلجرائية الرئيسية ويظهر في 

شخص سبقت محاكمته أمام املحكمة الجنائية الدولية، من نظام روما األساس ي وبذلك ال يجوز محاكمة  91املادة 

أمام محكمة وطنية عن الجريمة نفسها وبموجب نفس املبدأ، ال يحق للمحكمة الجنائية الدولية إصدار حكم على فعل 

 أمام محكمة وطنية ولكن هناك استثناءات، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة 
ً

حوكم عليه الشخص أصال

ا كانت اإلجراءات في املحكمة األخرى قد اتخذت لغرض حماية الشخص املعني من املسؤولية الجنائية عن الشخص إذ

جرائم تدخل في اختصاص املحكمة الجنائية الدولية؛ أو أن تلك اإلجراءات لم تجر بصورة تتسم باالستقالل أو النزاهة 

أو جرت على نحو ال يتسق مع النية إلى تقديم الشخص وفًقا ألصول املحاكمات املعترف بها بموجب القانون الدولي، 

من نظام روما األساس ي(، كما اعُتمدت حماية املجني عليهم والشهود وتوفير حماية أمان  2-91املعني للعدالة )املادة 

أي جزء (  وشملت إمكانية إجراء 13املجني عليهم والشهود وسالمتهم البدنية والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم )املادة 

من املداوالت بسرية أو تقديم األدلة عبر الوسائط اإللكترونية وتّم تأسيس وحدة للمجني عليهم والشهود تابعة لقلم 

املحكمة في املحكمة الجنائية الدولية، بهدف تنفيذ إجراءات الحماية هذه وفي معظم هذه القضايا، ركز املدعي العام 

نة مثل تجنيد األطفال الجنود والعنف الجنس ي التحقيقات ولوائح االتهام بشأن جرائم  معيَّ

وفي رأي الشخص ي يجب إعادة النظر في تركيبة الفريق بحيث يتم اعتماد نموذج أكثر مصداقية، يتبنى اختيار ممثلين 

مستقلين ومحايدين، يعملون في مناخ من الحرية واالستقاللية بعيدا عن الضغوط السياسية، على غرار ممثلي اللجان 

التابعة لالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، أو اللجنة القانونية الدولية التابعة لألمم املتحدة وبخالف ذلك ستبقى 

  التدخالت السياسية للدول األطراف وتفضيل املصالح الخاصة على مصالح ضحايا جرائم العدوان هي الغالبة

 املطلب الثاني

 الطبيعة القانونية لجريمة العدوان

على الحفاظ على الروابط االنسانية واإلرث  0223املشاركون في مؤتمر األمم املتحدة للتحضير مليثاق روما عام  اتفق

الثقافي للمجتمع الدولي، وعدم التسامح مع مرتكبي الجرائم األشد خطورة على االنسانية جمعاء مثل جرائم الحرب، 

ان  وبذلك قرروا رفع الحصانة عن مرتكبي تلك الجرائم من أجل والجرائم ضد االنسانية وجرائم االبادة وجرائم العدو 

الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم املرعبة مستقبال وبالرغم من ذلك فأن مؤتمر روما فشل في اعتماد أي من التعريفات 

، حيث (254)املقترحة ضمن مسودة النظام، وجاءت النسخة النهائية لنظام روما خالية من أي تعريف لجريمة العدوان

( من النظام على أن املحكمة تمارس صالحيتها بالنظر في جريمة العدوان في حال تم تبني نص يتوافق 7/9نصت املادة ) 

ن املحكمة من ممارسة اختصاصها بالنظر في هذه الجريمة على أن يكون 092و  090مع املادتين )
ّ
( لتحديد تعريف يمك

دة وقد تبنت الهيئة العامة للدول في جلستها األولى املنعقدة في سبتمبر من هذا النص منسجما مع ميثاق األمم املتح

قرارا بتشكيل فريق عمل خاص من أجل متابعة العمل على وضع تعريف خاص لجريمة العدوان ليصار  9119العام 

والتي انحصرت    9112إلى عرضة في اجتماع الهيئة العامة املخصص ملراجعة نظام روما األساس ي واملقرر في العام 

 قراراتها في النقاط األساسية االتية

                                                           

التي عارضت تشكيل املحكمة الجنائية منذ بدايتها أو تلك التي انسحبت منها، وجّديتهم في التوصل إلى تعريف لتلك الجريمة مندوبي الدول 

 مسألة تثير التساؤل 
 791، ص9112، دار النهضة العربية، القاهرة، املسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدوليد. أمجد هيكل:  (254 (
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 أركان جريمة العدوان .0

 تعريف األفعال التي ترتكبها الدولة؛ .9

 شروط ممارسة االختصاص؛ .2

 (255) تحديد صالحية املحكمة في ضوء صالحيات مجلس األمن الواردة في ميثاق األمم املتحدة .9

، ونص (256)ضمن تعريفا مقترحا لجريمة العدوان وتحدد أركانهوتم وضع وثيقة مقترحة لتعديل نظام روما األساس ي تت

االقتراح على أن جريمة العدوان تعني الضربة األولى من قبل دولة ضد دولة أخرى بدون مبرر قانوني، أو بدون أن يكون 

ب هذه هناك عمل استفزازي من جانب الدولة املعتدى عليها وأن يكون على مدى واسع النطاق وتقع مسؤولية ارتكا

 وتتضمن أركان جريمة العدوان األفعال التالية:  (257)الجريمة على رئيس وقادة الدولة املعتدية

 غزو أو مهاجمة دولة أخرى؛  .0

 االحتالل املسلح لدولة أخرى، وإن كان مؤقتا؛ .9

 قصف دولة أخرى؛  .2

 إيقاع الحصار على دولة أخرى؛ .9

 ى دولة ثالثة؛السماح لدولة ثانية بارتكاب فعل من أفعال العدوان عل .7

 إرسال فرق مسلحة إليقاع أفعال قاسية ضد دولة أخرى.  .1

  (258)أن التعريف املقترح ال يشمل أفعال اإلرهاب التي ترتكبها منظمات إرهابية أو منظمات ال ترتقي الى تنظيم القاعدة 

 الركن املادي، والركن املعنوي، والركن الدولي.  أركان جريمة العدوان:

الصادر في  0/2209من القرار رقم  2و  0: إن صور جريمة العدوان منبثقة من نص املادة اديأوال: الركن امل

وبما أن مفهوم العدوان  فهي صور استرشادية تساعد مجلس األمن في تقييم الحالة املعروضة عليه  09/09/0229

ة الدولة الضحية، فقد حددت يرتبط بمفهوم السيادة، باعتبار أن العدوان هو استعمال القوة املسلحة ضد سياد

املادة األولى أهم مظاهر اختراق السيادة الوطنية للدول املتمثل في االعتداء على سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياس ي  

بعض أشكال استعمال القوة املسلحة بوصفها عدوانا على السيادة الوطنية، من بين هذه األشكال   2وبينت املادة 

وم املسلح ، القنبلة، حصار الشواطئ واملوانئ، الهجوم ضد القوات املسلحة في البر أو البحر أو الجو، الغزو والهج

استخدام إقليم الدولة على غير ما هو متفق عليه، قيام الدولة بوضع إقليمها تحت تصرف دولة أخرى للعدوان، إرسال 

 العصابات

                                                           
، مطبعة إيمان، الخرطوم، 0ط السيادة في القانون الدولي بين األبعاد القانونية واألبعاد السياسية،د. خالد حسين محمد خير هللا:  (255 (

 027، ص9111
قدت عوتضمن االقتراح الذي تمت املوافقة عليه من قبل الهيئة العامة للدول التي صادقت على نظام روما، في دورتها السابعة التي ان (256(

 -، املوافقة على تعريف مقترح كأساس للنقاش أثناء اجتماع الهيئة العامة املنعقد في كامباال9112/ 9/ 02-2في نيويورك في الفترة من 

 9101أوغندة في عام 
(257) Kirsch, Philip: “The International Criminal Court: A New and Necessary Institution Meriting Continued International 

Support.” Fordham International Law Journal 2 (2005): 292–307  
(258) Baumgartner, Elisabeth: “Aspects of Victim Participation in the Proceedings of the International Criminal Courtm, 

International Review of the Red Cross 870 (June 2008): 409–40  
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في جريمة العدوان، إذ يجب أن يعلم الجاني أن فعل العدوان فعل يشترط القصد الجنائي العام ثانيا: الركن املعنوي.

غير مشروع وأن من شأنه املساس بسيادة الدولة املعتدى عليها أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياس ي كما يجب 

 (259)أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل العدوان في ذاته

جريمة االعتداء وجوب وقوع فعل العدوان باسم الدولة    أو بناءا على .يقصد بالركن الدولي في ثالثا: الركن الدولي

خطتها أو برضاها على إقليم أو قوات أو سفن أو طائرات دولة أخرى أو عدة دول بحيث يمكن القول بأن هذه الجريمة 

لى أصحاب القرار في قد أنشأت عالقة دولية محرمة فال تقوم جريمة العدوان إذا قام ضابط في دولة ما بدون الرجوع إ

 (260)دولته  بضرب دولة أجنبية أخرى و ال تعد الحرب األهلية بمثابة حرب بين دولتين

 املطلب الثالث

 االختصاص والقانون الواجب امام املحكمة الجنائية الدولية

 التي تمس مصلحة من
ً
الح التي املص تختص املحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة

( من النظام األساس ي للمحكمة الجرائم التي تختص بنظرها وهي 7يسعى القانون الدولي إلى حمايتها وحددت املادة )

 جرائم العدوان وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، وتقوم املحكمة باالختصاصات التالية:

ظام روما األساس ي للمحكمة على إمكانية ممارسة اختصاصها القضائي إذا ينص ن ( ممارسة االختصاص القضائي:0)

( قضية معينة إلى املدعي العام ويمكن للمدعي العام البدء 02(، أو مجلس األمن )املادة 09ما أحالت دولة طرف )املادة 

(، إذا ما أحالت 07ملادة بممارسة اختصاص املحكمة الجنائية الدولية، بمبادرة منه، وتحت سلطة دائرة ابتدائية )ا

ا مسبًقا في ممارسة املحكمة الختصاصها 
ً
دولة طرف أو املدعي العام حالة إلى املحكمة الجنائية الدولية، فإن هناك شرط

ا في النظام 
ً
يجب أن تكون الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها املتهم أو الدولة حيث ارتكبت على أرضها الجريمة طرف

ممارسة املحكمة الختصاصها، يستطيع مجلس األمن إيقاف املحكمة أو منعها من التحقيق أو في  وفي حال (261)األساس ي

                                                           
 911صمرجع سابق جريمة العدوان في ظل نظام املحكمة الجنائية، د. نايف حامد العليمات:  (259 (
 717ص مرجع سابق  مبادئ القانون الدولي العام املعاصرد. عمر حسن عدس :  (260 (
جريمة العدوان متى اعتمد  ( من النظام األساس ي للمحكمة على أن )تمارس املحكمة االختصاص على7( من املادة )9إذ نصت الفقرة ) (261 (

 للمادتين )
ً
( يعّرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس املحكمة اختصاصها فيما يتعلق 092( و )090نص بهذا الشأن وفقا

 مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة
ً
 م يتضمن عندفأن النظام األساس ي ل، بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا

 نفاذة تعريف جريمة العدوان ولم يبين أركانها نتيجة االختالف في وجهات نظر الحكومات املشتركة في مؤتمر األمم املتحدة الدبلوماس ي إال 

 تعريف هذه الجريمة عبر بيان األفعال التي تمثلها وبيان أركانها، األمر الذي 9101أنه تم تعديل النظام األساس ي عام 
ً
وة ُيعد خط متضمنا

 جيدة في تطوير عمل املحكمة وإتقان أعمالها وحل إشكالية تعريف الجريمة املذكورة مما يشجع الدول على االنضمام إلى نظامها األساس ي

، أنشأت جمعية الدول األطراف لجنة تحضيرية تابعة للمحكمة أنيط بها مهمة تعريف 9119وبعد نفاذ النظام األساس ي للمحكمة عام 

العدوان وتحديد شروطها، وُيقدم ذلك إلى الجمعية عند انعقاد املؤتمر االستعراض ي األول بعد انقضاء سبع سنوات من نفاذ النظام جريمة 

 استناده إلى قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  9101األساس ي للمحكمة  وقد انعقد املؤتمر في مدينة كمباال في أوغندا عام 
ً
معلنا

والتوصل إلى تعديل النظام األساس ي للمحكمة على نحو بشأن جريمة العدوان، إذ تم تعريفها بأنها )قيام شخص ما  0229 ( لعام2209)

في وضع يتيح له التحكم بالفعل في العمل السياس ي أو العسكري للدولة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواني من 

 مليثاق األمم املتحدة(، وذكر التعديل األفعال التي تنطبق عليها صفة شأنه، بحكم خصائصه وخطورته ونط
ً
 واضحا

ً
اقه، أن يعد انتهاكا

 وقصف دولة أخرى وإيقاع الحصار على 
ً
العمل العدواني، وهي غزو أو مهاجمة دولة أخرى واالحتالل املسلح لدولة أخرى، وإن كان مؤقتا

من أفعال العدوان على دولة ثالثة وإرسال فرق مسلحة إليقاع أفعال قاسية ضد دولة دولة أخرى والسماح لدولة ثانية بارتكاب فعل 

 أخرى وقيام مرتكب الجريمة بتخطيط فعل عدواني أو بإعداده أو بدؤه أو تنفيذه
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محاكمة حالة ما، باعتماد قرار في ذلك الخصوص بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ويستغرق هذا 

اوز هذا الشرط سوى إحالة من قبل ( ، وال يتج01التأخير اثني عشر شهًرا ويمكن تجديده لفترة غير محّددة )املادة 

ا في النظام األساس ي أن تكون دولة جنسية املتهم أو الدولة 02مجلس األمن )املادة 
ً
( ومن املمكن لدولة أخرى ليست طرف

التي ارتكبت الجريمة على أراضيها، أن تقبل اختصاص املحكمة الجنائية الدولية في ما يخّص قضية ما، على أساس 

 (262) (09الحالة يجب أن تتفق على التعاون التام مع املحكمة )املادة خاص، وفي هذه 

 الجرائم التي تقع ضمن سلطة املحكمة كما يلي: 7: تدرج املادة ( االختصاص املوضوعي9)

: جريمة اإلبادة الجماعية
ً
( ألغراض النظام األساس ي، تعني كلمة اإلبادة الجماعية أي فعل من األفعال 1)املادة  أوال

ا مثل قتل أفراد الت ا أو جزئيًّ ا كليًّ
ً
الية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهالك

الجماعة؛ وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛ وإخضاع الجماعة عمًدا ألحوال معيشية يقصد بها 

ا؛ وفرض تدابي ا أو جزئيًّ ر تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة؛ ونقل أطفال الجماعة عنوة إلى إهالكها الفعلي كليًّ

 (263)جماعة أخرى 

: جريمة العدوان:
ً
من نظام روما األساس ي، تمارس املحكمة الجنائية الدولية االختصاص على  9 - 7وفًقا للمادة  ثانيا

ن الجريمة وتحددان الشروط التي في اللتين تعرفا 092و 090جريمة العدوان، بمجرد اعتماد نص حكم وفًقا للمادتين 

ظلها تمارس املحكمة اختصاصها بخصوص هذه الجريمة، واعتمدت جمعية الدول األطراف، تعريًفا لجريمة العدوان 

، 2209ونظاًما إلقرار الطريقة التي ستمارس بها املحكمة اختصاصها بشأن هذه الجريمة مع  قرار الجمعية العامة رقم 

درج تعريف جريمة
ُ
مكرًرا عدوان وُعدلت أركان الجرائم في نظر  3العدوان في نظام روما األساس ي باعتباره املادة  أ

املحكمة الجنائية الدولية إلدراج تلك األركان الخاصة بجريمة العدوان، والذي يؤكد أحد األركان على أن جريمة العدوان 

يتيح له التحكم في العمل السياس ي أو العسكري يجب أن يرتكبها شخص أو عدة أشخاص عندما يكون الشخص في وضع 

                                                           
شمال أوغندا، وفي حاالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي  2قضية في  99، بدأ مكتب املدعي العام بالتحقيق في 9107في يونيو  (262(

، وفي كينيا، وفي ليبيا، وفي كوت ديفوار، وجمهورية مالي، وفي أوغندا، 9109دارفور، وجمهورية أفريقيا الوسطى حالتا تحقيق منذ  سبتمبر 

الدولية  جنائيةوجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، تمت اإلحاالت مباشرة من الدول املعنية إلى املحكمة ال

وفي السودان، أحال مجلس األمن الحالة إلى املدعي  02/1/9109وكانت جمهورية مالي هي آخر بلد أحال حالة ما إلى مكتب املدعي العام في 

 للقرار 
ً
رض على حكومة السودان في سياق النزاع في دارفور وفقا

ُ
س األمن ، وفي القضية الليبية، فرض مجل20/2/9117، في 0722العام، وف

باملثل اختصاص املحكمة الجنائية الدولية باتهام الرئيس الليبي أثناء اإلذن بتدخل عسكري دولي لحماية السكان املدنيين من حكومتهم 

، أذنت الدائرة االبتدائية الثانية 9101/ 2/  20وليست ليبيا وال السودان من الدول األطراف، وفي   91/9/9100، وفي0221ذاتها القرار 

 ةللمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحقيق تلقائي في الحالة في كينيا في ما يخص جرائم ضد اإلنسانية يدعى ارتكابها بالنسبة للعنف في فتر 

، أذنت الدائرة االبتدائية الثالثة أيًضا للمدعي العام ببدء تحقيق تلقائي في الحالة في 9100/ 2/01، وفي9113-9112ما بعد االنتخابات في 

  9/9102، وفي كوت ديفوار التي صدقت على نظام روما األساس ي في 9101/ 00/ 93كوت ديفوار في ما يخص الجرائم املدعى ارتكابها منذ 

 .9100/ 7/ 2، ومؤخًرا في 9112/ 9/ 03فإنها أصدرت  إعالًنا تقبل فيه اختصاص املحكمة الجنائية الدولية في 
، إبادة جماعية وهي الجرائم ضّد اإلنسانية 0293منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها لعام  هذا التعريف مستمد من اتفاقّية (263 (

( جرائم حرب/ جرائم ضّد اإلنسانية ولكن عند 3( جرائم حرب/ جرائم ضّد اإلنسانية، وجرائم الحرب )املعرفة في املادة 2)املعرفة في املادة 

ة الجنائية الدولية، يمكن للدول أن تختار رفض اختصاص املحكمة على جرائم الحرب ملدة سبع التصديق على النظام األساس ي للمحكم

 (099سنوات )املادة 
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ا( أو بإحالة فحسب من  للدولة التي ارتكبت فعل العدوان، فيجوز للمدعي العام أن يباشر تحقيًقا بمبادرة منه )تلقائيًّ

  (264)دولة

للمحكمة اختصاص على أي فرد متهم بجريمة تقع ضمن اختصاص املحكمة الجنائية االختصاص الشخص ي: ( 3)

ويرى نظام  (91ولية باستثناء أي شخص كان دون سّن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة املنسوبة إليه )املادة الد

ق بالجرائم التي لها عليها اختصاص
ّ
 (265) روما األساس ي أنه ال يمكن اللجوء إلى الحصانة فيما يتعل

 املرتكبة بعد بدء نفاذ نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص فقط على الجرائماالختصاص الزمني: 

(، ويستمد هذا من املبدأ القانوني الراسخ في عدم رجعية القوانين الجنائية، والذي 00بالنسبة للدولة املعنية )املادة 

ح نبموجبه ال يمكن تطبيق قانون ما على األعمال املرتكبة قبل تشريع القانون، ويؤخذ على النظام األساس ي للمحكمة م

مدعيها العام سلطة عدم قبول الدعوى في حال لم يجدها على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ املحكمة إلجراءات 

 لتحديد مقدار 02/د( من املادة )0التحقيق واملحاكمة بموجب الفقرة )
ً
 دقيقا

ً
( من ذات النظام، دون أن يضع معيارا

 للتأويل واملماطلة ملا تحمله من هذه الجسامة وهذه الخطورة، ومن ثم نعتقد ضرور 
ً
ة حذف هذه الفقرة وال تكون مالذا

 وإن النظام األساس ي قد حدد الجرائم التي تختص بها املحكمة عبر تحديده 
ً
مصطلحات مطاطة وغير محددة، خصوصا

 لتلك الجرائم على سبيل الحصر وليس على سبيل املثال، األمر الذي يشكل تطو 
ً
 ملألفعال التي تعد صورا

ً
 ملبدأ را

ً
لحوظا

الشرعية املتمثل بمبدأ ال جريمة إال بنص، وبعد بيان الجرائم األربعة التي تختص بها املحكمة الجنائية الدولية، نعتقد 

 إلى الفقرة )أ( من املادة ) (266)أن جريمة سبايكر
ً
( من النظام 1يمكن أن تصنف ضمن جرائم اإلبادة الجماعية استنادا

ي تضمنت أفعال قتل أفراد الجماعة، فمن خالل تطبيق أركان هذه الجرائم على جريمة سبايكر األساس ي للمحكمة الت

( شخص من 0211( شخص من أفراد الجيش العراقي، وقامت بقتل )9111نالحظ أن عصابات داعش قبضت على )

لطائفية لى إثارة الفتنة االتابعين للمذهب الشيعي وتم العفو عن الباقين من أهل السنة، في مسعى من تلك العصابات إ

في البالد، وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من جرائم تهدف إلى إضعاف املذهب الشيعي والقضاء على أفراده، فالسبب 

 (267)الرئيس ي للقتل يعود إلى خلفيات طائفية وليس لش يء آخر

                                                           
عبة  22بموجب املادة  (264 (

ُ
من ميثاق األمم املتحدة؛ حيث تخص تلك الحالة فعل عدوان ارتكب بين دول أطراف؛ بعد أن تأذن الش

إذا لم يقر مجلس األمن، بعد ستة أشهر من الحدث، فعل العدوان ولن تكون املحكمة قادرة التمهيدية التابعة للمحكمة ببدء تحقيق، 

 بعد 
َّ

ا على األقل قد صدقت أو قبلت التعديل وعندما  0/0/9102على ممارسة اختصاصها بشأن الجريمة إال
ً
عندما تكون ثالثون دولة طرف

 ملحكمةيكون ثلثا الدول األطراف اعتمدت مقرًرا لتفعيل اختصاص ا
من النظام األساس ي على أن للمحكمة اختصاًصا على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة  92نّص املادة  (265 (

 الرسمية
م، وذلك 9109يونيو  09مجزرة سبايكر وهي مجزرة جرت بعد أسر طالب القوة الجوية في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم  (266 (

سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة املوصل حيث  بعد

( طالب في القوة الجوية العراقية وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى 9911-9111أسروا )

 بالرصاص ودف
ً
 نوا بعض منهم وهم أحياء رميا

صورت داعش مجريات هذه املجزرة وقد أشترك فيها بعض من أفراد العشائر السنية )املنتمين إلى حزب البعث العربي االشتراكي  (267 (

وتنظيم داعش في محافظة صالح الدين، وقد نجح بعض الطالب العراقيين في الهروب من املجزرة إلى ناحية العلم ، اي قبل وصول 

الدواعش ملدينة تكريت وقام بتنفيذها مجموعة من املجرمين من اقارب الرئيس السابق صدام حسين وساعدهم اخرين من ابناء مدينة 

تكريت واخرين من منطقة البوعجيل وسمرا وشمل القتل واالعدام في اليوم االول جميع االسرى  سنة وشيعة  فيما اقتصر التنفيذ بعد 

 ثاني وسيطرتهم على املكان على الشيعة فقط الن البغدادي اصدر عفوا عن السنةوصول داعش في اليوم ال
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 الخاتمة

مهمة في التاريخ االنساني  من حيث اختصاصها  هدفت الدراسة الى ابراز ماهية املحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية

توضيح املبادئ األولى التي أرساها القانون الدولي، ، و في النظر بجريمة العدوان ومحاكمة من يرتكبون جرائم الحرب

 و لحرية الدول وسيادتها في تسيير شؤونها الداخلية والخارجية واحترام قواعد القانون الدولي بوصفها قواعد ملزمة تعل

وهي هيئة قضائية دولية جنائية اقيمت من أجل حماية التراث املشترك لإلنسانية والحفاظ على على إرادة أي دولة 

سالمة وحياة االطفال والنساء في كل مكان والحفاظ على الحقوق املكتسبة لإلنسانية بأهداف ومبادئ وميثاق االمم 

ة سواء من حيث نشأتها، أو من حيث النظريحكمة الجنائية الدولية املولقد بينت في هذا البحث كل ما يتعلق باملتحدة، 

 من حيث اختصاصها في  النظر بجريمة العدوان العامة التي تقوم عليها الجريمة الدولية، أو 

 ووفقا ملا سبق فإنني أستخلص النتائج التالية: 

يعتبر العرف الدولي مصدر تجريم هذه  إن طبيعة القواعد التي تنظم الجرائم الدولية هي ذات طبيعة عرفية، إذ .0

الجرائم، وال تعتبر املعاهدات الدولية إال وسيلة لتسجيل هذا العرف نتج عن الحرب العاملية الثانية ظهور عدة 

 أنواع من الجرائم الدولية مست بالسلم واألمن الدوليين.

 لثانية إلى إنشاء محاكم دولية مؤقتة تفصللقد أدت كثرة الحروب ومجرمي الحرب بعد الحربين العامليتين األولى وا .9

 في هذه الجرائم الدولية لتقرير املسؤولية وتوقيع العقاب.

تكثفت الجهود الدولية إلنشاء جهة قضائية دولية تمتاز بالديمومة، وأسفرت عن هذه الجهود إنشاء محكمة  .2

 جنائية دولية دائمة. 

د القانون الدولي، والذي يمثل انتهاكا للنظام العام في أكثر من تعتبر الجريمة الدولية سلوكا مجرما مضادا لقواع .9

 دولة وتمتاز الجريمة الدولية ببعض الخصائص التي تميزها عن باقي الجرائم سواء كانت داخلية أو عاملية أو سياسية

كب في جريمة ترتتنقسم الجرائم الدولية إلى عدة أنواع، ولعل املشكل الكبير يمس جريمة العدوان التي تمثل أكبر  .7

حق املجتمع الدولي، ولألسف لم تعرف هذه الجريمة تعريفا جامعا مانعا، وهذا ما يبرر األعمال العدوانية للدول 

 املتغطرسة التي تريد بسط سيطرتها على كل شبر من هذا العالم.

بيحها بعض األسباب، ان الجريمة الدولية من حيث املبدأ كالجريمة الداخلية تقوم على مجموعة من األركان وت .1

وتمتنع املسؤولية عن ارتكابها، وأن مضمون هذه القواعد يختلف عن تلك املعروفة في القوانين الداخلية وذلك 

 نظرا لطبيعة الجريمة الدولية

 ارتكاب الجريمة الدولية يتولد عنه قيام املسؤولية الجنائية، وان القانون الدولي يعمل باملسؤولية الدولية الجنائية .2

 لألفراد.

 املراجع

د. احمد فؤاد أنور: نحو منظومة عربية لدعم املحكمة الجنائية الدولية، مركز االهرام للدراسات االستراتيجية القاهرة الطبعة االولى  .0
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ان، مطبعة إيمالطبعة االولى  ألبعاد السياسيةد. خالد حسين محمد خير هللا: السيادة في القانون الدولي بين األبعاد القانونية وا .2

  9111الخرطوم، 

امعي، دار الفكر الج الطبعة االولى سنديانة احمد بودراعة: صالحيات املدعي العام في املحكمة الجنائية الدولية والقيود الواردة عليها .3

  9100القاهرة، 

ائية الدولية دراسة قانونية في تحديد طبيعتها، اساسها القانوني، د. طالل ياسين العيس ى و د. على جبار الحسناوي: املحكمة الجن .2

  9112تشكيالتها، احكام العضوية فيها، مع تحديد ضمانات املتهم فيها دار اليازوري الطبعة االولى عمان االردن 

  9119ولى د. عبد الفتاح بيومي حجازي: املحكمة الجنائية الدولية دار الفكر الجامعي االسكندرية الطبعة اال  .01

   9100دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة د.عمر حسن عدس: مبادئ القانون الدولي العام املعاصر القاهرة  .00

   0222 الطبعة االولى عبـد هللا سـليمــان: املقدمــات األسـاسية في القــانون الدولـي الجنــائي، ديــوان املطبوعات الجامعية، الجزائر  .09

   كري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، إيتراك للطباعة والنشر، مصر الجديدةعلي يوسف الشد. .02

    9111منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة االولى  فيدا نجيب حمد: املحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية .09

  9110ر الطبعة االولى مصطفى احمد فؤاد: النظام القضائي الدولي، دار الكتب القانونية مص .07

 محمد عـبد املنعـم عبد الخالـق، الجـرائـم الدوليـة، دراسـة تأصيلية للجرائم ضد اإلنسانية  و السالم وجرائم الحرب، الطبعة األولى، .01
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د. منتصر سعيد حمودة: املحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية، احكام القانون الدولي الجنائي دراسة تحليلية  .03
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 وضرورة االمن التوثيقي التعاقديالرقابة على عقود املوثق      

 

  عبدالخالق الناجياألستاذ  

 القانون الخاصفي باحث بسلك الدكتوراه 

 بكلية الحقوق بفاس ضمن مختبر الطفل االسرة والتوثيق  

 

 مقدمة:  

قدم وحتى يومنا هذا في تعاقداتهم الشخصية املدنية واملالية، لقد فرضت حاجات اإلنسان املتعددة منذ ال

إنكار لتعهداتها وإهدار للحقوق وضياعها، البحث عن وسائل وقائية تثبت وتحصن  وملا تقع فيه األطراف املتعاقدة من

لم الس حقوقهم وهو ما لن يتأتى إال بوجود شخص املوثق في إضفاءه الصبغة الرسمية على عقودهم وتأمين ركائز 

 وقائية تشيع األمن التعاقدي بين األطراف املتعاقدة. القانوني وذلك بتوفير عدالة

فمنذ حصول املغرب على استقالله وممتنهي التوثيق يطالبون الدولة بمؤسساتها الدستورية من أجل التدخل 

أصله في قانون فانتوز الروماني،  والذي يجد 0297ماي  9إلصالح القانون املنظم ملهنة التوثيق ذو الجذور الفرنسية ل 

والذي أصبح متجاوزا بحكم الواقع الجديد ومتعارضا مع قوانين املغرب الداخلية ونظامه العام، وذلك بتعويضه بقانون 

توثيق مغربي يراعي أعراف البيئة املغربية ويساير التطور التنموي الذي بدأ يشهده املغرب في السنوات األخيرة، االمر 

ل االنتقاد سمته األساس خاصة وانه لم يعد ينسج تطلعات اسرة التوثيق وكافة املتدخلين في املجال القانوني الذي جع

وقصوره موائمة الدينامية التي يعرفها املغرب في ميادينه االجتماعية االقتصادية التشريعية والتعاقدية، سيما وفي ظل 

نا وخدماته في تخفيف العبء على املحاكم وتوقي حدوث النزاع مكانة املوثق كأحد أهم روافد إصالح القضاء ببالد

 .268حولها، او من خالل توفيره لجو من السلم القانوني ويشكل يحفظ التوازن االقتصادي واالجتماعي بين املتعاقدين

لتزامه بما وا 269وباعتبار املغرب العضو الفاعل في املواثيق الدولية وفي مقدمتها االتحاد الدولي للتوثيق الالتيني

تقتضيه مضامينها، واستجابة لحاجيات العصر ومتطلبات التنمية الشاملة وفي ظل تحديات العوملة والتطورات التي 

فرضها النظام العالمي الجديد، والتوجه التشريعي إلصالح منظومة العدالة، إحداث قانون توثيقي مغربي جديد يلبي 

ثقين وفي جعل من هذا األخير شخصا يوفر عدالة وقائية تشارك العدالة انتظارات املمتهنين وعلى وجه الخصوص املو 

وبالتالي تحقيق  270الرسمية في تحصين حقوق االفراد وتامين ركائز السلم القانوني والعدالة الوقائية داخل املجتمع

                                                           
، بعنوان اصالح مهنة التوثيق 9112توفيق عزوزي، التقرير التمهيدي العمال الندوة الدولية العلمية املنعقدة باملعهد العالي للقضاء بالرباط سنة -268 

 .09، ص:9101لالدارة املحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، الطبعة االولى في ظل تحديات العوملة، منشورات املجلة املغربية 

 .07توفيق عزوزي، م س، ص:  -269 

، بعنوان اصالح 9112امين زنيبر، من كلمته ضمن الجلسة االفتتاحية الشغال الندوة الدولية العلمية املنععقدة باملعهد العالي بالرباط سنة  -270 

 .03، ص: 9101ديات العوملة، منشورات املجلة املغربية لالدارة املحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، الطبعة االولى مهنة التوثيق في ظل تح
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دا من روافد وراف التنمية األمن التعاقدي وإشاعته بين األطراف املتعاقدة، والذي يعتبر فيه املوثق ركنا هاما في تحقيق

 . 271تشجيع االستثمارات األجنبية والوطنية وتخليق التجارة التعاقدية واستقرار املعامالت

، والذي ما لوحظ عليه بمجرد دخوله حيز التنفيذ 29.12وعلى العموم خرج قانون توثيق جديد إنه قانون  

ت، إذ اعتبره جل املمتهنين أنه قانون فرنس ي بثوب بسبب ما وجهت له من انتقادا 272أنه مستجد شكال وليس مضمونا

ما هو إال تبعية لقانون التوثيق  مغربي، باستثناء بعض االيجابيات التي أتى بها كصندوق التأمين واملؤسسات، والباقي

وظف مالفرنس ي سواء في مظهره االيجابي أو السلبي فشخص املوثق مثال كان وال زال مثار جدل فقهي قانوني باعتباره 

عمومي، أو شخص منهي حر، بالرغم من أن القانون الجديد، اعتبره مهنة حرة مهمته توثيق عقود األطراف املتعاقدة 

 وإضفاء الرسمية عليها.

وعلى العموم يمكن القول أن املوثق يضطلع بمسؤولية ومهمة خطيرة في تحريره للعقود بحفظ حقوق زبنائه 

لتعامالتهم وذلك بفعل الرسمية التي يظفيها على مختلف العقود املعروضة على املتعاقدين وإشاعته أمنا تعاقديا 

مكتبه، لذلك كانت وضرورة ممارسة الرقابة على شخص املوثق وعقوده، سيما في ظل االهمية التي أناطته بها عديد 

لة وبموجب التعديل الجديد منها، والتي أصبحت فيها الوكا 9القوانين أهمها مدونة الحقوق العينية وبشكل خاص املادة 

، 011.09، 03.11، وكذا القوانين التالية"903خاضعة ملراقبة املوثق ورسميته، هذا باالضافة الى ق ل ع في فصله 

، رسمية ظهرت الحاجة اليها في ظل التشعب والتعقيد الذي بدأت تعرفه اتفاقات األطراف في وقتنا الحالي، والتي 70.11

ملوثق تنوعا بتنوع وتشابك مصالح األفراد، ولعل هذا جعل املشرع املغربي ال يترك فعالية نظام تزداد معها مسؤولية ا

التوثيق رهينا بنزاهة وضمير القائمين به، وخوفا ممال قد يقع فيه املوثق من أخطاء في تحريف العقود وتزويرها، السيما 

ضاع أعماله للمراقبة سواء منها الذاتية أو املراقبة اإلدارية في ظل بروز ظاهرة االستيالء على عقارات الغير، كان لزاما إخ

أو القضائية، في محاولة لتفعيل العمل التوثيقي يحقق به سلما وأمنا قانونيا تعاقديا وتوثيقيا ألفراد املجتمع املتعاقدين، 

ون عاقدين، وإدارته شؤ هدفه تهييئ عقد فاعل وذي جودة يحقق به املوثق احسن النتائج في ضمان حقوق زبنائه املت

 املوثقين في احترام شرف املهنة وأعرافها.

كل هذا يدفع إلى طرح عدة إشكاليات، عن تجليات الرقابة سواء منها الذاتية أو اإلدارية أو القضائية على 

 العمل التوثيقي؟ ودور هذه الرقابة في تفعيل العمل التوثيقي وتحقيق األمن التوثيقي التعاقدي؟

 هذه اإلشكاالت وبعملنا املتواضع ارتأينا اعتماد التصميم اآلتي ذكره:ملقاربة 

 املطلب األول: العمل التوثيقي بين الرقابة الداخلية والخارجية على العقود التوثيقية.

 املطلب الثاني: الرقابة على العمل التوثيقي وضرورة األمن التوثيقي التعاقدي. 

 

 

 

                                                           
، بعنوان 9112شغال الندوة الدولية العلمية املنععقدة باملعهد العالي بالرباط سنة عبدهللا درميش، أخالقيات مهنة التوثيق وسلطة التنظيم، ا -271

، الطبعة األولى 12عدد التوثيق في ظل تحديات العوملة، منشورات املجلة املغربية لالدارة املحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة،  اصالح مهنة

 .92ص:  9101

 .97عبد هللا درميش، أخالقيات مهنة التوثيق وسلطة التنظيم، م س،  ص  -272 
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 ين الرقابة الداخلية والخارجية على عقوده التوثيقية.املطلب االول: العمل التوثيقي ب

تتخذ الرقابة على العمل التوثيقي عدة أشكال، فهي إما رقابة ذاتية تضطلع بها الهيئات الوطنية والدولية 

املنظمة للمهنة، وإما رقابة خارجية قضائية يمارسها الوكيل العام للملك بمحكمة االستنناف التي يوجد مكتب املوثق 

في دائرة نفوذها، أو رقابة إدارية تباشرها أجهزة الدولة على عمل املوثق، وسنعمل في هذا املطلب على دراسة الرقابة 

 الذاتية على العمل التوثيقي في املطلب األول على أن نتطرق في املطلب الثاني للرقابة الخارجية على عقود املوثق.

 لداخلية على عقود املوثق.قراءة في تجليات الرقابة االفقرة االولى: 

إن املوثق يخضع أثناء مزاولة أعماله لرقابة الهيئات املنظمة للقطاع إن على الصعيد الوطني أو على الصعيد 

 الدولي.

والواقع أن الرقابة الذاتية على الصعيد الوطني تمارسها كل من  الغرفة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية 

ر تمثيلية مهنة التوثيق  أمام األغيار من األفراد واإلدارات واملؤسسات، وتسهر على تحفيز  بوصفها األجهزة التي تحتك

 273املوثقين على مباشرة مهامهم وفق القانون وما يوجبه من حسن السلوك واملروءة واإلخالص.

مع املعايير  انينهاأما على الصعيد الدولي، فإن الهيئات التوثيقية الدولية تحرص على تحفيز الدول على مالئمة قو 

التوثيقية العاملية، وفي هذا توجيه ورقابة تنظيمية غير مباشرة على التوثيق املغربي، وعلى هذا األساس سنتطرق في 

هذه النقطة االولى إلى املجلس الوطني للموثقين، صالحياته ورقابته للموثق على أن نتناول في النقطة الثانية صالحيات 

 للموثقين. ورقابة املجلس الجهوي 

 .اوال: في رقابة املجلس الوطني للموثقين ورئيسه على اعمال املوثق وعقود زبنائه      

املنظم ملهنة التوثيق العصري مجلس وطني للموثقين يوجد مقره بالرباط،  29.12لقد احدث وبمقتض ى قانون 

ض يلة هذا املجلس وموارده ، سنتعر يتمتع بالشخصية املعنوية ويضم جميع املوثقين، ودون خوضنا الحديث في تشك

 لتجليات رقابة هذا املجلس الذاتية ولرئيسه على عقود املوثق.

وبما أن الغرفة الوطنية للموثقين تمارس رقابة ذاتية على العمل التوثيقي فقد أناط بها املشرع املغربي من خالل 

 يسه واملتمثلة فيما يلي :صالحيات مع مراعاة املهام املنوطة برئ 29.12من قانون  22املادة 

صيانة مبادئ وتقاليد وأعرف مهنة التوثيق، والحرص على تثبيت أخالقياتها وعلى تقيد املوثقين بواجباتهم  

املهنية، بما في ذلك اإلشراف على تأطير املوثقين وضمان تكوينهم، وكذا السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من 

 ء وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب عمل مهنة التوثيق.شانها أن ترفع من مستوى األدا

تنسيق عمل املجالس الجهوية للموثقين، بما في ذلك تحديد مبلغ اشتراكات األعضاء وكيفية استيفائها  

والقسط الذي يخص  املجالس الجهوية منها، بما في ذلك إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة املوثقين، وإحداث 

 ياط االجتماعي أي التقاعد الخاصة باملهنة.مشاريع االحت
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هذا وتبقى من الصالحيات االخرى تمثيل املجلس الوطني للموثقين املهنة تجاه اإلدارة وإبدائه رأيه فيما تعرضه  

عليه من مسائل تتعلق باملمارية العامة للمهنة، وحيث إن املجلس الوطني للموثقين له الشخصية املعنوية فإن له 

 الصفة واألهلية في التقاض ي أيضا.املصلحة و 

لتبقى من أهم هذه الصالحيات وكرقابة يمكن أن يمارسها على عقود املوثق، إبداءه النظر في الشكايات املوجهة  

 ضد املوثقين ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك.

ل اري، يستأنس به الوكيوبخصوص هذه الصالحيات يتبين أن رأي املجلس بخصوص هذه النقطة هو رأي استش

العام للملك فقط، أما سلطة اتخاذ القرار بخصوص الشكايات املقدمة ضد املوثقين سواء من حيث املتابعة أو الحفظ، 

 274فإنها تعود إليه.

تبقى اذن هذه صالحيات لهذا املجلس والتي ال ترقى الى مستوى الرقابة على عقود املوثق، باستثناء تلك املتعلقة 

للشكايات التي تبقى وفقط رقابة استشارية وشكلية  وللقضاء فيها سلطة الفصل عند عرض هذه الشكايات بتلقيه 

التي يكون املوثق احد أطرافها، وتقريره القول بمسؤولية املوثق املهنية واملدنية بل حتى الجنائية من عدمها، وبسبب 

 ثناء تحريره لعقود زبنائه املعاقدين.األخطاء التي يكون املوثق قد ارتكبها عن قصد أو غير قصد أ

أما عن الرقابة التي من املمكن ان يمارسها رئيس املجلس الوطني على عقود الوثق وتعامالته مع زبنائه، فان   

الواضح فيها انها رقابة تقتصر على ادارة شؤون املجلس الوطني للموثقين الذي يرأسه من ضمان حسن سير 

وعقد مداوالته، بما في ذلك تمثيل املجلس في الحياة املدنية تجاه االدرات واالغيار، أعماله والدعوة النعقاده 

وهكذا يكون للرئيس وبعد موافقة املجلس أن يصالح أو يقبل التحكيم في النزاعات التي يكون املجلس  طرفا فيها 

ية يه أو إلى رؤساء املجالس الجهو ويقبل الهبات والوصايا واإلعانات املقدمة له، ويحق له أيضا أن يفوض ألحد نائب

 ممارسة بعض صالحياته.

وبهذا فالرقابة في مثل هذه الحاالت  اقل ما يمكننا القول عنها انها رقابة مقتصرة على ادارة شؤون املهنة وفقط  

راقب ي ودونما تجاوزها لرقابة شؤون املوثق والعقود التي تمر عبر مكتبه، بل حتى في الحاالت التي نقول على انه

 اعمال املوثق فان رقابته هذه تبقى استشارية ليست بتقريرية.

وفي األخير تجدر االشارة وبخصوص تجليات هذه الرقابة الذاتية على عقود املوثق، أمكن القول على انها تبقى 

وثقين، ن املرقابة مقتصرة على تكريس وحماية اعراف املهنة وأخالقياتها سواء في عالقته بزبنائه أو مع زمالئه م

، والتي لم ولن تصل لحد الرقابة بالشكل 29.12منطلقها في ذلك تعدد االلتزامات التي أناطها به قانون التوثيق

الذي يرتضيه املوثقون لهذه الهيئات الداخلية وادوارها في تطوير وتحديث مهنة التوثيق وتجويد عقود املوثق فيها 

 ائه.ضمانا المن توثيقي تعاقدي لتعامالت زبن

 ثانيا: في تجليات رقابة املجالس الجهوية للموثقين على العمل التوثيقي      

باإلضافة إلى الغرفة الوطنية للموثقين، هناك الغرف الجهوية التي تمارس أيضا رقابة ذاتية على العمل التوثيقي، 

ي ن خالل مهامها وصالحياتها بما فلذلك ودون الحديث عن تشكيلة هذا املجالس ومواردها، فاننا سنستعرض لرقابتها م
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، فان املجلس الجهوي للموثقين 29.12من القانون  099ذلك املتعلقة بالرئيس، لذلك وباالستناد إلى مقتضيات املادة 

 يزاول الصالحيات التالية :

ى ض السهر على تطبيق مقررات املجلس الوطني، وبحث املشاكل الجهوية التي تعترض املهنة وإحالتها إن اقت 

 األمر على املجلس الوطني لدراستها.

تأطير وتمثيل املهنة على املستوى الجهوي، بما في ذلك تنظيم تظاهرات ثقافية لها عالقة باملهنة وإدارة ممتلكات  

 املجلس

 العمل على إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة املوثقين. 

ه اختصاصات مهمة تهدف إلى خدمة مهنة اما بخصوص صالحيات رئيس املجلس الجهوي للموثقين فان ل

 التوثيق  واملوثقين.

 :275وهكذا في إطار املهام املسندة إليه فإنه يقوم بما يلي

توجيهه الدعوة النعقاد املجلس الذي يرأسه وتحديد جدول أعماله، بما في ذلك تنفيذ املقررات الصادرة عنه،  

في الدعوة النعقاد هذا املجلس وبأغلبية ثلث أعضائه وكذا مع تفويض بعض صالحياته إلى أحد أعضاء املجلس، بما 

 عقد جمعه االستثنائي ان دعت الضرورة لذلك للتداول في األمور املستعجلة التي تهم املوثقين واملهنة ككل.

ال أن إ غير أن ما تجدر اإلشارة إليه أن هذه تبقى صالحيات وفقط أردنا استعراضها إلبراز تجلياتها على عقود املوثق،  

املستخلص منها أنها صالحيات وفقط والتي هي غير الرقابة التي نتحدث عنها والتي ال ترقى الى مستوى ودرجة رقابة عقود 

 املوثق التي يحررها، بل وتبقى وفقط صالحيات هدفها إدارة شؤون املهنة ال شؤون املوثق ومراقبة عقوده.

التوثيق العصري ونظيرتها الدولية، ال تعدو سلطتها على املوثقين والحقيقة أن األجهزة الوطنية املنظمة لقطاع 

أن تكون سلطة رمزية معنوية صرفة تنحصر في إسداء النصح وتوجيه التوصيات غير امللزمة على غرار ما يوجد في 

 29.12انون ، ودون تجاوزها للرقابة على عقود املوثق التي تبقى مهمة منوطة وبمقتض ى ق276أكاديميات األخالق املهينة

باجهزة خارجية هي غير األجهزة الذاتية الداخلية التي تنتمي لجسم التوثيق كما لوحظ بقرائتنا ألحكام قانون التوثيق 

وتجليات الرقابة فيه، والتي تبقى فيها رقابة هذه الهيئات رقابة شكلية ال تتعداها للرقابة على أعمال املوثق وافتحاص 

 عقوده التوثيقية. 

لقول وباستعراضنا لهذه الرقابة الداخلية على تعامالت املوثق، فانه وارتباطا بذلك فان رقابة هذه خاتمة ا

األجهزة ما اختلفت التشريعات بشأنها، إال أن الواضح فيها أن اغلب هذه التشريعات من أسندها إلى أجهزة مختلفة 

قابة لألجهزة املهنية فقط، كما هو الشأن بالنسبة مشتركة فيما بينها، إال أن النادر من املشرعين من أوكل هذه الر 

، وغيرها من التشريعات املقارنة التي أسندت مهمة مراقبة الودائع التي يمسكها املوثق لهذه 277النكلترا واللكسمبورغ

ه ذاألجهزة املهنية، على خالف بعض الدول التي جعلتها رقابة مزدوجة ومتعددة لغيرها من األجهزة، فجعلت مراقبة ه

الودائع مهمة مختلطة بين األجهزة املهنية والقضاة، أو بين اإلدارة الضريبية والسلطة اإلدارية املختصة والقضاء، أو 
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وزارة العدل واألجهزة املهنية، أو القضاء ووزارة املالية، والبعض اآلخر من  التشريعات من جعلها بيد سلطة الوصاية 

قتض ي من املشرع املغربي السير حدو هذه التشريعات وإسنادها لهذه األجهزة الذاتية أو السلطة العامة، وهو األمر الذي ي

 الداخلية"املجالس الوطنية والجهوية للموثقين" التي تبقى االدرى بأمور املوثق وعقوده التوثيقية.

 الفقرة الثانية: قراءة في تجليات الرقابة الخارجية على عقود املوثق.  

وفي الجانب املتعلق بالرقابة على عقود املوثق وتعامالته، سيما وفي ظل  29.12حكام قانون التوثيقإن املتأمل أل       

الرسمية التي يظفيها على عقود زبنائه التي تمر عبر مكتبه، فان املالحظ أنها رقابة متعددة ال تقتصر على الرقابة الذاتية 

خضع لرقابة صارمة ومن جهات خارجية ال تنتمي لجسم للمؤسسات املهنية كما سلف ذكره، بل إن عقود املوثق ت

 التوثيق وهو ما سنحاول التطرق إليه في النقط اآلتي ذكرها.

لذلك سنحاول الحديث عن عالقة املوثق بوزارتي العدل واملالية، وعالقته ببعض اإلدارات األخرى وتمظهرات 

 عن تجليات الرقابة القضائية على عقود املوثق "ثانيا".هذه الرقابة على عقود املوثق "اوال" على ان نستعرض الحديث 

 اوال: عالقة املوثق بوزارتي العدل واملالية وبعض االدرات االخرى وتجليات الرقابة على عقوده 

يخضع املهنيون في تدبير شؤونهم املهنية إلدارات عمومية تختلف باختالف صفاتهم ومهامهم، وتأتي وزارة 

أس هذه اإلدارات باعتبارها اإلدارة الوصية على التوثيق، ويمكن إجمال عالقة وزارة العدل العدل والحريات على ر 

 باملوثق ورقابتها على عقوده في املظاهر التالية:

حيث وبهذا الخصوص نجد املشرع املغربي أناط بوزارة العدل مهمة مراقبة املهن القانونية والقضائية وحسن  -

مديرية الشؤون املدنية التي تتكون من عدة أقسام من بينها  278تضمن هيكلة هذه الوزارةمزاولتها، وفي هذا السياق ت

قسم مساعدي القضاء واملهن القانونية والقضائية الذي يتفرع إلى عدة مصالح، خص فيها املرسوم املنظم الختصاصات 

 الوزارة مهنة املوثقين العصريين والعدول بمصلحة خاصة لكل منهما.

ملوثق يخضع للمراقبة الصارمة من قبل الدولة قبل تسلمه مهامه الرسمية، فليس للموثق إمكانية وهكذا فإن ا

التنصيب دون موافقة السلطات العليا التي لها وخدها سلطة تعيين املوثق وتحديد مقر عمله من خالل قرار لرئيس 

ء اليمين القانونية أمام القضاء كما تقدم، ملزمة اياه قبل البدء في وظيفته بأدا  الحكومة باقتراح من وزير العدل،

. وبعد انطالق املوثق في 279ووضع الشكل والتوقيع ونسخة من محضر اليمين لدى كتابة الضبط املحكمة املنتمي لها

مهامه يخضع لقانون منهي ملزم وصارم يوجب عليه ممارسة مأموريته في إطار ترابي محدد بدقة متناهية من قبل الدولة 

 اص نوعي مضبوط.وفي اختص

منه صالحية  91املتعلق بخطة العدالة لوزارة العدل بمقتض ى املادة  01-12ومن جهة أخرى خول القانون رقم 

مراقبة العدول في مزاولة مهامهم، وقد عكست نصوص أخرى من هذا القانون ومن مرسومه التطبيقي وكذا القوانين 

والنظام األساس ي لرجال القضاء، املراقبة املنوطة بوزير العدل من  املنظمة لباقي أنظمة التوثيق والتنظيم القضائي

 خالل تخويله عدة مهام  تهم مهنة التوثيق منها:
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تحديد عدد املكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول  بها استشارة اللجنة املختصة على أن هذه املهمة تقتصر  -

 على العدول وال تشمل التوثيق العصري والعبري.

ظيم املباريات وتعيين اللجان املشرفة عليها النتقاء املترشحين للعدالة، وتعيين الناجحين فيها بقرارات تن -

، وال يخضع لهذا اإلجراء متمرنوا التوثيق  280وزيرية كمتمرنين ووضع حد لتمرين من لم ينجح منهم في االمتحان املنهي

 العصري والعبري.

، وتعيين الناجحين فيه في مقر عملهم، مع إسقاط الناجح في املباراة 281 تنظيم االمتحان املنهي قصد الترسيم -

وكذا إسقاط  282الذي لم يلتحق بعمله أو لم يدل بعذر مقبول خالل أجل ستة أشهر إبتداء من توصله بقرار تعيينه

، 284و عدم قبولها، بما في ذلك قبول استقالة العدل أ283العدل الذي أصبح يمارس أعماال أخرى تتنافى مع مهنة التوثيق

 .285ورئاسة اللجنة املكلفة بإبداء الرأي في تعيين املوثق ونقله وقبول استقالته وتحديد مقر عمله

، والقضاة من محاكم االستنناف أو ممن يزاولون عملهم  286كما وتسهر على تعيين القضاة املكلفين بالتوثيق-

 ا .م التوثيق التابعة لها، واملكاتب العدلية تفتيشا عاما أو خاصباإلدارة املركزية بالوزارة للقيام بتفتيش املحاكم وأقسا

البحث في وقائع محددة مع إرسال تقارير حول نتائج التفتيش حاال إلى وزير العدل وتضمينها مستنتجات  -

 .287املفتشين واقتراحاتهم

ضافة الى تحديد شكل ، هذا باإل  288تحديد شكل اللوحة التي تتعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدول  -

، وكذا نماذج السجالت 290، وشكل كناش التصاريح بقرار مشترك مع وزير املالية289املذكرة املمسوكة من طرف العدول 

 .291املستعملة لتضمين الشهادات العدلية

هذا وتبقى من أهم االجراءت املتخذة وكرقابة للموثق والعدل اإلذن للوكيل العام للملك لدى محكمة  -

، سواء التمس ذلك الوكيل العام 292اف بإيقاف العدل مؤقتا عند فتح متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضدهاالستنن

للملك أو كان التوقيف بناء على تعليمات من وزير العدل بصفته الرئيس املباشر للنيابة العامة، مع إعفاء كل عدل 

 أصابته عاهة مرضية تمنعه كليا من مزاولة املهنة.

                                                           
 من قانون خطة العدالة 3املادة  -280
 من قانون خطة العدالة 3املادة  -281
 .01.12من قانون التوثيق العدلي  2الفقرة األخيرة من املادة  -282
 من القانون املنظم ملهنة خطة العدالة  99املادة  -283
 01-12من قانون رقم  91املادة  -284
  29-12من قانون رقم 90و 91و 01الفصول  -285
 . من املرسوم التطبيقي لقانون خطة العدالة 22املادة  -286
 املتعلق بالتنظيم القضائي  0229يوليوز  07من الظهير الشريف املؤرخ في  02الفصل  -287
 من القانون املنظم لخطة العدالة 07املادة  -288
 من قانون التوثيق العدلي.01املادة  -289
 01-12قانون رقم من املرسوم التطبيقي ل 99املادة  -290
 من نفس املرسوم 20املادة  -291
 01-12من قانون  93املادة  -292



 

 

131 

 9104ماي  99العدد 
 

، بما في 293ومن اهم الصالحيات املخولة ايضا لوزارة العدل واملتمثلة في مراقبة ممارسة املوثق ملهنتههذا  -

تتعلق بعمليات إيداع وسحب املبالغ التي يباشرونها لدى صندوق  ذلك القيام باختصاصات أخرى تهم املوثقين  و

 اإليداع والتدبير.

فان حسابات املوثق في املغرب تخضع للتفتيش من طرف مصلحة يخص عالقة املوثق بوزارة املالية   أما فيما -

، أما في الدول األجنبية فاملنظمات 29.12من القانون  12التسجيل واملالية والنيابة العامة حسب مقتضيات الفصل 

ص ، وارتباطا بذلك  فقد نص على اختصا294املهنية هي التي تضطلع بالرقابة على عقود التوثيق وحسابات املوثقين

والذي جاء فيه على أنه يخضع املوثقون  29-12من قانون رقم  17وزارة املالية في الرقابة على حسابات املوثقين الفصل 

سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو األموال والقيم املودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص حقوقهم 

هنة ملراقبة مزدوجة يتوالها الوكيل العام للملك لدى محكمة  االستنناف أو وعملياتهم واحترامهم للقانون املنظم للم

من ينوب عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب املوثق والوزارة املكلفة باملالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

 الجاري بها العمل.

هذه الوزارة باملمارسين للتوثيق وفي املنظم الختصاصات وزارة املالية على عالقة  295هذا وقد نص املرسوم

 نصوص جبائية ونصوص منظمة للتوثيق.

فبالنسبة للنصوص الجبائية، يتولى املوثق وجوبا، تضمين البيانات والتصاريح التقديرية الالزمة لتصفية 

شير، ، وكذا تقديمه سجالت التحصين إلى مفتش الضرائب قصد التأ296واجبات التسجيل بالعقود املحررة من طرفه

عليها واستيفاء إجراء تسجيل العقود وأداء الواجبات في األجل املحدد قانونا، او بإيداعه نسخة من العقد العرفي املحرر 

من طرفه لدى مكتب التسجيل املختص، مع تقديم العقود العرفية غير املسجلة والتي تبنى عليها العقود الرسمية 

 قة عنها.إلجراء التسجيل مع أداء الواجبات املستح

هذا بالنسبة للموثق أما العدول فيتولون وجوبا، إخبار األطراف املتعاقدة بإجبارية التسجيل، وحثهم على أداء 

 الواجبات املستحقة داخل األجل القانوني.

لم يجعل املشرع أداء الواجبات املستحقة إجباريا من  29.12وبذلك يالحظ أنه على خالف قانون التوثيق 

إنما أعطى األطراف حرية اختيارا دائما بأنفسهم أو بواسطة العدل أو املوظف املكلف بذلك وهو ما طرف العدل، و 

يتعارض مع مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية التي تجعل العدل مسئوال تضامنا مع أطراف العقد في حالة 

 .عدم أداء الضرائب والرسوم املثقل بها العقار موضوع العقد الذي يحررونه

هذا ويبقى للعدل تحرير العقد بمجرد تلقي اإلشهاد وتوجيهه إلى مكتب التسجيل املختص مرفقا به، وفي  -

حالة قبضه لواجبات التسجيل عليه إيداع هذه املستحقات والعقود املتعلقة بها لدى مفتش التسجيل بعد تضمينها، 
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يه وفي حالة عدم وجودها إيداع نسخة منه لدى او بتضمين العقد املحرر من طرف مراجع تسجيل العقد املبني عل

 .297املكتب املذكور 

أما املوثق العبري فيلتزم بترجمة العقد املحرر من طرفه شفهيا ملفتش الضرائب املكلف بالتسجيل وتزويده 

 .298بالبيانات والتصريحات التقديرية الالزمة لتصفية واجبات التسجيل

ه يمكن تصنيف عالقات وزارة املالية باملوثق حسب قانون رقم أما بخصوص النصوص املنظمة للتوثيق، فإن

إلى مستويين األول مالي والثاني منهي، وبذلك  9113واملرسوم التطبيقي الصادر في أكتوبر  01-12والقانون رقم  12-29

نهم بواسطة تيش دواويفان وزير املالية يتولى رقابته على املوثق وذلك بمراقبة حساباته واألموال املودعة لديه أثناء تف

، وكذا التأشير على دفاتر الفهرسة املمسوكة من طرفهم وتضمينها 299مفتشين تابعين إلدارة الضرائب أو املفتشية العامة

 .300عدد العقود املسجلة بواسطة املفتشين املكلفين بالتسجيل

 باستخالص واجبات التسجيلكما ويبقى لوزير املالية تعيين العدل أو املوظف التابع لوزارة العدل املكلف 

باملدن واملراكز واملناطق التي ال تتوفر على مكاتب التسجيل ومراقبتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع 

توصل املصالح التابعة له بنسخ من الرسوم الخاضعة للتسجيل املوجهة إليه من طرف العدل والقاض ي املكلف بالتوثيق 

 قصد مراقبتها.

على املستوى املنهي فإن وزير املالية يتولى مهمة إبداء الرأي في تعيين املوثقين وانتقالهم وتحديد مقرات  أما

بواسطة ممثله في اللجنة املختصة بذلك، او من خالل منحه صفة عدل بقرار مشترك مع وزير العدل بالنسبة  عملهم

 للعاملين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

تضيات السابقة أنه إذا كان لوزارة املالية ارتباط كبير بالعدل أكثر من املوثق، فإنه على العكس ويتضح من املق

من ذلك تضطلع وزارة املالية باختصاصات هامة في شؤون التوثيق بالنظر إلى أن مهمتها ال تنحصر في مراقبة أداء 

 صر دورها  على مراقبة املحررات املنجزة في إطار الضرائب، بل إنها تستخلص بعضها لفائدة الخزينة العامة، بينما يقت

 األنظمة التوثيقية األخرى ومستحقاتها الجبائية.

 ثانيا: عالقة املوثق ببعض اإلدارات األخرى 

يمكن القول بهذا الخصوص أن املوثق تربطه عدة عالقات وشراكات بإدارات أخرى إثر مزاولته لعمله التوثيقي  

 والتي من بينها:

ألمانة العامة للحكومة التي تدلي برأيها في كل ما يتعلق باملوثقين العصريين وانتقالهم واستقالتهم وتحديد مقرات ا -     

، هذا باإلضافة إلى عالقته بمكتب الصرف حيث وفي هذه الحالة 301عملهم بواسطة ممثلها في اللجنة املختصة بذلك

لية شراء أو بيع تتعلق بأجنبي، وبالدرهم شريطة أن يكون فان الضرورة تقتض ي  إخبار املوثق مكتب الصرف بكل عم
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مقيما باملغرب وإثبات ذلك بشهادة السكنى أو بطاقة اإلقامة، ما لم يكن هذا األخير قد فتح حسابا بنكيا بالدرهم 

 .302القابل للتحويل

لحة املحافظة غلى أما عن عالقة املوثق باملحافظة على األمالك العقارية فانه إذا كان املشرع لم يخول مص

األمالك العقارية حق مراقبة املوثق في ممارسته ملهامه، فان عالقة هذا األخير بهذه املصلحة، عالقة وطيدة وخطيرة 

باعتبار أن الشهر العقاري يعطي الحرية املطلقة للتصرفات التي تنصب على العقارات أو الحقوق العقارية الصادرة عن 

ال تنصب على مراقبة أعمال املوثق، وإنما على مراقبة العقود من حيث الشكل  حافظ العقاري املوثق. لذلك فإن مهام امل

واملضمون وحفظهما لديه يعد شهرها. ومن ضمنها العقود التي يحررها املوثق حيث ألزمت النصوص الجاري بها العمل 

، بالتأكد من هوية املفوت وصحة 303في هذا املجال املحافظ على األمالك العقارية، تحت طائلة مسؤوليته الشخصية

، لذلك فهو ملزم بالتأكد من شكل ومضمون املحررات واالتفاقات وعدم تنافي املعامالت مع القوانين 304الوثائق املدلى بها

 والنظم املعمول بها.

ه دإذن فمؤسسة املحافظة على األمالك العقارية تتولى مراقبة عقود املوثق في الحاالت التي تعرض فيها عقو 

على مصلحة املحافظة العقارية قصد تقييدها وتسجيلها، وهو األمر الذي يعطي للمحافظ إمكانية رفض إجراءات 

تسجيل وتقييد عقود املوثق لبطالنها، او ملخالفتها لبعض االجراءات القانونية عند تحرير املوثق لعقد من عقوده، ذلك 

القانونية من طرف املحافظة العقارية، والتي يصبح بمقتضاها  أن أهمية هذا العقد املوثق تكمن في منحه الشرعية

 عقدا رسميا حافظا لحقوق زبنائه املتعاقدين.

وتأكيدا لذلك فانه وللمكانة التي يحتلها املوثق وكشخص خوله املشرع اظفاء الرسمية على العقود وفي عديد 

على ضرورة كتابة البيوع العقارية من طرف املوثق من ق ل ع التي نصت  232قوانينه، لتبقى من هذه القوانين الفصل 

وغيره من املؤهلين لكتابة هذه العقود وكشرط لصحة واثبات هذه البيوع، لتبقى أهم هذه القوانين ما يتعلق  بمدونة 

حت ت والتي اعتبرت املوثق الشخص االول واملؤهل ملنح الرسمية لجميع التعامالت العقارية 9الحقوق العينية في مادتها 

، والتي اناطت باملوثق مهمة 70.11املعدل، والقانون  99.11، والقانون 03.11طائلة بطالنها، هذا باالضافة الى القانون 

اظفاء الرسمية على هذه العقود وتحت طائلة بطالنها، وهو االمر الذي يقتض ي موافاتها برقابة على اعمال املوثق 

 وخدماته املقدمة لزبنائه.

بيوع العقارية وكثرتها في وقتنا الحالي وفي ظل تنامي ظاهرة االستيالء على عقارات الغير بهذه وألهمية هذه ال

البيوع او غيرها، والتي اعتبر فيها املوثق الشخص الضامن برسميته لحقوق املتعاقدين واالغيار، وهو األمر الذي ما جعل 

ه البيوع العقارية وغيرها من التعامالت التي تعرض على وضرورة رقابة عقوده تحقيقا ألمن قانوني توثيقي وتعاقدي لهذ

 مكتبه. 

هذا وتجدر إشارتنا إلى أن املوثق ما يخضع لرقابة إدارة الضرائب والتسجيل، ذلك أن املوثق وقبل تحريره 

د محل بالتحري من قانونية العق 29.12للعقد عليه التأكد من خلوه من أي تحمالت او ديون، وفي ذلك ألزمه القانون 

املعاملة، وضرورة حصول األطراف فيه على ما يعرف باإلبراء الضريبي الذي تمنحه ادارة الضرائب قبل تحريره للعقد، 

 األمر الذي يوحي برقابة هذه اإلدارة على عقود املوثق.
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 ثالثا: قراءة في تجليات الرقابة القضائية على عقود املوثق.    

ثق في توثيق العقود وحفظ حقوق الناس من الضياع، فقد أخضعه لجسامة املهمة املنوطة بشخص املو 

املشرع لرقابة القضاء بمختلف درجاته خاصة منها رقابة املحاكم االبتدائية ومحاكم االستنناف، لتأتي بعدها رقابة 

ابة قأعلى جهاز قضائي في اململكة، رقابة محكمة النقض، وتاسيسا على ذلك سنحاول الحديث عن تجليات هذه الر 

الخارجية للقضاء بمختلف درجاته ، ودور هذه االخيرة في تحقيق االمن التوثيقي التعاقدي وتيهيء عقود توثيقية فاعلة 

 منطلقها تقديم خدمة ملستهلكي وزبناء املوثق.

 ا : في  رقابة املحاكم االبتدائية على العمل التوثيقي 

ال املوثق إلى مهمتين األولى هي األحكام التي تصدر عنها ينقسم دور املحاكم االبتدائية في مجال مراقبة أعم

عندما تنظر في مسؤولية املوثق، والثانية تدبير بعض شؤون املوثق واإلشراف عليه من طرف كل من رئيس املحكمة  

 ووكيل امللك، وارتباطا بذلك يتولى رئيس املحكمة االبتدائية مراقبة العمل التوثيقي في األحوال التالية:

، كما يشير في صورة من أصل العقد بعد 305التأشير على كل صفحات سجل التحصين الذي يمسكه املوثق -

 . 306أن يذيلها املوثق بتوقيعه وخاتمه، على مطابقتها ألصلها حتى تصبح نظيرا للعقد

يع توق يأمر بناء على طلب من املتعاقدين في حالة وفاة املوثق قبل أن يوقع على العقد الذي تلقاه وبعد -

األطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، بتذييل العقد بتوقيع موثق آخر بحضورهم وموافقتهم على مضمونه بعد قراءته 

 . 307عليهم من جديد

فان له تلقي الشكايات التي توجه ضد املوثق بما  ،أما عن  رقابة وكيل امللك بالحكمة االبتدائية لعمل املوثق

وصول إلى الحقيقة وإصدار أمره بتوقيف املوثق لثبوت املتابعة في حقه، ورفع األمر إلى الوكيل في ذلك القيام بتحرياته لل

العام للملك بمحكمة االستنناف إذا ما كان فعل املوثق وصل حد الجناية مع األدلة التي وصل إليها بتحقيقاته، كما 

واملحفوظات في حالة وفاة موثق يوجد مكتبه  وتبقى من صال حياته  تقديم طلب وضع األختام على الوثائق والسجالت

 بدائرة هذه املحكمة بعد اخباره من طرف السلطة املحلية أو رئيس املجلس الجهوي للموثقين.

 ب: في رقابة محاكم االستئناف على العمل التوثيقي 

وثقين ا بشأن امليتجلى دور املحاكم االستنناف في مراقبة العمل التوثيقي من خالل القرارات التي تصدر عنه

والوثائق الصادرة عنهم، وكذا مهمة اإلشراف على شؤون املوثقين وتدبير شؤونهم والتي أنيطت بكل من الرئيس األول 

 والوكيل العام للملك بها.

تعيين موثق للنيابة عن آخر إذا كان مضطرا للتغيب ألكثر من  وبذلك فان للرئيس االول بمحكمة االستئاف

، او انتابه عارض أو مرض حال دون ممارسته مهنته، بناء على التماس هذا األخير العتباره في حالة 308خمسة عشر يوما 

                                                           
  305-املادة 70 من القانون رقم 29-12

  306-املادة 79 من نفس القانون 

  307-املادة 97 من نفس القانون 

  308-املادة 02 من نفس القانون 
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انقطاع مؤقت عن ممارسة املهنة، وذلك في حالة موافقته على ذلك، بعد أخد رأي الوكيل العام للملك لدى نفس 

 .309املحكمة ورئيس املجلس الجهوي 

نح للرئيس األول ملحكمة االستنناف سلطة مطلقة في قبول ملتمس لكن ما يعاب على هذا املقتض ى هو انه م

املوثق أو رفضه، وذلك من خالل إدراجه لتعبير "في حالة املوافقة" دون أن يحدد لنا ضوابط حق الرفض املمنوح له، 

 .310اءأو يحيلنا على نص خاص بهذا التحديد وهو أمر يفتح املجال على مصراعيه أمام إمكانية تعسف بعض الرؤس

هذا وتبقى من صالحياته املصادقة على الرسوم املدلى بها خارج املغرب ما لم تنص االتفاقيات على مقتضيات 

، وكذا تعيينه من سيسير مكتبا للتوثيق مؤقتا في حالة شغوره، من بين املوثقين العاملين بنفس الدائرة 311مخالفة لذلك

 .312للملك لدى محكمة االستنناف أو رئيس املجلس الجهوي  االستننافية، بناءا على التماس من الوكيل العام

هذا وتبقى من اخصاصاته اإلذن  للموثق بان يحتفظ بأصول العقود في غير مقر عمله، مع إبالغ الوكيل العام 

 .313للملك لدى نفس املحكمة ورئيس املجلس الجهوي 

للموثق عالقات محددة فانه  اما بخصوص الرقابة التي من املمكن ان يمارسها الوكيل العام للملك،

 بالوكيل العام للملك تتجلى في املهام املسندة إليه واملتعلقة بمراقبة شؤونهم عموما واإلشراف على بعضها وهي كالتالي: 

مراقبة التمرين، والتأشير على الشهادات املتعلقة به واملسلمة من طرف املتمرنين، قبل إحداث املجالس  -

 .(29-12القانون رقم  من 90و 09الجهوية )م 

مراقبة حسابات املوثقين واألموال والقيم املودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها، وكذا صحة العقود املقامة  -

 . 314بواسطتهم وسائر أعمالهم 

غير أن هذه املراقبة تحتاج إلى خبير أو حيسوبي، فهنا كان على املشرع أن يقوم بتحديد اختصاص ي كل جهة 

مراعاة لتكوينها وخبرتها، ذلك ان الوكيل العام للملك أو أحد نوابه ال يستطيعون مراقبة املال والحسابات على حدى 

باعتبارها أمور تقنية، وعلى العكس من ذلك  ال يمكن ألطر وزارة املالية مراقبة العقود التي يبرمها املوثقون ألنهم غير 

 .315وزيع املهام بالشكل الذي يناسب متقلدهامختصين بها، وبالتالي وجب تحديد االختصاصات وت

هذا وتبقى من اهم تجليات هذه الرقابة قيامه مرة في السنة على األقل بتفتيش مكاتب املوثقين، واالطالع  -

على وضعية صناديقهم واألموال املودعة لديهم، مع وضع خاتمه وتوقيعه على سجالت املكتب، مع بيان تاريخ اجراء 

 ما وتبقى من حقه توجيهه أسئلة للموثق وإلزامه باإلجابة عليها. هذه املراقبة، ك

لكن الذي يؤاخذ على هذه الرقابة ان املشرع هنا لم يحدد نوعية وموضوع هاته األسئلة )شخصية أم مهنية 

حدد ون أن يأم عامة أو خاصة... إلخ(، أو من خال العبارة التي اوردها بالزامه املوثق االستجابة ملا يقتضيه التفتيش د

                                                           
  309-املادة 03 من نفس القانون 

  ?http://www.assabah.press.ma/index.php 9-املختار اعمرة،دراسة ثغرات مهنة التوثيق العصري -)الحلقة االولى(،07 ابريل 9100،عن موقع:

  311-املادة 71 من نفس القانون 

  312-املادة 91 من نفس القانون 

  313-املادة 29 من نفس القانون 

  314-املادة 17 من نفس القانون 

  315- احمد أبو العالء،مرجع سابق،ص70

http://www.assabah.press.ma/index.php?
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مرة أخرى ضوابط هذا االلتزام، مما يعرض املوثق هنا لنوع من الشطط في استعمال السلطة، كأن يطلب الوكيل العام 

للملك أو مساعده من املوثق مغادرة املكتب إلى الخارج رفقة فريق عمله وهو أمر وارد، مما يتعين معه توضيح حدود 

 .316هذا املقتض ى أو حذف هذا التعبير

تجليات هذه الرقابة فان للوكيل العام للملك القيام بمراقبة أي مكتب للتوثيق بكيفية مفاجئة، وله أن  وعن

يستعين في أداء هذه املهام بخبير أو محاسب، غير أن ومما يؤاخذ على هذه املراقبة املفاجئة انها ليست في محلها 

مشاكل للموثق من خالل تعطيل الخدمات التي يبرمجها باعتبارها تمس باستقاللية املهنة كمهنة حرة وما تسببه من 

 مع زبنائه، وبالتالي البد من إخبار املوثق بهذه املراقبة حتى يتسنى له ترتيب أموره مع زبنائه.

تبقى إذن أهم مظاهر الرقابة التي تمارسها محاكم املوضوع على العقود التوثيقية، لتبقى من أهمها تلك 

قد تتخذ ضد املوثق لثبوت مسؤوليته املهنية املدنية والجنائية عند إخالله بضوابط وقوانين  األحكام والقرارات التي

مهنته" بتزويره لعقوده أو إهماله عن قصد او غير قصد إلجراء من اإلجراءات القانونية"، وذلك بإدانته او براءته عند 

 التي حررها في مكتبه. رفع الدعاوى عليه من زبنائه املتعاقدين أو من االغيار وضد عقوده

تجدر اإلشارة في االخير الى ان هذه الرقابة تتجاوزها الى رقابة محكمة النقض على عقود املوثق وبمدى انضباطه 

فيها لقوانينه املهنية، او من خالل قراراتها املتخذة عند نظرها في الطعون املقدمة من املتعاقدين او من االغيار بل حتى 

القرارات الصادرة عن محاكم املوضوع، امور نقول من خاللها على انه تبقى ملحكمة النقض ادوار  من املوثق نفسه ضد

 مهمة في رقابة عقود املوثق وأعماله التوثيقية وكثيرة هي القرارات الصادرة عنها بخصوص املوثق وعقوده.

 ياملطلب الثاني: الرقابة على العمل التوثيقي وضرورة االمن التوثيقي التعاقد

نظرا للمسؤولية امللقاة على عائق املوثق وخطورة مهامه في إضفاء الصبغة الرسمية على تعاقدات األفراد 

، وأهمية 29.12والخدمة التي يقدمها لزبنائه املتعاقدين، سيما وفي ظل صالحياته الواسعة التي أناطه بها قانون التوثيق

زبنائه، انطالقا من رسميته وجودة عقوده وخدماته، كل ذلك  عقوده في توفير امن توثيقي تعاقدي لحقوق وتعامالت

وعقود  29.12كان دافعا إلخضاع أعماله للرقابة بمختلف انواعها تحقيقا لهذه الغايات املرجوة من تكريس قانون 

ة ذات جودة ياملوثق فيها، لذلك وبهدف مقاربتنا ألهمية هذه الرقابات وتجلياتها ونجاعتها واثارها في تهييئ عقود توثيق

يقدم من خاللها خدماته لزبنائه مستهلكي خدمة التوثيق، سنتناول في نقطة اولى الرقابة على عقود املوثق ودورها في 

 تحقيق االمن التوثيقي التعاقدي، وفي نقطة ثانية عن املقاربة الحقيقية لتحقيق النجاعة في مراقبة العمل التوثيقي.

 رها في تفعيل العمل التوثيقي وضرورة األمن التوثيقي التعاقدي: الرقابة بين دو الفقرة االولى

ال أحد ينكر الدور الهام الذي يلعبه املوثق في تأمين وتحصين حقوق املتعاقدين وتوفير عدالة توثيقية وقائية تجعل  

التجارة  لهم وتخليقاألطراف املتعاقدة تحس بأمن قانوني توثيقي وتعاقدي في تعامالتها، وتعزيز الثقة في تداول أموا

 التعاقدية التي تمر عبر مكتب املوثق.

ونظرا لجسامة وخطورة املهام املنوطة باملوثق كان لزاما على املشرع أن يخضع العمل التوثيقي للرقابة وهي 

 ليست من منطق الشك في نزاهته، بقصد معاقبته وإنما لحماية املهنة والرقي بها واملستفيدين من خدماتها وتفادي

املساس بسمعة املهنة وشرفها، لذلك كان من الضرورة بما كان إخضاع عمل املوثق للرقابة بمختلف أنواعها "الخارجية 

                                                           
 316- املختار اعميرة،دراسة ثغرات مهنة التوثيق العصري -)الحلقة الثالثة(،02 ابريل 9100 عن موقع:

  http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=8531 تاريخ الزيارة: 91/11/02

http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=8531
http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=8531
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والداخلية" ال سيما منها الرقابة الذاتية للمجالس الوطنية والجهوية للموثقين، األمر الذي ما سيمكن املوثق من ضبط 

نموي املنشود، وسيجعل من مهنته، مهنة االئتمان على الحقوق واألمانة في استقرار املعامالت ومساهمته في النسيج الت

اإلجراءات والصدق في التعامل، وبالتالي توفيره للسلم القانوني بشكل يحفظ التوازن االقتصادي واالجتماعي بين 

 املتعاقدين، وتعزيز نوع من الثقة بينهم واملوثق.

الق قد يقع فيه رهين يتأطر وتقنين آليات املراقبة على عمله، هذه فتخليق املهنة وحماية  املوثق من كل انز 

املراقبة التي تعد من ايجابيات هذا القانون الجديد إن كان جديد أنها لم تبقى حكرا على أجهزة خارجية املتمثلة في 

 .317التوثيق ى جسم أسرةالنيابة العامة بل أصبحت  تختص بها أيضا الهيئة الوطنية للموثقين وهي هيئة وطنية تنتمي إل

فالطابع الرسمي الذي يضفيه املوثق على عقود املتعاقدين، وامام صالحياته الواسعة واختصاصاته النوعية 

واملكانية بالعقود، ما سيحقق به أمنا تعاقديا وقانونيا يجعل األطراف في مأمن على حقوقهم، والذي يبقى رهينا بلزومية 

 ي وعقوده سواء منها رقابة األجهزة املهنية أو الرقابة الخارجية لوكيل امللك ووزارة املالية.رقابة فعالة على عمله التوثيق

وبالتالي فإن كل إخالل في هذه الرقابة سيؤدي إلى زعزعة الثقة بين املوثق وبين املتعاقدين، وإحجام الكثيرين 

ولن يحقق االئتمان العقاري والتجاري الذي  عن تداول أموالهم مما سيكون له األثر السلبي في تعطيل عجلة التنمية

 تسعى األطراف املتعاقدة لتحقيقه باستقرار معامالتها.

-12من القانون  32إلى  17وبقراءة القانون الجديد في بابه املتعلق بالرقابة على العمل التوثيقي من الفصل 

في  ية الضرائب واملجلس الوطني  للتوثيق، إال انه، نجده قد تبنى املراقبة املشتركة بين القضاء ووزارة العدل ومفتش29

الجانب املالي أبقى ذلك تحت مراقبة مزدوجة يتوالها الوكيل العام للملك لدى محكمة االستنناف أو من ينوب عنه 

يقي أن ثالتي يوجد بدائرة نفوذها مكتب املوثق، والوزارة املكلفة باملالية وما يالحظ حول أجهزة املراقبة في املجال التو 

مختلف التشريعات اختلفت بشأن إسناد هذه الرقابة إلى عدة أجهزة مختلفة مشتركة فيما بينها كما فعل املشرع 

املغربي، إال أن النادر من املشرعين من أوكل هذه الرقابة لألجهزة املهنية فقط، كما هو الحال عليه بالنسبة النجلترا 

 .318واللكسمبورغ

مراقبة العمليات الحسابية والقيم  29-12من ق  17رقابة وحسب ما تنص عليه م ومن أهم ما تشمله هذه ال

 واألموال املودعة لدى املوثقين، وصحة عقودهم وفي مدى احترامهم ألعراف املهنة والقانون.

ومن ايجابيات هذا القانون أنه نص على حضور رئيس املجلس الجهوي أو من ينوب عنه أطوار هذه املراقبة 

ملوثقين بتخويلها لهذا املجلس الذي يعد من أسرة التوثيق وعارف بخباياه لقول املثل أهل مكة أدرى بشعابها، وأرض ى ا

إذ بتفعيل رقابة هذا املجلس على العمل التوثيقي ما سيجعل املوثقين يطمئنون في ممارسة مهامهم وفي احترام  تام 

 ملبادئهم التوثيقية.

لعمل املوثق تتمثل في توليه ومراجعته مرة في كل سنة على األقل صناديق لذلك فمراقبة وكيل العام للملك 

املوثقين وحالة اإليداع لديهم، كما يمكن ملمثل الوزارة املكلفة باملالية حق البحث والتفتيش واإلطالع على أصول العقود 

اإلجابة املحاسبة، كما يلزم املوثق ب والسجالت والسندات والقيم واملبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية ووثائق

                                                           
 .02-09-9100، تاريخ 2193أحمد أمين الوزاني، مقتضيات القانون الجديد تحمي املوثق، جريدة الصباح العدد  -317 

بعنوان إصالح مهنة التوثيق في ظل تحديات العوملة منشورات  9112نونبر  2 من أعمال الندوة الدولية املنعقدة ملعهد العالي للقضاء بالرباط، -318

 . 21ص  9101الطبعة األولى  12املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة عدد 



 

 

138 

 9104ماي  99العدد 
 

على كل األسئلة املوجهة إليه واالستجابة ملا يقتضيه التفتيش، وبخصوص هذا املقتض ى فإن املوثقين يرون فيه مساسا 

باستقاللية مهنتهم وهو ما يمس بمبدأ فصل السلط الدستوري واملعتمد باملواثيق الدولية، لذلك فهو بمثابة فقدان 

عمالهم وكل ذلك ينفي الحماية املخولة للموثق التي يتحدثون عنها والتي جاء قانون التوثيق لتكريسها وكأحد للثقة في أ

 مبادئه االساسية.

وبخصوص املراقبة على الودائع املمسوكة من طرف املوثق لكونها تتعلق بحقوق األغيار والدولة ورقابة 

ضالع بين النيابة العامة ووزارة املالية والهيئة الوطنية مع تفعيل ، فقد فرضت عليها رقابة شديدة ثالثية األ  حساباته

، حيث أن الودائع تمسك وفق نظام محاسباتي وإجراءات مشددة، بحيث 319مسطرة التأديب كلما اقتض ى األمر ذلك

و مؤقتا، أ من قانون التوثيق أن يتسلم هذه الودائع مقابل فوائد أو يتصرف فيها 22تمنع على املوثق بمقتض ى الفصل 

يستعملها ملا لم تخصص له، كما يمنع عليه االحتفاظ بها ألكثر من شهر إذ عليه وضعه بداخل صندوق اإليداع والتدبير 

تحت طائلة املخالفة التأديبية والتي قد تصل إلى حد الفعل الجرمي بحسب تكييف النيابة العامة له،  هذه الرقابة 

العامة، ووزارة املالية، والهيئة الوطنية، وأهم ما يمكن مالحظته  على هذه  األخيرة  التي تتقاسمها ثالثة أطراف النيابة

أنه أصبح لرئيس املجلس الوطني للموثقين إضافة إلى التعيين والنقل واإلعفاء من البث في املتابعات التأديبية للموثق، 

تض ى ها إلى الوكيل العام للملك، وبخصوص هذا املقوكذا إبداء النظر في الشكايات املوجهة ضد املوثقين ورفع تقرير بشأن

االيجابي للموثقين والذي يشكل ضمانة لهم في تحصين حقوق األطراف املتعاقدة وإشاعة األمن التعاقدي بينها والتي 

 . 320قد ترجع للرقابة الفعالة لرئيس هذا املجلس في تفعيل العمل التوثيقي

مراقبة  29.12ة برقابة االجهزة الخارجية التي أوكلها قانون التوثيق رقابة ما يؤاخذ عليها سيما تلك املتعلق

أعمال املوثق، سيما تلك املتعلقة برقابة الوكيل العام للملك املفاجئة وأسئلته التي تلزم املوثق باإلجابة عليها، ونوع 

و من وجهة نظرنا تحديد هذه هذه الرقابة التي قد تتجاوز عقود املوثق الى شؤونه الخاصة، وهو األمر الذي يقتض ي 

الرقابة وبنص قانوني واضح يرض ي شخص املوثق تعزيزا لكرامته، كاالستماع اليه من طرف النيابة العامة ودون حضور 

الضابطة القضائية، االمر الذي ما سيساعده في تجنب اي انزالق قد يقع فيه عند تحريره وتوثيقه للعقود وعلى طول 

 العقد التوثيقي حتى صيرورته رسميا حافظا لحقوق زبنائه. املراحل التي يمر منها 

هذا ومما يؤاخذ على هذه الرقابة الخارجية ويمس باستقاللية املوثق، ان عقود املشاركة التي تبرم بين املوثقين 

، 321واعد املهنةقما تخضع ملراقبة وزير العدل، الذي خوله املشرع حق مطالبة املوثق بتغيير اتفاقاتهم فيما يعتبر مخالفا ل

 رقابة نرى من وجهة نظرنا أن األجهزة الداخلية واملهنية تبقى االدرى بها ألنها مشاركة غالبا ما تنظم بأنظمة داخلية.

وبالتالي أمكننا القول وبقراءتنا الحكام هذه الرقابة التي كرسها مشرع قانون التوثيق، انها تبقى رقابة متعددة 

العمل التوثيقي وانضباط عقود املوثق فيها، وهو ما كان له من االثر على حقوق زبنائه  ومشتركة ما ساهمت في تفعيل

املتعاقدين، ولألمن لتوثيقي التعاقدي الذي يوفره برسميته وجودة عقوده، لكن ومما يؤاخذ على هذه الرقابة رغم 

ة ابة عقود املوثق التي تبقى وفقط رقابايجابياتها عدم منحها لألجهزة واملؤسسات املهنية للتوثيق أدوارا مهما في رق

شكلية استشارية، مقارنة بالرقابة التي تمارسها االجهزة الخارجية التي تبقى تقريرية في إدارة شؤون املوثق وفعالية 

 عقوده من عدمها.
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 الفقرة الثانية: أية مقاربة لتحقيق النجاعة في مراقبة العمل التوثيقي

نون التوثيق الجديد كثر الحديث بين املوثقين واملهنيين وذلك بين معارض يمكن القول على انه بصدور قا

ومؤيد ملقتضياته، وخصوصا الجدل الذي وقع بين املوثقين حيث البغض منهم رأى أنه جاء لصون مصداقية املهنة 

 .322ما تخدمهاأكثر م وحماية املواطن  بينما رأى البعض اآلخر من املوثقين انه تضمن نصوصا مجحفة تس يء ملهنة التوثيق

فاملقاربة الحقيقية لتحقيق النجاعة في مراقبة العمل التوثيقي على اعتبار خطورة املهام املنوطة باملوثق 

تقتض ي وجود رقابة على أعماله سواء منها الرقابة اإلدارية أو القضائية، وعلى وجه الخصوص وكما ينادون به جل 

هزة املهنية وأن يكون لها دور ريادي سواء في إعداد القوانين التي تنظم )املهنة أو املوثقين تفعيل الرقابة الداخلية لألج

في كل ما يتعلق بتسيير شؤون املهنة بدءا من التعيين والتكوين إلى املراقبة على العمل التوثيقي، وهنا يطرح تساؤل مهم 

إذا لم يكن هناك قانون جديد يضمن عن أية حماية لحقوق املواطنين خاصة املتعاقدين من جشع بعض املوثقين 

 كافة الحقوق بين املوثق واملتعاقد ويوازن بينهما اساسها الرقابته على عقوده؟

هنا اإلجابة بسيطة ومن القانون نفسه إذ أن االنزالقات واإلختالالت التي يقع فيها املوثق ناتجة عن فراغ 

ملوثق غالبا ما ال يعرف حدود تدخله وعمله فيتخذ إجراءات تشريعي في هذا القانون الذي ينظم مهنة التوثيق، الن ا

ويباشر مسطرة من املساطر ويعتبر ذلك الصواب، وعندما تحال القضية إلى القضاء يتولد لدى هذا األخير تأويل معاير 

 ملا ذهب فيه املوثق وفكر فيه.

ل راجعة إلى إغفال املشرع لنقط هذا واعتبر جل املوثقين على أن ما يحدث من إخالالت مهنية تكون في األص

من النقاط الهامة في تنظيم هذه املهنة، والتي قد ترجع إلى خلل في النص القانوني، أو لخلل في الرقابة املسندة لجهات 

وهو ما سنتحدث عنه في عديد من النقط والتي  323خارجة عن أسرة التوثيق وباألخص سلبية التنظيم القانوني للتوثيق

والخلط الذي وقع فيه املشرع والتي تستوجب عليه العمل على تضمين ما ينادي به أهل التوثيق في تبين القصور 

الجانب املتعلق بالرقابة على عقود املوثق فيها، ألن هؤالء هم أدرى بشعاب املهنة وبمشاكلها وإال فإنه لن نتحدث عن 

فهوم األمن التعاقدي واألمن القانوني، وتفعيل العمل عديد من املفاهيم التي ظهرت باملوازاة مع خروج هذا القانون كم

التوثيقي...، وهي كلها مفاهيم سامية رهينة بإدخال تعديالت وحذف نصوص في هذا القانون الجديد في جانبها املتعلقة 

 بالرقابة.

موال أل فمن النقط التي أثارت الجدل في صفوف املهنيين واملوثقين، تلك املتعلقة بمسألة تسليم وإيداع ا

درهم خالل شهر من تاريخ اإليداع بحساب صندوق اإليداع والتدبير، والتي ال تتالءم  011املودعة لدى املوثق التي تفوق 

مع ما تنص عليه مدونة تحصيل الديون العمومية وذلك نظرا لألعمال الهامة التي يقوم بها في أداء الضرائب ومختلف 

التجارية، وباعتبار الدور الذي يلعبه املوثق باعتباره رافدا من روافد إصالح القضاء  القروض املتعلقة بالعقارات واألموال

ومساعدا له في التخفيف من العبء امللقى على القضاء والتي ترجع إلى العدالة التوثيقية الوقائية التي يوفرها 

يه من التعاقدي والقانوني الذي يضفللمتعاقدين. من خالل الصبغة الرسمية التي يضفيها على تعاقداتهم من جهة، ولأل 
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، ولعل تحقيق هذه األهداف رهين بما ينبغي أن يكون عليه 324على تصرفاتهم في حماية وتحصين حقوقهم من الضياع

 القانون الجديد وبما تنادي به أسرة التوثيق وذلك من خالل النقط التالية:

ر ت الشكايات الكيدية ومنع اعتقال املوثق إال بإخبابحيث ينبغي تكريس الحماية القانونية للموثق في مواجها -

 وأخذ رأي الهيئة الوطنية واملجالس الجهوية للتوثيق بذلك، وبرقابة قبلية ناجعة لالجهزة الداخلية على عقوده.

إن حماية املوثق والتي اعتبرت من أهداف خروج هذا القانون إلى حيز الوجود هي صعبة التحقق واقعا، نظرا  -

مات والعقوبات املضاعفة في حق املوثقين وللمتابعات املجحفة من طرف النيابة العامة والتي تكرس عدمية وجود للغرا

 هذه الحماية وفقدان الثقة في املوثق والعقد التوثيقي.

تفعيل دور املجالس الوطنية والجهوية وتدخلها في حل كل املشاكل التي تكون الهيئة طرفا فيها، وما يالحظ  -

هذه النقطة نجد غياب أي تصور واضح حول الدور الذي ينبغي أن تلعبه هذه املجالس في مجال تمثيل هذه  حول 

املهنة والدفاع عنها وتنظيمها ومراقبة اعمال املوثق فيها، حيث في الوقت الذي أصبح فيه دور الدولة يتراجع في ميادين 

يئات املهنية، نالحظ تكريس تدخل الدولة في ميادين املراقبة تدبير الشأن العام لصالح فعاليات املجتمع املدني واله

والتأديب في غياب شبه تام لدور الهيئات املهنية وذلك خالفا ملا تقتضيه مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية 

 ظيم املشترك.نوالتشاركية، وهو نفس املبدأ الذي تنهجه الدول التي أخذت بنظام التوثيق الالتيني في إطار ما يعرف بالت

وإلعداد قانون توثيق  يحقق نوع من التوازن بين حماية حقوق املوثق ومصالح املتعاقدين، ينبغي استشارة  -

الهيئات املهنية وذلك عند وضع القوانين وتفعيل دورها في الرقابة على عمل املوثقين، وأن يكون للمجلس الوطني 

ارة ضد املوثقين والطعن في قرارات اللجنة الخاصة بتأديب املوثقين أمام للموثقين حق إبداء النظر في املتابعات املث

 املحاكم اإلدارية .

يمكن اعتبار املقتضيات التي نص عليه قانون التوثيق الجديد على أنها تمس بصميم السر املنهي للموثق في  -

ى سر املنهي ال تتم إال باملراقبة الصارمة علغياب  املؤسسات املهنية في سن القوانين واملراقبة، إذ أن املحافظة على ال

عمل املوثقين وخصوصا من طرف هذه املؤسسات الن احترام هذه املقتضيات رهين بأخالقيات املهنة وليس بالقواعد 

 . 325القانونية التي تظل جامدة

راقبة ملشرع ركز املوإنه ملن أهم العوائق التي تحول دون تفعيل العمل التوثيقي وتحقيق األمن التعاقدي أن ا -

على عمل املوثق في املراقبة البعدية عوض املراقبة القبلية مع العلم أن هذه األخيرة هي الكفيلة بتحقيق التوازن بين 

 حماية املوثق وحقوق املتعاقدين وال أدل ذلك من بينته تجربة عديد من الدول التي أخذت بهذه املراقبة القبلية.

ي التعيين والتأديب والنيابة العامة قد يحد من استقاللية عمل املوثق، ومساسها إن تدخل وزارة العدل ف -

 بمبدأ فصل السلط كما نص على ذلك الدستور واملواثيق الدولية.

والواقع على أن عمل الهيئة الوطنية للموثقين لها دور في الرقابة على عمل املوثق، لكن الواقع أنها ليست  -

بيل، إذ ال يتم إال رفع التقرير الناتج عن التفتيش إلى رئيس املجلس الوطني للموثقين دون أن لها أي سلطة من هذا الق

 تكون له أية سلطة تقريرية في التأديب والتعيين او تاثيره على اصدار االحكام التي قد تتخذ في حق املوثق،
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زة سند مهام مراقبتهم وتفتيشهم ألجهولكون املثل الذي يقول أن أهل مكة أدرى بشعابها، يأمل املوثقون بأن ت -

هيئاتهم بدال من تركها ألجهزة خارجية سواء النيابة العامة، أو وكيل العام للملك، ألن التجربة قد دلت كما لوحظ في 

فرنسا أن رقابة الهيئة أشد تأثيرا على املوثق من رقابة األجهزة الخارجية، كما أن أجهزة هذه الهيئة أعرف بخبايا 

مهنة التوثيق وأقدر على اكتشاف االخالالت التي قد يقع فيها املوثق ولعل هذا هو مظهر من مظاهر املراقبة  ممارس ي

 .326القبلية إلي ينبغي أن تطبع العمل التوثيقي

يجب االستماع إلى املوثق من طرف النيابة العامة دون حضور الضابطة القضائية تعزيزا لكرامة املهنة  -

 واستقاللها.

من النقط االخرى التي ما أثارت الجدل وفي عالقة بالرقابة التي تمارس على عقود املوثق، ما يتعلق هذا و -

بمبدأ إحالة قانون التوثيق للمقتضيات الزجرية في القانون الجنائي والحال انه ولخصوصية عمل املوثق فان االمر 

 يقتض ي تكريس نصوص زجرية خاصة بمتابعة املوثق.

تض ى املتعلق بالتفتيش املفاجئ ملكاتب املوثقين ملا فيه من مس باسقاللية املهنة واسرار زبنائه يجب إلغاء املق -

 واسناده لالجهزة املهنية. 

لتبقى من النقط املثيرة للجدل والتي لم يحددها قانون التوثيق وبشكل دقيق وبخصوص هذه الرقابة، في -

وجد في مكتب املوثق، أم أنها رقابة مرتبطة بنوع معين من العقود كونها هل هي رقابة عامة تشمل كل العقود وكل ما ي

وال تشمل الرقابة الشخصية للموثق، وهو ما يقتض ي من قانون التوثيق إضافة نصوص او مرسوم تطبيقي يحدد نوع 

 هذه الرقابة.

دم هذه ذي يخخاتمة القول وتحقيقا للرقابة بالشكل الذي نرتضيه على عقود املوثق وتعامالته وبالشكل ال

املهنة ومصالح الزبناء فيها، وبجودة في العقد التوثيقي الذي يكون منطلقا لتكريس امن توثيقي تعاقدي ومن منطلق 

الرقابة على أعمال املوثق، إنما أمور وغايات رهينة بتفعيل الرقابة على عقود املوثق سيما تلك املتعلقة برقابة االجهزة 

 هنة وأعرافها. املهنية العارفة بخبايا امل
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 خاتمة:

ال يخفى على أحد ما للموثق من مكانة ووقار ومن أهمية واعتبار في صون حقوق املتعاقدين وإشاعة األمن 

التعاقدي بينهم، ولكون املهام املنوطة به في إضفاء الصبغة الرسمية على العقود  مهمة ومسؤولية خطيرة كان لزاما 

منها الذاتية، أو اإلدارية، أو القضائية، وهي رقابة ليست في منطق الشك في نزاهته، وال  إخضاع أعماله للرقابة سواء

تهدف ملجرد كشف أخطائه لغرض معاقبته، وإنما بهدف تفعيل العمل التوثيقي وحماية املهنة واملستفيدين من 

اعة املين معه في ضبط حقوقهم وإشخدماتها، ومساعدة املوثق قصد الرقي باملهنة واكتساب الثقة واالئتمان لدى املتع

 األمن التعاقدي والقانوني بينهم، وكذا تفادي املساس بسمعة املهنة وضمان سيرها.

لذلك فجودة العقد التوثيقي وتجلياته في ضمان حقوق الزبناء وضمانه المن توثيقي تعاقدي لحقوق هؤالء، 

تي قد يكون املوثق احد االطراف املشاركة فيها اما عن اهمال سيما وفي ظل تنامي ظاهرة االستيالء على عقارات الغير وال

او عمد، اال وسببا في ضرورة رقابة عقود املوثق السيما منها تلك الرقابة القبلية خاصة لتلك االجهزة الداخلية التي 

ي وبالتبعية وثيقتنتمي لجسم التوثيق، سيما وفي ظل القصور الذي طال الرقابة البعدية ومحدوديتها تفعيل العمل الت

 تلك املتعلقة باهداف املوثق وادواره تحقيق امن توثيق تعاقدي للتعامالت املعروضة على مكتبه. 

وفي األخير فإن تحقيق هذه األهداف السامية رهين بتفعيل الرقابة على العمل التوثيقي خاصة منها الرقابة 

ة. ء عند وضع القوانين أو في التسيير والرقابة لتنظيم هذه املهنالذاتية ألسرة التوثيق، إضافة إلى انخراط املمتهنين سوا

ليبقى سؤال عريض يفرض نفسه بمجرد خروج هذا القانون الجديد إن كان جديد، هل بالفعل أن هذا القانون هو  

ه االيجابي ر مستجد وجاء لحماية املهنة وحقوق املتعاقدين أم هو استمرار وتبعية لقانون التوثيق الفرنس ي سواء في مظه

والسلبي، وهل من ضرورة وتفعيال للعمل التوثقي ضمانا لالمن لتوثيقي التعاقدي احاطة عقود املوثق بهذه الرقابة 

املتعددة، ام ان االمر يقتض ي وفقط تكريس الرقابة بيد االجهزة املهنية كما توصلنا لذلك في عديد تشريعات التوثيق 

 املقارنة؟.  
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 .9101بد املجيد بوكير، التوثيق العصري املغربي، الطبعة الثانية،ع -

 املجالت والندوات

بعنوان إصالح من التوثيق في ظل تحديات العوملة  9112نونبر  2من أعمال الندوة الدولية املنعقدة ملعهد العالي للقضاء بالرباط،  -

 .9101الطبعة األولى  12مواضيع الساعة عدد منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية سلسلة 

محمد مومن، نحو تشريع عقاري جديد، أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظم محتبر الدراسات القانونية املدنية  -محمد بونبات

 222ص: 9100—23، سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد 9100أبريل  21و 92والعقارية يومي 

 الجرائد:
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 .02-09-9109تاريخ  2193محمد البودالي، جدل بين املوثقين بسبب القانون الجديد جريدة الصباح عدد  -

 القوانين:

 املتعلق بمهنة التوثيق  12-29قانون  -

 لق بخطة العدالة.املتع 12-01قانون  -

 .9112قانون املالية لسنة  -

 النظام األساس ي لرجال القضاء. -

 .0297ماي  19ظهير  -

 املواقع االلكترونية:

 ، عن موقع:9100ابريل  07)الحلقة األولى(،-املختار اعمرة، دراسة: ثغرات مهنة التوثيق العصري  -
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 القضائية واملمارسة الجنائية املسطرة قانون  مقتضيات بين العمومية عوى الد في الجلسات عقد مراسم

 التبليغ في العمل القضائي األسري 
 

  موحى اسيدي اعمر: الدكتور 

 وزارة الداخليةبمتصرف 

 رئيس قسم الجماعات املحلية بباشوية أبي الجعد

 .عمالة إقليم خريبكة

 

 

 

 مقدمة

اسعة إن على مستوى قواعد الشكل، على اعتبار أن هذه األخيرة ال توضع لقد حظيت األسرة بحماية تشريعية و 

من حيث األصل لذاتها، بل توضع لخدمة القواعد املوضوعية، وهذا ما حذى باملشرع إلى تنظيم العديد من القواعد 

 املسطرية داخل مدونة األسرة لتحقيق الحماية الشاملة لجميع مكوناتها.

ذه القواعد التي تحقق مبدأ التواجهية في الخصومة وتصون حقوق األطراف في الدفاع ويعتبر التبليغ من أهم ه

 عن مصالحهم.

فالتبليغ عبارة عن "وثيقة توجه إلى األطراف إلخبارهم بالحضور إلى جلسة معينة باملحكمة قصد اإلدالء بأوجه 

، واألصل في 328خذ ضده من إجراءات"، وبعبارة أخرى "إعالم الشخص بما يت327دفاعهم والعمل على حماية مصالحهم"

من قانون  23التبليغ أن يتم بصفة شخصية إلى املبلغ إليه، إال أن هذا االصل لديه استثناءات نص عليه الفصل 

 واملتمثل في التبليغ القانوني أو االفتراض ي. 329املسطرة املدنية

من املدونة،  30و 92ليغ في املواد عمل على تنظيم مقتضيات التب 330واملشرع املغربي من خالل مدونة األسرة

واشترط فيهما التوصل الشخص ي ألطراف العالقة الزوجية مخالفا بذلك املقتضيات اإلجرائية املنصوص عليها في قانون 

 املسطرة املدنية، وهو ما شكل ازدواجية مسطرية بين قانون املوضوع وقانون الشكل.

 :انطالقا مما سبق يمكن طرح التساؤالت التالية

  كيف يتعامل القضاء املغربي مع مقتضيات التبليغ في الحاالت التي لم ينص فيها املشرع على ضرورة التوصل

الشخص ي في مدونة األسرة، هل يطبق القواعد العامة املنصوص عليها في قانون املسطرة املدنية أم يلجأ إلى 

 من املدونة؟ 30و 92تطبيق االستثناء املنصوص عليه في املادة 

 ا هي الوسائل املعتمدة في إثبات التبليغ في املادة األسرية وما هي الطرق املتبعة للطعن فيه؟م 

                                                           
 .90، ص 9117ماي  7جلة املغربية لقانون األعمال واملقاوالت، العدد حبيبة التايس، التبليغ القضائي وأثره على سالمة اإلجراءات املسطرية، امل -327 

 .219، مطبعة الجسور، وجدة، ص 9112أستاذنا عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، الطبعة الثالثة  -328 

ص قانون املسطرة املدنية املغير واملتمم ( باملصادقة على ن0229شتنبر  93) 0229رمضان  00بتاريخ  0.29.992ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -329 

 (.9119فبراير  2) 0999ذي الحجة  09املحرر بالرباط في  29-12بالقانون 

 0بتاريخ  7039بمثابة مدونة األسرة منشور بالجريدة الرسمية عدد  21-12بتنفيذ القانون رقم  9119فبراير  2صادر في  0-9-99ظهير شريف رقم  -330 

 .9119فبراير 
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 لإلجابة على هذه التساؤالت سنقسم هذا املوضوع إلى فصلين:

 املبحث األول :التبليغ الشخص ي والقانوني في قضايا األسرة

 املبحث الثاني : الطعن في التبليغ وإثباته

 املبحث األول 

 تبليغ الشخص ي والقانوني في قضايا األسرةال

يكتس ي التبليغ أهمية قصوى بالنسبة للمتقاضين، فهو يرتبط بالدعوى ارتباطا وثيقا منذ بدايتها حتى نهايتها، 

ويعتبر التبليغ إلى الشخص نفسه من أهم الضمانات التي تتحقق بمقتضاها مسطرة التواجهية في الخصومة، وقد نظم 

من ق.م.م،  22، 23، 22املقتضيات املتعلقة بالتبليغ في ق.م.م باعتباره قانونا إجرائيا من خالل الفصول  املشرع املغربي

وبالرجوع إلى مدونة االسرة وبالرغم من اعتبارها قانون موضوع، إال أن املشرع املغربي وتجسيدا ملبدأ حماية االسرة عمل 

لطالق وقضايا التعدد، حيث نص على مقتضيات مخالفة للنصوص على تنظيم مسطرة التبليغ في قضايا اإلشهاد على ا

اإلجرائية املنظمة في ق.م.م ونص على ضرورة التوصل الشخص ي لألطراف في هذه القضايا، وتعزيزا لهذه الحماية رتب 

ذا ه املشرع على املتحايل مقتضيات زجرية لردع املتمرد على النصوص القانونية، وملعالجة هذه اإلشكاليات سنقسم

املبحث إلى مطلبين نتناول فيهما: التبليغ الشخص ي من خالل العمل القضائي األسري )مطلب أول(، والتبليغ القانوني 

 من خالل العمل القضائي األسري )مطلب ثاني(

 املطلب األول : التبليغ الشخص ي من خالل العمل القضائي األسري 

عتبر ذي تنبني عليه القواعد اإلجرائية املتعلقة بالتبليغ، فهو ييعتبر تسليم االستدعاء إلى الشخص نفسه األصل ال

ضمانة حقيقية لتحقيق عناصر الدعوى كما هي متعارف عليها مسطريا، وهذا هو الطريق الذي سلكته مدونة األسرة 

ايل على منها ضمانا لحقوق الدفاع وحماية ألفراد األسرة من ذوي النيات السيئة في التح 30و 92من خالل املواد 

القانون وتضليل العدالة، ومن ثم سنقوم بدارسة اإلشكاليات التي يطرحها التبليغ الشخص ي في املدونة في فقرتين نتناول 

في فقرة أولى التوصل الشخص ي للزوجين في مسطرة اإلشهاد على الطالق وفي فقرة ثانية استدعاء الزوجة في مسطرة 

 التعدد.

 ي للزوجين في مسطرة اإلشهاد على الطالقالفقرة األولى : التوصل الشخص 

 23من ق.م.م إذ جاء في مطلع املادة  22-23 – 22لقد نظم املشرع املغربي املقتضيات املتعلقة بالتبليغ في املواد 

ما يلي:" ويكون التبليغ في هذه الحالة صحيحا إذا سلم للشخص في موطنه، أو حتى خارجه متى تم التحقق من هويته، 

 332إليه شخصيا بغض النظر عن املكان الذي تم فيه. 331م الطيوتم تسلي

إال أن مدونة األسرة ورغم اعتبارها قانون موضوع بالدرجة األولى فقد جاءت بمجموعة من املقتضيات اإلجرائية 

ن منها والتي تنص على ضرورة التوصل الشخص ي للزوجي 30لحماية األسرة، ومن بين هذه املقتضيات ما جاء في املادة 

باالستدعاء لحضور جلسة الصلح قبل القيام باإلشهاد على الطالق، الش يء الذي أحدث تضاربا بين مقتضيات املدونة 

 333واملقتضيات املنظمة ملسطرة التبليغ في ق.م.م، وهو ما سيؤثر سلبا على سرعة البت في القضايا األسرية.

دم الصلح في امليدان املدني بصفة عامة، تتجلى في عويطرح التبليغ العديد من اإلشكاليات تؤثر سلبا في مسطرة 

وجود نص قانوني يلزم األطراف عند تغيير عناوينهم بإخبار جهة إدارية معنية بذلك للرجوع إليها عند الحاجة تحت 

                                                           
 الطي، غالف يسلم مختوما للمعني باألمر يحتوي على عدة بيانات ترقم امللف وطابع املحكمة وتاريخ تسليم الطي وتوقيع عون التبليغ. -331 

 902مطبعة املعارف الليدوفاس، ص  9119-9110عبد الحميد أخريف، محاضرات في القانون القضائي الخاص، طبعة  -332 

 .92، ص 9111لبعض فصول مدونة األسرة، مجلة البحوث، العدد الخامس، دجنبر التهامي القائدي، قراءة نقدية  -333 
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امة، عطائلة اعتبار أي تبليغ تم في العنوان السابق صحيحا مع إيداع اإلجراءات لدى الجهة املذكورة أو لدى النيابة ال

باإلضافة إلى غياب الجزاءات املادية والزجرية على مدار نصوص ق.م.م تعاقب على املتحايل باإلدالء بعنوان غير صحيح 

 334للمدعى عليه.

هذه املشاكل حاولت مدونة األسرة تفاديها من خالل ترتيبها ملجموعة من اآلثار على التبليغ الشخص ي، هذه اآلثار 

مر يتعلق بالزوج أو الزوجة، ففي حالة توصل الزوج شخصيا باالستدعاء ولم يحضر فإن تختلف بحسب ما إذا كان األ 

املحكمة تعتبر ذلك بمثابة تراجع منه عن طلب اإلشهاد على الطالق، على خالف ما إذا توصلت الزوجة باالستدعاء 

 واسطة النيابة العامة بأنهاوتخلفت عن الحضور ولم تدل بمالحظات مكتوبة، فإن املحكمة في هذه الحالة تخطرها ب

إذا لم تحضر فسيتم البت في طلب الزوج باإلشهاد على الطالق، وهو ما يفتح املجال واسعا أمام الزوجة الغير الراغبة 

في الطالق للتحايل على النص بعدم تسلم االستدعاء املوجه إليها شخصيا من املحكمة، مما سيضطر هذه األخيرة إلى 

 مرة، واملشكل يطرح بحدة بالنسبة لجاليتنا املغربية املقيمة بالخارج. استدعائها أكثر من

من املدونة أسندت للنيابة العامة  30وفيما يخص الزوجة املجهولة العنوان فإن الفقرة الثالثة من املادة 

 ة.ونيباعتبارها طرفا أصليا في تطبيق بنود املدونة مهمة البحث عن عنوانها في سبيل استدعائها بصفة قان

وتأكيدا من املشرع على أهمية التبليغ في تسريع املسطرة وتفعيل النصوص القانونية على أرض الواقع، فقد 

أحاطه بمقتضيات زجرية في حالة تحايل الزوج وإدالئه بعنوان غير صحيح قصد تمويه العدالة، إذ تقوم النيابة العامة 

بناء  335من القانون الجنائي، 210القانونية املنصوص عليها في املادة  في هذه الحالة بتحريك املتابعة وتطبيق املقتضيات

 336على شكاية من الزوجة.

أما تبليغ االستدعاءات خارج أرض الوطن، فإنها تتم بالطريقة الدبلوماسية من خالل جهازي العدل والخارجية، 

كما هو الشأن  337الطريق الدبلوماس ي، ماعدا إذا وجدت اتفاقية ثنائية تسمح بإنابة قضائية بين املحاكم دون سلوك

بالنسبة لالتفاقية املغربية البلجيكية التي تسمح بالتبليغ مباشرة من وزارة العدل املغربية إلى وزارة العدل البلجيكية، 

تجهنا اوهو ما يحتم على املحاكم الوطنية مراعاة التراتبية اإلدارية في تويجه التبليغات، وهي إجراءات تزداد تعقيدا كلما 

نحو املحاكم األدنى درجة، كمركز القاض ي املقيم، الذي سيضطر لبعث التبليغ للمحكمة االبتدائية، ومن هاته األخيرة 

وبالرجوع إلى القانون املقارن نجد أن املشرع  338إلى محكمة االستنناف، ثم لوزارة العدل ومنها إلى وزارة الخارجية،

رية، حيث أناط بالنيابة العامة تولي هذه املهمة، إذ تقوم بتبليغ االستدعاء املصري قد تفادى هذه التعقيدات املسط

من قانون املرافعات املصري على أن ما يتعلق  02مباشرة إلى وزارة الخارجية، حيث جاء في الفقرة التاسعة من املادة 

رسالها لوزارة الخارجية لتوصلها باألشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج يسلم للنيابة العامة وعلى هذه األخيرة إ

                                                           
ة لالحسن بويقين، أسباب عدم نجاح مسطرة الصلح في النظام القضائي املغربي واملسائل الكفيلة بتفعيل هذه املسطرة أمام القضاء املدني، مج -334 

 ا بعدها.وم 19السنة الواحد والثالثون، ص  092القضاء والقانون عدد 

( باملصادقة على مجموعة القانون الجنائي، منشور بالجريدة الرسمية 0219نونبر  91) 0239جمادى الثانية  93بتاريخ  0-72-902ظهير شريف رقم  -335 

 70-91مكرر، ص  9191عدد 

أشهر  2( ....يعاقب بالحبس من 211ابق )ف على ما يلي: "من توصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق املنصوص عليها في الفصل الس 219ينص الفصل 

 سنوات وغرامة من مائتين إلى ثالثمائة درهم....". 2إلى 

 072السنة الثانية والثالثون، ص  071سفيان ادريوش، دور النيابة العامة في مدونة األسرة، مجلة القضاء والقانون، العدد  -336 

 من ق.م.م. 22الفقرة الثانية من الفصل  -337 

 023، ص 9119غشت  92يد حوبابي، أحكام التبليغ في القانون املغربي واملقارن، مكان التبليغ، مجلة اإلشعاع، العدد رش -338 
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إال أن هذا النص بدوره تعترضه صعوبات على مستوى التطبيق العملي في الحالة التي ال  339بالطرق الدبلوماسية..."،

يتوفر فيها املعني باألمر على موطن بالخارج، فكيف سيتم التعامل مع هذه الحالة، هل ستكلف النيابة العامة بالبحث 

 تسليمه االستدعاء؟ أم سيتم اعتماد الطريقة البدلوماسية؟عن هذا الشخص ل

وهناك بعض املشاكل يطرحها االستدعاء للزوجة خارج الوطن على مستوى بعض املحاكم، حيث ذهب قسم 

، وإنما 340قضاء األسرة بفاس إلى أن القنصلية املغربية ال تعمل على تبليغ االستدعاء وإرجاع شهادة التسليم إلى املحكمة

في فقط باإلخبار بأنها قامت بإرسال الطي املذكور إلى املعنيين باألمر عن طريق البريد املضمون فضال عن قيامها تكت

باالتصال الهاتفي قصد ابالغها بمضمون املراسلة، وهذا اإلشهاد املرسل من القنصلية إلى املحكمة يكون عرضة للطعن 

 341اء بكيفية شخصية.فيه مادام ال يحمل ما يفيد توصل الزوج باالستدع

من مدونة األسرة،  30هذه إذن بعض اإلشكاليات التي يطرحها التبليغ الشخص ي لألطراف من خالل املادة 

من  32ولإلشارة فإن املقتضيات الواردة في هذه املادة هي نفسها املطبقة في مسطرة التمليك املنصوص عليها في املادة 

ى ما يلي: "..تتأكد املحكمة من توفر شروط التمليك املتفق عليها بين الزوجين املدونة حيث تنص في فقرتها الثانية عل

 أعاله...". 39و 30وتحاول اإلصالح بينهما طبقا ألحكام املادتين 

من املدونة تشكل نوعا من التناقض مع الفلسفة العامة للمشرع، والرامية باألساس إلى تجسيد  30إال أن املادة 

زوجين إن على املستوى املوضوعي او اإلجرائي، وكرست مبدأ التمييز فيما يتعلق باآلثار املترتبة عن مبدأ املساواة بين ال

التوصل الشخص ي، خاصة ما يتعلق بالتحايل في التصريح بعنوان الزوجة، إذ قد تقدم هذه األخيرة على اإلدالء بعنوان 

ملشرع على نفس الجزاء الذي رتبه على الزوج غير صحيح للزوج قصد تضليل العدالة، ففي هذه الحالة لم ينص ا

من املدونة جعلت حل ميثاق الزوجية حقا يمارسه الزوجين  23املتحايل، فلماذا إذن هذا التمييز، والحال أن املادة 

 كل بحسب شروطه وتحت مراقبة القضاء، وحق اإلجراءات الشكلية واملوضوعية كل ال يتجزأ.

حاضر الصلح في مسطرة الطالق، فما هي اإلشكاليات املطروحة على مستوى هذا بالنسبة ملسطرة التبليغ مل

 مسطرة التبليغ في التعدد؟

 الفقرة الثانية : استدعاء الزوجة في مسطرة التعدد

لقد نظم املشرع املغربي أحكام التعدد واإلجراءات املتعلقة به في الباب الثاني من القسم الثالث واملتعلق بموانع 

من مدونة األسرة، وتبتدئ اإلجراءات املرتبطة باإلذن بالتعدد باستدعاء  91إلى  91قتة وبالضبط في املواد من الزواج املؤ 

 من املدونة. 92الزوجة املراد التزوج عليها للحضور إلى املحكمة وفقا للمسطرة املنصوص عليها في املادة 

عاء املنصوص عليه يجب أن يكون شخصيا حيادا عن وبالقراءة املتأنية لهذه املادة يمكن أن نستنتج بأن االستد

من ق.م.م فإذا توصلت الزوجة شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن  23القواعد العامة املنصوص عليها في الفصل 

الحضور يوجه إليها إنذار عن طريق عون كتابة الضبط يشعرها فيه بأنه في حالة تغيبها عن الحضور فسيتم البت في 

طاء اإلذن له بالتعدد، وفي هذا االتجاه ذهبت املحكمة االبتدائية بفاس ـ قسم قضاء األسرة في حكم طلب الزوج بإع

حضرها املدعي 9111-11-02متعلق بالتعدد جاء فيه "...وبناء على إدارة امللف بعدة جلسات للصلح أهمها جلسة 

                                                           
  022و 023نفسه، ص  -339 

لف مشهادة التسليم وثيقة ترفق باالستدعاء تتضمن وجوبا اسم وعنوان وتوقيع الطرف الذي سلم إليه االستدعاء إلى جانب تاريخ وقوعه، ورقم  -340 

 التبليغ، ويجب على عون التبليغ ملئ هذه الوثيقة بدقة وإعادتها إلى املحكمة حيث تعد الوثيقة االساس ملراقبة صحة التبليغات.

 ،رشيدة حليمي، إشكاليتي مسطرة الطالق والتطليق في مدونة األسرة، إشكالية تطبيق مدونة األسرة بعد مرور سنتين على دخولها حيز التنفيذ -341 

 .2، مقالة غير منشورة ص 9111رنامج الثقافي للودادية الحسنية الجهوية لقضاة فاس، تازة الب
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الحضور رغم استدعائها... وحيث إن امللف  وتخلفت املدعى عليها رغم سابق توصلها... وحيث تخلفت املدعى عليها عن

خال مما يفيد كون املدعي ال يقوم بواجباته إزاء زوجته وحيث إن املدعى عليها بإخاللها بواجب املساكنة الشرعية تكون 

يبقى  نقد أثبتت للمدعي املبرر املوضوعي واالستثنائي للتعدد... وفي غياب ما يثبت أن املدعي غير قادر على إعالة األسرتي

 342طلبه للتعدد مؤسسا ويتعين االستجابة له".

وقد ال تتوصل الزوجة املراد التزوج عليها باالستدعاء في حال غيابها وفي هذه الحالة تبت املحكمة في طلب اإلذن 

، وفي يهبالتعدد إذا ما أفادت النيابة العامة أنه يتعذر الحصول على موطن أو محل إقامة الزوجة في املكان املستدعاة ف

هذا االتجاه ذهبت املحكمة االبتدائية ـ قسم قضاء األسرة ـ بالناظور في أحد أحكامها جاء في حيثياته: "...بناء على 

مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون شكال وموضوعا، وبناء على إدارة القضية في عدة جلسات كان 

فاع رغم سابق التوصل، والزوجين لعدم التوصل رغم االستدعاءات املتكررة تخلف عنها الد 92/00/9111آخرها جلسة 

املوجهة لهما، ونظرا لطول أقدمية القضية اقتض ى نظر املحكمة البت في الطلب على حالته وحجزه للمداولة ليوم 

02/09/9111."343 

ب املدعي الحاضر عن مكان وجود غير أن املحكمة في هذه الحالة ال تلجأ إلى بحث النيابة العامة إال بعد استجوا

 زوجته وعن ظروف اختفائها، خاصة وأن املحكمة تتوفر على عنوانها بعقد زواجها.

وإذا كان عدم توصل الزوجة باالستدعاء ناتجا عن تحايل الزوج في إعطاء عنوانها أو اسمها، ففي هذه الحالة 

من القانون الجنائي  210تطبيق املقتضيات الواردة في الفصل تقوم النيابة العامة بتحريك املتابعة ضد الزوج املتحايل و 

 بناء على طلب من الزوجة املتضررة.

ستعرف تطبيقا لها فيما يتعلق باإلدالء  92ومن الناحية العملية هناك من يرى بأن الفقرة األخيرة من املادة 

في أن تلزم املحكمة طالب التعدد بإرفاق بعنوان غير صحيح للزوجة، بينما يبقى تحريف اسمها أمرا مستبعدا، إذ يك

طلبه بنسخة من رسم الزوجية الذي يربطه بزوجته األولى حتى يتبين للمحكمة اسم الزوجة املذكورة، وعلى النباية 

إال أن الواقع  344العامة في هذه الحالة مراقبة مدى تطابق اسم الزوجة املراد تبليغها مع االسم الوارد برسم الزوجية،

ز لنا وضعا آخر مقلوبا يتعلق بالحالة التي يطلب فيها الزوج من املحكمة اإلذن له بالتعدد وال يتوفر على رسم قد يفر 

من  01الزوجية، ففي هذه الحالة هل ستطلب منه املحكمة سلوك مسطرة ثبوت الزوجية املنصوص عليها في املادة 

املحكمة إلبرام عقد الزواج وفقا للمقتضيات الواردة في املواد  املدونة؟ أم أن الزوج سينكر زواجه األول ويفتح ملفا أمام

وما بعدها من املدونة منكرا أية عالقة تربطه بزوجته األولى؟ وما هي اإلجراءات التي ستتخذها املحكمة في حق  17من 

 هذا الزوج املتحايل في حالة رفع دعوى من زوجته التي يريد الزواج عليها أمام املحكمة؟

 الثاني : التبليغ القانوني من خالل العمل القضائي األسري  املطلب

املقصود بالتبليغ القانوني ذلك التسليم الذي يكون لغير املعني به شخصيا، ويكون هذا التبليغ صحيحا متى سلم 

توصل لاالستدعاء ملن لهم صفة التوصل نيابة عن املبلغ إليه، وإذا كان املشرع املغربي قد نص صراحة على ضرورة ا

الشخص ي في قضايا الطالق والتعدد، فإنه قد التزم الصمت فيما يتعلق بدعاوى التطليق والدعاوى األخرى املرتبطة 

باألسرة، مما يجعلنا نتساءل عن الحل في هذه الحالة، هل سيعمل القضاء على اللجوء إلى تطبيق القواعد العامة 

من املدونة ملا فيها من حفاظ على كيان األسرة  30تطبيق املادة  ق.م.م؟ أم سيلجأ إلى 23املنصوص عليها في الفصل 

 وضمان لحقوق الدفاع؟

                                                           
 ، )غير منشور(.9112-12-02بتاريخ  73/12/9117في امللف رقم  2091حكم صادر عن املحكمة االبتدائية قسم قضاء األسرة بفاس عدد  -342 

 ، )غير منشور(.02/09/9111بتاريخ  17-209في امللف رقم  11-0197ـ بالناظور عدد  حكم صادر عن املحكمة االبتدائية ـ قسم قضاء األسرة -343 

 .070سفيان دريوش، مرجع سابق، ص  -344 
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ملقاربة هذه اإلشكاليات سنقسم هذا املطلب إلى فقرتين نتناول في األولى بالتبليغ االستدعاءات لذي الصفة في 

 التوصل، في حين نخصص الثانية للحديث عن التبليغ في دعاوى التطليق والنفقة.

 لفقرة األولى : تبليغ االستدعاءات لذوي الصفة في التوصلا

من ق.م.م أصحاب الصفة في التوصل بالتبليغ نيابة عن املعنى باألمر  23لقد حدد املشرع من خالل الفصل 

بنصه على ما يلي: "يسلم االستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص 

  345يسكن معه...".آخر 

هذا الفصل يطرح العديد من التساؤالت حول مفهوم األقارب والخدم وكل شخص يسكن مع املعني بالتبليغ في 

موطنه؟ وهل يكتفي العون املكلف بالتبليغ أثناء قيامه بمهامه باالستفسار عن اسم صاحب الصفة واإلسم الكامل؟ أم 

 يكتفي فقط بذكر الصفة؟ أم هما معا؟

ق.م.م تشريعيا، حاول الفقه والقضاء  23ياب التحديد املفاهيمي لألشخاص املنصوص عليهم في الفصل أمام غ

في إعطاء تعاريف لهذه املصطلحات من أجل تسهيل املأمورية على املكلفين بالتبليغ وتجاوزا ملا تطرحه هذه املسألة من 

 صعوبات.

ره من األفراد املكونين لجماعة تجمعها وحدة الدم سواء فالقرابة تعني تلك الرابطة التي تجمع بين الفرد وغي

واإلشكالية  346تعلق األمر بالقرابة املباشرة التي تربط بين األصول والفروع، أو القرابة غير املباشرة، أو قرابة الحواش ي

زوجية من ق.م.م أنه لم يحدد درجة القرابة وهل تدخل فيها كل من رابطتي ال 23املطروحة على مستوى الفصل 

 واملصاهرة؟

بالنسبة لرابطة الزوجية فإن األمر يتعلق بعقد تبرمه إدارتان حرتان وال يتعلق برابطة تجمعها وحدة الدم، اللهم 

إذا كانت هناك عالقة قرابة بين الزوجين، ففي هذه الحالة تجتمع كل من رابطتي القرابة والزوجية في شخص واحد، 

 347عناصر القرابة.ومن ثم تستثنى عالقة الزوجية من 

أما بالنسبة لرابطة املصاهرة فقد جاء في قرار للمجلس األعلى "...لكن حيث إن املحكمة مصدرة القرار بناء عل 

، هذا التوجه 348ما يدعيه الطاعن مع وجود خالف مع زوجته، وأنها أخفت عنه موضوع اإلنذار الذي توصلت به أختها..."

ة ويقحمه ضمن عناصر القرابة، وهو نفس التوجه الذي يتبناه أحد الفقه للمجلس األعلى يأخذ بمفهوم املصاهر 

الذي يعتبر املصاهرة نوعا من القرابة، حيث ذهب إلى تعريف األقارب بكل من تربطهم عالقة نسب أو مصاهرة  349املغربي

 مع املعني باألمر...".

                                                           
 من ق.م.م بما يلي: "يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه. 702عرف املشرع املغربي املوطن في الفصل  -345 

بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي، وبالنسبة إذا كان للشخص موطن 

 لحقوقه الراجعة لنشاطه املنهي باملحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطالن أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذاك".

يغ االفتراض ي وبعض عوارض التبليغ كمحددات ملدى تأثير إجراءاته على سير الدعوى املدنية والفصل فيها، مجلة القصر، رشيد حوبابي، التبل -346 

 .011، ص 9111، يناير 02العدد 

 .010نفسه، ص  -347 

 010أورده رشيد حوبابي، مرجع سابق، ص  11/19/ 0/  9329في امللف رقم  0712قرار عدد  -348 

 .72، مطبعة النجاح الجديدة، ص 9110تنفيذ األحكام العقارية، الطبعة الرابعة  إبراهيم بحماني، -349 



 

 

150 

 9104ماي  99العدد 
 

وني الذي يذهب إلى اعتبار املصاهرة قرابة تنشأ إال أننا ال نساير هذا االتجاه اعتمادا على التحليل الفقهي والقان

من  22كما أن املشرع ميز بدوره بين كل من القرابة واملصاهرة في الفصل  350بسبب الزواج وليست نتاج وحدة الدم،

 ق.م.م، ومن ثم يجب استثناء رابطة املصاهرة من العناصر املكونة للقرابة.

إلى األخذ باملفهوم الواسع لهذا املصطلح معتمدا في ذلك على  وفيما يتعلق بالخدم فإن املجلس األعلى ذهب

من ق.م.م يشترط لكي يكون هذا  23عنصر التبعية في تحديده حيث جاء في أحد قراراته: "...فإنه بمقتض ى نص الفصل 

وجاء في  351،"التبليغ صحيحا أن يتم تسليم الطي في حالة غيبة املعني به إلى شخص يكون في حالة تبعية له في عمله...

قرار آخر للمجلس األعلى "...حيث إن سير املحل التجاري يرتبط مع مالك األصل التجاري بعقد التسيير الحر لهذا األصل، 

 352تنتفي معه عالقة التبعية، وبالتالي ال يعتبر من خدم مالك األصل التجاري...".

الذي يقر بوجوب تفسير مقتضيات الفصل  353فقهإال أننا ال نسير في نفس اتجاه املجلس األعلى ونذهب مع أحد ال

ق.م.م تفسيرا ضيقا وفقا ملبدأ "اإلستثناء ال يتوسع في تفسيره" على اعتبار أن األصل هو التبليغ للمبلغ إليه، أما  23

التبليغ للخدم فهو استثناء من األصل، مستندين في ذلك على أساس قانوني مفاده أن الخدم ليسوا بأجراء وال 

 التي تحدد مجال تطبيق هذا القانون. 354ين بمفهوم املادة األولى من مدونة الشغلمستخدم

"...كل شخص آخر يسكن  23أما بالنسبة للفئة األخيرة من ذوي الصفة في التبليغ فالعبارة التي استعملها الفصل 

 معه.." فضفاضة وتعني كل شخص من غير األقارب بشرط السكن مع املعني باألمر في موطنه.

هناك إشكالية أخرى ترتبط بالتبليغ القانوني تتعلق أساسا بمدى اشتراط املشرع بيان هوية مستلم الطي بالنيابة 

 عن املبلغ إليه شخصيا، وما إذا كان يشترط بيان هويته كاملة باإلضافة إلى صفته؟ أم يكتفي فقط بذكر الصفة؟

اتجاه يلزم بيان االسم الكامل ملتسلم الطي، واتجاه  :355ذهب املجلس األعلى فيما يخص هذه املسألة إلى اتجاهين

آخر يكتفي فقط ببيان صفته دونما حاجة إلى ذكر اسمه كامال، وبالرغم مما في هذا االتجاه األخير من رفع للعنت وضرب 

ء المصالح ذوي النيات السيئة في الحيلولة دون توصل ذوي الحقوق إلى الدفاع عن حقوقهم، إال أنه ال يكفي اإلد

بالصفة فقط، إذ بدون ذكر االسم ال يمكن التثبت من الصفة إال في حاالت خاصة كاألم واألخ والزوجة في الحالة التي 

 يكون فيها للشخص زوجة واحدة.

وفي حالة ما إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم االستدعاء يشير العون املكلف بالتبليغ لذلك 

االستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر املوالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص  في الشهادة، ويعتبر 

 356صاحب الصفة في تسلم االستدعاء.

 

                                                           
 019املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش ص  9110محمد الشافعي، أحكام االسرة في م.ح.ش الطبعة الرابعة  -350 

 .73مطبعة النجاح الجديدة البيضاء ص  0229محمد بن معجوز، أحكام االسرة في الشريعة اإلسالمية وفق م.ح.ش الجزء األول، طبعة  -

أشار إليه محمد بفقير  مبادئ التبليغ على ضوء قضاء املجلس  0229مارس  03بتاريخ  232/32في امللف املدني  9223قرار املجلس األعلى عدد  -351 

 29األعلى، بدون ذكر سنة الطبع، مكتبة الرشاد، سطات، ص 

 .017، ص 2، منشور باملجلة املغربية لقانون األعمال واملقاوالت، العد 0901/2/0/9119لف التجاري عدد في امل 0911قرار املجلس األعلى عدد  -352 

 29محمد بفقير، مرجع سابق، ص  - 353 

اريخ بت7012املتعلق بمدونة الشغل منشور بالجريدة الرسمية عدد  17-22بتنفيذ القانون رقم  9112شتنبر  00صادر في  012-029ظهير شريف رقم  -354 

 2212،ص9112دجنبر  3

 وما بعدها 39انظر هذه االتجاهات عند محمد بفقير، مرجع سابق، ص  -355 

 ق.م.م 22انظر الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل  -356 
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 الفقرة الثانية : التبليغ في قضايا التطليق والنفقة

، فإنه دإذا كان املشرع املغربي قد نص صراحة علىضرورة التبليغ الشخص ي لألطراف في قضايا الطالق والتعد

من مدونة األسرة، خاصة الدعاوى املرتبطة  30لم يحل فيما يخص القضايا األخرى املتعلقة باألسرة على املادة 

بالتطليق، مما يعني ضرورة الرجوع إلى القواعد العامة في ق.م.م وسنحاول مناقشة هذه اإلشكالية اعتمادا على التوجه 

 والنفقة. القضائي والفقهي في قضايا التطليق للشقاق

من املدونة نجدها تنص على أنه "إذا طلب الزوجان أو أحدهما من املحكمة حل نزاع  29إذ بالرجوع إلى املادة 

أعاله"، انطالقا  39بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل املحاوالت إلصالح ذات البين طبقا ألحكام املادة 

من  30لم يحل فيما يخص تطبيق مسطرة الصلح في قضايا الشقاق على املادة من هذه املادة يتبين لنا بأن املشرع 

مدونة األسرة ونفس النهج سلكته املشرع في جميع دعاوى التطليق بناء على األسباب األخرى املقررة في املدونة، ومن ثم 

بين عكس ذلك، حيث درجت إال أن الواقع العملي ي 357من ق.م.م في هذا املجال، 23وجب االقتصار على تطبيق الفصل 

كثير من أقسام قضاء األسرة باململكة على اعتماد التبليغ الشخص ي في دعاوى الشقاق، إذ جاء في حكم صادر عن قسم 

قضاء األسرة ببني مالل :" وحيث تبت من وقائع القضية استحالة استمرار العالقة الزوجية بينهما وبعد استدعاء 

 358بجلسة ... أصدرت املحكمة القرار اآلتي تعليله ومنطوقه..."الزوجين بصفة شخصية وحضورهما 

وفي حكم آخر صادر عن نفس املحكمة جاء في حيثياته: "بناء على الطلب الذي تقدمت به الزوجة من أجل 

.....وبناء على استدعاء الزوجين شخصيا وحضورهما بجلسة 230917وصل  12/10/9111التطليق للشقاق بتاريخ 

 359..." 09/12/9111 و 93/19/9111

انطالقا من هذين الحكمين يتبين لنا بأن توجه املحكمة يسير في اتجاه تطبيق القواعد املسطرية املنصوص عليها 

، هذا على عكس االتجاه القضائي 22إلى  22من املدونة، بالرغم من عدم اإلحالةالصريحة عليها في املواد من  30في املادة 

قضاء األسرة ـ بالناظور إذ يكتفي فقط بالتبليغ القانوني في دعاوى التطليق للشقاق، إذ جاء  للمحكمة االبتدائية ـ قسم

في حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بهذه املدينة، "...وبناء على قرار املحكمة باستدعاء الزوجين للصلح.... حضرت 

وفي حكم آخر صدر  360وعين في حقه قيم..."، الزوجة ومحاميها، وتخلف الزوج وسبق أن أفيد أنه يوجد بالخارج بفرنسا

التي حضرتها الزوجة ودفاعها وتخلف الزوج رغم  07/12/11عن نفس املحكمة جاء فيه:"وبناء على إدراج امللف بجلسة 

 361توصله بصفة قانونية...".

عد ع إلى القواهذا االتجاه هو الذي نميل إليه بدورنا اعتمادا على املنطق القانوني السليم الذي يقض ي بالرجو 

الذي يتبنى االتجاه األول الذي  362العامة في كل ما لم يرد فيه نص خاص، هذا على عكس ما يذهب إليه أحد الباحثين

 من املدونة فيما يتعلق بدعاوى التطليق للشقاق. 30يقض ي بتطبيق مقتضيات املادة 

                                                           
الدار البيضاء، ص ، مطبعة النجاح الجديدة، 9111محمد الكشبور، شرح مدونة األسرة، الجزء الثاني، انحالل ميثاق الزوجية، الطبعة األولى  -357 

012. 
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 ، )غير منشور(02/11/9112بتاريخ  11-0723في امللف رقم  292حكم صادر عن ابتدائية الناظور قسم قضاء األسرة عدد  -360 

 ، )غير منشور.(90/11/9111بتاريخ  11-992في امللف رقم  0011حكم صادر عن املحكمة االبتدائية قسم قضاء األسرة بالناظور عدد  -361 

رحماني، مسطرة الشقاق في ضوء مدونة األسرة والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، عبد الواحد ال -362 

 .92، ص 9111-9117وحدة التكوين والبحث، األسرة والطفولة، كليةالحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس، السنة الجامعية 



 

 

152 

 9104ماي  99العدد 
 

ق.م.م،  27نصوص عليهم في الفصل ويكون التبليغ صحيحا متى سلم ألحد األشخاص ذوي الصفة في التسلم امل

مع استثناء أصهار املدعي عليه من أقارب الزوج املدعي، على اعتبار أن الدعوى في هذه الحالة تعتبر قرينة على وجود 

 363النزاع بين العائلتين، مما يتعين معه عدم االعتداد بهذا التبليغ حفاظا على حقوق الدفاع وصونا لكيان األسرة.

دعاوى املتعلقة بالنفقة فإن التبليغ يتم بالطريقة القانونية املنصوص عليها في ق.م.م والتبليغ في وفيما يخص ال

مادة النفقة يطرح مجموعة من الصعوبات تتعلق تطبيق واحترام اآلجال املنصوص عليها في املدونة، وهذا راجع باألساس 

قضايا التي يكون فيها موطن املدعى عليه إما بالخارج أو إلى قلة األطر الساهرة على عملية التبليغ خصوصا بالنسبة لل

يوما بالنسبة للمدعى  07خارج الدائرة القضائية، وما يطرحه ذلك من ضرورة مراعاة آجال االستدعاء املحددة قانونا في 

صوص عليه في ، ومن ثم عدم احترام األجل املن364عليه املقيم خارج الدائرة القضائية وشهران بالنسبة للمقيم بالخارج

والصورة الوحيدة التي يتم فيها مراعاة هذا األجل هي  365من املدونة واملحدد في أجل أقصاه شهر واحد، 021املادة 

الحالة التي يمتنع فيها املدعى عليه من تسلم االستدعاء بمجرد ما تحال عليه شهادة التسليم وتلحق بامللف، وتكون 

أيام ويجهز  01و امتنع عن التوصل باالستدعاء فالقاض ي في هذه الحالة ينتظر مدة اإلفادة فيها بأن املدعى عليه رفض أ

 امللف ويبت في الدعوى.

هذه إذن بعض اإلشكاليات العملية املطروحة على مستوى التبليغ في مدونة األسرة، فما هي وسائل إثباته؟ وما 

 هي طرق الطعن فيه؟

  :املبحث الثاني

 الطعن في التبليغ وإثباته 

يعتبر التبليغ من أهم الضمانات التي تتحقق معها علة اإلجراء، بحيث يشكل اآللية الوحيدة التي تمكن املبلغ 

إليه من اتخاذ املبادرة ملناقشة مطالب ودفوعات الطرف املقابل سواء كان هذا األخير مدعي أو مدعى عليه، مادام التبليغ 

لدعوى إلى حين صدور الحكم، ومن ثم يكون التبليغ بمثابة تفعيل عملية مستمرة وتداولية تنطلق منذ وضع مقال ا

 366ملبدأ التواجهية في الخصومة.

ومن ثم فإن أي خلل يلحق بإجراءات التبليغ يعطي الحق للمتضرر بالطعن في هذه اإلجراءات بالبطالن، وفي هذه 

 الحالة تثار أيضا مشكلة إثبات العمل التبليغي.

إلثبات عملية التبليغ؟ وكيف يتم الطعن في إجراءاته وفق قانون املسطرة املدنية  فما هي الوسائل املعتمدة

 املغربي؟

 

 

                                                           
مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء،  9111لزهري، حسن فتوح، التطليق بسبب الشقاق في مدونة األسرة، الطبعة األولى محمد الكشبور، يونس ا -363 

 .010ص 

من ق.م.م على ما يلي: "إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه ال موطن وال محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم اململكة فإن أجل  90ينص الفصل  - 364 

 فيما يلي:الحضور يحدد 

 إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول األوربية: شهران -

 إذا كان يسكن بدولة إفريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثالثة اشهر. -

 إذا كان يسكن باالقيانوس: أربعة أشهر....". -

 قة في أجل أقصاه شهر واحد".من مدونة األسرة "...يتعين البت في القضايا املتعلقة بالنف 021تنص املادة  -365 

 .097.رشيد حوباجي، أحكام التبليغ في القانون املغربي واملقارن، مكان التبليغ، مرجع سابق، ص  -366 
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 املطلب األول : الوسائل املعتمدة في إثبات التبليغ

تجد فكرة التبليغ اساسها في "مبدأ املواجهة" والذي مفاده عدم اتخاذ أي إجراء ضد أي شخص دون تمكينه 

، ومن تم 367ة للدفاع عن نفسه، وهذا املبدأ يعد مجرد تطبيق من تطبيقات حق الدفاعمن العلم به وإعطائه الفرص

فإن املنازعة في التبليغ سواء من طرف املدعي أو املدعى عليه وحصوله بالشكل القانوني، يطرح عدة إشكاليات عملية 

 خاصة في مجال إثبات العمل التبليغي.

الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة  ويقصد باإلثبات في املجال القانوني "إقامة

 368قانونية ترتبت آثارها"

من ق.م.م على ما يلي: "ترفق  22وفيما يخص إثبات التبليغ فقد نصت مقتضيات الفقرة األولى من الفصل 

الشهادة من الطرف أو من  باالستدعاءات شهادة يبين فيها من سلم له االستدعاء وفي أي تاريخ، ويجب أن توقع هذه

الشخص الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز من تسلم االستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة 

 املكلفة بالتبليغ، ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع األحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط املحكمة".

بأن شهادة التسليم تعتبر الوثيقة األساسية إلثبات التبليغ على اعتبار أنها تحمل  انطالقا من هذا الفصل يتضح

توقيع املبلغ إليه، باإلضافة إلى توقيع املبلغ، وقد أكد املجلس األعلى في أحد قراراته على ما يلي: "حيث إنه بناء على هذا 

ال تكفي أية شهادة أخرى بحصول التبليغ غير شهادة من ق.م.م ـ فإن التبليغ يثبت بشهادة التسليم و  22الفصل ـ الفصل 

 التسليم القانونية...

وحيث يتجلى من القرار املطعون فيه أنه اعتمد فيما قض ى به من عدم قبول االستنناف شكال على شهادة تبليغ 

املعتبرة  مع أن الشهادة 93/09/0229مسلمة من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط تفيد أن الحكم املستأنف بتاريخ 

من ق.م.م، وعليه فإن املحكمة ملا  22قانونا إلثبات التبليغات القضائية هي شهادة التسليم املنصوص عليها في الفصل 

أصدرت قرارها على النحو املذكور استنادا إلى شهادة التسليم التي هي وحدها املثبتة لتبيلغ املدعى عليه أم ال، تكون قد 

 369ذكور وعرضت بسبب ذلك قرارها للنقض واإلبطال".امل 22خرقت مقتضيات الفصل 

يستشف من هذا التوجه القضائي الذي كرسه اجتهاد املجلس األعلى أن شهادة التسليم تعتبر ذات حجية ثبوتية 

ال يجوز إثبات عكسها إال عن طريق الطعن فيها بالزور، غير أن الحجية في هذه الحالة تثبت فقط ملا رآه وسمعه وقام 

بلغ بنفسه، دون الوقائع واملعلومات التي تسجل على مسؤولية أصحابها كالتصريحات التي يدلي بها األشخاص به امل

 370املتواجدون بموطن املبلغ إليه.

والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو إلى أي حد صادف املجلس األعلى الصواب، بنفيه اعتماد شهادة 

 كتابة الضبط بحصول التبليغ؟

سلم به أن شهادة كتابة الضبط بوقوع التبليغ تعتبر ورقة رسمية كونها صادرة عن موظف عمومي ومن من امل

من قانون االلتزامات والعقود الذي ينص  991تم فهي حجة مثبتة للوقائع املضمنة بها وذلك مسايرة ملنطوق الفصل 

املتعاقدين وفي األسباب املذكورة فيها وفي غير على أن: "الورقة الرسمية حجة على االتفاقات والشروط الواقعية بين 

                                                           
 .01، ص 9/7.عبد هللا العبدوني،مسطرة بطالن إجراءات التبليغ في ضوء العمل القضائي املغربي، مجلة كتابة الضبط، عدد مزدوج  -367 

 .312، ص 0219لسنهوري، الوسيط في شرح  القانون املدني، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة عبد الرزاق ا -368 
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 .911، مكتبة الرشاد، سطات،  ص 9112ادرة عن املحاكم املغربية، الطبعة األولى القضائي، جمع وعرض ألهم األحكام الص

 .291، منشأة املعارف، ص 0220أحمد أبو الوفا، نظرية الدفاع في قانون املرافعات،  طبعة  -370 
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ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وهي أيضا حجة في األمور التي يثبت املوظف العمومي وقوعها إذا 

ن مذكر كيفية وصولها ملعرفته، وكل ما عدا ذلك من البيانات ال يكون له أثر"، إال أن شهادة كتابة الضبط وبالرغم 

كونها ورقة رسمية، فإنها ال تفيد بوقوع التبليغ بناء على املعاينة الشخصية األمر الذي يجعل قوتها االثباتية تتالش ى 

في كون  371أمام شهادة التسليم التي تفيد بياناتها املعاينة الشخصية لواقعة التبليغ، ومن تم نضم صوتنا ألحد الباحثين

ت التبليغ في حالة النزاع بدل شهادة كتابة الضبط بوقوع التبليغ توجه صادف فيه االعتداد بشهادة التسليم عند إثبا

املجلس األعلى الصواب، اعتبارا ألهمية األولى كطريق أصلي في إثبات التبليغ بالنظر للضمانات القانونية املهمة التي 

 أحاطها بها املشرع.

يغ يمكن االعتماد على شهادة عدم التعرض واالستنناف أو وتجدر اإلشارة إلى أنه وفي حالة عدم املنازعة في التبل

تأشيرة كتابة الضبط التي تفيد التبليغ واملسجلة على النسخة التنفيذية للحكم مع إمكانية الرجوع إلى امللف املتعلق 

 372بالتبليغ كلما ظهر للمحكمة ريبة في الوثائق املذكورة.

شعار بالتوصل من بين الطرق التي نص عليها املشرع ضمن ويعد التبليغ عن طريق البريد املضمون مع اإل 

من ق.م.م، غير أن هذه الطريقة تطرح إشكالية تحقق العلم بإجراءات التبليغ خاصة في الحالة  22مقتضيات الفصل 

يه من ف التي يرجع فيها اإلشعار بالتوصل متضمنا لعبارة "غير مطلوب"، فهل يعتد القضاء بهذا التبليغ في حالة املنازعة

 طرف املبلغ إليه؟

نجد غالبية التوجهات القضائية تذهب في هذه الحالة إلى عدم اإلعتداد بوقوع التبليغ، ذلك أنه ال يمكن تأسيس 

األحكام بناء على اإلفتراض حيث ذهبت استننافية الرباط إلى ما يلي: "وحيث إنه ألجل أن يكون اإلشعار قانونيا فال بد 

أو رفضه، وحيث إن الغالف عندما كتب على ظهره غير مطلوب ولم يسجل عليه الرفض وأن  من توصل املدعى عليه

، كما قض ى املجلس األعلى في أحد قراراته بما يلي: 373املحكمة ال بد من أن تتحقق من توصل املدعى عليه أو رفضه"

ع املثار من طرف الطالب بعدم "حقا حيث إن القرار املطعون فيه صادق على تقرير الخبير واكتفى لإلجابة عن الدف

استدعائه لحضور الخبرة بأن الخبير وجه إشعارا مضمونا للطالب الذي لم ينكر توصله به، مع أنه من الثابت أن 

االستدعاء الذي وجهه الخبير رجع وعليه عبارة "غير مطلوب" التي ال يمكن اعتبارها بمثابة توصل، كما هو الحال بالنسبة 

عاء أو الرسالة املضمونة، وأن القرار املطعون فيه بإعطائه عبارة "غير مطلوب" صبغة رفض تسلم لرفض تسلم االستد

 374االستدعاء يكون قد ارتكز على تعليل خاطئ ينزل منزلة انعدام التعليل مما يستوجب النقض".

من أجل  ى اعتمادهأما فيما يخص غالف التبليغ كوسيلة إلثبات العملية التبليغية، فقد ذهب املجلس األعلى إل

وقد اعتبر املجلس األعلى أن عدم  375التحقق من أن الطعن قد قدم داخل اآلجال القانونية التي تعتبر من النظام العام،

 376اإلدالء بغالف التبليغ يحرم هذا األخير من بسط رقابته على تقديم أو عدم تقديم املقال داخل األجل القانوني.

ليات املتعلقة بإثبات التبليغ وتوجهات محاكم املوضوع واملجلس األعلى بشأنها، وبعد أن استعرضنا أهم اإلشكا

تبقى اإلشارة إلى أن املشرع املغربي وإن لم يتطرق ملسألة من يقع عليه إثبات العمل التبليغي في حالة املنازعة، فإن 

                                                           
 .90.محمد بفقير، مرجع سابق، ص  -371 

 .00.عبيد هللا العبدوني، مرجع سابق، ص  -372 

أورده رشيد حوبابي، التبليغ االفتراض ي وبعض عوارض التبليغ كمحددات ملدى تأثير إجراءاته على سير الدعوى املدنية  21/01/0212قرار بتاريخ  -373 

 .029والفصل فيها، مرجع سابق،ص 

 .72، منشور لدى .حسن البكري، مرجع سابق، ص 92/09/23بتاريخ  210/12، في امللف املدني عدد 29قرار رقم  -374 

 .99بفقير، مرجع سابق، ص .محمد  -375 

 .23، ص 2، منشور بمجلة رسالة املحاماة عدد 97/12/0229، بتاريخ 2910/32، في امللف املدني عدد 129قرار عدد  -376 
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لب التبليغ هو املتحمل لعبء إثبات اجتهاد املجلس األعلى قد عمل على سد هذا الفراغ التشريعي، وذلك باعتباره طا

من قانون االلتزامات والعقود املغربي الذي  222الواقعة للمبلغ إليه، وهو مبدأ يساير التوجه العام وخاصة الفصل 

 377ينص على أن: "إثبات االلتزام على مدعيه".

 املطلب الثاني : الطعن في إجراءات التبليغ

ي غالبيتها إلى عدم التشدد في اإلجراءات الشكلية، بحيث تربط الطعن في وتتجه التشريعات اإلجرائية الحديثة ف

بطالن إجراءات التبليغ بتحقق الغاية والهدف من اإلجراء، فإذا تحققت الغاية كان اإلجراء صحيحا ولو نص القانون 

يد في القواعد اإلجرائية، على البطالن، ومن شأن إعمال هذا املبدأ ال محالة إضفاء طابع املرونة واالبتعاد عن التعق

 378هذا باإلضافة إلى الرفع من سرعة البت في القضايا.

من ق.م.م على ما يلي:  92ويذهب املشرع املغربي في نفس االتجاه وذلك عندما نص في الفقرة الثانية من املادة 

نت مصالح ها القاض ي إال إذا كا"يسري نفس الحكم بالنسبة لحاالت البطالن واإلخالالت الشكلية واملسطرية التي ال يقبل

الطرف قد تضررت فعال"، فشرط الضرر يوضح بجالء اتجاه املشرع نحو األخذ بعين االعتبار جوهر اإلجراء الذي هو 

حصول التبليغ دون االلتفات إلى احترام الشكلية املنصوص عليها قانونا، كما نعتقد بأنه يمكن التأصيل لهذا املبدأ في 

الذي يحصر أسباب الطعن بالنقض وذلك عندما نص في البند  272ملدنية املغربي انطالقا من الفصل قانون املسطرة ا

خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد األطراف"، فشرط إلحاق الضرر يجعل الطعن ينصرف إلى  -9الثاني منه على ما يلي: "

 جوهر اإلجراء أي الغاية التي لم تتحقق، وليس إلى الشكلية في حد ذاتها.

والتبليغ من أجل ممارسة الطعن يقصد به "إعالن الحكم إلى املحكوم عليه لتحريك أجل الطعن الذي يبدأ من 

تاريخ التبليغ، ويترتب عن فوات األجل دون ممارسة الطعن أو ممارسته خارج هذا األجل سقوط الحق أو عدم قبول 

 379الطعن وصيرورة الحكم قابال للتنفيذ".

لتساؤل حول ما إذا كان أي تبليغ محركا ألجل الطعن؟ وخصوصا التبليغ إلى مكتب املحامي وفي هذا الصدد يثار ا

 فهل هذا التبليغ يعد محركا ألجل الطعن؟

لقد تباين موقف املجلس األعلى في مدى اعتبار التبليغ الحاصل إلى مكتب املحامي محركا ألجل الطعن، فقد 

ملحكمة املصدرة للقرار باعتبارها التبليغ الواقع بمكتب املحامي تبليغا للموطن قض ى املجلس في أحد قراراته بما يلي: "إن ا

اطئا وطبقت تطبيقا خ -أي الطاعنة-املختار قد خرقت اإلجراءات املسطرية الخاصة بتبليغ األحكام خرقا أضر بحقوقها 

 .380من قانون املسطرة املدنية وعرضت بذلك قضاءها للنقض" 029و 799مقتضيات الفصلين 

وفي نفس االتجاه ذهب قرار محكمة االستنناف بالجديدة إلى كون التبليغ القانوني لألحكام هو الذي يتم بالكيفية 

، غير أن املجلس األعلى 381من ق.م.م وليس منها تبليغ الحكم إلى مكتب املحامي 22و 23و 79املنصوص عليها في الفصل 

كتب املحامي يحرك أجل االستنناف في الحالة التي ال يجرد فيها وعكس هذا التوجه ذهب إلى كون تبليغ الحكم إلى م

 . 382الشخص محاميه من التوكيل قبل حصول التبليغ، وما لم يتخل املحامي عن مهمته

                                                           
 .22محمد بفقير، مرجع سابق، ص  -377 

 .02عبيد هللا العبدوني، مرجع سابق، ص   -378 

 .093، ص 91تبليغها من أجل التنفيذ وجزاء اإلخالل بذلك، مجلة املحامي، العدد .أحمد جدوي، تبليغ األحكام من أجل ممارسة الطعن و  -379 

 .021، منشور لدى .حسن البكري، مرجع سابق، ص 09/0/0229بتاريخ  2120/31، في امللف املدني عدد 29قرار عدد  -380 

، نشره حسن البكري، 2/2/0232، بتاريخ 992/31مللف رقم قرار صادر عن غرفة األحوال الشخصية وامليراث بمحكمة االستنناف بالجديدة، في ا -381 

 .29مرجع سابق، ص 

 في امللف رقم  0172قرار املجلس األعلى عدد  -382 



 

 

156 

 9104ماي  99العدد 
 

ويوجه  الطعن في التبليغ أمام املحكمة االبتدائية غالبا ضد إجراءات تبليغ اإلنذارات واألوامر واألحكام الغيابية 

ار عدم نجاح مسطرة الصلح عندما ال يبلغ هذا القرار تبليغا صحيحا، وللفصل في هذا النزاع املتعلق أو القرارات كقر 

بالتبليغ والذي يقدم على شكل دفع أمام املحكمة االبتدائية تعتمد هذه األخيرة على محضر التبليغ، وتبحث فيما إذا 

 383هادة التسليم.كان املبلغ اليه قد وقع في اإلشعار بالتوصل البريدي أو في ش

وإذا كانت املحكمة االبتدائية في حالة الحكم الغيابي الغير قابل لالستنناف بل فقط إلى التعرض أمام نفس 

املحكمة تعتبر مختصة للبت في دعوى إبطال التبليغ، فإن التساؤل يطرح حول الحكم االبتدائي القابل لالستنناف؟ وما 

مة االستنناف ويعمد أحد املتقاضين إلى تقديم دعوى أصلية أمام املحكمة املعمول في الحالة التي تبث فيها محك

 االبتدائية من أجل إبطال تبليغ الحكم القضائي؟

بالنسبة لإلشكال األول فإن قضاء املجلس األعلى قد استقر على اعتبار محكمة االستنناف هي املختصة في البت 

اراته: "عندما ينازع املستأنف في تبليغ الحكم االبتدائي فإن محكمة في دعوى إبطال التبليغ، ومما قض ى به في أحد قر 

االستنناف هي التي لها صالحية البت في هذا الدفع على ضوء شهادة التسليم التي يقع اإلدالء بها أو يقع الرجوع بشأنها 

 .384إلى ملف التبليغ"

م دعوى أصلية أمام املحكمة االبتدائية وفيما يخص اإلشكال الثاني والذي يعمد فيه أحد املتقاضين إلى تقدي

من أجل إبطال تبليغ حكم قضائي صادر عن نفس املحكمة، وذلك بعد بت محكمة االستنناف بعدم قبول االستنناف، 

فقد ذهبت ابتدائية مراكش في أحد  أحكامها إلى التصريح برفض الطلب بعلة أن هذه الدعوى ترمي بصفة غير مباشرة 

ونعتقد بأن هذا التوجه الذي  385محكمة االستنناف ألن إبطال التبليغ يعني إبطال قرار هده  األخيرة، إلى الطعن في قرار 

سارت عليه ابتدائية مراكش صائب وسليم من الناحية القانونية على اعتبار أن املحكمة االبتدائية ال يمكنها في أي حال 

 من درجات التقاض ي. من األحوال أن تبطل قرارا ملحكمة االستنناف كدرجة ثانية

أما الطعن في التبليغ أمام محكمة االستنناف فيكون على شكل  عريضة طعن، وذلك قبل الكالم في املوضوع، 

فبما أن االستنناف له أثر ناشر للدعوى، فإن املحكمة يحق لها بعض اإلطالع على ملف التبليغ املوجود باملحكمة 

ل االستنناف ولو قدم خارج اآلجال القانونية ألنها محكمة األصل ومحكمة األصل االبتدائية التصريح ببطالن التبليغ وقبو 

 386هي محكمة الفرع.

وفي هذا الصدد فإننا نتساءل حول السلطة املخولة ملحكمة االستنناف في إثارة بطالن إجراءات التبليغ من تلقاء 

ة؟ وبصيغة أخرى هل تعتبر إجراءات التبليغ من نفسها إذا ما تبين لها ذلك، عندما ال يثير هذا الدفع من له املصلح

 النظام العام؟

إذا ما أردنا جرد الحصيلة املوضوعية لعمل املجلس األعلى في الجواب على هذه النقطة سنجده تارة يذهب إلى 

هادة التسليم شاعتبار التبليغ من النظام العام، حيث قض ى في أحد قراراته بما يلي: "التبليغ يعتبر من النظام العام، وأن 

، وقد سايرت محاكم املوضوع 387يجب أن تحمل البيانات املنصوص عليها وتاريخ التبليغ باألحرف واألرقام وإال كان باطال"

هذا التوجه حيث قضت محكمة االستنناف بالبيضاء بما يلي: "إن عدم تضمين غالف التبليغ لتاريخ التبليغ أو عدم 
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 .003، منشور لدى .حسن البكري، مرجع سابق، ص 0231يونيو  97، بتاريخ 22927، في امللف املدني 0771قرار عدد  -384 

 097، أورده أحمد بدوي، مرجع سابق، ص 0322/22في امللف عدد  0721حكم عدد  -385 

 .92.عبد العالي الحضراوي، مرجع سابق، ص  -386 

 90أورده عبد هللا العبدوني، مرجع سابق، ص   0229/17/10بتاريخ   29192، في امللف عدد 902قرار عدد  -387 



 

 

157 

 9104ماي  99العدد 
 

غير أن املجلس األعلى وفي قرار آخر  388يغ باطال، وأن هذه النقطة من النظام العام".توقيعه من قبل املبلغ يجعل التبل

ذهب إلى ما يلي: "إن محكمة االستنناف كدرجة ثانية للتقاض ي يقتصر نظرها على أسباب االستنناف فقط، وال يجوز 

حكمة حينما بنت قرارها املطعون لها أن تفصل في طلبات لم تطرح عليها إال ما كان له مساس بالنظام العام، وأن امل

فيه على أن التبليغ غير قانوني تكون قد بتت خارج ما طرح عليها من خالل مقال االستنناف وخرقت مقتضيات الفصل 

 389الثالث من قانون املسطرة املدنية األمر الذي يعرض قرارها للنقض".

فسها بطالن إجراءات التبليغ، وذلك في الحالة وفي اعتقادنا فإن محكمة االستنناف يحق لها أن تثير من تلقاء ن

التي يتبين لها أنه لم يكن قانونيا شرط أن تكون مصالح األطراف قد تضررت، أما اإلخالالت الشكلية التي لم تضر 

بمصلحتهم فال يحق لها إثارتها بحجة خرق إجراءات مسطرية من النظام العام، ومن شأن األخذ بهذا املوقف ضمان 

تقاضين في بعض القضايا التي تكون أكثر حساسية كالنزاعات األسرية، خاصة في مادة الحضانة والنفقة والتي مصالح امل

من شأن، اإلخالالت املسطرية أن تضر بمصالح هؤالء وخاصة إجراءات التبليغ مادامت مدونة األسرة لم تشترط في هذه 

تعدد، بحيث تبقى خاضعة للقواعد العامة للتبيغ والتي النزاعات التبليغ الشخص ي كما فعلت في مسطرتي الصلح وال

 ينظمها قانون املسطرة املدنية.

 وأخيرا فاننا نتساءل عن امكانية الطعن في التبليغ عن طريق دعوى أصلية؟

إن تقديم الطعن في التبليغ كدعوى أصلية ترمي إلى بطالن التبليغ الذي استند إليه حكم قضائي أثار نقاشا 

 ا في أوساط الفقه املهتم بالقانون اإلجرائي.فقهيا واسع

مبدئيا فاملشرع املغربي لم ينص على عدم جواز تقديم دعوى بطالن حكم قضائي استنادا إلى اختالل اإلجراءات 

، وهذا عكس ما ذهبت إليه بعض التشريعات املقارنة كما هو الشأن بالنسبة للمشرع 390املسطرية املتعلقة بالتبليغ

ي نص بشكل صريح على عدم إمكانية الطعن في إجراءات التبليغ عن طريق اللجوء إلى رفع دعوى أصلية الفرنس ي والذ

 من قانون املرافعات الفرنس ي. 911وذلك بمقتض ى الفصل 

إلى اعتماد تفرقة بين نوعين من األحكام، وهما األحكام الباطلة واألحكام املعدومة، بحيث  391وذهب اتجاه فقهي

ال يلزم رفع دعوى ببطالنها، بل يكفي إنكارها والتمسك بعدم وجودها، وذلك لكونها تفتقد ألحد األركان إن هذه األخيرة 

 األساسية التي يقوم عليها أي حكم قضائي كانعدام التبليغ مثال.

إلى عدم إمكانية الطعن في التبليغ بواسطة دعوى أصلية على اعتبار أن استقرار  392فيما ذهب اتجاه فقهي آخر

قوق يتطلب احترام حجية األحكام، ومن ثم ال يمكن الطعن فيها إال بالطرق املحددة قانونا، فبمجرد انقضاء آجال الح

 الطعن تكتسب قوة األمر املقض ي به وتصبح غير قابلة ألي طعن.

اط بومن التطبيقات القضائية التي تناولت هذه النقطة باملعالجة هناك حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالر 

قض ى بما يلي: "حيث إن الطعن في تبليغ الحكم يجب أن يقدم على شكل دفع أمام محكمة االستنناف التي يبقى لها 

صالحية البت فيه، فإذا ثبت لها بطالن التبليغ أمكنها قبول االستنناف ولو خارج األجل، وحيث إن ما دفع به املدعون 

                                                           
 .372، ص 91، منشور بمجلة املحاكم املغربية، عدد 01/12/37بتاريخ  37/909لف ، م132قرار محكمة االستنناف بالبيضاء، عدد  -388 

 .70، ص 22، منشور بمجلة املحاكم املغربية، عدد 92/12/0232، بتاريخ 29919، ملف مدني 0297قرار عدد  -389 

 92عبيد هللا العبدوني، مرجع سابق، ص  -390 

 712ذأحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  -391 

 .92يد هللا العبدوني، مرجع سابق، ص ذ.عب -392 
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ال يرتكز على أساس من الصحة ألنه ال يوجد ما يمنع محكمة االستنناف  من كون وجود ملف التبليغ باملحكمة االبتدائية

 393من اإلطالع على ملف التبليغ إذا كان موجودا باملحكمة االبتدائية.

 خاتمة

إن مشرع مدونة األسرة  بتنظيمه ملا هو موضوعي وما هو إجرائي تحكم فيه هاجس تخطي الثغرات التي من شأنها 

 ات املنصوص عليها في مدونة األسرة والرفع من سرعة البت في القضايا.أن تعترض تفعيل املقتضي

غير أن اإلزدواجية بين ما هو موضوعي وما هو إجرائي في املدونة أفرزت إشكاليات اعترضت القضاء عند تطبيقه 

جراءات لهذه النصوص، كما أن إلزام القضاء بالبت في بعض القضايا داخل أجل معين اصطدم بضرورة مراعاة اإل 

املسطرية املنصوص عليها في ق.م.م، هذه األخيرة التي ال تسعف غالبا في احترام اآلجال املنصوص عليها في م.س، ولتجاوز 

 هذه اإلشكاليات نقترح ما يلي:

 من م.س. 30و 92التزام القضاء بتفعيل قواعد التبليغ الشخص ي املنصوص عليها في املادتين  -

بنص صريح يبين قواعد التبليغ التي تخضع لها مساطر التطليق بهدف توحيد ضرورة التدخل التشريعي  -

 التوجهات القضائية بهذا الصدد.

 إعادة النظر في مؤسسة املفوض القضائي وتكوينهم بما يساهم وتحقيق الغاية من مسطرة التبليغ -

ا بالنظر في األمور إحداث محاكم األسرة حتى يصبح رئيس القسم رئيسا للمحكمة، ويكون بذلك مختص -

 املستعجلة الخاصة باألسرة.

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
 - حكم رقم 099 في امللف عدد 22/922/2 بتاريخ 23/17/31، أورده عبيد هللا العبدوني، مرجع سابق، ص 99. 393
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 البرملاني العمل في العقلنة تأثير

 -اإلدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي: التجربة املغربية نموذجا

 

  سعاد أغانيماألستاذة 

 باحثة بسلك الدكتوراه

 جامعة محمد الخامس 

 تصادية بسالكلية العلوم القانونية واالجتماعية واالق

 

 مقدمة

حتم التطور التقني املتسارع وميالد اقتصاد التطبيقات واملنصات الرقمية، واالستثمارات الواسعة في مجال 

شياء األ  وإنترنت االصطناعي السحابية، وتعميم تكنولوجيا الهاتف النقال على نطاق واسع، وثورة الذكاء الحوسبة

ة العمومية على مواكبة املوجة الجديدة، وتطوير آلياتها، والتخلي عن أساليبها وغزوها ملختلف مجاالت الحياة، اإلدار 

نظم الحكومة »التدبيرية التقليدية واعتماد أخرى، ما مهد لظهور ما يعرف في قاموس اإلدارة العمومية الحديث ب 

 . 394االلكترونية<<

د مؤشرات الحوسبة والالتجسيد املادي للخدمات إذ مع انفتاح االدارة العمومية على التكنولوجيات الحديثة، واعتما

في تقييم نجاعة و فعالية أداءها، جعل مدبري تسيير الشأن اليومي للمرفق العمومي أمام تحديات كثيرة، في قائمتها  

تقديم و  مالئمة الواقع املوروث مع املتطلبات الجديدة للحوسبة واالستثمار فيها، واستغالل مزاياها  في التدبير والتسيير،

خدمة تساير في سهولة الوصول اليها وجودتها تنافسية  ما تعرضه املنصات الرقمية  ذات البعد النفعي والتجاري ، 

                                                           
 أعطيت مجموعة من التعاريف للحكومة اإللكترونية نذكر منها:  - 394

خدام تكنولوجيا املعلوميات واالتصاالت، وال سيما األنترنيت من اجل تحسين إدارة على أنها است  OCED  منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةعرفتها  -

 املرافق العامة

 Pour plus d’Information voir, Étude de l’OCDE sur l’administration électronique Belgique, évaluation et proposition d’action : la politique 

générale de la société de l’information, et celle des technologies et l’information et de la communication TIC dans le secteur public. 

http://www.oecd.org/innovation/digital-government/42350722.pdf 

  عرفت الحكومة اإللكترونية بأنها استخدام األنترنيت والويب لتقديم الخدمات واملعلومات الحكومية للمواطنين.مة األمم املتحدة منظ

ة( سبة النقالو البنك الدولي عرف الحكومة اإللكترونية بأنها استخدام الحكومة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال )مثل الشبكات الواسعة واألنترنيت والح

األهداف: مثال  من التي لديها إمكانية التغيير في العالقة مع املواطنين وقطاع األعمال وباقي الجهات الحكومية. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تخدم العديد

 ر فعالية.إدارة عمومية أكثتقديم خدمات أفضل للمواطنين؛ وتفاعل أفضل مع قطاع األعمال والصناعة وتمكين املواطنين بفضل النفاذ إلى املعلومات؛ و 

ات متم اقتباس هذه التعاريف من الدورة التكوينية املنظمة من طرف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وأكاديمية تكنولوجيا املعلو  

 9105ية وتحديث اإلدارة سنة بتنظيم مع وزارة الوظيفة العمومESCWAواالتصاالت من أجل التنمية لفائدة القطاع الحكومي في الدول العربية 

 )غير منشور(.

 

http://www.oecd.org/innovation/digital-government/42350722.pdf
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وكذا تدبير التغيير واالنتقال والتحول  من ما يمكن تسميته باإلدارة التقليدية إلى  الحكومة اإللكترونية ومن هذه األخيرة 

 ر التحول الرقمي الذي تعرفه.، في إطا395الحكومة الرقمية إلى

، كمفهوم جديد ،  أصبح من عناوين  اإلصالح والتغيير، بالنسبة لكافة املرافق العمومية والهيئات  396والتحول الرقمي

 وتسهيل وصولها للمرتفق واملستفيد من الخدمة. التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها

خالل موجة املكننة واستعمال التقنية الحديثة كآلية مساعدة للتدبير، ويجمع دارسو إصالح وتغيير املرفق العمومي من 

يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل املرفق بل هو برنامج شامل يمس املرفق ويمس  بكون التحول الرقمي كمفهوم ال

 397.طريقة وأسلوب عمله داخليا وأيضا كيفية تقديم خدماته للمرتفقين وجعلها تتم بشكل أسهل وأسرع

واإلدارة القضائية باملغرب لم تكن بمنأى عن هذه التطورات واستيعابها والتفاعل معها باعتبارها جزءا ال یتجزأ 

من منظومة العمل الحدیث الذي یتطلب مواكبة التحول الرقمي والتفاعل معه، وكذا مكون أساس ي في خطاب إصالح 

 منظومة العدالة.

كلف بالعدل منذ مطلع األلفية، اإلحالة إلى مشاريع تأهيل القطاع وتضمنت مختلف برامج القطاع الحكومي امل

، باعتبار التحول الرقمي 398وعصرنته باستغالل الحوسبة واملكننة،  ووضع خطط وسياسات ملواكبة الثورة الرقمية

 ، وتبسيط اإلجراءات وتكريس ثقة املرتفق في مرفق القضاء. 399دعامة لتعزيز الشفافية واملساءلة

همية وضرورة عصرنة منظومة العدالة، احتل ورش التحديث مكانة هامة في خطاب اإلصالح، عززته ووعيا بأ

ونداءات الفاعلين في القطاع وكذا املنظمات والجمعيات املهنية التي عبرت عن طلباتها إلصالح  400التوجهات امللكية

                                                           
: استخدام التكنولوجيا الرقمية كجزء من استراتيجية تحديث االدارة، اذ تعتمد على خلق نظام حكومي Digital gouvernementالحكومة الرقمية  -395 

ت ومواطنين( واالفراد الذين يدعمون انتاج البيانات يشمل الجهات الحكومية واملنظمات غير الحكومية، املقاوالت وهيئات املجتمع املدني )جمعيا

 وتسهيل الولوج لها.

: VERS LE NUMÉRIQUE DANS UN MONDE MULTILATÉRAL Rapport d’étape à  Pour plus d’information voir, Etude de l’OCDE s

.FR.pdf-6-2018-MIN-http://www.oecd.org/fr/sites/goingdigital/Cl’intention des Ministres, . 

Rapport OCDE : Examen du Gouvernement numérique du Maroc, Base de la transformation numérique du secteur public au Maroc. 

 

 يدة في إعادة هيكلة وتنظيم التغييرات االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن تأثير تكنولوجيا املعلوميات.يعرف التحول الرقمي على أنه مرحلة جد 396 -

 Pour plus d’information voir : phillipe lemoine, la nouvelle grammaire du succès : la transformation numérique de l’économie française, 

Rapport au Gouvernement, Novembre 2014, Page 11.  

طريقة لفي حين عرفه علي بنصالح آل صمع في عرضه املعنون بالتحول الرقمي كمرتكز استراتيجي لقيادة التحول االقتصادي، بأنه إطار يعيد تشكيل ا 

غة ط املستمر والسعي الدائم إلعادة صياالتي يعيش بها الناس ويعملون ويفكرون ويتفاعلون ويتواصلون اعتمادا على التقنيات املتاحة مع التخطي

  .الخبرات العملية

 https://www.mile.org/images/2018/citc.pdfالتحميل من الرابط التالي: 

تجات نفي حين عرف عدنان مصطفى البار التحول الرقمي بأنه عملية انتقال الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار ي امل 

 الخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات وفرص تزيد من قيمة منتجها. كلية الحاسبات وتقنية املعلومات جامعة اللك عبد العزيز.و 

 Piloter saخاصة مقال     harvard busnis reviewمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وكذا تحاليل مجلةانظر في هذا اإلطار مختلف دراسات -  397  

transformation digitale comme un projet d’urbanisme .املمكن تصفح جزء منه بموقع املجلة على االنترنت 

تسع هنا ت الرجوع إلى برامج وزارة العدل املقدمة للمؤسسة التشريعية بمناسبة مناقشة ميزانيتها الفرعية السنوية، منذ مطلع االلفية، واملجال ال  - 398 

 لعرضها بالتفصيل.

 .9102وزارة إصالح االدارة والوظيفة العمومية   " االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد"، الرباط يوليوز  -399 

 .9112يناير  92افتتاح السنة القضائية بأكادير، يوم خطاب جاللة امللك بمناسبة أنظر بهذا الخصوص   -400 

http://www.oecd.org/fr/sites/goingdigital/C-MIN-2018-6-FR.pdf
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ار الوطني لإلصالح العميق والشامل ملنظومة وتحديث وعصرنة منظومة العدالة ببالدنا، ما أفرز ميالد هيئة عليا للحو 

 ، وإصدار ميثاق، يعد وثيقة مرجعية هامة، تضمنت توصيات ومخرجات401العدالة وإطالق حوار وطني حول إصالحها

 .402من ضمنها توجيهات بشأن تحديث اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها

ا منشورات حصيلتها السنوية التي تنشر على وحسب مضمون الخطابات والوثائق الرسمية للوزارة الوصية، سيم

، وفي مشروع التحديث والرقمنة  403شكل مطبوع معنون ب "معالم على درب االصالح الشامل والعميق ملنظومة العدالة"

، وتبني مشروع تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير وتصريف اإلجراءات، وتدبير 404تم نهج سياسة استباقية

املقومات األساسية للتدبير اإللكتروني لإلجراءات واملساطر القضائية بمختلف  القضائية، حيث نجحت في تثبيتاملساطر 

كأفق  9190املحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها، والتزمت ببناء مقومات املحكمة الرقمية مع تحديد سنة 

 .405لتحقيقها

سليط الضوء حول اإلدارة القضائية ومتغيرات مشروع وتأسيسا عليه، سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية ت

 التحول الرقمي من خالل "الفرع األول"، في حين سنخصص "الفرع الثاني" للتحديات املرتبطة به.

 

 الفرع األول: االدارة القضائية ومتغيرات مشروع التحول الرقمي 

دفعت اإلدارات العمومية إلى مواكبة الثورة الرقمية، إن واقع خدمات املرافق العمومية ومتطلبات املرتفقين املتزايدة، 

ووضع استراتيجيات واضحة بغية تحقيق إدارة عمومية مبنية على املعرفة، وقائمة على الشفافية، وتعمل بحد أدنى 

 من األوراق.

                                                           
 وزارة العدل.ميثاق إصالح منظومة العدالة، منشور في البوابة الرسمية ل- 401 

 للمزيد من املعلومات أنظر: ميثاق اصالح منظومة العدالة. -402 

 منشور باملوقع الرسمي لوزارة العدل 403 

 محطات في تاريخ تحديث اإلدارة القضائية:  -404 

 اكم؛: نواة أولى لإلعالميات بوزارة العدل، واالشتغال ألول مرة على إعداد اإلحصائيات املدنية والزجرية باملح 1981

 : إعداد أول برنامج لتدبير املوارد البشرية؛0489

: تجهيز وزارة العدل ألول مرة بحواسيب بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، مجهزة ببرنامج لتدبير اإلحصائيات حول الزواج والطالق 0444

 باملغرب؛

 اللها في املكتبيات؛: تجهيز بعض املحاكم التجارية بالشبكة املعلوماتية، وحواسيب الستغ0448

 : إعطاء االنطالقة للموقع الرسمي لوزارة العدل على األنترنت؛9110

رنامج ب : تجهيز املحاكم التجارية بتجهيزات معلومياتية، وتطوير برنامج لتدبير امللفات والقضايا والسجل التجاري من طرف أطر الوزارة، وتثبيت9110

 .USAIDة ومحاكم االستنناف بدعم من البنك الدولي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية تدبير القضايا ببعض املحاكم االبتدائي

 : تثبيت برنامج معلومياتي لتدبير القضايا الزجرية في بعض محاكم االستنناف وبعض املحاكم االبتدائية؛ 9119

 محكمة(؛ 91: مشروع التعاون مع االتحاد األوربي لتحديث محاكم اململكة )9119

 : حصول وزارة العدل على جائزة امتياز ألحسن موقع لتقديم الخدمات اإللكترونية؛9115

 : بداية تنزيل مشروع "تحديث محاكم اململكة" املنجز بتعاون مع االتحاد األوربي؛9118

 باملحاكم العادية واملحاكم املتخصصة؛ SAJ2: بداية الشروع في تنزيل 9100

 دمات االدارية االلكترونية.: الفوز بجائزة امتياز للخ9107

الجمعية الجهوية للمحامين الشباب    مركب     في إطار املحاكم الرقمية" مداخلة بمناسبة الندوة املنظمة من طرف عمر رحيم، "أفق عمل املحامي

 غير منشور. 09/01/9101الحرية فاس 

 0291يونيو  90خطاب وزير العدل امام لجنة العدل والتشريع بتاريخ   405  
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دولية تقارير املنظمات الهذا الواقع، ألزم اإلدارة القضائية، أمام كثرة االنتقادات املوجهة ملنظومة العدالة ،وما تضمنته 

من مؤاخذات وانتقادات، على االنفتاح على خيارات أخرى، والبحث عن بديل، يخرج اإلدارة القضائية من النمطية، 

، واستراتيجية املغرب الرقمي 9102ولعل في  مسايرة التوجهات االستراتيجية الكبرى خاصة استراتيجية املغرب الرقمي 

ضع مقاربة شمولية تستحضر ثقافة التحول الرقمي على مستوى مختلف الجوانب املرتبطة ، جواب على ذلك،  بو 9191

  406بها سواء التشريعية منها أو التنظيمية وذلك بغية تحقيق األهداف التالية: 

 توظيف التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتواصل من أجل حلول عملية إلشكاليات العدالة؛ 

 واملعلومة؛ الشفافية والولوج إلى الحق 

 التحكم في اآلجال والقضاء على التراكم والبطء في التقاض ي؛ 

 الرفع من جودة االجتهاد وتثبيت األمن القضائي؛ 

 .التناسبية بين كلفة العدالة واملردودية 

الة، دوتجدر اإلشارة على أن مرتكزات التحول الرقمي باإلدارة القضائية، والتي من شأنها خلق تغيير في نسق منظومة الع

 متنوعة ومتعددة ومتكاملة فيما بينها، يمكن أن نلخصها في النقط التالية: 

: توفير ترسانة قانونية تسهل عملية انتقال اإلدارة القضائية نحو التحول مرتكزات قانونية وتشريعية -

ة يالرقمي واستعمال تقنيات ووسائل التكنولوجيات الحديثة في تدبير الشأن اليومي لإلدارة القضائ

 وتكريس مقومات العدالة الرقمية واملفتوحة؛ 

: توفير موارد بشرية ذات تكوين متنوع، وتأهيلها ملواكبة استغالل مرتكزات ومقومات تنظيمية -

 التكنولوجيات الحديثة في تصريف العمل باإلدارة القضائية؛

ن اإلدارة لضرورية لتمكيتوفير الوسائل اللوجستيكية الالزمة واألنظمة املعلوماتية ا مرتكزات تقنية: -

القضائية من التحول نحو الحوسبة الشاملة لإلجراءات واملساطر القضائية وتحقيق املحكمة 

 الرقمية.

وسنحاول من خالل هذا الفرع التركيز على النقطة األخيرة املتمثلة في املرتكزات التقنية وتحليلها بشكل مفصل، على 

 وآليات التدبير والتسيير باإلدارة القضائية.اعتبار أنها قطب الرحى لتغيير وسائل 

حيث سنخصص "الفقرة األولى" آلليات التحول الرقمي، والذي تجسده التطبيقات والبرامج املعلوماتية لتدبير القضايا 

تيني، و اي املنظومة املعلوماتية لإلدارة القضائية، باعتبارها آلية مهمة للرقي بطريقة العمل ومكننة التدبير اإلداري الر 

وتصريف املساطر واإلجراءات عبرها، وتوفير وسيلة لصنع القرار القضائي، وتفعيل التداول الالمادي للمعلومات بين 

مختلف الفاعلين في مجال العدالة، في حين سنخصص "الفقرة الثانية" للخدمات املعلوماتية كمخرجات التحول 

ين جودة الخدمات  لفائدة طالب الخدمة القضائية وكذا الفاعل والتغيير، وما لها من  دور في تبسيط املساطر وتحس

 .االقتصادي

 

 

 

 

                                                           
 غير منشور. 9109عبد املجيد غميجة واخرون، املخطط االستراتيجي لتحديث االدارة القضائية وزارة العدل لسنة  406 
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 الفقرة األولى: مشروع حوسبة االدارة القضائية: بدايات مشروع التغيير والتحول  

تعرف اإلدارة القضائية، بكونها من القطاعات الحكومية التي لها خصوصية تتسم بطابع السيادة، باعتبارها تنتج قيمة 

 ها أهمية بالغة وتأثير على السلم واألمن املجتمعي بطريقة مباشرة.ل

وترجع حسب تحليلنا  بدايات التحول الى مطلع االلفية مع جيل جديد من مدبري شأن القطاع الحكومي املكلف 

تحديث  ا، وابداء االهتمام للنهوض بالبنية التحتية للمحاكم لتوفير ظروف مالئمة للعمل واالستقبال، وكذ407بالعدل

أساليب اإلدارة القضائية ، بما يكفل عقلنة تدبير املوارد البشرية واملادية، واالرتقاء بأدائها، مع ارتكازها على استخدام 

التكنولوجيا الحديثة والحوسبة الشاملة لإلجراءات واملساطر القضائية، في أفق تحقيق املحكمة الرقمية لسنة 

9191.408 

التدرج، بدءا بتطبيقات بسيطة  409دارية، عرف بناء املنظومة املعلوماتية لإلدارة القضائيةوعلى غرار باقي البنيات اال 

 وبجداول معلوماتية وصوال إلى منصات رقمية.

 وسنحاول من خالل هذه دراسة بسط أهم التطبيقات التي تشكل محور املنظومة املعلوماتية لإلدارة القضائية.

 وملفات املحاكم: املنظومة املعلوماتية لتدبير قضايا -أ

، أهم مشروع معلوماتي لوزارة العدل Système automatisé des juridictions 410يعد برنامج  تدبير القضايا "ساج" 

 .9111حيث  تقدمه  كبرنامج مندمج يرجع تاريخ  تطوير نسخته األولى إلى  سنة 

، الذي كان يهدف MEDA     9األوربي في إطار مشروعتم تطوير البرنامج في إطار التعاون بين اململكة املغربية واالتحاد 

إلى تحسين وظائف النظام القضائي املغربي، وذلك بدعم مشاريع تحديث محاكم اململكة وتقوية القدرات التنظيمية 

 والهيكلية للوزارة.

 ، من ثالث مكونات أساسية، وهي:S@Jويتكون نظام تدبير القضايا 

 تدبير القضايا املدنية؛ 

  القضايا الزجرية؛تدبير 

 .411تدبير صناديق املحاكم 

برنامجا متكامال، وهو اللبنة األساسية نحو الالتجسيد املادي للمساطر  412حسب الوثائق التي تعرفه s@jو يعد نظام 

judiciaires Dématérialisation des procédures . 

املساطر التي يمر منها امللف القضائي من وتشمل العمليات الوظيفية لهذا النظام املعلومياتي جميع اإلجراءات و 

 تسجيله وأداء الرسوم القضائية في الحاالت التي لم يشملها االعفاء إلى أخر مرحلة وهو التنفيذ.

 : نظام تدبير القضايا تحقيق مزايا عديدة منهاومن شأن االستغالل األمثل لوظائف 

 دعم الولوج الى العدالة والقانون؛ 

                                                           
 (.9112-0222نحيل هنا الى فريق الكاتب العام السابق لوزارة العدل الدكتور احمد غزالي ) - 407 

 .099الصفحة  9102صيلة منجزات وزارة العدل والحريات خالل سنة ح –معالم على درب االصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة  - 408 

 .9119خالصة ندوة تحديث االدارة القضائية - 409 

 عمر رحيم، الخدمات االلكترونية لإلدارة القضائية : مخرجات التحول الرقمي ، عرض قدم تكوين باملعهد العالي، عرض غير منشور.410 - 

 -   411  Guide de déploiement à l’usage des responsables et du personnel des juridictions ministère de le justice 2009(document interne) 

sans mention de lieu et maison d’édition. 
 .9إطار مشروع ميدا البطاقة الوصفية للمشروع: وثائق مشروع برنامج تحديث محاكم اململكة املغربية املمول من طرف االتحاد األوربي في   -412



 

 

164 

 9104ماي  99العدد 
 

 ودة الخدمات التي تقدمها املحاكم؛الرفع من ج 

 تقريب القضاء إلى مهنيي القضاء واملتقاضين؛ 

 تسريع وثيرة العمل اإلداري والقضائي؛ 

 تمكين املتقاضين من االطالع على مآل ملفاتهم وتتبعها في ظرف زمني قياس ي وبأقل كلفة؛ 

  جرية؛توحيد عمل كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة في تدبير القضايا الز 

  مساعدة بعض املحاكم من التخلي عن االزدواجية والشروع في استخراج السجالت في الدعامات

 االلكترونية؛

  استخراج احصائيات ومؤشرات مضبوطة يمكن عبر تحليلها صناعة قرار جيد )باإلدارة املركزية( بناء

 على معطيات مبينة على أسس علمية؛

 ي ودقيق، ما سيساعد في تحديد الحاجيات سواء من حيث املوارد تتبع اإلنتاجية واملردودية بشكل علم

البشرية، او اللوجستيك وباقي اإلمكانيات، سيما أن التوجه الجديد للقانون التنظيمي لقانون ملالية 

يدعم هذا االتجاه، بتدبير امليزانية على اساس نتائج قابلة للقياس، تستجيب ألهداف محددة سلفا، 

 املالية املرصدة؛ وتبرز االعتمادات

 .413املساعدة في تدبير  آجاالت القضايا 

وكما يتضح من خالل وظائف نظام تدبير القضايا، فوظائفه تتعلق باملساطر واإلجراءات القضائية، أي القضايا 

ا هالرائجة أمام املحاكم، وينتج عنها حكم أو قرار قضائي، وال يشمل القضايا األخرى التي يرجع االختصاص في تدبير 

للمؤسسة القضائية من قبيل الحصول على بعض الخدمات من قبيل شهادة الجنسية، أو مستخرج السجل العدلي 

 أو مستخرجات السجل التجاري، والتي خصصت لها تطبيقات خاصة.

لى عهد  إوتعتمد وزارة العدل في تطوير إدارتها اإللكترونية على املقاربة املركزية، على الرغم  من أن قواعد البيانات 

على التوجه نحو املركزة الكلية لها وهو موضوع  9109414قريب كانت مثبتة على املستوى املحلي، واإلعالن منذ سنة 

 النقطة املوالية.

 

 ب: املنظومة املعلوماتية لإلدارة القضائية بين املركزية والالتمركز

ارة القضائية، خدماتها تتنوع وتشمل مجاالت تعد املحاكم مراكز إلنتاج خدمة العدالة، والوحدات األساسية لإلد

عديدة، فإلى جانب ما يتعلق بتدبير الدعوى املدنية والدعوى العمومية، تتولى املحاكم تدبير خدمات السجل التجاري 

 والسجل العدلي.

 

 

 

 

                                                           
 على أنه: 9100من دستور  091تنص املادة  -413   

 "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول"

 ، منشور باملوقع الرسمي للوزارة.9109معالم على درب االصالح الشامل والعميق ملنظومة العدالة - 414 
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  التدبير االلكتروني للسجل التجاري 

االبتدائية املاسكة للسجل التجاري بواسطة نظام يتم تدبير السجل التجاري بمختلف املحاكم التجارية واملحاكم 

معلومياتي ممركز يمكن من تضمين كل ما يتعلق بالوضع القانوني للشركة من تسجيالت وتقييدات وتعديالت 

 وتشطيبات وتحمالت وغيرها، مع إمكانية طباعة نماذج السجل التجاري.

 415:    ومن مميزات هذا التطبيق

ما تعلق منه بالتقييدات أو بالتعديالت أو التشطيبات والتحمالت املتعلقة توفير معطيات محينة، سواء  -

 بسجالت التجار واملقاوالت، وتقديم خدمة إلكترونية عبر الخط من خالل املواقع اإللكترونية؛

الربط ببعض الشركاء املتدخلين في مسار تأسيس املقاوالت في إطار مشروع تأسيس املقاوالت عبر الخط  -

 )مشروع(؛

امكانية معرفة دقيقة للعدد الفعلي للشركات والتجار وطنيا، مع تحيين كل ما يتعلق بالوضع القانوني لها  -

التصفيات ...( وكذا املحاسباتي )القوائم التركيبية( للشركة وفروعها على قاعدة  -التشطيبات –الرهون  –)التقييدات 

 املعطيات؛

 الحصول على إحصائيات ومؤشرات دقيقة. -

 

السجل التجاري االلكتروني، هو أول تطبيق اشتغلت عليه وزارة العدل بتمويل من الوكالة األمريكية للتعاون  ونظام

ويجسد عدم وحدة املقاربة املعتمدة في املنظومة املعلوماتية لإلدارة القضائية، فاإلدارة هي صاحبة  416usaidالدولي

دات املحلية لقواعد املعطيات والسهر على تدبيرها، قبل التوجه املشروع واملشرفة عليه، ومن ناحية أخرى، احتضان الوح

 في األخير نحو مركزتها في خوادم مركزية.

ومن شأن التحوالت التي عرفتها منظومة العدالة، باستقاللية السلطة القضائية )املجلس االعلى للسلطة 

الية احتضان قواعد معطيات قضايا املحاكم ، أن يطرح في املستقبل اشك418( وإحداث رئاسة النيابة العامة417القضائية

 نقطة نقاش حول أبعاد االستقاللية بين السلطة الحكومية املكلفة بالعدل واملجلس األعلى للسلطة القضائية.

 :السجل العدلي االلكتروني 

ف على غرار ، ويهد419(9102يدخل مشروع السجل العدلي اإللكتروني ضمن مشاريع الحكومة االلكترونية) املغرب الرقمي 

باقي مشاريع الحكومة الرقمية إلى توفير خدمات عمومية للمواطنين وكافة األشخاص املزدادين باملغرب  بخدمات ذات جودة 

 عالية، تمكنهم من تقليص الكلفة ) كلفة التنقل إلى املحكمة مسقط الرأس( واآلجال املتعلقة بتسلم الوثيقة.

                                                           
معلوماتية، ندوة التحول الرقمي باإلدارة القضائية بشركة بين وزارة العدل وودادية موظفي العدل  عمر رحيم، التطبيقات والبرامج والخدمات 415 

 .9103دجنبر  90باملعهد العالي للقضاء الجمعة 
416  - https://www.mmsp.gov.ma/fr/Forums_fr/Doc...fr/.../Presentation%20e-mtiaz1.pps  

املتعلق باملجلس األعلى  011.02( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 9101مارس  99) 0922من جمادى اآلخرة  09صادر في  0.01.91ظهير شريف رقم  -417 

 للسلطة القضائية.

 

يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة  22.02قانون رقم 418  - 

 واعد لتنظيم رئاسة النيابة العامةالعامة وبسن ق

 ligne-en-d%C3%A9sormais-judiciaire-casier-le-gov-http://www.egov.ma/fr/communiques/eانظر  419-   
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 وينقسم املشروع إلى شقين:

 : 0ف السجل العدلي وتصوير البطائق رقم تدبير أرشي -

والعمل على توثيق جميع  0بواسطة برنامج مثبت بمختلف املحاكم، لتدبير أرشيف السجل العدلي وتصوير البطائق رقم 

ألرشفتها الكترونيا،  0املعطيات املتعلقة بالسوابق العدلية في التطبيق املعلومياتي، باإلضافة إلى تصوير البطاقة رقم 

كنت هذه العملية من مركزة معطيات السوابق العدلية على املستوى الوطني ما سمح بتفعيل خدمة سحب البطاقة وم

 من أي محكمة. 2

 : من سجل السوابق العدلية 3تدبير طلبات البطاقة رقم  -

ين ل البطائق بمن توجيه طلباتهم عبر الخط وكذا تيهئ االرضية التقنية لتباد 2لتمكين االشخاص طالبي البطاقة رقم 

 املحاكم باستغالل شبكة الربط البيني بين املحاكم، وتمكين املحكمة مسقط رأس املعني باألمر منها عبر الخط.

وبتحليل املشاريع املعلوماتية لإلدارة القضائية، وخطاب السلطة الحكومية املكلفة بالعدل باعتباره صاحبة االختصاص  

،نخلص  420املتعلق بالتنظيم القضائي 23.07من مشروع القانون  99ات املادة في مجال تحديث املحاكم، حسب مقتضي

أن مشروع  التحول الرقمي باإلدارة القضائية يعتمد باألساس على البرمجيات والتطبيقات املعلوماتية، ولم يشمل بعد 

 ريف العمل اليومي.الجوانب االخرى ، سيما الجانب التنظيمي، وإعادة هيكلة املحاكم، وتغيير طرق تدبير وتص

 

 

كما أن التطبيقات املذكورة، على الرغم من ايجابياتها العديدة، الزالت تعتريها مجموعة من النواقص، يمكن إجمالها 

   : 421في النقط التالية

غياب دالئل تحدد اآلجاالت واإلجراءات املتعلقة بالبرامج املعلوماتية توجه ملستعملي التطبيقات املعلوماتية  -

املحاكم، مع ما تتطلبه هذه الدالئل من ضرورة التحيين املستمر ملواكبة للتضمينات الجديدة التي  بجميع

يعرفها التطبيق املعلوماتي بغية تحسين أداءه أو تجاوز بعد الثغرات التي تشوبه أو إضافة مزايا جديدة ملواكبة 

 التحوالت الرقمية؛

البرامج املعلوماتية، وتوثق مختلف املراحل التي مرت بها،  غياب تقارير تتضمن مراحل إنجاز، تطوير وتنفيذ -

 والتحيينات التي شملتها لتسهيل عملية تطويرها؛

استمرار ازدواجية العمل بالوسائل املعلوماتية والسجالت الورقية، على الرغم من وجود خطاب يفيد  -

 وجود السجالت الورقية.  باالستغناء عن االزدواجية، حيث ان زيارة بسيطة للمحكمة تبين استمرار 

 

 

 

                                                           
 اءاتبالتنظيم القضائي التي تنص على أن " املحاكم تعتمد االدارة االلكترونية لإلجر املتعلق  23.07من مشروع القانون رقم  99تنص املادة - 420 

 .واملساطر القضائية، وفق برنامج تحديث االدارة القضائية التي تنفذها الوزارة املكلفة بالعدل"

لعدل ابناء على خالصات مجموعة من املستعملين/املتدخلين خالل ندوة التحول الرقمي باإلدارة القضائية بشركة بين وزارة العدل وودادية موظفي - 421 

 .9103دجنبر  90عة باملعهد العالي للقضاء الجم
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 الفقرة الثانية: الخدمات املعلوماتية ودورها في تبسيط املساطر وتحسين جودة خدمات مرفق اإلدارة القضائية.

برزت تكنولوجيا املعلومات واالتصال كرافعة أساسية لتحديث القطاع العمومي، فأمام محيط يعرف تحوالت 

ارة نفسها، بكل مكوناتها، مدعوة إلى التالؤم مع هذا السياق وإلى تبسيط متواصلة وإكراهات مختلفة، وجدت اإلد

 422.املساطر إلنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة إلكترونية

املين واملتع ، قد ساهم في إحداث تغييرات إيجابية على العالقة الرابطة بين اإلدارةاملعلومياتكما أن إدراج تقنية   

إذ حاولت القضاء على كمية النماذج الورقية العادية واملستندات والتوقيعات املطلوب استيفاؤها في املعامالت  .معها

اإلدارية، وذلك من خالل نزع الطابع املادي عن املساطر واإلجراءات اإلدارية من خالل رقمنتها، واالستغناء التدريجي عن 

 ضها باملستندات الرقمية.املستندات الورقية وتعوي

وتتوخى اإلدارة اإللكترونية، في هذا اإلطار، تبسيط املساطر ملرتفقيها و كذا تحقيق تعاون تداخلي بني اإلدارات 

 423العمومية، كما تروم تحقيق أرباح هامة على مستوى النفقات العمومية.

ارك في املعلومات ضمن الحكومة، وذلك ويتم تقديم الخدمات إلكترونيا للمواطنين بواسطة أنظمة مخصصة للتش

عن طريق تطبيقات تمكن املواطن من الوصول إلى املعلومات والخدمات من خالل بوابة إلكترونية تعمل كنافذة 

 424واحدة.

ونفس التوجه قد صارت عليه اإلدارة القضائية، وذلك عن  طريق مكننة تدبير امللفات واإلجراءات وتسهيل ولوج 

إلى املعلومة القانونية والخدمات القضائية ، ال سيما  426وأصحاب املهن القضائية 425رفق واملتقاضينالوافدين على امل

الخدمات املقدمة عن بعد، وذلك بتمكين العموم من تتبع مسار القضايا واالطالع على جداول الجلسات اليومية وتحميل 

ارية عبر الخط، مما يجعل االنترنت وسيطا لتقديم مطبوعات، مع إمكانية إيداع الطلبات وتتبعها وإنجاز إجراءات إد

 الخدمات القضائية واإلدارية عبر مواقع إلكترونية مختلفة.

 الفقرة األولى: شفافية اإلدارة القضائية من خالل تقديم خدمات إلكترونية للعموم على االنترنت: 

 تتضمن قنوات الخدمات االلكترونية كل من:

 www.justice.gov.maشبكة االنترنت  املوقع الرسمي للوزارة على .0

موقع وزارة العدل باعتباره واجهة  على غرار مختلف مواقع القطاعات الحكومية ومختلف املؤسسات، يهدف

القطاع الحكومي املكلف بالعدل، إلى لعب دور منصة إخبارية لتتبع أنشطة القطاع، ونشر البيانات والبالغات ومختلف 

ومة العدالة، باإلضافة إلى تبيان الهيكلة اإلدارية للوزارة وتعميم الثقافة القانونية، وتقريب املستجدات املرتبطة بمنظ

                                                           
برسم سنة  تحديد املساطر واإلجراءات اإلدارية التي تستوجب التبسيط عرض قدم خالل اجتماع من تنظيم وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية  - 422

 )غير منشور(. 2017ماي 02الرباط، األربعاء ، 9107-9108-9104

 .9، صفحة 9109يناير  90ارة االقتصاد واملالية، مجلة املالية، عدد  برنامج الحكومة اإللكترونية وتنزيالته بوز  - 423 

ية مالدورة التكوينية املنظمة من طرف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وأكاديمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التن -424   

 ، مرجع سابق.ESCWAلفائدة القطاع الحكومي في الدول العربية 

 فهو للدولة، املستحقة القضائية الرسوم يؤدي القضاء يلج وهو ألنه بالزبون  عليه يصطلح املتقاض ي أو املواطن أصبح القضائية األنظمة بعض في 425  

 .منها ينتظره الذي األداء وحسن الجودة مستوى  في تكون  خدمة منها وينتظر للمحكمة زبون 

 والنساخ. والعدول، واملوثقين، القضائیين، واملفوضين والتراجمة، خبراء،وال املحامين، في العدالة مساعدو یتمثل 426 
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اإلجراءات القضائية من املواطنين عبر اإلحالة إلى روابط الخدمات اإللكترونية، والسعي إلى تسهيل وصول املتقاضين 

 .إلى مرفق العدالة وزيادة الشفافية في العمل القضائي

 :www.mahakim.maكم موقع محا .9

يعد موقع محاكم من جهة مكمل للموقع الرسمي لوزارة العدل، ومن ناحية أخرى التعبير عن استقالل القضاء 

( عكس موقع الوزارة الذي يحيل إلى تسمية govعن السلطة التنفيذية، بدليل أن تسمية املوقع تخلو من تعبير حكومي )

gov االكتفاء بالنطاق، كتعبير أنه موقع حكومي، حيث تم -ma -  

موقع محاكم، موقع خدماتي موجه للعموم، يوفر الخدمات التي تنتجها محاكم اململكة التي تمت مكننة ويعتبر 

 إجراءاتها، سواء منها العادية أو املتخصصة.

 ومن أهم خدمات املوقع:

 رافية تقريبية وروابط التعريف بالخريطة القضائية ملحاكم اململكة: عنوان املحكمة مدعم بخارطة جغ

االتصال من رقم هاتف وفاكس وبريد إلكتروني للرئاسة والنيابة العامة بالنسبة للمحاكم العادية والتجارية، 

 إلى جانب رابط املوقع اإللكتروني للمحكمة؛

 ع ال خدمات إلكترونية عبر الخط تمكن من تتبع امللفات املدنية والزجرية والشكايات واملحاضر عن بعد واالط

 على جداول الجلسات اليومية باختيار املحكمة وتحديد تاريخ الجلسة موضوع البحث؛

  اإلطالع على اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية عن طريق البحث بمعايير متنوعة )املحكمة ناشرة اإلعالن

 موضوع اإلعالن(؛ -تاريخ نشر اإلعالن  -

 ستعملها الوافد على املحكمة، تم وضعها رهن إشارته لتفادي تحميل نماذج مطبوعات طلبات ومقاالت ي

 ؛427القدوم إلى املحكمة فقط ألجل سحب مطبوع فارغ

  هذا ويتضمن املوقع روابط تمكن من الولوج للموقع اإللكتروني ملحكمة النقض وتتبع امللفات أمامها، ورابط

 إليداع أو تتبع شكاية عن بعد. للولوج إلى مركز تتبع وتحليل الشكايات بوزارة العدل والحريات

 تثمين الرصيد التوثيقي لإلدارة القضائية من خالل: .3

 : http://adala.justice.gov.maالبوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل 

ية، تم الرفع من قيمة هذه الخزانة يمكن وصف بوابة عدالة بخزان املعطيات والبيانات القانونية والقضائ

بفضل التعاون مع بعض املانحين الدوليين، باعتبار تطوير أن تطوير البوابة يعد أحد مكونات مشروع تحديث محاكم 

 .428 9اململكة املمول من طرف االتحاد االوربي في إطار مشروع ميدا 

 ن:وبدراسة وتحليل مختلف صفحات املوقع، نستنج أن البوابة تمكن م

 وضع املعلومة القانونية والقضائية رهن إشارة العموم؛ 

                                                           
 .www.mahakim.maموقع محاكم - 427 

 غير منشور. 9109عبد املجيد غميجة وآخرون: املخطط االستراتيجي لتحديث االدارة القضائية - 428 

http://adala.justice.gov.ma/
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  استشارة قاعدة املعطيات القانونية والقضائية، بما في ذلك االطالع على النصوص القانونية في صيغة

 الجريدة الرسمية أو في صيغة نصوص معالجة يمكن تحميلها؛

  اتفاقيات دولية؛ تقارير ودراسات....توفير خيارات متعددة للبحث في نصوص قانونية؛ اجتهاد قضائي؛ 

  إتاحة فضاء للنقاش بين املهتمين بالعلوم القانونية عبر منتدى للحوار يمكن من تبادل اآلراء ووجهات

 النظر.

 غير أن هذه البوابة تشوبها مجموعة من النواقص، والتي يمكن اجمالها في النقط التالية: 

 مما يحد من نجاعة البحث بالقاعدة؛ عدم تحيين مجموعة من النصوص القانونية: -

 عدم تضمين البوابة باجتهادات قضائية جديدة. -

 غياب ما يمكن من التفاعل مع الباحثين واملهتمين. -

 الفقرة الثانية: االستقبال ودعم الولوج الى العدالة والقانون من خالل آليات الخدمات االلكترونية.

قوق من الحقوق التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير من الحأصبح الولوج إلى العدالة والقانون 

منه، ومن الطبيعي أجرأة املبدأ الدستوري عبر  92، والسيما الفصل 9100يوليوز  92بتاريخ  0.00.20الشريف رقم 

ملهمة ا آليات منها استغالل التكنولوجيات الحديثة في الحصول على املعلومة، وكذا إحداث مؤسسات توكل إليها هذه

 سيكا مكاتب االستقبال واإلرشاد، والشباك الوحيد والوسيط، حيث تختلف التسميات، والهدف واحد.

واإلدارة القضائية على غرار باقي املؤسسات الحكومية عملت على مأسسة عملية استقبال املتقاضين والوافدين 

،  من خالل استغالل 430لى مكاتب الواجهة  إ 429على املحاكم عبر إحداث مكاتب االستقبال، والتي يتوخى تطويرها

 للقانون واملعلومة القانونية. التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات الكترونية متعددة لتسهيل ولوج العموم

بشأن تحسين الولوج إلى املرافق القضائية واحداق  9س09ويهدف هذا اإلجراء، املدعم بتعليمات املنشور عدد 

، تسهيل الولوج الى العدالة والقانون تنزيال ملقتضيات ميثاق إصالح 9102فبراير  01كم بتاريخ مكاتب الواجهة باملحا

 منظومة العدالة التي تنص على:

الهدف  029"تحسين استقبال املواطنين واملواطنات باملحاكم وتعميم املعلومة القانونية والقضائية" )النقطة 

 وتقوية القدرة التواصلية للمحاكم مع املواطنين. الفرعي السادس من الهدف الرئيس ي السادس(،

 ووفرت وزارة العدل والحريات منصات عديدة تتيح امكانية تتبع مآل القضايا عبر الخط.

وتم دعم االجراء بآليات أخرى منها تطوير تطبيق خاص بالهواتف الذكية يتعلق بخدمات القضائية اإللكترونية، الذي 

ساعة وطيلة أيام األسبوع، كما يمكن من الحصول على املعطيات بشكل آني،  99ى مدار يوفر املعلومة القضائية عل

  وتتمثل أهم الخدمات في:

                                                           
موجه الى املسؤولين  9102فبراير  01ب الواجهة باملحاكم بتاريخ بشأن تحسين الولوج الى املرافق القضائية واحداق مكات 9س09منشور عدد - 429 

  .القضائيين واملديرين الفرعيين االقليميين

 الخاص بتحسين االستقبال واإلرشاد باإلدارات العمومية والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية. 9100/2منشور الوزير األول رقم  - 430  
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على معلومات والئحة اإلجراءات املتخذة في امللفات املدنية والزجرية على  االطالع :خدمة تتبع القضايا -

 مستوى محاكم اململكة؛

تبع مراحل معالجة طلبات السجل العدلي التي تم وضعها : تخدمة االطالع مآل طلبات السجل العدلي -

 431عبر االنترنيت؛

: التعرف على الوثائق الالزمة إلنشاء املقاوالت ، كما تمكن من البحث حول خدمة السجل التجاري  -

الوجود القانوني للمقاوالت املسجلة في السجل التجاري سواء تعلق األمر بأشخاص ذاتيين أو أشخاص 

 432معنويين؛

: معرفة املحكمة املختصة للبت في النزاع حسب نوع القضية، كما يوفر مة الخريطة القضائيةخد -

 التطبيق معلومات االتصال بمختلف محاكم اململكة؛

: االطالع على مختلف االعالنات الخاصة بالبيوعات خدمة االطالع على الئحة االعالنات القضائية -

محاكم اململكة، ما من شأنه تعزيز الشفافية والحفاظ على العقارية واملنقوالت املعلن عنها بمختلف 

 حقوق بعض االطراف، التي يخش ى ان تتأثر بعدم وصول املعلومة إلى أكبر عدد من املتنافسين/املتزايدين.

 

 الفرع الثاني: تحديات التحول الرقمي باإلدارة القضائية 

ته كأي برنامج عمل أو مشروع ال يخلو واقع إن مشروع التحول الرقمي باإلدارة القضائية بقوته وطموحا

تفعيله من إشكاالت وتحديات، منها ما يتعلق باألفق املحدودة لالستراتيجيات الرقمية، ومنها ما يتعلق باملوارد املالية، 

ومنها ما هو مرتبط بمتطلبات باألمن وسالمة البيانات باعتبارها شرط أساس ي للرقمنة، وكذا تحدي إدارة التغيير 

 .433وإشكالية املوارد البشرية، علما أن استراتيجية أو  قرار التحول الرقمي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة

وسنخصص "الفقرة األولى" للتحديات املرتبطة برسم االستراتيجيات الرقمية واملوارد املالية، في حين 

 رية.شبيانات وإشكالية تدبير املوارد السنخصص "الفقرة الثانية" لبسط التحديات املرتبطة بسالمة وأمن الب

 الفقرة األولى: التحديات املرتبطة باالستراتيجية الرقمية وامليزانيات املرصودة 

 االستراتيجية الرقمية محدودة األفق واإلجراءات: -أ

                                                           
روني لطلب السجل العدلي على االنترنت، حيث أصبح بإمكان املواطنين ايداع طلبات الحصول على مستخرج السجل ترتكز خدمات الشباك االلكت  -431

 من أي محكمة. 2، وإتاحتهم الخيار لسحب البطائق رقم http:// casierjudiciare.justice.gov.ma العدلي في املوقع املخصص لذلك وهو

باملحكمة استقبال طلبات الحصول على مستخرج السجل العدلي املقدمة عبر الخط )االنترنت( والتي تهم ويتولى املشرف على مكتب السجل العدلي 

 االشخاص املزدادين بدائرة محكمته ومعالجتها في النظام املعلومياتي الخاص بالسجل العدلي.

لحصول على هذه املعلومات انطالقا من موقع محاكم، للحصول على معلومات تهم االشخاص املعنويين املقيدين في السجل التجاري، فيمكن ا- 432 

 او املوقع الخاص باملحكمة املعنية او بواسطة التطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

/رهون، تميزة هذه الخدمات أنها تتضمن جميع املعلومات التي تهم الشخص املعنوي، ووضعية املحاسبتية والوضع ا املالي للمقاولة )هل عليها تحمال 

 وضعية صعوبة الى غير ذلك(.. في

 .9103يوليوز  93لتربع جاللته على عرش أسالفه املنعمين  02مضمون خطاب جاللة امللك بمناسبة الذكرى الـ - 433 
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ت  واألهداف غير أن الطموحا 434من املعلوم أن املغرب قد انخرط في عملية رقمنة مرافقه العمومية منذ زمن غير بعيد، 

 435املسطرة التي راهن عليها  صناع القرار من خالل االستراتيجيات املعتمدة، ، لم تتحقق في كلياتها.

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إال أنه لحد الساعة لم يتم إصدار أي وثيقة رسمية واضحة املعالم تحدد  وتسطر برامج 

صالح اإلدارة والوظيفة العمومية لم تصدر املخطط التوجيهي الخاص إ وزارة ، إضافة إلى أن9191وأفق املغرب الرقمي 

، ويهدف هذا املخطط حسب  الجهة املصدرة له  إلى تسهيل 9103436بالتحول الرقمي باإلدارة العمومية حتى أواخر سنة 

لعات وتحسين تطعملية التحول عبر اعتماد األدوات التكنلوجية الحديثة من اجل توفير خدمات عالية ومتعدة القنوات 

 املرتفقين.

وهذا التعثر الذي عرفته االستراتيجيات الوطنية من حيث التنزيل الفعلي، قد أثر نوعا ما على استراتيجية اإلدارة 

القضائية في تنزيل مشروع التحول الرقمي، إذ بالرجوع إلى ميثاق اصالح منظومة العدالة والذي حدد أهداف واضحة 

لى مستوى  الهدف الفرعي الثالث املتمثل في إرساء مقومات املحكمة الرقمية من خالل آليات وآجال لتنفيذها، فإنه ع

،إال أن إكراهات الواقع 9191- 9102،والتي حدد آجال تنفيذها في الفترة املمتدة بين 021 ،033،189، 032التنفيذ 

 9191املحكمة الرقمية، وتم تعويض سنة  العملي قد أثرت سلبا على الجدولة الزمنية، مما أدى الى تمديد آجال بلوغ

 .9190بسنة 

 ليطرح معه تساؤل مهم حول األسباب وراء تعثر مشروع املحكمة الرقمية وتمديد آجاله؟

                                                           
 نظرة تاريخية حول املبادرات النوعية التي قام بها باملغرب في مجال االستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية: -434 

  امج لتنمية تكنولوجيا املعلومات باإلدارة. وإطالق بعض األوراش )بوابة منكم / بوابة الصناعة / نظام الجمارك(: أول برن0222   •

  كتابة الدولة املكلفة بالبريد وتكنولوجيا املعلومات (SEPTI) 9111: اللجنة الوطنية لسنة 2219 •

  (SEPTI: اللجنة املشتركة بين الوزارات لتكنولوجيا املعلومات )9111 •

  (1" )الصيغة e-Maroc: االستراتيجية الوطنية " 9110 •

 : بعض اإلنجازات األولية 9112 - 9110 •

  الوزارة املكلفة بالشؤون االقتصادية والعامة-الصيغة األولى -: اللجنة الوطنية لإلدارة اإللكترونية 9112 •

  إطار التوجيه والتتبع 

  9و 0لقاءات وطنية  

 (MMSP) 9دارة اإللكترونية: الصيغة : اللجنة الوطنية لإل 9119 •

 إعطاء دينامية جديدة إلطار العمل: انطالق ورش البرنامج الوطني  

 . )مراجعة ثانية وتحيين(e-Maroc "9101: رؤيا جديدة " 9117 •

 ( 8911-9117: البرنامج الوطني لإلدارة اإللكترونية )إدارتي 9117 •

  9117دارة اإللكترونية : اللقاء الوطني الثالث: منتدى الوطني لإل 9117 •

 «: جائزة: "امتياز9117 •

 9102-9112استراتيجية املغرب الرقمي »: انطالق إنجاز 9113 •

 9191: استراتيجية املغرب الرقمي 9101 •

 للمجلس ، الجزء األول، منشور في املوقع الرسمي9102للمزيد من املعلومات أنظر: تقرير حول أنشطة املجلس األعلى للحسابات برسم سنة - 435 

 ، نجاعة إدارية في خدمة املواطن والتنمية9190-9103للمزيد من املعلومات أنظر: الخطة الوطنية إلصالح اإلدارة   -436 

http://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/PNRA2018-2021%20_Ar.pdf 
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ام هو مرتبط بغير جاهزية االدارة القضائية باملغرب ملواكبة التوجهات الرقمية، أم أن القائمين على تحديد التوجهات 

 م يؤخذوا بعين االعتبار سرعة التطورات والتقنيات الرقمية املبتكرة باستمرار؟االستراتيجية الكبرى ل

 مرتبطة بالتحديات األخرى املرتبطة بالتحول الرقمي؟أم أنها 

 القيود املالية وامليزانية املخصصة للدعم استعمال التكنولوجيات الحديثة:  -ب

اجهها اإلدارة القضائية، إذ تعمد هذا االخيرة بجميع مكوناتها يعد توفير االستثمارات املالية أحد أهم التحديات التي تو 

 :، خاصة على مستوى 437إلى توفير امليزانيات املطلوبة لتمويل املشاريع التي تساهم في ارساء التحول الرقمي

 ؛تحديث البنية التحتية املعلوماتية -

 توفير املعدات واللوازم املعلوماتية؛  -

 الرقمي؛ إعداد دراسات للمواكبة التحول  -

 اقتناء البرمجيات؛ -

 الربط البيني؛و التشبيك  -

 مشاريع املرتبطة باألمن املعلوماتي؛ -

 ؛438مشاريع اقتناء نظام تدبير وتحليل قواعد البيانات واملنصات السحابية -

 «.visio-conférence»تعميم اقتناء تقنية التواصل عبر النظام السمعي البصري للمؤتمرات  -

 ى توفير مناصب مالية لتوظيف موارد بشرية متخصصة ومؤهلة ملواكبة التحول الرقمي.هذا من جهة ومن جهة أخر 

بين اإلدارة القضائية ومحيطها،   439إضافة إلى ضرورة توفير اعتمادات مالية لتنظيم للقاءات العلمية والتواصلية 

 ..  يثة في التصريف اليوميواعتمادات مالية لتكوين املوظفين ومواكبتهم في عملية استغالل التكنولوجيات الحد

 

 الفقرة الثانية: التحديات املرتبطة بأمن البيانات وإكراهات تدبير املوارد البشرية

 سياسة األمن والخصوصية:  -أ

                                                           
 .9103دجنبر  90املعهد العالي للقضاء  9103عرض السيد وزير العدل بمناسبة ندوة تقديم حصيلة منجزات الوزارة برسم سنة  -437 

 لحوسبة السحابية هي تكنولوجيا جديدة تساعد على التقليص من تعقيد تكنولوجيا املعلومات واالتصال عبر دعم التجميع الفعالا -438 

 وسبة السحابية نموذجللبنيات األساسية االفتراضية املنظمة تلقائيا واملطلوبة كثيرا والتي يتم استهالكها كخدمة. وتقدم الح

 حوسبة أكثر فعالية ومرونة واقتصادا في التكاليف، بحيث تسمح لتكنولوجيا املعلومات واالتصال بأن تعمل بفعالية أكبر وأن

 تستجيب بسرعة لفرص األعمال.

 للمزيد من املعلومات االطالع على: 

الجيدة والتنمية في البلدان النامية، منشورات جامعة االخوين، املركز الدولي ادريس الكتاني، برنار موالن، تكنولوجيا الحاسوب في خدمة الحكامة 

 .2014OM4010للبحوث التنمية، رقم اإليداع القانوني:  

- Guide sur le Cloud 

Computing et les 

Datacenters à l’attention 

des collectivités locales. 

Conception Caisse des Dépôts – Direction des investissements et du développement local – Juillet 2015 – Crédits photo : 

Shutterstock 

 

 09توصــــــــــية من اجل تنافســــــــــية الشــــــــــركات املتدخلة في التجارة الخارجية، املؤتمر الســــــــــنوي الثالث للشــــــــــبك الوحيد بورتنيت،  00الكتاب األبيض،  -439 

 ، الرباط.9102دجنبر 
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تقوم االدارة القضائية بتدبير مجموعة من املعطيات والبيانات ذات الطابع الشخص ي، الش يء الذي يتطلب ضمان 

من القانون  92و غير املشروع أو الولوج غير املرخص، كما هو منصوص عليه في املادة حمايتها من االتالف العرض ي أ

 املتعلق بحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي. 12-13رقم 

وفي هذا اإلطار تجدر االشارة إلى أن مديرية الدراسات والتعاون والتحديث قد اعلنت في هذا الصدد عن طلب عروض 

للنظام املعلوماتي لوزارة العدل وإنجاز مخطط عمل ملطابقة التوجهات الوطنية في مجال  املحول التدقيق األمني الش

، ولتوصيات منظمة التعاون االقتصادي 9191441، وذلك مسايرة الستراتيجية املغرب الرقمي 440امن النظام املعلوماتي

 .442والتنمية

، والعمل على 443حة املعالم في مجال أمن املعلوماتيلذا يجب على اإلدارة القضائية العمل على بلورة استراتيجية واض

إنجاز مساطر ودالئل وتوجيهها للمستعملين والقائمين على التطبيقات املعلوماتية التي تتضمن مجموعة من املعطيات 

اتية موالبيانات ذات الطابع الشخص ي، إضافة إلى ضرورة العمل على الرفع من القدرات الوقائية والعملية لألنظمة املعلو 

باإلدارة القضائية بشكل يضمن سالمة وحماية املعطيات، ويعزز ثقة املرتفقين في هذا القطاع الحيوي، خاصة وأن 

 االبتكار الرقمي يتجاوز بشكل كبير التدابير األمنية.

لوزارة لإضافة إلى ضرورة خلق مصلحة مشرفة عن األمن املعلوماتي، ألنه يتضح من خالل استقرائنا للهيكل التنظيمي 

الصادر  9.01.201من املرسوم  3العدل واملنشور باملوقع الرسمي لها، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع مقتضيات املادة 

 املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل والتي تنص:  9100أبريل  00املوافق ل  0929جمادى األولى  2في 

على احترام ضوابط السرية واألمن واحترام حقوق األشخاص في هذا ضمان افتحاص البرامج اإلعالميائية والحرص 

 املجال.

وملا ال خلق منصب املدير املكلف باألمن املعلوماتي باإلدارة القضائية، وذلك تماشيا مع توصيات منظمة التعاون 

بمختلف  من املعلوماتياالقتصادي والتنمية، والتي دعت من خاللها توصياتها إلى ضرورة خلق منصب املدير املكلف باأل 

الوزارات واملؤسسات العمومية، مما سيساهم في تحسين قدرة اإلدارة العمومية في التنسيق وتنفيذ السياسة األمنية 

 باملغرب مطابقة مع التوجهات املديرية العامة ألمن نظم املعلومات التابعة إلدارة الدفاع الوطني.

 

 اشكالية تدبير املوارد البشرية: -ب

عملية التحديث إشكاالت مرتبطة بالعنصر البشري في عمله اليومي بالبرامج املعلوماتية، ويمكن تلخيصها  تعترض -ت

 إجماال فيما يلي:

                                                           
للنظام املعلوماتي لوزارة العدل وإنجاز مخطط عمل ملطابقة التوجهات الوطنية  املتعلق ب التدقيق األمني الشـــــامل 07/9102م طلب العروض رق -440 

 في مجال امن النظام املعلوماتي.
441 Stratégies nationales pour le développement de l’économie numérique Broadband Forum and 3rd SC Meeting 8 Nov. 2016, INPT 

Mme Samia CHAKRI, Directrice de l’Economie Numérique. 
442  -Rapport OCDE: Examen du Gouvernement numérique du Maroc, Base de la transformation numérique du secteur public au 

Maroc. 

ت، واألنظمة املعلوماتية والبيانات واملعلومات، واألجهزة املعلوماتية املتصــــــــــــلة يمكن تعريف األمن املعلوماتي او الســــــــــــيبريالي على أنه: أمن الشــــــــــــبكا - 443

التعديات أو  ومنعباألنترنيت، وعليه فهو املجال الذي يتعلق بإجراءات ومقاييس ومعايير الحماية املفروض اتخاذها، او االلتزام بها، ملواجهة التهديدات 

 الحد من آثارها في أسوا الحاالت.

  وما بعدها. 21من املعلومات أنظر: منى األشقر، السيبرالية هاجس العصر، املركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، صفحة للمزيد 
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غياب استراتيجية واضحة املعالم في مجال تكوين املوارد البشرية للمساهمة في تكريس التحول الرقمي باعتبار  -

 في عملية تحديث االدارة القضائية؛أن العنصر البشري يعد احدى الركائز األساسية 

 ضرورة التوعية بأهمية مكننة العمل القضائي. - -

 عدم إملام جميع املوظفين بكيفية استعمال الحاسوب. - -

 لعددها الهائل. - -
ً
 معالجة امللفات القضائية السابقة على النظام املعلوماتي نظرا

ال املعلوميات للحصول على اإلجراءات عن بعد قلة خبرة عدد كبير من مساعدي القضاء، في كيفية استعم - -

 عبر الخط، وكذلك باستعمال أجهزة الخدمة الذاتية داخل املحاكم.

 تعدد املتدخلين في عملية التكوين، وغياب التنسيق فيما بينهم؛ -

 غياب مخطط مديري للتكوين؛ -

 ضعف تكوين املستمر فيما يتعلق باملجال املعلوماتي؛ -

 ية مع املرتفقين عن طريق عملية ترويج وإشهار الخدمات املعلوماتية.غياب استراتيجية تواصل -

لذا يجب على اإلدارة القضائية العمل على الرفع من كفاءة ومهارات املوارد البشرية بما ييهئ لها تقبل والتأقلم مع 

مستوى عال من استغالل املعلوميات في تصريف العمل اليومي، ودعم التغيرات الجديدة بما يضمن الحفاظ على 

 االنتاجية وتحمل املسؤولية واالستمرارية في تحسين األداء والخدمات املقدمة ملختلف املرتفقين.

 

 خاتمة

إن تحديث اإلدارة القضائية ومواكبتها للتطور العلمي التكنولوجي املتواتر واملتالحق ومقتضيات العوملة مطلب 

فيجب أن تتضافر الجهود من طرف كل الفاعلين حتى تتمكن اإلدارة ينادي به الجميع ويأمل في تحقيقه الكل، ولذلك 

القضائية ببالدنا ان تساير الركب وتنخرط بشكل كبير في مجتمع املعرفة والتكنولوجيا واالعالم، وتستفيد من فوائد 

  التحول الرقمي.

 ملقومات األساسية التي ستعمل ال وكما سبق الذكر فإلرساء التحول الرقمي باإلدارة القضائية يجب توفر مجموعة من ا

تتيحه التطبيقات والخدمات  محالة على للتصدي ملا يعانيه املتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما

تبسيط وشفافية املساطر والرفع من جودة األحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج املتقاضين   االلكترونية من 

 .تيرة معالجة امللفات وتنفيذ األحكام إلى جانب تأهيل املهن القضائية وتأهيل املوارد البشريةإلى املحاكم، وتسريع و 

 

  



 

 

175 

 9104ماي  99العدد 
 

 (مقارنة دراسة)  االستثمار على الضريبية للسياسة السلبية العام االثار النظام بمفهوم وعالقتها اإلداري  القضاء طرف من تلقائيا املثارة املوضوعية األسباب أهم

 التحكيم في القانون السوري دراسة مقارنةانقطاع خصومة 

 

 

 

 

 

 

 املقدمة:

قــــــــد تجبــــــــر ظــــــــروف الحيــــــــاة اإلنســــــــان علــــــــى ولــــــــوج بــــــــاب القضــــــــاء للحصــــــــول علــــــــى حمايتــــــــه، وطلــــــــب مســــــــاعدته فــــــــي رفــــــــع 

ـــــري ـــع اآلخـــ ــ ـــــا مـــ ــــه حلهـــ ــ ــــعب عليــ ــ ـــــكلة صــ ــ ــــه، أو مشـ ــ ــــع عليــ ــ ـــم وقــ ــ ن. وقــــــــد ســــــــعى القــــــــانون الســــــــوري واملقــــــــارن إلــــــــى تســــــــهيل ظلـــ

حصــــــــول املـــــــــواطن علـــــــــى الخدمــــــــة القانونيـــــــــة والقضـــــــــائية ملـــــــــا لهــــــــذه الخدمـــــــــة مـــــــــن ضــــــــرورة اجتماعيـــــــــة وإنســـــــــانية. وقـــــــــد 

ـــــمانات  ــ ــ ــــائر الضـ ــ ــ ـــــتعهم بســ ــ ــ ـــادي، وتمـ ــ ــ ــ ــــاء العـ ــ ــ ـــى القضــ ــ ــ ــ ـــوء إلـ ــ ــ ــ ــــي اللجـ ــ ــ ـــــراد فــ ــ ــ ـــــام األفـ ــ ــ ــــة أمـ ــ ــ ـــــة الفرصــ ــ ــ ـــي إتاحـ ــ ــ ــ ــــك فـ ــ ــ ـــــد ذلــ ــ ــ تجسـ

حقـــــــوقهم4 ولـــــــم يكتفـــــــي القـــــــانون الســـــــوري واملقـــــــارن بـــــــذلك بـــــــل أجـــــــاز لألفـــــــراد فـــــــي  القانونيـــــــة فـــــــي الوصـــــــول إلـــــــى تحصـــــــيل

حــــــــــــال عــــــــــــدم رغبــــــــــــتهم ســــــــــــلوك طريــــــــــــق القضــــــــــــاء العــــــــــــادي اللجــــــــــــوء إلــــــــــــى قضــــــــــــاء اســــــــــــتثنائي عــــــــــــرف بقضــــــــــــاء التحكــــــــــــيم، 

ــــى  ــ ــ ــ ــــنهم علـ ــ ــ ــ ـــا بيـ ــ ــ ــ ـــــاق فيمــ ــ ــ ـــى االتفــ ــ ــ ــ ـــــيم ، أو حتــ ــ ــ ــــة للتحكــ ــ ــ ــ ــــات خاصـ ــ ــ ــ ـــــز  أو هيئـ ــ ــ ـــى مراكــ ــ ــ ــ ـــوء إلــ ــ ــ ــ ـــــراد اللجــ ــ ــ ـــق لألفــ ــ ــ ــ ــــه يحــ ــ ــ ــ وبموجبـ

ـــين ــ ــ ــ ــ ـــمية املحكمـ ــ ــ ــ ــ ، وزمــــــــــــان التحكــــــــــــيم، ومكانــــــــــــه، واللغــــــــــــة التــــــــــــي يجــــــــــــري فيهــــــــــــا، والقــــــــــــانون الواجــــــــــــب التطبيــــــــــــق علــــــــــــى تسـ

 ملــــــــــا يــــــــــوفره ســــــــــلوك هــــــــــذا الطريــــــــــق مــــــــــن تــــــــــوفير للوقــــــــــت 
ً
 عــــــــــن القضــــــــــاء العــــــــــادي نظــــــــــرا

ً
إجراءاتــــــــــه، وموضــــــــــوعه ، بعيــــــــــدا

ـــــرف ــ ــــنهم، وتعـ ــ ـــا بيــ ــ ــ ـــأ فيمـ ــ ــــد تنشـــ ــ ــــومة قــ ــ ـــــة خصــ ــ ـــــض أيـ ــــك لفـــ ــ ـــــمين. وذلــ ــ ـــين املتخاصـ ــ ــــة بـــ ــ ـــن ثقــ ــ ــــيعه مـــ ــ ـــــال، ويشــ ـــــد واملـــ  والجهـــ

خصــــــــومة التحكــــــــيم بأنهــــــــا عبــــــــارة عــــــــن مجموعــــــــة مــــــــن اإلجــــــــراءات التــــــــي يحــــــــددها االتفــــــــاق بــــــــين األطــــــــراف، أو القــــــــانون، 

ـــــياج (444)وتبـــــــــدأ بطلـــــــــب التحكــــــــــيم، وتنتهـــــــــي بصـــــــــدور الحكــــــــــم الفاصـــــــــل فــــــــــي املوضـــــــــوع  ــ ـــــيم ســـ ــ ـــــراءات التحكــ ــ ـــر إجـــ ــ ــ ، وتعتبــ

ــــة التح ــ ــ ــ ـــن لهيئـ ــ ــ ــ ـــــراءات يمكــ ــ ــ ـــــذه اإلجــ ــ ــ ـــلوك هــ ــ ــ ــ ـــــرعيته، وبســ ــ ــ ــــه، وشــ ــ ــ ــ ـــمن حمايتـ ــ ــ ــ ـــــذي يضــ ــ ــ ـــــيم الــ ــ ــ كـــــــــــيم الوصـــــــــــول إلـــــــــــى التحكــ

ـــــيم ــ ــ ــ ـــم التحكـ ــ ــ ــ ــ ، غيــــــــــــر أن ســــــــــــير هــــــــــــذه اإلجــــــــــــراءات قــــــــــــد تنتابــــــــــــه عــــــــــــوارض معينــــــــــــه تــــــــــــؤدي إلــــــــــــى وقــــــــــــف خصـــــــــــــومة (445)حكـ

ـــــا ـــــيم، أو إنهائهــ ـــــد (446)التحكــ بعـــــــوارض الخصـــــــومة مـــــــا يعتـــــــري الخصـــــــومة مـــــــن عقبـــــــات تـــــــؤثر فـــــــي ســـــــيرها العـــــــادي ، ويقصــ

 .(447)وتتسبب في تأجيلها أو انقطاعها إلى حين زوال السبب العارض
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ً
ألهميـــــــــــة خصــــــــــومة التحكـــــــــــيم فقــــــــــد اهـــــــــــتم القــــــــــانون الســـــــــــوري، واملقــــــــــارن بتنظـــــــــــيم هــــــــــذه الخصـــــــــــومة، وتـــــــــــامين ونظــــــــــرا

ســـــــــالمتها فــــــــــي مختلــــــــــف الحــــــــــاالت والظــــــــــروف التــــــــــي تنتابهــــــــــا، والتــــــــــي قــــــــــد تــــــــــؤدي إلــــــــــى انقطاعهــــــــــا. وتبيــــــــــان اآلثــــــــــار والنتــــــــــائج 

 املترتبة عليها.

  أهمية الدراسة: 

 وتسليط الضوء على أسباب انقطاع هذه الخصومة. ـ التعرف على املقصود بانقطاع خصومة التحكيم.

ـــــــ الوقـــــــوف علـــــــى اآلثــــــار الناشـــــــئة عـــــــن انقطــــــاع خصـــــــومة التحكـــــــيم، ومصــــــير خصـــــــومة التحكـــــــيم املنقطعــــــة فـــــــي القـــــــانون 

 السوري واملقارن.

 مشكلة الدراسة:

ــــه،  ــ ـــئة عنــ ــ ــ ـــار الناشـ ــ ــ ـــــيم، واآلثـ ــ ــــومة التحكـ ــ ـــاع خصــ ــ ــ ــــباب انقطـ ــ ــــة أســ ــ ــــي "معالجــ ــ ـــية فــ ــ ــ ـــــث الرئيسـ ــ ـــكلة البحـ ــ ــ ـــــتلخص مشـ ــ ــــي تـ ــ فــ

 القانون السوري، واملقارن". ويتفرع عن مشكلة البحث الرئيسية األسئلة الفرعية التالية: 

 ما املقصود بانقطاع خصومة التحكيم، وما أسبابه؟ -

 ما اآلثار الناشئة عن انقطاع خصومة التحكيم، وما مصير الخصومة املنقطعة.  -

 منهج الدراسة:

تحليلــــــــــــي املقــــــــــــارن للنصــــــــــــوص القانونيــــــــــــة علــــــــــــى ضــــــــــــوء آراء الفقــــــــــــه، تعتمــــــــــــد هــــــــــــذه الدراســــــــــــة علــــــــــــى املــــــــــــنهج النظــــــــــــري ال

 وأحكام القضاء، واالستفادة من أحكام التشريعات املختلفة بالقدر الذي يحقق أهداف الدراسة.

 حدود الدراسة:

تقتصـــــــــر حـــــــــدود الدراســـــــــة مـــــــــن الناحيـــــــــة املوضـــــــــوعية علـــــــــى أســـــــــباب انقطـــــــــاع خصـــــــــومة التحكـــــــــيم، ، واآلثـــــــــار الناشـــــــــئة 

 ن السوري واملقارن) املصري، واللبناني(.عنه، في القانو 

 خطة الدراسة:

 تتكون هذه الدراسة من مقدمة ومبحثين وخاتمة. على النحو التالي:

 مقدمة

 ـ املبحث األول: تعريف انقطاع خصومة التحكيم وأسبابه. 

 اآلثار الناشئة عن انقطاع  خصومة التحكيم، ومصير الخصومة املنقطعة. ـ املبحث الثاني: 

 الخاتمة. ـ

 

 املبحث األول 

 تعريف انقطاع خصومة التحكيم 

 وأسبابه

 تمهيد:

ويعتبــــــــــر الحكــــــــــم الــــــــــذي تصــــــــــدره هيئــــــــــة التحكــــــــــيم تنقطــــــــــع خصــــــــــومة التحكــــــــــيم وتتوقــــــــــف عــــــــــن الســــــــــير بقــــــــــوة القــــــــــانون 

 لحالـــــــة االنقطـــــــاع ال منشـــــــئِا لهـــــــا
ً
.ذلـــــــك أن ســـــــبب االنقطـــــــاع عبـــــــارة عـــــــن واقعـــــــة ماديـــــــة (448)بانقطـــــــاع الخصـــــــومة مقـــــــررا

 تعتـــــــــرض ســـــــــ
ً
ير خصـــــــــومة التحكـــــــــيم وتســـــــــبب انقطاعهـــــــــا بقـــــــــوة القـــــــــانون ولـــــــــو لـــــــــم يطلبهـــــــــا أحـــــــــد مـــــــــن الخصـــــــــوم. ووفقـــــــــا
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ـــــادة  ــ ــ  27للمــ
ً
مـــــــــــن قـــــــــــانون التحكـــــــــــيم الســـــــــــوري "ينقطـــــــــــع ســـــــــــير الخصـــــــــــومة أمـــــــــــام هيئـــــــــــة التحكـــــــــــيم فـــــــــــي األحـــــــــــوال ووفقـــــــــــا

ون للشــــــــــــروط املقـــــــــــــررة لـــــــــــــذلك فـــــــــــــي قـــــــــــــانون أصـــــــــــــول املحاكمـــــــــــــات ويترتــــــــــــب علـــــــــــــى انقطاعهـــــــــــــا اآلثـــــــــــــار املقـــــــــــــررة فـــــــــــــي القـــــــــــــان

 .(449)املذكور"

وللوقــــــــــوف علــــــــــى أســــــــــباب انقطــــــــــاع خصــــــــــومة التحكــــــــــيم فــــــــــي قــــــــــانون أصــــــــــول املحاكمــــــــــات املدنيــــــــــة الســــــــــوري، واملقــــــــــارن 

فإننــــــــــــا نتنــــــــــــاول هــــــــــــذا املوضــــــــــــوع مــــــــــــن خــــــــــــالل املطلــــــــــــب األول الــــــــــــذي نبحــــــــــــث مــــــــــــن خاللــــــــــــه تعريــــــــــــف انقطــــــــــــاع خصــــــــــــومة 

ـــبح  التحكـــــــيم وأســــــــبابه. أمــــــــا فـــــــي املطلــــــــب الثــــــــاني فنســـــــلط الضــــــــوء علــــــــى ضـــــــرورة تحقــــــــق ســــــــبب ــ ـــل أن تصـــ ــ ـــــاع قبـــ االنقطــ

 الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها.

  

 املطلب األول 

 تعريف انقطاع خصومة التحكيم

 وأسبابه 

تعـــــــــــــددت تعريفـــــــــــــات الفقـــــــــــــه النقطـــــــــــــاع خصـــــــــــــومة التحكـــــــــــــيم فـــــــــــــذهب بعضـــــــــــــهم إلـــــــــــــى القـــــــــــــول أن انقطـــــــــــــاع الخصـــــــــــــومة 

لــــــــــدعوى بســــــــــبب يحصــــــــــل عنــــــــــدما يكــــــــــون بعــــــــــض الخصــــــــــوم فــــــــــي حالــــــــــة يســــــــــتحيل علــــــــــيهم معهــــــــــا املضــــــــــ ي فــــــــــي إجــــــــــراءات ا

، (450)حــــــادث غيــــــر مــــــن أهليـــــــتهم أو صــــــفاتهم حتــــــى تـــــــزول أثــــــار ذلــــــك الحـــــــادث وعنــــــد ذلــــــك يحصـــــــل الرجــــــوع إلــــــى الـــــــدعوى 

ـــين  ــ ــ ــ ــ ــــة بــ ــ ــ ــ ـــق املواجهـــ ــ ــ ــ ــ ـــــدم تحقـ ــ ــ ــ ــــأنها عــ ــ ــ ــ ـــن شـــ ــ ــ ــ ــ ــــي مـ ــ ــ ــ ـــــائع التـــ ــ ــ ــ ـــن الوقـ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ـــق واقعــ ــ ــ ــ ــ ـــبب تحقـ ــ ــ ــ ــ ـــا بســ ــ ــ ــ ــ ـــير فيهــ ــ ــ ــ ــ ـــــدم السـ ــ ــ ــ ــــو عــ ــ ــ ــ أو هــ

ــــوم ــ ـــــديل (451)الخصـــ ــ ــــو تعــ ــ ــ ــــعب متاب، أو هـ ــ ــ ــــث يصـ ــ ــ ــــوم، بحيـ ــ ـــــانوني للخصـــ ــ ـــــز القــ ــ ـــى املركــ ــ ــ ـــــرأ علــ ــ ـــــتم يطــ ــ ـــى يــ ــ ــ ـــــيم حتــ ــ ــــة التحكــ ــ ــ عـ

، أمــــــــــا القــــــــــانون الســــــــــوري فقــــــــــد عــــــــــرف انقطــــــــــاع الخصــــــــــومة فــــــــــي (452)تصــــــــــحيح تلــــــــــك املراكــــــــــز وفــــــــــق األصــــــــــول املرســــــــــومة

ـــــادة  ــ ـــنة  0مــــــــــن قـــــــــانون أصــــــــــول املحاكمـــــــــات املدنيــــــــــة الســـــــــورية رقــــــــــم 011املــ ــ ــ ـــــباب    9101لســ ــ ـــــد األســـ ــ ـــالل تحديـــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ مـــ

ــــة املؤديـــــــــــة لالنقطـــــــــــاع بـــــــــــالقول " ينقطـــــــــــع ســـــــــــير الخصـــــــــــومة بحكـــــــــــم القـــــــــــانون بوفـــــــــــ ــ ــ ــ ـــــده أهليـ ــ ــ ــــوم، أو بفقــ ــ ــ ــ ـــــد الخصـ ــ ــ اة أحــ

الخصــــــــــومة، أو بــــــــــزوال صــــــــــفة مــــــــــن كـــــــــــان يباشــــــــــر الخصــــــــــومة عنــــــــــه مــــــــــن النـــــــــــائبين إال إذا كانــــــــــت الــــــــــدعوى قــــــــــد تهيـــــــــــأت 

ـــــادة  ــــنص املــ ــ ـــــذا الـ ـــــل هــ ــــوعها". ويقابــ ــ ــــي موضـ ــ ـــم فـ ــ مـــــــن قـــــــانون املرافعـــــــات املدنيـــــــة والتجاريـــــــة املصـــــــري، واملـــــــادة  021للحكــ

لتــــــــان عرفتــــــــا انقطــــــــاع الخصــــــــومة وفــــــــق نفــــــــس التعريــــــــف الــــــــذي أورده مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول املحاكمــــــــات اللبنــــــــاني ال 717

 املشرع السوري.

 لحقــــــــــوق 
َ
 ملــــــــــا تقــــــــــدم فــــــــــإن انقطــــــــــاع الخصــــــــــومة يعنــــــــــي عــــــــــدم الســــــــــير فــــــــــي الــــــــــدعوى بقــــــــــوة القــــــــــانون، احترامــــــــــا

َ
واســــــــــتنادا

الــــــــــدفاع ومبــــــــــدأ املواجهـــــــــــة بــــــــــين الخصــــــــــوم، ولألســـــــــــباب الحصــــــــــرية التــــــــــي حـــــــــــددها القــــــــــانون واملتمثلــــــــــة فـــــــــــي وفــــــــــاة أحـــــــــــد 

 وم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين.الخص

 ـ وفاة أحد الخصوم: 
ً
 أوال

                                                           
حاكمــــــــات مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول امل 239، واملــــــــادة 0222لســــــــنة  2مــــــــن قــــــــانون التحكــــــــيم املصــــــــري رقــــــــم  23ويقابــــــــل هــــــــذه املــــــــادة مــــــــا تضــــــــمنته املــــــــادة  - 449

 وتعديالته. 0232لسنة  21اللبناني رقم 
(، قواعـــــــــد املرافعـــــــــات فـــــــــي التشـــــــــريع املصـــــــــري واملقـــــــــارن، املطبعـــــــــة النموذجيـــــــــة، القـــــــــاهرة، 0273محمـــــــــد العشـــــــــماوي، وعبـــــــــد الوهـــــــــاب العشـــــــــماوي)  - 450

 . 237ص
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 9104ماي  99العدد 
 

 كـــــــان املركـــــــز القـــــــانوني  تـــــــؤدي وفـــــــاة أحـــــــد الخصـــــــوم فـــــــي الـــــــدعوى إلـــــــى انقطـــــــاع خصـــــــومة التحكـــــــيم بحكـــــــم القـــــــانون،
َ
أيـــــــا

 أم
ً
 عليـــــــــه، أصـــــــــليا

ً
 أو مـــــــــدعيا

ً
 فيهـــــــــا لهـــــــــذا الخصـــــــــم 4أي ســـــــــواء كـــــــــان مـــــــــدعيا

ً
، أو مـــــــــدخال

ً
ــــك أن  ،(453)متـــــــــدخال ــ ــ ـــبب ذلـ ــ ــ وســ

الخصــــــــومة ال تنعقــــــــد إال بــــــــين األحيــــــــاء، وال يجــــــــوز رفــــــــع الــــــــدعوى علــــــــى ميــــــــت، أو مــــــــن قبــــــــل شــــــــخص ميــــــــت، وإال كانــــــــت 

ـــــي (454)منعدمــــــــــة، وعليـــــــــــه إذا أدرك املـــــــــــوت أحــــــــــد أطرافهـــــــــــا األحيـــــــــــاء  فــــــــــإن اإلجـــــــــــراءات تنقطـــــــــــع ــ ــ ـــــاة ال تكفــ ــ ــ ـــر أن الوفــ ــ ــ ــ . غيـ

ـــل ي ــ ــ ــ ــــومة بـ ــ ــ ـــــاع الخصــ ــ ــ ـــــذاتها النقطـ ــ ــ  لالنتقــــــــــال إلــــــــــى الورثــــــــــةبـ
ً
ــــو  (455)تعــــــــــين أن يكــــــــــون موضــــــــــوع الخصــــــــــومة قــــــــــابال ــ ــ ـــا لــ ــ ــ ــ ، كمـ

 كانت شخصية املدعى عليه محل اعتبار في الدعوى ففي هذه الحالة ينقض ي التحكيم بوفاته. 

 
ً
ويرجــــــــــــع انقطــــــــــــاع الخصــــــــــــومة بســــــــــــبب الوفــــــــــــاة إلــــــــــــى ضــــــــــــرورة مراعــــــــــــاة مبــــــــــــدأ الــــــــــــدفاع وذلــــــــــــك بمــــــــــــنح األطــــــــــــراف فرصــــــــــــا

ــــيتهم  ــ ـــــرض قضــ ــ ــــي عـ ــ ـــــاوية فــ ــ ـــــادة متسـ ــ ـــــت املـ ــ ــــث نصـ ــ ـــــيم حيــ ــ ـــــة التحكـ ــ ـــــام هيئـ ــ ـــــا أمـ ــ ــــة فيهـ ــ مــــــــن قــــــــانون التحكــــــــيم  97واملرافعــ

الســـــــــوري علـــــــــى أنـــــــــه " يجـــــــــب علـــــــــى هيئـــــــــة التحكـــــــــيم أن تعامـــــــــل طرفـــــــــي التحكـــــــــيم علـــــــــى قـــــــــدم املســـــــــاواة وأن تيهـــــــــئ لكـــــــــل 

 متكافئــــــــــــة وكافيــــــــــــة لعــــــــــــرض قضــــــــــــيته والــــــــــــدفاع عــــــــــــن حقوقــــــــــــه". أمــــــــــــا املــــــــــــادة 
ً
مــــــــــــن قــــــــــــانون أصــــــــــــول  229منهمــــــــــــا فرصــــــــــــا

ـــــات ال ــــه املحاكمــ ـــــه. وعليـــ ـــــداء دفاعــ ـــن إبــ ــ ــــن مــ ـــماعه، أو يمكـــ ــ ـــــر ســ ـــم يجــ ــ ـــم لــ ــ ـــــد خصــ ـــم ضــ ــ ـــــدار حكــ ـــــت إصــ ـــــد منعــ ــــاني فقــ ــ لبنـ

يتعـــــــــين علـــــــــى هيئـــــــــة التحكـــــــــيم مراعـــــــــاة مبـــــــــدأ املواجهـــــــــة بـــــــــين الخصـــــــــوم، وإذا مـــــــــا طـــــــــرأ عـــــــــارض أثنـــــــــاء ســـــــــير الخصـــــــــومة 

ــــو يعطـــــــل مبـــــــدأ املواجهـــــــة وينـــــــال منـــــــه إيقافهـــــــا إلـــــــى حـــــــين زوال ســـــــبب االنقطـــــــاع.  والحكمـــــــة مـــــــن انقطـــــــاع الخصـــــــو  مة هـــ

عـــــــــدم اتخـــــــــاذ إجـــــــــراءات ضـــــــــد الورثـــــــــة الـــــــــذين ال يعلمـــــــــون بوجـــــــــود تلـــــــــك الخصـــــــــومة ملـــــــــؤرثهم أو املرفوعـــــــــة ضـــــــــده حتـــــــــى 

ـــالحهم  ــ ـــــن مصــ ــــدفاع عــ ـــن الـــ ــ ــــوا مــ  إلخاللـــــــه بحـــــــق الـــــــدفاع(456)يتمكنـــ
ً
،  ، وأي حكـــــــم يصـــــــدر فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة يعتبـــــــر بـــــــاطال

 ملــــــــــا تقــــــــــدم ذهبــــــــــت محكمــــــــــة الــــــــــنقض الســــــــــورية إلــــــــــى القــــــــــول " ... انقطــــــــــاع
ً
الخصــــــــــومة شــــــــــرع ملصــــــــــلحة ورثــــــــــة  وتطبيقـــــــــا

ــــنهم ــ ــ ـــــة مـ ــ ــــي غفلــ ــ ــ ـــم فـ ــ ــ ـــدر الحكـــ ــ ــ ـــى ال يصــ ــ ــ ـــم وحتــ ــ ــ ـــر علمهــ ــ ــ ــــومة بغيــ ــ ــ ـــــراءات الخصــ ــ ـــــذ إجــ ــ ـــــي ال تتخــ ــ ــــوفى لكــ ــ ــ ـــم (457)املتـ ــ ــ ".إال إذا تـــ

 وامتنعــــــــــوا عــــــــــن الحضــــــــــور فــــــــــي املوعــــــــــد املحــــــــــدد ملتابعــــــــــة الســــــــــير فــــــــــي الــــــــــدعوى 
ً
 (458)إبــــــــــالغ ورثــــــــــة املتــــــــــوفى أصــــــــــوال

ً
، ووفقــــــــــا

ـــــادة  ــ  إلعـــــــــالن مــــــــــن مـــــــــن قـــــــــانون اإلجـــــــــراءات املدنيـــــــــة امل 021للمــ
ً
صـــــــــري علـــــــــى املحكمـــــــــة إذا طلـــــــــب أحـــــــــد الخصـــــــــوم أجـــــــــال

ــــومة أن  ــ ــ ـــير الخصــ ــ ــ ــ ـــــاع سـ ــ ــ ـــــ ي بانقطـ ــ ــ ـــل أن تقضـ ــ ــ ــ ـــــاع و قبـ ــ ــ ـــبب االنقطـ ــ ــ ــ ـــــأنه سـ ــ ــ ــــي شـ ــ ــ ـــق فــ ــ ــ ــ ــــذي تحقـ ــ ــ ـــم الــ ــ ــ ــ ـــــام الخصـ ــ ــ ــــوم مقـ ــ ــ يقــ

تكلفــــــه بــــــاإلعالن خـــــــالل أجــــــل تحـــــــدده لــــــه، فــــــإذا لـــــــم يقــــــم بـــــــه خــــــالل هــــــذا األجـــــــل دون عــــــذر قضـــــــت املحكمــــــة بانقطـــــــاع 

 سير الخصومة منذ تحقق سببه.

                                                           
 .911، بند 292( قانون القضاء املدني، الجزء الثاني، دون ناشر، ص 0232محمود محمد هاشم ) - 453
ـــــا - 454 ـــــد علــــــــي كومـــ ـــــت دويــــــــدار ، محمـــ ـــق علــــــــى نصــــــــوص نظــــــــام املرافعــــــــات الشــــــــرعية فــــــــي اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية،ج 0999ن )طلعـــ ــ (، التعليـــــ ،  01هـــــــ

 .992منشأة املعارف باإلسكندرية، ص 
( عـــــــــــوارض الخصــــــــــومة، ) وقـــــــــــف الخصـــــــــــومة، انقطــــــــــاع الخصـــــــــــومة، ســـــــــــقوط الخصــــــــــومة وانقضـــــــــــاءها، تـــــــــــرك 0221محمــــــــــد نصـــــــــــر الــــــــــدين كامـــــــــــل ) - 455

 .039كندرية، ص الخصومة(، منشأة املعارف، اإلس
 . 4921  992طلعت دويدار، ومحمد على كومان، املرجع السابق، ص  - 456
 .0227لعام  923مجلة املحامون ص  21/01/0229تاريخ  920أساس  220نقض مدني سوري رقم  - 457
خـــــــــدة، كليــــــــة الحقـــــــــوق محمــــــــد بشــــــــير)د، ت(، إجـــــــــراءات الخصــــــــومة أمـــــــــام مجلــــــــس الدولـــــــــة رســــــــالة دكتـــــــــوراه، جامعــــــــة الجزائـــــــــر، بــــــــن يوســـــــــف بــــــــن  - 458

 . 212بن عكنون، ص.
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أمــــــــــــــا فيمــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق بالشــــــــــــــخص االعتبــــــــــــــاري فتنقطــــــــــــــع الخصــــــــــــــومة بزوالــــــــــــــه ألن انقضــــــــــــــاءه يعنــــــــــــــي انتهــــــــــــــاء شخصــــــــــــــيته  

، ومــــــــن األمثلــــــــة علــــــــى انقضــــــــاء الشــــــــخص االعتبــــــــاري، حــــــــل (459)وصــــــــالحيته كمركــــــــز نظــــــــامي لــــــــه حقــــــــوق وعليــــــــه واجبــــــــات

 . (460)الشركة، أو اندماجها في غيرها، أو تأميمها

ـــــيم ت ــــومة التحكـــ ــ ــــى أن خصـ ــ ـــــدم إلــ ـــا تقـــ ــ ــــص ممـــ ــ نقطــــــــع بوفــــــــاة أحــــــــد الخصـــــــوم إال أنــــــــه يشــــــــترط النقطاعهــــــــا أن يكــــــــون نخلـ

 لالنتقـــــــــال إلـــــــــى الورثـــــــــة، ويجـــــــــد هـــــــــذا االنقطـــــــــاع مبـــــــــرره فـــــــــي ضـــــــــرورة احتـــــــــرام حقـــــــــوق الـــــــــدفاع 
ً
الحـــــــــق املـــــــــدعى بـــــــــه قـــــــــابال

ـــخص  ــ ــ ــ ــــى الشـ ــ ــ ـــــد إلــ ــ ــ ـــل يمتـ ــ ــ ــ ــــي بـ ــ ــ ـــخص الطبيعــ ــ ــ ــ ـــــاة الشـ ــ ــ ــــى وفـ ــ ــ ـــاع علــ ــ ــ ــ ـــــر االنقطـ ــ ــ ــــوم، وال يقتصـ ــ ــ ـــين الخصــ ــ ــ ــ ــــة بـ ــ ــ ـــــدأ املواجهــ ــ ــ ومبـ

 ته املعنوية أثناء سير الدعوى.االعتباري بزوال شخصي

 ـ انقطاع الخصومة بسبب فقدان األهلية:
ً
  ثانيا

عـــــــرف الفقهــــــــاء األهليـــــــة بأنهــــــــا صــــــــالحية الشـــــــخص الن يتعلــــــــق بــــــــه حقـــــــوق لــــــــه، أو عليــــــــه، وأن يباشـــــــر بنفســــــــه األعمــــــــال 

ــــه  91، وقــــــــد اعتبــــــــر القــــــــانون الســــــــوري فــــــــي املــــــــادة (461)النظاميــــــــة والقضــــــــائية املتعلقــــــــة بهــــــــذه الحقــــــــوق  ــ ـــخص منــ ــ ـــل شـــ ــ كـــ

 بقــــــواه العقليــــــة ولــــــم يحجــــــر عليــــــه، كامــــــل األهليــــــة ملباشــــــرة 
ً
بلــــــغ ســــــن الرشــــــد وهــــــو ثمــــــاني عشــــــرة ســــــنة ميالديــــــة متمتعــــــا

 التمييــــــز لصــــــغر فــــــي الســـــــن، أو 
ً
 ملباشــــــرة حقوقـــــــه املدنيــــــة، مــــــن كــــــان فاقـــــــدا

ً
حقوقــــــه املدنيــــــة. وعليــــــه فإنـــــــه ال يكــــــون أهــــــال

ـــــة الت(462)لعتـــــــــه، أو جنـــــــــون  ــ ــــوم ألهليــ ــ ــ ـــــد الخصـ ــ ـــــدان أحــ ــ ـــــأنه أن . وإن فقــ ــ ـــن شــ ــ ــ ـــــيم مــ ــ ـــــراءات التحكــ ــ ـــير إجــ ــ ــ ــــاء ســ ــ ـــــ ي أثنـــ ــ قاضــ

. (463)يــــــــــؤدي إلــــــــــى انقطــــــــــاع الخصــــــــــومة، وذلــــــــــك فــــــــــي الفتــــــــــرة التــــــــــي يكــــــــــون فيهــــــــــا الخصــــــــــم فاقــــــــــد العقــــــــــل أو عــــــــــديم اإلدراك

ويحصــــــل االنقطــــــاع مــــــن تــــــاريخ فقــــــد األهليــــــة ال مــــــن تــــــاريخ علــــــم املحكمــــــة بــــــه، أمــــــا رفــــــع دعــــــوى التحكــــــيم ابتــــــداء علــــــى 

ـــــأنه  ــ ـــن شــ ــ ــ ــــإن مــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ـــــد األهليـ ــ طـــــــــالن اإلجـــــــــراءات وزوال الخصـــــــــومة ولـــــــــيس انقطاعهـــــــــا ألنـــــــــه ينبغـــــــــي النقطاعهـــــــــا أن بفاقــ

ـــيرها ــ ــ ــــاء ســ ــ ــ ـــــاع أثنـ ــ ــــؤدي لالنقطــ ــ ــ ـــبب املـ ــ ــ ـــق الســ ــ ــ ـــان .(464)يتحقــ ــ ــ ــــومة فــ ــ ــ ــــة الخصـ ــ ــ ـــــدهم أهليـ ــ ـــــد احــ ــ ــــوم وفقــ ــ ــ ــــدد الخصـ ــ ــ وإذا تعـ

الـــــــدعوى تســـــــتمر فـــــــي حـــــــق البـــــــاقين مـــــــا لـــــــم يكـــــــن موضـــــــوع الـــــــدعوى غيـــــــر قابـــــــل للتجزئـــــــة فتنقطـــــــع الخصـــــــومة فـــــــي حـــــــق 

ـــــرع و  ،(465)الجميــــــــــــع ــ ــ ــ ــــب املشـ ــ ــ ــ ـــــد اوجــ ــ ــ ــ ــــذلك فقـ ــ ــ ــ ــــه لــ ــ ــ ــ ــــب عنــ ــ ــ ــ ـــــه النائــ ــ ــ ــــب أن يمثلـــ ــ ــ ــ ـــــ ي وجــ ــ ــ ــ ــــة التقاضـ ــ ــ ــ ـــم أهليــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الخصـ ــ ــ ــ إذا فقـ

ـــا  ــ ـــير فيهــ ــ ــــة الســ ــ ــــي متابعـ ــ ـــم فـ ــ ـــل الخصــ ــ ـــــل محــ ـــــذي يحــ ــــب الــ ــ ـــــا النائـ ـــم بهــ ــ ـــى يعلــ ــ ــــومة حتــ ــ ـــــاع الخصـ ــــاجر (466)انقطــ ــ ـــر التـ ــ ، ويعتبــ

 ألهليـــــــــــة الخصــــــــــــومة بالنســــــــــــبة إلــــــــــــى أمـــــــــــوال التفليســــــــــــة
ً
ــــة (467)الـــــــــــذي حكــــــــــــم بإفالســــــــــــه فاقــــــــــــدا ــ ــ ــ ـــــدان أهليــ ــ ــ ـــــر فقـــ ــ ــ ، ويقتصـــ

                                                           
احمــــــــــد مليحــــــــــي ركــــــــــود الخصــــــــــومة املدنيــــــــــة)د، ت( ركــــــــــود الخصــــــــــومة بســــــــــبب الشــــــــــطب أو الوقــــــــــف أو االنقطــــــــــاع، دار النهضــــــــــة العربيــــــــــة، القــــــــــاهرة،  - 459
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التقاضــــــــــــــ ي علــــــــــــــى الشــــــــــــــخص الطبيعــــــــــــــي دون االعتبــــــــــــــاري، كونــــــــــــــه يســــــــــــــتحيل أن يكــــــــــــــون للشــــــــــــــخص االعتبــــــــــــــاري أهليــــــــــــــة 

 .(468)إجرائية حتى نتحدث عن فقدانها

ـــــابته  ــ ــــة إلصـــ ــ ــ ـــــة نتيجـ ــ ـــــه القانونيـــ ــ ـــم ألهليتــ ــ ــ ـــــدان الخصــ ــ ـــبب فقـــ ــ ــ ـــع بســ ــ ــ ـــــيم تنقطـــ ــ ــــومة التحكــ ــ ــ ـــــدم أن خصـ ــ ـــا تقـــ ــ ــ ـــــتنتج ممــ ــ نســ

خ ..  ويحصــــــــــل االنقطــــــــــاع مــــــــــن تــــــــــاريخ فقــــــــــد األهليــــــــــة ال بفقــــــــــدان العقــــــــــل أو الجنــــــــــون، أو عــــــــــدم اإلدراك، أو العتــــــــــه، الــــــــــ

 من تاريخ علم املحكمة به، ويقتصر فقدان األهلية على الشخص الطبيعي دون املعنوي.

 ـ  انقطاع الخصومة بسبب زوال صفة النائب عن أحد الخصوم:
َ
 ثالثا

 للمـــــــادة 
ً
ـــن امـــــــن قـــــــانون األحـــــــوال الشخصـــــــية الســـــــوري فـــــــإن النيابـــــــة الشـــــــرعية  012وفقـــــــا ــ لغيـــــــر تكـــــــون إمـــــــا واليـــــــة أو عــ

وصــــــــاية، أو قوامــــــــة، أو وكالــــــــة قضــــــــائية. والواليــــــــة تكــــــــون لألقــــــــارب مــــــــن أب أو غيــــــــره، أمــــــــا الوصــــــــاية فهــــــــي علــــــــى األيتــــــــام، 

ــــودين. ــ ـــن املفقــ ــ ــ ـــائية عـ ــ ــ ـــــة القضـ ــ ـــــفهاء، والوكالـ ــ ــــوهين والسـ ــ ـــــانين واملعتــ ــ ـــى املجـ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ وعليــــــــه فــــــــإن حضــــــــور النائــــــــب  والقوامـ

 الشرعي عن أحد أطراف خصومة التحكيم يك
ً
، أو وكيال

ً
، أو قيما

ً
، أو وصيا

ً
 .(469)ون بصفته وليا

ويــــــــــــؤدي زوال صــــــــــــفة النائــــــــــــب إلــــــــــــى انقطــــــــــــاع الخصــــــــــــومة بقــــــــــــوة القــــــــــــانون إلــــــــــــى أن يــــــــــــتم تعجيلهــــــــــــا بمواجهــــــــــــة الخصــــــــــــم 

 
َ
 أو اتفاقيـــــــا

َ
 للفقـــــــرة األولـــــــى مـــــــن (  470)األصـــــــيل، ويســـــــتوي فـــــــي ذلـــــــك أن يكـــــــون النائـــــــب الـــــــذي زالـــــــت صـــــــفته قانونيـــــــا

ً
ووفقـــــــا

ـــــادة  ـــــانو  032املـ ـــن قــ ــ ـــنة  ن األحـــــــوال الشخصـــــــية الســـــــوري تـــــــزول الصـــــــفة عـــــــن الوصـــــــ يمــ ــ ـــــر ســ ــــاني عشــ ـــــر ثمـــ ــــوغ القاصــ ببلـــ

ـــــيم  وتـــــــزول  ميالديـــــــة وهـــــــو ســـــــن الرشـــــــد فـــــــي القـــــــانون الســـــــوري، ـــفة القــ ــ برفـــــــع الحجـــــــر عـــــــن املحجـــــــور عليـــــــه،  وتـــــــزول صــ

ــــومة ــ ــ ـــير الخصـــ ــ ــ ــ ــــاء ســ ــ ــ ــــب أثنـــ ــ ــ ــــودة الغائـــ ــ ــ ــــب بعـــ ــ ــ ـــن الغائـــ ــ ــ ــ ـــل عــ ــ ــ ــ ـــفة الوكيــ ــ ــ ــ  صـ
َ
ـــــد  ، أو بموتـــــــــــه، أو بـــــــــــالحكم باعتبـــــــــــاره ميتـــــــــــا ــ ــ عنــ

ـــــر ــ ــ ـــن العمـ ــ ــ ــ ـــــانين مـ ــ ــ ــــه الثمـ ــ ــ ــــد، أو (471) بلوغــ ــ ــ ـــــن الرشـــ ــ ــ ــــغ سـ ــ ــ ـــــذي بلــ ــ ــ ـــــر الـ ــ ــ ـــــل القاصــ ــ ــ ـــــل بتمثيـ ــ ــ ـــــ ي أو الوكيـ ــ ــ ـــــتمر الوصـ ــ ــ ، وإذا اســ

 الغائب الذي ظهر، برضائهما فإن النيابة في هذه الحالة تنقلب إلى نيابة اتفاقية.

أو  والســـــــؤال الـــــــذي يثـــــــور هنـــــــا هـــــــل تنقطـــــــع الخصـــــــومة فـــــــي حالـــــــة زوال صـــــــفة املحـــــــامي الـــــــذي يمثـــــــل الخصـــــــم بـــــــالعزل  

 التنحية أو الوفاة؟ 

 للمـــــــــادة 
َ
مـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول املحاكمـــــــــات املدنيـــــــــة الســـــــــوري ال تنقطـــــــــع الخصـــــــــومة  009فـــــــــي القـــــــــانون الســـــــــوري ووفقـــــــــا

ســـــــــــواء بـــــــــــاعتزال املحـــــــــــامي لوكالتـــــــــــه عـــــــــــن الخصـــــــــــم، أو بعـــــــــــزل املوكـــــــــــل لـــــــــــه حيـــــــــــث تســـــــــــتمر فـــــــــــي حالـــــــــــة اعتـــــــــــزال املحـــــــــــامي 

ـــإجـــــــراءات الـــــــدعوى بمواجهـــــــة الوكيـــــــل إلـــــــى أن  ــ ـــل هــ ــ ـــغ املوكــ ــ ـــــةيبلــ ـــــد املحاكمــ ـــزال وموعــ ــ ــــى بصـــــــورة قانونيـــــــة،  ذا االعتــ ــ أو إلـ

 عنـــــــــه، أو يباشـــــــــر الـــــــــدعوى بنفســـــــــه فـــــــــي الحـــــــــاالت التـــــــــي يجيزهـــــــــا القـــــــــانون.
ً
أمـــــــــا فـــــــــي حالـــــــــة عـــــــــزل  أن يعـــــــــين املوكـــــــــل بـــــــــدال

فــــــــــي الحــــــــــاالت التــــــــــي يجيزهــــــــــا القــــــــــانون، أو توكيــــــــــل املوكــــــــــل للمحــــــــــامي فيتعــــــــــين علــــــــــى املوكــــــــــل حضــــــــــور الــــــــــدعوى بنفســــــــــه 

ـــــد  ــــه بعــ ــ ـــــد عنـ ـــــامي جديــ كمـــــــا تعتبـــــــر " األعمـــــــال التـــــــي يجريهـــــــا الوكيـــــــل بعـــــــد وفـــــــاة املوكـــــــل دون  تبليـــــــغ الوكيـــــــل العـــــــزل.محــ

ـــــاد" ــــتقر االجتهــ ــ ــــه اسـ ــ ــــة وعليـ ــ ــــحيحة وقانونيـ ــ ـــــه صـ ـــم بوفاتــ ــ . أمـــــــا موقـــــــف القـــــــانون املصـــــــري مـــــــن هـــــــذه املســـــــألة (472)أن يعلــ

 ملوقــــــــف القــــــــانون الســــــــوري فــــــــي عــــــــدم انقطــــــــاع الخصــــــــومة لعلــــــــة عــــــــزل أو اعتــــــــزال املحــــــــ
ً
ــــه فقــــــــد جــــــــاء مشــــــــابها ــ امي إال أنــ

ـــــادر  ــ ـــــد بـــ ــ ـــان قــ ــ ــ ــــه، إذا كــ ــ ــ ــــت وكالتــ ــ ــ ــــه أو انقضـ ــ ــ ــــوفى وكيلـ ــ ــ ـــــذي تـ ــ ـــم الـــ ــ ــ ــــب للخصــ ــ ــ ـــل مناسـ ــ ــ ـــنح أجــ ــ ــ ـــــة مـــ ــ ــــة فرصــ ــ ــ ــــى املحكمـ ــ ــ أعطـ

 التاليــــــــــة النقضــــــــــاء الوكالــــــــــة األولــــــــــى
ً
 خــــــــــالل الخمســــــــــة عشــــــــــر يومــــــــــا

ً
 جديــــــــــدا

ً
ــــي (473)فعــــــــــين لــــــــــه وكــــــــــيال ــ ــ ـــــال فـــ ــ ــ ــــذلك الحـ ــ ــ . وكــ

                                                           
 .911د بن 292محمود محمد هاشم، املرجع السابق ، ص  - 468
 . 902، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 0( القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء، القضاء الكامل، إجراءات التقاض ي، ط0227محمود حلمي) - 469
 .922،ص 2(، املوسوعة الشاملة في التعليق على قانون املرافعات، املركز القومي لإلصدارات القومية، ط9119أحمد مليجي)- 470
 من قانون األحوال الشخصية السوري. 917من املادة  0ة أنظر الفقر  - 471
 . 372الصفحة  0222لعام  01و2، مجلة املحامون العددان 0222لعام  0291، قرار 0222لعام  0923نقض مدني سوري أساس  - 472
 من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري. 021أنظر املادة  -473
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ـــنح القــــــــانون اللبنــــــــاني فــــــــإن الخصــــــــومة ال تنقطــــــــع فــــــــي حــــــــالتي عــــــــزل أو اعتــــــــزال امل ــ ــ ــــة أن تمـ ــ ـــــتمر  وللمحكمــ ــ ـــل تسـ ــ ــ ـــامي بـ ــ ــ حـ

 .(474)الخصم مهلة لتعيين وكيل جديد له

وتكمـــــــــن الحكمـــــــــة فـــــــــي عـــــــــدم انقطـــــــــاع الخصـــــــــومة فـــــــــي حـــــــــالتي عـــــــــزل أو اعتـــــــــزال املحـــــــــامي فـــــــــي رغبـــــــــة املشـــــــــرع عـــــــــدم تـــــــــرك 

مشــــــــــــيئة املتخاصــــــــــــمين إذ قــــــــــــد يعمــــــــــــد الخصــــــــــــم إلــــــــــــى عــــــــــــزل وكيلــــــــــــه إذا مــــــــــــا أراد انقطــــــــــــاع انقطــــــــــــاع الخصــــــــــــومة رهــــــــــــن  

ــــومة وتعط ــ ــ ــــه الخصـ ــ ــ ـــــراءات بنفسـ ــ ـــــرة اإلجــ ــ ـــــد أو مباشــ ــ ـــــامي جديــ ــ ـــــل محــ ــ ـــــدم توكيــ ــ ـــمه وعــ ــ ــ ـــــد لخصــ ــ ـــا والكيــ ــ ــ ـــل فيهــ ــ ــ ـــــل الفصــ ــ يــ

  .(475)في الحاالت التي يجيز له الفانون فيها ذلك 

أمـــــــــا فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بالشـــــــــخص االعتبــــــــــاري فــــــــــإن الخصـــــــــومة ال تنقطــــــــــع  بتغييــــــــــر ممثلـــــــــه، كــــــــــرئيس مجلــــــــــس اإلدارة، ألن  

إلدارة فهــــــــو عبــــــــارة عــــــــن عضــــــــو ممثــــــــل للشــــــــخص االعتبــــــــاري، الخصــــــــم هــــــــو الشــــــــخص االعتبــــــــاري، أمــــــــا رئــــــــيس مجلــــــــس ا

وتــــــــــــزول صــــــــــــفة الشــــــــــــخص االعتبــــــــــــاري ويفقــــــــــــد شخصــــــــــــيته القانونيــــــــــــة، وتنقطــــــــــــع الخصــــــــــــومة إذا مــــــــــــا تــــــــــــم حــــــــــــل هــــــــــــذا 

  .(476)الشخص أو اندماجه

 ملــــــــا تقــــــــدم نخلــــــــص إلــــــــى أن 
ً
ـــــرعية واســــــــتنادا ــ ــــة الشـ ــ عــــــــن الغيــــــــر تكــــــــون إمــــــــا واليــــــــة، أو وصــــــــاية، أو قوامــــــــة، أو وكالــــــــة النيابــ

ــــائي ــ ــ ــ ويــــــــــــؤدي زوال صــــــــــــفة النائــــــــــــب إلــــــــــــى انقطــــــــــــاع الخصــــــــــــومة بقــــــــــــوة القــــــــــــانون إلــــــــــــى أن يــــــــــــتم تعجيلهــــــــــــا بمواجهــــــــــــة ة قضــ

يمثــــــــل الخصــــــــم بــــــــالعزل أو التنحيــــــــة فــــــــال يقطــــــــع الخصــــــــومة  الخصــــــــم األصــــــــيل. أمــــــــا زوال الصــــــــفة عــــــــن املحــــــــامي الــــــــذي

ـــامي ألن وكالــــــــــــة املحــــــــــــامي ال تنتهــــــــــــي إال بعــــــــــــزل املوكــــــــــــل لــــــــــــه ومباشــــــــــــرته بنفســــــــــــه إلجــــــــــــراءات التقاضــــــــــــ ي، أو  ــ ــ ــ ــ ـــغ املحـ ــ ــ ــ ــ بتبليـ

 للموكل اعتزاله من الدعوى.

 

  املطلب الثاني

 ضرورة تحقق سبب االنقطاع 

 قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها

ــــة  ــ ــ ــ ــــه أهليـ ــ ــ ــــوم، أو فقدانـــ ــ ــ ــ ـــــد الخصـ ــ ــ ـــــاة أحــ ــ ــ ـــــاع أي وفــ ــ ــ ـــبب االنقطــ ــ ــ ــ ـــق ســ ــ ــ ــ ـــــيم أن يتحقــ ــ ــ ــــومة التحكــ ــ ــ ــ ـــاع خصـ ــ ــ ــ ـــترط النقطــ ــ ــ ــ يشــ

ــــومةالتقاضــــــــ ي، أو زوال صـــــــــفة النائـــــــــب عنـــــــــه  بعــــــــد مباشـــــــــرة إجـــــــــ ــ ، وقبــــــــل أن تصـــــــــبح الـــــــــدعوى مهيـــــــــأة (477)راءات الخصـــ

ــــوم  ــ ــ ــ ـــان الخصـ ــ ــ ــ ـــى كــ ــ ــ ــ ـــك متــ ــ ــ ــ ـــق ذلــ ــ ــ ــ ــــوعها ويتحقــ ــ ــ ــ ــــي موضـ ــ ــ ــ ـــم فـ ــ ــ ــ ــــة للحكــ ــ ــ ــ ـــي جلسـ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ــــاتهم الختاميـ ــ ــ ــ ــــوالهم وطلبـ ــ ــ ــ ـــــدو أقـ ــ ــ ـــــد أبــ ــ ــ قــ

ـــاع ــ ـــبب االنقطــ ــ ــــوع ســ ــ ـــل وقـ ــ ـــــات قبــ ، وقـــــــد أعطـــــــى القـــــــانون الســـــــوري للمحكمـــــــة الخيـــــــار بـــــــين الحكـــــــم بموجـــــــب (478)املرافعــ

ـــــل ــ ــــة، أو تأجيـ ــ ـــــات الختاميـــ ــ ــــوال  والطلبــ ــ ــــة  األقــ ــ ـــــد أهليـــ ــ ــــوفي، أو فقــ ــ ـــــذي تــ ــ ـــــام الــ ــ ـــــام مقــ ــ ـــن قـ ــ ــ ـــــب مــ ــ ــــى طلــ ــ ـــــاء علــ ــ ـــــة  بنــ ــ الجلســ

 ملـــــــــــا تقـــــــــــدم ذهبـــــــــــت محكمـــــــــــة (479)الخصـــــــــــومة، أو مـــــــــــن زالـــــــــــت صـــــــــــفته، أو بنـــــــــــاء علـــــــــــى طلـــــــــــب الطـــــــــــرف اآلخـــــــــــر
ً
.وتطبيقـــــــــــا

الــــــــــنقض الســــــــــورية إلــــــــــى القــــــــــول:" إذا حــــــــــدث ســــــــــبب مــــــــــن أســــــــــباب انقطــــــــــاع الخصــــــــــومة وكانــــــــــت القضــــــــــية قــــــــــد تهيــــــــــأت 
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إلـــــــى القـــــــول :" إذا حـــــــدث ســـــــبب النقطـــــــاع الخصـــــــومة كالوفـــــــاة وكانـــــــت الـــــــدعوى قـــــــد تهيـــــــأت للحكـــــــم فـــــــي موضـــــــوعها جـــــــاز 

ــــة" ــ ــ ـــــات الختاميـ ــ ــــوال والطلبــ ــ ــ ــــب األقـ ــ ــ ــــى موجـ ــ ــ ـــــا علـ ــ ـــم فيهــ ــ ــ ــــة أن تحكــ ــ ـــــة  ال (481)للمحكمـــ ــ ـــــذه الحالــ ــ ــــي هــ ــ ــ ـــم فـ ــ ــ ــــك أن  الحكــ ــ ــ . ذلـ

ــــؤثر ع ــ ــ  فـــــــــي الـــــــــدعوى وقـــــــــدموا طلبـــــــــاتهم النهائيـــــــــة، يـ
ً
 صـــــــــحيحا

ً
لـــــــــى حقـــــــــوق الـــــــــدفاع مـــــــــا دام األطـــــــــراف قـــــــــد مثلـــــــــوا تمثـــــــــيال

ـــــى  ــ ــ ــــذلك ال يبقـ ــ ــ ــــوعهاوبــ ــ ــ ــــي موضــ ــ ــ ـــم فــ ــ ــ ــ ــــك إال الحكـ ــ ــ ـــــد ذلــ ــ ــ ــــومة بعـ ــ ــ ــــي الخصــ ــ ــ وقــــــــــد مــــــــــنح قــــــــــانون أصــــــــــول املحاكمــــــــــات . (482)فــ

ــــة  021املدنيـــــــة الســـــــوري فـــــــي املـــــــادة  ـــــذكرة خطيـــ ـــــديم مــ ــــة لتقــ ــــاب املرافعـــ ـــــال بـــ ــــي إقفــ ـــــام تلـــ ــــة أيــ ــــة ثالثـــ ــــوم مهلـــ ــــه الخصـــ منـــ

فــــــــــي الــــــــــدعوى، أمــــــــــا القــــــــــانون املصــــــــــري فقــــــــــد تــــــــــرك تحديــــــــــد مــــــــــدة تقــــــــــديم الخصــــــــــوم ملــــــــــذكراتهم بعــــــــــد حجــــــــــز القضــــــــــية 

 للمـــــــــــــادة 
َ
مـــــــــــــن قـــــــــــــانون اإلجـــــــــــــراءات املدنيـــــــــــــة املصـــــــــــــري، وأمـــــــــــــا  20للحكـــــــــــــم يـــــــــــــدخل ضـــــــــــــمن صـــــــــــــالحيات املحكمـــــــــــــة وفقـــــــــــــا

 . (483)بالنسبة للقانون اللبناني فقد جعل مدة تقديم املذكرة أسبوع

والســـــــؤال الـــــــذي يثـــــــور هنـــــــا هـــــــو مـــــــا هـــــــو املوقـــــــف القـــــــانوني فيمـــــــا لـــــــو حصـــــــل ســـــــبب االنقطـــــــاع خـــــــالل  الفتـــــــرة الواقعـــــــة 

 خاللها؟ بين حجز القضية للحكم، واملهلة املمنوحة للخصوم لتقديم مذكرة

ــــه يــــــــــرى الفقــــــــــه أنــــــــــه    ــ ــ ـــــذي حددتــ ــ ــ ـــــد الـ ــ ــ ـــــريان املوعـ ــ ــ ــــاء سـ ــ ــ ـــــاع أثنــ ــ ــ ـــــباب االنقطـ ــ ــ ـــن أسـ ــ ــ ــ ـــبب مـ ــ ــ ــ ــــوم سـ ــ ــ ـــــد الخصــ ــ ــ ــــام بأحـ ــ ــ إذا قــ

، وهــــــــو مــــــــا يعنــــــــي أن الــــــــدعوى لــــــــم تكــــــــن صــــــــالحة 
ً
املحكمــــــــة فــــــــإن الخصــــــــومة تنقطــــــــع مــــــــادام بــــــــاب املرافعــــــــة غيــــــــر مقفــــــــال

ــــدفاع  ــ ــــوه الــ ــ ـــــداء وجــ ـــــائل إبـــ ـــن وســـ ــ ــــيلة مـــ ــ ــــة وســ ــ ـــــذكرات التحريريــ ـــا ألن املـــ ــ ـــم فيهـــ ــ ـــا للحكـــ ــ ــ ــــو مـ ــ ـــــرد وهــ ــــة والـــ ــ ـــــتدعي املناقشــ تســـ

ـــا (484)ال يتســــــــــنى فــــــــــي حالــــــــــة وفــــــــــاة أحــــــــــد الخصــــــــــوم، أو زوال أهليتــــــــــه، أو زوال صــــــــــفته  ــ ــ ــ ــــومة أيضـ ــ ــ ـــع الخصــ ــ ــ ــ ـــل وتنقطـ ــ ــ ــ ، بـ

ــــة  ـــــه املحكمــ ـــــذي حددتـ ـــــد الـ ـــا أن املوعـ ــ ـــــه طاملـ ـــــدم مذكرتـ ـــــد قـ ـــــاع قـ ـــبب االنقطـ ــ ـــــه سـ ـــــام بـ ـــــذي قـ ـــم الـ ــ ـــان الخصـ ــ ــــو كـ ـــى ولــ ــ حتـ

ــــافية ــ ــ ـــــذكرة إضــ ــ ــ ــــدم مــ ــ ــ ـــم أن يقــ ــ ــ ــ ـــح للخصــ ــ ــ ــ ــــه يصـ ــ ــ ـــــ ي ألنـــ ــ ــ ـــم ينقضـ ــ ــ ــ خــــــــــالل هـــــــــــذا امليعــــــــــاد إذ ال تعتبـــــــــــر الــــــــــدعوى صـــــــــــالحة  لـ

ـــــذكرات ــ ــ ـــــديم املـــ ــ ــ ــــة لتقــ ــ ــ ــ ـــــه املحكمــ ــ ــ ـــــذي حددتــ ــ ــ ــــت الـــ ــ ــ ــ ــــاء الوقـ ــ ــ ــ ـــــد انقضــ ــ ــ ـــا إال بعــ ــ ــ ــ ـــم فيهـــ ــ ــ ــ ــــة (485)للحكــ ــ ــ ــ ـــرت محكمــ ــ ــ ــ ـــــد اعتبـــ ــ ــ . وقــ

 بمــــــا فيهــــــا مــــــا 
ً
الــــــنقض املصــــــرية أن كافــــــة اإلجــــــراءات التــــــي تتخــــــذ فــــــي الــــــدعوى بعــــــد تــــــاريخ قيــــــام ســــــبب االنقطــــــاع بــــــاطال

ن الـــــــــــدعوى ال تعتبـــــــــــر مهيـــــــــــأة للحكـــــــــــم إال بفـــــــــــوات املواعيـــــــــــد املحـــــــــــددة إليـــــــــــداع قـــــــــــد يصـــــــــــدر مـــــــــــن حكـــــــــــم فـــــــــــي الـــــــــــدعوى أل 

 . (486)املذكرات

نخلـــــــص ممـــــــا تقـــــــدم إلـــــــى أنـــــــه يشـــــــترط النقطـــــــاع خصـــــــومة التحكـــــــيم فـــــــي القـــــــانون الســـــــوري واملقـــــــارن أن يتحقـــــــق ســـــــبب 

 االنقطـــــــــاع  بعـــــــــد مباشـــــــــرة إجـــــــــراءات الخصـــــــــومة، وقبـــــــــل أن تصـــــــــبح الـــــــــدعوى مهيـــــــــأة للحكـــــــــم فـــــــــي موضـــــــــوعها ويتحقـــــــــق

ــــوم  ـــان الخصــ ــ ــــى كـ ـــك متــ ــ ـــــاع، ذلـ ـــبب االنقطـ ــ ــــوع سـ ـــل وقــ ــ ـــــات قبـ ـــــة املرافعـ ـــي جلسـ ــ ــــة فـ ــــاتهم الختاميــ ــــوالهم وطلبــ ـــــدو أقــ ـــــد أبـ قـ

ــــوم  ــ ــ ــــة للخصــ ــ ــ ــــة املمنوحــ ــ ــ ـــم، واملهلــ ــ ــ ــ ـــية للحكـ ــ ــ ــ ـــــز القضـ ــ ــ ـــين حجـ ــ ــ ــ ــــة بـ ــ ــ ـــرة الواقعــ ــ ــ ــ ـــالل  الفتـ ــ ــ ــ ـــاع  خـ ــ ــ ــ ـــبب االنقطـ ــ ــ ــ ـــل سـ ــ ــ وإذا حصـــ

 طوال
ً
 هذه الفترة. لتقديم مذكرة خاللها تنقطع الخصومة ألن باب املرافعة ال يعتبر مقفال
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 املبحث الثاني

 اآلثار الناشئة عن انقطاع  خصومة التحكيم

 ومصير الخصومة املنقطعة

ــــك أن  ــ ــ ــ ــــومة، ذلـ ــ ــ ــ ـــــذه الخصـ ــ ــ ـــــق بهــ ــ ــ ـــــي تتعلــ ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ــ ـــار القانونيـ ــ ــ ــ ـــن اآلثــ ــ ــ ــ ـــــد مــ ــ ــ ـــــيم العديــ ــ ــ ــــومة التحكــ ــ ــ ــ ـــاع خصـ ــ ــ ــ ـــــن انقطــ ــ ــ ـــتج عــ ــ ــ ــ ينــ

ـــــاع  االنقطـــــــــاع يمـــــــــس إجـــــــــراءات التحكـــــــــيم وينـــــــــال منهـــــــــا، ممـــــــــا يـــــــــدفعنا إلـــــــــى التســـــــــاؤل عـــــــــن اآلثـــــــــار  ــ ـــــن انقطــ ــ ـــتج عــ ــ ــ ـــي تنــ ــ ــ التــ

 الخصومة؟ وعن مصير الخصومة املنقطعة؟

لإلجابـــــــــة علـــــــــى هـــــــــذه التســـــــــاؤالت نتنـــــــــاول هـــــــــذا املوضـــــــــوع مـــــــــن خـــــــــالل املطلـــــــــب األول الـــــــــذي نبحـــــــــث فيـــــــــه آثـــــــــار انقطـــــــــاع 

 خصومة التحكيم. أما في املطلب الثاني فنتعرض ملصير الخصومة املنقطعة.

 املطلب األول 

 آثار انقطاع خصومة التحكيم.

ينتج عن انقطاع خصومة التحكيم العديد من اآلثار القانونية، ومن أهم هذه اآلثار وقف املواعيد اإلجرائية، وبطالن 

 اإلجراءات التي تطرأ على الخصومة أثناء فترة االنقطاع.

 ـ وقف املواعيد اإلجرائية
ً
  أوال

ع الخصــــــــوم فـــــــــي الـــــــــدعوى وال يجـــــــــوز يــــــــؤدي انقطـــــــــاع الخصـــــــــومة إلــــــــى وقـــــــــف ســـــــــائر املواعيـــــــــد اإلجرائيــــــــة بالنســـــــــبة لجميـــــــــ

ــــومة ــ ـــــاع الخصـــ ــ ـــرة انقطــ ــ ــ ــــاء فتــ ــ ـــــد أثنـــ ــ ـــــاد جديــ ــ ـــــدأ أي ميعــ ــ مـــــــــن القـــــــــانون الســـــــــوري يتعـــــــــين  013. ووفقـــــــــا للمـــــــــادة (487)أن يبــ

ـــف  ــ ـــــاع وقــ ــــة االنقطــ ــــي حالـــ ــــة فـــ ـــى املحكمـــ ــ  علــ
َ
جميـــــــع مواعيـــــــد املرافعـــــــات التـــــــي كانـــــــت جاريـــــــة فـــــــي حـــــــق الخصـــــــوم، وتطبيقـــــــا

ـــل  لــــــــــــــذلك ذهبــــــــــــــت محكمــــــــــــــة الــــــــــــــنقض الســــــــــــــورية إلــــــــــــــى القــــــــــــــول:" ــ ــ ــ ــ ــ ـــتنناف يجعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر االسـ ــ ــ ــ ــــاء نظـــ ــ ــ ــ ــ ـــــتأنفة أثنــ ــ ــ ــ ــ ـــــاة املسـ ــ ــ ــ إن وفـــ

ــــات ...." ــ ــ ـــــد املرافعـ ــ ـــع مواعيــ ــ ــ ــــف جميــ ــ ــ ــــب وقـ ــ ــ ــــة ويرتـ ــ ــ ــــومة مقطوعـ ــ ــ  . (488)الخصـ
ً
ويقابـــــــــل الـــــــــنص القـــــــــانوني الســـــــــوري حرفيـــــــــا

ـــــادة  ــ مـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول املحاكمـــــــــات املدنيـــــــــة  712مـــــــــن قـــــــــانون اإلجـــــــــراءات املدنيـــــــــة املصـــــــــري، وكـــــــــذلك املـــــــــادة  029املــ

ــــس ا ــ ــ ــ ـــــمنت نفـ ــ ــ ـــي تضــ ــ ــ ــ ــــاني التــ ــ ــ ــ ملعنـــــــــــى. ويـــــــــــؤدي االنقطـــــــــــاع إلـــــــــــى وقـــــــــــف جلســـــــــــات املحاكمـــــــــــة وتجميـــــــــــدها، ووقـــــــــــف أي اللبنـ

ـــين (489)ميعـــــــــاد آخـــــــــر محـــــــــدد للخصـــــــــوم دون أن يكـــــــــون لهـــــــــذا التوقـــــــــف أي أثـــــــــر رجعـــــــــي ــ ــ ــــام املحكمــ ــ ــ ــــومة أمـ ــ ــ ـــل الخصـ ــ ــ .وتظــ

قائمــــــــة رغــــــــم انقطاعهــــــــا فاالنقطــــــــاع يــــــــؤثر فــــــــي ســــــــيرها ولــــــــيس علــــــــى قيامهــــــــا، بحيــــــــث تطــــــــل املطالبــــــــة القضــــــــائية، وكافــــــــة 

 .(490)لالحقة التي اتخذت في الخصومة قبل أن تتحقق حالة االنقطاع قائمة ومنتجة لكل آثارهااإلجراءات ا

 ـ بطالن جميع اإلجراءات التي تحصل أثناء فترة االنقطاع:
َ
  ثانيا

 للقـــــــــانون الســـــــــوري واملقـــــــــارن يترتـــــــــب علـــــــــى انقطــــــــــاع الخصـــــــــومة بطـــــــــالن جميـــــــــع اإلجـــــــــراءات التـــــــــي تحصـــــــــل أثنــــــــــاء 
ً
وفقـــــــــا

ـــاع ــ ــ ــــك ، (491)االنقطــ ــ ــ حمايـــــــــة للخصـــــــــم الـــــــــذي قـــــــــام بـــــــــه ســـــــــبب االنقطـــــــــاع، ومراعـــــــــاة لحقـــــــــوق الـــــــــدفاع، كـــــــــي ال يصـــــــــدر وذلـ

                                                           
 .013أحمد مليجي)د،ت( ركود الخصومة املدنية، بسبب الشطب أو الوقف أو االنقطاع، املرجع السابق، ص  - 487
منشـــــــــــــور فـــــــــــــي كتـــــــــــــاب تقنـــــــــــــين أصـــــــــــــول املحاكمـــــــــــــات، أديـــــــــــــب اســـــــــــــتانبولي،  2/2/0221ر تـــــــــــــاريخ   2299قـــــــــــــرار 0397نقـــــــــــــض مـــــــــــــدني ســـــــــــــوري أســـــــــــــاس  - 488

 .997ـ 999، ص 0227، 9وشقيق طعمة، الجزء الثالث، ط
( قانون اإلجراءات املدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، اإلجراءات االستثنائية، ديوان املطبوعات الجامعية، 9113بوبشير محند أمقران ) - 489

 .917ص 
 .022، منشورات أمين، الجزاء ، ص 2ـ 3، القانون (، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، الجديد9112العيش فضيل ) - 490
من قانون  712من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري، واملادة  029من قانون أصول املحاكمات املدنية السوري، واملادة  013أنظر املادة  - 491

 أصول املحاكمات املدنية اللبناني.
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، وال يجــــــوز للمحكمــــــة 
ً
الحكــــــم فــــــي غفلــــــة مــــــن الخصــــــم، ويعتبــــــر أي إجــــــراء يصــــــدر عــــــن املحكمــــــين فــــــي هــــــذه الفتــــــرة بــــــاطال

 أن تقضـــــــ ي بـــــــه مـــــــن تلقـــــــاء ذاتهـــــــا، وال يجـــــــوز للخصـــــــم الـــــــذي لـــــــم يشـــــــرع الـــــــبطالن ملصـــــــلحته أن يتمســـــــك بـــــــه بـــــــل يجـــــــب

إثارتـــــــه مـــــــن الخصــــــــم املتضـــــــرر ألن الـــــــبطالن املترتــــــــب علـــــــى فقـــــــدان أحــــــــد الخصـــــــوم صـــــــفته فــــــــي الـــــــدعوى بطـــــــالن نســــــــبي 

مقــــــــرر لصــــــــالح مــــــــن شــــــــرع االنقطــــــــاع لحمايتــــــــه وهــــــــم خلفــــــــاء املتــــــــوفى أو مــــــــن يقــــــــوم مقــــــــام مــــــــن فقــــــــد أهليتــــــــه، أو زالــــــــت 

ــــام ــ ـــــام العــ ــ ـــــه بالنظـ ــ ـــأن لـ ــ ــ ـــــفته، وال شـ ــ ــــي . أمــــــــا "إذا ســــــــكت الورثــــــــة عــــــــن اســــــــتعمال حقهــــــــم فــــــــ(492)صـ ــ ـــــبي فــ ــ ــــبطالن النسـ ــ ي الــ

الحكـــــــم بســـــــبب وفـــــــاة مـــــــؤرثهم خـــــــالل ســـــــير الـــــــدعوى واكتســـــــب القـــــــرار الصـــــــادر بحـــــــق مـــــــؤرثهم الدرجـــــــة القطعيـــــــة صـــــــار 

 بعيـــــــب فـــــــي الشـــــــكل، أو املوضـــــــوع، أو اشـــــــتمل علـــــــى خطـــــــأ فـــــــي 
ً
للحكـــــــم حجيـــــــة األمـــــــر املقضـــــــ ي بـــــــه حتـــــــى ولـــــــو كـــــــان مشـــــــوبا

 للنظام العام"
ً
 .(493)تطبيق القانون، ولو كان مخالفا

، (494)ع الـــــــــبطالن علـــــــــى جميـــــــــع اإلجـــــــــراءات املتعلقـــــــــة باإلثبــــــــــات، أو باألحكـــــــــام التـــــــــي صـــــــــدرت أثنـــــــــاء فتـــــــــرة االنقطــــــــــاعويقـــــــــ 

وإذا تــــــــوفى أحــــــــد الخصــــــــوم دون أن تعلــــــــم هيئــــــــة التحكــــــــيم بــــــــذلك تعتبــــــــر الخصــــــــومة منقطعــــــــة بقــــــــوة القــــــــانون، وينــــــــتج 

ـــــرع مل ــ ـــــاع شـ ـــــاع، ألن االنقطـــ ــ ـــبب االنقطـ ــ ــــة لســـ ــ ـــــراءات الالحقــ ــ ـــع اإلجـ ــ ـــالن جميـــ ــ ــــك بطـــ ــ ـــن ذلــ ــ صــــــــلحة الورثــــــــة وقــــــــد اســــــــتقر عـــ

ـــــك ــ ــــى ذلـ ــ ـــــائي علــ ــ ـــــاد القضـ ــ ـــــه  " (495)االجتهـ ــ ــــى أنـ ــ ــــائي إلــ ــ ـــــاد القضــ ــ ــــب االجتهـ ــ ـــا ذهــ ــ ــ إذا حضــــــــر ورثــــــــة الخصــــــــم املتــــــــوفى ولــــــــو ،كمـ

بـــــــــــدون إعـــــــــــالن واســـــــــــتمروا فـــــــــــي الـــــــــــدعوى وأجـــــــــــابوا صـــــــــــراحة علـــــــــــى اإلجـــــــــــراءات التـــــــــــي تمـــــــــــت أثنـــــــــــاء االنقطـــــــــــاع باعتبارهـــــــــــا 

 .(496)صفتهم هذه فال بطالن"إجراءات صحيحة فإن ذلك يحقق الغاية من اختصامهم ب

نســــــــــتنتج ممــــــــــا تقــــــــــدم إن انقطــــــــــاع خصــــــــــومة التحكــــــــــيم فــــــــــي القــــــــــانون الســــــــــوري واملقــــــــــارن يــــــــــؤدي إلــــــــــى وقــــــــــف املواعيــــــــــد 

ـــالن  ــ ــ ــ ــ ـــى  بطــ ــ ــ ــ ــ ــــؤدي إلــ ــ ــ ــ ــــه يـــ ــ ــ ــ ــ ـــا انـ ــ ــ ــ ــ ـــخ ... كمــ ــ ــ ــ ــ ــــف الــ ــ ــ ــ ـــــد كشـــ ــ ــ ــ ــــد موعــ ــ ــ ــ ـــــاهد، أو أوتحديـــ ــ ــ ــ ـــماع شــ ــ ــ ــ ــ ـــــد ســ ــ ــ ــ ــــد موعــ ــ ــ ــ ـــة كتحديـــ ــ ــ ــ ــ اإلجرائيــ

 كان نوعها أو موضوعها.اإلجراءات التي تطرأ على الخصومة أثناء فترة االنقطاع مهما 

 

 املطلب الثاني

 مصير الخصومة املنقطعة

يـــــــــؤدي انقطـــــــــاع الخصـــــــــومة إلـــــــــى وضـــــــــع الخصـــــــــومة أمـــــــــام فرضـــــــــين، ويتمثـــــــــل الفـــــــــرض األول فـــــــــي اســـــــــتنناف  الخصـــــــــومة 

 لسيرها من النقطة التي وقفت عندها، أما الفرض الثاني فيتمثل في انقضاء خصومة التحكيم.  

 ـ استئناف سير الخصو 
ً
  مة:أوال

 للقانون السوري واملقارن تستأنف الخصومة املنقطعة سيرها أمام هيئة التحكيم في حالتين
ً
 :(497)وفقا

الحالــــــــة األولــــــــى: بتبليـــــــــغ مــــــــذكرة الــــــــدعوى إلـــــــــى مــــــــن يقــــــــوم مقـــــــــام الخصــــــــم الــــــــذي تـــــــــوفي أو فقــــــــد أهليتــــــــه للخصـــــــــومة، أو 

 زالت صفته.

                                                           
 نقض مدني مصري، الفقرة رقم .  931أحمد هندي، املرجع السابق، ،ص  - 492

ً
ق، تاريخ الجلسة،  99لسنة  071من الطعن رقم  9وأنظر أيضا

 .113، ص 29، مكتب فني، 0/2/0232
 .021، ص 9110مجلة القانون لعام  99/01/9110تاريخ  931قرار  222نقض مدني سوري الهيئة العامة أساس  - 493
 وما بعدها. 007والتجارية في التشريع اللبناني، توزيع مكتبة مكاوي، بيروت، لبنان، ص  (، أصول املحاكمات املدنية0237أمينة النمر) - 494
 .03/2/0229تاريخ  0129لعام  727قرار  0229لعام  7922نقض مدني سوري أساس   - 495
 .312، ص 91، مكتب فني، س09/1/0227، ق جلسة 19، س9197نفض مدني مصري، الطعن رقم  - 496
مـــــــــن  713مـــــــــن قـــــــــانون اإلجـــــــــراءات املدنيـــــــــة املصـــــــــري، واملـــــــــادة  022مـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول املحاكمـــــــــات املدنيـــــــــة الســـــــــوري، واملـــــــــادة  012أنظـــــــــر املـــــــــادة  - 497

 قانون أصول املحاكمات املدنية اللبناني.
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 9104ماي  99العدد 
 

ـــا  ــ ـــــددة لنظرهــ ـــــت محــ ــــي كانــ ــ ــــة التـ ــ ـــــر الجلسـ ـــــة: إذا حضــ ـــــة الثانيــ وارث املتـــــــوفى أو مـــــــن يقـــــــوم مقـــــــام مـــــــن فقـــــــد أهليـــــــة الحالــ

 الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

 ملــــــــــا تقــــــــــدم فإنـــــــــــه يكفــــــــــي الســــــــــتنناف الخصـــــــــــومة املنقطعــــــــــة تبليــــــــــغ مــــــــــن يقـــــــــــوم مقــــــــــام الخصــــــــــم، وتســـــــــــتأنف 
َ
واســــــــــتنادا

ـــ ــ ـــــه مــ ـــــد تبليغــ ـــم بعــ ــ ـــــام الخصـ ـــــام مقــ ـــن قــ ــ ـــــر مــ ـــم يحضــ ــ ــــو لــ ـــى ولــ ــ ــــحيحة حتــ ـــر صـــ ــ ـــيرها وتعتبــ ــ ــــومة ســ ـــــراء الخصــ ـــــذا اإلجــ ادام هــ

قـــــــــــد تـــــــــــم بصـــــــــــورة قانونيـــــــــــة. كمـــــــــــا تعتبـــــــــــر الخصـــــــــــومة صـــــــــــحيحة إذا حضـــــــــــر وارث املتـــــــــــوفى أو القـــــــــــائم مقـــــــــــام مـــــــــــن فقـــــــــــد 

األهليـــــــة، أو مـــــــن زالـــــــت عنـــــــه الصـــــــفة جلســـــــة املحاكمـــــــة بـــــــدون تبليـــــــغ أو دعـــــــوة، وتـــــــابع الســـــــير فيهـــــــا. وتســـــــتأنف الـــــــدعوى 

ـــــراءات ــ ــ ـــع اإلجــ ــ ــ ــ ـــر جميــ ــ ــ ــ ـــا وتعتبــ ــ ــ ــ ــــلت إليهــ ــ ــ ــــي  وصـــ ــ ــ ــ ــــة التـ ــ ــ ــ ـــــن النقطـ ــ ــ ـــيرها مــ ــ ــ ــ ــــة  ســ ــ ــ ــ ــــحيحة وملزمـ ــ ــ ــ ـــــاع صـ ــ ــ ــــى االنقطــ ــ ــ ــ ــــابقة علـ ــ ــ الســـ

 .(499). وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل االنقطاع(498)للطرفين 

 انقضاء الخصومة: 
ً
 ثانيا

ـــن (500)يقصـــــــد يإنقضـــــــاء الخصـــــــومة زوالهـــــــا واعتبارهـــــــا كـــــــأن لـــــــم تكـــــــن ــ ـــــاء مــ ـــــيص القضــ ــــى تخلــ ــ ـــــراء إلـ ـــــذا اإلجــ ـــــدف هــ ، ويهــ

ـــتن ــ ــ ـــل اسـ ــ ــ ـــــذي يهمـ ــ ــــدعي الـ ــ ـــف املــ ــ ــ ـــــدة، وتخويـ ــ ــــومات الراكـ ــ  الخصــ
ً
ناف الســــــــير فــــــــي دعــــــــواه بــــــــأن املشــــــــرع لــــــــن يكــــــــون حريصــــــــا

ـــــه ـــر منــ ــ ــــواه أكثــ ــ ــــاء دعـ ــ ــــى بقـ ــ ، ومـــــــن الرجـــــــوع إلـــــــى قـــــــانون أصـــــــول املحاكمـــــــات املدنيـــــــة الســـــــوري نالحـــــــظ خلـــــــوه مـــــــن (501)علـ

 ملـــــــــــا هـــــــــــو عليـــــــــــه الحـــــــــــال فـــــــــــي القانونـــــــــــان املصـــــــــــري واللبنـــــــــــاني حيـــــــــــث أجـــــــــــاز 
ً
تقنـــــــــــين مصـــــــــــير الخصـــــــــــومة املنقطعـــــــــــة خالفـــــــــــا

ة مـــــــن الخصـــــــوم أن يطلـــــــب الحكـــــــم بســـــــقوط الـــــــدعوى متـــــــى انقضـــــــت ســـــــتة أشـــــــهر القـــــــانون املصـــــــري لكـــــــل ذي مصـــــــلح

ـــنتين  ــ ـــــ ي ســ ــــوال بمضــ ــ ـــع األحـ ــ ــــي جميــ ــ ـــية فـ ــ ــــومة منقضــ ــ ـــر الخصـ ــ ـــــ ي، واعتبــ ـــــراءات التقاضــ ـــن إجــ ــ ـــحيح مــ ــ ـــــراء صــ ـــــر إجــ ـــن آخــ ــ مــ

، أمــــــــــا القــــــــــانون اللبنــــــــــاني فقــــــــــد أجــــــــــاز للخصــــــــــوم طلــــــــــب إســــــــــقاط الخصــــــــــومة إذا مضــــــــــت (502)مــــــــــن تــــــــــاريخ هــــــــــذا اإلجــــــــــراء

 .(503)حسنتين على آخر إجراء صحي

 وينتج عن انقضاء الخصومة اآلثار التالية:

 ـــــــــ بقــــــــاء أصــــــــل الحــــــــق: يـــــــــؤدي انقضــــــــاء الخصــــــــومة إلــــــــى ســــــــقوط األحكـــــــــام الصــــــــادرة فيهــــــــا بــــــــإجراء اإلثبــــــــات، وإلغـــــــــاء 
ً
أوال

جميــــــــــع إجـــــــــــراءات الخصـــــــــــومة بمــــــــــا فـــــــــــي ذلـــــــــــك رفــــــــــع الـــــــــــدعوى4 ويمتنـــــــــــع علــــــــــى الخصـــــــــــوم االســـــــــــتناد إلــــــــــى أي إجـــــــــــراء مـــــــــــن 

ــــائيةاإلجــــــــــــراءات الســــــــــــابقة أو االحتجــــــــــــ ــ ــ ــ ـــــة القضــ ــ ــ ــ ــــس الجهـ ــ ــ ــ ـــــام نفــ ــ ــ ــ ـــــا أمـ ــ ــ ــ ـــل (504)اج بهـ ــ ــ ــ ــ ـــي أصـ ــ ــ ــ ــ ـــق فـ ــ ــ ــ ــ ـــــقط الحـ ــ ــ ــ ــــه ال يسـ ــ ــ ــ ، ولكنــ

الـــــــــــــدعوى، وال فـــــــــــــي األحكـــــــــــــام القطعيـــــــــــــة الصـــــــــــــادرة فيهـــــــــــــا وال فـــــــــــــي اإلجـــــــــــــراءات الســـــــــــــابقة لتلـــــــــــــك األحكـــــــــــــام، أو اإلقـــــــــــــرارات 

الصـــــــــادرة مـــــــــن الخصـــــــــوم، أو اإليمـــــــــان التـــــــــي حلفوهـــــــــا، علـــــــــى أن هـــــــــذا الســـــــــقوط ال يمنـــــــــع الخصـــــــــوم مـــــــــن أن يتمســـــــــكوا 

 . (505)التحقيق، أو أعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتهابإجراءات 

:
ً
ـ  اعتبار الحكم املطعون فيه قطعيا

َ
 ثانيا

                                                           
ـــع  290بنـــــــــــــــــد  997( أصـــــــــــــــــول املحاكمـــــــــــــــــات املدنيـــــــــــــــــة ، دون ناشـــــــــــــــــر، ص 0219رزق هللا اإلنطـــــــــــــــــاكي ) - 498 . وانظـــــــــــــــــر أيضـــــــــــــــــا احمـــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــو الوفـــــــــــــــــا، املرجــــــــــــــ

 .917بند  109السابق، ص 
 .0227/ 02/2تاريخ  909قرار  0227لعام  213نقض مدني سوري أساس  - 499
 .929أحمد هندي، املرجع السابق،  ص  - 500
 .29ريمه ختال ، ووهيبة حمداوي ، املرجع السابق، ص - 501
 من قانون  املرافعات املدنية والتجارية املصري. 091و 029أنظر املادتين  - 502
 من قانون أصول املحاكمات املدنية اللبناني. 712ظر املادة أن - 503
 .921ـ 929بو بشير محند أمقران ، املرجع السابق،  ص  - 504
 من قانون أصول املحاكمات املدنية اللبناني. 709من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري، واملادة  022أنظر املادة  - 505
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إذا فصــــــــــــلت جهــــــــــــة قضــــــــــــائية فــــــــــــي دعــــــــــــوى مرفوعــــــــــــة أمامهــــــــــــا ثــــــــــــم اســــــــــــتؤنف الحكــــــــــــم بعــــــــــــد ذلــــــــــــك ثــــــــــــم تقــــــــــــرر ســــــــــــقوط 

، ألن إهمــــــــال أطــــــــراف الخصــــــــومة بمــــــــا يقتضــــــــيه القــــــــانون أمــــــــام قاضــــــــ ي االســــــــتنناف فــــــــإن ذلــــــــك الحكــــــــم يعتبــــــــر قطعيــــــــ
َ
ا

 . (506)الخصومة لن يكون في مصلحتهم وسيؤدي إلى اكتساب الحكم املستأنف حجية التنفيذ فيما قض ى به

نخلــــــــــص ممــــــــــا تقــــــــــدم إلــــــــــى أن الخصــــــــــومة املنقطعــــــــــة تنتهــــــــــي إلــــــــــى أمــــــــــرين: األول يكــــــــــون باســــــــــتننافها مــــــــــن النقطــــــــــة التــــــــــي 

القانونيـــــــــــة املحـــــــــــددة فـــــــــــي القـــــــــــانون املقـــــــــــارن دون وقفـــــــــــت عنـــــــــــدها، والثـــــــــــاني يكـــــــــــون بانقضـــــــــــائها فـــــــــــي حالـــــــــــة مـــــــــــرور املـــــــــــدة 

اســــــــتننافها. ويــــــــرى الباحــــــــث أن خلــــــــو قــــــــانون أصــــــــول املحاكمــــــــات املدنيــــــــة الســــــــوري مــــــــن اإلشــــــــارة إلــــــــى مصــــــــير خصــــــــومة 

 يتعلــــــــق 
ً
 قانونيــــــــا

ً
التحكــــــــيم املنقطعــــــــة يشــــــــكل ثغــــــــرة قانونيــــــــة كبيــــــــرة فــــــــي هــــــــذا القــــــــانون ويقتــــــــرح تعديلــــــــه بتضــــــــمينه نصــــــــا

ــــة، و  ــ ــ ــــومة املنقطعــ ــ ــ ـــير الخصــ ــ ــ ــ مــــــــــدة انقضــــــــــائها والطريــــــــــق الواجــــــــــب علــــــــــى الخصــــــــــم ســــــــــلوكه للحصــــــــــول علــــــــــى حكــــــــــم بمصـ

 باالنقضاء على غرار ما فعل القانون املقارن.

 

 

 الخاتمة

 ـ النتائج:
ً
 أوال

ــــــــ يقصــــــــد بانقطــــــــاع خصــــــــومة التحكــــــــيم وقــــــــف الســــــــير فــــــــي الــــــــدعوى املنظــــــــورة أمــــــــام املحكمــــــــين بقــــــــوة القــــــــانون نتيجــــــــة  ـ

 ق الدفاع،  ومبدأ املواجهة بين املتخاصمين.لعارض يطرأ على الخصومة، وينال من حقو 

ــــــــ  تنحصــــــــر أســــــــباب انقطــــــــاع خصــــــــومة التحكــــــــيم فــــــــي القــــــــانون الســــــــوري واملقــــــــارن بوفــــــــاة  أحــــــــد الخصــــــــوم، أو بفقــــــــده  ـ

أهليـــــــــــة الخصـــــــــــومة، أو بـــــــــــزوال صـــــــــــفة مـــــــــــن كـــــــــــان يباشـــــــــــر الخصـــــــــــومة عنـــــــــــه مـــــــــــن النـــــــــــائبين، ويشـــــــــــترط لصـــــــــــحة ســـــــــــبب 

 للحكم في موضوعها.االنقطاع أن يطرأ على الدعوى قبل أن تتهيأ 

 للقـــــــانون الســـــــوري واملقـــــــارن، ومـــــــن أهـــــــم 
ً
ــــــــ ينـــــــتج عـــــــن انقطـــــــاع خصـــــــومة التحكـــــــيم العديـــــــد مـــــــن اآلثـــــــار القانونيـــــــة وفقـــــــا

 هذه اآلثار وقف املواعيد اإلجرائية، وبطالن اإلجراءات التي تطرأ على الخصومة أثناء فترة االنقطاع.

ـــ ــ ـــــام فرضـــ ــــومة أمـــ ــ ـــع الخصــ ــ ــــى وضـــ ــ ــــومة إلــ ــ ـــــاع الخصــ ــ ــــؤدي انقطـ ــ ـــــ يــ ين، ويتمثــــــــل الفــــــــرض األول فــــــــي اســــــــتنناف  الخصــــــــومة ــــ

 لسيرها من النقطة التي وقفت عندها، أما الفرض الثاني فيتمثل في انقضاء خصومة التحكيم.  

 ـ التوصيات:
ً
 ثانيا

 يتعلـــــــــق بمصـــــــــير الخصـــــــــومة 
ً
توصـــــــــ ي الدراســـــــــة بتعـــــــــديل قـــــــــانون أصـــــــــول املحاكمـــــــــات املدنيـــــــــة الســـــــــوري بتضـــــــــمينه نصـــــــــا

 حي التالية:املنقطعة يتضمن النوا

تحديــــــــــد املــــــــــدة التــــــــــي يحــــــــــق فيهــــــــــا للخصــــــــــوم تقــــــــــديم طلــــــــــب إســــــــــقاط الخصــــــــــومة. والتــــــــــاريخ الــــــــــذي يبــــــــــدأ منــــــــــه  -0

 احتساب هذه املدة.

 تعيين الجهة التي يقدم إليها طلب إسقاط الخصومة املنقطعة. -9

ـــــه.  -2 ــــدعى بــ ــ ـــــق املـ ـــى الحــ ــ ـــــا ، وعلــ ـــــت بهــ ـــي تمــ ــ ـــــراءات التــ ــــى اإلجــ ــ ــــومة علـ ــ ـــــقاط الخصـ ـــن إســ ــ ـــئة عــ ــ ـــار الناشــ ــ ـــان اآلثــ ــ تبيــ

 على الطعن الواقع على الحكم.و 

 ويقترح الباحث استنناس املشرع السوري  بالقانون املقارن املصري واللبناني في إجراء هذا التعديل.

 

                                                           
مجلــــــــــــة املفكــــــــــــر، كليــــــــــــة الحقــــــــــــوق والعلــــــــــــوم السياســــــــــــية، جامعــــــــــــة محمــــــــــــد  2-3ض الخصــــــــــــومة فــــــــــــي ظــــــــــــل القــــــــــــانون (، عــــــــــــوار 9113محمــــــــــــد بركــــــــــــات ) - 506

 وما بعدها. 72، الجزائر، ص 3خيضر بسكرة، عدد
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 املراجع

 

 :أواٍل ـ الكتب واملؤلفات القانونية

 

 .9(، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ط9117إبراهيم أحمد إبراهيم) -

 ، منشأة املعارف.09بو الوفا)د،ت( املرافعات املدنية والتجارية، طأحمد أ -

أحمد مليجي ركود الخصومة املدنية)د، ت( ركود الخصومة بسبب الشطب أو الوقف أو االنقطاع، دار النهضة العربية،  -

 القاهرة.

 .لإلصدارات القومية (، املوسوعة الشاملة في التعليق على قانون املرافعات، املركز القومي9119أحمد مليجي) -

، دار الجامعة الجديدة للنشر، 9(، قانون املرافعات املدنية والتجارية، الخصومة والحكم والطعن، ج0227أحمد هندي) -

 اإلسكندرية.

 (، أصول املحاكمات املدنية والتجارية في التشريع اللبناني، توزيع مكتبة مكاوي، بيروت، لبنان.0237أمينة النمر) -

 ت(، موسوعة املرافعات املدنية والتجارية،  منشأة املعارف باإلسكندرية.أنور طلبة)د، -

( قانون اإلجراءات املدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، اإلجراءات االستثنائية، ديوان 9113بوبشير محند أمقران ) -

 املطبوعات الجامعية.

 ( أصول املحاكمات املدنية، دون ناشر.0219رزق هللا اإلنطاكي ) -

دار  0227لسنة  00(، خصومة التحكيم القضائي، التحكيم املختلط، وفقا للقانون الكويتي رقم 0222سيد أحمد محمود ) -

 .0النهضة العربية، القاهرة، ط

هـ (، التعليق على نصوص نظام املرافعات الشرعية في اململكة العربية السعودية،ج 0999طلعت دويدار ، محمد علي كومان ) -

 ملعارف باإلسكندرية.،  منشأة ا01

 (، شرح قانون اإلجراءات املدنية،  دار الفكر العربي، القاهرة.0211عبد الباسط جميعي) -

 (، مبادئ املرافعات، دار الفكر العربي.0222عبد الباسط جميعي) -

 .(،  الوجيز في قانون اإلجراءات املدنية، دراسة مقارنة، املؤسسة الجامعية، لبنان9101عبده جميل غصوب ) -

 ، دون ناشر.0(، قانون القضاء املدني، ط9111علي سالم ) -

 ، دون ناشر.0علي صالح سعود )د، ت(، عوارض األهلية املؤثرة في املسؤولية الجنائية، ج -

 ، منشورات ليجوند، الجزائر.0( الوجيز في شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج9102عيد،هالل ) -

 ، منشورات أمين. 2ـ 3ن اإلجراءات املدنية واإلدارية، الجديد، القانون (، شرح قانو 9112العيش فضيل ) -

(، قواعد املرافعات في التشريع املصري واملقارن، املطبعة النموذجية، 0273محمد العشماوي، وعبد الوهاب العشماوي) -

 القاهرة.

سقوط الخصومة وانقضاءها، ( عوارض الخصومة، ) وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، 0221محمد نصر الدين كامل ) -

 ترك الخصومة(، منشأة املعارف، اإلسكندرية.

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.0( القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء، القضاء الكامل، إجراءات التقاض ي، ط0227محمود حلمي) -

 ( قانون القضاء املدني، الجزء الثاني، دون ناشر.0232محمود محمد هاشم ) -

 .0هـ(، إجراءات التقاض ي والتنفيذ، عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود، الرياض، ط 0912شم)محمود محمد ها -

 ( مبادئ الخصومة املدنية، دار الفكر العربي. مصر. 0223وجدي راغب فهمي) -

 .0(، مبادئ القضاء املدني، دار الفكر العربي، مصر، ط0231وجدي راغب فهمي) -

 ـ الرسائل الجامعية:
ً
  ثانيا

( ، نظرية الخصومة في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، رسالة ماجستير، جامعة عبد  9102ريمة ختال ، وهيبة حمداوي ،) -

 الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر.
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محمـــــــــد بشــــــــــير)د، ت(، إجـــــــــراءات الخصــــــــــومة أمــــــــــام مجلـــــــــس الدولــــــــــة رســــــــــالة دكتـــــــــوراه، جامعــــــــــة الجزائــــــــــر، بـــــــــن يوســــــــــف بــــــــــن  -

 ون.خدة، كلية الحقوق بن عكن

 ـ املقاالت واألبحاث املنشورة في املجالت والدوريات :
ً
  ثالثا

مجلـــــــــة املفكـــــــــر، كليـــــــــة الحقـــــــــوق والعلـــــــــوم السياســـــــــية،  2-3(، عـــــــــوارض الخصـــــــــومة فـــــــــي ظـــــــــل القـــــــــانون 9113محمـــــــــد بركـــــــــات ) -

 ، الجزائر.3جامعة محمد خيضر بسكرة، عدد

 ـ املجالت القانونية:
ً
 رابعا

ـــــــــ والعـــــــــددان 0222لعــــــــام  01و2املحــــــــامين فـــــــــي الجمهوريــــــــة الســـــــــورية. العـــــــــددان مجلــــــــة املحـــــــــامون التــــــــي تصـــــــــدرها نقابـــــــــة  - و  00ـ

 9101لعام  09

 .9110مجلة القانون وتصدر عن وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية، عدد سنة  -

 ـ مجموعات االجتهادات والفتاوى القضائية:
ً
 خامسا

 0227، 9لي، وشقيق طعمة، الجزء الثالث، طتقنين أصول املحاكمات املدنية السوري، أديب استانبو  -

 . 9110مجموعة اجتهادات محكمة النقض السورية لسنة  -

و 0221، و0229، و0239و 0227مجموعــــــــــــــة املبـــــــــــــــادئ القانونيـــــــــــــــة التـــــــــــــــي قررتهـــــــــــــــا محكمـــــــــــــــة القضـــــــــــــــاء اإلداري عـــــــــــــــن ســـــــــــــــنوات  -

  ،  تصدر عن املكتب الفني ملجلس الدولة، القاهرة، مصر.0232، و0229

 ـ الق
َ
 وانين واألنظمة:سادسا

 .9113لسنة  9قانون التحكيم السوري رقم  -

 .9101لسنة  0قانون أصول املحاكمات املدنية السوري رقم  -

 .0272لسنة  72قانون األحوال الشخصية السورية رقم  -

  0292لسنة  93القانون املدني السوري رقم  -

 وتعديالته. 0293لسنة  020القانون املدني املصري رقم  -

 .0231لسنة  02افعات املدنية والتجارية املصري رقم قانون املر  -

  0222لسنة  2قانون التحكيم املصري رقم  -

 . 0232لسنة  21قانون أصول املحاكمات اللبناني رقم  -
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 االقتصادية السوق  وحماية املنافية املمارسة

 مظاهر انفتاح النظام املالي املغربي الحديث 

 "ذًجـا"املالية التشاركية نمو 

 

  سعاد البدري 

 دكتوراه في القانون الخاص 
 رئيسة مركز مشارف للبحث والتكوين في املالية التشاركية والتنمية واالستثمار .

 

 مقدمة:

ت محتشمة ومحصورة 
ّ
مكانها إال في عدد  قليل من  ال تكاد تراوحرغم أّن تطبيقات االقتصاد اإلسالمي ظل

،وما أسفرت عنه من انهيار في قطاعات اقتصادية عـّدة،  والتي  9112/9113عاملية لسنتي الدول ، إال أنه ومع األزمة ال

كانت لها أثار سلبية وخيمة على  الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية.. وفي خضّمِ هذه األزمة  ظهر االقتصاد 

خروج من هذه األزمة للعديد من الدول.  حيث اإلسالمي واملالية اإلسالمية؛ وكأنه املنفذ الوحيد واملنقذ السديد لل

اعتبرته بعض الدول األساس األول لتحقيق التنمية الشاملة، بل كاد  أن يصبح ظاهرة كونية ؛ إذ نجد أن دول العالم 

تتسابق من أجل تبسيط املساطر القانونية وتيسير العمل والخدمات لولوج هذه الفكرة وإصدار قوانينها واالستفادة من 

 اسنها.مح

إسالمية  -، إذ عمدت عدة دول الثورة القانونيةفقد صاحب هذه الثورة االقتصادية العارمة ثورة أخرى وهي: 

إلى تعديل سياستها وقوانينها لكي تالئم خصوصية هذه املعامالت، األمر الذي دعا العديد منها من أجل  -وغير إسالمية 

قة بها في بعض القوانين السارية إقراراها في تشريعاتها، سواء بسّنِ قوانين خ
ّ
اصة بها أو إدراج بعض النصوص املتعل

املفعول.طبًعا مع األخذ بعين االعتبار أحكام الشريعة اإلسالمية الغّراء والتي تعتبر هي األساس األول واملرجع العام 

 . واملصدر الثابت لالقتصاد اإلسالمي

من أجل استقطاب وإقرار  االقتصاد اإلسالمي بهذا البلد، نجده  وفي بلدنا املغرب، وفي ظّل هذا الحراك الدولي 

واء س -قد أخذ بدوره غمار هذه الفكرة وهي الدخول في مجال املعامالت اإلسالمية أو ما تسمى بـ: املعامالت التشاركية 

 ن املالية لتالئم هذه،  حيث عمل على إدخال العديد من التغّيرات والتعديالت في قواني-كان مضطًرا أو لم يكن كذلك 

 . املعامالت املستجّدة

ونظًرا للتحّوالت التي يعرفها هذا البلد على صعيد تطوير االقتصاد الوطني وانفتاحه على استقطاب املعامالت 

املالية املبنية على الشريعة اإلسالمية، لم يكن التنظيم القانوني ليبقى بمعزٍل عن هذه التحوالت والتطورات، فمن 

وف أن السمة املميزة للقانون هي مواكبته لسائر التطورات التي يعرفها املجتمع، فهو يعتبر املرآة العاكسة للواقع املعر 
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وللسياسات التي تعتمدها الدولة، والذي عليه أن يؤطر كل ما يستجّد  في ساحته سواء االجتماعية أو االقتصادية أو 

 غيرهما.

تعتبر من أبرز ما اسُتجّد في الساحة االقتصادية املعاصرة من خالل الدور  وبما أن معامالت املالية اإلسالمية  

التنموي الذي تقوم به، فقد انتشرت انتشاًرا منقطع النظير في كل بقاع العالم، حيث صاحب هذا االنتشار موجة 

 .تشريعية عاملية في تأطيرها وضبطها

ي تفعيل وتنشيط التعامل بها؛ إذ يعتبر وجود اإلطار إن أهمية هذه املعامالت من الناحية القانونية، تكمن ف

ل االعتراف الرسمي من الدولة، كما ُيعّد الحامي الشرعي لها، وبذلك يكون املغرب 
ّ
التشريعي في غاية األهمية ألنه يمث

م من خالله أهم أدوات املالية اإلسالمية 
ّ
، أال على اإلطالققد استطاع أن يفتح باًبا اقتصادًيا جديًدا مهًما يتبنى وينظ

وهي: البنوك والصكوك، وتكون  بالتالي أولى القوانين التي تّم اعتمادها في املنظومة القانونية  في هذا اإلطار بعد التعثر 

 .الكبير الذي عرفه مشروع البنوك التشاركية ،وتأخير اعتماد قانون التأمين التكافل بشكل رسمي

إقرار واعتراف محتشم جًدا، نظًرا للعديد من النواقص والصعوبات  فإنه في الحقيقة -وإن كان كذلك -وهو 

الجّمة التي تقف أمام تطبيقها على أرض الواقع، وبالتالي ال ترقى للمستوى املطلوب. ولكن وبالرغم من ذلك، فإنه أصبح 

قواعد ة مظاهر ألحكام و بإمكاننا التحّدث عن أدوات تحتكم للشريعة باألساس، كون التشريع القانوني املغربي يعرف عّد 

 . "أسلمة النظام القانوني واالقتصاديأساسها مستمّد من الشريعة اإلسالمية، وهو ما اعتبره البعض "

وفي هذه الورقة البحثية حاولت تسليط الضوء على هذه القضية من خالل تحليل هذا املوضوع واإلجابة عن 

 لتالية:اإلشكاليات الرئيسية التي صغتها في التساؤالت  ا

  ما هي مظاهر أسلمة النظام االقتصادي املغربي املعاصر؟ 

  ما هي أهم القوانين التي أقّرها التشريع املغربي في ظل ما يعرف بـ: املالية التشاركية؟ 

 وما هي التطبيقات األخرى للمعامالت املالية املستمّدة من الشريعة في التشريع املغربي عامة؟ 

 

  هذه التساؤالت أو اإلشكاليات، حاولُت التطّرق لهذا املوضوع من خالل املحاور التالية:ولإلجابة عن          

 املبحث األول: قانون األبناك التشاركية وقانون الصكوك باملغرب.    

 

o  .املطلب األول: البنوك التشاركية في املغرب من الفكرة إلى التطبيق 

o  جل استيعاب  الصكوك.من أ 33.14املطلب الثاني: ظرفية تعديل قانون 

 

 املبحث الثاني:  ظهير اللجنة الشرعية وقانون التأمين التكافلي. 

 

o املطلب األول: ظهير إحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية . 

o .املطلب الثاني: التأمين التكافلي: حقيقته وإشكاالته اآلنية واملستقبلية 
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 املبحث األول:

 قـانون الـصكوك باملغرب.قـانون األبـناك الـتشاركية و 

يحسب للمغرب أنه عِمل على توفير املجال القانوني قبل البدء في أي إقرار فعلي للعمل بأدوات املالية التشاركية 

في سياساته االقتصادية، عكس دول أخرى تتعامل بهذه األدوات فقط من خالل املعايير الشرعية. وبذلك يكون قد 

وجه الجديد، فقد عرف في الفترة األخيرة سجاال كبيرا حول قانون األبناك التشاركية، في أحسن صنًعا باختياره هذا الت

 الوقت الذي تّمت املصادقة  فيه على قانون آخر في هدوء وسكون  وهو: قانون الصكوك.

 املطلب األول: البنوك التشاركية في املغرب من الفكرة إلى التطبيق.

اإلسالمية التي أدمجت املعامالت البنكية، واملفترض أن تكون وفق ضوابط  كان املغرب وُعمان من أواخر الدول 

الشريعة اإلسالمية، وذلك رغم النتائج الجيدة للمالية اإلسالمية في العالم خاصة بعد األزمة املالية العاملية لسنة 

جلت بوضوح منذ ت ،(507)، هذا التأخر يعزى في املغرب إلى تحفظات وضغوطات كثيرة ومتعددة ومتشعبة 9112

 إلى قانون فعلي لها.
ً
 اإلرهاصات األولى، مروًرا إلى تقديم مشروع البنوك التشاركية وصوال

 الفقرة األولى:  اإلرهاصات األولى للتمويالت البديلة.

 :يمكن تقسيم هذه اإلرهاصات ،البوادر لظهور البنوك اإلسالمية في املغرب إلى فقرتين

 تعامالت املالية في املغربأوال : اإلرهاصات األولى لل

لقد عاشت البنوك التشاركية محاوالت وتجارب و مراحل دقيقة ،محاولة منها دخول السوق املغربية، تكللت 

 .في األخير بالنجاح في إقرار إطار قانوني ينظمها، واملتمثل في قانون مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

يرجع إلى حوالي ثالث عقود من الزمن، عندما تبنته الجمعية املغربية  (508)ميةفمشروع إنشاء البنوك اإلسال 

،وعندما تبنت مبادرة املشاركة بخبرتها في مشروع 0232للدراسات و البحوث في االقتصاد اإلسالمي  منذ إنشائها سنة 

نطلقت ثالث خدمات بنكية ، حينذاك ا0232انطالق أول تجربة في املعامالت املالية اإلسالمية مع بنك الوفا سنة 

  .(509)املرابحة ، املشاركة واإلجارة

                                                           
رئيس ي  يلهاجس الخوف الذي يطبع السياسة املالية في املغرب ال يفهم مصدره، إال إذا اعتبرنا أن هذه أول مرة تقترح فيها حكومة مغربية تدبير ما -507 

تتقاسم مع  ةغير نابع من توجهات صندوق النقد الدولي أو من تعليمات حكومة غربية، وبالتالي يفتقد إلى "التغطية" الغربية الكفيلة بطمأنة مصالح فئ

ع الفعلي وغياب دور املجتماملصالح الغربية أحد قطاعات الريع الرئيسة في املغرب، وبسبب الهيمنة املطلقة للدولة على القطاعين املالي واالجتماعي 

فيهما  وسياسة االلتفاف على اإلصالحات الحقيقية في املغرب مستمرة مع كامل األسف بسبب خوف فئة من أصحاب املصالح الكبرى من فقدان 

يابهم التام عن تحديات وبسبب غ .مراكزهم التقليدية وبسبب جهلهم بالواقع االجتماعي املؤلم لفئة من الشباب وجد نفسه في حالة انتظار مستمر

 وبسبب محيط املغرب الذي ينبئ بتسريع وثيرة التغير في كل املنطقة. ..العوملة وما يجري في العالم من سرعة التغيرات

رَبـِوبـة"، وليس من مفهوم تطبيق االقتصاد اإلسالمي، وربما كان مرجع ذلك هو أّن الظ -508 
ّ
ا من مفهوم "الال

ً
ية روف السياسبدأت هذه التجربة انطالق

 وقتها لم تكن تسمح بإطالق هذه األسماء، وبقدر ما كانت تلك التجربة رائدة بقدر ما أثبتت نجاحها.

بعاء ر عبد الدائم محمد، املالية اإلسالمية باملغرب: حصيلة وأسباب فشل املنتجات البنكية البديلة، مقال منشور بموقع "هسبريس"، بتاريخ: األ  -  509

 http://www.hespress.com/writers/196461.html على الرابط التالي:، 9109أبريل  21
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رفض والي بنك املغرب مشروع بنك الوفاء لتسويق ثالثة صيغ تمويلية إسالمية، كما رفض  0222وفي سنة 

 الطلبات املتكررة للبنوك اإلسالمية خاصة الخليجية بحجة املحافظة على االستقرار املالي للبالد.

امت ، إال أن املراجعة د -املرحلة األولى –رب و لم يعطي أي تبرير لذلك و طلب مهلة ملراجعتها فأوقفها بنك املغ

سنة أقر بعدها أن هذه املعامالت لها سوق يطلبها و بالتالي فال بأس أن تتبناها البنوك املغربية إن شاءت ذلك،و  02

ليعود ويؤكد على أن املنتجات   -املرحلة الثالثة – 9112هذا ما جعل املنتجات البنكية البديلة تظهر من جديد سنة 

 .(510)البديلة ستساهم في رفع نسبة اإلستبناك  وستجلب رساميل أجنبية مهمة

إذ بعد تردد طويل من طرف بنك املغرب أعطى الرخصة  النطالق معامالت بنكية  ذات طابع إسالمي سنة 

كة و اإلجارة التي تلقاها الرأي العام متمثال خاصة في جمهور سماها املنتجات البديلة،و هي املرابحة ، املشار  9112

،وجمهور املستثمرين الراغبين في قروض (511) املستهلكين الراغبين في قروض استهالكية بطريقة إسالمية )املرابحة(

حاجز الخوف سيرا لاستثمارية إسالمية  )املشاركة و اإلجارة( بارتياح كبير بعد طول ترقب و انتظار،و اعتبرت املبادرة تك

الذي كان يحيط بهذه املعامالت  و إقرارا بوجود معامالت مالية إسالميه، كما أدخلت األمل من خالل اعتبارها مجرد 

مرحلة انتقالية  لتأسيس بنوك إسالمية في املغرب ،وفتحت األفاق في جانب أخر في مجال البحث العلمي  للطلبة 

 .لى األفق في هذا املجالواملتخصصين  للخروج من الضبابية إ

وتعتبر مؤسسة دار الصفاء أول مؤسسة أو فرع بنك إسالمي يتعامل في التمويالت البنكية البديلة برأسمال 

بنك"، حيث تستهدف املهنيين والعموم باقتراح منتوجات تمويلية في  مليون درهم مملوكة ملجموعة "التجاري وفـا 71

و إيجار عقار للسكن واملكاتب،وتمت تسمية هذا املنتوج " صفاء للعقار" واقتناء أو بيع أربعة مجاالت هي: اقتناء أو بيع أ

سيارة تحت مسمى "صفاء السيارات"وكذلك قروض استهالكية باسم " صفاء لالستهالك "وأخيرا مجال التجهيز املنزلي " 

وهي طنجة والرباط و الدار البيضاء و  مدن مغربية كبيرة 2الصفاء للتجهيز" ،وقد انطلق نشاط الشركة في البداية في 

  .(512)فاس، مكناس و وجدة ومراكش وأكاديـر

كما تعتبر إدارة مؤسسة دار الصفاء نفسها أنها  ليست بنكا إسالميا،بل هي مؤسسة بنكية متخصصة في مجال 

ن فيها لفوائد التمويالت  والقروض مرخص لها من طرف بنك املغرب الذي منحها حق توزيع منتجات بديلة ال مكا

بنكية كما هو متعارف عليه في األبناك التقليدية ،وهو ما أجمع عليه جل املغاربة املهتمين واملتخصصين والباحثين في 

مجال االقتصاد واملعامالت املالية اإلسالمية على أنها ليست بنكا إسالميا بل هي نافذة من نوافذ وفا بنك والتي قررت 

 .(513)مويلية البديلة التخصص في املنتوجات الت

                                                           
 عبد الرزاق املزيان، التمويل اإلسالمي باملغرب، تمويل بديل؟ بحث منشور بالعربية على املوقع التالي: - 510

 http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/12/Abdelrazzak-Almeezan.pdf  

 .3، ص9112(.9البوطيبي، التكييف الفقهي للتمويالت املصرفية الجديدة في البنوك اإلسالمية، مجلة املذهب املالكي، ع ) محمد امنو  - 511

عبد الحي الشريف،املنتجات البنكية البديلة لدى األبناك املغربية،أي أساس شرعي وأي إطار قانوني،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  - 512

 91،ص 9112/9113ن الخاص،جامعة محمد الخامس،كلية الحقوق السويس ي الرباط،املعمقة في القانو 

وهذا كان في عهد مديرها  العام األول نور الدين الشرقاوي ،غير أن األمر أخذ منحي متغيرا مع بداية ترأس السيد يوسف البغدادي  - 513

دار الصفاء شكال ومضمونا ،والتي يدافع عنها ويحاول التأكيد عليها  ،هذا األخير الذي اعتبر أول أولوياته  هو إلصاق الصفة اإلسالمية على
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في األلف من التمويالت التقليدية  9،0والنتيجة هي ضعف النتائج التي حققتها هذه التمويالت التي ال تتجاوز 

للبنوك التقليدية( بعد خمس سنوات من املمارسة ،باإلضافة  9101مليار درهم سنة  190مليون درهم مقارنة مع  211)

وفضال ملا لها من أهمية ودور كبير في خلق نماذج من عقود (،  514)و االستغراب إلى شعور الناس بنوع من اإلحباط 

 .(515)جديدة ،يمكن أن تكون كذلك مفتاحا يعتمد كتشريع حقيقي في تنظيم املعامالت والعقود املالية عامة 

بنك املغرب ة لفمن املالحظ أن تنزيل هذه املنتجات البنكية البديلة ومقتضياتها القانونية جاءت في إطار دوري

،هذه األخيرة التي ال ترقى ما تتضمنه من  مقتضيات إلى درجة القواعد القانونية امللزمة للبنوك 22/9112تحت رقم

القوة اإللزامية للمؤسسات من أجل  -بنك املغرب  -،حيث تبقى لها الحرية في األخذ بها من عدمه؛ إذ ال يملك مصدرها 

 . (516)تطبيقها واحترام مقتضياتها

وعليه ،كان من الضروري إيجاد نص وإطار قانوني سليم و واضح يؤسس على أرض الواقع التأطير الفعلي ذو 

الطابع اإللزامي الواضح، سواء بتعديل القانون البنكي أو بإصداره كقانون مستقل كباقي الدول اإلسالمية أو غير 

ص على إقرار أهميتها ودورها في النسيج القانوني اإلسالمية األخرى،ليكون بالتالي النواة املؤسسة لها مع الحر 

 .واالقتصادي

                                                           
برت تونشرها في كل لقاء أو ندوة أو اجتماع ،حيث تعهد بأن يغير نظرة املغاربة  السابقة لدار الصفاء،إال أنه بعد خمس سنوات من التجربة اع

 املبادرة فاشلة للنتائج التالية :

 فقط من حجم املعامالت املصرفية التقليدية مقارنة مع  041مليون درهم  أي ما يعادل  211،  9101 لم تتجاوز املعامالت حتى أواخر

 في املائة في ماليزيا. 07في تركيا و  249في املائة في مصر و  249

  9112تجاهل التقرير السنوي لبنك املغرب أي إشارة لهذه املعامالت منذ ظهورها سنة. 

 في البنوك التقليدية بهذه املعامالت و غياب أي سياسة تكوينية في هذا املجال عدا بعض املبادرات املحدود. استمرار جهل أغلب العاملين 

 .استمرار جهل أغلبية املتعاملين مع ألبناك بهذه املعامالت 

  ضاهم عنها.اعتقاد ثالث أرباع املتعاملين مع هذه املنتجات بأنها غير صافية من الناحية الشرعية و  التعبير عن عدم ر 

على الرابط التالي   26-  01– 2013مقال منشور بموقع هسبريس ،بتاريخ  ( 0/9عمر الكتاني،مستقبل املالية اإلسالمية الغامض في املغرب )= 

http://www.maghress.com/almassae/172436 

املالية اإلسالمية باملغرب: حصيلة وأسباب فشل املنتجات البنكية البديلة، مقال منشور بموقع "هسبريس"، بتاريخ: عبد الدائم محمد،  - 514

، على الرابط التالي:9109أبريل  21األربعاء   http://www.hespress.com/writers/196461.html 

نافس الحر بين األبناك فيما يخص عروضها للمنتجات البديلة، و : غياب التكالتالي  يوهكما اعتبرت التجربة فاشلة  ألسباب أخرى  - 515

وجود حالة احتكار ال تسمح للمتعامل مع البنك إيجاد البديل أو مناقشة شروط التمويل،غالء كلفة هذه املنتجات بشكل مثير،عدم مالئمة 

 بشكل ال منطقي و ال مبرر بين عقود املرابحة  من جهة و النظام الضريبي لخصوصية هذه املنتجات، التمييز في الضريبة على القيمة املضافة 

عقود املشاركة و اإلجارة ، من جهة أخرى، تغييب اإلعالم للترويج لهذه املنتجات الجديدة وجود عيوب قانونية متعلقة بقضايا الحقوق 

،الغياب العملي للتمويل باملشاركة رغم إدراجها   املدنية و التأمين ،غياب أي تكوين أو معرفة لألطر البنكية التي تقوم بعرض هذه الخدمات

مبدئيا ،تغييب استفادة التمويل االجتماعي كافة من هذه املنتجات،تغييب استفادة العالم القروي كذلك من هذه التمويالت ،ضعف و بطء 

 رد فعل الجهاز البرملاني لهذا الوضع.

 91بناك املغربية،املرجع السابق  ،ص عبد الحي الشريف،املنتجات البنكية البديلة لدى أل  - 516

http://www.maghress.com/almassae/172436
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 ثانيا: نضج الفكرة وتقديم أول  مشروع قانون:

هذه املرحلة اعتبرت مرحلة هامة و فاصلة في تاريخ القطاع البنكي عامة والبنوك التشاركية بصفة خاصة         

ودة القانون البنكي الجديد و فتحه الباب إلنشاء مصارف ،حيث عرفت الكثير من الجدال واألخذ والرد،وذلك بظهور مس

 .إسالمية في املغرب

، واملتعلق بمؤسسات االئتمان 29/12تحت رقم   9/00/9109فاملشروع طرحته األمانة العامة للحكومة بتاريخ 

  (.517)و الهيئات املعتبرة في حكمها

 :ومن خصائص املشروع أنه        

اركية عوض منتجات بديلة، تقوم بعرض منتجات إسالمية على  زبنائها )املرابحة طرح فكرة إنشاء بنوك تش -

و اإلجارة ، املشاركة و املضاربة( كما تقوم بخدمات بنكية ومالية و تجارية و استثمارية ما عدا الخدمات ذات الطابع 

 .(518)الربوي 

 .تجنب مرة أخرى استعمال مصطلح إسالمي -

خالل إنشاء لجنة الشريعة املالية و استعانة هذه اللجنة في الرقابة عن طريق  إدخال الرقابة الشرعية من-

 .إنشاء لجن افتحاص لتقييم عمل املؤسسة بتقرير سنوي 

إنشاء صندوق لضمان الودائع ،وبالنسبة للتمويالت الصغرى تم إدماج جمعيات السلفات الصغرى في -

 .(519)القانون البنكي 

شاركة باإلضافة لعقود اإلجارة و املرابحة و املشاركة و املضاربة ، من خالل إمكانية ترك الباب مفتوحا لبنك امل-

إضافة أي عقد تمويلي مطابق للشريعة ،بعد تحديد خصائص هذه العقود بمرسوم من بنك املغرب بعد استشارة 

.غير (520)ة األجنبية في املغرب لجنة الشريعة املالية و لجنة مؤسسات االئتمان مع إمكانية إنشاء فروع للبنوك اإلسالمي

أنه يؤخذ على املشروع البنكي العديد من الهفوات،إذ أن النص الجديد توقف عند العموميات و بالتالي ترك العديد 

 : من مناطق الفراغ، نذكر منها

                                                           
.أطروحة لنيل -دراسة مقارنة  –ودورها في تحقيق التنمية  22.11سعاد البدري. الصكوك املالية وفق الرؤية الشرعية من خالل قانون - 517

 270.ص 9102/ 9101الدكتوراه في القانون الخاص . كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة 

جواد مريد،البنوك اإلسالمية في ضوء املستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية باملغرب،الطبعة األولى،مطبعة املتقي برينتر،املحمدية  - 518

 .001،ص 9109

سعيد خضراوي،دور جمعيات السلفات الصغيرة في تقديم الخدمات املالية،رسالة لنيل املاستر في القانون الخاص،جامعة محمد  - 519

 .91.،ص9113/9112لخامس،كلية الحقوق أكدال،الرباط ا

على الرابط   26-  01– 2013.مقال منشور بموقع هسبريس .بتاريخ ( 0/9عمر الكتاني .مستقبل املالية اإلسالمية الغامض في املغرب )  - 520

 m/almassae/172436http://www.maghress.coالتالي 
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- 
ّ
 .ما يتعلق بالسوق املالية املناسبة للبنوك اإلسالمية

 . اركية و صندوق ضمان الودائعما يتعلق بتحديد العالقة بين البنوك التش -

 .ما يتعلق بتوظيف أموال صندوق ضمان الودائع بطريقة إسالمية -

ما يتعلق بسيادة لجنة الشريعة للمالية ،و التي يتولى بنك املغرب تحديد قانونها و تحديد تركيبة أعضائها  - 

 . مع التأكيد على دورها االستشاري 

 .مالية للمجلس العلمي األعلى و محدودية دورها االستشاري ما يتعلق بتبعية لجنة الشريعة لل -

وكذلك غياب التنصيص على قانون التأمين .ما يتعلق بالعالقة بين الجنة الشرعية للمالية و لجنة اإلفتحاص -

،وغياب التنصيص على عقود السلم و اإلستصناع و الصكوك التي كانت معلنة (521)التكافلي لتأمين البنوك اإلسالمية 

من قبل من طرف بنك املغرب في الوقت الذي تبنى مشروع املعامالت البديلة عقد املشاركة و لم يطبقه ،وتبنى املشروع 

 . (522)الجديد إدخال عقد املضاربة رغم كونه أكثر مخاطرة من عقد املشاركة

الثالث املتعلق بالبنوك التي تستثني أحكام الباب  03كما  تتجلى الخطورة بالنسبة للتمويالت الصغرى في املادة 

التشاركية ، من خدمات جمعيات السلفات الصغرى و تجبرها بالتالي على املعامالت الربوبية، وكذا غياب التنصيص 

  .(523)على نظام الغرامات التأخيرية و الجهات الخيرية التي تستطيع االستفادة منها

ديالت على هذا املشروع ليتماش ى مع ما تقتضيه وقد نادى العديد من املهتمين بإدخال العديد من التع     

مبادئ الشريعة اإلسالمية في هذا الجانب،وكذا من أجل تحقيق التنمية املطلوبة والخروج في األخير بنص قانون كامل 

  .يعالج ويتطرق لكافة النواحي

شروع،" الحلم املغربي وقد عملت الجمعية املغربية لالقتصاد اإلسالمي األخذ على عاتقها الدفاع عن هذا امل

في وجود بنك إسالمي مغربي"،لذلك  قدمت ملتمسا يتضمن العديد من االقتراحات،وهو ما أسفر عنه  في األخير إجراء 

  .(524)العديد من التعديالت وخروج قانون يفي بالكثير من املتطلبات

 

 

                                                           
منصف بن الطيبي ، حول ضرورة إيجاد بنك إسالمي،مداخلة في إطار أشغال اليوم الدراس ي املنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث  - 521

 .00،حول موضوع "أفاق التمويالت البنكية البديلة باملغرب" ،ص 9112دجنبر  1اإلنسانية بتنسيق مع كلية الحقوق بوجدة بتاريخ 

 .002جواد مريد،البنوك اإلسالمية،املرجع السابق،ص  - 522

على الرابط   26-  01– 2013.مقال منشور بموقع هسبريس .بتاريخ ( 0/9عمر الكتاني .مستقبل املالية اإلسالمية الغامض في املغرب ) - 523

 .com/almassae/172436http://www.maghressالتالي 

 272املرجع السابق .ص  22.11سعاد البدري. الصكوك املالية وفق الرؤية الشرعية من خالل قانون  - 524
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  الفقرة الثانية : اإلقرار الفعلي لقانون البنوك التشاركية

والظهير املنظم لهيئة  012.09رار الفعلي للبنوك التشاركية في املغرب من خالل صدور قانون رقم يتجلى اإلق

 الرقابة الشرعية.

:  قانون رقم 
ً
 013.09أوال

في مدى جدية وجود إرادة مغربية فعلية في إرساء نظام بنكي إسالمي أو   (525)وبعد مخاض طويل وتشكيك

املتعلق  (526)012.09إصدار القانون رقم  9109نونبر 97ململكة املغربية ،تم بتاريخ إصدار قانون املالية التشاركية في ا

مادة(، والذي يتضمن القسم الثالث منه أحكام البنوك التشاركية  021بمؤسسات االئتمان و الهيآت املعتبرة في حكمها )

  فسة بين النظام البنكي التقليدي الريعي(،وبذلك يكون القانون البنكي قد فتح الباب ألول مرة للمنا21إلى  79)املادة 

 . باملغرب و بين البنك اإلسالمي

و مع ذلك يبقى القانون البنكي الحالي مجرد ورقة تقنية غير دقيقة  مليئة بالثغرات و محدودة األفق، تركت 

ئية     و مية نظرة جز أهم التدابير القانونية للدوريات التي سيصدرها آجال بنك املغرب،و جعلت نظرتها للبنوك اإلسال 

سطحية و في غاية الحذر،و كأنما املغرب مقبل على زعزعة نظامه البنكي بسبب ضغوط داخلية ال يستطيع إنكارها ،و 

بالتالي يستعمل أسلوب املناورة و االلتفاف بدون أي اعتبار للمصلحة العامة أو للرأي العام، أو ملا يجري حوله في العالم 

،ومناطق الضعف فيها تقتض ي مراجعتها بشكل جدري و شامل و (527)ت اجتماعية كبيرة  ستواجهه من تغيرات و تحديا

مفصل و دقيق حتى ال يكون املنتج املصرفي اإلسالمي هيكل بدون روح، فمن األجدر في اعتقادي تأجيل مشروع القانون 

 . في شكله الحالي حتى لو أدخلت عليه إضافات جزئية

                                                           
التجربة ،وأنه بعد كل هذا الحراك ستسفر املفاوضات بين الحكومة و البرملان من جهة وكان هناك تشكيك فعلي في ذلك ،والجزم بفشل  - 525

ثانية إلى إنتاج قانون للمصارف يقنن بشكل كبير صالحياته  و يجعل البنوك التقليدية هي الوحيدة املتحكمة في إنشاء و بنك املغرب من جهة 

،و يجعل بنك املغرب ليس فقط مؤسسة محايدة في مصلحة التنافسية الحقيقية بين البنوك باإلضافة إلى “ إسالمي”فروع لها ذات طابع 

سسات االئتمانية بما فيها املؤسسات اإلسالمية بل مؤسسة تخدم فقط مصلحة أرباب البنوك التقليدية مما دوره الرقابي الطبيعي لكل املؤ 

 .سيعيد تجربة دار الصفا في شكل جديد و مضمون قديم ، وتبقى كلفة خدماته مرتفعة للحفاظ على أفضلية البنوك الربوية 

 0921بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  1293هيآت املعتبرة في حكمها،الجريدة الرسمية عدد املتعلق بمؤسسات االئتمان و ال 012.09القانون رقم  - 526

 يتضمن القانون املذكور. 9107يناير  99موافق 

 

و مناطق الضعف فيها تقتض ي مراجعتها بشكل جدري و شامل و مفصل و دقيق حتى ال يكون املنتج املصرفي اإلسالمي هيكل بدون  - 527

مشروع القانون في شكله الحالي حتى لو أدخلت عليه إضافات جزئية ، أو مراجعته بشكل عميق و كامل ،على أن روح،فمن األجدر تأجيل 

ية ليتبنى املغرب مؤسسات هجينة و ضعيفة ملجرد إقناع الرأي العام بأن املغرب دخل في عهد اإلسالميين نادي الدول التي تبنت املؤسسات املا

 اإلسالمية.
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االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها خرج إلى أرض الواقع ،إال أنه بقي حبرا على ورق  وإذا كان قانون مؤسسات

أي إطارا نظريا ال يمكن تطبيقه على أرض الواقع إال بوجود هيئة الرقابة الشرعية،والذي نص القانون السالف الذكر 

 .على إخراج  نص قانوني أخر يعمل على تنظيمها

 .النشاط البنكي التشاركيثانيا  : الترخيص بمزاولة 

إال أنه و رغم صدور قانون األبناك التشاركية في الجريدة الرسمية،وبعد أن استبشر الجميع خيرا بعمل هذه   

دون أن تعرف أي تطبيق رسمي لها ، بل  9101.إال أنه مرت سنة  9101ي بداية فاملؤسسات  في أقرب اآلجال. أال وهي 

طويال جدا حال دون هذا التطبيق ،وذلك راجع لسبب هام ورئيس ي يكمن في الرقابة عرفت مرة أخرى جداال وسجاال 

الشريعة ،إذ أن هذه النقطة كما يعرف الجميع هامة وحساسة فهي الفيصل بين املؤسسات التشاركية واملؤسسات 

 9 البنكي التشاركي في . إلى أن صدر بالغ لجنة مؤسسة االئتمان بشأن الترخيص بمزاولة النشاط(528)التقليدية األخرى 

 :. وذلك بقبول اللجنة الطلبات املقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية وهي9102يناير 

 . القرض العقاري و السياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي اإلسالمي -

 .البنك املغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا بشراكة مع املجموعة السعودية البحرينية دلة البركة -

لبنك الشعبي املركزي مع املجموعة السعودية غايدنس ) شركة مالية متخصصة في التمويل ا -

 العقاري(.

القرض ألفالحي للمغرب بشراكة مع املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص،التابعة للبنك  -

 .اإلسالمي للتنمية

 .شراكة مستقبلية التجاري وفابنك مع اإلشارة إلى أن البنك الزال يجري مناقشات بشأن -

وأصدرت لجنة مؤسسات االئتمان كذلك رأيها بالترخيص للبنك املغربي للتجارة والصناعة  ومصرف املغرب 

 .والشركة العامة قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها

 من أجل استيعاب الصكوك. 33.14املطلب الثاني: ظرفية تعديل قانون  

ب على مشروع قانون لتنظيم وإصدارات الصكوك لتمويل عجز املوازنة العامة وافق املغر  9102في مطلع عام 

 .من الناتج املحلي اإلجمالي %11الذي وصل قرابة 

وهو بذلك ساير املجتمع الدولي الذي سار بخطوات ثابتة ومتسارعة  في إصدار قوانين تجيز التمويالت املتوافقة 

خرا في هذا اإلصدار و هذا التقنين مقارنة مع دول عربية و إسالمية ،بل وقواعد الشريعة اإلسالمية،وهو وإن كان متأ

                                                           
رين من دول الخليج كان شرطهم الوحيد حتى يقدموا أموالهم لفتح حسابات مع أبناك مغربية ،أن تمنح لهم الرقابة إذا أن املستثم - 528

 الشرعية دون غيرهم األمر الذي كان يرفضه والي بنك املغرب .

. 
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ودول غربية غير إسالمية " لندن ،أملانيا..."، إال أنه يحسب له في محاولة منه ؛إخراج قوانين تراعي الخصوصية املغربية، 

 .قانونيةسالمي وتجنب السقطات الوتنافي الثغرات الشرعية التي سقطت فيها كبريات الدول في التمويل و االقتصاد اإل 

وقد عمل املشرع املغربي على تضمين الصكوك " املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية "في قانون تسنيد الديون 

املتعلق بتسنيد  22.11القاض ي بتتميم وتغير القانون رقم  002.09وذلك  من خالل مشروع قانون   (529)-سابقا -الرهنية 

  .(530)الديون 

القاض ي بتتميم وتغير قانون رقم  002.09تقدمت الحكومة املغربية بمشروع قانون رقم  97/09/9109ففي 

املتعلق بعمليات االستحفاظ، وذلك بالتضمين ألول مرة في التشريع  99.10املتعلق بتسنيد الديون وقانون  22.11

ي من ة صك( واملشار إليها في الفرع الثاناملغربي مصطلح " شهادات الصكوك "في املادة الثانية" )أو بصيغة املفرد ،شهاد

 الفصل الثاني من هذا الباب "، وبالرجوع لهذا الفرع نجده قد خّصص مادتين عمل فيهما على تعريف وضبط الصكوك

. 

وافق مجلس النواب  9102يناير  99وقد عرف هذا القانون عدة تعديالت تم اقتراحها من غرفتي البرملان ،ففي 

على مشروع القانون بعد التعديالت التي اقترحتها لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب  (531)في جلسة عامة 
، تهم بالخصوص الوضع القانوني وللتقني الخاص بإصدار شهادات الصكوك ،خاصة مع تطوير البنوك التشاركية (532)

البنوك عبر تمكينها من إصدار  الذي يتطلب خلق قسم بسوق الرساميل  يستجيب للحاجيات التمويلية لهذه

الصكوك،وبصفة خاصة تمكين إصدار صكوك سيادية من طرف الدولة من شأنها املساهمة في تمويل الخزينة واالنفتاح 

 . مواد من مشروع القانون  2على املستثمرين في الشرق األوسط وشرق أسيا،وقد هم هذا التعديل 

                                                           
د الديون الرهنية )ج.ر بتاريخ  املتعلق بتسني 01.23بتنفيذ القانون رقم  0991جمادى األولى  02صادر في  0.22.022ظهير شريف رقم  - 529

( بتنفيذ القانون رقم 9113أكتوبر 91) 0992من شوال  91صادر في  0.3.2(،واملعدل بظهير شريف رقم 0222سبتمبر  01.0991جمادى اآلخرة 

املتعلق  10.99والقانون رقم  املتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول  29.27املتعلق بتسنيد الديون واملغير واملتمم للقانون رقم   22.11

 (.7139بعمليات االستحفاظ) ج.ر عدد 

املغير واملتمم للقانون رقم  002.09( بتنفيذ القانون رقم 9102مارس02) 0929الصادر في فاتح جمادى األولى  0.02.92ظهير شريف رقم  - 530

 .9102سبتمبر 7/ 0929شوال  1039.93فاظ.ج.ر عدد املتعلق بعمليات االستح 99.10املتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم  22.11

بعد التوصل من الحكومة برسالة املتضمنة نص مشروع القانون،شكلت لجنة برئاسة السيد سعيد خيرون وحضور السيد إدريس  -  531

 2/0/9102عت تعديالت بشأنه بتاريخ االزمي اإلدريس ي ،الوزير املنتدب لدى وزارة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ملناقشة املشروع ، فوض

وافقت اللجنة على املشروع كما عدلته  99/0/9102من طرف فرق األغلبية،وفي    9/0/9102من طرف فريق التجمع الوطني لألحرار وتاريخ 

 باإلجماع ) تقدمت الحكومة خالل هذا االجتماع بتعديالت حول املشروع (.

 .9101-9100، الوالية التشريعية التاسعة :9102-9109ية الثانية: ،السنة التشريع 9109دورة أكتوبر  - 532

 91، تاريخ انتهاء الدراسة :األربعاء 9109دجنبر  97،تاريخ الشروع في الدراسة :الثالثاء 9109دجنبر  002.09.1تاريخ إحالة مشروع قانون رقم 

 01ساعات، عدد التعديالت املقدمة 7،عدد ساعات العمل 2ات ، عدد االجتماع9102يناير  07، تاريخ التصويت :الثالثاء  9109دجنبر 

 1/1 29،النسبة العامة للحضور : 2، عدد التعديالت املرفوضة : 3،عدد التعديالت املسحوبة : 7تعديال،عدد التعديالت املقبولة :
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تدارست لجنة املالية والتجهيزات والتخطيط والجهوية هذا أحيل على مجلس املستشارين و   7/9/9102وفي 

املشروع في نفس اليوم برئاسة املستشار محمد كريمين رئيس اللجنة وبحضور السيد إدريس األزمي اإلدريس ي ،والذي 

 :ألقى عرضا أوضح من خالله أهمية هذا التعديل والذي يروم

 .والخاص، وتمويل االقتصاد الوطني بصفة عامة تعزيز األدوات املالية لتمويل االستثمار العمومي

تطوير البنوك التشاركية الذي يستوجب خلق قسم بسوق الرساميل يستجيب للحاجيات التمويلية لهذه 

 .البنوك

 .تمكين إصدار صكوك من طرف الدولة لتمويل الخزينة واالنفتاح على املستثمرين األجانب

 . لبيضاء كمركز جهوي  للتسنيد وإصدار الصكوكاملساهمة في تألق القطب املالي للدار ا

 :إن التعديالت األساسية التي يقترح إدراجها في مشروع القانون، ترمي  تحقيق األهداف املسطرة التالية

 السماح لجميع املؤسسات بالولوج إلى التسنيد. 

 وضع إطار قانوني وتقني خاص بإصدار شهادات الصكوك. 

 سنيدها ليشمل جميع الديون واألصول توسيع نطاق األصول املمكن ت . 

 إمكانية تمتيع صناديق التوظيف الجماعي بالشخصية املعنوية. 

 تهم النظام الجبائي املطبق  9102اقتراح بعض التغييرات املواكبة في إطار القانون املالي لسنة

 .على عمليات التسنيد

هم في تنويع أساليب تمويل الخزينة وتدعيم وفي نفس السياق أكد السيد الوزير على أن مشروع القانون سيسا

 .أنشطة البنوك التشاركية و استقطاب تمويالت أجنبية

 .إضافة وتطوير التمويل البديل وتنويع أدوات تمويل االقتصاد 

هذا وبالرغم من أهميته املذكورة وترحيب فئة عريضة من النواب و املستشارين ،فهناك من تساءل عن مدى 

ات الالزمة لحماية االقتصاد الوطني، نظرا لكون بعض مقتضيات هذا املشروع القانون ترتبط األخذ باالحتياط

 . باستثمارات خارجية ، التي تستوجب األخذ بعين االعتبار الوضعية املالية واالقتصادية الدولية الحالية

املتعلق بتسنيد  22.11 تهدف إلى نسخ القانون رقم 002.09وأفاد أن املادة األولى من مشروع القانون رقم 

املتعلق بعمليات االستحفاظ ،وبالتالي سيتم جمع القوانين السالفة الذكر في إطار قانون  99.10الديون والقانون رقم 

 .002.09واحد هو مشروع القانون رقم 

 دفالسوق املالي في حاجة ماسة ملضامين املشروع القانون هذا ،نظرا ألهمية تفعيله على مستوى االقتصا

 (533) .09/9/9102الوطني، وعند عرض مواد املشروع وافقت عليه اللجنة وباإلجماع في جلسة عامة بتاريخ 

                                                           
-9111،الوالية التشريعية 9109رة أبريل تقرير لجنة املالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، " غرفة املشتشرين "،دو  - 533

 .9102.9109،السنة التشريعية 9107
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االجتماع األسبوعي ملجلس الحكومة تحت  9109يناير  01املوافق لـ 0927ربيع األول  09وفي يوم الخميس 

لى عدد من النصوص القانونية  رئاسة السيد رئيس الحكومة، الذي  خصص ملدارسة واملصادقة أو املوافقة ع

 .والتنظيمية

املتعلق بتسنيد األصول،و  22-11بتغيير القانون رقم  17-09تدارس املجلس وصادق على مشروع قانون رقم 

يهدف هذا املشروع الذي تقدم به السيد الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية  إلى تغيير وتتميم 

املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات  012-09ملالئمتها مع أحكام مشروع قانون رقم  22.11من القانون رقم  سبع مواد

  . (534)املعتبرة في حكمها 

.باملقارنة مع القانون املنظم " للبنوك التشاركية" 002.09بمقتض ي قانون  22.11ذلك  أنه وبالرغم من خروج 

  9.2و0.2تاج ملزيد من التوضيح واملراجعة ومنه ،املادة ظلت هناك  الكثير من املواد التي تح

واملالحظة األولى أن املشرع هنا حاول تفادي أهم نقطة في  الفصل بين الصكوك وبين السندات "التقليدية" 

من الناحية الشرعية بالخصوص ،أال وهي الديون والتي كانت تثير العديد من الجدل ،وعن مدى شرعية هذه الصكوك 

مها مستقبال عند التطبيق الفعلي لها، ذلك أن السندات تقوم على الديون واألصول في بعض األحيان بخالف من عد

الصكوك التي ال يمكن أن تقوم وتصدر إال بناء على أصول، وإن قامت على الديون فإنها تفقدها الصفة الشرعية 

 ."وتتحول إلى سندات تقليدية  " ربوية

انون تسنيد الديون "إلى "قانون تسنيد األصول "،وهذه نقطة مبدئية تحسب للتشريع فتم تغيير القانون من " ق

،وشرعت لجنة املالية  في دراسته بتاريخ  7/9/9109وقد تم عرض مشروع القانون على مجلس النواب بتاريخ .املغربي

زمي اإلدريس ي، الوزير برئاسة السيد سعيد خيرون رئيس اللجنة وبحضور السيد إدريس األ   (535)  9109يونيو  02

املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،وقد قدم هذا األخير عرضا حول  مضامين املشروع أعاله،حيث 

 : بتسنيد األصول يكمن في 22.11املغير للقانون  17.09أن  أبرز أهداف هذا املشروع 

املتعلق بمؤسسات  09.012شروع تعديل قانون رقم الحالي مع مقتضيات م 22.11مالئمة بعض مواد القانون  

(،مشيرا إلى 9.2االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها خاصة ما يتعلق منها باختصاصات املجلس العلمي األعلى ) املادة 

سمحت بوضع إطار قانوني وقواعد منظمة لعملية إصدار شهادات الصكوك  9102سنة  22.11أن مراجعة القانون رقم 

  . (536)في ذلك الصكوك السيادية بما

من أجل توضيح   17.09فضال عن ذلك، فإن بعض التعديالت التي أضيفت على مستوى مشروع قانون 

و مالئمتها مع مقتضيات أخرى من القانون املذكور،وال سيما ما يتعلق بأقسام  22.11صياغة بعض أحكام القانون رقم 

ت جديدة توضح وتكمل األحكام املطبقة على هذه األقسام. وتم التصويت صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمقتضيا

، وفي الغرفة الثانية " مجلس  3/2/9109في الغرفة األولى بتاريخ    17.09باملصادقة وباإلجماع على مشروع القانون 

 . 2/9109/ 92املشتشرين" في 

                                                           
 009/ 013.املرجع السابق.ص  22.11سعاد البدري. الصكوك املالية وفق الرؤية الشرعية من خالل قانون  -  534

 عدد ساعات العمل ساعة ونصف.،و 9،وتم التصويت في نفس اليوم ،وعدد االجتماعات 9109يوليوز  0وتاريخ انتهاء الدراسة في  -  535

 تقرير لجنة املالية والتنمية االقتصادية " مجلس النواب ".عرض السيد الوزير ، -  536
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 1ي مجلس النواب في جلسته العامة املنعقدة يوم تم املصادقة ف،إذ  9103إال أن هذا القانون عرف تعديال اخر في 

املتعلق بتسنيد األصول واملنظم  22.12املتعلق بتغير وتتميم قانون رقم  12.02على مشروع قانون  9103فيراير 

 بهدف إدخال بعض التعديالت  نذكر منها  : لشهادات، وجاء سياق تعديل هذا القانون 

 باب إلصدار مختلف أنواع الصكوك ._ تعديل تعريف الصكوك  بهدف  فتح ال

_ توضيح إجراءات طلب الرأي باملطابقة من لدن املجلس العلمي األعلى . وإدخال آليات تتبع التقيد بآراء املطابقة عن 

 املجلس العلمي األعلى .

 _ تحديد وتوضيح بعض املقتضيات املؤطرة لصناديق التسنيد املصدرة لشهادات الصكوك.

 عض املقتضيات املتعلقة بعملية إصدار الصكوك السيادية .مراجعة وتبسيط ب

_ كما ان املشروع اخذ بعين االعتبار مالحظات واقتراحات جميع املتدخلين .والسيما أعضاء املجلس العلمي األعلى للبت 

 في مدى مطابقة هذه األنشطة ألحكام الشريعة .وذلك للنهوض وتطوير املالية التشاركية في بالدنا .

ا القانون  يندرج ضمن املجهودات الرامية لتطوير املالية التشاركية في املغرب ، وبالخصوص شهادات الصكوك التي فهذ

تعد آلية محورية لتنمية نشاط الفاعلين في السوق التالية التشاركية . وذلك باملوازاة مع الهدف املتكامل للمالية 

ر تشريعي وتنظيمي يحكم مختلف مكونات القطاع املالي ، بما فيها التشاركية في املغرب،والذي  يقوم على إنشاء إطا

القطاع املصرفي وقطاع سوق الرساميل وقطاع التامين " التامين التكافلي " حيث أن تنمية هذا القطاع سيسهم في 

 ارجي4زيادة املعروض من الخدمات املالية وتنمية املدخرات ،وكذا تعبئة مصادر إضافية للتمويل الداخلي والخ

 مادة  من خالل  ثالث مواد هي: 02،فقد تم تغير  وتتمم  002.09فباإلضافة  للتعديالت التي أتى بها قانون 

 املادة األولى ،ملادة الثانية واملادة الثالثة4

 املبحث الثاني:

 ظهير اللجنة الشرعية وقانون التأمين التكافلي

 

ك ضمن السياسة االقتصادية للمغرب ، كان باألساس قصد إن إقرار قانون ألبناك التشاركية و قانون الصكو 

االستفادة من املحاسن واألدوار التنموية التي تحققها. إال أنه ورغم املجهودات الكبرى التي بدلتها العديد من الجهات 

 أن أدوات،نظرا لكون إطالقا لإلسراع بالعمل بهما خاصة ألبناك التشاركية ، فإنه من الناحية الشرعية غير ممكن 

املالية اإلسالمية عامة تحتاج إلى أمرين هامين. أولهما وجود الهيئة الشرعية التي تعمل على مطابقة هذه األدوات مع 

مقتضيات الشريعة اإلسالمية ) املطلب األول(. وثانيهما ضرورة إقرار التأمين املتوافق مع أسس ومبادئ هذه املعامالت 

 املطلب الثاني( . وهو قانون التأمين التكافلي  )
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 : املطلب األول : ظهير إحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية 

، من أجل إبداء الرأي باملطابقة (537)وقد نص قانون االعتماد ألحصري على املجلس اإلسالمي العلمي األعلى      

ة في املغرب، وهو أيضا يعتبر خطو  الشرعية، األمر الذي كان ينقص البناء القانوني والشرعي أيضا للبنوك اإلسالمية

 . (538)متقدمة في طريق توحيد املرجعية الشرعية لجميع املؤسسات املالية على التراب املغربي

ويبدو أن الفاعلين في املغرب في كل  من املجلس  العلمي األعلى والخبراء ذوي االختصاص تفاعلوا بشكل إيجابي 

ا بأن املالية اإلسالمية تحتاج إلى نمط خاص من العلماء حتى ال تكون مع فكرة توحيد املرجعية الشرعية، وقدرو 

 .املرجعية العليا للمجلس ذي التخصص العام عائًقا أمام تقدم املالية اإلسالمية الناشئة في اململكة

يقض ي  9107يناير  91وقد أثمر هذا التفاعل عن إصدار ظهير )مرسوم( ملكي متمم للقانون املذكور بتاريخ 

  .(539)في إطار املجلس اإلسالمي العلمي األعلى « اللجنة الشرعية للمالية التشاركية»نشاء بإ

وقد أناط الظهير امللكي بهذه اللجنة الشرعية ،املطابقة الشرعية للمنتجات ونماذج العقود ومناشير والي بنك 

ن التكافلي  وإصدارات الصكوك، املغرب املركزي وعمليات صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية وعمليات التأمي

وبالتالي يكون من مهام اللجنة توحيد املرجعية الشرعية على مستوى القطاع املالي في املغرب بالكامل الذي يشمل 

 للظهير، التكوين واالستقاللية وإجراءات 
ً
البنوك والتأمين وشركات االستثمار، ويمكن مالحظة ثالثة مالمح للجنة طبقا

 (540) .العمل

من تسعة أعضاء من بين أعضاء املجلس األعلى املذكور  -باإلضافة إلى املنسق-تكون اللجنة الشرعية و ت

 (541) .ويعينهم األمين العام للمجلس،وتستعين على سبيل االستشارة بخمسة خبراء دائمين من ذوي االختصاص

وعضوية أي من الهيئات أو  كما أكد القانون على مبدأ االستقاللية،إذ ال يمكن الجمع بين عضوية اللجنة

 .الجهات املذكورة في الظهير، وتصدر آراء اللجنة بإجماع املشاركين في االجتماع من أعضائها

و تصدر اللجنة أدلة مرجعية لعملها وأدلة استرشادية تكون رهن املؤسسات التي يشملها الظهير لالستنناس ، 

طابقة الشرعية من اللجنة الشرعية، ويحال طلب الرأي إلى اللجنة لكن ال تحول هذه األدلة دون طلب إبداء الرأي بامل

من بنك املغرب بشأن الطلبات املقدمة من مؤسسات االئتمان، ومن هيئة مراقبة التأمينات بشأن الطلبات املقدمة 

 (542) .من شركات التأمين وإعادة التأمين، ومن هيئة سوق الرساميل بشأن طلبات إصدار شهادات الصكوك

                                                           
 واملجلس املذكور يمثل اإلفتاء الرسمي على مستوى اململكة املغربية، وله مجالس محلية تغطي كل األقاليم. -  537

لبنوك اإلسالمية وتمكين الشركات من إصدار سندات إسالمية )صكوك( بعد أن وافق وستكون هذه ثاني خطوة رئيسية لتسهيل إنشاء ا -  538

 .)نوفمبر(.  البرملان على مشروع قانون التمويل اإلسالمي في

يناير  91) 0921من ربيع األول  93صادر في  0.07.19الظهير الشريف رقم  9107فبراير  2بتاريخ  1222صدر بالجريدة الرسمية عدد  -  539

( بإعادة تنظيم املجالس العلمية الذي يقض ي 9119أبريل  99) 0997ربيع األول  9الصادر في  0.12.211( بتتميم الظهير الشريف رقم 9107

 بإحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.

 مكرر. 01املادة  -  540

 املكررة مرتين. 01املادة  -  541

 املكررة ثالث مرات. 01املادة  -  542



 

 

203 

 9104ماي  99العدد 
 

دور هذا الظهير املتمم للقانون تعزز التجربة املغربية املرجعية الشرعية املوحدة على مستوى القطاع وبص

املالي في املغرب، ويعني هذا غياب الفتوى الخاصة على مستوى كل املؤسسات املالية في املغرب، وغياب وجود اختالف 

هو موجود في عدد من التجارب األخرى، وهذا يضيف  في الفتوى على مستوى القطاع بفعل تعدد الهيئات على غرار ما

 (543) .تجربة جديدة للمنطقة العربية على غرار التجربة االندونيسية

غير أن غياب الفتوى الخاصة تغيب معه الهيئة الشرعية التي اعتدنا عليها على مستوى كل بنك، ويمكن أن 

هم ات على غرار املستشارين القانونيين، يسمح اختصاصيعوض كما اقترحت في أكثر من مناسبة بمستشارين في املؤسس

باالستنناس باألدلة االسترشادية التي تعدها اللجنة وإعداد طلبات الرأي املذكورة بشكل أقرب إلى منهجية اللجنة املعلنة 

  في أدلة العمل واألدلة االسترشادية، األمر الذي يساعد ذلك على تسريع أعمال اللجنة.

تكون الخطوة القادمة في التجربة املغربية هي إعادة وظيفة املدقق املالي املستقل )الخارجي( ولكن يجب  أن 

لتشمل فحص االلتزام الشرعي في ضوء املطابقة الشرعية الصادرة عن اللجنة ألنه ال يمكن إبداء الرأي بسالمة البيانات 

والعمليات من ناحية شرعية، كما يجب إبراز وظيفة املالية في ظل عدم التأكد من سالمة التنفيذ اإلجرائي للمنتجات 

املدقق الشرعي املستقل، ودراسة مدى إمكانية أن يقوم بهذا الدور املدقق املالي املستقل أو يتم استحداث وظيفة 

  .(544)مستقلة موازية لوظيفة املدقق املالي املستقل 

تشاركية (  رأيه األول   بشأن مشروع املنشور وقد أصدر املجلس العلمي األعلى ) اللجنة الشرعية للمالية ال

الصادر عن والي بنك املغرب املتعلق بتحديد املواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل التشاركي  و كيفية تقديمها 

 .م 9101دجنبر  01/ 0923ربيع النبوي  01إلى العمالء بتاريخ 

 ته اآلنية واملستقبليةاملطلب الثاني : التأمين التكافلي: حقيقته وإشكاال 

 :التكافل في اللغة: من كفل يكفل كفالة، تقول كفل فالن لفالن أي هو كافيه وكافله، وهو يكفيني ويكفلني

 يعولني وينفق علّي، وأكفلته إياه وكّفلته، وهو كفيل بنفسه وبماله، وكفل عنه لغريمه باملال وتكّفل به.

 

عة من املشتركين متعاونين في درء تحمل الخسائر الناتجة عن مخاطر التأمين التكافلي اصطالًحا: اتفاق جما

معينة، وذلك في دعم بعضهم بعًضا، بدفع مبلغ من املال في صندوق مشترك باعتباره التزاًما بتبرع،وتستخدم حصيلة 

 .  (545)ضد أنواع معينة من الخسائر أو األضرار -كونهم أعضاء فيها-الصندوق ملساعدتهم 

                                                           
 26  - عبد الباري مشعل ،اللجنة الشرعية للمالية التشاركية في املغرب ، مقال منشور في صفحة الجمعية املغربية لالقتصاد اإلسالمي 543

 https://www.facebook.com/Asmeci/posts/786838811364746 · فبراير، 9107

544 عبد الباري مشعل ،اللجنة الشرعية للمالية التشاركية نفس املرجع . -    

 .9م، ص9112ينظر: مجلس خدمات املالية اإلسالمية، املبادئ اإلرشادية لضوابط التأمين التكافلي، -  545

https://www.facebook.com/Asmeci/posts/786838811364746
https://www.facebook.com/Asmeci/posts/786838811364746
https://www.facebook.com/Asmeci/posts/786838811364746
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بـ: اتفاق أشخاص يكونون معرضين ألخطار متشابهة على تالفي األضرار الناشئة عن تلك األخطار،  وعرف أيًضا

، بحيث يتم منه التعويض عن األضرار التي تلحق (546)وذلك بدفع اشتراكات في صندوق تأمين له ذمة مالية مستقلة 

ة مختارة من حملة الوثائق، أو شركة مستقلة املشتركين من جراء وقوع األخطار املؤمن لها، ويتولى إدارة الصندوق هيئ

،وتأخذ جهة اإلدارة أجًرا مقابل إدارتها أعمال التأمين، كما تأخذ أجًرا أو حصة من األرباح في مقابل استثمارها ألموال 

 بأجر أو مضارًبا 
ً
 .(547)الصندوق بصفتها وكيال

أن الهدف من التأمين هو: "تقديم الحماية   (548)عرفت هيئة املحاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية 

بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر املفسد للعقود والربا وسائر املحظورات ،وذلك بتقديم املؤمن له )املستأمن( 

بها كلًيا أو جزئيا لتكوين محفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر املؤمن ضده،وما  ااشتراكات متبرع

 .   (549)حقق من فائض بعد التعويضات واملصاريف واقتطاع االحتياطيات يوزع على حملة الوثائق)املستأمنين( "  يت

 

نشأة التأمين التكافلي : ظهرت أولى شركات التأمين التكافلية في السودان، حيث قام بتأسيسها بنك فيصل 

،ومن ثم 0222ى هيئة الرعاية الشرعية للبنك سنة اإلسالمي السوداني من أجل التأمين على ممتلكاته بناء على فتو 

انتشر التأمين التكافلي في دول عربية كالسعودية والجزائر، وفي أسواق عاملية لدرجة أنه يصعب في هذا الوقت تحديد 

 عدد شركات التكافل في العالم نظرا لسرعة انتشارها، فظاهرة التحول نحو النظام التكافلي هي في تزايد مستمر وقد

دولة وشركة  021املنتشرة في أكثر من  (AIG) جذبت شركات عاملية كبرى إلى تأسيس شركات تأمين تكافلي مثل شركة

   )-  RE 11(SWISS9(550) إعادة التأمين العاملية

 

 

                                                           
 .39(،ص9111نية4أحمد ملحم، التأمين التعاوني اإلسالمي وتطبيقاته في شركة التأمين اإلسالمية،)األردن:املكتبة الوط -  546

ورقة بحثية نشرت في الندوة الدولية حول )شركة التأمين التقليدي ومؤسسات التأمين ، السعيد بو هراوة،التكييف الشرعي للتأمين التكافلي -  547

 .9م، ص9100أفريل، 91-97التكافلي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية(، 

ملالية اإلسالمية هي منظمة دولية غير هادفة للربح، تضطلع بإعداد وإصدار معايير املحاسبة املالية هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات ا -  548

جه العموم. و واملراجعة والضبط وأخالقيات العمل واملعايير الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية خاصة، والصناعة املصرفية واملالية اإلسالمية على 

رامج التطوير املنهي،وخاصة برنامج املحاسب القانوني اإلسالمي، وبرنامج املراقب واملدقق الشرعي، في سعيها الرامي إلى رفع كما تنظم الهيئة عدًدا من ب

التي  سمستوى املوارد البشرية العاملة في هذه الصناعة، وتطوير هياكل الضوابط و الحكامة  لدى مؤسساتها. تأسست الهيئة بموجب اتفاقية التأسي

 http://www.arabic.aaoifi.com/ara هـ ولالستزادة ينظر موقع الهيئة في االنترنت: 0901صفر 0د من املؤسسات املالية اإلسالمية بتاريخ وقعها عد

 هيئة املحاسبة املالية، مرجع سابق. -  549

لة غياب ثقافة التأمين في الوطن العربي بالرجوع إلى حالة الجزائر،مداخلة في الندوة العلمية حول كمال رزيق ، التأمين التكافلي كحل ملشك -  550

ة وعلوم يمؤسسات التأمين والتكافل والتأمين التقليدي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية  املنظمة من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجار 

 01،ص 9100فبرايل  91/97ثمار في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الفضاء األورومغاربي  املنعقد في التسيير ومختبر الشراكة و االست

http://www.arabic.aaoifi.com/ara
http://www.arabic.aaoifi.com/ara
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  :مبادئ التأمين التكافلي: تتمثل فيما يلي -ب

التأمين التكافلي تقوم على أساس  العمل تحت إشراف هيئة للفتوى والرقابة الشرعية، نظرا ألن شركات-1

هو االستعانة بذوي االختصاص الشرعي (551)التعامل بأحكام الشريعة اإلسالمية، فإن ما يعينها على تحقيق هدفها 

لضمان تجسيد املبادئ الشرعية السامية في حقل التأمين التكافلي، حيث تقوم هيئة دائمة للفتوى والرقابة الشرعية 

 .(552)األعمال لضمان عدم تعرضها مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتكون قرارات هذه الهيئة ملزمة بالرقابة على جميع 

 قانون التأمين التكافلي

التأمين التكافلي : عملية تأمين تتم وفق أآلراء باملطابقة الصادرة عن املجلس العلمي األعلى املنصوص عليه في 

( بإعادة تنظيم املجالس العلمية بهدف 9119أبريل  99)  0997ع األول ربي 9الصادر في  0.12.11الظهير الشريف رقم 

تغطية األخطار املنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي بواسطة حساب التأمين التكافلي يسير، مقابل أجرة التسيير 

 األحوال أن يترتب قبض من طرف مقولة التامين وإعادة التامين معتمد ملزاولة عمليات التامين .وال يمكن بأي حاال من

أو أداء فائدة على عمليات التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير حساب التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة 

 ". التأمين

أرست الحكومة نظام التأمين التكافلي على مستوى مدونة التأمينات، حيث اقترحت ضمن التعديالت التي 

املتعلق بمدونة التأمينات، وضع إطار قانوني  02.22بتغيير وتتميم القانون رقم  172.02نون أدخلتها على مشروع القا

 .خاص بالتأمين التكافلي

وتؤكد الحكومة من خالل وضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، أن هذا النظام يعد حاليا من أهم 

على مستوى عدد كبير من الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية، مكونات املنظومة املالية اإلسالمية، كما شهد تطورا ملموسا 

التي تنبأت بمستقبل واعد لهذه التأمينات، فضال عن كون هذا النوع من التأمين أصبح يزاول حاليا من طرف مئات 

حاجة على ن المن مقاوالت التأمينات وإعادة التأمين بما فيها املقاوالت األجنبية املعروفة على الصعيد العالمي، وكذا كو 

 .املستوى الوطني أصبحت تتأكد باستمرار من طرف املستهلكين والفاعلين في قطاع التأمين

وتتوخى املقتضيات الجديدة، على مستوى مدونة التأمينات، إعطاء تعريفات دقيقة لبعض املصطلحات 

  (553)"و"التسبيق التكافلياملتداولة في هذا اإلطار مثل "التأمين التكافلي"، و"حساب التأمين التكافلي"، 

 

                                                           
 011( ، ص9111سالم ملحم أحمد، التأمين التعاوني اإلسالمي وتطبيقاته في شركة التأمين اإلسالمية )األردن(، )األردن: املكتبة الوطنية،  -  551

 210املرجع السابق.ص  22.11وفق الرؤية الشرعية من خالل قانون  سعاد البدري.الصكوك املالية -  552

ن ككما يقترح تتميم بعض التعريفات املتداولة في التأمين التقليدي لتأخذ بعين االعتبار خصوصيات التأمين التكافلي كقسط التأمين الذي يم -  553

 املشترك في التأمين التكافلي.تسميته باالشتراك ومكتتب العقد أو املتعاقد الذي يمكن أن يكون هو 
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كما تقترح التعديالت، إرساء بعض املبادئ األساسية للتأمين التكافلي على مستوى مدونة التأمينات، خاصة 

تلك املتعلقة باحترام التأمين التكافلي لآلراء املطابقة الصادرة عن املجلس العلمي األعلى ومبدأ تسيير التأمين التكافلي 

ين وإعادة التأمين التي تتقاض ى أجرة مقابل ذلك، إضافة إلى مبدأ تحمل مجموع املشتركين من طرف مقاولة للتأم

 (554)األخطار املضمونة برسم عقود التأمين، في حدود اشتراكاتهم في حساب التأمين التكافلي. 

حساباتها  بين وأكد هذا التعديل، أيضا على إلزام املقاولة املعتمدة ملزاولة عمليات التأمين التكافلي بالفصل

الذاتية والحسابات التكافلية، حيث يلزم هذا املشروع هذه املقاولة بسد العجز الناجم عن عدم كفاية األصول املمثلة 

لالحتياطيات التقنية مقارنة مع حجم هذه االحتياطيات بتسبيق دون فائدة يدعى"التسبيق التكافلي"، مع إعطائها 

 .ن فوائد املستقبلية التي يحققها حساب التأمين التكافلياإلمكانية باسترجاع هذا التسبيق م

و ينص القانون كذلك على أنه يجب أن يترتب عن عمليات التأمين التكافلي وعملية تسيير الحساب التكافلي 

 ى من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قبض أو أداء أي فائدة، كما يتم توزيع الفوائض التقنية واملالية على مستو 

هذا النوع من التأمين، كليا بين املشتركين بعد خضم التسبيق التكافلي عند االقتضاء،وتكوين مختلف االحتياطات 

 .واملخصصات

و ينص أيضا على مستوى هذا التعديل ضرورة عرض مشاريع مناشير الهيئة املتعلقة بالتأمين التكافلي على 

طابقة بشأنها ويعطي اإلمكانية لإلدارة بأن تحدد باقتراح من الهيئة املجلس العلمي األعلى، من أجل إصدار اآلراء بامل

 . (555)تدابير أخرى لتطبيق أحكام مدونة التأمينات في ما يخص التأمين التكافلي 

وترمي املقتضيات األخرى، إلى مالئمة بعض أحكام مدونة التأمينات مع خصوصيات التأمين التكافلي، كتحديد 

 (556)وإعادة التأمين التكافلي بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس األعلىالئحة أصناف التأمين 

.  

كما يجب اإلشارة إلى أن ولوج التأمين التكافلي ألي سوق نوعان، النوع األول هو عندما تولي شركات التأمين 

فضل لتأمين املتواجدة بالسوق، بينما النوع الثاني تالتقليدية اهتماما بهذا املنتوج ويتم إطالقها بواسطة نفس شركات ا

فيه الشركات خلق فروع لها تهتم بالتأمين التكافلي فقط، وهو ما اختاره املغرب مؤخرا، إذ ستطلق شركات التأمين 

 تالعاملة حاليا بالسوق املغربي فروعا لها تهتم بالتأمين التكافلي فقط، كما قررت الحكومة فتح الباب أمام شركا

                                                           
وتتضمن باقي التعديالت التي اقترحتها الحكومة على مستوى مدون التأمينات، مراجعة أحكام املدونة التي تؤكد على إرساء مبدأ املالئمة  -  554

قاوالت، إضافة إلى الرفع من فعاليتها املعتمدة على األخطار التي تتحملها مقاوالت التأمين وإعادة التأمين وتقوية الحكامة الجيدة لدى هذه امل

و أ كما تشمل التعديالت إرساء إلزامية بعض التأمينات املتعلقة بالبناء، بهدف إرساء مزايا كثيرة سواء بالنسبة للمتدخلين في قطاع البناء وشفافيتها،

 بالنسبة للمشترين واملالكين الجدد للبنيات التي تخضع لهذه اإللزامية.

على  19.05.2015التأمين اإلسالمي. مقال منشور بموقع " صوت" بتاريخ .»بعد البنوك اإلسالمية. الحكومة تفرج عن  دريس املودن.موالي إ -  555

  http://www.sawtagadir.com/news/article/13073الرابط التالي :

ارات صادرة عن مراكز فقهية باململكة العربية السعودية أباحت التأمين التكافلي، وهي مؤسسة هيئة كبار علماء السعودية هناك ثالث قر  -  556

 ومجلس املجّمع الفقهي بمكة، ومجمع الفقه اإلسالمي بجّدة.

http://www.sawtagadir.com/news/article/13073
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التأمينات التكافلية الوطنية واألجنبية بالحاجة امللحة التي أضحت تتأكد يوما بعد آخر من طرف املستهلكين والفاعلين 

(.إن إعطاء الضوء األخضر لهذه التأمينات اإلسالمية سيؤدي إلى 557في قطاع التأمين لهذا الصنف من التأمينات )

(، كما أن التأمين التكافلي عرف تطورا في عدد من 558التأمينات ) تقوية التنافسية وتحسين الخدمات،وتوسيع قاعدة

الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية، وأّن الحاجة إليه في املغرب تزداد يوما بعد يوم من طرف املواطنين والفاعلين 

 (.559االقتصاديين )

ين الوفاء"  فتح فرع  جديدة  وقد قررت مجموعة " التجاري وفا بنك " وفي إطار الهيكل التنظيمي الجديد لـ"تأم

  . 560)مخصصة "للتأمين التكافلي ،و سيتم إسناد اإلدارة العامة لهذا الفرع الجديد املسؤولية للسيد، لقدامة زروال

أن هذا املشروع  "الفرع  الجديد للتأمين التكافلي"  يأتي في إطار املجموعة الكبرى "التجاري وفابنك"، التي 

شاركي "دار الصفاء" التي ستتحول إلى بنك في القريب العاجل"، تتضمن أربع قطاعات، منها أوال، تضم فرعا للتمويل الت

القطاع البنكي أو التمويل لألبناك التشاركية لفتح أنشطتها باملغرب، الشق الثاني يرتبط بالتأمينات، وهو تأمين التكافل، 

ن ساند األبناك التشاركية في االستجابة لحاجيات الزبائوهذا القانون سيمكن من فتح شركات لتأمين التكافل التي ست

ممن ترغب في هذا النوع من التمويل والتأمين، أما وسائل االستثمار فيوجد قانون يهم الصكوك يكفي أن تخرج إلى حيز 

   (561) .التطبيق

                                                           
الحكومة املغربية تستعد للترخيص للتأمينات التكافلية، مقال منشور بموقع "الشرق االوسط"  -  557

ttps://aawsat.com/home/article/84181h 09229، العدد 9109أبريل  25الجمعة الجمعة. 

 3ونحو  9101مليارات في العام  2.09، مقابل 9100مليار دوالر خالل سنة  09يذكر أن حجم قطاع التكافل والتأمين اإلسالمي العالمي بلغ  -  558

 0.9مليارات دوالر، تليها ماليزيا ب2.2دول من حيث قيمة سوق التكافل بمبلغ . وجاءت السعودية على رأس قائمة ال9112مليارات في 

 .مليون دوالر 092يونا والكويت ب مل 021مليونا، وقطر ب  979مليونا، وإندونيسيا ب  291مليونا، والسودان ب 191ب  واإلمارات مليار،

، في حين أكد خبراء أن حصة دول الخليج 9107مليار دوالر بحلول العام  97العاملية نمو القطاع إلى « أرنست أند يونغ»ورجح تقرير أصدرته مؤسسة 

ل السنوات األخيرة على عكس التأمين التقليدي في املائة من إجمالي سوق التكافل العالمي، إذ شهد القطاع انتعاشا في املنطقة خال 92تصل إلى نحو 

 . الذي شهد العام املاض ي تراجعا ملحوظا في بعض دول املنطقة

غشت  07مقال منشور بموقع " هيبريس" الخميس  ،التأمين اإلسالمي" يطرق أبواب املغرب وينتظر مصادقة الضّحاك،محمد الراجي -  559

9102http://www.hespress.com/economie/86589.html   

الحكومة املغربية تستعد للترخيص للتأمينات التكافلية، مقال منشور بموقع "الشرق األوسط"،  -  560

https://aawsat.com/home/article/84181 09229،العدد  9109أبريل  25الجمعة 

 99امة زروال، مدير عام للفرع الجديد "التأمين التكافلي" بـ"تأمين الوفاء" مقال منشور بموقع " انفاس". آخر تعديل األحد4 عبد هللا أريري، قد -  561

 03:29 9101أيار 

http://anfaspress.ma/index.php/2014-06-06-15-26-50/item/34288-2016-05-22-17-23-18 

 

 

http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.hespress.com/economie/86589.html
http://www.hespress.com/economie/86589.html
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 الخاتمة

 املتوافقة مع الشريعة اإلسالميةإذا وبالرغم من كون املغرب يعتبر من الدول املتأخرة جدا في اعتماد املعامالت 

كليا ،إال أنه يحسب له أن عمد إلى تأسيس القاعدة القانونية لهذه املعامالت أوال ،مراعاة لخصوصيتها الشرعية هذا 

من جهة ،ومن جهة أخرى لتسهيل التطبيق السليم لهذه املعامالت على أرض الواقع ،وأال تعرف عراقيل أثناء التعامل 

 . بها

كون املغرب قد أحسن صنعا وتالفى الصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه الصناعة في أغلب الدول وبذلك ي

اإلسالمية التي تتعامل بهذه األدوات باالعتماد على املعايير الشرعية فقط دون االعتماد على منظومة قانونية خاصة في 

 :دة نقاط يمكن إجمالها في التوصيات التاليةدول الخليج ،ولكي تنجح هذه التجربة في بلدنا ،يجب العمل على ع

من شأن هذه املعامالت أن تنهض بقطاعات اقتصادية واجتماعية كبرى ،وأن تحسن ظروف الفئات      

االجتماعية الهشة،خاصة إذ اعتمدنا على الصكوك الوقفية وصكوك القرض الحسن ،وأيضا باالعتماد على التمويالت 

 . وعقود املشاركات بالخصوص

العمل على مراجعة العديد من القوانين التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة باملعامالت املالية اإلسالمية   

 . قصد تحقيق الهدف املرجو من هذه املعامالت وأيضا قصد املحافظة واحترام خصوصيتها الشرعية

 . ذه الصناعةالعمل على اإلسراع في التطبيق الفعلي لكافة آليات  وأدوات وتطبيقات ه

العمل على توحيد الفتاوى املتعلقة باملسألة الواحدة من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على السير 

 . الحسن لهذه املعامالت وأيضا لضمان مصداقيتها لدى عموم املواطنين  واملتعاملين

ة على الخصوص في املنظومة العمل على إدراج كافة أدوات االقتصاد اإلسالمي بصفة عامة،واملالية اإلسالمي

القانونية مثل الزكاة والصناديق الوقفية والقرض الحسن ...إلخ حتى ننجح في حسن تطبيق هذه الصناعة واالستفادة 

 . من مميزاتها

 . العمل على توعية املواطنين بهذه املعامالت والقيام بحمالت للتعريف بها

الستهالكية فقط وإنما يجب أن تمتد وتشمل أيضا االستثمار يجب أال تقتصر هذه املعامالت على التمويالت ا

 ." والتمويل للمشاريع الكبرى للدولة وأيضا للخواص حتى نستفيد منها ونحقق بحق مفهوم " التشاركية

عدم الحكم املسبق على هذه املعامالت بكونها صورة طبق األصل للمعامالت التقليدية ،وأنها ال تمت للقواعد 

ة،وإنما يجب علينا أن ننتظر إلى حين مرور بعض الوقت من التطبيق الفعلي للحكم على التجربة ومدى الشرعية بصل

 .مصداقيتها
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 :املصادر واملراجع املعتمدة

 

 4( 9111أحمد ملحم، التأمين التعاوني اإلسالمي و تطبيقاته في شركة التأمين اإلسالمية،)األردن:املكتبة الوطنية 

 إلسالمية في ضوء املستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية باملغرب،الطبعة األولى،مطبعة املتقي جواد مريد،البنوك ا

 .9109برينتر،املحمدية 

  "الحكومة املغربية تستعد للترخيص للتأمينات التكافلية، مقال منشور بموقع "الشرق االوسط

https://aawsat.com/home/article/84181 09229لعدد ، ا9109أبريل  25الجمعة. 

  ،( 9111سالم ملحم أحمد، التأمين التعاوني اإلسالمي وتطبيقاته في شركة التأمين اإلسالمية )األردن(،  )األردن: املكتبة الوطنية

. 

 ورقة بحثية نشرت في الندوة الدولية حول )شركة التأمين التقليدي ، السعيد بو هراوة، التكييف الشرعي للتأمين التكافلي

 م.9100أفريل،  91-97تأمين التكافلي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية(، ومؤسسات ال

 :عبد الرزاق املزيان، التمويل اإلسالمي باملغرب، تمويل بديل؟ بحث منشور بالعربية على املوقع التالي 

  القانون الخاص،جامعة سعيد خضراوي،دور جمعيات السلفات الصغيرة في تقديم الخدمات املالية،رسالة لنيل املاستر في

 .9113/9112محمد الخامس،كلية الحقوق أكدال،الرباط 

 مقال منشور في صفحة الجمعية املغربية لالقتصاد اإلسالمي  ، اللجنة الشرعية للمالية التشاركية في املغرب، عبد الباري مشعل

  · 9107https://www.facebook.com/Asmeci/posts/786838811364746فبراير،  26

  عبد الحي الشريف،املنتجات البنكية البديلة لدى األبناك املغربية،أي أساس شرعي وأي إطار قانوني،رسالة لنيل دبلوم

 .9112/9113الرباط، الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص،جامعة محمد الخامس،كلية الحقوق السويس ي

حد4 أل عبد هللا أريري، قدامة زروال، مدير عام للفرع الجديد "التأمين التكافلي" بـ"تأمين الوفاء" مقال منشور بموقع " انفاس". آخر تعديل ا

 http://anfaspress.ma/index.php/2014-06-06-15-26-50/item/34288-2016-05-22-17-23-18 03:29 9101أيار  99

 لدائم محمد، املالية اإلسالمية باملغرب: حصيلة وأسباب فشل املنتجات البنكية البديلة، مقال منشور بموقع "هسبريس"، عبد ا

 http://www.hespress.com/writers/196461.html، على الرابط التالي: 9109أبريل  21بتاريخ: األربعاء 

 لتأمين في الوطن العربي بالرجوع الى حالة الجزائر،مداخلة في الندوة كمال رزيق ، التأمين التكافلي كحل ملشكلة غياب ثقافة ا

العلمية حول مؤسسات التأمين والتكافل والتأمين التقليدي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية  املنظمة من طرف كلية 

ت الصغيرة واملتوسطة في الفضاء العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ومختبر الشراكة و االستثمار في املؤسسا

 .9100فبرايل  91/97األورومغاربي  املنعقد في 

 07مقال منشور بموقع " هيبريس" الخميس  ،التأمين اإلسالمي" يطرق أبواب املغرب وينتظر مصادقة الضّحاك، محمد الراجي 

   /:www.hespress.com/economie/86589.htmlhttp/9102غشت 

 ( 9محمد امنو البوطيبي، التكييف الفقهي للتمويالت املصرفية الجديدة في البنوك اإلسالمية، مجلة املذهب املالكي، ع.)9112. 

 لدراسات منصف بن ألطيبي ، حول ضرورة إيجاد بنك إسالمي،مداخلة في إطار أشغال اليوم الدراس ي املنظم من طرف مركز ا

،حول موضوع "أفاق التمويالت البنكية البديلة 9112دجنبر  1والبحوث اإلنسانية بتنسيق مع كلية الحقوق بوجدة بتاريخ 

 .00باملغرب" 

 .التأمين اإلسالمي. مقال منشور بموقع " صوت" بتاريخ .»بعد البنوك اإلسالمية.. الحكومة تفرج عن  موالي إدريس املودن 

  http://www.sawtagadir.com/news/article/13073رابط التالي :على ال19.05.2015

https://www.facebook.com/Asmeci/posts/786838811364746
http://www.hespress.com/economie/86589.html
http://www.hespress.com/economie/86589.html
http://www.sawtagadir.com/news/article/13073
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 ( 0/9عمر الكتاني .مستقبل املالية اإلسالمية الغامض في املغرب ) على   26-  01– 2013.مقال منشور بموقع هسبريس .بتاريخ

 http://www.maghress.com/almassae/172436الرابط التالي 

  دراسة مقارنة  –ودورها في تحقيق التنمية  22.11سعاد البدري. الصكوك املالية وفق الرؤية الشرعية من خالل قانون-

 .9102/ 9101ة واالقتصادية واالجتماعية بطنجة .أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص . كلية العلوم القانوني

 

  

http://www.maghress.com/almassae/172436
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 دور التوقيع اإللكتروني  في التأمين املعلوماتي لوسائل الدفع اإللكتروني

 

:إيمان س ي بوعزة األستاذة 

 باحثة في السنة الرابعة من سلك الدكتوراه

 جامعة تلمسان، الجزائر-كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 

االتصال السلكية والالسلكية وانتشار سبل تكنولوجيا املعلومات أثر كبير في سرعة انسيابية  كان لتطور وسائل 

تبادل املعلومات وتوسيع حجم املبادالت التجارية وانجاز املعامالت القانونية وأبرز الظواهر التي نجمت عن استخدام 

التعامالت املالية والقانونية،  وما زاد توسع العمل  التكنولوجيا املستخدمة هي الدفع اإللكتروني الذي َسّهَل من إجراء

بوسائل الدفع اإللكتروني  هو احتوائها على التوقيع اإللكتروني  الذي من خالله أتيحت  فرصة إلثبات شخصية من 

 لكترونية.تصدر عنه تلك املعلومات والتعامالت وتحقيق بذلك الثقة بين املتعاملين  واألمن املعلوماتي  لوسائل الدفع اإل

 

Abstract 

The development of telecommunications and the spread of information technology has had a significant 

impact on the speed of the flow of information exchange, the expansion of the volume of trade and the 

completion of legal transactions. The most prominent phenomena resulting from the use of the technology 

used are e-payment, which facilitated financial and legal transactions, Is to contain the electronic signature, 

which has been given an opportunity to prove the personality of those who produce such information and 

transactions and to achieve that confidence between the dealers and information security of electronic 

payment methods. 
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 مقدمة 

 وأساليب ئلوسا ظهور  إلى أدى والبيانات، املعلومات عصر عليه يطلق اآلن، نعيشه الذي التكنولوجي التطور  إن

 القانون  كان وملا وسريع، ومستمر دائم تطور  في الوسائل وهذه قليلة، سنوات منذ معروفة تكن لم العقود، إبرام في جديدة

 مجال في الحديثة الوسائل إدخال الجهات هذه كان الزما على التعامل حجم في الهائلة الزيادة هذه وأمام للواقع مرآة

 لنقل كوسيط الورقية املستندات على تعتمد ال التي الحديثة الوسائل هذه يد استخدامتزا  وقد املعلومات، معالجة

 .562 الكترونيا واملعلومات البيانات تبادل على كبيرة بصورة تزايد االعتماد كما التعامل، أطراف  بين فيما املعلومات

 العمل مجال في تحوالت هائلة رزتب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتطور  ونتيجة الرقمي، االقتصاد ظل وفي

، والتي تتميز بالعديد من 563اإللكترونية يةاملصرف كنماذج للخدمات اإللكتروني الدفع وسائل ظهور  عن أسفر مما البنكي،

املزايا كونها تعد غير مكلفة، إال أنه هناك من املعوقات ما يقف في طريق التوسع واألخذ بها كبديل لوسائل الدفع 

الذي يعد من أبرز العناصر الالزمة لتوفير بيئة مناسبة لبناء تجارة  564خاصة في غياب األمن املعلوماتي التقليدية.

، فأصبحت حماية األمن املعلوماتي مطلبا ضروريا السيما مع ظهور عدة 565الكترونية في ظل توسع نطاق اإلنترنت

 القرصنة. وحتى تواكب الجزائر التطورات العلميةمشاكل مرتبطة بالدفع اإللكتروني كالجرائم اإللكترونيةة وعمليات 

، فهل هذا القانون  يعزز  اعتماد وسائل 07/19أصدر املشرع الجزائري قانون خاص بالتوقيع اإللكتروني وهو قانون 

 .الدفع اإللكتروني لتطوير التجارة اإللكترونية؟

 

 املبحث األول 

 يعالقة التوقيع اإللكتروني بوسائل الدفع اإللكترون

 تاملجاال  جميع في واستخدامه الهائل التطور  ومواكبة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تنمية ضوء في

 املعلومات يةسر  حفظ على التقنية هذه لقدرة نظرا اإللكتروني التوقيع تطبيق تم اإللكترونية التجارة منها واألنشطة

 تحدد أن خالله من يمكن كما الرسالة تحريف أو  تعديل أو االطالع على آخر  شخص أي قدرة وعدم املرسلة والرسائل

 أو  التحايل كشف على يساعد مما الشخصية مصداقية من للتأكد اإللكتروني واملستقبل املرسل وهوية شخصية

 في وصيةوالخص األمن مستوى  زيادة في يساهم مما اإللكترونية، واملحلية الدولية التجارة عقود في اإللكتروني التالعب

 الوسائل عن دال ب التجارية  املبادالت في اإللكتروني الدفع بوسائل لتعامل املجال يفتح هذا فهل  اإللكترونية عامالتالت

 التقليدية؟.

 بوسائل تهعالق نبين ثم األول  املطلب في اإللكتروني بالتوقيع بالتعريف أوال  سنقوم اإلشكالية هذه عن لإلجابة

 . نيالثا املطلب في اإللكتروني الدفع

                                                           
  .902، ص9117حجيته في اإلثبات، املنشورات العربية لتنمية اإلدارية، مصر، فيصل سعيد الغريب، التوقيع اإللكتروني و  562
التنمية و العش ي هارون؛ بوراس فايزة، وسائل الدفع اإللكتروني ودورها في تحسين األداء البنكي في ظل تحديات التنمية املستدامة، مجلة االقتصاد  563

 .9،  ص9103، الجزائر،  2، عدد 2البشرية، املجلد 
ها ومن دألمن املعلوماتي يعرف من ناحية األكاددمية هو العلم الذي يبحث في نظريات واستيراجيات توفير الحماية للمعلومات من املخاطر التي تهدا564

ية. داخلية والخارجأنشطة االعتداء عليها،أما  من ناحية تقنية فهو الوسائل واألدوات واإلجراءات الالزم توفيرها لضمان حماية املعلومات من األخطار ال

عليها  عتداءأما من الناحية القانونية فإن أمن املعلومات هو محل دراسات وتدابير حماية سرية وسالمة املحتوى وتوفير املعلومات ومكافحة أنشطة اال 

 .9-0ص  أو استغالل نظمها في ارتكاب الجريمة. عرب يونس، أمن املعلومات، دار املسيرة للطباعة والنشر، األردن، د.س،
،  9100، الجزائر، 01غزالي نزيهة، اآلليات القانونية لحماية وسائل الدفع اإللكتروني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث السياسية واإلدارية، عدد565

 .932ص 
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 األول  املطلب

 اإللكتروني التوقيع مفهوم

 

 وردت عدة تعريفات فقهية للتوقيع اإللكترونية حيث عرفه جانب من الفقه بأنه:" إشارة 

أو رمز أو صوت إلكتروني، ويرتبط منطقيا برسالة بيانات إلكترونية لتعيين الشخص املنش ئ للتوقيع وتأكيد هويته وبيان 

 .566التي تتضمنها رسالة البيانات"موافقته على املعلومات 

وعرفه جانب آخر من الفقه على أنه:" وحدة قصيرة من البيانات تحمل عالمة رياضية مع البيانات املوجودة في 

 .567محتوى الوثيقة"

أما الجانب الثالث من الفقه فعرفه أنه:"حروف وأرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص 

 .568يع وتميزه عن غيره، ويتم اعتماده من الجهة املختصة"صاحب التوق

فهذه التعريفات الفقهية عرفت التوقيع اإللكتروني ثم بينت الدور الوظيفي له في تعيين هوية صاحب التوقيع وتمييزه 

 عن غيره.

إللكترونية اأما التعريف التشريعي للتوقيع اإللكتروني فعرفه قانون األوسنيترال النموذجي بشأن التوقيعات 

في مادته الثانية أنه:"بيانات في شكل إلكتروني مدرج في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن 

تستخدم لتعيين هوية املوقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولتبيان موافقة املوقع على املعلومات الواردة في رسالة 

 البيانات".

ا التعريف أنه اهتم بتعيين هوية الشخص املوقع وبيان موافقته على املعلومات الواردة في ويظهر من خالل هذ

املحرر، وهو بذلك انسجم مع األصل العام للتوقيع في الداللة على الشخص املوقع، وللتأكيد على إرادته قد اتجهت 

 لاللتزام بما وقع عليه.

 يقوم به الذي الوظيفي الدور  حيث من اإللكتروني والتوقيع التقليدي التوقيع بين القوانين بعض تميز كما لم 

 والتوقيع عام التوقيع بشكل أن 2000 آذار 13 بتاريخ الصادر 9111/ 32 1رقم  الفرنس ي القانون  أكد منهما، فقد كل

 األطراف رضا عن ويعبر عليه، به يحتج من هوية يحدد فهو القانوني، التصرف الكتمال ضروري  خاص بشكل اإللكترونية

 الشخص لتحديد آمنة بوسيلة يتم بأن يقتض ي إلكترونيا التوقيع يكون  وعندما التصرف هذا عن الناشئة بااللتزامات

 . 569مخالف دليل يوجد لم ما الوسيلة هذه أمان ويفرض عليه وقع الذي بالتصرف صلته تضمن بحيث

 كالتشريع به خاصة قوانين تنظيم على عضهاب وعمل اإللكتروني بالتوقيع اهتمت فقد العربية التشريعات أما  

 املصري والتشريع الجزائري. والتشريع السوري

 غيرها أو إشارات أو رموز  أو أرقام أو حروف شكل ويتخذ الكتروني محرر  على يوضع "ما:بأنه املصري  املشرع عرفه فقد 

 اإللكترونية التوقيع ارتباط التعريف هذا ينب وقد  .570غيره" عن وتمييزه املوقع شخص بتحديد يسمح متفرد طابع له ويكون 

                                                           
 . 022، ص9113، دار الثقافة، األردن، 0محمد فواز محمد املطاقة، الوجيز في عقود التجارة اإللكترونية، ط566
 .07،   ص 9112ل رمضان اآليبوكي، التوقيع اإللكتروني في التشريعات الخليجية، دراسة مقارنة، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،       عاد567

 .020، ص 9119أبو زيد محمد محمد، تحديث في قانون اإلثبات )مكانة املحررات اإللكترونية بين األدلة الكتابية(،د.د.ن، مصر، 568

  238ص ، 2009األولى،  الطبعة الحقوقية، الحلبي ، منشورات املقارن  القانون  في الدولية العقود االلكتروني، العقد اصيف،ن الياس 569 

 .  2004لسنة  15رقم املصري  اإللكتروني التوقيع قانون  من  1املادة 570 
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 تحديد في اإللكترونية للتوقيع الوظيفي الدور  وأوضح اإللكترونية، التوقيع ألشكال أمثلة أورد وقد اإللكترونيةة بالوثيقة

 .املوقع هوية

 إلكترونية قةوثي على بوسيلة إلكترونية تدرج البيانات بأنه:"جملة اإللكتروني التوقيع السوري املشرع وعرف

 بتحديد يسمح متفرد طابع لها مشابه،ويكون  آخر شكل أي أو إشارات أو رموز  أو أرقام أو حروف شكل وتتخذ بها وترتبط

 التوقيع إنشاء منظومة تعريف إلى اتجه ثم .571بعينها" إلكترونية وثيقة إليه وتنسب غيره عن ويميزه املوقع شخص

 إنشاء بيانات عرف وكذلك اإللكتروني"، التوقيع إلنشاء تستخدم برمجيات أو لكترونيإ نظام أو "وسيلة :بأنها اإللكترونية

 .اإللكتروني" التوقيع إنشاء في وتستخدم غيره عن لتميزه باملوقع خاصة متفردة بأنها:"عناصر اإللكتروني التوقيع

 اإللكتروني التوقيع يتخذها التي ونيةاإللكتر الطبيعة بيان على اإللكتروني للتوقيع تعريفه في السوري املشرع واعتمد

 .غيره عن وتميزه املوقع هوية عن اإللكترونية لتعبر بالوثيقة ترتبط إلكترونية بيانات باستخدام

املتعلق بالتوقيع والتصديق  07/19وحتى املشرع الجزائري من جهته عرف التوقيع اإللكتروني في القانون 

بأنه:"بيانات في شكل الكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات الكترونية أخرى  0الفقرة  9اإللكترونيةين، في مادته 

بيانات خاصة بإنشاء التوقيع اإللكتروني بقولها:" بيانات  2تستعمل كوسيلة توثيق". كما خصصت نفس املادة في فقرتها 

ل هذين وقيع اإللكتروني". ويتجلى من خالفريدة مثل الرموز ومفاتيح التشفير الخاصة، التي يستعملها املوقع إلنشاء الت

التعريفين أن املشرع أولى االهتمام بمسألة توثيق البيانات محل التوقيع دون االهتمام بمسألة موافقة الشخص املوقع 

 على املعلومات الواردة في املحرر، هو التأكيد على أن إرادته اتجهت لاللتزام بما وقع عليه.

  العربية التشريعات عضب تضع لم أخرى  ناحية ومن
ً
  قانونا

ً
 خالل من نظمته اإللكتروني إنما بالتوقيع خاصا

 في "معلومات:بأنه اإللكتروني عرف التوقيع الذي البحريني كالتشريع اإللكترونية، التجارة بمعامالت يعنى موحد قانون 

، ومقترنة ومثبتة الكتروني سجل في موجودة تكون  الكتروني شكل
ً
 .572" هويته إلثبات استعمالها للموقع ويمكن به منطقيا

 وأرقام حروف من مكون  توقيع" :بأنه اإللكتروني التوقيع دبي إلمارة اإللكترونية التجارية املعامالت قانون  عرف كما

 أو توثيق بنية وممهور  إلكترونية برسالة منطقيا مرتبط أو ملحق الكتروني شكل ذي معالجة نظام أو صوت أو رموز  أو

 .573الرسالة" لكت اعتماد

 اإلمضاء إحداث منظومة بتعريف اكتفى اإللكتروني بل التوقيع لم يعرف فإنه التونس ي أما القانون 

ثم  ومن .الكتروني إمضاء إلحداث املهيأة املعدات من مجموعة أو الشخصية التشفير عناصر من وحيدة "مجموعة:بأنها

 من تمكن التي املعدات من مجموعة أو العمومية التشفير صرعنا من مجموعة بأنها اإلمضاء في التدقيق منظومة عرف

 بمقتضاها تصبح متداولة غير إشارات أو رموز  استعمال"بأنه:  التشفير عرف وكذلك  .اإللكتروني اإلمضاء في التدقيق

 إلى الوصول  يمكن ال إشارات رموز  استعمال أو الغير، قبل من للفهم قابلة غير إرسالها أو تمريرها في املرغوب املعلومات

 .574دونها" من املعلومات

ويتضح من التعريفات السابقة الفقهية منها والتشريعية أن التوقيع اإللكتروني وسيلة حديثة لتحقيق شرطي 

هما تعيين صاحبه و انصراف إرادته نهائيا إلى االلتزام بمضمون ما وقع عليه.  كل ما من ذلك أنه ينشأ عبر وسيط 

جابة لنوعية املعامالت التي تتم الكترونيا، فحيث تبرم العقود والصفقات الكترونيا وجب أن يتم الكتروني وذلك است

 التوقيع الكترونيا وبالتالي استبعاد فكرة التوقيع التقليدي بمفهومه الضيق.

                                                           
 .97/9/9112بتاريخ   4رقم السوري اإللكتروني التوقيع قانون  من  1املادة 571 

 .09/12/9119الصادر في  البحريني اإللكترونية التجارة قانون  من  1ةاملاد572
  2002لسنة   2رقم دبي إلمارة اإللكترونية والتجارة املعامالت قانون  من  2املادة573

 . 2000  لسنة  83رقم التونس ي اإللكترونية والتجارة املبادالت قانون  574 



 

 

215 

 9104ماي  99العدد 
 

 املطلب الثاني

 تطبيقات التوقيع اإللكتروني في وسائل الدفع اإللكتروني

 

اإللكترونية وسائل دفع جديدة مالئمة لطبيعة ومتطلبات هذه األخيرة، وسميت استحدث اتساع دائرة التجارة 

املتعلق بالتوقيع والتصديق  07/19بوسائل الدفع اإللكتروني التي حاول املشرع حمايتها عن طريق وضع قانون 

لدفع ي على وسائل ااإللكتروني، نظرا لدور فعال في خلق بيئة معلوماتية آمنة، فما مجال تطبيق التوقيع اإللكترون

 اإللكترونية؟

مان استخدم التوقيع اإللكتروني  في مجال بطاقات االئتتطبيق التوقيع اإللكتروني على بطاقات الدفع اإللكتروني: -0

لتزويدها بأدوات األمن للتسوق خاصة داخل شبكة اإلنترنت، ولهذا تعتبر أكثر الشركات لالستجابة ملتطلبات  التوقيعات 

 .576، البطاقة الذكية575ملعترف بها حديثا في التشريعات الوطنية ومن هذه البطاقات املغناطيسيةالرقمية ا

حيث تدخل بطاقة الدفع اإللكتروني املحتوية على البيانات في الجهاز املخصص لها، أما إذا كان التعامل بها عبر 

احب بيتر، ثم يكتب الرقم السري املخصص لصشبكة اإلنترنت يكون التعامل بإدخال البيانات التي يتطلبها جهاز الكوم

البطاقة، بعدها إصدار األمر للقيام بالعملية املراد إتمامها بالضغط على املفتاح املخصص، وهنا يكتمل التعبير عن 

 اإلرادة في قبول إتمام العملية. 

، ثم ها على الورقويستعمل الرمز السري لتعريف وإمضاء العمليات الحسابية عبر شاشة الكمبيوتر دون طبع

صبها في دفاتر إلكترونية تتم معالجتها من طرف مصالح املحاسبة، فيتحصل البنك على ميزانية دقيقة تبين له 

املدفوعات والواردات على املدى القريب واملتوسط، وكما تستعمل البطاقة الذكية مع الرمز السري إلمضاء أوامر الدفع 

 .577باملئة من بنوك العالم21( لنقل األوامر التي تربط أكثر من  Swiftر شبكة عاملية )املالية للعمالء التي تمر على أكب

وبهذا نقول أن بطاقات الدفع اإللكتروني تعمل عن طريق إدخال الرقم السري الذي ال يعلمه سوى العميل 

 الذي يلتزم به سرا، وهو يعد بالتالي توقيعا إلكترونيا بديال عن التوقيع اليدوي.

حاولت بعض املؤسسات املالية تطوير كافة وسائل الدفع يق التوقيع اإللكتروني على الشيكات اإللكترونية: تطب-9

التقليدية املعروفة لتتناسب مع مقتضيات التجارة اإللكترونية، وقد جرى تطوير استخدام الشيكات الورقية إلى نظام 

                                                           

ا البنوك واملصارف في حدود مبالغ معينة متفق عليها بين البنك والعميل مثل بطاقة الفيزا هي تلك البطاقات التي تصدرهالبطاقة املغناطيسية575

وتعتبر هذه البطاقات من أكثر أنواع البطاقات انتشارا في العالم، حيث مازالت الكثير من أعمال ومعامالت اإلدارة  .واملاستر كارت وأميريكان اكسبريس 

البنوك هذه البطاقات، كما تقوم جهات أخرى غير مصرفية بإصدارها أيضا. وتصدر املصارف هذه البطاقات في  اإللكترونية تتم من خاللها، وتصدر 

نادر عبد العزيز  .حدود مبالغ معينة ومن أمثلتها بطاقات تحمل صورة العميل منعا للتزوير والسرقة، كما يتم إصدارها بالعملتين املحلية واألجنبية

 .991، ص9113قود اإللكترونية، املؤسسة الحديثة للكتاب، الشافعي، املصارف في الن

حاسوبية، ونستطيع  يمكن حفظ املعلومات الرقمية واألبجدية فيها، وتتوافق مع أجهزة بالستيكية تحتوي على شريحة  هي بطاقة البطاقة الذكية576

اإللكترونية املحفوظة بها. تختلف أحجام التخزين  والشيفرة برنامجقراءة البيانات داخل الشريحة وتحويلها إلى معلومات مقروءة تعتمد على طبيعة ال

إال أنها  وبطاقات االئتمان  الصراف اآللي يمكن استخدامها كبطاقات.ميجابات 0إلى  كيلوبايت  0فتتنوع من  بالبطاقة الذكية من شريحة إلى أخرى 

 تحتوي  تحتوي على
ُ
للمستخدم.  على معلومات مهمة كالسجالت الطبية أو معلومات الحسابات املصرفية البطاقة البذكية معالج صغير وذاكرة، وغالبا

 على غير صاحب البطا البطاقة الذكية ويتطلب استخدامها إدخال رقم سري، وفي حالة سرقة
ً
قة معرفة الرقم السري الخاص يكون من الصعب جدا

 .921نادر عبد العزيز الشافعي ، املرجع السابق، ص .بالبطاقة
رونية بين تابراهيم الدعسوقي أبو الليل، توثيق التعامالت اإللكترونية ومسؤولية جهة التوثيق تجاه الغير املضرور، مؤتمر األعمال املصرفية اإللك577

 .22، ص 9112مارات العربية املتحدة، دبي، ، جامعة اال 7الشريعة والقانون، الجزء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A9
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رونية أو الكمبيوتر، وهي تحتوي على رقم سري وهو توقيع الشيكات اإللكترونية، وهي شيكات تصدرها الحاسبات اإللكت

، ويعد الشيك اإللكتروني من أهم األوراق التجارية التي 578إلكتروني بواسطته يمكن التعرف به على مصدر الشيك

 .579تخضع للمعالجة اآللية إما كليا أو جزئيا، وهو مالئم لألشخاص الذين ال يملكون بطاقة الدفع اإللكترونية

يعرف سند الشحن اإللكتروني بأنه عبارة عن رسالة  طبيق التوقيع اإللكتروني في سندات الشحن اإللكتروني:ت -3

بيانات تتضمن مجموعة من املعلومات موقعة من الناقل تفيد استالمه للبضاعة. في حين عرفته اتفاقية األمم املتحدة 

أنه:"يعني املعلومات  03فقرتها  0يا "قواعد روتردا" في مادته املتعلقة بعقود النقل الدولي عن طريق البحر كليا أو جزئ

الواردة في رسالة واحدة أو أكثر يصدرها الناقل بوسيلة اتصال إلكترونية بمقتض ى عقد النقل، بما فيها املعلومات 

روني إبان أو تاملرتبطة منطقيا بسجل النقل اإللكتروني بواسطة مرفقات أو املوصولة بطريقة أخرى بسجل النقل اإللك

عقب إصداره من جانب الناقل بحيث تصبح جزء من سجل النقل اإللكتروني والتي: تثبت تسلم الناقل أو الطرف 

 املنفذ البضائع بمقتض ى عقد النقل وتثبت وجود عقد النقل وتحتوي عليه".

دي الشحن التقلي ويالحظ من هذا التعريف أنه أعطى لسند الشحن اإللكتروني نفس الوظائف املمنوحة لسند

 في إثبات تسلم البضائع من طرف الناقل، وإثبات العقد البحري.

والوثيقة اإللكترونية لسند الشحن اإللكتروني قد تكون رسالة إلكترونية عادية موقعة ممن صدرت عنه أو 

هذه  اللجوء إلىتكون رسالة مشفرة باستخدام مجموعة من العمليات الحساسة يتم من خاللها تشفير مضمونها، ويتم 

النوعية األخيرة من الرسائل إلضفاء نوع من الثقة على سندات الشحن اإللكتروني التي تكون عبر شبكة اإلنترنت، إذ 

تضمن للمرسل إليه سالمة املعلومات التي يتضمنها، وهذا يعد توقيعا إلكترونيا الذي يطبق في سندات الشحن 

أو تعديل الذي قد ينتج عن تدخل شخص آخر على الشبكة، وهو ما دعت اإللكتروني من أجل تأمينها من التحريف 

إليه اتفاقية هامبورغ بتبنيها للتوقيع اإللكتروني صراحة في إصدار سندات الشحن اإللكترونيةة لغرض مسايرة 

 .580متطلبات التجارة اإللكترونيةة

 

 املبحث الثاني

 ترونيدور التوقيع اإللكتروني في تأمين وسائل الدفع اإللك

االنفتاح على السوق العاملية من خالل شبكة االنترنت سمح للمستهلكين في اقتناء السلع والخدمات بأفضل 

االئتمان في ظل املنافسة التي تعرفها التجارة اإللكترونية، غير أن هذا التوسع الكبير ملجال التجارة اإللكترونية دفع 

نات والشروط القانونية بغية تحقيق مبدأ الثقة واألمان في املبادالت بالتشريعات الوطنية إلى وضع مجموعة من الضما

التجارية اإللكترونية، فتم في هذا اإلطار االهتمام بالتوقيع اإللكتروني الذي أحاطه املشرع بجملة من شروط األمان، 

 ة. ووضع له آلية آمنة إلنشائه حتى يكون مؤمنا وله حجية إثبات في عمليات الدفع اإللكتروني

لدور التوقيع اإللكتروني في منح الهوية املطلب األول وسنبين هذه النقاط من خالل هذا املبحث بتخصيص 

نعالج فيه مدى إعطاء التوقيع اإللكتروني الحجية لوسائل الدفع  املطلب الثانيالرقمية والتعبير عن اإلرادة، أما 

 اإللكترونية.

 

                                                           
 .22ابراهيم الدعسوقي، املرجع السابق، ص 578
 .270-271، ص 9112مصطفى كمال طه؛ وائل أنور بندق، األوراق التجارية ووسائل الدفع اإللكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، 579
؛ عادل علي املقداوي، القانون 99، ص0233ة العلوم، مطبعة العاني، بغداد ، مجيد حميد العنبكي، سندات الشحن وتطوير أساليب النقل، مجل580

 .21، ص9119البحري، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، 
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 املطلب األول 

 ي منح الهوية الرقمية والتعبير عن اإلرادةدور التوقيع اإللكتروني ف

 

تحتوي جميع أنواع الدفع اإللكتروني من بطاقات الدفع اإللكتروني والشيك والسفتجة وسند الشحن على 

التوقيع اإللكتروني الذي بدأ استخدامه مع ظهور البطاقة الذكية املزودة بذاكرة إلكترونية باحتوائها على رقم سري 

ذا التوقيع من خالل التعامل مع جهاز الصراف اآللي في إتمام عملية سحب النقود. وتظهر أهمية التوقيع تطبيقا عمليا له

 في وسائل الدفع اإللكتروني من خالل: 

يلعب التوقيع اإللكتروني دورا كبيرا في تحديد هوية إعطاء الهوية الرقمية لحامل وسيلة الدفع اإللكتروني:  -0

ئل الدفع اإللكتروني وتحديد هوية زبائن البنك في حالة الدفع عبر شبكة اإلنترنت وإثبات صحة األطراف املتعاملة لوسا

األوامر بالدفع الصادر عنهم بوسائل الدفع اإللكتروني، والتأكد من البيانات التي تصل إلى البنك هي البيانات التي 

ز موقع عن غيره وهو يتوقيع اإللكتروني بتمي، بحيث يقوم ال581أرسلوها بالفعل ولم يتم العبث بها من قبل أي شخص

نفس الدور الذي يؤديه التوقيع اليدوي املوجود في املحرر التقليدي في البنوك، واالختالف يقع فقط بالنسبة لشكل 

م، االتوقيع، ففي التوقيع التقليدي يكون متمثال في العالمة الخطية أما التوقيع اإللكتروني فهو يعتمد على الرموز واألرق

فهو عبارة عن ملف رقمي صغير مزود بشهادة تصديق إلكتروني ويكون محتوي على جميع املعلومات الشخصية وتاريخ 

، ويسلم مع هذه الشهادة مفتاحان أحدهما ينشر للجميع، وآخر خاص وهو التوقيع 582ورقم الشهادة ومصدرها

الخاصة بالشخص إضافة إلى أنه يبين الشخص  اإللكتروني، وبهذا فالتوقيع اإللكتروني هو حامي لكل املعلومات

 املستعمل للموقع ويعطيه هوية رقمية خاصة به وحده دون غيره.

التعبير  في عقود التجارة اإللكترونية يتخذ العديد من األشكال والوسائل، إال  التعبير عن إرادة صاحب التوقيع:  -9

ي أداة التبليغ اإللكتروني فيكون عن طريق الكتابة أو الصوت أو أن أهمية التعبير عن اإلرادة وتبادل البيانات تكمل ف

في فقرتها  9الصورة، كما يتم عن طريق إشارات أو رموز  أي عن طريق التوقيع اإللكتروني، وهو ما نصت عليه املادة 

وم ي خاصة به ويقمن التوجيه األوربي املوقع على أنه: " الشخص الطبيعي أو املعنوي الحائز ألداة توقيع إلكترون 2

 بالتوقيع أو يتم التوقيع بالنيابة عنه على الرسالة اإللكترونية باستخدام هذه األداة".

ومن خالل هذه املادة يتضح أن الشخص سواء كان طبيعي أو معنوي دون تفريق بمجرد توقيعه فهذا دليل على قبوله 

إدخال البطاقة من جانب حاملها في الفتحة املخصصة  ملضمون االلتزام القانوني، ففي البطاقات اإللكترونية بمجرد

لذلك ضمن الصراف اآللي، وإدخال الرقم  السري خاص به، فهذا يعد موافقة صريحة على سحب املبلغ املطلوب 

 واملبين أمامه على شاشة الجهاز.

نه بمجرد ستعملة، أل ويصلح التوقيع اإللكتروني لتوثيق  عملية الدفع اإللكتروني مهما كانت وسيلة الدفع امل

استعمال الزبون لوسائل الدفع اإللكتروني في الجهاز الخاص لدى التاجر فإن هذا األخير يطلب منه إدخال الرقم السري 

وهو ما يثبت هوية اآلمر بالدفع ألنه يترتب عليه القابلية للقراءة، أما إذا كان أمام توقيع رقمي فإنه يستعان بنظام 

محتويات رسالة األمر بالدفع إلى الطرف اآلخر عن طريق منحه للمفتاح العام لفك الشفرة دون التشفير الذي يضمن  

املفتاح الخاص، وتستخدم النقود اإللكترونية أعلى درجات األمان حيث تعتمد على نظام التوقيع الرقمي الذي يعتبر 

                                                           
 .190، ص 9109عالء التميمي، التنظيم القانوني للبنك اإللكتروني على شبكة االنترنت،  دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 581
 .921جع السابق، ص غزالي فايزة، املر 582
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سرية لحماية  مسحوبات العميل من حسابه أفضل وسائل حماية املعلومات املالية. باإلضافة إلى استخدام الكلمة ال

 .583املصرفي، أما التوقيع البيومتري للتحقق من هوية املوقع والتي ال تكون متطابقة لدى اثنين

 

 املطلب الثاني

 حجية التوقيع اإللكتروني في إثبات الدفع اإللكتروني

 

 إللكتروني، وبذلك تكتس ي الحجية القانونية للتوقيع اإللكتروني أهمية بالغة في اإلثبات ا

 اإللكترونية التجارة بشأن لألونستيرال النموذجي القانون  . وأكد584تحقيق حماية للمتعاملين عبر الوسائط اإللكترونية

 الشخص هوية تحديد هما أساسيين شرطين توافر بشرط التقليدي للتوقيع املقررة نفسها الحجية اإللكتروني للتوقيع أن

 واألمان. املوثوقية تحقق التوقيع طريقة تكون  اإللكترونية، وأن الوثيقة بمضمون  بااللتزام إرادته عن فيه يعبر بشكل املوقع

 عندما" أنه منه السادسة املادة من األولى الفقرة اإللكترونية في التوقيعات بشأن لألونستيرال النموذجي القانون  أكد كما

 إلكتروني توقيع استخدم إن البيانات رسالة إلى النسبةب الشرط ذلك يستوفى شخص من توقيع وجود القانون  يشترط

ت   الذي للغرض املناسب بالقدر به موثوق 
َ
نِشن

ُ
 البيانات". رسالة أجله من أبلغت أو أ

 اإللكتروني التوقيع لتمتع شرطين اإللكترونية التجارة بشأن النموذجي األونسيترال قانون  اشترط فعندما

  أكثر اإللكترونية التوقيعات بشأن النموذجي ألونسيترالا قانون  جاء القانونية، بالحجية
ً
 التوقيع في اشترط حيث تفصيال

  يكون  بأن امللزم اإللكتروني
ً
 تفصيلية. شروط خالل من به موثوقا

  املادة في جاء حيث القانونية الحجية حيث من التقليدي والتوقيع اإللكتروني التوقيع بين املصري  املشرع ساوى 

 واإلدارية والتجارية املدنية املعامالت نطاق في اإللكتروني للتوقيع"بأنه:  9119اإللكتروني لسنة  التوقيع قانون  من  14

 الشروط وإتمامه إنشائه في روعي إذا والتجارية، املدنية املواد في اإلثبات قانون  في للتوقيعات املقررة الحجية ذات

 ."القانون  لهذا التنفيذية الالئحة تحددها التي والتقنية الفنية والضوابط القانون  هذا في عليها املنصوص

 حجية اإللكترونية املعامالت قانون  من السادسة املادة في أكد إذ البحريني املشرع إلى بالنسبة ونفس األمر

 :فيها فجاء اإللكتروني التوقيع

  وروده ملجرد وجبهبم العمل وإمكان صحته حيث من اإللكتروني للتوقيع القانوني األثر ينكر ال 1-
ً
  أو كليا

ً
 شكل في جزئيا

 .الكتروني

  رتب أو املستند على التوقيع القانون  أوجب إذا 2-
ً
  أثرا

ً
 إلكتروني سجل في استعمل إذا فإنه التوقيع من خلوه على قانونيا

 هذا متطلبات يفي عليه اإللكتروني التوقيع فإن الشأن هذا في

 .القانون 

من قانون التبادل اإللكتروني على مجموعة من الضوابط الواجب توافرها  1املادة وكما نص املشرع املغربي في 

في التوقيع اإللكتروني ليكتس ي حجية في مواجهة الغير، ذلك أن يكون التوقيع خاص باملوقع وحده، وأن يتم إنشاؤه 

مع قدرة ضمان وجود  بوسائل وآليات تجعل املوقع قادرا على االحتفاظ به تحت رقابته الخاصة وبصفة حصرية،

 .585ارتباط بالوثيقة املتصلة بالتوقيع اإللكتروني بطريقة تجعل طريقة الكشف أي تغيير الحق أدخل على هذه الوثيقة

                                                           
 .001سامي عبد الباقي، الوفاء اإللكتروني بالديون الناشئة عن املعامالت التجارية، دار النهضة العربية، مصر، ص583
، 9102ويت، كحوالف عبد الصمد، دور التوقيع والتصديق اإللكترونيين في تأمين وسائل الدفع اإللكتروني، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية،   ال584

 .270ص 

 .02، ص2، ع9101همية التوقيع االلكتروني اآلمن في حماية املتعاقدين عبر األنترنت، مجلة جيل لألبحاث القانونية املعمقة، املصطفى طابل، أ 585 
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وعلى غرار التشريعات العربية، فإن املشرع الجزائري يعتبر التوقيع اإللكتروني كحجية لإلثبات عليه أن يتقيد  

لشخص املوقع ومحفوظا في ظروف تضمن سالمته من التالعب وهذا ما أكده القانون بشرط إمكانية التأكد من هوية ا

املتعلق بالتوقيع اإللكتروني حينما فرق بين القانون اإللكتروني العادي والقانون اإللكتروني املوصوف مع منح   07/19

ينتها ا يجب أن يخضع لشروط معينة بهذا األخير حجية التوقيع املكتوب. وحتى يكون التوقيع اإللكتروني املوصوف مأمن

من القانون السابق الذكر بقولها: "يجب أن تضمن بواسطة الوسائل التقنية واإلجراءات املناسبة، على األقل،  00املادة 

 ما يأتي:

ل كأال يمكن عمليا مصادفة البيانات املستخدمة إلنشاء التوقيع اإللكتروني إال مرة واحدة، وأن يتم ضمان سريتها ب-

 الوسائل التقنية املتوفرة وقت االعتماد،

أال يمكن إيجاد البيانات املستعملة إلنشاء التوقيع اإللكتروني عن طريق االستنتاج وأن يكون هذا التوقيع محميا من -

 أي تزوير عن طريق الوسائل التقنية املتوفرة وقت االعتماد،

روني محمية بصفة موثوقة من طرف املوقع الشرعي من أي استعمال أن تكون البيانات املستعملة إلنشاء التوقيع اإللكت-

 من قبل اآلخرين.

 يجب أال تعدل البيانات محل التوقيع وأال تمنع أن تعرض هذه البيانات على املوقع قبل عملية التوقيع".

ملوصوف أنه يجب أن تكون آلية التحقق من التوقيع اإللكتروني ا 09في مادته  07/19وكما أوجب القانون 

موثوقة، ويتم التأكد من مطابقة اآللية اآلمنة إلنشاء التوقع اإللكتروني املوصوف من طرف هيئة الوطنية املكلفة 

 باعتماد آلية إنشاء التوقيع اإللكتروني والتحقق منه.

جارة توبالتالي نقول أن املشرع الجزائري قد اعترف بالتوقيع اإللكتروني كآلية لإلثبات مسايرة لتطورات ال

اإللكترونية فأصبح يكتس ي أهمية حتى في إثبات النزاعات القائمة حول وسائل الدفع اإللكتروني  بحيث أنه في حالة 

نشوب نزاع بين املستهلك ومؤسسة اإلصدار للوسيلة الدفع اإللكتروني حول أن هناك خطأ يتعلق بحسابه فعلى هذه 

قعت إلى العميل، وهنا تظهر أهمية التوقيع اإللكتروني بحيث أن األخيرة أن تثبت صحة نسبة عمليات السحب التي و 

لكل عميل رقم سري متكون من عدد من األرقام أو الحروف أو كالهما، وهو محفوظ في مكان آمن وبطريقة مشفرة ملنع 

يدل على  ، وأن عملية السحب ال تحدث إال بوجود التوقيع اإللكتروني مما586الغير من االطالع عليها أو استخدامها

موافقة العميل على عملية السحب وال يمكنه االدعاء أن هناك غيره من قام بالسحب واستعمال وسائل الدخول 

 الخاصة به.

كما يمكن أن يقوم النزاع القانوني بين مؤسسة اإلصدار والتاجر كأن يطلب هذا األخير استرداد النقود 

فة وال قيمة لها، فهنا يقع عبء إثبات التزييف على مؤسسة اإلصدار اإللكترونية التي في حوزته فادعت أن النقود مزي
وذلك بإثبات أن نقود سبق استعمالها،وأن التاجر قد قصر في التحقق في مدى صحة هذه النقود، فإن نجحت في 587

 ة وأصالةإثبات ذلك انتقل العبء إلى التاجر الذي عليه إثبات أنه قام بجميع اإلجراءات الالزمة من التأكد من صح

النقود اإللكترونية املستخدمة في عملية الدفع وذلك باالتصال بقاعدة البيانات املركزية الخاصة بمؤسسة اإلصدار  

                                                           
وق، جامعة القاهرة، محمد أحمد محمد أنور جستينه، مدى حجية التوقيع اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحق586

 .32،ص9117
 من القانون املدني الجزائري بقولها: "على الدائن إثبات االلتزام، وعلى املدين إثبات التخلص منه" 292تنص املادة 587



 

 

220 

 9104ماي  99العدد 
 

. أو على التاجر إثبات أن هذه النقود ترجع لجهة 588وأنها لم تشر إلى وجود هذه النقود ضمن قائمة النقود املنفقة

التوقيع الرقمي حيث أن كل وحدة من وحدات النقد اإللكتروني تحمل  اإلصدار ويكون هذا عن طريق االعتماد عن

توقيعا خاصا بمؤسسة اإلصدار، ومختلفا عن باقي التوقيعات أو يحمل رقما متسلسال يختلف عن باقي األرقام املتسلسلة 

ضافة اصة بها، باإل لوحدات النقد املصدرة األخرى، وهنا يطلب التاجر من مؤسسة اإلصدار تقديم مفاتيح التشفير الخ

 .589إلى تقديم قائمة األرقام املسلسلة للنقود اإللكترونية املصدرة، وذلك في سبيل إثبات صالحية وشرعية هذه النقود

 خاتمة

 التوقيع دخول  بعد األخير هذا تراجع  إذ التقليدي، التوقيع مفهوم من غير اإللكتروني التوقيع فكرة ظهور  إن

 وظائف تحقيق على القدرة له املختلفة، خاصة وأن التوقيع اإللكتروني الحياة مجاالت في شديدة اإللكتروني وبسرعة

 العقد. سالمة يحقق كونه في التقليدي التوقيع  على يتوفق فإنه، ذلك من أكثر بل التقليدي، التوقيع

ظم يعتري األجهزة والنكما يؤدي التوقيع اإللكتروني دورا هاما في تأمين مجال الدفع اإللكتروني مما يمكن أن  

اإللكترونية املستخدمة، وهذا بفضل ما يحققه من سرية وخصوصية للمراسالت والبيانات واالتصاالت املستخدمة في 

العمليات التجارية، فهو بذلك يوفر التأمين في التعامل بوسائل الدفع اإللكتروني بإعطائها هوية رقمية وحجية في 

 التعامل واإلثبات.

 ات املقترحة :ومن التوصي

 بين واألمان الثقة ضمان في اإللكتروني املتمثل التوقيع به يقوم الذي املهم الدور  إلدراك املعلوماتي الوعي تعزيز

 نشاطات مجال في العاملة والجهات لألشخاص املستمر التدريب خالل من اإللكترونية خاصة، وذلك بالتجارة املتعاملين

 الالزمة القانونية البيئة وتوفير لهم  اإللكتروني التوقيع خدمات بتقديم املتعلقة النشاطات فيها بما املعلومات تكنولوجيا

 التحتية البنية تأمين صياغة قانون خاص باملبادالت اإللكترونية، مع  خالل من وذلك اإللكتروني، بالتوقيع العمل لتنظيم

 املتطورة من أجل توفير الحماية وبرامج، الخاصة به لتشفيرا برامج فيها بما اإللكتروني التوقيع خدمات لتقديم الالزمة

 اإللكتروني وسريته. التوقيع لخصوصية التعرض شأنها من التي االحتيالية التقنيات من للمتعاملين حماية

   

 

 
  

                                                           
، 9112، ندرية، مصرأحمد السيد لبيب، الدفع بالنقود اإللكترونية املاهية والتنظيم القانوني دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسك588

 .212ص 
 .270حوالف عبد الصمد، املرجع السابق، ص 589
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 العالقات العربية الصينية على ضوء وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية

 ات"" قراءة في املضامين والتحدي

 

:إسماعيل الرزاوي  األستاذ 

باحث في سلك الدكتوراه، جامعة محمد 

الخامس بالرباط ، كلية العلوم القانونية، 

 االقتصادية واالجتماعية سال 

 

 

 مقدمــة

شكل العرب ما يسمى بالثقب األسود في اإلستراتجية الصينية العليا. إذا ما تفحصنا ملحطات التوسع الصيني في العالم 

، حيث عرفت باإلصالح واالنفتاح على منطقة جنوب شرق آسيا، 0222م، نجد أن أولى هذه املحطات كانت سنة اليو 

ذلك على اعتبار أنها البوابة االقتصادية السلمية الهادئة نحو املحيط الهادئ، فامتزجت بذلك مع العوملة ثم جاء انهيار 

 590آسيا لتكتمل املحطة الثانية، حينها أصبحت اوراسيا االتحاد السوفيتي مما أدى إلى انفتاح الصين على وسط

املجال املحتضن للصين في التسعينيات عوض جنوب شرق آسيا ، كان من نتائج هذا، تسهيل عملية االندماج مع 

الفضاء األوروبي عبر املحطة الثالثة من خالل اتفاقيات التعاون والشراكة بين الطرفين الصيني واألوروبي، بعد ذلك 

ء دور إفريقيا في املشهد االستراتيجي الصيني عبر املحطة الرابعة العتبارات مختلفة ، حيث ال منافس فيها، ثم جا

الساحات املتعددة ،واألنصار الكثر، ظلت الفجوة في الشرق األوسط فجاءت الصين لتكتمل بذلك الصورة من املشهد 

 .591الكلي لإلستراتيجية الصينية العليا

حدثا هاما في مسار العالقات الصينية العربية، حيث أعدت الصين وثيقة  9101عتبارات، شكلت سنة أمام كل هذه اال 

سياسية و إقتصادية توجهت فيها إلى دول املنطقة العربية واإلسالمية. وامللفت أن هذه الورقة تحمل مضامين وإشارات 

م لساخنة، وهي تعكس جدية في وصف الوقائع وفي رسفي مقاربة الصين مللفات املنطقة ا -غير تقليدية  كما في السابق 

                                                           
 المجال االوراسي قلب األرض من المنظور الجيوبوليتيكي حسب العالم الجغرافي البريطاني " هالفورد ماكيندر " مثلي 590 

، الدوحة العرب والصين ، مستقبل العالقة مع قوة صاعدة" ، كاظم نعمة، مداخلة بعنوان اإلستراتيجية الصينية في الوطن العربي على هامش مؤتمر "  591 

6102/10/66-60  
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اطر الحلول وفي التأكيد على أبعاد سياسية وهوامش من العالقة في إطار مفتوح، بما يفتح باملجال لعالقات واسعة 

 ..592تتعدى اإلطار الشكلي أو اإلقتصادي أو التقليدي

 

قديم رؤية تحليلية لوثيقة الصين السياسية تجاه تحاول الورقة دراسة واقع العالقات العربية الصينية من خالل ت

العالم العربي باعتبارها حدثا بارزا في تاريخ العالقات بين الجانبين العربي والصيني، وذلك من خالل محورين اثنين ، 

 املحور األول يناقش مضامين وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية فيما يستعرض املحور الثاني تحديات تنزيل

 هذه الوثيقة في ظل ما تعيشه العالقات العربية الصينية اليوم. 

 

 مضامين وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربيةاملحور األول: 

حددت الوثيقة ابرز مجاالت التعاون املمكنة سياسيا واقتصاديا وتنمويا وعسكريا وثقافيا، بما يجعلها بمثابة خارطة 

 العربية السير على هداها لتحقيق مصالح الجانبين. –طريق يمكن للعالقات الصينية 

تستعرض الوثيقة وتلخص أساس خبرة تطوير العالقات بين الصين والبلدان العربية، وتصف مبادئ دليل تطوير و 

الصينية، وتخطط مشروع التعاون وتبادل املنفعة بين الصين والبلدان العربية، وتؤكد للمرة  –العالقات العربية 

لعمل على الحالة األمنية والسياسية وهي : تحقيق االستقرار والسالم في الشرق األوسط . يحتوي امللف على الثانية ا

 : 593رمزا، باستثناء املقدمة ويحتوي على خمسة أجزاء 2111

العربية القائمة التعاون الشامل  –يتناول أسس وسبل تعميق عالقات التعاون االستراتيجي الصينية  الجزء األول  

تطرق لسياسة الصين تجاه الدول العربية وركز على أهمية الدول العربية للصين  الجزء الثانيلتنمية املشتركة ، أما وا

سياسيا واقتصاديا وثقافيا ، فالصين كما هو معروف تركز في عالقاتها مع الدول العربية على أساس املبادئ الخمسة 

ة الترابية لألراض ي، وعدم االعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، املتمثلة في االحترام املتبادل للسيادة والوحد

واملساواة واملنفعة املتبادلة والتعايش السلمي، فالصين مثال تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على 

عة الدول العربية ، كما وعاصمتها القدس الشرقية من خالل الجهود املبذولة في هذا الصدد من قبل جام 0212حدود 

تتمسك  الصين بالطرق السياسية لحل القضايا الساخنة فهي على سبيل املثال تدعم إقامة منطقة خالية من السالح 

 النووي في الشرق األوسط ..

من الوثيقة تعرض إلى تعزيز التعاون الصيني العربي على نحو شامل وتناول تفصيليا خمسة مجاالت  الجزء الثالث

 ية لخدمة هذه الهدف الذي يطمح إليه الجانبان ..رئيس

من خالل التبادل الرفيع املستوى آليات التشاور والتعاون بين الحكومات ، التواصل بين األجهزة  املجال السياس ي

التشريعية واألحزاب السياسية والحكومات املحلية، التعاون في الشؤون الدولية ، القضايا املتعلقة بتايوان ومبدأ 

 الصين الواحدة.

                                                           
ة في وثيقة الصين تجاه الدول العربية على الرابط التالي: بنبيل سرور، قراءة تحليل 592 

_details.php?id=221&id_cat=14http://www.dirasat.net/kitabat  6102/01/06/ تاريخ الولوج 

 26-26الصينية، ص  –جين تشويغ جين ) شمس الدين (، العالقات العربية  593 

http://www.dirasat.net/kitabat_details.php?id=221&id_cat=14
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وتضمن مختلف مجاالت التعاون سواء في إطار مبادرة الحزام والطريق والتعاون املشترك  مجال االستثمار والتجارة

 التعاون  والفرص املتاحة من خاللها، أو التعاون في الطاقة اإلنتاجية ودعم العملية الصناعية في الدول العربية.

ون في مجال الطاقة والتعاون في مجال البنية التحتية، التعاون في مجال الفضاء،  االستثماري والتبادل التجاري التعا

والتعاون في مجال الطاقة النووية لألغراض السلمية التعاون املالي وأخيرا التعاون في بناء آليات واطر التعاون 

 االقتصادي والتجاري.

مجاالت الرعاية الطبية والصحية والتعليم وتنمية املوارد  ، وتطرقت إلى التعاون املشترك في مجال التنمية االجتماعية

البشرية، التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، التعاون الزراعي ، مواجهة التغير املناخي والتعاون في حماية البيئة و 

 الغابات.

 مجاالت الثقافة واإلذاعة ، ويقوم على التواصل الحضاري والديني ، التعاون في مجال التواصل اإلنساني والثقافي

والسينما والتلفزيون واإلعالم والنشر ومراكز الفكر، التبادل الشعبي والتواصل بين الشباب والنساء، التعاون في مجال 

 السياحة.

، وتضمن ضرورة تحقيق األمن في املنطقة من خالل تطبيق مفهوم األمن املشترك والشامل  مجال السالم واألمن

تدام ، والتعاون العسكري من خالل تبادل الخبرات أو بناء القدرات الدفاعية والتسليح ، التعاون في التعاوني واملس

مجال مكافحة اإلرهاب، التعاون في مجاالت الشؤون القنصلية والهجرة، والقضاء والشرطة، بذل الجهود املشتركة 

 لتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات األمنية غير التقليدية.

وإعمال  594من وثيقة السياسة الصينية تجاه الدول العربية خصص ملنتدى التعاون الصيني العربي ء الرابعالجز

 .595واألخير من الوثيقة العالقات بين الصين واملنظمات اإلقليمية العربية الجزء الخامساملتابعة، فيما تناول 

والدول العربية في أعماق التاريخ"  ارتبطت الصين تقول الجملة األولى من الوثيقة " تضرب جذور الصداقة بين الصين 

بالعرب من خالل عالقات طريق الحرير برا وبحرا التي لم تعرفها التي لم تعرفها الدول األوروبية االستعمارية إال حين 

لندية و بدأ البرتغاليون يبحرون في بحر العرب في القرن السادس عشر ، وتنافست بعد ذلك اإلمبراطوريات البحرية اله

والفرنسية والبريطانية واألملانية والروسية للسيطرة على األراض ي العربية ومواردها أما الصين فقد حملت عبر هذا 

الطريق ولقرون  " السالم واالنفتاح والتسامح والتدارس وتبادل املنفعة والربح "  وهي قيم ايجابية فيها سحر الجاذبية 

 و القبولية . 

لم تكن " قيما " عابرة أو نفعية أو استغاللية بل إنها قيم سائدة في التواصل بين الجانبين. فالصين وترى الوثيقة أنها 

، فالصين ال 596اختارت إستراتيجية القوة الناعمة لتعزيز العالقات بالدول العربية، ومن آلياتها الشراكة اإلستراتيجية

ؤون الداخلية وال تقوم على الصراع الحضاري الثقافي، بل تسعى إلمالء شروط من األعلى وال ترمي إلى التدخل في الش

 .597هدفها نشر القيم الصينية من خالل العالقات الثقافية والدبلوماسية العامة والتعاون االقتصادي

                                                           
منتدى  ذا بهدف مأسسة العالقات الثنائية بين الجانبين : للمزيد أكثر حول ه 6112تم انطالق تأسيس " منتدى تعاون الصين والبلدان العربية " في عام  594 

  /http://www.chinaarabcf.org/araالتعاون الصيني يمكن زيارة الموقع الرسمي للمنتدى 

 026- 020ص ، 6102عماد األزرق، شي جين بينغ ، الطريق إلى القمة ، بيت الحكمة لالستثمارات الثقافية، القاهرة  مصر ، الطبعة األولى  595 

كاإلمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر و  ،ستراتيجية مع عدد من الدول العربيةاإل كةشرااتفاقيات الترتبط الصين  ب 596 

 مغربالجزائر و ال
 62ص،  6102، 62كاظم هاشم نعمة، القوة الناعمة الصينية والعرب، سياسات عربية ، العدد  597 

http://www.chinaarabcf.org/ara/
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وردت اإلشارة إلى الشراكة بصيغ مختلفة وفقا لطبيعتها ومستواها وثقل الدول العربية التي عقدت معها ومدى أهميتها و  

الساحة الجيو اقتصادية الصينية في الوطن العربي والشرق األوسط إذ ترد في الوثيقة مفاهيم " التعاون الشامل " في 

و " عالقات الشراكة اإلستراتيجية الشاملة"  و " عالقات الشراكة اإلستراتيجية " . وتؤكد الوثيقة دائما أن هذه العالقة 

سياس ي ناعم في أدبيات العالقات العربية التي يرد فيها تعبير " األشقاء تقوم بين " اخوين وصديقين " . وهذا خطاب 

واإلخوة  " في اإلشارة إلى عالقات الدول العربية ببعضها وليس " عالقات الجوار " مما يعني أن الصين تلغي بهذا الخطاب 

ي القديمة والتطورات السريعة التالبعد الجغرافي بينها وبين العرب ، وتضع أمام أعين العرب قرب الصالت التاريخية 

 .598جعلت الصين حاضرة في السلع الحياتية التي غزت األسواق والبناء و تشييد البنى التحتية

هناك ثالث أسباب تعرف العالقات الصينية العربية من منظور الشراكة اإلستراتيجية، أولها طبيعة الصعود الصيني 

النظام الدولي الحالي أكثر من محاولتها تغييره، فهي في هذا الجانب السلمي التنموي ، فالصين تدافع عن صيغة 

وبارتباطها بالعالم العربي تسعى إلى إشراكه في مبادرتها طريق الحرير الجديدة ، ثانيها أن التنمية السلمية للصين كذلك 

زاوية سية الصينية من هذه الهي بحاجة إلى بيئة مستقرة وآمنة وبالتالي فالعالم العربي يشكل أهمية قصوى للدبلوما

، ثالثها أن الصين و العالم العربي يقتسمان نفس االهتمامات في عدد مختلف من القضايا ولهما رؤى متطابقة إلى حد 

كبير ، باإلضافة إلى أن املحدد االقتصادي يشكل سمتها البارزة خاصة إذا ما نظرنا إلى مجاالت العالقات الثنائية بين 

 .599بيل املثال تعتبر العالقات الصينية السعودية نموذجا حيا لذلكالطرفين على س

من حيث صياغة الورقة يرى الدكتور نبيل سرور انها جاءت تقليدية كما هي عادة الصينيين في تأكيد ثوابتهم التاريخية 

اس ي د املنطقة السيوجذور عالقاتهم اإلقليمية والدولية، كما أنها تعكس توجها صينيا واضحا لحجز مكانة ما في مشه

املرتقب في املنطقة العربية، فالورقة حسب نفس الباحث تعتمد مقاربة سياسية شاملة لواقع وملفات املنطقة 

السياسية واالقتصادية، بعد أن كانت تقتصر في السابق على املوضوع االقتصادي، ينضاف إلى هذا مسألة مهمة وهي 

بلورة نظام دولي متعدد األقطاب يكون فيه للقوى الجديدة دور هام في  أن الوثيقة تظهر بشكل جلي سعي الصين إلى

 ،وهذا من مصلحة الدول النامية عامة والعربية خاصة. 600صياغة مخرجاته

تتميز الوثيقة كذلك باهتمامها بمبادرة طريق الحرير الجديدة والتي كان قد أطلقها الرئيس الصيني تش ي جين بينغ في 

ألخيرة فرصة سانحة لعدد من الدول العربية من اجل حصد مجموعة من املنافع ، وقد ، حيث تشكل هذه ا9102

أبدت معظم البلدان العربية رغبتها في تجسيد هذه املبادرة على ارض الواقع وذلك من خالل توقيع عدد من مذكرات 

 تفاهم مع الطرف الصيني.

ط تبرز التعاون العملي القائم على املشاريع املفصلة، إن املضمون الرئيس ي لطريق الحرير الجديد يتمثل في خمس نقا

 وسيعود بفوائد ملموسة على شعوب الدول ذات الصلة: وهي ممثلة في اآلتي:

يمكن ملختلف الدول إجراء التواصل الوافي حول االستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية تناسق السياسات: ـ 0

وي بين هذه االستراتيجيات على أساس مبدأ " إيجاد قواسم مشتركة من االقتصادية، بحيث يتحقق االلتحام العض

                                                           
  598 كاظم نعمة، مرجع سابق، ص60 

599 Degang SUN & Yahia ZOUBIR ( 2014 ) China-Arab States Strategic Partnership: Myth or Reality ? Journal of middle 
Eastern and Islamic Studies ( in asia ) , P71 . P76 

 نفس المرجع نبيل سرور،  600 
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بين االختالفات "، ورسم الخطط واإلجراءات للتعاون اإلقليمي عبر التشاور، بما يعطي " الضوء األخضر " من حيث 

 السياسات والقوانين أمام االندماج االقتصادي اإلقليمي.

الصلة بحاجة إلى التباحث االيجابي في تحسين البنية األساسية العابرة  إن الصين والدول ذات ـ ترابط الطرقات:9

للحدود في مجال املرور، واتخاذ خطوات تدريجية لتكوين شبكة للنقل واملواصالت تربط مختلف املناطق دون اإلقليمية 

 النسياب.التمرير أو التمرير دون افي آسيا كما تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، بما يعالج مسائل عدم الترابط أو الترابط دون 

التباحث في سبل تسهيل التجارة واالستثمار ووضع الترتيبات مالئمة، تساعد على إزالة الحواجز  تواصل األعمال:ـ 2

التجارية واالستثمارية ورفع سرعة الدورة االقتصادية اإلقليمية وجودتها، بما يطلق بشكل كامل اإلمكانات الكامنة 

 ة في " الحزام " و "الطريق" في مجاالت االستثمار، وتوزيع " كعكة التعاون ".للدول الواقع

العمل على تحقيق املقاصة بالعمالت املحلية وتبادل العمالت، وتعزيز التعاون النقدي الثنائي  تداول العمالت:ـ 9

لى ، وبالتالي تعزيز القدرة عواملتعدد األطراف، وإنشاء مؤسسات مالية للتنمية اإلقليمية، وخفض تكاليف املعامالت

مواجهة املخاطر املالية من خالل الترتيبات اإلقليمية، وتعزيز القدرة التنافسية القتصاد املنطقة ككل على الساحة 

 الدولية

إن الصين والدول ذات الصلة بحاجة إلى توطيد القاعدة الشعبية للعالقات الرسمية، وتعزيز  تفاهم العقليات:ـ 7

تحاور بين مختلف الحضارات، وزيادة التبادل الودي بين شعوب الدول وخاصة على مستوى الفئات التواصل وال

 601املجتمعية األساسية، بما يعزز الفهم املتبادل والصداقة التقليدية بينهما.

الحروب  وليسوتؤكد  الوثيقة أن ما تدعو إليه الصين هو " تيار عالمي " تتجسد فيه قيم " السالم و التنمية والتعاون " 

والذي سعى إلى التوازن من خالل  0193والنزاعات والخالفات والتخلف الذي ترافق مع النظام الغربي منذ وستفاليا في 

 602األحالف والتسلح واالستعمار ، ولم يكن فيه لشعوب إفريقيا واسيا منزلة معترف بها سوى " التبعية " و " الدونية "

. 

ابية ومرحبة بالوثيقة من الجانب العربي الرسمي ، فعلى سبيل املثال أكد السيد نبيل لقد جاءت معظم التعليقات ايج

العربي األمين العام السابق لجامعة الدول العربية ان الورقة الصينية  " جيدة وحسنة ، أنها تدعو إلى التعاون والسالم 

أن " توقيت إصدار هذه الوثيقة  ر محمد املومني"  في حين اعتبر وزير الدولة السابق  لشؤون اإلعالم واالتصال الدكتو 

يحمل دالالت كبيرة، فالعالم العربي مثخن بالجراح في هذه املرحلة، كما أن العديد من الدول العربية تمر بظروف 

طاحنة من الحروب والفتن واالقتتال، مشيرا إلى أن الصين أكدت من خالل هذه الوثيقة أن العالم العربي، بالنسبة 

تقلل من األهمية اإلستراتيجية لهذا الجزء  شريك تاريخي، وأن الظروف العابرة التي تمر بها املنطقة العربية ال لها،

الصينية نظرة راسخة تتجاوز تحديات الحاضر وتراهن على  -الحيوي من العالم وأن نظرة الصين للعالقات العربية

                                                           
قيا إفري لحزام والطريق، مؤتمر آفاق التعاون العربي اإلفريقي الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق، جامعة محمود إدريس الصيني، معرفة حقيقة ا 601 

 2،ص 0، ص  6102السودان،  –العالمية، الخرطوم 

 60، ص كاظم نعمة ، مرجع سابق 602 
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ا مذهال ، كما أنها مرشحة، إذا ما صح العزم وصدقت النوايا، ثوابت التعاون بين الطرفين التي نجحت في املاض ي نجاح

   603للعب دور محوري مميز في املرحلة املقبلة .." 

من خالل ما تقدم يتضح  تحليل هذه الوثيقة عن وجود رؤية إستراتيجية صينية متكاملة لسياستها تجاه الوطن العربي، 

ربية، وتطرح خططا وبرامج للتعاون املشترك طويل األمد في املجاالت كما أنها توضح املواقف الصينية تجاه القضايا الع

السياسية واالقتصادية والتجارية واالجتماعية والثقافية واألمنية والتكنولوجية كافة مع تركيز واضح ومفصل على 

خارجية تجاه ياستها الالتنمية التكاملية، كما أنها تشتمل على األسس واملبادئ التي سيتم االلتزام بها بالنسبة الى س

 .604الوطن العربي

 املحور الثاني: تحديات تنزيل وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية 

إن من بين التحديات التي يتوجب على البلدان العربية والصين التعاون والتنسيق بشأنها هي: إصالح الخلل القائم في 

املنتصرة خالل الحرب العاملية الثانية، وبالتالي ال يأخذ  النظام الدولي الذي بني وفق أسس تخدم مصالح الدول 

بالحسبان التحوالت العاملية التي حصلت منذ ذلك الحين، وأهمها تزايد دور وقوة عدد من القوى الصاعدة . وهناك 

ة عضويمطالب عديدة من قبل الدول النامية، ومنها الدول العربية، حول ضرورة إصالح األمم املتحدة وخاصة توسيع 

 ..605مجلس األمن، وتفعيل دور املنظمة العاملية بشكل عام خدمة للسلم واألمن الدوليين

هكذا اعتبرت الصين أن من مصلحتها بناء عالقات تعاون وشراكة مع اثنين وعشرين قطرا املكونة للعالم العربي. وأصبح 

 الحساس وبأهمية موارده، وبحجم ساكنته التيالعالم العربي بالنسبة للصين ذا أهمية إستراتيجية بموقعه الجغرافي 

 تفوق ثالثمئة مليون نسمة.

ورغم أن العالم العربي يفتقد اليوم إلى عنصري التوحد واالنسجام، ورغم خطورة وتنوع التحديات التي تخترق مكوناته، 

ن ألمر بملتقى التعاو لقد حرصت الصين على إحداث إطار مؤسس ي للعالقات التي تربطها مع العالم العربي. يتعلق ا

 .9119606الصيني العربي الذي بادر بتأسيسه الرئيس هو جينتاو مع األمين العام للجامعة العربية عمرو موس ى سنة 

و تمثل الصين اليوم فاعال اقتصاديا جامحا يعاني فيض اإلنتاج وغيض االستهالك املحلي من جهة، وفاعال سياسيا 

البعض إلعادة ترتيب النظام الدولي األحادي القطبية في حقبة ما بعد الحرب ( يسعى حسب  Revisionistمراجعا ) 

الباردة من جهة أخرى، والوطن العربي الذي يمثل من جهة فاعال اقتصاديا ناميا يعاني عدة مشاكل اقتصادية بنيوية 

لخالفات والتصدعات أهمها التبعية املفرطة لقطاع املحروقات، كما يمثل من جهة أخرى فاعال سياسيا مثقال با

 .607السياسية، بعضها مرتبط بميراث الحقبة االستعمارية وبعضها مرتبط بتحوالت ما بعد الربيع العربي

                                                           
  لعالقات الصينية العربية . على الرابط االلكتروني:خبراء أردنيون: وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية خارطة طريق واضحة تؤطر ا 603 

01/15/c_135012158.htm-http://arabic.news.cn/2016   6102/01/06تاريخ الولوج 

الطبعة األولى، عات مستدامة واختراقات فادحة، مركز دراسات الوحدة العربية. " الحلقة المفزعة: صرا 6102-6102مجموعة مؤلفين، حال األمة العربية  604 

 22، ص  6102لبنان  –بيروت 

 66ص  ،6102مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، لبنان،  الصينية، –العالقات العربية  ندوة بعنوان خالد الهباش، 605 

  626، الدار البيضاء ـ المغرب، ص 6102الثاني، المركز الثقافي، الطبعة األولى،  فتح هللا ولعلو، نحن والصين الجواب على التجاوز 606 

 602ص ،6102بيروت ، لبنان ،  الصينية، مركز دراسات الوحدة العربية ، –العالقات العربية ندوة بعنوان محمد حبشي،  607 

http://arabic.news.cn/2016-01/15/c_135012158.htm
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، بلغ حجم التجارة بين الصين والدول 9119للدول العربية. وفي عام  608لقد أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري 

مليار دوالر، وفي عام  911، تجاوز 9109مليار دوالر، وفي عام  011، تجاوز 9113مليار دوالر، وفي عام  21.2العربية 

عن العام املاض ي، وبلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية  % 7.9مليار دوالر، بزيادة  970.9وصل إلى  9109

 609.عن العام املاض ي كما يوضح الرسم البياني أسفله %00.2، بزيادة 9102مليار دوالر في عام  020.279

 

باملقابل يبقى تحدي تخفيف العجز التجاري الكبير الذي يميل لصالح الصين من بين أصعب التحديات التي تواجه 

مستقبل العالقات التجارية بين الطرفين، إذ يتعين على الجانب العربي  التفكير في  حلول  لزيادة حجم الصادرات 

 ى املوارد الطاقية.املتجهة نحو السوق الصينية، و أن ال تقتصر فقط عل

وفي السياق ذاته، تواجه الصين بعض الصور السلبية التي تتعلق ببعض املمارسات غير التنافسية في عالقاتها التجارية 

بالدول العربية، واالتهامات املتصاعدة للصين باإلغراق االقتصادي واملنافسة غير العادلة بسبب تراجع مستوى العملة 

 توياتها الحقيقية.الصينية إلى اقل من مس

ور التوازن بين املحاكذلك هناك جملة من التحديات تواجه الدور الصيني في منطقتنا العربية تتمثل أساسا في ، 

، إذ تسعى الصين إلى الحفاظ على عالقاتها مع مختلف األطراف ضمن املحاور اإلقليمية ذات املصالح اإلقليمية

 –ن الصين  و كل من إيران و إسرائيل تؤثر على آفاق تطور العالقات الصينية املتعارضة، إذ أن العالقات الوثيقة بي

فعلى الرغم من إعالن الصين سعيها للشراكة مع الدول العربية من خالل الشراكة اإلقليمية املتكافئة العربية، ثم 

اد شروع في األساس االقتصمشروع طريق الحرير، فان ثمة اتجاهات في املنطقة العربية تتخوف من أن تخدم عوائد امل

نظرا فالتمدد املتزايد لخريطة طريق الحرير، الصيني ، وال تحقق فرص التنمية املتكافئة للجانبين، ينضاف إلى هذا 

إلى اتساع نطاقه الجغرافي و االقتصادي يرى البعض أن هذا املشروع هو اقرب إلى رؤية رمزية ملستقبل العالقات منه 

 ةبعودة الدور األمريكي في املنطقطبيق ذات سياسية واليات واضحة. ثم أخيرا التحدي املرتبط إلى مبادرة قابلة للت

                                                           
لنفط عنصرا ا تحكمة في نسج عالقاتها مع البلدان العربية، وأصبحت دبلوماسية لما انفتحت الصين على اقتصاد السوق، أصبحت البواعث االقتصادية هي الم 608 

ادل التجاري والمساهمة منها عبر التبأساسيا في هذه العالقات، باعتبار حاجيات الصين المتزايدة إلى النفط و الغاز، واهتمامها بالفوائض المالية للبلدان النفطية لتستفيد 

 في المشاريع التجهيزية.

ي، دراسة نارك في بناء " الحزام والطريق " ودفع التعاون الجماعي الصيني العربي نحو انطالقة جديدة ، انجازات وأفاق منتدى التعاون العربي الصيلتشا 609 

 02ص  6102من انجاز معهد دراسات الشرق األوسط بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية، ومركز دراسات منتدى التعاون الصيني العربي ، مايو 
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حيث تمثل إعادة صياغة التوجهات األمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب تجاه الشرق األوسط، على نحو يؤدي إلى 

ديات لدور الصين وطموحاتها في املنطقة، ، احد التح610عودة الواليات املتحدة ملمارسة دورها بكثافة في هذا اإلقليم

 في ظل مساع أمريكية للحد من التوسع الصيني.

مجرد إرشاد أو دليل،  لكنها ليست  إن فريقا من الباحثين األكاديميين يرى أن هذه الوثيقة الصينية ال تعدو أن تكون 

ينية تفتقر فيها أهداف واضحة ومحددة إستراتيجية ، ويقول في هذا الصدد الدكتور كاظم هاشم نعمة أن الورقة الص

مرة  09مرة و" السالم "  092املعالم، بل يغلب عليها الكالم العام ويدلل على ذلك بورود مصطلحات " التعاون " 

مرة. ويضيف مالحظات أخرى ، انه إال يشار إلى العرب ككل ، فالصين تنظر إلى  99باملقابل ورد مصطلح " التنمية " 

براغماتي .. فهو أي العالم العربي،  تارة كتلة " شرق أوسط " و تارة "عرب " ونحن  من منظور مصلحي و العالم العربي

 تارة  " نفطيون "  ونحن تارة "جيوبوليتكيون" .

إذن فالعرب على الورقة الصينية مشتتون ، ذلك أن الصين تحاور العرب ضمن جامعة الدول العربية وتحاور الخليج 

ن الناحية املصلحية. من جهة أخرى نلمس غياب مرادفات  "الديمقراطية" ، "حقوق اإلنسان" ، فالصين العربي ككتلة م

تخاطب الحكومات العربية وليس الشعوب، وهذا دليل على  إيمانها بالوضع الراهن وهي بذلك الزالت تتقيد باملبادئ 

ية وليست جيوبوليتيكية أو جيواستراتيجية حيث . إذن فالورقة الصينية هي بمثابة ورقة جيوايكونوم611الخمس املاوية

 .612تهتدي وراء املرشدات االقتصادية

لكن رغم الطبيعة الواعدة للعالقات االقتصادية بين الصين والعالم العربي إال أنها تظل مع ذلك تواجه العديد من 

قى الجانبين. غير أن الجانب العربي يبالتحديات واملشاق التي تحتاج إلى املزيد من التفكير واتخاذ خطوات جادة من كال 

الطرف املعني أكثر بضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوات وذلك بكونه يشكل الحلقة األضعف نظرا إلى قوة االقتصاد 

الصيني املتعاظمة، وبخاصة خالل السنوات األخيرة من جهة، ونظرا إلى املشكالت واملصاعب، السياسية واالقتصادية 

تواجهها البلدان العربية من جهة أخرى تطفو على السطح مجموعة من التحديات وهي تحدي على حد سواء التي 

التبادل الالمتكافئ ، تحدي املشترك في مكاسب مشروع طريق الحزام والطريق ، تحدي االستقرار األمني في املركب األمني 

ن ل الغرب ، غيض املعرفة والفهم املتبادليالخليج العربي، التمركز املفرط للسياسات الخارجية العربية حو  –املشرق 

 .613العربية –بين الصين والوطن العربي وتحدي االنقسامات السياسية العربية 

 

 

 

 

                                                           
، مايو ، يونيو 60، العدد في منطقة الشرق األوسط ، مجلة اتجاهات األحداث ، مركز المستقبل لألبحاث و الدراسات المتقدمة تحديات تنامي الدور الصيني 610 

 26، ابوظبي ـ اإلمارات ، ص 6102

ضي، عدم االعتداء المتبادل ، عدم التدخل في الشؤون الداخلية بصورة متبادلة، تتمثل المبادئ الخمس الماوية في : االحترام المتبادل للسيادة ووحدة األرا 611 

 المساواة والمنفعة المتبادلة ، التعايش السلمي..
 كاظم نعمة، اإلستراتيجية الصينية في الوطن العربي، مرجع سابق. 612 

 600، صمحمد حمشي، مرجع سابق 613 
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 خاتمـــــة 

لم تحظى وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية باالهتمام الكافي من لدن الباحثين واملهتمين  بل و حتى صناع 

أنها جاءت من قبل قوة صاعدة أصبحت تفرض نفسها في الساحة الدولية يوما بعد يوم  القرار في الوطن العربي رغم

. 

تعتبر الوثيقة بمثابة خارطة طريق واضحة املعالم للتعاون الثنائي بين الصين والدول العربية ، خاصة أنها شملت كافة 

رب خطابا تفاؤليا يفيد بأن حضارتهم لم و تخاطب الوثيقة الع. املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها

تنقطع عن العطاء ، لهذا ففي وسع العرب أن يحذوا حذو الصين في أن يكون لهم حلم يسعون إلى إحياء األمة العربية 

فالعالقات العربية  . 614كما فعلت الصين خالل عقود من الزمن محدودة مستلهمة مستقبل حلمها من حضارتها

يبية من العناصر التاريخية و الثقافية والسياسية واملصالح املتبادلة والتبادل والتعاطف بين الصينية هي محصلة ترك

 . لكن باملقابل هناك من يرى أنها تحتاج إلى مجهودات كبيرة من الطرفين لتنزيلها على ارض الواقع .615الطرفين

 

 
  

                                                           
 .مرجع سابق ن العربي،اإلستراتيجية الصينية في الوط كاظم نعمة ، 614 

 –ة، الخرطوم عالميمنى حداد، قراءة في تاريخ العالقات العربية الصينية وسبل تعزيزها، مؤتمر آفاق التعاون العربي اإلفريقي الصيني،الجامعة افريقيا  ال 615 

 061ص ، 6102السودان، 
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 محور الدراسات واألبحاث باللغة الفرنسية
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La relation temporelle entre le contrat et la loi 

L’investissement régional : étude empirique cas de la région de 

Fès- Meknès 

 

 RAFFACH Soumiya 

Doctorante en Droit Public 

 

 

Introduction  

Le Maroc qui a opté pour la décentralisation comme choix stratégiquequi s’est 

progressivement évolué au fil du temps, suivant un processus entamé au début par une 

décentralisation provinciale ,et qui s’est accompagné par un certain degré de déconcentration, 

apréconisé une organisation administrative consistant en l’adoption de la commune comme 

base de l’édificeadministrative. Une organisation administrativequi s’est soldée par le choix de 

la région en tant qu’unité territoriale de développement, situant la province dans une position 

médianeafin de permettre le maintien d’un certain contrôle sur la gestion territoriale locale 

Parmi ces régions figure la région de Fès Meknèsqui a vu le jour suite au denier découpage 

territorial, en remplacementde la région de Fèsboulemane, cette dernière qui était considérée 

comme l’une des régions qui concentrent l’activité économique, selon le rapport de la 

commission consultative sur la régionalisation. Ceci, sachant que la ville de Fèsa constitué dans 

le passé uneplateformeindustrielle très développée, abritant de nombreuses activitésliées à 

l’industrie. Toutefois, au fil du temps et pour des raisons multiples laville de Fèsà titre 

particulier et la région dans sa globalitéen dépit des potentialités qu’elle recèle, acommencé à 

accuser des retards en termes des flux d’investissement, contrairement à d’autresrégions quiont 

pu dévoiler leurs niches de croissance durant les dernières décennies 

Il s’agit en effet,d’une région qui se situe sur le plan géographique dans un axe liant l’est à 

l’ouest du Maroc, proche des marchés à fort potentiel, qui dispose d’un important capital 

humain ayant un profil diversifié,doté d’un patrimoine naturel   et culturel riche pouvant servir 

pour le développement des projets d’investissement touristiques…. 

Néanmoins, après l’écoulement de trois années de la mise en place de la région de 

FèsMeknès,il est remarqué depuis l’année 2015 première année de la mise en œuvre de la 

régionalisation, un bilan en matière d’investissementrégionalrelativement positif.Chose qui 

s’explique par des raisons multiples liées à l’absence d’une politique de marketing territoriale 

bien ficelée. Ajoutonsà cela, l’inexistence d’un plan de développement régional. Aussi,parmi 

les handicaps ayant entravé le développement de cette région,figurent des contraintes liées au 

tissu productif, notamment en ce qui concernel’éloignement des ports, la non valorisation des 

secteurs à fort potentiel tel que le tourisme de montagne, le potentiel artisanal, l’agro-

industrie… 

A partir de tous ces constats,du moment où  les entreprises mettent les collectivités 

territoriales aussi bien des pays développés que des pays en développement au cœur d’une 

virtuelle compétitivité d’attractivité ,les collectivités territoriales sont appelées quant à elles à 
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développer des formes d’intelligence territoriale, en vue d’améliorer leur attractivité et 

d’appuyer les parties concernées par le développement dans la prise des décisions les plus 

appropriées, que la région est devenue actuellementsuite à la mise en application des 

dispositions de la loi 111-14 relative à l’organisation régionale qui identifie la région 

commecadre de conception et de développement dotée des attributions propres, des 

compétences partagées avec l’état central et d’autres qui lui sont transférées. Pour cela,nous 

allons essayer de répondre à certaines questions qui s’imposent en vue de trouver des solutions 

à la problématique d’investissement au niveau de cette région de dresser l’esquisse d’une étude 

de développementrégional en se basant sur une approche qui s’appuie sur la mise en place d’un 

diagnostic faisant ressortir les atouts que recèle cette région et les faiblesses, puis les  menaces 

et les opportunités,des questions qui portent essentiellement sur les potentialités et les 

ressources dont elle disposent, le bilan réalisé en matière d’investissement depuis l’année 2015 

et les différentes  contraintes expliquant le manque d’attractivité de cette régionen terme 

d’investissement et ce dans l’objectif d’apporter des solutions et des propositions 

d’amélioration des conditions de l’investissement régional d’une manière générale et de 

l’investissement dans  la région de Fès- Meknès à titre particulier 

PartieI :la région de FèsMeknès : unerégion avec des richessesrégionales relativement 

valorisées 

Au moment où, larégion de Fès-Meknèsrecèle des potentialités qui offrent 

d’énormesopportunitésd’investissement, son tissu productif est affecté par un certain nombre 

de difficultés ne permettant pas l’amélioration de son attractivité en matière des flux 

d’investissement. En atteste, les résultats obtenus par le centre régional d’investissement en 

matière de la création d’entreprises et des projets d’investissement durant la période 2015-

2017.Des statistiques qui demeurent contrastéesau vu du faible impact sur le plan socio-

économique 

Chapitre I:-Potentialités et ressources régionales accès sur le patrimoine naturel, culturel 

et humain 

En plus, desavantages que présentele climat des affaires au Marocen matière 

juridique,institutionnel, des avantages fiscaux…,le tissu productif régional dispose d’énormes 

potentialités en matière d’investissement  

Section1 :Avantages tirés du climat des affaires au Maroc 

Outre, les avantages incitatifs liés au climat des affairesd’une manière générale,notamment 

ce qui concerne le cadre juridique  instauré par le Maroc en matière d’investissement qui 

comprend sur le plan externe les conventions multilatérales ,les conventions bilatérales 

d’investissement et les conventions de non double imposition,  la charte d’investissement sur 

le plan interne. Une charte sous forme d’une loi cadre actuellement objet de réforme et qui 

assure la protection aux investisseurs étrangers consistant en un libre transfert de capitaux 

,garantissant aux investisseurs étrangers un traitement national sans discrimination….la 

constitution de 2011 a accordé à la région des pouvoirs élargis en matière de 

développementéconomique, consacrant une organisation territoriale s’appuyant surle principe 

de libre administration, de coopération et de solidarité.En plus,desdifférents projets 

stratégiquessectoriels  mis en œuvre par les pouvoirs publics particulièrement le plan de 

décollage industrieldont profite la région et l’initiative nationale pour le développement humain 

sur le plan social…, la région offre des potentialités particulières liées à sa situation 

géographique située au milieu du pays liant l’est et l’ouestavec une proximité des marchés à 

fort potentiel et du pôle économique kénitra,l’existence d’un aéroport à Fès.En plus ,des 

caractéristiques socio culturelles pouvant être considérées de favorables, liées à la disponibilité 
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d’uncapital humainà profil diversifiéparticulièrement en matière de la formation, une 

population présentant une similitude des caractéristiques socio culturelle pouvant favoriser le 

rapprochement économique entre ces échelons territoriales .A cela s’ajoute également, la 

disponibilité du foncier pouvant être mobilisé pour abriter des projets d’investissement. 

Section2 :Opportunités d’investissement  

En effet, au-delà, dela disponibilité d’un capital humain présentant un profil 

diversifiépermettant ainsi  le développement des zones offshore au niveau de ces certaines 

provinces de la région telle que la province de Taza, les secteurs d’activité économique dont 

dispose la région offrent d’énormes opportunités d’investissement pour le développement de 

plusieurs activités économiques qui se présentent comme suit : 

Existence des potentialités naturelles diversifiées permettant le développement des 

activitésliéesau tourisme écologique et de montagne  

Une production agricolepouvant servir pour le développement du secteur de l’agro-

industrienotamment à Meknès et à Taounate 

Une proximité des marchés à fort potentiel offrant des possibilités pour le développement 

des projets d’investissement liés au transport et au logistique 

-Un patrimoine historique et culturelle richepermettant le développement des filières liées à 

l’artisanat et au tourisme 

-Un savoir-faire et un potentiel important en matière d’artisanat pouvant servir pour le 

développement des activités artisanales 

Chapitre ii :Un bilan régional modéré en matière d’investissement  

Globalement, si par rapport à la région Fès boulemane ,la région de Fès-Meknès a 

commencéàdévoiler des résultats plus au moins positifs, ces résultats demeurent en deçà de ce 

qu’est attendu de la part de l’ensemble des intervenants et des opérateurs économiques 

Ainsi, durant la période 2015-2017,les résultats obtenus par le CRI relevant des limites 

territoriales de la région de Fès- Meknès, font ressortir un bilan avec des résultats modérés 

malgré le rythme ascendant, avec un flux très faible de l’investissement direct étranger (IDE), 

et une répartition territoriale différenciée d’une province ou préfecture à une autre, avec une 

prédominance des secteurs d’activité économiques à faible impact économique tel que les 

services divers et le commerce 

Malgré que la création d’entreprise a connu un rythme croissant depuis 2010 ,la fiabilité de 

ces résultats demeure contrastée en raison du décalage entre le nombre des entreprises 

effectivement réalisées et les chiffres affichés par les CRI d’une manière générale. Chose qui a 

été égalementrévélé par la cour des comptes dans son rapport d’évaluation des centres 

régionaux d’investissement pour l’année 2009 

En matière de la créationd’entreprise, et tandis que les résultats affichés par la région de Fès 

boulemane durant la période 2010-2014 ont atteint 5893entreprises, dont1004 ont pris la forme 

juridique d’entreprises individuelles,alors que 4489 réservées aux sociétés commerciales  

Par secteur d’activitééconomique, le secteur du BTP arrive en tête avec 1949 entreprises soit 

33% du total des unités crées ,suivi par le secteur des services avec 1772entreprisesreprésentant 

ainsi 30% de l’ensemble des entreprises crées ,en troisième lieu se positionne le secteur du 

commerce avec1.758 soit 29% de la totalité des unités obtenues  ,alors que le secteur de 

l’industrie a affiché 188 entreprisesreprésentant un pourcentage de 3% 
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Tableau n° 1 : Entreprises crées par nature juridique et par secteur d’activité 

durant la période 2010-2014 au niveau de la région de fes-boulemane (données prises 

du centre régional d’investissement de la régionde Fès-Meknès) 

 

Nature juridique/ 

secteur d’activite 

Total 

personnes 

morales 

Total 

personnes 

physiques 

Total 

(1)+(2) 

Industrie 

176 

 

 

12 

 

188 

Agriculture et pêche 

43 

 

 

0 43 

 

BTP 1.787 
162 1949 

E.M 11 0 11 

Tourisme 85 
8 

 

93 

 

Artisanat 21 
58 

 

79 

 

Commerce 1310 
448 1.758 

 

Services divers 1456 
316 

 

1772 

Total 
4889 

 

1.004 5893 

 

 

                   BTP   : Bâtiment et travaux publics 

                   EM   : Energie et mines 
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Section1 :Bilan en matière de la création d’entreprises : 

Les résultats affichés en termes de la création d’entreprises, qui ont suivi un rythme 

ascendant durant la période 2015-2017 avec un total de 10818 unités, ne traduisent pas 

réellement la situation économique de cette région qui demeure très critiquée et reprochable par 

l’ensemble des opérateurs économiques 

En effet, au terme de l’année 2015 qui a connu la mise en œuvre du nouveau découpage 

territorial, le CRI de la région a affiché 3.491 entreprises,permettant la création de 12.796 postes 

d’emploi 

Par secteur d’activité,le secteur des services s’accapare la part du lion avec 1184 entreprises 

pour un pourcentage de 33%.En second lieu arrive, le secteur du commerce avec 118 

entreprisessoit 3% de la totalité des unités crées. Alors que, le BTP a totalisé 773 entreprises 

représentant ainsi 22% de l’ensemble des entreprises obtenues .3% pourl’industrie (avec 115 

)et le tourisme ( avec 110) 

Larépartitionterritorialedes entreprises crées, fait apparaitre la prédominance de la province 

de Meknès avec 1413 soit 40,5% du total des unités crées au niveau régional, suivie par la 

préfecture de Fès avec 1298 unités, représentant ainsi37 ,2% et 16% pourTaza qui arrive en 

troisième position avec 571 entreprises 

Durant les deux exercices 2016-2017, le centre régional d’investissement de Fès -Meknèsa 

assuré la création de 7327,dont 3577 ont été obtenus au cours de l’année 2016 et 3750 

correspondant à l’année2017.  

Par nationalité, il est remarquéà titre d’exemple que la majorité des entreprises créées par le 

CRI en 2016 appartiennent à des marocains soit 98%. Dont 59 entreprises (2%) ayant transité 

par le centre régional d’investissement ont été créées par des étrangers. 

 

 

En effet, au cours de l’année2017, le CRI relevant de cette région a assuré la création de  

3.750 unités, permettant de générer 16.727 postes d’emploi, contre 3.577procurant l’emploi à 

13.665 personnes, obtenu en 2016 soit une progression de +5%. Par rapport à la réparation 

territoriale entre les provinces constitutives de la région, le guichet de Meknès arrive en tête 

avec 1.630 entreprises créées soit 43% du total, il est suivi du guichet de Fès avec 1.461 

entreprises créées soit 39% du total et ce tel que ressort du bilan d’activité du CRI de la région 

Fès Meknès 

Quant à La répartition sectorielle des entreprises crées en 2017, le bilan d’activité du centre 

régional d’investissementde FèsMeknèsrévèle laprédominance des secteurs du commerce et des 

services divers avec une part égale de 36% des entreprises créées. Ces secteurs sont suivis du 

BTP qui représente 21% des entreprises créées. Concernant la forme juridique, 63% des 

entreprises sont créées sous la forme juridique SARL et près de 36% sont sous la forme 

personne physique. 

La majorité des entreprises crées par le CRI en 2017 appartiennent à des marocains soit 

99%,contre 1% entreprises crées par des étrangers ayant transite par cette institution 
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Tableau n° :Evolution du nombre d’entreprises créées par le CRI en 2016 par 

guichet (données prises du bilan d’activité du CRI au titre de l’année 2016) 

 

GUICHET / 

EVOLUTION 
2015 2016 

VARIATION 

(%) 

FES 1.304 1.399 +7% 

MEKNES 1.519 1.544 +2% 

TAZA 571 529 -7% 

BOULEMANE 95 105 +11% 

TOTAL 3.489 3.577 +3% 

 

 

Tableau n° :Répartition des certificats négatifs délivrés en 2017 par le CRI  

par guichet et par forme juridique(données prises du bilan d’activité du CRI au 

titre de l’année 2016) 

 

Guichet / forme 

juridique 
SA SARL SNC Autres Personnes Physiques Total 

FES 3 1406 19 3 253 1684 

MEKNES 1 940 17 8 224 1190 

TAZA 1 274 9 25 75 361 

BOULEMANE 0 100 0 0 1 101 

Total 5 2720 45 36 553 3336 
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Répartition des certificats négatifs délivrés en 2016 par le CRI  

par guichet et par forme juridique(données prises du bilan d’activité du CRI au 

titre de l’année 2016) 

 

 

Guichet / forme 

juridique 
SA SARL SNC Autres Personnes Physiques Total 

FES 3    1837    11    17    320    2188    

MEKNES -      998    16    9    194    1217    

TAZA -      272    10    6    85    373    

BOULEMANE  -      69    -      1    1    71    

Total 3    3176    37    33    600    3849    

 

 

Répartition des entreprises crees en 2015 par le CRI  

par province/prefecture et par forme juridique(données prises du bilan d’activité 

du CRI au titre de l’année 2016) 

 

Guichet / forme 

juridique 

Personnes 

Morales 

Personnes 

Physiques 
Total 

FES 1161 137   1298 

MEKNES 842 571 1413  

TAZA 153 418  571  

BOULEMANE 35 66 101 

El hajeb 72 31 103 

MLY Yacoub 3 2 5 

Total 2266 1225 3491 
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Le nombre de certificats négatifs délivrés durant l’année 2017 a atteint 3.336 certificats 

négatifs (CN) contre 3.849 CN délivrés l’année dernière. Un résultat qui se justifie par le recours 

de plus en plus des professionnels au système de demande en ligne font de moins en moins 

appel au guichet CRI et optent pour cette nouvelle démarche qui est moins coûteuse et ce depuis 

la mise en place par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale d’un système 

de demande du CN en ligne 

Section2 : Bilan en matière d’investissement : 

Par rapport à la création d’entreprises, le centre régional d’investissement a dévoilé des 

résultats moins positifs en matière d’investissement depuis lamise en place de la région de 

FèsMeknès et qui demeurent en réalité loin de ce qu’est escompté dans une région en quête de 

développement telle que cette région comprenant des provinces a fort potentiels économique 

tel que Meknès 

Ainsi, d’une manière générale le nombre de projets d’investissement ayant reçus avis 

favorableau niveau duCRI durant la période 2015-2017 a atteint 622projets, d’un montant 

d’investissement global de l’ordre de 128817,7 millions de dirhams, permettant de procurer 

l’emploi à 38.428 personnes 

En effet, au terme de l’exercice 2015,284 projets d’investissement ont été favorablement 

instruits par CRI relevant de cette région,totalisant une valeur financière de l’ordre de 3.260 

milliards de dirhams, permettant la création de 8.041 emplois 

La projection sectorielle de ces projets d’investissement fait ressortir la prédominance du 

secteur de l’Energie et mines avec 142 projets soit 50% du nombre total des projets ayant reçu 

avis favorable,suivi par l’agro-industrie qui a totalisé 33 projets représentant un pourcentage 

11% de l’ensemble des projets approuvés,alors que le tourismequi a été concerné par 28projets 

a représenté 9% du nombre global des projets favorablement instruits 

A l’image de cette tendance haussièreaffichée au niveau de la création d’entreprises, 

l’investissementrégional a connu durant les deux exercices 2016-2017, unaccroissement. Ainsi, 

le nombre des dossiers d’investissement et des demandes d’autorisation nécessaires pour la 

réalisation des projets d’investissement a totalisé 338 durant lesdeux années 2016-2017,d’une 

valeur  d’investissement estimée à 95.577,7 millions de DHS,permettant d’assurer l’emploi à 

30387 personnes 

En comparaison àl’exercice 2016 qui a enregistré 168 projets,ayant reçus avis favorable 

d’une valeur de l’ordre de 2.879 millions de DHS , créant 5.252 emplois, l’année 2017 a affiché 

170 projets globalisant un montant d’investissement estimé à6.678,7  millions de DHS 

permettant de générer 16.722 emplois 

En termes de valeur, le secteur d'énergie renouvelable arrive en première position avec un 

montant d’investissement de 3158.3 millions de DH suivi par le secteur de l’habitat avec un 

montant de 1325,84millions de DH. 

 

 

 

 

Les projets industriels arrivent en 3ème position avec un montant d’investissement de 941.4 

millions de DHS notamment dans le cadre de l'installation de nouvelles unités dans les zones 

industrielles aménagées suivi par le secteur touristique. 
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Répartition des projets d'investissement agréés par le CRI en 2016  par secteur d'activité, 

montant d'investissement et nombre d'emplois (donneés prises du bilan d’activités du CRI de 

la region de fesmeknes) 

 

Secteur d'activité/ 

indicateurs 

Nombre de projets 

ayant reçu l'avis 

favorable 

Nombre d'emplois 

prévus 

Montant 

d'investissement           

(en Mdhs) 

Industrie 31 805 253,8 

Agro-industrie 19 589 196,5 

Commerce 10 435 228 

Enseignement 5 232 300 

Habitat 8 1660 968,8 

Activité sportive 2 60 52 

Mines 42 42 3,3 

Tourisme 44 538 581,5 

Sante 1 35 15,3 

Service 2 706 89,6 

Infrastructure 4 150 190 

TOTAL 168 5252 2.879 

 (*) MDH = Millions de Dirhams 

 

 

PartieII :Principales contraintes liées à l’investissement et propositions d’amélioration 

 

En dépit, despotentialitésnaturelles,humaines,et minières qu’offre le tissu productif et le 

contexte social de cette région.Ces atouts sont inexploités au niveau de cette région, entémoigne 

les résultats enregistrés en matière d’investissement et le manque d’attractivité territorial 

notamment en ce qui concerne les projets d’investissement d’envergure et l’attraction des flux 

d’investissement direct étranger,des investisseurs porteurs d’une forte soliditéfinancière.Ceci 

s’explique, par un certain nombre de contraintes freinant l’investissement privé. Descontraintes 

liées au climat des affaires et d’autres liées au tissu productif de la région portantessentiellement 

sur l’ouverture de la région sur d’autres sphères  

A cela s’ajoute également, unrôle limitédu centre régional d’investissement relevant de cette 

région qui se limite à l’instar de la plupart des CRI relevant d’autres régions en un rôle purement 

administratif. Des instances dont le fonctionnement recèle de nombreux 

dysfonctionnementsorganisationnels et de gestion liés au poids de la tutelle du pouvoir central 

aussi bien au niveau de la décentralisation que de la décentralisation, qui gardent toutes les 

facultés d’intervenir limitant l’action des conseils élus et des services déconcentrés y compris 

bien évidemment les centresrégionaux d’investissement. 
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Chapitre I : Contraintes relatives à l’investissement au niveau de la région 

A côté d’un nombre d’handicaps entravant l’opération d’investissement et le domaine de 

l’entreprise au niveau régional,s’ajoutent d’autres détectées au niveau nationalqui continue de 

peser lourdement sur le sort de l’investissement au Maroc 

Section 1 : Contraintes liées au climat des affaires du Maroc 

 

Globalement, l’investissement au Maroc est contrarié par plusieurs difficultés à connotation 

multiples administrative, financière,foncière, judicaire…. 

D’abord, sur le plan administratif la lourdeur des procédures administratives qui continuent 

d’impacter négativement l’opération d’investissement plus particulièrement en ce qui concerne 

l’instruction des dossiers de demande d’autorisations nécessaires pour l’investissement et ce 

malgré la mise en place des centres régionaux d’investissement en raison de la multiplicité des 

commissions d’investissement 

Sur un autre plan, il y a lieu de mentionner également la lourdeur et le retard de traitement 

des procès devant les juridictions d’où un cumul des dossiers devant ces juridictions 

Parmi ces anomalies, figureégalement cellesliées notamment au problème de financement 

des petites et moyennes entreprisesrésultant d’une faible implication des banques dans le 

domaine d’investissement.En plus, des retards de paiement des petites et moyennes entreprises 

à l’occasion de la conclusiondes marchés publics 

Ajoutons à cela,d’autres contraintes liées au régime foncier faisant ressortir une complexité 

Au-delà de ces contraintes, des dysfonctionnements sont détectées au niveau des centres 

régionaux d’investissement qui se limitent à assurer un rôle purement administratif sans 

considération à la promotion et à l’attractivité territoriale au niveau régional 

Section 2 : Contraintes liées au tissu productif régional 

En plus, d’un certain nombre de contraintes liées au contexte régional global, s’ajoute 

d’autres facteurs de risque qui risquent de compromettre ou de limiter l’attractivité et la 

compétitivité de la région de Fès- Meknès et qui se présentent en ce qui suit : 

-Problème d’ouverture vers l’extérieur en raison de l’éloignement d’un port 

-Similitude du tissu productif des deux pôlesFès et Meknès qui peut donner lieu à une 

compétitivité entre les deux villes 

-Une faible implication des institutions bancaires dans l’opération de l’investissement 

-Manque des zones industrielles et des zones d’activités économiques répondant à des 

standards internationaux 

-Manque des initiatives promotionnelles pour l’amélioration de l’attractivité territorial 

-Inexistence d’une vision stratégique pour le développement des énergies renouvelables 

-Inexistence d’un secteur pouvant être considéré comme locomotive de développement 

-Absence et manque d’une stratégie de suivi des projets d’investissement et 

d’accompagnement des petites entreprises  

-Une faible coordination en  matière de la planification entre les orientations de 

développementadoptées au niveau national et les plans de développement régionaux 
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-Un niveau moyen de la formation professionnelle  

 

Chapitre 2 :Quelques propositions d’amélioration du cadre d’investissement et de 

développement 

En se focalisant sur des considérations politiques et sur les vertusdémocratiques du processus 

de régionalisation,l’état tente de revoir sa relation avec les pouvoirs locaux 

De ce fait, Tout effort visant à assurer le développement régional, devait s’accompagner de 

la régulation des contraintes de développement, et devait s’effectuer en coordination avec 

l’ensembles des parties prenantes en matière de développement et plus particulièrement en ce 

qui concerne la région en tant que collectivité a part entière car la décentralisationne peut être 

résumée en une opération technique de répartition de compétence entre le pouvoir central et les 

pouvoirs locaux 

 

 

Section 1 :Propositions à connotation multiple : 

-Du moment où, la prospective territoriale est une opération qui consiste en la conduite d’une 

démarche participative impliquant une étroite coordination entre l’ensemble des intervenants et 

des parties concernées par la question de développement d’une manière générale et par la 

problématique de l’investissement privé à titre particulier, il serait primordial de coordonner les 

efforts entre d’une part le CRI qui est chargé de la gestion déconcentrée de l’investissement et 

cette collectivité territoriale de la région  pour la mise en œuvre d’un plan de développement 

régional.Ceci parallèlement à la mise en place de la région en tant que cadre de conception 

d’aménagement du territoire et de développement doté des prérogatives élargies 

-Adopterun message de marketing territorial harmonisé par l’ensemble des intervenants afin de 

véhiculer une image positive  

-Création d’un cadre territorial attrayant en termes des investissements privés à vocation 

industrielle touristique et des énergies renouvelables 

-Se doter des moyens et des outils d’intelligence territoriale, permettant d’appuyer les parties 

prenantes dans la prise des décisions les plus appropriées 

-Identifier un échelon territorial de concept de développement tel que le bipodeFès-Meknès 

-Mettre en place une prospective territoriale constituant un processus progressif à plusieurs 

phases nécessitant la mise le dressement d’un diagnostic détaillé en vue d’identifier les atouts 

dont dispose l’échelon territorial concerné, de cerner les contraintes entravant le développement 

de l’investissement privé 

-Réaliser un observatoire régional faisant ressortir des indicateurs micro économiquesrégional 

permettant d’appuyer les parties prenantes dans la prise des décisions 

-Procéder à une régulation des contraintes de développement territorial et celles lies à 

l’opération de l’investissement identifiées lors de la phase de diagnostic  

-Assurer une meilleure gestion du climat des affaires dans la région 

- En outre ,partant de l’idée selon laquelle ,le marketing territorial regroupe l’ensemble des 

techniques de marketing qui visent à travailler et communiquer sur l’attractivité d’un territoire 

à travers des outils d’intelligence territoriale par des procédés informationnels tel que la mise 
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en place d’un observatoire faisant ressortir des indicateurs chiffres sur les secteurs économiques 

et sur l’investissement privé permettant d’appuyer les parties prenantes concernées par le 

développement , et au vu du manque et de l’insuffisance des actions de marketing territorial 

conduites dans la région,il s’avèrenécessairede mener d’autres actions qui peuvent être 

résumées comme suit : 

-Avoir une vision harmonisée de marketing territorial entre les différents intervenants 

concernés par le développement et l’investissement 

-tirer profit des secteurs porteurs notamment le tourisme de montagneet l’artisanat 

-Avoir une stratégie de régulation des contraintes entravant l’attractivité de l’investissement au 

niveau de la région 

-Accélérer le projet de réforme des centres régionaux d’investissement et qui concerne leur 

transformation en des centres régionaux de développement économique 

 

Section2 :Autres propositions particulières liées au tissu régional 

Au-delà, des suggestionscitées, il s’avèrenécessaire d’entreprendre d’autres actions liées à 

la mise en place du bipoleFès-Meknès et à promouvoir  des secteurs prometteurs à l’échelon 

régional 

1-Mise en place du bipoleFès-Meknès 

Au-delà,de l’intérêt que revêt la région en tant que cadre de développement, il serait très 

utile de mener une réflexion sur la mise en place du  bipole Fès- Meknès ,En vue de répondre 

parfaitement aux attentes et aux aspirations de la régionalisation avancée, afin de donner une 

valorisation au bipole Fès-Meknèspouvant constituer un locomotive de développement au 

niveau régional, permettant le renforcement du développement des autres provinces constituves 

de la région, et de Maitriser les atouts de développement des communes relevant des deux villes 

Et de Procéder à une régulation des contraintes de développement des deux villes 

D’une manière générale ,le bipole en tant qu’échelon territorial de développement revêt un 

intérêt incontestable  au vu des potentialités que recèle le tissu productif de chacune des deux 

villes que ça soit en matière d’agriculture avec une production agricole moyennement 

importante offrant la possibilité pour le développement de certaines filières industrielles telle 

que l’agro- industrie, ce bipole dispose d’un patrimoine culturel et historique riche permettant 

la promotion du secteur du tourisme culturel et de montagne… 

2-Les secteurs porteurs pour l’échelonrégional à promouvoir en priorité sont les suivants : 

1.Energies renouvelables (conformément aux orientations stratégiques nationales de 

développement) 

2-Industrie (au vu de l’importance que revêt ce secteur pour le développement) 

3.Logistique et transport (pour plus d’ouverture vers l’extérieur) 

4.Tourisme (pour une meilleure exploitation des potentialités touristiques) 

5.Agriculture et élevage (pour une amélioration de la production et des indicateurs y 

afférents pour le développement des industries liés à l’agro-alimentaire)  

 

Conclusion 
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Tout effort d’amélioration de l’attractivité de la région en matière d’investissement est 

tributaire de la régulation des contraintes affectant son tissu productif et celles qui sont liées au 

climat des affaires au Maroc. A ceteffet, il s’avèrenécessaire pour l’ensemble des parties 

prenantes de conduire une politique de développement harmonisée et notamment en ce qui 

concerne la régionen tant que cadre de développement et de conception à travers la mise au 

point d’une stratégie de marketing territorial, d’avoir une conceptionde 

développementrégionalunifiée entre l’ensemble des intervenants,  à travers un plan de 

développement bien ficelé ,de doter les CRIqui sont  des interlocuteurs uniques en matière 

d’investissement de pouvoirs élargis ,de revoir la structure de ces instances sur le plan 

fonctionnel afin de leur permettre d’assurer un rôle d’accompagnement et de suivi en matière 

d’investissement, d’adopter desmodalitésmodernes de gestion axées sur les résultats et ce par 

rapport à l’ensemble des composantes de la gouvernance tel que lepartenariat, le réseautage, la 

gestion des ressources humaines…. 

Bibliographie 

I -Ouvrages 

1- BOIS CLAIRM et DALLAIREL, « Les Défis du Partenariat dans les Administrations Publiques un 

regard systémique- théorie et pratique », Presses de l’Université du Québec,2008  

2- GollainV «  Réussir son marketing territorial en 9 étapes », version 1, club des développeurs 

économiques d’Ille de France (CDEIF), Paris, aout 2008 

3- GUERRAOUIDet RICHET, « Les Investissements Directs étrangers Facteurs d'attractivité et de 

localisation », L’Harmattan, les éditions Toubkal, Première édition 1997. 

4- ROUSSET M,GARAGNON J, « Droit administratif marocain » ,imprimerie el maarif al 

jadida,sixième éditions 2003,Editions la porte ,Rabat 

II- Thèses et Mémoires Universitaires 

1- RAFFACH Soumiya :’’Politique d’investissement au maroc :étude empirique cas de la région 

Taza-alhoceima-taounate’’, thèse de doctorat, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Oujda 

2013 

III- Textes de lois, Dahirs,  Décrets, Arrêtés 

1-Dahir numéro 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi 

organique n°111-14, Bulletin officiel numéro 6440 du 9 joumada I 1437 (18 Février 2016) 

2- Dahir numéro 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de 

la constitution, Bulletin Officiel numéro 5964 bis- 28 chaabane 1432 (30-7-2011) 

IV - Rapports, Bilans d’activité   

1. Rapport sur la régionalisation avancée livre III : «  la régionalisation avancée au service du 

développement économique et social », la commission consultative de la régionalisation. 

3-Bilan d’activités du CRI de la région de Fès Meknès au titre de l’année 2016 

4-Bilan d’activités du CRI de la région de Fès Meknès au titre de l’année 2017.  

V - Enquétes et dossiers spéciaux : 

1-Etude de repositionnement stratégique des Centres Régionaux d’Investissement, Ministère de 

l’Intérieur confidentiel, présentée lors de la réunion avec M.M les Ministres, Rabat le 1er Février 

2011. 

2-Fes meknes,CRINews, publication du CRI, numéro 11-avril 2016 

3-Fes meknes,CRI News, publication du CRI,numero14,mars 2018 

  



 

 

244 

 9104ماي  99العدد 
 

La domiciliation des entreprises à la lumière de la nouvelle loi 
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Introduction  

La domiciliation constitue l’une des solutions économiques visant la simplification de la 

création des entreprises à tout porteur de projet souhaitant lancer son entreprise et ce, à moindre 

coût. 

En effet, le recours à la domiciliation permet de réduire au maximum les charges inhérentes à 

la location d’un local et les frais de fonctionnement de l’entreprise tout en garantissant 

contractuellement l’effectivité des services offerts. 

La domiciliation est une alternative pour les entreprises au début de leur activité. Selon les 

estimations de l’Association Marocaine des Centres d’Affaires (AMCA), 72% des entreprises 

qui se créent à Casablanca y recourent dans leur phase de démarrage. Les entreprises 

domiciliées sont généralement des TPE et des PME. En moyenne, la durée de séjour varie entre 

4 et 5 ans. Pour certaines activités, cette option est définitive, comme le consulting, ou encore 

les plombiers, les électriciens, les peintres qui n’ont pas besoin de local, tous les travaux 

s’effectuent sur le chantier ou le terrain et de ce fait la meilleure alternative dans de tels cas 

reste la domiciliation. La majorité des grandes entreprises ne dépasse pas six mois avant de 

disposer de leur propre local, 20 à 25% des entreprises domiciliées sont créées par des 

étrangers616.  

Une circulaire du Ministère de la justice n°1923 datant de 2003 comportait, entre autres, une 

recommandation relative à la domiciliation des entreprises, a fixé à six mois la durée de celle-

ci comme durée maximale, passé ce délai, sans conclure un contrat de bail l’entreprise 

bénéficiaire d’une domiciliation sera exposé à une radiation du local au niveau du registre du 

commerce et ce, sur ordonnance du président du tribunal compétent. Toutefois, cette circulaire 

du Ministère de la justice sans force juridique telle que confirmé par la jurisprudence 

marocaine617, ne s’applique pas d’une manière exégétique, les tribunaux en sont tolérants et il 

y a toujours une possibilité de prorogation de la durée de domiciliation d’entreprise et d’après 

les statistiques, c’est une durée largement dépassée dans 80% des cas618. 

                                                           
616 L’économiste ; Edition n°5215 du 22/02/2018. 
617 Arrêt n°312 en date du 12 mars 6112 de la cour d’appel de commerce de Marrakech (dossier n°6112/0662). 
618http://mca.ma/page/publications; consulté le 23-01-2019. 

http://mca.ma/page/publications
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Face à cette situation et face à une demande évolutive de plus en plus grande, le législateur 

marocain s’est trouvé dans l’obligation de réglementer cette activité. C’est ainsi que la loi n°89-

17 complétant et modifiant la loi n°15-95 formant code de commerce a pour objectif, entre 

autre619, la réglementation de la domiciliation des entreprises en vue de contribuer au 

rayonnement de cette activité commerciale en plein expansion. 

L’examen de ce sujet nous permettra aussi bien de voir les apports de la nouvelle loi que de se 

pencher sur la législation française afin d’établir une approche plus au moins comparative, car 

le Maroc s’est toujours inspiré de l’hexagone dans la mise en place de son cadre juridique et 

institutionnel sans rappeler le fait que la pratique Européenne en général et française en 

particulier en matière de la domiciliation des entreprises connaît un large essor et un dispositif 

législatif et réglementaire renforcé en la matière. Sans oublier bien entendu que le Maroc 

bénéficie du statut avancé auprès de l’Union Européenne et s’est engagé dans un processus de 

convergence réglementaire notamment, en matière de droit commercial. 

Ainsi, il y a lieu de s’interroger sur les principaux apports de la nouvelle loi par rapport à la 

domiciliation des entreprises ? Quel est le régime juridique de l’activité de domiciliation ? 

Quels sont les obligations du domiciliataire et du domicilié ?   

En réponse à ces questions, nous allons analyser, en premier lieu, le régime juridique de la 

domiciliation des entreprises avant de traiter, en second lieu, les engagements réciproques du 

domiciliataire et du domicilié.  

Chapitre I- Le régime juridique de la domiciliation des entreprises : 

L’examen du régime juridique de la domiciliation des entreprises implique la détermination de 

la nature de l’activité (section 1) ainsi que les conditions de son exercice (section 2). 

Section 1 : nature de l’activité de domiciliation : 

A l’encontre de la législation française, la nouvelle loi n°89-17 notamment, son article 544-1 a 

défini la domiciliation d’entreprises comme étant un contrat par lequel une personne physique 

ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège social à la 

disposition d'une autre personne physique ou morale, dénommée domicilié pour y établir le 

siège de son entreprise ou son siège social, selon le cas. 

De même l’article 544-2 prévoit que le contrat de domiciliation est conclu pour une durée 

déterminée renouvelable, selon un modèle fixé par voie réglementaire. 

Le code de commerce français prévoit dans son article R123-168 que le contrat de domiciliation 

est rédigé par écrit et il est conclu pour une durée d’au moins de trois mois renouvelable par 

tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. A l’instar de son homologue français, le 

législateur marocain ne prévoit aucune restriction au sujet de nombre de fois que le contrat peut 

être reconduit. Toutefois, la durée n’est pas déterminée comme il est prévu en droit français et 

                                                           
619La loi n°89-17 modifiant et complétant la loi n° 15.95 formant Code de Commerce comporte deux volets, le 

premier est relatif à la modification du livre I du code de commerce et ce, par la création d’un registre 

électronique du commerce, le deuxième complète les dispositions du code de commerce par l’ajout au niveau 

du livre IV relatif aux contrats commerciaux du titre VIII sur la domiciliation. 
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la loi renvoie à un texte réglementaire le soin de la fixation du modèle du contrat de 

domiciliation. 

D’après les articles précités de la nouvelle loi n°89-17, Il est constaté que le législateur marocain 

impose un contrat écrit, cela signifie que la relation entre le domiciliataire et le domiciliée doit 

faire l’objet d’un contrat en bonne et due forme et pour une durée bien déterminée. Ce contrat 

qui peut être qualifié de prestation de service aura pour objet principal la domiciliation du siège 

de l'entreprise domiciliée. Il s'agit de l'adresse administrative, commerciale et fiscale à laquelle 

tous les courriers seront envoyés et ce conformément aux dispositions de l’article 544-2. Bien 

plus qu’une simple boite aux lettres avec réexpédition de courrier, en pratique les sociétés de 

domiciliation offrent la possibilité de bénéficier de nombreux services complémentaires pour 

alléger le quotidien des chefs d’entreprise : réexpédition et numérisation du courrier, standard 

téléphonique avec renvoi d’appels, assistance administrative et juridique, location de salles de 

réunions, etc. 

A notre avis, les dispositions de l’article 544-2 sont de nature à assurer une sécurité et un 

équilibre contractuel entre les parties contractantes. De même, la fixation d’un modèle type de 

contrat de domiciliation permettra d’unifier les clauses et les stipulations de ce contrat 

synallagmatique.  

Il y a lieu de signaler, que l’activité de domiciliation a été reconnait comme étant une activité 

commerciale additionnée aux activités terrestres prévues par l’article 6 du code de commerce620. 

Par ailleurs, l’exercice de cette activité est bien encadré par la nouvelle loi n°89-17. 

Section 2 : Conditions de l’exercice de l’activité : 

 

L’exercice de l'activité de domiciliation est soumis à une simple déclaration au lieu de 

l’agrément exigé en droit français qui est délivré par le préfet de police621. 

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 544-7, toute personne physique ou morale 

ayant pour activité la domiciliation est tenue, avant de commencer l’exercice de cette activité, 

d'effectuer une déclaration, contre récépissé, auprès de l'administration compétente sous peine 

de son interdiction de l’immatriculation au registre du commerce et par conséquent, d’exercer 

d’une manière légale son activité commerciale.  

Le contenu de ladite déclaration et les documents devant y être joints seront fixés par voie 

réglementaire, selon le même article. 

En outre, le législateur exige pour l’exercice de l'activité de domiciliation, que le domiciliataire 

doit disposer de certains moyens et n’avoir encourue aucune sanction judiciaire : 

 

Sous–section 1 : Condition de moyens : 

Le domiciliataire doit justifier de la propriété des locaux mis à la disposition de la personne 

domiciliée ou du bail commercial de ces locaux. Ces locaux ne doivent pas faire l’objet d’une 

                                                           
620 Article 2 du code de commerce tel qu’il a été complété par l’article 0er de la loi n° 26-17 promulguée par le  
Dahir n° 1-18-109 du 2 Joumada I 1440 (09 janvier 2019). 
621 Articles L123-22-3 et R 123-166-1 du Code de commerce français.  

https://sedomicilier.fr/articles/services-societe-domiciliation
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saisie, et si les locaux font l’objet d’un nantissement, il doit être stipulé dans le contrat de 

domiciliation. Cette condition est indispensable, dans la mesure où l’activité de domiciliation 

ne peut être exercée si le domiciliataire ne dispose pas d’un local à titre de propriétaire ou de 

locataire622.  

Sous–section 2 : conditions d’ordre moral : 

La commission de certaines infractions et sous certaines conditions est de nature à empêcher 

l’exercice de l’activité de domiciliation. Selon les dispositions de l’article 544-8, il s’agit de 

toute décision définitive prononcée que ce soit par une juridiction nationale ou étrangère depuis 

moins de cinq ans qui précèdent la date de la déclaration prévue à l’article 544-7 pour l’un des 

crimes et délits suivants : 

    1. les crimes ou délits prévus par les articles de 334 à 391 et de 505 à 574 du code pénal ; 

    2. les actes de terrorisme tels que définis par le chapitre 1er bis du titre 1er du code pénal ; 

    3. le blanchiment de capitaux tel que défini par la section VI bis du chapitre IX du titre I du 

livre III du code pénal ; 

    4. l’une des infractions prévues aux articles de 721 à 724 de loi n°15-95 formant code de 

commerce ; 

    5. les infractions à la réglementation des changes ; 

    6. les infractions fiscales dont les sanctions sont prévues par l’article 192 du code général des 

impôts et les délits de première et deuxième classes  et les infractions du première classe 

prévus par le code des douanes et impôts indirects. 

De même, la nouvelle loi n°89-17 prévoit que le domiciliataire ne doit pas être condamné par 

d'une décision définitive prononçant à son encontre la déchéance commerciale et il doit être en 

situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale. 

Il convient de signaler à la fin de cette première partie, que la nouvelle loi n°89-17 n’a prévue 

aucune restriction de nationalité. Tous investisseurs quel que soit sa nationalité pourraient 

exercer l’activité de domiciliation ce qui permettra l'émergence d'une concurrence structurée 

et le drainage des investissements étrangers. Par ailleurs, le nouveau texte prévoit des 

obligations aussi bien pour le domiciliataire que pour le domicilié. 

Chapitre II : les engagements réciproques des parties : 

 

Dans l’objectif de bien définir la relation entre le domiciliataire et le domicilié la nouvelle loi 

n°89-17 a fixé dans ses articles 544-4 et 544-6 les obligations réciproques des parties 

contractantes.  

 

                                                           
622 Cette condition prévue par l’article 022-8 de la nouvelle loi n°89-02 est la même que celle prévue par d’autres 
législations en droit comparé notamment, le code de commerce français dans son article L123-11-3.Toutefois, 
l’exigence que les locaux ne doivent pas faire l’objet d’une saisie, n’est pas édicté par le législateur français. A 
notre avis, le législateur marocain était plus sage par rapport à son homologue français sur ce point, étant donné 
que cette exigence renforcera davantage la crédibilité de l’activité de domiciliation. 
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Section 1 : les obligations du domiciliataire : 

 

Le domiciliataire est tenu des obligations suivantes :  

1. mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés de moyens de 

communication et dotés d’une salle permettant la tenue des réunions, ainsi que des locaux 

réservés à la tenue, à la conservation et à la consultation des registres et documents prévus par 

la législation et la réglementation en vigueur; 

2. s’assurer de l’identité de la personne domiciliée auprès de lui en exigeant une copie de la 

pièce d’identité de la personne physique domiciliée ou un extrait d’immatriculation au registre 

du commerce ou tous autres documents remis par l’autorité administrative compétente 

permettant d’identifier la personne domiciliée ; 

3. conserver la documentation afférente à l’activité de l’entreprise et de procéder à sa mise à 

jour ; 

4. conserver les documents servant à l’identification de la personne domiciliée pendant une 

durée d’au moins cinq ans après la fin des relations de domiciliation ;  

5. tenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives 

relatives, s'agissant des personnes physiques, à leurs domiciles personnels, leurs coordonnées 

téléphoniques, leurs numéros de cartes d’identité, et leurs adresses électroniques, s'agissant des 

personnes morales, aux domiciles, coordonnées téléphoniques, numéros de cartes d’identité de 

leurs dirigeants, et leurs adresses électroniques. Ce dossier contient également les justificatifs 

relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des 

documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire ; 

6. s'assurer que le domicilié a été immatriculé au registre du commerce dans les trois mois 

suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par 

les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; 

7. fournir avant le 31 janvier de chaque année aux services des impôts, la trésorerie générale du 

royaume, et le cas échéant, à l’administration des douanes une liste des personnes domiciliées 

au titre de l’année précédente ; 

8. informer, dans un délai maximum de quinze jours de leur réception, les services des impôts, 

la trésorerie générale du royaume et, le cas échéant, l’administration des douanes, des plis 

recommandés adressés par les services fiscaux et non remis aux personnes domiciliées ; 

9. informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts, la trésorerie générale du 

royaume, et le cas échéant, l’administration des douanes de l'expiration du contrat de 

domiciliation ou de la résiliation anticipée de celui-ci, et ce dans un délai d’un mois à compter 

de la cessation du contrat ; 

10. communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances 

publiques munis d'un titre exécutoire les renseignements leur permettant de joindre la personne 

domiciliée ; 

  11. respecter la confidentialité des informations et données relatives à la personne domiciliée. 
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En cas de non-respect des obligations fixées aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9, le domiciliataire 

est tenu solidairement responsable du paiement des impôts et taxes dus à raison de l'activité 

exercée par le domicilié. 

Le respect de l’ensemble de ces obligations permettra, d’un côté, à l’administration de se doter 

de tous les données et les documents lui permettant de suivre l’activité exercée et les 

conséquences à caractère administrative et financière qui en découlent, et de l’autre côté, de 

protéger les intérêts du domiciliataire. 

 

Section 2 : les obligations du domicilié : 

 

A l’instar du domiciliataire la loi mis à la charge du domicilié les obligations suivantes : 

1. s'agissant d'une personne physique, déclarer auprès du domiciliataire tout changement relatif 

à son adresse personnelle et son activité, et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement 

relatif à sa forme juridique, à sa dénomination, et à son objet social, ainsi qu'aux noms et aux 

domiciles des dirigeants et des personnes ayant reçu délégation de pouvoirs en vue d'engager 

la personne domiciliée vis-à-vis du domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents ;  

2. remettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les lois et règlements 

en vigueur et qui sont nécessaires à l’exécution de ses obligations ; 

3. informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou de tout procès en relation avec son activité 

commerciale auquel le domicilié est partie ; 

4. informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts, la trésorerie générale du 

royaume, et le cas échéant, l’administration des douanes de la cessation du contrat de 

domiciliation, et ce dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du contrat ou de la 

résiliation anticipée de celui-ci ; 

5. donner mandat au domiciliataire, qui l’accepte, de recevoir en son nom toutes notifications ; 

6. indiquer sa qualité de domicilié chez un domiciliataire dans toutes ses factures, lettres, bons 

de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés aux tiers. 

Le respect de ces obligations par le domicilié lui garantit une protection de ses intérêts et un 

engagement de la responsabilité du domiciliataire vis-à-vis de l’administration. 

S’agissant des sanctions, la loi n°89-17 prévoit des amendes allant de 10 000 à 20 000 DH pour 

toute personne physique ou morale qui exerce l'activité de domiciliation sans déclaration à 

l'administration compétente.  La même amende sanctionnera tout domiciliataire qui viole les 

dispositions des articles 544-4 et 544-8 susmentionnés ainsi que les dispositions de l’article 42-

1.Pour le domicilié, l’amende varie de 5 000 à 10 000 DH en cas de non-respect de ses 

obligations prévues par l’article 544-6. 

 

Conclusion  

La nouvelle réglementation de la domiciliation permettra sans doute d’une part, d’organiser 

cette activité compte tenu de son importance et du vide juridique qu’elle connaissait et d'autre 

part, de contrôler davantage cette activité. Car beaucoup de sociétés" douteuses" peuvent 

profiter des avantages de la domiciliation pour se livrer à des pratiques commerciales plus ou 
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moins douteuses (Escroquerie, abus de confiance, blanchiment, corruption, faux, etc.). 

L'activité de domiciliation n’est donc, accordée qu'aux personnes qui remplissent un certain 

nombre de conditions permettant d'assurer l'honnêteté des dirigeants et le confort des clients.  

Par ailleurs, L’adoption de cette réglementation de la domiciliation marque une avancée 

majeure au Maroc de nature à faciliter la pratique des affaires au Royaume et à favoriser le 

développement et l’attractivité des investissements directs étrangers notamment, les 

multinationales spécialisées dans la domiciliation des entreprises.  
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 9الخاص  القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة حول  تقرير

 اه في القانون الخاص تحت عنوان:أطروحة لنيل الدكتور  تقرير حول 

 " أثر التحوالت الالحقة باملقاولة على وضعية األجراء "
 

 الدكتور : نبيل الكط 

 

  الرحيم الرحمان هللا ِبْسم

، نوقشت برحاب كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بمكناس أطروحة  9102يوليوز  07يوم، السبت 

اه في القانون الخاص تحت عنوان " أثر التحوالت الالحقة باملقاولة على وضعية األجراء "، للطالب لنيل شهادة الدكتور 

 بدءا الباحث الكط نبيل، تحت اشراف الدكتور محمد الشرقاني، وقد تألفت لجنة املناقشة من السادة األعضاء،

املصطفى وهنو،  الدكتور  و محمد القري اليوسفي الدكتور  األستاذين عن فضال عبد الرحيم شميعة، باألستـــــاذ الدكتور 

إضافة إلى الدكتور بوعبيد شالط، وبعد املناقشة قررت اللجنة منح الطالب الباحث لقب دكتور في الحقوق بميزة 

 مشرف جدا مع توصية بالنشر.

 ملخص األطروحة: 

ني ة لتحسين وتنشيط اقتصاده الوطال بأس أن نشير بداية إلى أن املغرب قد فتح أوراشا تنموية رائدة في محاول

وتنويع األنشطة املستهدفة بخالف تلك التي كانت تركز عليها الصناعات الوطنية وذلك تعبيرا منه عن رغبته في مواكبة 

األنماط الجديدة للتشغيل التي تعكس مالءمتها للمبادئ واملعايير الدولية في هذا املجال، والتي ما فتئ املغرب يجدد 

 بها وانخراطه في الرقي بممارسته للمعايير الدولية املعمول بها.التزامه 

تعد املقاولة محرك هذه البرامج وضامن تنفيذها، فإذا كان إلى عهد قريب ينظر إلى املقاولة التي تعد محور 

النظر  وحاهذه االستراتيجيات باعتبارها من الناحية االجتماعية حلبة صراع ونزاع بين الفرقاء، فقد أصبح اآلن مطر 

إليها من زاوية اعتبارها فضاء لخلق الثروات وفرص الشغل، لذلك سادت اليوم مفاهيم جديدة مثل املقاولة املواطنة 

واالقتصاد االجتماعي، حيث إذا كان ضروريا أن تساهم املقاولة في إنعاش وتطوير االقتصاد الوطني فال بد أن يتم 

 الجتماعية املستضعفة التي تتمظهر  في الطبقة الشغيلة.باملوازاة مع ذلك مراعاة واقع الطبقة ا

تظل املقاولة عرضة ملجموعة من التحوالت التي قد تمسها وهي ليست إال انعكاسا للمخاض الذي يعرفه 

االقتصاد الوطني بل والعالمي بأسره، أخذا بعين االعتبار ملا أصبحت تتطلبه رهانات التنمية من حركية وفعالية لألداء 

قتصادي وكذا التحوالت العميقة والهيكلية في كيفية تدبير آثار التدهور االقتصادي على مستوى العيش وعدم قبول اال

فئات من املجتمع بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص إيجاد حلول غير مكلفة، يكون امللزم بأداء فاتورتها األجراء 

 الضعيف في املعادلة. سيئي الحظ الذين لم يرتكبوا خطأ إال كونهم الطرف
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وتصطدم استمرارية العالقة التعاقدية مع األجير بمجموعة من اإلكراهات التي تجعلها محل نقاش بدل أن 

تصبح حقا مكتسبا ينتظر تعزيزه بمكاسب اجتماعية وقانونية أخرى، وهو ما يجعل التحوالت الالحقة باملقاولة بما لها 

زل مظاهر عديدة لألهمية يبقى أبرزها تلك األهمية ذات البعد القانوني كما ال من انعكاسات و آثار على األجراء تخت

 تخفى أهمية موضوع البحث ذات البعد االقتصادي و االجتماعي التي سنحاول إبراز أهم مرتكزاتها.

فبخصوص مظاهر أهمية موضوع البحث ذات البعد االقتصادي واالجتماعي نؤكد بداية على أن إحدى دوافع 

ية األهمية ذات البعد االقتصادي واالجتماعي عن ذلك املعتبر قانونيا تتجلى في كون هذه املوسوعة الحقوقية أسبق

الشاسعة سيصبح تحقيقها وقفا على طبيعة املناخ االقتصادي السائد الذي قد يغذي تطور الحقوق االجتماعية أو في 

ح الحق في الشغل املضمون بنص الدستور والذي على السلطة املقابل تقهقر حتى الضمانات الدنيا املقررة قانونا ويصب

أن  -ى من باب أول -العامة أي الدولة من خالل أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية أن تسعى إلى توفيره مطالبة 

 تسعى أمام قوة التحوالت الالحقة باملقاولة إلى املحافظة على مناصب الشغل املوجودة.

موضوع أثر التحوالت الالحقة باملقاولة على وضعية األجراء إطارا عاما يحاول إيجاد التوازن  ويصبح البحث في

بين حق امللكية وحق املبادرة الفردية التي يضمنها الدستور والقانون، حيث يعطي للمشغل الحق في الرقابة والتوجيه 

مالئمة  يفية و االستراتيجية االقتصادية التي يراهاليس على األجير فقط بل على املشروع الذي استثمر فيه وارتضاه بالك

في وقوع  مباشرا -على األقل  -لتحقيق األرباح، لكنه وفي املقابل يلزمه بمراعاة وضعية األجراء الذين لم يكونوا سببا 

حفاظ على لتحوالت حيث يكونون أول من يتأثر بالقرارات التي يتخذها املشغل لتجنب انهيار املشروع في محاولة منه ا

 املقاولة ولو على حساب الحقوق االجتماعية. 

تعتبر اآلثار التي يخلفها املس بحقوق الطبقة العاملة من أكثر صور ومصادر البحث العلمي حساسية نظرا 

للترابط الذي يحيط املنظومة القانونية املنظمة لحقوق األجراء، ففكرة التحول كمركز للدراسة ال يمكن االستهانة بها 

وذلك نظرا للقيمة القانونية واالقتصادية والتكلفة االجتماعية التي يمكن أن يؤديها االقتصاد الوطني أو املجتمع  ككل 

 في حالة الالمباالة باآلثار التي تخلفها األزمات والتي يمكن أن ينتج عنها تشنج العالقة بين الفرقاء االجتماعيين. 

حث ذات البعد القانوني فأعتقد بشأنها على أن املادة القانونية عبارة وأما بالنسبة ملظاهر أهمية موضوع الب

عن قواعد اتخذت أرقى صور التعبير عن الهاجس االجتماعي في مدونة الشغل والقوانين األخرى على اختالف توجهها 

انونية التي تستهدف القالتشريعي، والتي انتبهت إلى تنظيم وتقنين وإن صح التعبير اعتبارها كملحقات مكملة للمقتضيات 

حماية الحقوق التي يسفر عنها كل حادث سواء كان إراديا أو ال إراديا يمس بالسير العادي للمقاولة ويفرض التضحية 

بجزء من أجراءه الفاعلون األساسيون في املقاولة، ما دفع جانب من الفقه إلى التساؤل بقدر من الغرابة " هل يمكننا 

أجراء " كمؤشر دال على القيمة واألهمية التي يحضون بها في تنفيذ أهداف ومرامي الشخص  تصور وجود مقاولة دون 

 املعنوي.

لقد جعلنا تنظيم اآلثار املترتبة عن قيام تحوالت باملقاولة أمام فوض ى قانونية تتمظهر في تعدد القوانين املؤطرة 

ود ملقاولة واآلثار املترتبة عنها، قاسمها املشترك وجبشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر ملوضوع التحوالت الالحقة با

قواعد حمائية لهذا الطرف أو ذاك بفلسفة متباعدة من حيث املنطلقات واألهداف ومن بين أبرز أمثلتها مدونة التجارة 

مة نظوقانون شركات املساهمة وقانون الشركات التجارية وقانون حرية األسعار واملنافسة وغيرها من القوانين امل
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للعالقات املهنية أو ما يصطلح عليه بالحماية املقنعة للمقاولة باعتبارها املشغل الحقيقي لألجراء الذي يفترض حمايته 

 من األزمات التي تعيق استمرارية مشروعه االقتصادي من أجل تقدم عجلة التنمية.

امة لشغل معتقدها على الفلسفة العفي هذا االطار، تبني بعض القراءات الفقهية العاطفية ملقتضيات مدونة ا

التي تميز تشريع الشغل في جميع األقطار ومنها أن قانون الشغل خالل مسار تطوره يتميز بكونه قانونا حمائيا وتقدميا 

بحيث ظل هاجس التشريعات االجتماعية هو تكريس وتعزيز الضمانات الحمائية للطبقة الشغيلة و ذلك دون االنتباه 

اديين خلقوا مفردات جديدة مستعارة من القانون من منطلق تقنيتهم الحديثة في تحليل العالم املعاصر إلى أن االقتص

وتمرير تصوراتهم في القاعدة القانونية بشكل سلسل يخدم متطلباتهم و إكراهاتهم ضدا على التقدمية املزعومة للقاعدة 

 االجتماعية.

من مدونة الشغل التي  02ه إذا كان معلوما أن مقتضيات املادة وارتباطا بسياق األهمية، يجدر التأكيد على أن

تضمن استمرارية عالقة الشغل عند تغيير املركز القانوني للمشغل أو الطبيعة القانونية للمقاولة مصبوغة بفكرة 

لجديد ملشغل االنظام العام االجتماعي، حيث ال يجوز االتفاق على مخالفة مقتضياتها ألن استمرارية عالقة الشغل مع ا

نافذة بقوة القانون ومن ثم فإن أي تنازل عن الحقوق املكرسة بمقتض ى هذه املادة يعتبر باطال، فإن املتخصصين في 

املادة القانونية و االجتماعية على الخصوص مقتنعون بأن إقرار النصوص القانونية وحده ال يكفي لضمان حماية 

 الطرف الضعيف في عالقة الشغل.

أثر التحوالت الالحقة "  البحــث عليها موضوع انصب طى األخير شرعن املنطلقات و الغايات التيهذا املع

 أساسا: منها اختياره و وراء متعددة من " بحيث يبتغي تحقيق غايات باملقاولة على وضعية األجراء

ـــم  -١ والت بتعدد مظاهر الفعل التشريعي للتحوالت الالحقة باملقاولة نظرا لتعدد هذه التح خصوصية التنظيـ

اإلنساني حيث يمكن النظر إليها من زوايا متعددة ومتفرقة، فيمكن تقسيم هذه التحوالت إلى تحوالت اقتصادية وأخرى 

اجتماعية أو النظر إليها من زاوية التحوالت الكالسيكية والتحوالت الحديثة، أو التحوالت اإلرادية والتحوالت الخارجية 

لتي يمكن أن تمس املقاولة، أو التحوالت القانونية والتحوالت ذات الطبيعة االقتصادية كتجسيد للقطبية أو الالإرادية ا

 الواقعية و النظرية.

  محاولة حصر نطاق التحوالت الالحقة باملقاولة و اآلثار املترتبة عنها. عرفتها التي الفقهية التجاذبات  -٢

ـــ املتباينة القضائية املواقف  -٣ التمييز بين السلطات التنظيمية للمشغل و تعديل عقود الشغل  دقة وصبخصـ

من جهة و اإلمكانيات املتاحة للمشغل في إثارة الصعوبات املعتبرة تحوالت و ذلك أمام الالئحة غير الحصرية للتحوالت 

  من جهة أخرى.

علقة بتنظيم آثار التحوالت مرونة املقتضيات املت  في يكمن القضاء صفوف في االرتباك هذا مصـدر لعل و 

الالحقة باملقاولة وخصوصية القضاء االجتماعي الذي يرجع تميزه إلى مرحلة الفراغ التشريعي الذي جعل من هذه 

قانونية بين الفرقاء االجتماعيين  -فاعال أساسيا في إحداث التوازنات املاكرو  -والزال إلى حدود اليوم  -السلطة آنذاك 

 زمات الالحقة باملقاولة.  عندما تشتد حدة األ 
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التحوالت الالحقة باملقاولة يتميز عن غيره من املواضيع القانونية  أن موضوع  إلى الصـــدد هذا في اإلشارة تجـــدر 

بتجدد حضوره العلمي و الواقعي إذ اإلشكاليات التي يثيرها تنبعث كلما كان هنالك تعارض للمصالح املتواجدة بين 

ي و نظيره االجتماعي، اللذين يمتلكان أهداف متعارضة، تتأجج بمجرد ما يحدث التفاعل القانوني الفاعل االقتصاد

 املتمثل في محاولة إثارة الصعوبات االقتصادية للحد من آثار التحوالت على املقاولة.

وهنا كان البد أن أستحضر ضمن عناصر الخصوصية املميزة للموضوع بعض التساؤالت األساسية التي  

 يطرحها تنظيمه والتي من بينها تحديدا:

  مفهوم التحوالت الالحقة باملقاولة .أ

من مدونة الشغل والضمانات التي تشكلها لحماية  02دون الخوض في القيمة القانونية للفقرة األولى من املادة 

، ألحوال بعدم هدر العقدفي جميع ا -الالحق والسابق  -استقرار الشغل وحفظ الحقوق األساسية لألجير وإلزام املشغل 

نحيل على نقطة نعتبرها غاية في األهمية وربما أن الفقه والقضاء على مستوى التفكير والتحليل قد أهملها وانجر وراء 

سياق الحماية الذي كان صداه مؤثرا، وهي تلك املتعلقة بمدى اعتبار موت املشغل أو بيع املقاولة أو اندماجها يشكل 

يام قواعد تحمي األجير؟ أم أن األمر ال يعدو أن يكون إقرارا ألمر واقع جعلته التمثيليات النقابية فعال تحوال يبرر ق

 بمثابة نصر لها؟ 

 تصادم القواعد اآلمرة و أثره على حماية املصالح املتواجدة باملقاولة .ب

املقتضيات ليست من مدونة الشغل وغيرها من  02إن املقتضيات الحمائية املنصوص عليها تحديدا باملادة 

الوحيدة التي تنظم تلك العالقات بين املشغل واألجير عند وقوع تحوالت باملقاولة، بل هنالك قواعد قانونية فئوية كان 

هاجسها هو إنقاد املقاولة، األمر الذي انعكس على نطاق التنظيم  وطبيعة الضمانات القانونية لهذا الطرف أو ذاك، 

لى مرتبطا بالطرف املتضرر الذي يثير النزاع بناءا ع -ذو األولوية في التطبيق  -ص الخاص وبشكل مرتد يصبح مفهوم الن

قانون معين تتجسد به مصلحته أم معيار املحكمة املثار أمامها النزاع، أم أن اإلحالة الواردة على قواعد مدونة الشغل 

 جراء املتخذ في هذه الحالة.في حالة الصعوبات الالحقة باملقاولة قد حسمت النقاش حول طبيعة اإل 

 دور نظام العقد في إفراغ القواعد الحمائية ملدونة الشغل .ت

على الرغم من أن الفلسفة التشريعية قد أخذت توجها نظاميا يهدف إلى توجيه إرادة أطراف العالقة الشغلية 

مستويات التنظيم وذلك من خالل فرض قواعد قانونية تضيق هوامش التفوق االقتصادي للمشغل، فال زالت 

والحماية في املدونة تشوبها ثغرات عديدة تكرس منطق التساهل باسم املرونة في التشغيل، فباإلضافة إلى أنواع هجينة 

من عقود الشغل مثل عقد الشغل إلنجاز عمل معين وعقد الشغل لبعض الوقت نجد أن املدونة ال تمنع العقود 

 املقاولة. املقنعة بل تجيزها و كمثال عن ذلك عقد

من جهة أخرى فان مجال السلطة التنظيمية للمشغل في عالقته باملنظومة العقدية وخاصة نظام الشرط 

يخلق جدال واسعا حول اإلمكانيات املتاحة لتعديل شروط العقد ومستويات التعديل املمكن إدخالها، كما أن صمود 

تفرضها الطبيعة الخاصة لبعض االتفاقات والعقود هذه القواعد واستمرارية الحقوق املكتسبة قد يجد صعوبات 

 والتي تبقى أبرزها االتفاقية الجماعية. 
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 حدود مفهوم املقاولة .ث

لم تلتفت القوانين الخاصة وال مدونة الشغل لفكرة خوض غمار التعريفات التي تحدد نطاق التنظيم والحماية 

مدى استقاللية اإلطار املنظم وحدود مسؤولية الشركة األم  ومنها مفهوم املقاولة ومشتمالتها، وهو ما يترك اللبس حول 

عند حدوث تغيرات أو تحوالت تمس فروعها، بل الزالت مصطلحات تحتاج إلى تدقيق أكبر ومنها الفرق بين الفرع 

 عوالشركة التابعة وهل مفهوم الشركة التابعة هو مرادف للشركة الفرع أم هنالك نوع من االستقاللية القانونية م

وجود تبعية اقتصادية، أم أن األمر ال يخلو من كونه إبداعا تجاريا وجب تقنينه وهو ما يؤثر في مستوى الحماية عند 

 وقوع أحداث مثل اإلدماج أو االنفصال أو وجود حركة داخلية باملقاولة.

 مسؤولية املشغل عن حدوث التحوالت .ج

شرذم عند محاولة توحيد الرؤى املنظمة له، فاملشرع وفر إن طبيعة الفكر املنظم للعالقات الشغلية يتميز بالت

للمشغل جميع الضمانات القانونية التي تمكنه من اختيار الشكل القانوني الذي يضبط به نشاطه االقتصادي وترك 

انيزمات كله كامل الحرية في اختيار األجراء الذين تتوافق مؤهالتهم مع املناصب املوجودة داخل املقاولة ومد املشغل بمي

 عقدية تعطي له مهلة كافية للتروي في اختيار الشخص املناسب لشغل املنصب املقترح.

هي مقتضيات ضمن أخرى تناشد املرونة للحفاظ على املقاولة، لكنها باملقابل تفرغ أو يمكنها أن تصل إلى حد 

جهل القواعد الخاصة الالحمائية  من مدونة الشغل وذلك أمام 02إعدام مرتكزات الحماية املنصوص عليها باملادة 

 إتاحة اإلمكانية لألجير من أجل إثارة قواعد املسؤولية في تسيير املقاولة، وفي املقابل يتم تحميل أزمة املقاولة له.

 هذه إن املوضوع، بل هذا في البحـث مغامرة خوض على االستقرار وراء املوضوعية األسباب أهم كانت تلك 

لت التي بالضبط هـي املوضوع هذا اختيـــار راءو  كانت التي األهداف
ّ
 التي اإلكراهات و الصعوبات ، الوقت نفـــس في ، مث

بكثرة الكتابات في املوضوع، مقابل ذلك،  اصطدامي في سببـــا ، بالنتيجة ، كانــــت التي هي و  البحث، مسار في واجهتني

التحوالت منذ إثارتها إلى حين البث فيها قضائيا، مما انعكس التي تعاطت بشكل مركب مع مسار  الكتابات يالحظ ندرة

فجعلتها دراسات جزئية ال  -األجنبي  الفقه أو املغربي الفقه مستوى  على سواء -على أغلب األعمال الصادرة في املوضوع 

 املوضوع. في على املستوى املوضوعي أو على مستوى املساطر املسخرة للتعاطي مع الصعوبات القائمة

 أن في - العلمية إمكانياتي فاق قد  - كبيــــرا طموحي كان االكراهات تلك لتجاوز  من جانبي متواضعة وكمحاولة 

ـــة منطلق من ذلك و التحوالت الالحقة باملقاولة و اآلثار املترتبة عنها، هذه تأصيــل على دراستي تنصــــب  إشكالية مالمسـ

لة و " املمتنع سهلال " ب يعرف ما ضمن تنـــدرج مركزية
ّ
التالي الذي يختزل مجموعة من  العريض السؤال في املتمث

مدى توفق املشرع في تكريس مرونة آمنة و مسؤولة عند تنظيمه اإلرهاصات العلمية والواقعية للموضوع : 

 للمقتضيات املتعلقة بالتحوالت الالحقة باملقاولة ؟

ضمان عن  أكشف أن أول  فصل في ارتأيت رتكز على املقاربة القانونية،ي منهج ضـــوء في ، اإلشكالية وملعالجة هذه 

تناول  إلى ، الثاني الفصل في ، أعمـــــد أن على ،استمرارية العالقة التعاقدية في ضوء املصلحة االقتصادية للمقاولة 

 .تدبير اآلثار االجتماعية الختيارات املقاولة االقتصادية
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وابط القانونية املتشعبة التي تلف تحديد وتمييز املراكز القانونية ألطراف العالقة تفكيك الر  بمحاولة وارتباطا

الفصل األول من خالل  الشغلية و املتأثرين بالتحوالت الالحقة باملقاولة عند دخولها مرحلة الصعوبات، آثرت معالجة

لقابلة للتفسخ، وذلك من خالل مظاهر الوقوف على مدى سالمة التعاطي التشريعي مع املعادلة الهشة لالستمرارية وا

تقييد السلطة التنظيمية  تشبث املشرع بمبادئ املرونة اآلمنة في تدبير التحوالت )الفرع األول( ثم انتقلت بعد ذلك إلى

 للمشغل خالل سريان العالقة الشغلية )الفرع الثاني(. 

 األول إلى أنها ترجع في اختيارها لكون وأشير بخصوص أسس اعتماد هذه البنية املنهجية للتعاطي في الفصل 

حماية املقاولة من األزمات املزمنة أو الظرفية التي يمكن أن تكون ضحية لها أصبح هاجسا مشتركا يؤرق رجال القانون 

إطار جذاب للمستثمرين، يعزز عناصر ثقتهم في املناخ  و االقتصاد و السياسة، بغية إيجاد حلول كفيلة تميل إلى تحقيق

ي يشتغلون فيه والذي يجب أن يعبر عن املرونة في التعاطي مع التحوالت التي يمكن أن تصيب املقاولة، خاصة الذ

 .أنواع املخاطر التي تحيط بها أمام زخم

تام إلمكانيات الرقابة وأساليبها الكالسيكية، وأيضا تلك التي  والشك أن مناشدة الحماية تتم باستحضار

لحماية املشروع الذي تعدى نطاق أهميته شخص املقاول املخاطر برأس املال إلى مصلحة  ابتدعها الفكر االقتصادي

والتي ال يمكن أن تغيب تحقيق النظام العام  الدولة التي تحاول تأطير وتوجيه اقتصادها بما يخدم مصالحها العليا

فما كان منه إال أن يضمن استمرارية  الذي يفترض ما أمكن مراعاة مصالح أطراف العالقة الشغلية األجير و املقاولة،

العالقة التعاقدية كمبدإ شبه دستوري، يعزز من خالله الصورة االجتماعية للمشرع ويحاول في نفس اآلن ربط تحقيق 

 هذا املبدأ بليونة مفاهيمية تكرس املصلحة االقتصادية للمقاولة.

ن إمكانية االستمرار تبقى قائمة ولو مع وأما بخصوص بنية الفصل الثاني ومن منطلق رغبتي الكشف على أ

تقرير اإلنهاء، فقد اقتنعت بضرورة إعطاء الفرصة منهجيا قبل الوصول إلى مستويات إنهاء العالقة التعاقدية ملعرفة 

املساطر واملؤسسات والخصوصيات التي تشكل ضمانات للحد من آثار التحوالت )الفرع األول(، ثم عرجت بعد ذلك إلى 

ة والتي تمثل تفوق الصعوبات الالحقة باملقاولة على اإلجراءات والضمانات املقررة وكيفية التعاطي التشريعي آخر مرحل

 معها من خالل الحماية املقررة لألجير بمناسبة إنهاء العالقة التعاقدية في الفرع الثاني.

هذا الفصل، إلى جيل جديد من ويرجع هاجس ي في اتخاذ هذا االختيار في عمقه إلى رغبتي االنتقال، من خالل 

اإلجراءات واملتدخلين بأساليب وحاالت وطرق سيتضح معها أن التحوالت الالحقة باملقاولة في حركية ودينامية دائمة، 

يوازيها تنوع في اإلمكانيات واإلجراءات التي يمكن أن تعالج اآلثار املترتبة عنها، علما أن فلسفة ضمان استقرار العالقة 

ة تصبح على املحك، تتجاذبها قواعد موضوعية وإجرائية تجعلنا نعيد النظر في مدى تشبث املشرع بمبادئ التعاقدي

 املرونة اآلمنة إلى حين الوقوف على كيفية تدبيره لآلثار االجتماعية املترتبة عن االختيارات االقتصادية للمقاولة املشغلة.

 .في ضوء املصلحة االقتصادية للمقاولة األول: ضمان استمرارية العالقة التعاقدية الفصل

بضمان استمرارية العالقة التعاقدية في ضوء املصلحة  املتعلق األول  اإلطار العام ملضامين الفصل بخصوص

مظاهر تشبت املشرع بمبادئ املرونة اآلمنة والتي تجسدها  في للتفصيل املناسب املوقع اعتبرته االقتصادية للمقاولة، فقد

لتحوالت و النطاق الذي تطبق فيه مع معالجة دقيقة لألوصاف القانونية التي تصبغ على طبيعة شروط قيام ا

 التصرفات التي يأتيها املشغل حيث انتهيت إلى حاالت عقدية و أصناف من األجراء حادت عنهم مقتضيات الحماية.
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لسلطة التنظيمية للمشغل من ناحية أخرى، فقد سعيت ضمن هذا الفصل دائما التركيز على مظاهر تقييد ا 

خالل سريان العالقة التعاقدية من خالل تسليط الضوء على التزامات املشغل و الوسائل التي سخرت له لكي يتمكن 

من تقليص آثار التحوالت، كما آثرت في هذا الصدد اإلشارة إلى الوضعية القانونية للعقود املرتبطة بعقد الشغل و التي 

 ية األجراء بمناسبة التحوالت التي تلحق املقاولة.  في وضع -وتتأثر -تؤثر 

وعلما مني بكون اإلشكاليات املطروحة بمناسبة تطرقي ملوضوع ضمان االستمرارية متعددة تعكس تعدد فئات  

املشغلين والسلطات املخولة لهم وطبيعة العقود الناظمة وأثر السلطات التنظيمية املخولة للمشغل على مساحة تطبيق 

د و القانون في سياق حماية األجراء، فقد اقتصرت في هذه املرحلة على اإلشارة ألبرز اإلشكاالت التي تم تناولها في العق

  التالية: املالحظات تسجيل إلى البحث بي هذا الفصل، حيث انتهى

أخالقية،  من مدونة الشغل على تحقيق مبادئ و قواعد 02إن املشرع املغربي بقدر ما حرص من خالل املادة   

بالقدر الذي ارتبك في وضعها في إطار موجة عامة لالنسياق التشريعي حتى بالنسبة للقوانين املقارنة، مما جعلنا في 

ورطة صياغة دولية، تشعرنا بتخوف علمي كبير ونحن بصدد التجرؤ على هدم صرح قانوني أصبح عريقا، قد مر عليه 

 لبارزين دون االلتفات إليه بالشكل املنشود.ثلة من الفقهاء االجتماعيين والنقابيين ا

من  02وال ترقى في اعتقادي بعض الحاالت إلى مستوى التحول بحمولته القانونية الكبيرة الذي تنظمه املادة 

م ش، فكلما تعلق األمر بمقاولة في شكل شخص معنوي، فالقاعدة أن الشركة تظل محتفظة بشخصيتها املعنوية بعد 

 يطة أال ينتج عن ذلك إدخال تغييرات في نظامها على درجة كبيرة من األهمية كتغيير غرضها مثال.تغيير شكلها، شر 

في هذا السياق ال مجال للقول بوجود تحول أصال، ما دامت التغييرات الطارئة باملقاولة قد مست املسير أو  

ه ة للشخص املعنوي، الذي يظل قائما بأجهزتصاحب أكبر عدد من األسهم، و الذي ال يؤثر في ش يء على التركيبة القانوني

وباسمه و بمقره االجتماعي و نظامه األساس ي كمشغل فعلي و قانوني لألجير، و ليس ذلك االمتداد املغلوط الذي انزلق 

 ابه جماعيا الفقه و القضاء، و ساير به توجها مشبوها للمشرع، يجعل البيع أو اإلرث وحاالت االندماج التي ال ينشأ عنه

إنهاء الشخصية املعنوية للمقاولة املندمجة بمثابة تحوالت يجعل من امتياز االستمرارية مقتض ى ملغوما بإجراءات 

 الفصل ألسباب اقتصادية.

ولألسف يمكن القول أننا مازلنا نخلط بين الشخص املعنوي والشخص الطبيعي، فاألمر ال يعدو أن يكون 

ي الش يء الذي ال يؤثر على وضعية املقاولة، فهذا الحدث في حد ذاته ال يرتقي تغييرا للممثل القانوني للشخص املعنو 

 إلى مرحلة اعتباره تحوال.

لقاعدة املالك للمقاولة يديرها بمخاطرها ويستفيد من أرباحها، ولم يعر  -و لألسف  -لقد أدار املشرع ظهره   

الت وحصر نطاق تدخل املشغل، ليس على معالجة األسباب، اهتماما لألسباب التي بناء عليها تقوم الوقائع املعتبرة تحو 

 بل اتجه إلى تنظيم اآلثار الناتجة عن أخطاءه في محاولة منه ملنع  تأثر العقود بتغيير مركزه القانوني.

إن املرونة ليست تعبيرا عن إطالق العنان لسلطان اإلرادة في تنظيم عالقات الشغل، بل هي مجموعة من 

منحها القانون للمقاوالت واألجراء وتسمح لهم بالتكيف مع ما يطرأ من تغييرات وما يستجد من أحداث الوسائل التي ي

بهدف الحفاظ على املقاوالت في ظل الظرفية االقتصادية الراهنة، وكذلك من أجل تحقيق االستقرار في الشغل، وعيا 

  عمل وضرورات اإلنتاج.منا بأن املقاولة ال يمكنها أن تعيش دون ذلك التكييف مع قوة ال
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ـــد   استنتجت على أن ما يظهر للوهلة األولى بأنه اجترار لألحكام القانونية الواضحة و الصريحة التي ال  وقــ

تحتاج حسب البعض إلى كثير من التمحيص و الفلسفة القانونية النظرية قد يصبح مستنقعا مميتا للحقوق الفردية، 

قيم أزمات اجتماعية تضطر رجال القانون ولألسف وفي غير ما مرة إلى هدر القاعدة بل و الجماعية على حد سواء، ي

 القانونية بهدف تحقيق السلم االجتماعي.

وكمثال عن ذلك فاعتبار االستمرارية رهينة باستمرارية النشاط يظل اختيارا غير موفق ألنه لم ينتبه إلى أنه  

عليها الفقه و القضاء مواقفه اإليجابية إال أنه لم ينتبه إلى إجحاف هذا وعلى الرغم من املؤيدات العديدة التي يبني 

املكيال الجماعي الذي تبناه والخلل الذي يشوبه، واملثال الذي نسوقه يتجلى في عدم االستمرارية في نفس النشاط 

ميات والحالة ية مهندس اإلعال بالنسبة ملقاولة تعمل في النسيج والتي قررت تغيير نشاطها إلى صناعة املعلبات، فاستمرار 

بتغيير النشاط، وليس على وجود حاجة إلى منصب مهندس  -بناء على املواقف السابقة  -هذه، سيصبح مرتبطا 

إعالميات، األمر الذي الزال قائما في ظل النشاط الجديد الذي ستزاوله املقاولة، و نفس األمر ينسحب على الحارس، 

 من الكفاءات القادرة على االستمرار رغم تحول النشاط.  واملحاسب، والكاتبة و غيرها

بخصوص رأي بعض الفقه أن استمرارية عقود الشغل يجب أن تكون إلزامية للمشغل الجديد و اختيارية   أما

لألجير، فإني مبدئيا تحفظت بخصوص هذا املوقف وأعتبرته توجها متشددا، فرغم طابعه الحمائي االجتماعي الذي 

 من م ش.   02ره إال أنه يخالف صراحة مضمون املادة نناشد جوه

 أولها:يؤسس للتوفيق بخصوص تعديل عقد الشغل بين اعتبارات متعددة  أيضا راح الفقـــه أن سجلت لقد

االعتبار الخاص بمبدأ العقد شريعة املتعاقدين وما يقتضيه من عدم جواز تعديل العقد باإلرادة املنفردة ألحد طرفيه، 

االعتبار الخاص بالسلطة التنظيمية للمشغل، وما تقتضيه من االعتراف له بإمكانية إجراء التعديل في عناصر  ما:وثانيه

العقد كلما استوجب األمر ذلك، مع مراعاة الحقوق واملكتسبات التي كفلتها التشريعات العمالية لألجراء بوصفهم 

 الطرف الضعيف في عالقة العمل. 

لإلنتاج وال بضاعة من بين مشتمالت املقاولة، بل هو إنسان يحيا كباقي البشر يتفاعل مع إن األجير ليس بآلة  

محيطه خاصة ظروفه العائلية املؤثرة في التزاماته واختياراته، فإن لم يكن له الحق في التشبث بالتعديالت والتغييرات 

جوهرية والتي كانت لربما أساس توازنه التي تطال حياته الشخصية، فاألسلم عدم تعديل شروط عقد عمله خاصة ال

 العائلي عندما أقدم على اختياراته.

إن وجود شرط التنقل )أو شرط املرونة( يغير ما يعتبر تعديال لعقد الشغل ليصبح مجرد تنفيذ له، يظل من 

حة املقاولة الصعب على املقاولة حسب اعتقادي تبرير وجود هذا الشرط األخير، فإن كان ممكنا لها إظهار أن مصل

تقتض ي سكن األجير بشكل جماعي مع أسرته حتى ال يتذرع بوجوب التنقل لرؤية أبناءه أو حتى ال يكون مجبرا على قطع 

مسافة يومية لرؤيتهم مما سيؤثر على تركيزه و مجهوده املنهي، أو بالعكس دفعه إلى السكن الفردي الذي يمكن أن يرى 

املهام املسندة لألجير، بحيث يجعله بعيدا عن أي ضغط أو التزامات عائلية  فيه املشغل فائدة تختلف حسب طبيعة

تشوش على تنفيذه لألعمال املسندة إليه، فإنه يظل من الصعب على املقاولة أن تبرهن على وجود عالقة سببية بين 

 التجمع العائلي أو السكن الجماعي و مردودية األجير.

فإنها تمثل أمرا مرفوضا، فمن غير املقبول أن نجعل  -التعديالت -رراتها ولم يغب عن ذهني أنه مهما تعددت مب

الحياة الشخصية لألجير محل شروط تعاقدية تخضع ألهواء املشغل وهنا أشير بكثير من االعتزاز لبعض األحكام 
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أو شرط  ضيفةالقضائية التي تعتبر تقدمية في حينه، فقد تصدى القضاء ومنه املغربي لشرط عدم زواج األجيرة امل

عدم الحمل أثناء فترة تنفيذ العقد، بحيث يمنع على املشغل كل محاولة للحد باسم نظام الشرط من ممارسة األجير 

 لحق إنساني طبيعي تحت شعار تحقيق مصلحة اقتصادية محضة. 

كفاءة األجير  ج عن عدمال تكمن اإلشكالية القانونية في تعديل املهام في حد ذاتها، بل في اآلثار التي يمكن أن تنت

في أداء املهام الجديدة، فتقديم األجير تضحية عبر قبوله تعديل املهام املنوطة به والتي ال تالئم تكوينه والتجربة التي 

 راكمها، يمكن أن يقترن بمشغل سيئ النية يستغلها في الدفع فيما بعد بعدم كفاءة األجير؟. 

جير/ املتصرف واألجير الذي يتعاقد مع شركة البنزين والتمييز بين عقد أعالـــج صفة األ  أن بديهيا كان وقد 

الشغل وعقد املقاولة، األمر الذي كان وسيظل املوضوع األكثر إثارة للجدل، خاصة أن العقدين يتقاسمان مقتضيات 

 مشتركة في ق ل ع، إجارة الخدمة )عقد الشغل(، إجارة الصنعة )عقد املقاولة(.

الكيفية التي يمكن معها القول باستمرارية العقد باملزايا والفوائد املكتسبة مع املشغل  كما تساءلت حول  

السابق ونحن أمام عقد من نوع خاص يعطي للمشغل إمكانية تعطيل الضمانات القانونية من خالل شروط تعاقدية 

ة عند إبرام العقد و صياغة تبقى مفتوحة على خيال املشغل / املشرع؟ الذي إذا ما اجتمعت فيه صفات سوء الني

بنوده العقدية من طرف متخصصين في القانون، سنكون بالتأكيد والحالة هذه أمام أبشع صور اإلنهاء عند وقوع 

 تحوالت باملقاولة سواء منها املبررة أو غير املبررة، قانونية كانت أم اقتصادية.

على املشغل، وعوض البحث عن الوسائل املتاحة ومع انتقالي إلى الفرع الثاني اعتبرت أنه كان من األجدر 

للتخلص من األجراء، القيام بالبحث عن الوسائل املتاحة لتجاوز األزمات، فاملشغلون ال يقدرون أحيانا اإلمكانيات 

املخولة لهم في إيجاد الحلول الخاصة باالستخدام أو باإلعفاء حق قدرها وهو ما يفرض بداهة على املشغل احترام 

ة من االلتزامات " االلتزام بضمان مالئمة األجراء مع وظائفهم الجديدة"، " االلتزام بعدم التعسف في استعمال مجموع

الحق "، " التزام املقاولة بالحفاظ على مكان العمل "، إضافة إلى العمل على معالجة االتفاق الضمني وإشكالية حدود 

دوق القيام بأعمال التنظيف بعد غلق املحل بدعوى وجود اتفاق مشروعيته و مثاله مطالبة األجيرة املكلفة بالصن

 ضمني كان نتيجة علمها املسبق بكونها ستكون األجيرة الوحيدة باملحل.

للنظر في الكيفيات التي يمكن من خاللها أن يجعل املشغل الجديد الذي يعتزم فصل  انتقلت تحليل، وبعد

تصادية أو بسبب تغيير نشاط املقاولة من هذا الفصل آخر حل يتخذ في حق األجراء ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اق

من مدونة الشغل بالفعل هذا األمر حينما ألزمت  11فقد كرست مقتضيات الفقرة الثانية من املادة  هؤالء األجراء،

ول دون الفصل أو املشغل باالستشارة والتفاوض مع ممثلي األجراء من أجل تدارس اإلجراءات التي من شأنها أن تح

تخفف من آثاره السلبية، بما في ذلك إعادة اإلدماج في مناصب شغل أخرى )منها تطبيق إعادة الترتيب الداخلي لألجير 

 مثل تحمل الفارق املحتمل في األجر، املساعدة على التنقل الجغرافي، تقليص مدة الشغل، تكوين املالئمة(.

ي آلية تنتصب ضمن املرونة التشريعية كمعادلة حاول املشرع من فه وبالنسبة  للتخفيض من ساعات العمل

خاللها إيجاد حلول عالجية لوضعية املقاولة إثر التحوالت التي تمر منها خاصة إذا كانت ذات طبيعة مؤقتة أي عابرة، 

 ة لألجراءمن خالل خلق آليات تمكن من تجاوزها مع الحفاظ على مناصب الشغل املوجودة وفرض التضحية اإلجباري

من خالل املقتضيات التي تقلص من حقوقهم املضمونة بحكم العقد )علما أن ضماناتها و اإلجراءات الواجبة اإلتباع 

 بخصوصها تختلف حسب مدة التخفيض املقررة(.
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اإلجراءات التي تغني عن فصل األجراء تناولت تخفيض األجر )كما عالجت مفهومه  عن البحث إطار وفي

الذي اعتبرت أنه و إن تم فال يجب أن يصل حد إعدامه،  فعلى األقل يجب وضع حد  ة منها الحلوان( وومكوناته خاص

أدنى من الحماية له، من خالل محاربة العمل شبه املجاني، ألن تخلف عنصر األجر في شأن عمل متعاقد عليه ال يكون 

 الخدمات املجانية.معه العقد عقد عمل، بل يكون عقدا من عقود التبرعات أو من عقود 

محاولة دراسته في إطار  إلى انتقلت ، -أصبح شرط التنقل يعتبر اليوم "صيحة" -تحليل نقل األجير إطـــار وفي 

الحركة الداخلية للمؤسسة أو املقاولة الذي ال يعتبر هذا الفعل تغييرا للمشغل الذي يستلزم تطبيق مقتضيات املادة 

قت ال يمكن اعتبارها آلية قانونية للحد من تطبيق املقتضيات املتعلقة بالنقل، من م ش، إال أنه في نفس الو  02

فاملقاولة اليوم ال ترتكز على الفرع الوحيد بل على مكاتب متعددة تغطي مجموعة التراب الوطني أو لربما فروع ذات 

 طبيعة عاملية تستدعي أخذ املفاهيم بكثير من الريبة و الحذر.

نة بين إعادة تكوين األجراء ومسؤولية املشغل عن مالئمة مؤهالت األجير لظروف الشغل، وتبقى العالقة متي 

بل يرتقيان إلى مستوى التماهي ويصبحان وجهان لعملة واحدة عندما ينبعث عنصر خطير يتمثل في الفصل بسبب 

ا واجبا على املشغل يجب خالله من م ش، كما أن التدرج في اإلجراءات يبقى أمر  27مبرر الكفاءة املنصوص عليه املادة 

من م ش التي تنص على أنه " يباشر الفصل املأذون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في املقاولة تبعا لكل  20أن يراعي املادة 

 فئة مهنية مع مراعاة العناصر الواردة أدناه : األقدمية، القيمة املهنية، األعباء العائلية ..... ".

القراءات السطحية  مختلف لتحليل الخصــــب املجال رته العقود التابعة لعقد الشغلما اعتب في البحث وكان

من مدونة الشغل التي تجعلنا نعتقد بأن عملية االنتقال تقتصر على عقد الشغل فقط، في حين أن قناعة  02للمادة 

قاولة املنظومة التعاقدية التي توفرها امل األجير عند إبرامه لهذا العقد قد تكونت بناء على املزايا و املنافع التي تحققها

ومنها عقد التأمين و القرض، بل يمكن أن يكون وجود هذا العقد في بعض األحيان الدافع األساس ي إلبرام العالقة 

 التعاقدية الشغلية أو استمراريتها.

هاجس املعيش ي لتحليل  خطورة االتفاق التجاري على العقد املنهك بال أيضا فرصة هذا البحث كان وقد

واالجتماعي، فعقد االندماج )عقد التفويت، عقد الخوصصة،.....( أصبح محال لنقل الحقوق والزيادة في التكاليف 

بالنسبة للمقاولة املنتقلة أو خفضها، فأجراء الشركة املندمجة والدامجة يتساوون في الحقوق واالمتيازات إال فيما نص 

 ندماج كما استحضرنا بعض اآلليات الحمائية كالبند االجتماعي.عليه القانون أو ما تضمنه عقد اال 

قانونية لتدبير األزمات و النزاعات التي تثيرها التحوالت الالحقة  وللوقوف على باقي املقتضيات التي تشكل آليات 

رات ثار االجتماعية الختياالثاني ملعالجة املقتضيات القانونية الكفيلة بتدبير اآل الفصل أخصص أن باملقاولة ارتأيــــــت

 املقاولة االقتصادية.

 .الثاني: تدبير اآلثار االجتماعية الختيارات املقاولة االقتصادية الفصل

ـــار في هذا املحور انتقلت من فكرة ضمان االستمرارية إلى هاجس تدبير اآلثار االجتماعية الختيارات املقاولة  إطـ

ثلين في ضمانات الحد من آثار التحوالت و الحماية املقررة لألجير بمناسبة إنهاء العالقة االقتصادية ببعديها املركزيين املتم

التعاقدية، حيث يستخلص من معالجة البعد األول الطبيعة الخاصة التي تحوزها مساطر اإلنهاء االقتصادي و التي 

 تشكل ضمانة فعلية و حقيقية لتدبير اآلثار االجتماعية.
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بمثابة مقومات تنضاف إلى تلك التي يوفرها تفاعل املؤسسات ذات الصلة بعالقة الشغل يعتبر ما سبق ذكره 

والتي تنقسم إلى عقدية وتمثيلية تشكل رحى الحماية وفاعال أساسيا لتحقيق األهداف املنشودة التي يتهددها تزاحم 

لى قواعد القانونية ذات املنهج الداعي إالقواعد اآلمرة للمقتضيات الحمائية املنصوص عليها في مدونة الشغل مع باقي ال

 حماية املركز القانوني للفاعل االقتصادي.

وأما البعد الثاني واألخير فهو عنوان لتدبير آثار التحوالت إبان إعالن توقف رحلة االستمرارية والذي آثرت 

 الشغل كأداة للقول بوجودخالله مالمسة مدى سالمة اعتبار بعض املقتضيات القانونية املنصوص عليها في مدونة 

 بوادر حقيقية إلمكانية انبعاث عقد الشغل ولو بعد موته االكلينيكي.

كما قمت في هذا اإلطار بتحديد املستحقات الواجبة لألجراء عن اإلنهاء الحاصل بفعل التحوالت الالحقة  

تي دراسة بالتطرق لآلليات القانونية الباملقاولة مع التمييز بين مختلف حاالت اإلنهاء، وفتح النقاش في ختام هذه ال

ندعو إلعادة اكتشافها من أجل محاصرة مظاهر القصور في حماية األجراء من آثار التحوالت خاصة تلك التي ال تمثل 

أزمة للمقاولة بقدر تعبيرها عن منطلقات متعارضة يسعى املشرع التوفيق بينها تكريسا ملرونة آمنة و مسؤولة بمناسبة 

 للمقتضيات املتعلقة بالتحوالت الالحقة باملقاولة.تنظيمه 

للمساطر القانونية الواجب سلوكها عند االدعاء  املعقدة الطبيعة بشأن احتدم قــد الفقهي الجـــدل أن ومعلوم 

ت ابوجود تحوالت باملقاولة أو ضمانات العقود التي يمكن التشبت بها لتأكيد استمرارية عالقة الشغل وغيرها من املحط

التي عرفت صداما للقواعد القانونية وانبعاثا لعقود شغلية جعلت الفقه و القضاء يتحسس صحة اإلجراءات الواجب 

 إتباعها، ألجله سنعرض بشكل مقتضب ألبرز اإلشكاليات التي قمنا بإثارتها ضمن هذا الفصل.  

ه ال يقوم توفر الصعوبات في حد أن ، ضمنها من انتقيت، التحوالت لهذه معقدة قضايا اعتبرته ما فبخصوص 

ذاته سواء كانت ذات طبيعة تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية أو ما شابهها من الحاالت لوحده كمبرر للقول بإمكانية 

من مدونة  11فصل األجراء، بل يلزم تبرير الفصل للسبب االقتصادي بإستناده على عناصر حددتها كل من املادة 

 من قانون العمل الفرنس ي )حقيقية وجدية  السبب(. 290الشغل واملادة 

ناهيك على أن ضبط وتحديد هذه الحاالت جميعها )االقتصادية والتكنولوجية و الهيكلية( ال شك أنه يثير 

احتماالت التوسع في تقدير مدى قيامها سواء من جانب املشغلين أو من جانب السلطة املحلية أو القضاء، خاصة وأن 

كتف بتحديد تلك املجاالت بل أضاف إليها الحاالت األخرى "املماثلة" والحاالت التي يستحيل فيها على املقاولة املشرع لم ي

 من مدونة الشغل. 12مواصلة نشاطها كما هو مقرر في املادة 

ت أيضا، لشرط نصاب إعمال مقتضيا بالتحليل عرضــــت، للتحوالت الالحقة باملقاولة املعقــــدة الحاالت ومن

، واستحضارا من جانبي للقواعد القانونية املنصوص عليها بمدونة الشغل معززة بمبادئ املنطق القانوني، 11املادة 

 01أبديت اختالفي مع جل الفقه الذي أيد ولو بشكل ضمني التوجه الذي يرى أن املشغل الذي تظم مقاولته أقل من 

وأن يخفض من األجر باملوازاة مع ذلك تنفيذا لألحكام  أجراء له أن يقلص مدة الشغل دون ضمانات االستشارة

 وما يليها من م ش. 11املنصوص عليها في املواد 

وبهذا الخصوص، أعتقد أن هذه األحكام قواعد استثنائية للمرونة ولن تنقلب بفعل رؤى بعض الفقه إلى 

سنكون و الحالة  -أجراء 01نها تظم أقل من علما أ -قواعد أصلية، ففي هذه الحالة أي رغبة املقاولة في فصل أجراءها 
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من م ش،  11وغيرها من القواعد التي تحيل على املادة  031و037هذه أمام حالة تختفي فيها القواعد املرنة للمواد 

 فيكون املشغل في مواجهة األحكام العقدية التي تقيد تعديل العقد أو إنهاءه.

، فإن عدم توفرها يحيلنا إلى القاعدة 11ت به قواعد املادة وإذا كان تطبيق املسطرة محصورا في ما جاء

أجراء  01األصلية وهي املنع من التسريح أو اإلعفاء وبشكل أكثر بساطة ووضوحا، إذا كانت املسطرة ال تقوم إال بنصاب 

عملية  يام بتهريبفما ينزل عن هذه العتبة يبقى فيه االحتكام إلى صرامة العقد أمرا ال مفر منه وليس العكس، أي الق

اإلعفاء من املسطرة، ألن عدم توفر الحد األدنى ال يعني عدم االستفادة من املسطرة بقدر ما يمنع في املقابل وبشكل 

 مطلق القيام بالفصل ألسباب اقتصادية وذلك استنادا على قاعدة املبدأ األفيد لألجير.

ـــل انتهيت التي تهدد استقرار األجير،ظل التحوالت  في املعقـــــدة القضايا إطار في ودائما في  املثـــــارة اإلشكاالت بتحليــ

قيمة اإلعفاءات االقتصادية ووقعها على املناخ االقتصادي و االجتماعي باملقاولة، من خالل الرقابة التي سنها املشرع 

ظومة ة ورقابة قضائية الحقة كمنالحترام املقتضيات املسطرية التي خصصت لها و التي تنقسم إلى رقابة إدارية سابق

رقابية لإلنهاء بسبب اقتصادي تعتبر من بين أبرز الضمانات التي و ضعتها التشريعات للحد من آثار التحوالت التي تلحق 

 باملقاولة.

تصور تضخم سلطات إدارية بشأن اختصاص اإلذن باإلعفاء  إمكانية مدى بشأن سيثـــور  الفقهي الجدل ونفس 

صبح معها ممارسة هذه السلطة الختصاصاتها خارج نطاق الرقابة القضائية، وهو ما دفعني إلى طرح تساؤل إلى درجة ت

عريض حول طبيعة الرقابة املنصبة على اإلذن اإلداري، حيث وضعت الرمزية القضائية بالفعل على محك املقايضة 

ل املشرع تحقيق السلم االجتماعي ولو اقتض ى مع قانون القوة الذي تمثله إشكالية الفصل لسبب اقتصادي عندما حاو 

األمر منه خلق نشاز في القواعد القانونية تمثله مسطرة الفصل، لربما كان املشرع أعلم منا عند وضعها باألولويات التي 

 يبتغي تحقيقها، األمر الذي دفعه إلى ابتداع قواعد وآليات خاصة غير مألوفة في القواعد الكالسيكية.

ـــة حاالت ةبعد مستدال ـــت واقعيـ تبين لي على أنه ال يعقل أن يسحب قضائيا ما تم منحه  قضائية، تطبيقات عرفـــ

تشريعيا بشكل يجافي إرادة املشرع ويجعل من املسطرة اإلدارية إجراءا فارغا ينهار عند دخول مرحلة املنازعة القضائية، 

 مودها حتى في مواجهة سلطة القضاء.ما يجعل مسطرة اإلذن بالفصل ذات طبيعة خاصة أثبتت ص

وأحكام االتفاقية  02للربط بين املادة املركزية باملدونة املتمثلة في املادة  التشريعية التطبيقــــات عن وأما

تناول انتقال االتفاقية الجماعية،  ارتأيــــت فقد الجماعية التي تدل على الطابع التكاملي للعقد الفردي و العقد الجماعي،

من م ش، وكذلك  02يث اتضح لي أنها تبقى مستمرة إلى حين انتهاء أجلها آخذا بعين االعتبار شساعة مفهوم الفصل ح

إعماال ملبدأ الحقوق املكتسبة التي تفترض ضمنيا بأن املشغل الجديد قد قبل هذه االتفاقية مادام لم يبدي اعتراضه 

 عندما  انتبهت إلى النص الصريح عليها. 020فعلت املادة  عليها خالل عملية التفويت وفي جميع األحوال حسنا

أدرجت ضمن البحث نقاشا حول الصفة اإللزامية للتشريع الصادر عن املشغل، وهل فعال يعد النظام  وقد 

و  091الداخلي ملزما للجميع املشغل واألجراء والقضاء من تاريخ العلم به من طرف األجراء، كما يستخلص من املواد 

من م ش؟، فاهتمامنا لم ينصب على استعراض مميزات النظام الداخلي بشكل مجرد وإنما ضرورة وضعه في نسق  99

و سياق التحوالت من انفصال و اندماج و تفويت للمقاولة وغيرها من التصرفات اإلرادية و الالإرادية التي تؤثر على 

أطير الروابط القائمة بين املشغل و األجير و مزاحمتها لعقد املركز القانوني لألجير بحكم تدخل الطبيعة النظامية في ت

 الشغل و القواعد القانونية.
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املمثل النقابي ومندوب األجراء واللجان فيما يتعلق بتدبير التحوالت الالحقة باملقاولة و  موقع عالجت وقد

 زمات االقتصادية، فلجنة املقاولة تتمتعاملساهمة من خالل اآلليات القانونية التي خولها لهم املشرع في تجاوز حدة األ 

بسلطات مهمة و القانون )خاصة الفرنس ي( يعطيها مجاال واسعا من االختصاصات حيث يتم إعالم واستشارة لجنة 

املقاولة حول األسئلة املتعلقة بتنظيم وتدبير السير العام للمقاولة، إضافة إلى اإلجراءات التي تمس حجم وهيكلة املوارد 

 ية و مدة الشغل و ظروف الشغل و التشغيل والتكوين املنهي لألجراء.البشر 

لقد أصبح املشغل اليوم مجبرا على التأقلم مع امليكانيزمات الجديدة التي تخرجه من نمط التسيير الكالسيكي 

ية جديدة كآل  -الذي لن يستصيغه إال على مضض -الذي تقبع فيه امللكية، ليتحول إلى مفهوم " امللكية االجتماعية " 

 ترسم للعيش املشترك وتتجاوز اآلليات االجتماعية املبنية على التنظيم التلقائي للعالقات االجتماعية.

فهدف املشرع من  أتيحت لي فرصة مناقشة حجم اإلشكاالت العالقة بين مدونة الشغل ومدونة التجارة، كما

ن وضعيتها املالية املتردية املتمثلة في توقفها عن دفع ديونها نظام معالجة صعوبات املقاولة هو الخروج بهذه األخيرة م

الحالة التي تعد بمثابة أسباب اقتصادية، لتبقى األسباب التكنولوجية أو الهيكلية في اعتقادنا غير مشكلة لواقعة 

 مباشرة من وقائع فتح مسطرة صعوبات املقاولة.

ة ملالئمة القواعد االجتماعية للمتطلبات االقتصادية وال نساير املد الفقهي الذي يحاول أن ييهئ األرضي

)الخوصصة وباقي اآلليات التي أتى بها القانون التنظيمي للجهات...(، بنفس حماسة دعوتي إلى تحقيق املرونة اآلمنة التي 

رية كونية ئ تجالن تتحقق إال عبر التوفيق بين املتطلبات االجتماعية و اإلكراهات االقتصادية املعتبرة جزءا من مباد

 ترهن الحصول على الربح بالجرأة و املخاطرة في قيادة املشاريع االقتصادية، و ليس نقل العبء على األجراء.

لقد اقترحت مناقشة إغالق املقاولة في هذه املرحلة من البحث باعتباره ليس مرادفا إلنهاء العقد كما يمثله 

لية للحفاظ على العقد بدل إنهاءه، بل سنكون حقيقة بصدد مناقشة مدى فعليا ولن تكون له النتائج التي نتوقعها كآ

كتقنية لتوقف العقد، مادامت التصرفات التي يأتيها املشغل و كذا املؤسسات اإلدارية  -اإلغالق  -إمكانية اعتماده 

ن اإلغالق و الفصل والقضائية املتدخلة في مساطر اإلنهاء تدور بين الصحة و البطالن خاصة أمام اتحاد العلة بي

من م ش ربطته باستمرارية األجور وكذا التعويضات والفوائد املادية والعينية طيلة  211الجماعي، خاصة أن املادة 

مدة اإلغالق، وعليه يجب على املشغل تمكين األجراء من هذه املستحقات الواجبة لهم بحكم القانون رغم إغالقه 

 املقاولة.

لعالقة التعاقدية استنادا على املساطر التي نظمها املشرع بخصوص إغالق املقاوالت أو ويبقى التصريح بإنهاء ا

من املدونة والذي سيؤدي إلى فصل لإلجراء، عملية إنهاء متوقفة على استجماع شرط  11االستغالالت املذكورة باملادة 

احترامه داخل اآلجال القانونية  مزدوج، فهو من ناحية شرط فاسخ يوجب احترام حق األولوية الذي في حالة عدم

يجعل من الفصل فصال تعسفيا بأثر رجعي، كما أنه من جهة أخرى مبني على شرط واقف وهو عدم تشغيل أجراء 

جدد داخل املدد املحددة، أي أن العقد ال ينتهي وإنما يبقى في حالة توقف وسكون طوال اآلجال القانونية التي وضعها 

 املشرع.

الؤم واالرتباط بين الضوابط املوضوعية واإلجرائية للفصل أن هذه األحكام اإلجرائية متعلقة ويتبين من الت 

بالنظام العام االجتماعي، فإذا وقع فصل األجير دون سبب حقيقي و جدي يمكن للقاض ي أن يقترح على العامل إعادة 
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جب أن يعتبر وكأنه لم يوضع له حد من قبل إدماجه في املقاولة مع االحتفاظ بجميع حقوقه املكتسبة، كما أن العقد ي

 إذا كان هنالك طلب إعادة إدماج األجير باملقاولة وكانت إمكانية إعادة إدماجه قائمة.

ة املسؤولية التضامني -ما أثار انتباهي وأنا بصدد البحث عن تحديد املسؤول ضمن املشغلين املتعاقبين 

خرى التي يكون فيها الضحية ليس هو األجير بل أحد املشغلين املتعاقبين هو تلك  الحاالت األ  -للمشغلين املتعاقبين 

كالغش الذي يطال حقوق الحائز الجديد للمقاولة في حالة ما إذا قام املشغل السابق بزيادة غير مبررة ألجرة األجير قبل 

 تقال بقوة القانون لكافة موجوداتتفويت املقاولة، ما يشكل إمكانية جدية للحد من اآلثار التي يرتبها عادة مبدأ االن

 الشركة من أموال وحقوق وديون والتزامات ولو تم إغفال البعض منها في عقد االندماج.

ينطوي بال شك تحديد قيمة هذا التعويض على مصلحة يسعى املشرع إلى تحقيقها على غرار مشرعي الدول 

 جزائري، ولن تكون في آخر املطاف سوى مصلحة املقاولة،التي عملت على تسقيف هذه التعويضات كاملشرع التونس ي و ال

التي يمكن لها أن تعرف مسبقا تكلفة هذا النوع من الفصل أي إدراكها املسبق لألعباء املالية التي تنجم عن اختيارها 

 اللجوء إلى مثل هذا اإلجراء.

دى توفر مجموعة من بهذا الخصوص، تبين لي أن التعويضات التي يستحقها األجير تختلف بحسب م  

الحيثيات، فالتعويضات تتغير كمثال بين حالة حصول املشغل على اإلذن من عدمه، إال أنه ولحسن الحظ يظل 

التعويض عن اإلخطار والفصل مضمونين في كل الحاالت سواء تم الحصول على إذن بالفصل أم ال، أما التعويض عن 

 من م ش. 21الضرر فال يستحق إال إذا تحققت شروط املادة 

وبعد أن اعتقدت بضرورة اإلستسالم إلى واقع اإلنهاء، انتبهت إلى ضرورة البحث في آليات متناثرة تشريعيا 

وظيفتها إعادة التوازن على املستوى اإلجرائي وأخرى تتمثل في الخيارات األخرى البديلة ومدى إمكانية إعتمادها للحد 

ك بهدف استغاللها كوسائل ملنع إنهيار البعد اإلجتماعي باملقاولة والتي من بينها من قوة التحوالت الالحقة باملقاولة، وذل

إعادة اكتشاف قيمة القضاء االستعجالي فيما يخص تجميد وضعية األجراء ملنع تكريس األمر الواقع من خالل فصلهم 

اهر التنافر مع القواعد و البحث في إمكانيات إعادة استغالل قواعد ق ل ع بشكل يغلب عوامل التكامل على مظ

 االجتماعية.

إن تقرير مدونة الشغل قواعد مرنة وحركية لفائدة املقاولة باعتبارها مرونة على املقاس، يعد محاولة تشريعية 

ملراعاة خصوصية كل قطاع على حدة و الصعوبات التي يعاني منها، إال أن هذه املرونة ال تعني في اعتقادي التفنن في 

الجتماعية والتضحية باألجراء لكبح هلع املشغل الذي فقد صفقة معينة أو وقع في خسارة محددة، بحيث هدر الحقوق ا

 نطلق العنان لحق املشغل في اتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة لضمان حسن سير املقاولة  دون قيد أو شرط.

ول واألمل هو تحقيق املناعة لالقتصاد في حين يظل الهدف من املرونة هو حماية املقاولة وليس حماية املقا

الوطني وليس تفوق األجراء على سلطة املشغل، ولن تتحقق هذه املعادلة إال عبر املرور بقنطرة املرونة اآلمنة التي تقتض ي 

 و املساهمة من أطراف العالقة الشغلية في تحقيق الثقة في املؤسسات التي وضعها املشرع سواء التمثيلية أو اإلدارية أ

 القضائية إلعادة التوازن إلى املراكز القانونية املختلة أصال حتى في ظل الظروف العادية التي تعيشها املقاولة.
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  ، املتواضعة الدراســـة هذه ختام وفي
 

 التالية: املقترحات و االستنتاجــات طرح إلى انتهيــــت

 االستنتاجات: -أ

التنظيم القانوني املرتبط بتنظيم مفهوم التحوالت الالحقة  وقفت على مجموعة كبيرة من صور الهشاشة في -0

باملقاولة واالستمرارية املرتبطة به، فاملشرع وإن قيد سلطة املشغل من خالل توسيع قاعدة االستمرارية بعدم حصره 

ر إمكانية ن االعتبالنماذج التحوالت التي تساير االستمرارية إال أنه ولألسف انساق وراء موجة الحماية التي لم تأخذ بعي

الحماية من عدمها في ظل حاالت ال ينطبق عليها املفهوم السليم للتحول كموت الشخص الطبيعي والشخصية املعنوية 

للمقاولة قائمة و كذا اندماج الشركة الذي تظل معه شخصيتها املعنوية قائمة وغيرها من الحاالت التي وقفنا عندها 

 ضمن محطات هذا البحث.

يلتفت املشرع أيضا إلى مسألة قانونية ذات طبيعة تقنية بالغة األهمية، فعندما قرر استمرارية العالقة كما لم 

التعاقدية لم يقم بتحديد مدة هذه االستمرارية التي يمكن أن تصبح أمام السلطات التنظيمية الواسعة للمشغل من 

ية رار املقاولة على التضحية باألجير باعتباره تكلفة إضافقبيل الترف املفاهيمي واللغوي الذي سرعان ما يتالش ى أمام إص

 غير مبررة تستوجب التخلص منها.

ا في والتي ال ينتظر خفوته -لقد خلقت فكرة تقييد السلطة التنظيمية للمشغل جدال لم تنته ارتداداته   -9

رونة ة للمشغلين للمطالبة بمزيد من املوالتي يظهر معها أن الضغط االقتصادي يدفع املنظمات املهني -املرحلة املقبلة 

تعفي املشغل من تقيد بالتزامات مرهقة في األحوال العادية وتمنحه باملقابل سلطات واسعة للتعامل مع التحوالت 

 الالحقة باملقاولة والتي غالبا ما تكون آثارها مميتة على الشخص املعنوي وغالبية املتعاملين معه.

ستحضار البعد الحمائي البحث في مختلف القواعد القانونية التي وضعت جملة من وقد دفعني اإلصرار على ا

التدابير التي تكرس، من جهة، التزامات املشغل اتجاه األجراء بمناسبة وقوع تحوالت باملقاولة، ومن جهة ثانية، فرضت 

ثار قانونية سنها املشرع لتجنيب املقاولة آ عليه احترام التدرج في اإلجراءات املتخذة اتجاه األجراء على اعتبار أنها آليات

األزمة وليس استعمالها بشكل مفرط يرتقي إلى اإلضرار غير املبرر بحقوق األجراء من خالل تحميلهم منفردين آثار 

 التحوالت التي ترهق كاهل الفاعل االقتصادي.

لك على الضرر الذي تسببه لألجير ت ولقد أثار انتباهي أن تبعات وآثار التحوالت الالحقة باملقاولة ال تقتصر 

اإلجراءات املتخذة اتجاهه، بل هنالك أبعاد أخرى لطاملا اعتبرها الفقه ثانوية رغم األهمية التي تحظى بها بالنسبة 

 الستقرار األجير، وتحدد بشكل حاسم إمكانية االستمرارية في عالقة الشغل أو التخلي عنها.

رر املرتد الذي ينشأ بمقتض ى عقود تجارية تتراوح بين امليل لخدمة ومن هنا يظهر ما يصطلح عليه بالض

املصالح االقتصادية للمشغل وفي حاالت أخرى تضمن املصالح االجتماعية لفئة األجراء، حيث تنعكس التحوالت 

لعقدية املسخرة االالحقة باملقاولة على العقود التابعة لعقد الشغل أو التي نشأت بمناسبته كوجه للتفاعل بين املنظومة 

 لتلبية حاجيات فئة األجراء والطبيعة االستثنائية للتحوالت الالحقة باملقاولة.

وقد وقفت على قيام املشرع املغربي على غرار مجموعة من التشريعات املقارنة بوضع ضوابط موضوعية و  -3

ن عمال بعماالت وأقاليم اململكة الذيمسطرية تتميز بخصوصية الترخيص أو اإلذن بالفصل املوكول للسادة الوالة وال

لطاملا وصفوا باالنحياز لفكرة النظام العام واالمتناع عن منح اإلذن باإلعفاء كمسطرة من النظام العام االجتماعي 
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تصدم بآليات وقواعد ذات طبيعة اقتصادية تراعي وضعية املقاولة قبل وضعية األجير الش يء الذي نتج عنه تصادم 

ونية اآلمرة، حيث استنتجت من خالل قراءة متأنية لها على أن املشرع قد غلب فكرة النظام العام القواعد القان

 االجتماعي عن فكرة النظام العام االقتصادي.

كما تتجلى خصوصية مدونة الشغل في تدبير آثار التحوالت الالحقة باملقاولة كذلك في البعد التفاعلي للمنظومة 

كمؤسسات قانونية يستغرق فيها البعد الحمائي وجهها االقتصادي كآلية للتدبير االستشرافي العقدية  -العقدية وشبه 

للنزاعات املمكن نشوؤها بين املقاولة واألجراء ما دام أنها تكرس التفوق التقني للمشغل عند اإلنشاء إال أن املشرع 

 راكز القانونية املختلة.أحاطها بضوابط لقيامها صحيحة تجعل منها أداة لتحقيق التوازن بين امل

ومن بين التقنيات التي تميز مجال العالقات الشغلية وتدبير األزمات التي يمكن أن تعيشها املقاولة بفعل 

التحوالت التي يفرضها مناخ األعمال، أشير إلى املؤسسات التمثيلية التي تعد عصب مساطر اإلنهاء االقتصادي واملحاور 

إيجاد حلول لتخطي األزمة أو على األقل الحد من آثار التحوالت الالحقة باملقاولة واألجراء األساس ي للمقاولة من أجل 

 معا.

ولم يفتني الوقوف على نقطة بالغة األهمية تتعلق باعتبار مسطرة الفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو 

من مدونة الشغل والتي  11ن املادة اقتصادية وإغالق املقاوالت رهينة بتحقق نصاب عشرة أجراء فما فوق مادام أ

ربطت إلزامية احترام املشغل لإلجراءات املنصوص عليها بتلك املادة بوجوب تشغيله لعشرة أجراء فأكثر، ما استنتج 

معه أغلب الفقه أن اإلعفاء الذي يتم باملقاوالت التي تشغل أقل من ذلك العدد ال تشمله إلزامية إتباع املسطرة 

 وبالتالي إمكانية الفصل بشكل تلقائي ومباشر.املنصوص عليها 

ولقد بينت كذلك على أن اتخاذ مثل هذه املواقف الفقهية لم يتميز بالحكمة و التحليل العلمي الرصين، فعدم 

توفر النصاب املتمثل في عشرة أجراء يجعل إمكانية استفادة املشغل من املسطرة االستثنائية املتمثلة في الفصل لسبب 

ي غير متاحة إعماال لقواعد التفسير األفيد لفائدة الطرف الضعيف أو األسلم التفسير األفيد لفائدة األجير اقتصاد

الذي سنت له قواعد تسير في اتجاه واحد يتميز بالتقدمية وليس فتح الباب على مصراعيه أمام الفصل العشوائي دون 

 دنى من الحقوق املكرسة بموجب العقد و القانون.قيود وضمانات قانونية تشرعن إمكانية النزول عن الحد األ 

هذه الحصيلة اإليجابية للمقتضيات القانونية املنظمة الستقرار العالقة التعاقدية في ظل التحوالت الالحقة  -9

باملقاولة تعترضها إكراهات اقتصادية عديدة ال تمكنها من الصمود أمام قوة التحوالت، فاملشرع وإن احتضن فكرة 

رار العالقة التعاقدية ما أمكن ذلك، إال أنه لم يلغ سلطة املشغل في إنهاء العالقة التعاقدية سواء كان هذا الفصل استق

بشكل مبرر أي ذلك الذي يحترم املسطرة القانونية املنصوص عليها والضوابط املوضوعية الواجبة لذلك أو ذلك غير 

 ام القانونية و املستوجب لتطبيق قواعد الردع القانوني.املبرر )التعسفي( الذي يشكل مخالفة صريحة لألحك

وبعد اعتقادي بكون هوامش الحماية بدأت تضيق أمام اتساع مساحة اإلنهاء، وقفت على إمكانيات مهمة 

للحماية ولو في ظل اإلنهاء مما دفعني إلصباغ فكرة التوقف حتى على بعض الحاالت التي تعتبر كالسيكيا إنهاء، سندي 

ك القواعد الخاصة باملادة الشغلية والتي تجعل من إمكانية انبعاث العقد أمرا ممكنا وذلك باستحضار تقنيات في ذل

اإلرجاع إلى الشغل وحق األولوية املمنوح لألجير وغيرها من الوسائل التي تدعم هذا املوقف من قبيل الرقابة القضائية 

 شرعية قرار املشغل ولو بعد مرور عدة سنوات.التي يمكن أن تكون إحدى هذه الوسائل التي  تلغي 
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وفي إطار تجاوز صعوبة تحديد املسؤول عن الفصل والتعويض في ظل التقنيات االقتصادية التي تشجع 

العالقات املركبة وعمليات التركيز االقتصادي، ثم البحث عن امللزم القانوني في الحاالت املستعصية بحكم طبيعتها 

املركبة للمقاولة وكذلك الحاالت األخرى العديدة التي يكون فيها لتواطؤ املشغلين املتعاقبين دور  كاألشكال االقتصادية

في إصباغ ضبابية عن امللزم بتحمل تبعات إهدار العقد وأداء الحقوق املترتبة عن ذلك سواء كانت هذه الحقوق و 

 املستحقات مالية أو غير مالية.

حث مالمسة الخصوصية التي تميز كال من الجهاز القضائي املشرف على ولقد اخترت كآخر محطة في هذا الب

البث في املنازعات التي تقوم إثر تعرض املقاولة لتحوالت ينتج عنها هدر حقوق األجراء، فالقضاء االجتماعي متميز ال من 

ليات تغالل باقي اآلحيث تركيبته وال من حيث اآلليات التي يستعملها، ومع ذلك أثرت االنتباه بخصوص ضرورة اس

القضائية كالقضاء اإلداري و بخاصة اإلستعجالي الذي يتميز بالسرعة والفعالية ويضمن عدم فرض األمر الواقع الذي 

ال يترك لألجير إال املطالبة بالتعويض دون إمكانية التشبث باالستقرار في الشغل، هذا األخير الذي قد يجد إمكانيات 

املدنية عبر بحث أوجه التكامل مع القواعد الشغلية بدل التركيز على مظاهر التنافر التي  حقيقية وجدية في القواعد

 تصبغ على بعض قواعده.

تظهر هذه الدراسة طبيعة العالقات والتناقضات املعيشة داخل الفضاء االقتصادي وبخاصة داخل املقاولة 

واستمالة املصالح املتعارضة على طبيعة املقتضيات  نواة الحركية والتطور وخلق الثروة، فقد انعكست محاولة إرضاء

 التي تنظم التحوالت الالحقة باملقاولة.

تظل هذه املقتضيات على عالتها ورغم املالحظات التي أبديت بشأنها وسيلة لضمان استمرارية العالقة 

أن  رها، لكننا نحرص على اإلشارة إلىالتعاقدية والتي تتحول بفعل قوة التحوالت الالحقة باملقاولة إلى أداة للحد من آثا

املشغلين بوسائلهم التشريعية والسياسية والتنظيمية والعلمية يحاولون بشكل دؤوب تعديلها إلقرار مزيد من املرونة، 

فردوسا من الحقوق االجتماعية و املكتسبات  -بهشاشتها  -األمر الذي وإن تحقق سيجعل من املقتضيات الحالية 

 القابلة للتنازل أو التفاوض بشأنها.العمالية غير 

 املقترحات:  -ب

في إطار بحثي عن إيجاد حلول واقعية لتجاوز الصعوبات التي تحد من قاعدة االستمرارية ومن أجل تجنب 

املزيد من املرونة التي ستكون عنوان أي تعديل في ظل املرحلة الراهنة التي تتميز بسياق دولي تنافس ي، تقدمت بحزمة 

اءات عبارة عن مقترحات يمكن أن تساهم في تحقيق الهدف املنشود أال وهو املرونة املسؤولة و اآلمنة التي من اإلجر 

 تشكل إلتقائية ملصالح الفرقاء االجتماعيين والتي سنستعرضها كالتالي: 

 بخصوص ما هو منتظر من املشرع  -0

اظا على توازن العالقات داخل فضاء أعتقد أن على املشرع إعادة النظر في مجموعة من املقتضيات وذلك حف

املقاولة، فال يجب االستهانة باألزمات التي تنتجها مقاوالت تشغل آالف األجراء الذين يجدون أنفسهم خارج أسوار املقاولة 

ختارت ابفعل فشل املنظومة القانونية في تدبير آثار األزمة التي تمر منها املقاولة أو للمرونة املفرطة لهذه القواعد التي 

التضحية بالجانب االجتماعي عوض تحميل الفاعل االقتصادي مسؤولية اختياراته السيئة أو على األقل جزء منها، 

 لذلك يبقى على املشرع أن يتخذ مجموعة من املبادرات التشريعية يمكن حصرها في كل من: 
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 م التحوالت الحقيقية دون تلك التي ل إعادة النظر في مفهوم التحوالت الالحقة باملقاولة لكي يقتصر األمر على

 تراع خصوصية الشخصية املعنوية عندما تقترن ببعض مظاهر التحول كموت الشخص الطبيعي مالك املقاولة.

  الحسم في طبيعة التحوالت التي تصيب بعض األنشطة التي تكون شخصية مزاولها محل اعتبار ولو اتخذت

خوض فيها وذلك ليتم حسم التأويالت غير الحمائية للمقتضيات شكل مقاولة، حيث يالحظ تحاش ي املشرع ال

 القانونية ومنها كمثال أثر التحوالت الالحقة باملقاولة على وضعية األجير لدى الصيدلي املتوفى.

  من مدونة الشغل وذلك بالنص الصريح على أن عدم توفر عشرة أجراء باملقاولة  11إعادة النظر في صياغة املادة

 االستفادة من املرونة التي توفرها أحكام املادة املذكورة بشأن إمكانية الفصل ألسباب اقتصادية.يمنع من 

  الحسم في مفهوم الحد األدنى من الحقوق رفعا لالرتباك واللبس الحاصل في مقتضيات آمرة من النظام العام

 ون النزول عنها استثناءا يبيحهاالجتماعي، مما يؤثر سلبا على تفسير وتكييف هذه القواعد التي يجب أن يك

القانون، مسموح به بشكل ضيق وبطريقة واضحة ومضبوطة حتى ال تفقد القاعدة القانونية املغزى من وضعها 

 والحماية املنتظرة منها.

  مد اللجان االستشارية بآليات تمكنها من املشاركة في تدبير اآلثار االجتماعية لألزمات التي تعيشها املقاولة حتى

تتجاوز الوضعية الحالية التي تجسد املشاركة السلبية التي تنحصر في االستماع إلى قرارات املشغل وتقديم 

ملتمسات غير واقعية وغير قابلة للتطبيق، وذلك نتيجة ضعف التمويل املخصص لها وعدم قدرتها على الولوج 

 افة إلى ضعف تكوين األطر النقابية.إلى قاعدة البيانات واملعطيات التي تجلي حقيقة وضعية املقاولة إض

  ضبط السلطة التنظيمية للمشغل من خالل توضيح طبيعة االلتزامات في ظل العالقات املركبة التي تنتج بين

مجموعة من فروع الشركات تقوم من خالل روابط عقدية يصعب تحديد حدودها، مما يجعل تحديد املسؤول 

 القانوني بدوره أمرا مستعصيا.

 معيار شخصية اإلجراءات املتخذة في مواجهة األجير عند وقوع تحوالت باملقاولة، األمر الذي سينتج عنه األخذ ب

تفريد اإلجراءات، فيصبح بناء عليه تعديل العقد في مواجهة أجير معين يرتقي إلى درجة تعديل جوهري في حين 

سيعتبر بمثابة تعديل ثانوي، األمر الذي أن القيام بنفس اإلجراء اتجاه أجير آخر ال يعاني من نفس الوضعية 

سيمكن من تحقيق مرونة ايجابية تربط طبيعة اإلجراء املتخذ بخصوصية وضعية األجير و اآلثار التي سترتبها 

 عليه.

  الحسم في مسألة توقف عقد الشغل وذلك من خالل النص الصريح على أن إنهاء العقد سواء كان ملدة طويلة

خصوصية املقتضيات الشغلية على أنه توقف لعقد الشغل ينتج آثار مغايرة عما هو أو قصيرة يكيف في ظل 

مألوف بباقي القواعد القانونية األخرى إعماال ملفهوم التفسير اإليجابي الذي يخدم استقرار العالقات التعاقدية 

 واستمرارية العقد حتى عند إنهائه إن توفرت املقومات القانونية و املسطرية لذلك.

 ادام أن أغلب التحوالت الالحقة باملقاولة تنتهي باصطدام املطالب واملواقف املتناقضة، فإني أستحضر في هذا م

املقام إمكانية حصول إضرابات كتعبير عن صراع القوة والذي لألسف أظهرت أجندة الحكومة التشريعية أن 

 القانون التنظيمي املتعلق باإلضراب كان آخر أولوياتها.

يعمل املشرع على التسريع بإخراج هذا القانون التنظيمي إلى حيز الوجود )مشروع قانون تحت رقم  وأملي أن

بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق اإلضراب( لكي يساهم ضمن املجموعة القانونية القائمة في تكريس  22.07

ل السلطة من طرف هذا الطرف الحقوق العمالية من جهة وضمان استمرارية أداء العمل وعدم التعسف في استعما
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أو ذلك خدمة للتنمية االقتصادية و التقدم االجتماعي الذي يمر عبر تغليب روح التشاركية في تدبير األزمات وإيجاد 

 حلول لها عوض منطق فرض القوة النتزاع املكاسب.

 بخصوص ما هو منتظر من الدولة و منظمة العمل الدولية  -9

بة تفعيل اإلجراءات القانونية التي تسعف في ضمان استمرارية عالقة الشغل تظل الدولة ضامن تنزيل ومواك

ولن يتم ذلكم إال من خالل نهوضها بأدوار حديثة تتماها مع األدوار الكالسيكية املسندة إليها، وهنا نركز على اقتراحين 

لق إضافة إلى إعداد دراسة تتع أساسيين لتدخلها وهما دعم البرنامج املندمج املجسد في السياسة الوطنية للتشغيل

 بمدى مالئمة مقتضيات مدونة الشغل لألنماط الجديدة للتشغيل.

وأما بخصوص منظمة العمل الدولية كشريك للفرقاء االجتماعيين واالقتصاديين، فأمام مواردها املادية 

د استمرارية عالقة الشغل و الحالضخمة و عدد الخبراء املوضوعين رهن إشارتها، فإني أقترح بشأن مساهمتها في ضمان 

من آثار التحوالت الالحقة باملقاولة أن تعمل هذه األخيرة على القيام بدراسة أثر تفعيل مقتضيات املرونة على تجاوز 

الصعوبات التي تعاني منها املقاوالت مع قيامها بترحيل الخبرة وتطوير اإلستراتيجية الوطنية الذي يمر عبر اإلستراتيجية 

 ية، كما أقترح في األخير قيامها بدعم تكوين األطر النقابية.األمم

ه استغرق  إن و الـذي املتواضــــع العلمي العمــــل لهذا الكبرى  املحاور  أهـــم ، بإيجاز ، تلك
ُ
 أنه إال طويال، وقتــــا بحث

للذوي االختصاص  بالنسبة املنشود قباالستحقا األكاديمــي العلمي املستوى  على باملطلــــــوب يفـَي  أن عن قاصرا سيظل

ـــر أجــــدد أن أحرص كما املحترمين خاصة في مجالي عالقات الشغل و قانون األعمال، االمتنان ألعضاء اللجنة  و الشكــ

ـــاذ بدءا املناقشة لهذا العمل العلمي، ـــــرف باألستــ عبد الرحيم  ر الدكتو  الكلية بنفـــس زميله و محمد الشرقاني  الدكتور  املشـ

املصطفى وهنو، إضافة إلى الدكتور بوعبيد  الدكتور  و محمد القري اليوسفي الدكتور  األستاذين عن فضال ، شميعة

  شالط الذي
ّ
  ملناقشة هذا العمل املتواضع. كريما ضيفا حال

ـــه أن يفوتني ال كما  ـــة طةاملح هذه في على مؤازرتي حريصا كان من لكل التقديـر و بالشكر أتوجـ  األساسية العلميـ

 بركاته. و تعالى هللا رحمة و عليكم السالم و / حياتـــي مسار من
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حول أشغال الندوة الوطنية املنظمة من طرف مختبر البحث قانون   تقرير

 حول موضوع: بسطات األعمال جامعة الحسن األول 

 "شباك املستهلك رافعة للحركة االستهالكية باملغرب"
 

 محيب أسماء:  الباحثة 

 جامعة الحسن األول سطات -املقاولة والقانون  –باحثة بسلك املاستر 

 

، نظم مختبر قانون األعمال بجامعة الحسن األول،وبشراكة مع مندوبية وزارة الصناعة  9102مارس  90بتاريخ الخميس 

ات لجهة الدار البيضاء سطات ندوة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي بسطات وغرفة التجارة والصناعة والخدم

 "شباك املستهلك رافعة للحركة االستهالكية باملغرب".علمية تحت عنوان 

وقد  تميزت الندوة بحضور العديد من الباحثين واملهنيين واألكاديميين املهتمين بمجال حماية حقوق املستهلك،حيث 

في  ن طرف منظمي هذه الندوة وباقي الشركاء واملتدخليناستهلت بجلسة افتتاحية تضمنت كلمات ترحيبية باملناسبة م

 أشغالها.

الدكتور رياض فخري مدير مختبر البحث قانون األعمال في معرض كلمته باملناسبة رحب بالحضور الكريم،وأخذ في 

لدولية التي ابسط كرونولوجيا إهتمام املختبر  بحماية املستهلك،عبر رصد مختلف اللقاءات والندوات العلمية الوطنية و 

أو بعدها،مثمنا مستوى الشراكة املتقدم الذي جمع املختبر مع  13-20نظمت سواء في مرحلة ما قبل صدور القانون 

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي التي استمرت أكثر من عشر سنوات،مؤكدا في اآلن نفسه على 

 ديدة و متطورة.عزم املختبر مواصلة نفس النهج بأفكار ج

ومن جهته أثنى السيد عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سطات على تنظيم هذه الندوة في مجال 

املستهلك الذي يمس مختلف شرائح املجتمع،معتبر أن هذا اليوم العلمي هو استمرار للزخم العلمي الكبير الذي عرفته 

  كلية الحقوق في اآلونة األخيرة.

من جانبها أكدت الدكتورة ايمان الولجي رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق سطات،أكدت على راهنية هذا 

املتعلق  20.13اللقاء العلمي حول حماية املستهلك للوقوف على نواقصه ووضع تصور أكاديمي لتقييم شامل للقانون 

 رة بين القانون والواقع.بتحديد تدابير لحماية املستهلك،خصوصا مع وجود هوة كبي

مدير مجلة القانون واألعمال الدكتور مصطفى الفوركي، بعرض حول دور املجلة في نشر ثقافة حماية املستهلك الذي 

 جاء فيه:
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 عرفت مجلة األعمال تطورا ملحوظا وذلك بتعاقب السنوات التالية:      

 ي يسهر على نشر االبحاث والدراسات القانونية.تم تأسيس مجلة قانون واألعمال كموقع الكترون 9100في سنة 

 تحول املوقع من موقع الكتروني لنشر املقاالت الى مجلة محكمة ذات لجنة علمية ولجنة ادارية. 9107في سنة      

 تم تأسيس سلسلة للدراسات واالستشارات القانونية. 9102وفي سنة      

حاث، دراسات، رسائل ومكتبة قانونية كما نجد زاوية مخصصة لقانونية وبالدخول واالطالع على املوقع نجد مقاالت، اب

مرجع في موضوع تحديد تدابير حماية املستهلك من مقاالت، أبحاث رسائل  911حماية املستهلك وتضم أكثر من 

 وأطروحات.

 باإلضافة أنه تم عرض شريط مؤسساتي حول الشباك املنهي لحماية املستهلك الذي تضمن ما يلي:

الشبابيك هي مراكز مبرمجة لحماية املستهلك نشأت بشراك مدعم من قبل وزارة الصناعة واالستثمار ووزارة التجارة    

واالقتصاد إذ تقوم هذه الشبابيك باالستقبال واالنصات والتوجيه للمستهلك وتوضيح مجموعة من الحقوق التي 

 تهلك مثل الحق في االعالم، الحق في التمثيلية، الحق في التراجع،، املتعلق بتحديد تدابير حماية املس20.13تضمنها قانون 

 الحق في االختيار وتقوم بمساعدة املستهلك لحل املشكل الذي قد يحصل بينه وبين املنهي.

 شباك كما ستفتح شبابيك اخرى مستقبال. 92ويصل عدد هذه الشبابيك  

تاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بسطات بمداخلة تحت عنوان وقد افتتح الجلسة االولى الدكتور أبو بكر مهم أس    

 الدور الوقائي لشباك املستهلك بين ضرورة مصاحبة املستهلك وإكراهات الواقع.

، املتعلق بتحديد تدابير حماية 20.13حيث تعرض الى ان جمعيات حماية املستهلك حضيت بعناية خاصة في قانون    

ميتها في تحريك مقتضيات هذا القانون حيث خصص لها قسما خاصا وهو القسم السابع املستهلك نظرا لفعاليتها وأه

مادة، كما نجد املشرع املغربي   09أي خصصت لها حوالي   017الى  079بعنوان جمعيات حماية املستهلك املواد من 

عة الوطنية وجمعيات حماية خصص  الباب االول لألحكام العامة والباب الثاني للدعوى القضائية املرفوعة من الجام

 املستهلك.

وباستقراء هذا القسم يالحظ ان املشرع اراد ان يضع بين يدي هذه الجمعيات اليات مهمة لحماية املستهلك ويتعلق      

 االمر بالدعاوى القضائية  لهذه الجمعيات التي ترفعها وبالتالي منحها املشرع بدعاوى التالية:

 . 072جماعية التي اشار اليها املشرع في املادة / دعوى حماية املصلحة ال0

 (.073/ دعوى التمثيل املقترنة )املادة 9

 (.019/ دعوى التصرفات الغير املشروعة او ما يسمى بدعوى حذف الشرط التعسفي )املادة 2

ق بتحديد النظام ، املتعل9109فبراير  09وفي نفس السياق اشارت وبوضوح املادة السادسة من املرسوم الصادر بتاريخ 

النموذجي لجمعية حماية املستهلك، ان الجمعيات تهدف الى حماية حقوق املستهلك كما تم تنصيص عليها في قانون  



 

 

273 

 9104ماي  99العدد 
 

املتعلق بتحديد تدابير حماية املستهلك  املتمثلة في الحق في االعالم، الحق في االختيار، الحق في التراجع، الحق  20.13

 نصات الى املستهلك.في التمثيلية والحق في اال 

املتعلق بتحديد تدابير لحماية  20.13واملالحظ ان هذه الحقوق التي نص عليها املرسوم نجدها كذلك في ديباجة قانون 

 املستهلك .

 وعموما تهدف هذه الجمعيات الى ما يلي: 

 .والغذائية الصحية بالجوانب وتحسيسهم مستهلكين توجيه ●

 .لمستهلكينل االقتصادية املصالح حماية ●

 الخدمات.و  للمنتجات الجودة تطوير على الحث●

 .تظاهراتو  اشهارية ووصالت فنية وعروض لقاءات التنظيم خالل من باملواطنة والتوعية التنمية البرامج في املساهمة ●

 . الدولي او الوطني الصعيد على سواءا الجمعيات بين التعاون  عالقات ربط ●

 .القضائية يرالغ التسوية في املساهمة ●

ويظهر ان احداث الشبابيك لحماية املستهلك تذهب في نفس االتجاه وهو دعم حركة االستهالك من خالل ارشاد وتوجيه 

 املستهلك.

 رغم الجهود املبذولة إال أن هناك بعض  املعوقات التي  يمكن إجمالها فيما يلي:

 011و  21ون نسمة وعدد الجمعيات يتراوح ما بين ملي 91/ قلة عدد جمعيات حماية املستهلك، فاملغرب يحتوي 0

جمعية مما يتبين ان هذا العدد ال يمكن ان يغطي عدد سكان الذي يحتويه املغرب وخاصة ان املشرع املغربي خصها 

 بأدوار مهمة جدا كما يعول عليها لتوعية املستهلك.

 يات التي تكون مؤهلة مثل املحامون واالطباء./ قلة املوارد البشرية وندرة االطر املهنية واملنخرطة في الجمع9

من املرسوم السابق الذكر منع هذه الجمعيات من ربط اي شراكة مع  7/ ضعف املوارد املالية وخاصة ان املادة 2

 املهنيين وفي مقابل ذلك سمح لها للقيام بحمالت تحسيسية موجهة الى العموم.

 01رورة اخراج الصندوق الوطني إلى الوجود على اعتبار ان دعم الوزارة ب وفي هذا االطار يقترح االستاذ ابوبكر مهم ض

املتعلق بتحديد  20.13املليون الدرهم غير كافي لكي تقوم هذه الجمعيات باملهام املنوطة اليها املنصوص عليها في قانون  

 تدابير لحماية املستهلك.

عين داخل هذه الشبابيك حتى يقومون بجلب عدد كبير من / ضرورة االهتمام املستمر باألشخاص املختصين واملتطو 9

 املستهلكين.
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املتعلق بتحديد تدابير لحماية املستهلك في قسمه الخامس املتعلق بالجمعيات اضافة  20.13/ ضرورة مراجعة قانون 7

 الى قسم السابع كذلك الذي ظل حبر على ورق.

 / ضرورة رفع وثيرة تعاون بين هذه الجمعيات.1

ورة اسراع اخراج املجلس االعلى لالستهالك وذلك من أجل رفع من ثقافة االستهالك، بحيث يجب ان تعطى له / ضر 2

بدل السلطة االستشارية سلطة تقريرية تتمثل في اصداره لعقوبات ادارية اضافة الى غرامات مالية التي يخصص جزء 

 يها.منها لدعم جمعيات حماية املستهلك لكي تقوم بالعمل املنوط ال

املتعلق  20.13وختم الدكتور ابوبكر مهم انه ينتظر عمل جبار من قبل املختصين في هذا املجال لوضع اليات قانون 

 بتحديد تدابير حماية املستهلك حتى ال تبقى هذه املقتضيات حبر على ورق.

 ولعلى شبابيك املستهلك تسير في هذا املنحى وتحقق الهدف الذي  أسست من اجله.

لك تعرض الدكتور عبداالله الزباخ: رئيس قسم حماية املستهلك بوزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد وبعد ذ

 الرقمي بمداخلة تحت عنوان الشباك املستهلك اداة لدعم حقوق املستهلك.

 :مايليب واملختصة عالةالف املراقبة برامج احداث الى اضافة واملستهلك املورد بين العالقة لتأطير 20.13 قانون  جاء ●

 االشهارات مراقبة ☆

 البيع عن بعد  ☆

  املكافئة مع البيع ☆

 هرمي بشكل البيع☆

مداخلة الدكتورة فاطمة حداد: استاذة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال تحت 

 ك.عنوان تسوية املنازعات االستهالكية ورهانات الشباك املستهل

من خالل القيام بإحصائيات لجمعيات معينة املتعلقة بحماية املستهلك حول عدد الشكايات التي تتلقاها وعلى سبيل 

مكاملة هاتفية متعلقة بطلب التوجيه واالرشاد ذلك سنة  171شكاية اضافة الى  020املثال الدار البيضاء التي تلقت 

9102. 

ارات ال يرقى الى املستوى املطلوب واملرغوب فيه وخصوصا اذا ما تعلق وحسب رأي الدكتورة  فإن حجم هذه االستش

 االمر بمدينة مثل الدار البيضاء ومع ذلك تتلقى عددا قليال بخصوص الشكايات وطلبات املساعدة واالرشاد والتوجيه.

 •وتطرح الدكتورة السؤال التالي:  

 هلك في حل املنازعات املتعلقة باالستهالك؟اي دور يلعبه الشباك املستهلك ومعه جمعيات حماية املست

 وفي مجال املنازعات تحدثت االستاذة فاطمة حداد عن نقطتين أساسيتين وهما: 
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   ☆الوساطة:   

 -هل يمكن للجمعيات ان تلعب دور الوسيط في هذا املجال؟     

منه، الذي لم يفلت من  000ة وخاصة املاد 20.13وقد أشار املشرع الى الوساطة بشكل محتشم من خالل قانون   

انتقاد بعض الباحثين، حيث ان اللجوء الى الوساطة ثم الى القضاء يعتبر من الشروط التعسفية التي اقحمت في هذا 

 -املجال.

 كما ان الجمعية ال يمكنها ان تلعب دور الوسيط الن دورها ينحصر في الدفاع على املستهلك وليس دور الوسيط.

شرع الفرنس ي نجد ان اللجوء الى الوساطة امر ضروري لحل منازعات املتعلقة باالستهالك  واألكثر من وبالرجوع الى امل

ذلك  انه قام بإحداث هيئة وسماها لجنة التقييم والرقابة باالستهالك، اذ أمكن لهذه اللجنة ان تقوم بدور الرقيب 

لك ان تتدخل وترفع االمر الى هذه اللجنة اذا ما على الوسيط في مجال االستهالك كما يمكن لجمعيات حماية املسته

 تعدى هذا الوسيط او خالف املقتضيات الخاصة باالستهالك.

 وهو نفس االمر الذي يجب على املشرع املغربي ان يأخذ به.

  ☆دفع دعوى  في مجال االستهالك:  

 -ما هو دور القضاء لحل النزعات املتعلقة باالستهالك؟ 

بالترافع يشترط عليها الحصول على اذن من وزارة العدل اال ان هذا االذن فابل للسحب من قبل  ولكي تقوم الجمعيات

،  20.13هذه الوزارة وذلك متى تبين لها ان هذه الجمعيات لم تتوفر فيها الشروط االزمة املنصوص عليها في قانون 

 املتعلق بتحديد تدابير لحماية املستهلك.

املسلومي  استاذة  القانون الخاص بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية كما  تطرقت  الدكتورة منى 

 بسطات بمداخلة تحت عنوان شباك املستهلك رافعة لإلرشاد مستهلكي الخدمات البنكية.

 ●حماية املستهلك من االشهارات الكاذبة 

 ●. 71نص عليه املشرع من خالل املادة حماية املستهلك من خالل اغالق حسابه داخل اجل سنة وااللتزام بما 

 ●مشكل عدم حصول على رفع اليد.

 ●التسديد املبكر للقرض.

 وفي حالة ما وجد املستهلك مشكل بامكانه توجيه رسالة الى بنك املغرب التي لها الصالحيات التالية:

 ●تأكد من مدى صحة هذه الرسالة

 ●فتح حساب 
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 ●اغالق الحساب

 ●رفع اليد

مداخلة الدكتور بوعزة خراطي عضو مجلس املنافسة  تحت عنوان شباك املستهلك من خالل تجربة كما تمحورت 

 الجامعة املغربية لحقوق املستهلك .

 حيث أكد الدكتور خراطي أن شبابيك املستهلك مرت  بثالث مراحل أساسية وهي:

لزمن مع تزايد املستمر لعدد الشكايات واملالحظ ان هذه الشبابيك تتطور مع تطور ا  9103ثم  9102و  9112ما قبل 

 التي تتلقاها وطلبات املساعدة والتوجيه واالرشاد من قبل املستهلكين.

الدكتور حمزة عبد املهيمن : أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق اكدال أكد أن البنوك تعتبر  املستهلك متوقف عن  

 يجب اإلعمال به مع املدين حسن النية. الدفع بمجرد عدم ادائه لقسط واحد من الدين وهذا ال 

كما تعرضت صباح بنقدور: استاذة القانون الخاص بكلية الحقوق بالدار البيضاء بمداخلة تحت عنوان دور شباك 

 .20.13املستهلك في تعزيز الحقوق املنورة بموجب قانون 

ه املسطرة يتم الرجوع  الى القواعد حيث أكدت الدكتورة على ضرورة وضع مسطرة خاصة باالستهالك، إذ في غياب هذ

 .20.13املسطرية العامة، لذا ينبغي وضع مسطرة خاصة باالستهالك من خالل قانون 

بعد ذلك افتتحت الجلسة الثانية برئاسة إيمان الولجي رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق سطات حيث أبدت 

 كز شبابيك املستهلك من خالل تكوينهم تكوينا قانونيا.رأيها حول ضرورة االهتمام باألطر املتواجدة بمرا

وقد تدخل الدكتور ياسين مفقود: أستاذ القانون الخاص بجامعة الحسن االول بسطات بمداخلة تحت عنوان شباك 

 املستهلك وهاجس الفاعلية .

تالي ملراقبة االدارية وبالوتمحورت مداخلته حول املشاكل املطروحة في مجال االستهالك و املتمثلة في تشتت اجهزة ا

 يطرح التساؤل حول ما مدى فعالية ونجاعة هذه االجهزة؟

كما تدخل الدكتور عالي الطوير: دكتور في الحقوق بموضوع تحت عنوان دور الشبابيك املستهلك في توجيه املتضرر 

األمر الذي يحول دون  ضعيف من الناحية اإلجرائية،وهو  13-20نحو املساطر القضائية،حيث خلص إلى أن قانون 

 تفعيل الضمانات املخولة تشريعيا للمستهلك.

أشغال الندوة العلمية تواصلت بفتح باب املناقشات أمام الحضو،حيث عرفت نقاشا مثمرا حول شبابيك املستهلك 

 .13-20تم رفعها للوزارة الوصية على مشروع تعديل مقترح للقانون  تمخض عنه مجموعة من املقترحات والتوصيات
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 حول أشغال الندوة الوطنية حول موضوع:  تقرير

 من مدونة األسرة 94محددات تطبيق املادة 
 

  الدكتور : أنس سعدون 

 دكتور في الحقوق 

 عضو نادي قضاة املغرب

 

 

 

ة ندوة يفي إطار أنشطتها الرامية إلى فتح نقاش حول الحقوق املالية للمرأة باملغرب نظمت جمعية صوت املرأة األمازيغ

من مدونة األسرة بشراكة مع برنامج  92لتقديم الدراسة امليدانية التي أنجزتها الجمعية حول وضعية تطبيق الفصل 

 .بمدينة الرباط 9102دعم للسفارة البريطانية وذلك عشية يوم الجمعة فاتح فبراير 

سنة من تطبيق مدونة  07من خاللها أن  استهلت أشغال الندوة بكلمة السيدة أمينة زيوال رئيسة الجمعية التي أكدت

األسرة كشفت عن عدة اختالالت كانت ضحيتها النساء، ومن أبرزها تلك املتعلقة بحقوققهن في نصيب من األموال 

املشتركة أثناء قيام العالقة الزوجية في حالة الطالق، فرغم أن املشرع أجاز للزوجين االتفاق في عقد مستقل على 

كتسبة أثناء قيام الزوجية َيطرُح مشاكَل جّمة  كيفية تدبير هذه
ُ
األموال، اال أن عدم توقيع وثيقة تدبير األموال امل

 مثال زوجة بمدينة 
ً
ف مآس ي اجتماعية تكون ضحيتها النساء، ُموردة

ّ
بالنسبة إلى النساء في حالة وقوع الطالق، وُيخل

قها لم  تحكم لها املحكمة بأّي نصيب القنيطرة ساهمت إلى جانب زوجها في تنمية مشروع تجاري وبن
ّ
اء بيت، وحين طل

 من الثروة التي ساهمت في اكتسابها.

ه في حال لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين حول تدبير 
ّ
وأضافت "بالرغم من أّن الفصل التاسع واألربعين ينص على أن

كتسبة أثناء قيام الزوجية، "يتّم الرجوع إلى القواعد الع
ُ
امة لإلثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، األموال امل

وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال األسرة"، إال أّن النساء يجدن صعوبة في إثبات مساهمتهن 

 في هذا الجانب، وهو "ما يؤدي إلى ضياع حقوقهن، وخروجهن خاليات الوفاض".

تماع نتائج الدراسة امليدانية التي أنجزها، بجهة سوس ماسة، و استغرقت وقدم الطيب العيادي، أستاذ علم االج

من مدونة األسرة "كتضّسر  92ثمانية أشهر، وقال :"إّن بعض الرجال الذين شملهتم الدراسة ذهبوا إلى القول إن املادة 

م بمقتضيا
 
ن أصال على عل  .ت هذا الفصل من مدونة األسرةالعياالت"، لكنَّ املفارقة، هي أن نسبة كبيرة من النساء لس 



 

 

278 

 9104ماي  99العدد 
 

من مدونة األسرة، عّبرت النساء  92وفي مقابل التمثل السلبي السائد لدى الرجال، الذين شملتهم الدراسة حول املادة 

بتهّن لعدم معرفتهن بكون مدونة األسرة  املطلقات، اللواتي لم يقمن بإرفاق وثيقة تدبير املمتلكات بعقد الزواج، عن خي 

ررن على اشتراط إرفاق عقود الزواج بوثيقة تدبير املمتلكات. تتيح لهن  هذا الحق، وأنهن لو عاد بهن الزمن إلى الوراء ألص 

من مدونة  92وأضاف الطيب العيادي "إّن أغلب العدول ال ُيخبرون النساء املقبالت على الزواج بما تنص عليه املادة 

 حقق من توافر االيجاب والقبول، والسؤال عن مبلغ الصداق ال غير".األسرة، مضيفا "أن غالبية العدول يكتفون بالت

 ليخلص للقول إّن "العدول يشكلون عائقا أمام تطبيق الفصل التاسع واألربعين من مدونة األسرة".

من مدونة األسرة  92من جهة أخرى أشار الباحث الطيب العيادي الى مجموعة العراقيل التي تحول دون اعمال املادة 

سا من طرف الرجال. أ
ّ
همها الثقافة السائدة في املجتمع املغربي، حيث ال يزاَل العَمل الذي تقوم به املرأة في البيت ُمبخ

في املقابل تعتبر النساء أنفسهنَّ بحاجة إلى أن يصرف الرجال عليهّن، وهو ما يكّرس إعالء مكانة الرجل على املرأة داخل 

للَعمل الذي يقوم به خارج البيت، في حين يتم تبخيس مساهمة املرأة في بيت الزوجية، بيت الزوجية، وإعطاء قيمة أعلى 

 رغم األهمية القصوى ملساهمتها.

كتسبة خالل 
ُ
ومن مظاهر تأثير الثقافة السائدة في املجتمع املغربي على تمتيع املرأة بحق التدبير املشارك لألموال امل

ف لدى الرجال الحياة الزوجية، التي سّجلها البحث امل يداني الذي أنجزته "جمعية صوت املرأة األمازيغية"، سيادة التخوف

ن إرفاق عقد الزواج بوثيقة تدبير املمتلكات "وسيلة لالستيالء على ممتلكات الرجل"، رغم أّن هذه الوثيقة ال  من كو 

 تعني سوى األموال التي سُتكتسب أثناء قيام الزوجية.

ادة هذه التصورات لدى الرجال إلى عاملين رئيسيين، هما عدم التوفر على معلومات حول ويعزو الطيب العيادي سي

مقتضيات الفصل التاسع واألربعين من مدونة األسرة، واعتبار الرجل املجهود الذي تقوم به املرأة في بيت الزوجية غير 

ي هذا التصور الخاطئ"ذي أثر على تنمية ممتلكات الزوجين، مضيفا "لألسف الشديد، كثير من األحك
ّ
 .ام القضائية تزك

عضو نادي قضاة املغرب أن  إن أنس سعدون أشغال الندوة عرفت تقديم مجموعة من املداخالت حيث أكد الدكتور 

من بين األسباب الرئيسية لضياع حقوق النساء املطلقات املتعلقة بمساهمتهن في األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية، 

وج إلى العدالة، فضال عن االختالالت املوجودة في النص القانوني، مضيفا أّن القاض ي ليَس ُملزما بالبّت في صعوبة الول

 األموال املشتركة بين الزوجية إال إذا أثارت الزوجة هذه املسألة أثناء مباشرة مسطرة الطالق.

، نشر 92يات مدونة األسرة، وخاصة املادة أنَّ من بين املشاكل التي تواجه تنفيذ مقتض أنس سعدون واعتبر الدكتور 

معلومات خاطئة عن هذا الفصل، من قبيل أّنها تتيح للمرأة، في حال توقيع وثيقة االتفاق على تدبير األموال املكتسبة 

أثناء قيام الزوجية، الحصول على نصف ممتلكات الزوج بعد الطالق، بما في ذلك املمتلكات التي اكتسبها بمفرده قبل 

كتسبة أثناء قيام الزوجية فقط، أي التي ساهما معا ال
ُ
زواج، رغم أنَّ املادة املذكورة تتحدث عن األموال واملمتلكات امل

 في اكتسابها.

وأوضح عضو نادي "قضاة املغرب" أّن صعوبة الولوج إلى العدالة وغياب تعميم املعلومة القانونية يُحّدان بدورهما من 

في األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية، إضافة إلى عدم تعميم االجتهادات القضائية مثل  استفادة املطلقات من حقهن

ل محكمة النقض لتوحيد االجتهاد القضائي فيما يتعلق بتعويض املتعة. وأضاف متسائال "ملاذا ال نجد ُمقتض ى 
ّ
تدخ

 مماثال في قضايا تدبير األموال املشتركة بين األزواج؟".
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من مدونة األسرة لتصبح أكثر وضوحا في كيفية  92إلى ضرورة تعديل املادة  فتيحة شتاتواملحامية من جهتها، دعت 

توزيع األموال املكتسبة خالل قيام العالقة الزوجية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن املشرع لم يكن جريئا بهذا الخصوص 

، إثر ذلك، املطالبة بالكد والسعاية وهل يعد مساهمة ولم يحسم في إشكالية هل يعتبر العمل املنزلي عمال منتجا ويخول 

من املرأة تؤدي إلى إنماء مال األسرة دون تمييز؟ مشيرة في اآلن ذاته إلى أن املرأة غير ملزمة باألعمال املنزلية، معللة 

 ”.ال وجود في الشريعة لنص من هذا القبيل” موقفها بالقول:

إعادة النظر في تصور املغاربة ملؤسسة الزواج، ونزع طابع القدسية  وكانيخديجة الر الناشطة الحقوقية واملحامية 

ه َعقد، صحيح أنه يقوم على عالقة إنسانية، 
ّ
عتبر الزواج ميثاقا، والحال أن

َ
عنه، قائلة: "املادة الرابعة من مدونة األسرة ت

بيق مرجعية معينة يتّم تأويلها من ولكن يجب إعادة النظر في مفهومه، ألّن إضافة صبغة املقدس عليه يؤدي إلى تط

 طرف القضاة واملحامين".

وعّبرت املتحدثة ذاُتها عن إحباطها من نتائج مدونة األسرة في الشق املتعلق بالحقوق االقتصادية للنساء، موضحة أّن 

، ومتهمة على الباقيسبعة في املائة فقط من العقارات املحّفظة في املغرب ُمسّجلة باسم النساء، بينما يستحوذ الرجال 

القضاة بـ"تكريس هذا الحيف، بالُحكم لفائدة النساء بمبالغ مالية هزيلة بعد الطالق، رغم أّن طلقاَءهن يملكون أمواال 

 طائلة".

وطالبت املحامية خديجة الروكاني أعضاء اللجنة امللكية التي كانت مكلفة بإعادة النظر في مدونة األحوال الشخصية، 

عنها مدونة األسرة، بـ"إخراج النقاشات الداخلية التي كانت داخَل هذه اللجنة"، وزادت موضحة: "ذلك  والتي تمخضت

برهن أّن 
ُ
لنعرف السياقات التي كانوا يناقشون فيها املادة التاسعة واألربعين من مدونة األسرة، لنواجَه بها القضاء، ون

 واألربعون، خاطئة".األحكام التي يصدرها، والتي تؤطرها املادة التاسعة 

ت املتحدثة ذاتها في هذا السياق بمسألة التطليق للشقاق، ُمعتبرة أّنها ُوضعت في مدّونة األسرة "كنوع من 
ّ
واستدل

الشونطاج".."بغيتو أّن املرأة يكون عندها الحق في التطليق للشقاق، إذن غادي تعطيونا يكون هذا الحق ديال الزوج 

كونش  غير حق ديال املرأة، لكي تظّل العقلية الذكورية هي السائدة في املجتمع"، تقول الروكاني، والزوجة معا، وما ي 

 مضيفة: "هذا التوجه دافع عنه عدد من أعضاء اللجنة امللكية التي صاغت مدونة األسرة".

انون"، الفقه والقالباحث في الدراسات االسالمية محمد عبد الوهاب رفيقي تناول في مداخلته "حق الكد والسعاية بين 

منطلقا من مفارقة مفادها أن استمرار اخضاع املجال األسري ملنطق الفقه والفتوى يبقى موقفا متجاوزا على اعتبار 

أن هذا املجال ينبغي اخضاعه للقانون املدني، ألنه يدخل في اطار املعامالت، الفتا االنتباه الى حجم التطورات الكبيرة 

عاصرة والتي ال يمكن اخضاعها وتقييدها باجتهادات فقهية مرتبطة باألساس بسياق تاريخي معين التي عرفتها األسرة امل

 أضحت متجاوزة في الوقت الراهن.

وأشار في هذا الصدد الى حق الكد والسعاية الذي ابتدعه الفقه املالكي من أجل حق املرأة العاملة خاصة في البوادي 

لما بأن الفقه املالكي يعتبر من أكثر املذاهب تشددا في فرض قيود على حرية املرأة في األموال املكتسبة بعد الزواج، ع

 املتزوجة في التصرف في أموالها، ليستنتج امكانية اخضاع هذا املوضوع لالجتهاد مع تطور العصر واملجتمعات. 
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